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Hac vOoLUMINIS XIII PARTE III EDITA TOTUM CORPUS 

(COMMENTARIORUM IN ARISTOTELEM GRAECORUM AD FINEM 

QUEM VOLUIT ÀÁCADEMIA DoRUSSICA PERDUCTUM EST. 



PRAEFATIO 

Ut in.Priorum ita etiam in Posteriorum Analyticorum commentariis 

Philoponeis alterius libri et condicio, id quod Brandisium ") fugisse mireris, 

et memoria longe alia est atque prioris. nam primum aliquanto est brevior; 

cum enim Analyticorum Posteriorum liber prior altero tertia fere parte 

maior sit, huius commentarius vix tertiam illius partem explet. deinde 

nusquam hic Alexandri Aphrodisiensis, cuius interpretatio saepissime a 

Philopono in priore libro impugnetur, nusquam τοῦ φιλοσόφου aut τοῦ διδα- 

σχάλου i. e. ÀÁmmonii mentio fit, cuius auctoritas saepe illic afferatur. 

tum multa inveniuntur, quae a Philoponi sermone, qualis est in priore libro, 

abhorrere videantur?) quod denique ad memoriae fidem attinet, unius 

recentissimi codicis, Vindobonensis phil. gr. 155, et editionis Aldinae auctori- 

tate Philoponi nomen nititur?), ut eodem vel potius meliore iure eidem 

Philopono Anonymi commentarium tribuas, si quidem huie in vetustioribus 

duobus codicibus, Parisino 1917 et Laurentiano LXXXV 1, nomen eius 

praefixum est*). neque vero casu videtur accidisse, ut prioris libri memoria 

longe alia sit atque alterius. etenim cum ille plurimis codicibus con- 

servatus sit, huius pauciores reperiuntur, atque in duobus omnino, Coislini- 

ano 160 et Vindobonensi 155, exstant coniuncti. in talibus codicibus postea 

Y) Über die griechischen Ausleger des Aristotelischen Organons (Abhandl. der k. pr. 

Akad. d. W. 2. Berlin 1833) p. 293 sq. cf. etiam huius vol. 2 p. VI. 

?) velut multo saepius in altero libro γοῦν et ἤγουν usurpata videmus. παρό vero post 

comparat., μέντοι γε δέ, ταὐτός a priore libro aliena sunt. multae praeterea voces in solo 

altero libro inveniuntur; exempli causa e magno numero hasce eligo: ἀπολύτως, αἱρετίζεσϑαι, 

ἄφνω, διαίτημα χρονιχόν, εἴδησις, ἐπαπορητιχῶς, καϑεξῆς, μαϑητεύεσϑαι, μεριχεύειν, ὁδηγεῖν, 

παλιννοστεῖν, παραδειγματίζειν, παραδρομή, παρέλευσις χρόνο", ποδηγεῖν, συνεχίζειν, ταυτίζειν, 

τεχναστός, τυγχάνειν c. dat., χῶρος. cf. etiam in Ind. verborum Particip. 

3) quod quidem in saec. XIII cod. Paris. 1843 f. 199v (cf. vol. IL 1 p. XXI. XXII) 

Philoponi nomine inscribitur scholion ὅτι αἱ γενέσεις ἀνάπαλιν... τὰ δὲ τελικὰ τελευταῖα 

non concinit eum p. 980,4 sq. 

5) at ne hune forte commentariolum aut Philoponi aut e commentario Philoponeo 

excerptum esse putemus, eadem fere obstant. imprimis sermonis ratio ut illic inferiorem 

ita hie superiorem aetatem videtur redolere. cf. Brandisii commentationem ]. c. p. 296. 

equidem haec scholia si non omnia at plurima ex Alexandri commentario deperdito delibata 

esse suspicor, cuius nomen prae se ferat scholion e Paris. 1843 et Barocc. 87 (cf. p. XXVI 

n. 1) vol. IL 1 p. XXI propositum, quod partim eum Anonymi p. 567,27 sq. congruit. 



VI PRAEFATIO 

Philoponi nomen per librarios a priore ad alterum librum translatum esse 

eo magis conicias, quod etiam in duobus illis codicibus, qui Philoponi in 

librum I commentarium una eum Anonymo continent, Parisino 1917 et 

Laurentiano LXXXV 1, idem factum esse videmus. 

lam codices ipsos perlustremus quibus uterque commentariorum liber 

ad memoriam nostram pervenit) quorum nullus saeculum XIV — XIII 

aetate antecedit. atque prioris libri codices, quattuordecim numero, in duas 

classes videntur distribuendi esse, quarum diserepantiae saepe tantae sunt, 

ut neque ad librariorum errores translaticios neque ad interpolantium libi- 

dinem referri possint. alteri classi duo codices recentissimi adnumerandi 

sunt, Hauniensis gr. 209 et Vindobonensis phil. gr. 155, quocum editio 

Aldina?) ita ad verbum congruit, ut si non ex hoc at certe e codice simillimo 

vel gemino eam fluxisse appareat. media inter hanc et alteram classem 

intereedunt fragmenta Senensia (saec. XIV) ita, ut, ubi utriusque classis 

memoria prorsus inter se discrepat, illam sequi soleant. alteri classi reliquos 

codices omnes tribuo, quibus, etsi ipsi quoque multifariam inter se differunt, 

hoc est commune, ut in maioribus discrepantiis secum contra alteram classem 

consentire soleant. quae discrepantiae omnes fere in mantissa editionis 

Aldinae adiectae sunt, ut in praefatione dicitur, in *variis exemplaribus', 

ut in titulo mantissae legitur, ἐν ἑτέρῳ ἀντιγράφῳ inventae?). 

Ex antiquissimis huius classis codicibus duo saeculi XIV, Laurentianus 

LXXXV 1 (R) et Marcianus 225 (U), in hoc commentario fide fere pares, 

electi sunt, qui huic editioni tamquam fundamentum subicerentur. nam 

Parisino 1917 (B), qui iis aetate non inferior est, maior est cum Laurenti- 

ano similitudo quam cuius varietatem subnotare operae pretium sit. ex 

lis autem, qui aetate his etiam praestare paulo videntur, Coislinianus 160 

madore ita confectus est, ut longe plurima legi non possint, et Escuria- 

lensis -III-10 excerpta tantum continet neque ea, ut ex iis, quae 

infra proponentur, satis patebit, praestantia ac fide notationis labore digna. 

1) de Arabibus v. M. Steinschneider Alfarabis Leben u. Schriften (Mém. de l'Acad. 

Imp. des sciences de St. Pétersb. VII série t. XIII n. 4) p. 157 cf. etiam A. Müller Jie 

griech. Philosophie. in. der. arab. Überlieferung (Halle 1873) p. 15. 

?) duarum editionum principum, a. MDIIII et MDXXXIV, posteriorem tantum ad- 

hibere mihi licuit. sed re vera in hae 'ex doctissimorum hominum lucubrationibus multa 

castigata esse' vix crediderim. 

3) sive hoc sive illud verum est, in lectionibus mantissae congerendis Marcianum 

225 (U) aut exemplar simillimum adhibitum esse vel inde patet, quod in iis, quae post 

p. 151,26 ἀσυλλόγιστος in mantissa f. 120r addita sunt, eadem spatia vacua sunt relicta 

atque in illo. accedit quod etiam in Anonymi commentario summa est Aldinae cum hoc 

codice similitudo. 



PRAEFATIO da 

e recentioribus codicibus unum saeculi XV, Vaticanum 247 (V), adhibui, qui 

multo etiam prius (p. 53,13) quam in Analyticorum Priorum commentario 

Philoponeo deficit. horum codicum et mantissae Aldinae (a*) lectiones omnes 

subnotavi, ut e silentio semper quae non subnotata sunt cum textu concinere 

concludi possit. e reliquis huius classis libris praeterea quae notabilia in 

schedis meis habui hic illic addidi. quamquam in universum iis, quae e 

codicibus electis notata sunt, huius classis memoriam exhaustam esse confido. 

Alterius classis instar nobis est editio Aldina (a,a'), cuius varietatem 

manifestis typothetarum erroribus exceptis") totam proposui. interdum, ut 

eius auctoritatem, quae re vera plerumque nulla est, contra alteram classem 

fuleirem, fragmentorum Senensium (S) consensum advocavi. maioris denique 

fragmenti (p. 66, 19—124,10) varietatem omnem supposui. 

Secundi libri septem codices innotuerunt?) quorum antiquissimi 

(saec. XIII— XIV) sunt gemelli illi, Parisinus 1972 (F) et Coislinianus 151 (E), 

atque Coisliniani 160 et (saec. XIV) 161 (C). ex his Coislinianus 160 iterum 

adhiberi non potuit, cum in hoc quoque libro multo maximae omnium 

foliorum partes madore misere affectae legi nequeant. reliquis tribus codicibus, 

quorum lectiones a textu nostro discrepantes omnes subnotatae sunt, ita 

usus sum, ut, quoad per sententiae et sermonis rationem liceret, codi- 

cum FE memoriam praeferrem, commendatam tamen aliquo modo codicis 

C auctoritatem, sive sententia sive sermone sive, id quod rarius accidit, 

ipsis illis inter se dissentientibus, sequi non dubitarem. recentiorum co- 

dicum (saec. XV), Vaticani 1018 (Z) et Mosquensis 319, specimen proponere 

satis habui. his denique codicibus et aetate et fide ac pretio multo in- 

ferior est Vindobonensis 155 (saec. XVI) quocum etiam in hoc libro ad 

verbum consentit editio Aldina (a). eius varietatem plenam iterum ut in libro 

priore subnotavi. 

Anonymi commentarii quinque, quod sciam, codices exstant?). eorum 

sunt antiquissimi et praestantissimi, si quidem ita appellare licet eos, qui 

ipsi quoque, imprimis ad finem versus, omni genere mendorum deformati 

sint, Parisinus 1917 et Laurentianus LXXXV 1 propinqua quadam 

cognatione inter se coniuncti. Marcianus 225, qui aetate atque in libro 

!) praeterea semper adnotare nolui lemmata in editione Aldina plena exhiberi ita, 

ut prima et ultima proximorum lemmatum verba inter se continuentur. 

32 Ricecardianum gr. 10, de quo v. p. XIII 1, non numero. 

3) singula scholia praeterea in Parisino 1843 et Darocciano 87 inveniuntur, de 

quibus v. p. NT1 et XXVI I. 



vim PRAEFATIO 

certe I commentarii Philoponei etiam fide iis par est, hic aliquantum ἃ 

praestantia sua degeneravit ad maximam codicis recentissimi (8866. XIV) 

Oxoniensis Collegii Novi 236 et editionis Aldinae similitudinem, quorum 

est plana consensio. Laurentianus denique LXXI 15 (saec. XIV), ubi soli- 

tum varietatis modum non excedit, plerumque cum codd. BR facit; per- 

saepe autem in tam diversa abit. ut omnino conferri non possit. nonnum- 

quam quid librario, quid interpreti aut excerptori tribuendum sit, dubitaveris ; 

nam sunt quae eo a reliquorum memoria distare videantur, quod aliter ex 

eodem qui illis subest commentario excerpta sunt. 

Huius igitur codicis (L) lectiones ita subnotavi, ut quaecunque aliqua 

ratione conferri potuerunt notarem, reliqua omitterem, ut nihil umquam e 

silentio de consensione eius colligere liceat?) principum duorum codicum, 

Paris. 1917 (B) et Laur. LANNXV 1 (R), varietatem totam proposui; sed propter 

magnam eorum similitudinem litteram B, nisi ipsi inter se dissentiunt, id 

quod raro fit, non addidi. praeterea ultra dignitatem Marciani (U) varietas 

notata est omnis itemque editionis Aldinae (a)?). 

Ad coniecturam confugere in hoc commentariolo saepius quam vellem 

corrupta codicum memoria coactus sum. plurima sane librariorum menda 

facile tolli potuerunt, sed doleo non paucos restare locos, quorum emendatio 

desperanda esse videatur. 

In codd. BRL commentario Anonymi antecedunt duo prooemia ?), quorum 

alterum (Schol. p. 240? 59 sq.) in Vaticano 1018 f. 448" Leonti Magenteno 

tribuitur, in Riceard. gr. 10 f. 295" inscribitur Μετάφρασις τοῦ δευτέρου βιβλίου 

τῆς ἀποδειχτιχῆς ἤτοι τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν, alterum. (Schol. p. 2405 24— 48) 

ut ipsum quoque recentioris aetatis vestigia prae se ferens Anonymo a 

Brandisio^) abiudicatur. cuius iudicio eo magis assentior, quod huic pro- 

oemio continuatur interpretatio initil libri II οὐ vix est credibile idem bis 

ab eodem esse tractatum. itaque hoc prooemium infra p. XXVII-XXX a 

commentario ipso selunctum proponere malui. 

1) ubi reliqui codd. inter se discrepant, huius consensum semper adnotare quam 

quiequam silentio committere malui. 

?) in lemmatis tamen, quae Ua plena exhibent, ultra initia, quae sunt in DR, 

varietatem lectionum hie quoque notare nolui οἵ. p. VII 1. 

?) quam- totus R e B pendeat, inde luculenter apparet, quod initia horum pro- 

oemiorum, inter quae B spatium reliquit, R. coniuncta habet cf. p. XXIII. 

ὃ 1. e. p. 296. 

Scr. Berolini | 

Mense Octobri MCMIX. M. WALLIES. 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS. 

CONSPECTUS LIBRORUM 

I COMMENTARII IN ANALYTICA POSTERIORA PHILOPONEI: 

CoirstixiANvs 160 [H. Omont III 146 cf. huius vol 2 p. XXX] bom- 
bycinus forma media saec. XIII—XIV foliorum 655 inser. f. 391* litteris 
paene evanidis: Τοῦ φιλοπόνου ἐξήγησις εἰς τὴν ἀποδειχτιχήν. f. 589" 
subscr. ἀριστοτέλους ἀναλυτιχῶν ὑστέρων πρῶτον. [. D90' inscr. ἀριστοτέλους 
ἀναλυτιχῶν ὑστέρων δεύτερον.  Analytica Post. madore magis magisque ita 
confecta sunt, ut plurima, ad finem versus paene omnia legi non possint. ipse 
Parisiis haec enotavi unde codicem Vaticano 247 (V) simillimum esse apparet: 

p» 1,5. 6 τοῦτο --- ἀποδείξεως — RUVa? | 5 δὴ | 8 post ἐν prius add. ταῖς | τῶν om. | 

9 τῶν om. | 10 βαδίσωμεν post ταύτην colloc. | 15 ἐπεὶ [ἐκ προτάσεως σύγχειται, sed ante 

6 | 16 παρέδωκεν | 17 προτάσεως | δέ om. | 19 παρέδωχεν | 2,1 τῆς superscr. [τε om. | 

at 
2,8 ἀπεδείξαμεν τό τε σοφιστιχὸν... διαλεχτιχὸν xal τὸ ἀποδειχτιχὸν | 8 ἐπὶ τῷ | 9 διδάσχοντες | 

9. 10 τῶν φαρμάχων om. | 10 ἀλλὰ τὸ | 12. 19 τὸ τοιοῦτον εἶδος τῶν συλλογισμῶν | 18. 14 οἷον .--- 

μεῖζον τῆς γῆς om. | 15 ἡμῖν post ἐλέγχους colloc. | 16 παρέδωχε. διὸ [17 ἐλέγχων | ἐστὶ om. | 

18 τοῦ habet | 18. 19 ἀλλ᾽ αὐτοπίστων προτάσεων καὶ ἀναγκαίων | 19 ἐστι om. | 20 τοι- 

αὐτὴ ἀνάγκη τῶν λόγων ἑπόμενον | 21 ἑτεροκίνητον | 22 μεταδιώχειν | μὴ [28 τῆς λογικῆς 

πραγματείας | 24 πρὸς | 26 ὡς | 3,2 ἐστὶ om. | 4 τοπιχοῖς | 5 ϑᾶττον | 6 ἄχρηστον | 8 πραγ- 

᾿ματειῶν om. | ἄλλως δὲ ὃς | 9 Ψεύδεσι διατρίβειν | τούτοις] τότε | 12 τοῦ ἀληϑοῦς | ταύτη (post 

πρὸς) | 19 κανταῦϑα | I5 διδασχαλία φησὶ | διανοητιχὴ om. | 17 διδάσχειν | 18 γίνεται om. 

p. 332,90 φυσιχὴν οὐ λέγει | 933,5. ἡ habet | 6 τοῦ μέσου ἐν ἀσχέπτω χρόνω | τουτ- 

ἔστιν — 8 χρόνω post 8 ἐν ἀχαριαίω colloc. | 9 ἵνα | 16 ἀγχίνους ὁ τοιοῦτος | 20 ὁ πλάτων 

φησὶν | 21 οὐ δεῖται | 28 ἢ | 26. φησὶν ἰδὼν | ἐγνώρισεν post 27 συναγωγά colloc. | 217 ἅπερ 

χαὶ τὰ αἴτιά ἐστι τῶν ἄχρων καὶ. 

p. 438,19 δὲ | 21 ἐπαγωγῆς | 32 ἐπαγωγῇ | γινώσχομεν | 28 ἤγουν | 24 ἐπειδὴ δὲ | 

95 1$ om. | 26 ἐπιπειϑεῖς | 27 ἀληϑῶς | 439,1 ποτὲ δὲ Ψευδεῖς habet | 5 λέγεται νοῦς | 
6 ἐνεργῆ μὲν xai κυρίως αὐτῶ προνόησιν | 7 ὄντος ὄντα | T. 8 ὅταν — γένηται habet | 

3. 8 ἐξίρροπος | 8 νεύση | πράγματα om. | 9 post καὶ ἀ- inc. f. 655r | xai tert. om. 10 πρα- 

χτιχὰ [11 λέγεται xai | 12 ποιῆσαι | 13 παραπέσοιμι | οὖν | 14 περὶ | φασὶ δὲ | 15 μὲν alt. om. 

16 ἀεὶ om. | 16. 17 οὐδὲν δὲ | 17. 18 ἐστιν ἐπιστήμη | 18. 19 ἤγουν --- εἰσι — CEF | 20 περὶ | 
22 lemma om. | 24 ἐπιστήμη — συλλογισμοῦ om. | 26 γινομένη | 28 προβαίνει | 90. καὶ 

τὰ γινόμενα | 440,1 γοῦν | 2 ἄλλη ἀρχὴ om. | 3. 4 ἀποδείξεως om. | 5 post ἤγουν inc. f. 655" 
6 δύναμις om. | 7 post ἀληϑέστερον add. ἕτερον | 9. 10 εἴη ὁ νοῦς [10 ἐπιγινώσκει | 11. τὰ 

habet | 11. 12 οὕτως ἡ ἀπόδειξις habet. r 



Β 

X SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

PamsiNus 1917 [H. Omont II 162 cf. huius vol. 2 p. XXVII] olim 
Mediceus, bombycinus forma minore saec. NIII-XIV inser. f. 182* τοῦ 
αὐτοῦ φιλοπόνου ἐξήγησις εἰς τὸ πρῶτον τῆς ἀποδειχτιχῇς (ἤγουν εἰς τὸ πρῶτον 

τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἣ xal τετύπωται add. m. 2). initium contulit 
H. Diels, reliqua ipse contuli: 

p. 1.5—3, 5 προσβαλοῦμεν. 9 τῶν om. | ll λυδίαν | 12 οὐδὲ | 18 τύχη | 18 σύγ- 

χεῖται | 19 ἡμᾶς om. | 2,1 ἐπειδὴ συλλογισμῶν | 2 προτέροις om. | τόν τε | τὸν διανοητιχὸν 

(ex superscr. m. 2) xai τὸν | 5 ἐν ὦ | 8 ἐπὶ τῷ | 9 διδάσχοντες | 10 «o utrobique | 11 ὥσ- 

zep | 16 τὸ om. | 17 διὰ τί σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι in mrg. m. 1| 18 τοῦ om. | 21 δεῖ om. 

22 διώχειν | 28. post λογιχῆς add. πάσης | 24 εἰς 

p. 331,1—333,29. 1 x«i νοῦ om. | 2 zai τέχνης χτλ. om. | 5 post ἡυῖν inc. 

f. 956v | 6 ὅτι om. | 11 zai om. | 17 βούλεται | 18 ἐν γὰρ | τῶ superscr. | 19 vat | 22 «ai 

23 δὲ om. | 24 ὑποζυγίω | καὶ (ante ναυσὶ) | 21 καὶ μέχρι zai | 29 ἔσται | 88 συλλογιστιχῇ] 

26 τὸ ὀρϑὸν | 9,4 τόποις. 

om. 

29A superscr. | 332,1 post ἐπιστήμη add. ὡς | 6 ταυτὸ | 8.cogía alt. ]. | 12 ἡ δὲ | 18 τ | 

15 ἐστιν om. | 16 σαφῆ | I8 ὃς om. | 19 τῶν om. | 20 δηλαδὴ | 22 post περιγινομένη (sic) 

ine. f. 257r | 24 ἅπεο | τοῦτο om. | 25 νοερῶν | 21 ϑετέον | 933,5 ἡ om. | 6 ἐν ἀσχέπτω 

χρόνω τοῦ μέσου | 11] ἀποχρίνεται | 12 ἀπὸ | 117 στοχάσηται | 26 post φησὶν add. ὁ | 

29 τέλος τῆς ἐξηγήσεως τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς ἀποδειχτιχῆῇς ἀπὸ φωνῇς i φιλοπόνου subser. 

CorsuixiaNUS 167 [H. Omont III 147] bombycinus forma media saec. 

XIV foliorum 311 inser. f 118* ᾿Αριστοτέλους ἀναλυτιχῶν δευτέρων πρῶτον 
T ἀρχὴ τῆς ἀποδειχ(τιχῆς). Σχοπός ἐστιν ἐνταῦϑα τῶ ἀριστοτέλει περὶ τοῦ 
δποδειχτιχοῦ xal ἐπιστημονιχοῦ διδάξαι συλλογισμοῦ... τὰ ὃὲ ἁπλούστερα τῶν 

δυσχερεστέρων προτάττονται. interpretatio inc. f. 179" med. ἢ διδασχαλία xal f, 
uA mote ταυτὰ μέν εἰσι τῶ ὑποχειμένω xà δὲ λόγω ἕτερα. . . des. f. 256r: τὰ δὲ 

λοιπὰ πῶς δεῖ (Arist. p. 890 1). ἐν τῶ παρόντι βιβλίω διαλαβὼν περὶ ἐπιστήμης 
χαὶ ἀποδείξεως. ἔδει γὰρ εἰπεῖν περὶ ἐπιστήμης διὰ τὸ χαὶ τὴν ἀπόδειξιν ἐπιστήμην 
εἶναι. περὶ δὲ δόξης (inc. f. 2007) εἶπε διὰ τὸ τινὰς οἴεσϑαι ταυτὸν εἶναι τὴν 

δόξαν xal τὴν ἐπιστήμην. ἐπεὶ xat ἄλλα! δυνάμεις xal ἐνέργειαί εἰσι τῆς ψυχῆς, 
γοῦς, διάνοια, τέχνη xal at λοιπαί, λέγει τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν τούτων ἐνταυϑοῖ o0x 
ἐμνημόνευσε. χαὶ φησὶν ὅτι πρὸ τούτων εἴρηται ἐν ταῖς ἄλλαις πραγματείαις, 
ἐν μὲν τοῖς ἠϑιχοῖς περὶ τέχνης xal φρονήσεως, ἐν Oi τοῖς φυσιχοῖς ὡς ἐν τῶ 

περὶ ψυχῆς περὶ διανοίας, ἐν δὲ τοῖς μετὰ τὰ φυσιχὰ περὶ νοῦ xal σοφίας"." 
ἔστι OE ἢ ἀγχίνοια εὐστοχία χαὶ εὕρεσις τοῦ μέσου ἤγουν τοῦ αἰτίου ἐν ἀσχέπτω 
χρόνω, ἤγουν ἐν ἀχαριαίω χαὶ βραχυτάτω. ὅτε γὰρ ἐρωτηϑεὶς διὰ τί τὸ μέρος τῆς 
σελήνης τὸ πρὸς τὸν ἥλιον ἀποβλέπον ἀεὶ λαμπρόν ἐστι μηδὲν ἐπισχεψάμενος 

μηὸδξ μελήσας (sic) τὸ otovoüv εὐθὺς ποιήσεται τὴν ἀπόχρισιν, ὅτι ὑπὸ τοῦ 

ἡλίου λάμπεται, οὗτος ἀγχίνους. cuius commentarii et prooemium et initium 

congruunt cum iis quae ex Escurialensi: $—I-14 f. 1-9 M. Hayduck 
Eustratii in Anal. Post. l. II commentario praeposuit") (vol. XXI 1 p. VII 
sq. cf. etiam Waitz Organ. l. 48). f. 256" inser. ᾿Αναλυτιχῶν ὑστέρων δεύ- 
τερον. "Ev piv τῶ πρώτω (o .. . des. f. 317*, quam codicis partem 

ipse Parisiis contuli. 

1) Num Philoponea quoque, quae Escurialensis in sequentibus (p. X—XIV) praebet, 
aut àlia praeterea in hae Coisliniani parte invenirentur, inquirere omisi, quoniam hune 

examinanti mihi ille ex Eustratii commentario postea edito nondum innotuerat. 
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Panismvvs 1918 [H. Omont II 162] chartaceus saec. XV foliorum 124 
inscr. ἰωάννου ἀλεξανδρέως ἐξήγησις εἰς τὸ πρῶτον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν 
τοῦ ἀριστοτέλους. ipse codicem inspexi: 

p. 1,5 δὲ, 
p» 9,11 εἰπὼν —9,1 τούτων. 14 xoi alt. om. | 15 προγιγνώσχει | 19 τὴν om. | οὕτως | 

22 λιπὼν | σύμπαν | 23 βουληϑείη | 24 εἰ] καὶ u. v. | 24. 25 λέγω --χινεῖ om. | 25 ἤδει | 26 προυπ- 

ἀρχούσης | ἡ om. | 6,5 post ὑπὸ add. τοῦ | 6 διδασχαλία xal πᾶσα om. | post γνώσεως inc. 

f..3r | 9 χατῆλϑεν ἐπὶ τὰ μερικὰ | 10 δύ om. | ll post γνώτεως add. φανερὸν δέ ἐστι 
γνῶναι | σκοποῦντι | 15 post τοῦ add. περὶ | 20. 21 προσεγνωσμένον | 28 ἀποδείχνυται | 25 φη- 

glv — φιλοσόφων om. | συλλογισμοὶ | 7,1 γίνεται γνώσεως | 6 ἕκαστον δεῖ habet | 11 ἐπεὶ πῶς 

περὶ | 12 οὐχ om. | 13 post ζητῆσαι add. οὐ | τὰ prius om. | 14 γνῶμεν | 15 zxósovs | 

16 ὑπάρξη | ἐστὶν ὅλως | 17. 18 προλαβεῖν, om. πρότερον | 19 ὃ] οὐ | 21 post τε del. πρόβλημα 

ὃ προτίϑεται εἰς ἀπόδειξιν e. vs. 19 illata | post ψυχὴ à- ine. f. 3v | 23 post τοῖς alt. add. τὰ 

24 ante xai add. ἀλλὰ | 29 ante ζῶον alt. add. τὸ | S,1 post ὡσαύτως add. δὲ | ζητοῦσιν 

ἡμῖν, om. «àv | 2 ἐστι — χενός om. | 3 μέν om. | 4 μὲν om. | προσλαμβάνεσϑαι | 6 μέν τι 

δι᾿ ἀποδείξεως | 12 αἱ om. | 13 ἴσον | 14 τὸ e τῶ corr. | 20 μέλλοντα | 28 ἴσον | 29 τέ om. 

29. 30 post πεπερασμένη inc. f. 41 | 8] xai οὐ πειρᾶται. 

p. 331,1— 333,29 (f. 123v). 2 post σοφίας add. eadem quae U | 4 ὑπάρχουσαι | 

6 εἶναι, om. ὅτι | 10 γὰρ om. | πραχτὰ καὶ] τὰ χαὶ corr. τι. v. | 11 xat om. | 18 πραγματίαις | 

11 βούληται (Z) | 18. ἐστὶν om. | 19. οἰχεία | 20 post μέντοι add. δὲ | 23 δὲ om. | 24 ὑποζυγίων 

xai | 25 post ταῦτα add. δὲ | 26 post ἐνδε- inc. f. 124r | 28 ἄμβλεια | 29 ἔσται | 30 τῆς 

δόξης] καὶ τὰ ἑξῆς | 932,5 ἡ supra inductum ὡς | xai om. | 6 εἰ ex ἢ corr. vid. | 8 σοφία 

alt. 1. | 10 τέ om. | 12 ἐνέργειαι | ἡ δὲ | 14. 15 ἔχειν τὴν φύσιν αὐτῆς | 16 σαφῆ | 18 ὃς om. | 
19 τῶν om. | τοῖς | 22 παραγινουένη bis | 25 post νοῦ inc. f. 124v ὅρων ex ἔργων 

corr. | 833,11 ἀποχρίνεται | 15 στοχάσηται | 17 στοχάσηται | εἰσιν om. | ἐρωτήδει | 23 ἣ | 
25 εἰδὼς | 26 ἐγνώρισεν post 27 συναγωγὰ colloce. | 21 καὶ alt. post. ἄκρων colloc. | 29 τέλος 

τοῦ πρώτου τῆς ἀποδειχτιχῦ;ς. Subscr. 

PanrsNus 1972 [H. Omont II 173 cf. huius vol. 2 p. XXVIII] bom- 

bycinus saec. XIII— XIV οὐ CoirsuiwiaNvs 157 [H. Omont III 145] mem- 
braneus saec. XIV, codices gemelli, ille f. 321* — 590", hic f. 281* —331" 
sub eodem titulo eundem in Analyticorum Posteriorum librum I commen- 

*arium habent atque Coislinianus 167 f. 390* (331") inser. ἀριστοτέλους 
ἀναλυτιχῶν ὑστέρων δεύτερον (rubr. E) itemque f. 3917 (3327), inter.quos 

titulos exstat prooemium Philoponi (p. 334,2 — 336,2). alternant deinde 
f. 3917 — 436" (3321— 3627) textus Aristoteleus et interpretatio Philoponea in 
scholia divisa numeris ascriptis (rubr. in E), quibus numeri interpretandis 
Aristotelis verbis appositi respondent. utrumque codicem Parisiis contuli.) 

LaunENTIANUS LXXXV 1, qui Oceanus dicitur [Bandini III 231 — 241 

D Panisies 1849 [H. Omont II 151 cf. huius vol. 2 p. XXVI n. 1] bombycinus 

saec. ΧΙΠ f. 158— 205 Analytica Posteriora continet cum scholiis, inter quae sunt Phi- 

loponea, velut f. 189v in marg. rubro τοῦ φιλοπόνου ascriptum est, ut Ad. Torstrik testatur, 
scholio ἐπεὶ δὲ πρὸς ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν xtA. i. e. p. 241,25 sq. (25 ἐπεὶ δὲ | 26 φησὶν 

πάντων | 27. 28 ἃς xai οὕτως ὀνομάζουσιν ὅπερ αὐτὸ ζῶον | 28 xai primum et alt. om. | 
242.1. 2 x«i ὅπερ ἄνθρωπος xai τὰ λοιπά. διὰ | 2 αὐτὰ | 2. ὃ τούτω οὔσας ὃ λέγεται), 
f. 191r scholio παραδείγματος ἕνεχεν χτὰλ. i. e. p. 269,15 sq. eadem inveniuntur in 

Barocciano 87 chartaceo saec. XVI. cf. vol. IL 1 p. XIX—XXII. 

Ie mess 
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cf. etiam huius vol. 2 p. XXI] bombycinus saec. XIV forma maxima, per- 
spicue et nitide scriptus. f. 211*— 250", quae Philoponi in Analyt. Post. 
libr. I commentarium continent, a Guil. Rabehl Berolinensi collata sunt. 

LAvgENTIANUS LXXI 31 [Bandini III 16] chartaceus saec. XV constat 
e foliis 187 male scriptis. f. 1*, quod inscr. litteris madore paene evanidis 
Τοῦ φιλοπόνου ἐξήγησις εἰς τὸ πρῶτον τῆς ἀποδειχτιχῆς, — 16" excerpta con- 
tinet e Philoponi commentario, quae inde a f. 11* Aristotelis verbis, quibus 
scholia brevia intermixta sunt, in margine sunt circumscripta. post verba 
τὸ ἤἥδεσϑαι ὑπάρχειν i. e. p. 305,22 scholia a Philopono prorsus diserepant. 
huc usque codex ab eodem Guil. Rabehl collatus est. notatione lectionum 
nos iure supersedisse satis ex hisce apparebit: 

P. 1,4 post titulum add. lemma πᾶσα — μάϑησις | 5 post τοῦτο add. τὸ βιβλίον | 
9. 6 6 περὶ ἀποδείξεως λόγος | 8 τῶν om. | 10 xoi prius om. | 12 οὐδὲ | 15 εἴτα] ob? | 
2,2 ὡς — ἀπεδείξαμεν om. | 2. 3 ὁ σοφιστιχός, ὁ ἀποδειχτιχός, ὁ διαλεχτικός | 5. ἐν ὦ] 

4 ἐλέγχοις om. ὃ τῶ | τὰς et ὡς — φησιν om. | 9 διδάσχονται) zac non liquet | 10. κεχρῆ- 

σϑαι ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶ | μηδεὶς — 17 λόγος οἴη. [18 τοῦ ἀποδειχτιχοῦ om. | 19 τὸ om. | ἔχοντος 

— 23 ὅτι piv οἴη. | 28 τέλος οὖν, post quod add. nescio quid | 24 εἰς | 25 φημι om. | 

3,1 ἀπόδειξις — 28 γνώσεως om. | 32 αὐτόν | 4,1 ty. — ὃ εὑρέσεως om. | 3 οὐχ ἀληϑὲς δέ] 

αὐτὸς — 13 ἀχουστέον om. | 15 ἐκ μαϑήσεως — ἐξ εὑρέσεως | 16 δὴ «oi ἡ | 22 γινομένη 

om. | 7, τὸ πάϑος | προαγορεύεται | 38 εἰ γὰρ —29 γνώσεως om. | 9,1 γνῶσιν om. | I. 2 τοῦτο 
τόδε τοῦδε λευχότερον | 2 post αἴσϑησις add. αὐτὴ | 4 xi ἄλλως — 11 ὅτι om. | 11. 12 xoi — 
πιστοῦται] .. . . σάμενος | 13 ἐξ] τῆς | xol διὰ ῥητορικῆς ἐ- periit 14. ex] τῶν | καὶ 
— 15 τεχνῶν periit, ut multa in seq. | 19 τὴν om. | 23 βουληϑείη | 25 xoi χύων xol βοῦς 
om. | ἤδει | 28 oiov om. | 29 post λέγουσαν add. ὅτι | 6,1 ἐνδιαβάλλεται | D καλῶς — ὅτι om. | 
6 διδασχαλία — πᾶσα om.| 7— *,5 om.| 6 δεῖ om. | 10. 11 ὀφίλοντα | 11. ἀλλ᾽ — 18 φημὶ 
om.| 21 τὸ εἰ 28 οὐ — 8,2 χενός om. | 4 ἕκαστος | 6 post μέντοι add. πάσης | 9 γὰρ om. | 
10 ἐλάττους | 15 πρότασις om. | 16 ἐστὶν — 19 οὐσία om. | 20 τὰ ὀφείλοντα προλαμβάνεσϑαι | 
χοινῶς om, | 22 τοῦ | 26 ἀλλήλαις ἴσαι | 29 τέ om. | 30 καὶ ἔτι — 10,4. εἴληπται om. | 7. et 
ὃ σημαίνοι | 9. post. σημαίνει add. μόνον | 14 τὰ om. | 16 ἡμᾶς εἰδέναι | τὸ om. | 17 παρῆχεν | 
18 (τραγέ) λαφον οὐ δυνατὸν | post εἰδέναι add. τὸ τί ἐστιν ἀγνοοῦντα τί σημαίνει | τὸν pro 
alt. τὸ | 20 σημαίνοι | ἔπειτα -- 36 σημαίνει om. | 27 ἄλλων habet | 29 7, prius om. | 30 post 
καὶ tert. add. ἐν | 82 τῶν om. | 11,1. 2 ἀριϑμητικὴ — γεωμετρία | 4 καὶ — 12,16 ἐπ- 
ἐξιόντες om. | 17 προσβάλλωμεν | 19 γὰρ λάϑη | 20 λάβομεν | τὸν τοιοῦτον | 23 ἐφαρμόσομεν x0 | 
25 ἣ τοιαύτη πᾶσα | 28 εἴη] ἔνι | 13,1 ante τρόπων add. τῶν | 4 oiov. — 14,9 γίνεται om. | 
10 7, τε utrobique | 18 εἰς ζήτησιν | 17 προσβάλλωμεν | 18 δυνάμεϑα | 19 αὐτὸν pr. 1. | 20 ζητεῖν 
αὐτὸν | 21 ὃ 22 ἀγαγὼν τὸν δοῦλον | τὸν alt. om. | 24. 25 ἐστιν οὗ ἐστι τετράγωνον | 

26 διάμετρος | 28 τετράγωνον] πλευρᾶς | αηϑβ | 15,1 ἑκάστη τῶν om. | αβϑη | δξῦι | 2 μίγνυσι | 
9 λέγω δὴ om.| 44 om. | Te; [7 ἄρα om. | 1. 8 τοῦ ἑνὸς τετραπλάσια αὐτοῦ ἐστι [11 ἴσα 
om. | 12 διαιροῦσι [10 36i; | 21 ἐνάγων | τὰ ζητούμενα | 28 χαὶ οὐ — 90,106 οἵδε om. 

p. 29,15 —31,5 ἀπόδειξις om.|8 γνώριμον alt. 1.} 12. ὡς εἶπον om. | post ἐστὶν add. 
ἡ [18 τὰ δεύτερα πιστουμένη | 16 τῆς δείξεως χαλεῖται | 20 αὐτοῦ | 26 xol om. | 28 αὖ 

om.| 32,8 δὲ 7 post κατὰ add. «4| 8—34,3 om.| 4 ἣν -- 9. φησὶν om. | 11 ἐπιστήμην 

ἡμῖν | I5. 16 εἰσὶν ἀλλήλαις [16 ἣ τὸ] à δὲ [18 τὸ μὲν ἐναργὲς [34 ante σώματα add. 
φυσιχὰ | 25 εἶναι πάντα | post φυσιχὰ add. σῴματα | 95,0 post γὰρ add. χατὰ | 10 τὸ 
γὰρ — 12 ὕνητόν om.| 16 ταῦτα ὡς | 11 αὐτοῦ | 19 διαιρεῖται πάλιν | 24. post ἀγαγεῖν add. 

eadem atque R | 36,1 ἀναπόδειχτος sive — ον | λαμβάνονται | ὃ ἥτις | ὅ ἀπόδειξιν xa- 
τεβάλλετο | 8 post οὐδετέρως add. δυσὶν εὐϑείαις | 18. ἕξει | 15 τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἴσα 
ἀλλήλοις | 18—46,21 om.| 47,1 ἀποδειχτιχὴν — 48,18 ἀρχή ἐστι om. 19 ἁπλῶς — 96 

παραλαμβάνεσϑαι om.  ἀποδεδώκασι | 49,1 εἴγε] μήποτε | 4 post χατασχευάζεσϑαι add. 
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xai| 5 ἡμῶν [6 οὔτε | 8 αὐτὴν om. | 9 χατασχευάζει | τοῦ αὐτοῦ ὄντος [10 ἀποδείξεως | 13 
ἐστιν om. | 15 — 55,28 om. 

p. 247,4—304, 12 om. | 18 ante lemma add. σχόλιον εἰς τὸ | ob «cA. om. | 11 ὅτι οὐ μόνον] 
31 xai dvd | 32 τινά alt. om. | 33 μέσον | 305,2. 3 δίπουν ἄνϑρωπος | 4 ὃ xoi om. [1 τὸν 

μὲν [11 post πάλιν add. δὲ | ἀλοιούμενον | I2. τὸ ἡδόμενον μεταβάλλει om. | 18 ἀλοιοῦσϑαι 

utrobique | 14 μὲν οἴη. 15 ἠρεμίξει [1ὅ. 16 ἠρεμίζον | 19. 30 μέσον λοιπὸν ἐν τῇ ἠρεμία 
γίνεται τὸ ἠρεμιζόμενον. 1) ' 

Fragmenta SENENs1A, iudicio Hieronymi Vitelli saec. XIV, e bibliotheca 
Seminarii archiepiscop. S. Francisci [cf. E. Piccolomini De codd. P II 
et III deque bibl. eccl. cathedralis Senensis Bull. Sen. 6, 1899 p. 483,3]. 
quorum unum constat e fol. 4 4-1 4-1 quat. - 1 - 1 quat. 4-1 quat., 

alterum e fol. 1 4- 1 - 1l, editionis nostrae continent, illud (scholiis nume- 

ratis φα' i. e. φιλοπόνου a.— qp) 
p. 1—3,2 λαμβανόμενος 

3,16 si" —28 γνώσεως 
5,11 εἰπὼν —6,6 γνώσεως 
11,4—12,4 γνωρίζοντα 

14,13 τοῦ Σωχράτους — 11,22 

18,23 — 25 ἀπορία 

19,5. 6 
19,11— 21,6 οἰόμεϑα ἁπλῶς 

22,8— 23 
23,9— 21,11 
21,22—32, (29,15 — 21 om.) 
31,14— 40,12 
41,9—11 
42,5 — 45,24 
46,15 —21 
48,19 —50,8 
54,23 — 55,18 
51,14—58,83 συμβεβηχός 
60,13 — 64,2 
65,5 — 6 ἐνυπάρχεσϑαι 
66,19 ἁπλῶς ἐπιστητὰ (v. n.) —124,10 (101,1— 105,4 om.) 

hoc (φροη΄---φσιγ΄) 
p. 171,11 ὃ γὰρ —26 

1)  Riecardianus gr. 10 [ef. Waitz Organ. I 24] in 2? bombycinus et chartaceus 

saec. XV— XVI foliorum 355, nitidissime diversis manibus seriptus, e tribus potissimum 

faseiculis compactus, f. 295r inser. Μετάφρασις τοῦ δευτέρου βιβλίου τῆς ἀποδειχτιχῆς 

πραγματείας ἤτοι τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους. inc. διαλαβὼν ὃ ἀριστοτέλης ἐν 

τῶ πρώτω βιβλίω τῆς ἀποδειχτιχῆς ... des f. 925v in verba τοῦ ὅλου ἐπιστητοῦ xai 

διανοητοῦ πράγματος, τουτέστι τῆς ἀποδείξεως ἔσεται γνωστική. in margine permultae. notae 

ac scholia ascripta sunt, quorum unum est Philoponi p. 335,21 ἤγουν — 32 ἔχουσιν 

(22 τὸ κῦρος ἔχει ὁ μέσος ὅρος | 25 τὸ alt. et tert. om. | 26 post ἀνάλυσις add. ov | 27 

qévous om. | 28 ἀνάλυσίς ἐστι | 32 ἔχει). inspexit codicem los. Heeg. 
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172,15— 113,20 
111,16— 119,22 

180,25 — 185,5 
186,22— 188,6 ὅτι ἐγχωρεῖ ἐν οἷς υὲν 

189,1 — 20 

191,1. 2 lemma 

193,30. 31 lemma 

194,15 lemma 

194,20 lemma 

195,5 —16 (v. n.) 

198,6— 25 
201,29 —202,11 
203,12 — 205,9 

201,1— 208,11 

208,24 — 210,5 

210,21— 211,14 
912, 18 — 210,26 
223,1— 24 

224,19 — 225,21 ἀπείρους εἶναι. 

quae omnia contulit Guil. Rabehl. varietatem lectionum p. 66,19 — 124,10 
subnotare satis habui, quibus addo haec: 

p. 1,1—3,2 λαμβανόμενος. inser. ἰωάννου ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου xol ϑεμιστίου 1) 

τοῦ φιλοσόφου ἐξήγησις εἰς τὸ ἃ βιβλίον τῆς ἀποδειχτιχῆς | 0 post τοῦτο add. τὸ βιβλίον | 

4 δὲ | τε om. | 12 post οὔτε add. δὲ | 11 πάλιν ἐπεὶ οὐ δυνατὸν | 9,2 προτέροις om. | 2. ὃ τόν 

τε — καὶ τὸν — καὶ τὸν [ὃ δὲ post 6 διδάσχει colloc. | 6. ἀπατώμεϑα | «ot om. | 1 συλλο- 

γισμοῦ om. | ὃ πρὸς τὰς σοφιστιχὰς | 10 τῶ utrobique | 12 ἢ (ante σπουδ.) | 12. 18 τὸ τοιοῦτο 

εἴδος τῶν συλλογισμῶν 18 ἐστι] εἶναί φασι 17 τοὺς φιλοσόφους | 20 τῇ ἀνάγκη τῇ τοιαύτη | 

οὐ δεῖ γὰρ | 21 δεῖ om. 217 τὸν ὀρϑὸν τεῖχον. 

p. 9,16 cU? — 28 γνώσεως. ante 16 εἶϑ᾽ add. εἰπὼν τὸ καϑόλου τουτέστι τὸ προκείμενον | 

21 ἐχ — 24 ἐννοιῶν om. | 25 ὡμολογουμένας | 21 μείζονές | 28 post ἄνευ add. τῆς. 

p. 9,11 εἰπὼν — 6,6 γνώσεως. 11 δὲ ὅτι om. 11. 12 post μάϑησις add. διανοητιχὴ | 
19 τὴν om.|22 post ποιησάμενον add. οὕτως [ 23 βουληϑείη τις μαϑεῖν | 24. πῶς ἅπαν] 

λέγω --- 27 συλλογιζόμεϑα) ἐξ ἐπαγωγῆς τῶν χατὰ μέρος μαϑήσεται. ἐχ δὲ τούτου γενήσεται 

τοῦ καϑόλου συλλογισμός | 28 χαλλωπιστής | 29 παραλιμπάνουσι | τὴν μείζονα | ὁ om. | 6,1 καλ- 
λωπιστὴς | γινώσκουσι προδιαβεβλημένον ὃν τὸ | 2. 8 ἐνθύμημα — πρότασιν] καὶ διὰ τοῦτο, 

τοῦτο συμπεραίνουσι | 4 οὐ δεῖ δοϑῆναι] μὴ δώσομεν | b post ὑπὸ add. τοῦ. 

p. 11,4—12,3. 5 δ᾽ om. | 18 post δεδομένου add. ἐστὶ παράδειγμα | ἄμφω | 19 πολλα- 
19s | 22 ὅτι μονάς ἐστι voi | 12,1 ἡμῖν] ἐστι. 

p. 14,18 τοῦ Σωχράτους — 17,22. 18 ζητεῖν | 15 ὅτι om. | 17 προσβάλλωμεν | 18 δυνά- 
μεϑα | 19 αὐτῶν alt. 1. | 20 ζητεῖν ὅλως λεγώμεϑα | 21 ὃ | 22 τὸν om. | ἐρωτήσας | 24 post τετρά- 

1wvov add. ὃ | 25 τοῦ — ἐστιν] οὗ ἐστιν τετραγώνου | 29. B9CL| 30 ταῖς] καὶ | πάλιν] πᾶσα | 

15,1 ἑχάστη τῶν τοῦ] ἡ 1 ταῖς τοῦ] τῇ | 4 δα om.| 6 τετραγώνου om. | περιετέϑη | 1. 8 τοῦ 

11 ἴσα τρίγωνα | 15 τετραπλάσιον | 1T ἀβδγ | ἀναγράφει | 20 ἤδη | 
21 ἐνάγων | τὰ ζητούμενα | 28 οὐ τὰ] οὕτως | 25 καὶ om. | 26 ἀναιροῦντος | 27 τὸ (ante χαϑ.) 

29 οἴδας 16,1 εἶχεν οἴδατε | B. ἂν οἴη. [7 post χαϑόλου add. ἣ | T. 8 7, — τούτοις om. | 

ἑνὸς τετραπλάσια αὐτοῦ ἐστι 

1) In Themistii editione (vol. V 1) his fragmentis nondum usus sum. 
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8. post ἐπιπλήξας add. τοὺς χαλὴν τὴν λύσιν ἐπάγοντας τῶ τοιούτω σοφίσματι ] τὴν om. | 

9 προεγνωσμένων | 19. zai --- 1 χαϑόλου om.| 18 οὐ μέντοι | 21 τινα ἐπ᾽ εὐϑείας τι εἰδότα | 

21. 22 xai ἔμπαλιν om. | 22 μέντοι | 28 ἐπιχειρήσειε δέ τις | 24 δυνατὸν τῇ] χαὶ | 26 ἔστι — 80 
γνωρίζοντα om. | 17,1 τὸ δὲ om. 4 αὐτῶ τὸ | ἄμφω --- οὕτως om. | 5. γινώσχοντα | 8 ἡμῖν 

om. | 11 ἐγνώρισε om. | 13 διὰ om. | 14 χιρὶ | τινι (ante. ἧμικ.) | I5 διὰ τοῦ [18 γωνίας om. | 

δύο [19 καὶ om. | 20. 21 παντὸς τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι — ἴσαι εἰσίν. : 

p. 19,11— 21,6 οἰόμεϑα ἁπλῶς. ll. 12 ἀλλ᾽ — μανϑάνει om. | 13. post T, add. μὲν | 

. ἢ pro alt. ἤτοι [14 ante ἐνδέχεται add. οὐχ | 15 οὐχ om. | 16 εἰ] 3j | 17 τὸ alt. om. | 19 
τὸν] περὶ τοῦ | αὐτὸν om. | 90,2 μανϑάνει | 5. post ἢ add. τῆς | 10 ἕκαστον ἀποδειχτιχὸν | 13 

ἀντὶ] αἴτιον | 14. post ἀποδείξεως add. xai 20 τῆς om. | 22 ἐπι- 
στῆμαι alt. om. | 23 ἰδικώτερον | 24 οὖν om. | 27- ἣ om. | 28 ὅτι — 30 ἔχειν] ὅταν τήν τε αἰτίαν 

οἰόμεϑα γινώσχειν OU ἣν τὸ πρᾶγμα ὅτι ἐχείνου αἰτία ἐστὶ xoi μὴ | 21,2. 8 ὅτι πεπείσμεϑα 

15 xai om. [16 μὲν τὸ 

om. | 5 πάντων περὶ αὐτῆς om. | 6 post ἁπλῶς prius add. ἀλλὰ μὴ — συμβεβηκός v. n. 

p. 92,8 —23 post 91,5 ἐννοίας colloc.| 8 post γὰρ add. καὶ 9 αὐτὸν | οὕτως ἔχειν 

16 τε om. | om.| 12 ὄπισϑε βάλλειν | 13. ταύτην οἴονται τὴν αἰτίαν | 14. τοῦτο ἄλλως ἔχειν 

18 7j, om. | συλλογισμός ἐστιν | 19 οὗ τὸ] οὗτος χαὶ [30 xai primum om.|21 τινὰ ποιεῖ ἐν 

ἡμῖν | 22 δὲ habet| 23 post τοῦ add. ἀληϑῶς. 

p. 23,9— 927,11. 9 post. εἰδέναι add. τουτέστιν ἐπίστασϑαι | lO. εἰπὼν γὰρ εἰ μὲν οὖν 

xal ἕτερός ἐστι τρόπος τοῦ ἐπίστασϑαι ὕστερον | 12 οὖν om. μεταλαμβάνων | 14. 15. ὥστε --- 

ἔλεγε] ob [16 νῦν om. | 20 γινώσχομεν τουτέστιν ὅτι ἐστὶν ἐκείνου αἴτιον | 23. ϑεωρήσει | μὲν 
om. | τὸ πέρας τῆς ἀποδείξεως | 25 ἣ primum om. 21 γάρ, φησί] καὶ | 24,1 post ἀληϑῶν add. 

v | post εἶναι add. eadem quae ἃ | γὰρ] ἐστι | 2. 3 ὁ ἄνθρωπος ἄρα | ὃ γὰρ οἴῃ. 4 οὐ μὲν 

ἐξ ἀληϑῶν προτάσεων | ὅ ἐξ ἀληϑῶν προτάσεων δεῖ εἶναι | V. post καλῶς add. δὲ | τὸ om. | 

8 post ἀϑάνατος add. καὶ 9 ἐξ οπι. [10 ὅτι ἀϑάνατος εἶναι ἡ duy, | δεῖται [12 οὕτως] 
13 εἶναι post προτάσεων colloc. | 15. τινων om. | περαιοῦται | 18 post. χατηγορούμενον add. 

ἢ μὴ εἶναι | 19. καὶ prius om. | post xoi alt. add. ob | 22. 28 εἰς τὸ ἀποδεῖξαι | 24. ἕπονται | 
95,5 post αὐτόπιστον add. ἐστιν | 9 παραλαμβάνεται 10 δεῖ μὴ μόνον πρότερα εἶναι ἀλλὰ 

xal αἴτια τοῦ [12 xai prius om. 14 τὰ — παραλαμβανόμενα post 18 ἄμεσα colloc. | 16 φησίν 

om. | 19 δύνανται 24 ὑφ᾽ ἕν αὐτὸ οὖν ὅλον ἀναγνωστέον | 30,4. post οἰκεία add. ἡ [1 αὐτοῦ | 

12 post ἔχλειψιν add. λέγοντας οὕτως | 14 παλινδρομήσωμεν οὐχ ἔστιν | ἀλλὰ τεχμήριον 

om.|15 post τὸ add. δὲ 16 οὐκ ἔστι τὸ μὴ ὃν ] 18 ἐπαναλαμβάνει [19 post οὐδὲ add. 

ἀληϑῆ | 28 post ἐπίστασϑαι alt. add. ὡς μὴ ὄν, τουτέστιν | 25 post σύμμετρος add. ἐστι τῇ 
πλευρᾶ | 97,2. 3 σύμμετρον ἐστιν --- εἶναι] ἐδείχϑη 8. τριγώνων. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς διαμέτρου 

τεσσάρων. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἀσυμμετρόν ἐστι τῶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς | ὃ post οἷον 

add. φέρε. εἰπεῖν | ὃ. 4 τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς [ 6. 7. 8 ὁ om. τὸ τον Col 

- p. 27,22 —32,71 (notantur hic quae ab a, a! diserepant). 28,8 ὡς | 11 ὡς post αἰτιατῶν 

eolloe. | 13 γίνονται | 15. 16 ob καϑ' ἑαυτὰ | 17 τοῖς πράγμασιν om. | 18 οὐ xc. om. | 26 6, τι! 

post ἐνταῦϑα add. καὶ | ταῦτα om. | 27 «t om. | 29,1 xai τὰ ἑξῆς om. | 8 πρότερον | 9 post 

ἐνεργοῦντες add. εἰς τὰ μεριχὰ | 10 συλλογισμὸν om. | 11 τὰ alt. om. | 14 ὕστερον ἡμῖν πρότερον 

καὶ ὕστερον σαφέστερον | 28 δὲ «cA. om. | 24 αἱ προτάσεις" αἴτιαι | 80,1 αὖται | post γὰρ add. 

χαὶ [ 4 τὸ om. | 5 μέσου om. | 6 πρὸς | 9 τὰς ἀποδείξεις | 14 εἰ τύχοι om. 22 post πάλιν add. 

δὲ | 26 post οὐσία add. ἐστι] 31,2 ὅτε δὲ μήτε | 8 συλλογιζώμεϑα | 6 λέγει | 8 ἐστι om. | 

15 πρότερα | 20 δεύτεροι | αἰτιατὰ | 26 ἔστι δὲ καὶ αὑτῆς ὁ ἥλιος | 29 αὐτὴν ἀποβλέπον 

ὅλον ἡμισφαίριον | 82,1. 2 οὕτω -- εἶναι habet | 2 τὰ om. ὃ τῇ om. 

p. 171,11 ὁ γὰρ — 26. 18 ϑεὶς om. | ϑεάση | post ὁμοίως add. δὲ | 15 μὲν om. | 1€ qap | 

20 ἔχουσι | ἐγγυτέρω | 22 τὰς om. | 23 στίλβειν post σωμάτων colloc. 

— p. 172,15 —173,20. 15 καὶ xz. om. | 19 ὅταν μὲν] τοῦ δὲ αἰτίου | 20. 21 γνωριμώτερον 

δὲ — τὸ αἴτιον om. | 22 ἀνδρὶ πεπλησίαχε | 28 μὲν om. | 28. 24 τῷ --- τοῦτο om. | 24 οὖν οι. | 

post ὅτι add. ἔσται | 21 ἀνδρὶ ante 26 πάντως colloc. | 13,3. post αἰτιατοῦ add. ὄντος | 

4 τὸ τετοχέναι αἴτιον ὠχριάσεως | ἐπειδή e | 5 τὸ pr. I. | δὲ om. | 6 τετοχέναι | φήσομεν | ὅτι 

om.| 7 post ὄντος add. καὶ |8 ἀδύνατον γὰρ καϑόλου, om. αἰτιατόν | l1 δύνασϑαι post τὸ 
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prius colloc. | 12. μόνον | δύνασϑαι om. | 15. 16 φαμὲν οὖν ὅτι δυνάμέι τὸ αἴτιον. λέγομεν | 

16 χαὶ οὐχ] δύναται εἶναι μὴ ὄντος τοῦ αἰτιατοῦ. ob γὰρ | post αἴτιον add. λέγομεν. elvat | 

17 ἐστιν] δύναται εἶναι ὡς | οὔσης χαϑὸ ἕξιν ἔχει τοιάνδε) 18 ληφϑείη | 19 εἰ γὰρ τὸ αἴτιον 

δυνάμει | 20 τὸ αἴτιον ora. 

p. 177,16 — 179,22 (notantur hine quae ab a, a! discrepant). 11 τοῦτο χτλ. om. | 20 τὸν 

ἀριστοτέλην | 26 τῶ | 30 διὰ τὸ | 178,8. τὴν om. | 9 ἐρωτηϑεὶς — 11 αὐλητρίδας (v. not.) om. | 

11 piv om. 18 γὰρ | 179,10 ἃ —12 λόγον om. | 15 ἔστι δὲ | 17 lemma habet. 

p. 212, 18 — 216,26. 24. 25 7, τῶ — ἀποφατιχῶς om. | 219,17. 18 ἐχλίποι | 20. 21 ante 

ἀριϑμὸς add. ὁ (v. not.) | 314,1 πάντως om.| 8 μείξους | 10 εἰσὶν | 31 οἷον — 215,1 λόγους 

om. | 9 ἡ ἀπόδειξις pr. 1. [10 τὰ | 17 γνώριμα γίνεται | 18 ἐστὶν | συνιεὶς | 19. ὡς | 26 ἑαυτὰ | 

216,2 ὅτι καὶ | 6€ ἐπαγωγῆς (v. not) | 6 ὑποχειμένων | 17 αὐτῶν | 21 εἰ γὰρ — 23 αἰσϑήσεως 

om.| post 26 αἰσϑητῶν notavit haec: σημείωσαι δὲ ὅτι ἐνταῦϑα μέχρι πολλοῦ οὐχ ἔστιν 

ἐξήγησις τοῦ φιλοπόνου. ἐπεὶ δὲ ὅπου ἣ ἀχολούϑ. τοῦ ἀριϑμοῦ. ἔστι δὲ ἐχεῖ ἔνϑα τόδε. 

p. 223,1—24. 1 ἐπὶ --- ἔχει om. | 15 εἶναι om. | 18 πᾶν. 
p. 224,19 — 225,2 ἀπείρους εἶναι. 24. 25 οὐ περὶ τῶν παρὰ φύσιν ἐστὶ κατηγοριῶν 

ἀλλὰ περὶ τῶν xarà φύσιν | 26 οἱ 27 ες | 90 συνελέγχεται --- 925,1 δὴ om. | 8 μὲν om. | 

6 οἷον τὸ B om. | 1 ἀπὸ τοῦ C | 8 οὕτως οὖν, om. τούτου | 12 μέσων] μερικώξεθον | 18 ἡ φύσις 

om.| 14 7; τὰ | 15. post τούτων add. εἰ 18 ὡδεύσαμεν | 19. 20 εἴτε ὑπ᾽ --- χκαϑολιχκώτερον 

habet [21 post ἀνάγκη add. οὖν] 22 post γὰρ add. ἂν ἦν | 28 ἀριϑμὸν om. | 25 ante οὐ 
add. «ai | 26 οὐδὲ. 

MancraNus 225 [Zanetti p. 118 cf. huius vol. 2 p. XXII] olim Bessa- 
rionis, chartaceus foliorum 467 saec. XIV f. 341" — 448" Philoponi in Anal. 
Post. libr. I commentarium continens collatus est a Guil. Rabehl. 

VamrcANus 247 [DBrandis De Arist. Handschr. d. Vat. Bibl. (Abhandl. 
d. k. pr. Akad. d. W. zu Berl. 1831) p. 53 n. 13 cf. huius vol. 2 p. XIV. XV] 
chartaceus saec. XV f. 1; —12" initium commentarii Philoponei in Anal. 
Post. libr. I continens (usque ad p. 53,13 ἐπεὶ μηδὲ συλλογισμόν) collatus 

est a Guil. Crónert. 

VamicANuS 209 [Brandis l. c. p. 59 n. 54 cf. huius vol. 2 p. IX. X] 
chartaceus saec. XV foliorum 218. f. 1837, quod inscr. ἰωάννου ἀλεξανδρέως 
τοῦ φιλοπόνου σχολιχαὶ ἀποσημειώσεις χτλ. (p. 1,2—4), — 218* cum aliorum, 

imprimis Magenteni, scholiis Philoponi in Anal. Post. libr. I commentarium 
continent usque ad p. 120,5 εἴ γε δέδειχται. scholia numerantur pA. specimen 
lectionum suppeditavit Guil. Crónert. 

p. 1,5— 3,6 (quibus nihil apposui, concinunt omnia cum Vaticano 1018 Z). 5 post 

tit. add. lemma πᾶσα — γνώσεως (πᾶσα — μαϑήσεως Z) | 9 post τῶν add. ἁπλῶν | 10 βαδίσωμεν 

post ταύτην colloc. Z | 18 ὀξύρυγχον] v superscr. Z| 14 post τοῦ add. μὴ (om. Z)| 
16 γνῶναι ἄνευ προτάσεων | παρέδωκεν | 17. 18 οὐ δυνατὸν | 19 zapéàexev | 2,2 προτέροις 

om. | ἐδείξαμεν (ἀπεδείξαμεν Z) | 39. 4 τῶν μὲν ἀποδειχτιχῶν συλλογισμῶν | 4. ὅ τὸν 
δὲ — παραδίδωσι om. (habet Z) | 5 τις post dv colloc. | 6 τοῦ om. | 7 ἀλεξιτήριον 

(--ητ---Ζ2) | 8 παρέχον Z | 9 διδάσκουσι | 10 τῶ utrobique Z | χεχρῆσϑαι, post quod add. 

τούτοις | 14 δὲ om. | 15 τῆς om. Z | 16 οὐδὲ superscr. Z 22 βούλοιντο | 9,9 τὸ παρὸν, 

in. mrg. Tp. τὸ προχείμενον Z | 4 τόποις | 5. προσβαλλοῦμεν | 6 post ἀπόδειξιν inc. f. 183v. 

p. 119,6 —120,5. τ ἰδίας om. | 11 γινώσκεσϑαι | 13 7j, om. | 16 ἐν τοῖς om. | 19 ἦν | 

post ἄλλων add. δὲ | αἰτίων | 20 γὰρ | 190,4 τις recte | 5 ἀποδειχτιχκὰς, recte | post. 

δέδειχται des. f. 218v. 
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VariCANUS 1015 [Brandis l. c. p. 52 n. 6 cf. huius vol. 2 p. XV] 
chartaceus saec. XV—XVI f. 3550'—445* sub eodem titulo atque Vatic. 209 
cum Magenteni et Neophyti scholiis Philoponi in Analyt. Post. libr. I 
commentarium continet scholiis numeratis ταῦ. post miscellanea deinde 
aliorum scholia!) f. 4497, quod inser. ἀριστοτέλους ἀναλυτιχῶν δεύτερον, — 
480" exstant pvc scholia, quorum primum est περὶ τοῦ μέσου ζητοῦσι. ζη- 

cei δὲ περὶ τοῦ μέσου ὅρου i. e. p- 341,9 sq., ultimum des. in verba τὰ 
ἐπ τιστητὰ πράγματα xai ἀποδειχτά 1. e. p. 440,12. praeter initium libri I, 

cuius varietatem supra e Guil. Crónert schedis proposui, haec mihi praesto 
erant, quae Torstrikio (l. I) et Iosepho Heeg Monacensi (1. II) debeo: 

p. 194, 16 —19. 16 ἀπάτην τινὰ] δόξαν ψευδῆ | 1T. 18 τινὸς συλλογισμοῦ γινομένης | 

18. 19 ὥσπερ ἐστὶ τῆς ἐπὶ τοῦ διὰ. 
p. 283,21— 235,7. 28 ὅτι om. [ ante τὰ add. ὄντα | 29 χατ᾽ οὐδενὸς ἄλλου κατηγο- 

ρεῖσϑαι | 80 ἐλϑεῖν | 984,1 ὦ πρώτω | διότι λαμβάνει, om. γὰρ | εἰσὶν] oi | 2 τοῦ ὅτι | 5 ante 

11 post 

χοινότερα add. fort. recte «ai | 13 οἷαί εἰσιν αἱ — δείξεις | 16 τὸ δὲ λογιχὸν τοῦ | 18 post 

εἰ add. γὰρ | 24 «t om. | 28 τοῦτο δέ ἐστι | αἱ διαφοραί | 29 ποιῆσαι om. | 295,2. τῷ om. 

'( πεπερασμένον ἔσται δῆλον ὅτι, post quae add. γενήσεται φανερόν. 

ὁρισμοὶ add. οἱ | 1 ἐπὶ τοῦ | 9 ἄλλως δὲ | τὸν om. | post ἀριστοτέλη add. μὴ 

p. 266,27. 28 μὴ πάντα εἰσὶν | 28 αἱ δὲ ἀρχαὶ at. 
p. 331,2 —333,29. 4 ὑπάρχουσαι | 6 εἶναι, om. ὅτι | τ post μὲν add. τῆς | 8 post δὲ 

add. τῆς | post «at add. τῆς | 10 πραχτέα | 18. 19 ἀπένειμεν — ὡς ἡ χρεία om. | 22 τῷ om. | 

28 δὲ om. | 24 ἱπποζυγίοις | ἢ xai | 29 διοσημείων | 332,11 post ἐστι add. χαὶ [ 12 ἐνέργειαι | 

15 μηδὲ | post ἔχειν alt. add. ταύτην | 16 σαφῆ | I8 ὃς om. | 23. post οἷον add. ἡ | 30 λέγει 

οὐ | 598, ἠριϑμημένοις | 6. τουτέστιν — 8 χρόνῳ om. | 9 post γένηται add. ἐπεὶ δοχεῖ xoi 
ἡ ἀγχίνοια ἀπόδειξίς τις εἶναι xol γνῶσις συλλογιττιχή, ἀναγκαῖον ἐν τούτοις χαὶ περὶ ταύτης 

λέγειν, πῶς ἐστὶν zal τίνι διαφέρει τῆς συλλογιστιχῆ;ς γνώσεως [11 ἀποχρίνεται | 15 ὁμοίως om. | 

17 post εὐθέως add. καὶ | εἰσιν om. | post ἢ add. φίλοι ἀλλήλων εἰσὶν ἢ | 23. 7; | post τὴν 

add. yàp. | 26 ἐγνώρισεν post 27 συναγωγὰ colloc. | 27 xai alt. post ἄχρων colloc. 
p. 941,9 περὶ τοῦ μέσου — 342,30. 10 xci] δὲ | post τοῦ add. μέσου | 11 post τίς 

add. ἐστιν | 13. post ζητῆσαι add. τί ἐστιν | ὡς | 15. ἐπὶ τὸ [ 16 εἰ] 7; jn 19 ὑπολάβοι 21 ὁ 

δρισμὸς καὶ in mrg. man. 1 | 22 HU — ὁριστόν | 24 ἀπορρήσας | 28 xai om. | 30 ἀπο- 

φαντιχοί, ante quod add. χαϑόλο 
5 ἀτυνάρτητος | 6 post τὰ add. τὲ | 1 περὶ alt. om. | 9 τίνων corr. | καὶ εἰ] ἡ | αὐτοῦ om. | 
10 καὶ τὸ συλλογιστικὸν | ὁ om. | 11 τῶν om. | 13. 14 σχήματι οἱ συλλογισμοὶ ὁρισμοί εἰσι 

χαταφατιχοί εἰσι [16 post ἐφεξῆς add. ὅτι 117 ἐνυπάρχον | 19 φησὶν | 20 καὶ om. | 29 xai 

prius om. | 26 ἤγουν om. | 21 οὐχ ἔστι | 28 δι᾿ ὁρισμῶν αὐτὸ. 

p. 437,11— 440,12. 11 post καὶ alt. add. τὰ | 12. 18 xav — τῷ εἴδει om. | 14 ἰδι- 
χώτατον | 17. 18 ἰδιοτήτων] ὦ in ras. | 19. χοινώτης | 21 τὸ utrumque om. | 22 μετὰ om. | 

24 τινων τῶν | 25. ζῶον — λογικὸν | 29 τινα | 30 τούτων | 31 ante ἡ add. ἡ δ᾽ αἴσϑησις τοῦ 

χαϑόλου ἔστι ἤγουν | 438,1 ἀνθρώπου om. | 4 συνεστώτων | 10 ἵστανται | 10. 11 καταντήσωμεν 

14 post ταῦτα add. xal | λογιχόν supra deletum λευκόν ser. m. 1| 15 ὡσαύτως om. | 16. 17 

τοῦτον ὡς | 21 συνάγονται | 21. 22 ἐπαγογῆς — ἐπαγογῆῇ pr. | 24 διάνοιαν ἕξεων om. | 439,5 

1 
3,1 post μελλόντων add. εἴπερ éoz(v| ὃ δὲ om.| 

ὃ χυρίως γὰρ νοῦς λέγεται | 1. 8 ἐξόρροπος | 8 νεύσσει | ὃ ῥοῆ in ras. [11 λέγεται post 
πραχτιχὸς colloc. | 13 οὖν | γενήσεται fort. recte | 14 ante ἕξεις add. αἱ | φασὶ δὲ τὰς | 15 μὲν 

prius om. | 16 ἀεί om. | 17 τῆς om. | 18 ἀπόδειξιν, post quod del. ἐπιστήμης | 19 ante αἱ add. 

1) velut f. 445r invenitur illud scholion ᾿Αλεξάνδρου, quod II 1 p. XXII proposui. 

f. 448r inser. τοῦ πανιερωτάτου μητροπολίτου μιτυλήνης κατὰ λέοντος τοῦ μαγεντην(οῦ) 

εἰς τὸ β΄ τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους. Διαλ αβὼν ὃ ἀριστοτέλης ἐν τῶ π πρώτῳ βιβλίω χτλ. 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. B 
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ἤγουν | γνωριμώτεραί εἰσι bis | 20 παρὰ | 22 μετὰ ἁπάσαις | 25 ἀληϑέστεραι | 26 ἀπόδειξιν | 

91 τὰς ἀρχὰς ἤγουν τὰς προτάσεις | 28 προβαίνει | 29 el γὰρ | λογισμὸς recte | 80 χαταγινόμεναί 

εἰσι xai | 440,2 ἄλλη ἀρχὴ οπι. | 8. 4 ἀποδείξεως καὶ om.| 4. 5 εἰ γοῦν μηδὲν ἄλλο γένος 

bis| 6 ὁ om.|8 post ἀρχῶν add. καὶ ἡ μὲν τῆς ἀρχῆς | 9 post ἡ add. recte μὲν | post 

ἀρχῆς add. ἂν εἴη | post àv add. ἀρχὴ | 10 ἀπόδειξιν | 11 τὰ om. 

EscuniaLrENSIS —1-14 [οἱ vol. XXI 1 p. V] chartaceus forma 

maxima saec. XVI f. 1r— 9" initium anonymi illius in Analyt. Post. libr. I 
(usque ad p. (1^25) commentarii a M. Hayduck l. c. p. VII—XVIII editum 

continet, qui exstat etiam in CEF et Mosq. 313, in quo p. X 20—XVIII 20 

multa sunt e Philoponi commentario (p. (,1 —26,13) excerpta, quorum 

nonnulla integriorem nostris codd. memoriam videntur servavisse: p. 4,14 
(X 28) Ἰνοίημεν (γνοῖμεν conieci), p. 20,24 (XV 20) οὖν, quod addidi, habet, 
p. 24,20 et 23 (XVII 25 et 28) ἀποδεικτῶν et ἀποδειχτά v. Add. et Corr. 

EscumianiENsiS O —11I—10 [Miller p. 171 cf. huius vol. 2 p. XXIV] 
bombycinus saec. XIII— XIV post Analyt. Prior. libr. II cum Philoponi 
commentario cireumscripto") inde a. f. 116" Analytica Posteriora continet, 

quorum libro I varia scholia ascripta sunt, inter quae sunt plurima e com- 
mentario Philoponeo excerpta; libri II scholia rariora esse Ad. Torstrik 
testatur. e photogrammatis foliorum 116'—111* haec noto: 

f. 116r med. scholia sie incipiunt: Θέλων ὁ ἀριστοτέλης ἀποδεῖξαι ὅτι ἡ ἀπόδειξις ἐκ 

προεγνωσμένων xal προομολογουμένων γίνεται, ἄρχεται ἀπὸ τοῦ χαϑόλου, ἤτοι τῆς διδασχαλίας 

χαὶ τῆς μαϑήσεως, ἃ ἀπὸ ἐγνωσμένων γίνονται. εἰ δὲ τοῦτο, ἐστὶ δὲ χαὶ ἡ ἀποδειχτιχὴ δι- 

δασχαλία καὶ μάϑησις, λοιπὸν ἄρα καὶ ἡ ἀποδειχτιχὴ ἐκ προεγνωσμένης γίνεται γνώσεως *." 

Ὃ ἀριστοτέλης ϑέλων διδάξαι περὶ ἀποδείξεως οὐχ ἀμέσως ἐπὶ τὴν τούτου διδασκαλίαν ἐχώρησεν, 

1). e photogrammatis fol. 102v — 103v, quae postea mihi suppeditata sunt, liceat hic 

addere varietatem lectionum ad vol. XIII 2 p. 387,1— 397,27. ὃ χαὶ πότε χτλ. om. | 

ἡ ἐρεῖν, om. φησί | 11 ὖλαι | 18 τοὐλάχιστον γρεία | 388,7 οἱ δὲ κτλ. om. | 10 χαὶ primum 

om. | 16 lemma om. | 20 εἴποι | 21 λόγοι | 25 et 26 x6 — τῶ | 889,2 ὅλον | 3 εἰ superscr. εἰ 

τύχοι praeterea in mrg. | ἄρα om. | 6 οἱ superscr. | 12 post ἕτερος add. οὐχ | 14 ὅσα χτλ. om. | 

26 xai alt. om. | 34 6— ὁμοίως om. | 390,1 post συμπέρασμα add. ἐστίν | διὰ τοῦ xc. om. | 

3 Οὐ τὸ τὸ sic 18 post φανερὸν add. οὖν | ὅτι] εἰ | 15 εἰ yàp] ὅτι | 19—22 om. | 21 τὸ 

συνάγον | καταφατικόν | 891,1. 2 ἐν πρώτω σχήματι ἀσυλλόγιστος | 9 olov inc. f. 103r τοῦ 

μὲν χτλ. om. 11 οὐ om. | 18 ὅτι---ἦν | 21 δυνατὸν | 28 ὥστ᾽ χτλ. om. | 28 ποτὲ μὲν --- ποτὲ 

δὲ | 392,1 post δ᾽ add. ἐπί τι | 4 post ὅτι add. ἐστιν | ὁ habet 12 τῶ ἀληϑεῖ συμπεράσματι 

τῷ | I8 οὐχ «xA. om. | 22 τὸ συμπέρασμα τὸ β | 26 εἰ οὖν] οὐκοῦν | ὃν] οἷον | 29 εἷς χτλ. 

om. | 393,1 τὸ ἃ χτλ. om. | 6 τοῦτο om. | xoi om. | ἐστι om. | 9 καὶ κτλ. om. | 12 μὲν et 
δὲ om. | 14 ἐξ om. | 16. καταφατιχαὶ xal ἀποφατιχαὶ | 22 τέως om. | 28 τέσσαρες ἃ. v. | 

32 post πάσας add. συζυγίας | 894,17 post ἃ add. iv | ὑπάρχον χτὰ. om. | 14 ἀληϑὲς | 
19. 90. ἦν γὰρ τὸ ἀληϑὲς οὐδενὶ τὸ Q | 23 γενόμεναι | 24 ἀληϑῶν τῶν προτάσεων οὐσῶν | 

25 ψευδῶν οὐσῶν | 28 δὲ | 29 ἀληϑὲς om. | 395,1 ὑπάρχον χτὰλ. om. | 4 ὡσαύτως inc. f. 

103v | ἔστω χτλ. om. | 6 εἰπὼν | 7 ἀληϑὲς συναγούσης om. | 8 ἂν] 10 ἰδοὺ om. | 11 ante 
ἄνϑρ. add. 6 | καὶ om. | 12 0| 14. 15 om. | 16 ἑχατέρα κτλ. om. | 20 αὐτὸς] ὁ | 21 qwopévas | 

25 xai alt. om. | 896,2 ἐπὶ τῶν ἀμφοτέρων | 4 xat γὰρ 7, | 5. 6 7j — ἐπί τι ψευδής om. | 7 εἴη 

post πρότασις colloe. | 8 μὴ superscr. | 14. ἂν | λάβω χτλ. om. | 19 ὃ om. | 20 ἐστιν om. | 
21 ψεῦδος | post εἰπὲ add. παντὶ | 28 εἰ δ᾽ ἡ ἀποφατιχὴ ἢ | 26 μείζονα | ἀληϑὲς — συνάγουσιν 

om. | 21 ὑπάρχει om. | 897,8. χαταφατιχόν | 10 ἐπί τι ψευδοῦς | 12 ὃ ληφϑῆ | ἡ δὲ κτλ. om. | 

20 ἡ - ἀληϑής] οὐδενὶ γὰρ τὸ ἀληϑὲς [21 Ψευδὲς 28 ἐνδέχεται xx. om. | 24 συνάγομεν ἀληϑῆ. 
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ἀλλὰ πρῶτον παρέδωχε τὰς ἁπλᾶς φωνὰς ἐν ταῖς Lic t$, εἶτα ἐν τῶ περὶ ἑρμηνείας τὰς 

προτάσεις. ἐν δὲ τοῖς προτέροις ἀναλυτικοῖς περὶ τοῦ ἁπλῶς συλλογισμοῦ. εἶτα ὁδῶ χρησάμενος 

ἔρχεται χαὶ ἐνταῦϑα διδάσκων τὸν λόγον τὸν περὶ ἀποδείξεως. ὃν καὶ ἀναγκαῖον ἔχει παρα- 

δοῦναι ὡς τοῖς φιλοσόφοις χρήσιμον καὶ ἀναγκαιότατον ὄντα. εἰ γὰρ μὴ τῇ ἀποδείξει χρήσεται, 

οὐχ ἂν δυνηϑὴ τὴν ἀλήϑειαν καὶ τὸ Ψεῦδος διευχρινῆσαι. τοῦτο γάρ ἐστιν ἴδιον τοῦ κυρίως 

φιλοσόφου, τὸ εὑρίσχειν τὸν ἀληϑῆ συλλογισμὸν καὶ τὸν Ψευδῆ xal ἀποδεῖξαι αὐτόν. ὥσπερ 

γὰρ οὐχ ἔνι ὁδὸς διδάξαι τινὰ τὸ τοιῶσδε κατασχευάσαι πρᾶγμά τι, εἰ μὴ ἁπλῶς γινώσχει τὴν 
τούτου γνῶσιν, οὕτως χαὶ ὧδε πεποίηχεν ὁ τεχνιχός. ἐδίδαξε τὸν ἁπλῶς συλλογισμόν, εἶτα 

χαὶ περὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ ὡς προμαϑόντας χαὶ προγινώσχοντας τὸν ἁπλῶς 

συλλογισμὸν καὶ χκαϑόλου: — ᾿Ιστέον ὅτι ἐν παντὶ προβλήματι δύο ταῦτα ϑεωρεῖται, τὸ δεδομένον 

χαὶ τὸ ζητούμενον. οἷον ὁ μὲν ὑποχείμενος ὅρος, λέγω δὴ ἡ Ψυχή, δέδοται, ζητεῖται δὲ ὁ 

᾿χατηγορούμενος, εἰ ἀϑάνατος. xai πάλιν εἰ ἔστι ζῶον τραγέλαφος τεϑῆ mus δεδομένον 

μέν ἐστι τὸ ζῶον, ζητούμενον δὲ τὸ τραγέλαφος. ζητεῖ γὰρ τὸ πρόβλημα οὐχ ὅτι ἔστιν, ἀλλὰ 

τί' τοῦτο γὰρ φανερὸν καὶ ἐναργές: ἀλλ᾽ εἰ τοιοῦτον ζῶον. ὥστε πᾶσαι αἱ προτάσεις δι᾿ ὧν 

χατασχευάξεται τὸ πρόβλημα: -- 

Πρὸς τὸ προσεχὲς ἀπήντησεν i. e. p. 17,25 --- 18,6 ἴσας ἔχει. 26 ἄλλοις] τούτοις | 

21 ἄλλο τι. ὅπερ | 28 δὲ om. | 18,5 τὰς om. 

Γουτέστι πρὶν κατὰ τὴν αἴσϑησιν i. e. p. 18,13 — 21 ἤδει. 18 προσβάλλομεν | 14. διὰ 

τὸ | 16 τρίγωνον ἐγνώκαμεν] parum liquet | 11 διὰ τὸ | 20 post xexpouuévov add. τὸ. 

f. 116v. Εἰ δὲ μὴ τοῦτο cip — (ἣν. . . εἰρήχαμεν) i. e. p. 18,25— 

᾿Εντεῦϑεν xal τὴν ἐν τῶ μένωνι---τὸ δὲ odis οὐ οὔ i. e. p. 14,12 — 16,19 (14,12—24 

ἀπὸ plurima legi non possunt) 14 εἶτα] εἰπεῖν | 24 post διπλάσιον add. nescio quid | 

25 τετράγωνον ἢ οὗ ἡ διάμετρος | 28 ax | Eis alt.] ἔσται | 29 ἑχατέρα | 30 xal τοῦ | 

15,1 ἡ δηβὃ τῇ βέϑι | 8 τὸ a9 | 4 δᾶ om. | 8 τετραγώνου om. | ante ἐστι add. αὐτοῦ | 
9 ὡμολόγει | 10 ἐπεὶ | 17. 18 τὸ ἄρα — τετραγώνου om. | 21 ἐνάγων | τὰ ζητούμενα | 22 εἰς 

γνῶσιν om. | διά τινων | 27 τοῦ (ante εἰδέναι) | 28 τύχη | 80 ὅτι om. | τὸ om. | 16,2 τὰς 

ἀπορίας om. | 7 ἢ à — τετράγωνον om. | 7. 8 7, παντὸς τετραγώνου om. | S τίϑεται | 12 τὸ 

(ante xa9.) | 13. xoci — 15. χαϑόλου om. 

"Avi τοῦ ἐπίστασϑαι i. e. p. 29, 11 — 15. ἔλεγε. 12 εἰς τὸ ἐπίστασϑαι] non liquet | 

14. 15 ὥστε φαμὲν xol. 
f. ll7r — — — — (quae praecedunt vix legi possunt). Τουτέστιν ἤτοι χατὰ τὸ 

xaüóÀou ἢ xarà τὸ μεριχόν i. e. p. 19, 13 — 18 ἐστί, 15 εἰ τὰ χαϑόλου μανϑάνει τις | 

11 τὸ alt. om. 

8 χαὶ---ἀγνοεῖ om. 

Σοφιστικὸν τρόπον εἰπὼν αἰνίττεται χαὶ τοὺς χυρίως σοφιστὰς xal τοὺς διαλεχτικούς. 
1 

, ἀμφότεροι γὰρ... συλλογίζονται καὶ ἐξ εἰχότων καὶ τ χμηρίων. ἀληϑῆ μέντοι. οὐ μὴν 

χατὰ τὸν ἀποδειχτιχὸν χαὶ ἐπιστημονιχὸν τρόπον. οἷον λέ L Dr i. e. p. 21,11 — 28 

αὐτός. 14. 15 εἶναί --- ἔχειν]... xol ὠχρὰν εἶναι | 15 ἐπειδὴ om. | 20. 21 ὑπάρχει --- τὸ 

ὑποκείμενον om. | 21 et 22 digiti | 27 post πάσης add. ἡ 

οἱ 

piv ) μετρητιχὸς ὧν. 

Οἷον ὅτι ἡ σελήνη τοιῶσδε φωτίζεται ἤτοι ποιχίλως, διότι σφαιροειδής ἐστιν. ἢ ὅτι ἡ 
7T ^ e ^ s 5 t ^ - , ^ "v γῆ ἵσταται, διότι χέντρου λόγον ἐπέχει 7| ὅτι. . . διὰ τὴν ὑποδρομὴν τῆς σελήνης. ἢ ὅτι ἡ 

σελήνη ἐχλείπει διὰ τὴν ἀντίφραξιν τὴν ὑπὸ τῆς γῆς. τότε γὰρ καὶ λέγεται ἐπίστασϑαι, ὅταν τὸ 

αἰτιατὸν . . . αἰτίου. ὥσπερ ὅτε οἷδεν ὅτι ἡ σελήνη τοιῶσδε φωτίζεται διὰ μέσου τοῦ σφαιροειδῆ 

εἶναι 7] τὴν ἔχλειψιν τὴν ἡλιαχὴν διὰ μέσου τοῦ ὑποτρέχειν τὴν σελήνην . . - τὸ αἰτίων. 

εἰπὼν τὸ προτέρων. ἐνδέχεται γάρ τι πρότερον μὲν εἶναι κατὰ σχέσιν τὴν συλλογιστιχήν. 

o0 μέντοι γε xal τοῦ πράγματος. οἷονεί τις συλλογίσαιτο ... πρότερον. τοὐναντίον γὰρ 

τὸ τετοχέναι αἴτιον ἐστὶ τοῦ γάλα ἔχειν. τότε γοῦν τις δυνήσεται ποιῆσαι ἀπόδειξιν, ὅταν 

ὃ μέσος λαμβανόμενος ὅρος οὐ μόνον ἐστὶ πρότερος... ἀλλὰ wal αἴτιος τοῦ συμπεράσμα- 

τος. οἷον εἴ τις διὰ μέσου τοῦ τετοχέναι συλλογίσαιτο τήνδε τὴν γυναῖχα γάλα ἔχειν. οἷον 

ἥδε ἡ γυνὴ τέτοχεν. ἡ τεχοῦσα γάλα .... γάλα ἔχει"." 

᾿Ἐπεξηγεῖται i. e. p. 26,18 —927,11 τῇ πλευρᾷ. 21 εἰ --- 24 ἐδήλωσεν] δηλοῖ γὰρ | 
25 φησὶ γὰρ ὅτι om. | 25. 26 ὅπερ --- εἶναι om. | 26 post πλευρᾷ add. ... ὃν ὡς ψευδὲς | 

B* 
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et qe | 22,3 oiov. — 5 elvat om. | 5 εὕροις | 6 σύμμετρον τῇ πλευρᾶ bis u. v. | € post μϑ' add. 

νῦν δὲ Y ἐστίν | V τὸ τετράγωνον om. | 9 πολλαπλασιαζόμενος | 10 οὐδεὶς ἀριϑμὸς. 

Μὴ χατὰ συμβεβηχὸς ij. e. p. 28,6 — 11. ἔχειν. 7 μὴ χαϑ᾽ αὑτὸ εἰδέναι [10 αὑτὸ. 

J'à& ξυνιέναι, τουτέστι τῷ εἰδέναι τί σημαίνει 7) τί ἐστιν. ἀλλὰ καὶ τῷ εἰδέναι ὅτι ἐστί. 

xal σχόπει ὅτι νῦν φησιν ὅτι xal χατὰ δύο τρόπους δέον εἰδέναι τὰ ἀξιώματα i. e. p. 28,20 Ua. 

Ὅτι τὸ πρότερον διττόν, τὸ μὲν πρὸς ἡμᾶς, τὸ δὲ πρὸς τὴν φύσιν. xal πρῶτα μὲν τῇ 

φύσει λέγονται τὰ χοινὰ wal χαϑολιχά, ἅπερ ἡμῖν ἐστιν ὕστερα. πρῶτα δὲ χατὰ τὴν αἴσϑησιν 

χαὶ xa9' ἡμᾶς τὰ μεριχά. ὕστερα δὲ τὰ χαϑόλου "." 

Ἄμεσοι δέ i. e. p. 30,5 sq. 7 ἄλλη om. πᾶσα — 11 ἐχάλεσε om. | 11 ἀναπόδειχτος | 

ἐστι om. | 12 οὐχ ἐδεήϑημεν | 14 εἰ τύχοι om. | 17 δὲ om. 

91. 28 τὸ δὲ — οὐσία om. | 28. 29 λέγω — xal om. | post 29 ἄμεσος sie pergit: τὸ a5- 

2] oiov — 2/1 ὅτι) dh | 

, 
ϑυπόστατον οὐσία χαὶ αὕτη ὁμοίως. τὸ ζῶον ἄρα οὐσία. ἄλλως. χυρίως μὲν ἀπόδειξις ἡ 

ἐχ τῶν πρώτων τὰ δεύτερα πιστουμένη, ὅταν συνδράμη i. e. p. 91,13 — 17 ὀνόματος. 

14 γνώριμον εἶναι. 

Ε117ν --- — — (initium folii legi non potest). κοινὸν μὲν οὖν i. e. p. 95,21— 36, 11 ἡἣ 

ἀντίφασις. 23 γίνεσϑαι post μηδὲν colloc. | 24 post ἀγαγεῖν add. ἀλλ᾽ ὅσαι piv τῶν bmo- 

ϑέσεων γνώριμοι xal ὃς ἅμα τῶ ἀχοῦσαι προσίεται ὁ μανϑάνων, ὑποϑέσεις αὗται καλοῦνται. 

οἷον | 86,1 τίϑενται [2 χαλοῦνται | ante. δύο add. ἢ ὃ μὲν om.|5. 6 ἕως ὧδε τὰ τῆς] 

V ἐναντίον | 9 εἰ (post utrumque οὔτε) | αἱ superscr. | 10 ὡς ὁμολογούμενον ὃ γεωμέτρης] 

12. 18 «ai — πλάτος om. 

ὁρισμός ἐστιν i. e. p. 35,2 —19 κατὰ συμβεβηχύς. 2 τί ἣν om. [ὃ post ϑνητὸν add. νοῦ 

15 ἐπιστημῶν om.| 11 post ἀντίφασις sie pergit: ó γὰρ ὁρισμός: 

καὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν | 4 ἀπόφανσις | 5 δήπου om.| 11. 12 ἐξήγησις — ϑνητόν om.|]15 

ὅταν — l τοῦ ἀνθρώπου οἴῃ. 18 xoi ἀπόφασις om. 

Προγινώσχειν τὰ πρῶτα: xai γὰρ εἰ 1. e. p. 94,24 — 38,4. διχαιοσύνης | 24 διὰ] τῶν | 

26 λέγει | 28 εἴη om. | 88,1 ὁ σωχράτης εὖ μάλα ai ἀσφαλέστατα | 2 λέγοντα εἶναι. 

"Ael yàp Ot ὃ ὑπάρχει ἕχαστον: Οἷον εἰ τὸν διδάσχαλον φιλοῦμεν διὰ τὸν παῖδα, τὸν Y h , 

παῖδα μᾶλλον φιλοῦμεν (cf. p. 87.21. 22). xai yàp ὅταν i. e. p. 98,9 sq. 10 τοῦτο αὐτὸ διὰ 

12 ϑερμὸν διὰ μᾶλλον ϑερμὸν | 13 ὑπάρχοι om. | 13. 14 πολλῷ --- ὑπάρξει] 7j χιὼν Ψυχροτέρα. 

post quae pergit: ἐντεῦϑεν «al τὸ ἀπορούμενον λύεται... ἢ ὁ ϑάνατος ἐν τῇ payalpx T, ἐν 

τῇ κινήσει ἡ ϑερμότης, ἐπεὶ διὰ τὸν οἶνον μεϑύομεν xai ϑνήσχομεν διὰ τὴν μαχαίραν. xai 

ϑερυαινόμεϑα ὑπὸ χινήσεως.... Συμβήσεται δὲ τοῦτο: TO ποῖον i. e. p. 40,13 — 29 τὸ 

συμπέρασμα. 17. 18 τοῦτο — συμπεράσματος om. | 19 δ᾽ ἂν τῷ μὴ ἐγνωχότι | 20 τἀναντία | 28 τι [ ἱ [ psy 

om. | 24 δύ ἃ καὶ | xai alt. om. | 25 zai tert. om. | 27. 28 εἰ γὰρ — ἐγνωχώς om. | 29 ἄρα 

om.  ἐγνωχότα. 

BanocciaNus 155 [Coxe I 265 cf. etiam huius vol. 2 p. XXXIII. XXXIV] 

chartaceus saec. XV foliorum 416 inde a f. 263 Philoponi in Analyt. Post. 
libr. I commentarium continet. e paucis, quae Ad. Torstrik notavit, hune 
codicem apparet codd. RU similiorem esse.) 

. 939,8 τοῦ om. | 15 στογάσηται ὁμοίως om. | 17 στογάσηται | εἰσιν om. | ἐρωτήσει. 3 $ l i - i i ! 

OxoxiENsis Collegii Novi 236 [Coxe I 86 cf. etiam huius vol. 2 p. XXXIV] 
chartaceus saec. XVI foliorum 394 a f. 218, quod inser. Ἰωάννου ἀλεξαν- 
δρέως σχολιχαὶ ἀποσημειώσεις xo. (— Ua), Philoponi in Analyt. Post. libr. I 
commentarium continet. quae Ad. Torstrik ex initio et fine commentarii 

!) de Banoccraso 87 ef. p. XI n. 1. etiam in Barocc. 157 membr. saec. XIII, qui 

f. 1—117 Analyt. et Prior. et Post. cum scholiis miscellaneis continet, e Torstrikii schedis 

Philoponea esse cognoscitur, velut An. Pr. p. 21,22 — 25,240, 29 —241,1. sed haec e 

scholiorum farragine expiscari vix operae pretium sit. 



MANU Steg ton 

985,9 ἀποδείξεως | 6 τιμιώτερον | 1 χαϑότι γνωστὸν | 9. ἀναλυτιχὰ | 12 διὸ 

CONSPECTUS LIBRORUM XXI 

notavit, paene omnia cum U consentiunt, velut p. 333,6 τουτέστιν — 

8 ypóvo om. 

MosquENsis 313. [Matthaei p. 205. 206 cf. vol. IL 3 p. XXII] olim 326, 

nunc 455, e monasterio Iberorum, foliorum 435, e duobus constat codicibus, 
quorum posterior bombycinus saec. XV inc. f. 295. ex quo quattuor foliorum 
photogrammata mihi suppetebant. f. 345" inser. Τοῦ φιλοπόνου σχόλια εἰς 
τὴν ἀποδειχτιχήν. βιβλίον ἅτον: Σχοπὸς ἐστὶν ἐνταῦϑα tà ἀριστοτέλει περὶ τοῦ 
αἀποδειχτιχοῦ xai ἐπιστημονιχοῦ διδάξαι συλλογισμοῦ... des. f. 813. in verba 

οὗτος ἀγχίνους: Τέλος τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς ἀποδειχτιχῆς (cf. p. X. ΧΙ. ΧΥ ΠῚ). 

ibidem inser. ἀρχὴ τοῦ δευτέρου βιβλίου τῆς ἀποδειχτιχῆς".. Ἔν μὲν τῷ πρώτω 
βιβλίω τῆς ἀποδειχτιχῆς (p. 334,2) ... des. f. 394 in verba ἢ ἀπόδειξις γινώσχει 
τὰ ἐπιστητὰ πράγματα xal ἀποδειχτά (p. 440,12). 

p. 394,2- 950,18. 16 ἀποδείξεως, om. ἐν τῇ 22 ἀναλυτιχὴ | 28 ἀναλυτιχὸν | αὐτοῦ | 

σχε πρόειτιν 

22 τὸ χῦρος ἔχει ὁ μέσος ὅρος | 25 οὕτω | 26 λαβὼν | 84 ἀνάλυσις λέγεται alt. 1. | 35 ἐπὶ τὰ 

ἁπλᾶ om. | 336,6 ἄρα om. | 18 in ἀνάγονται des. f. 313v. 

p. 437,1 —449,12 (f. 393v). 1 ἀσαφῶς | 13 τῷ γένει | 25 λογιχὸν | 29 χοινὸν | 31 ante 

i add. xoi | 438,5 post ὅτι add. 7, | 10 ἵστανται | 16 τοῦτο om. | 22 γινώσκομεν | 24 lemma 

m. | 439,3 δὲ om. | 6 αὐτῇ | 13 εἰ δ᾽ οὖν | 14 φασι] 15 μὲν alt. om. | 16 ἀεὶ habet v. Add. 

ἐν Corr. | 20 παρὰ | 22 lemma om. | 26 οὖν om. | γενομένη ἘΠ 21 post διὰ inc. f. 394r | v3, | 

28 ante νοῦς add. ὃ | 29 λογισμὸς v. Add. et Corr. | 31 γινώσχειν τὰς ἀμέσους προτάσεις καὶ 

γνωρίζειν | 440,1 γὰρ | γνωσϑεῖσιν om. in lac. (aut in photogrammate non est expressum) | 

2 post ὥσπερ add. ἀρχὴ v. Add. et Corr. | ἄλλη ἀρχὴ om. | ὃ. 4 ἀποδείξεως καὶ om. in lac. 

(sed v. ad vs. 1) 4 οὖν | € post ἀληϑέστερον add. ἕτερον | 8. 9 xoi ἡ om. | 11 ὡς ὁ νοῦς 

om. in lac. (sed v. ad vs. 1). 

HauwiENsIS gr. 209 [I. Erichsen p. 31] chartaceus saec. XVI— XV 
in fol. prioris libri commentarium Philoponeum continens ab I. Heiberg 
inspectus est, qui haec notavit, e quibus codicem plerumque cum a (a!) 

consentire apparet: 

ED ἃ 
p. 1—5,14 παραδειγμάτων. 1—4 Ἰωάννου ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου ἐξήγησις εἰς τὸ 

πρῶτον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἄτοι τῆς ἀποδειχτιχῆς rubr. inser. | ὃ. 6 τοῦτο τὸ βιβλίον, 

λέγω δὴ ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος, τέλος ἐστὶ τῆς λογικῆς πραγματείας | 6 μαϑήματα | 7 τε om. | 

8 xai om. | 9. 10 οὕτως x«i ἐπὶ τούτων ὡς χἀπὶ τῶν ἄλλων ὁδῷ προέλϑθωμεν | 12 ἢ] καὶ | 

11. 18 post ἀδύνατον add. ἐστι | 9,2 ἐδείξαμεν | 2. 8 ὅ τε σοφιστιχός, ὁ διαλεχτιχὸς xal ὁ 

ἀποδειχτιχὸς | 5. ἐν ᾧ | δὲ post 6 διδάσχει colloe. | 7 ἐλέγχοις om. | ὃ ἐπὶ τὸ] καὶ ἐπὶ τῷ | 

ὡς αὐτός φησι τὰς σοφιστιχὰς | lO. τῷ utrobique | 11 ὥσπερ | 12 6 superser. πη. 1} 14 post 

μεῖζον add. ἐστι | 15 ἔλεγχος | 11 συλλογισμῶν] ἐλέγχων | 18 τοῦ om. | 19 ante τὸ add. τί] 

21 δεῖ om. | ἑτεροχινήτου)] v in ras. | 22 διώκειν οὐ [29 post λογικῆς add. πάσης | 24 οἱ 

φιλόσοφοι om. | εἰς | 27 ὀρϑὸν | 3,9 post τὸ add. μὴ | 10 γενόμενοι [11 γνῶναι | 15. φησι 

διδασχαλία | 16 προυποχειμένης | 17 ϑέλει | 22 ante μάϑ. add. ἡ | 23 γίνεται | 25. γὰρ ἀδύ- 

νατον | 26 post πλευραὶ add. τοῦ τριγώνου | 2 μείζονές | 29 lemma om. spatio 4 litt. 

relieto | 30 post γινώσκειν add. οὖν | 31 ἢ supra expunctum οἱ m. 1 | 232 εὑρίσχοντες] ες 

eorr. m. 1| 4,2 πᾶσα alt. om. | 4 post τε add. χαὶ | πάντως om. | 5 ἡ om. | 8 post ὥστε 

add. xai | 10 post γνώσεως add. τοῦ | 11 τι om. | 14 προομολογουμένου | 15 ex μαϑήσεως 

— ἐξ εὑρέσεως | 1ὅ. 16 καὶ εἰ | 16 ἔστι δὴ οὖν ἡ] ἡ μέντοι | 17 post ταυτά add. εἰσι] 18 

ἣ alt. om. | 19 αἱ inc. f. 3v | 20 ἀπὸ μὲν γὰρ | προϊοῦσα ὁπ). [ 21 πρὸς τὸν | post μαϑητὴν 
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add. ὡς | καλεῖται] νοουμένη | 21. 22 προσαγορεύεται — μάϑησις ut a! | 28 ante γνώσεως 

add. γίνεται | 24. 25 προβαίη ἂν | 26 εἴχομεν ζητεῖν] ζητήσαιμεν ἂν | 28 μαϑεῖν | ὅπερ] 

τοῦτο γὰρ | 5,1 post τοῦτο add. τοῦδε | 2 λευχότερόν | post αἴσϑησις add. αὐτὴ | mpo- 
κέοιτο | ὃ ὑποδείχνυσιν, om. pot | 4 ἄλλως τε xal | διανοητιχὴν — ἀποδειχτιχὴν | χαὶ alt.] 

αὐτὴν | 9. post χαθολιχώτερον del. κατιὼν | 6 πεΐστεις | 8. post πᾶσα add. δὲ | 10 αὕτη 
om. | δειχνύει. « 

p. 331,1— 333,29. 1. 2 lemma om. | 8 post ἂν add. xai | 9 μὲν οὖν ἐν τῇ | 11 καὶ 

om. | 14 πραχτιχὰ | 15 ἔχει om. | 17 xat τὰ om. | βούλεται | 18 τεχνιτοῖς | ἀπαιτεῖ | 19 à- 

ϑέλοι | 20 τὰ om. | 22 χαὶ om. | 24 ὑποζυγίῳ χρώμενον ἢ ναυσί | 25. πάντα ταῦτα | 27 μέχρι 

xai | 29 ἄρα] ἔσται | 832,1 ὡς εἴρηται, om. ὅτι | 2 et 2. ὃ συλλογισμῶν | 5 post ταύτη add. 
δ᾽ | 95. 6 ἔστι δὲ xol σοφία ἢ | post πάμπαν add. τῇ ἐπιστήμῃ | 7 αὕτη ἂν χαλοῖτο | 8 εἰδῶν 

ὁπ]. [ post χληϑεῖσα add. ἀπὸ τοῦ | 9 οὖσα] εἶναι | ἡμῖν σαφῇ | 12 σαφέστατα δὲ ὅτι ἡ] ἡ 

δὲ | 14 post ἐπιβλητιχῶς add. τῇ φύσει ταύτης πλησιάσαι ἢ μᾶλλον | 14. 15. ἔχειν τὴν φύσιν 

αὐτῆς | 15 post ἔχειν alt. add. αὐτήν | ἐστιν om. | 10 σαφέστατά ἐστι xal φανότατα | 18 ὃς 

om. | 19 ἀστέρων | ταῖς μὲν] ἀλλὰ ταῖς | 20. 21 δηλαδὴ τῶν λοιπῶν ἄστρων | 91 post οὖν 

add. 7,| 24 ἃ πρὶν] ἅπερ | τοῦτο om. [ 25 τῶν νοηρῶν | 26 ἐλέγομεν | 27 εὕρησιν | ϑετέον | 

29 lemma om. | 80 post φυσιχὴν add. ϑεωρίαν | ante ἣν add. οὐχ, om. ob | 888,2 ἢ pro 

altero εἴτε | 3. 4 lemma om. | 5 ἀπηριϑμημένης | ἣ om. | 6 τοῦ μέσου ὅρου post χρόνῳ 

colloe. | ἀσκέπτῳ] ox e oc corr. m. 1 | εὕρησις u. v. | 9. tva] ἐν ᾧ | εὕρησις | γίνεται | 12 σχέ- 
ψαντος | ἀπὸ τοῦ | 16 ἀγχίνοια τὸ τοιοῦτον | εἰδὼν pr. | δύο om. | φίλους] t corr. m. 1 | 20 

φησὶν ὁ πλάτων | 21 οὐ δεῖται] οὐδαμῶς | 22 ψευδονύμως | 28. post τοιαύτην add. οὖν | 

25 lemma om. | 26 post φησὶν add. ὁ | εὐθέως πάντα om. | 27 ἅπερ εἰσὶ τὰ αἴτια | 28 τὰ 

prius om.| 29 καὶ] 2| ἤδη] ἤ corr. ex € m. 1 | τέλος τοῦ πρώτου τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν 
subser. 

VispoBoxENsIS phil. gr. 155 [Nessel p. 90 cf. vol. V 1 p. XIII] char- 
taceus in quarto saec. XVI foliorum 211 f. 89Y inscr. Ἰωάννου τοῦ φιλοπόνου 
ἀλεξανδρέως ἐξήγησις: DO σχολιχαὶ ἀποσημειώσεις, ἐχ τῶν συνουσιῶν ἀμμωνίου 
τοῦ ἑρμείου, μετὰ τινῶν ἰδίων ἐπιστασιῶν εἰς τὸ G^" τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν 

ἀριστοτέλους. f. 221 inser. ᾿Ιωάννου ἀλεξανδρέως ἐξήγησις, εἰς τὸ δεύτερον τῶν 
ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους. f. 2110 subscr. Φιλοπόνου τῶν εἰς τὸ β΄" τῶν 
ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους τέλος. μαϑουασαλα τοῦ χαὶ μαχεῖρος χόπος 
ἁρπαχτιχὸς χαὶ ἐν ἐπιδρομῇ xal ἐν ξενιτεία xal σπάνει τῶν χρειῶν πολλῇ. εἰ δὲ 

βούλοιτο, χαὶ ἐν διωγμοῖς χαὶ ἐν ἀσϑενείαις πολλαῖς χαὶ χαιρικαῖς ἀνωμαλίαις 

χαὶ μεταβάσεσι συχναῖς, εἰπεῖν τις, ἐχεῖνος οὐχ ἁμαρτήσει τοῦ πρέποντος, ὃς 
δ᾽ ἂν εἴη: Οὐ quae H. Diels contulit (p. 1—2,22) et quae ipse contuli 
(p. 2,23 — 8,12 δυνάμει — f. 89* — 927, p. 327,1 —336,836 — f. 224v —2928v, 
p. 440,4 εἰ γοῦν - 12) paene omnia, etiam manifesti librarii errores, 

velut p. 331,8 προὐϑείημεν δ᾽ dv xol ὑμεῖς, p. 333,20 ἑνωποιόν, p. 440,6. 
4 τουτέστιν — μόνος iterata, cum Aldina congruunt, a qua haec tantum 

discrepant: 

p. 1,4 post titulum add. lemma πᾶσα SETS ut omnino lemmata non tam plena 

exhibet quam a | p. 2,15 ἀπάτης habet | p. 4, 24. 25 elc— μαϑήσεως in mrg. inf. m. 1 | 

p. 4,15 προγινωσχόμενα | 19. 20 τὸ --- ταῦτα om. 

p. 327,1 ἐχεῖνος | 11 σύνδεσμος ὁ γὰρ om. | 18 δοξάση | p. 329,10 ἀσύμμετρον | 23 ἀδυ- 
νάτου | p. 331,2 σοφίας, post quod add. τὰ μὲν --- μᾶλλον ἐστίν | 21 et 95 ἐβουλευσάμεϑα | 

p. 332,8 οἱονεὶ σαφία | 10 τέ om. | 30 post τῶν induxit ἁπλῶς τὴν | p. 938,26 '0— ἐγνώ- 
ρισεν om. | p. 834,9 ἐν τῇ | p. 935,33. x«t 1j — γὰρ om. 

p. 440,10 εἰ δὲ. 
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EprrioNUM principum Aldinarum posterior mihi innotuit, quae 
prodiit Venetiis im Aedibus haeredum Aldi Manutii Romani et Andreae 
Asulani Soceri, Mense Decembri MDXXXIIII una cum *Incerti authoris? 
et Eustratii commentariis. ex epistula Aldi Pii Manutii ad Albertum Pium 
Carpensium principem priori editioni anni MDIIII praemissa, quae initio 
posterioris repetitur, haec noto: 

loannis Grammatici .... in priora Philosophi resolutoria commentarios statün post Am- 

monium in librum de interpretatione (ut par erat, et librorum Aristotelis ordo exigebat) excusos 

cura nostra publicare constitueram. — Sed quia, quos is ipse Philoponus in resolutoria poste- 

riora composuit, paratiores correctioresque haberentur, illos nunc damus, daturi deinceps deo 

favente et reliquos. Quoniam vero inter imprimendum varia nobis fuere exemplaria, nihil aut 

addere, aut diminuere, aut commutare audentes (temerarium enim id quidem) quae varia visa 

sunt, asteriscis signanda curavimus, inde operi absoluto addenda, quo unicuique pro arbitrio 

suo de illis liceret ditudicare. In secundum etiam resolutoriorum librum duplicem nacti exposi- 

lionem, utranque iussimus informandam. 

Quibus in praefatione posterioris editionis haec adduntur: 

loannis Grammatici libros in. Aristotelis posteriora resolutoria denuo impressuri, dedimus 

operam, ut exirent emendatiores, quam antea fuerant. itaque ex doctissimorum hominum lucu- 

brationibus multa, in quibus vera lectio desyderabatur, castigavimus. 

Mantissa f. 116*—123Y inscr. Διαφοραὶ, εἰς τὰς σχολιχὰς ταύτας ἀποση- 

μειώσεις, ἃς ἐν ἑτέρῳ εὕρομεν ἀντιγράφῳ. ἢ 

In Scmornus a Brandisio a. MDCCCXXXVI editis p. 195—251 multa 
sunt ex editione Aldina excerpta, cuius menda nonnulla, plerumque con- 

iectura sublata sunt. 

II ANONYMI IN ANALYT. POST. LIBR. II: 

Parisinus 1917 [v. supra p. X et Waitz Organ. I 24. 25] in f. 201: 
exeunte inscr. τοῦ αὐτοῦ φιλοπόνου εἰς τὸ δεύτερον τῆς ἀποδειχτιχῆς: “ἵνα τῶ 
σχοπῶ τοῦ προχειμένου βιβλίου παραχολουϑήσωμεν xol τῇ γριφώδει ταύτη τοῦ 

ῥητοῦ ἐπαγγελία et spatio relicto in ultimo versu διαλαβὼν ὃ᾽ ἀριστοτέλης 

ἐν τῷ πρώτω βιβλίω τῆς ἀποδειχτικῆς ... ἀλλ᾿ ἰδίαν τὴν περὶ αὐτοῦ διδασχαλίαν ἐν 
τῶ περὶ αὐτοῦ βιβλίω ποιήσασϑαι :— (f. 20 10 med. i. e. Leo Magent. cf. p. VIII) 
φέρε ὥσπερ κοινὰ ϑεμέλια τῆς τοῦ ῥητοῦ ἐξηγήσεως προλάβωμεν x:., quae 

verbis ἵνα τῶ σχυπῶ... ἐπαγγελία continuari perspexit Drandis (Schol. 

p. 240^ 24. 25; aliter iudicat Waitz 1. c.) Anonymi commentarius inc. 

1) tertium haec commentaria edita sunt Venetiis a. MDLVIII. — Versionibus Latinis, 

quas Fabric. Bibl. Gr. III 331 X 646 (ed. Harless) commemorat, adde Commentaria in 

libros Post. Resol. Arist. Recens cum Graeco exemplari per Philipp. Theodosium collata. 

Venetiis 1542. 1550. 
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f. 259r, initio (f. 259 et 260) scholiis miscellaneis (velut f. 259" scholion 
νιχαίας nomine inscribitur) in marg. ascriptus. des. f. 272". ante Theodori 

Ptochoprodromi paraphrasin, quae inc. f. 272", repetitur illud Magenteni 
prooemium διαλαβὼν ... ποιήσασϑαι. codicem ipse Parisiis contuli. 

LavRENTIANUS LXXXV 1 [v. supra p. XI. XIIJ inde a f. 281: Anonymi 

commentarium cum prooemiis Parisini 1914 continet, quocum omnino 
summa est consensio. collatus est a Guil. Rabehl. 

MancraNus 225 [v. supra p. XVI] f. 448* —467 Anonymi commen- 
tarium continens collatus est a Guil. Rabehl. 

OxoxiEeNsis Collegii Novi 236 [v. supra p. XX] post Philoponeum in 
Analyt. Post. libr. 1 Anonymi in libr. II commentarium continens Tor- 

strikii testimonio hic ad verbum cum Aldina congruit. 

LaunENTIANUS LXXI 15 [Bandini III 9. 10] membranaceus in quarto 

saec. XV foliorum 40 in fine mutilus non plus duobus quaternionibus ex- 

scissis testimonio losephi Heeg Monacensis, a quo f. 21"Y—40" partim collata 

partim. descripta sunt; f. 1'—21"* Guil. Rabehl partim contulit partim 
^ , 

descripsit. f. 1" inscr. ἐξήγησις εἰς τὸ δεύτερον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν. Διαλαβὼν 

ὃ ἀριστοτέλης ἐν τῶ πρώτω βιβλίω τῆς ἀποδειχτιχῆς ... ἀλλ᾽ ἰδίαν τὴν περὶ αὐτοῦ 

διδασχαλίαν ἐν τῶ παρόντι δευτέρω βιβλίω ποιήσασϑαι. sequitur alterum pro- 

oemium φέρε ὥσπερ χοινὰ ϑεμέλια τῆς τοῦ ῥητοῦ ἐξηγήσεως... ἀλλὰ λόγων 
πλειόνων δεῖται χατασχευαστιχῶν, quod infra p. XXVII—XXX proponam. e 
scholiis ipsis, quo magis intellegatur, quod supra p. VIII dixi, multa solitam 
lectionum varietatem excedere, multa prorsus alia esse, haec eligo: 

p. 547,83— 1 ἢ μή om. | post 9 ϑέλομεν add. ἔστι δὲ φύσει μὲν πρότερον τὸ εἰ ἔστι τοῦ 

ὅτι ἐστίν. ὅσα (1. ὁ) γὰρ τὸ ὅτι ὑπάρχει τόδε τῶδε ζητῶν ὡς ὁμολογούμενον ἤδη τὸ ὑποκείμενον 

λαμβάνει περὶ οὗ ζητεῖ. οὐ γὰρ ζητεῖ εἰ ἔστιν, ἀλλ᾽ εἰ ὑπάρχει αὐτῶ τι 7) μή 10. 11 ut 

omnia lemmata om. | 12 ἃ ζητοῦμεν εὑρεῖν εἰ | 14 εἰ γὰρ ἔστι τι ζητήσαντες ἢ μὴ γνοίημεν 

ὅτι ἔστι, τὸ τί ἐστι μετὰ τοῦτο ζητοῦμεν | 15 xal] δηλαδὴ τὸ | τουτέστι om. | τόδε πότερον | 

post ζητοῦμεν add. τοιοῦτον | 16, post ὅτι add. ἐχλείπει || p. 548,21 τὸ μέσον ζητοῦμεν] 

ζητοῦντες οὐ ζητοῦμεν (adde εἰ) ἔστι τι μέσον ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ μέσον ζητοῦμεν ὁποῖόν τί ἐστιν | 

23 ἐν habet | p. 549,9. 10 λέγω δὲ τὰς τοιαύτας ζητήσεις, τήν τε τοῦ ὅτι καὶ τοῦ εἴ ἐστιν, ἐπὶ 

μέρους χαὶ ἁπλῶς. ἀλλ᾽ ἐπὶ μέρους μὲν λέγω τὴν τοῦ ὅτι ζήτησιν, ὁπόταν ζητεῖται εἰ τὸ 

χατηγορούμενον ὑπάργει τῶ ὑποχειμένω, οἷον εἰ τὸ ἐχλείπειν ἢ αὔξεσϑαι ὑπάρχει τῇ σελήνη. 

τὸ γὰρ τοιοῦτον πάϑος χαὶ σύμπτωμα χατηγορούμενον χατὰ τοῦ ὑποχειμένου ἤγουν τῆς σελήνης, 

λέγω δὲ τὸ ἐχλείπειν ταύτην ἣ αὔξεσϑαι, τί μέρος ἐστὶ τοῦ ὑποχειμένου ἤτοι τῆς σελήνης. 

διὸ χαὶ ἐπὶ μέρους χαί (καί deleverim) τις ζήτησις τὸ τοιοῦτόν ἐστι. χαὶ γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις 

τοῦ ὅτι ζητήμασι τοῖς ἐν παραδείγμασι ζητουμένοις μερικὴ ἡ ζήτησις γίνεται. ζητεῖται γὰρ εἴπερ 

ἡ τῆς σελήνης ἔκλειψις μέρος ἐστὶ τῆς σελήνης xal εἰ ἡ μείωσις ἢ αὔξησις ἐστί τι πάϑος ἢ 

σύμπτωμα αὐτῆς. xol γὰρ ἔνϑα περὶ κατηγορουμένου ἣ ζήτησις, xal πῇ μερική ἐστιν. ἔνϑα 

δὲ περὶ ὑποχειμένου xal οὐσίας, ἁπλῆ ζήτησίς ἐστιν. 

p. 550,5— 18. ἐχτίϑησι δὲ καὶ παραδείγματα φάσκων. εἴ τις ζητοίη τί ἐστιν ἔχλειψις, 

γνῴσεται πάντως ὅτι στέρησις φωτὸς ἀπὸ σελήνης ὑπὸ τῆς ἀντιφράξεως τῆς γῆς. εἰ δὲ καὶ 

τὸ διὰ τί ἐστιν ἔχλειψις ἢ διὰ τί ἐχλείπει ἡ σελήνη αὖϑις ζητοίη, τὸ αὐτὸ πάλιν εἴσεται, ὅτι 

διὰ τὸ ἀπολείπειν τὸ φῶς ἀντιφραττούσης τῆς γῆς. ὁμοίως χαὶ εἴ τις ζητοίη τί ἐστι συμφωνία, 
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εἴσεται ὅτι ἀναλογία ἐν ῥυϑμοῖς τοῦ ὀξέος καὶ τοῦ βαρέος, 7| ἐν διπλασίω λόγω ἣ ἐν τριπλασίω 

ἢ ἐν ἡμιολίω ἢ ἐν ἐπιτρίτω. εἰ δὲ καὶ τὸ διὰ τί συμφωνεῖ τὸ ὀξὺ τῶ βαρεῖ αἱροῖτο μαϑεῖν 

ὁ ζητῶν, xol οὕτως τὸ αὐτὸ γνώσεται, ὅτι διὰ τὸ ἔχειν ἀναλογίαν ἐν ἀριϑμοῖς ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι 

λόγοις. πάλιν ὁπόταν ζητῆται ἐπὶ τῆς τοῦ ὅτι dpa ἔστι συμφωνεῖν τὸ ὀξὺ xai τὸ βαρύ, 

τοῦτο (fort. τότε) ζητεῖται dpa ἔστιν ἀναλογία αὐτῶν ἐν ῥυϑμοῖς 7| οὔ. μαϑόντες δὲ ὅτι 

συμφωνεῖ τὸ ὀξὺ τῶ βαρεῖ ἐν τοῖς ῥηϑδεῖσι λόγοις, τότε πάλιν ζητοῦμεν τίς ὁ λόγος καὶ 

ἡ αἰτία τῆς συμφωνίας αὐτῶν. 

p. 952,9—14. ἔνστασιν ἐνταῦϑα λύει. ἐνέστη γὰρ dv τις ἴσως ὅτι ἐπειδὴ ὁ ὁρισμὸς 
χαϑόλου xal χαταφατιχός ἐστιν, ἡ ἀπόδειξις δὲ (Oud) συλλογισμοῦ, εἰσὶ δὲ συλλογισμοὶ ἐν 

πρώτω σχήματι χκαϑόλου χαὶ χαταφατιχοί, διὰ τί λοιπὸν ὁ ὁρισμὸς οὐκ ἔσται ταυτὸν τῇ 

ἀποδείξει. ἣν (1. τὴν) δὲ ἔνστασιν ἐπιλύει διὰ τοῦ ἐπάγειν: εἶτα οὐδὲ ἐπί τινος τῶν 

πεφυκότων συνάγεσϑαι συμπερασμάτων ἐν πρώτω σχήματι χατηγοριχῶς χαὶ ἀποδειχτιχῶς 

ἔστιν αἱρεῖν προσαρμόζοντα τὸν ὁρισμὸν ἢ χώραν ἔχοντα ὅλως. οἷον συνάγεται ἐν πρώτω 

σχήματι κατηγορικῶς xal ἀποδειχτιχῶς ὅτι αἱ T γωνίαι παντὸς τριγώνου δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι 

εἰσίν. ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτου χώραν ὁ ὁρισμὸς οὐχ ἔχει. οὐδὲν (l. οὐδεὶς) γὰρ ἔγνω δι ὁρισμοῦ πῶς 
τὸ τρίγωνον ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας ἴσας δυσὶν ὀρϑαῖς, ἀλλὰ διὰ συλλογισμοῦ μόνον. οἷον 

ἐν πρώτω σχήματι" τὸ τρίγωνον ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶ ταῖς ἐφεξῆς ἴσας (quae supplenda 

sint, apparet e vs. 9— 11). αἰτία δὲ τούτου τοῦ εἶναι ἄλλο τὸν ὁρισμὸν καὶ ἄλλο τὴν 

ἀπόδειξιν χαὶ μηδὲ ἐφαρμόζειν τὸν ὁρισμὸν ἐπί τινος τῶν ἐν πρώτω σχήματι κατηγοριχῶς xat 

ἀποδειχτιχῶς συμπεραινόμενον (1. συμπεραινομένων) ἐστὶν ὅτι τοῦ μὲν ἀποδειχτιχοῦ (1. ἀποδει- 

χτοῦ) οἰχεία «ai πρόσφορος γνῶσίς ἐστιν ὁ ἀποδειχτιχὸς συλλογισμός. τοῦ δὲ ὁριστοῦ αὖϑις 

οἰχεία γνῶσίς ἐστιν ὁ ὁρισμός, ὡς ἐπὶ τῶν ἀποδειχτιχῶν (1. ἀποδειχτῶν) ἔχει χώραν ἡ ἀπόδειξις. 

οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ἔχειν τὸ τρίγωνον τὰς T γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας χαὶ τῶν ὁμοίων τῶν xaU 
αὑτὸ συμβεβηχότων φανερὸν ὅτι ἐπ᾿ αὐτῶν ὁ ὁρισμὸς χώραν οὐχ ἕξει. ἐὰν γὰρ δοϑείη 

τοῦτο τὸ εἰδέναι τὸ ἀποδειχτὸν δι᾿ ὁρισμόν (]. ὁρισμοῦ), ἔσται τὸ ἀποδειχτὸν χωρὶς ἀποδείξεως 

γινωσχόμενον, ὅπερ οὐκ ἐγχωρεῖ. οὐδὲ (1. οὐδὲν) γὰρ κωλύει τὸν αὐτὸν ἕνα ἄνθρωπον 

διαφόρων πραγμάτων γνώσεις ἔχειν, ἰδιαζούσας μέντοι καὶ κεχωρισμένας. οἷον τοῦ μὲν ὁριστοῦ 

ἔχειν γνῶσιν δι ὁρισμοῦ ὡς μὴ πεφυχότος ἄλλως 7, δι᾽ ὁρισμοῦ γινώσχεσϑαι. τοῦ δὲ ἀποδει- 

χτοῦ ἔχειν αὖϑις γνῶσιν δι᾿ ἀποδείξεως, ὅτι xal πρόσφορος xal οἰχεία γνῶσις ὡς εἴρηται τοῦ 

ἀποδειχτοῦ ὁ ἀποδειχτιχός ἐστι συλλογισμός. xal μὴ τὸν αὐτὸν γνῶσιν τὴν τοῦ ὁριστοῦ ὁμοῦ 

ἔχειν χαὶ γνῶσιν τοῦ ἀποδειχτοῦ, ὅτι καὶ ἀδύνατον τὸ αὐτὸ καὶ ἕν ὑποχείμενον, οἷον τὸ 

ὁριστόν, χατὰ τὸ αὐτὸ xal ὁρισμῶ εἰδέναι xal ἀποδείξει ἢ πάλιν τὸ ἀποδειχτὸν ὁμοῦ xal 

χατὰ τὸ αὐτὸ γινώσχειν ὁμοῦ xal δι᾿ ὁρισμοῦ καὶ διὰ συλλογισμοῦ ἀποδειχτιχοῦ. εἰ δέ τις 

τοῦ αὐτοῦ xal ἑνὸς ἔχειν διατείνηται γνῶσιν ἅμα xal κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ OU ὁρισμοῦ καὶ 

διὰ συλλογισμοῦ, ἴστω ἄτοπόν τι εἰσάγων ἀξιῶν εἰδέναι τὸ ἀποδειχτὸν χωρὶς τῆς καταλλήλου 

γνώσεως ἐχείνω, δηλονότι τῆς δι᾿ ἀποδείξεως, ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως xal τὸ ὁριστὸν χωρὶς 

τῆς δι᾿ ὁρισμοῦ γνώσεως. ἡ μὲν γὰρ ἀπόδειξις τῶν xa9^ αὑτὰ ὑπαρχόντων xal τῶν συμβε- 

βηχότων ἄλλοις ἄλλων ἐστὶ δειχτιχὴ δι᾿ ὧν λαμβάνει. ὁ δὲ ὁρισμὸς xal ἡ δι᾿ ὁρισμοῦ γνῶσις 
οὐδὲν ἄλλο ἄλλω ὑπάρχειν δείκνυσι OU ὧν λαμβάνει, ἀλλ᾽ ἢ μόνον ἐκείνην τὴν φύσιν xol τὴν 

οὐσίαν τοῦ ὁριζομένου ἐκείνου πράγματος. xol τούτου; φησίν, τοῦ εἶναι δῆλον (ὅτι) ἄλλο τὴν 

ἀπόδειξιν xal ἄλλο τὸν ὁρισμόν, ἱχανὴ βεβαίωσις 7| ἐπαγωγή. οὐδὲν (1. οὐδὲ) γὰρ πώποτε 

δι᾿ ὁρισμοῦ ἔγνωμέν τι ἀποδειχτὸν ὄν, οὔτε ἀπὸ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ xol οὐσιωδῶς ὄντων 

tà πράγματι οὔτε ἀπὸ τῶν ἁπλῶς συμβεβηκότων. προσέϑηχε δὲ τὸ οὔτε ἀπὸ τῶν 

ἁπλῶς συμβεβηκότων ὡς μὴ ἀποδειχνυμένων χυρίως. τὰ γὰρ καϑ᾽ αὑτὸ συμβεβηκότα ἀπο- 

δείχνυται. ἢ ὡς καὶ αὐτῶν πολλάχις ἀποδειχνυμένων, ὅταν οἱ αἰτιώδεις αὐτῶν λόγοι χοινοὶ ὧσι 

καὶ χαϑολιχοί. 

μᾶλλον τὸ β αἴτιον τοῦ ἃ λεχϑήσεται xal οὐχὶ τὸ ἃ τοῦ β; wal εἰ τοῦτο δοϑείη ὥστε 
Lj - ' " * ΄ ^. * ^ t /" ^ αν $5.4 ἀντιστρέφειν ταῦτα πρὸς ἄλληλα, ἔσται διάλληλος δεῖξις. ἀλλὰ μὴν ἡ διάλληλος δεῖξις ἐπὶ 

ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ χώραν οὐχ ἔχει, ὡς δέδεικται. λοιπὸν ἄρα ἐπὶ πλέον ἔσται τὸ 

& τοῦ B. 
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Ἄλλως: — εἰ δὲ οὐχ ἔστι τὸ ἃ χοϑολικώτερον τοῦ B, διατί μᾶλλον λέγομεν αἴτιον εἶναι 
τὸ B τοῦ à, ἤτοι τὸ ἄχολον τῆς μαχροβιώσεως xal διὰ μέσου αὐτοῦ χατηγορεῖσϑαι τὸ μαχρόβιον 

χατὰ πάντων τῶν ὑπὸ τὸ ὃ; εἰ οὖν τὸ ἃ 7| κατὰ πάντων χατηγορεῖται τῶν ὑπὸ τὸ E, ὥσπερ 

δὴ «al χατὰ τῶν ὑπὸ τὸ ὃ, ἔσονται xal τὰ ὑπὸ τὸ E ἕτερόν τι ἕν μέσον xal αἴτιον ἅπαντα 

ἔχοντα ἀλλότρια (l. ἀλλότριον) τοῦ Q καὶ μηδεμίαν ἔχον πρὸς αὐτὸ χοινωνίαν, οἷον τὸ T, ἤτοι 

τὸ ξηρόν. δι᾿ οὗ μέσου χατὰ, in quae ultima folii 40v verba desinunt scholia). 

Eprri0 Aldina (v. supra p. XXIII) f. 1027—115" Anonymi commen- 

tarium continet. 

! Etiam in Parisini 1843 f. 199r— 201r et Barocciani 87 f. 209v— 218r Anonymi 

haec scholia reperiuntur: p. 567,27 — 568,3 568,5—12 (hoe in Baroceiano solo) 575,20 

— 516,12 516,18—21 cf. vol. I1 1 p. XXI. XXII. 
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“να τῷ σχοπῷ τοῦ προχειμένου βιβλίου παραχολουϑήσωμεν χαὶ τῇ gie 
ταύτῃ τοῦ ῥητοῦ ἀπαγγελίᾳ, φέρε ὥσπερ χοινὰ ϑεμέλια τῆς τοῦ ῥητοῦ ἐξηγήσεως T 
προλάβωμεν τὰ περὶ τῶν δ΄ διαλεχτιχῶν. τέσσαρα γάρ ἐστι τὰ προπαραχείμενα 

ἀλλήλοις, τί ἐστιν, εἰ ἔστιν. ὁποῖόν τί ἐστι xal διὰ τί ἐστι’ ταῦτα γὰρ ἐπὶ τῆς 

vou διδασχαλίας προπαραλαμβάνεται, οἷον εἰ ἔστιν ἢ λογιχὴ i 
doy; xai τί ἐστι. τούτων Oi τῶν τεσσάρων προβλημάτων ἁπλούστερα τὸ εἰ 

E 
et 

E 
uz τελείας τοῦ διδασχομ, 

Y ^ ^ Y ^ ΄ - , "5" ^A 

ἔστι xal τὸ τί ἐστι, συνθετώτερα δὲ τὸ διὰ τί. ἐστι xal τὸ ὁποῖόν τί ἐστιν. ἢἣ 
jJ o A M [s fru ZUM t, 4 A5 Y - Μ » ' - s 3 γὰρ ὅρου ἐστὶν ἣ ζήτησις T, προτάσεως. xai ἐν μὲν τῷ εἴ ἐστι xal τῷ τί ἐστιν 

σ ' [4 ^Y ΄ ᾿ - κα , 

ὅρος ἐστὶν ὁ ζητούμενος, ἐν δὲ τῷ ὁποῖόν τι ἐστι χαὶ τῷ διὰ τί ἐστι ies 

τι ἀϑάνατος" ὅρος ὃ ζητούμενος. ὁμοίως δὲ xal 
^N 

ἐν τῷ εἰ ἔστι" ζητοῦμεν γὰρ εἰ ὅλως ἔστιν fj ψυχή. ἐν δὲ τῷ ὁποῖόν τί ἐστι 

H TL E H vom e. dinh οἷον τί λέγω; τί ἐστιν ἢ ψυχή; 

' - ' p» ΡΞ σ 2 M - [2-7 3543 5 πὰς UN IRIS SP UJ xal τῷ διὰ τί ἐστιν οὐχ ὅρου ἐστὶν ἢ ζήτησις ἀλλὰ προτάσεως: ζητοῦμεν γὰρ 
ἐν τούτοις ὁποῖόν τί ἐστιν T, ψυχή. xal διὰ τί ἐστιν ἢ ψυχή. xai ἔστι συνϑετώ 
tepoy τοῦ μὲν εἰ ἔστι τὸ τί ἐστιν: ἐν γὰρ τούταᾳ uel τοῦ δὲ ὁποῖόν 

τί ἐστι τὸ διὰ τί ἐστι’ τὸ γὰρ ὁποῖον τί ἐστιν ἐν τῷ διὰ τί ἐστιν ἐμπεριέχεται. 
àp τί ἐστιν ὁρισμοῦ ἐστι ζήτησις" τῶν δὲ ὁρισμῶν αὐτὸ 05S τὸ τί ἐστι διττόν" τὸ 

οἵ 9. 
— ^ - »» , , bd 

i μέν εἰσιν ἀπὸ s ὕλης & ἀπὸ τοῦ εἴδους. οἷον τί ἐστι σελήνης ἔχλειψις 
) 

e 

o»? 

« (m c 

E οὖν εἴπω “γῆς τὴ το caede ἀπὸ τῆς ὕλης λέγεται 
, ^ 

εἴπω 'otépmot; φωτός᾽, ὃ τοιοῦτος ἀπὸ τοῦ εἴδους. εἰ 
εἴπω" ἔχλειψις σελήνης ἐστὶ στέρησις φωτὸς ἡλιαχοῦ διὰ τὴν τῆς γῆς ἀντίφραξιν᾽, οὗτος 

χαλεῖται ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου Vid δυοίως χαὶ ἐπ λων 

ἐστι βροντή; A ὅτι ψόφος νεφῶν" οὗτο 
μὰ Ψ Ij. ΞΞΞ A [rd χει πρὸς αὐτήν. εἰ δέ γε εἴπω ὅτι 

βροντή ἐστι Pica dnógdeatc ἐν νέφει, ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐστὶν ὃ τοιοῦτος ὄρισμος. 

1) varietatem codicis B, e quo Brandis Schol. p. 2340} 24—28 partes prooemii 

edidit, non notavi. 

1. 2 ἵνα — ἀπαγγελία om. L 2 ἐπαγγελίᾳ b post φέρε add. οὖν L ὃ παρὰ L 

ὃ om. L προπαραχείμενα scripsi: προσπαραχείμενα R: onda L 4 ταῦτα — 

6 τί ἐστι om. L ἴ συνϑετιχώτερα KR 8 πρότερον τῷ alt. om. R 9 τῷ alt. 

scripsi: τὸ LR ἐστιν 1) πρότασις L 13. 14 συνϑετιχώτερον R 14 ci — τί seripsi 

ef. p. XXX, 1. 17. 18: «(— ei LR τὸ om. L τοῦ alt. scripsi: τὸ LR 15 ἐν τῶ R: 

χαὶ οὕτω L 18 εἴποιμι itemque vs. 19. 30, 29 L 19 post εἴδους add, ἐστίν L 

ἀμφοτέρους L 20 ἐστι σελήνης γῆς ἀντίφραξις διὰ στέρησιν φωτὸς ἡλιακοῦ R 
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, M ' , Lr Y c , É τ - ! , ^ ' , , p -* εἰ 6$ συνθεὶς ἀμφότερα εἴπω ὅτι βροντή ἐστι νεφῶν ψόφος διὰ πυρὸς ἀπόσβεσιν, οὗτος 
λέγεται ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου ὁρισμός, τὸ μὲν ἔχων ἀπὸ τῆς ὕλης τὸ δὲ ἀπὸ 

- Ys J , - - UE. e * ΠΩΣ - 3 

τοῦ εἴδους. xal γὰρ ἐπὶ τῆς βροντῆς προηγεῖται ἢ πληγὴ τῆς τοῦ πυρὸς 
* , J Ἁ Ἁ ' - - e 5 δ x i , 2 *, , L4 

ἀποσβέσεως: μετὰ γὰρ τὴν πληγὴν τῶν νεφῶν T, ἀστραπὴ ἐπιγίνεται" ἀλλ ἢ 

ὄψις ὡς ἀξιωματιχωτέρα οὖσα τῆς dxoTc χαὶ ἀχρόνως ἐνεργοῦσα τῆς ἀχοῆς 
προλαμβάνει τὰ δίχαια: πρῶτον μὲν γὰρ ὁρῶμεν τὴν ἀστραπήν, εἶϑ᾽ οὕτως 
[4 , - - - - , “ ^D» - 

$ ἀχοὴ τῆς πληγῆς τῶν νεφῶν ἀντιλαμβάνεται. οὕτως δ᾽ ἔχει xal ἐπὶ τοῦ 
΄ - - - , Cr - , 

δρισμοῦ τοῦ ϑυμοῦ- ἐρωτώμενοι γὰρ τί ἐστι ϑυμός, φαμὲν ᾿ ξέσις τοῦ περὶ χαρδίαν 

αἵματος " xal γὰρ ἑπόμενόν ἐστι τῷ ϑυμῷ ἣ ξέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος. 

εἰ δέ γε εἴπω ᾿ ϑυμός ἐστιν ὄρεξις ἀντιλυπήσεως᾽, ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐστὶν ὁ τοιοῦτος 
ὁρισμός: σχοπὸς γὰρ τοῦ ϑυμουμένου ἀντιλυπῆσαι τὸν ἀδιχήσαντα: διὰ τοῦτο 

' , 3 Nf » c , 2 , -- M , o , 

γὰρ ϑυμούμεϑα. εἰ δέ γε εἴπω ᾿ϑυμός ἐστι ξέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος δι 
Y 5 , , ) 

ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως . ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου ὃ τοιοῦτος δρισμός. ὥστε οὖν τὸ τί 

ἐστι διττόν, ἢ ἀπὸ τῆς ὕλης T, ἀπὸ τοῦ εἴδους. xal ἐν τούτοις ἢ προχειμένη 

πέρας ἀπείληφε ϑεωρία. 
᾿Επειδὴ μεμαϑήχαμεν τὰ περὶ τῶν τεσσάρων προβλημάτων, φημὶ δὴ τοῦ εἰ 

ἔστι, τοῦ τί ἐστι, τοῦ ὁποῖόν τί ἐστι xai διὰ τί ἐστι, φέρε δὴ ἀχολούϑως xal τὸν 

σχοπὸν τοῦ βιβλίγυ ζητήσωμεν. σχοπὸς γὰρ τοῦ βιβλίου περὶ δρισμοῦ" τοῦτο 
δέ, διότι περὶ ἀποδείξεως 6 σχοπός, αἱ δὲ χυρίως ἀποδείξεις ἐχ τῶν xaÜ' αὑτὰ 

τοῖς πράγμασιν ὑπαρχόντων λαμβάνονται. δύο δέ εἰσι τοῦ xal) αὑτὸ οἱ τρόποι, 

ὡς εἴρηται, ἢ ὅτε ἐν τῷ ὅρῳ τὸ ὑποχείμενον συμπαραλαμβάνεται (ὁριζόμενοι 

γὰρ τὴν σιμότητά φαμεν χοίλανσιν ἐν ῥινί, xal τὸ ὑποχείμενον τῇ σιμότητι, φημὶ 

δὴ τὴν ῥῖνα, ἐν τῷ ὁρισμῷ συμπαραλαμβάνομεν), T, ὅτε αὐτὸ τὸ γένος ἐν τῷ 

εἰσάγεται. ὥσπερ τυχὸν δριζόμενοι τὸ ἄρτιόν φαμεν ἄρτιον ἀριϑμὸν 
ὁ “Ὁ 
a [e c 

εἶναι τὸν δίχα διαιρούμενον: ἰδοὺ γὰρ σχοπὸν ἔχοντες τὸ ἄρτιον ὡρίσασϑαι 

παρελάβομεν τὸ τοῦ ἀρτίου γένος, τὸν ἀριϑμόν. διότι οὖν ἀποδειχτιχὴ $, πραγ- 

ματεία, αἱ δὲ χυρίως ἀποδείξεις ἐχ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ τοῖς πράγμασιν ὑπαρχόντων 

λαμβάνονται, δύο δὲ τοῦ xaW αὑτὸ τρόποι xai ἐν ἑχατέρῳ σημαινομένῳ δρισμοῦ 

δεόμεϑα. τούτου γάριν νῦν περὶ ὁρισμῶν διαλέγεται. γρειώδης γάρ ἐστιν T, 
i " V D f 

δριστιχὴ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, οὐ τοῦτό poo λέγοντος, ὅτι ταὐτόν ἐστιν ὁρισμὸς 

χαὶ ἀπόδειξις. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ πάντων συντρέχει τοῦτο: οὐδὲ γάρ, εἰ βουληϑείην : , i i 

δεῖξαι τοῦ τριγώνου τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας, τοῦτο διὰ τοῦ δρισμοῦ δεί- 

χνυται τοῦ τριγώνου. οὗτος οὖν ἐστιν ὁ σχοπὸς τοῦ βιβλίου, τὸ περὶ ὁρισυοῦ δια- 
- ι 

Bez , x ' Sd , - a , 23 NV ἐπ -— X cw - λαβεῖν, οὐ χατὰ πρῶτον λόγον τῆς προϑέσεως ταύτης, φημὶ δὴ τῆς περὶ δρισμοῦ, 

προχειμένης. ἐν γὰρ τῷ C τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ χατὰ πρῶτον λόγον περὶ δρισμῶν 

διαλέγεται, xul χαταδαπανᾶται ὅλον τὸ βιβλίον ἐν τῇ περὶ ὁρισμῶν διδασχαλίᾳ. 

1 εἵποιμι L ὅτι om. L 4 γίνεται L Ὁ οὖσα om. L 8 ὁρισμοῦ τοῦ om. R περι- 

χαρδίου itemque vs. 9 L 10 εἴποιμεν L 1l xoi γὰρ ἔστι τῶ ϑυμουμένω σχοπὸς L 

12 λυπούμεϑα 1, εἴποιμεν 1, περιχαρδίου L 13 post συναμφοτέρου add. ἐστὶν L 

14. 15 καὶ --- ϑεωρία om. L 16 δὴ om. R 11 τοῦ utrumque om. L 18 τοίνυν L 

τῷ βιβλίω καὶ 21 συμπεριλαμβάνεται Ὁ 22 συνίζησιν 1, xai τὸ R: τὸ γὰρ L 

23 συμπεριλαμβάνομεν b ὅτε om. L 24 et 25 τὸ scripsi: τὸν LR 25 ἰδοὺ γὰρ L: 

καὶ καὶ 80 λέγοντος μοὺ 1, ante óp. add. ὁ L 31 ante ἀπόδ. add. ἡ L 

32 δυσὶν L 32. 33 δείξαιμι ἂν διὰ τοῦ ὁρισμοῦ 1, 35 τῶν L 
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τρία οὖν ταῦτα ζητεῖ περὶ ὁρισμῶν: πρῶτον uiv εἰ ἔστιν δρισμοῦ ἀπόδειξις, 

δεύτερον δὲ εἰ ἔστιν ὁρισμὸς ὁρισμοῦ, τρίτον τίνων uiv εἰσὶν ὅροι, τίνων δὲ 
οὐχ εἰσί. δείχνυσι γὰρ ὅτι οὔτε τῶν γενιχωτάτων γενῶν εἰσὶν δρισμοὶ οὔτε τῶν 
ἀτόμων ἀλλὰ μόνων τῶν ὑπαλλήλων. τῶν uiv γὰρ γενιχωτάτων γένος οὐχ ἔστι. 

χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ ὁρισμός" ot γὰρ ὁρισμοὶ ἐχ Ἰενῶν χαὶ τοῦ λαμβάνονται. 

»^*5 

τοῦ ὃὲ ἀτόμου δρισμὸς οὐχ ἔστιν, ἐπειδὴ οὐὸὲ γένος" ὃ Yap ἀνϑρωπος οὐχ ἔστι 
ὦτατον" οὐδὲ γὰρ χατὰ ὁὀιαφερόντων τοῦ [Πλάτωνος γένος, ἀλλ εἶδός ἐστιν sux ἷ 

τῷ εἰὸξ' χατηγορξῖται 6 ἀνϑρωπος ἀλλὰ χατὰ διαφερόντων τῷ ἀριϑυῷ. 22d μὲν 
οὖν τῶν τριῶν τούτων προβλημάτων διαλέγεται ἐν τῷ προχειμένῳ βιβλίῳ υ. 
ἐπειδὴ αἱ προτάσεις αἴτιαι τῶν συμπερασμάτων εἰσίν, ἀνάγχη τρέχειν εἰκότως 

χαὶ ἐπὶ τὰ τῶν προτάσεων αἴτια. χαὶ συγχρίνει ταῦτα δειχνὺς ὅτι ποτὲ xal ἀντι- 

πεπονθότως ἔχει πρὸς ἄλληλα ταῦτα τὰ αἴτια, ὥσπερ τὸ ποιητιχὸν αἴτιον τῷ 
τελιχῷ αἰτίῳ. τὸ μὲν γὰρ ποιητιχὸν προηγεῖται, ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν τεχνητῶν ὁρῶμεν" 

οἷον ὃ οἰχοδόμος τῆς οἰχίας gi p τὸ δὲ τελιχὺὸν αἴτιον ἐπαχολουϑεῖ" τῷ 

Ἰὰρ γάμῳ ἐπαχολουϑοῦσιν ol παῖδες, οὐχ ἀπειχὸς δέ ἐστι τοῦ αὐτοῦ ποτε ποιητιχὴν α 

χαὶ τελιχὴν αἰτίαν ἀποδιδόναι" otov τῆς οἰχίας ποιητιχὴ αἰτία ὃ οἰχοδόμος, τελιχὴ 

ὃΣ διότι αὕτη σχέπασυ ἐστιν ὄμβρων χωλυτιχόν. ποτὲ Of, φησί, xai ὑλιχὴν xal 

τελιχὴν αἰτίαν ἐξὸν ἅμα τοῦ αὐτοῦ ἀποδιδόναι ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων. τοῦτο γὰρ χαὶ 

ἐπὶ τῶν φυσιχῶν ὁρῶμεν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀδόντων, ὅτι τοὺς μὲν ἐποίησεν ἢ φύσις 
es S.) 

ὀξεῖς, olov τοὺς Sgen τοὺς 0i ἀμβλεῖς, οἷον τοὺς λεγομένους χυνώδοντας. 

ἐξὸν οὖν τῆς τοιαύτης φυσιχῆς δηυιουργίας ὑλιχὴν μὲν αἰτίαν ἀποδιδόναι, ὅτι ol i : i » , 

ἐμπρόσϑιοι ὀδόντες ὀξεῖς εἰσι διὰ τὸ ὀλίγην elvat τὴν ὑποχειμένην ὕλην (φατνία γὰρ 

λέγεται τὰ περὶ αὐτοὺς περισσώματα), οἱ δὲ χυνώδοντες ἀυβλεῖς διὰ τὴν ὑποχει- 
, [cd , -T - J Ἁ P] Q ^ x 35 NJ 2 f 

μένην ὕλην πλείονα οὖσαν τῆς χατὰ τοὺς ἐμπροσθίους. ἐξὸν δὲ xai τελιχὴν αἰτίαν 

εἰπεῖν, ὅτι τοὺς μὲν ἐποίησεν ἧ φύσις πρὸς τὸ χατατέμνειν, οἷον τοὺς ἐμπροσ)ίους, 

διὸ xal ὀξεῖς λέγονται, τοὺς δὲ πρὸς τὸ χαταλεαίνειν τὰ σιτία, οἷον τοὺς λξεγο- 
΄ , Y - Y 2 ΄ 313? 2 J ΄ [2 

μένους χυνώδοντας. xal ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τεσσάρων προβλη- 
΄ e -Ό᾿΄ ^ ^ , » ^ In d 

τῶι wy ὄντων, εἰ ἔστ', τί ἐστιν, ὁποῖόν τί ἐστι xai διὰ τί ἐστιν, εἰρήχαμεν ὃξ ὅτι 

à μὲν δύο πρῶτα, τὸ εἰ ἔστι xol τὸ τί ἐστι, περὶ ὅρων ζήτησιν χατατγίνονται, 
- " 2 , ,: E δὲ τελευταῖα περὶ προτάσεων, ἐνίστανταί τινες υἥποτε xal τὰ πρῶτα δύο 

΄ - - ΨΜ 

προτάσεών εἰσι ζητητιχά: ζητοῦμεν γὰρ εἰ τῶν ὄντων ἐστὶν ἢ ψυχὴ xal τί ἐστιν 
- LI , , 

$ Quy xai ὁποῖόν τί ἐστι xal διὰ τί ἐστιν. εἰ ἕχαστον οὖν, φασί, τούτων mpo- 
^ , ^ , , , , eo 

τάσεώς ἐστι ζητητιχόν, τίς dy εἴη τούτων ἢ διαφορά; ῥητέον τοῖνυν Ott τὸ 
΄ LÀ σ 

uiv» εἰ ἔστιν ὑποχειμένου ἐστὶ τί ἐστι χατηγορηυμένου, οἷον ὅτι 
΄ , ' L4 ' 

ἀϑάνατος, ὅπερ ἐστὶ χατηγορούμενον" περὶ χατηγορουμένου γὰρ ἔχει τὴν 

τὸ γὰρ ἀϑάνατον τῆς ψυχῆς κατηγορεῖται ὡς χαϑολιχώτερον. τὸ ὃξὲ διὰ τι 

1 τρία οὖν L: καὶ τρία γὰρ KR 2 ante ὅροι add. οἱ R 8 εἰσὶν ὁρισμοὶ γενῶν L 

10 αἴτια L τρέχει αὶ 13 τεχνιτῶν L 14 οἰχείας LR. προηγεῖται ante τῆς colloc. L 

11 αὐτὴ LR 19 ἡ φύσις post 20 ἀμβλεῖς colloe. R 20 οἷον τ. λ. κυνώδοντας om. L 

21 ἔξεστιν L 28 περισσώματα scripsi: παρασχώματα (?) LR οἱ δὲ ἐπὶ τῶν γωνιῶν 

ἀμβλεῖς οἵτινες χυνώδοντες λέγονται διὰ L 94. πλείονα---ἐμπροσϑίους om. R ἔξεστι L 

25 εἰς L 26. 21 οἷον — χυνώδοντας om. L 21. 98 ὄντων προβλημάτων L 29 χατα- 

γίνεσϑαι R 30 ἐνίστανται δέ τινες λέγοντες μήποτε 1 — 91 os L 32 οὖν ἕχαστον L 

φασί scripsi: φησι ΓΒ 88 τί R 84 κατηγορούμενον αὶ 85 γὰρ κατηγορουμένου L 
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ἐστι ζητεῖ τὸν προσχατηγορούμενον" διὰ τί γὰρ ἀϑάνατος f, ψυχή; ἐπειδὴ. det- 

χίνητος xal αὐτοχίνητος: αὐτοχίνητος ὃὲ ὡς αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν ἐπιστρέ- 

φουσα xal νοοῦσα αὐτὴ ἑαυτήν. ἐξὸν οὖν τῇ λεχϑείσῃ διαχρίσει ἀπ᾿ ἀλλήλων 

αὐτὰ διαχρῖναι. τούτων δὲ τῶν τεσσάρων δύο μέν ἐστιν ἁπλᾶ, τὸ εἰ ἔστι xal 

τί ἐστι, δύο δὲ συνθετώτερα, τὸ διὰ τί ἐστι xal τὸ ὁποῖόν τί ἐστι. χαὶ ὃν ἔχει 

τὸ τί ἐστι πρὸς τὸ εἰ ἔστι, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ διὰ τί ἐστι πρὸς τὸ ὁποῖόν 
τί ἐστι’ συνθετώτερον qàp τὸ μὲν τί ἐστι τοῦ εἰ ἔστι, τὸ ὃὲ διὰ τί ἐστι τοῦ 
δποῖόν τί ἐστι. χαὶ ἐν τούτοις ἢ προχειμένη περαιούσϑω ϑεωρία. 

p.89^28. Τὰ ζητούμενα ἐστιν ἴσα τὸν ἀριϑμοόν. 

Τὸ προοίμιον περὶ τῶν τεσσάρων διαλέγεται προβλημάτων" τοσαῦτα γάρ, 
φησίν, ἐστὶν ἃ ζητοῦμεν, ὅσαπερ γινώσχοντες ἐπιστάμεϑα. χαλῶς δὲ οὕτως 

ἐχρήσατο xal οὐχ ἔφη ἐχ τοῦ ἐναντίου “ὅσαπερ ἐπιστάμεϑα, τοσαῦτα ἐστι xal 
ἃ ζητοῦμεν᾽- τοὐναντίον γὰρ τοσαῦτά ἐστιν ἃ ζητοῦμεν, ὅσαπερ γινώσχοντες ἐπι- 

στάμεϑα. τέσσαρα δέ ἐστιν ἃ ζητοῦμεν τέσσαρα ἄρα ἐστὶ xal à γινώσχοντες 
ἐπιστάμεϑα. τοῦτο μὲν οὖν χοινὸν τῶν τεσσάρων. διάφορον δὲ πρῶτον μὲν τὸ 

τούτων τὰ μὲν εἶναι ἁπλούστερα, τὸ εἰ ἔστι xal τὸ τί ἐστι, τὰ δὲ συνϑετώτερα, 

τὸ ὁποῖον τί ἐστι xal τὸ διὰ τί ἐστι. χαὶ ἐν μὲν τοῖς ἁπλοῖς ἁπλούστερον τὸ εἰ 

ἔστι τοῦ τί ἐστι, ἐν δὲ τοῖς συνθέτοις συνθϑετώτερον τὸ διὰ τί ἐστι τοῦ ὁποῖόν τί 

ἐστιν. εἶτα Oti τὰ μὲν περὶ οὐσιῶν ποιεῖται τὴν ζήτησιν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 
f ' ) Y ' ' C 25 ᾿ 1 δι ὧν DEF - P) Σ ΄ ' 

οἷον το νειν xat τὸ τὸς COTU τὸ Y^p EL &OtlV αὐτοῦξν ζητεῖ (ei) ενυφισταται το c 
περὶ οὗ ὁ λόγος: τὸ ὃὲ τί ἐστιν αὐτὴν τὴν τοῦ πράγματος οὐσίαν ζητεῖ. τὰ δέ 

γε λοιπὰ δύο τὰ χαϑ᾿ αὑτὸ τοῖς πράγμασιν ὑπάρχοντα ἐπισχέπτεται, οἷον ὁποῖόν 
ι ἢ ψυχή, δηλαδὴ ἀϑάνατος, xal διὰ τί ἀϑάνατος. ἐξὸν δὲ πρὸς ταύταις xal ἀλλης 

πιχρίσεως προσευπορῇσαι, διότι τούτων τὰ μέν ἐστι διαλεχτιχὰ τὰ OR πυσματιχά. 
οἷον τὸ μὲν εἰ ἔστι χαὶ τὸ τί ἐστι διαλεχτιχά" μόνῳ γὰρ ἀρχεῖται τῷ val ἣ οὔ: 

τὸ δὲ ὁποῖόν τι xal τὸ διὰ τί πυσματιχά: οὐ γὰρ ἀρχεῖται τῷ ναὶ ἣ οὔ, ἀλλὰ 

λόγων πλειόνων δεῖται χατασχευαστιχῶν. 

] γὰρ om. L ἐπειδὴ R: διότι 1, 2 αὐτὴ R: ἀεὶ L 9 ἀπ᾿ scripsi: ἐπὶ LR 

4 οὖν 1, fort. «ai {τὸν 5 συνϑετιχώτερα καὶ fort. ὁποιόν---διὰ 8-- ὃν 

λόγον ἔχει τὸ εἴ ἐστι πρὸς τὸ τί ἐστι, τοιοῦτον τὸ ὁποῖον τί ἐστι πρὸς τὸ διὰ τί ἐστι L 

( συνϑετιχώτερον αὶ 8 xai R: ἀλλ᾽ L 9 ἀρξώμεθα δὲ xal τῆς τοῦ ῥητοῦ ἐξη- 

γήσεως L 12 post ἐναντίου add. ὅτι L 13. 14 τουναντίον---ἐπιστάμεϑα om. L 

14 εἰσιν R εὑρίσχοντες Rt 15 μὲν prius om. R διάφορα R 16 συνϑετιχώτερα καὶ 

11 μὲν om. R ἁπλούστερα R 18 ἐν δὲ L: «ai ἐν R συνϑετιχώτερον R 

τὸ---τοῦ scripsi: τοῦ---τὸ LR 19 post περὶ add. τῶν L ἐπιχείρησιν L 20 αὐτόϑι R 

εἰ addidi 2] τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος L 22. 29 ὁποῖον ἀϑάνατον ἡ ψυχὴ xci R 

23 ἔξεστι L ταῦτα L 28. 24 ἄλλην ἐπίχρισιν R 24 ὅτι L 25 oiov om. L 

piv om. R εἰ R: γὰρ L 25 post 7j add. τῷ L 21 λόγον 1, δέονται R 
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IQANNOY AAEZANAPEQOX Aldin. 
f. 3r 

XXOAIKAI AIIOXHMEIOXEIX EK TON XYNOYXION 
AMMONIOUY TOY EPMEIOY META ΤΊΝΩΝ IAION EIIIZTAXEON 

EIX TO IIPOTON TON YZTEPON ANAAYTIKON APIZTOTEAOYZ. 

r - , 5 κι - ^ - , ι ^ ΄ ΄ e ι 

5 Τοῦτο τέλος ἐστὶ τῆς λογικῆς πραγματείας, φηυὶ δὴ ὃ λόγος ὃ περὶ 

ἀποδείξεως. τὰ γὰρ ἄλλα λογιχὰ συγγράμματα διὰ τὴν ἀπόδειξιν ἡμῖν 
, ade? ^ * eor ay -— ww 

παρέδωχεν 6 ᾿Αριστοτέλης, λέγω δὴ τὴν τε περὶ τῶν ἁπλῶν φωνῶν διδα- 

σχαλίαν ἐν Κατηγορίαις- xai τὴν περὶ τῶν προτάσεων ἐν τῷ Περὶ ἑρμηνείας ὅ 

xai τὴν περὶ τῶν συλλογισμῶν ἐν τοῖς [ΓΙροτέροις ἀναλυτιχοῖς, ἵν᾿ οὕτω 
pie , [db Nd ' e F^ - MN ΄ 

10 Ot ἐχείνων ὁδῷ χαὶ ἐπὶ ταύτην ὡς τέλος τῶν ἄλλων βαδίσωμεν. x«i πάνυ 
RAT - ΄ 

48 εἰχύότως τοῦτο πεποίηχεν᾽ ὥσπερ γὰρ οὐ δυνατὸν γνῶναι τὴν Λύδιον 
bl , Lo - 5 , ,- » ^ 4, , 

T, τὴν Δώριον ἁρμονίαν τὸν μὴ ἁπλῶς εἰδότα χιϑαρίζειν, οὔτε δὲ πάλιν, εἰ 10 
- 

Do τὸν ὀξύρυγχον τύπον γράφειν τὸν μὴ ἁπλῶς εἰδότα γράφειν, οὕτως 
^ 

$ 

ἀδύνατον γνῶναι τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν πρὸ τοῦ μαϑεῖν τὸν ἁπλῶς 

15 συλλογισμόν. εἶτα ἐπειδὴ 6 ἁπλῶς συλλογισμὸς σύγχειται ἐχ προτάσεων, 
m um M ΄ - [4 - ΝΥ͂Ν 

οὐ δυνατὸν δὲ dyso προτάσεων γνῶναι τὸν ἁπλῶς συλλογισμόν, παραδέδωχεν 
L4 - * x» (Ὁ , , * ' , "ow , ^ $^ E 

ἡμῖν τὸ Περὶ ἑρμηνείας, ἐν ᾧ περὶ προτάσεων διδάσχει. "PE 6f, ἐπειδὴ ἀδύ- 15 

νατον γνῶναι τὰς προτάσεις ἄνευ τῶν ἁπλῶν φωνῶν ἐξ ὧν σύγχεινται, πρὸ 

τοῦ [Πξρὶ ἑρμηνείας παραδέδωχεν ἡμῖν τὰς Κατηγορίας, ἐν αἷς διδάσχει tuac 

Inseripsi ex U: ἰωάννου ἀλεξανδρέως om. a: τοῦ αὐτοῦ φιλοπόνου ἐξήγησις εἰς τὸ πρῶτον 

τῆς ἀποδειχτιχῆς Rc εἰς τὸ πρῶτον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν V post titulum add. 

lemma πᾶσα διδασχαλία V: πᾶσα---τνώσεως RU: πᾶσα---πασῶν a ef. p. 3,29 ὃ τέλος-- 

6 ἀποδείξεως) τὸ βιβλίον, λέγω δὴ ὁ περὶ ἀποδείξεως λόγος, ἔστι τέλος τῆς λογιχῆς πραγμα- 

τείας al δὴ RV: δὲ Ua? 6 μαϑήματα αἱ ( δὲ RU 8 post 

ἐν prius add. ταῖς V τῶν om. V 9 τῶν om. V 10 δι᾽ — βαδίσωμεν] xci 

ἐπὶ τούτων ὡς χἀπὶ τῶν ἄλλων ὁδῷ προέλϑωμεν a! βαδίσωμεν post ταύτην colloc. V 

11 e; V 12 τὴν om. V ἁρμονιχὴν V, ικὴν in ras. V? οὔτε δὲ UV: 

υ 
οὐδὲ Ra 12. 18 εἰ τύχοι om. V 13 ὀξύρουχον U: ὀξύῤῥυχον ἃ 
τρόπον V 15 inei V ἐκ προτάσεως σύγκειται. sed ante ὁ V 10 προ- 

τάσεως V παρέδωχεν UV 11 προτάσεως V 17. 18 πάλιν ἐπεὶ οὐ δυνατὸν V 

11.18 post ἀδύνατον add. ἐστι ἃ 18 σύγχειται Υ 19 παρέδωχεν V 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 1 
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περὶ τῆς τῶν ἁπλῶν φωνῶν δυνάμεώς τε xal σημασίας. χαὶ ἐπεὶ Go) Ào ood 3r 

πλείονα εἴδη. ὡς ἐν τοῖς Προτέροις ἀναλυτιχοῖς διὰ πλειόνων ἀπεδείξαμεν, τό τε 

σοφιστιχὺὸν xal τὸ διαλεχτιχὺν χαὶ τὸ ἀποδειχτιχόν, τὸν μὲν ἀποδειχτιχὸν 

συλλογισμὸν ἐν τούτοις ἡμῖν παραδίδωσι, τὸν δὲ διαλεχτιχὴν ἐν τοῖς Tozc 

5 χοῖς, ἔνϑα πῶς dv ἐφ᾽ ἑχάτερά τις ἐπιχειρήσεις παραδίδωσιν. ἵνα Oi μὴ 90 

ἐξαπατώμεϑα ὑπὸ τῶν a e fiw, διδάσχει ἡμᾶς xol περὶ τοῦ 

σοφιστιχοῦ συλλογισμοῦ ἐν τοῖς Σοφιστιχοῖς ἐλέγχοις, ὥσπερ ἐλεεῖ τηρεῖν 

ἡμῖν odpuaxov παρέχων ἐπὶ τὸ πιο τὰς σοφιστιχάς, ὡς αὐτός φησιν, 

ἐνοχλήσεις, ὃν τρόπον xal οἱ ἰατροὶ διδάσχονται τὰ δηλητήρια τῶν φαρμά- 
A 3 QN, γε - - ἢ LAM PUES t Ξ S DN 

10 χων οὐχ ἐπι τὸ y pot gt αλ ξεπι τὸ φεύγειν. uwrnoz's γάρ ὑπολαμβανέτω, 
[14 e ' , e ' — *, - 

ὅπερ οἱ πολλοὶ νομίζουσιν, ὡς περὶ σοφιστιχῶν συλλογισμῶν ἐστι τοῖς 

φιλοσόφοις ὃ λόγος παιζόντων γὰρ μᾶλλον, οὐ σπουδας “όντων τῶν τοιούτων 95 

συλλογισμῶν τὸ εἶδος" οἷον πᾶν τὸ du ἔγον τοῦ ὑπερεχομένου μεῖζόν ἐστι" 
, 

τὸ δὲ λάχανον ὑπερέχει τῆς qe: τὸ λάχανον ἄρα μεῖζον τὴς γῆς. τοὐ- 

15 vavitov δὲ μᾶλλον ἐλέγχους τῆς τοιαύτης n ἐν ἐχείνοις ἡμῖν ὁ "Apt 

στοτέλης παραδέδωχε- διόπερ οὐδὲ ἐπιγέγραπτα! τὸ βιβλίον [Περὶ σοφιστιχῶν i n i 

συλλογισμῶν ἀλλὰ Σοφιστιχοὶ ἔλε SIG ὃ γὰρ e τοῖς φιλοσόφοις ἐστὶ 

περὶ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ οὐχ ἐξ ἐνδόξων ἀλλ᾽ ἐξ ἀναγχαίων τε χαὶ 80 
αὐτοπίστων προτάσεων τὸ εἶναι ἔχοντος" διὸ χαὶ ἀδύνατόν ἐστι μεταπει- 

90 σϑῆναι τὸν τῇ τοιαύτῃ ἀνάγχῃ τῶν λόγων ἑπόμενον: οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς 
, b , - , 

πείϑεσϑαι ἐνδόξοις δεῖ προσώποις (ἕτεροχινήτου γὰρ τοῦτο) ἀλλὰ τὴν dif 

ϑειαν μεταδιώχειν μετὰ ἀποδείξεως, wav ἅπαντες υὴἡ βούλωνται. 
O^ M AI , - - , [4 , /^5 ^ SN , Ὅτι piv οὖν τέλης τῆς λογιχῆς πραγματείας ἢ ἀπόδειξις, δῆλον γέγονε. 

“ MS 3 ^p S NES AE T e , e , , εἰ , 

τῆς 0& ἀποδείξεως ἐδεήθησαν οἱ φιλόσοφοι ὡς ὀργάνου πρὸς χατόρϑωσιν 
25 τῶν τῆς φιλοσοφίας μερῶν, τοῦ ϑεωρητιχοῦ φημι x«l τοῦ πραχτιχοῦ᾽ 95 

σ Ἁ e , ^ , a , ' , *, M - , - ^ 

ὥσπερ γὰρ ὃ τέχτων διαχρίνει τὸ εὐϑὺ ξύλον ἀπὸ τοῦ χαμπύλου τῇ σταάϑμῃ 
, » - τ - - 

χεχρημένο: xal ὃ οἰχοδόμος τὸν ἴσον τοῖχον ἀπὸ τοῦ χεχλιχότος τῇ χαϑέτῳ, 

οὕτω xal ὃ φιλόσοφος τῷ ἀποδειχτιχῷ χανόνι δ'αχρίνει χατὰ μὲν τὴν 

θεωρίαν τὸ ἀληϑὲς ἀπὸ τοῦ ψεύδους, χατὰ δὲ τὴν πρᾶξιν τὸ ἀγαϑὸν ἀπὸ 

Ι τε om. V 1. 2 συλλογισμῶν πλείω V 2 ὡς om. V προτέροις om. U 

ἐν τοῖς llpov. ἀναλ.] p. 2,22 sq. ἐδείξαμεν a 2.3 ὅ τε σοφιστιχὸς ἃ 

9 x«i prius om. Ra ὃ διαλεχτιχὸς ἃ χαὶ ἀποδειχτιχὸν U: xal ὁ ἀπηδειχτι- 

κὸς à μὲν ἀποδειχτὸν ἃ ὃ ἔνϑα V: ἐν ὦ hUa 6 ἡμῖν om. V 

6. 7 περὶ δὲ τοῦ σοφιστιχοῦ διδάσχει ἡνιᾶς ἐν V ( ἐλέγχοις om. R ἀλεξυτή- 

ριον R 8 διδοὺς V τῷ κὶ ὡς αὐτός φησι τὰς σοφιστιχὰς ἃ 

9 διδάσχοντες V 9.10 τῶν φαρμάχων om. V 10 τῷ utrobique RV 

χεχρῆσϑαι αὶ ἐπὶ alt. om. V 11 ὅπερ UV: ὥσπερ Ra ἐστι om. V 

12. 18 τὸ τοιοῦτον εἶδος τῶν συλλογισμῶν V 18 οἷον---14 μεῖζον τῆς γῆς om. V 

14 δὲ om. U post μεῖζον add. ἐστι ἃ 15 ἀπάτης om. ἃ ἡυῖν post 

ἐλέγχους colloc. V 16 παρέδωχε. διὸ V 117 συλλογισμῶν RUa: ἐλέγχων V 

ἐστὶ om. V 18 τοῦ om. Ra 18. 19 ἀλλ᾽ αὐτοπίστων προτάσεων ἀναγχαίων V 

ων 
19 ἐχόντος U ἐστι om. V 90 τῇ ἀνάγχη τῇ τοιαύτη R, om. alt. τῇ U 

ἑπόμενον τῶν λόγων à 21 ἑτεροχίνητον V 22 διώχειν Ra οὐ ἃ 

28 post λογιχῆς add. πάσης Ra 24 εἰς R 26 ὡς V 

Στ... .. 
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τοῦ χαχοῦ. ὅτ 
E Ν e c , n - m * pan Li *, * * 

xal ὁμολογουμένων λόγων λαμβανόμενος. πρότερον ὃὲ τῇ τάξει ἐστὶ τὸ 
, , aw £ Ἁ ' e - 

xpoxstusvov βιβλίον τῶν Eben ἐλέγχων. ὅτι μὲν γὰρ ἕπεσϑαι τοῖς 40 
r —- - - *3 , * "P - - 

Γοπιχοῖς ὥφειλεν, ἐν ἐχείνοις ἀπεδείξαμεν: τοῖς γὰρ πιϑανοῖς ἐγγυμνασϑέντες 

c 

,- - , ^ - e ^N - - 

ῥᾷον τοῖς ἀναγχαίΐγις προσβαλοῦμεν. ὅτι Oi προηγεῖται | τῶν Σοφιστιχῶν ὃν 

ἐλέγχων, δῆλον ἐντεῦϑεν. ἄχρηστος γὰρ παντελῶς εἰς ἀπόδειξιν ἐχείνη f, 

πραγματεία, χαὶ παρεμβάλλειν μεταξὺ ταύτην τῶν εἰς ἀπόδειξιν συντεινου- 

σῶν πραγυατειῶν ἄχαιρον. xai ἄλλως δὲ οὐ δεῖ πρὶν ἢ τὸ ἀληϑὲς γνῶναι 

τοῖς ge ἐνδιατρίβειν, διὰ τὸ δύνασϑαι τούτοις λανθάνειν ἐν ἕξει τοῦ 

10 χαχοῦ γενόμενον. χαὶ τρίτον, εἰ τὸ ἀπ oc τῇ παραῦϑέσει τῆς ἀλ ηϑείας ἐ d 

χεται. ἀχόλουϑόν ναι τὴν ἀλήϑειαν, εἶτα λοιπὸν ἐν ἕξει 

ταύτης γενόμενον ἐπὶ τὸν τοῦ ει in. ἔλεγχον τῇ πρὸς ταύτην παραβολῇ 
- , , ᾿Ξ Ἢ σ ' bl LA e - 

Jy pna. totcov» Oz Ott X4t ἐνταῦα ὃ "Api tOxOXEAT, ἧς ξαῦτῳ ἀχολουϑεῖ 

χατὰ τὸν τρ τῆς διδασχαλίας xai ἄρχεται ἀπὸ τῶν χαϑολιχωτέρων" 
2 Φι: 

τ] o κ 

15 πᾶσα 1ὰρ διδασχαλία, φησί, xai πᾶσα μάϑησις διανοητιχὴ éx 
προῦπαρχούσης q(vevat γνώσεως, εἶθ᾽ οὕτως ἐπὶ τὰ μεριχὰ ἔρχεται, 

τουτέστι τὸ d IMP ἐπειδὴ γὰρ ἐϑέλει διδάξαι &x τίνων ἢ ἀπόδειξις 10 
Ξ ; 3 Ξ 

ς ἡίνεται, αὐτὸ τοῦτο πρότερον χατασχευάσαι βούλεται, ὅτι ἔχ τινων προε- 

γνωσμένων γίνεται τ ἀπόδειξις, εἶτα λοιπὸν τίνα ποτέ ἐστι ταῦτα. ἵνα οὖν 
^ Ὁ »»» σ 2 , 5 Qr GT ' - 

90 δείξῃ ὅτι ix προεγνωσμένων ἢ ἀπόδειξις, χαϑόλου δείχνυσιν ὅτι xol πᾶσα 

διδασχαλία χαὶ πᾶσα μάϑησις $x προὐπαρχόντων xui προεγνωσμένων γίνε- 
^ - v ^ [s ' - ^ V, ΄ 

ται. εἰ ὃξ τοῦτο, ἔστι δὲ xal ἢ ἀπόδειξις διδασχαλία τις xal μάϑησις, xal 

ἢ ἀπόδειξις ἄρα ix προὐπαργούσης λαμβάνεται Ἰνώσεως, τουτέστιν ἐχ i i i* ἵν , 

D 

, 

χοινῶν ἐννοιῶν. ἀδύνατον γὰρ ἄλλως ἀποδεῖξαι μὴ πρότερον λαβόντας ἡμᾶς τὸ 

35 ἐχ χοινῶν ἐννοιῶν προτάσεις τινὰς ὁμολογουμένας" ὥσπερ γὰρ οὐ δυνατὸν 

ἐπὶ τῶν γεωμετριχῶν ϑεωρημάτων χατασχευάσαι, ὅτι αἱ δύο πλευραὶ τῆς 
, 

λοιπῆς μείζους εἰσί, πρὸ τοῦ γνῶναι τὸ ἁπλῶς τρίγωνον ἢ τὴν ἁπλῶς 

Ἰωνίαν, οὕτως ἀδύνατόν ἐστι γνῶναι ἀπόδειξιν ἄνευ προὐπαρχούσης γνώσεως. 

ρ.1111 Πᾶσα διδασκαλία καὶ πᾶσα μάϑησις. 

Qu Kv» I2 30 l'wósxsw χρὴ ὅτι δύο τρόποι ὑπάρχουσιν ν πᾶσα i cd 1/- 

ς, ὦ xai I (Duce xui süpsate* 3p γὰρ μανϑάνο ἢ 90 AH ως φησι χαὶ (tO, uat ησις χαι ξυρξσις 1 (^p μανὕσανηντε ς πᾶρ z 

, ES ador ct ade ΕΣ M QUE 
ἑτέρου γινώσχομεν T, εὑρίσχοντες αὐτοί. φησὶν oov ἐν τοῦτοις ὁ ᾿Αλέξαν- 

2 ἐστὶ om. V: ante τῇ colloc. ἃ 4 τόποις αὶ 5 ϑᾶττον V 1 παρεμβαλεῖν V 

8 πραγματειῶν om. V δὲ οὐ δεῖ Ra!: δέος UVa? 9 ψεύδεσι διατρίβειν U 

post τὸ add. μὴ RUa τούτους Ua: τοῦτο V 10 γενόμενοι R: γενομένους Ua 

11 ἐστι om. V 12 ταύτης RUa: τοῦ ἀληϑοῦς V ταῦτα V 13 χἀνταῦϑα V 

15 φησι διδασχαλία a διανοητιχὴ om. UV 16 προυποκειμένης R 11 ἐπεὶ V 

ϑέλει RV διδάσχειν V 18 γίνεται οἴῃ. V. τοῦτο] τοῦ U 20 «oi om. V 

21 πᾶσα om. U προεγνωσμένων xai προὐπαρχόντων V 22 χαὶ prius om. V 

29 ἄρα om. V γίνεται ἃ 25 dic V γὰρ ἀδύνατον ἃ 26 post πλευραὶ 

add. τοῦ τριγώνου ἃ 21 μείζονές Ra 28 ἐστι om. V 29 χαὶ πᾶτα 

μάϑησις om. V 30 εἰσὶν V 91 καί φησι U Πλάτων] Cratyl. p. 496 A 

32 ἐκ τούτων V 6 om. V 
]* 
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^ Y -— - * ' ev er y ' * , 3 

ὄρης οὐ χαλῶς λέγων ὅτι νῶσιν ἐνταῦϑα εἶπε τὴν εὕρεσιν, ἵν᾽ ᾧ τὸ- λεγό- ὃν 

usvov* πᾶσα διδασχαλία xal πᾶσα μάϑησις ἐχ προὐπαρχούσης 
M Y ^ N - 

γίνεται εὑρέσεως. οὐχ ἔστι ὃς αἀληϑές: αὐτὸς γὰρ παραχατιὼν σαφῶς 

ἡμῖν παραδίδωσι τὸν περὶ εὑρέσεως λόγον. ἄλλως τε τῆς εὑρέσεως πάντως 

τῷ gt 5 προὐπάρχει ἢ ζήτησις, ὥστε τὸ εὑρεϑὲν οὐχ ἔστι τῶν αὐτοπίστων, λέγω 

δὴ T, τῶν χοινῶν ἐννοιῶν T, τῶν ἐξ αἰσϑήσεως γινωσχομένων: πρώτη γὰρ f, 

τούτων ἐπιβολὴ xai οὐχ ἐξ ἄλλων ἔχει τὸ πιστόν: περὶ τούτων ὃὲ ζήτησις 

οὐδεμία γίνεται. ὥστε πᾶσα εὕρεσις ἔχ τινος χαὶ αὐτὴ προὐπαρχούσης 

ἡίνεται γνώσεως, ὥσπερ xai ἢ μάϑησις. τί οὖν διαφέρει τὸ ἐχ προ- 

10 ὑπαρχούσης γίνεται γνώσεως ἐχ μαϑήσεως ἀχούξιν T, ἐξ εὑρέσεως; &xa- 

τέρου γάρ τι προεγνῶσϑαι ἀνάγχη. ἅμα δὲ τοῦτο ἀδύνατον, τουτέστι τὴν 

υαϑησιν xai τὴν γνῶσιν: χαἀχείνην γὰρ ἀνάγχη ἐξ ἄλλης εἶναι μα σεως, 20 

χαὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. οὐκ ἄρα τὸ ἡνώσεως ἀντὶ ΠΡ ΗΝ ἀχουστέον ἀλλ᾽ 

ἁπλῶς ἐχ προξεγνωσμένου τινὸς xal node ΠΕ τε, χα ὃν dv εἴη τρόπον 
τὶ - - e ΄ v Ld s 53 M -j p 

15 ἢ ἌΣ πὰ: προὐπάρξασα, εἴτε ἐξ εὑρέσεως εἴτε ἐκ μαϑήσεως εἴτε 
— * , * , Y» ΄ ^ 

χαὶ τῶν αὐτοπίστων εἴη χαὶ ἀναποδείχτων. ἔστι δὴ οὖν ἢ διδασχαλία χαὶ 

7, υμάϑησις τῷ μὲν ὑποχειμένῳ ταὐτά, τῇ δὲ σχέσει μόνον διαφέρουσιν. 

ὥσπερ yàp T, ὁδὸς f, "Aüdvnüsv εἰς Θήβας xoi ἢ ἀπὸ Θηβῶν εἰς ᾿Αϑήνας 35 

τῇ μὲν σχέσει διαφέρηυσι. τῷ Oi ὑποχειμένῳ αἱ αὐταί εἰσιν, οὕτω xal ἐπὶ 

50 τῆς μαϑήσεως χαὶ τῆς διδασχαλίας- T, μὲν γὰρ ἐχ τοῦ διδασχάλου προϊοῦσα 

πὶ τὸν μαϑητὴν ἐνέργεια χαλεῖται διδασχαλία: ἢ ὃὲ περὶ αὐτὸν τὸν ua- 
D Hd ui i D 

ον. 

' : : E C motu fÜewene "necu xc rcr» γινομένη ἐνέργεια, xot πάϑος, μάϑησις προσαγορεύεται. χαλῶς c 

ΟῚ E» ΄ , ' - ^ 

εἶπεν ix προυπαρχούσης Ἰνώσεως" εἰ γὰρ πᾶσα διδασχαλία xol o2 (0^ 

πᾶσα wudÜürncts &x προὐπαρχούσης γίνεται μαϑύήσεως, εἰς ἄπειρον mpo- ' 
95 ἔβαινεν 6 λόγος: πάλιν γὰρ ἐχείνης τῆς μαϑήσεως προὺὐποχειμένην μα- 40 

Urat» εἴχομεν ζητεῖν χἀχείνης ἑτέραν, xai τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. οὕτω δ᾽ ἂν 

ἀνήρητο πᾶσα γνῶσις xal οὐδὲν οἷόν τε Tv γνῶναι" ἵνα γὰρ ἕν τι μάϑω- 

μεν, ἄπειρα προμαϑεῖν ἔδει: τοῦ δὲ ἀπείρου Ἰνῶσις οὐχ ἔστιν: ὅπερ ἄτο- 

πον. ὥστε χαλῶς εἶπεν ix προυὺπαρχούσης Ἰνώσεως. ϑαυμασίως δὲ 

30 προσέϑηχε τὸ διανοητιχή πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς αἰσϑητιχῆς γνώσεως" 

2 πᾶσα alt. om. V ὃ. παραχατιὼν] p. 71217 4 ἡμῖν om. V post τε add. 

χαὶ ἃ 6 7, prius om. ἃ ὃ post ὥστε add. xat a χαὶ αὐτὴ post 9 γίνεται 

colloe. V Suevi 10 post γνώσεως add. τοῦ Ra 11 post τι add. τούτων a 

12 post μαϑήσεως add. πᾶσα γάρ φησι διδασχαλία xal πᾶσα μάϑησις UVa 13 post 

ἀντὶ add. τοῦ V 14 post ἁπλῶς add. τὸ UV προομολογουμένου Ua 

15 ἐκ μάϑησεως--ἐξ εὑρέσεως ἃ 16 χαὶ primum om. V ἔστι δὲ xal ἡ R: ἡ μέντοι ἃ 

11 ταυτὸν V: ταὐτά εἰσι ἃ διαφέρουσα V 18 eg V 1 alt. om. UVa 

ἢ tert. om. UV 20 ἡ μὲν γὰρ ἀπὸ V: ἀπὸ μὲν γὰρ a! προϊοῦσα om. a 

21 πρὸς a post μαϑητὴν add. ὡς ἃ χαλεῖται RUV: νοουμένη a 

ἡ δὲ---22. προσαγορεύεται] προσαγορεύεται. ἀπὸ δὲ τοῦ μαϑητοῦ ὥς τι πάϑος περὶ αὐτὸν γινό- 

μενον, μάϑησις a! 22 ἢ τὸ R 25 ante γνώσεως add. γίνεται ἃ post 

εἰ add. μὴ V 24 πᾶσα om. V γνώσεως, om. γίνεται V 24. 25 προ- 

βαίη àv a: fort. προέβαινεν (av) 26 εἵγομεν ζητεῖν RUV: ζξητήσαιμεν ἂν a: fort. εἴχομεν 

(ἂν) ζητεῖν χαὶ ἐχείνης V 21 ἣν superscr. V 28 μαϑεῖν R ὅπερ UVa: 

τοῦτο γὰρ R 29 προεῖπεν R 90 διανοητιχὸν [] διαστολὴν V 
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ἢ γὰρ αἰσϑητιχὴ γνῶσις 

λευχόν ἐστιν: $, γὰρ αἴσθησις διδά 
ὡσαύτως ὃξ xal ὅτι οὗτος YN 

΄ * ΄ Y M 

πάλαι ἀγνοούμενον. χαὶ ἄλλως δια 
e ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτερον ἀνιών, ἵνα 

M S d ' - , 

λεχτιχὸν χαὶ τὸν gps fud, 
^ 

χαὶ 

γίνεται οὖν ἐν πρώ 

ἐστι γνῶσις, πᾶσα ὃ 

px ἐχ πρὸ 
Ἢ αὐτὴ 

ἢ ἀπόδειξις 

10 ται γνῶσις, διανύε! 
», J 

αποδειχτιχὰς με 

πη σις 5x NE 
ἄλλων τεχνῶν 

] 

0600€. 

c ρήσεως, ὅπερ 
b — 

ἄλλων | COT 

ὅτι τὸ ὑὲν δέ Ug τμ 

δίδωσιν ἑαυτὸν εἰς τοῦτο, 

15 ott 

2 
0016 

φείλξι τέμνειν. χαὶ 
^ T - 

pus ς 

όγνωσις. 

΄ * 

Q» ced 

RA 
eut eo^ 6i σίδηρος τέ 

εχνῶν ὁρᾶται T, πρ χαὶ 

τὰς προτάσεις 

τὴν τούτων σύνϑεσιν τεχνιχῶ 

0 

χαὶ 
εἰ πᾶν ζῷον τὴν χάτω γένυν χινεῖ, 

xai χύων xat βοῦς, χαὶ τὰ λοιπὰ 

ταῦϑα ὅτι προὐπάρχουσά 
λοιπὸν τὸ χαϑόλου EX 

, € [rd , 

τ ως γίσασϑαι οὑτως, ὡς Emi 

ἄρα. 
τῶν ρη τῶρ 

1 ἡ--κγνῶτις RUa: 

post αἴσϑησις add. αὐτὴ ἃ 

οὗτος add. ὁ U 9 

ἄλλως τε xal a: zai ἄλλως vc R 

οὐχ om. V 

9 ἡ--᾽ινώσεως om. V 

Qjrus V 

9 σα 

ὑποδείχνυσιν, 

αὐτὴν ἃ ὃ πά 

δὲ R 

οὐκ ἔχει προὐποχειμένην γνῶσιν. 

Σωχράτ τῆς" 

JU , y 

τὴν vp ui xai 
d ^ 

τῷ σχήματι συλλ 

διανηητιχὴ γνῶσις 

ὑπαρχούσης γίνεται γνώσεω 

χαὶ 

ἰνετα! 7 

ὃ ἰατρὸς δυοίως 

προξγνῶσϑαι χαὶ συγ 

» - ^S [r4 Y , 
exo Thus ΟΞ οὔτως εστι πιστώσασϑα!ι" E 

5 ΄ [4 ^ 

ἐστίν ἢ ἐχάστου 

χαταλιμπαάνουσι ὃὲ οὗτο! τὴν μίαν πρότασιν τὴν λέγουσαν 

post τοῦτο add. 

ὑτως 

om. 

διανοητιχὴν ---ἀποδειχτιχὴν RUa 

1, ἀποδειχτιχὴ U 

* eo - 

0t0y Ott X090t10 
(3 -^ 

σχει, χἄν μὴ προὐποχέοιτο πρόγνωσις. 
΄ A v ς ^. -, " 

1; P asd ησις ὑπεῦξιςζξ μοι αὐτὸν 

ανοητιχή᾽ 2 χαὶ οὐχ ᾿ἀποῦει ucc 

ἄντα συλλογισυὸν λάβῃ, χαὶ τὸν δια- 
^ 

ju 
LI 

b τὰς ῥητοριχὰς πίστεις. 
' - 

00x 
cs ογισ 1, ἀπόδειξις διανοητιχή 

- , , 

οὐπαρχούσης γίνεται γνώσεως, 
, ^ ' ^ 

s. | QUIVOT, τι Χ 
4 A -— τ: -- cm P wN Ἁ 

χθρη (e "UV τὴν 600V m 

Y - 
πᾶσα διδασχαλία xal πὸ 

Y πιστοῦται τοῦτο 
Ἁ ^ 

at Qt 4 COME ue 

, 

νώσεως. 

προγινώ σχὼν οὖν 

χαὶ ποίῳ τρόπ τῷ 

, 

χειρουργίαν. χαὶ 

τῶν συλλογισυῶν δὲ 
Ee a χεχωρῆσϑα! ὡς ὁμολογουμένας, ε 

ς ποιησάμενον nequi τὸ συμπέρασμα. 
5 

Ü γὰρ Epit μαϑεῖν 

3) 
U DA v 2 * 

λέγω Ott Eust ἢ ---- 
Ux i. χα ἄνϑρωπος χαὶ ος 

τὴν χάτω γένυν nip ηδειν QUEE ἐν- 
- ' , - 

τῶν χατὰ μέρος γνῶσις, 
: 
iz 

*, € , ^^ ν 

ἐνθυμημάτων πάλιν ἔστι GoÀAo 

ιχῶν" οἷον 6 δεῖνα χαλλωπίζεται, uot; 

τοῦδε Ra! 2 λευχότερόν RUa! 
V 

τὸν 

δὲ om. ὅτι zai U 

pot à 4 πάλαι om. 

z2i alt. 

ντας συλλογισμοὺς V 

10 ézei V 

45 

50 

4r 

- 10 

post 

U 

RUV: 

8 post πᾶσα add. 

δειχνύει [4]: 

διχνύει V 11 ὅτι om. V 11.12 zai πᾶσα μάϑησις om. V 12 ἀπὸ (post 

τοῦτο) V 15 τῶν om. V ἐπαγωγῶν, om. ἐξ V 14 ex om. V 

xat alt. om. RUa 15 προγιγνώσχει a 16 τὸ om. V ἐστιν om. V 

zpoetódc V . 18 ποίω δεῖ τρόπω V IS εἰδὼς ὁμοίως V 19 τὴν 

om. RV 20 ὁρᾶται om. V γνῶσις V 21 συγχωρεῖσθαι pr. U, corr. U? 

22 ποιησάμενοι V 23 δὲ om. V βουληϑδείημεν R: BouLrüo V 

24 ἐπειδὴ asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet a: ἐπεὶ V 

ἄνωϑεν U καὶ ἵππος οἴη. ἃ 95 βοῦς--χὐων Va ἤδει αὶ 
21 ἐνθυμήματος V 28 ὦδε V oiov om. V 29 τὴν prius om. V 

post λέγουσαν delevit ὅτι KR. 
ἢ 
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LABES) ᾿ Y ^ ΄ 

χαλλωπιζόμενος μοιχός“ xal οὗτοι ὃὲ προγινώσχουσιν ὅτι διαβάλλεται τὸ 4r 

χαλλωπίζεσϑαι. ἐνθύμημα δὲ λέγεται διὰ τὸ χαταλιμπάνειν τῷ νῷ ἐν- 

ϑυμεῖσϑαι τὴν μίαν πρότασιν. ἐπὶ δὲ τοῦ παραδείγματος οὕτως ὁρᾶται i, 
—- ς- Aa Ψ * NO ^ Q7 / , - , s n - A 71 , 65 πρόγνωσις" οἷον οὐ δεῖ δοῦναι Αἰσχίνῃ χρήματα" χαὶ γὰρ [Πεισίστρατος 15 

ὅ λαβὼν ἐτυράννησεν. ὥστε χαλῶς εἴρηται ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους ὅτι πᾶσα 
^N 

διδασχαλία xal πᾶσα μάϑησις ἐκ προὺπαρχούσης γίνεται ἡνώσεως. 

Ρ. 118 Αἴ τε γὰρ μαϑηματιχαὶ τῶν ἐπιστημῶν διὰ τούτου τοῦ 

τρόπου περαίνονται. 
Ἁ 

Ἰδοὺ πῶς ἐχ τῶν χαϑόλου ἀρξάμενος ἐπὶ τὰ μεριχὰ χατῆλϑε πιστού- 

10 μενος δι᾿ αὐτῶν. φανερὸν δὲ τοῦτο, φησίν, ὅτι πᾶσα μάϑησις ἐχ 

προῦὐπαρχούσης γίνεται Ἰνώσεως, τοῖς σχοποῦσιν ἐπὶ πάντων. at τε 90 

γὰρ μαϑηματιχαὶ ἐπιστῆμαι, τουτέστιν αἱ λογιχαί, διὰ τούτου τοῦ 

τρόπου χατορϑοῦνται, τουτέστι διὰ τῆς προγνώσεως, ὡς εἰρήχαμεν. ὁμοίως 

δὲ τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔστιν ἰδεῖν τεχνῶν χαὶ περὶ τοὺς λό- 

15 γους, ἀντὶ τοῦ “τοὺς συλλογισμούς" * οἱ γὰρ τά τε χαϑόλου ἐχ τῶν μερι- 

χῶν χαὶ τὰ μεριχὰ ἐχ τῶν χαϑόληυ πιστούμενοι διὰ συλλογισμῶν πιστοῦν- 

ται &£x προὐπαρχούσης γνώσεως. 

N 

p. 1141 Οἱ μὲν λαμβάνοντες ὡς παρὰ ξυνιέντων. 25 
) ^ «€ - ^ , ) , ^ , ΄ er 

Avi τοῦ τῶν προσδιαλεγομένων “εἰ "(dp βούλομαι χατασχευχσαι Ott 

΄ ' ' ΄ ^ 7 * - , - ^ , ΄ 

20 ἢ ψυχὴ αϑαάνατος, ὃεῖ πρότερον λαβεῖν £x τοῦ προσδιαλεγομένου ὡς προ- 
, ^ eo [i ! - Δ * , z ^ Ὁ , *, . » «4 ' 

€YV«e60uzvov τὸ ott fj ψυχὴ αὐτοχινήητῆς, τὸ αὐυτολχινή τὴν αξιχινητῶν. EL OS v 

30 δέξηται τοῦτο, δεῖ ἐξ ἄλλων χατασχευάζειν ὅτι τὸ αὐτοχίνητον ἀειχίνητην 

χαὶ οὕτως ἀποδειχνύναι ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑανατος. 

ρ. 1119 Ὡσαύτως δὲ xal ot prxoptxot συμπείϑουσιν. 

n2 σι Φησὶν ὅτ' ὁμοίως τοῖς τῶν φιλοσόφων συλλογισμοῖς x«l ot βητορι- 
' , . ε΄ ^ 5 ' ^ 

χοὶ γίνονται &x προὐπαρχούσης Ἰνώσεως: ὡς γὰρ ἐδείξαμεν, xal τὸ παρά- 

1 ἐνδιαβάλλεται αὶ 2 λέγω V: εἴρηται ἃ ἀπὸ τοῦ ἃ 4 oiov om. V 

ὃ χαλῶς οὖν, om. ὥστε V ὑπὸ τοῦ ἀριστοτέλους R: τῶ ἀριστοτέλει ἃ 0 διδα- 

σχαλία xoi πᾶσα S Arist.: om. RUVa γνώσεως γίνεται V 1. 8 lemma om. RUV 

9 ἰδοὺ---11 πάντων om. à χατῆλϑεν ἐπὶ τὰ μεριχὰ U 11 post γνώσεως add. 

φανερὸν δέ ἐστι γνῶναι RU τοῖς σχοποῦσιν V: σχοποῦντι RU 12 ἐπιστῆμαι post 

λογιχαὶ colloe. ἃ ἤτοι V «t om. Ua post λογιχαὶ add. zat K 

ante διὰ add. δι᾿ αὐτῶν πιστοῦνται. τουτέστι à 13 ἤτοι V post προγνώσεως 

add. κατορϑοῦνται ἃ εἴρηται V 14 δὲ---τεχνῶν om. R ἔστιν om. V 

15 ἀντὶ τοῦ RUV: ἤγουν a ποὺς om. V: περὶ τοὺς R 16 συλλογισμοῦ V 

18 post μὲν add. γὰρ V 19 ante ἀντὶ add. ξυνιέντων. a τῶν om. Va 

post προσδιαλεγομένων add. φησίν Ra 20. 21 προδιεγνωσμένον V: προεγνωσμένου Ua 

21 ἀειχίνητον RV: ἀϑάνατον Ua 22 δέξεται V χατασχευάσαι à 23 dmo- 

δεικνύναι seripsi: ἀποδείχνυσιν RUa: ἀποδείκνυται V 25 φησὶν — φιλοσόφων om. V 
Li , 
óp.ooe τοῖς φιλοσόφοις R 25. 26 «ai ot ῥητοριχοὶ συλλογισμοὶ R: συλλογισμοὶ V 

26 ἐδείξαμεν] p. 5,2 sq. 
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δειγμα xai τὸ ἐνθύμημα Bx προὐπαρχούσης Ἰνώσεως γίνεται. χαλῶς δὲ dr 
εἶπε συμπείϑουσι: xal γὰρ ὁ [Πλάτων φησὶν ἐν τῷ Ἰοργίᾳ ὅτι δύο 86 

εἰσὶ πίστεις, ἢ μὲν ncm ἢ 6b πιστευτιχή. xol τῇ μὲν διδασχαλιχῇ 
χέχρηνται οἱ φιλόσοφοι ὡς περὶ ἀληϑείας διαλεγόμενοι, τῇ δὲ πιστευτιχῇ 

οἱ ρήτορες ὡς ἂν ἐπιτηδεύοντες πείϑειν μᾶλλον T, τἀληϑῇ προβάλλεσϑαι. [27 

p. 71211. Διχῶς ὃ ov [$xaGxov δεῖ] προγινώσχειν. 

Εἰρηχὼς ὅτι πᾶσα διδασχαλία xal πᾶσα μάϑησις Ex mpo- 

"ἀρχούσης γίνεται γνώσεως xot πιστωσάμενος τοῦτο xal ἐχ τῶν ἄλλων 
Ec χαὶ &x τῶν συλλογισμῶν x«i ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς xal $x τῶν ῥητορι- 

10 χῶν πίστεων, βούλεται νῦν παραδοῦναι τίνα ἐστὶ τὰ προγινώσχεσϑαι ὀφεί- 
λοντα. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μὴ περὶ τῶν χατὰ μέρος ἐπιστημῶν νῦν ἐστιν ἡυῖν 

τὸ ἔτνος νον ἀλλ᾿ ἁπλῶς περὶ ἀποδειχτιχῆς μεϑόδου, οὐχ ὀρείλομεν 45 
Jie ΄ 

ζητῆσαι τὰ χαῦ ἑχάστην τοῦτ προγινώσχεσϑα: ὀφείλοντα ἀλλὰ τὰ 

ἁπλῶς τῆς ἀποδειχτιχῆς. οὐχ dy δὲ τοῦτο γνοῖμεν μὴ μαϑόντες χατὰ 

15 ποίους τρόπους προγινώσχεται τὰ προγινωσχόμενα. τοῦτο δὲ πάλιν οὐχ ἂν 

ἄλλως ἡμῖν ὑπάρξοι ut, μαϑοῦσιν ἐν τίσιν ὅλως ἐστὶν ἢ ἀποδειχτιχὴ ἐπι- 

στήν νη χαὶ διὰ τίνων περαίνεται. ἀναγχαῖον οὖν περὶ τούτου πρότερον δια- 
λαβεῖν. φημὶ τοίνυν ὅτ! ἐπὶ DOT ἀποδείξεως δύο ταῦτα ϑεωρεῖται, τό τε 50 

, [4] Lt , ^ $3 - ἈΝ ^0 

πρόβλημα ὃ προτίϑεται εἰς ἀπόδειξιν xal αἱ προτάσεις OU ὧν τὸ πρόβληνα 

90 χατασχευαΐεται. παλιν OX ἐν παντὶ € 000 cic his i τό 

νατος 6 μὲν ὑποχείυξνος ὅρος, τὼ δὴ τ Ἐπ τὰ τοι τ iat ὃξ ó 

χατηγορούμενος, si ἀϑάνατος. οὐ μόνον ὃὲ ἐν τοῖς προβλήμασι τοῖς zal 
αὑτὰ συμβεβηχότα τοῖς πράγμασι ζητοῦσιν εὑρίσχομεν τὸ δεδομένον χαὶ τὸ 

, L 'N - 31-58 ^ , E 

ζητούμενον, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς τὸ si | ἔστιν ὅλως ἐπιζητοῦσιν ἢ αὐτὴ διαί- 4 
- - - , - — , 

ρξσις ϑεωρεῖται: οἷον ἐν τῷ προβλήματι τῷ ζητοῦντι εἰ ἔστι ζῷον τραγέ- 
τῷ Q 

λαφος δεδομένον μέν ἐστι xb ζῷον, ζητούμενον δὲ τὸ “τραγέλαφος * ζητεῖ 

γὰρ τὸ πρόβλημα οὐχ ὅτι ἔστι ζῷον (τοῦτο γὰρ ἐναργές), ἀλλ᾽ εἰ τοιοῦ- 
' * F - ΄ ΄ SUNL - ΄ - 

τὴν ζῷον: ἢ γὰρ προσϑήχη τοῦ “τραγέλαφος τὸ εἶναι ζῷον ὁμολογεῖ, 

1 γίνεται γνώσεως V 2 εἶπε om. R post εἶπε add. τὸ ἃ τῇ om. ἃ 

ἐν τῷ l'opyía] p. 453A sq. 4 παιδευτιχῆ pr. U, corr. U? ὃ ἐπιτηδεύωνται V 

6 ἔχαστον δεῖ, quae om. Arist., delevi: δὲῖ om. T προγιγνώσχειν ἃ T7 πᾶσα 

alt. om. V 8 zai alt. om. V 9 àx cf; om. V 10 πιττώσεων Ua 

νῦν βούλεται V ἐστὶ om. V 10. 11 ὀφειλόμενα V 11 ἐπεὶ V 

περὶ om. V ἐστιν om. V 12 οὐχ om. RV 13 post ζητῆσαι add. οὐ V 

ὀφειλόμενα V 13. 14 τὰ κατὰ τὴν ἀποδειχτικήν a! 14 γνοῖμεν scripsi: γνῶμεν 

libri ante μὴ add. εἰ a μάϑοιμεν ἃ 15 πόσους V προγιγνωσχόμενα Ra 

16 ὑπάρξη V: ὑπάρξειε ἃ ὅλως ἐν τίσιν V ἡ om. V 11 τοίνυν ἃ 

τούτων V 20 δὲ om. V 2] τὸ om. V διδόμενον à post οἷον 

add. oz V εἰ om. Ua 22 λέγω δὴ om. V ζητεῖ V 23 post 

tois alt. add. τὰ V 24 αὑτὸ V 20 «àv V post τοῖς delevit εἰς U 

26.2 ante τραγ. add. ὁ V 21 δὲ 6 V 299 ante ζῶον alt. add. τὸ RUa 
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, ^ - , - e , - 5 , 

ποιότητα δὲ ᾿αὐτοῦ τινα ἐπιζητεῖ. ὡσαύτως χἂν ζητῶμεν εἰ τόπος χενός 4v 

ἐστι, δεδομένον μέν ἐστιν ὁ τόπος, ζητούμενον δὲ τὸ εἰ χενός. ὥστε 5 
e ^) 

πᾶσαι αἱ προτάσεις, Ot ὧν χατασχευάζεται τὸ πρόβλημα, τοὐλάχιστον μέν 
Οὐ ΣΈ δα ο UT e OE S aM d 

εἰσι δύο, ἃ iov μὲν τῶν χατὰ μέρος ἀποδείξεων προλαμβάνεσϑαι δεῖ" 

ἰόν 
ς 
΄ 
ων σι οὐ γὰρ οἷόν τε συμπερᾶναί τι μὴ πασῶν τῶν προτάσεων γνωσϑεισῶν. 

ἁπλῶς μέντοι ἀπ du ut ἀδύνατον ἀμφοτέρας ἴσως προξγνῶσϑαι τὰς mpo- 

τάσεις, Ee ὃς ἀναγχη τὴν μείζονα, ἣν πάντως ἀνάγχη ἕν vt εἶναι τῶν 

χοινῶν ἀξιωμάτων, ὧν χωρὶς ἀποδειχϑῆναί τι ἀδύνατον. αἱ OX ἐλάττους 
προτάσεις ἐπειδὴ ἄπειροι (xa) ἕχαστον γὰρ ϑεώρημα (tat τινες λαμβά- 10 

10 νονται), εἰχύότως ἀδύνατον ἁπλῶς πάσης ἀποδείξεως τὰς ἐλάττονας προ- 

εἸνῶσϑαι προτάσεις. περιέχονται μέντοι ἐν ταῖς μείζοσι προτάσεσι, λέγω 

δὴ τοῖς ἀξιώμασι, x«i αἱ ἐλάττους δυνάμει. οἷον τριῶν εὐϑειῶν ὑποχει- 

μένων, τῶν ἃ B [', ἐὰν εἴπω ὅτι, ἐπεὶ ἑχατέρα τῶν ἃ Β τῇ I ἐστὶν ἴση, 

χαὶ ἀλλήλαις ἄρα εἰσὶν ἴσαι αἱ Α B. διὰ τὸ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα xal ἀλλήλοις 

15 εἶναι ἴσα, ἐμπεριέχεται δῆλον ὅτι ἢ ἐλάττων πρότασις ἢ λέγουσα “αἴ A B 
- al 353 X Y DIES -— 5 , Ε 4. - *, T Y Y El ΄ 5 H v ) T 

τῇ l' εἰσὶν ἴσαι᾽ ἐν τῇ λεγούσῃ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα᾽. 15 

o2 
“αὶ *' - )J " - » - λέ * CON v ἣ ^ c x - *3 , 

χαὶ EV τῷ συλληγισμῳ Ξ τῷ ἱξγοντι ὁ αἀνρωῳωπης &(QOoVv, τῷ Gov οὐσια, 

΄ "v ( » ^?) ΄ Pr 346 - ) 

ὃ ἀνϑρωπος οὐσία᾽ ἢ ἐλάττων πρότασις ἢ λέγουσα “ὃ ἀἄνϑρωπος ζῷον 
, τς ai E " δ M im τὶ Ἂς E A , " CL Kc 5 £3 

ἐμπεριειλημμένη ἐστὶ OTÀoy ὅτι τῇ μείζονι τῇ λεχρυσῃ τὸ ζῷον οὐσία᾽. 

20 ὥστε τρία ἐστὶ τὰ προλαμβάνεσϑαι ὀφείλοντα χοινῶς πάσης ἀποδείξεως, 
RB! ' ΄ 

τὸ δεδομένον, τὸ ζητούμενον, τὸ ἀξίωμα. οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἐν 

ων - τῷ πρώτῳ ϑεωρήματι τῶν ὐχλείδου ζητοῦντι τῆς δοϑείσης εὐϑείας 20 
, , v ^ ^ , M - 

πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον cuotíoacUa ἔστι δεδομένον μὲν f; εὐϑεῖα 

ἢ πεπερασμένη, ζητούμενων Oi τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, ἀξίωμα Oi ἐν μὲν 
- - e - - 

25 toig πρησυλληγισμοῖς Ott αἱ ix τοῦ χέντρου πρὸς τὴν τοῦ χύχλου περι- 
, , *€ - b/4 ** , » 0 N ' [rd UU - * —-— y 

φξρξιαν προσπιπτοῦσαι εὐὐξῖαι τσαι ἀλλήλαις Etot XQt Oxt τῶ τῷ αὐτῷ ισα 

(07 xai ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, ἐν δὲ τῷ συμπεράσματι ὅτι τρίγωνον ἰσόπλε SUBE 

ἐστι τὸ ὑπὸ τριῶν εὐθειῶν ἴσων ἘΠ Χο cuo χαὶ σχύπει ὡς «vta τὰ 

2s Eupdaen: τῷ γεωμέτρῃ, τίς τέ ἐστιν f εὐθεῖα x«l τίς ἢ πεπε- 95 
v 

30 ρασμένη xai τί τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, xal ἔτι τὰ λοιπὰ ἀξιώματα. τινὰ 

ὃξ x«l παρεῖται τῷ γεωμέτρῃ, οἷον τίς ἢ βάσις xai τί τὸ ἐφαρμόζην χαὶ 

] post ὡσαύτως add. δὲ V xai a? ζητῶμεν V: ζητοῦσιν ἡμῖν ΒΔ’: d κῶν ἡμῖν Ua! 

post εἰ add. ὁ Ua τόπος om. αὶ χενόν RUa 2 δεδομένος V ζητοῦμεν RUa 

ὃ αἱ προτάσεις πᾶσαι V 4 ἃς ἐχκάστης (έχαστος R)— 8et. θὰ: ἃ εἰδέναι χρὴ V 

6 ante ἀποὸδ. add. ἐπὶ πάσης V: ἄνευ a ( μείζω V: ἐχάστης τῶν xatà μέρος dmo- 

δείξεων προλαμιβάνεσθϑαι ost mrg. V 9 ànet. V ἴδιά R 10 ἀδύνατον ἐπὶ πάσης 

ἁπλῶς V post ἀποδείξεως add. ἄνευ a τὰς ἐλάττονας RUÜUa: ταύτας V 

10.11 προγνῶναι ἃ 11 προτάσεις om. V 12 «xal ἐλάττονες δυνάμεις V 

14 εἰσὶν om. V HV τὸ e τῷ corr. V (gat, om. xai V 15 post ὅτι add. 

χαὶ [χὰ 16 ἴσαι (ante zai) V 19 δῆλον ὅτι ἐστὶ V 20 χοινῶς ὀφείλοντα V 

922. τοῦ KR post εὐχλείδου add. στοιχείων a ἐπὶ asterisco notatum, eui tamen 

in mantissa nihil respondet a 28. 24 1, πεπερασμένη εὐϑεῖα V 25 τοῦ alt. 

om. V 26 ἀλλήλαις ἴσαι R 91 ἐστὶν om. V 29 τέ om. R 

ἐστιν om. V 80 ὅτι (ante τὰ) R 3l παρεῖται scripsi: πειρᾶται R: οὐ πειρᾶται U: 
$, n T - ἘΞ , " τ΄ 

οὐ πειρατέα V: παρεᾶται ἃ ἐφαρμόζειν. V 
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τί τὸ (gov, ὡς ἐν τῇ συνηϑεία D ὄντων τούτων. τὰ Oi αὐτὰ 4v 

ταῦτα χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις χαὶ τέχναι € ἐπεζιὼν εὑρήσεις. οἷον ἐν 

ἰατριχῇ δεδομένον μέν ἐστιν, εἰ τύχοι, τὸ πυρέττειν τὸν ἄνϑρωπον, ζητούμενον 

ὃξ τί τὸ εἶδος τοῦ πυρετοῦ T, τὸ προχαταρχτιχὸν αἴτιον xal ἢ ἀρχὴ τῆς χα- 
tx, 5" σ ΄ - ^ 

ταχλίσεως, ἀξίωμα. OE ὅτι τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα. οὐχ ὥσπερ 30 οι 

Ey m o9 , v - ^ NM» ΟΥ, *^ M eo 

0& αἱ ἐπιστῆυαι mpostÀnuuiva ἔχουσι χοινῶς τὰ ἀξιώματα T, τοὺς ὅρους 
2 € 4 ENS - - - , 

δι’ ὧν at ἀποδείξεις γίνονται, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν τοῦτο γίνεσϑαι 

δυνατόν, οἷον φυσιολογίας ἡ ἰατριχῆς" ἀόριστοι γὰρ οὖσαι τοῦτο ποιεῖν οὐχ 
- , , 3*7 , ' e » - ^ Gu I wr , ἘΠ 

οἷαί τέ εἰσιν. εἰδέναι uíviot vs χρὴ ὅτι ἔστιν ὅτε χαὶ τὸ δεδομένον ζητού- 

10 psvov γίνεται d» τὸ ζητούμενον ÜOzünuévov. οἷον ἐν uiv τῷ πρώτῳ ϑεω- 

ὑϑεῖαν: αὔτη οὖν T, εὐϑεῖα ἢ νῦν δεδομένη 35 
δ - " , - 2 - b ,F - , £53 € , 

γίνεται ζητούμενον ἐν τῷ 1(0' ϑεωρήματι τῷ λέγοντι ᾿ ἐὰν πρός τινι εὐϑεία 
' - ' $5 0-7 , DJ »u0. ' 3:2 D STA ΄ " 

χαι τῷ προς αὐτῇ σηυ et 090 εὐϑεῖαι un Erxl τὰ αὕτα μξερη xstusvat τας 

*, Σ-" , ERN PES 

In "Kj ξξῆς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ποιήσωσιν, ἐπ᾽ εὐθείας ἔσονται ἀλλήλαις 
΄ » 3143 *( » 5 tx PN ΄ πα τῷ , 

15 at siüeiar . εἰ γὰρ δείξω ὅτι ἐπ᾽ εὐεξίας εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ εὐϑεῖα', τότε 
*, , [d v , Qu Y », €- , 5d 2-4 ἀποφαίνομαι ὡς ἔστι μία εὐϑεῖα, εἴ de εὐθεῖα Ἰραμμή ἐστιν Tus ἐξ 

ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ξαυτῆς σημείοις χεῖται. ὥστε τὸ δεδομένην γέγονξΞ ζητού- D [ἢ n i i 

usvov. πάλιν ἐὰν μὲν εἴπω ὅτι παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοι- 40 
- τ 3-52 “γι ^ , , »*' , 120 e ; 

πῆς μείζους εἰσίν, ἔλαβον δεδομένον τρίγωνον. ἐὰν uévtot λάβω τετρά- 

30 γωνον τὸ ABL Δ xat ἀγάγω τὴν B P διάμε- 
0G TUER E CENE E r 

i i ς i 

χαὶ ἐχτείνω ἐχ τῶν γωνιῶν, pe τευ πο l'AB 

xai v5; ὑπὸ ΒΔ Γ΄. ἐπὶ x σημεῖην δύο i i! 
n ^ i] - ΄ 

εὐθείας, τήν τε ἃ E. xat τὴν Δ, ζητῶ πότερον 
95 τρίγωνόν ἐστι τὸ ἃ [ Δ, ὅπερ νῦν ζητούμενον 

γίνεται. εἰ γὰρ δείξω τήν τε A E xai τὴν E Δ 

uíaw εὐθεῖαν, δῆλον ὅτι τρίγωνόν ἐστι τὸ A Δ. 

εἰδένα! μέντοι χρὴ ὅτι ἔστι τινὰ δεδομένα ἃ 
υηδέποτε ζητούμενα γίνεται. οἷον ἐὰν εἴπω τὸ Β " 

30 δοϑὲν μέγΞξϑος χινῆσαι, οὐδέποτε ἔσται τὸ μξέγεϑος i i 

τούμενον. χἂν εἴπω πάλιν σφαῖραν, οὐδέποτε ταύτην ζητούμενον ποιῶ" 
i V à D , i PO 

^ ' , 

ἀεὶ qàp αὕτη δέδοται. ὁ μέντοι χύχλος xal αὐτὸς dii δεδομένος ἐστὶν ἐν 50 

l τῷ συνήϑει V ὄντωτ τῶν τοιούτων V αὐτὰ δὲ Ra 2 xdv V 

ἄλλαις om. RUa xai τέχναις om. V ἐπαξίων V 9 εἰ τύχοι ioi. RU 

4 τί post πυρετοῦ colloc. V 1. 8 τοῦτο — δυνατόν om. V γίνεται ἀδύνατον R 

8 à: V post οὖσαι add. αὗται V 9 ἦσαν RV ἰστέον μέντοι ὅτι V 

10 διδόμενον V 11 δεδομένην V 12 ζητουμένη V τεσσαρεσχαιδεχάτῳ Ra 

13 δύο --- 15 ἔσονται ἀλλήλαις at εὐϑεῖαι)] xai τὰ ἑξῆς V 15 ἐπ᾽ εὐϑεῖαν V 

11 ἑαυτοῖς V, Upr.: ἑαυτῇ ἃ ὡς ποτε τὸ V 18 εἰ Y μὲν om. UVa 

ὅτι om. V 18. 19 τοῖς λοιποῖς pr. U 19 ἔλαττον V λαβὼν Ra 20 καὶ 

om. Ra 21 τέμνω ἃ δίχα ταύτην Ra 99 τῶν τε RUa 28 τῆς om. R: 

τῶν Ua βὸγ scripsi: βγὸ libri 28. 34 δευτέραν εὐϑεῖαν V 24 ζητῶ πότερον] 

μίαν εὐϑεῖαν δῆλον ὅτι αὶ 25 ὅπερ --- 21 αγὸ om. RV 29. 80 τὸ εἰ ἔστι μέγεϑος 

κινεῖσθαι V 81 σφαῖρα UV τοῦτο, sed post ζητ. V ζητουμένην RUa 
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tol; ἐπιπέδοις" ἐν υέντοι τοῖς στερξοῖς εὑρίσχομεν αὐτὸν ζητούμενον, ὡς 

ἐν τούτῳ τῷ ϑεωρήματι’ ἐὰν σφαῖρα ἐπιπέδῳ τυηϑῇ, ἢ τομὴ χύχλος ἐστίν. 

ς οὖν ζητεῖ εἰ τόδε σφαῖρα, εἰ τόδε χύχλος ἐν ἐπιπέδῳ, εἰ τόδε 

μέγεϑος" ταῦτα γὰρ ἐχ τῆς αἰσϑήσεως εἴληπται. 

5 Ἰὰ μὲν οὖν ἐν οἷς ἢ ἀπόδειξις ταῦτα. ἐν τούτοις μὲν οὖν xal διὰ 
τούτων πᾶσα ἀπόδειξις περαίνεται. τρόποι δέ, φησί, δι’ ὧν προγινώσχονται, 

τε τί ἐστιν ἣ τί σηυαίνει xal τὸ ὅτι ἔστι. xat, | φησίν, ἐπὶ μὲν 5r 
ἜΣ ΘΕ ΄ 

ó 

τοῦ δεδομένου ὃεῖ ἘΠ s χαὶ ὅτι ἔστι xal τί σημαίνει T, τί ἐστιν, 
' 

ὃ 

ὃξ τοῦ ζητουμένου οὐ τὸ ὅτι ἔστιν ἀλλὰ τὸ τί σημαίνει ἣ τί ἐστιν" 
» A] E 
ent 

10 οἷον δεδομένης οὔσης τῆς πεπερασμένης εὐϑείας δεῖ προεγνῶσϑαι xol ὅτι 

ἔστι πεπερασμένη *, εὐϑεῖα x«i τί σημαίνει τοὔνομα, ἐπὶ ὃὲ τοῦ ζητου- 

μένου, τουτέστι τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου, τὸ τί σημαίνει μόνον: οὐ γὰρ ἐν- 

ταῦϑα προεγνῶσϑαι δεῖ τὸ ὅτι ἔστιν, ἐπεὶ οὐχ ἂν ἣν ζητούμενον. ἐπὶ μέν- ὅ 

τοι τῶν ἀξιωμάτων, λέγω δὴ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα 

15 χαὶ τῶν λοιπῶν, μόνον τὸ ὅτι ἔστι δεῖ possede χαὶ ἐάν τις ἀποροίη 

“τί οὖν; οὐ δεῖ εἰδέναι ἡμᾶς xal τὸ τί σημαίνει:", φήσομεν ὅτι μάλιστα 

μὲν ὡς ὁμολογούμενον τοῦτο mapTsv* ἀδύνατον γὰρ εἰδέναι τι ὅτι ἔστι 

τὸν μὴ εἰδότα τὸ τί σημαίνει, ὥσπερ ἀδύνατον τραγέλαφον εἰδέναι τὸ τί 

σημαίνει ENnoDUES ὅτι ἔστιν: οὐ μὴν εἰδότα ὅτι ἔστιν ἀγνοεῖν ἐνδέχεται τὸ 10 ^ 

tO 
3 
c 
- 20 τί σημαίνει. ἔπειτα τὸ τί σημαίνει οὐχ ἐπὶ τῶν προτάσεων ὅλων λαμβάνεται 

ἀλλ ἐπὶ μόνων τῶν ὅρων. διὰ τοῦτο ἐπὶ: μὲν τοῦ δεδομένου χαὶ ζητου- 

μένου, ἐπεὶ ὅροι ταῦτα, ὃεῖ προεγνῶσϑαι τὸ τί σημαίνει ἐς τῶν ὅρων. 

ἐπὶ μέντοι τῶν ἀξιωμάτων, ἐπεὶ προτάσεις ταῦτα, οὐ τὸ τί σημαίνει 
- » ' ^ e Ὑ x , , , - -^ , ἢ -Ὁ σ Ὁ 

ζητοῦμεν ἀλλὰ τὸ ὅτι ἔστι" τὸ γὰρ τί σημαίνει μᾶλλον ἂν ἐπὶ τῶν ὅρων τοῦ 
- 

95 ἀξιώματος χώραν ἔχοι, οὐ μέντοι ἐπὶ τῆς ὅλης προτάσεως’ xal γὰρ ἣ 

πρότασις τὸ ὑπάρχειν ἄλλο ἄλλῳ σημαίνει. 15 

Εἰδέναι 0i δεῖ xdxsivo, ὅτι τῶν [ἄλλων] ἀξιωμάτων τὰ μὲν χοινῶς 

πάσαις ἐπιστήμαις ὑποβέβληται, τὰ δὲ τισί, τὰ δὲ χαὶ μιᾷ μόνῃ. οἷον τὸ 

μὲν ἐπὶ παντὸς 1| 5 χατάφασις T, ἢ ἀπόφασις ἐπὶ πάσης ἐπιστήμης χώραν 

80 ἕξει" x«i γὰρ xai ἐν ταῖς χοιναῖς τέ τος χαὶ ταῖς πρὸς ἀλλήλους ὁμιλίαις 
τῷ τοιούτῳ χρώμεϑα ἀξιώματι. τὸ μέντοι “τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα xal ἀλλήλοις 
5 MI » ) AC αι νι ^ - Ὑ » , Q.-T iJ , p. v 7 

ἐστὶν ἴσα᾽ χαὶ “ἐὰν ἀπὸ τῶν ἴσων ἴσα ἀφαιρεῦ ἢ, τὰ χαταλειπόμενα ἐστιν ἴσα 

Ι αὐτὸν 2 post ἐὰν add. δὲ Ua αἱ τομαὶ V ὃ ἐν μὲν οὖν τούτοις U 

6 δι᾽] τέσσαρες V προγίνονται V ' μὲν om. ἃ 9 τί ἐστιν om. V 11 ἐστὶν 

post πεπερασμένη colloc. ἃ: ἔσται V 1 om. V τὸ Ovopa V 14 xai om. V 

ἐστὶν om. V 15 χαὶ εἰ V: ἐὰν δέ ἃ ἀπορήσει V 10 ἡμᾶς εἰδέναι ἃ 

τὸ ἃ: om. RUV 11 ὡμολογημένον U 18 τὸ prius om. a? ὥσπερ — 19 ἀγνοοῦντα 

ὅτι ἔστιν om a? τραγέλαφον ἀδύνατον Ra post εἰδέναι add. ὅτι ἐστιν ἀγνοοῦντα τί 

σημαίνει Ua τὸ alt. U: τὸν RVa: fort. τὸν τὸ 20 τῶν om. RUa 21 μόνον UVa 

«ai mrg. U? 22 τὸ om. Va 23 ἐπειδὴ ἃ 94 ἀλλὰ τὸ ὅτι scripsi: ἀλλ᾽ ὅτι RUa: 

ἀλλὰ τὸ τί V 21 ἄλλων delevi 29 ἢ prius om. Va τὴν χατάφασιν ἃ 

7, ἀπόφασις Vi 7) τὴν ἀπόφασιν ἀληϑεύειν a: om. R πάση éntotium V 80 ἀλληλα V 

31 χρώμαϊ V, a^ à V? καὶ om. V 32 ἐστὶν om. a χαὶ et τῶν om. V 

ἴσα ἐστὶ V 
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2 L4 , 2 , ' δὴ i] * * , ^ πλείοσιν ἁρμόζει ἐπιστήμαις: χαὶ γὰρ xal μουσιχὴ xal γεωμετρία χαὶ br 

ἀριϑμητιχὴ τούτοις χέχρηται. τὸ δὲ “τὰ ἐφαρωύόζοντα ἐπ᾽ ἀλλτλα ἴσα ἀλλύ- ριυμητιχὴ s χέχρηται. εφαρμη- ει i AAT, 
* rl , L. T4 A p , € S ex 

λοις ἐστί᾽ μόνῃ τῇ γεωμετρίχ προσήχει. 

Διχῶς δ᾽ ἀναγχαῖον προγχινώσχειν χαὶ τὰ ἑξῆς. εἰρηχὼς διχῶς 
΄ 

, - - ΄ ΄ B ' 

5 δ᾽ dvaqxatov προγινώσχειν τρεῖς τρόπους ἐπάγει: φησὶ γὰρ ὅτι τὰ 
σ ν "- ΄ *, - MAN , ' 

μὲν ὅτι ἔστι προυπολαμβάνειν ἀναγκαῖον, τὰ δὲ τί τὸ λεγόμενον 
ξυνιέναι δεῖ, τὰ δὲ ἄμφω. χαὶ δήλη ἢ. αἰτία ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι 

΄ ΄ *, n - ^ € ΄ "» ΄ ΠΩΣ ΤᾺ ΄ Ω7 

τρία μὲν ἐστιν ἃ δεῖ προλαμβαάνεσϑαι πάσης ἐπιστήμης, οἱ δὲ τρόποι, xa 

ὶ - 
[4] - - , D A 2v ἡ ^ σ » M , , 

ous δεῖ ταῦτα γινώσχεσϑαι, δύ εἰσίν, τὸ ὅτι ἔστι xal τὸ τί σημαίνει. 25 

10 p. 51313 Οἷον ὅτι μὲν ἅπαν T φῆσαι ἣ ἀποφῆσαι ἀληϑές, 
ὅτι ἔστι. 

Y ^M - 3 , ^ v , 

Τοῦτο παράδειγμα τοῦ ἀξιώματος ἐν ᾧ δεῖ τὸ ὅτι ἔστι μόνον mpo- 
χινώσχεσϑαι. 

δ Ρ.11414 Τὸ δὲ τρίγωνον, ὅτι τόδε σημαίνει. 80 

Li - ^ - , * ' ΄ ΄ ' 

15 Τοῦτό ἐστ! παραδειγμα τοῦ ζητουμένου ἐν ᾧ τὸ τί σημαίνει χρὴ προ- 

γινώσχεσϑαι. 

Ρ.11415 Τὴν δὲ μονάδα ἄμφω, χαὶ τί σημαίνει xal ὅτι ἔστι. 

Ἡοῦτο τοῦ δεδομένου, ἐν ᾧ ἀυφότεροι οἱ τρόποι τῆς προγνώσεως 
, * - ΄ Ld ^ , . Li 

λαμβάνονται: πολλαχοῦ γὰρ xa τὴν μονάδα ὡς δεδομένον kappavousv. 
-. ^ c E € ΤᾺ " " * 

20 otov ἐὰν μονὰς dptÜubv μετρῇ, ἰσάχις ὃὲ ἕτερος ἀριϑμὸς ἄλλον ἀριϑυὸν 
- ^ , ' , M ΄ iN , ' , - 

μετρῇ. x«t ἢ μονὰς ἰσάχις ὑετρήσει τὸν τρίτον xal ὁ δεύτερος τὸν τέταρτον 
- - » , ΄ ' - " 

0si γὰρ προεγνῶσϑαι xal ὅτι ἔστι x60: μονὰς xai τί σημαίνει τὸ τῆς 35 
LN 3p. 

uovuonz nvoua. 

1. 2 ἀριϑμητιχὴ — γεωμετρία V 2.9 ἀλλήλοις ἴσα ἃ ὃ τῇ ϑεωρίᾳ ἃ 
4 ἀναγχαίων V xai τὰ ἑξῆς om. R εἴρηχε μὲν διχῶς a* 9 ἀνάγχη U 

tpsis— 4p] ἐπάγων δὲ τοὺς τρόπους τοῦ προγινώσχειν, τρεῖς εἶναι τούτους φησὶν a? ἐπάγει 

ante τρεῖς colloe. a!: ἐπεισάγει V 1. 8 ὅτι--- ἐστιν RUV: τοῦ εἶναι τρία a 8.9 οἱ 
eS : : » πὶ τ E TREO adr Hs 

δὲ --- σημαίνει] ὧν δύο μὲν χαϑ' ἕνα τρόπον. ἕτερον δὲ ὁμοῦ κατὰ τοὺς δύο. αὐτοὺς μέντοι 
, " γι μὲ M . " , τοὺς τρόπους, «al οὺς προλαμβάνονται 05o εἶναι, τόν τε 0, τί ἐστι, χαὶ τὸν 6, τι σημαίνει à 

9 «ó prius UV: ὅ «c R χαὶ ὁ καὶ 10 οἷον a Arist.: om. RUV φᾶσιν ἢ 

ἀποφᾶσι V ἀληδϑὲς a Arist.: ἀναγχαῖον RU: om. V 11 ante ὅτι add. ἐστὶ R 

ὅτι ἔστι om. V 12 τοῦτο RUV: 1ὸ μὲν ἅπαν 7; φῆσαι, 7, ἀποφῆσαι a!, post quae add. 
ἀλχηϑές ἐστι. τοῦτο a? post ἀξιώματος add. ἐστιν ἃ 12. 18 δεῖ προγινώσκεσϑαι 

μόνον τὸ ὅτι ἐστὶν ἀληἣές ἃ 15. 16 προγινώσχειν ἃ 11 τὸ δὲ τὴν ἃ 

καί τί---᾿Ι8 τοῦτο om. ἃ ante τί add. τὸ R 18 τούτου U post δεδο- 

μένου add. ἐστὶ παράδειγμα ἃ ἄμφω V 19 δεδομένην V 20 ἰσάχις--- 

21 μετρῇ mrg. V υετρεῖ KR τὸν τρίτον μετρήσει ἃ 22 γὰρ R: τοὺς UVa 

τόδε μονάς ἐστι Ua 
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Ρ. 1416 Οὐ γὰρ ὁμοίως τούτων ἕχαστον δῆλον ἡμῖν. 

Τὴ Ἂς ' LT , ν ^ ^ e » ^ ^ , , ^ 

0 uv γὰρ δεδομένον ξχει χαι τὸ Ott ἔστι χαὶ τὸ τι σημαινει, T6 

-N , ^ , , , Ἁ ^N ἊΣ», ^ e » 

0c ζητούμενον a2). ΤΟΣ σημαινξι Movov, τῷ O& αἀςιωμα τὸ Ott &Ott. 

-— — » ml ἊΝ -Ὁ 

p.71217 "ἔστι δὲ γνωρίζειν τὰ μὲν πρότερον γνωρίζοντα, τῶν 

δὲ χαὶ ἅμα λαμβάνοντα τὴν γνῶσιν. 

Εἰπὼν ὅτι πᾶσα διδασχαλία xai πᾶσα μαάϑησις ἐχ προὐπαρχούσης 

τ Ἱνώσεως, νῦν προτίϑεται περὶ εὑρέσεως εἰπεῖν xai δεῖξαι ὅτι xal 

αὕτη ἐχ προὐπαρχούσης γίνεται Ἰνώσεως. ἐπειδὴ γὰρ f, Bene γνῶσις 

7 διὰ διδασχαλίας ἡμῖν παραγίνεται xai Wedupese ἢ διὰ ζητήσεως xal 

εὑρέσεως, ἀνάγχη δὲ ἐν ἑχατέρῳ τῶν τρύπων ἐχ προεγνωσμένων τινῶν 

Ἰίνεσϑαι uiv τὴν γνῶσιν, διὰ τοῦτο δείξας τὸν ἕτερον τῶν τρόπων μέτεισι 

χαὶ ἐπὶ τὸν λοιπόν, ὡς εἶναι δῆλον πᾶσαν γνῶσιν διανοητιχήν, εἴτε ἐχ 

διδασχαλίας xai μαϑήσεως οὖσαν εἴτε ἐχ ζητήσεως xal εὑρέσεως, ix 

προξεγνωσμένων τινῶν παραγίνεσθαι. πρὶν T, δὲ διαλεχϑῆναι περὶ εὑρέσεως 

πρότερον περὶ τοῦ γνωρίζειν προτίϑεται διδάξαι ὡς ἂν χαϑολιχωτέρου ὄντος, 

ὡς δείξομεν ἐπεξιόντες. τοῦ οὖν γνωρίζειν δύο εἰσὶ τρόποι, εἷς μέν, 

ὅταν προεγνωχότες τι αὖϑις τούτῳ προσβάλωμεν λήϑης wr, μεσολαβησάσης 

οἷον ὅταν πρώτως ἑωραχότες τινὰ εἶτα τούτου τὴν μνήμην ἔχοντες πάλιν 

αὐτὸν ἴδωμεν, λεγύμεϑα τοῦτον γνωρίζειν: εἰ ὃὲ λήϑη μεσολαβήσει, εἶτα 

αὖϑις τὴν προτέραν αὐτοῦ γνῶσιν λάβωμεν, οὐχέτι γνωρίζειν τὸ τηιοῦτον 

λέγεται ἀλλὰ ἀναμιμνήσχεσϑαι. εἷς μὲν οὖν τρόπος οὗτος. δεύτερος 

δέ, ὡς ὅταν ἔχοντες τοῦ χαϑόλου 2 ἔννοιαν μεριχῷ τινι | προσβάλωμεν 
ὃ μὴ πρότερον ἐϑεασάμεϑα, εἶτα τοῦτο ἐφαρμόσωμεν τῷ χαϑόλου οὗ τὴν 

νῶσιν ἔχομεν. οἷον εἰ ϑεάσηταί τις τὴν μαγνῆτιν λίϑον ἕλχουσαν τὸν 
΄Ν Y y » ^ [rd m (4 , , ' 

σίδηρον, εἰ uiv μὴ εἴη προεγνωχὼς ὅτι πᾶσα ἢ τοιαύτη λίϑος ἕλχει τὸν 
€ 5 , Ld - Fw e “Ὁ , , ^e *, ^ 

σίδηρον, οὐ λέγεται ὁ τοιοῦτος γνωρίζειν ὅτι μαγνῆτίς ἐστι λίϑος, ἀλλὰ 

πρώτως μανϑάνει, εἰ εὐπορήσει τοῦ διδάσχοντος, ὡς πᾶσα ἢ μαγνῆτις λίϑος 
^ "m ^ -“" ν ^ M - 

ἕλχει τὸν σίδηρον: εἰ δὲ τοῦτο εἴη προεγνωχώς, προσβάλλων τῇ μεριχῇ 

λίϑῳ εὐϑὺς γνωρίζει ὅτι αὕτη ἐστὶν ἢ ὑπὸ τὸ χαϑόλου ἐχεῖνο εἶδος dva- : i i 

5r 

50 

5v 

1 ἡμῖν αὶ Arist.: ἐστι UVa 9 post ὅτι delevit ἀναγκαῖον U 4 τῶν χτλ. 
om. V 4.5 x« δὲ U 6 ante εἰπὼν add. τὰ δὲ, «ai ἅμα λαμβάνοντα τὴν 

γνῶσιν ἃ πᾶσα alt. om. V ( γίγνεται ἃ χαὶ prius om. ἃ 

S ἐπεὰν 9 περὶ γίνεται U post x«t prius add. διὰ Ua 10 ἕτερον τὸν τρόπον 

ας EV? 11 τὴν γνῶσιν ἡμῖν ἃ 12 ὡς asterisco notatum, cui tamen pr. 

in mantissa nihil respondet a 12. 19 eive — εὑρέσεως om. R 13 οὔσας U 

13. 14 éx zposqv.— εὑρέσεως om. V 14 περὶ γίνεσϑαι U 15 àv om. a 

16 

18 

λέγομεν ἃ 

28 

δείξομεν) p. 14,1 sq. lv τοῦτο à πρησλάβωμεν R: προσβάλλωμεν V 

πρῶτον V 19 γὰρ καὶ 20 ἕξομεν ἃ τὸν τοιοῦτον RV: τοῦτον ἃ 

τούτω RV ἐφαρμόσομεν pr. V,-corr. V! τὸ R 24 ϑεάσεταί 

ἀναμινήσχεσθαι à post οὖν add. πρῶτος a 22 προσλάβωμεν Ua 
IMS 

ϑεάσαιτό ἃ 25 4 U 26 post λίϑος add. τόδ᾽ ἐνεργοῦσα a 27 μανϑάνειν ἢὶ 

τοῦ διδάσχοντος εὐπορήσει ἃ λίϑος om. V 29 coo V 
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* 

ὃ: » τ , , 

γομένη. δύο οὖν τούτων ὄντων τρόπων γνωρίσεως xarà τὸν δεύτερον τρόπον ὃ" 
d πα TE MTM Mi den - SEE vo φησὶν ὃ ᾿Αριστοτέλης γίνεσϑαι τὴν εὕρεσιν, ὅταν μεριχοῖς τισι ϑεωρήμασι 
" ΄ RUE , ΄ 33, 

μὴ προεγνωσμένοις ἡμῖν πρώτως ἐπιβάλλοντες ἀπό τινων χαολιχωτέρων 

προεγνωσμένων τὴν γνῶσιν αὐτῶν σχήσομεν. οἷον ἐὰν ἐπὶ ἰσοσχελοῦς 

[1] τριγώνου τοῦ À D [' ἀπὸ τῆς χορυφῖῆς ἐπὶ τὴν βάσιν τὴν B D χάϑετον 10 

ἀγάγωμεν τὴν ἃ Δ ὥστε δίχα τέμνειν τὴν βάσιν καὶ δύο τριγώνων ἐξ 

ἀνάγκης γενομένων, τῶν AB Δ, AAT, προβληϑῇ 

ἡμῖν εἰς ζήτησιν πότερον τὰ γινόμενα τρίγωνα, A 

λέγω δὴ τὰ AB A, AAT, ἴσα ἐστὶν ἣ μή, τούτου 
10 τὴν γνῶσιν εὑρήσομεν ἐφαρμόζοντες αὐτὸ ἄλλοις 

τισὶ χαϑολιχωτέροις ϑεωρήμασι προεγνωσμένοις 

ἡμῖν. ἐπειδὴ γὰρ προξγνωμεν, ὅτι τῶν ἰσοσχελῶν 

τριγώνων αἱ πρὸς τῇ Ds γωνύώαι ἴσαι ἀλλήλαις 

εἰσί, χαὶ ὅτι, ἐὰν O00 τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς 

15 ταὶς δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχῃ, ἑχατέραν ἑχατέρα, 

ἔχῃ δὲ xal τὴν γωνίαν τῇ γωνία ἴσην τὴν ὑπὸ 
, B Δ n 

τῶν ἴσων εὐθειῶν περ!εχομένην, x«l τὴν βάσιν 

τῇ βάσει ἴσην ἕξει χαὶ τὸ zog τῷ τριγώνῳ ἴσον ἔσται xoi αἱ λοιπαὶ 

γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται, ἑχατέρα ἑχατέρα, ὕφ᾽ ἃς αἱ ἴσαι 
90 πλευραὶ ὑποτείνουσιν, ἔχομεν δὲ ἐν τῷ προχειμένῳ διὰ τὸ ἰσοσχελὲς εἶναι 90 

τὸ A B P τρίγωνον ἴσην τὴν ὑπὸ A B E γωνίαν τῇ ὑπὸ A Γ Β xoi δύο 
πλευρὰς δυσὶ πλευραῖς ἴσας, τὴν μὲν A B τῇ Al διὰ τὸ ἰσοσχελές, τὴν 
6à B À τῇ ΔΙ᾿ διὰ τὸ δίχα τετμῇσϑαι τὴν D T βάσιν ὑπὸ τῆς À Δ χαϑέ- 

tou, δῆλον ὡς xal τὸ ὅλον τρίγωνον τὸ ἃ Β.Δ ὅλῳ τῷ A AT ἴσον ἐστὶ 

(o 

' 
25 χαὶ at λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις. T, μὲν ὑπὸ ΑΔΒ τῇ m5? 2m E p Ἢ 

Ἁ ΔΙ, $ δὲ ὑπὸ AA B τῇ ὑπὸ AA T. λέγομεν οὖν ζήτῃσαί ts xal 
εὑρηχέναι τοῦτο τὸ ϑεώρημα προὐποχειμένων τινῶν ϑεωρηυάτων, οἷς ἐφαρ- 

à 

[^r] 

μόσαντες τὸ mpoxstusvov τὴν γνῶσιν αὐτοῦ εἵλομεν. xal οὕτως ἐπὶ πάντων, 

ἵνα συντέμω τὸν λόγον. εἰδέναι μέντοι yof, ὡς ὅταν λέγω ἐχ mpos[vo- 
30 σμένων χαϑολιχῶν τινων τὴν γνῶσιν γίνεσϑαι, οὐχ οὕτω λέγω χαϑολιχωτέοων 

΄ , n ΄ -— y T , ΔῈ) ε ῳ Y 
ὡς λέγομεν τὸ γένος τοῦ εἴόους εἶναι χαϑολιχώτερον, ἀλλ᾽ ὅτι ἁπλῶς ἔχ τινων 30 

1 οὖν a: post τούτων colloc. R: om. UV τρόπων τούτων γνωρίσεως ὄντων ἃ 

τοῦ γνωρίζειν V 9 ἐπιβάλωμεν ἃ post χαϑολιχωτέρων add. καὶ ἃ 4 post 

προεγνωσμένων add. ἡμῖν ἃ σχόντες ἃ: Gyoipev, ut videtur, U 9 ἐπὶ] ἀπὸ V 

6 τὴν alt. om. V ὥστε — (. αβὸ iterat V ὡς ἃ τρίγωνα — |. γίνεσϑαι 

τὰ ἃ ( ante προβλ. add. εἰ ἃ προβληϑείη RUa S γηνόμενα ἃ 

9 λέγω -- αὖγ om. " πὰ à: t» R: πὸ. U 11 χαϑολιχοῖς R 12 ἐπεὶ 

προέγνομεν V ὃ ἀλλήλοις UV 14 2» V 15 ταῖς δύο V ἑχάτερον ἕχα- 

τέρου V 16 ἔχει R ἀπὸ UVa 19 τῶν λοιπῶν V 21 ὑπὸ prius R: 

ἀπὸ UVa ante ἃ alt. et tert. add. τὸ V αγβ RUV: αβγ ἃ 22 ἰσοσχελὲς 

asteriseo notatum, eui tamen in mantissa nihil respondet a post ἰσοσκελές add. πάλιν R: 

τοῦ τριγώνου à 29 διὰ τὴν διχοτομίαν τῆς Dy βάσεως ἃ 24 post δῆλον add. οὖν a 

35 ao V 26 δαβ R: Bao, sed αβὸ mrg. V: a8 Ua ὃδαγ RV: αγὸ mrg. V, Ua 

τε om. V 21 εὑρεῖν V 28 ἔσχομεν ἃ 29 συνέλω ἃ ἰστέον μέντοι ὡς V 

λέγη V 80 τὴν om. V λέγει V 31 ὥσπερ a ὅταν V 
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ἄλλων ἢεωρημάτων χαϑολιχῶν. xal διὰ τοῦτό φαμεν χαϑολιχωτέραν εἶναι ὃν 

τὴν γνῶσιν τῆς εὑρέσεως, διότι χατὰ μόνον τὸν δεύτερον τρόπον τῆς 

Ἱνωρίσεως ἢ εὕρεσις γίνεται τὰ ζητούμενα τοῖς ὁμολογουμένοις ἐφαρμοζόντων 

ἡμῶν, ἢ δὲ γνῶσις ἐπὶ πλειόνων ϑεωρεῖται" xal γὰρ χαὶ ἐπὶ τοῦ mpo- 

5 τέρου τρόπου. οὐ τοῦτο δέ φημι, ὅτι ταὐτόν ἐστι γνώρισις xx εὕρεσις, ἀλλ᾽ 

ὅτι τῷ τρόπῳ ᾧ τὸ δεύτερον γίνεται εἶδος τῆς γνωρίσεως, τῷ αὐτῷ xai 

εὕρεσις. διαφέρει δέ, ὅτι ἢ μὲν γνώρισις ἄγευ ζητήσεως xal ἀγνοίας 35 

μὴ προηγησαμένης τὸ μεριχὴν ἐφαρμόζει τῷ χαϑόλου, ἢ δὲ εὕρεσις mpo- 
NIS 

ἡϊησαμένης ἀγνοίας xal μετὰ ζητήσεως γίνεται. δέδειχται οὖν ὡς πᾶσα 

10 Ἰνῶσις διανοητιχή, εἴτε διὰ διδασχαλίας χαὶ μαϑήσεως εἴτε διὰ ζητήσεως 

xai εὑρέσεως, ἔχ τινων προεγνωσμένων ἡμῖν παραγίνεται. 
΄ ' 3 - ^ * ΠῚ - , ^ , , , , 5, , 

Kat ἐντεῦϑεν xal τὴν ἐν τῷ Μένωνι ἀπορίαν ἐπιλύεται. ἐν ἐχείνοις 
* - Ἢ , , - 

4àp τοῦ Σωχράτους προτείναντός τι ϑεώρημα ζητῆσαι xal χελεύήσαντος 

ὁρίσασϑαι τὴν ἀρετὴν χἀχείνου μὴ δυνηϑέντος, εἶτα τοῦ Σωχράτους εἰπόντος 40 
, , EA ΄ e ΠΩ , - - ra 1 4 

15 ὅτι, εἰ ζητήσομεν, πάντως εὑρήσομεν, ὃ Μένων ἐπαπορεῖ τῷ λόγῳ χαὶ φησὶν 

ὡς οὐχ εἴη ὅλως εὕρεσις. τὸ ]E ζητούμενον, φησίν, ἀνάγχη Trot mpo- 
^) » ^ 

εἸνῶσϑαι T, μή. εἰ μὲν οὖν ΒΥ εἴη Mandos οὐδ᾽ dv, εἰ ἘρΡΟΟΠαΤΕΕΝ 
[4] z - Ἢ δὼ 7 

αὐτῷ, νωρίται δυναίμεϑα ὅτι τοῦτό ἐστιν ὃ ζητοῦμεν: μὴ εἰδότες γὰρ 

Σωχράτην οὐδ᾽, ἂν ἀπαντήσωμεν αὐτῷ, Ἰνωρίσαι αὐτὸν δυνάμεϑα. εἰ δὲ 
ΤΑ ΣΕ ΠΣ ΕἾ ΚΕ αὔδα να ΜῈ. ἐνοίμεϑα οὐδὲ ΕΙΣ ΤΣ 

90 poe va xotzs αὑτὸν εἰημξν. o00 ὧν αὐτὴν ζητεῖν λεγοΐμε α οὐὸξ εὑρίσ σχειν 

x e » - 

ὃν ἤδη ἴσμεν. ὥστε ὅλως οὐχ ἔστιν οὔτε ζητῆσαί τι οὔτε εὑρεῖν. xal πρὸς 45 

ταῦτα ὃ Σωχράτης τὸν δοῦλον ἀγαγὼν τὸν τοῦ Μένωνος χαὶ ἐρωτῶν αὐτὸν 
, , 298 € , " ^ PEL - [ΑἹ Àj , »w EP ^N er ' 

ἐποίησεν αὐτὸν ϑεώρημά τι Ἐςεὐρειν δ: με pde SONNEN λέγω δὴ ὅτι τὸ 

ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ ΕΠ ἀναγραφόμενον τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι 

25 τοῦ τετρὰ τ οὗ ἐστιν ἢ τονε ἢ δὲ δεῖξις οὕτω πρόεισιν. ἀναγράφει 
, - e , NIS δ, δ - 

τετράγωνον τὸ ἃ Β Γ Δ χαὶ ἄγει διαγώνιον αὐτοῦ, ὅ ἐστι διάμετρον, τὴν 50 

A Δ, xol ἀναγράφει ἐχ τῆς Β Δ πλευρᾶς τετράγωνον τὸ B Z A E, καὶ ἐχ 

τῆς A B τετράγωνον ἕτερον τὸ A ΒΗΘ, καὶ ἐχ τῆς B O ἕτερον τὸ 

BZO01. δῆλον οὖν ὅτι ἴση ἑκάστη τῶν πλευρῶν τοῦ Α B 1" Δ τετραγώνου 
« - v - γ ' ^ , y 

30 ταῖς τοῦ ἄλλου τετραγώνου τοῦ B Z A E. ὁμοίως δὲ πάλιν ἴση ἐστὶ xai | 

2 μόνον om. Ra 9 γνώσεως V post γίνεται add. «oi Ua ὁμολογημέ- 

νοις UV 4 γνώρισις Ra ὃ χαὶ τοῦτο V γνῶσις V 0 εἶδος γίνεται ἃ: 

εἶδος ἐστὶ V ( γνῶσις V post ἀγνοίας add. φανὲν V ὃ μεριχὸν V: 

φανερὸν RUa 10 ἥ τε ---ἢὮ τε R διὰ prius om. R 11 περιγίνεται V 

12 χαὶ prius om. ἃ ἐν τῷ Μένωνι] p. 80 D sq. ἐπιλύεται post ἐντεῦϑεν colloc. a: 

διαλύεται V 18 ζητεῖν V: εἰς ξήτησιν R: ζητήσειν pr. U 15 ὅτι om. V 

πάντα V 16 τὸ γὰρ asterisco notatum, eui tamen in mantissa nihil respondet a 

ἀνάγκη om. V 153p post εἴη add. τὸ ζητούμενον Ra προσ- 

βάλλομεν V: προσβάλλοιμεν ἃ 18 δυναίμεϑα scripsi: δυνάμεϑα RUV: δυνηϑεῖμεν ἃ 

20 ζητεῖν αὐτὸν R λεγώμεϑα UVa 21 ὃ RUa οὐχέτι ζητῆσαί τι V 

22 τὸν alt. om. UV 29 δὲ V 94. 95 ἐστιν οὗ τετραγώνου ἐστὶν R 25 post 

ἀναγράφει add. δὲ τὸ V 26 αὐτῶ V 21 τὴν (ante gC) U 28 τετράγωνον 

UVa: πλευρᾶς K αηβὺ HR: αηδ V 29 d V δῆλον asterisco 

notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet ἃ post ἴση add. ἐστὶν a 

30 ταῖς Ra: xai UV βδεξ a: Q6 U ἴση ἐστὶ om. a 
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v 

ἑχάστη τῶν τοῦ A ΒΗΘ ταῖς τοῦ B Δ 0 I. καὶ ἵνα συντόμως εἴπω. 67 

περὶ τὸ πρῶτον τετράγωνον γνώμηνα περιτ' εύγνυσι τῶν λοιπῶν 

τετραγώνων τὰς διαγωνίους, λέγω δὴ τὴν ἡ Θ, 

07, ZA AA. δῆλον οὖν ὅτι ὸ EH]. ἢ Α Γ 
5 τετράγωνον τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ ABA 

τετραγώνου" cpu γὰρ αὐτῷ ἴσα περιετέϑησαν. 

τὰ ἄρα τέσσαρα ἴσα ὄντα τοῦ ἑνὸς αὐτῶν 

τετραγώνου τετραπλάσιά ἐστι: τοῦτο γὰρ Θ Δ 

διολογεῖ ὁ οἰχέτης ἐκ τῆς ἐναργείας. καὶ 

10 ἐπειδὴ αἱ διάμετροι τῶν ἀναγραφέντων τεσσά- 

ρων τετραγώνων ἕχαστον εἰς δύο τρίγωνα ἴσα 
, m v ' ἣν , Ἁ 

t£UyoUGt οιά τὸ πάντης τετραπλεύρου τὴν 
Ζ Ε --- 

διάμετρον δίχα αὐτὸ τέμνειν, ἕχαστην ἄρα τῶν 
5 S , v , ' e ^ - - ec ^ ^" ij 

ὀχτὼ τριγώνων ἴσον ἐστὶν ἑχάστῳ τῶν λοιπῶν. ὥστε τὸ l' E HI 

15 τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ Α Δ Z 0 τετραγώνου" περιέχει γὰρ ἄλλα 
, τέσσαρα τρίγωνα. τὸ ὃὲ D' E Η 1 τετράγωνον τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ 

, ' d r1 E , o 5 , 

B PA τετραγώνου. τὸ ἄρα ἃ AZ Θ τετράγωνον, ὅπερ ἀνεγράφη τὸ 
- , ^ L4 , - -j 

ὁ τῆς Α Δ διαμέτρου, διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἃ B [᾿ Δ τετραγώνου, ὅπερ 
L4 ^ - (? ' * [4 C" , ^ - ΄ , 

ἔδξι δεῖξαι. οὕτω μὲν οὖν ὃ Σωχράτης διὰ τῶν ἐρωτήσεων ἐποίησε 

20 τὸν οἰχέτην τοῦ δίένωνος ὅπερ μὴ ὃξ: πρότερον εὑρεῖν ϑεώρ! χπό jy οἰχέτην τοῦ Νίένωνος ὅπερ μὴ ηδξει πρότερον εὑρεῖν ϑεώρημα, ἀπό 
τινων προωμολογημένων ἀνάγων αὐτὸν εἰς τὸ ζητούμενον. ὥστε τὰ διὰ 
ζητήσεως xal εὑρέσεως εἰς Ἰνῶσιν ἡμῖν ἐρχόμενα ἔχ τινων προεγνω- 

, € cw , M , ' 256 A, , - σμένων ἡμῖν παραγίνονται, xai οὐ τὰ αὐτὰ ἀνάγχη εἰδέναι τε xal pav- 15 

ϑάνειν τόν τε ζητοῦντα xal τὸν εὑρίσχοντα, ἀλλ ἄλλα μὲν ζητεῖν ἐξ 

25 ἄλλων δὲ προωμολογημένων τὴν εὕρεσιν τῶν ζητουμένων ποιεῖσθαι. xai 
Ἁ e 3 [xd d , $^ e - , “ , *, - *, HI 

Οὐχ ξεξξι χώραν ou60z Ἢ τοῦ Μένωνος απηρια αναϊιοῦυ σα τὴν εὕρεσιν, 606z 

í$, τῶν σοφιστῶν τὸ εἰδέναι τι χαϑόλου ἀναϊροῦσα τῷ τοιούτῳ τρόπῳ. χρύ- 
ψαντες γὰρ ὑπὸ τὴν χεῖρα, εἰ τύχοι, τρίγωνον ἐρωτῶσι ᾿έγοντες οὕτως" 
Y , - - , ΄ 

οἴδατε ὅτι παντὸς τριγώνου αἵ Coo πλευραὶ τῆς λοιπῆς υείζους εἰσί; φάντων i i ο ». 3 
—— ^N Loi ^— e [4 ,) , ^ , , » € ΝΕ N -- J 

30 δὲ ἡμῶν ὅτι 'vaÜ προτείνουσ! τὸ τρίγωνον λέγοντες χαὶ μὴν τοῦτο οὐχ 20 
ν τ σ P , 3 - . zh ^N Δ 56 «e. 6 ^ " , 

ἤδειτε ὅτι τρίγωνόν ἐστιν: εἰ Oi μὴ τδειτε ὅτι τρίγωνον, 00 

1 ἑχάστη τῶν τοῦ a: τοῦ R: ἡ UV ϑη ἃ ταῖς τοῦ Ra: τῇ UV ia 

4 δα om. k τη KR 7? ἄρα om. R: post τέσσαρα colloc. a 1. 8 τοῦ ἑνὸς 

(αὐτῶν add. U) τετραπλάσια αὐτοῦ ἐστι RU: τετραπλάσιά ἐστι τοῦ ἑνός ἃ 9. ὁμολογεῖ 

post ἐναργείας colloe. Ua ἐνεργείας U 10 ἐπεὶ V 10. 11 τεττάρων V 

11 post ἕχαστον add. αὐτῶν Va τρίγωνα om. a? 12 διὰ 16 — 14 τῶν λοιπῶν] τὰ ἄρα 

ὀχτὼ τρίγωνα τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν γινόμενα, ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν a? 18 αὐτῶ pr. V, corr. V! 

14 τη καὶ 15. 16 περιέχει --- τρίγωνα] τὸ μὲν γὰρ Ca, 9à τετράγωνον τέσσαρα τρίγωνα 

περιέχει ἴσα. τὸ δὲ γε, τη, καὶ ταῦτα τὰ τέσσσρα τρίγωνα, καὶ ἔτι ἄλλα τέσσαρα, ἴσα αὐτοῖς a! 

16 post τρίγωνα add. ἴσα U τη RUa 17 óy Ua? post τετραγώνου add. 

διπλάσιον δὲ, τοῦ αδζἢ τετραγώνου. ὥστε a! ἄρα om. a! 18 αβὸγ Ua 

20 τοῦ om. V δὴν 21 ἐνάγων UV τὰ ζητούμενα RU 23 παραγίνεται ἃ 

τε om. R 25 χαὶ om. RU: ὥστε a 21 post τι add. τὸ RV 29 φησάντων Ra 

80 δὲ om. V ὅτι om. U post μὴν add. x«i V 51 ei—cp(qovov om. a! 

ἤδειτε alt. ex εἴδειτε corr. V? post τρίγωνον alt. add. ἐστιν R 
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M Ὁ - - ^w 

δύο πλευρὰς τῆς λοιπῆς μείζου ς ἔχει dioe τε τὸ αὐτὸ dpa xal οἴδατε χαὶ 6r 
οὐχ οἴδατε, ὅπερ ἄτοπον᾽. ταύτας οὖν τὰς ἀπορίας τινὲς χαχῶς ἐπιλυό- 
μενοί φασιν ὅτι πᾶν ὃ ἂν οἶδα τρίγωνον, τοῦτο τὰς δύο πλευρὰς τῆς 

λοιπῆς μείζους ἔχειν οἶδα" xal ἐπὶ τῶν ὁμοίων ὡσαύτως. οἷς xal ἐπισχήπτει 

5 ὃ ᾿Δριστοτέλης ὡς χαχῶς ἐπιχειροῦσι λύειν τὰς ἐχείνων ἀπορίας: οὐδαμοῦ 
γὰρ ἐν τοῖς SEE τὴν προσϑήχην ταύτην παρειλήφαμεν, ὅτι ὃ σὺ οἶδας 95 

τρίγωνον T, ὃ σὺ οἶδας τετράγωνον, ἀλλὰ χαϑόλου παντὸς τριγώνου 7, παντὸς 

τετραγώνου. χαὶ τούτοις ἐπιπλήξας αὐτὸς τὴ ἄνω... τίϑησι λύσιν ἐχ τῶν ἤδη 
, e » ' ^ 5 Y. f£, 

προξιρημένων, ὅτι οὐδὲν ϑαυμαστὸν τὸ αὐτὸ xav. ἄλλο μὲν εἰδέναι xax ἄλλο δὲ 
A ' Pb ^ " que ie a rede ie y. LN X zs LS 

10 μὴ εἰδέναι: τὸ γὰρ ἐν τῇ χειρὶ χρυπτόμενον τρίγωνον χατὰ μὲν τὸ χαϑόληυ, 

c (2 x qo ἘΞ ὁ S o da o 
eo Ἁ M, UJ aw -- 7 y 3^ 35. , 

ὅτι τὰς δύη πλευρὰς τῆς λοιπῆς μείζους ἔχει, οἶδα, αὐτὸ pévto 
^ *, , "x e» MAN A , *' νῇ , - Q^ πὰ Ἁ V 

μεριχὸν οὐχέτι otüg. οὕτω δὲ χαὶ πάντας ανϑρώπους τῷ χαϑόλου ἴσμεν, τοὺς δὲ 30 
LU , * - M ΄ Q^ ΝΠ σ 5 Ὁ ΄ ΄ , 

χατὰ μέρος ἀγνοοῦμεν. xat πάλιν χαϑόλου ciüntsz, ὅτι οὐδευία ἡμίονος 

χύξι, ἐξαίφνης ἡμίονον ἰδόντες τὴν γαστέρα ἐξογχωϑεῖσαν ἀπατώμεϑα χαὶ 
m 

15 νομίζομεν χύειν μὴ ἐφαρμόζοντες τὸ μεριχὸν τῷ χαϑόλου. xol ἔμπαλιν 

(»- δυνατὸν χατὰ μὲν τὸ μεριχὸν εἰδέναι τι, χατὰ δὲ τὸ χαϑόλου ἀγνοεῖν, οἷον 

ὅτι τοῦ ἰσοσχελοῦς τριγώνου at δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζους εἰσί (xai 
J Nimes lp E , - Cy. a , σ΄ ' ' , σ΄ " 

γὰρ xai ὃ ἰδιώτης οὐχ ἀγνοεῖ), οὐχέτι μέντοι ὅτι xal παντὸς τριγώνου: ὥστε 35 
' M ^ 7 ^ ^N ,F » *, , ^ UJ “αὖ ^ ' τὸ uiv μεριχὸν oiüs, τὸ OX χαϑόλου o0. οὐ μόνον δὲ χατὰ τοῦτο δυνατὸν 

90 εἰδέναι τι χαὶ μὴ εἰδέναι ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὸν τρόπον τῆς γνώσεως: δυνατὸν 
"Dy - , ΄ 3 , ^ 5^ 

τς ἐπ᾿ εὐθείας εἰδότα μὴ εἰδέναι αὐτὸ τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ, xot 
παλιν. οἷον ὅτι ἢ διάμετρος ἀσύμμετρός ἐστι τῇ πλευρᾷ, δέδειχται HER 

V ἀδυνάτου τῷ γεωμέτρῃ" ἐπεχείρησαν δέ τινες τῶν φιλοσόφων xal ἐπ᾽ 

εὐθείας αὐτὸ δεῖξαι. ὥστε δυνατὸν τῇ δι᾿ ἀδυνάτου δείξει εἰδότα τὸ ϑεώρηυνα 
, - - ) 

25 ἀγνοεῖν τῇ | ἐπ᾽ εὐϑείας. 

Ρ.1141ἴ Ἔστι δὲ γνωρίζειν τὰ μὲν πρότερον γνωρίζοντα, τῶν δὲ 40 

xai Gua λαμβάνοντα τὴν γνῶσιν. 

Ταῦτα ἀμφότερα δυνατὸν xal τοῖς δύη τρόποις τῆς γνωρίσεως ἁρμό- 

ζειν, ἑχάτερον ξχατέρῳ. χαὶ ἄμφω τῷ δευτέρῳ οὕτως. ἔστι δὲ γνωρί- 

α 80 ζειν τὰ μὲν πρότερον γνωρίζοντα: τοῦτο ἁρμόζοι dv τῷ πρώτῳ 

1 ἔχει Tüette a: εἶχεν οἴδατε RUV xai prius om. V 2 τινὲς τὰς ἀπορίας R 

2. ὃ. ἐπιλύοντές ἃ ὃ àv om. S: fort. ὃν 4 ἐπισχώπτει V: ἐπισχόπτει a! 

ὃ οὐδαμῶς V 7 post ἣ prius add. ὅτι V post χαϑόλου add. 7| a παντὶ 
τριχγώνω [Ὁ 1. ὃ ἣ παντὸς τετραγώνου ἃ: om. RUV 8 αὐτὸς om. V 

τὴν om. U 11 δὲ (post αὐτὸ) V 19 xai om. a? τὸ R: χατὰ τὸ a! 

13 post μέρος add. οὺς οὐχ εἴδομεν τοῖς ὀφθαλμοῖς a! 14 ἑωραχότες RU 

γαστέραν RUa ἐξοχωϑεῖσαν Ua 15 οἰόμεϑα V 16 δυνατὸν post μεριχὸν 

colloc. V 18 οὐχέτι δὲ «ai a 20 τὸν om. V 22 post ἐστι add. χαὶ R 

24 αὐτὸν Ua 24.95 ὥστε wai δι᾿ ἀδυνάτου εἰδότα, δόξει ἀγνοεῖν τὸ ϑεώρημα τῇ ἐπ᾽ 

εὐϑείας δείξει a! 26 πρότερα V (C p), corr. U 98 ἐφαρμόζειν, sed ante τῆς a 

γνώσεως V 29 post ἑχάτερον add. μὲν U, μὴν V xai om. UV post ἄμφω 

add. μέντοι UVa τῷ δ᾽ ἑτέρω R ἔστι δὲ RUVa?: τὸ μὲν ἃ 90 τοῦτο om. a! 
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τρόπῳ, x40' ὃν γνωρίζομέν τι xal πρότερον αὐτὸ τοῦτο ἐγνωχότες. τὸ δὲ 6r 
τῶν δὲ xal ἅμα λαμβάνοντα τὴν γνῶσιν, τοῦτο πρὸς τὸν δεύτερον 

τρόπον ἁρμόζει, xa ὃν ἅμα τῷ Vrae τινὶ Ἱνωρίς Pepe αὐτὸ μὴ πρότερον 45 

αὐτὸ ἐγνωχότες τῷ gps αὐτὸ τῷ χαϑόλου. ἄμφω δὲ τῷ δευτέρῳ οὕτως" 

ἔστι δὲ τῶν ιν τὰ μὲν πρότερον γνωρίζοντα, τουτέστι τὰ χαϑόλου. οι 

τῶν δὲ χαὶ ἅμα λαμβάνοντα τὴν γνῶσιν, τουτέστι τὰ μεριχά, οἷς 
- ^ ES As , Q *, ^ ΜΗ , z M A , - 

πρώτως προσβάλλοντες λεγόμεϑα αὐτὰ γνωρίζειν τῷ ἐφαρμόζειν αὐτὰ τοῖς 
Q^ - , e - ^ ^ * 

χαϑόλου τοῖς προεγνωσμένοις Tulv. τὰ Oi παραδείγματα ὡς πρὸς τὸν 
δεύτερον ἐπηνέχϑη τρόπον. 

τῇ δι - , , ev 

10 p. 31320 Ὅτι δὲ τόδε τὸ ἐν τῷ ἡμιχυχλίῳ τρίγωνόν ἐστιν, ἅμα 

l 
[Ὁ] Pi Τὸ ἐπαγόμενος ἀντὶ τοῦ 'z προς ρον αὐτῷ χατὰ τὴν αἴσϑησιν᾽ 50 

΄ 

δὴ T, διὰ τῶν χατὰ μέρος γνῶσις ἐπαγωγὴ λέγεται, προ τς la] ων e 

- 

(0^ ὧν 

, uspxZ δι᾿ αἰσϑήσεως. ἀντὶ à: τοῦ εἰπεῖν “ἔν τινι ystpÜ εἶπεν ἐν τῷ fjut- 

1 χυχλίῳ. ὥστε τὸ λανθάνον τρίγωνον ὡς μὲν τρίγωνον διὰ τὸ χαϑόλου 

ἐγνώρισεν, ὡς δὲ τοιόνδε τ τῶν OU ἐπαγωγῆς ἐγνώρισεν, οὐχ ἔχ τινων 
προὐποχειμένων᾽ τοιαύτη qp πᾶσα ἢ Mun m qvàc σις, ἣν οὐδὲ γνώρισίν 

φαμεν ἀλλὰ γνῶσιν ἁπλῶς. ὅτι μέντοι τὰς τρεῖς | γωνίας δυσὶν ὄρϑαις 6* 
» » - - T€» - ἴσας ἔχει, xa ἄνευ τῆς ἐπαγωγῆς ἐγνώρισξ τῷ Ξ Hr PR κοντα ἐν ἑαυτῷ 

' - ῃ 7 , σ - , ' - 
30 τὸν τοῦ χαϑόλου λόγον, ὅτι πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς 

ἅμα οὖν ἔγνω ὅτι τρίγωνον, χαὶ εὖ Live ὅτι xal δύο ὀρϑαῖς τς a Q [41 

» ox 

δὼ o Me 
" 
ce c^ [L4 ὋΣ wa 

p. (1321. Ἐδνίων γὰρ τοῦτον τὸν τρόπον ἢ μά 
n ec. 4x occ o e S - *. διὰ τοῦ μέσου τὸ ἔσχατον qYvop 

Π ' NES e uu Ames 2 UR TN 9a 2 x ΡΞ Φ  Υ ΤΕΣ 
pos τὸ πρησξεχες απήντησξν, οτι τινα uavuavousv οὐχ ξφάαρμης ντες ὁ 

αὐτὰ ἄλλοις ἀλλ ἅμα τῷ προσβάλλειν αὐτοῖς τὴν πρώτην Ἰνῶσιν αὐτῶν 
τῷ οι 

αἱροῦντες, οἷον ὅτι τόδΞ τρίγωνον T, χύχλος T, ἄλλο ὁτιοῦν. ἅπερ οὐ 
, - ^^ » 

γνωρίζειν λεγόμεϑα ἀλλὰ πρώτως μανϑάνειν: ταῦτα 6$ πάντα μεριχα 

1 τὸ δὲ om. Ra? 2 λαμβάνοντες τοῦτο πρὸς om. à! 2 

9 προσβαλεῖν V αὐτῶν 4 αὐτῶ (ante ἐγν.) V 5 

τὰ RUa: ἤτοι V 6 τουτὶ V 7 πρώτοις V 8 τοῖς om. V 

10 τῷ (ante 2v) V 11 ἐπαγόμενον V 12 ἐπαγόμενον RV προσβαλὼν R: 

προσβάλλον V post αἴσϑησιν add. ἐγνώρισεν a 12. 18 ἐπεὶ a 14 ἐν τῇ a! 

τῷ a! Arist.: τινι RUVa? 15 post ἡμικυχλίῳ add. τὴν ἀσάφειαν ἐπιτηδεύων ἃ 

post τὸ prius add. ἐν τῇ χειρὶ ἃ διὰ τοῦ ἃ 16 ἐγνώρισαν utrobique V 

ἐγνώρισεν alt. om. a 18 φασὶν V μέντοι --- 19 προὐπάργχοντα] δὲ τὸ V 

γωνίας δυσὶν Ra: δύο U 19 «ai a: om. RU ἐν ἑαυτῷ ante zpojm. colloc. a: 

ἐν αὐτῶ RV 20 τοῦ om. V 21 xai prius om. RUa δυσὶν ἃ 

post ὀρϑαῖς add. τὰς γωνίας a 25 ἀπήντησαν V 90 αὐτὰ om. V 

27 αἱροῦμεν V: ἀναλαμβάνοντες a post τόδε add. τὸ Ra post ἢ prius add. ὁ R, 
δὴς 6 a post ἢ alt. add. ὅτι V zt oby U οὐ om. Ra 28 πρότερον μανϑάνοντες à 

Comment. Arist. XIIL 3. Philop. in Anal. Post. 2 
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ἐστιν. ὃ xal αὐτὸς δηλῶν εἶπεν ὅσα ἤδη τῶν xaU' ἕκαστα τυγχάνειν 
ὄντα χαὶ μὴ χαϑ᾿ ὑποχειμένου τινός. ὅταν μέντοι τὸ τρίγωνον 10 

ϑεασάμενοι συλλογισώμεϑα ὅτι δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας, 

γνωρίζειν τοῦτο λεγόμεϑα διά τινος μέσου τῷ χκαϑόλου αὐτὸ ἐφαρμόζοντες" 
5 οἷον ὅτι πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει, τοῦτο 

δὲ τρίγωνόν ἐστι, χαὶ τοῦτο ἄρα τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει. 
- , δι E NAA Su PEE UA - ΄“ Y SES tu V σημειωτέον δὲ ὅτι τὴν διὰ τῆς αἰσϑήσεως γνῶσιν μάϑησιν εἶπε. πρὸς ὃ xol 

(ἣν x g. 
tO x αἷς εἰπὼν “᾿πᾶσα διδασχαλία xoi πᾶσα μαάϑησις᾽᾿ ἀντιδιαστελλόμενος 

πε τὸ “ διανοητιχή᾽ . ὡς οὔσης x«i αἰσϑητιχῆς τινος μαϑήσεως" ἐν γὰρ 
10 ταῖς ἐπαγωγαῖς μόνα τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα γινώσχομεν xal οὐ τὰ χαϑόλου. 15 

p. 71224  [lpiv δ᾽ ἐπαχϑῆναι ἣ λαβεῖν τινα συλλογισμὸν τρόπον 

μέν τινα ἴσως φατέον ἐπίστασϑαι, τρόπον δ᾽ ἄλλον οὔ. 

Τουτέστι πρὶν χατὰ τὴν αἴσϑησιν προσβάλωμεν τῷ χεχρυμμένῳ 
τριγώνῳ, χατά τι μὲν λεγόμεϑα αὐτὸ ἐπίστασϑαι, τῷ εἰδέναι ὅτι πᾶν 30 

15 τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει: ταύτῃ γὰρ δῆλον ὅτι 

δυνάμει xal τὸ χεχρυμμένον τρίγωνον ἐγνώκαμεν. χατά τι δὲ ἀγνοοῦμεν, 
τῷ μὴ εἰδέναι εἰ τρίγωνόν ἐστιν ὅλως τὸ xexpopuévov: εἰ γὰρ ἀγνοοῦμεν 

ὅτι τρίγωνον, δῆλον ὡς οὐδὲ εἰ δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει γινώσχομεν. ὁ ὃὲ 
νοῦς οὕτως, ὅτι μὲν πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει, 

20 προύξδει τῷ χαϑόλου: ὅτι δὲ τρίγωνόν ἐστι τὸ χεχρυμμένον ἐν τῷ ἡμιχυχλίῳ, 
ἠγνόει" διὸ οὐδὲ εἰ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει toe. 25 ἀπὸ} 

΄ 

p.711329 Εἰ δὲ μή, τὸ ἐν τῷ Μένωνι ἀπόρημα συμβήσεται. 

Εἰ δὲ μὴ τοῦτο εἴη. φησίν, ἀληδϑές, ὅπερ εἴπομεν, ὅτι ἐνδέχεται τὸ 
$05 ' "7 1 1 5» 7 1 Y b Q4 M, D ' ' αὐτὸ xol εἰδέναι xal μὴ εἰδέναι, xaxà μὲν τὸ χαϑόλου εἰδέναι χατὰ δὲ τὸ 
eptxby ἀγνοεῖν, χώραν ἕξει T, ἐν τῷ Μένωνι ἀπορία, ἣν ἤδη προφϑάσαντες 30 τερτχον ἀγνοεῖν χώραν eS ἢ τν τ ὺς ptay fjv Tet pe ES 

εἰρήχαμεν. 
τῷ c 

1 ἤδη RUV Arist.: εἴδη a (M) ἕχαστον U 2 post τινὸς add. λέγεται ἃ 

ὃ ἴσαις ἃ τρεῖς om. ἃ 4 τοῦτο post λεγόμεθα colloc. Ra: τότε V τὸ R 

αὐτῷ RV 9 τὰς om. U τοῦτο — 6 ἔχει om. Ra ( ante σημειωτέον 

repetunt lemma ἐνίων — ἐστι UV δὲ a: om. RUV ὃν V 8 ἀρχῇ V 

χαὶ μάϑησις τὴν ἀντιδιαστελλομένην V 9 τῷ διανοητιχῶ V οὔσης post μαϑή- 

σεως colloe. ἃ 9. 10 ἐν---.καϑόλου om. RV 10 μόνον a 11 τινα om. ἃ 

Arist. 13 post πρὶν add. ἣ a προσβάλομεν RU: προσβάλλομεν a 14 τριγώνῳ 

om. R 10 V 15 δύο R δῆλον ὅτι UVa?: τῇ Ra! 10 ἔγνωμεν V 

17 ἐστιν om. V 18 post δῆλον add. ὅτι a δυσὶν ἃ οἴδαμεν V: τὰς 

γωνίας ἐγνώχαμεν ἃ 18. 19 ὁ οὖν οὕτω γινώσχων, ὅτι a! δύο R 20 post 

χεχρυμμένον add. τὸ RUa? τῷ ἡμιχυχλίω UVa?: τῇ χειρὶ Ra! 21 δύο R 

εἴχεν KR post ἔχει add. τὰς γωνίας a 23 ἀληϑές φησιν εἴη ἃ φύσιν R 

BV 25.26 φϑάσαντες εἴπομεν V 26 εἰρήκαμεν] p. 14,12 sq. 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 1 (Arist. p. 71231. b5, 7] 19 

T E - ^-^ , E » 
Ρ. 11181 ᾿Αρα οἶδας πᾶσαν δυάδα ἀρτίαν T, οὔ; 6v 

E: Ἁ σ Ψ- [ES —-p δον ple τ ELE et) RUE ST ΄ σ ' - ἰπὼν ὅτι οὐχ οὕτω Oi ἐπιλυσόμεϑα τὴν ἀπορίαν, ὥσπερ τινὲς χαχῶς 
eS LO S ga ^ po CL e ERR UE NC UIUR - *, , T ἐπεχείρησαν λύειν αὐτήν, τίϑησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης πρῶτον τὴν ἀπορίαν, εἶτα 

5 τὴν ἐχείνων δοχοῦσαν ἐπίλυσιν χαὶ οὕτως τὴν ἑαυτοῦ. 

€T H3 , Dn H ΄ ΄ Ξ ? p. 1105 "AAA οὐδέν, οἶμαι, χωλύει ὃ μανϑάνει ἔστιν ὡς ἐπίστα- 
σϑαι, ἔστι δ᾽ ὡς ἀγνοεῖν. 

σι 

^ 

)at* ἐπίστασϑαι 
^ 

ἐστι χωλῦον τὸ χατά τι μὲν ἀγνοεῖν χατά 
» 5 , h S RES 05A 3 ET. ^M E ἈΕῚ ἌΡ ^ 

μέν, ei τύχοι, κατὰ τὸ χαϑόλου, ἀγνοεῖν ὃὲ χατὰ τὸ uspuxóv, T ἔμπαλιν" xol 

, - , N B - - ; 
Εντεῦϑεν αὐτὸς τὴν ἀληϑῇ ἐπίλυσιν τῆς ἀπορίας τίθησιν, ὅτι οὐδέν 40 

τ 
i 

^N 3 , € 

t O£ επιστᾶσι 

, , M^ 
π᾿ εὐϑείας, 7, ἔμπαλιν. Q» 10 ἐπίστασϑαι μὲν τῇ δι᾿ ἀδυνάτου δείξει, ἀγνοεῖν δὲ τῇ 

» ^ , 9 5 ew» Ρ. 1101 Ἄτοπον γὰρ οὐχ εἰ oiüé πως: ὃ μανϑάνει, ἀλλ᾽ εἰ ὡδί 

πως, οἷον T μανϑάνει xal ὥς. 
T ΞΡ - 9 ΄ E aca Y , Y. 1 M , - 
ουτέστιν ἢ μανθάνει, ἤτοι χατὰ τὸ χαϑόλου ἤτοι χατὰ τὸ uci 50 

o Ü γὰρ E χατὰ τὸ μεοιχόν, ἐνδέχεται αὐτὸ τοῦτο χατὰ τὸ xa 

εἰδέναι ὃ μανϑάνει: ὁμοίως δὲ x«l εἰ χατὰ τὸ χαϑόλου μανϑαάνει τι, οὐχ 

ἀδύνατον αὐτὸν χατὰ τὸ pado εἰδέναι τοῦτο ὃ μανϑανει" xal εἰ ἐνερ- 

γεία ἀγνοεῖ, οὐχ ἄτοπον δυνάμει εἰδέναι. τὸ μέντοι τὸ αὐτὸ χατὰ τὸ αὐτὸ τι 
» PF M ' δῶ 7 ^ , , M Ὁ , * ' 

εἰδέναι τε xai ut εἰδέναι τῶν ἀδυνάτων εστι. χαὶ (c, τοῦτεστι χατὰ τὸν 

, b RS EI L EA 9X 
uavüdvot τὸν ἐπ᾽ εὐϑείας, ἀδύνατον αὐτὸν τρόπον τῆς μαϑήσεως" εἰ γὰρ 

1 ἅπασαν a Arist. ἀρτίαν RUV: ὅτι ἀρτίαν a: ὅτι ἀρτία Arist. 2 post ὅτι add. 

ναὶ xal τὰ ἑξῆς Va? οὕτω δὲ UV: οὕτως Ra ὧς V 2. 9 τίϑησιν --ξαυτοῦ] 
πρῶτον ἐχτίϑησι τὴν δοκοῦσαν ἐχείνων ἐπίλυσιν, εἶτα τὴν ἑαυτοῦ, ἔχουσαν οὕτως a! 

ὃ post τίϑησιν add. οὖν UVa? τὴν ἀπορίαν πρῶτον V 3. 4 ἀπορίαν, εἶτα τὴν 

om. R 4 ἐκείνων δοχοῦσαν UVa?: οἰχείαν δοχοῦσαν ἐχείνων R 9 olpat 

εἶναι V ὃ χτλ. om. V post μανϑάνει add. τίς a Ὁ ἔστι δ᾽ ὡς ἀγνοεῖν 

om. R ' τῆς ἀπορίας om. V 8 τὸ om. V 9 ἣ Ra: καὶ Uy 

x«i om. Ra l0 xai V post ἔμπαλιν add. ποτὲ μέν ἐστιν 6, τί ἐστιν ἀγνοεῖ, 

ποτὲ δὲ τί ἐστιν. ἔτι δὲ xol ὁ μανϑάνων ἀστρονομίαν, ὅτι καὶ ἄστρα οἷδεν. ὅτι δὲ οὕτως 

ἐστὶν, 7| οὕτως, ἀγνοεῖ. ὕστερον γὰρ μανϑάνει, ὅτι τοιόσδε τριγωνισμὸς, τόδε δηλοῖ. ἐπιστήμη 

δὲ, χαὶ ἐπίστασϑαι, τῆς ἀποδείξεως διαφέρει. ἐπιστήμη γάρ ἐστιν αὐτὴ ἡ διάϑεσις, ἡ ἐγγινομένη 

ἡμῖν περὶ τῶν πραγμάτων. ἀποδείξεως δὲ, ὁδὸς, χαϑ᾽ ἣν ἡ τούτων γινομένη γνῶσις" ἔτι δὲ καὶ 

καϑολιχώτερόν ἐστι τὸ τῆς ἐπιστήμης ὄνομα τῆς ἀποδείξεως" οὐ γὰρ εἴ τις ἐπίστασϑαι λέγεται, 

χαὶ ἀποδειχνύναι δύναται. ὁ μέντοι ᾿Αριστοτέλης νῦν, ὡς γνωριμωτέρας οὔσης τῆς λέξεως, τὸ 

ἐπίστασϑαι, ἀντὶ τοῦ ἀποδειχνύναι, ἔλαβεν Ua 11 οὐχ ante οἵδέ colloc. Va (M) 

ὃ om. R: post εἰ prius colloc. a ἀλλ $ V 13 τουτέστιν ἢ (μὲν add. R) μανϑάνει 

RUV: T μανϑάνει, τουτέστιν conicio cf. vs. 18: Τὸ ἀρνητιχὸν μόριον, τῷ ἄτοπον συνταχτέον, 

ἵν᾽ ἢ τὸ λεγόμενον τοιοῦτον. οὐχ ἄτοπον γὰρ ἐάνπερ ὅπέρ τις ἐπαγγέλλεται γινώσχειν πῶς ἃ 

ἤτοι alt. RUV: μανϑάνῃ, ἐχεῖνο κατὰ ἄλλον τρόπον, ἤγουν ἃ post μεριχὸν add. ἀγνοῶν, 

7, τὸ ἀνάπαλιν ἃ 14 χατὰ τὸ μεριχὸν μανϑάνει V ante ἐνδέχεται add. οὐχ R 

15 9UVa: 7; R ὁμοίως om. V δὲ om. RV εἰ καὶ V 16 δυνατὸν, om. 

τι, obx V αὐτὸ UVa ὃ om. U 11 τὸ alt. Sa: om. RUV 18 εἰδέναι prius 

post 11 μέντοι colloc. a τε om. Va ὥς] ὡρᾶς sic R τουτέστι] ἤτοι V 

19 μανϑάνει V τὸν Ra: om. VU ἀδύνατον] ἐνδέγεται a αὐτὸν R: αὐτὸ U: om. Va 
2* 
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προειδέναι τὸν ἐπ᾽ εὐθείας τῆς δείξεως τρόπον: ὁμοίως xal εἰ τὸν OU τι 
ἀδυνάτου τρόπον μανϑάνοι. 

5 

p.71b9 ἸἘδπίστασϑαι δὲ οἰόμεϑα ἕχαστον ἁπλῶς, ἀλλὰ μὴ τὸν 
σοφιστιχὸν τρόπον τὸν χατὰ συμβεβηχός. 5 

5 Δύο τρύπων ὄντων xa oos γινώσχομέν τι, 7, διδασχαλίας χαὶ μαϑήσεως 

7, ζητήσεως xat εὑρέσεως, δείξας ὅτι ἐφ᾽ ἑχατέρου ἐκ προεγνωσμένων τινῶν 

ἢ Ἰνῶσις ἡμῖν παραγίνεται, εἰπών τε xal τίνα ἐστὶν ἃ προεγνῶσϑαι ὀφείλει, 
ὅτι ἁπλῶς μὲν ἐπὶ πάσης ἐπιστήμης τὰ χοινὰ ἀξιώματα, οἷον ὅτι ἐπὶ παντὸς 10 

- ΄ , /F “Ὁ ^ 

: χάστην ἀπόδειξιν προεγνῶσϑα: 0s 

7, 7, χατάφασις T, f, ἀπόφασις, ὥσπερ ἐπὶ τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα ἐπιστημῶν τὰ 

10 ἴδια ἑχάστης ἐπιστήμης, xul ὅτι xa) € t 

' 
t fYv πρὸς τοῖς ἀξιώμασι τό τε δεδομένον xai τὸ ζητούμενον, νῦν λοιπὸν περ 

5 3 ^ ,- , ^ - ^ - , , 2 * ,F- * [td ἀποδείξεως βούλεται διαλαβεῖν χαὶ εἰπεῖν τί ποτέ ἐστιν ἀπόδειξις xal ὅτι 

ἐξ ὁμολογουμένων προτάσεων 6 ἀποδειχτιχὸς συλλογισαὸς γίνεται. ἀντὶ δὲ 

τῆς ἀποδείξεως τὴν ἐπιστήμην xal τὸ ἐπίστασϑαι λαυβάνει: γνωριμώτερα 

15 γὰρ ταῦτα τῆς ἀποδείξεως xal τοῖς πολλοῖς εἰσιν" ἕχαστος γοῦν ἐπίστασϑαι 15 
, »y 5 ^ , ^N , » 9 e ' » (€ x , 3^ ufv tt otetat, ἀποδειχνύναι ὃὲ τί ποτέ ἐστιν ὃ πολὺς ἄνϑρωπος οὐχ οἶδε. 

(- e? 
^ , , 1 ^ , L4 t , I e , 1 , 

ιάφερει ὁξ ἐπιστηϑὴ τε χαὶ τὸ ἐπίστασϑαι απούειζεωῶς, Ott εἐπιστηὴ μὲν 

ἐστιν αὐτὴ f, διάϑεσις ἢ ἐγγινομένη ἡμῖν περὶ τῶν πραγμάτων, ἀπόδειξις 

δὲ ἢ 600€ χαϑ’ ἣν T, τούτων γίνεται γνῶσις. χαὶ ἄλλως χαϑολιχωτέρα 

950 ἐστὶν ἢ ἐπιστήμη τῆς ἀποδείξεως: εἴ τι μὲν γὰρ ἀπόδειξις, πάντως xai 

ἐπιστήμη" οὐχ εἴ τι ὃξ ἐπιστήμη, ἤδη χαὶ ἀπόδειξις. αἱ γὰρ κοιναὶ ἔννοιαι 
ἐπιστῆμαι μέν εἰσιν, ἀποδείξεις δ᾽ οὔ" ἀναπόδειχτοι γάρ εἰσιν ἐπιστῆμαι 90 

αἱ χοιναὶ ἔννοιαι. λέγεται δὲ xal εἰδικχώτερον ἐπιστήμη. ἥτις εἰς ταὐτὸν 
, - 9 NU 3 - - - E] ε s) τ ἰν ὙΨΝ T - * συντρέχει τῇ ἀποδείξει, περὶ ἧς νῦν ζητεῖ, οὐχ ὡς ἀπὸ εἴδους (οὖν) τῆς ἀπο- 

e 

δείξεως ἐπὶ τὴν γενιχὴν ἐπιστήμην μετῆλθεν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ σαφέστερον τὴν τῷ σι 

^ - 

μετάληψιν ἐποιήσατο ἐχ τῆς ἀποδείξεως εἰς τὴν ἰσοδυναμοῦσαν ἐπιστήμην, 
e οἷ ic ' 5 , /, o τὸ ^C ,F , e * Lib] ὡς τὸ ῥητὸν εἰπόντες δείξομεν. ἵνα οὖν μάϑωμεν τί ποτέ ἐστιν ἢ ἀπόδειξις, 

πρότερον τί ποτέ ἐστιν ἢ ἐπιστήμη παραδίδωσι. xoi φησὶν ὅτι ἐπίστασαι 25 
, - σ΄ ς , - 7 

τότε λεγόμεϑα τὸ πρᾶγμα οὕτως ἔχειν, ὅταν xol τὴν αἰτίαν αὐτοῦ, xo 
^ "v » 

30 ἣν οὕτως ἔχει, γινώσχωμεν xat ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τοῦτο ἄλλως ἔχειν, 

1. 2 ἐπ᾽ — μανϑάνοι] δι᾿ ἀδυνάτου. καὶ εἰ τὸν δι΄ ἀδυνάτου, ὁμοίως ἃ 1. 9 τὸν ἀδύνατον V 

Ὁ ἕχαστον οἱἰόμεϑα UV 9 post 7) add. τῆς VU 6 ἑχάτερον V '( mept- 

γίνεται V ὀφείλεις V 8 ἐπὶ prius om. V 9 ἢ prius om. a post ἀπόφασις 
? add. ἀληϑεύει ἃ 10 ἑχάστην Ra: ἕκαστον UV ἀπόδειξιν ἃ: ἀποδειχτιχὴν R: ἀπο- 

δειχτιχὸν UV 13 ὁμολογουμένων] ὑποίων Ra! ὁ ἀποδειχτικὸς συλλογισμὸς RUV, 

om. ὁ a?: ἣ ἀπόδειξις a! 14 καὶ τὸ] ὅτι V 15 ταῦτα post πολλοῖς 601106. ἃ 

εἰσιν om. UV οὖν V 16 μέν τι scripsi: μέντοι RVU: τι ἃ l7 τε om. RU 

ἐπίστασϑαι (post ὅτι) RV μέντοι V 19 χαδολιχώτερον V 20 ἐστὶν om. V 

ἥτις μὲν R 21 ἤδη UV: πάντως Ra 33 ἰδιχώτερον UV 24 οὐχ ὡς Va*: 

οὕτως RUa! γένους a! 24. 25 ἐπιστήμης a! οὖν addidi 25 εἰδιχὴν a! 

post ἐπιστήμην add. ἥτίς ἐστιν ἀπόδειξις a! ἀλλ᾽ ὡς VUa?: .χαὶ ἄλλως Ra! post 

ἐπὶ alt. add. τὸ Ra σαφεστέραν V 21 δείξομεν] p. 23,6 sq. 28 πρῶτον Ra 

ἡ om. V 29 ὅταν, sed post λεγόμεϑα V: ὅτε Ra, post λεγόμεϑα U 80 γινώσκομεν RUa 
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Ῥ» σ Due - εἰς 3 M M , P M" ON MJ NU M , , e * οἷον ὅτι ἔχλειψις σεληνιαχὴ μὲν γίνεται διὰ τὴν τῆς γῆς ἀντίφραξιν, ἡλιαχὴ τὶ 
Ἃ ΚΕΝ . ΄ ^ - , ' , - , , "o δὲ διὰ τὴν ὑποδρομὴν τῆς σελήνης: xai λεγόμεϑα τοῦτο ἐπίστασϑαι, ὅτι 

΄ τὰ e". ' , Ἃ ΄ ' » n , πεπείσμεϑα ὡς tà εἰρημένα συμπτώματα τούτων ἐστὶν αἴτια χαὶ οὐχ ἐν- 
x » ἘΞ M d Lim ὯΝ - - , 2 ΄ A , ^ ^ — δέχεται ἄλλως ἔχειν. ὅτι δὲ τοῦτό ἐστιν ἣ ἐπιστήμη, πιστοῦται ix τὴς 

- ^ ^ 5 - , , 

5 χοινῆς πάντων περὶ αὐτῆς ἐννοίας. 30 
PT , ^ "7 Li - e - " 4 τὸ ΄ , 
πίστασϑαι δὲ οἰόμεϑα ἁπλῶς. ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ “χυρίως᾽. οὐχ ὡς 

, Y - AL ἃ 3 δ - - » , NO : πάντων δὲ τῶν παρὰ τὴν ἐπιστημονιχὴν γνῶσιν σοφιστιχῶν ὄντων ἀντιδιέστειλε 
- ΄ , ΄ b ' , ' ' Ne d AAA τῇ χυρίως ἐπιστημῃ τὸν σοφιστιχὸν τρόπον" εἰσὶ γὰρ δῆλον ὅτι χαὶ ἄλλοι 

Y ' - - ' - - *, - ' συλλογισμοὶ μεταξὺ τῶν τε σοφιστιχῶν xal τῶν ἐπιστημονιχῶν, ἀλη μὲν 
^£ , , , ^ M 5 ^ M , * ΕΣ Ι0 xal ἐς εἰχότων χατασχευάζηντες, οὐ μὴν τὸν ἀποδειχτιχὸν τρόπον οὔτε τὸν 

, - ΄ e XV EE E ^ - ΄ " e σοφιστιχώόν, οἷον ὡς οἱ λέγοντες “ὃ δεῖνα χαλλωπιστής, μοιχὸς dpa “ὃ 
ES ud: ληνῷ ewe ΩΝ ED Hs ao EU. y . δεῖνα νύχτωρ πλανᾶται, χλέπτης dpa'* ἢ γυνὴ γάλα ἔχει, τέτοχεν dpa: ws 

- * € Y A ΄ , ΄ ^ M - ΄ ταῦτα γὰρ πιϑανὰ μὲν τεχμήρια, οὐ πάντως δ᾽ αἴτια τοῦ συμπεράσματος" 
^ ' ' Cs EN 3 ΄ 5 ΤῸΝ 94 
δυνατὸν γὰρ xai χαλλωπιστὴν εἶναί τινα, uw, μοιχὸν δέ, xal νύχτωρ πλα- 

^ , - ἡ , » , Ψ * ^N 

19 νώμενον, μὴ χλέπτην δέ, xol γάλα ἔχειν, μὴ τετοχέναι δέ. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
οἱ σοφισταὶ παραλογιζόμενοι τὰ τοῖς συμβεβηχόσιν ὑπάρχοντα χαὶ τοῖς 

ὑποχειμένοις φασὶν ὑπάρχειν χαὶ ἔμπαλιν τὰ τοῖς ὑποχειμένοις χαὶ τοῖς 
συμβεβηχόσιν, otov τὸ λευχὸν ἐχεῖνο χύχνος ἐστίν, 6 χύχνος ζῷόν ἐστι, τὸ 40 

λευχὸν ἄρα ζῷόν ἐστι, τὸ OE λευχὸν χρῶμα ἐστι, τὸ ἄρα χρῶμα ζῷόν ἐστι, 
20 τὸ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχον (ὑπάρχει γὰρ τῷ χύχνῳ τὸ ζῷον) τῷ συμβε- 

βηχότι λέγοντες ὑπάρχειν [τὸ ὑποχείμενον], xal ἔμπαλιν οὕτω" τὸ ψιμμύϑιον 

λευχόν, τὸ λευχὸν χρῶμα, τὸ φιμμύϑιον ἄρα χρῶμα, ὃ τῷ συμβεβηχότ: 

ὑπάρχει, τοῦτο xai τῷ ὑποχειμένῳ λέγοντες ὑπάρχειν, xal πάλιν 6 χρόνος 

Q^ 

, , ^ , »] - , ΄ , v * - 

ἐν χινήσει, f, χίνησις ἐν τῷ χινουμένῳ, ὁ χρύνος ἄρα ἐν τῷ χινουμένῳ, τὸ 
[4 -᾽ j , [4 ΄ ᾿ ud Me UA E Ae 2c τ ΨΥ . : 5 25 τῷ συμβεβηχότι ὑπάρχον xai τῷ ὑποχειμένῳ λέγοντες ὑπάρχειν: ἢ μὲν 45 

& μέτρον 6 χρόνος, ἐπεὶ πολλοὺς 
^ 

γὰρ χίνησις ἐν τῷ χινουμένῳ, χινήσεως ὃ 

ἀνάγχη χρόνους εἶναι: νῦν δὲ εἷς 6 χρόνος πάσης χινήσεως ὧν μετρητιχὸς 
6 αὐτός. οἱ μὲν οὖν σοφιστιχοὶ συλλογισμοὶ ἀπὸ συυμβεβηχότων, ὡς εἴρηται, 

τοὺς παραλογισμοὺς ποιοῦνται. οὐ μήν, εἴ τις συλλογισμὸς ἀπὸ συμβεβηχότος 

30 τι χατασχευάζει, ἤδη xal σοφιστιχός ἐστιν: ἐὰν γοῦν εἴπω 'fj γυνὴ γάλα 
ἔχει, τέτοχεν dpa ἢ “ἐνταῦϑα χαπνός ἐστι, xal πῦρ dpa', ἀπὸ συμβεβη- 
χότων μὲν ὁ συλλογισμός, οὐχέτι δὲ xal σοφιστιχός. ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴπομεν, 90 

1 οἷον RUa: 7j, V μὲν σεληνιαχὴ V ὃ ἐπιστάμεϑα V προειρημένα ἃ 4 ἡ om. ἃ 

6 lemma om. a post ἁπλῶς prius add. ἀλλὰ μὴ τὸν σοφιστιχὸν τρόπον τὸν χατὰ συμ βεβηχὸς 

xai τὰ ἑξῆς U τὸ ἁπλῶς δὲ ἐνταῦϑα ἀντὶ ἃ 1 δὲ τῶν παρὰ Ra?: εἰδῶν τῆς ἐπιστήμης 

ἀλλὰ (τῶν add. a!) περὶ UVa! σοφιστικῶν ὄντων Ra?: μὴ σοφιστιχὸν δὲ τρόπον εἰπὼν ΥΧα] 

ἀντιδιέστειλε bis U : ἀρτιδιέστειλε V 8 γὰρ om. V 9 συλλογιστιχοὶ V u&y V: μέντοι RUa 

1l ó; om. V 13 δ᾽ αἴτια] δὲ διὰ V 14 τὸν γὰρ, om. καὶ R χαλλωπιστὸν Ra 

15 δέ alt. om. 18. 16 ἐπεὶ οἱ σοφιστιχοὶ δ Υ 17 καὶ 810. om. V 18 post ὁ add. δὲ Ra 

19 δὲ om. R 20 τῷ (post τὸ) om. ἃ ὑπάρχειν (ante γὰρ) R 21 post συμβεβηχότι 

add. δὲ UV λέγει V: λέγουσιν a τὸ ὑποχείμενον delevi 21 et 22 Ψψιμύϑιον V 

23 τοῦτο om. ἃ λέγεται V: λέγουσιν ἃ 24 ὃ --- κινουμένῳ om. U τὸ om. V 

25 ὑπάρχον] λέγεται ὑπάρχειν V ἐγεται V: λέγουσιν ἃ 21 6-om. V ὧν post p.ecp. 

colloc. a!': àv Va? 28 συμβεβηχότος V 20 xai om. V ἐὰν γοῦν R: ἐὰν οὖν U: 

ἠγοῦν V: ἐὰν γὰρ ἃ 3l £yqU 91. 32 συμβεβηχότος V 82 post σοφιστιχός add, ἐστιν R 
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Ἢ ὃς τῶν συμβεβηχότων ot σοφιστιχοὶ συλλογισμοὶ συνεστήχασι, xal οἵ ἄλλοι 

οὃς ἔφαμεν οὐχ ἐχ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπαρχόντων χατασχευάζουσιν περὶ ω)» 

ὃ 

^ ΄ 384) * - ' , , bi ' ' 

τῶν πραγμάτων ἀλλ᾿ ἐχ τῶν χατὰ συμβεβηχός (συμβαίνει μὲν γὰρ τὸν 

μοιχὸν χαλλωπίζεσϑαι xol τὸν χλέπτην νύχτωρ πλανᾶσϑαι. οὐ μὴν πάντως 

6 χαλλωπισμὸς ἣ ἢ ἐν νυχτὶ πλάνη τῶν εἰρημένων εἰσὶν αἴτια), διὰ τοῦτον 9 
a A] , Ll , ^ ^ ἢ *, b ^ ' 

οὖν τὸν τρόπον χοινῶς πάντας τοὺς παρὰ τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν 

σοφιστιχοὺς συλλογισμοὺς ἐχάλεσεν. | 

».110183 Καὶ γὰρ ot μὴ ἐπιστάμενοι xai ot ἐπιστάμενοι, οἱ μὲν TY 

οἴονται αὐτὸ οὕτως ἔχειν. 

10 Οἷον νομίζουσί τινες διὰ τοῦτο λαοὺς χεχλῇσϑαι, διὰ τὸ τὸν Δευχαλίωνα 

μετὰ τὸν χαταχλυσυὸν τοῦ Διὸς ἐπιτρέψαντος διὰ τὸ γενέσϑαι ἀνϑρώπους 

λίϑους ὄπισϑεν βαλεῖν χαὶ τοὺς βαλλομένους spp γίνεσϑαι, χαὶ 5 

φασὶν ἐπίστασϑαι τοῦτο οὕτως ἔχειν, διότι ταύτην αἰτίαν οἴονται τῆς ὄνο- 

μασίας τῶν λαῶν χαὶ λέγουσι μὴ ἐνδέχεσϑαι ἄλλως ἔχειν τοῦτο. ὁμοίως 

15 xal οἵ οἰόμενοι τὴν γῆν ἑστάναι διὰ τὴν ὀξεῖαν τοῦ οὐρανοῦ περιδίνησιν 
ἐπίστασϑαι νομίζουσιν, ὅτι τε τὴν αἰτίαν ταύτην οἴονται εἶναι χαὶ οὐκ ἂν 

ἄλλως στῆναι τὴν γῆν νομίζουσιν. εἰ οὖν τοῦτό ἐστι τὸ ἐπίστασϑαι, δῆλον 

ὅτι ἢ ἀπόδειξίς ἐστι συλλογισμὸς ἐπιστημονιχός, εἴπερ T ἀπόδειξις ἐπιστήμη 

τίς ἐστιν, ὡς ἤδη εἴπομεν, διὰ συλλογισμοῦ, εἴ γε συλλογισμός, οὗ τὸ συμ- 10 

50 πέρασμα “ἐξ ἀληϑῶν προτάσεων xal ἀμέσων xai γνωριμωτέρων χαὶ προτέρων 
xal αἰτίων τοῦ συμπεράσματος᾽᾽, ἐπιστήμην τινὰ ἐμποιεῖ ἡμῖν xai τὸ 
πίστασϑαι. ὅτι δὲ πᾶς συλλογισμὸς ἐχ προτάσεων, τίνα [oi] δεῖ ὑπάρχειν 

ταῖς προτάσεσι τοῦ ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ, αὐτὸς χαταριϑμεῖται. 

ρ. 1016 Ei μὲν οὖν xai ἕτερός ἐστι τοῦ ἐπίστασϑαι τρόπος, 

25 ὕστερον ἐροῦμεν. 

Ἐπειδὴ περὶ ἐπιστήμης νῦν εἶπε τῆς δι’ ἀποδείξεως γινομένης, ἔστι 1ὅ 

1 οὐ alt. om. R 2 ὡς ἃ 2, ὃ κατασχευάζουσι τοῖς πράγμασι R: inv. ord. a 

9 καλλωπιζόμενος R ἡ om. Ua ἐστὶν R αἴτιον RU ' συλλογισμοὺς 

om. à 8—23 post p. 21,5 ἐννοίας colloce. RUV 8 post γὰρ add. καὶ a 

ot ἐπιστάμενοι «al μὴ ἐπιστάμενοι U 9 αὐτὸ RVa (C), post οὕτως U: αὐτοὶ Arist. 

post ἔχειν add. οἱ δὲ ἐπιστάμενοι ταύτας χαὶ ἔχουσι τὰς ἐννοίας U 10 post τινες add. 

ὅτι Ua? post χεχλῆσϑαι add. τὰ πλήϑη τῶν ἀνθρώπων a! διὰ τὸ RUVa?: 

ὅτι a! 11 ἐπιτρέψαντος ante τοῦ colloe. a': ἐπιστρέψαντος RV γενήσεσϑαι, 

post quod add. πάλιν a! 12 βάλλειν UV post βαλλομένους add. λίϑους a! 

γίνεσθαι ante ἀνϑρ. colloe. 4": γενέσθαι a? 15 οἱ om. R post διὰ add. τοῦτο 

διὰ UV τοῦ οὐρανοῦ ὀξεῖαν à 16 τε om. RV 18 7j prius om. RVa 
19 ἤδη om. V εἴπομεν] p. 20,19 sq. συλλογισμῶν V et qe RUVa?: 7j a! 

οὗ τὸ Ra!: οὗτος χαὶ UVa? 20 fort. «ai {φπρώτων xai) ἀμέσων cf. p. 1102] xal 

προτέρων om. à 21 ἐμποιεῖ a: ἐποίει ἐν R: ποιεῖ ἐν U, om. ἐν V 22. δὲ alt. delevi 

28 αὐτὸ U 24 post οὖν add. ἕτερος ὁ τῶν ἀξιωμάτων. οὗτος yàp ὃ τρόπος τοῦ ἐπί- 

στασϑαι οὐ OU ἀποδείξεως παραγίνεται τῷ αὐτόπιστα εἶναι τὰ ἀξιώματα U 25 ὕστερον 

ἐροῦμεν om. R post ἐροῦμεν add. φαμὲν δὲ xal OU ἀποδείξεως εἰδέναι UV 26 ἐπεὶ V 
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δὲ xal ἕτερον εἶδος ἐπιστήμης, ὅπερ οὐχ ἔστιν ἀποδειχτὸν ἀλλ᾽ αὐτόπιστον Tv 
xai ἄνευ συλλογισμοῦ, οἷον ἢ τῶν ἀξιωμάτων γνῶσις (αὕτη γὰρ οὐ δι᾽ 
ἀποδείξεως ἡμῖν παραγίνεται ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτόπιστος, περὶ ἧς μετ᾽ ὀλίγα 
ἐρεῖ), διὰ τοῦτό φησι νῦν ὅτι περὶ μὲν τοῦ ἑτέρου τῆς ἐπιστήμης εἴδους 

ὃ ὕστερον ἐροῦμεν, περὶ δὲ τῆς δι᾿ ἀποδείξεως ἐπιστήμης νῦν λέγομεν. 

χαλῶς ἄρα ἐλέγομεν ὅτι οὐ περὶ τῆς γενιχῆς x«l χαϑόλου ἐπιστήμης τὸν 
$ 

, - — ^ 

λόγον ποιεῖται, ἀλλὰ περὶ τῆς εἰδικώτερον λεγομένης xai ἰσοδυναμούσης τῇ 
ἀποδείξει. 

20 

(Qu p.7"1b17 Φαμὲν δὲ xal δι’ ἀποδείξεως εἰδέναι. 

5 ἡ 

10 Εἰπὼν ὅτι περὶ τοῦ ἑτέρου τρόπου ὕστερον ἐροῦμεν, ἐπήγαγε ca 
δὲ χαὶ δι ἀποδείξεως εἰδέναι, ἀντὶ τοῦ ἐπίστασϑαι τὸ εἰδέναι μετα- 

λαβών. πάλιν οὖν τὸ εἰδέναι FoU WR εἰς τὸ ἐπίστασϑαι ἐπιφέρει 
ἀπόδειξιν δὲ λέγω συλλογισμὸν ἐπιστημονιχόν: ἐπιστημονιχὸν 25 
^N , Ju - *» , ^ , ΄ € e 5 M δὲ λέγω xaÜ' ὃν τῷ ἔχειν αὐτὸν ἐπιστάμεϑα. ὥστε εἰ τὸ φαμὲν δὲ 

32 ^ - 

15 xal ὃι ἀποδείξεως εἰδέναι ἀντὶ τοῦ ἐπίστασϑαι qo I [0] -— e εὶ E c (ηυ Ξ e a εἰ N TR -— 
x 

ἄρα νῦν εἰς ταὐτὸν ἄγει τῇ ἀποδείξει. εἰπὼν γὰρ τί ποτέ ἐστιν ἐπιστήμη. τ 
λέγε! χαὶ περὶ ἀποδείξεως ὡς ἔστι συλλογισμὸς Ems σοηρανμξῆς. ὅπερ 

κὰν Ὁ ΄ , ' »7 

ἴσων ἐστὶ τῷ ἐπιστήμη διὰ συλλογισμοῦ γινομένη᾽. τί μὲν γὰρ οἰόμεϑα 

εἶναι τὴν ἐπιστήμην, εἶπεν, ὅτι “ὅταν τὴν αἰτίαν δι’ ἣν τὸ πρᾶγυα ἐστι 
, [c4 , , , ' 3» ν M , 3 mw Mv b/4 »» eo 20 γινώσχωμεν, ὅτι ἐχείνου ἐστὶν αἰτία xai οὐχ ἐνδέχεται ἄλλως £y". ὅταν 30 

οὖν τὴν τοιαύτην γνῶσιν διὰ συλλογισμοῦ λάβωμεν, τὸ τοιοῦτον ἀπόδειξιν 

εἶναί φαυεν. ὥστε ἐξισάζει ἢ τοιαύτη ἐπιστήμη τῇ ἀποδείξει. ἢ εἴ τις 

ἀχριβέστερον ϑεωρήσειεν, ἐπιστήμη μέν ἐστιν αὐτὸ τῆς ἀποδείξεως τὸ πέρα 
, M e UE -. € b] ΓΞ y “ὦ 2 EA 2 ". c IL ANI Hc ^ 

xat Ἢ ἕξις ἢ Ex τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης ΕἸγινομένη τῇ ψυχῇ. ἀποδειξις ὃ - -- 

ιῷ [2 $ ὑπὸ τὴν συλλογιστιχὴν ἐπιστήμην xai ἢ ὁδὸς ἢ οὕτω γινομένη. 
À üsi τῷ ἀποδειχτιχῷ 35 (n^ 

΄ x T ; S Acum “ἃ ν ^ 
Τί uiv οὖν ἐστιν ἀπόδειξις, εἴρηται. τίνα ὃ 

συλλογισμῷ ὑπάρχειν, ἀπαριϑμεῖται. ἀν ἄγχη γάρ, φησί, τὴν ἀποδειχτιχὴν 

1 δὴ ἃ 0; V ἀποδειχτὸν scripsi: ἀποδειχτιχὸν libri 2 συλλογισμῶν Va 

9 περιγίνεται V αὐτόπιστος post ἀλλ᾽ colloc. a: αὐτόπιστον R ὀλίγον Và 4 ἐρεῖ] 

p. 12216 sq. μὲν om. V 9 ἐροῦμεν ὕστερον Ra λέγωμεν à 6 ἐλέγομεν] 

p. 20,24 sq. V ἰδικώτερον UV ἰσοδυναμοῦσι R: ἰσοδυνάμου V 9 δὲ] γάρ φησι U 

post εἰδέναι add. τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπίστασϑα!ι -— 10 ὅτι UVa: γὰρ καὶ περὶ---τρόπου UVa?: 

εἰ μὲν οὖν (οὖν om. a!) xal ἕτερός ἐστι τοῦ ἐπίστασϑαι τρόπος (τρόπος τοῦ ἐπίστ ασϑαι a!) Ra! 

ἐπάγει V 11. 12. παραλαβών V 12 ἀντιμεταλαμβάνων post ἐπίστασϑαι colloc. a: 

μεταλαμβάνων V 14 τὸ (post ὃν) V 14. 15 ὥστε (ὡς R) ei (om. RU) τὸ (om. U) 

φαμὲν δὲ (δὲ om. ΟΥ̓) --- ἔλεγε om. a 15 ante τὴν add. οὐ Ra! 16 νῦν om. a! 

ταῦτο a? να: γὰρ Oct xí V 1? 6 V 18 τῇ ἐπιστήμη τῇ διὰ UVa συλλογισμῶν V 

19 τὴν ἐπιστήμην εἶναι ἃ εἴπομεν V εἶπεν] memoriter eitat p. (15 10—12 

ὅταν τὸ πρᾶγμα OU ἣν αἰτίαν ἐστὶ a! 20 γινώσκομεν RV post γινώσχωμεν add. 

τουτέστιν ἃ ἐστὶν ἐχείνου αἴτιον ἃ 21 τοιάύτην om. R 23 ϑεωρήσει V 

μέν om. V τὸ πέρας τῆς ἀποδείξεως ἃ 24 ἣ prius om. R 25 συλλογιχὴν V 

21 γάρ φησι RUV: καὶ a 
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ἐπιστήμην ἐξ ἀληϑῶν εἶναι δυνατὸν γὰρ συλλογισμὸν γενέσϑαι an, 1v. 
οὐ μέντοι ἐξ ἀληϑῶν. οἷον ὃ ἀνϑρωπος λίϑος, 6 λίϑος ζῷον, 6 ἄρα 
"v ( € - ( 35 ΚΘ Ὲ Ξ b ^ ' M , m 

ἄνϑρωπος ζῷον: ἀληϑὲς μὲν γὰρ τὸ συμπέρασμα, χαὶ τὸ σχῆμα συλλο- 40 

γιστιχόν, οὐχ ἐξ ἀληϑῶν μέντοι προτάσεων. τὸν μέντοι ἀποδειχτιχὸν συλλο- 

ὃ γισμὸν ἐξ ἀληϑῶν εἶναι ἀνάγχη προτάσεων. 

ρ-τιῦ9] Καὶ πρώτων xat ἀμέσων. 

Καλῶς τῷ πρώτων προσέϑηχε τὸ χαὶ ἀμέσων. ἐὰν μὲν γὰρ λαβὼν 

ὅτι ἢ Ψυχὴ ἀϑαάνατος ἐντεῦϑεν ἕτερόν τι συλλογίσωμαι, οἷον ὅτι εἰσὶν ἐν 

᾿Αιδου αἵ ψυχαί, ἐκ πρώτων μὲν συνελογισάμην, οὐ μέντοι ἐξ ἀμέσων" 

10 οὐδὲ γὰρ ὡμολογημένον ἐστὶ τὸ ἀϑάνατον εἶναι τὴν ψυχήν, ἀλλὰ δέεται 
χαὶ τοῦτο ἀποδείξεως. ἀνάγχη οὖν xal τὴν τούτου ἀπόδειξιν T, ἐξ ἀμέσων 45 

εἶναι ἢ ἐξ ἀναποδείχτων, xal τοῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον. ὥστε τὸν ὄντως ἐπιστη- 

μονιχὸν συλλογισμὸν δεῖ ἐχ πρώτων εἶναι xal ἀμέσων προτάσεων, 

τουτέστιν ἀναποδείχτων x«l αὐτοπίστων. ἐπεὶ γὰρ πᾶσα ἀπόδειξις, ἥτοι 

15 συλλογισμός, διά τινων μέσων ὅρων περαίνεται, διὰ τοῦτο τὰς εἰς τὸν 
ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν παραλαμβανομένας προτάσεις ἀμέσους εἶπε δεῖν 

εἶναι, τουτέστι μὴ δεῖσϑαι μέσου ὅρου δι’ οὗ δείχνυται ὑπάρχειν τῷ ὕπο- 
χειμένῳ τὸ χατηγορούμενον. δυνατὸν δὲ ἴσως τὸ πρώτων xal ἀμέσων δ0 

x«i οὕτως εἰρῆσϑαι, διότι ἔστι τινὰ ἄμεσα μὲν οὐ πρῶτα δὲ xol προηγού- 
90 μενα τῶν ἀποδειχτιχῶν ἀλλ᾽ ἔσχατα χαὶ μεριχά" οἷον ὅτι τόδε τὸ ψιμμύϑιον 

λευχόν ἐστιν ἄμεσος πρότασις (οὐ δεῖται γὰρ μέσου ὅρου εἰς πίστιν) χαὶ 

ὅτι δὸς Σωχράτης ἐστίν. ἀλλ᾽ οὐ τῶν τοιούτων ἀμέσων χρεία εἰς τὴν dmó- 
δειξιν ἀλλὰ τῶν πρώτων xal χοινῶν, ἐννοιῶν, αἷς τὰ ἀποδειχτιχὰ ὡς 

ὕστερα τῇ φύσει προτέροις xal ὡς αἰτίοις αἰτιατὰ ἕπεται. | 

1 ἀληϑοῦς V: ἀληϑῶν τ᾽ ἃ post εἶναι add. xai πρώτων καὶ ἀμέσων ἃ ante 

δυνατὸν add. εἰπὼν τὴν ἀπόδειξιν elvat ἐξ ἀλη)ῶν καὶ πρώτων xal ἀμέσων διδάσχει τί ἐστιν 

ἀληϑῶν καὶ τί ἐστι (τί ἐστι om. ἃ) πρώτων xal ἀμέσων Ua 2 ἀληϑοῦς V 

ὁ ἄνϑρωπος- 3 ζῶον RUa: τὸν ἐχ ψευδῶν προσάσεων τὸ ἀληϑὲς συνάγοντα mrg. V 

3 post γὰρ add. ἐν τῶ τοιούτω συλλογισμῶ V 4 post συλλογιστικὸν add. δοχοῦν a 

ἀληϑοῦς V D προτάσεων elvat, om. ἀνάγκη al ( t& πρώτω U: τὸ πρώτων V 

τὸ «xal scripsi: τὸ RUa: «xai τὸ V et» V. λάβω RUa 8 post ὅτι add. 

inei U post ἀϑάνατος add. xoi Ra συλλογίσωμαι Sa: συλλογίσομαι RUV 

9 ἐξ om: V 10 οὖ V 11. 12 ἀμέσου 7) ἐξ ἀναποδείχτου εἶναι V 12 οὕτως Ra 

13 εἶναι post προτάσεων colloe. a 15 περαίνεται scripsi cf. p. 27,21: περαίεται V: 

περαιοῦται RUa 16 ἄμεσον V εἶπε post 11 εἶναι colloc. V δεῖ αὶ 

11. 18 τὸ κατηγορούμενον τῶ ὑποχειμένω V 18 post χατηγορούμενον add. μηδὲ τοῦ 

εἶναι RUa?: ἢ μὴ εἶναι a! δὲ om. R ἴσως om. V τῶν πρώτων RU 

καὶ om. U 18.19 ἀμέσων xoci om. R: xoi om. ἃ 19 post x«i alt. add. οὐ a 

19. 20 προηγούμεϑα R 21 ob — πίστιν post. 22 ἐστίν colloe. V μέσου om. V 

22 τόδε R post ὅδε add. o V χρεία om. καὶ 23.293 τὸ ἀποδεῖξαι Ra 

24 post τῇ add. δὲ U, post φύσει V προτέροις Ra: πρότερα ἕπεται UV 

αἴτιον αἰτιατῶν V 
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p.71b21 Kai γνωριμωτέρων. 80 

A ' J , v ' - τ U * ΄ ' Ast γὰρ μὴ μόνον ἄμεσα xal πρῶτα εἶνα! τὰ παραλαμβανόμενα εἰ 
' , ^- (5 * UJ ' ^ ΄ - " ΄ τὴν ἀπόδειξιν ἀλλὰ χαὶ γνώριμα. δυνατὸν γὰρ χαί τινα τῶν ἀξιωμάτων Qc 

^ , - - ' *- - — Mw * ἀνεπιστασίαν τοῖς πολλοῖς μὴ εἶναι γνώριμα" οἷον ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα xui 
ῃ [! - 

[41] 

3 , Y 5 , ΄ ^? ΄ ^ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα αὐτόπιστον, ὅπερ οὐχ ἂν ῥαδίως ot πολλοὶ γνωρίσειαν. 5 
- cT - ^ 

üst οὖν ταῦτα γνώριμα χαϑιστάνειν. 

p.71b22 Καὶ προτέρων xai αἰτίων τοῦ συμπεράσματος. 

εἶναι, σαφές" εἰ γὰρ πρὸς 

ὰ 

Γἣ ' , , 5 ^ J ἮΝ LES » 

Ὅτι μὲν ἐχ προτέρων ἀνάγχη τὴν ἀπόδειξιν 
τὸ 

τὴν ἜΠΗ "στο ται i ut πρότερα a παραλαμβάνειν. ἀλλὰ 10 
Ξ 
ὑτ 

^ «- ' ΄ - 
10 δεῖ τὰ πρότερα ταῦτα χαὶ αἴτια εἶναι τοῦ συμπεράσματος" δυνατὸν Ἰὰρ 

ἣν 

- AJ w - , - , ^ «Ὁ. e πρότερα uiv παραλαβεῖν μὴ αἴτια δέ. οἷον ὡς εἴ τις βούλοιτο δεῖξαι ὅτι 
A ES " RM EA Ad PES ὦ E ab PELIS ; Y SN v 1 ψυχὴ s χαὶ λάβοι ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ισα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα 

hé , ' w 3 ἊΣ z , ^w 

ἔλαβε γὰρ πρότερα μὲν xal ἄμεσα οὐχ αἴτια Oi τοῦ συμπεράσματος: δεῖ 
^ , » ^N UJ - t - iow * * ^-^ ^ , 

δὲ μετὰ τοῦ εἶναι πρῶτα xai ἄμεσα τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανόμενα 
15 xai αἴτια εἶναι. 

θΘὕτως γάρ, φησίν, ἔσονται at ἀρχαὶ οἰχεῖαι τοῦ δειχνυμένου. 15 
D 

[r4 , 5 , ^ o- T UJ , ' - ^ ^ e ' 

ὥστε εἰ οἰχείας Ost εἰναι τὰς dpyac τοῦ wg Ru oS Ott τὰ 
M , - 

προσεχῆ αἴτια λαμβάνειν δεῖ xal οὐχ ἁπλῶς αἴτια: τὰ γὰρ πορρωτέρω 

αἴτια δύναται χαὶ ἄλλου εἶναι αἴτια χαὶ οὐχ οἰχεῖα τοῦ δειχνυμένου. τὰ 

20 γὰρ τέσσαρα στοιχεῖα αἴτια μὲν τοῦ ἡμετέρου σώματος, οὐ προσεχῆ δὲ 
αὐτοῦ ἐστιν αἴτια" xai γὰρ xai τῶν ἄλλων συνθέτων σωμάτων: ἢ δὲ 

^ 

αὐτῶν τῶν χυμῶν συμμετρία προσεχῶς αἰτία τοῦ Tustipoo σώματος. 30 

τοῦτο μὲν ὡς ὑλιχόν: ὡς δὲ ποιητιχὸν αἴτιον προσεχὲ αἴτιον ὁ πατὴρ [41 

xai ἢ ἐν ἑχάστῳ μεριχὴ φύσις. ὑφ᾽ ἕν οὖν τὸ ὅλον τοῦτο ἀναγνωστέον 
uw 0 , *. £r , e J mh om , , YE , , er 25 προτέρων αἰτίων᾽ " ὥσπερ 1ὰ0 τῷ ᾿ἀμέσων᾽ συνέταξε τὸ ᾿ πρώτων᾽, οὕτω 

2 εἶναι καὶ πρῶτα 8 τῶν ἀξιωμάτων τῶν χοινῶν (τῶν χοινῶν ἀξιωμάτων a?) OU ὧν 

αἱ ἐπιστῆμαι τοῖς Ua? ὅ ἐστὶν om. V αὐτόπιστα post αὐτόπιστον add. ἐστι a 

8 U: om. V οἱ πολλοὶ ῥαδίως V γνωρίσαιεν R 6 ταῦτα V: τὰ Ra: 7| 4 U 

7 xpo ̂ xdi αἴτια V post lemma add. αἰτίων τοῦ συμπεράσματος, ἀντὶ τῶν προσ- 

εχῶν αἰτίων, ἀλλὰ μὴ τῶν πόρρω. ἐπάγει γὰρ ὅτι, οὕτως αἱ ἀρχαὶ ἔσονται οἰχεῖαι τοῦ δει- 

κνυμένου Ua 8 post μὲν add. γὰρ Ra ἀναγκαῖον V 9 παραλαμβάνεται V 

10 δεῖ μὴ μόνον πρότερα εἶναι, ἀλλὰ xai αἴτια τοῦ αἱ 12 λέγει V ὅτι om. à 

ἐστὶν om. V 13 μὲν πρότερα, om. γὰρ V οὐχ —14 ἄμεσα om. R 

μὴ ἃ post δὲ add. ὄντα ἃ 14 τὰ --παραλαμβανόμενα post 13 ἄμεσα 

colloc. ἃ τὴν om. V 16 φησίν om. a (ubi οὕτως — ἐπιστήμην lemmatis 

loco sunt) post ἔσονται add. καὶ a Arist, at ef. p. 26,2 1? ei om. V 

τὰς Sa: om. RUV 19 δύνανται U ἄλλων V 30 8 U 21 αὐτοῦ -- 

αἴτια om. V eiat) U 22 προσεχὲς αἴτιον V 28 προσεχὲς---πατὴρ RUa: 

ὅπερνῦ 24.95 οὖν τοῦτο ἀναγνωστέον mpo " αἴτια V 25 γὰρ om. R 

ἀμέσω V τὸ om. V πρῶτον RV 
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xai νῦν φησι ᾿ προτέρων αἰτίων᾽. τὸ προτέρων δὲ ἀντὶ τοῦ ᾿ προσεχῶν᾽ 8r 

ἀχουστέον: οὕτω γάρ, φησίν, ἔσονται αἱ ἀρχαὶ οἰχεῖαι τοῦ δειχνυ- 

μένου. τὸ μὲν γὰρ εἰς πίστιν τῆς μοιχείας τὸν χαλλωπισμὸν λαμβάνειν 

οὐχ οἰχεία ἀρχὴ τοῦ συμπεράσματος, οὐδὲ αἴτιον τὸ πρότερον τοῦ δευτέρου ?5 
E *, ^ ^ ^ *, * - b —- , - ^ [od ^ U , 

5 ἀλλὰ xai τὸ ἐπὶ τοῦ ζωδιαχοῦ χύχλου χινεῖσϑαι τὸν ἥλιον xal τὴν σελήνην 

αἴτιον μέν ἐστι τῆς τοῦ ἡλίου ἐχλείψεως, οὐ προσεχὲς δὲ αἴτιον. τὸ μέν- 

τοι ὑποτρεχούσης τῆς σελήνης τὸν ἥλιον χαὶ χατὰ χάϑετον αὐτῷ γινομένης 
X ^3 XN Y ! een e, MEE 3,53 459 etw - , 74 ΓΞ 

τὴν ἡλιαχὴν ἔχλειψιν γίνεσϑαι οἰχεία τε χαὶ προσεχὴς ἀρχὴ τῆς ἀποδείξεως 

τῆς περὶ τῆς ἐχλείψεως τοῦ ἡλίου. δεῖ ὃξ χαὶ τὴν τῆς ἀποδείξεως πρόοδον 

α M , 10 ἀπὸ τῶν αἰτίων xal πρώτων τὴν ἀρχὴν ποιεῖσϑαι xai τελευτᾶν εἰς τὰ 
αἰτιατά τε χαὶ ὕστερα, οἷον ἐκ τῆς ἀντιφράξεως ἄρχεσϑαι xai τελευτᾶν εἰς 80 

τὴν ἔχλειψιν: 6 ἥλιος ἀντιφράττεται ὑπὸ τῆς σελήνης, τὸ ἀντιφραττόμενον 

ἐχλείπει, ὁ ἥλιος ἄρα ἐχλείπει. εἰ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἰτιατοῦ ἐπὶ τὸ αἴτιον 

παλινδρομνήσομεν, οὐχέτι ἀπόδειξις τὸ τοιοῦτον ἀλλὰ τεχμήριον: οἷον ὃ ἥλιος 

15 ἐχλείπει, τὸ ἐχλεῖπον ἀντιφράττεται, ὁ ἥλιος ἄρα ἀντιφράττεται. 

Ρ. 1095 ᾿Αληϑῇ μὲν οὖν δεῖ εἶναι, ὅτι τὸ μὴ ὃν οὐχ ἔστιν ἐπί- 
στασϑαι. 

Ἰππεξηγεῖται ἕχαστον τῶν ἀπηριϑμημένων. διὰ τοῦτο, φησίν, εἴπομεν 
^ xw 5» 5 Ld τ ^ *, Lib. ad o , ' » δ» *, Q^ * «t *, , 

üsiy ἐξ ἀληλῶν εἶναι τὴν ἀπόδειξιν, ὅτι, εἰ μὴ εἴη ἐξ ἀληϑῶν, οὐδὲ ἐπιστή- 
» ^ á E s c ^ *, Ἁ v -" ^ ἊΨ: E * L4 & ^ E 

20 μὴν γενέσϑαι ἐνδέχεται" οὐ γὰρ ἔστι τοῦ μὴ ὄντος ἐπιστήμη, τουτέστι τοῦ ψεῦ 
^ ^ " - ^N bd y Er óoug* τὸ γὰρ μὴ ὃν ἀντὶ τοῦ ψεύδους παρέλαβεν. εἰ δέ τις εἴποι ὅτι τί οὖν; 

, Y , ΄ - Y e E 3443... - oh 233? ΤΣ » οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη τοῦ μὴ ὄντος ὅτι μὴ 0v; ἀλλ᾽ οὐ τοῦτό φησιν, ἀλλ Ott οὐχ 
v 1 Doe S5 3 r7 € e Y 3 1 S NEN P yue/2 € σ , Y ἔστι τὸ μὴ ὃν ἐπίστασϑαι ὡς ὄν: τὸ γὰρ μὴ ὃν ἐπίστασϑαι ὅτι οὐχ ἔστιν 40 
ἐπιστήμη ἐστί. χαὶ ὅτι οὐ τοῦτό φησιν, ἐδήλωσεν ἐν τῷ παραδείγματι" 

M PUN , , - ed , φησὶ yàp ὅτι ἣ διάμετρος σύμμετρος. ὅπερ ἐστὶ ψεῦδος, τοῦ τετραγώνου 
^ e -" , 

δειχται ἡμῖν ἀνωτέρω 
τῷ [51] 

τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ. εἰ γὰρ à 

1 προτέρων ἃ: πρώτων RUV τὸ προτέρων δὲ ἃ: τὸ δὲ πρῶτα V: πρώτων δὲ εἰπὼν 

οὕτως ἢ : πρώτων δὲ εἶπεν ὅτι U προσεχῆ V 2 τοῦ RVa: τὰ U 

ὦ τὸν om. V post χαλλωπισμὸν add. ἀρχὴν V 4 post οἰχεία add. ἡ Ra 

5 x«i prius om. V 6 ἐστι om. V 1 post σελήνης delevit xai U 
αὐτοῦ Ra 8 τε ομ!. V ; 8.9 ἀρχὴ τῆς περὶ σελήνην ἐχλείψεως V 

10 τοῦ αἰτίου καὶ πρώτου Υ 12 post ἔχλειψιν add. οἷον ὅτι V, λέγοντας οὕτως ἃ 

τῆς om. V 13 ἄρα ὁ ἥλιος V 14 οὐχ ἔστιν Ra ἀλλὰ τεχμιήριον 

om. ἃ 1j σελήνη V 15 post τὸ add. δὲ Kk ἡ σελήνη V 16 οὐχ 

ἔστι τὸ μὴ ὃν ἃ Arist. 18 ἐπιζητεῖται R ἀπαριϑμιημένων V 19 δεῖν εἶναι 

ἐξ ἀληϑοῦς Υ͂ 19. 20 γενέσϑαι ἐνδέχεται ἐπιστήμην V 20 τουτέστι RUa: 
ἤτοι V 21] τοῦ om. V εἴπη αὶ ὅτι om. V 23 τοῦ — 24 ἐστί] 

αὑτοῦ V ὅτι μἡ ὄν Ra!: τὸ μὴ ὃν οὐκ ἔστιν Ua? 93 ὡς -- ἐπίστασϑαι om. Ua? 

post ἐπίστασϑαι alt. add. ὡς μὴ ὃν, τουτέστιν a! post ὅτι add. τὸ Ua? 24 ὅτι 

qnoi τοῦτο V post φησιν add. ἐστιν καὶ 25 ὅτι RKVas τὸ UJ post 

σύμμετρος add. ἐστι τῇ πλευρᾷ a Ψευδές V an (t0) τοῦ ἢ 26 εἰ mrg. U?, 

in textu ἥλιος signum del. U?: ἐν ἡλίῳ a? ἀνωτέρω] p. 14,25 sq. 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 12 (Arist. p. 11525. 26. 98] 2 

ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς, εἴπερ τὸ ἀπὸ 8: 

τῆς πλευρᾶς σύμμετρόν ἐστιν ἑνὶ τῶν τριγώνων τῶν ἐχ τῆς πλευρᾶς, ἀνάγχη 
τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἀσύμμετρον εἶναι. οἷον εἰ εἴη τὸ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς 
ἐμβαδὸν. χε΄, πέντε τινῶν οὔσης τῆς πλευρᾶς, ἀνάγχη τὸ ἀπὸ τῆς διαυέ- 45 

* , T. y ^ *, ^ , X , Fw 

pou πεντήχοντα εἶναι. οὐδένα οὖν ἀριϑμὸν ζητήσας εὑρήσεις ἐφαρμόζοντα [51] 

- ^ E y; L- — —- vw ἊΝ , , X "e 

τῇ διαμέτρῳ σύμμετρον τῇ πλευρᾷ ὄντα. ὁ ζ΄ uiv γὰρ οὐχ ἔστιν" ἦν 
ὙΞΕ ^ x P3 ΄ Q'. *, , LESE: ' T D ^ Η͂ ΄ 
(dp ἂν τὸ τετράγωνον uÜ * ἀλλ΄ οὐδὲ 6 η΄- ἣν γὰρ ἂν τὸ τετράγωνον 

, * , ^ ΄ - bl , ΄ * 

ξδ΄. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ ζ΄ xal μόριον: πᾶς γὰρ ἀριϑμὸς μετὰ μορίου ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
, , - , ΄ ^ ^ ΄ 

πολυπλασιαζόμενος εἰς μόριον χαταλήγει" τὸ δὲ τῆς διαμέτρου τετράγωνον 50 
» £A x ΟΣ , 1 e 2, bees *, 1 SUN v "A Y 

10 οὐ χατέληγεν εἰς μόριον. ὥστε οὐχ ἔστιν ἀριϑμὸς οὐδεὶς οὔτε πχήρης οὔτε 
μετὰ μορίου ὃν ἔξει ἢ διάμετρος σύμμετρον τῇ πλευρᾷ. 

3 ^) , , o * 

p. 71526 'Ex πρώτων δ᾽ ἀναποδείχτων, ὅτι οὐχ ἐπιστήσεται! μ 
v , DES 
ἔχων ἀπόδειξιν α 

Ψ l4 * EA t »- M ) NN , -( , , 

Ὅπερ ἄνω εἶπε “πρώτων ἀμέσων᾽, τοῦτο ἐνταῦῦα πρώτων dvamo- 
^ 2 πὰ 

15 δείχτων, ἐπειδη, e^ ξ € εἴπομεν, πᾶσα ἀπόδειξις δ'α τινων μέσων ὅρων 
E T v ^ vetat. διὰ τοῦτο οὖν, φησίν, εἴπομεν $x πρώτων ἀναποδείχτων, ὅτι, εἰ 5 

, 

εἴη ἀποδειχτὰ τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν “τ οὐ γενήσεται inb tete 

μὴ xal ἐχείνων προαποδεδειγμένων. xal ἄλλως τὰ εἰς τὴν ἐχείνων ἀπόδειξιν 

παραλαυβανόμενα T, πρῶτα ἐστι χαὶ ἄυεσα T, ἀποδειχτά, xoi ἀνάγχη T, h n i n i ] ^1 

20 ἐπ᾽ ἄπειρον ἐξιέναι T, καταντῆσαι εἴς τινα πρῶτα xal ἄμεσα, ἐξ ὧν βούλεται 

ὃ ἐπιστημονιχὸς συλλογισμὸς περαίνεσϑαι. 

UJ UJ 

ς ἐστι. μὴ xata σὺμ- p. 11028 Τὸ γὰρ ἐπίστασϑαι, ὦν ἀπόδειξ 

Εἰπὼν ὅτι, εἰ u* ἀναπόδειχτα εἴη τὰ πρῶτα ἐξ ὧν T ἀπόδειξίς ἐστιν. 

1 post τῆς prius add. πλευρᾶς ἐδείχϑη δύο τριγώνων. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἃ διπλάσιον ἐστι 

(ἔστι om. V) τοῦ RUV: τεσσάρων. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου, ἀσύμμετρον ἐστι τῷ ἃ 

ante εἴπερ add. ἡ Ua 2 σύμμετρόν ἐστιν ἑνὶ V: συμβάλλον εἰς ἕν τι RUa, sed post 
αι aft ἜΡΟΝ τ A : Eoi. : 

8 elvat add. p^. συμμετρόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ἑνὶ τῶν τριγώνων τῶν ex τῆς πλευρᾶς U 

post pesa: alt. add. συμβάλλον εἰς ἕν τι τῶν τριγώνων τῶν ix τῆς πλευρᾶς V 

3 olov — 5 εἶναι post 1 πλευρᾶς colloe. Ua: om. V post otov add. φέρε εἰπεῖν a 

3.4 τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς a 9 εὕροις U: εὕρης V 6 ὁ om. R 

μὲν om. RV τὸ τετράγωνον alt. om. UV 8 ὁ om. V ἑαυτὰ V 

10 οὐδὲ — οὐδὲ UV 11 post διάμετρος add. εἰς τὸ εἶναι R: ὥστε εἶναι a! 

σύμμετρος Ra 12 ante 2x add. ᾿Αληϑῆ μὲν — σύμμετρος (ut. p. 26,16. 11) a ἐπί- 

σταται ἃ post lemma add. ἐκ πρώτων ἔφη ἀναποδείκτων, ὅτι εἰ pij εἰσιν ἀναπόδειχτα, 

ἀλλ᾽ ἀποδεικτιχκὰ τὰ εἰς (τὴν add. a) ἀπόδειξιν λαμβανόμενα, οὐχ ἐπιστήσεται τὸ πρόβλημα, 

μὴ ix τούτων ἔχων ἀπόδειξιν. χρεία γὰρ εἰ μὴ βεβαίως οἷδε τὰς τῶν προτάσεων ἀποδείξεις, 

ζητεῖν πάλιν ἀποδείξεις Ua 14 à V post ἐνταῦϑα add. εἶπε V 15 εἴπομεν] 

p. 24,14 16. 1 εἰ εἴη R: τὸ UVa 17 ἀποδειχτὰ scripsi: ἀποδειχτιχὰ libri 

I8 xai prius om. ἢ post ἐχείνων prius add. μὴ V 19 λαμβανόμενα V 

ἀποδειχτικά UVa 7 tert. om. R 20 προϊέναι a τινα om. UV 91 περαίνεσϑαι 

scripsi cf. p. 24,15: περαιοῦσϑαι libri 22 μὴ κτλ. om. V 24 ἐστιν om. V 
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οὐχ ἐπιστήσεται μὴ ἔχων xal τῶν πρώτων ἀπόδειξιν, αὐτὸ τοῦτο διὰ ὃν 
τούτων χατασχευάζει λέγων τί ποτέ ἐστι τὸ ἐπίστασϑαι: ἐπίστασϑαι γάρ 

ἐστι, φησί, τὸ ἔχειν τούτων ἀπόδειξιν μὴ χατὰ συμβεβηχὸς ἐφ᾽ ὧν 

δυνατὸν γενέσϑαι ἀπόδειξιν. τὸ ὃὲ ὧν ἔστιν ἀπόδειξις προσέϑηχεν, ἐπεί, ὡς 15 

5 ἤδη εἴπομεν, ἐπιστάμεϑα xal τὰς χοινὰς ἐννοίας, ἀλλ᾽ οὐ τῷ ἔχειν αὐτῶν 

ἀπόδειξιν" χρείττων γὰρ ἣ χατὰ ἀπόδειξιν ἢ τούτων ἐπιστήμη. τὸ δὲ p 
EL] ^ r [ed 3- ὁ ΝΖ J Q? Q αἱ 3 2l 

xatà συμβεβηχὸς προσέϑηχεν, ὅτι ἐνδέχεται εἰδέναι μὴ xaU' αὑτὸ ἀλλὰ 
^ , [r4 ΄ Ψ , , * e y *, ^) *, € , e , χατὰ συμβεβηχός, ὥσπερ f, ἐπιφάνεια λέγεται εἶναι δρατή, ἀλλ᾿ οὐ xal αὑτήν, 

ἀλλ * £9 S 3: "1. τὲ o ri τὲ ἣν CURA 6 , As ' e). Y 

ἀλλ᾽ ἢ συμβέβηχεν αὐτῇ τὸ χρῶμα τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ ὁρατόν. xoi τὴν σελήνην 
- 2 , 311 [4 ΄ , x — 10 λεγόμεϑα ἐπίστασϑαι ὅτι σφαιριχή, ἀλλ᾽ οὐ χαϑ' abcr», ἀλλ᾽ f συμβέβηχεν αὐτῇ 20 

τοιούσδε τοὺς φωτισμοὺς ἔχειν, ἔνϑεν ὡς ἀπὸ ὑστέρων χαὶ αἰτιατῶν ἐπὶ πρῶτα 

χαὶ αἴτια ἀνεδράμομεν. ὁμοίως χαὶ τὰς ψυχὰς ἀϑανάτους φαμέν, διότι τοῖς 

χατοιχομένοις ἐναγίσματα γίνεται: οὐ γὰρ ἂν τοῦτο ἐγίνετο, εἴπερ ἅμα 

τῇ τοῦ σώματος διαλύσει εἰς τὸ μὴ ὃν αἱ ψυχαὶ ἀνελύοντο. ἀλλ᾽ at τοι- 
- ^ ACT) bl ) * , 

15 αὗται πᾶσαι δείξεις οὐχ ἐπιστημονιχαὶ ἀλλ᾽ ἐχ συμβεβηχότων χαὶ οὐχ 

ἐχ τῶν xaU αὑτὰ τοῖς πράγμασιν ὑπαρχόντων δεῖ δὲ τὰς ἀποδείξεις ἐχ 

τῶν χαϑ᾽ αὑτὰ τοῖς πράγμασιν ὑπαρχόντων περαίνεσϑαι. 

Ρ.1Π081. Καὶ πρότερα, εἴπερ αἴτια xal προγινωσχόμενα οὐ 

μόνον τὸν ἕτερον τρύπον τῷ ξυνιέναι ἀλλὰ xal τῷ εἰδέναι 

20 ὅτι ἔστιν. 

- 

Διὰ τοῦτο, φησίν, εἰρήχαμεν δεῖν πρότερα εἶναι, ἐπειδὴ χαὶ αἴτια (τὰ 80 
^ Y “. , E - *, το δα Ξ ^ »y E , ἐξ € * f ) 

γὰρ αἴτια xpoüzApyst τῶν αἰτιατῶν) xal ἔτι προγινώσχεσϑαι ὀφείλοντα xac 

ἀυφοτέρους τοὺς τῆς προγνώσεως τρόπους, ὅτι τε ἔστι γινωσχόντων ἡμῶν 

xai τί σημαίνει. σημειωτέον ὃξ ἐνταῦϑα ὅτι ἐν ἀρχαῖς εἰπὼν δεῖν τὰ 
ἀξιώματα χατὰ τὸ ὅτι ἔστι προγινώσχεσϑαι μόνον, οὐ μὴν xai χατὰ τὸ τῷ [51] 

τί σημαίνει, ἐνταῦϑα xatà τοὺς δύο τρόπους φησὶ δεῖν ταῦτα mpoyt- 
- οὔ ^N y » . - 1i ,F 

γώσχεσϑαι: πῶς γὰρ οἷόν τε εἰδέναι τόδε τι ὅτι ἔστι μὴ εἰδότα τὸ τί 

σημαίνει; xal διὰ τοῦτο xal ἐν ἀρχαῖς ἐλέγομεν ὅτι ὡς ὡμολογημένον τοῦτο 35 

παρῆχε. 

1 ἐπίσταται Ra ἀποδείξεων V 2 χατασχευάζει λέγων ἃ: κατεσχεύασεν εἰπὼν RUV 

8 φησίν ἐστι Va τούτων om. V 4 ἐπειδὴ ἃ ὃ εἴπομεν] p. 24,23 

6 χρεῖττον V 8 ὡς V elvat om. V αὑτὸ RUa 9 αὐτὴ τὸ ὅπερ ἐστὶ 

x29 αὑτὸν U 10 αὑτὸ RUa 11 τοιῶσδε RUa post ἐπὶ add. τὰ V 

12 ἀνέδραμεν a 12. 18 ὅτι τοῖς xacaocotytpévot; V 14 διελύοντο. αἱ δὲ V 

15. 16 xai οὐ xad αὑτὸ V 16 8c; — 17 ὑπαρχόντων om. V 18 ἐπείπερ RV 

19 post μόνον add. χατὰ UV τὸ συνιέναι V «ai τὸ UV 20 post 
- * ΕΣ ^ J M , " 

lemma add. τῶ ξυνιέναι, τουτέστι τὸ εἰδέναι τί σημαίνει ἢ τί ἐστιν. ἀλλὰ xod τὸ εἰδέναι 6, 

τί ἐστι. χαὶ σχόπει ὅτι νῦν φησι χατὰ τοὺς 050 τρόπους εἰδέναι τὰ ἀξιώματα Ua 

21 πρότερον V ἐπεὶ V 22 προὐπάρχουσι V ὀφείλοντα προγινώσκεσϑαι ἃ 

23 ἀμφότερα R τοὺς Sa: post προγνώσεως colloc. RV: ibidem τε U 24 xai 

σημειωτέον, om. δὲ UV ápyT, V ἐν ἀρχαῖς] p. 71214 λέγων UV 

25 μόνον προγινώσχεσθϑαι U 26 τί seripsi: ὅ,τι libri post ἐνταῦϑα add. δὲ ΕΠ 

24 τι om. U τὸ om. V 28 ἀρχῇ V ἐν ἀρχαῖς] p. 10,16 sq. 
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p.71b38 Πρότερα à ἐστὶ xal γνωριμώτερα διχῶς xal τὰ ἑξῆς. — 8v 

E ἐμνήσθη, τοῦ OPER. λέγων Osiv ἐχ προτέρων χαὶ προγινωσχο- 
μένων εἶναι τὴν ἀπόδειξιν, οὐχ ἔστι 0i ἕν σημαινόμενον τοῦ προτέρου, βού- 45 

V 

SOME i EE o ee E (oae m - : 5 ἐνταῦϑα τὸ πρότερον παρείληφε. xal λέγει ταὐτὰ ἅπερ πολλάχις εἴρηται, 

iu νῦν εἰπεῖν ποσαχῶς λέγεται τὸ πρότ ξρὴν χαὶ χατὰ ποῖον σημαινόμενον 

ὅτι χυρίως μέν ἐστι πρότερα χαὶ γνωριμώτερα τὰ τῇ φύσει πρῶτα, τουτέστι 
τὰ χαϑόλου, ἅπερ ἡμῖν ἐστιν ὕστερα, xaU' ἕτερον δὲ τρόπον πρότερα λέγετα! 

ὡς πρὸς ἡμᾶς τὰ ἡμῖν πρώτως γινωσχόμενα, τουτέστι τὰ μεριχά" πρώτως 
γὰρ xav αἴσϑησιν ἐνεργοῦντες ταῦτα πρώτως γινώσχομεν. εἰ τοίνυν ix 50 

10 τῶν τῇ φύσει πρώτων δεῖ τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν γίνεσϑαι, πρῶτα 
ἄρα ἐνταῦϑα HERES gu οὐ τὰ ἡμῖν πρῶτα xai γνωριμώτερα ἀλλὰ τ ἌΡ 

^ - 

τῇ φύσει. xal ἀντίχειμενα ταῦτα ἀλλήλοις" τὸ γὰρ τῇ φύσει σαφὲς xai 

ὶ 
D i 

iz 

πρῶτον ἡμῖν ὕστερον xai ἀσαφέστερον. τὸ δὲ τῇ φύσει ἀσαφέστερον χὰ 

ὕστερον πρὸς ἡμᾶς πρότερον xal σαφέστερον. | 

-»᾽} 

15 p. 215 Ἔχ πρώτων ὃ ἐστὶ τὸ ἐξ ἀν οἰχείων᾽: ταὐτὸν γὰρ 9r 
» 

λέγω πρῶτον χαὶ ἀρχήν. 

Τοῦτο ἤδη εἶπε χαὶ ἀνωτέρω. ἀλλ᾽ ἐπεὶ μεταξὺ διαίρεσιν τοῦ προτέρου 
2 
Ξ ἐποιήσατο, ἐπανέλαβε τὸν e xal σαφέστερον ἐξηγεῖται πῶς λέγει τὴν 

ἀπόδειξιν ἐχ πρώτων δεῖν εἶναι, xal τίνα ποτέ ἐστι τὰ πρῶτα ταῦτα. ἐχ 

20 πρώτων γάρ, φησί, λέγω τὸ ἐξ ἀρχῶν οἰχείων' πρώτη γὰρ ἢ ἀρχὴ τού- 
τοῦ οὗ ἐστιν ἀρχή. τίνες δέ εἰσιν αἱ ἀποδειχτιχαὶ ἀρχαί, ἐπήγαγεν. 5 

- A cmo ^u M f fj e εα ΄- Ὕ « [e - 
p. i237 px* 9 ποδείξεως πρότασις ἀμεσος, ἄμεσος 

σ 

5 

ü 
Σ 2 - ὲ ἧς μή ἐστιν ἄλλη προτέρα. 

Ἁ ^ A ^ *, , , e , " MN ᾿ 

Παντὸς μὲν γὰρ συλλογισμοῦ ἀρχή εἰσιν αἱ προτασεῖς" αἴτιαι γὰρ 

1 B χυϑριμίτερον V διχῶς om. V xai τὰ ἑξῆς om. R 

post lemma add. τί ἐστι πρότερα. μετὰ γὰρ τὸ εἰπεῖν τὴν ἐλάττονα πρότασιν, ἔρχεται εἰς τὴν 

μείζονα. οἷον, ὃ ἀνῇρωπος, ζῶον. αὕτη ἐλάττων. εἶτα 3 μείζων, πᾶν ζῶον, οὐσία. ἰδοὺ ἐχ 

τῶν προτέρων τῇ φύσει, ἤγουν διὰ τοῦ ζώου, καὶ τῆς οὐσίας, ἔδειξε τὸν ἔσχατον. ἤγουν τὸν 

ἄνϑρωπον, ὅ ἐστιν οὐσία. ἄλλως Ua 2 ἐπεὶ δεῖ U ὃ. 4 νῦν βούλεται 

4 προσεχῶς V ὃ τῶν mpo P , om. ἐνταῦϑα V ταῦτα libri à V 

πολλάκις] velut p. 72b26 sq. ef. Anal. Pr. II 23. p. 68535 sq. εἴρηκεν a 

6 πρῶτα RUa Ἰνωριμώτερα Sa: γνώριμα RUV (0. V 8 πρότερα γιγνόμενα ἃ" 

πρώτερον (post pep.) V 9 post ἐνεργοῦντες add. εἰς τὰ μεριχὰ R πρῶτον h: 

πρῶτα 10 πρῶτον (post γίν.} V 11 ἐνταῦϑα om. V an πρότεραϑ 

τὰ alt. om. V 12 ταῦτα δὲ ἀντίχεινται, Om. xal ἃ 13 τὸ Va: xai τὸ δὲ RU 

14 ἡμῖν, om. πρὸς R 15 ταυτὸν RU(C): ταυτὸ a Arist.: ταυτὰ V 10 λέγει 

πρῶτα xai ἀρχαῖα V 11 ἀνωτέρω] p. (1523 20 φησιν εἶναι ὅταν ἐξ V 

post γὰρ alt. add. ἐστιν a 22 ἀπόδειξις V πρότασις κτλ. om. V 22. 99 ἄμεσος 

δὲ χτλ. om. ἢ 93 post δὲ add. ἐστιν U 24 εἰσιν pr. U: ἐστιν Ra, corr. U: om. V 

ai προτάσεις RV, pr. U: 7, πρότασις a, corr. U αἰτία Ua: ἀρχὴ V 
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αὗται τοῦ συμπεράσματος" ταύτῃ γὰρ xol συμπέρασμα λέγεται ὡς ἐπ᾽ 9r 

ἀρχὴν τὰς προτάσεις ἀναγόμενον. ἀλλ᾽ αἱ μὲν τοῦ διαλεχτιχοῦ συλλογισμοῦ 

προτάσεις ἔνδοξοι. αἱ OE τοῦ σοφιστιχοῦ ψευδεῖς ὡς ἐπίπαν xal παρὰ τὴν 10 

δυωνυμίαν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ψεῦδος ἔχουσαι. αἱ δὲ τῆς ἀποδείξεως ἄμεσοι. 

σι ἄμεσοι δέ εἰσι προτάσεις αἱ otxolüsv τὸ πιστὸν ἔχουσαι xal μηδενὸς μέσου 
ὅρου εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ὑπάρχειν τὸ χατηγορούμενον τῷ ὑποχειμένῳ δεόμεναι" 

ἄμεσος γάρ ἐστι, φησίν, ἧς μή ἐστιν ἄλλη προτέρα. πᾶσα γὰρ συλ- 
λογιστιχὴ δεῖξις γίνεται μέσου τινὸς ὅρου παραλαμβανομένου χαὶ δι᾿ ἑαυτοῦ 

τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανομένας προ- 
10 τάσεις δεῖ πρωτίστας εἶναι xol μὴ Ot ἑτέρων ἀποδειχνυμένας. διὰ τοῦτο 15 

οὖν ἀμέσους ταύτας προτάσεις ἐχάλεσε, τουτέστιν ἀναποδείχτους: οἷα ἐστι τὰ 
χοινὰ ἀξιώματα, ὧν πρὸς πίστιν οὐ δεόμεϑα ὅρου μέσου συνάπτοντος OU 

ἑαυτοῦ τὸ μεριχώτερον τῷ χαϑολιχωτέρῳ διὰ τὸ μὴ εἶναί τι αὐτῶν 

ἀρχοειδέστερον. οἷον ἐὰν ϑελήσω δεῖξαι, εἰ τύχοι, ὅτι f, ψυχὴ ἀπαϑὴς xat 
15 οὐσίαν, χέχρημαί τινι μέσῳ ὅρῳ OU ἑαυτοῦ τὰ ἄχρα συνδέοντι διὰ τὸ μὴ 

εἶναι πρώτην xat ἄμεσον τὴν τοιαύτην ἀπόφανσιν, οἷον ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος, 

τὸ ἀϑάνατον ἀπαϑὲς χατ᾽ οὐσίαν, f, ψυχὴ ἄρα ἀπαϑὴς xav οὐσίαν. πάλιν δὲ 90 

ἐπειδὴ 7, ληφϑεῖσα πρότασις οὐχ ἔστι πρωτίστη οὐδὲ αὐτόπιστος, δέομαι 
πάλιν εἰς τὴν ἐχείνης χατασχευὴν ἄλλου τινὸς μέσου ὅρου τοῦ πάλιν δι᾿ 

20 ἑαυτοῦ τὰ ἄχρα συνδέοντης, xol τοῦτο ποιῶ, ἕως ἂν χαταντήσω εἰς προτά- 

σεις ἀμέσους xal ἀναποδείχτους" οἷον, εἰ τύχοι, ἀειχίνητος fj ψυχή, τὸ δὲ 
, , , , ΄ 2 ^N * Ἐπ » Mera. Y b] , 9 »ν 

αξιχινὴτων αἀϑάνατον" πάλιν ξπειοὴ τὸ εινᾶα: αὐὑτγν αξιχινη τὸν οὐχ οἴχοϑεν 
€ 
ι 

v ' , e , ^ ΟὉ " σ - - ΄ 

ἔχει τὴν πίστιν, ἑτέρου δεῖ μεταξὺ ὅρου τοῦ τοῦτο χατασχευάζοντος, 
- e E σους D * Y - e ΄ EJ ΄ -R E 

οἷον ὅτι αὐτοχίνητος T, ψυχὴ T, tt τοιοῦτον. ὁμοίως ἐὰν ϑελήσω δεῖξαι 25 
e Ud 5 , 5 , , , e - , - 

25 ὅτι ὃ ἄνθρωπος οὐσία ἐστί, χέχρημαι μέσῳ ὅρῳ τῷ ζῴῳ, ὅτι τὸ ζῷον 

οὐσία" χαὶ εἰ τοῦτο μήπω ἄμεσον, πρὸς τὴν τούτου πίστιν χέχρηυαι πάλιν 
σ e M - , Ν νι , , μέσῳ ὅρῳ, ὅτι τὸ ζῷον αὐϑθϑυπόστατον, τὸ Oi αὐθυπόστατον οὐσία, 

χαὶ οὕτως συνάγω ὅτι ὃ ἀνῦρωπος οὐσία. xal ἔστιν αὕτη T, πρότασις, λέγω 
δὴ ὅτι τὸ αὐϑυπόστατον οὐσία, πρωτίστη xai ἄμεσος" χατήντησε γὰρ εἰς 

1 αὕτη UVa ταύτη Ra, pr. U: τοῦτο V, corr. U χαὶ om. à 3 post 

ἔνδοξοι add. εἰσιν a 4 ἐπὶ πολὺ V ἔχουσιν V 9 post μηδενὸς add. 
΄ 

ἑτέρου ἃ 6 ὑπάρχοντος V δεόμενα V 1 ἄμεσα V φησιν ἐστὶν V 

ἄλλη om. U πρότασις V 8 λαμβανομένου UV 8. 9 αὑτοῦ τὰ dxpa V 

9 τὴν om. Ra ἀποδείξεις R λαμβανομένας V 10 μηδὲ, om. δι᾿ V 

11 post οὖν add. zai V τουτέστιν RUa: ἤτοι V ἐστι om. V 12 οὐ 

δεόμεθα a: οὐκ ἐδεήϑημεν RUV μέσου om. V 14 ἐὰν RUa: et V post ἐὰν 

add. γὰρ RU 15 συνδέοντα V 16 πρῶτον RU ταύτην τὴν πρότασιν V 

οἷον RUV: xai τίϑημι τὸ ἀϑάνατος, λέγων ἃ 11 ἡ --- οὐσίαν om. V δὲ om. V 
18 ἐπεὶ V λειφῆεῖσα V πρώτη V 19 τινὸς om. V 2] ἀνα- 

ποδείχτους χαὶ ἀμέσους ἃ ἡ ψυχὴ ἀειχίνητος V δὲ om. V 22 ἐπεὶ V 

ἀεικίνητον εἶναι αὐτὴν ἃ 22.29 εἴωϑεν ἔχειν V 28 τὰ μεταξὺ ὅρου R: ὅρου δέομαι 

μεταξὺ ἃ τοῦ τοῦτο Scripsi: τούτου τοῦ RU: τοῦτο V: ταῦτα ἃ 94 ἐὰν RUa: et V 

25 ἐστί om. V 26 μὴ εἴπω RV: εἴπω a! ἀμέσως V: ἀμέσῳ a! 217 ὅρω 

péco Ra post ὅρῳ addiderim τῷ αὐϑυποστάτῳ cf. vs. 25 98.29 λέγω δὴ RUa: 

ὯΝ 29 τὸ ὅτι Ua post οὐσία add. δὲ V πρώτη Va post ἄμεσος add. 

fus V χατήντησα γὰρ a: κατήντησεν V 
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“τὸν ὅρον τῆς οὐσίας" τοῦτο γὰρ οὐσίχ ἐστὶν ὃ χαϑ’ αὑτὸ ὑφέστηχε xai μὴ 9r 

ἑτέρου δέεται s 

συλλο τ ϑωάχονα εἴτε 

γὰρ οὔτε τῶν Sii "Won 

ς 30 
, ^N 

6 εἶναι. εἰ ὃξ εἴτε eis τοὺς δρισμοὺς χαταντύήσαν 

(ἢ. 

5 πᾶσα ἀπόδειξις. οὐχ ὡς πάντως δὲ ἐν ταῖς ἀποδείξ 
χρωμένων φησίν. ἢ μὲν γὰρ χυρίως ἀπόδειξις τῷ ὄντι ἐχ πρώτων χαὶ 

ἀμέσων χαὶ γνωριμωτέρων τὰ δεύτερα πιστοῦσϑα: ὀφείλει χαὶ ἀσαφέστερα᾽ 
ἐπειδὴ ὃξ οὐ πάντως τὸ τῇ φύσει γνωριμώτερον wai ἡμῖν ἐστι γνωριμώτερον. 80 

συμβαίνει πολλάχις ἐχ τῶν ὑστέρων τος τὰς πίστεις τῶν προτέρων 
10 ποιεῖσϑαι διὰ τὸ μή, ὡς εἶπον, γνωριμώτερα ἡμῖν εἶνα! τὰ πρότερα. χαὶ 

χαλεῖται τὸ τοιοῦτον εἶδος τῆς δείξεως τεχμηριῶδες xal ἀλυτον: ὅϑεν χαὶ 
ς * , , , Ld ^ J , » Ὁ * 5 ^ 

τὸ ἀπόδειξις ὀνομάζεσϑαι ἔσχεν. ἣ μὲν γὰρ χυρίως ἀπόδειξις, ὡς εἶπον, ἐστὶν 

£x τῶν προτέρων πιστ τουμένη τὰ δεύτερα, ὅταν igeyopdg τὸ τῇ φύσει πρῶτον 
χαὶ γνώριμον χαὶ ἡμῖν εἶναι Ἰνωριμώτερον: ὅταν Oi τοῦτο μὴ παρῇ ἀλλ᾽ p 

L 

15 ἀναγχαζώμεϑα ix τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα πιστοῦσϑαι, τεχμηριῶδες τὸ 40 

τοιοῦτον εἶδος χαλεῖται τῆς δείξεως. διὰ Oi τὸ ἄλυτον τῶν τεχυγοίων 
i CU 

- - E Ww δ᾽ , , - - ΄ 

ἠξιώϑη τοῦ τῆς ἀποδείξεως ὀνόματος. οἷον ζητουμένου τοῦ εἰ σφαῖρα ἢ 

σελήνη τῷ σγήωατι xal uT, ἐγόντων TuOv μήτε αὐτόϑεν τοῦτο εἰδέναι 
i à h i - m r 

- 

μήτε ἔχ τινων ἀρχοειδεστέρων τοῦτο πιστώσασϑαι, ἐχ τῶν φωτισμῶν αὐτῆς, 

90 οἵπερ εἰσὶ δεύτεροι τοῦ σχήματος αὐτῆς xal αἰτιατοί, τοῦτο πιστούμεϑα 

τὸ εἶναι αὐτὴν σφαιροειδῆ, ὅπερ ἐστὶ πρῶτον τῶν φωτισμῶν xal αἴτιον 
τὰς 3 M Ἁ ΄ - SUPE b - * ^ Lopes LPS E αὐτῶν. ἐπεὶ γὰρ ὁρῶμεν αὐτὴν δὶς τοῦ μηνὸς μηνοειδῆ γινομένην, δὶς 4o 

^ , 1 E] L m 5 ΄ ΡΣ Σ ΄ 
διχότομον, δὶς ἀμφίχυρτον, ἅπαξ πανσέληνον, συλλογιζόμεϑα ἐχ τούτου 

- - tT ^r, es e $9 Ῥω 

σφαιριχὸν αὐτῆς εἶναι τὸ σχῆμα" sb γὰρ Ty δίσχος, ὅλος ἅμα αὐτῆς ὃ 
^A , , - , "- , 

25 δίσχος ἀϑρόως ἢ κατελάμπετο T, οὐ χατελάμπετο τοῦ ἡλίου αὐτῇ προσ- 
, , 2 ΄ » ^^ ' ἘΞ »Ξ 

βάλλοντος. ἐπειδὴ δέ ἐστι σφαιριχή, ἔστι δὲ xoi αὐτῆς ὃ ἥλιος ὑψηλότερος, 
5 , M m dee A 3 € uv E E ets ὃ - ' 

συμβαίνει ἀεὶ τὸ πρὸς τὸν ἥλιον νενευχὺὸς αὐτῆς μέρος φωτιςεσῦαι χα! 
^. c^ ^ , ^ 5 - , B * Ἁ 

τοῦτο χατὰ μέρος γίνεσϑαι, ἕως ἂν χατὰ διάμετρον αὐτῷ γενομένη αὐ τὸ πρὸς 
- v * ΄ Ἀ 9.9. “ὦ , Ξ 

αὐτὸν νενευχὸς ἡμισφαίριον φωτισϑῇ. ἔστιν οὖν 6 φωτισυὸς αὐτῆς τεχμήριον 50 
2 - - ' [cd , , 3*3, 5 

30 τοῦ σχήματος αὐτῆς, xui οὐ διὰ τὸ οὕτω φωτίζεσϑαι σφαιριχή ἐστιν, ἀλλὰ 

1 ἐστιν οὐσία ἃ ἑαυτὸ ἃ οὗ ἃ 2 ἑτέρου post δέεται colloc. ἃ δεῖται V 

ὅτε δὲ R 2. 8 εἴτε -- ἴτε scripsi: ER ides RV: οὔτε ---οοὔτε Ua 9 ἔτι RVa! 

προΐεμεν RUa 5 post πᾶσα add. 7j, a πάνταῦ δὲ om. V τοῦτον UV 

τὸν τρόπον U et ante ἡμῶν V 6 γὰρ om. V ὄντω sie V 7 γνωρίμων V 

8 ἐπεὶ, om. δὲ V γνώριμον (ante zal) ἃ ἐστι om. V ἡνώριμον (post 

ἐστι) RUa 9 ἐξ ὑστέρου ἡμᾶς τὴν πίστιν V 10 μὴ om. a! γνωριμώτερον V 

ἐστι a? τὰ ὕστερα a! post πρότερα add. πράγματα V 12 ἐστιν ὡς 

εἶπον Va 13 πρώτων U τὰ δεύτερα πιστουμένη V 14. 15. «ai alt.— 

ἀναγκαζώμεϑα om. U 15 ἀνάγκη V τὰ πρῶτα δειχνύειν à 15. 16 τὸ 

τοιοῦτον εἶδος τῆς δείξεως τεχμηριῶδες καλεῖται ἃ 10 ἀποδείξεως U 18 αὐτόϑι V 

20 ei V δεύτεροι RUV: δεχτιχοὶ a αἰτιατὸν RV 21 post εἶναι add. δηλαδὴ a 

ὃ V 24 σφαιροειδῆ slvat, om. τὸ σχῆμα a ἅμα om. ἃ αὐτῇ (ante ὁ) V 

25 ἀϑρόον V οὐκ ἐκατελάμπετο V 20 ἐπεὶ Υ σφαιριχὸν V 

δὲ ὁ ἥλιος αὐτῆς ἃ 21 τετραμμένον ἃ 28 post κατὰ alt. add. τὴν V αὐτῇ V 

αὖ scripsi: αὐτὸ UV: om. Ra πρὸς RVa: xai U 29 νενευχὸς ΒΟΥ: ἀφορῶν ὁλον ἃ 
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^N ' A m e 45 3: T 36 7p 2 - mA 

διὰ τὸ σφαιριχὴ εἶναι οὕτω φωτίζεται. ἣν οὖν ἀχόλουϑον &x τοῦ σφαιροειδῇ 

αὐτὴν εἶναι συλλογίζεσϑαι τὰ περὶ τῶν φωτισμῶν, ἐχ τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατόν " 
3 ) » ^ * — , - Ἁ 4 , ^N M M ^ 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ τῇ φύσει πρῶτον xai αἴτιον, λέγω δὴ τὸ σφαιριχὸν σχῆμα, 

ἄδηλον ἦν ἡμῖν, δῆλοι ὃὲ αὐτῆς εἰσιν οἱ φωτισμοί, χεχρήμεϑα τῷ δευτέρῳ 

6 εἰς πίστιν τοῦ προτέρου χατὰ περίστασιν. xai ἐπειδὴ ἄλυτα ἐστι τὰ τοιαῦτα 

σημεῖα T, τεχμήρια, διὰ τοῦτο χαὶ | τὰς ἐχ τούτων πίστεις ἀποδείξεις χαλοῦ- 9v 

μεν χατὰ δεύτερα μέτρα ἀποδείξεως. 

Ρ. 1318 [ΙΠρότασις δ᾽ ἐστὶν ἀποφάνσεως τὸ ἕτερον μόριον, ἕν 
xa9' ἑνός. 

2m , ΄ M - 
10 Emxetóy ὅλως ἐμνήσθη προτάσεως, βούλεται ἀναμνῆσαι ἡμᾶς τὰ 

σημαινόμενα τῆς τε προτάσεως χαὶ τῆς ἀποφάνσεως xal ἀντιφάσεως. χαὶ 
Ἃ ce 5 ' o N b] SA τ΄ M , - » ᾿ , ,F λέγει ταὐτὰ ἅπερ xal ἐν ἄλλοις εἶπε περὶ αὐτῶν. ἔστιν οὖν, φησί, πρότασις 5 

τῆς ἀποφάνσεως τὸ ἕτερον μόριον' χοινότερον γὰρ ἢ ἀπόφανσις" 
3 M T χατά τε γὰρ χαταφάσεως xal ἀποφάσεως λέγεται. ἐπεὶ οὖν ἀόριστόν τι xal) 

15 αὑτὸ ἢ ἀπόφανσις, καλῶς προσέϑηχε τὸ ἕτερον μόριον, τουτέστιν T, τὸ 

χαταφατιχὸν T, τὸ ἀποφατιχόν. τὸ δὲ ἕν xal ἑνὸς προσέϑηχεν, ἐπειδή, 

ὡς εἴρηται xai ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνείας, δεῖ τὰς πρὸς ἀπόδειξιν παρα- 

λαμβανομένας προτάσεις μὴ ὁμωνύμους παραλαμβάνειν τοὺς ὅρους, ὅπερ 

τῶν σοφιστῶν ἴδιον, ἀλλ᾽ ἕνα τῷ σηυαινομένῳ τοῦ ὑποχειμένου xal τοῦ 

30 χατηγορουμένου T, χαταφάσχειν T, ἀποφάσχειν. δῆλον OR x«l ἐχεῖνο, ὅτι 
ἀπόφανσις χαὶ πρότασις xai πρόβλημα xai τὰ λοιπὰ τῷ μὲν ὑποχειμένῳ 10 

ταὐτά εἰσιν, σχέσει ὃξ μόνον διαφέρουσιν: ἢ γὰρ ἀπόφανσις, ὅταν γένηται 
μέρος συλλογισμοῦ, πρότασις χαλεῖται. 

Ρ.12349 Διαλεχτιχὴ μὲν ἣ ὁμοίως λαμβάνουσα ὁποτερονοῦν, 
9 ^ * "^N e € , , [td τ € , 

25 αἀποοειχτιχὴ OS ἢ ὠὡρισμενως ϑάτερον, ὉΠ τὶ ἀληϑές. 

O μὲν γὰρ ἀποδειχτιχὸς οὐχ ὁμοίως λήψεται ὁποτερονοῦν τῶν 15 

l οὕτω --- 2. εἶναι om. ἃ σφαιρικὴν RU φωτίζεσϑαι RU ἐχ om. V ὃ ἐπεὶ V 

δὲ RU 4 ἣν om. V αὐτῆς om. V 5 ἐπειδὴ ἃ 5.6 τὰ τοιαῦτα σημεῖα ἄλυτά 

ἐστι τεχμήριον V 6 x«i om. V τούτου V post «azà add. τὰ Ua δεύτερον 

ἀποδείξεως μέτρον V 8 ἀποφάνσεως χτλ. om. V 10 ἐπεὶ V 1l. «e om. V τῆς 

alt. om. V ἀντιφάνσεως V 12 ταῦτα libri ad V ἐν ἄλλοις] De interpr. c. 5 

p. 17285q. Anal. pr. T1 p. 24216 sq. 13 τὸ ἕτερον — 15 ἡ ἀπόφανσις om. a! 14 γὰρ 

om. Ua?: τῆς V ἀποφάσεως---χαταφάσεως RUa? post λέγεται add. καὶ V zc RENE 

ἐστι xal a? 15 post χαλῶς add. χαὶ U 7, om. V 16 ἐπεὶ V 11 à» τῷ [Περὶ 

£pp.] cf. Ammon. p. 85,1 sq. post πρὸς add. τὴν a 18 ὁμωνύμως V ἔχειν ἃ 

o0 V 19 τῶν σημαινομένων V 19. 20 χατηγορουμένου --- ὑποχειμένου ἃ 20 δῆλον 

asterisco notatum, eui tamen in mantissa nihil respondet a χαὶ ἃ: om. RUV post 

éxetvo add. τοῦτο KR, τοῦτό ἐστιν ἃ 22 τὰ αὐτά R μόνη V 23 post χαλεῖται add. 
ὅταν δὲ ζητεῖται, πρόβλημα V 24 ὁπότερον μὲν οὖν U 25 ante ἀποῦ. add. μόριον RUV: 

om. a Arist. 7| χτὰλ. om. V ὅτι om. U post lemma add. 7, διαλεκτιχὴ πρότασις 
ἀμφότερα ἐρωτᾶ. ἄρά γε ὁ ἄἀνϑρωπος ζῶον ἢ οὐκ ἔστι ζῶον. ἡ δὲ ἀπόδειξις οὐδὲν ἕτερον ἐρωτᾶ, 

ἀλλὰ μίαν πρότασιν τὴν ἀληϑῆ λαμβάνει Ua 26 μὲν om. V οὐ λήψεται V 

26. p. 39,1 τῶν μορίων τῆς ἀντιφάσεως ὁποτερονοῦν V 
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μορίων τῆς ἀντιφάσεως ἀλλὰ μόνον τὸ  dkrÜiz. χἂν υηδενὶ δοχῇ 9* 
L 

v 
' 

τ 

^ A ὁ m ^ τα , ἊΣ E ^ $-. Sx 3; , e , - A, 

uno etf e£yoncoy* ἡ uzvint ἡιαλεχτιχὴς £2 Ξχατερὰ Jpwpzvos τοῖς λήγοῖς 

) ΄ ΄ - ΄ - , ΄ bil 5" EE ^ 
λήψεται ὁποτερονοῦν μόριον τῆς ἀντιφάσεως, χἂν μὴ ἀληϑὲς ἢ ἀλλ᾽ ἔνδοξον 

^ , - ' - M ' ^ ^ - 

xdv μόνῳ τῷ προσδιαλεγομένῳ nxoüv. διὰ τοῦτο ἐπὶ μὲν τοῦ διαλεχτιχοηῦ 
- Ὥς πε ΄ - » usd ^ - 3 ^ ν᾿ ORGAN ΄ σ - a 

5 εἶπε τὸ ὁποτερονοῦν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ (τὸ) ϑάτερον, 6 τι ἂν ἢ 

2 , 3 , ΄ - 

p.72311 ᾿Απόφανσις δὲ ἀντιφάσεως ὁποτερονοῦν μόριον. 

, - 3 - , PE. “Ὁ , 

Σχόπει πῶς ἐχ τῶν μεριχωτέρων ἐπὶ τὰ χαϑολιχώτερα προῆλϑεν, ix 90 

10 χαὶ ix τῆς ἀντιφάσεως εἰς τὴν ἀντίϑεσιν. τί οὖν φησιν; ἀπόφανσίς 

ἐστι. τῆς ἀντεφάσεῳ ς ὁποιονοῦν μόριον, ἤτοι τὸ ἀποφατιχόν 

φημι T, τὸ pue txóv* ἑἕχάτερον γὰρ ὁμοίως ἀπόφανσις χαλεῖται. διὰ 
ταῦτα οὖν ἐλέγομεν ἐν τῷ [Περὶ ἑρμηνξίας τὴν ἀπόφανσιν ὡς γένος εἰς εἴδη 

διαιρεῖσϑαι εἰς τὴν χατάφασιν χαὶ τὴν ἀπόφασιν: ἔστι γὰρ χαὶ τὰ εἴδη 

15 οἱονεὶ μέρη τῶν γενῶν. 

, ἀντίϑεσις ἧς οὐχ ἔστι μεταξὺ χαϑ αὑτήν. 95 p.723129 ᾿Αντίφασις ὃ (o 

ς , , RN ς΄» ΕΣ , » , v ΄ » ΄ 

Η ἀντίφασις μεταξὺ αὑτῆς οὐδὲν τρίτον ἐπιδέχεται. ἔστι ὃξ ἢ ἀντί- 
, - , ^ * ΄ , -^ 

ϑεσις γένος τῆς ἀντιφάσεως" τετραχῶς γὰρ τὰ ἀντιχείμενα ἀντίχειται, ἢ 
, 

vay 
Qo? ΄σΕ * , " , ' , -^ e ' * 

ες £z ς t ξ t Ex rr ξι τῇ SE xaU' ἕξιν xal στέρησιν T, ὡς τὰ ἐναντία T, ὡς τὰ πρός τι τ ὡς τὰ χατὰ 
*, , - EE M - - *, , $7 5. 

20 ἀντίφασιν. τῶν οὖν ἄλλων τριῶν τῆς ἀντιϑέσεως εἰδῶν UT, ὄντων dui LY 

λευχοῦ γὰρ x«i μέλανος ἀξταξὺ τὸ φαιόν, δεξιοῦ Oz χαὶ ἀριστεροῦ τὸ μήτε 30 
i D E i i i 

δεξιὸν μήτε ἀριστερόν, ὄψεως δὲ xal τυφλότητος ἤτο! τὸ μηδ᾽ ὅλως δεχτιχὸν 

τούτων ἢ τὸ δεχτιχὸν μὲν μήπω δὲ δεδεγμένον, ὡς τὸ σχυλάχιον) τοῦτο 

μόνον τὸ χατὰ ἀντίφασιν εἶδος τῆς ἀντιϑέσεως ἄμεσόν ἐστιν, ἐπὶ πάντων 

90 τῶν ὄντων xol μὴ ὄντων τὸ ἀληϑὲς διαιροῦν xal τὸ ψεῦδος. τὸ ὃὲ χα 
- - , , 

αὑτὴν προσέϑηχεν ἤτοι ὡς ἀντιδιαιρῶν τοῦτο τὸ εἶδος τῇς ἀντιϑέσεως πρὸς 
J d - , ^t Mi , ^ -^ , € *- Ἁ , 5 πές 

τὰ ἄλλα, T, ἐπειδὴ τὸ οὐ λευχὸν δύναταί τις λαβεῖν T, τὸ φαιόν, εἰ τύ 
΄ Ἃ Y - Qo? [4 ' gi 7 E - M Lr ER 

μέλαν T, ἄλλο zt τοιοῦτον. xa αὑτὴν οὖν. ἵνα μὴ ὡς πρὸς ἕτερον 

τὸ οὐ λευχὸν ἀλλ᾿ ὡς ἀπόφασιν μόνην τοῦ λευχοῦ. τὰ δὲ μύρια τῆς ἀντι- 

| ἀποφάνσεως RUa μόνως RUa υηδὲν V 2 ἑχατέροις RV 

3 ἀντιφάσεως asteriseo notatum, eui tamen in mantissa nihil respondet a: ἀποφάνσεως V 

εἴη a 4 an zai? διαλεγομένω V 9 τὸ alt. addidi ϑάτερον 

om. V ὃ ἃ εἴη Ra l ἀντιφάσεως χτλ. om. V 8 σχοπὸς γὰρ ἐκ V 

πρὸς V 9 post ἀπόφαντιν add. χαὶ Va 11 ἐστι om. U: ante 10 ἀπόφ. colloc. a: 

ἡ ibidem R τὸ om. V 13 ἐν τῷ Περὶ &pp.] cf. Aminon. p. 15,18 sq. 

14 εἰς om. V τὴν alt. om. UVa 15 τῶν λόγων V 16 ἧς χτλ. om. yv 

11 7, — ἐπιδέχεται om. UV αὐτῆς Ra γὰρ UV 18.19 7, «49 —z 

τι om. ἢ 19 τὰ tert. om. RV 90 τριῶν post dvzt9. colloc. V rim 

post τριῶν eolloc. U 21 δεξιοῦ δὲ RUa: xai δεξιοῦ V 22 τυφλώσεως UVa 
Ma -— 

* 

23 τούτου V σχυτιχόν V 26 ἑαυτὴν a 29 μόνον V 

Comment. Arist. XIIL 3. Philop. in Anal. Post. 3 
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φάσεως ἁπλῶς χατάφασίς ἐστι xal ἀπόφασις" εἴρηται γὰρ ὡς ἔστιν ἀντί- 9v 
qaot; μάχη χαταφάσεως xal ἀποφάσεως διαιροῦσα τὸ ἀληϑὲς ἐχ τοῦ 

) ) , ^ , “Ὁ “-Ὁ (A b! ^ p.72214 ᾿Αμέσου à ἀρχῆς συλλογιστιχῆς ϑέσιν μὲν λέγω ἣν μὴ 
5 ἔστι δεῖξαι μηδ᾽ ἀνάγχη ἔχειν τὸν μαϑησόμενόν τι. 

Εἰπὼν χοινῶς τίς ἐστιν f, ἄμεσος πρότασις ἐν πάσῃ ἀποδείξει, ὅτι ἢ 
, - , ^ ^ - € A E , B - 2 Ξ ὯΔ ^ , ^ , x " πρωτίστη ἀρχὴ τοῦ ὑποχειμένου ἀπηδειχτοῦ, ἐπειδὴ διάφορά. ἐστι τὰ 45 

σημαινόμενα τῆς ἀμέσου προτάσεως, νῦν διαίρεσιν αὐτῆς ποιεῖται, xol 
' e - , , ^ € , , Q4 LN 

φησιν ὁτι τῶν ἄμέσων προτάσεων αἱ μέν εἰσι ϑέσεις at ὃ (q^ 
4L, * ἀξιώματα xol 

Y » ^ 3» Ὁ , ΩΣ σ » ᾿ » * /- 

10 χοιναὶ ἐννοιαι. x«t ἀξιώματα μέν ἐστιν ὅσα οἴχοϑεν xal ἄνευ ἀποδείξεως 
» a ^ M Ἁ - ie - 5 ΄ ΄ e Y 

ἰσμεν, ὧν τὰ μὲν πρὸς πᾶσαν ἡμῖν ἐπιστήμην συμβάλλεται, ὡς εἴρηται, 

τὰ ὃὲ πρὸς πλείονας, οἷον ὅσα περὶ τὸ ποσὸν χαταγίνονται, τὰ δὲ πρὸς 
μίαν: τὰ δὲ παραδείγματα ἡμῖν εἴρηται. ϑέσις δέ ἐστι χαὶ αὐτὴ uiv dva- 
πόδειχτος T, βραχείας πάνυ δεομένη παραυυϑίας, οἷον ὅτι αἱ ἐχ τοῦ 50 

15 χέντρου προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι πρὸς τὴν περιφέρειαν τοῦ χύχλου ἴσαι ἀλ- 

λήλαις εἰσὶν T, τὸ ἀπὸ παντὸς σηυείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν ἐπιζεῦξαι 1 i | 
ἢ τὸ εἶναι τὸ σημεῖον ἀμερὲς T, τὸ πᾶν τρίγωνον ἐκ τριῶν εὐϑειῶν mepié- 

χεσϑαι, ἅπερ τῷ μὲν ἐναργῆ εἶναι τῶν ἀξιωμάτων ἐστὶ χαὶ αὐτοπίστων, τῷ 

ὃς οὐχ ἁπλῶς δεῖταί τινος ἐπιστάσεως. ὥστε ἣ ϑέσις τοῦ ἀξιώματος δια- 
΄ ^ ᾿ , ^ , ^N ^ »" [rd ' Y 3 , » 

20 φέρει μὲν xat ταύτῃ, διαφέρει ὃξ xal ἄλλως, ὅτι τὰ μὲν ἀξιώματα ἥτοι 
* [d » , τὰς χοινὰς ἐννοίας οἴκοϑεν προβαλλόμεϑα, ὡς εἴρηται, τὰς δὲ ϑέσεις 

παρὰ τοῦ διδασχάλου | xa ἑχάστην ἐπιστήμην λαμβάνομεν: τίθεται 10. 

γὰρ 6 ἀριϑμητιχὸς τὸ εἶναι τὴν μονάδα ἀδιαίρετον, χαὶ ὃ εωμέτρης 

τὰ εἰρημένα, χαὶ ὁ ἰατρὸς τὸ εἶναι ἐχ τεσσάρων στοιχείων τὰ σώματα. 

25 xal ὃ φυσιχὸς τὸ πάντα εἶναι τὰ φυσιχὰ ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους xol εἶναι 

1.2 ἀντίφασίς ἐστι ἃ 2 διαιρουσῶν R 4 συλλογιστιχοῦ V ϑέσιν χτλ. 

om. V 9 post lemma add. ϑέσιν λέγει, ἣν μή ἐστι δεῖξαι μηδὲ ἀνάγχη ἔχειν τὸν 

μαϑησόμενον, ὅτι διδάσκει τί. διαφέρει δὲ ϑέσις ἀξιώματος, ὅτι ἡ μὲν ϑέσις οὐχ ἔστιν αὐτό- 
- , , 3 - ^, , ν᾿ ^ , , v 

πιστὸς τῷ μανϑάνοντι, ἀλλ᾽ éx τοῦ διδάσκοντος παραγίνεται. τὸ δ᾽ ἀξίωμα οἴχοϑεν ὁ pav- 

ϑάνων ἔχει xol προβάλλεται. χαὶ ὅτι ἡ uiv ϑέσις χἄν ἐστιν ἀναπόδειχτος, ὅμως δεῖται 

παραμυϑίας βραχείας. οἷον, ὅσαι ἐχ τοῦ κέντρου πρὸς τὴν περιφέρειαν, ἴσαι ἀλλήλων εἰσί. τὰ 

δ᾽ ἀξιώματα, οὐχέτι. τὰ γὰρ δὶς δύο τέσσαρα, οὐ χρείαν ἔχει. ἄλλως Ua 0 ἀπο- 

δειχτοῦ RUVa?: πρὸς ἀπόδειξιν a! Ἴ ἐπεὶ Va τὰ om. V 9 ϑέσις ἃ 

10 εἰσιν Ua ll εἴρηται] p. 10,27 sq. 12 πλείους V τὸ om. à 19 post μίαν 

add. ὧν a δὲ om. a 15. 16 εἰσὶν ἀλλήλαις Ra 16 7, τὸ a': τὸ δὲ RU Va? 

ὑπὸν ἐπιζεῦχϑαι UVa? 17 ἢ utrumque om. UVa? 18 ἅπερ — 20 ταύτῃ] 

ob τοσοῦτον γάρ εἰσιν αὐτόπιστα, ὥσπερ τὰ ἀξιώματα a! n τῷ prius scripsi: 

τὸ RUa?: τῶν V ἐναργῆ seripsi: ἐναργὲς RUa?: ἐναργῶς V elvat V: om. RUa? 

ἐστὶ V: om. RUa? tà alt. V: τὰ RUa? 19 τινος V: τῆς RUa? 20 post 

ἄλλως add. τῶν ἀξιωμάτων a! 21 post ἐννοίας add. «ai ἃ 22 μανϑάνομεν 

χα" ἑχάστην ἐπιστήμην a 24 post ἐκ add. τῶν Ra 25 elvat prius post τὸ 

colloc. V: post ὕλης a post φυσικὰ add. σώματα Ra ἔχ τε ὕλης V 
ante εἴδους add. ἐξ U εἶναι alt. post p. 35,1 ἀρχὴν colloc. a 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I2 [Arist. p. 72214] 35 

J Á ΄ E a. 3 PRINS $ , Εν X iQ? ν» - 

τὴν φύσιν ἀρχὴν χινήσεως xai ἠρεμίας. τῆς δὲ ϑέσεως εἴδη ταῦτα" 100 
^ H [4 ^C TU Y L4 , ΄ ' ΄ T 

ἢ μὲν γὰρ ὑπόϑεσις ἢ Oi ὁρισμός. xal δοισμὸς μέν ἐστιν ὃ τὸ εἶναι 5 
» - ΄ ) (QNA 4 - ^ , 

τοῦ πράγματος ἀποδιδούς, οἷον ὅτι ὃ ἀνϑρωπος ζῷον λογιχὸν ϑνητόν- 

ὑπόϑεσις. ὃὲ T, τὶ xatd τινος χατηγοροῦσα T, ἀποφάσχουσα. χαὶ δῆλον 

5 δήπου ὅτι οὐχ ἕπεται τῷ ὁρισμῷ τὸ τὶ κατά τινος χατηγορεῖν" οὐ χατη- 
D 

γορεῖ γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητόν, ἀλλὰ τί ἐστι τὸ ὑποχεί- ὰ 

ἰισμοὶ λέγουσιν 
, MJ * , , ^ , e Ld , 

ὑενον λέγει" τὴν γὰρ οὐσίαν τοῦ πράγματος ot Op | ARE 
€ ΄ » “ἡ ' 1 , 2: NIST Ξ 2 

ὑπάρχοντα αὐτῷ. τὸ γὰρ χατηγορούμενον ἕτερον δεῖ εἶναι τοῦ ὑποχειμένου" 
* , e »ν ig γὰρ λέγει ὅτι ὃ ἄνϑρωπος 10 5.Φ ΣΧ D CON WE - - »5 

οὐδὲν γὰρ αὐτὸ ἑαυτοῦ χατηγορεῖται" οὐδε 

10 ἄνθρωπός ἐστιν. ὁ δὲ ὁρισμὸς οὐχ ἔστιν ἕτερος τοῦ ὁριστοῦ" τὸ yàp ζῷον 

λογχιχὸν ϑνητὸν οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ ἄνθρωπος: ἐξήγησις γάρ ἐστι τοῦ 50 
*, 

(AM 1 - E 
ot Optauol χατηγοροῦνται ἀλλὰ 

xai αἱ διαφοραὶ χατηγοροῦνται, διότι ἕτερα ἐστι τῶν εἰδῶν: οὐ ταὐτὸν γὰρ 

, 9 ΄ 5 ' E δαῦτο ἀν ον Y r - ' [tees , , » - L4 - 

ἀνθρώπου xai otov ἀνάπτυξις τὸ ζῷον λογιχὸν ὕνητόν. οὐχ ἄρα τῶν δριστῶν 
5» ἌΣ: , “δ e LN ν σ΄» ' ^N , 

τί ἐστι τὸ ὠριστὸν ἀφορίζηουσι. τὰ ὃξ γένη 

15 ζῷον εἰπεῖν xai ἄνϑρωπον ἢ ἀνϑρωπον xai λογιχόν: ὅταν γὰρ εἴπωμεν ὅτι 
ὃ ἀνϑρωπὴς ζῷόν ἐστιν ἢ λογιχόν, τότε ὡς ἕτερα ὄντα τοῦ ἀνθρώπου 

χατηγοροῦμεν αὐτὰ τοῦ ἀνθρώπου. αἱ μέντοι ὑποϑέσεις xo! χαϑόλου πᾶσα 
χατάφασις xol ἀπόφασις τὰ ὑπάρχοντα ἣ μὴ ὑπάρχοντα τῇ οὐσίᾳ λέγουσι 25 

χαϑ᾿ αὑτὸ T| χατὰ συμβεβηχός. f, δὲ ὑπόϑεσις πάλιν διαιρεῖται εἰς δύο εἴδη, 
30 ὧν τὸ μὲν ἕτερον ὁμωνύμως τῷ γένει χαλεῖται ὑπόϑεσις, τὸ δὲ αἴτημα. 

χοινὸν μὲν οὖν πάσης ὑποθέσεως τὸ uT ix φυσιχῆς ἐννοίας ἠρτῆσϑαι ἀλλ᾽ 

ἐχ τοῦ διδασχάλου τίϑεσϑαι" οἷον τὸ εἶναι χίνησιν ἐν τοῖς πράγμασι, τὸ 

υηδὲν ix τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς ὄντος γίνεσϑαι, τὸ ἀπὸ παντὸς σημείου 

ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν, τὸ παντὶ χέντρῳ xai διαστήματι 80 

25 χύχλον γράφεσϑαι. ὅσαι δὲ οὐ σαφεῖς οὐδὲ γνώριμοι ἀλλὰ δεόμεναι μὲν 

1 ταῦτα εἴδη ἃ . 2 ὃ᾽ RVa: ὅταν U τὸ τί ἦν εἶναι R: τὸ τί ἐστι ἃ 

2 δηλῶν ἃ 5 οὐ RUV: ἐν a 5.6 immo χατηγορεῖται 6 post yàp add. 

κατὰ R 1.8 τὰ πράγυατα αὐτά V 8 δὲ conicio 10 post ἐστιν add. ἄλλως. 

τῶν ἀμέσων προτάσεων, αἱ piv ϑέσεις, αἱ δὲ ἀξιώματα. χαὶ τίνα μὲν τὰ ἀξιώματα, δῆλον. τῆς 

δὲ ϑέσεως, τὸ μὲν ὑπόϑεσις. τὸ δὲ ὁρισμός. τῆς δὲ ὑποϑέσεως εἴδη, τὸ αἴτημα, καὶ ἡ ὁμω- 

νύμως χαλουμένη ὑπόϑεσις. κοινὸν μὲν οὖν πάσης ὑποθέσεως, τὸ μὴ ἐκ φυσιχῆς ἐννοίας 

ἠρτῆσϑαι, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ διδασκάλου τίϑεσϑαι. ἀλλ᾽ ὅται μὲν τῶν ὑποϑέσεων γνώριμοι, χαὶ ἃς 

ἅμα τῷ ἀκοῦσαι προσίεται “ὃ μανϑάνων, ὑποϑέσεις αὖται καλοῦνται. ὅσαι δὲ οὐ σαφεῖς οὐδὲ 

ἡνώριμοι, ἀλλὰ δεόμεναι μὲν κατασκευῖις, ἀναποδείχτως δὲ παρὰ τοῦ διδασχάλο» λαυβάνον- 

ται, ταῦτα αἰτήματα χαλεῖται. τὸ δὲ αἴτημα διαιρεῖται, εἴς τε τὸ μετρίως γινωσχόμενον, καὶ 

εἰς τὸ ἐναντίως. οἷον, τοῦ γεωμέτρου λέγοντος, τὰς ὀρϑὰς ἴσας εἶναι οὐδετέρας, ὁ ἀχροατὴς 
: " " ^ "» . em CANTON lo ΡΝ eX RM 

ἀγεωμέτρητος ὧν δοξάζει, οὔτε ὅτι εἰσὶν ἴσαι, οὔτε ὅτι ἄνισοι. ἐναντίως δὲ δοξάζει, τὸ σημεῖον 

νομίζων οὐκ ἀμέγεϑες Ua 14 ἕτεραι V 15 εἰπεῖν ζῶον V 16 τότε 

ταῦτα RUa ὡς ἕτερα ὄντα ex ὥστεραν τὰ eorr. U? 18 ἀπόφασι---- χατά- 

φασις ἃ xat Εὔα: 7j V post λέγουσιν add. ἢ a 19 αὑτὰ 

post δὲ add. ἡ V διαιρεῖται πάλιν R 90 χατηγορεῖται τῶ γένει V 

τὸ δὲ ἕτοιμον V 21 οὖν om. V 93.94 τὸ ἐπὶ πᾶν σηυεῖον ἀπὸ παντὸς σημείου V 
E — M TTRECT DER m 

24 post ἀγαγεῖν add. ἀλλ᾽ ὅσαι μὲν τῶν ὑποϑέσεων γνώριμοι va ds ἅμα τῷ ἀχούειν (ἀχοῦσαι 
: x z : ep ze 

V) προίεται (προσίεται ὁ μανϑάνων, ὑποϑέσεις αὖται καλοῦνται V). οἷον τὸ ἀπὸ παντὸς σημείου 

-Ὄ - e , - T EN 9n ἀν ἢ r 

ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν RN τὰ ἃ 25 μὲν om. Y 
os 
a 
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χατασχευῆς ἀναποδείχτως δὲ παρὰ τοῦ διδασχάλου λαμβανόμεναι, ταῦτα 10. 
΄ - Ls M τ 39-59 1 ES , MA, 5 Q4 , , 

αἰτήματα χαλεῖται, οἷον τὸ τὰς ἀπ᾽’ ἐλαττόνων δύ, ὀρϑῶν ἐχβαλλομένας 

συμπίπτειν. ὅπερ λαμβάνεται μὲν παρὰ τοῦ γεωμέτρου χωρὶς ἀποδείξεως, 

πλείονος μέντοι δεῖται χατασχευῆς εἰς ἀπόδειξιν: ὁ γοῦν [Πτολεμαῖος μονό- 
σι βιβλον ὅλον εἰς τὴν τούτου δεῖξιν χατεβάλετο. χαὶ ἐνταῦϑα μὲν μέχρι 

ταύτης τῆς διαιρέσεως ἵσταται" παραχατιὼν δὲ xal τὸ αἴτημα διαιρεῖ εἴς τε τὸ 35 

μηδετέρως γινωσχόμενον χαὶ εἰς τὸ ἐναντίως. οἷον τί λέγω; τοῦ γεωμέτρου 
λέγοντος τὰς ὀρϑὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι οὐδετέρως ὃ ἀχροατὴς ἀγεωμέ- 

y b 04 4 » o ἂν 5 EY e 39 M » e » , , τρητος ὧν δοξάζει, οὔτε ὅτι ἴσαι εἰσὶν at ὀρϑαὶ οὔτε ὅτι ἄνισοι" λαμβάνει μέν- 

10 tot τοῦτο ὃ γεωμέτρης ὁμολογούμενον. πάλιν τοῦ γεωμέτρου λέγοντος “ δύο 
εὐϑεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσιν᾽ ὃ ἀχροατὴς τοὐναντίον οἰήσεται, ὅτι περιέ- 

, , M " - , ^C e τὶ , , ξουσι στενόν τι χωρίον: χαὶ περὶ τοῦ σημείου πεΐϑεται ὅτι οὐχ ἀμέγεϑες, 40 
M M ^ emm ^ Pp e hd ^ x bi ' bi ΡΤ 

xat περὶ τῆς γραμμῆς δοξάζει ὅτι ἔχει πλάτος. τινὲς δὲ xal τὸ ἀξίωμα 

ϑέλουσι διαιρεῖν εἴς τε τὸ ἴδιον χαὶ τὸ χοινόν- εἰσὶ γὰρ xo ἰδιχά τινων 
f 2 - 5 , [d ^ ' 2 d m 5 - M , ΄ » 

15 ἐπιστημῶν ἀξιώματα, ὡς τὸ τὰ ἐφαρμόζοντα τῷ αὐτῷ xal ἀλλήλοις ἴσα 

εἶναι μόνης γεωμετρίας, χαὶ τὸ τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα μόνης 

ἰατριχῆς" εἰσὶ δὲ xai χοιναὶ πασῶν, ὡς ἣ ἀντίφασις. 
A. a δὲ , E ÀÀ T Si. ἊΝ nO CES ὃς c ΜῊ μέσου δὲ ἀρχῆς συλλογιστιχῇς ἔφη ἀντὶ τοῦ ἀποδειχτιχῆς 

οὐδενὸς γάρ ἐστι συλλογισμοῦ ἢ ἄμεσος πρότασις εἰ μὴ τοῦ ἀποδειχτιχοῦ. 45 

20 χαλῶς ὃς τὸ ἣν μὴ ἔστι δεῖξαι: οὐ γὰρ δείχνυται ἢ ϑέσις ἀλλὰ λαυ- 

βάνεται, xdv ὑφ᾽ ἑτέρου ἀποδειχϑῇ. 

9410 Ἣν δ᾽ ἀνάτχη ἔγειν τὸν ὁτιοῦν ἀυαϑησόμενην. ἀξίωμα p. 2810 (Xv £yst ἣν ὁτιοῦν υαϑησοημ, Β μα. 

», —- P p de v [4 Ἣν, e * 3 , ^ ow 2 LCS 

OÀ τοῦτό φησιν. ὡς ἂν τις ὑπονοήσειεν, Ott τὰ ἀξιώματα oct ἐπὶ ὅ0 
n - ^ πάσης ἐπιστήμης τὰ αὐτὰ εἶναι, ἀλλ᾽ ὅτι κατὰ πᾶσαν ἐπιστήμην, ἃ δεῖ τὸν 

25 μαϑησόμενον οἴκοϑεν ἔχειν, ταῦτα ἀξιώματα χαλεῖτα!. 

1 ἀναποδείχτου, om. δὲ V λαμβανόμεναι RUa: ἐχτίϑενται V 2 post ἐλαττόνων 

add. 7; V 9 post συμπίπτειν add. τὸ σγῆμα RV: delevit U: om. a ὅπερ Ua: 
ἥτις RV 4 χατασχευῆς δεῖται ἃ πολέμων V 4. ὃ βιβλίον ἃ 9 χατεβάλετο 

ante εἰς colloc. ἃ: χατεβάλλετο V ἀπόδειξιν ἃ post δεῖξιν add. ἤτοι χατασχευὴν V 

6 παραχατιὼν] p. (6530. 31 ( εἰς om. V ἐναντίον V, pr. U (corr. U?) 

8 ἀλλήλοις R post οὐδετέρως add. δυσὶν εὐϑείας RV: δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἃ 8.9 ὃ ἀγεω- 

μέτρητος ἀχροατὴς δοξάζειν V 9 αἱ om. V 10 ἡ γεωμετρία R: om. V 

12 post σημείου add. ob V. * πεισϑήσεται ἃ ἀμερὲς V 13 ἕξει RU 
«ai alt. om. a 14 «c om. V εἰδιχὰ ἃ 15 τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ᾽ ἀλλήλοις 

(ἄλληλα a) ἴσα ἀλλήλοις Ra! 10. post μόνης prius add. γὰρ V μόνης alt. 

om. UV post μόνης alt. add. τῆς a 11 εἰσὶ χοιναὶ δὲ πᾶσαι V 

18 ἄμεσα V δὲ om. R ἔφη om. V ἀποδειχτιχοῦ V 21 ἑτέρας V 

22 ante ἣν add. μὴ δὲ ἀνάγχη ἔχειν τὸν ὁτιοῦν μαϑησόμενον R μαϑησόμενον, ἀξίωμα 

om. UV 28 οὐδὲ Ua: οὔτε δὲ R ὑπονοήσοι UV 24 ἃ om. R 

25 post ταῦτα add. ἅπερ R 
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p.12a217 "Ectt q&àp £vta τοιαῦτα, 

Τοιαῦτά φησιν ἃ οἴχκοϑεν 6 μανϑάνων προβάλλεται χαϑ᾽ ἐχάστην 
*, ^ - - , x ^ ^ - T AUS. PAN , No ἐπιστήμην" οἷς, φησι, x4! τὸ τοῦ ἀξιώματος ὄνομα ἐπιφημίζειν εἰώϑαμεν. 

[4 ' -P 

p. 12221 γὰρ δρισμὸς ϑέσ - 

' RE J 

ὃ τιχὸς μονάδα τὸ ἀδιαίρετον ε 

ν 

' ' e , Pj 

t xa|tà τὸ xocóv: ὑπόϑεσις δ᾽ 10v y 
5 ν , , , - , οὐχ ἐστι" τὸ γὰρ τί ἐστι μονὰς xal τὸ εἶναι μονάδα οὐ ταὐτόν. 

ῳ Ba Ἀ , , 2 , 

τι ὁ ὁρισμὸς ϑέσις μέν ἐστιν, οὐχέτι 0$ ὑπόϑεσις, δείχνυσι διὰ τούτων. 
5 

σ ' τ , 5 , ^mt » ΄ 

ὅτι μὲν οὖν ϑέσις ἐστί, δῆλον, ε εϑα ἀνϑρωπον μέν, εἰ τύχοι, - [ΟἹ dà c c 

v NU 

Ὡ 

ζῷον λογιχὸν ϑνητόν, μονάδα τὸ ποσόν. [O Ld εὶ e^ g. e» QS 
To 

[uj c1 o x n - S e x S c g 
e ὃ Ξ δὲ *, v s Δ - z b 4 L3 » 2 ΄ '( 

10 ὑποῦεσις 06€ οὐχ ἔστιν’ £QV γὰρ φῶμεν “ἔστω τόδε uovdc , ὑπόϑεσιν 
΄ ΄ , “Ὁ —- . , Ἁ τότε φαμέν" ἐν μέντοι τοῖς δρισμοῖς ἀποφαινόμεϑα μόνον τὸ τί ἐστι τὸ 

-“ ( Θὲ ὧν. € - m ^^ M - ^^ e 

πρᾶγμα" ἕτερον δέ ἐστι τὸ ὑποχεῖσϑαι εἶναι μονάδα xol τῆς μονάδος ὕπο- 5 
, * ^ , , — [rd , *, , 

τεϑείσης τὴν ουσιαᾶν αὐτῆς, τις πὴτε ἔξεστι, λέγειν. 

^ i ) ^ ^ - p.72a25 Ἐπεὶ δὲ δεῖ πιστεύειν τε xal εἰδέναι τὸ πρᾶγμα τῷ 
LI 

— wv *, ^ w ^ 

15 τοιοῦτον ἔχειν rA ΟΠ ον ὃν χαλοῦμεν ἀπόδειξιν, ἔστι ὃ᾽ 

οὗτος τῷ τάδ᾽ εἶναι ἐξ ὧν ὁ συλλογισμὸς xoi τὰ ἑξῆς. 

51" ' o ^A ow Uu LJ , * 

Ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι δεῖ τὰ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανόμενα xoi 

γνωριμώτερα εἶναι χαὶ πιστότερα τοῦ συμπεράσματος, αὐτὸ τοῦτο προτίϑεται 

νῦν χατασχευάσαι. φησὶν οὖν ὅτι, ὅταν δύο τινὰ ὦσι xal ὑπάρχῃ τι τῷ 15 

g 20 ἑτέρῳ διὰ τὸ λοιπόν, ἀνάγχη ἐχείνῳ μᾶλλον ὑπάρχειν OU ὃ xal τῷ ἑτέρῳ 
^ 

ὑπάρχειν λέγεται" otov εἰ φιλοῦμεν τὸν διδάσχαλον διὰ τὸν παῖδα, τὸν παῖδα 

υᾶλλον φιλοῦμεν. ὥστε εἰ τὸ συμπέρασμα διὰ τὰς προτάσεις πιστεύομεν, 

ἀνάγχη δήπου τὰς προτάσεις πολλῷ μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος πιστοτέρας 

εἶναι" εἰ γάο. πρὶν τῶν GE πίστιν λάβωμεν, πιστεύσομεν τῷ συμπεράσματι, 

25 οὐχ ἀπόδειξις ἂν τοῦτο εἴη μᾶλλον T, ἀπάτη. ὥστε t τις τὸν δεῖνα 
λέγοι περὶ τοῦδε εἰρηχέναι ὅτι ἀγαϑὸς εἴη, ἡμεῖς δὲ μὴ εἰδότες τὸν 30 

εἰπόντα, εἴτε ἀληϑὴς εἴη εἴτε μή, πιστεύσομεν περὶ ἐχείνου ὅτι ἔστιν 
, - ) 2 m— o 2 δ υ , Y ^ RR 

ἀγαϑός, δῆλον ὅτι, εἰ αἡ ἐχεῖνος ἀξιόπιστος εἴη. οὐδ᾽ dv ὁ μαρτυρούμενος 

4 μέν om. R (C) τίϑεται κτλ. om. V post τίϑεται add. μὲν a τ ὅτι — τούτων 

om. Ra! post ὅτι add. μὲν γὰρ a? οὐχέτι δὲ a?: οὐχ ἔστιν UV δείχνυται Υ 

8 μὲν οὖν UV, om. οὖν α΄: γὰρ ὁ ὁρισμὸς μὲν R, uiv ante γὰρ colloc. a! τιϑέμεϑα 

γὰρ τὸν, om. εἴ γε a! μέν om. Ua! 9 post δὲ τὸ add. iv ἀριϑμῶ Ra 
τὸ alt. om. Va 10 ὑπόϑεσις ---- ἔστιν om. V εἰ γοῦν V: ἡνίχα μὲν γὰρ Ra 

φαμὲν Ra 11 τ Ἐν. τὸ prius om. V 12 δέ om. V ὑποϑέμενον R 

13 ἥτις---ἐστι om. V ἥτις R: τί Ua 14 « υλλογισμὸς om. V 

15 ὃν χτλ. om. καὶ 11 ἐπεὶ V εἶπεν] p. 1102] 18 xai πρότερα Ua 

19 ὅτι: om. V ὑπάρχει U 20 ἐκεῖνο RU τῷ ἑτέρῳ a: τὸ ἕτερον RUV 
21 τὸν παῖδα alt. om. V 22 aut τῷ συμπεράσματι aut πιστευόμενον scribendum 

videtur 23 ἀναγχαῖον V πιστοτέρας τοῦ συμπεράσματος à 24 λάβοιμεν ἃ 

πιστεύσοιμεν Υ 25 εἴη post ἂν colloe. U: post ἀπάτη V immo ὥσπερ sive oiov 
: 97 21492 Ar Y 98 ὡς 

, - 26 λέγει R, pr. V ( ἀληϑὲς εἴτε ψευδὲς V ἔστιν om, V 28 ὡς V 
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ἔχοι τὸ εἶναι ἀγαϑός. διὸ ὁ Σωχράτης ἀσφαλέστερον πρὸς τὸν Πῶλωον 10v 
Sm. ΟΖ, E , ^ , , » ΄ 5 ^ € 5 ἌΝ εὐδαίμωνα εἶναι λέγοντα τὸν ᾿Αρχέλαον ἀπεχρίνατο εἰπὼν “οὐχ οἶδα" 

, ΄ - 9- QV 9) TX v Ww. 3X οὐ γάρ πω συγγέγονα τῷ ἀνδρὶ οὐδ᾽ οἶδα ὅπως ἔχει παιδείας τε xal 
διχαιοσύνης. ἀποροῦσι δέ τινες ἐν τούτοις λέγοντες “τί οὖν; ἐπειδὴ διὰ 

΄ 
* E: e , b Q^ - 3C , E B Q^ - , - 

ὅ τὸν οἶνον ὑπάρχει τὸ μεϑύειν τῷ ἀνθρώπῳ, dpa τὸ μεϑύειν μᾶλλον ἐν τῷ 50 
y 3! 7 ) SUO ^N ^ UN * RF LACUS [4 »" ἡ ' € , οἴνῳ ἐστίν; T, ᾿ἐπειδὴ διὰ τὸ ξίφος τέϑνηχεν ὁ ἀνϑρωπος, τὸ τεϑνηχέναι 
- e ΄ - , ) c - e ΄ μᾶλλον ὑπάρχει τῷ ξίφει; xal “εἰ τῷ χινουμένῳ ὑπάρχει τὸ ϑερμαίνεσϑαι 

διὰ τὴν κίνησιν, μᾶλλον ἢ χίνησίς ἐστι ϑερμὴ T, 6 χινούμενος: χαὶ μυρία 
τοιαῦτα. φαμὲν οὖν ἐπιλυόμενοι τὴν ἀπορίαν ὅτι, ὅταν δύο τισὶ τὸ αὐτὸ 

10 ὑπάρχῃ, ὑπάρχῃ δὲ τῷ ἑτέρῳ τούτων τὸ αὐτὸ διὰ τὸ λοιπόν, πολλῷ 
δήπου πρότερον χαὶ μᾶλλον ἐχείνῳ τοῦτο ὑπάρξει. οἷον εἰ τῷ ὕδατι τὸ 
ϑερμῷ εἶναι διὰ τὸ πῦρ ὑπάρχει, δῆλον ὅτι μᾶλλόν ἐστι ϑερμότερον τὸ 80 

πῦρ᾽ ὁμοίως εἰ τῷ σώματι τὸ ψυχρὸν ὑπάρχο: διὰ τὴν χίονα, πολλῷ δήπου 

μᾶλλον τῇ χιόνι τοῦτο ὑπάρξει. ὅϑεν χαὶ αὐτὸς τοῦτο αὐτὸ αἰνιττόμενος 

15 εἶπεν ὅτι ἐχείνῳ μᾶλλον ὑπάρχει, ὡς OU ὃ χἀχείνῳ, τῷ πρώτῳ φησί, 

τὸ τοιοῦτον ὑπάρχει" οὐχ ὑπάρχει δὲ ὅλως τῷ οἴνῳ τὸ μεϑύειν, ἵνα εἴπωμεν 
ὅτι χαὶ μᾶλλον ἔδει αὐτῷ ὑπάρχειν T, τῷ πιόντι, οὐδὲ τῷ ξίφει τὸ τε- 

ὕνάναι οὐδὲ τῇ χινήσει ἢ ϑερμότης. οὐ δοχεῖ Of μοι ὑγιῶς ἔχειν $, ἐπίλυσις 
-Ὁ 3 , *, , 3 Ψ , - 5 , ) , J - ,F τῆς ἀπορίας" οὐ γάρ ἐστιν ἐπίλυσις τοῦ ἀπόρου ἀλλ᾽ ἀνασχευὴ τοῦ προβλή- 35 

80 ματὸς xal αἴτησις τοῦ ζητουμένου. δεῖξαι γὰρ προέϑετο, ὅτι ἀνάγκη τὰς 

προτάσεις τὰς πρὸς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανομένας οὐ μόνον προεγνῶσϑαι 

τοῦ δειχνυμένου ἀλλὰ καὶ μᾶλλον" ἀνάγκη γάρ, φησί, μὴ μόνον προ- 

γινώσχειν τὰ πρῶτα, Y, πάντα T, ἔνια, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον. ὥστε 
' , , ΄ ^ v Quem? , € - NY, - 

xui ἀμφώύτερα προέϑετο δεῖξαι, xal ὅτι προγινώσχεσϑαι δεῖ xal ὅτι μᾶλλον 
$4 Ξ 7 € ἊΝ -“ , , A b ^ ow , ^ 

Z0 [(0] . e ὃ ς ξ ξ np6- 2 qt σχεσϑαι ξαν OZ οηὑτως ἐπιλυσώμεϑα, το uev O&Ety γνωρίζειν τας Tp 

2 λέγοντα εἶναι U οὐχ olóa κτλ.] Gorg. c. 26 p. 470 D 3 τἀνδρὶ V 

post olóa add. οὐδ V 4 τούτω Va τί οὖν om. V ἐπεὶ V 

6 ἐπεὰν 4 ὑπάργειν (post μᾶλλον), ew in ras. V τῶν χινουμένων ἢ 

8 μᾶλλον Ua: οὐ μὴν R: οὐκ οὖν V ἢ ὁ χινούμενος om. RV 9 δυσὶ τὸ V 

10 ὑπάρχοι pr. 1. U ὑπάρχῃ alt. om. V: ὑπάρχει U τῷ ἑτέρω post αὐτὸ colloc. V: 

τὸ ἕτερον R τούτων τὸ ἃ: τοῦτο RUV 11 post δήπου add. xai V 

ὑπάρξει τοῦτο ἐχείνω V τῷ (aute Sepp.) e τὸ corr. V 12 post ἐστι add. 

τὸ à ϑαυμαστότερον pr. U, corr. U? 18 ὑπάρχει RV 183. 14. μᾶλλον 

δήπου V 14 τοῦτο prius RUV: τὸ Ψυχρὸν, sed ante τῇ a 15 εἶπεν om. V 

ἐχεῖνο ἃ δι 0 al; δὲ: ὃν R: ὅὃξον Ua?: δὲ V χαχεῖνο a! τῷ πράγματι V: 

τὸ πρῶτον ἃ φημί om. a! 16 τὸ prius om. RUa! ὑπάρχειν pr.l. καὶ 

o5y om. V 10. 11 xai μᾶλλον εἴπωμεν ὅτι ἐχείνῳ ὑπάρχει a 11. 18 τεϑνηχέναι V 

18 μοι δὲ V ὀρθῶς ἃ ἔχειν post 19 ἀπορίας colloc. a 20 αἰτουμένου a 

20.21 τὰς πρὸς --- παραλαμβανομένας προτάσεις ἃ 21 τὴν om. V 22 ἀνάγχη 

— 23 μᾶλλον om. ἃ 28 τὰ πάντα 1| τὰ πρῶτα V post μᾶλλον add. οὐ τοῦτό φησιν 

[0] 

ἵνα ἔνια τῶν πρώτων μὴ γινώσχομεν, ἀδύνατον γὰρ οὕτω γενέσϑαι ἀπόδειξιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἀνάγη 

ἢ πάσας αὐτοπίστους εἶναι T, τινὰς μὲν αὐτοπίστους εἶναι, ἐνίας δὲ δι᾿ ἀποδείξεως ἔχειν τὴν 

πίστιν: ἄλλως U 24 χαὶ primum om. V προὔϑετο ἃ xai alt. RUV: τὸ ἃ 

25 γινώσχεσθϑαι om. V piv δὴ V 
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E E RI Sx , ΄ ᾿ ΡΘΟΥΝ " ' EU - 
τάσεις ὁμολογούμενον λήψεται, ζητήσει δὲ μόνον ὅτι χαὶ μᾶλλον αὐτὰς δεῖ 10ν 

, , , 

προξγνῶσϑαι τοῦ ἀποδειχνυμένου, ὡς εἶναι συγχριτιχὸν μόνον τὸ πρόβλημα. 40 
, , * - ex x RR , B MSN CT NA «- , "E UE 
ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο T, λέξις βούλεται. χαὶ ἄλλως δὲ δεῖται παραμυϑίας 6 λόγος. 
σ - ^ 

ὅτι δεῖ τὰς προτάσεις προξγνῶσϑαι τοῦ συμπερ 

Ἐπεὶ δὲ δεῖ πιστεύειν τε in E Q 

^ A v L - * , E DL ft» 

τοιοῦτον ἔχειν συλλογισμὸν ὃν χαλοῦμεν ἀπόδειξιν xai τὰ ἑξῆς ν 
* — , , μ᾿ ^ - ' 

εἰ γὰρ τῷ συμπεράσματι πιστεύομεν διὰ τὸν συλλογισμόν, συλλογισμὸν 
^ , ' , —- , - ^ 5» 

λέγω τὸν ἀπούόειχτιχον, πᾶς OC συλλογισμὸς εχ προτάσεων, ἀνάγχη e» (07 

πάσας τὰς προτάσεις ἡ μόνον προγινώσχεσϑαι τοῦ συμπεράσματος ἀλλὰ xot 

10 μᾶλλον ἐχείνου πιστοτέρας εἶναι" μὴ γὰρ ἐχείνων πιστευομένων οὐδ᾽ dy τῷ 45 

συμπεράσματι πεισϑείημεν. ἀνάγχη οὖν μὴ μόνον προγινώσχειν τὰ 

πρῶτα, ἣ πάντα T, ἔνια, ἀλλὰ xal μᾶλλον τὰ πρῶτα, δηλονότι τὰς 
προτάσεις. χαὶ ζητήσεως ἄξιον πῶς εἶπεν T, πάντα T, ἔνια. ἀνάγχη γὰρ 

e c^ δήπου πάσας τὸς προτάσεις προεγνῶσϑαι xal τὸ πιστὸν ἔχειν" εἰ γὰρ μίαν 
να , ^) * L4 * 

15 τις ἀμφιβάλλοι, οὐδ᾽ ἂν τὸ συμπέρασμα ἀκηϑές, ἤγουν ὡμολογημένον εἴη. 
v "- - - ^X * - - ἔστιν οὖν τοῦτο εἰπεῖν, ὅτι οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι τινὰς δεῖ ἠγνοῆσϑαι τῶν 

΄ , , ΄ T ΄ ^ 
προτάσεων, ἀλλ᾽ ὅτι Y, πάσας αὐτοπίστους εἶναι T, τινάς, τὰς δὲ λοιπὰς 50 
^) , ^ "mmm ' , ν ἘΠ 5 " - ' *, ^ - 

ὃι ἀποδείξεως τὴν πίστιν ἔχειν. | ἐπὶ γὰρ τῶν μὴ ἀποδειχτιχῶν συλλογι- Hr 

σιῶν ἐνίοτε χαὶ τὰς ponas ἀγνοοῦντες, T, πάσας T, τινάς, συγχωροῦμεν 

90 τῷ συμπεράσματι" οἷός ἐστιν ὁ ἐν τῷ Μένωνι συλλογισμός. ὅτι γὰρ διδα- 

χτὸν ἢ ἀρετή, συλλογίζεται οὕτως" 5 dpst? ἐπιστήμη. T, ἐπιστήμη διδαχτόν, 

pde ἄρα διδαχτόν. ἐν τούτῳ γὰρ τῷ συλλογισμῷ ἢ μὲν μείζων πρότασις 

E». ὅτι àntstum διδαχτόν: ἀλλὰ δὴ xul τὸ συμπέρασμα" xal γὰρ ἢ ἀρετὴ 5 

διοαχτόν. οὐχέτι δὲ xal ἢ ἐλάττων τὸ πιστὸν ἔχει: πόϑεν γὰρ ὅτι ἢ ἀρετὴ 

95 ἐπιστήμη ἐστίν: ἴσως δέ τις το ἐπιστήσας οὐδὲ τῇ μείζονι 

συγχωρήσει, ὅτι ἢ ἐπιστήμη διδαχτόν. εἰ γὰρ ἐδείξαμεν ὅτι τῆς ἐπιστ 
΄ 

αέν ἐστιν ἀναπόδειχτος. ὡς T, τῶν χοινῶν ἐννοιῶν. f, δὲ δι᾿ ἀπο 
h 9 i i 

ὁμολογουμένως V χαὶ μᾶλλον seripsi: inv. ord. RUV: μᾶλλον post δεῖ colloe. a 

ἐνδεικνυμένου pr. U, eorr. U? 8 ἄλλως δὲ V, om. δὲ RU: διὰ τοῦτο à 

τὸ χτλ. om. V τῷ χτλ. om. Ra 

ante πιστ. add. φησι a 1.8 συλλογισμὸν δὲ om. a 8 λέγει V: λέγω δὴ a 

προτάσεως V 9 πᾶσα R 10 ἂν om. ἃ 10. 11 τὸ συμπέρασμα Ra 

11 πιστεύσωμεν V: πιστὸν ἂν γένοιτο à τοίνυν ἃ γινῴσκχειν U: προγινώσχεσθϑαι V 

11.12 πάντα τὰ πρῶτα ἃ 13 ζητῆσαι δ᾽, om. zai ἃ 7 prius om. UV 

7; alt. Va: 7; «ai R: zat U 14 δὲν uii RUa 15 ἀμφιβάλλει RV ἀληδῶς V 

εἴη RUV: ὑπάρχοι a 16 τοῦτο prius om. Va δεῖ τινας V 18 post 

ἔχειν add. οἷον ἡ ψυχὴ ἀπαϑὴς κατ᾽ οὐσίαν, τὸ ἀπαϑὲς κατ᾽ οὐσίαν ἀϑάνατον, ἡ ψυχὴ ἄρα 

QT (2 μὰ 

E 
ξ 

- 
{ οὖν ἃ τὸ συμπέρασμα Ra 

Σ , * - ΄ " " , ἘΠ ΜΠ} ᾿ 4 PRU S EE: 

ἀϑάνατος. ἰδοὺ τοίνυν ἐνταῦϑα ἡ μὲν μείζων πρότασις, ἡ λέγουσα τὸ ἀπαϑὲς κατ᾽ οὐσίαν ἀϑά- 
ε ἬΝ A. , * 2 τῇ ^" th mb C yq s P3] , ξεως BET d S dni 

νατον, αὐτοπίστος ἔστι χαὶι ἀαναπούεῖχτος. Tj OE ἐλάαττῶν ὁξεται ἀποὃςε ($606, τῆς τι ἢ "T 
2 

ἁπλῆ ἐστι χατ᾽ οὐσίαν, τὸ δὲ ἁπλοῦν χατ᾽ οὐσίαν ἀπαϑεές ἐστι xav οὐσίαν, ἡ ψυχὴ ἄρα 

ἀπαϑής ἐστι κατ᾿ οὐσίαν. ὥστε οὗτος ὁ συλλογισμός, φημὶ δὴ ὁ προρρηϑεὶς, τὴν μείζονα ἣν 

ἔφημεν, αὐτόπιστον ἔχει, τὴν δὲ ἐλάττονα δεομένην ἀποδείξεως Ua 19 χαὶ om. V 

20 oiov ὅτι ὁ R ἐν τῷ Μένωνι] p. 81 B sq. 22 ἡ ἀρετὴ ἄρα — 38 διδακτόν om. V 

23 ὅτι (ἢ) σοπίοῖο 24 «ai a; om. RUV πότε R: πάλιν V: οὐδὲ a 

γὰρ om. V εἰ ἡ a 20 post ἐστίν add. ἴσμεν ἃ τὴν μείζονα V 
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JAEN 

ἡμῖν Poe een αἱ OX χοιναὶ ἔννοιαι οὐχ εἰσὶ διδαχταί, οὐχ ἄρα ἀληϑὲς 10 
Ἁ ed 5 "M M ΒΥ , A: i et » M e τὸ πᾶσαν ἐπιστήυην διδαχτὸν εἶναι. ὥστε οὐδὲ ἢ μείζων ἔχει τὸ ὥμο- 10 

γῆσϑαι" οὐδὲ γὰρ χαϑόλου Eee μὴ οὖσα δὲ χαϑόλου xai ἀσυλλόγιστον 
, ποιεῖ τὸ σχῆμα, εἰ xal χρειττόνως T, χατὰ ἀπόδειξιν διαχέοιτο, ὡς αἱ τῶν 

5 χοινῶν ἐννοιῶν τε xal ἀξιωμάτων εἰσί, χαὶ δῆλον ἐντεῦϑεν, ὅτι xal ἀνω- 
τέρω, ἔνϑα ἔλεγεν ἀνάγχη μὴ μόνον προγινώσχειν τὰ πρῶτα, T, 
πάντα ἣ ἔνια, τὸ προγινώσχειν ἐπὶ τῶν χοινῶν ἀξιωμάτων ἐλάμβανε 

τὸ δίχα ἀποδείξεως προγινώσχειν, xal διὰ τοῦτο προσετίθει τὸ ἔνια. ἰδοὺ 
γὰρ ἐνταῦϑα σαφῶς τῶν προτάσεων τὰς μὲν εἶπεν εἰδέναι, τουτέστι 1 

Dar) 10 OU ἀποδείξεως γινώσχειν, τὰς δὲ χρειττόνως T, χατὰ ἀπόδειξιν εἰδέναι" τὸ 
5 γὰρ βέλτιον διαχείμενος 7, εἰ 3 μος εν εἰδὼς τοῦτο σημαίνει, του- 

τέστι χρειττόνως αὐτὰς γινώσχων T, χατὰ ἀπόδειξιν. 

τοῦτο, εἰ μή τις προγνώσεται τῶν δι’ 

üctfty πιστευόντων. 
. 

p. 218 Συμβήσεται ὃ 
ἀπ o. ὦ“ 

15 Τοῦτο ποῖον; τὸ ἐναντίον οὗπερ εἶπεν. εἶπε δὲ ὅτι οὐχ οἷόν τε 30 
πιστεύειν μᾶλλον ταῖς προτάσεσι τοῦ συμπεράσματος, εἰ μή τις προγνώσεται 

τὰς προτοσεις τοῦ συμπεράσματος. τοῦτο οὖν ἀδύνατον, λέγω δὴ τὸ μὴ 

προεγνωχότα τὰς προτάσεις πιστεύειν αὐταῖς μᾶλλον τοῦ συμπεράσματος" συῳ- 

βήσεται γὰρ τῷ μὴ μεν τος μὲν τὰς προτάσεις εἰδέναι δὲ τὸ συμπέρασμα 
YN, 

90 λέγοντι τὰ ἐναντία λέγειν. διὰ μὲν γὰρ τὸ εἰδέναι τὸ συμπέρασμα ἀνάγχη 

αὐτὸν xol τὰς προτάσεις εἰδέναι: ἐπειδὴ δὲ μήτε OU ἀποδείξεως τυγχάνει 

εἰδὼς τὰς προτάσεις μήτε χρεῖττον ἢ xat ἀπόδειξιν, ἀδύνατον δὲ ἄλλως 95 

τι εἰδέναι χυρίως, οὐχ ἄρα εἴσεται τὰς προτάσεις: ἀλλὰ μὴν xal εἰδέναι 

ἀνάγχη δι᾿ ἃς xoi τὸ συμπέρασμα λέγει εἰδέναι. τὰς αὐτὰς ἄρα xal εἴσε- 

[S9] [2n εἰ αι χαὶ οὐχ εἴσεται. χαὶ τὸ συμπέρασμα δὲ xal εἴσεται xal οὐχ εἴσεται" 

εἴσεται μὲν διὰ τὸ ὁμολογεῖν εἰδέναι, οὐχ εἴσεται δὲ διὰ τὸ ἀγνοεῖν τὰς 

προτάσεις: εἰ γὰρ τῷ το λέγοι πιστεύειν μὴ προεγνωχὼς τὰς 

προτάσεις, πρόδηλον ὡς οὐδὲ τὸ συμπέρασμα εἴη ἐγνωχώς. εἰ οὖν ταῦτα 
, ἊΝ 7 

ἀδύνατα, ἀδύνατον ἄρα μὴ προεγνωχότα τὰς προτάσεις εἰδέναι τὸ συμπέ- 30 

1 περαίνεται V 9 τὸ ὡμολ. ---ὅ εἰσί] τὸ ἀληϑὲς, εἴ γε χαϑόλου ληφϑείη. εἰ δὲ μὴ καὃ- 

όλου, ἀσυλλόγιστον γίνεται τὸ σχῆμα διὰ τὸ τὴν μείζονα γίνεσϑαι μερικην a! 2. ὃ ὁμολο- 

γεῖσϑαι VU?: ὡμολογεῖσϑαι a? ὃ οὐγὰρ V x«i RUa?: ἀληϑὴς V 4 ποιεῖται V 

κρειττόνως 7, Ua?: om. RV ὡς αἱ RUa?: ὥστε V 9 vc om. V ὅτι om. V 

6 ἀνάγχη om. V 1.8 ἐλάμβανε τὸ scripsi: ἐλαμβάνετο RUa: ἐλάμβανε V 

8 προτάσεις τὰ ἔνια V 9 post γὰρ add. zai Ra 10 γινώσχειν RUa: εἰδέναι V 

εἰδέναι om. V 11 εἰ om. Ra 12 χρεῖττον αὐτὸ V γινώσκων seripsi: γινώσκειν 

libri 13 τιῦ προγνώσεται χτλ. om. V 15 ante τοῦτο repetit Συμβήσεται--- 

πιστευόντων ἃ ὅπερ R: & V ὅτι om. V 16 τῶν προτάσεων c) 

συυπεράσματι Ra 17 δὲ U 18 αὐτῶν — τῷ συμπεράσματι ἃ 19 τὸ (ante μὴ)Ἔ U 

20 τὰ ἐναντία οἷς λέγει a': om. R 21 ἐπεὶ V 25 χυρίως om. αὶ 

29.24 χαὶ ἀνάγκη, om. εἰδέναι R: ἀνάγκη λέγει εἰδέναι a! 24 δι᾿ ἃς Ua?: διὰ τὸ Ra! 

àv V λέγειν Ra! 25 καὶ τὸ ---οὐχ εἴσεται om. ἃ δὲ om. V 

21 τὸ συμπέρασμα Ua λέγει V 28 ἐγνωριχώς U 29 προεγνωχότας V 



7o teta Ple i 

Nee 

$^ 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. 12 (Arist. p. 72234.91 b1] A1 

ρασμα. τὸ δὲ εἰ μή τις προγνώσετα' τῶν OU ἀπόδειξιν πιστευόντων Ilr 
ΡῚ σ Ld ' 

' 
; : 

y Tj τὸ λεγόμενον οὕτως" 
ὩΣ ΄“ ΡΣ ἘΠ -€ ΄ P] D 
6 ᾿Αλέξανδρος ἀντὶ τοῦ ᾿ πιστευομένων᾽ φησίν, 

, ^ , ^ — ἊΝ ' *, ^ 

εἰ μή τις προγνώσεται, δηλονότι τὰς προτάσεις τῶν διὰ τὴν ἀπόδειξιν 

πιστευομένων, τουτέστι τῶν συμπερασμάτων. xdy ὃὲ πιστευόντων ἀχούωμεν, 
wv ES coniatnerieeXeti I EUER : vind 25 ἔχεται διανοίας T, λέξις τοιαύτης" εἰ μή τις τῶν πιστευόντων ἀνθρώπων 35 σι 

διὰ τὴν ἀπόδειξιν προγνώσεται τὰς προτάσεις. 

ρ. 9181 Τὸν δὲ μέλλοντ 
( 
2 

^l 
O&tG εως xai xà ἑξῆς. 

Ὃ βούλεται λέγειν, τοιοῦτόν ἐστιν. ὅτι οὐ μόνον τοῦ συμπεράσματος δεῖ 

10 τὰς παραλαμβανομένας προτάσεις πιστοτέρας εἶναι ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀντιχειμένων 

αὐταῖς. οἷον εἰ διὰ τοῦ λαβεῖν ὅτι οὐδὲν γίνεται $£x τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 
ὄντος χατασχευάζοιτό τι, δεῖ τοῦτο τὸ μηϑὲν ἐχ τοῦ μηδαμῇ υηδαμῶς 10 

ὄντος γίνεσϑαι οὐ μόνον τοῦ συμπεράσματος πιστότερον εἶναι ἀλλὰ χαὶ 

τοῦ ἀντιχειμένου αὐτῷ, λέγω δὴ τοῦ γίνεσθαί τι ἐχ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 

15 ὄντος. εἰ γὰρ οὕτως ἔχοι περὶ τούτου ὡς δύνασϑαί ποτε xal ἄλλως ἔχειν, 
δῆλον ὅτι οὐδ᾽ ἂν τὸ διὰ τούτου συναγόμενον συμπέρασμα ἀμετάπτωτον εἴη" 

εἴπομεν δὲ τὴν ἐπιστήμην τοιαύτην εἶναι ὥστε μὴ δύνασϑαι ἄλλως ἔχειν. 

^) wA - Y ^ 

7901] ᾿Αλλὰ μηδ᾽ ἄλλο αὐτῷ πιστότερον εἶναι μηδὲ Tvaopt- 
Ρ i [! [! ! i 

c 

μώτερον τῶν ἀντιχειμένων ταῖς ἀρχαῖς, ἐξ ὧν ἔσται συλλο- 50 

20 γἱσμὸς ὃ τῆς ἐναντίας ἀπάτης. 

5» E [cd , M^ , * " : " τ pil , 

Οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι μή τι ἄλλο πιστότερον, ἀλλὰ μὴ εἶναί (xt) πιστότερον 

1 ἀποδείξεως RV 2 πιστευόντων V φησὶν RUV: ἐξέδωχεν a 

οὕτως RUV: τοιοῦτον ἃ 9 προγνώσεται post προτάσεις colloe. V δηλονότι τὰς 

om. V: δηλονότι post προτάσεις colloe. U OU ἀποδείξεως V 4 τουτέστι RUa: 

ἤτοι V post συμπερασμάτων add. ἵνα ληφϑῇ τὸ, πιστευόντων, ἀντὶ τῶν πιστευομένων, 

(sequentia om. a?) x«i ἔχηται piv xai τοῦτο διανοίασ ὑγιοῦς ἃ χἂν δὲ Ua?, om. 

δὲ RV: ἐὰν δὲ «ol a! ante πιστευόντων add. τῶν U ἀχούοιμεν V 

5 ante ἔχεται add. πάλιν a! ἡ λέξις τοιαύτης ἐννοίας a! post τις add. φησι a! 

6 διὰ a: εἰς RUV τὴν om. V 7 τὴν δι᾿ xtÀ. om. RV 8 τὰ 

seripsi: óc U 9 δεῖ post 10 προτάσεις colloc. a 10 τὰς προτάσεις παρα- 

λαμβάνειν RUa 12 post ὄντος add. xai a? τι, δεῖ Ra!: δὴ xai UVa? 

τὸ Ra: ὅτι (τί add. a?) οὐ δεῖ UVa? μηϑὲν om. UVa?: post τοῦ colloe. a! 

13 post μόνον add. οὖν UV post εἶναι add. δεῖ! V 15 ἔχει νὰ 

16 τὸν Ra! διὰ τούτου α΄: διὰ τοῦτο RUV: om. a! συνάγοντα τὸ συμπέρασμα Ra! 

11 post εἴη add. οὕτω περαίνειν, ὥστε μὴ δύνασϑαι ἄλλως ἔχειν. UD μόνον δεῖ τὰς dps 

μᾶλλον γνωρίζειν. δεῖ φησι, μὴ μόνον τὰς προτάσεις χαὶ τὰ συμπεράσματα σαφῶς εἰδέναι, 

ἀλλὰ μηδὲ ἔχειν ἄλλο τι τῶν ἐναντίων ταύταις πιστότερον τούτων τῶν προεξητασμένων. ἐὰν 

γὰρ ἔχῃ πιστότερα τὰ ἀντιχείμενα ταῖς ἀρχαῖς, ἔσται αὐτῷ ὁ συλλογισμὸς ὁ τῆς ἐναντίας ἀπάτης. 

χαὶ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν τὸ καλὸν ὠφέλιμον, ἐρεῖ, τὸ κακὸν ὠφέλιμον αἴ: οὐ μόνον — ὠφέλιμον | 

εἴπομεν] p. 11b 12 oz V 18 ἄλλω ἃ post ἄλλο add. τι V αὐτῷ a Arist.: αὐτὸ αὶ: 

αὐτῶν UV (M) πιστότερον κτλ. om. V πιστότερον εἶναι om, U 21 post μὴ prius add. 

εἶναι R ἄλλο τι à post πιστότερον prius add. εἶναι ἃ εἴη ἃ τι alt. addidi 
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τῶν ἀντιχειμένων ταῖς ἀρχαῖς, ἐξ ὧν συμβήσεται, λέγω δὴ τῶν 
ἀντιχειμένων, ψευδῆ συλλογισμὸν γίνεσϑαι" εἰ γὰρ ἐχ τοῦ λαβεῖν μηδὲν 

- id ope τον ας OCT SS E NOE uoa ἘΞ 
üslv ἐχ τοῦ μηδαμῇ υηδαυῶς γίνεσθαι ἀληϑὴς συλλογισμὸς γέγονε, δῆλον 

ὡς ἐχ τοῦ ἐναντίου τούτου ψευδὴς συναχϑήσεται συλλογισμός, | 

- p" * 

p.264 'Evtotc u£&v o σι 

"Εδει τὸν περὶ ἀποδείξεως διαλεγόμενον μὴ μόνων ὅσα συντείνει εἰς 5 

ϑεωρίαν αὐτῆς παραδοῦναι, ἀλλὰ χαὶ τὰ περὶ τῶν τὰ ἐναντία διαταττο- 

μένων διελέγχειν. διὰ τοῦτο οὖν ἐν τούτοις ὃ ̓ Αριστοτέλης εἰπὼν τί ποτέ 

10 ἐστιν ἀπόδειξις, νῦν προτίϑεται χαὶ τοὺς τὰ ἐναντία τῷ ὅρῳ τῆς ἀποδείξεως 

διαταττομένους διελέγχειν. εἰσὶ OE οὗτοι ot τε μὴ εἶναι ὅλως ἀπόδειξιν 

ἄντιχρυς λέγοντες xal οἱ πάντα εἶναι ἀποδειχτὰ ὑποτιϑέμενοι, ἀληϑέστερον 

ὃὲ εἰπεῖν χαὶ αὐτοὶ ἀναιροῦντες ἀπόδειξιν OU ὧν πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι 10 

ἔγουσιν, ὡς μαϑησόμεϑα" ἀνάγχη γὰρ δήπου T, μηδενὸς εἶναι ὅλως ἀπό- 

15 ὅξιξιν T, πάντων εἶναι ἣ τινῶν μὲν εἶναι τινῶν δὲ οὔ. ἐλέγξας οὖν τούς 

τ [0] λέγοντας μὴ εἶναι ὅλως ἀπόδειξιν χαὶ τοὺς πάντα εἶναι ἀποδειχτὰ λέγοντας 

xai χαταλιπὼν τὸ ἀληϑές, τὸ τινῶν μὲν εἶναι ἀπόδειξιν τινῶν δὲ οὔ, ὕστερον 

δείξει τίνων μέν ἐστιν ἀπόδειξις, τίνων δὲ οὔ. χαὶ τί δήποτε μὴ τὴν 
- 

ἀρχὴν τοῦτο ἐζήτησεν: εἰ γὰρ [OE] ν τοῖς προβλήμασιν πρότερόν ἐστι τὸ εἰ 1ὖ 

90 ἔστι τοῦ τί ἐστιν, ἔδει πρότερον τὸ εἰ ἔστιν ἀπόδειξις ἀποδεῖξαι, εἶτα τὸ 
τί ἐστι παραδεδωχέναι. ἀλλὰ πρῶτον παραδοὺς τὸ τί ἐστιν, οὕτω νῦν ἐπὶ 

τὸ εἰ ἔστι μεταβέβηχε. φαμὲν οὖν ὅτι, ὥσπερ ἐν τῇ περὶ τοῦ χενοῦ 
ζητήσΞξι πρότερον τὴν ἔννοιαν τοῦ χενοῦ παραδέδωχε, τί ποτε εἶναι τὸ χενὸν 

ὑπολαμβάνομεν, εἶτα οὕτως ἐζήτησε περὶ αὐτοῦ εἴτε ἔστι τοῦτο εἴτε 
ux, οὕτω xoi ἐνταῦϑα τὴν ἔννοιαν παραδοὺς τῆς ἀποδείξεως πρότερον τῷ σι 

οὕτως ἐζήτησεν εἴτε ἔστιν ὃ τοιοῦτος τῆς ἀποδείξεως τρόπος εἴτε μή. ἐν 90 

οἷς γὰρ ἣ οὐδ᾽ ὅλως ἔχομεν τὴν περὶ τοῦ τί ἐστι τὸ ζητούμενον ἣ τί 

3 δεῖν deleverim 9 οὐ χτλ. om. R 6 post lemma add. l'tot φησι διὰ τὸ πρέπειν εἰδέναι 

τὰ πρῶτα, ἤγουν τὰς προτάσεις τὰς ἐξ ἀποδεδειγμένων xal αὐτοπίστων, οὐ δοκεῖ ἐπιστήμη elvat 

ἀποδεικτική. τίς γάρ φησι δύναται πάντα αὐτόπιστα χαὶ ἀποδεδειγμένα εὑρίσχειν. ἄλλως Ua 

1 post ἔδει add. οὖν Ua 8 παραδιδόναι ἃ χαὶ τοὺς τὰ ἐναντία διαταττο- 

μένους V τὰ prius om. R 9 ἐλέγχειν a κἂν τούτω V 10 «oi 

om. RVa ταναντία V "o ἐλέγχειν Ra 12 λέγεσθαι V 
ἀποδειχτιχὰ V, U pr. (eorr. U?) itemque vs. 18 13 post ἀναιροῦντες add. τὴν V 

14 μαϑησόμεϑα] p. 12525 sq. ἀναγκαῖον V prov καὶ ὅλως post ἀπό- 

δειξιν colloe. V: ante εἶναι ἃ 15 εἶναι prius om. V μὲν om. V 16 τε 

om. V ἀποδειχτιχὰ RV, U pr. (eorr. U?) 11 zai om. Ra οὔ RUV: 

μὴ elvat. ἀπόδειξιν ἃ ὕστερον] p. 120 18 sq. 18 οὔ RUV: οὔκ ἔστι ἃ 

19 ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν al 20 τὸ prius RV: τοῦ Ua ἀπό δειξιν U?a 

ποιῆσαι ἃ 21 πρῶτα V 22 dv và R περὶ om, UV 22.23 ἐν 

τῇ περὶ τοῦ κενοῦ ζητήσει] Physic. IV 6—9 28 πὸ. om. V 24 post αὐτοῦ add. 

xal à τοῦτο om. fort. recte a 25 οὔ ἃ χἀνταῦϑα V: ἐνταῦϑα Ra 

21 περὶ om. U 
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, "ν b » ^ UJ - , - , v *, 

σημαίνει ἔννοιαν T, ἀμυδρὰν τῆς σημασίας αὐτοῦ φαντασίαν ἔχομεν, ἐν [1ν 

τούτοις, εἰ μὴ εἰδείημεν τὴν ἔννοιαν τὴν περὶ τοῦ ὑποχειμένου πράγματος, 
^ 06" »ν 2.x T Y a T - δι , et) 2 rA x Ee ΕΣ ΄ M 

60 Qv, εἰ ἐστιν Ἢ wf, Ἴνῶναᾶι οὐναϊμεῦα. ξῷ οὧν μέντοι npocayss εστι 
, v , , - 'N 

τί ποτε σημαίνει τοὔνομα, ἐν τούτοις προτερεύσει ἣ περὶ τοῦ εἰ ἔστ! 

5 ζήτησις. οἷον ἱπποχένταυρος" δῆλον γάρ ἐστι τί mots εἶναι τὸ τοιοῦτον 95 
- e. - , T ' , ΄ , , 

ζῷον ot μῦϑοι βούλονται. εἰ οὖν περὶ τούτου εἴη 1, σχέψις, πρότερον 

τὸ εἰ ἔστι ζητητέον τὸ τοιοῦτον ζῷον. εἰ δειχϑείη οὖν ὅτι οὐχ ἔστιν, οὐ- 
δεμία ἔτι χαταλειφϑήσεται ἡμῖν σχέψις περὶ τῶν λοιπῶν προβλημάτων. 

εἰ δὲ δειχϑείη ὅτι ἔστι, τότε λοιπὸν ἐπιστημονιχώτερηον χαὶ τὴν περὶ τοῦ 
10 τί ἐστι σχέψιν ποιούμεϑα. εἰ δὲ τὴν περὶ τοῦ ζητουμένου ἔννοιαν ἀμυδρὰν 

v κῶς NS Y - -r; - 

ἔχομεν, τί ποτε βούλεται δηλοῦν τοὔνομα, πῶς οἷόν τε περὶ τούτου ζητεῖν 
ν ᾿ ' τ , ^ ^ , ^r [4 ' - 

εἴτε ἔστιν εἴτε μή: ἐπεὶ οὖν οὐ σαφὴς οὐδὲ πάντῃ ἦν δήλη ἢ περὶ τῆς 80 

ἀποδείξεως ἔννοια, εἰκότως πρῶτον διδάξας τί ποτε εἶναι ἀπόδειξιν ὑπονοοῦμεν, 

ὅτι συλλογισμὸν τοιόνδε, οὕτως ἐζήτησεν εἴτε ἔστιν ὁ τοιοῦτος συλλογι- 

15 συὸς εἴτε μή. ἀναγχη δήπου πάντως T μηδενὸς εἶναι ἀπόδειξιν T, πάντων 
ἢ τινῶν μὲν εἶναι τινῶν Oi μή. πάντες οὖν, xal οἱ μηδενὸς εἶναι λέγοντες 

ἀπόδειξιν xai οἱ πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι xai οἱ τινὰ μὲν ἀποδειχτὰ τινὰ δ᾽ 85 
Ae : : » " - ZA - P. Ax e , " ze » ΞΕ Ld € *, es 

οὔ, χοινῷ συνημμένῳ ἐχέχρηντο τοιούτῳ εἰ ἔστιν ἀπόδειξις, ἀνάγχη mpo- 

εγνῶσϑαι τὰ πρῶτα ὅπερ xai ἀληϑές ἐστι xal Tm fulv ἐν τῷ τῆς ἀπο- 
H^ eco /S. * ^w 2 , ' , τ ' 

20 δείξεως ὅρῳ παραδέδωχε, τὸ δεῖν £x πρώτων xol γνωριμωτέρων εἶναι τὴν 

ἀπόδειξιν. οἱ μέντοι T, πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι λέγοντες ἢ υτηδενὸς εἶναι 
* ᾽ν" H1 UT , LE , * "^ 7» ) e , v» 

ἀπόδειξιν προσετίϑεσαν τῷ ἑπομένῳ τὸ “δι᾿ ἀποδείξεως οὕτως" εἰ ἔστιν 
RE NA L53 Y 4 - ἣν 13 ΄ ΄-΄ ΄ ' ' ἀπόδειξις, dvdqxv xà πρῶτα εἰδέναι δι’ ἀποδείξεως" ἥτις προσϑήχη xal τὴν 

αἰτίαν τῆς πλάνης αὐτοῖς ἐποίει. τούτῳ οὖν τῷ συνημμένῳ χρώμενοι οἱ 40 " 
L 

D 
D 

25 μὲν ui εἶναι ἀπόδειξιν τιϑέμενοι χατεσχεύαζον τοῦτο τῷ δευτέρῳ τῶν ὑπο- 

] 5 Ra: 3] τὴν U: thv V τῆς φαντασίας V φαντασίας ἃ 2 τούτω V post 

τούτοις add. πρότερον τὸ περὶ τούτου ζητοῦυεν, εἶτα περὶ τοῦ εἰ ἔστιν a! v1, quod addere 

voluit Waitz Organ. II p. VIII, om. U: δὲ a τὴν περὶ om. UV 2 δυναίμεθα scripsi: 

δυνάμεϑα RUV: δυνηϑείημεν a ἐστι om. V 4 τί om. R ποτε om. V 

τούτω V πρωτεύει UV: προτερεύει ἃ 9 post oiov add. ἔστω ἃ ἐστι om. V 

εἶναι om. V 6 τοιούτου RU: τοῦ τοιούτου ἃ 1 om. ἃ 1 τὸ prius om. U 

post ζητητέον add. εἰ RUa τοιοῦτον τὸ RUa 8 χαταληφϑήσεται RUa 

post λοιπῶν add. περὶ αὐτοῦ ἃ 9 ὅτι ἔστι om. UV ἐπιστημονιχωτέραν V 

10 ἐπίσκεψιν R: ζήτησιν V τὴν om. V: post περὶ colloe. U post ἀμυδρὰν 

add. μὴ UV 11 ποτε δηλοῖ V post πῶς add. οὖν R t09100—]12 περὶ 

τῆς om. V 12 οὐ RU: οὐδὲ a οὐδὲ U: o5 Ra ἦν Sa: ἢ R: om. U 

13 διδάξας ante πρῶτον colloc. a: δείξας U ἐστιν ἀπόδειξις ὡς ὑπονοοῦμεν V 15 post 

μή add. ἐπεὶ οὖν τὰ εἰχότα περὶ τῆς ἀπορίας ταύτης ὅσον εἰς λύσιν αὐτῆς εἰπεῖν ἐνεδέχετο 
5 ες a παρεϑήχαμεν, ἔλϑωμεν ἐπὶ τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐξήγησιν ἃ δέ που V ἀπόδειξιν elvat V 

16 εἶναι prius om. V o5 V πάντως V οὖν Ua: δὲ RV 16.17 ἀπόδειξιν 

λέγοντες a 11 πάντες αὶ ἀποδειχτὰ prius post εἶναι colloc. a: ἀποδειχτιχὰ V, U pr. 

(eorr. U?) ot alt. Ra: εἰ UV ἀποδειχτὰ alt. om. a: ἀποδειχτικὰ V, U pr. (corr. U?) 

18 zowr, Ra συνημμένως à τούτω RUa 18. 19 προεγνῶσϑαι τὰ om. V 

19 8 V 19. 20 ἐν τῷ τ. dro. 0.] p. 112] 20 πρώτου V γνωρι- 

μώτερον V 21 ἀποδειχτιχὰ V 22 ἀπόδειξις προσετέϑησαν V τῷ 60 V 

24 αὐτοῖς τῆς πλάνης Ra τῷ om. V 25 τούτω V 
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ϑετιχῶν χρώμενοι τοῦτον τὸν τρόπον: εἰ ἔστιν ἀπόδειξις, ἀνάγχη προ- Iv 

εἸνῶσϑαι τὰ πρῶτα δι᾽ ἀποδείξεως: ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον προεγνῶσϑαι τὰ 

πρῶτα δι᾽ ἀποδείξεως" οὐχ ἔστιν ἄρα ἀπόδειξις. πόϑεν δὲ ὅτι οὐχ ἔστι τὰ 

πρῶτα ᾿νῶναι δι᾿ ἀποδείξεως; ὅτ' ἀνάγχη ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι. εἰ γὰρ τὰ 

5 πράγματα ἄπειρά εἰσι, δεῖ τὰ πρῶτα διά τινων προτέρων ἀποδείχνυσϑαι" 45 

τὸ δὲ ἄπειρον ἀδιεξίτητον: ὥστε οὐχ ἔσται τῶν πρώτων ἀπόδειξις: τῶν 
πρώτων δὲ μὴ ἐγνωσμένων ἀπόδειξιν γενέσϑαι ἀδύνατον. εἰ δὲ χαὶ μὴ ἐπ᾽ 

ἄπειρον εἶσι τὰ πράγματα ἀλλὰ χαταλήξομεν εἴς τι ἔσχατον χαὶ πρώτην 

ἀρχήν, ἀνάγχη δήπου ἐχεῖνο διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοῦ πρότερον μὴ εἶναι 

10 ἀποδειχτόν, εἴ γέ φαμεν τὰ πρῶτα δεῖν προεγνῶσϑαι δι᾿ ἀποδείξεως, πᾶσαν 
δὲ ἀπόδειξιν ἔχ τινων πρώτων xal προεγνωσμένων εἶναι" τοῦ ὃὲ πρώτου 50 

uj ἀποδεδειγμένου οὐδ᾽ ἂν τὰ δεύτερα ἀποδειχνύοιτο. ὥστε λείπεται τὸ 

wj εἶναι ὅλως ἀπόδειξιν. οὕτω μὲν οὖν οἱ τὴν ἀπόδειξιν ἀναιροῦντες. οἱ 
2 
c^ δὲ πάντα ἀποδειχτὰ λέγοντες χατεσχεύαζον τοῦτο τοῦτον τὸν τρόπον" εἰ ἔστιν 

15 ἀπόδειξις, ἀνάγχη τὰ πρῶτα εἰδέναι δι’ ἀποδείξεως: ἀλλὰ μὴν ἔστι τὰ 
- Pb 7 ^) Ὁ Ὁ »» bid » 5 , DE ^) ec πρῶτα εἰδέναι OU ἀποδείξεως: ἔστιν ἄρα ἀπόδειξις. δῆλον δ᾽ ὅτι 

χαχῶς τὴν πρόσληψιν ἐλάμβανον: τιϑέντες γὰρ τὸ ἑπόμενον | οὕτω I2r 
συνῆγον τὸ ἡγούμενον δέον ἀνάπαλιν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ὑποϑετιχῶν τῇ 

ϑέσει τοῦ ἡγουμένου τὸ ἑπόμενον συνεισάγειν. εἰ γὰρ εἴποιμι οὕτως ᾿εἰ 

20 ἀνϑρωπός ἐστι, xal ζῷόν ἐστιν᾽, εἶτα προσλήψει χρήσομαι τῷ ἑἕπομένῳ 
i) ' , 5 "ow ) 5 v *, Qv ^ e € ' v. »w ) 

ἀλλὰ wc» ἐστι Ce ov , οὐχ ἔστιν ἀληϑὲς τὸ συνάγειν x«t ανῦρωπος ἀρα΄. 

χαχῶς οὖν τῇ προσλήψει χρώμενοι ψευδὲς συνῆγον συμπέρασμα. χατεσχεύαζον 

ὃς τὴν πρόσληψιν, λέγω δὴ τὸ ᾿ἀλλὰ μὴν ἔστιν εἰδέναι τὰ πρῶτα OU ὅ 

ἀποδείξεως᾽, τοῦτον τὸν τρόπον: εἰ γὰρ xal μὴ ἔστι, φασί, διά τινων 

95 πρώτων ἀποῦδειχνύναι αὐτά, ἀλλ᾽ οὖν ἔστι τῇ χύχλῳ δείξει αὐτὰ ἀποδεῖξαι. 

ἢ δὲ χύχλῳ δεῖξις γίνεται λαμβανόντων ἡμῶν τὸ συμπέρασμα xol τὴν 

ἑτέραν τῶν προτάσεων ἀντιστρεφόντων xal χαταυχευαζόντων τὴν λόιπήν. 

οἷον ἐν τῷ συλλογισμῷ τῷ λέγοντι ὅτι ὁ ἄνϑρωπος γελαστιχόν, τὸ γελαστιχὸν 
-» ἘΦ 3 ΄ ^ v» - , , 

νοῦ xal ἐπιστήυης δεχτιχόν, ὃ ἄνϑρωπος ἄρα νοῦ x«i ἐπιστήμης δεχτιχόν, 

30 εἰ τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων, λέγω δὴ τὴν “ὃ ἄνϑρωπος γελαστιχόν᾽, τῇ 10 
, 5 ΄ , € Ly 4 e L ἐν - ' 

χύχλῳ δείξει χατασχευάσαι βουλόμεϑα, φαμὲν οὕτως: ὁ ἀνϑρωπος νοῦ xai 

1 post χρώμενοι add. συλλογισμῶ Ra 1. 3 τὰ πρῶτα προεγνῶσϑαι V 8 δι᾽ ἀπο- 

δείξεως τὰ πρῶτα V ἔστιν om. V 4 προϊέναι à 5 εἰσι om. V post εἰσι 

add. xai ἃ 6 ἔστι V προτάσεων Ra προτέρων V: προσάσεων Ra ἀδύνατον 

γενέσϑαι ἀπόδειξιν ἃ xai om. V 8 εἶσι seripsi ef. p. 45,22 46,6: εἰσι RUV: 

εἰσι προϊόντα a χαταλύσομεν U pr., corr. U? 10 δεῖν ante τὰ colloc. V: post 

προεγνῶσϑαι ἃ ἐγνῶσϑαι V 12 post ἂν add. καὶ ἃ post ὥστε add. 

pu R 13 post οἱ add. δι᾽ ἀποδείξεως RUa! 14 post δὲ add. τὰ V ἀπο- 

δειχτιχὰ U pr., corr. U? τοῦτο om. UV 15 τὰ ἀποδειχτὰ ἃ 16 τὸν Sa: 

om. RUV post ὅτι add. xai αὐτοὶ a 17 λαμβάνοντες UV 18 ἀποϑετιχῶν V 

18. 19 τῇ ϑέσει RUVa?: τιϑεμένου a! 19 συνάγειν UV: συνάγεσϑαι, sed ante τὸ a! 

εἴποιμεν V 20 ἐστι om. [ὰ xai om. U ἐστιν om. Ra ypnaópeda V: 

χρήσαιμι ἃ 21 ζῶον om. ἃ ἔστιν om. V καὶ om. V ἄνϑρωπον UV 

post ἄρα add. εἶναι UV 22 χαλῶς V 29 λέγοντες, om. δὴ V 25 προτά- 

σεων ἢ οὖν om. V δεῖξαι αὐτὰ V 90 6 om. R 
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΄ 

ἐπιστήμης δεχτιχόν, τὸ νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχὸν ZING. 6 ἄνϑρω- 12r 

πος dpa (Rer pas xai ἐπεὶ ὅϑεν ἠρξάμεδα τὴν ἀρχήν, λέγω δὴ τῆς προτά- 

σεως τῆς Àei uone ὃ ἀνϑρωπος γελαστιχόν᾽, νῦν εἰς τοῦτο χατελήξαμεν cou- 

περάσματι αὐτῇ χρησάμενοι, διὰ τοῦτο χύχλῳ δεῖξις τὸ τοιοῦτον χέχληται, διὰ 

τὸ τῷ αὐτῷ χρῇῆσϑαι χαὶ ἀρχῇ χαὶ τέλ ὕτως οὖν ἐλέγξας χαὶ τοὺς πάντ ; 5 χρῆ χαὶ ἀρχῇ χαὶ τέλει. οὕτως οὖν ἐλέγξας χαὶ τοὺς πάντα σι 

ἀναπόδειχτα εἶναι λέγοντας xui τοὺς πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι ὑποτιϑεμένους 15 

αὐτὸς τὸ ἀληϑὲς ὑπαγορεύει, ὅτι τινῶν μὲν ἔστιν ἀπόδειξις, τινῶν δ᾽ οὔ. χαὶ 
παραδίδωσι τίνα οὐχ ἔστιν ἀποδειχτά, ὅτι αἱ ἄμεσοι προτάσεις, ἅπερ ἀξιώματα 

χαλοῦμεν χρείττονα ὄντα T, χατὰ ἀπόδειξιν. εἰ μὲν γὰρ ἔστιν ἀπόδειξις, 
10 ἀνάγχη προεγνῶσϑαι τὰ πρῶτα" οὐ μέντοι δι᾿ ἀποδείξεως προξγνῶσϑαι αὐτὰ 

ἀνάγχη, ἀλλ᾽ ὅσα uiv μή ἐστιν ἄμεσα, ταῦτα dvdqxr QU ἀποδείξεως 

προεγνῶσϑαι, ὅσα δὲ ἄυεσαά ἐστι χαὶ χοιναὶ ἔννοιαι, ταῦτα οὐ δι᾿ ἀπο- 50 

δείξεως προξγνῶσϑαι ἀνάγχη ἀλλ᾽ εἰδέναι αὐτὰ αὐτόϑεν χρειττόνως 7, xav 

ἀπόδειξιν. 

15 p. 1201 Ot μὲν γὰρ ὑποθέμενοι μὴ εἶναι ὅλως ἐπίστασϑαι, οὗτοι 

ic ἄπειρον ἀξιοῦσιν gian Ξ [- 

Lb 

Ὅσοι σίν. ὑπέϑεντο μὴ ὅλως ἀπό σϑαι uT, προξγνωσμένων , φησίν, ὑπέϑεντ ἤλως ἀπό γίνε ἡ προ Ἱνωσμένω 

τῶν πρώτων διά τινων ἄλλων Snc ρον. ἘΠῚ ἘΠ ΤΑ τοὺς λέγοντας εἶνα! 

ἀπόδειξιν ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι, εἰ τὰ τος διά τινων ἄλλων προτέρων χατα- 

20 σχευάζονται: ἡ γὰρ ἂν ἄλλως τὰ ὕστερα γνῶναι μὴ ἐγνωσμένων τῶν 

προτέρων. εἰ δὲ τὸ ἄπειρον ἀδιεξίτητον, ἀνήύρηται ἄρα ἢ ἀπόδειξις. τοῦτο 
δὲ ἔλεγον εἴτε ὄντως εἰς ἄπειρον ἰέναι τὰ πράγματα ὑποτιϑέμενοι εἴτε 80 

ἐξ ὑποϑέσεως τοῦτο λαμβάνοντες, εἴπερ δέοι ἀεὶ τὰ πρῶτα δι᾿ ἀποδείξεων 

ἄλλων προτέρων γινώσχειν. 

^ 

95 p. 12510 Ὀρϑῶς λέγοντες: ἀδύνατον γὰρ τὰ ἄπειρα διελϑεῖν. 

T9 - , eo iJ , m , d ^ -— , 

Τί ὀρϑῶς λέγοντες; ὅτι μἢ προεγνωσμένων τῶν πρώτων οὐχ ἂν γινώ- 

1 ἠεχτιχός pr. ]. R 3.4 copzépaspa R 4 αὐτῶ V δεῖξαι τὸ τοιοῦτον 

λεγόμεϑα V 5 τῶ om. UV ἐλέγξας om. R: post 6 ὑποτιϑεμένους colloc. Va! 

“αἱ tert. om. U 5.6 οἱ---λέγοντες Ra! 6 ἀναπόδειχτα scripsi ef. p. 50,11. 12 

51,17.18: ἀποδειχτὰ libri «ci RUVa?: ἀλλὰ καὶ τούτους χαὶ a! ἀποδειχτὰ RUa!: 

ἀναπόδειχτα Va? εἶναι alt. post πάντα colloc. Ra!: om. V τιϑεμένους a! 

1 αὐτὸς om. R: ὁ φιλόσοφος a! τὸ RU: τι (?) V: δὲ ἃ ary V 8 παράδειγμα 

δώσω V ἀποδειχτιχὰ U ἃν 9 χρείττω Υὦ ὄντα post ἀπόδειξιν colloc. ἃ 

10. 11 προεγνῶσϑαι αὐτὰ ἀνάγκη om. V 12 ἐστι om. V 13 αὐτόϑι V 

χρειττόνων V: χρεῖττον ἢ 15 ὅλως μὴ εἶναι UV οὗτοι χτλ. om. V 16 post 
act agite qu 

lemma add. Ot μὲν γὰρ ὑποθέμενοι μὴ εἶναι ἀπόδειξιν λέγουσιν ὅτι (adde el) ἡ ἀπόδειξις διὰ 

προτέρων ἐστὶν, ἐχεῖνα τὰ πρότερα πάλιν ὀφείλουσιν ἔχειν πρότερα. καὶ εἰ ἔχουσιν, ἐκεῖνα πάλιν 

διὰ προτέρων. εἰ δὲ οὐκ ἔχουσι πρότερα, οὐδὲ ἀπόδειξις ἔσται. ἄλλως Ua 17 ὅλως μὴ δ 

γενέσϑαι RUa 18 ἄλλων προτάσεων V 19 τινων om. ἃ πρώτων Ua: προτάσεων R 
z ; EE c ZEE 7 29 εἴς 

19. 20 χατασχευάζοντες M 21 προτάσεων κα εἰ 52— 20 πρώτων om. V 9. εἴτε 

prius U: οἵτε Ra ὄντως scripsi: οὕτως RUa ἄπειρα R εἴτε alt. U: οἵτε R: xai 

οἱ a 25 διεξελθεῖν R 96 τί RU: Κατὰ τοῦτό φησιν a ἔλεγον ἃ προτάσεων R 
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gGxotto τὰ δεύτερα: τοῦτο μὲν qàp ὀρϑῶς ἔλεγον, xai αὐτὸς ἐν τῷ ὅρῳ τῆς ]l2r 
, »Ν »» - Y - ^^ 

ἀποδείξεως τοῦτο ἔϑετο. οὐχέτι μέντοι τὸ OU ἀποδείξεως ταῦτα δεῖν γινώ- 35 Φ 

σχεσϑαι ὀρϑῶς ὑπετίϑεντο. 

^ , 

p.2»11. Εἰ δὲ ἵστανται xal εἰσὶν ἀρχαί, ταύτας ἀγνώστους εἶναι 
ἀποδείξεώς γε μὴ οὔσης αὐτῶν. [o1] 

Εἰ μή, φασίν, ἐπ’ ἄπειρον εἶσι τὰ πράγματα ἀλλ᾽ ἔστι τι πρώ- 

τιστον, ἀνάγχη τοῦτο QU ἀποδείξεως εἰδέναι. ἢ δὲ ἀπόδειξις διά τινων 
προτέρων: οὐχ ἄρα τοῦτο ἐνδέχεται ἐπίστασϑαι. τούτου ὃὲ μὴ γνωσϑέντος 40 

οὐδ᾽ ἂν τῶν μετ᾽ αὐτό τι γνῶναι δυνήσεται T, ἀπόδειξις. 

10 ρ.19014 ᾿Αλλ’ ἐξ ὑποϑέσεως, εἰ ἐχεῖνα ἐστιν. 45 

(02 
[4 - M ΄ , , ^6 ea erg , » ^N ἢ F 

Arc μεν γάρ, φασιν, ααποῦειςις οὐχ εσταᾶι Otd τὰ To0stprpzva, ες 

e , I4 ^ Ἢ 2 e τῇ Y ΄ 3 /T» 

ὑποϑέσεω:ς: 0S τι ουνάτὴῶν χατασχεύασαι, περ οὐχ εστι χυριὼς απόδειξις: 

? D ' 4 , m Y a , RA » Y ^ S re - , 

0t0y εἰ τὰ 000 πέντε εἰσι, χαὶ τὰ πέντε OUO QV Erf, XOt εἰ T χη πτερωτὴ». 

M ' NF » » 

χαὶ πτερὰ δήπουϑεν dv ἔχοι. 

15 p.2b15. Οἱ δὲ περὶ μὲν τοῦ ἐπίστασϑαι ὁμολογοῦσι" OU ἀπο- 
τὸ. ΧῈ D * , 3 1 ' ΄ T , ΄ »^* 
δείξεως qàp εἶναι μόνον: ἀλλὰ πάντων εἶναι ἀπόδειξιν οὐδὲν 

χωλύειν. 

Οὗτοι, φησίν, ὁμολογοῦσιν εἶναι ἀπόδειξιν, ἀπόδειξιν O5 τῶν πρώτων 50 

QU ἀποδείξεως προεγνωσμένων. τὰ ὃὲ πρῶτα μὴ διά τινων ἄλλων προτέρων 
΄ὦ7ὺΛΊ *, M , »* * », ΓΝ F 9 - e "4 A 

90 χατασχευάζεσϑαι, ἀλλὰ χύχλῳ ἰέναι τὴν ἀπόδειξιν ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ 
^ "4 , 

πρότερα χατασχευάζουσαν ὃν εἴπομεν τρόπον. | 

1 τὸ δεύτερον V ἐν τῷ ὅ. τ. d.] p. 71526 sq. 2 οὐχέτι asterisco notatum, cui tamen 

in mantissa nihil respondet a 9.9 δὲ ὀρϑῶς ὑπέϑεντο, t0— δεῖ γινώσχεσϑαι ἃ 

6 ἐπ᾽ ἄπειρόν φασι τὰ πράγματα πρώεισιν ἃ 8 προτάσεων R 9 οὐδὲν, om. ἂν R i TU ᾽ 

αὐτοῦ K post ἀπόδειξις add. Li δὲ μή ἐστι τὰ πρῶτα εἰδέναι, οὐδὲ τὰ ἐχ “τούτων 

εἶναι ἐπίστασϑαι οὐδὲ ἁπλῶς οὐδὲ κυρίως. ἀλλ᾽ ἐξ ὑποϑέσεως, εἰ ἐχεῖνά ἐστιν. El δὲ μή ἐστι 
τ - - I bg $55 ^ ' - ΡΝ ΝΕ 3. L4 , 5 t τὰ πρῶτα τῶν προτέρων εἰδέναι, οὐδὲ τὰ μετὰ ταῦτα. καὶ ἀπόδειξις οὐκ ἔσται, ἀλλ᾽ ἐξ ὑπο- 

ϑέσεως πάντα γινῴσχεται. ἡ γὰρ ὑπόϑεσις τίϑησί τι κατά τινος, καὶ πιστεύειν ἀναγκάζει εἶναι 

οὕτως, καὶ ἀπόδειξιν οὐχ ἄγει ἃ 11 φησιν V: om. ἃ ἔστι Ua εἰρη- 

υνένα ἃ 18 τὰ πέντε -— καὶ om. V πτερωτὸν Ra 14 διπουϑι R ἔχοι] 

supra o ser. e V! 16 εἶναι «x^. om. V 11 χωλύει a 18 ἀπόδειξιν ὁμολογούμενον 

εἶναι V ἀπόδειξιν δὲ Om. ἃ προτάσεων R 19 ἀποδείξεως Sa: ἀπο- 

δείξεων RUV 20 δεῖξιν U 2] πρῶτα a χατασχευάζουσαν scripsi: χατα- 

σχευάζοντες RUVa?: χατασχευάζοντας a! ὡς εἴπομεν πρότερον a! post vs. 21 

add. Ἀλλὰ πάντων εἶναι ἀπόδειξιν, οὐδὲν κωλύει. ὅσοι δὲ ὁμολογοῦσιν ἀπόδειξιν elvat, xal ὅτι 

πάντα ἀποδείκνυται λέγουσιν, οὐδὲν κωλύει γίνεσϑαι τὴν χύχλω δεῖξιν, καὶ £x τῶν μεριχῶν 

δείχνυσϑαι τὰ χαϑόλου, καὶ ἐκ τῶν χαϑόλου τὰ μεριχά. ὁ γὰρ εἰδὼς ὅτι σωχράτης, καὶ πλάτων, 

ἄνϑρωποί εἰσιν, οἵδεν ὅτι xal ὁ ἄνϑρωπος, σωχράτης, καὶ πλάτων εἰσί. καὶ ὅτι ὁ εἰδὼς τὰ 

δὶς δύο τέσσαρα, οἶδεν ὅτι καὶ τὰ τέσσαρα, δὶς δύο ἃ 
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€ - ^, hi4 Ld * , 5 Ὁ * 

Ρ. 12018  Hpsic δέ φαμεν οὔτε πᾶσαν ἐπιστήμην ἀποδειχτιχὴν I2v D 

, T , ' * - y. * B NE κ᾿ - -“ , 

εἶναι, ἀλλὰ τὴν τῶν ἀμέσων ἀναπόδειχτον. xal τοῦϑ᾽ ὅτι ἀναγ- 

xaiov, φανερόν. 

Ἔλαβε παρὰ τῶν προειρημένων ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις. αὐτὸ γὰρ τὸ χατα- 
, ^ ^ T ^- M - * ᾽ ^ ^-^ 

σχευάζειν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν εἰς τὸ γνῶναι τὴν ἀπόδειξιν γέγονε: OU [51] 

ἀποδείξεως γὰρ ἔδειξαν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν. εἰ γὰρ ἔστιν ἀπόδειξις, φασίν. 
ἀνάγκη τὰ πρῶτα εἰδέναι OU ἀποδείξεως: ἀλλὰ μὴν τὸ ἑπόμενον ψεῦδος" 

xai τὸ ἡγούμενον ἄρα. τοῦτο Oi αὔτο ἀπόδειξίς ἐστιν’ ὥστε αὐτῷ τῷ 
ἀνασχευάζειν τὴν ἀπόδειξιν τὴν ἀπόδειξιν χατεσχεύασαν. λαβὼν οὖν τοῦτο 10 

10 παρ᾽ αὐτῶν, ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις, δείχνυσιν ὅτι ἀδύνατον πάντα QU ἀπο- 

δείξεως εἰδέναι τοῦτον τὸν τρόπον. εἰ γὰρ ἀεὶ τὰ ἄχρα διά τινος μέσου 
ὅρου χατασχευάζομεν, ἀνάγχη δήπου, ἐν οἷς μὴ ἐνδέχεται ἀέσον τινὰ ὅρον 

λαβεῖν ἀλλ᾽ εἰς EE τινα ἄμεσα T, ὁδὸς χαταντᾷ, ταῦτα ἀναπόδειχτα 

εἶναι. ὥστε xal ἔστιν ἀπόδειξις διὰ τὰ παρ᾽ ἐχείνων εἰρημένα, xal οὐ 

15 πάντων ἐστὶν ἀπόδειξις διὰ τὸ μὴ εἶναι πᾶσαν πρότασιν ἔμμεσον, ἀλλ᾽ 
εἶναί τινας xal ἀμέσους προτάσεις, ὧν ἀπόδειξις μὲν οὐχ ἔστι διὰ τὸ 1 
2 , s ' t κα ν ' bi ; , ^, ' T 

&pzooUug αὑτας εἰναι, ἐπ Barn 0S ἔστι διὰ τὸ αὐτοηπιστὴὺς αὔτας εἰνα! 

xal χρείττω ἣ χατ᾽ ἀπόδειξιν τὴν περὶ αὐτῶν ἡμᾶς ὑπόληψιν ἔχειν. χαὶ διὰ 
τοῦτο χαὶ ἐν τῇ ἀρχῇ ἐλέγομεν διαφέρειν τὴν ἐπιστήμην τῆς ἀποδείξεως 

20 τῷ ἐπὶ πλέον εἶναι τὴν ἐπιστήμην τῆς ἀποδείξεως. 

p.72593 Ταῦτά τε οὖν οὕτως λέγομεν, xai οὐ μόνον ἐπιστήμην 
Tt 

0 
ἡλλὰ * A A ΄ - T , E ^ Es ἘΣ HV ως σ ΙΣ ἀλλὰ xal ἀρχὴν ἐπιστήμης εἶναί τινά φαμεν, ἣ τοὺς ὅρους 

γνωρίζομεν. 

ς ΄ - [s - e 
O piv φιλόσοφος τὴν ἐξήγησιν τοῦ προχειμένου ῥητοῦ οὕτως ἀπέ- 

^ , Α N 2 , ji run » , , b «€ , , ' x 

35 ὅωχεν, ἀρχὴν uiv ἐπιστήμης τὸν νοῦν εἰληφώς, οὐ τὸν ἡμέτερον ἀλλὰ τὸν 
- προ RN e - o ^N , ' M - ὙΝ e ^N 2 N 

Üstov xai ὑπὲρ ἡμᾶς, ὅρους δὲ τὰ νοητὰ xai ϑεῖα εἴδη. ὅρους ὃὲ αὐτὰ 
χαλεῖσϑαι διὰ τὸ πέρατα εἶναι πάντων: ὡς γὰρ ἀπὸ μονάδος τε τὸ πλῆϑος 25 

ἄρχεται xml εἰς μονάδα ἀναλύεται xal εἰσὶ τῶν μέν, εἰ τύχοι, ἑχατοντάδων 

ai δέχαδες ὅροι x«i τῶν χιλιάδων αἱ ἑχατοντάδες, πάντων OE χοινῶς ἢ 

1 οὔτε χτλ. om. V 4 λαβὼν Ra 6 ἐδείξαμεν UV μὴ om. V 
φησιν V 1 δι᾿ ἀποδείξεως γνῶναι τὰ πρῶτα ἃ 8 δὲ αὐτὸ om. V 

9 ἀνασχάζειν V τὴν alt. om. Ra 12 ὅρου om. V 13 ἔσχατον ---ἄμεσον V 

ἡ ὁδὸς om. a χαταντᾶν Ua post ταῦτα add. δεῖ Ua: δὴ V post 

ἀναπόδειχτα add. δεῖ V 15 πάντων εἶναι ἀπόδειξιν U εἶναι post πᾶσαν colloc. R: 

post ἔμμεσον ἃ 11 αὐτόπιστον ΟΥ̓ αὐτῶν, om. εἶναι U 18 χρεῖττον RV 

19 zai ἀρχὴν R ἐλέγομεν) p. 20,19 sq. 20 τῆς ἀποδείξεως om. a 
21 τε om. Ra (Au F p f): qc U 23 post lemma add. ᾿Αρχὴν ἐπιστήμης τὸν νοῦν φησι. 

τούτῳ γὰρ τὰς ἀρχοειδεστάτας (-οὺς a) χαὶ οἱονεὶ ὅρους οὔσας γνωρίζομεν. οἱ δὲ ἀργὴν νῦν τὸ 

ϑεῖον νοήσαντες οὐ χαλῶς ἐνόησαν. διττήν φησιν εἶναι τὴν ἐπιστήμην. ἣ τὴν διὰ τῶν ἀξιω- 

μάτων συμβαίνουσαν ἐπιστήμην ἐν τοῖς προβλήμασιν, ἣ αὐτὴν τὴν τῶν ἀξιωμάτων. ἄλλως Ua 

24 παραχειμένου RV 28 διαλύεται a εἰ τύχοι post ἑκατοντάδων colloc. a 

ἑχατοντάδες V 29 αἱ utrumque om. R πάντως KR 
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, - ΄ t Y - - : 
αονάς, οὕτως x«i τῶν πραγμάτων ὄρους dv εἴποιμεν, τῶν μὲν αἰσϑητῶν 12" 

τὰ οὐράνια σώματο, ἐχείνων δὲ τὰς ϑείας οὐσίας χαὶ πάντων χοινῶς τὴν 

πρώτην ἀρχήν. τοῦτο δὲ iut ἂν ὡς πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας τὴν ἀπόδειξιν 
σ 5 

τῷ εἰς ἄπειρον ἰέναι, ὅτι οὐ μόνον ἀπόδειξιν εἶναι λέγομεν ἀλλὰ μηδὲ 80 c 
, v - 1 ΄ * ) Ξ , H , 

5 εἰς ἄπειρον ἥχειν τὰ πράγματα, ἀλλ᾽ εἶναί τινα xal ἀρχὴν ἀποδείξεως, 

ἧτινι τοὺς ὅρους τῶν πραγμάτων γινώσχομεν, ὅταν τῆς ἐχεῖϑεν ἐλλάμψεως 
e - v - 

τύχωμεν. ὁ μὲν οὖν φιλόσοφος οὕτως. ἔοιχε δὲ μᾶλλον φυσιχώτερον xal 

προσφυῶς τῷ ῥητῷ ὃ Θεμίστιος ἐξηγεῖσθαι τῶν προχειμένων τὴν διάνοιαν, 

ἀρχὴν uiv ἀποδείξεως εἶναι νοῦν τὸν Qpésspoy λέγων, ὅρους δὲ ἐξ ὧν 
ἢ , , 

10 σύγχειται τὰ ἀξιώματα, τουτέστι τὸν ὑποχείμενον χαὶ τὸν ΧΑτΉΤΒρΟ aS 35 

olov ὅτι ἐπὶ παντὸς T, ἢ χατάφασις T, ἢ ἀπόφασις. τοὺς οὖν ὅρους οὐ Or 

ἀποδείξεως γινώσχομεν. ἀλλ᾽ ὥσπερ T, αἴσϑησις ἄνευ ἀποδείξεως γινώσχει 
' 3€ ' ' - 41, Δ ἃ , » ΄ 9. Ὁ ^ » $7 τὰ aisfqxA χαὶ χρεῖττον αὐτὰ γινώσχει ἥπερ δι᾿ ἀποδείξεως dv ἐγίνωσχεν, 
-“ * e - e - » - ΄ » ΄ » Nh * 

οὕτω xal ὃ νοῦς ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς τούτοις ἐπιβάλλων ἀναποδείχτως τὴν 
, * - e - REI "m , ^ * ΤᾺ , Ἃ T e * 

15 φύσιν αὐτῶν αἱρεῖ, ἐξ ὧν συμπλέχει và ἀξιώματα. λέγοι! ἄν οὖν ὅτι οὐχ 

ἀνάγχη ἐπ᾿ ἄπειρον ἰέναι τὰ πράγματα, ἀλλ᾽ ἔστι τις xal ἀρχὴ ἀποδείξεως 
ὃ νοῦς αὐτὸς ὃ ἐπιβάλλων τοῖς πράγμασι xoi μὴ δεόμενος ἀποδείξεως, ἧς 

αὐτὸς ἀρχή ἐστι. 40 

ρ. τ2ν950 Κύχλῳ δ᾽ ὅτι ἀδύνατον ἀποδείχνυσϑαι ἁπλῶς, UT 

90 εἴπερ ix προτέρων δεῖ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι xal γνωριμωτέρων. 

764 ΄ , 3M, b] ^/- » , - , - ΄ 

Oct, φησί, χυρίως ἀδύνατον ἀπόδειξιν γενέσϑαι τῶν πρώτων τῇ χύχλῳ 

δείξει δειχνυμένων, τουτέστιν ἐχ τῶν ὑστέρων, δῆλον ἐντεῦϑεν. ἔφαμεν 
» * M [ed - *, b » Ἂς m » , , € ' » ^-^" δ (&p ἐν τῷ ὅρῳ τῆς ἀποδείξεως δεῖν ἐχ πρώτων γίνεσϑαι τὴν ἀπόδειξιν, 50 

πρώτων Oi τῇ φύσει: d δὲ χύχλῳ δεῖξις τὰ πρῶτα διὰ τῶν ὑστέρων 
^ Nm 5ῖτῷ » ' , - , - , -ὠ- »» - , 

5 ξὐξιχνυῦξν. | 00V t0V apo τὴν χύχλῳ οξιζιν ἐν τῇ amnooztest τῶν πρῶτῶν ιῷ 

΄ ΄ t , 5 - 5 δα», Ἅ 

παραλαμβάνεσϑαι. μήποτε οὖν. φησίν, οὐ χαλῶς ἀποδεδώχαμεν τὸν 

2 νοητὰς Ra! post οὐσίας add. οὕτως R 9 ἀποροῦντας a! 4 ἐπ᾿ Ra 

ὅτι RUa: xoi V εἶναι om. a V φυπτιχωτέρως V 8 ὁ Θεμίστιος] p. 9,9. 10 

ἐξηγεῖσϑαι om. R: post διάνοιαν colloc. a 9 εἶναι a: δεδωκέναι RUV λέγων .--- 

νοῦν ἃ post δὲ add. ὅσα V 10 σύγχεινται αὶ τὸν alt. om. R 

11 παντῶν R 7 utrumque om. V post ἀπόφασις add. ἀληϑεύει a 

3. χρείττων U ἐγινώσχετο V 14 τούτου ἐπιβαλὼν V 15 aipet asterisco 

notatum, cui tamen in mantissa nibil respondet a: ἐρεῖ R 16 ἀρχὴ καὶ V 

ἀπόδειξις V: ἐπιστήμης a! 11 post νοῦς add. ὁ U αὐτὸς om. KR ἧς 

om. Ra! 18 ὧν, sed ante ἀρχή Ra! post ἐστι add. πρῶτον a? 19 ἁπλῶς 

*1À. om. V 20 post lemma add. Εἴπερ ix προτέρων δεῖ τὴν ἀπόδειξιν elvat χαὶ 

γνωριμωτέρων. εἰ 7, κύχλω δεῖξις ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμβάνεται ὡς ἀναγχαία, διότι 

οὐδὲν κωλύει ἐκ τῶν πρὸς ἡμᾶς προτέρων γενέσϑαί φησι τὴν ἀπόδειξιν, οὐ καλῶς ὡρισάμεϑα 

τὸ κυρίως εἰδέναι, ἐξ αἰτίων εἶναι xal τῶν φύσει προτέρων. ἔστι γὰρ xal ἐκ μὴ τοιούτων 

εἰδέναι. εἰ δὲ χαλῶς ὡρισάμεϑα, ἡ ἑτέρα ἀπόδειξις οὐ κυρίως ἀπόδειξις εἰ δ᾽ οὕτω φησὶ τὰ 

μέν ἐστι φύσει πρότερα, τὰ δὲ πρὸς ἡμᾶς ὕστερα, οὐχ ἔστιν ἁπλῶς εἰδέναι, ἀλλὰ διττὸν ἔχει 

χαὶ ἄλλον νοῦν ὁ λόγος. ἄλλως a: εἰ ἡ ---ἄλλως U 21 post ὅτι add. δέ a 

22 ἔφαμεν] p. 71521 sq. 335 προτέρων V 25 τῶν πρώτων Sa: om. RUV 

26 ἀποδεδώχασι ἢ 
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à - 3 ὃ L LA y λέ b] , v 
τὴς ἀπὸ είξεως 000v λέγοντες £x τῶν τῇ φύσει πρώτων ταύτην χίνεσϑαι, et γε 

ὀύο τρόπο! εἰσὶν ἀποδείξεως, δ: τε ἐχ τῶν τῇ φύσει προτέρων χαὶ ὃ ἐχ τῶν 
πρὸς ἡμᾶς προτέρων, ὥσπερ ἐλέγομεν xai τὸ | σφαιροειδὲς τῆς σελήνης 18} 

διὰ τῶν πρὸς ἡμᾶς πρώτων χατασχευάζεσϑαι. τοῦτο δέ, φησί, ψεῦδος, 

5 ἀλλὰ χαλῶς 6 παρ᾽ του ἀποδέδοται ὅρος. τὸ γὰρ ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ 
πρότερα χατασχευάζειν οὐχ ἀεὶ ἀναγχαῖον, ἀλλ᾽ ἐν ot; τὰ ὕστερα ἄλυτά ἐστι 

τεχμήρια, ὥσπερ τὸ τέφρας οὔσης πῦρ ἐνταῦϑα ποτε εἶναι T, τὸ 
φωτιζομένης τῆς σελήνης σφαιριχὴν αὐτὴν εἶναι. εἰ μέντοι 

ὠχρὰν εἶναι τὴν γυναῖχα χατασχευάζοιτο ὅτι τέτοχε, λυτοῦ ὄντος 5 

10 τοῦ σημείου xav οὐδένα τρόπον ἀπόδειξις ἂν τὸ τοιοῦτον λέγοιτο. 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἀλύτων δὲ τεχμηρίων οὐ χυρίως ἀπόδειξιν ἂν τὴν τοιαύτην 
φήσομεν ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο τεχμηριώδη ἀπόδειξιν, εἴπερ δεῖ ἐχ τῶν c 0€ 

2m 
[1e] 

, * ΄ -— ΝῊ 

αἰτίων τὰ αἰτιατὰ χατασχευάζειν, ὅπερ τῆς χυρίως ἀπο είξεώς ἐστιν ἴδιον. 

χαὶ οὐχ ἐχ τῶν αἰτιατῶν τὰ αἴτια. 

, * σ ΄ a ε 
15 p. 72b98 Εἰ μὴ τὸν ἕτερον τρόπον, οἷον τὰ μὲν πρὸς ἡμᾶς τὰ ὃ 

i D L 

, La , ' - , 

poxov m erxaTo't7 «0tet γνώριμον. 10 Q^ τὶ »» e 4 ea x τὶ Ω m) e 

» ' [sd ' ' RA 

Εἴρηται NN διττὸν τὸ πρότερον, τὸ μὲν πρὸς τὴν φύσιν, τὸ δὲ 

πρὸς ἡμᾶς. f, οὖν χυρίως ἀπόδει - ἀπὸ τῶν τῇ gem πρώτων τὰ δεύτερα 
^» 

χατασχευάζει, T, ὃς reru ptas £x τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα. οἵα ἐστὶ 

20 χαὶ- ἢ 0t ἐπαγωγῆς δεῖξις, ἐχ τῶν χατὰ μέρος τὰ χαϑόλου χατασχευάζουσα. 

τουτέστιν ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα. πόϑεν γὰρ ὅτι πᾶν ζῷον τὴν χάτω 
γένυν χινεῖ; δείχνυμεν τὰ χατὰ μέρος ἀπαριϑυούμενοι ζῷα, x«i διὰ 

- - ' Q^ ΄ 2 , * - 
τοῦ μεριχηῦ τὸ xaÜóÀou χατασχευάζοντες χαὶ ἐχ τοῦ ὑστέρου τὸ πρότερον. 15 

p.72»30 Ei δ᾽ οὕτως, οὐκ ἄν εἴη τὸ ἁπλῶς εἰδέναι χαλῶς 
e , 

25 ὡρισμένον. 

, ^5 [sd - , Ὁ /IR , x M ^N - A 

Ei τῳ τῇ αποῦειξζει 7 ρώμεϑα, ποτε μὲν Otà τῶν mpotzpmv τὰ 

' ὕστερα χατασχευάζοντες ποτὲ δὲ διὰ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα, χαχῶς iv τῷ 

Ι ὅρον om. R: τρόπον, sed ante τῆς ἃ τῇ om. V ταῦτα V: τούτους ἃ] εἴγε Sa: ρ TJ ! il 

μήποτε RUV 2 τῇ om. V 9 ἐλέγομεν] p. 91,17 sq. 5 ἡμῶν RUa, at cf. p. 5055 

6 πρῶτα UV οὔτε R U 1 cz V 7,—8 elvat om. V 8 αὐτὴν scripsi: .. . τὴν S: 

om. RUa εἰ RUVa?: τὸ a! 9 χατασχευάζει R: χατασχευάζειν ἃ λυτοῦ UVa?: 

τοῦ αὐτοῦ Ra! 10 τοῦ om. RVa! τὸ τοιοῦτον ἂν ἀπόδειξις V 11 ἄλλων V 

ἂν ἀπόδειξιν V τὸ τοιοῦτον a! 12 λέγωμεν V: φαίημεν a! τὸ Om. à 

18 6 V ἦν, sed ante τῆς V 14 ἀλλ obx V 16 ὃν V γνώριμον 

om. V 11 εἴρηται] p. 715533 sq. 18 εἰ οὖν R: εἰ οὖν ἡ V τῇ om. ἃ 

19 πρῶτα Va ante οἵα add. οὐχ ἄρα Ua?: οὐχ ἔστι V 20 ἀπόδειξις UV ρ 
22 δείχνυμι V: δείχνωσι μὲν a! ἀριϑιμιούμενοι V: ἀπαριϑιυουμένη αἱ 25 τῶν 

μ p p D p n D D i 

μεριχῶν a! τὰ χαϑόλου RVa! κατασχευάζοντες Om. a! zai Sa!: om. RUVa* 

post πρότερον add. δείχνυμεν V 26 post εἰ add. δ᾽ a post οὕτω add. φησί a 

21 χατασκευάζοντες post πρότερα colloc. a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 1 
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σ - , MI PUES UP ^ oM , - - ΄ , ' - ἀν 
ὅρῳ τῆς ἀποδείξεως ἐλέγομεν δεῖν ἐχ τῶν τῇ φύσει προτέρων xol αἰτίων ]3r 

ποιεῖσϑαι τὰς ἀποδείξεις. 

Fw " ΄ - ee , ΄ « — 

p. 72»31 Ἢ οὐχ ἁπλῶς ἣ ἑτέρα ἀπόδειξις 7, γινομένη &x τῶν ἡμῖν 

γνωριμωτέρων. 90 

^ ) e LÀ - , » - , ΟΣ 

) παρ ἡμῖν opos τῆς ἀποδείξεως χαλῶς ἀποδέδηται, [2 — e c εὶ (ἢ. a e - τ qo co e (η΄ 

τὸ δεῖν &x τῶν τῇ φύσει προτέρων τὰ ὕστερα χατασχευάζεσϑαι, οὐ χυρίως 

ἂν λέγοιτο ἀπόδειξις ἢ ἐχ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα χατασχευάζουσα ἀλλ᾽, 
ὡς εἴπομεν, τεχμηριώδης δεῖξις. 

Ρ. 72 υ89 Συμβαίνει δὲ τοῖς λέγουσι χύχλῳ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι 
10 οὐ μόνην τὸ νῦν εἰρημένον xal τὰ ἑξῆς. 25 

᾿Ελέγξας τοὺς μηδενὸς εἶναι λέγοντας ἀπόδειξιν προέϑετο ἐλέγξαι xal 

τοὺς πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι ὑποτιϑεμένους τῷ δύνασϑαι ἀναχάμπτειν τοὺς 

συλλογισμοὺς διὰ τῆς χύχλῳ χαλουμένης δείξεως. xol ἔδειξεν ἕν μὲν ἄτο- 

mov χαὶ πρῶτον αὐτοῖς ἑπόμενον τὸ ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ πρῶτα xal ἐκ τῶν 

15 μεριχῶν τὰ χαϑόλου δείχνυσϑαι. δεύτερον δὲ δειχνύει ἄτοπον ἑπόμενον τὸ 
τὰ αὐτὰ τῶν αὐτῶν χαὶ σαφέστερα λαμβάνειν χαὶ ἀσαφέστερα. νῦν δέ, 80 

ὡς εἴπομεν, εἰς δεύτερον ἄτοπον ἀπάγει τὸν λόγον. τοῖς γὰρ λέγουσι, φησί, 

χύχλῳ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι συμβήσεται υηδὲν ἄλλο λέγειν T, ὅτι ἕχαστον διὰ 

τοῦτό ἐστι τοῦτο, διότι τοῦτό ἐστιν. οἷον διὰ τί ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος: διότι ἢ ψυχὴ 

20 ἀϑάνατος. διὰ τί ὁ ἄνϑρωπος ζῷον; διότι 6 ἄνϑρωπος ζῷον. ὅπερ ἐστὶ χατα- 

γέλαστον. ἀσάφειαν δὲ’ πάλιν ἐνεποίησε τῇ τε συνήϑει συντομίχ χρώμενος xai 

τῷ ἐπὶ μόνων στοιχείων γυμνάσαι τὸν λόγον παραδείγματι μὴ χρησάμενος 

χαὶ τρίτον, ὅτι στοιχεῖα λαβὼν χαὶ ταῦτα ὅρους χαλέσας οὐχ ὡς ὅροις 8ὅ 

αὐτοῖς ἀλλ᾽ ὡς προτάσεσι χέχρηται. λαβὼν γὰρ τὸ  χαὶ τὸ D. χαὶ τὸ [" 
25 χαὶ χαλέσας ταῦτα ὅρους ἕχαστον ἀντὶ προτάσεως παρείληφεν, οὐδὲν ξένον 

1 ἐλέγομεν] p. 11}22 sq. προτέρων τῇ φύσει V 9 1 om. V ἑτέρων V 

ἡ γενομένη a (F): ἠγνοημένη V 9 μὲν UV παρ᾽ ἡμῖν ὁ UV, at ef. p. 49,5 

6 προτέρων τῇ φύσει RV post χατασχευάζεσϑαι add. ἡ ἑτέρα Ra ( πρῶτα ἃ 

8 εἶπον V post τεχμηριώδης add. «at λυτὴ UVa, at οἷ, p. 49,12 9 τὴν χτλ. om. V 

10 καὶ τὰ ἑξῆς U: ἀλλ᾽ οὐδὲν ἄλλο Ra ll μὴ δεῖν εἶναι V ἀπόδειξιν λέγοντας ἃ 

12 post τοὺς add. τὰ RUa ἀποδειχτιχὰ U ante τῷ add. ἐν V 13 χαλουμένης 

om. V post μὲν add. οὖν Ua 19.14 πρῶτον xai ἄτοπον R 14 ἑπόμενον 

αὐτοῖς à 10 σαφέστερον V: ἀσαφέστερον R: ἀσαφέστερα a ἀσαφέστερα scripsi: 

σαφέστερα Ua: ὡς σαφέστερον V, om. ὡς R 11 ὡς εἴπομεν om. a! ἕτερον Ra! 

11. 18 χαὶ φησὶ συμβαίνειν τοῖς λέγουσι χύχλω τὴν δεῖξιν εἶναι ἃ 18 ἕχαστον om. V 

post διὰ add. τί V 19 ἐστι to0ro . δι᾿ ὅτι V: ἐστιν, ἐπειδὴ RUa ὅτι R 

2] πολλὴν R: πολλὴν πάλιν V ἐποίησε V χρησάμενος ἃ 22 τῶν V 

μόνον ἃ γυμνάσϑαι V παραδείγμασι U post χρησάμενος add. * λέγω 

(asterisco in mantissa nihil respondet) δὴ, ὅτι στοιχεῖα παρέλαβεν ἀντὶ προτάσεων a 

23 τρίτον ὅτι RUV: ἔτι a καὶ ταῦτα ὅρους χαλέσας RUV: ἀντὶ ὅρων ἃ ὅρους (post 

ὡς) Ra 24 post γὰρ add. zai ἃ 29 πάνταν προτάσεων RU: fort. προτά- 
σεως 7| προτάσεων εἴληφεν ἃ post οὐδὲν add. τι Ra: τε U 
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ποιῶν οὐδ᾽ ἑαυτῷ ἀσύνηϑες. πολλαχοῦ γὰρ τὰ στοιχεῖα ἀντὶ προτάσεων 18: 
παραλαμβάνει" xal γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν τῷ τοι- 

ob: χρησάμενος, λέγω δὴ στοιχεῖα παραλαβὼν ἀντὶ προτάσεων, αὐτὸ δὴ 

τοῦτο ἐπεσημήνατο εἰπὼν ὅτι τὸ ἃ οὐχ ὅρον χαλῶ ἀλλὰ δύο προτάσεις. ἢ, 40 
5 uiv οὖν αἰτία τῆς ἀσαφείας αὕτη. λαβὼν ὃὲ τὸ ἃ xai τὸ B καὶ τὸ D 
τῷ uiv Α χέχρηται ἀντὶ τῶν δύο προτάσεων τοῦ συλλογισμοῦ $5 ἀντὶ 

pts, ἥτοι τῆς ἐλάττονος, παραλελοιπὼς τὴν μείζονα ὡς ἐνθεωρδομένην ἐν 

ἐχείνῃ" τῷ δὲ DB κέχρηται ἀντὶ συμπεράσματος. χαὶ ἐπεὶ ἢ χύχλῳ δεῖξις, 

ὅπερ εἶπον, τὸ συμπέ pe λαβοῦσα ὡς ἐλάττονα πρότασιν xal dvct- 
10 στρέψασα τὴν ἑτέραν οὕτω τὴν λοιπὴν χατασχευάζει, πάλιν τῷ μὲν DB 4 

χέχρηται ὡς ἐλάττονι: προτάσ ει, ὅπερ ἣν συμπέρασμα τοῦ πρώτου συλλο- 
γισμοῦ, προσυπαχουομένης πάλιν δηλονότι χαὶ τῆς ἑτέρας, xal οὕτω τῇ λο!- 

πῇ ὡς συμπεράσματι χέχρηται, ἥτις ἣν ἐξ ἀρχῆς μὲν A, χαλεῖ 05 αὐτὸς αὐτὴν 
[', ἵνα διὰ τῆς ἑτερότητος τὸ συυπέρασμα δηλώσῃ. ὅτι ὃὲ τὸ D' ἀντὶ τοῦ ἃ παρ- 

15 ἔλαβε, δῆλον αὐτὸς ἐποίησεν" ἐπειδὴ γὰρ συνήσϑετο ὅτι ὅσην ἀπὸ τῇς τῶν στοι- 
χΞξίων ὀνομασίας οὐδὲν δοχεῖ ἄτοπον συνῆχϑαι, εἴ γε διὰ μὲν τοῦ Δ τὸ B δέ- 

PEORES διὰ ὃξ τοῦ Β τὸ D, ἐπαναλαβὼν τὸν λόγον φησὶν ὅτι χείσϑω τὸ À 0 

ἐφ᾽ οὗ τὸ [᾿, τουτέστι τὸ αὐτὸ χείσϑω ἡμῖν ὑπάρχον τὸ ἃ τῷ D, καὶ ὅπερ 
3» πρότερον πρότασις, νῦν χείσϑω συμπέρασμα. ὥστε εἰ τοῦ μὲν À ὄντος 

20 : B ἐστί, ᾿τοῦ δὲ DB ὄντος: τὸ [' ἐστί, ταὐτὸν δὲ ἦν τὸ ἃ τῷ ED, 

συνάγεται ἄρα ὅτι τοῦ Α ὄντος τὸ ἃ ἐστίν. ἵνα Oi τοῖς παραδείγμασι 
σαφέστερον ποιήσω τὸν λόγον. φηυὶ οὕτως: εἰλήφϑω ἀντὶ μὲν τοῦ À πρό- 

τασις ἣ λέγουσα '6 we eu γελαστιχόν᾽, xai συνυϊπαχουέσῇῆω αὐτῇ 185 
υείζων τις πρότασις f, λέγουσα ᾿ τὸ γελαστιχὸν νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽ " 

95 συνάγεται δήπου τὸν ἀνϑρωπον νοῦ χαὶ puce δεχτιχὸν εἶναι!" χαὶ 
χεχλήσϑω τὸ τοιοῦτον συμπέρασμα D. ἕπεται οὖν τῷ A, τουτέστι τῷ τὸν 

ἄνϑρωπον γελαστιχὸν εἶναι, τὸ DB. λέγω δὴ τὸ τὸν ἀνϑρωπον νοῦ xai ἐπι- 
' 

στήμης δεχτιχὸν εἶναι. xal εἴ τινος ζητοῦντος πόϑεν ὅτι τὸ Α ἐστί, του- 

1 ἑαυτοῦ ἃ πολλάχις V post γὰρ add. zai ἃ πρώτων V 2 ἐν τῷ 

δευτέρῳ τῶν ΠΙροτ. ἀναλ.1 memoriter citare videtur c. 2 p. 53523. 24 9 στοιχεῖον V 

προτάσεως V 4 ἐπισημήνατο V δύο Om. à πρότασιν Ra ὃ post δὲ 

add. χαὶ V 6 τῶν om. V 6.7 ἣ ἀντὶ μιᾶς ἤτοι V: ἤτοι RU: ἢ ἀντὶ a 

" post μείζονα add. ὑπενόησεν R ϑεωρουμένην a 1. 8 ἐν ἐκείνω V: ἐν ταύτῃ. 

sed npost ὡς ἃ 9 ὅπερ εἶπον om. V εἶπον] p. 44,26 sq. ἐλαχίστην V 

l1 6 V post ἦν add. τὸ V 12 post προσυπακουομένης add. 6: U πάλιν 

post ἑτέρας colloc. 41: om. a? 12. 18. τὴν λοιπὴν RUa? 13 συμπέρασμα R 

αὐτὴν αὐτὸς V 14 ὅτι δὲ bis R 15 ποιεῖ ἃ ἐπεὶ V συνήνετο V 

15. 16 τῆς ὀνομασίας τῶν στοιχείων ἃ 10 ἄτοπον συνῆχϑαι δοκεῖ V 16. 11 δεῖται V 

18 τὸ (ante 7) om. V τουτέστιν ὅτι τὸ B αὐτὸ V τῷ e τὸ corr. V! 18. 19 xai 
ὃ ἦν V: συνάγεται ἄρα, ὅτι τοῦ ἃ ὄντος, τὸ T ἐστίν. ὅπερ οὖν ἂν ἃ 19 πρότασις RUa: 

προτέρα V συμπεράσματα V μὲν τοῦ V 20 τὸ ἢ; Ra: σε à UV 

δὲ alt. a: γὰρ RUV 21 dpa om. V τὸ ἃ RUV: τὸ 7 ἃ τοῖς deleverim 
29 συνυπαχουέτω V 24 πρότασις μείζων τις ἃ ἡἣ λέγουσα om. Ra 

post δεχτιχὸν add. εἶναι V 25 δήπου RUV: δὲ τὸ a 90 τὸ τὸν U 

21 post δὴ τὸ add. & Ua 
4* 
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, 

τέστιν ὅτι 6 ἄνϑρωπος γελαστιχόν, ϑελήσαιμεν εἰς χατασχευὴν τούτου τῇ 13v 

χύχλῳ δείξει χρήσασϑαι, φαμὲν οὕτως, ὅτι 6 ἄνϑρωπος νοῦ xal ἐπιστήμης 5 

δεχτιχόν, ὅπερ ἦν, τὸ D, πάλαι μὲν συμπέρασμα, νῦν δὲ ὡς ἐλάττων πρό- 

τασις παραλαμβάνεται, xoi συνάγεται συμπέρασμα “ὃ ἄνθρωπος dpa 

γελαστιχόν᾽, ὅπερ Ty, τὸ Δ, ἐξ ἀρχῆς μὲν πρότασις νῦν ὃὲ συμπέρασμα, 
δηλονότι χἀνταῦϑα παραλελειμμένης τῆς μείζονος προτάσεως τῆς λε- 
Ἰούσης “τὸ νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχὸν γελαστιχόν. ἀλλὰ τὸ A Γ 
ἐξ ἀρχῆς αὐτὸς ἐχάλεσεν, ὡς εἶπον, τῇ ἑτερότητι τὸ συμπέρασμα δεῖξαι 10 

βουλόμενος: τελευταῖον OE ἐπαναλαβὼν τὸν λόγον φησὶν ὅτι ὅπερ ἐχάλεσα 

10 l', τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἐχάλουν A. εἰ οὖν τοῦ Α ὄντος τὸ D ἐστί, 
τοῦ δὲ DB ὄντος τὸ [᾿ ἐστίν, ὅπερ ἐστὶ ταὐτὸν τῷ A, τοῦ B ἄρα ὄντος 
τὸ Α ἐστίν. ἀλλὰ μὴν τοῦ A ὄντος τὸ Β ἦν’ τοῦ Α ἄρα ὄντος τὸ ἃ 
ἐστίν. οἱ ἄρα χύχλῳ δείχνυσϑαί τι λέγοντες οὐδὲν ἕτερόν φασιν T, ὅτι 

σι 

ἕχαστον ἐπειδὴ ἔστι, διὰ τοῦτο ἔστι. δυνατὸν δέ, ὅπερ εἶπον, τὸ Δ ἀντὶ 

ιῦ τῶν δύο προτάσεων παραλαμβάνειν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν τῇ ἀντιστροφῇ τοῦ 15 

συλλογισμοῦ λέγοντες “τοῦ Β ὄντος τὸ [' ἐστί, τουτέστι τὸ A ἐστί᾽ λαμβα- 

νομεν τὸ À οὐχ ἀντὶ τῶν δύο προτάσεων ἀλλ᾽ ἀντὶ μιᾶς, ὅπερ συμπέρασμα ποιού- 
μεϑα, ἵνα μὴ δόξωμεν ἐν τῇ ἀντιστροφῇ τοῦ Α τὰς δύο προτάσεις ὡς ἐν συμ- 

περάσματι παραλαμβάνειν, διὰ τοῦτο χάλλιον ἕχαστον τῶν στοιχείων ἀντὶ μιᾶς 

20 προτάσεως παραλαμβάνειν συνεπινοουμένης τῆς λοιπῆς χατὰ τὸν τῶν ἐνῚθυμη- 

μάτων τρόπον: οἷον ὃ δεῖνα χαλλωπιστής" οὐχοῦν μοιχός, συνυπαχουομένης 90 

δηλονότι xal τῆς μείζονος τῆς λεγούσης ᾿ πᾶς χαλλωπιστὴς μοιχός᾽. οὕτως 
οὖν xdv εἰ λέγωμεν “ὁ ἄνϑρωπος γελαστιχόν, ὁ ἄνϑρωπος ἄρα νοῦ xal ἐπι- 

στήμης δεχτιχόν᾽, χατὰ παράλειψιν συνεπινοοῦμεν xal τὴν μείζονα τὴν λέγου- 

σαν tb Ἰελαστιχὸν νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽. τῷ οι 

Συμβαίνει δὲ τοῖς λέγουσι χύχλῳ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι οὐ 

μόνον τὸ νῦν εἰρημένον, τουτέστιν Ex τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα xal ix 
τῶν μεριχῶν τὰ χαϑόλου δείχνυσϑαι, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἄλλο λέγειν ἣ 

ὅτι τοῦτο ἔστιν, ἐπειδὴ τοῦτο ἔστι, τουτέστι τὸ τὰ αὐτὰ τῶν αὐτῶν 95 

80 χαὶ πρότερα χαὶ ὕστερα εἶναι χαὶ γνωριμώτερα χαὶ ἀγνωστότερα, ὅπερ 
ἄτοπον. 

1 óvt om. V γελαστιχὸς V ϑελήσομεν RV 2 post φαμὲν add. οὖν RU 
ὅτι om. V 4 post παραλαμβάνεται add. συνυπαχουομένης al τῆς μείζονος χατὰ ἀντιστρο- 

φὴν, τῆς λεγούσης τὸ νοῦ καὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν, γελαστικὸν ἃ 6 δηλονότι---Τ γελαστιχόν 

om. à Tp Ras reb er Ὁ πὸ BW 8 ἐξ ἀρχῆς post ἐχάλεσεν colloc. a 9 τελευ- 

ταῖος V BV post ὅπερ add. ἐξ ἀρχῆς a 10 6 V ἐχάλεσα V 

ante à prius add. τὸ U γὰρ V 116 V 8 alt. V: ἃ Ra, post ἄρα U 
12 ἄρα ἃ R 14 ἐπεὶ V εἶπον] p. 51,6 post εἶπον add. ὅτι R 15 ἐπεὶ R 

16 à RUa: «a V 18 post ποιούμεϑα add. διὰ τοῦτο καὶ 19 λαμβάνειν Ra 
ante διὰ add. καὶ RUV: om. ἃ 19 βέλτιον a: πάλιν UV 20 post παραλαμβάνειν 

add. ἀλλὰ UV: ὡς a τῆς λοιπῆς συνεπινοουμένης ἃ τὸν om. V 22 χαὶ 

om. V 29 οὖν Ra: om. UV «al ἃ εἰ om. V λέγομεν Ra 

ante ὁ prius add. εἰ RUa γελαστιχὸς Ra 24 δεχτιχὸς R χατὰ — 25 δεχτιχόν 

om. V κατὰ παραλογισμὸν Ra! 26 δὲ om. V 21 ὕστερον V 

28 τὸ R οὐϑὲν V 29 τὸ om. V post αὐτὰ add. ταῦτα V 30 à V 
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p.72»35 Δῆλον δὲ ὅτι τοῦτο συμβαίνει τριῶν ὅρων τεϑέντων. I3v 

Τοῦτο, φησί, συμβαίνει τοῖς λέγουσι χύχλῳ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι, [xoi] 
ὅτι τοῦτο ἔστιν, εἰ τοῦτο ἔστι, τριῶν τεϑέντων ὅρων. xal τοῦτο 

εἰχότως, ἐπειδὴ xal ἢ ἀπόδειξις τοὐλάχιστον ἐχ τριῶν ὅρων: τοῦτο δέ. 
5 ἐπειδὴ xai πᾶς συλλογισμός: ὥστε xai T, χύχλῳ ὃεῖξις τοὐλάχιστον ἐχ 80 

τριῶν μὲν ὅρων προτάσεων δὲ δύο. 

ρ. ἴῶν86 Τὸ μὲν γὰρ διὰ πολλῶν ἣ δύ ὀλίγων ἀναχάμπτειν φάναι 

οὐδὲν διαφέρει, δι᾿ ὀλίγων δ᾽ T, δυοῖν. 

Δυνατὸν γὰρ δήπου συνθϑέτῳ συλλογισμῷ χρωμένους διὰ πλειόνων 
10 τε ὅρων συλλογίζεσϑαι xal ἀναχάμπτειν τῇ χύχλῳ δείξει: xal οὐδὲν δια- 

φέρει, εἴτε πλείους εἰσὶν οἱ ὅροι εἴτε ἐλάττους. τὸ μέντοι δι᾿ ἐλαττόνων 35 

ἢ τριῶν uiv ὅρων δύο Oi προτάσεων λέγειν τὴν ἀνάχαμψιν γίνεσϑαι ἀδύ- 

νατον, ἐπειδὴ μηδὲ συλλογισμὸν ἐνδέχεται δ ἐλαττόνων γίνεσϑαι. 

p.72»37 Ὅταν γὰρ τοῦ A ὄντος. 

15 Τουτέστιν ἥτοι τῆς ἐλάττονος προτάσεως TY, ἀμφοῖν, ὥσπερ εἴπομεν. 

ρ. 12088. 'E& ἀνάγχης 1j τὸ B. 

Τουτέστι τὸ συμπέρασμα. 

p.i2»38 Τούτου δὲ τὸ [᾿. 

" , - f ^ , » : ^k . 

Τούτου δέ. τοῦ B δηλονότι. ὅπερ εἴληπται uiv ἐξ ap; , i ? i i FA'I 

20 ρᾶσμα, νῦν δὲ ὡς πρότασις" τὸ OZ [', ὡς εἴπομεν, ὡς συμπέρασμα παρα- 

g. λαμβάνει: ὥστε τοῦ Α ὄντος ἐξ ἀναάγχης τὸ [᾿ ἐστίν. ἀλλὰ τὸ [' ταὐτὸν 

o2 παραλαυβάνει τῷ Α, ὡς ἐφεξῆς δείχνυσι: φησὶ γοῦν οὕτως" 40 

p.72»39 Εἰ δὴ τοῦ À ὄν à ὄντος το s υ 
τὸ Α (τοῦτο γὰρ ἣν τὸ bons χείσϑω τὸ ἃ ἐφ᾽ οὗ τὸ I. 

25 “Ορᾷς ὅτι ἄνω λέγων τοῦ ἃ ὄντος ἔσται τὸ [ τὸ [᾿ ἀντὶ τοῦ ἃ παρε- 45 
M λάμβανεν. ἰδοὺ οὖν ἐνταῦϑα σαφῶς φησιν ὅτι τοῦ DB ὄντος ἀνάγχη τὸ ἡ 

1 ἐκτεϑέντων V 2 «o0:0—3 ὅρων om. V xai delevi 4 ἐπεὶ V 

9 ἐπεὶ RV xai alt. om. RUa 5.6 τοὐλάχιστον μὲν ἐχ τριῶν Ua: ἐκ τριῶν 

' μὲν τοὐλάχιστον V τοῦτο qàp V δι᾿ om. R 8 δυεῖν e δυοῖν corr. V! 

12 ἣ R: τῶν UVa δυεῖν V λέγω V 13 ἐπεὶ V συλλογισμὸν) hue 

usque V 15 μείζονος αὶ εἴπομεν] p. 51,6 19 δέ, τοῦ Waitz Organ. II 

p. VIII: τοῦ R: δὲ τὸ Ua 20 εἴπομεν] p. 51,14 λαμβάνει καὶ 26 γοῦν U 
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εἶναι. χαὶ ὅτι ὅπερ νῦν δ A, ἐχεῖ 1" ἐχάλει, ἐπήγαγε λέγων χείσϑ c 13v 

τὸ A ἐφ᾽ οὗ τὸ [', ὡσανεὶ ἔλεγεν “ἔστω τὸ Α ὅπερ τὸ D". 

». 7812 Τὸ οὖν τοῦ B ὄντος τὸ À λέγειν εἶναι. 
9 ν , ν , 5 A , P m1 *, * Ll , o 

Ἰδοὺ πάλιν ἔτι σαφέσερον ἐπεξηγήσατο τοῦτ᾽ αὐτὸ σαφῶς λέγων ὅτι, 
΄“ , - , S; e g M B » - ^ $ 5*5 

ὅταν χεχρημένος τῇ χύχλῳ δείξει εἰπὼ ὅτι τοῦ D ovtoc ἔστι τὸ A, οὐδὲν Qt 

ἄλλο λέγω Y, ὅπερ πρότερον ἔλεγον, ὅτι τοῦ B ὄντος ἔστι τὸ [. 50 

p.73a3 Τοῦτο ὃξ τὶ τοῦ À Ovcoc xà T. 

Τοῦτο δέ, φησίν, τὸ Ll ἐξ ἀρχῆς ἐδείχνυμεν, ὅτι τοῦ ὄντος ἐξ 
ἀνάγκης xol αὐτὸ ἣν, εἴ γε τὸ μὲν B διὰ τοῦ Α ἐδείχνυτο, τὸ δὲ [' διὰ 

10 τοῦ B* ἀλλὰ τὸ D ταὐτὸν δέδειχται τῷ Α' ὥστε συνάγεται οὐδὲν ἄλλο 7, 

ὅτι τοῦ Α ὄντος τὸ Α ἔστιν. 

, 

p.13a6 Οὐ μὴν ἀλλ οὐδὲ τοῦτο δυνατόν, meu ἐπὶ τούτων ὅσα 
ἀλλήλοις ἕπεται, ὥσπερ τὰ ἴδια. | 

“Ὅτι τῇ χύχλῳ δείξει οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο συμβαίνει [τὸ] ἐπὶ πάντων τὸ αὐτὰ Mr 
15 δι ἑαυτῶν ἀποδειχνύναι, πλὴν εἰ μὴ τρεῖς ὅροι παραληφϑῶσιν οὕτως ἔχοντες 

πρὸς ἀλλήλους ὥστε ἕχαστον πρὸς τοὺς λοιποὺς ἀντιστρέφειν, τουτέστιν ὥστε 

ἐξισάζειν αὐτούς. ταὐτὸν δέ ἐστιν εἰπεῖν ὅτι δεῖ ἐξ ἰδίων αὐτοὺς συγχεῖ- 

σϑαι: οἷον ἀνϑρωπος, γελαστιχόν, νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽ Éxactov 

494p τούτων πρὸς τὰ λοιπὰ ἂντιστρέφει. εἰ γὰρ μὴ εἶεν οὕτως χείμενοι 5 

20 οἱ ὅροι, οὐδὲ ὅλως τῇ χύχλῳ δείξει χρήσασϑαι δυνατόν: οὐ γάρ δυνατὸν 

ἀντιστρέψαι τὰς προτάσεις, εἴπερ ἢ χαϑόλου χαταφατιχὴ οὐ πρὸς ἑαυτὴν 
ἀντιστρέφει ἀλλὰ πρὸς τὴν μεριχὴν χαταφατιχήν. 

^r γι M c ^ ^ ^ 

Ρ. 1811 'Evàc μὲν οὖν χειμένου δέδειχται ὅτι οὐδέποτ᾽ ἀνάγχη 
e 

ἔτ 
* , , e ec - 7 - o 7] 5 

εἶπεν ἀνωτέρω. ὅτι “᾿ τοῦτο συμβαίνει τριῶν ὅρων τεϑέντων᾽᾽, 
iss] σι Ε e v o2 

ττόνων οὐχ ἐνδέχεται, αὐτὸ τοῦτο νῦν ἐνταῦϑα ἐπαναλαβών 10 

φησιν, ὅτι δέδο ειχται ἡμῖν ἐν En δευτέρῳ τῶν ᾿Αναλυτιχῶν τῶν προτέρων, 

ὅτι ἑνὸς χειμένου εἴτε ὅρου εἴτε προτάσεως συλλογισμὸν γενέσϑαι ἀδύνατον. 

οὔτε γὰρ ἐὰν εἴπω ᾿ἀνϑρωπος᾽ ἣ “λίϑος᾽ ἣ ὅτι ὁ ἀνϑρωπος ζῷόν ἐστι, 

1 νῦν ἐχάλεσεν R 9 τὸ γοῦν τοῦ al: τοῦ οὖν a? λέγειν εἶναι Ua! (EF): inv. ord. 

Arist.: εἶναι om. Ra? (A et pr. B, du n) post εἶναι add. εἰπὼν Ua! 4 ἰδοὺ πάλιν 

om. a! ἐξηγήσατο τὸ αὐτὸ a? ( post ὄντος add. ἔστι a: post y Arist. (om. ἢ f) 

ὃ δέ om. αὶ 11 post ὄντος add. ἀνάγχη τὸ εἶναι. τουτέστι τοῦ ἃ ὄντος ἃ 

12 ἐπὶ τούτων ἃ Arist.: om. RU 14 [τὸ]---τὸ scripsi: τὸ---τὰ libri 15 ἑαυτοῦ Ra 

20 χρήσει δείξασϑαι U 24 τι εἶναι ἃ Arist. 25 ἀνωτέρω] p. 12" 88 20 αὐτὸ 

om. ἃ 27 τῶν προτέρων ἀναλυτιχῶν R post ἀναλυτικῶν add. δηλαδὴ a 

ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ava. v. πρ.] e. 2 p. 53b 16 sq. ef. L 15 p. 34216 sq. 28 χειμένου 

ὅρου 7| à 29 ὅτι ζῶον ἄνϑρωπος U 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 1 8 (Arist. p. 7327. 9. 10. 11. 15] 55 

, , 

συναχϑήσεταί tt συμπέρασμα ἐξ ἑνὸς τούτων, εἴπερ συλλογισμός ἐστι ddr 
cc E o ; Ὁ s ut , T * ' - τς ἉΕΥ, - , λόγος ἐν ᾧ τεϑέντων οὐ τινὸς ἀλλὰ τινῶν ἕτερόν τι τῶν χειμένων 
συμβαίνει᾽᾽. 

) [d » e M [cd , - Ρ. [3829 Λέγω 8 ἑνός, ὅτι οὔτε ὅρου ἑνὸς οὔτε ϑέσεως μιᾶς τ: 
; τεϑείσης. 

ΠΙαρατηρητέον ὅτι τὴν πρότασιν ϑέσιν ἐχάλεσε. τοῦτο δὲ εἶπον, ὅτι 
ἄνω μὲν διαιρῶν τὰς ἀμέσους προτάσεις τὴν διαίρεσιν ἐποιήσατο εἰς τὸ 

ἀξίωμα xai τὴν ϑέσιν, τὴν ὃὲ ϑέσιν διεῖλεν εἴς τε τὰ αἰτήματα χαὶ τοὺς 

ὁρισμούς, νῦν δὲ χοινῶς πᾶσαν πρότασιν ϑέσιν ἐχάλεσεν. 

e? (- DX [0] ce S 
215 ^ ^ ^ , ᾿ 

10 p. 33410 Ex δύο δὲ ϑέσεων πρώτων xal ἐλαχίστων ἐν 
m M ÀJ AA € 

εἰπερ xat συλλογίσασϑαι. 

Τουτέστι τὸ ἐλάχιστον ἐχ δύο. πρώτων δέ, τουτέστι τῶν ἁπλουστά- 20 
των, ἐπειδὴ 6 συλλογισμὸς ὁ ix πλειόνων προτάσεων συγχείμενος οὐχ ἐχ 

πρώτων σύγχειται, ἀλλ᾽ ἔστι σύνϑετος ix προσυλλογισμῶν χατεσχευασμένος. 

15 ὁ μέντοι ix δύο προτάσεων συγχείμενος συλλογισμὸς ἐχ πρώτων τούτων 

προσεχῶς ἔχει τὴν γένεσιν. τὸ δ᾽ εἴπερ χαὶ συλλογίσασϑαι ἀντὶ τοῦ 
᾿ἐπειδὴ xal χαϑόλου ὁ συλλογισμὸς τοὐλάχιστον ἐχ δύο προτάσεων σύγχει- 
ται, ὥστε xal T, χύχλῳ δεῖξις". 

p.i3a11 'Eàv μὲν οὖν τό τε À τῷ DB χα 

90 ταῦτ᾽ ἀλλήλοις xal τῷ Α, οὕτω μὲν ἐν 
δειχνύναι πάντα τὰ αἰτηϑέντα ἐν τ ρώτῳ σχήματι. EE zi 

Τουτέστιν ἐὰν οἱ τρεῖς ὅρο! οἱ τεϑέντες ἴδια ὦσιν ὥστε xal ἀντι- 
στρέφειν πάντας πρὸς πάντας, τότε δυνατὸν ἀντιστρέψαντας τὴν μείζονα 
τῶν προτάσεων xal ταύτην συνϑέντας μετὰ τοῦ συμπεράσματος οὕτω τὴν 30 

* ^ , e , ' Y ^.- a " ^" M - , 

35 λοιπὴν Üstxvüvat* ὁμοίως xal τὴν μείζονα δυνατὸν ἀποδεῖξαι τῇ χύχλῳ 
δείξει ἀντιστρέφοντας τὴν ἐλάττονα χαὶ ταύτῃ συνάπτοντας τὸ συμπέρασμα 

συνάγειν τὴν μείζονα. τοῦτο δὲ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι μόνον δυνατόν, 
ὡς δέδειχται ἐν τῷ περὶ συλλογισμοῦ. 

Ρ. 15415 Δέδειχται δὲ xat ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις σχήμασιν T, οὐ 
80 γίνεται συλλογισμὸς ἣ οὐ περὶ τῶν ληφϑέντων. 

Ἔν γὰρ τῷ δευτέρῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν πολὺν λόγον ἐποι- 

2 λόγος x:A.] Anal. Pr.I1 p.24b18 2 τινῶν οὐ τινὸς à 4 ὅτι om. R 

4 ἄνω] e. 2 p. 72214 sq. ὃ post zai prius add. εἰς U τὴν δὲ Ra: xoi τὴνῦ 

9 ὅρους R 12 τουτέστι---ἐκ om. ἃ 15 post τούτων add. τὸ U 11 xai 

om. Ua 19 «c R Arist.: om. Ua 20 10 a U post μὲν add. οὖν Ua 

21 τῷ om. ἃ 22 post ἐὰν add. μὲν a 2 συνάγειν τὴν μείζονα deleverim 

80 παρὰ R 81 ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν [Ιροτ. dva.) c. 5 p. 810 18 sq. 
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x , ^ »» , - Ξ σ ; Y - , - ἥσατο περ ἘΠ χύχλῳ δείξεως, ἐν οἷς ἔδειξεν ὅτι ἐν μὲν τῷ πρώτῳ 14: 
Ξ 

M ὶ 
z^ , € H , ΄ ' Habe σχήματι, εἰ ληφϑεῖεν οἱ ὅροι ἀντιστρέφοντες πρὸς ἀλλήλους, δυνατὸν ἑχάστην 

τῶν ἀκ dese τῇ χύχλῳ δείξει συλλογίσασϑαι, ἐπὶ μέντοι τῶν λοιπῶν 
^ 3 , - 2 mS ** ) ^ $w* e mer , " o σχημάτων οὔχέετι τοῦτο ἐνδέχεται, ἀλλ᾽ ἣ οὐδὲ ὅλως δείχνυταί τι ἢ ἕτε- 40 

ὃ ρόν τι παρὰ τὸ προχείμενηον. οἷον εἰ εἴποιμεν ἐν το σχήματι οὕτω 
“ις ^ 1 ^ 3E , ' τὸ γελαστιχὸν χατὰ παντὸς ἀνθρώπου, τὸ γελαστιχὸν xav οὐδενὸς λίϑου᾽ 
xai ϑελήσαιμεν τῇ χύχλῳ δείξει ἑχάστην τῶν ἄλλων προτάσεων χατα- 
σχευάσαι, τὴν μὲν χαταφατιχὴν οὐδ᾽ ὅλως δυνάμεϑα δεῖξαι, εἴ γε ἐν παντὶ 
συλλογισμῷ τῇ χείρονι τῶν προτάσεων ἕπεται τὸ συμπέρασμα" ἀντιστρα- 

10 φείσης γὰρ τῆς ἀποφατιχῆς χαὶ τοῦ συμπεράσματος εἰλημμένου ὡς προτά- 45 
σεως δύο ἀποφατιχαὶ γίνονται ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι, χαὶ οὕτως οὐδὲν 

, - , ν δ δ, » Ὁ 2 δι. M ^ ) συναχ θήσεται: οἷον εἰ εἰποιμὲί “ὃ ἀνϑρωπος xat οὐδενὸς λίϑου᾽. 
τ , (ὦ , , »^ b eo ^ ὅπερ ἦν συμπέρασμα, “ὃ Ados xav οὐδενὸς Ὑελαστιχοῦ, ὥστε τὴν 

μὲν χαταφατιχὴν δεῖξαι ὅλως οὐχ ἐνδέχεται. εἰ δὲ τὴν ἀποφατιχὴν 
15 ms θελήσομεν. αὐτὴν μὲν οὐ δείχνυμεν, τ δὲ ἀντίστροφον αὐτῇ 

^ Ὁ ^ ; . NZSEEN I ᾿ δεῖξαι δυνάμεϑα οὕτως: τὸ γελαστιχὺν xav! οὐδενὸς λίϑου, τὸ γε- 
λαστιχὸν χατὰ παντὸς ἀνθρώπους. 7, Ob ἀντιστροφὴ οὕτως: ὃ λίϑος 

, ^ 5 ΄ » * - Hu xav οὐδενὸς ἀνθρώπου, ὃ ἄνϑρωπος χατὰ παντὸς γελαστιχοῦ, καὶ συνάγεται 
[d 7 » ) - » - - 

“ὁ λίϑος ἄρα κατ᾽ οὐδενὸς qsÀuctuxo0'. ἠϑέλομεν δὲ ἡμεῖς δεῖξαι ὅτι τὸ 5o 

20 γελαστιχὸν xat' οὐδενὸς λίϑου. εἰ δέ τις εἴποι ὅτι ἀντιστρέφοντος τοῦ 
συμπεράσματος δείχνυται τὸ ζητούμενον (εἰ γὰρ 6 λίϑος xav! οὐδενὸς 

- ^- ' ' ^ , Ye - 
γελαστιχοῦ, δῆλον ὅτι xal τὸ γελαστιχὸν xat! οὐδενὸς λίϑου), ἀλλ᾽ ἡμεῖς 
γέ φαμεν ὅτι αὐτόϑεν ἄνευ τῆς ἀντιστροφῆς οὐ συνάγεται τὸ ἐξ ἀρχῆς. 
ἰστέον μέντοι ὅτι δυνατὸν μὴ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀνάγοντας τὸν συλλο- 

[S4] [2r γισμὸν ἀλλὰ φυλάττοντας τὸ ἴδιον τοῦ δευτέρου σχήματος δεῖξαι τὴν dmo- 
φατιχήν. ἔστω δὲ ὁ συλλογισμὸς οὕτω" τὸ Ἱελαστιχὸν χατ᾽ οὐδενὸς λίϑου, 

τὸ γελαστιχὸν χατὰ παντὸς ἀνϑρώπου, 6 ἄνϑρωος | ἄρα xax! οὐδενὸς λίϑου. 14ν 

ἐν τούτῳ οὖν τῷ συλλογισμῷ, ἐὰν λάβω τὸ συμπέρασμα χαὶ ἀντιστρέψω 
6e! , 

τὴν χαταφατιχὴν πρότασιν, τὸ δεύτερον φυλάττω σχῆμα xol συμπεραίνω 

30 τὴν ἀποφατιχὴν πρότασιν οὕτως: ὁ ἄνθρωπος xat οὐδενὸς λίϑου, ὃ 

ἀνϑρωπος χατὰ παντὸς γελαστιχοῦ, xal συνάγεται τὸ γελαστιχὸν xac 

οὐδενὸς λίϑου. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σχήματι ἔλεγε μὲν ὃ φιλόσοφος μηδὲν 
^ συνάγεσθαι τῇ χύχλῳ δείξει διὰ τὸ μεριχὰ πάντα συνάγεσϑαι ἐν τῷ τρίτῳ 

Qt σχήματι", μεριχοῦ δὲ ὄντος τοῦ συ, cidem εἰ ϑελήσομεν δεῖξαι μίαν 

35 τῶν προτάσεων χαϑολιχὴν οὖσαν, τῇ χύ χλῳ δείξει οὐ δυνατόν: λαμβάνοντες i ( 
γὰρ τὸ συμπέρασμα nusptxbv (2v) χαὶ τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων ἐπὶ ufpouc 15. h h ὶ / Ἣν h 

4 τοῦτο οὐχ ἃ ἄλλως ἃ 4 τι ἕτερον U ὃ χείμενον ἃ εἴποιμεν ἃ: 

εἴπομεν U: εἴπωμεν R post ἐν add. τῷ R X ϑελήσαιμεν ἃ: ϑελήσομεν R: 

θελήσωμεν U 8 δυνάμεϑα post δεῖξαι colloc. U: δυνησόμεϑα a 10 οὖν καὶ 
11 γίνονται post πρώτῳ colloc. R τῷ οἵη. ἃ οὐδὲν οὕτω ἃ 13 7 U 
15 ἀντιστροφὴν αὐτῆς a? 16 τὸ γελαστιχὸν --- l(. οὕτως om. a! 21 εἰ qap— 
22 λίϑου om. a 28 γέ seripsi: τε Ua: om. R 21 ὁ ἄρα ἀνϑρωπος R 

29 ἀντιφατιχὴν U 9l xai om. a 32 ἔλεγεν] Anal. pr. IL 7. p. 58539 sq. 
96 ὃν addidi ἐπὶ μέρους RUa?: ὅπως ἂν ἔχοι a! 
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m Hd , 5 ν 5» - 

οὕτω συνάξομεν τὴν λοιπήν. ἐγὼ δέ φημι ὅτι ὥσπερ ἐφ᾽ ὧν ἔϑηχα ἐν τῷ 14ν 
LI à 

e c^ πρώτῳ σχήματι παραδειγμάτων, ὁ ᾿Αριστοτέλης διὰ τὸ ἐξισάζοντας λαβεῖν 
τοὺς ὅρους χαίτοι τῆς χαϑόλου χαταφατιχῆς μὴ πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρεφούσης 10 

ὁμοίως, ὡς εἶπον, διὰ τὸ ἐξισάζειν τοὺς ὅρους συνεχώρει ἀντιστρέφειν 

5 πρὸς ἑαυτὴν τὴν “χαταφατιχήν, οὕτως μὴ ἄτοπον xal ἐπὶ τοῦ τρίτου 

σχήματος τῶν ὅρων ἐξισαζόντων χαϑόλου τε συνάγειν τὸ συμπέρασμα χαὶ 
χαϑόλου συναχϑέντος οὕτω τῇ χύχλῳ δείξει xal τὰς CES ἀποδειχνύναι 

δυνατόν": οἷον ὁ ἄνϑρωπος χατὰ παντὸς γελαστιχοῦ, τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης 

δεχτιχὸν χατὰ παντὸς γελαστιχοῦ, ὁ ἀνϑρωπος ἄρα χατὰ παντὸς νοῦ xai 

10 ἐπιστήμης δεχτιχοῦ. τὴν μὲν οὖν ἐλάττονα πρότασιν δείχνυμι τῇ εἰς τὸ 
πρῶτην σχῆμα ἀναλύσει λαβὼν τὸ συμπέρασμα xai τὴν μείζονα: τὴν δὲ do 

, 5» » - Y * - - , ' - - 
μείζονα ουχ οιῶὼν τε δεῖξαι οὐτε τῇ αναγωγῃ τῇ ξἰς τὸ Tpqotov Sy ru 

οὔτε δι’ αὐτοῦ τοῦ τρίτου 

71: Y^ v 

p.73a321 ᾿Επεὶ δ᾽ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν οὔ ἐστιν ἐπιστήμη 

15 ἁπλῶς. ἀναγχαῖον ἂν εἴη τὸ ἐπιστητὸν τ ἀπο , Í i 1 o^ XN S e Q- εὶ «τς x Ps] τὶ o e eq e ' 

3 , ΚΠ! ^ M ᾿Ξ ψον σας ᾿ς κι , ΓῚ a ΄ 
Ελέγξας τούς τε μηδενὸς εἶναι ἀπόδειξιν λέγοντας xal τοὺς πάντα 

ἀποδειχτὰ εἶναι ὑποτιϑεωένους νῦν λοιπὸν ἐπάνεισιν ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς" 30 

τοῦτο δὲ ἦν διδάξαι τί ποτέ ἐστιν dj ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη. — xal ἐπεὶ 
, 5 4. 5 * 

20 ταύτην οὐ δυνατὸν εἰδέναι τὸν x γνόντα τίνων ἐστὶν ἢ ἀπόδειξις, dvalau- 

βάνει τὸν περὶ τούτων λόγον xal διδάσχει τὴν ὑποβεβλημένην τῇ ἀποδείζει 

ὅλην. xal φησὶν ὅτι ἢ ἀπόδειξις οὐχ ἁπλῶς ἐστιν ἀληϑῶν ἐπιστήμη μόνων 

ἀλλὰ xai ἃ wx ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν. εἰ δὲ τοῦτο, ἀναγκαῖον ἄρα 
, M e *, ἃ Ld 5 -N *, - *, , -^ f ^ JE *, , 

ἐστὶν ἢ ἀπόδειξις. εἰ δὲ ἀναγχαῖον, ἀνάγχη δήπου xal ἐξ ἀναγχαίων mpo- 
τάσεων εἶναι αὐτήν: οὐ γὰρ ἐνδέχεται ἐχ μὴ ἀναγχαίων προτάσεων 25 τῷ οι 

bl * - ^ X ^ - 5 , 

ἀναγχαῖόν τι ἀποδεῖξαι. ὥστε ἐπεὶ ἀναγχαῖον ἡ ἀπόδειξις χαὶ ἐξ ἀναγχαίων . 

το. δεῖ, φησί, λαβεῖν ἡμᾶς τίνα τέ ἐστι τὰ ἀναγκαῖα προβλήματα 

ὧν ἐστιν ἢ ἀπόδειξις, χαὶ τίνες αἱ τοῦ ἀναγχαίου προτάσεις ἐξ ὧν ὁ ἀπο- 

δειχτιχὸς γίνεται συλλογισμός. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶσα πρότασίς τι χατά τινος 

ipa e o e o 
, , ^ Ἃ ' 

30 χαταφάσχει ἤ xt ἀπό τινος ἀποφάσχει, χὰ ἢ χατὰ παντὸς ἣ xatd 

τινός, χαὶ 5 xaü αὑτὸ T, χατὰ συμβε βηχός, δεῖ δὲ τὰς ἀποδειχτιχὰς προ- 
"^ 9 , ^ ) e ' ' 

τάσεις χατὰ παντός te ἢ χαταφάσχειν 7 αἀπηφαάσλξιν χα! χαὺ αὑτὸ χαὶ v 30 

1 οὕτω scripsi: οὐ RUa τὸ λοιπὸν al ὅτι om. Ua! ἔϑηχα (seil. p. 54,18) 

scripsi: ἔϑηχεν RUa 1. 9. παραδειγνυάτων ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι a! 3 ὃ ἀριστο- 

τέλης post 1 ὥσπερ colloe. a: ὁ om. U 3 καίτοι---ὃ χαταφατιχήν RUa?: οὐδὲν ἐκώλυε 

τὴν χαϑόλου καταφατιχὴν τὴν πᾶς ἄνος γελαστιχὸν ἀντιστρέφειν εἰς ἑαυτὴν a! ὅ ante 

οὕτως add. zai RUa?: om. Ta! uy, Ua?: τί R: οὐδὲν a! 6 συνάγεσϑαι a T gova- 

γομένου ἃ 9 ante νοῦ add. τοῦ RUa: om. T 15 τὸν (ante za:2) R 16 ἐπι- 

στήμην om. αὶ 11 τε om. ἃ 18 ἀποτιϑεμένους ἃ 19 δεῖξαι U 20 γνῶναι--- 

εἰδότα ἃ 21 ἐνυποβεβλημένην R 22 φησὶ γοῦν, om. xai U ἀληϑῶν ἐπιστήμη ἐστὶ ἃ 

et om. ἐπιστήνη R 33.93 immo ἀλλὰ μόνων ἃ καὶ 93 ἀναγκαίων scripserim, at cf. 

vs. 24 et 26 26 ὥστε---21 προτάσεων om. U 28 ἡ Sa: om. RU αἱ Sa: om. RU 

80 χαταφάσχει om. ἃ καταφάσχει ἃ 91 δὲ om. Ua 32 7, prius om. Ra 
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, , 

χατὰ συμβεβηχός, οὐ πρότερον, φησί, qwwcópsüa τίνες εἰσὶν αἱ ἀναγχαῖαι 14v 

προτάσεις αἱ εἰς τὴν ἀπόδειξιν ἡμῖν συμβαλλόμεναι, πρὶν dv μάϑωμεν τί 

ποτ᾽ ἐστὶ τὸ χατὰ παντὸς xal τί τὸ xal αὑτὸ xal τί τὸ χατὰ συμβεβηχός. 
οὕτως οὖν ἐπεξελθὼν τοῖς προεγνωσμένοις παραδίδωσι χαὶ τὴν περὶ τῶν 

5 ἀναγχαίων προτάσεών τε xal προβλημάτων διδασχαλίαν.. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν οὗ ἐστιν ἐπιστήμη ἁπλῶς, 

ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὸ ἐπιστητὸν τὸ χατὰ τὴν ἀποδειχτιχὴν 

ἐπιστήμην. ὅτι μὲν τὸ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν χαὶ τὸ ἀναγχαῖον S5 

οὕτως ἔχειν ταὐτόν, δῆλον. ἀλλ ἔστιν ἡμῖν σαφέστερον xai μᾶλλον ἐν- 

10 αργῶς παριστᾷ τὴν διάνοιαν τὴν ἑαυτοῦ τὸ ἀδύνατον: ἀμέλει γοῦν λέγοντες 

πολλάχις ἀναγχαῖον εἶναι τὸ τὸν χάμνοντα φλεβοτουηϑῆνα! εἰς πλείονα 

παράστασιν τῆς τοῦ ἀναγχαίου σημασίας ἐπιφέρομεν τὸ ἀδύνατον, λέγοντες 

ὡς ἀδύνατον ὑγιᾶναι μὴ φλεβοτομηϑέντα. διὰ τοῦτο οὖν xai αὐτὸς 

ὡς σαφέστερον λαβὼν τὸ ἀδύνατον ἐχ τούτου συνήγαγε τὸ ἀναγχαῖον" 
» 15 εἰ γὰρ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν τὸ ἐπιστητόν, ἀναγχαῖον δήπου τοῦτο dy 40 

εἴη, φησίν. 

"ἢ E )pnp'xX 5 , » , 5 e » FN Ld 

p.73a24 'E€ ἀναγχαίων ἄρα συλλογισμός ἐστιν ἢ ἀπόδειξις. 

Ἔξ ἀναγχαίων, δηλονότι προτάσεων, εἴ γε μὴ ἐνδέχεται ἀναγχαῖόν 

τι ἐχ μὴ ἀναγχαίων συναγαγεῖν. ὅπερ ὡς σαφὲς παρῆχεν. 

20 p. 34394. Ληπτέον ἄρα ἐχ τίνων xal ποίων αἱ ἀποδείξεις εἰσί. 4ὅ 

f * , - , *' ) 

Οὐχ 3x παραλλήλου χεῖται τὸ Bx τίνων xal ποίων. ἀλλ ix τίνων D I , 

ἔστιν ix προτάσεων, ποίων δὲ τοῦτ᾽ ἔστι ποίων προβλημάτων 
ἢ ἀπόδειξίς ἐστιν, ἣν δεῖ χατασχευάζειν δῆλον ὅτι OU ἀναγχαίων προτάσεων. 

p. 19198 Κατὰ παντὸς μὲν 
X - ' "δὲ bi N δὲ ἊΣ 

25 μὲν τινὸς δὲ μὴ μηδὲ ποτὲ p 

21.» - , ' - e , 

Ev uiv τοῖς [lpoxépote ἀναλυτιχοῖς τὸ χατὰ παντὸς ὡρίσατο λέγων 50 
€ ^ - - , - [4 

ὅταν μηδὲν ἢ λαβεῖν τοῦ ὑποχειμένου xaÜ' οὗ οὐ χατηγορεῖται ὁ χατὴη- 

l o9 Ra: xai U 2 ἂν Sa: om. RU | ἀναγχαῖον---ὃ ἐπιστήμην om. a 

S post μὲν add. οὖν a ἀναγχαῖον Ra: δυνατὸν U 9 δηλοῖ R 10 τὴν 

ἑαυτοῦ RU: αὐτοῦ ἃ 11 πὸ πη ν φλεβοτομηϑῆναι τὸν κάμνοντα ἃ 

15 ἀνάγκη U 15. 16 àv εἴη φησίν RU: εἶναι a 19 σαφὲς παρῆχε Ra!: ἐν ταῖς 

μίξεσιν ἐδήλωσε Ua? 20 ὑποίων U 21 εἴρηται ἃ τὸ---ποίων ante οὐχ colloec. a 

ἐχ (post τὸ) a: om. RU ἀλλ — 9298 ἐστιν RU: ἀλλὰ διὰ μὲν τοῦ, τίνων, δηλοῦται τὸ 

προτάσεων. διὰ δὲ τοῦ ποίων, τὸ προβλημάτων. τούτων γάρ ἐστιν ἡ ἀπόδειξις ἃ 

23 δεῖ ἃ: δεῖν RU δηλονότι post ἀναγκαίων colloc. R ἐξ ἃ 24 ante 

κατὰ add. x«l a οὖν Om. ἃ 25 μηδὲ «1A. om. ἃ 26 ἐν μὲν τοῖς 

llpoz. ἀναλ.] I 1. p. 24 28 sq. post λέγων add. ὅτι αὶ 21 ὅταν Ra!: ὃ Ua? 

itemque p. 59,1 ἡ a: ἐστιν RUa? itemque p. 59,1 
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Ἰορούμενος᾽- ὁμοίως xal τὸ χατὰ μηδενὸς “ὅταν μηδὲν ἡ τοῦ ὕπο- 
χειμένου xaU' οὗ λέγεται 6 χατηγορούμενος. ἐνταῦϑα δὲ τῷ κχατὰ 

παντός, ὅπερ παραλαμβάνεται εἰς τὰς ἀποδειχτιχὰς μεϑόδους, τοῦτό τ 

αὐτό φησι δεῖν ὑπάρχειν xai ἔτι τὸ ἀεὶ ὑπάρχειν τῷ ὑποχειμένῳ xa 

5 μὴ ποτὲ μὲν ποτὲ δὲ μή. ἐχεῖ μὲν γὰρ χατὰ παντὸς ἔλεγε 

ὑπάρχειν, εἰ | xai μὴ ἀεί" οὐδὲ γὰρ τοῦ ἀεὶ ἐχεῖ ἔχρῃζεν, ἐπειδὴ οὐ περὶ Db 
ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ ἐποιεῖτο τὸν λόγον ἀλλὰ περὶ τοῦ ἁπλῶς, ἐν ᾧ 

τούτου μόνου ἐστὶ χρεία τοῦ πᾶσι τοῖς ὑποχειμένοις ὑπάρχειν τὸν χατη- 

πο τὸν ἐνταῦϑα μέντοι τὸ xal παντὶ xal ἀεί. χαὶ ὅτι, φησί, τοῦτό 
10 ἐστι τὸ χατὰ παντὸς ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαυβανόμενον, δῆλον ix τῶν 

ἐνστάσεων τῶν φερομένων πρὸς τὰς ἀποδειχτιχὰς προτάσεις" oi 1ὰρ ἐν- 5 

ἱστάμενοι, φησί, πρός τινα πρότασιν b aa οὐ μόνον οἴονται ἐλέγχειν 

αὐτήν, εἰ δείξειαν «ἢ παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχον τὸ χατηγορούμενων T, 
μὴ ὑπάρχον, ἀλλ᾽ εἰ χαὶ μὴ ἀεὶ ὑπάρχει T, μὴ ὑπάρχει. 

^ 

15 p. 13329 Οἷον c e o 
* - 9. 

χατὰ παντὸς ἀνθρώπου ζῷον, εἰ ἀληϑὲς τόν 

ety ἀνῦρωπον, ἀληϑὲς xal ζῷον. 

' 4t E. 5 ' re M 3 , bj 

ουτέστιν εἰ τὸ ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν ἀληϑές, εἰ τὸν δεῖνα 10 

ἀληϑὲς εἰπεῖν ἄνϑρωπον, ἀληϑὲς δήπου xai ζῷον αὐτὸν λέγειν 

p.73a31 Καὶ εἰ νῦν ϑάτερον, xal ϑάτερον. 

30 Τουτέστιν ὑποχειμένου τοῦ ἄνϑρωπον εἶναι τόνδε τινὰ xal ζῷον" οὐ γὰρ 
ΝΕ ἘΠῊΝ eb Cüxy ἔσται. ἀλλ᾽. del ζῷον. τὸ ἔστι xai ποτὲ μέν ἐστι ζῷον, ποτέ δὲ οὐ ζῷον ἔσται, ἀλλ᾽ ἀεὶ ζῷόν τέ ἐστι xai 
M E ΄ $3 06 
ἄνϑρωπος εἶναι λέγεται. ἐπὶ δὲ τοῦ χαϑεύδειν οὐχ οὕτως, ἀλλ ἄνϑρωπον 

μενόντα ποτὲ μὲν χαϑεύδειν ἐνδέχεται ποτὲ δὲ μὴ xal ποτὲ μὲν διαλέγε- 

΄. ζῷον μέντοι T, ϑνητὸν οὐ ποτὲ μὲν ἔσται, ποτὲ δ᾽ οὐχ 
, 

σῦϑαι ποτὲ δὲ αὶ 

25 ἔσται, ἀλλ ἀεί. 

ν. 3181 Καὶ εἰ ἐν πάσῃ Ἰραμμῇ στιγμή, ὡσαύτως. 15 

Τουτέστιν οὐ ποτὲ uiv ὑπάρξει τῇ γραμμῇ f, στιγμὴ ποτὲ δ᾽ οὐχ 

ὑπάρξει, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦτο ἕξει. 

1 τὸ om. R 2 τῷ seripsi: τὸ libri 3 ὃ παραλαμβάνεται τὰ εἰς μεϑόδους τὰς 

ἀποδειχτιχὰς ἃ ὅ ποτὲ δὲ om. U ἔλεγε ἃ: ἐλέγετο RU 7 ἀλλ᾽ ἁπλῶς περὶ 

συλλογισμοῦ, ἐν ἃ 8 τὸ (ante az.) R παντὶ---εί a: inv. ord. RU 12 φησί 

om. R 13 post δείξειαν add. ἂν R ὑποχειμένων R 13. 14. ὑπάρχγειν--- 

ὑπάρχειν ἃ 14 μὴ alt. om. Ua an ἀεὶ ὑπάρχον --- ὑπάρχον ἢ 11 τὸ 

ζῷον --ὁπάρχειν seripsi: τοῦ ζῴου --- ὑπάρχοντος libri παντὸς ἀνϑρώπου U: xat 

παντὸς ἀνϑρώπου a! 18 αὐτὸν om. ἃ 20 τοῦ om. ἃ εἶναι om, Ua 

post ζῶον add. ΕΣ à γὰρ scripsi: δὲ R: om. Ua 21 τέ om. R 

22 ἐπὶ---ὠὰλλ om.R 23 μένοντα scripsi: μὲν ὄντα Ua: piv γὰρ ὄντα R post μὲν 

alt. add. «4i τὰ ἑξῆς" ἄνθρωπον μὲν γὰρ ὄντα ποτὲ piv U ἐνδέχεται καϑεύδειν ἃ 

33.24 χαὶ---δὲ μή om.a 24 μέντοι RU: δὲ ἃ 234.35 οὐχ ἔσται RU: οὔ ἃ 

25 ἀλλ᾽ εἰ Ra 26 post γραμμῇ add. ἡ U 21.28 οὐχ ὑπάρξει RU: οὔ ἃ 
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k - ᾿ 9 NY - 4. ^ S ^ , , e , L4 

n. (92332 δήμειον ὁε᾽ χαὶ γὰρ τᾶς ἐνστάσεις οὕτω φέρομεν ὡς 15r 

χατὰ παντὸς ἐρωτώμενοι. 

' - ^ - ' - » ᾿ 

Σημεῖον δὲ τοῦ τὸ χατὰ παντὸς τοιοῦτον εἶναι οἷον εἴπομεν ὅτι ἐρω- 
τώμενοι συγχωρῆσαι ταῖς ἀποδειχτιχαῖς προτάσεσιν, οἷον εἰ πᾶς ἄνϑρωπος 90 

5 5 ζῷον, εἰ πᾶς ἀνϑρωπος peat τὰς ἐνστάσεις προφερόμεϑα οὐ 

μόνον signis εἰ παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ Uunces τὸ χατηγορούμενον, ἀλλ᾽ 
, 

εἰ xal παντὶ piv οὐχ ἀεὶ δέ. οἷον τῇ μὲν ὅτι πᾶς ἀνϑρωπος- ζῷον συγ- 

PUE ὅτι xal παντὶ xai ἀεὶ Τα τῇ δὲ ὅτι πᾶς ἄνϑρωπος δια- 
» ' - f , ΄ 

ἔγεται οὐχέτι συγχωροῦμεν οὐδὲ φήσομεν παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχειν 
' ^ *, [4 ΄ Y» ^w , 

10 τὸ χατηγορούμενον, διότι μὴ ἀεὶ ὑπάρχει" ἔσται γὰρ δῆλον ὅτι μὴ ὑπάρχει 25 

παντὶ ὃ χατὰ παντός, εἰ μὴ ἀεὶ χατὰ παντὸς ἔσται τοῦ ὑποχειμένου ὁ 
χατηγορούμενος. 

DEI p. 13334 K αϑ᾿ αὑτὰ δ᾽ ὅσα ὑπάρχει ἐν τῷ τί ἐστιν, otov τριγώνῳ 

γραμμὴ xai γραμμῇ στιγμή. 

4 ΄ 2 6) ^ ' , , SEN ' Q? P y 
15 Διορισάμενος τί ἐστι τὸ xatà παντός, μέτεισιν ἐπὶ τὸ xaU' αὑτό. 

τέσσαρα δὲ σημαινόμενα παραδίδωσι τοῦ χαϑ᾿ αὑτό: ὧν πρῶτον μέν φησι 
x4U' αὑτὸ λέγεσθαι τὸ ἐν τῷ τί ἐστί τινος χατηγορούμενον, ὅπερ xal ἐν 80 

- ΄ - ) CN [4 ΄ Y - 

τῷ ὁρισμῷ ἐχείνου παραλαμβάνεται. otov xaU' αὑτὸ ὑπάρχειν φαμὲν τῷ 
ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον xal τῷ τριγώνῳ τὸ σχῆμα [χαὶ τῇ γραμμῇ T, στιγμή] " 

20 τό τε γὰρ ζῷον x^ αὑτὸ τοῦ ἀνθρώπου χατηγορούμενον xai ἐν τῷ 
΄ - , ΄ A ἂν Ὁ x a Fr - ' 

ὁρισμῷ τούτου παραλαμβάνεται: ἀνϑρωπον piv γάρ φησι ζῷον λογιχὸν 

ὕνητόν: διοίως δὲ xal τρίγωνον σχῆμα ἐστι τὸ ὑπὸ τριῶν εὐϑειῶν περι- 

ἐχόμενον. φησὶ δὲ xal τῆς γραμυῦῆς τὴν στιγμὴν xa αὑτὸ κατηγορεῖσϑαι" 
f 6 £v γὰρ γρχυυὴν εἶναι ῥύσιν στιγμῆς J| γραμυὴν εἶναι τὴν ἐξ ἴσου τοῖς 35 ραμὲν γὰρ γραμμὴν εἶναι ῥύσιν στιγμῆς ἢ γραμμὴν εἶναι τὴν ἐ 
φ ἑαυτῆς Suec TE xat ἰστέον ὅτι οὐχ ἔστι τῆς Ἰραμμὴς μεν 

τὸ λεγόμενον" οὐ πάνυ γὰρ οἰχείως εἰρῆσθαι δοχεῖ: οὔτε γὰρ ἐν γραμμῇ T, 
στιγαὴ ὑπάρχει. ἀλλὰ μᾶλλον οἰχεῖός τις Óóptcuós dv εἴη τῆς γραμμῆς 

λέγων ̓  μέγεϑος ἐφ᾽ ἕν διαστατόν᾽ τὰ γὰρ ἐν τούτῳ τῷ ὁρισμῷ παρα- 

Ὁ τ τς συμπληρωτιχά ἐστι τῆς (οὐσίας τῆς) γραμμῆς χαὶ ἐν αὐτῇ 

(02 UL οι 

᾽ν ΣΝ 

30 ἐνυπάρχει. 

Ι φέρομεν a Arist.: προφέρομεν U(F): προσφέρομεν ἢ 9 τοῦ τὸ scripsi: τοῦτο τοῦ RU: 

φησι τοῦ ἃ ὅτι RU: ἀνωτέρω ἃ 4 post ἐρωτώμενοι add. γὰρ ἃ ὃ προφέ- 

popev a 7 πᾶς ἄνϑρωπος RUa?: παντὶ ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ τὸ a! 8 ὅτι prius 

om. a! xal alt. om. a! 9 post φήσομεν add. ἐπὶ τὸ R: ἐπὶ τούτου ὅτι δεῖ Ua?: 

om. a! ll an τὸ 13 αὑτὰ a Arist.: αὑτὸ RU post οἷον add. ἐν τῷ R 

14 ante στιγμή add. ἡ U 16 παραδίδωσι σημαινόμενα τοῦ xal αὑτό R: παραδίδωσι τοῦ 

xai αὑτὸ σημαινόμενα ἃ 19 zai τῇ---στιγμή delevi 21 ἄνϑρωπος a post φησίν 

add. ἐστι ἃ 24 7, Sa: ἤγουν RU 25 ὑφ᾽ ἑαυτῇ U ἰστέον δὲ, om. xai a! 

26 οὔτε RUa?: οὐδὲ a! γὰρ om. Ua! 24 1» U 29 συστατιχά a 

οὐσίας τῆς addidi 80 ἐνυπάρχει scripsi: ἐνυπάρχουσι RU: ὑπάρχει ἃ 
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p.13337. Kai ὅσοις τῶν ἐνυπαρχόντων αὐτοῖς αὐτὰ à 

ἐνυπάρχουσι τῷ τί ἐστι δηλοῦντι, οἷον τὸ εὐθὺ ὑπάρχει 40 

(puppy καὶ τὸ περιφερές, καὶ τὸ περιττὸν xal ἄρτιον ἀριϑμῷ. 

Τοῦτο δεύτερον τοῦ χαϑ᾽ αὑτὸ σημαινόμενον. φαμὲν γὰρ χαϑ᾽ αὑτὰ 
5 xai ὧν ἐν τοῖς ὁδρισμοῖς τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς παραλαμβαάνονται" οἷον 6pt- 

ζόμενοι τὴν σιμότητα παραλαμβάνομεν ἐν τῷ δρισμῷ αὐτῆς τὸ ὑποχείμενον, 
λέγω δὴ τὴν ῥῖνα, λέγοντες σιμότητα εἶναι χοιλότητα ἐν pw. ὁμοίως 
χαὶ τὸ εὐϑὺ ὁριζόμενοι παραλαμβάνομεν τὴν γραμμὴν εὐϑὺ λέγοντες εἶναι 
πάϑος γραμμῆς ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς σημείοις χεῖται, T, ἧς τὰ 45 

- 

10 μέσα τοῖς ἄχροις ἐπιπροσϑεῖ, ἢ ὅπως ἄλλως ὁρίζεται. ὁμοίως Oi χαὶ 
περιφερὲς ἤτοι περιφέρειαν φαμεν εἶναι πάϑος γραμμῆς πρὸς 

᾿ 

i 

σημείου τῶν ἐντὸς αὐτῆς χειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι ἴσαι 
ἀλλήλαις εἰσί. xai δῆλον ὅτι οὐ τὸ τμῆμα τοῦ χύχλου αὐτὸ χαλεῖται 

΄ tnr - ΄ ΄ NE , ΄ ΄ ε ΄ ΕΞ 
15 περιφέρεια δὲ 6 χύχλος, ὥσπερ xal ὁ γεωμέτρης ὡρίσατο. ὡσαύτως χαὶ δ0 

ἄρτιόν φαμεν ἀριϑμὸν τὸν διαιρούμενον δίχα xal περιττὸν ἀριϑμὸν τὸν 
uy, διαιρούμενον δίχα" xat ἐπὶ τῶν δμοίων ὡσαύτως. τὸ μὲν οὖν δεύτερον 
σημαινόμενον τοῦ χαϑ’ αὑτὸ τοῦτο. ἔχει δέ τινα ἀσάφειαν ἢ λέξις, ἣν 
χαταστήσομεν τοῦτον τὸν τρόπον. φησὶ yàp xai ὅσοις τῶν ἐνυπαρχόν- 

, - 9 ' 2 “- 2 , - *, ^ ^ - 

20 των αὐτοῖς αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχουσι τῷ τί ἐστι δηλοηῦντι. 
ς ΕῚ d L * - , ' € ^ , 

τὴν δὲ ἀσάφειαν ἐνεποίησε τὸ αὐτοῖς" διὸ ἀντὶ τούτου τὸ ὑτισί᾿ παραλά- 

βωμεν, xal σαφὴς γίνεται 6 λόγος ἔχων οὕτως. xal ὅσοις τῶν χατὰ Guu- 
» ΄ ΄ me ἃ , - , 

βεβηχὸς ἔν τισιν ὑπαρχόντων αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχουσι τῷ τί 

ἐστι δηλοῦντι, τουτέστιν αὐτὰ τὰ ὑποχείμενα, οἷς ὑπάρχουσι τὰ GUp- 

35 βεβηκότα, ἐν τῷ λόγῳ παραλαμβάνοντα!ι τῶν συμβεβηχότων τῷ δηλοῦντι 15» 
- M λον , " zy ; ΄ - $5 - Am Y 2 wi Po 

τὸ τι ἔστι, τουτέστι τὸ εἰνᾶι £V τοις 6ptGu.0ts αὑτων, (s ἵνα! τὸ 6OÀOV 

' [4 

τοιοῦτον" ταῦτα, φησί, λέγω xaÜ' αὑτὰ τῶν ἐν ἄλλοις τὸ εἶναι 

Ξ - 

, 

- χόντων ὅσων 

ἐν τοῖς Optguois τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς παραλαμβάνεται. 

ρ.18140 Καὶ τὸ πρῶτον xai σύνϑετον xai ἰσόπλευρον xai 

80 É 

2 οἷον «1. om. R 4 αὑτὰ Ua: αὑτὸ R 5 ἐν τοῖς ὁρισμοῖς post αὐτοῖς colloc. a 

παραλαμβάνεται a 9 ἀφ᾿ a 10 ὁρίσαιτ᾽ ἄν τις ἃ 12 post αἱ add. πρὸς αὐτὴν RU: 

om. Sa 13 ob τὸ om. Ra! τοῦ om. Ra! post χύχλου add. εἶναι Ra! 

post αὐτό add. ὃ Ua! 14 ἀλλὰ μᾶλλον Ua?: ἀλλ᾽ ob κυρίως. μᾶλλον yàp Ra! 

16 post δίχα add. ὥσπερ R xai περιττὸν Ra: περιττὸν δὲ U τὸν alt. om. U 

18 τοῦ za98 αὑτὸ Sa: om. RU ἣν---19 φησὶ yàp RUa?: τοῦ αὐτοῖς χειμένου, διότι 

ἀντὶ τούτου τὸ τισὶ παραλαμβάνοντες, σαφὲς ποιοῦμεν τὸ λεγόμενον οὕτως a! 19 τῶν--- 

22 ὅσοις om. a! 20 ante αὐτοῖς add. ἐν Ua? ὑπάρχουσι Ra? (C) 2] τὸ R: 

τοῖς Ua? 23 post τῷ alt. add. τὸ U 97 post τοιοῦτον add. καὶ ἃ ὅσον U 

28 αὐτῶν Ua 31 ὑπάρχειν a ἑχάστω ἢ 
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, 

τούτων δρισμῷ τὸ ὑποχείμενον αὐτοῖς, λέγω δὴ τὸν ἀριϑμόν, παραλαμ- 15v 

βάνομεν. ἰστέον δ᾽ ὅτι ὁ ᾿Αλέξανδρος πρῶτον bri ees ἀχούει ἐνταῦϑα οὐ 

τὸν χαϑ'᾽ αὑτὸν πρῶτον ἀλλὰ τὸν πρὸς ἄλλον πρῶτον. ἔστι δὲ πρῶτος ἀριῦ- 

τ ; 
et -€ - Ξ X μετροῦνται οὗτο! πλὴν 

ὑπὸ μονάδος μόνης. σύνϑετοι δὲ χαλοῦνται ἀριϑυοὶ ot ἐχ μονάδος χαὶ ἄλλου 10 

ὃ τα το rec o^ υὃὸς ὃ ὑπὸ μονάδος μόνης μετρούμενος, οἷον ὃ ε΄, 
hd Χ δον χηλ ες ^ » (R39 $^ N » , - οὔτε γὰρ ὑπὸ δυάδος οὔτε ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου ἀριϑμοῦ [s] 

3 ἊΝ - »^ * - , » [4 , J € X WE 
τινὸς Y| τινῶν ἄλλων ἀριϑμῶν μετρούμενοι, οἷον 6 c'* xai γὰρ ὑπὸ δυάδος 

χαὶ τριάδος xal μηνάδης" ὁμοίως χαὶ 6 ὃ΄ ὑπό τε μονάδος χαὶ τριάδος. 
M , , ^N -- , Ψ bl e ^"- , d 

πρὸς ἀλλήλους δὲ πρῶτοι λέγονται ἀριϑμοὶ ot μονάδι μόνῃ μετρούμενοι 
- -* ' , e , ^ - 

10 χοινῷ μέτρῳ οἷός ἐστιν 6 ζ΄ wat ὁ τα ΄" ὑπὸ μόνης γὰρ μονάδος ὡς χοινοῦ 
, - e PA 5 e M pP » ^ d M , , 

μέτρου μετροῦνται. ὅτι ὃξ οὐχ ὡς φησὶν ὃ ᾿Αλέξανδρος τοὺς πρὸς ἀλλήλους 15 

πρώτους ἐνταῦϑα παρέλαβεν ἀλλὰ τοὺς ἁπλῶς πρώτους, φανερὸν ἐξ ὧν 

οὐχ εἶπεν 6 ᾿Αριστοτέλης πληΐυντιχ is Nos ἀριϑυοὺς ἀλλὰ πρῶτον. 
e , ' Α , , e [d , ^ 3 “ ^ *, € ^ 

δυοίως χαὶ τὸ lGórAsopov xal ἑτερόμηχες ὁ ᾿Αλέξανδρος οὐχ ἐπὶ ἀριϑμῶν 

15 ἀλλ᾿ ἐπὶ σχημάτων ἔλαβεν, ὅπερ ἦν A εἰχὸς ἐπινοῆσα'. οὐ μὴν ὁ "Apt - 

" 

ς 
, 31.4 € * ' ΄ 

στοτέλης ἐπὶ σχημάτων ταῦτα τέϑειχεν ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀριϑμῶν xai γάρ φαμεν 

ἰσοπλεύρους ἀριϑμοὺς εἶναι τοὺς τετραγώνους, οἷον τὸν U', διότι τοῦ γ΄ 
395" ἃ ' Q4 , e , ^Y ' b] 3e 5 àg ἑαυτὸν πολυπλασιασϑέντος γέγονεν" ἑτερομήχεις ὃξ τοὺς ἐξ ἀνίσων ἀριὃ- 90 

υῶν πολυπλασιασϑέντων γενομένους: οἷον τὸν ιε΄ ἑἕτερομήχη λέγομεν" 
, ^ 2 - , Cm) ' , , e ^ , ^ 20 σύγχειται γὰρ ἐχ τοῦ ε΄ ἐπὶ τὸν q' πολυπλασιασϑέντος. ὅτι ὃξ οὐχ ἐπὶ 

, 1 σχημάτων ἔλαβε σόπλευρον xal ἑτερόμηχες ἀλλ ἐπ᾽ ἀριϑμῶν, 
, 

ἐδήλωσεν ἐξ ὧν ἐπήγαγε kéqev* 

p.73»1 Καὶ πᾶσι τούτοις ἐνυπάρχουσιν ἐν τῷ λόγῳ τῷ τί ἐστι 
λέγοντι ἔνϑα μὲν Ἰραμμὴ ἔνϑα δ᾽ ἀριϑυός. 25 

τῷ Όι Τουτέστιν ἐν τοῖς δρισμοῖς πάντων τῶν εἰρημένων ἐνυπάρχει τὰ Ümo- 

χείμενα αὐτοῖς, ἐν τισὶ μὲν γραμμή, δηλονότι ἐν τῷ δρισμῷ τοῦ περιφεροῦς 
H - 56. 7 2 κ᾽ ὰ € , ? - - - ec SS - 

xai τοῦ εὐϑέος, ἐν τισὶ ὃὲ ἀριϑμός, ἐν τοῖς λοιποῖς πᾶσιν. ὅτι δὲ ἐν τῷ 
e e - 

0ptGu.o 100 ἰσοπὰξ ξύροηυ χαὶ ετ ερομήχους τὴν γραυμὴν ὡς ὑποχείμενον οὐ 

Ὁ αὑτὸ ἢ πρῶτον (post δὲ) U 4 ὃ ε΄ om.R 6 (ante £^) om. U J^. UE 

ER 6 μόνης om. U V post τινὸς add. ἀριϑμοῦ a τινῶν om. Ra ἄλλων om. ἃ 

8 ὁ ἔννατος [] ὑπό---τριάδος om. ἃ 10 οἷον U xC al ια΄ Ra?: λα’ U: 36 a! 

ὑπὸ το ll μετροῦνται] τούτων γὰρ ἑχάτερος μὲν xal αὑτὸν, οὐχ ἔστι πρῶτος xal ἀσύνϑετος. 

"ετρεῖται γὰρ ὃ μὲν x4, ὑπὸ τοῦ T uui ὃ. ὁ δὲ ÀE ἐχ τοῦ E wai C. πρὸς ἀλλήλους δὲ πρῶτοι t [ , 

χαὶ ἀσυνϑετοί εἰσι. μόνῃ γὰρ τῇ μονάδι χοινῷ μέτρῳ χρῶνται a! ὡς seripsi: xat a?: 

om. RU 10. 11 κοινοῦ μέτρου ἃ": χοινῶ μέτρω RU 11 ὁ ἀλέξανδρός φησι a! 

12 ἐξ ὧν Ra: ἐκ τούτου ὕ 18 ἐφ᾽ ἑαυτὸν post πολυπλ. 601106. ἃ πολαπλα- 

σιασϑέντος itemque in seq. πολα RU 19, 04U. 20 ἐπὶ τὸν y post πολυπλ. 

colloc. a: ἐπὶ τοῦ γ' U 28 τούτοις a Arist.: αὐτοῖς RU 24 λέγοντι ἃ Arist.: 

δηλοῦντι RU 102903, Arist.: γραμμὴν RUa 26 ἔνϑα μὲν ἃ ὁρισμῷ ---21 ὅτι 

δὲ] εὐϑεῖ xal περιφερεῖ ἡ γραμμή. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις, ἀριϑμός. δῆλον οὖν ὅτι τὸ ἰσόπλευρον 

wA ἑτερόμηκες, οὐχ ἐπὶ σχημάτων ἔλαβεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀριϑμῶν. οὐ γὰρ a! post τοῦ add. 

cc R 28 τῶν ἰποπλεύρων a! καὶ Ra?: ἢ, Ua! ἑτερομήκων, post quod 

add. σχημάτων a! ob om. a! 
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^ , " H " — 

παραλαμβάνοημεν, σαφές" οὐτε γὰρ ὑπόχειται τούτοις ἢ Ἰραμυὴ ἀλλὰ τὸ 1δν 
σχῆμα, χαὶ εἰσὶ πάϑη οὐ τῆς γραμμῆς ἀλλὰ τοῦ σχήματος. ὥστε χαὶ 80 

τούτοις δῆλον ὅτι τὸν ἀριϑμὸν ὑποχεῖσϑαι βούλεται. 

p.73»4 Ὅσα δὲ μηδετέρως ὑπάρχει, συμβεβηκότα. 

5 Τουτέστιν ὅσα 0i μήτε ἐν τῷ ἑαυτῶν ὁρισμῷ τὸ ὑποχείμενον λαμβάνει 
αήτε ἐν τῷ τοῦ ὑποχειμένου ὁρισυῷ τὸ χατηγορούυξνον παραλαμβάνεται, ταῦτα 

χαλῶ συμβεβηχότα- otov, φησί, τὸ μουσιχὸν T, τὸ λευχὸν τῷ ζῴῳ 
D i ΤΣ f D dg veo via 

- , ΄ T ΄ » n 
ἅπερ xal χωρίζεσϑαι αὐτοῦ πέφυχε. τί οὖν: ζητήσειεν ἄν τις, xol ἃ μὴ 

χωρίζονται τῶν συμβεβηχότων, ταῦτα xal αὑτά φαμεν, οἷον τὸ μέλαν τῷ 85 

10 χόραχι: οὐδαμῶς: αὐτὸς γὰρ διωρίσατο τίνα φησὶ χαϑ᾽ αὑτὰ τῶν συμβε- 
, [4 Are SEE ES αὶ 4 ἘΣ c - » assu M m A 

βηχότων ὑπάρχειν xai τοῖς ὑποχειμένοις, ὥστε xdv ἀχώριστα ἢ συμβεβη- 

χότα, μὴ συντελῇ δὲ εἰς τὸν τῶν ὑποχειμένων ὁρισμὸν T, εἰς τὸν ἑαυτῶν 

δρισυὸν τὰ ὑποχείμενα οὐ παραλαμβάνῃ, οὐχ ἂν εἶεν ταῦτα χαϑ᾽ αὑτὰ τοῖς 

ὑποχειμένοις ὑπάρχοντα. χαὶ πῶς γνωσόμεϑα, ποῖα uiv τῶν ἀχωρίστων 
5 " - δ z δ Ἢ ς * Ξ 2 LE AE 15 συμβεβηχότων εἰς τὸν ὁρισμὸν τῶν ὑποχειμένων ὀφείλει παραλαμβάνεσϑαι 40 

ἢ εἰς τὸν ἑαυτῶν ὅρον ἐχεῖνα παραλαμβάνειν, ποῖα δὲ o5; φημὶ τοίνυν ὅτι 

ὅσα τῶν ἀχωρίστων συμβεβηχότων μιὰ χαὶ τῇ αὐτῇ φύσει ὡρισμένως 
ὑπάρχει xol οὐδεμιὰ ἄλλῃ, ταῦτα xaü' αὑτὰ ὑπάρχει ἐν ἐχείνοις" ὅσα δὲ 

μὴ ὡρισυένῃ τινὶ φύσει ὑπάρχει ἀλλὰ δύναται xal πλείοσιν ὑπάρχειν, 

20 ταῦτα, xdv ἀχώριστα ἢ. οὐ λέγεται xal αὑτὰ τοῖς ὑποχειμένοις ὑπάρχειν. 

p.73b5 Ἔτι ὃ μὴ xa9' ὑποχειμένου λέγεται d 
A 

α 
ἵ 

τὸ βαδίζον ἕτερόν τι ὃν βαδίζον ἐστὶ xal λευχόν. 45 

r , -Ὁ , € Q? e , o 9-7 M^ Ἃ , Γρίτον τοῦτο σημα!νόμενον τοῦ χαϑ᾿ αὑτό, ὃ οὐχέτι ἄλλο zt ὃν χατ 
ἣν -" ? Er e , RA , , , ρ - [4] 3 

ἄλλου χατηγορεῖται, οἷοι ἦσαν ot πρότεροι δύο τρόποι, ἀλλ ἁπλῶς ὃ μὴ 
YS ^ * Y * T M up. Ps) AN EM rS 

25 δ ἄλλο ἐστὶ μηδὲ ἐν ἄλλῳ τὸ εἶναι ἔχει, οἷά ἐστι τὰ συμβεβηχότα, 
e e ᾿ 1 , 

ἀλλ αὐτὸ xol? αὑτὸ ὑφέστηχεν, oiov ἢ οὐσία: τὰ piv γὰρ συμβεβηκότα 
m - * ^ , » T - , , ΑΝ τς 

αὐτῆς δεῖται εἰς τὸ εἶναι, αὐτὴ δὲ οὐδενός. ἔστιν οὖν οὗτος τρίτος τρόπος 50 

τοῦ xa αὑτό. 
» ^ , , [4] 

"Ext ὃ μὴ xoaÜ' ὑποχειμένου ἄλλου τινὸς λέγεται, τουτέστιν ὃ 
, ^ 5 ' ι΄, cu UN M. LK ΕἾ 

30 μὴ ἐν ὑποχειμένῳ ἄλλῳ τινί ἐστιν, ὥσπερ ἐστὶ τὸ βαδίζειν: δεῖ γὰρ ἀνῦρω 

C^ 

ITA - 5 , B ^r. 
mov εἶναι, εἶτα βαδίζειν, χαὶ ἔστιν ἐν ὑποχειμένῳ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ βαδίζειν. 

1 σαφές om. a! οὐ a! 1, γραμμὴ om. a! 2 post εἰσὶ add. ταῦτα a! 

ὥστε — ὃ. βούλεται om. a! 9.9 δηλονότι καὶ τούτοις R 5 δὲ Sa: om. RU 

6 ὁρισμῷ om. U 1 τὸ alt. om. ἢ 9 φήσομεν ἂν, oiov à 10 οὗτος Ra 

11 ὑπάῤχειν Sa: ὑπάρχει RU 12 συντελῇ Sa: συντελεῖ RU 18 ὅρον U 

14 χωριστῶν R 16 ὅτι om. Ra! 17 μιᾷ--- φύσει post ὡρισμένως ὑπάρχει colloc. ἃ! 

18 fort. ὑπάρχοι ἂν ἐχείναις 19 ὡρισμένως ἃ 21 ἄλλου τινὸς λέγεται ἢ 

22 βαδίζον prius U Arist.: βαδίζειν Ra (B p) 23 ὃ Ua: ὅτι R 24 πρῶτοι ἃ 

99 ἄλλου τινὸς 25 μήτε Ua 20 ἀλλ᾽ οὐ τὸ a post 7j add. μεριχὴ ἃ 

om. a 30 ἐστὶ om. a βαδίζον U 
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MJ ' Ἁ Ἄ ) e , , ' 3 [4 , Τὰ μὲν δὴ μὴ xa9' ὑποχειμένου, τουτέστι μὴ ἐν ὑποχειμένῳ" 
m M Ad - (3 Ld , ) ^ Q ΄ , , 

αντὶ γὰρ τοῦ “ἐν ὑποχειμένῳ᾽ τὸ xaU ὑποχειμένου παρέλαβεν. 

΄ P] E » p ) » ^ [4 , ΄ 

p. 73b10 τι δ᾽ ἄλλον τρόπον τὸ μὲν δι᾿ αὑτὸ ὑπάρχον ἑχάστῳ 

xaU αὑτό, τὸ δὲ μὴ Qv αὑτὸ συμβεβηχός. 16: 

5 Τοῦτο τέταρτον τοῦ x«W αὑτὸ σημαινόμενον, ὃ αἴτιόν τινος γίνεται μὴ 
^ Α ! dE - 5 ^ co J ^ Mie - M , ν 

χατὰ συυβεβηχός. [οἷον] εἰ μὲν γὰρ βαδίζοντος ἥστραψε, φησίν, o5 

φαμεν χαϑ᾽ αὑτὸ [τὸ] διὰ τὴν βάδισιν ἀστράψαι ἀλλὰ χατὰ συυβεβηχός- xai 

γὰρ xal εἰ μὴ ἐβάδιζεν, ἴστραψεν: οὐδὲ εἰ ὀρύττων ϑησαυρὸν εὖρέ τις, αἴτιόν 
LI 

*, , 

φαμεν τὸ ὀρύττειν τῆ: τοῦ ϑησαυροῦ εὑρέσεως χαϑ᾽ αὑτὸ ἀλλὰ χατὰ συμ- 5 
10 βεβηχός" οὐ γὰρ διὰ τοῦτο ὥρυξεν. εἰ μέντοι σφαγείς τις ἀπέϑανεν, αἰτίαν 

τοῦ ϑανάτου τὴν σφαγὴν xal! αὑτό φαμεν" οὐ γὰρ συμβέβηχε τῇ σφαγῇ 

ὃ ϑάνατος, ἀλλ᾽ αἰτία ἢ σφαγὴ τοῦ ϑανάτου γέγονε. ταῦτα μὲν οὖν τοῦ πλή- 
ρους ἕνεχεν τῆς διαιρέσεως παραδέδωχεν. οὐ πάντα δὲ ταῦτα τὰ σημαινό- 

μενα τοῦ χαϑ᾽ αὑτὸ συμβάλλεται εἰς τὴν ἀποδειχτιχὴν μέϑοδον, ἀλλὰ μόνοι 
15 οἱ πρῶτοι δύη τρόποι τοῦ x48 αὑτὸ χρησιμεύουσιν εἰς τὸ mpoxsi(pevov* τῶν 

γὰρ ἐξ ἀνάγχης ὑπαρχόντων εἰσὶ xal ds(. οὔτε γὰρ ἐνδέχεται μὴ ἐν 10 
τῷ ὁρισμῷ τῆς σιμότητος τὴν ῥῖνα παραλαβεῖν, οὔτε τὰ ἐν τῷ δρ'σμῷ τινων 

παραλαμβανόμενα ἐνδέχεται αὴἡ xal del xal παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρ- 

χειν, ὥσπερ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον. 6 δὲ τρίτος τρόπος [ὃς] περὶ τὰ ἄτομα 

20 μάλιστα χαταγίνεται: ταῦτα γὰρ χατ᾽ οὐδενὸς ἑτέρου ἐστὶ xai τόδε τι 

σημαίνει" τῶν δὲ ἀτόμων ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν, ὡς δειχϑήσεται ἐν τοῖς 
Ce , ) *wWAN [d , , , , , Fx $w* jd ἘΞ 

ἕζης. αλλ οὐδὲ ὁ τέταρτος τρόπος χρησιμεύσει εἰς ἀπόδειξιν: οὐδὲ γὰρ 15 
, e * - , ^ ^ ^ , - τ 

uova ἢ σφαγὴ αἰτία τοῦ ϑανάτου οὐδὲ πάντως, εἰ μὴ τύχοι χαιρία οὖσα, 
σ 5 227» δον v , , - , » δῶν 

στε οὐχ Ost, οὐὸξ τῷ EV εαρι πλέειν μόνην τὴς σωτηριας αιτιοὸν οὐδὲ 

Smp , * - v 25 ἀεί: θέλει δὲ ἢ ἀπόδειξις xal τὸ del ἔχειν. διὰ τοῦτο οὖν οὐχ εὔχρηστον 

εἰς ἀπόδειξιν οὐδὲ τοῦτο. 

p. (3b14. Οἷον εἴ τις σφαττόμενος ἀπέϑανε xal χατὰ σφαγήν. 

7 , b * ^ ΄ , ΄ . D Ἀναγχαίως τὸ xai χατὰ σφαγήν προσέϑηχε, τουτέστι διὰ τὴν 90 

σφαγήν: ἐνδέχεται γὰρ x«l μὴ σφαττόμενον ἀποϑανεῖν" οἷον εἰ μὴ ἐπὶ 

30 χαιρίῳ τόπῳ ἔτυχε λαβών, 6 δὲ φόβος xol fj ἔχπληξις ἢ xal 6 εἱμαρμέ ρίῳ coxa χ )ών, & φόβος xai ἣ ἔχπληξις ἢ χα μαρμένος 

2 ὑποκειμένῳ τὸ xa om. ἃ post παρέλαβε add. «a9? αὐτό ἐστιν Ra 9 ἔστι αὶ 

6 otov delevi piv yap om. Ra ( «6 delevi ὃ βαδίζων U 

post ἤστραψεν add. ὅτι Ua post εἰ add. ὁ R 9 τῆς om. U τοῦ om. ἢ 

θησαυρὸν εὑρεῖν U 10 ὥρυττεν ἃ ll xaü^ αὑτὸ τὴν σφαγὴν ἃ 13 παρα- 

δέδοται Ra! 14 μόνοι δὲ R 15 πρῶτοι om. Ua ante εἰς add. αὐτῶ R 

10 ἐξ ἀνάγχης γὰρ εἰσὶν ὑπαρχόντων zai ἀεὶ R: eadem post ἀεί add. Ua? 19 ὃς delevi 

ὡς Ra! ante περὶ add. xai RUa?: om. a! 20 χαταγινόμενος Ra! ἐστιν ἑτέρου à 

21 δὲ scripsi: γὰρ RUa ἔσται. U 21. 22 ἐν τοῖς ἑξῆς] c. 8 p. 15524 sq. 

24 πλέειν μόνον τῆς scripsi: τις πλέειν μόνον R: τις μόνον πλέειν Ua 21 tte ἃ: 

om. RU: «t Arist. 28 post ἀναγχαίως add. δὲ a τὸ x«i scripsi: inv. ord. RU: 

τὸ ἃ προσέδηκε ante τὸ colloc. a 30 βαλὼν U?a χαὶ alt. om. ἃ 
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τοῦ ϑανάτου χρόνος τὸν ϑάνατον ἐνεποὸ 
τῆς σφαγῆς ἐπιστάς, ὡς εἴ τις xal λου 

οὕτω τύχοι, οὐ χαϑ᾽ αὑτὸ οὔτε τὸ λο" 

[ , —- - 

da χατά τινα τύχην ἐν τῷ χαιρῷ l6: 

ὑενος ἢ ἐσθίων ἀποϑάνοι" εἰ γὰρ 

MT οὔτε τὸ ἐσϑίειν οὔτε ἢ σφαγὴ 
- ^ » Y 5 b 

τοῦ ϑανάτου ἔσται αἴτιον, ἀλλ᾽ ἔτυχεν οὕτως. 

p.73»16 Τὰ ἄρα λεγόμ 
οὕτως ὡς ἐνυπάρχε ιν 

) [4 

Qt αὐτὰ X 

Qv 

᾿Απαριϑυνησάμενος τὰ εἰρημένα 
΄ c 

10 ὅτι τὰ δύο τὰ πρότερα σημαινόμενα 
^ ^ 

ποδειχτιχὰς μεϑόδους, 

? 

^ v RENE 

ἀνάγχης τὸ αἴτιον αἰτιατοῦ ἐστιν αἴτιον. ἀλλ᾿ οὐχ 
^ 

15 συμβάλλεται, 

ληψόμεϑα, uAkov Oi, ὡς εἶπον, εἰς 

βάλλεται ἡμῖν ἢ αἰτία τῆς ἐχλείψεως 
, - [d 2 - ^ - 

vou£vr, οἷον ὡς ἐν τὺ συλλογισμῷ 

20 tcZc γῆς, 

ταῦϑα αἰτίου ὄντος τοῦ ἐχλιμπάνειν 
- 5 

(hs οὐ Ξ 

ὅρου συνεβάλλετο. τὴν Oi ἀχριβεστέραν περὶ τούτου ἐξέ 
αὐτὸς τούτου μεμνήσεται. 

' 

ιῷ οι 

ὑπάρχοντα xal χαϑ᾽ 
* d ἋΣ 

, 

νεχεν τῆς διαιρέσε ως. ὡς ἤδη εἶπον, 

τοῦ xaU' αὑτὸ συμβάλλεται 
, d 

όϑεν οὐδὲ ἄλλο ἄλλου χατηγορξῖ, ἀλλ᾽ 

ίας" τὸ ὃξ τέταρτον, εἰ xal ἄλλο ἀλλ 

μᾶλλον ὃξ εἰς ὅλου συλλογισμοῦ d 

παρελήφϑη τοῦτο ἐν προτάσει, ἀλλ᾽ εἰ Ἰφύη 

μόνα οὖν τὰ πρῶτα δύ 
ΑΝ, 

νόμενα χρήσιμα ὑπάρχει πρὸς τὰς ἀπ 

τό. χαὶ ὅτι μὲ 

τῶν xal αὑτὰ 95 
2 € ἐνυπάρχεσϑαι 

, 

1268204. τοῦ x20 αὑτὸ σημαινόμε να 

νῦν ἀφορίζεται χαὶ λέγει 

Ἁ ᾿ ΄ 5 , , 

τὰ Oi UY 000 οὐχέτιι τὸ uy γὰρ τρίτον 

ἔστιν ἅπαν gari σημαντιχή τινος 30 

οὐ χατηγορξῖ ὡς αἴτιον αἰτιατοῦ xoi ἐξ 
5 , - 

εἰς πρότασιν τὸ τοιοῦτον 
, » ΄ , 

£veGty. οἷόν T, σελήνη 
; ΄ ^ X ' , , - * ε ; ΄ - 

ἐχλιμπάνει ηια τὴν ἐπιπρόσϑησιν τὴς t^i εὖ οὐχ ως £V πρητάσει τοῦτο παρα- 

γένεσιν τοῦ ὅλου συλλογισμοῦ συμ- 

εἰς μέσου ὅρου γώραν παραλαμβα- 35 

τούτῳ" 7, σελήνη ἐπιπροσϑεῖται ὑπὸ 
ἣ m [4 E wv » MAT , »5* κ᾿ , 

τὸ Epod ούμενον ἐχλείπει, ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει. ἰδοὺ ἐν- 

τὴν σελήνην τὴς ἐπιπροσϑήσεως τῆς 

(ívegtw ἡμῖν τοῦ μέσου 
σ 

ασιν ἐροῦμεν, ὅτε εἰ 

c 

Lj 

τοῦ xaü' αὑτὸ σημαι- 
: 

τοδειχτιχὰς us s im ἐξ ἀνάγχης τε 40 

c^ uzyoy τοῦ xat Qut 

j ΞΞ n "ns zi τῷ ὑποχξιῃ AN χαὶ αὐτόδεν ἐστὶ ποηττανές. εἴ ̂ αὐτὸ EG ἀναγ χ ΠΝ ὑπάρχει -(0 ὑποχξιμξνῳῷ, χαὶ αὐτοῦύῦξν SO: πρηφᾶνξς, ει Y 

R] τὰ ἐν τοῖς Optguolz τινος 
* , , ^ e 

ἀνάγχης διόπερ οὐδὲ χατασχευάσα! 

80 δεύτερον, τοῦτο Oi ἢν 

το 

ϑ ον * v ι , 

οὐδὲ τὸ ἄρτιον παντὶ dotÜuo), 
^ ^ ὑπάρχοντα παντὶ τῷ Ümoxstuiv τῷ x 

' - ΡΥ 4 e 
35 xai ἰσοδυναμεῖν τῇ Jem ὥσ 

1 τέχνην R 6 ὡς om. U 
τέσσαρα ἃ 9 ἀφορίζει U λέγειν ἃ 

12. 19 οὐσίας τινός ἃ 14 εἶναι ἃ 

add. οὖν R 16 ἐπιπρόσϑεσιν R 

μεϑα a: παραληψώμεϑα RU 

αἰτίας οὔσης ἢ 

δεῖται RU 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 

91 τῷ ---πάρχειν om. R 

n * - L5 - "x -" ^ 

0 £y τῷ ξΞαῦτου 6ptG u.c τὸ UTOXSluzVv0oy 

liim] (οὐδὲ γὰρ παντὶ ἀριϑμῷ τὸ πε 

üst uot (5 μὴν xad 

περ 1ὰρ Tj ἀντί 
à ι͵ 

xo ἐξ ἀνάγχης om. R rn 

19 τοῦτο ἢ 

24 μεμνήσεται] ὁ. 6 p. 75a 

τὸ πρότερον Gruawóp 

^ , ^ - € ΄ 5 , 3; 5x 
αλαμβανόμενα δεῖ ὑπάρχειν ἐχείνοις xai ἐξ 

5" Ἁ Ld ) [Δ ἢ» - * ^N 

αὐτὸ ὃ ᾿Αριστοτέλης ἀξιοῖ. τὸ OZ 

f 1 αραλαυ.- 

ἄνει, δοχεῖ μὲν μὴ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν τῷ μὴ παντὶ ὑπάρχειν τῷ ὕπο- 
, 

t 

ταῦτα ἐξ ἀναγχης 45 
τ 
' τὴν ἀντίϑεσιν τούτων aus σὴν εἰναι 

ἰφασις ἐπὶ πάντων τῶν 

τοῦ χαϑ᾽ αὑτὸ 

γὰρ ἃ 

post ἀλλ᾽ 

oo 

12 post οὐδὲ add. 

post αἴτιον alt. add. φαμὲν a 

οὐχ ἃ: οὐχ ἂν RU 16. 11 παραληΨό- 

20 τὸ RU: zat ἃ 21 an 

26 πρῶτον ἃ 28 δεῖ ἃ: 25 86. 
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M 3 * Y - Y * *, Q* ' ^ ! » ὄντων xol μὴ ὄντων διαιροῦσα χαὶ τὸ ἀληϑὲς x«i τὸ ψεῦδος πᾶσί τε lór 

πάρχει T, οὐχ ὑπάρχει xal ἐξ ἀνάγχης xal del οὐ τῷ ἑχάτερον τῶν μορίων c^ 

EY , z ,» ἘΝ - ΄ - ΝΗ X c e AN S s - 
ἐπὶ πάντων ἁρμόζειν ἀλλὰ τῷ πάντως τῶν δύο τὸ ἕτερον, οὕτω δὴ xal ἐπὶ τῶν 50 

προχειμένων, ἐπειδὴ ἐπὶ παντὸς ἀριϑμοῦ ἣ τὸ ἄρτιον T, τὸ περιττόν, διὰ τοῦτό 
: : τιον ; a—MOUS ES x 

φαμεν xaü' αὑτὸ x«i del ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν αὐτά, τῷ πάντως δεῖν σι 

Q^ , Ὁ , , $19 * , - [4 !w 

θάτερον μόριον τῆς ἀντιϑέσεως ἐφ’ ὧν πέφυχε χατηγορεῖσϑαι ἁρμόζειν. 
S τὶ , , — , “Ὁ * - 

ἄλλως τε χαὶ ἐφ᾽ ὧν ἑχάτερον τῶν μορίων τῆς ἀντιϑέσεως χατηγορεῖται, ἐπὶ 
, “Ὁ y , , - 

τούτων δῆλον ὅτι τὸ χατηγορούμενον παντί τε ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ, εἰ 
οἷ 

bi b 

£ ἀνάγχης. οὕτως οὖν ταῦτα διορισάμενος μέτεισιν ἐπὶ ὃξ παντί, xal del ἐ 

10 τὴν διδασχαλίαν | τοῦ χαϑόλου. 16v 
"^N M , , * - ΄ - 5 Ὁ ᾽ Ls ν 

Τὰ ἄρα λεγόμενα ἐπὶ τῶν ἁπλῶς ἐπιστητῶν xat αὑτὰ 

οὕτως ὡς ἐνυπάρχειν τοὶς χατηγορουμένοις ἢ ἐνυπάρχεσϑαι δι 
΄ ΄ Ἐν} M B * , 2 ^N , , ^ - ) [4 

αὑτά τέ ἐστι xal ἐξ ἀνάγχης. ἐπειδὴ ἀπηριϑμήσατο τὰ τοῦ xa0 αὑτὸ 

σημαινόμενα xai ἐδίδαξε περὶ τῶν δύο τῶν προτέρων μόνων ὡς ἐξ ἀνάγκης 

15 ὑπάρχει αὐτῶν ἕχάτερον, συνάγει τὸ χρήσιμον ἑαυτῷ εἰς τὰς ἀποδειχτιχὰς 
μεϑόδους διὰ τούτων, ἐχ τῶν δεδειγμένων τὸ ἀναγχαῖον τῶν ἀποδειχτιχῶν 

προτάσεων συμπεραινόμενοςς. δυνάμει γὰρ τοῦτό φησιν, ὅτι, εἰ xoi 5 

πᾶντα ἡμῖν τὰ χατηριϑυημένα τῶν ἐξ ἀνάγχης ἐστὶν ὑπαρχόντων, ἄλλα 

τὰ ἐπὶ τῶν ἁπλῶς ἐπιστητῶν, τουτέστι τῶν χυρίως ἐπιστητῶν 

230 παραλαμβανόμενα εἰς προτάσεις τοιαῦτά ἐστιν ὡς ἐνυπάρχειν τοῖς 

χατηγορουμένοις T, ἐνυπάρχεσϑαι αὐτοῖς τὰ χατηγορούμενα. διὰ 

τούτων ὃς τοὺς δύο τρόπους τοὺς πρώτους τῶν σημαινομένων τοῦ xal) 10 
om (5 SY NON a - ^N Ls] ΞΕ » " 7 [PT 8 αὑτὸ δεδήλωχε᾽ ταῦτα δὲ δέδειχται ἐξ ἀνάγχης τε ὄντα χαὶ xal αὑτὰ 

ὑπάρχοντα: ἐξ ἀναγχαίων ἄρα προτάσεων αἵ ἀποδείξεις. ὅπερ ὃὲ εἶπον, διὰ 
- ΄ ΄ ^ - 3 

τοῦ ἐνυπάρχειν χαὶ ἐνυπάρχεσϑαι τοὺς προτέρους δύο τρόπους τοῦ xa 

αὑτὸ σημαίνει. διὰ μὲν γὰρ τοῦ ἐνυπάρχειν τὸν πρῶτον" ἐπειδὴ γὰρ ἕχαστον 
n2 cQ 

CQ 3 n δὼ, La - Y M * v » Ww 2 - - * ἐν τῷ ἰδίῳ ὁρισμῷ ἔχει τὸ εἶναι xat ἔστι δι᾿ ἐχεῖνο, διὰ τοῦτο εἶπεν 
ἐνυπάρχειν τὸ ὑποχείμενον τοῖς χατηγορουμένοις, οἷον τὸν ἄνϑρωπον 

ν 

*, - , ' - A - e , - - τῷ P x * - 
£y τῷ ζῴῳ xat λογικῷ χαὶ ὑνητῷ, ἅπερ αὐτοῦ χατηγόρξειται, Otott τῇ εἰναι 15 

[! 

30 ἐν τούτοις τῷ ἀνθρώπῳ. χαὶ ἐπεὶ ἀντιχειμένως εἶχεν ὃ δεύτερος τρόπος τῷ 

προτέρῳ (ἐν μὲν γὰρ τῷ προτέρῳ τὸ ὑποχείμενον εἰς τὸν ἑαυτοῦ ὁρισμὸν 

2 ante ἐξ add. τὸ Ua? xoi alt. om. R: post ἀεὶ colloc. a οὐ τῷ a?: οὕτω RU: 

τῷ al ἑχάτερον scripsi: θάτερον Ua: ϑατέρω KR ὃ τὸ om. U ὃ ὑπάρχει 

αὐτὸ KR 10 a9? αὑτό Ra 11 χαϑ᾽ —13 ἐξ ἀνάγχης om. ἃ 12 7j R Arist.: x«t U 
13 τοῦ xal αὑτὸ τὰ Ua 14 ἐδίδαξε a: ἔδειξε RU πρώτων à 15 ἑχάτερον a: 

ἕχαστον RU ἑαυτοῦ αὶ lY προτάσεων RU: μεϑόδων ἃ δυνάμει 85: διαμένει RUa! 

18 post χατηριϑμημένα add. ἀλλὰ RU: τοῦ χα αὑτό ἐστιν, ἀλλὰ δύο 81: om. a? 

ἐστίν post ὑπαρχόντων colloc. a!: εἰσὶν Ua? 19 ἀλλὰ τὰ ἐπὶ τῶν (ἐπὶ δὲ τῶν R) — κυρίως 

ἐπιστητῶν RUa?: Οὐ γὰρ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν---ἢ τὸ ἄρτιον. Ἁπλῶς ἐπιστητὰ, τὰ κυρίως 

ἐπιστητά φησι al: ab ἁπλῶς ine. S 20 ante παραλ. add. «à SUa post προ- 

τάσεις add. à Sa 21 ante αὐτοῖς add. ἐν Ua? 22 δὲ Sa!: om. RUa? 
τοὺς πρώτους S: τοὺς προτέρους ἑχατέρου (ἑκατέρους a?) Ua?: τοὺς πρὸς ἑχάτερον R: om. a! 

t6v—223 δεδήλωχε δα): σημαινομένων R: σημαίνων Ua? 25 δὲ om. Ra?: γὰρ Sa! 

τε om. δα! ὄντα om. Sa! 26 γὰρ prius om. Sa! 21 ἔχον R 

28 οἷον RUa: τουτέστιν S 29 ἃ x«9' αὑτὸ Ua? 
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παρελάμβανε τὸ χατηγορούμενον: ἐν δὲ 
Ἁ , M e - e μι , 

εἰς τὸν ἑαυτοῦ ὁρισυὺν παρελάυβανε τὸ 

τοῦ προτέρου τὸ ἐνυπάρχειν ἐπὶ τοῦ 

τὸ χατηγορούμενον ἐν τῷ ὑποχειμένῳ. 

5 usvoy ἔστι τὸ χατηγορούμενον" διὰ γὰρ 

τὸ περιττόν. χαὶ διὰ τοῦτο εἶπεν αὐτὸ ἐνὺπ 
M mm v 

I 4 [Arist. p. 13516. 18] 

χατηγορού 

τοῦτο εἰπὼν ἐπὶ 

ἐνυπάρχεσϑαι 

γὰρ τούτου διὰ τὸ ὑποχεί- 
SM opuhgu ΤΑ rm τὸν ἀριϑμὸν ὑπᾶάρχε 

τάογεσϑαι τῷ ὑποχειμένῳ, τουτέστιν 

ἐν ἐχείνῳ τὸ εἶναί τε ἔχειν xat σώζεσϑαι. 

Σ E ES τὶ 7 BRA ἐς e VLL - δὰ δ 

Ρ- 9018 Οὐ γὰρ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν T ἁπλῶς ἡ τὰ ἀντι- 

χείμενα. 

10 Τὸ μὲν ἁπλῶς ἐπὶ τοῦ προτέρου τρόπου ἐχληπτέον: οὐχ οἷόν τε 
4àp τὰ εἰς ὁρισμόν τινος παραλαμβανόμενα μὴ xai παντὶ xal ἀεὶ ἐξ ἀναγ- 

χῆς τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχειν. τὸ Oi T, τὰ ἀντιχείμενα πρὸς τὸν δεύτερον 

τρόπον' χαὶ ἐπὶ τούτου γὰρ ἀναγχη παντὶ 
- 

ὑπάρχειν. πᾶς ἱ 

15 ἡ χαμπύλη ἐστὶν ἣ εὐϑεῖα. 
, 3 , , P, — 

τέρου ἐχλαμβάνειν τρόπου ἁπλῶς 

τενέσει 7; βαρὺ ἣ χοῦφον. 
3 , ) 

QV XUAELULEVO)Y , ὅταν, ὡς ἤδη εἶπον, τὸ 
20 λαβόντες τοῦτο 

Tj τι τοιοῦτον. 

ἔστι τις χαὶ μεσότης, 
ἐπὶ σιμότητός τε χαὶ γρυπότητος" 

M ἀλλ ἔστιν ἐπὶ τούτων τὴν 

25 

πὶ ῥινός, 

τῶν ἐπιστητῶν' ταῦτα δέ ἐστι 

ἐπὶ τῶν ἁπλῶς 
^-^ ' 

Gtqtàv* οὐδὲ γὰρ τῶν ἐξ ἀφαιρέσεώ 

90 

1 τὸν (post παρελ.) a? 

5.6 περιττὸν — ἄρτιον S 

ante τῷ add. ἐν a? 

ἐνδέχεσϑαι a? 

ὃ ἢ] καὶ S 

4 τῷ U: tt S 

10 ἐχληπτέον Sa: om. RU 

prius om. S 13 τούτοις S 

ὅταν RUa post ἄρτιος add. ἡ U?a 

18 εἶπεν ἀντὶ τοῦ om. U 

φάσεως λαβόντες pr. S 

σχεται «ai μεσότης τις S 

27 post χοῖλον add. λέγεται Sa 

ἀφαιρέσεώς τι λαμβάνομεν RSa! 

24 λαβεῖν Sa 

ὰρ dotüuoc ἣ ἄρτιός à i 
^ ' 

οὐνάτὴν 

τοῦ δεχτιχηῦ χατηγορήσωμε 

v 

εστι 

ig δύο ταῦτα διαιρεῖσϑαι" OTÀov γὰρ ὅτι τὸ χαμπύλον, εἰ μὲν χυρτὸν 
ἔγεται pony, εἰ δὲ χοῖλον, σιμόν. ἄλλως τε 

ἁπλῶς τῶν χαϑ'᾿ αὑτὸ συμβε ἐπηκότων τοῦτο ἐχληπτέον 
Ἁ τὰ χατὰ 

ἐπι apgr iv: σε ύτης 

post δευτέρῳ add. τὸ ἀπάπαλιν.. 

14 καὶ ---1ἴ περιττός om. S 

post πᾶν add. τὸ R 

ϑάτερον S: ϑατέρου R: 

20 τῶν δεχτιχῶν αὶ 

29 ταῦτα RSa: 

- e , a e *, ^C 

τῷ ὑποχειμένῳ τὴν ὅλην ἀντίϑεσιν 
-^ , AG ^ 

στιν ἣ περιττός, xal α Ἰραυμὴ 
M 

τὸ ἁπλῶς T τοῦ Ósu- 

ὅταν πᾶσαν τὴν ἀντίϑεσιν 

περιττός, χαὶ πᾶν σῶμα τὸ ἐν 

εἶπεν ἀντὶ τοῦ “θάτερον τῶν 

ἀντιϑέσεως ἀπο- μόριον τῆς 

ν᾽ οἷον πάσης δεχάδος τὸ ἄρτιον 
[4 ,F - Sx o , , τὸ - Q? e ^ , 

εὐρισχεταᾶι OZ Ott ET τινῶν τῶν xa αὑτὸ GUUDDSDTXOXUV i 

ἐφ᾽ dv ὑπερβολή τε xal ἔλλειψις ϑεωρεῖται, οἷον 
γὰρ μεταξὺ τούτων χαὶ τὸ εὐϑύ. 

ἄμεσον ἀντίϑεσιν παραλαβεῖν, εἰ οὕτω φήσομεν, 

πᾶσαν ᾧϊνα T, εὐϑεῖαν εἶναι. T, χαμπύλην, ὥσπερ xal γραμμήν φαμεν πᾶσαν 
Y 

eun 

, ' ἐπ οὐχ ἐπὶ πάντων 

εἰρῆσϑαι ἀλλ᾽ ἐπὶ 

ἀφαίρεσιν. διὸ χαὶ ἔλεγε ταῦτα 
" 
" 

δὲ ῥινὸς xai εὐθύτης 
de MUR ὡς ἐστι λαμβανομένων. 

τουτέστι Sa! 

6 τὸ om. Ua? αὐτῶ RS 

S 

10. 11 οὐ γὰρ 

τε Om. 8 lemma om. a! 

οἷόν τε Sa 

ἂν ϑάτερον Ua 19; 

21 ἣ SUa: xai εἰ R 

25 7| χαμπύλην εἶναι Sa 

τὰ 81 ἐξ om. RUa! 

61 

μενον 16v 

5 20 

25 

30 

35 

11. xai 

117 oiov scripsi: 

τὸ RSa: τῶν U 

20 ἀντι- 

22 εὑρί- 
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p.73b21 ἔστι γὰρ τὸ ἐναντίον 7| στέρησις ἣ ἀντίφασις ἐν τῷ 16v 
, - - v ἘΞ * 

αὐτῷ γένει, otov ἄρτιον τὸ μὴ περιττὸν ἐν ἀριϑμοῖς Ἢ ἕπεται. 40 

' Exetóy, εἶπεν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν T, ἁπλῶς ἣ τὰ ἀντιχείμενα αὐτὸ 
τοῦτο χατασχευάσαι διὰ τούτων βούλεται. τὰ γὰρ ἄμεσα τῶν ἐναντίων εἰς 

ὃ ταυτὸ συντρέχει στερήσει xe xai ἕξει xal καταφάσει τε xal ἀποφάσει" 

ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν δεχτιχῶν ὀψεώς τε χαὶ τυφλότητος ἀνάγχη πάντως 
θάτερον τῶν ἀντιχειμένων ὑπάρχειν, ὁμοίως OE xai τῆς ἀντιφάσεως ἀνάγχη 
πάντως τὸ ἕτερον μόριον ὑπάρχειν τοῖς ὑποχειμένοις, οὕτω xui ἐπὶ τῶν 45 

ἀμέσων ἐναντίων ἀνάγχη τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν τῷ δεχτιχῷ, 

10 οἷον τῷ ἀριῦμῷ τὸ ἄρτιον ἢ τὸ περιττὸν xal τῷ ἀνθρώπῳ ζωὴν ἡ 

ϑάνατον xal τοῖς σώμασι τὸ βαρὺ T, τὸ χοῦφον. χαὶ διὰ τοῦτο τὸ ἐναντίον 

πάντως ἰσοδυναμεῖ 7, τῇ στερήσει ἣ τῇ ἀποφάσει τοῦ ἐναντίου μορίου τῷ τε- 
ϑέντι. οἷον τῷ ἀρτίῳ ἰσοδυναμεῖ τὸ μὴ περιττόν" ἐν γὰρ ἀριϑμῷ τὸ μὴ 

περιττὸν πάντως ἀρτιόν ἐστιν- ὁμοίως xüv στερητιχῶς τις εἴποι ἀντὶ τοῦ 50 

15 ui περιττοῦ τὸ ἀπέριττον, ἰσοδυναμεῖ τῷ ἀρτίῳ. ἐπεὶ οὖν ἐξ ἀνάγχης ἐπὶ 

παντὸς ἢ ἀντίφασις, τουτέστιν 7, T) χατάφασις ἀληϑὴς ἢ ἢ ἀπόφασις, ὁμοίως 
A^ M - ^ - bl ΄ σ᾿ * , ^ ΄ , εἶν $7 ἡ δὶ , 

χαὶ ἐπὶ τῶν δεχτιχῶν ἣ fj ἕξις ἀληϑεύει ἢ T, στέρησις" ἐδείξαμεν δὲ τούτοις 

ἰσοδυναμοῦντα τὰ ἄμεσα ἐναντία: ἀνάγκη ἄρα xal ταῦτα ἐξ ἀνάγχης 

ὑπάρχειν τοῖς δεχτιχοῖς. τὸ OE T, ἢ ἀντίφασις ἀντὶ τοῦ “τὸ ἀντιφάσχον 
2 ΄ τῶν {5 ΄ - ΄ , ' 2159/2 ^ » 5 HJ , T 

20 μόριον τῷ ἐναντίῳ τοῦ τεϑέν]τος᾽ - εἰ γὰρ ἐτέϑη τὸ ἄρτιον, ἐπειδὴ τούτου l7! 

ἐναντίον ἐστὶ τὸ περιττόν, ἔστι δὲ τούτῳ ἀντιφάσχον τὸ μὴ περιττόν. loo- 
δυναμεῖ δήπου τὸ μὴ περιττὸν τῷ ἐναντίῳ τοῦ περιττοῦ, ὅ ἐστι τῷ ἀρτίῳ. 

τοῦτο οὖν εἰπών, λέγω δὴ ὅτι ἐστὶ τὸ ἐναντίον T, στέρησις ἡ ἀντίφασις, 
31. ANN AM εἰν » A. e quo PF ΄ FP A ΑἸ M ἐπειδὴ ἔδοξεν dy ταύτῃ ὡς ἐξισάζοντα λαμβάνειν στέρησίν τε xal ἕξιν xol 

X Ep ὦ ων, ἡ τὸς S UST 2 4 ' » e 45:0 V» ΄ , 
χαταφασιν χαι αποφαᾶσιν (εἶπε Y *p αν τις Ott, εἰ eo ων Ἢ στέρησις xat Ἢ απο- ὃ τῷ σι 

| 4 

quote, ἐπὶ τούτων xal τῶν ἐναντίων τὸ ἕτερον μόριον, ἐπειδὴ wj ἐστιν ὃ τρα- 
γέλαφος περιττός, ἄρτιος ἄρα ἐστί), διὰ τοῦτο οὖν ἀχριβολογούμενος προσέϑηχε 

τὸ ἐν τῷ αὐτῷ γένει, τουτέστιν ἐφ᾽ ὧν πέφυχεν ἑχάτερον τῶν ἀντιχειμένων 
ἐν τῷ αὐτῷ γένει συνίστασϑαι: ἐπὶ τούτων γὰρ τὰ ἀντιχείμενα στερήσει τε 

30 xat ἕξει ἰσοδυναμεῖ xol χαταφάσει xal ἀποφάσει. ἐν ἀριϑμῷ γάρ, φησί, τὸ 

uf, περιττόν, ὅπερ ἐστὶν ἀπόφασις, ἄρτιόν ἐστιν, οὐχ ὅτι, φησίν, εἰς 

1 τοῦτο U 2 οἷον χτλ. om. S 3 dvaquatevy pr. S 9 ταυτὰ U: ταυτὸν Sa 

χαὶ alt. om. SUa ve alt. om. R 6 ἀναγκαῖον ἃ 7 δὲ om. S 8 post 

μόριον add. χαὶ U ἀντικειμένοις Sa 9 post ἕτερον add. μόριον Sa! τῶν 

ἐναντίων post δεχτιχῷ 601100. Sa! post ἐναντίον add. τι U τῷ δεχτιχῶ  RSa!: 

ἐπὶ τῶν δεχτιχῶν Ua? 10 τῶ alt. RSa: ἐν U 10. 11 ζωὴ ἣ ϑάνατος S 

11 ante τοῖς add. ἐν 1] 7, Scripsi: vai libri τὸ alt. om. S 12 ἀντιφάσει U 

ἀντιχειμένου ἃ 11 ἣ prius om. RS 19 τὸ alt. om. R ἀντιφασχόμενον S: 

ἀντιφατιχὸν U 20 μόριον om. a τὸ ἐναντίον S 21 ἀντιφατιχὸν U 
22 τῶ---ἐστι Sa: om. RU 24 ταῦτα S 35 εἰ om. S 25. 26 àvxloacte U 

26 post ἐπειδὴ add. εἰ Ua 21 ἄρα om. RS 28 ἐφ᾽ ὧν πέφυχεν scripsi: ἐν 
t6 πεφηχέναι Ua: ἐν τῶ αὐτῶ πεφυχέναι RS 29 ἐν τῷ αὐτῷ γένει om. RS 

στασϑαι S γὰρ om. RS 3l ante ἄρτιόν add. τοῦ U: οὗ a 
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ταὐτὸν ἄγον» τῇ χαταφάσει τὴν ἀπόφασιν (τὸ μὲν γὰρ ἄρτιον χατάφασις, τὸ lr 
jJ , * 3 o ' v T ' , b δὲ μὴ περιττὸν ἀπόφασις), ἀλλ᾽ οὕτω φημὶ τὸ ἄρτιον εἶναι ui, περιττόν, χαϑὸ 10 

ἕπεται ἐπὶ τῶν τοιούτων τῇ χαταφάσει ἢ ἀπόφασις" ἕπεται γὰρ τῷ ἀρτίῳ 
€ , - ^ ' € - 

τὸ μὴ περιττὸν xai τῷ εὐϑεῖ τὸ μὴ χαμπύλον διὰ τὴν ἄμεσον τῶν ἐναν- 
» 

5 τίων ἀντίϑεσιν. ὥστε οὐ ταὐτόν, φησί, τῇ δυνάωει κως τὴν ἀπόφασιν 
ῃ 

' Ἁ ^ 3 M » » M ' 

xai τὴν χατάφασιν" ἄλλο γὰρ χαὶ ἄλλο. εἰ μὲν γὰρ εἴπω οὐχ ἄρτιον, ἀνεῖλον 

μόνον τὸ ἄρτιον" εἰ δὲ εἴπω περιττόν, τέϑΞιχα τὸ Beppe cds οὐ ταὐτὸν 15 

οὖν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐπὶ τῶν ἀμέσων συντρέχει" 6 γὰρ λέγων ἀριϑμόν τινα μὴ ) 1 επι t ἀμέσω ἔχε ΟῚ SO ριύμο τινα μη 

εἶναι ἄρτιον οὐδὲν ἕτερον λέγει ἢ ὅτι περιττός ἐστι, xal ὁ λέγων ῥῖνα ui 
^ , 

10 εἶναι εὐϑεῖαν οὐδὲν ἕτερον λέγει T, ὅτι χαμπύλη ἐστίν. 

a, 5 *3 ΄ ΄ *, , ' , ᾿ 

p.73»93 Ὥστ᾽ εἰ ἀνάγχη φάναι 7, ἀποφάναι, ἀνάγχη xal τὰ xaÜ 

pystv. 

Τουτέστιν εἰ ἐπὶ παντὸς T, ἣ χατάφασις ἢ ἢ ἀπόφασις, ἰσοδυ- 90 
ναμεῖ δὲ ἐπὶ τῶν ἀμέσων τοῖς ἐναντίοις ἢ ἀντίφασις, ἐξ ἀνάγχης ἄρα ἐπὶ 

» 

DGEt. 15 τῶν τοιούτων ἀμέσων τὰ ἐναντία τοῖς ὑποχειμένοις ὑπαϊ 

Ἃ ' , 

dv xat&à παντοῦ τα Dmüpym xal e p.i3b»26 Καϑόλου δὲ λέγω 

᾿Απαριϑυησάμενος τὰ τοῦ χαϑ᾽ αὑτὸ σημαινόμενα xoi ἀφορισάμενος τὰ 

χρήσιμα πάσης 

90 ϑόλου διδασχαλίαν. τρίχ δὲ οἷὸΞ τοῦ χαϑόληυ τὰ σημαινόμενα 6 ᾿λριστοτέ- 
α 

ἄμενος 
- *, ^ —- Q^^ , , ^ 

τῆς ἀποδειχτιχῆς υξϑόδου μέτεισιν εἰς τὴν zs τοῦ χα- 

"^ * ' oA e^ , ΄ Y ς ^ 
λης. ἕν μὲν τὸ ἁπλῶς παντὶ ὑποχειμένῳ ὑπάρχειν τὸ χατηγορούμενον, xàv 

U Q"' Qe. x e e M 5 ἢ , - A 3G , 

ux χαϑ' αὑτὸ ὑπάρχῃ. ὡς pn παντὶ Αἰϑίοπι τὸ μέλαν T, παντὶ ἀνϑρώ- 
^ , , *, ) e , e Ἁ 

πῳ τὸ βαδίζειν. δεύτερον δὲ ὃ χαϑόλου τέ ἐστι xal xa αὑτό, ὡς φαμὲν 80 
, M ) ΄ , , ' 

πάσῃ δεχάδι τὸ ἄρτιον. τρίτον δὲ ὃ xaUü αὑτό τέ ἐστι xal χατὰ παντὸς xal 
- 

πρώτως, ὅπερ νῦν xai παραδίδωσι xai εἰς τὰς ἀποδειχτιχὰς παραλαμβάνει τῷ Qv 

Ἁ υεϑόδους, οἷον τὸ παντ etas δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ΟΝ ὃς τριγώνου τὰς τρεῖ 
τ ' Jj [4 Φ X - - ' n £N ' 3^ up ΣΝ - εἶναι. τὸ γὰρ ὑπάρχειν uiv τῷ σχαληνῷ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας 

e , * * T * ^ - 

xai παντὶ xal x40 αὐτό, ἀλλ᾽ οὐ πρώτως" οὐ yàp ἢ σχαληνὸν τὰς τρεῖς 
» , ^ 'N $T - v ^5 δ , E ^ ^ e 

ἔχει Ἰωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας, οὐδὲ ἣ loogxshéz* xdv γὰρ μὴ εἴη Gxakr- $5 
, * w hd 

30 νόν, οὐδὲν χωλύει τρίγωνον ἕτερον εἶνα! ἔχον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ipfas 
-" , ^ ' 5 € -— 

ἴσας. πρώτως οὖν τῷ τριγώνῳ ὑπάρχε! τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς 
^ L4 Ly ' r, 2 5 

ἴσας ἔχειν, διότι χαὶ παντὶ τριγώνῳ aui χαϑ᾽ αὑτὸ παντὶ χαὶ πρώτως" οὐ- 
δ * MA ΕἾ Στ ας ὃς 

δενὶ γὰρ ἄλλῳ πρὸ τοῦ τριγώνου ὑπάρχει" εἰ γὰρ ὑπάρχει σχήματι τινι 

2 μὴ περιττὸν εἶναι Sa 4 post περιττὸν add. καὶ τῶ μὴ ἀρτίω τὸ περιττόν Sa 

ὅ ταὐτό Sa 9. 6 κατάφασιν ---ἀπόφασιν Sà 10 7, εἶναι καμπύλην Sa 12 αὑτὸ R 

13 παντὶ RS 16 xai xa9?— p. 10,29 μιᾶς πλευρᾶς] τούτου ἡ ἕξις κεῖται ἐν τοῖς παλαιοῖς 

φύλλοις ὡς ἀναλεγόμενος εὑρήσεις S 19 τῆς a: om. RU 21 ὑποχειμένω παντὶ ἃ 

ante ὑποχ. add. τῷ R 22 post ἢ add. τὸ U 95 xai εἰς RU: κατὰ ἃ 

παραλαμβάνειν a 26 τὰς U?a: om. R 91.98 ἴσας χαὶ a: om. RU 28 xai alt. a 

om. RU 29 γωνίας ἔχει a post ἰσοσχελές add. 7, R 80 ὀρθὰς U 
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τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν, ἀλλ’ οὐ παντὶ σχήματι, οὐδὲ 1ττ 
d σχῆμα ἀλλ᾽ T, τρίγωνον. xal τοῦτό φησι τὸ χαϑόλου εἰς τὴν ἀπόδειξιν 

δεῖν σε dues. εἰ ὃς τοῦτο, συμβήσεται μηδὲν εἶναι ἀποδειχτιχὸν 40 

ὃ μὴ ἀντιστρέφει πρὸς τὸ χατηγορούμενον xat, ἵνα συντόμως εἴπω, μόνους 

5 εἶναι τοὺς δρισμοὺς χαὶ τὰ ἴδια ἀποδειχτιχοὺς διὰ τὸ ἀντιστρέφειν πρὸς τὰ 

δριστά, τὸ μέντοι ὅτι ὁ ἄνϑρωπος ζῷόν ἐστι μὴ εἶναι ἀποδειχτιχόν, διότι 

ui πρώτως τῷ ὑποχειμένῳ τὸ χατηγορούμενον ὑπάρχει. xal φησὶ πρὸς 

τοῦτο 6 Θεωίστιος ὅτι χαὶ τὰ γένη xal αἱ διαφοραὶ τῶν ἀποδειχτιχῶν, εἰ 

x«i μὴ ἐξισάζουσι πρὸς τὰ ὑποχείμενα, ἀλλ᾽ οὖν, ἐπειδὴ χαϑ' αὗτό τε χαὶ 4ὅ 

10 παντὲ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχουσι. — xai δῆλον ὅτι 6 ᾿Αριστοτέλης τὴν 

χυριωτάτην xal υάλιστα ἀπόδειξιν xal τῷ πρώτῳ πρέπουσαν φιλοσόφῳ 

διασχηπούμενος ταύτην SHE εἶναι τὴν χαϑολιχώτατα ἀποδειχνύουσαν. δῆλον 

οὖν ὅτι δεύτερα ἂν εἴη μέτρα ἀποδείζεως τὰ ἐπὶ τῶν γενῶν xal τῶν Ota- 
φηρῶν παραλαμβανόμενα, πρῶτα δὲ χαὶ μάλιστα ἅπερ αὐτὸς παρέδωχε 

15 τινὲς δὲ m πρὸς τούτῳ χἀχεῖνο ἔφασαν, ὡς ταῦτά φησιν ὃ ̓ Αριστοτέλης, οὐχ 
ὅτι πάντα τὰ ἀποδειχτιχὰ ὀφείλει ἀντιστρέφειν, ἀλλὰ ταῦτα τὰ συμβαλλόμενά 50 

εἰσιν εἰς τὴν ἀπόδειξιν. οἷον ἐν τῇ ἀποδείξει τοῦ τὸ τρίγωνον τὰς τρεῖς 

Ἰωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν παραληπτέον ὅτι, ἐὰν εἰς δύο εὐϑείας πα- 
αλλήλους εὐϑεῖα ἐμπέσῃ, ἐναλλὰξ τρεῖς γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί: χαὶ μ i [ 

at 
τε * ' p.» κ᾿ - , » » , 

20 ἔστι τοῦτο ἀντιστρέφον: ἐν ᾧ γὰρ at ἐναλλὰξ τρεῖς γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις 
gy. , - , , , -Ὁ y 

εἰσίν, ἐχεῖ εἰς δύο neget εὐθείας εὐθεῖα ἐμπέπτωχε. τοῦτο δέ ἐστι 

ψεῦδος" οὐ γὰρ τοῦτό φησιν ὃ ̓ Αριστοτέλης, ἀλλὰ περὶ αὐτῶν τῶν ἀποδειχτι-] 

χῶν τὸν λόγον ποιεῖται, ὡς ἐν τῇ λέξει ἐπισηυειωσόμεϑα. ἄλλως τε οὐδὲ Iv 
πάντα τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβανόμενα ἀντιστρέφει εἰς γὰρ τὸ δεῖξαι, ὅτι 

τῷ σι S29 c εὶ e q ci wa 4ev(at τοῦ τριγώνου δύο ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί, παραλαμβάνεται τὸ προσ- 

δ τε δ utc πλευρᾶς τοῦ τριγώνου τὴν ἐχτὸς ταῖς ἐντὸς xal ἀπεναντίας. 

iym, xal οὐχ ἀντιστρέφει: οὐ γάρ, εἴ τι τὴν ἐχτὸς ταῖς ἐντὸς xal 

πεναντίας Wa ἔχοι, τοῦτο τρίγωνόν ἐστι μίαν πλευρὰν ἔχον προσεχβεβλη- 5 

Ἔ Εν po νην" xai γὰρ ἐπὶ τετραγώνου τοῦτο συμβαίνει προσεχβληϑείσης μιᾶς πλευρᾶς. 

*, , 

30 p. 3527. Kal xaÜ' αὑτὸ xal ἣ αὐτό. 

Ταῦτα ix παραλλήλου ταὐτὸν σημαίνοντα παρέλαβεν, ὡς ἐφεξῆς αὐτὸς 

] τῶ U 9 παραλαμβάνειν a 4 ἀντιχατηγορούμενον R 9 xai a: 1j U: eic R 

6 ἄριστα ἃ ἀποδειχτὸν Ra 8 ὁ Θεμίστιος) p. 1355 sq. ἀποδειχτῶν R 8.9 xoi 

et U 10 ante τὴν add. ci; R 12 δειχνύουσαν Ra 14 παραδέδωχε R 

15 τοῦτο R 11 εἰσιν om. Ra πρὸς à 18 δυσὶν Ua: δύο R 19 τὰς--- ωνίας 

ἴσας---ποιεῖ ἃ 21 ciev R 22.23 ἀποδειχτῶν R 23 ἐπισημειωσόμεϑα] p. 72,10 sq. 

post τε add. xai a 24 εἰ γὰρ U 25 τοῦ τριγώνου om. a δυσὶν ἃ ἴσαι 

om. R 26 τοῦ τριγώνου πλευρᾶς ἃ post ἐχτὸς add. δυσὶ a! ταῖς al: τῇ RUa? 

ἀπεναντίον ἃ 21 post ἐχτὸς add. γνωνίαν a! ταῖς al: cf; RUa? 27. 28 xai 

ἀπεναντίας om a! 28 ἔχει a', U pr. 29 post yap add. xai a post ἐπὶ 

add. τοῦ KR τετραπλεύρου τινὸς, δυνατὸν τοῦτο συμβῆναι a! προσεχβλη- 

ϑείσης μιᾶς πλευρᾶς om. ἃ 30 lemma om. a!: τὸ χαϑ᾽ αὑτὸ δὲ xai ἢ αὐτὸ ταυτόν 

(i.e. 028. 29) S 9l post ταῦτα add. δὲ RUa?: om. Sa! ταὐτὸ R 

— À—— À— ur GÀ πὸ ςς 
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T * ) [4 ' , , M - , Ἀ , , - - , ^ - 

εἶπε. τὸ χαϑ'᾽ αὐτὸ γάρ, φησί, xai ἡ αὐτὸ ταὐτόν. ἯΙ ὥτον ὃξ εἰπὼν [τὺ 
- ' , } e , * ' A ' 

δεῖν τὸ χαϑόλου χαϑ᾽ aóxó τε slvat xai χατὰ παντὸς ἐφεξῆς xol τὴν τρίτην 

διαφορὰν ἐπάξει, λέγω δὴ τὸ χαὶ πρώτως δεῖν τοῖς χατηγορουμένοις ὑπάρ- 

χειν. ἰστέον δὲ ὅτι ὁ μὲν ᾿Αριστοτέλη 
Χ , CN Y M ef E] FLLLESN 5 τὸ χαῦϑ' αὑτὸ xai τὸ Xj “αὐτό, ot “ὃ 

- , , ' - αὐ 4) [4 *, 

ταῦτα λέγουσι" χαϑολιχώτερον γὰρ εἶναι τὸ xa) αὑτὸ τοῦ Tj αὐτό" & 

*, , M , , T 

εν τουτῶοῖις τὸ αὔτο φηῆσιν ειναι 

, 

περὶ τὸν Θεό aros διαφέρειν 10 

^ ^ * 5 , - ' 3 [4 , , Y ^N ) , ΄ ^ 

μὲν qàp Tj αὐτό, τοῦτο xai xaU' αὑτό" οὐχ εἴ τι δὲ xa. αὐτό, πάντως xal 
ἫΝ € a cn , , ; [4 - , 

ἣ αὐτό. τῷ γὰρ τριγώνῳ, ἢ τρίγωνόν ἐστιν, ὑπάρχΞξι τὸ τὰς τρεῖς γωνίας 
΄ - Y 2 ΄ - ^ 

δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, ἀλλὰ xai χαῦ αὑτό: τῷ δὲ ic 
LEX, Y [4 ΄ - EET a ^N δ΄ 2m , ] Y [4 

10 αὐτὸ μὲν ὑπάρχει, οὐχέτι δὲ ἢ αὐτό: οὐ γὰρ Tj ἰσοσχελὲς ὑπάρχει 
αὐτῷ τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν (εἰ γὰρ τοῦτο, οὐχ ἂν τῷ 15 

' τε * , 

ἰσοπλεύρῳ ἣ σχαληνῷ ὑπῆρχεν, ἐπεὶ pi lgocxsAT) ἀλλ᾽ ἡ ἁπλῶς τρίγωνόν 

ἐστι. ταῦτα μὲν ot περὶ ee τον στον. ὃ μέντοι ᾿Αριστοτέλης εὑρὼν ἐπί 
τινων ταῦτα το ἔχοντα ταὐτὸν εἶναι ἔφη ἄμφω" τὸ γὰρ νοῦ xat ἐπιστήμης 

5 , 2. MJ ? Macs , 

15 δεχτιχὸν xaÜ' αὗτό τε ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ xai ἣ αὐτό: οὐ γὰρ Tj ζῷόν 
- ΄ ^ ?* ^ SN 

ἐστι, νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχόν ἐστιν, οὐδὲ T, δίπουν T, ἔμψυχον, ἀλλ 
E , ip 

- ( 
V 

* - - , - 

Ll Eurus δοχεῖ γὰρ τοῦτο μόνον τῶν ζῴων νοῦ xal ἐπιστήυης δεχτιχὸν 
M εἶναι" xai τῷ περιττῷ ἀριϑμῷ τὸ μὴ εἰς ἴσα διαιρεῖσθαι δύνασϑαι xa 20 

αὑτὸ xal T, αὐτὸ ὑπάρχει. 

20 p. 18089 Τὸ χαϑόλου δὲ ὑπάρχε 

ρώτο 

f d ΄ ^ Y - ΨᾺ ' ^N ΡῚ Οὗτος οὖν ὁ τρίτος προσδιορισμὸς τοῦ χαϑόλου. τὸ δὲ ἐπ 
τυχόντος τοῦτ᾽ ἔστιν, ὅταν τῷ τυχόντι τῶν ὑπὸ τὸ χατηγορούμενον 
ὑπάρχῃ αὐτὸ τὸ χατηγορούμενον, οἷον τῷ τυχόντι τριγώνῳ τὸ τὰς τρεῖς 

- wv , - , bl ' 

25 γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, xal μὴ μόνον τῷ τυχόντι ἀλλὰ xai πρώτῳ 
3 ' - - 5 - ΄ οὗ γὰρ πρώτως τῷ σχαληνῷ ἀλλὰ τῷ τριγώνῳ ὑπάρχει τὸ τὰς τρεῖς γω- 
, πὸ *, M »ν v 

vías δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν. 

p. 73539 Ὃ τοίνυν 

ὁτιοῦν ἄλλο, το 

τ XY 

c t χαϑόλου, xal ἢ ἀπόδειξις 30 

30 xu 
4 

τον - ΄ ΄ Se ὦ, φησί, xal πρώτῳ xal τῷ τυχόντι ὑπάρχει τὸ χατηγορούμενον, 

Ι ἐρεῖ Sa ταυτόν Sa Arist. ταυτά R: τὸ αὐτό U 9 καὶ τὸ S 4 τοίνυν Sa 

9 τὸ alt. om. S post αὐτό add. εἴ τι μὲν yàp ἢ αὐτὸ, τοῦτο xal χαϑ'᾽ αὑτό (e vs. 6. T 

illata) Sa οἱ δὲ περὶ τὸν Θεόφρ. xz] fr. LXVII Wimmeri 9 δυσὶν Sa 

10 ἑαυτὸ S post δὲ add. xai S ἰσοσχελεῖ RS 11 δυσὶν Sa 12 ἰσοσχελεῖ R 

ἡ om. S τρίγωνά Sa 14 τινα S 16 δίπου U 18 εἶναι ante 17 νοῦ 

colloc. Sa 20 xai κτλ. om. S 91 δειχνύηται ἃ Arist.: δείχνυται RU 22 οὖν om. S 

24 ὑπάρχη post κατηγορούμενον colloc. Sa αὐτὸ S: αὐτῷ RUa 29 δύο R μόνον 

seripsi: μόνῳ libri 26 πρῶτον U τὸ RU: τῶ Sa 28 ὃ---ἔχον om. RUa δείκνυται 

ex Arist. addidi 29 ἣ — p. 12,3 ἡ ἀπόδειξις post p. 72,19 λοιπῶν colloc. U πρῶτον U 



12 PHILOPONI IN ANALYT. POST. 14.5 [Arist. p. 13539 1422. 4] 

, [4 *, ^N »- M 7 [4 , , ' , - ^) -— 

τούτου ἣ ἀπόδειξις xal xa) αὑτό ἐστι xal χαϑόλου. τῶν δ᾽ liv 
ἄλλων, ὅσοις τῷ τυχόντι μὲν ὑπάρχει τὸ χατηγορούμενον μἢ πρώτως δέ 
τούτων xatd τινα, φησί, τρόπον, οὐ χυρίως οὐδὲ χαϑόλου ἐστὶν ἢ ἀπό- 

δξιξις" οἷον εἰ ὃ γεωμέτρης δειχνύει παντὸς ἰσοσχελοῦς τριγώνου τὰς τρεῖς 
, 

5 γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι, τούτου χατά τινα τρόπον, οὐ xaU' αὗ τὸ S5 

0002 χαϑόλου ἐστὶν ἢ ἀπόδειξις, διότι οὐχ ἡ ἰσοσχελὲς ὑπάρχει αὐτῷ τὸ τὰς 
- , DA , - l4 »y , 3 ΄ ΄ 3 , Y 

τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν ἀλλ᾽ τρίγωνον. ταύτῃ οὖν οὐχ ἔστι 
τούτου xaU' αὑτὸ ἢ ἀπόδειξις. χαϑὸ μέντοι χαὶ ἐπὶ ἰσοσχελοῦς παντὸς ἀλη- 

ϑεύει τὸ χατηγορούμενον, ταύτῃ ἂν χατὰ τὰ δεύτερα μέτρα τῆς ἀποδείξεως 
, , e * ^ , - - ^ 10 λέγοιτο dv xal ἐπὶ τούτων T, ἀπόδειξις. xal σχήπει πῶς σαφῶς διὰ τούτων 

οὐ τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν χρησιμεύοντα τοιαῦτά φησιν εἶναι ἀλλ, ὅπερ 

ἔλεγον, αὐτὰ τὰ ἀποδειχτιχά: xal ἢ ἀπόδειξις γάρ, φησί, χαῦ᾽ αὑτὸ 40 

τοῦ χαϑόλου ἐστίν. 

Ἴ"' b») v , ΄ ) e , Ὁ - 

Ρ. 1419. Τῶν ὃ ἄλλων τρόπον τινά, οὐ χαϑ'᾽ αὑτό" οὐδὲ τοῦ ἰση- 

ν 15 σχελοῦς οὐχ ἔστι χαϑόλου αλλ ἐπὶ πλέων. 

Ἂν τῷ εἰπεῖν τρόπον τινὰ ἔδειξεν ὅτι xal τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ μὲν 

ὑπαρχύντων μὴ πρώτως δὲ ἔστιν ἀπόδειξις, ἀλλ᾽ οὐ τοιαύτη: χυριωτάτη 

γὰρ χαὶ πρώτως τῶν τοιούτων ἐστὶν ἀπόδειξις, δευτέρως ὃὲ χαὶ τῶν 

λοιπῶν. 

20 p. 4434. Δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι πολλάχις συμβαίνει διαμαρ- 

τάνειν χαὶ μὴ ὑπάρχειν τὸ δειχνύμενον πρῶτον χαϑόλου, ἡ δοχεῖ 4 

δείχνυσϑαι πρῶτον χαϑόλου. 

DES M - LA - , ^ - ^ "ἢ , - 

Διδάξας περὶ τοῦ χαϑόλου νὺν βούλεται παραδοῦναι τὸς αἰτίας τῆς 
" ΄ Q? ΄ - N , ^ , - Q/' ^ ^ 3i - 

ἀπάτης, xal ἃς πολλάχις μὴ ἀποδειχνύντες τι χαϑόλου χατὰ τὰ ἐνταῦϑα 

τῷ [30 παραδεδουένα ὅμως δοχοῦμεν χαϑόλου ἀποδειχνύναι. τρεῖς δέ φησιν αἰτίας εἶναι 

τῆς τοιαύτης ἀπάτης. (uv μέν, ὡς ὅταν μοναδιχόν τι ἢ xal xa) ἕχαστα 50 

ἐφ᾽ ob ποιούμεϑα τὰς ἀποδείξεις, οἷον ὅτι T, γἢ ἐν μέσῳ τοῦ παντὸς χεῖται, 

7, ὅτι ὃ χόσμος σφαιριχός, T, τὰ τῷ ἡλίῳ ἴδια συμβαίνοντα συμπτώματα" ἐπὶ 

τούτων γὰρ δοχοῦμεν χαϑόλου ποιεῖσϑαι τὰς ἀποδείξεις, διότ' xa αὑτὸ ὑπάρχει 
" ^ , ^ 2^ M » ) , - "ἢ » , - Q^ 

30 τὰ δειχνύμενα x«t οὐδενὶ ἄλλῳ map ἐχεῖνα. οὐχ ἔστι μέντοι τοῦτο χαϑό- 

2 ὅσοι R 23.4 ἡ ἀποδειξις asterisco notatum, eui tamen in mantissa nihil respondet a 

4 οἷον — 6 ἀπόδειξις post 10 ἐπὶ τούτων colloc. U εἰ om. S τριγώνου add. U? 

ὃ δυσὶν Sa τούτω Sa 6 τὸ om. R “ δυσὶν Sa 8 τούτου post 

ἀπόδειξις colloc. Sa zai om. S πάντως U 10 ἡ ἀπόδειξις --- τούτων 

om. U 11 τοιαῦτα om. Sa 12 ἔλεγον] p. 10,21 sq. αὐτὰ om. Sa 

τὰ om. RU ἀποδειχτά hSa 13 τούτου conicio cf. p. 11,90 14 οὐδὲ κτλ. 

om. RS 16 ἐν om. R 11 àAX'—19 λοιπῶν om. S post τοιαύτη addiderim 

ἡ κυριωτάτη 21 χαϑόλου πρῶτον Sa Arist. 28 διδάξας --- χαϑόλου om. RS 

24 xal) asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet a ἃ 

post τι add. τὸ RSa 26 χαϑέχαστον S 29 χαϑόλου δοχοῦμεν U 
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, 
Àoo* xal γὰρ εἰ 

7 Χ 
ἐπ᾿ ἐχείνων ἥρμοσε. xal γὰρ ὥσπερ εἰ τὸ σχαληνὸν ἦν μόνον 

2C 
νες πλείονες ἦσαν χύσμοι T, πλείονες ἥλιοι T, γαῖ πλείους, 

ταὐτὰ ἂν χαὶ 
΄ ᾿ ὃν ἃ ΄ Σ ΄ σ ' - ΄ ^ ' ^, - 3 

τρίγωνον, εἶτα ἐπὶ | τούτου ἐδείχνυμεν ὅτι τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς [81 
Y Y *, ^ , X [s δῶ. , ^x ξ ^ 7 5» re ' 

ἴσας ἔχει, οὐχ dv χαϑόλου ἣν T, τοιαύτη ἀπόδειξις, διότι οὐχ ἢ σχαληνὸν 
m. - - ΄ 5 ἜΣ, ^ , 

ἐδείχνυτο αὐτῷ τὸ τοιοῦτον ὑπάρχον ἀλλ᾽ ἢ τρίγωνον, οὕτω χαὶ τὰ δειχνύ- 

μενα ἐπὶ τῶν μοναδιχῶς ὑφεστηχότων οὐχ ἂν εἶεν χαϑόλου, διότι οὐχ ἐπειδὴ 
, ^5 uíx γῆ οὐδὲ ἐπειδὴ εἷς ἥλιος, ταῦτα αὐτοῖς συμβέβηχεν, ἀλλ' ἐπεὶ ἁπλῶς 

3 
[211 

M [4 ^ ow c e , ^ , T , J -^ ^ , ) 

ἥλιος xal ἐπεὶ ἁπλῶς γῆ. ὥστε εἰ xai πλείους ἧσαν, ταὐτὰ dv xai ἐπ 
, m *, Y , RR Ἂς ' ἊΝ 23 , , ^ , 

ἐχείνων ἤρυοσεν᾽ οὐχ ἄρα χαϑόλου δείχνυται τὰ ἐπ᾽ ἐχείνων δειχνύμενα. - 

cn , , * m ^ ^ bd 10 p.438 Ἢ fj μέν, ἀλλ᾽ ἀνώνυμον ἢ ἐπὶ διαφόροις εἴδει 
πράγμασιν. 

Δευτέρα. αἰτία τῆς ἀπάτης, ὅταν ἢ μέν τι χοινόν, ἀνώνυμον δὲ ἢ 

τοῦτο xal διὰ τὸ μὴ ἔχειν χοινόν τι ὄνομα ἀναγχαζώμεϑα ἐφ᾽ ἑχάστου 
ΕΝ ᾿ B o E d PRAE - Ὁ - S 72 , - tef). n3 / - 

ειοηῦς τας QmTOOS!cSets ποιεῖσθαι. οἷον δείχνυται ἐν τῷ ἑβδόμῳ βιβλίῳ τῶν 

Εὐχλείδου Στοιχείων ὅτι, ἐὰν pin ἀριϑμοὶ ἀνάλογον ὦσι, xai ἐναλλὰξ 

ἀνάλογον ἔσονται: οἷον εἰ ὡς ἔχει ὁ λβ΄ πρὸς τὸν ις΄, οὕτως ἔχει xal ὃ 
' ' P344 ΄ ΄ ' [2 Y ue 

ἡ πρὸς τὸν ὃ, xal πάλιν ὡς ve 6 λβ΄ πρὸς τὸν η΄, οὕτως ἔχει xol ὃ 
, ' ' , ' SN AN ^ UU - ΄ ΄, SEN 

tz' πρὸς τὸν O0 * τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο xal ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ ἐπὶ μεγε- 

ϑῶν δείκνυται, ὅτι ἐὰν τέσσαρα μεγέϑη ἀνάλογον ὦσι, xal ἐναλλὰξ αἀνά- 

τὸ λογον ἔσονται: ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ χρόνων αὐτὸ ἂν δειχϑήσεται, ὅτι ἐὰν 
, , 5» ^ ν᾿ ^ ^' 3 " , Y ^ zr A 

τέσσαρες χρόνοι ἀνάλογον ὦσι, χαὶ ἐναλλὰς ἀνάλογον ἔσονται. τῆς οὖν 15 
- mE - »» Q0? [sd , ^ , LI v ^N - 

αὐτῆς δείζεως xaU' ἕχαστον τούτων δειχνυμένης. μὴ ὄντος δὲ χοινοῦ τινος 

φαυεν χαϑόλου εἶναι τούτων τὴν 

ἰδία ὃ 

) C M δ ν᾿ ΄ , , ^ € ΄ 
χαϑ' οὗ ἑνὶ λόγῳ πάντα ἀποδειχϑείη, οὔ 

ἀπόδειξιν. χαὶ ἐπὶ τοῦ ἰσοσχελοῦς ιχϑείη τὸ τὰς 
, 

ἰισο- 

σ ΄ 5 
ὥσπερ γάρ. ει S 

XE Ps t , ^, *, SU y Ἂς Po L * * ὟΝ, M z ' 

25 τρξις γώνιᾶας 000 ὀρϑαῖς ισας ξχξιν καὶ ἐπι nua tot χαὶ ἐπι 

jJ 
πλεύρου, οὐχ ἔστιν f, τοιαύτη ἀπόδειξις χαϑόλου, L ἡ ἐπί τινος χοινοῦ 

χαὶ ἑνὸς γεγένηται ὡς ἐπὶ τοῦ τριγώνου, ᾧ πρώτῳ Mes τοιοῦτον σύμπτωμα 
Σ - b] y * 

ὑπάρχει, οὕτως xal ἐπὶ τῶν προχειμένων, ἐπ SOS οὐχ ἔστι τι xotybv ᾧ 30 
, 

πρώτῳ τὸ σύμπτωμα τοῦτο ὑπῆρξεν, οὗ μετέχοντες dptÜuot τε καὶ χρόνοι 

30 xal υεγέϑη xal τοῦ συμπτώματος μετέσχον, οὔ φαμεν χαϑόλου εἶναι τὴν 

τὰ αὐτὰ R: 9 t 

ÜS 

Ü 

16,24 : 

ὃ τετράγωνον signum R εἶτ 

l γαῖαι Ua πλείους om. S 

τὰ τοιαῦτα Sa: ταῦτα U 

B R δύο R 4 οὐχὶ (ante ἡ) R 

ἐπεὶ U: ἐπειδὴ RSa 8 ἐπεὶ om. S 

ταὐτὰ scripsi itemque vs. 8 ef. p. 

7» om. S α ΟἿ. ἃ: e 

6 ἂν εἰσὶ 

10 lemma 

μὴ 

5 τὸ τοιοῦτον αὐτῶ Sa 

πλείονες 5 ταῦτα RU: ταῦτ᾽ Sa 

ὅταν ἕν τι δα! om. RU 12 post δευτέρα add. δὲ RS 

ἔχον U 14 ποιεῖσϑαι τὰς ἀποδείξεις Sa 

ὁ ὀκτὼ πρὸς τὸν λβ RUa? 

πάλιν ὕ 3: 

16. 17 ὁ δύο πρὸς 

ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἕξουσι. ἤγουν Sa! 

15 στοιχείων om. RU 

τὸν ὀχτῴώ RUa? 

13 καὶ---ἔχειν δὰ: 
16 εἰ om. Ua 

11 χαὶ --- τὸν ἢ om. R 

6 ὀχτὼ πρὸς (ἐπὶ a?) τὸν AB Ua? 

11.18 ὁ ὃ (δύο U) πρὸς τὸν τς Ua? 18 post αὐτὸ add. γὰρ S 20 ἀναδειχϑήσεται RS: 

αὖ δειχϑήσεται conicio 23 ὃ RSa τὴν τούτων R: τὴν S 94 εἰ xai U: 

κἂν R: εἰ, sed post ἰσοσχελοῦς Sa 

ἐπὶ prius add. τοῦ S 

ὥσπερ S: ὥσπερ xal ἃ 

ἴδιον U 

post τοῦ add. ἁπὰλ 

δειχη R: 

26 ἡ ἀπόδειξις αὕτη S 

25 δυσὶν S 

21 γεγέννηται S 

ἐδείχϑη U 

ὥς 88 

post 

28 τοῖς mpoxetaévote RU 
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» 3 X ΄ , 5» 7 , τ FN F ARE. XY CES , € P, 

ἐφ ἑχάστου τούτων ἰδίχ γενομένην ἀπόδειξιν. εἰ δέ τις xat ἐπὶ τούτων δοίη 18r 

τι χοινὸν χατηγορεῖσϑαι, οἷον τὸ ποσόν, ἀλλ᾿ οὖν ἐφ᾽ ὧν μή ἐστι τὸ χοινὸν 
^ ὠνομασμένον, ἐπὶ τηύτων οὐχ ἔσται χαϑόλου ἢ ἀπόδειξις. ἴσως δὲ οὐ ὃυ- 

νατὸν ἐπὶ τοῦ ποσοῦ χρήσασϑαι χοινῶς τῇ τοιαύτῃ ἀποδείξει, εἴ γε τὸ ποσὸν 
n " 

ὅ περιέχει χαὶ τὸν τόπον χαὶ τὸν λόγον, ἃ μὴ ἔστιν ἐξ ἀφαιρέσεως λαβεῖν, τῆς 5 

ἀποδείξεως ἐπὶ τῶν ἐξ ἀφαιρέσεως λαμβανομένων δειχνυμένης. ἄλλως τε 

ὃξ, εἰ xal παντὶ ποσῷ τοῦτο ὑπῆρχε τὸ σύμπτωμα x«l ἀληϑὲς ἣν τὸ λέγειν 

ὅτι, ἐὰν τέσσαρα τινα ποσὰ ἀνάλογον 1i xai ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσονται, 

οὐδ᾽ οὕτως χαὶ πρώτως ἐπὶ τοῦ ποσοῦ ἐγίνετο ἢ δεῖξις" οὐδὲ γὰρ (| ποσὸν 

10 ὑπάρχει αὐτῷ τοῦτο τὸ σύμπτωμα" χαὶ γὰρ xai ἐπὶ ποιῶν T, αὐτὴ σώζε- 

ται ἀναληγία, ὅτι ἐὰν τέσσαρα τινα ποιὰ ἀνάλογον ἡ, xal ἐναλλὰξ ἀνάλογον 30 

ἔσονται. οὕτως οὖν ὃ []λάτων ἐν [Ὁργίᾳα λαμβάνει νομοϑετιχὴν χαὶ δι- 

χαστιχὴν xai σοφιστιχὴν χαὶ ῥητοριχήν, xai φησίν, ὃν λόγον ἔχει ἣ νομο- 

ὑξτιχὴ πρὸς τὴν διχαστιχήν, οὕτως T, σοφιστιχὴ πρὸς τὴν ῥητοριχήν, xat 

15 ἐναλλάξ, ὡς νομοϑετιχὴ πρὸς σοφιστιχήν, οὕτω διχαστιχὴ πρὸς ῥητοριχήν 

ὁμοίως λαμβάνει γυμναστιχὴν xa ἰατριχὴν χαὶ ὀψαρτυτιχὴν xal μαγειρικήν, ἐφ᾽ 
qu , ' , ' 7^ , , , o a Νὴ - - σι » Ἁ ὧν πάλιν ju αὐτὴν δείχνυσιν ἀναλογίαν. ὥστε xat ἐπὶ ποιῶν προχωρεῖ T, αὐτὴ 35 

-» ^ ^ - - , b m 

δεῖξις χαὶ οὐχ ἐπὶ ποσῶν μόνων. οὐδὲν δέ ἐστι χοινὸν ποσῷ χαὶ ποιῷ, ἐφ᾽ οὗ 
» - f Ὁ 3^ ^ - 

ἔστι τὸ xotyby τούτοις παραχολουϑοῦν ἀποδεῖξαι. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπὶ ποσῶν μόνον 
^ b , ΄ bi , E] ἂν» σ ΞῸΝ , , 

20 δυνατὸν χαϑόλου λαμβάνοντα τὸν λόγον ἀποδεῖξαι Ott, ἐὰν τέσσαρα τινα 

ποσὰ ἀνάλογον ἢ, xal ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσται: οὐδὲ γὰρ πάντα τὰ ὡς 

ἔτυχε ποσὰ λαμβανόμενα ἀνάλογον εἶναι δύναται ἀλλὰ μόνον τὰ δμοειδῆ " 
e , , 3 , SU Ὑ ΄ ΄ Ld , 

ἔστι γάρ, ὡς εἶπον, χαὶ ὃ λόγος xal ὃ τόπος ποσα, χαὶ οὐχέτι ἐπὶ τούτων 

ἁρωόσει ἢ ἀπόδειξις. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπὶ μεγεϑῶν χαϑόλου, εἰ μὴ xol αὐτὰ ὃμο- 40 

35 εἰδῇ εἴη" ἔστωσαν γὰρ τέσσαρα μεγέϑη, οἷον γραμμή, ἐπιφάνεια, τόπος, 

σῶμα" ἐπὶ τούτων οὖν οὔτε τῇ ἀναλογίᾳ οὐτε τῷ ἐναλλὰξ γρήσασϑαι Ou- 

€ ' 

νατόν. οὐ γὰρ ὡς ἣ se ἔχει πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν, οὕτως 6 τόπος 
5 , Ld , 

ἐν αὐτῷ σῶμα: ob γὰρ εἰ euge σῶμα, οὕτως χαὶ ὁ τόπος 
- ΄ Ne» Na 15 “-ς τοῦ σώματος. ἀλκὰ ux» xA» τὸ ἀνάλογον Tj, οὐχέτι ἔσται xoi τὸ ἐναλλάξ 

30 οἷον ὡς f; περίμετρος τοῦ χύχλου πρὸς τὸν χύχλον, οὕτω χαὶ T, τοῦ τετρα- 
᾿ γώνου ἔχει πρὸς τὸ τετράγωνον" ἀλλ᾽ οὐχέτι xol τὸ ἐναλλάξ" οὐ γὰρ δύναταί 45 

] ἀπόδειξις U pr., corr. U? 4 χοινῶς post ἀποδείξει colloc. Sa 6 post ἐπὶ 

add. γὰρ RSa! 17 δέ deleverim ef. p. 66,7 67,27 10,23 εἰ om. S χαὶ prius 

om, R: «à 8: dv a ὃ ἅτινα, om. τέσσαρα R: τινα Sa post ἡ add. μεγέϑη R: τ 

μεγέϑει Sa 9 xai om. U ἐγένετο U ἀπόδειξις S γὰρ om. RS 10 τοῦτο 

αὐτῷ S χαὶ alt. om. RS 11 ἐὰν ἅτινα R 12 ἐν Γοργίᾳ] c. LXXX p. 520 B 

14 τὴν utrumque om. RS διχαστιχὴν RSa!: ἀποδειχτιχὴν Ua? 15 xai 

σοφιστικὴ U post οὕτω add. xoi U ῥητοριχὴ πρὸς διχαστιχήν R 

16 ὀψαρτιχὴν Sa: ἀρτυριχὴν U 11 τὴν αὐτὴν om. RS 18 οὐ ποσῶν U 

μόνον RS 19 χοινῇ ἃ μόνον S: μόνων RUa 20 δυνατὸν post λόγον 

colloe. Sa ὅτι ἢ: οἷον SUa τινα τέσσαρα Sa: ἅτινα αὶ 21 ἔσονται Ua 
22. λαμβανόμενα ποσὰ R 28 γάρ Seripsi: δὲ libri ὧν 8 ποσά om. RS 

26 οὖν om. Sa ἢ (ante ἀναλ.) U 27 οὐ δὲ S: ἀλλ᾽ R 28 πρὸς SUa: 
xai R ἐν αὐτῷ om. S 29 μὴν om. U x«t (post μὴν) R 

οὐχ ἔστι, Om. ἔσται RU «ai om. S 
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τινα σχέσιν ἢ λόγον ἢ περίμετρος τοῦ τετραγώνου πρὸς τὴν περίμετρον τοῦ 18: 

χύχλου ἔχειν, οὐδὲ ὃ χύχλος πρὸς τὸ τετράγωνον: ἀνομοξιδῇ γὰρ [ αὖτα xà el 

υεγέϑη. 

"| ΄ ^ ΄ T « ΄ 

Ρ. 1449 Ἢ τυγχάνῃ ὃν ὡς ἐν μέρει ὅλον ἐφ᾽ ᾧ δείχνυται.: 

T hJ , *, , , 

5 Ὁ τρίτος τρατῶς, ἐν ᾧ ὠνομασμένον μέν ἐστι τὸ χαϑόλου, οὐ γίνεται Oi 
7-9 ἐφ b ἰδία ᾿ς NS - FR 

ἐπ᾽ ἐχείνου ἢ ἀπόδειξις ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἐχάστου ἰδίᾳ τῶν εἰδῶν.- ἢ δὲ τῆς λέξεως 
3 ) - ^ 

διάνοια αὕτη" T, Φησί, τὸ ἐφ᾽ οὗ γίνεται f, τ ιξις χυρίως οὐχ T, χαϑόλου 50 
, ? ΄ , , a 3652 M d -x , 

ἀλλ ὡς ἐν μέρει" otov εἰ ἐπὶ τοῦ ἰσοσχελοῦς γένοιτο T; ἀπόδειξις, ἐπὶ τούτου 

τοῦ τριγώνου. λέγω δὴ τοῦ ἰσοσχελοῦς, ὡς ἐν μέρει ὅλον ὑπάρχει ἐφ᾽ οὗ 
, ^ 10 ἀποδείχνυται, τουτέστιν (ἐπὶ τοῦ ἰσοσχελοῦς τυγχάνει ὡς ἐν μέρει ὅλον 

()- ὑπάρχον τὸ χοινὸν γένος, τουτέστι τὸ τρίγωνον" τὸ γὰρ γένος ὅλον τί ἐστι, xai 
^ T c EI - ^ 

οἷον uépos τι τὸ εἶδος. 7, οὖν οὕτω νοητέον τὴν λέξιν T τοιῶσδε᾽ ἢ tU - 
΄ Ἃ ' £ ^N bi sw [4 o ? , ^ 

χάνῃ ὃν τὸ μεριχώτερον, λέγω δὴ τὸ ἰσοσχελές, ὡς ὅλον ἐν μέρει τῷ 
v , , ) rj Li , ,F- ^ , b » - , " 

τριγώνῳ, ἐφ᾽ οὗ xopíec ἢ ἀπόδειξις γένοιτ᾽ dv, | ὡς ἐν μέρει τῷ τριγώνῳ 18 
"^ , ^ - ΄ 

15 ὅλον τι ὃν τὸ ἰσοσχελές, διότι εἰς τὸν τοῦ MUSS δρισμὸν τὸ τρίγωνον 
΄ MJ ^Y v , Χ , , , ' 

παραλαυβάνεται, xà ὃὲ εἴς τινος ὁρισμὸν παραλαμβανόμξνα μέρη ἐστὶν 
" - *, A 

ἐχείνου. ἀλλὰ τοῖς ἐπ DEERuMupE σύμφωνος μᾶλλον ἢ προτέρα ἐξήγησις" 
ἐπάγει γοῦν τοῖς γὰρ ἐν μέρει ὑπάρξει μὲν ἣ ἀπόδειξις xal ἔσται 

φι 
' , , 3 » Ld 

χατὰ παντός. ὥστε μέρος εἶπεν οὐ τὸ γένος, otov τὸ τρίγωνον, ὡς 
- € , ** t- - - 

20 μέρος τοῦ ὁρισυοῦ "m ἀλλὰ τὸ εἶδος, otov τὸ ἰσοσχελές, xaU' οὗ 
5 

χατὰ παντὸς uiv ἀποδείχνυται ἀλλ᾿ οὐ πρώτου. 

^ " * Fx 5 e r 

p.44312 Λέγω δὲ τούτου πρώτου, fj τοῦτο, ἀπόδειξιν, ὅταν ἢ 

πρώτου χαϑόλου. 
D 

' * E] H - LE ^ , ^N , - 
Τὸ ἢ τοῦτο ἀντὶ τοῦ χαϑόλου λαμβάνει. χέχρηται δὲ τούτῳ τῷ 

- x , M - , - ΖᾺ ' , /- » 57.3 ui. , 

σημαϊινομξνῳ τὴοῦ Ἢ ἄντι τοὺ εἰναι χαϑόλου τὴν ἀποόξιςιν Ξῷ 00 ὧν πρώτοῦ 10 τῷ [27 

Ἁ ' Q^ ΄ b Y ' ' - 5 - Y ' 
xai χαϑόλου δειχνύηται. χατὰ παντὸς μὲν γὰρ xal τοῦ ἰσοσχελοῦς τὸ τὰς o ec 

- , , 3.0 - Y vw * 2 » , * * εἴα es E: , 

τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἐστ ἀλλ οὐ πρώτου, ἀλλὰ τοῦ τριγώνου 

πρώτου. τούτου οὖν χαϑόλου ἢ ἀπόδειξις πρώτου. 

2 λαβεῖν Ua ἐπὶ U ἀνομοιοειδῆ S 4 τυγχάνῃ ὃν ἃ Arist: τυγχάνοι ἂν U: 

τυγχάνει ὃν RS (Cpe, pr. ABMu) 5 post τρόπος add. ἐστὶν οὗτος τῆς ἀπάτης Sa 

ip! U | τοιαύτη Sa 1 om. U τὸ om. U οὐ κυρίως U: κυρίως αὶ 

7. 8 ἡ — μέρει om. RU 8 γένηται U 9 τοῦ τριγώνου ---ἰσοσχελοῦς RSa?: τὸ τρί- 

1evov Ua! post bzdpyst add. τουτέστι τὸ ἰσοσχελὲς τρίγωνον ἐν τῶ χαϑόλου καὶ 

ἁπλῶς τριγώνω (τρίγωνον a?) Ra? àg'— 10 ὑπάρχον Εὔα: ἤτοι S 10: ἐπὶ 
addidi 11. 12 ἐστιν οἷον δὲ τι μέρος S 12. i rs RUa 13 δὴ om. U 

13. 14. τῷ τριγώνῳ om. U 16 εἰσὶν U 18 ἐπάγει γὰρ γοῦν R: om. S xai— 
19 παντός om. S 20 za9' οὗ asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil 

respondet a: χαϑόλου U 21 πρώτως Sa 22 λέγω --- 38 ἀπόδειξις om. 5 

22 πρώτου om. U (superser. rc. n) 22.23 ὅταν ἢ καϑόλου πρώτου R: om. a 

24 τοῦτο scripsi: τούτου RUa 25 τοῦ prius om. U 26 post zal prius add. 

χαϑὸ R xal τοῦτο à 21 δυσὶν ἃ πρώτως ἃ 28 πρώτου ἡ ἀπόδειξις Ra 
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p.44413 Ei οὖν τις δείξειεν ὅτι αἱ ὀρθαὶ οὐ συμπίπτουσι, 18v 
δόξειεν ἂν τούτου εἶναι T, ἀπόδειξις διὰ τὸ ἐπὶ πασῶν εἶναι 

τῶν ὀρϑῶν. 

SEXESAA - , € BJ , Pd ' - - , NL 
Εἰπὼν τριττῶς γίνεσϑαι τὴν ἀπάτην λοιπὸν τῶν τριῶν τρόπων τὰ l5 

ὃ παραδείγματα διὰ τούτων ἐχτίϑεται. ἰστέον δὲ ὅτι τοῖς ὑποδείγμασιν οὐ 
τῇ αὐτῇ τάξει ἐχρήσατο, οἶσπερ ἐξέϑετο ὑποδείγμασι τὰ τοῦ πρώτου xai 
δευτέρου χαὶ τρίτου. τὸ οὖν προχείμενον παράδειγμα τοῦ τρίτου ἐστὶ 

τρόπου. δείχνυται δὲ οὕτως" ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐϑεῖα ἐμπίπτουσα τὰς 
9 M M , ' ' 3. οἷ , , NF », - » ΄- ' , , 

ἐντὸς xai ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ποιῇ, xai ἐχβαλλό- 

10 μεναι ἐπ’ ἄπειρον ἐφ᾽ ἑἕχάτερα τὰ μέρη ἐπὶ οὐδέτερον συμπίπτουσιν αἱ 
55) τ »* T ε S. ΄ » 0-7 ΄ ᾿ , ^ - P 

εὐθεῖαι. ἐὰν οὖν τις ὡς ἐπὶ δύο ὀρϑῶν ποιήσηται τὸν λόγον, δοχεῖ μὲν 20 
, ^ , *, v ^N , NF, 5» Σ ^ ' ΟῚ - [4 

χαϑόλου δειχνύναι, οὐχ ἔστι δὲ χαϑόλου, διότι οὐχ ἐν δυσὶν ὀρϑαῖς ὡρι- 
, [4 ^ - Ὁ , - ΑΝ » ' M ^] RA , - 

σμέναις ὑπάρχει τοῦτο τὸ σύμπτωμα ταῖς εὐϑείαις, ἀλλὰ τυχὸν (ἐν) δύο ὀρϑαῖς 
RI τῇ e - ^ e "^ -— 

ἴσαις" xdv γὰρ ἡ fj μὲν ἡυίσεια OpüTzc ἢ δὲ μία ἡμίσεια T, ὁπωσοῦν 

15 ἄλλως, οὐδὲν ἧττον ἀχολουϑεῖ τὸ μὴ συμπίπτειν ἐχβαλλομένας τὸς εὐδϑείας. 

p. 4416. Καὶ εἰ τρίγωνον μὴ ἦν ἄλλο T, ἰσοσκελές, 1] ἰσοσχελὲς dv 
ἐδόχει ὑπάρχειν. 

τῷ [211 Τοῦτο τοῦ πρώτου τρόπου παράδειγμα, ὅτι εἰ ἕν τι τρίγωνον μόνον 

ἦν, οἷον ἰσοσχελές, ἐδόχει ἂν τοῦτο, τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς 
PUE EE 2 : 9c , χελές- ἐ τὸς MUR, PIENE DU ARENA D 96 - 

90 ἴσας ἔχειν, χαϑὸ ἰσοσχελές ἐστιν, ὑπάρχειν αὐτῷ xai εἶναι χαϑόλου. νῦν 
^N » o5» - [4 Ld $5) € , 

δὲ οὐχ ἔστιν: οὐ γὰρ ἡ ἰσοσχελὲς τοῦτο ὑπάρχει, ἀλλ ἢ τρίγωνον. ὥστε 
, e ' - - *, ΟΣ » [4 - 

οὐ χαϑόλου ἢ ἐπὶ τοῦ ἰσοσχελοῦς ἀπόδειξις ἀλλ᾿ ἢ ἐπὶ τοῦ τριγώνου. 
οὕτως οὖν, εἰ χαὶ ἐπί τινος τῶν μοναδιχῶν ἀπόδειξις γίνοιτο, οὐχ 

N , ^ ν ΄ M , E σ [d 335 bl WD ἘΠῚ ΄ 
ἂν εἴη χαϑόλου" xat γὰρ εἰ mÀstova ἣν ὅμοια, T, αὐτὴ ἂν χαὶ ἐπὶ τούτων 

τῷ C ἥρμοσεν ἀπόδειξις, 

p. 1441 Καὶ τὸ ἀνάλογον ὅτι ἐναλλάξ, ἡ ἀριϑμοὶ καὶ ἢ γραμμαὶ ao 
* M e 

xai ἡ στερεὰ xal ἢ χρόνοι. 

Toà δευτέρου τρόπου παράδειγμα. ὃ Oi φησι, τοῦτό ἐστιν, ὅτι τῷ 

2 δόξειεν χτλ. om. S 4 τριττῶς RSa: πῶς δεῖ U 9 ἰστέον ---ἰ τρίτου] πλὴν οὐ χρῆται 

τῇ τάξει τῶν παραδειγμάτων, ὁμοίως τῇ τάξει τῶν τρόπων Sa! παραδείγμασιν αὶ 

6 ἡπερ--ἰ ὑποδείγμασι] conicio 4 οὖν RUa?: γὰρ Sa! 8 εὐϑεῖαι ἐμπίπτουσαι U 

9 δυσὶν Sa «ai alt. om. Sa!: at Ua? 10 οὐδέτερα Ua? συμπεσοῦνται Sà 

10. 11 αἰεὐϑεῖα! om. R ll ποιήσεται ἃ 12. 13 ὡρισμέναις ὀρϑαῖς R 13 τὸ σύμπτωμα 

τοῦτο Sa ἐν addidi δυσὶν Sa 14 ἴσαι U χἂν δα: μία U ὀρϑὴ Ua 

16 fj χτλ. om. ὃ 7 om. ἃ 18 post τοῦτο add. τὸ U ante ὅτι add. 
οἷον R et asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet, a 18. 19. μόνον 

ἣν τρίγωνον R: ἣν τρίγωνον μόνον Sa 19 τοῦτο] τὸ U δυσὶν δὰ 23 xoi om. U 

24 post χαϑόλου add. οὐ U? 7 RU ἂν 1, om. αὐτὴ, post 25 ἥρμοσεν colloc. S 
26 ὅτι Sa Arist.: ὅτι xai R (n): ὅτι xai τὸ U (M) xal ἡ χτλ. om. S γραμμὴ R 

21 χρόνοι ἃ Arist.: χρόνος RU (n) 28 τοιοῦτόν Sa τῷ scripsi: τὸ libri 
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δείχνυσϑαι ἐπὶ ἀριϑμῶν εἶναι! ἀνάλογον xal ἐναλλάξ, Tj ἀροιϑμοί εἰσι, δοχεῖ 185 
, [2 - - , ᾿ - - 

αὐτοῖς ὑπάρχειν, ὁμοίως xal ταῖς γραμμαῖς ἧ γραμμαί, xal τοῖς λοιποῖς 
ὡσαύτως, διὰ τὸ «ἡ ὠνουάσϑαι ἐπὶ πάντων τούτων τὸ χοινόν. 

T "0 - ΡΥ ΕΞ js τον 3 τὰν RR , 1 p. 14319 “ὥσπερ xal ἐδείχνυτό ποτε χωρίς, ἐνδεχόμενόν qe χατὰ 
5 πάντων μι id ἀποδείξει δειχϑῆναι. 

o! ' 5 - , »* e [4 

Τὸ ποτὲ ob χρονιχῶς ἀχουστέον ἀλλ᾽ οἱονεὶ ὁλοσχερέστερον xai οὐχ 
ἀχριβῶς. ἀπεδείχνυτο οὖν, φησίν, ὁλοσχερέστερον ἐφ᾽ ἑἕχάστου διὰ τὸ μὴ 

, l4] , 9 - 

εἰδέναι ἡμᾶς τί ἐστι τὸ ἐπὶ πάντων τούτων ἕν χοινῶς χατηγορούμενον, οἷον 
ν y [d ' *, , , 

i εἴτε τὸ ποσὸν εἴτε ὁτιοῦν ἄλλο, χαϑὸ ἀριϑμοί τε x«l μεγέϑη xal χρόνοι 
[rd —- - - ' - ^ , 

; 10 ἕν siot τῷ χοινῷ αὐτῶν γένει. ἐπεὶ οὖν τοῦτο μὲν ἄγνωστον, διαφέρουσι 40 
^N - *, ΄ - v 33. ' ἰὸν ΄ ΄ ΄ 19 7. » 

ὃξ ταῦτα ἀλλήλων τοῖς εἰῦξσιν, εἰχότως eg ἑνὸς ἐχάστου τούτων ἀπόδειξις 

γίνεται, xal δοχοῦμεν χαϑόλου ἀποδειχνύναι μηδὲν χαϑόλου ἀποδεδειχότε 

p.74323 Νῦν δὲ χαϑόλου δείχνυται. 

15 Τὸ νῦν πάλιν οὐ χρονιχῶς ἀχουστέον ἀλλ᾽ otov ἀχριβῶς xel xazà τὰς 
*, ^ J "- 

400€tX10X0sS uc ϑόδους. 

L4 ^ E ΄ - " ^, p.74393 Οὐ γὰρ fj Ἰραμμαὶ ἢ f ἀριϑυοὶ ὑπῆρχεν, ἀλλ᾽ ἣ τοδί, 45 

ὃ χαϑόλου ὑποτίϑενται ὑπάρχειν. 

M T τι , M 5 3x *, ΄ ^ , - - T 

Τὸ εἶναι ἀνάλογον xai ἐναλλὰξ οὐχ ὑπάρχει, φησί, ταῖς γραμμαῖς ἢ 
- * - ΄ LENS * , - 

30 γραμμαὶ οὐδὲ τοῖς λοιποῖς ἡ ἐχεῖνά ἐστιν, ἀλλ᾿ ἡ ἐστί τι χοινῶς χατὰ 
΄ σ ^ , e, - 

πάντων ὑπάρχον, ὅπερ ἐστὶν ἀνώνυμον. τὸ ὃὲ ὑποτίϑενται, οἱ τοῦτο 
L δηλονότι τὸ χοινῶς αὐτοῖς ὑπάρχον ἐπιϑεωροῦντες. 

, ' ν σ ' 

ἔχει ἕκαστον, τὸ ἰσό- 
LI . 

25 mÀeupov χωρὶς xal τὰ ἑξῆς. 

Καν διέλθῃ τις, φησίν, ἕκαστον τῶν εἰδῶν τῶν ὑπὸ τὸ χαϑόλου ἰδίᾳ 

1 εἶναι RUa: εἰ S εἶεν RSa 2 post χαὶ prius add. ἐπὶ U τῇ γραμμῇ ἢ 

γραμμή RU 4 χαὶ 50 (ACF u, pr. d): om. a Arist. 9 μιᾷ κτλ. om. S 

ἴ ἀπεδείκνυτο post ὁλοσχερέστερον colloc. Sa: ἀποδειχνύοιτο R φησὶν οὖν Sa 

ante ὁλοσχερέστερον add. ὡς εἰ ἃ 8 ἐστιν ἐπὶ R ἐν χοινοῖς a! 9-6 

prius RSa: ἢ U 10 ἕν εἰσι RSa!: ἔν «tw Ua? ἑαυτῶν U 11 ἑνὸς 

om. U 11. 12 ἀπόδειξιν γίνεσϑαι RS 14 lemma om. S post δὲ add. τὸ 

pij Ua? post χαϑόλου add. οὕτως Ua? 15 τὸ vov U: vov ΒΕ: xal τὸ νῦν Sa 

πάλιν RU: δὲ χἀνταῦϑα Sa 11 γραυμὴ RU ὑπῆρχον U 18 ὑποτί- 

ϑεται RSa (u, pr. n) 19 ante τὸ add. οὐ---τοῦί S 20 γραμμὴ U τι 

om. U: τὸ Sa 21 ὑπάρχων pr. U 21.22 οἱ τοῦτο δηλονότι τὸ R et om. 
τὸ Ua?: ἀντὶ τοῦ —€Ó€ τὸ (aut ὃ legendum aut τοῦτο τὸ delendum censuit Waitz Organ. Π 

p. VIII) Sa! 2 ἐπιϑεωροῦσι Sa! 23 post τοῦτὸ add. δὲ R δείξει S 

24 ἀποδείξει χτλ. om. . post ἀποδείξει add. τῇ αὐτῇ R 

vo 
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, M ^N , Ld ^w e [04d , 

χάστου xat μηδὲν | παραλίπῃ τῶν εἰδῶν, ὅτι οὕτως χαϑόλου 191 

y, φαυὲν τὸ τοιοῦτον ἀπόδειξιν εἶναι, διότι μὴ ὡς ἐπί τινος 
- * , YN 3*3 , [d 

χοινοῦ, ᾧ πρώτῳ ὑπάρχει τὸ σύμπτωμα, ἔδειξεν, ἀλλ᾽ ἔοιχέ πως ὃ τοι- 

οὗτος τρόπος τὸν σοφιστιχὸν τρόπον δειχνύναι &x τῶν μεριχῶν περὶ τῶν 
Q^ ) AS rra M ec - A - o 7 ἐξ ἌΓΕ. - 

5 χαϑόλου συλλογιζόμενος xat οἱονεὶ £x τῶν συμβεβηχότων τὰς χατασχευᾶς 

ποιούμενος. χἂν γάρ, ὡς εἶπον, πάντα ἐπέλθῃ τὰ ὑπὸ τὸ τρίγωνον εἴδη, 5 
" * , 3. e ' - , ^F 3.6 - » v PI ) 

οὐχ (| τρίγωνα οἷδεν ὅτι τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχουσιν, ἀλλ 

ἕχαστον αὐτῶν ἀνὰ μέρος, χατὰ μέντοι τὸ χοινὸν αὐτῶν εἶδος οὐχέτι, εἰ 
^ ὌΝ - , , *, - 

xai μηδὲν τῶν χατὰ μέρος ἀγνοεῖ. 

- 

10 p. 74332. [lót οὖν οὐχ οἷδε χαϑόλου xal πότ᾽ οἷδεν ἁπλῶ 4 ̓  

Tívt οὖν, φησί, χαραχτυηρίσομεν, πότε μὲν χαϑόλου γίνεται ἢ ἀπόδειξις, 

πότε δὲ οὐ; φησὶν οὖν, εἰ μὲν ταὐτὸν ἣν τριγώνῳ εἶναι χαὶ ἰσο- 
πλεύρῳ, ὥσπερ λωπίῳ xal ἱματίῳ, 7,» δὲ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου χαϑόλου ἢ ἀπό- 10 

δειξις, χαὶ ἐπὶ τοῦ λοιποῦ ἂν χαϑόλου ἦν. ἐπεὶ δὲ μὴ ταὐτόν, τίνι Ota- 

15 χρινοῦμεν ἐπὶ ποτέρου τούτων χαϑόλου πρώτου γίνεται ἢ ἀπόδειξις; xal 

παραδίδωσι τούτου χανόνα τοιοῦτον: οὗτινος πρώτου, φησίν, ἀναιρεθέντος 

συναναιρεῖται τὸ σύμπτωμα, ἐπὶ τούτου χαϑόλου γίνεται ἢ ἀπόδειξις. οἷον 

τῷδε τῷ τριγώνῳ ὑπάρχει xal τὸ χαλχῷ εἶναι xat τὸ ἰσοσχελεῖ xal τὸ 

τριγώνῳ χαὶ τὸ σχήματι χαὶ τὸ πέρατα ἔχειν: dÀM οὔτε τοῦ χαλχοῦ 

90 ἀναιρεϑέντος συναναιρεῖται τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν 15 

οὔτε τοῦ ἰσοσχελοῦς: τοῦ μέντοι τριγώνου ἀναιρεϑέντος, xdv τὸ σχῆμα 
υείνῃ xol τὸ πέρατα ἔχειν, ἀνήρηται τὸ σύμπτωμα. εἰ δέ τις εἴποι "τί 

οὖν φησιν; ἀναιρεϑέντος τοῦ σχήματος ἣ τοῦ ἔχειν πέρατα οὐ συναναιρεῖται 

xoi τὸ σύμπτωμα, φημὶ ὃὲ τὸ ἐχ τριῶν γωνιῶν xol ὀρϑαῖς δύο ἴσων slvat; , 

25 ναί φημι, ἀλλ᾽ οὐ τινὸς πρώτου τούτων, ἀλλὰ τοῦ τριγώνου πρώτου" 

δυνατὸν γάρ τι χαὶ σχῆμα εἶναι χαὶ πέρατα ἔχειν, οἷον εἴ τι εἴη τετράπλευρον. 

τὰς Oi γωνίας μὴ ἔχειν δύο ὀρϑαῖς ἴσας. διὰ OR τὸ ἐν τῷ σχήματι περι- 30 

ἔχεσϑαι xol τὸ τρίγωνον συμβαίνει τὸ ἀναιρεϑέντος τοῦ σχήματος συναναι- 

ρεῖσϑαι χαὶ τὸ σύμπτωμα. πρώτως οὖν τοῦ τριγώνου T, ἀπόδειξις, διότι 

80 χαὶ τῷ τυχόντι τριγώνῳ ὑπάρχει χαὶ πρώτως τούτῳ, οὐ μέντοι τῷ 
σχήματι, διότι μὴ παντὶ wi πρώτου τούτου ἀναιρεϑέντος συναναιρεῖται. 

1 παραλείπει U ante οὕτως add. οὐχ RSa 4 δυσὶν Sa 8 αὐτῶν prius 

om. RS 10 post olóev add. ὅτι Sa ef. p. 19,14 11 φησί om. U post ἀπόδειξις 

add. zai R 12 δὲ om. RU 13 λώπιον---ἰμάτιον δὰ καὶ om. R 

j om. RU 15 ὁποτέρου Sa «a«i— l ἀπόδειξις om. S 18 τόδε Ua 

τῷ (ante γαλχῶ et ante i505.) S 20 δυσὶν Sa 22 μένη Sa εἰ--αἴποι 

om. RS 24 «ei prius om. Sa συμπέρασμα R φημὶ---εἶναι om. U δὴ 5 

&x τριγώνων R ὀρϑαῖς---ἴσων scripsi: ópdàv—isov R: ἴσων---ὐρϑαῖς Sa δυσὶν Sa 

25 xat ἃ τινὸς om. RSa! πρώτου seripsi: πρώτων libri post τούτων add. 
ἀναιρεϑέντων Sa 26 γοῦν KR 2€ post τὰς add. τρεῖς RUa δὲ om. R: post 

γωνίας colloc. S γωνίας om. R: αὐτοῦ γωνίας U: inv. ord. a ἔχει S post ἴσας 

add. ἀλλὰ τέτρασι Sa διὰ δὲ τὸ Ua: τῶ δὲ RS 21. 28 ἐμπεριέχεσϑαι R 28. 29 ἀναι- 

ρεῖσϑαι RU 90 τοῦτο Ua 81 τούτου om. RU post συναναιρεῖται add. χἀκείνη Sa 
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- eoe 5» * , T * 

p.742333 Δῆλον δὴ ὅτι, εἰ ταὐτὸν ἣν τριγώνῳ εἶναι xai ἰσοπλεύρῳ 19r 

ἢ ἑχάστῳ ἣ πᾶσιν. 

Cp " , σ ,» n 

Βχάστῳ μέν, ὅτι, εἰ ἕν εἶδος ἣν τοῦ τριγώνου, λέγω δὴ τὸ ἰσοσχελές, 

ταὐτὸν ἣν εἰπεῖν ἰσοσχελὲς wal τρίγωνον μηδενὸς ἄλλου ὄντος τριγώνου ἀλλὰ 

8 τοῦ ἰσοσχελοῦς μόνου. πᾶσι δέ, ὅτι, xal εἰ ἐπεξέλθ πᾶσι τοῖς εἴδεσι xal ταὐτὸν 
' T ΄ - E 4 T Ἢ πᾶντα τὰ εἴδη τοῦ Runs εἰπεῖν χαὶ τρίγωνον, οὐκ ἔσται χαϑόλου ἢ 

' 

ιν 

E , ^ "e SN "A ^ JU - τῷ Q ^3 , E -χ κᾳῃ 

ἀπόδειξις, εἰ ὡς ἐπὶ εἰδῶν γένοιτο, διὰ τὸ τὴν τοῦ χαϑόλου φύσιν ἐξηρτῆσϑαι 
, ^ 

τῶν μεριχωτέρων χαὶ ἐπὶ ταύτης ὑπάρχειν τὰ συμπτώματα ἃ ἐπὶ τῶν 30 

εἰδῶν ἐδείχνυτο. οὔτε γὰρ εἰ ἕν ἣν τρίγωνον, οἷον ἰσοσκελές, τῷ ἰσοσχελεῖὶ 
7 a rage: ; S 

10 ἡ ἰσοσχελεῖ ὑπῆρχεν ἂν τὸ 
, »ν -“ ΄ * 

σύμπτωμα, οὔτε πᾶσιν ἅμα, Tj $xsivd ἐστιν, 
΄ ΄ $3323 C f - ^ T ε " - » 

υπάρχϑΞξι:- ἀλλ ἁπλῶς τ τρι Ἴωνα. üsl οὖν ἁπλῶς ἐφ οὗ πρώτως ὑπάρχξι 
- *5 Lib Li ' T d , - [£4 * ^ 

τι ποιεῖσϑαι τὴν ἀπόδειξιν. T, μὲν οὖν διάνοια τῶν εἰρημένων αὕτη. τὸ δὲ 

τῆς λέξεως ἀχόλουϑον ὧδέ πως ἔχει. 
, -T » T^ Q^ ' Lac i T^ c - , , 

[Πότε οὖν οὐχ otós χαϑόλου xai πότ otüsy ἁπλῶς; τὴν ἀντί- 

15 φασιν ἠρώτησε, τίνι διαχρινοῦμεν πότε οὐχ ἴσμεν χαϑόλου χατὰ τὰ ἐν- 95 
- , ' ^ - , 

ταῦϑα παραδεδομένα xal πότε ἴσμεν. χαὶ πρῶτον ἀπαντᾷ πρὸς ὃ δεύτερον 

ἠρώτησε, λέγω δὴ πρὸς τὴν χατάφασιν, τουτέστι πότε χαϑόλου γίνεται ἢ 

ἀπόδειξις. φησὶν οὖν ὅτι, εἰ ταὐτὸν ἣν τρἰγώνῳ εἶναι xal ἰσοπλεύρῳ 

ἢ ἐχάστῳ T7, πᾶσιν, ὑπαχουομένου ἀπὸ χοινοῦ. τοῦ οἷδεν ἁπλῶς. 
€ 3 

x 
- , ΄ M 

ν τρίγωνον εἰπεῖν xai ἰσόπλευρον, ὡς ἄορ xai ξίφος, 50 εἰ γὰρ ταὐτὸν μὲ 
' , ^ ' 5 - » ν - ἃς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν τῷ τριγώνῳ, T 

er 

ὑπῆρχε ὃξ τὸ τὰς 
^ , » ^- ΄ , * ^ κι ΕῚ » 

τρίγωνόν ἐστι. δῆλον ὅτι ὁ ἐπὶ τοῦ ἰσοπλεύρου δείξας ἀποδεδειχὼς dv εἴη 
x - — 

xai ἐπὶ τοῦ τριγώνου: ταὐτὸν γὰρ ἦν τρίγωνόν τε εἰπεῖν xot ἰσόπλευρον. 40 
5 , JU NN y , 5 b e 5 , ἘΣ M e , 

εἰ ὃΣ μὴ ταὐτόν, φησίν, ἀλλ᾽ ἕτερόν ἐστι τριγώνῳ τε εἶναι xai ἰσοπλξύρῳ 
T i i D E 

e ' ' , *. ' *, , e e ^N τ Lib. ^ ΄ *, * 

25 ὥσπερ xai τὸ ζῴῳ εἶναι χαὶ ἀνθρώπῳ ἕτερον, ἢ ὃὲ ἀπόδειξις ὡς ἐπὶ 
, , , Y *, ε RN 

ἰσοπλεύρου γέγονε xal οὐχ ὡς ἐπὶ τριγώνου, τὸ ὃὲ σύμπτωμα, περὶ οὗ ἢ 
*, P E - AES Es * Gre , 2 ak E - 6 d bes 5 cau: 

amoostets, 00y Lid ἰσοπλξεῦρον ἐστιν GNK ἢ τρίγωνον ὑπάρχει, οὖ φαμὲν 

1 δὴ om. U post τριγώνῳ add. τε U 3 ante ἑχάστῳ add. ἔφη δὲ τὸ S 

ὅτι seripsi ef. ad p. 74,20: oiov libri 7» om. R δὲ S 4 ἰσοσχελὲς om. RU 

4.5 ἀλλὰ τοῦ RSa: ἢ U 5 μόνου om. RU εἰ καὶ ἐπεξέλϑοι Sa 6 ἣν Sa 

εἰπεῖν ante πάντα colloc. Sa post χαὶ add. τὶ RS ( εἰ S: ἡ RUa εἰδότων S 

τὸ om. S τοῦ om. U 8 ταύτη RS 9 οἷον RUa?: αὐτὸ τὸ Sa! 

τῷ om. RUa? 10 ἢ ἰσοσχελεῖ om. RUa? ὑπῆρχε, om. ἂν RUa? post ἐστιν 
add. ἕχαστον RSa! ll ὑπῆρχεν (ante ἀλλ᾽) Sa! post ἁπλῶς alt. add. πρώτως Ua 

12 «t om. Sa τὸ δὲ Sa: «ai τὸ RU 13 post λέξεως add. δὲ R 

ὧδέ om. U post ἔχει add. χρίνομεν U 14 πότε-- ἁπλῶς] δήλον---πᾶσιν ut vs. 1.2 S 

post οἷδεν add. ὅτι a χαὶ---ἀ«πλῶς om. ἃ 15 διαχρίνομεν U post πότε 

add. μὲν καὶ χαϑόλου om. S 16 xoi alt. SUa: χατὰ τὸ R ὑπαντὰ R 

ὃν R: τὸ Sa 11 ἠρώτησε om. Sa 18 ἣν om. R post ἦν add. τὸ 8: 

τῷ ἃ post τριγώνῳ 864. τε δὰ ἰσοσχελεῖ (quod correxit Waitz Organ. Il 

p. VIII) Sa! 19 τοῦ om. U 20 ia» U μὲν om. Sa εἰπεῖν 

τρίγωνον Sa 23 τοῦ om. RS εἰπεῖν τρίγωνόν. τε Sa 25 τὸ scripsi: 

tà SUa: αὐτὸ R post ζῴῳ add. τε Sa 21 ἰσοπλεύρου: SUa τριγώνου SUa 
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τὸν τοιοῦτον εἰδέναι χαϑόλου. διὰ τούτων οὖν ὃδῪείξας πότε ἐστὶ χαϑόλου 19r 
| e ΟῚ L3 ^ ΄ Y , m , n 

T, ἀπόδειξις xai πότε οὖ, ἐφεξῆς xai τὸν χανόνα τὸν τούτων διαχριτιχὸν 
παραδίδωσι. 45 

p.i4a35 Πότερον δ᾽ Ἢ τρίγωνον 7| fj ἰσοσχελές, ὑπάρχει; xal 

à πότε χατὰ τοῦϑ᾽ ὑπάρχει πρῶτον; xai χαϑόλου τίνος ἢ ἀπό- 

δειξις: 
, A3. x " , a r , "^ €T e ΄ * 

Εἰπὼν πότερον δὲ Ἢ τρίγωνον T, ἢ ἰσοσχελές, ὑπάρχει τὸ 
, NEUE ) [4 5 -— Nr - bj 

χαϑόλου δείχνυσϑαι:, ἵνα μὴ ὡς ἐπὶ μεριχοῦ δόξῃ ποιεῖσϑαι τὴν ἀπόδειξιν, 

ἀνῆλθεν ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτερον λέγων xal πότε χατὰ τοῦτο ὑπάρχει 50 

10 πρῶτον; ὅπερ ἐξηγούμενος ἐπήγαγε τὸ χαὶ χαϑόλου τίνος ἢ dmó- 
Ὁ e ze d - , , , € , /, e Q^ 

δειξις; τουτέστι xotw λόγῳ πότε γνωσόμεϑα ἐπί τινος ὅτι χαϑόλου mot- 
NEG 

ούμεϑα τὰς ἀποδείξεις: 

- o7 AT) 3 μά ΕΣ Ἢ ε POR , 

p.14387 Δῆλον ὅτι ὅταν ἀφαιρουμένων ὑπάρξῃ πρώτῳ. 

Τουτέστιν ὅταν πλειόνων χατὰ τοῦ αὐτοῦ λεγομένων, οἷον χατὰ τοῦδε 19v 

15 τοῦ τριγώνου t) χαλχοῦν εἶναι, τὸ ἰσοσχελές, τὸ τρίγωνον, τὸ ἔχειν 
τὴν περίμετρον, εἰ οὕτω τύχοι, τεσσάρων ποδῶν, χαὶ εἴ τι ἄλλο αὐτῷ 

ὑπάρχει, ἐὰν ἀφαιρουμένων τῶν ἄλλων ἑνὸς δέ τινος χαταλειπομένου μένῃ 

τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι, ἐχείνῳ ὑπάρχει πρώτῳ τῷ 

χαταλειπομένῳ τὸ σύμπτωμα, χαὶ ἐχείνου ἐστὶ χαϑόλου ἢ ἀπόδειξις. ἄφαι- 5 

90 ρεϑέντος γὰρ τοῦ χαλχοῦ xai τοῦ ἰσοσχελοῦς xal τοῦ ἔχειν τὴν περίμετρον, 

ἀπομένοντος δὲ τοῦ τριγώνου μένει ἐν τῷ τριγώνῳ τὸ σύμπτωμα: τούτου 
^N * , - , 3 M M , 

6c ἀναιρεϑέντος συναναιρειται εὐϑὺς χαὶ τὸ συμπτωμα. 

». 1409 Εἰ δὴ τριγώνου, χατὰ τοῦτο ὑπάρχει xal τοῖς ἄλλοις. 

Ἁ 

Τουτέστιν εἰ τριγώνου ἀφαιρεϑέντος εὐϑὺς τούτῳ πρώτῳ συναναιρεῖται 
, LI ^ , ^ e , , ^ [4 bl ,F- LI XÁC τὸ 

xai τὸ σύμπτωμα, δῆλον ὅτι τούτου ἐστὶ χαϑόλου T, ἀπόδειξις xal διὰ τῷ [51] 

τοῦτο χαὶ τοῖς λοιποῖς ὑπῆοχε τὸ σύμπτωμα, τῷ τε ἰσησχελεῖ φημι xai 

τῷ σχαληνῷ χαὶ τῷ σχήματι χαὶ τοῖς λοιποῖς. 

p.i4b5 Ei οὖγι ἐστιν ἢ ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη ἐξ ἀναγκαίων 10 

ἀρχῶν χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Ld e ^ , , ^ * ^ ' *, -—7 *, b. Ld 

30 Δείξας Ott τὸ ἐπιστητὸν τε χαι ἀπούόξιχτον ἀναγχχαιον εστι XA ἐξ 

ἀναγκαίων προτάσεων, ἐζήτησε καὶ τίνα ἐστὶ τὰ ἀναγχαῖα προβλήματα ὧν 

1 δείξας οὖν διὰ τούτων [] 4 xai xx. om. S 8 δεικνύμενον Sa ποιήσηται, 

om. δόξῃ RU δεῖξιν U 10 τὸ om. S 13 ἀφαιρουμένω R (C p) 

ὑπάρξει S 16 τυχὸν, om. et S 11 μένει U 18 post τὸ add. σύμπτωμα 

τὸ S δυσὶν Sa ἔχειν Sa 19 συμπέρασμα Sa! χἀχείνου Sa! 

χαϑόλου ---21 τριγώνῳ om. Sa! 20 τὴν RU: om. a?: fort. (τήνδε) τὴν 22 ἀφαι- 

ρεϑέντος Ra! 23 τοῦτο U (pr. M) 99 «ai τὰ ἑξῆς om. RSa 



10 

20 

ιῷ [51] 

30 
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αἱ ἀναγχαῖαι προτάσεις ἐξ ὧν ὁ περὶ τοί 
D 

( a e E x xS a τὶ ῷΦι- o2 o 

^ 4KYvv 

ἯΣ 5 » b S pd el x a Da 

3 ^ " * , ' , ^^ n«* "» - ῃ 

ἀποδειχτιχὸς γίνεται συλλογισμός. χαὶ ἐπειδὴ συνεβάλλετο αὐτῷ πρὸς τὴν 
, - * ἫΦ PR Ix ' » ' Q? a ' " 

τούτου γνῶσιν τὸ διδάξαι τί ἐστι τὸ χατὰ παντὸς xal τὸ χαϑ᾽ αὐτὸ xai τὸ 

χαϑόλου, πρότερον περὶ τούτων ἐδίδαξεν, εἶτα λοιπὸν ἀχολούϑως ε 

ἦν τὰ ἀναγχαῖα προβλήματα περὶ ὧν T, ἀπόδειξις. ἅμα γὰρ τὴν περὶ toi 
, ^ , L - , * UJ » ^ 

χαϑόλου διδασχαλίαν ποιούμενος εἶπε περὶ τῶν τοιούτων εἶναι τὰς ἀποδείξεις 
) , 3 ^ - £t 5» " 

x40' αὑτό, λέγω δὴ τῶν πρώτων χαϑόλου xai ὧν pn dyat- 
- ' , n , ^ M ΄ - νι. σ΄ » 

ρξῖται τὸ σύμπτωμα ὃ ϑέλομεν δεῖξαι ὑπάρχον τῷ ὑποχειμένῳ. xal ὅτι ix 

τούτων μὲν χυρίως ἐστί, φησίν, ἢ ἀπόδειξις, τῶν δὲ 

χατὰ συμβεβηχός. Ep δὲ xal τὰς αἰτίας, Ot 
, 

δείξαντες χαϑόλου οἰύμεϑα ἀποδεδειχέναι. ταῦτα οὖν εἰπὼν εἰχότως νῦν 1 

μέτεισιν ἐπὶ τὸ λεῖπον τῆς διδασχαλίας, λέγω δὴ τὸ διδάξαι E εἰσὶν at 

ἀναγχαῖαι προτάσεις ἐξ ὧν τὰ ἀποδειχτιχὰ προβ 

φησὶν οὖν τῶν χαϑ᾽ αὐτὸ δεῖν im τὰς 

ὃξ τοῦτο ὑποϑετιχῷ dde συλλογισμῷ τοιούτῳ & 
LI 

ἀναγχαίων, τὰ δὲ ἀναγχαῖα μόνα χαϑ᾽ αὑτά, Bx τῶν xa αὑτὸ ἄρα αἱ 
* D »» ' ^- ' » 5 - ^ - ' 

αποδείξεις. xat E ὅτι δύο τινὰ εἴληπται ἐν τῷ συλλογισμῷ τούτῳ τὰ 35 

ἡγούμενα, λέγω δὴ τό τε vu ἀπόδειξιν ἐξ ἀναγχαίων εἶναι χαὶ (x5) τὰ avar- 

χαῖα μόνα χαϑ'᾿' αὑτὸ εἶναι, οἷς ἀμφοτέροις ἕπεται 

τὸ τὴν ἀπόδειξιν εἶναι ix τῶν xaUÜ' αὗτό. οὐ ξένον Oi τῶν συλλο- 
»ν 

B γισμῶν τὸ δύο pupa ἡγούμενα" 

el 

(^f 
e , -" e , ^ , , * e , 

εχαστῳ τῶν υγουμξένωῶν 9 by ἕπεται τὸ συμπερᾶσμα, τοηούῦτεστι τὸ ETOUESYOV, 

ἀμφοτέροις δὲ ἅμα ἕπεται, ὡς δέδειχται ἡμῖν ἐν ἑτέροις. ὃ μὲν οὖν 

συλλογισμὸς οὗτος. χατασχευάζει j 
ἐπιστήμην ἐξ ἀναγχαίων εἶναι xal τὸ τὰ ἀναγχαῖα μόνα εἶναι xal 

πῶς δὲ ταῦτα χατασχευάζ je τὸ PRIM -€— ντες εἰσόμεϑα. 

ξ ἀναγχαίων ἀρχῶν. 
; —— τῶν ἡγουμένων ἐστὶ d πρότερον" ὃ Ἂ εὐθὺς τὴν τούτου χατασχευὴν 

ἐπάγει. φησὶ γὰρ οὕτως" 

a , ^ » 

p.74b6 Ὃ q&p ἐπίσταται, οὐ δυνατὸν ἄλλως ἔχειν. 

᾿Επιστάμεϑα γὰρ δῆλον ὅτι οὐ μόνον 
προτάσεων ἑχάστην, OU ὧν xai τὸ συμπ 
Y , - ΄ - ΄ ΄ 

ἔχοιμεν ἐπιστήμην τῶν προτάσεων, οὐδὲ τοῦ συμπεράσματος ἐπιστήμην 
Ld Ex ^ ^ ν᾿ v * LH ΔΕ ᾿ ΄ d S. » - n ^N A 

ἔχειν δυνάμεϑα, μὴ ἔχοντες τὰς προτάσεις ἐξ ὧν T, ἀπόδειξις. ὁ 0& ἐπι- 

ἃς πολλάχις μὴ ἀπο- 20 

' e ΄ - [4 , 

E εχατερον τῶν υγουμξνων, τὸ τε τὴν 50 

9 τούτων R τὸ quart. om. ἃ 6 εἶπε] p. 13b 5954. 1 post πρώτων add. 

x4 RSa 9 piv om. RSa φησίν deleverim 11 ante χαϑόλου add. τὸ $ 

12 λοιπὸν S τὸ alt. om. Sa 14 δεῖν scripsi: δεῖ libri 18 τὸ addidi cf. vs. 25 

19 αὑτὰ S ἅμα ἕπεται U 20. 31 τῷ συλλογισμῶ RS 21. τὰ R ante 

ἡγούμ.. add. τὰ Sa μὲν om. S 99 τουτέστι om. RS 24 οὕτως R: οὕτω 8 

25 αὑτόσῦ 21 τὸ μὲν οὖν εἰ Sa! ἡ om. a? 28 τοῦτο om. Sa post 

τῶν add. δύο Sa! ἐστὶ om. Ua? εὐϑὺς om. S 30 post ἐπίσταται add. τις U 

92 ὦ R 33 οὐδὲ συμπέρασμα KR ante ἐπιστ. alt. add. τὴν RUa 84 εἰ μὴ 

ἔχομεν U post ὧν add. τὸ συμπέρασμα S 

Comment. Arist, XIII 3. Philop. in Anal. Post. 6 
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στάμεϑα, ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν: τὸ δὲ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, τοῦτο lv 
2 

ἀναγχαῖον: ἐχ δὴ τῶν ἀναγχαίων προτάσεων αἱ ἀποδείξεις: ἐξ ἀναγχαίων 
v - , Ld J 

ἄρα T, ἀπόδειξις. 

p.74bG Τὰ δὲ χαϑ'᾽ αὑτὰ ὑπάρχοντα ἀναγχαῖα τοῖς πράγμασιν. 40 

5 Τοῦτο τῶν ἡγουμένων τὸ δεύτερον, ὅτι τὰ xa9' αὑτὸ ὑπάρχοντα 
τοῖς πράγμασιν ἀναγκαῖα ἐστι. πάλιν δὲ ϑεὶς τοῦτο εὐϑὺς xal τὴν κατα- 

σχευὴν αὐτοῦ ἐπάγει δι᾿ ὧν φησιν ἃ μὲν γὰρ ἐν τῷ τί ἐστιν ὑπάρ- 

χει" τοῖς δ᾽ αὐτὰ ἐν τῷ τί ἐστιν ( πάρχειδ κατηγορουμένοις αὐτῶν, 
ὧν ϑάτερον τῶν ἀντιχειμένων ἀνάγχη ὑπάρχειν τοῖς πραγμασι, 

10 λέγω δὴ τῶν χατὰ τοὺς προτέρους τρόπους" ταῦτα γὰρ ἦν τὰ xal ἄλλο 45 
ἄλλου χατηγοροῦντα. τὰ μὲν γὰρ ἐν τῷ τί ἐστι τῶν ὑποχειμένων χατη- 

γορεῖτο, ὡς τὰ χατὰ τὸν πρότερον τρόπον τοῦ καϑ᾽ αὑτό“ τὸ γὰρ ζῷον ἐν 

τῷ τί ἐστι τοῦ ἀνθρώπου χατηγορεῖτο: τὰ δὲ ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἑαυτῶν τῷ 

δηλοῦντι τὸ τί ἐστι τὸ ὑποχείμενον ἐνυπῆρχε τῷ χατηγορουμένῳ, ὡς τὰ 

15 χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον: ἐν γὰρ τῷ λόγῳ τῷ τοῦ ἀρτίου, φημὶ δὴ τῷ 

ἀριϑμῷ, ἀριϑμὸς ἐνυπῆρχε. τὰ δὲ ἐν τῷ τί ἐστί τινων χατηγορού- 
μενα, ταῦτα ἐξ ἀνάγχης αὐτοῖς ὑπάρχει" ὃ γὰρ ὅρος ἑχάστου ἐξ ἀνάγχης 50 

ὑπάρχει τῷ ὁριστῷ. τὰ ἄρα χαϑ’ αὐτὸ ὑπάρχοντα ἀναγκαῖα ἐστιν. 

Ὅτι μὲν οὖν τὰ xa) αὑτὸ ἀναγχαῖα, οὕτω δείκνυσιν. ὅτι OR xol μόνα 

20 τῶν ὑπαρχόντων τισὶν ἀναγχαῖα τὰ χαϑ᾿ αὑτά, χατασχευάζει οὕτως" πᾶν 

γάρ, φησίν, T, οὕτως ὑπάρχει τινί, λέγω δὴ x40 αὑτὸ xarà τοὺς mpo- 

τέρους τρόπους τοῦ xul) αὑτό, 7 κατὰ συμβεβηχός" τὸ δὲ χατὰ συμ- 
βεβηχὸς ὑπάρχον οὐχ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει: μόνα ἄρα τὰ χαϑ᾽ αὑτὸ τῶν 
ἐξ ἀνάγχης εἰσὶν ὑπαρχόντων. πάλιν οὖν λέγω, εἰ πᾶν T, χαϑ’ αὑτὸ 20r 

95 ὑπάρχει τινὶ T, χατὰ συμβεβηχός, ὃ δὲ μὴ χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχει, ἐξ 
ἀνάγχης ὑπάρχει, ὃ ὃὲ x«l) αὑτὸ ὑπάρχει, μὴ χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχει, 

λείπεται ἄρα τὰ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχοντα xa) αὑτὸ ὑπάρχειν. συνάξει οὖν 
τὸ προχείμενον διὰ χατηγοριχοῦ συλλογισμοῦ τὸν τρόπον τοῦτον: πᾶσα 

ἀπόδειξις ἐξ ἀναγχαίων: τὰ δὲ ἀναγχαῖα χαϑ᾽ αὑτό: πᾶσα ἄρα ἀπόδειξις ὅ 

30 ἐχ τῶν χαϑ' αὑτό, ὅπερ δεῖξαι προέχειτο. δυνατὸν Gà ἣν αὐτόϑεν xal τὸν 
᾿Αριστοτέλους συλλογισμὸν χατηγοριχὸν ποιεῖν: ἀλλὰ χατηγοριχὸς γινόμενος 

ἀσυλλόγιστον ἐποίει τὸ σχῆμα ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐχ δύο χαταφατιχῶν γινό- 
μενος. διὰ τοῦτο οὖν ὑποϑετιχῶς δεῖ αὐτὸν μᾶλλον συμπλέχειν, δύο μὲν ἥγου- 

5 post δεύτερον add. φησὶ γὰρ Ua αὑτὸ RUa (F): αὑτὰ S. Arist. cf. p. 83,3 6 δὲ 

RSU: τὸ ἃ T τὰ (Fn) U 8 τοῖς---ἐστιν om. U ὑπάρχει ex Arist. addidi 

cf. p. 838,24 9 ἀναγχαῖον Sa 10 ἀλλα U 11 post χατηγοροῦντα add. ὧν 

Sa γὰρ om. RSa 12 ὡς-- 13 κατηγορεῖτο om. U τοῦ χαϑ᾽ αὑτό 

om. R 14 ὡς om. RU 18 αὑτὰ S εἰσιν S 20 εἰσὶν S αὑτὸ 

U 23 αὑτὰ Sa 24 εἰ (ante καϑ᾽) R 26 6 om. Ua? δὲ scripsi: ἄρα 

libri οὐ Sa!: τὸ μὴ Ua? ὑπάρχον alt. 1. Ua? 21 εἵπετο Ua? post 

ἄρα add. ὅτι U ὑπάρχειν Sa!: ὑπάρχει RUa? immo συνάξεις 29 ἑαυτό 

S 90 ὅπερ---προέχειτο om. S τε post τὸν add. τοῦ Sa 
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[OE] Q* στι ὃ 
λον ) ἡ ἐξ ἀναγχαίων ἀρχῶν, τὰ δὲ xaU' 10 

υένων παραλαμβανομένων ἑνὸς ὃὲ ἐπαγομένου. ὅλος ὁ συλλογισμὸς 20r 

Zu τοιοῦτος" εἰ ἢ ἀποδειχτιχὴ ἐπιστ 

αὑτὸ ὑπάρχοντα ἀναγχαϊατοῖς πράγμασιν, φανερὸν ὅτι ἐχτοιούτων 

τινῶν ἂν εἴη ὁ ἀποδειχτιχὺὸς συλλογισμός. εἰ yàp χατηγοριχῶς, 
5 ὥσπερ εἶπον, συμπλέξομεν, γίνεται ὁ μέσος ὅρος, τὸ ἀναγχαῖον, χατηγορού- 

usvo: χαὶ τῶν ἀρχῶν τῆς ἀποδείξεως χαὶ τῶν xaü αὑτὸ τοῖς Viet 

ὑπαρχόντων: χαὶ ἰδοὺ σχῆμα δεύτερον ἐχ δύο γχαταφατιχῶν, χαὶ ἔστιν 

ἀσυλλόγιστον. διὰ τοῦτο γίνεται j, cues ὑποϑετιχὴ οὕτως" εἰ ἢ ἀπό- 

- δειξις ἐξ ἀναγχαίων ἀρχῶν, χεῖται δὲ ὅτι τὰ xaÜ' αὑτὸ μόνα ἀναγχαῖά 15 

10 ἐστιν, ἕπεται ἄρα xal τὸ τὰς ἀποδειχτιχὰς ἀρχὰς ἀναγχαίας εἶναι xai χαϑ᾽ 
αὑτάς" ἀλλὰ μὴν τὸ ieu xal τὸ δεύτερον dpa. τὴν δὲ τοῦ συνημμένου 

χατασχευήν, λέγω δὴ ὅτι ἀν τ τῷ ἡγουμένῳ τ ἑπόμενον ἕπεται, 

ἐπήγαγε διὰ τοῦ εἰπεῖν ἅπαν γὰρ T, οὕτως ὑπάρχε'!' T, χατὰ συμβεβη- 
χύός. εἰ γὰρ πᾶν T, ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει ἢ χατὰ πὐμβεβητός, τὰ 

15 ἀνάγχης ὑπάρχοντα οὐ χατὰ συμβε Ὡς ἀτάρ ες τὰ ἄρα BE dvd tons 
ὑπάρχοντα xaU αὑτὸ ὑπάρχει" μόνα γὰρ τὰ χαϑ᾽ αὑτὰ ἀναγχαῖα ἐστι χαὶ 

τὰ ἀναγχαῖα χαϑ'᾿ αὑτά. οὐχοῦν εἰ δέδοται ὅτι ἐχ τῶν ἀναγχαίων προτά- 50 

σεων f, ἀπόδειξις, δέδοται OE xal ὅτι μόνα τὰ xai) αὑτὰ ἀναγχαῖαά ἐστιν, 
3 ΄ς Pp ica ' b $3 ^ , - , ej. T nOBN 
ἀχολούϑως ἕψεται xai τὸ τὰς ἀποδείξ ἐχ τῶν xaÜ αὑτὸ εἶναι: ταὐτὸν 

2. 0 

c [41 

20 γάρ ἐστιν εἰπεῖν ἐξ ἀναγχαίων εἶναι τὰς ἀποδείξεις xai ἐχ τῶν χαϑ᾽ αὑτό, 

εἴπερ μόνα τὰ ἀναγχαῖα χαϑ᾿ αὑτὸ xai τὰ xa αὑτὸ ἀναγχαῖα. 
Ἃ μὲν γὰρ ἐν τῷ τί ἐστιν ὑπάρχει, τουτέστι τὰ χατηγορούμενα 

τοῖς ὑποχειμένοις, οἷα ἦν τὰ χατὰ τὸν πρότερον τρόπον. 

Τοῖς δὲ αὐτὰ ἐν τῷ τί ἐστιν ὑπάρχει κατηγορουμένοις 
25 αὐτῶν. ταῦτα δῆλον ὅτι τὰ ὑποχείμενα, ἅπερ ἐν τῷ τί ἐστι παρα- 

λαμβάνεται τῶν xar αὐτῶν χατηγορουμένων, ὡς ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ 
*, , Ld τὰ δι. σ ^ E A P , -- : ΝΣ - *, , 

ἀρτίου ὁ ἀριϑμός, ὅσπερ παραλαμβάνεται χατηγορούμενος χατὰ τοῦ ἀρτίου. 

p.74b9 Ὧν ϑάτερον τῶν ἀντιχειμένων ἀνάγχη ὑπάρχειν. 

Ls] ' e 2 ^ , , , , - , , v 

Δέδειχται γὰρ ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ τρόπῳ ἀμέσου τῆς ἀντιϑέσεως οὔσης 

30 ϑάτερον τῶν ἀντιχειμένων ἐξ ἀνάγχης ὑπῆρχε τῷ ὑποχειμένῳ. 

| ἑπομένου RS γὰρ 2.3 χαϑ᾽ αὑτὸ (αὑτὰ R) — τοῖς πράγμασιν RUa?: 
ἀναγκαῖα xaU αὑτὰ τοῖς πράγμασιν ὑπάρχουσι Sa! 4 τινῶν om. S γὰρ RU: δὲ 

Sa 9 συμπλέξωμεν S γινόμενος RU 9. 6 ἀναγκαῖον ---ἀποδείξεως scripsi: 

ἀναγκαῖον χατηγορῶν xal τῶν ἀρχῶν τὰς ἀποδείξεις (ταῖς ἀποδείξεσι Ua?) RUa?: ἀναγκαίων 

ἀρχῶν κατηγορούμενος. τὸ δὲ τὰς ἀποδείξεις Sa! 6 τῶν alt. RUa?: τὸ Sa! 

V post ὑπαρχόντων add. ἄχροι ὅροι ὑποχείμενοι Sa! χαὶ---ὃὅ ὑποϑετιχὴ Sa: γινέσϑω 

πρῶτον 7, (7, om. R) μὲν ὑποϑετιχὴ (9. μὲν U) συμπλοχὴ RUa? 8 οὕτως om. Sa! 

8. 9 ai ἀποδείξεις Sa! 9 δὲ ὅτι τὰ RSa': τὰ δὲ Ua? 10 καὶ prius om. S 
13 ἐπήγαγε Sa: om. RU 14 εἰ---σευμβεβηχός om. RSa 17 αὑτό 18 ὅτι 

xai Sa αὑτὸὔ 22—2'( om. Sa! 4 R: τὰ Ua? cf. p. 82,7 24 voi; R 

Arist.: τὰ Ua? (F) cf. p. 82.8 E c R ante χατηγ. add. τοῖς Ua?: om. R Arist. 

25 ταῦτα Ua?: αὐτὰ R 21 ὃς λαμβάνεται U 28 lemma om. R: 28—30 

om. S 29 δέδειχται] p. 65, 29 sq. post τρόπῳ add. τοῦ xa) αὑτὸ a 

post οὔσης add. ὅτι Ra 30 ὑπάρχει ἃ 
6* 
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Qo — 

p.74b10 Φανερὸν ὅτι x τοιούτων ἂν εἴη ὁ ἀποδειχτιχὸς συλλο- 20r 

γισμός. 

ον τῶν ἡγουμένων χαὶ χατασχευάσας ἑξῆς ἐπάγει χαὶ τὸ [69 [0] a wv (^ x ἵν [0] 
(o) 

at 

ἑπόμενον τὸ ἐχ τοιούτων ἀντὶ τοῦ “ἐχ τῶν προσεχῶς εἰρημένων δύο 
, 

) 5 τρύπων τοῦ xa) abro. 

E a J bi e ΄ ^ , 

ρ. 4011 Ἅπαν γὰρ T, οὕτως ὑπάρχει 7, xaxà συμβεβηχός. 

Διὰ τούτων δείχνυσιν ὅτι μόνα τὰ χαϑ’ αὑτὸ ἀναγχαῖά ἐστιν, 

ὅπερ, ὡς εἶπον, [ἐχ] τοῦ ὅλου συνημμένου γίνεται χατασχευὴ χατὰ τὸν 
δέν A m 

εἰρημξνον τρόπον. 20 

E ^ -“ , E 
τᾷ 

10 ρ.145»18 Ἤ δὴ οὕτω λεχτέον ἢ ἀρχὴν ϑεμένοις ὅτι ἢ ἀπόδειξις 

ἀναγχαῖόν ἐστι. 

Πλείοσιν ἐπιχειρήμασι χατασχευάζει τὸ λεγόμενον, ὧν δεύτερόν ἐστι 8ὅ 

τὸ προχείμενον. xal ἐπεὶ ἐν τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι λαβών, ὅτι 

δεῖ τὰς ἀποδειχτιχὰς προτάσεις ἐπίστασθαι, xal ἐχ τούτου δείξας, 

ιῦῷ ὅτι χαὶ ἀναγχαίας αὐτὰς δεῖ εἶναι, ἐξ ὧν πάλιν συνῆγεν ὅτι 

xul ἐχ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπαρχόντων εἰσίν, ἐντεῦϑεν ἐξ ἄλλης ἀρχῆς ποι- 

εἴται τὴν ἐπιχείρησιν, ἐξ αὐτοῦ φημι τοῦ ἀποδειχτιχοῦ προβλήματος ἣ τοῦ 

συμπεράσματος, ὅπερ xol μᾶλλόν ἐστι σαφέστερον. εἰ γὰρ ἢ ἀπόδειξις τῶν 

ἐξ ἀνάγχης ἐστὶν ὑπαρχόντων xal μὴ ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν, τὰ δὲ 40 

90 ἀναγχαῖα ἐξ ἀναγκαίων (οὐ γὰρ ἐνδέχεταί τι ἀναγχαῖον εἰ υἡ ἐξ ἀναγχαίων 

συνάγεσϑαι), ἢ ἄρα ἀπόδειξις ἐξ ἀναγκαίων ἐστὶ προτάσεων. ἐξ ἀληϑῶν 

μὲν γὰρ xol μὴ ἀναγκαίων προτάσεων συλλογισμὸν γενέσϑαι ἀχληϑῆ ἐν- 

δέχεται, ἀποδειχτιχὸν δὲ ἀδύνατον. οἷον ὃ Σωχράτης βαδίζει, τὸ βαδίζον 

διὰ σχελῶν χινεῖται, ὁ Σωχράτης ἄρα διὰ σχελῶν χινεῖται" ἐνταῦϑα xoi ἐξ 

ἀληϑῶν xai ἀληϑὴς 6 συλλογισμός, οὐ μέντοι ἀπόδειξις τὸ τοιοῦτον, διότι 45 

υαήτε ἀναγχαῖον τὸ συμπέρασμα μήτε ἐξ ἀναγχαίων προτάσεων. xai τῇ 

λέγω ἐπὶ τούτων, ἐν οἷς xai χωρίζεσϑαι δύναται τοῦ ὑποχειμένου τὸ χατη- 

LE] σι 

$8 

θεν ὅπου 1ε οὐδὲ ἐπὶ τῶν ἀχωρίστων συμβεβηχότων μὴ μέντοι 

pU χαὶ μόνῃ φύσει bsp quos ἐνδέχεται συλλογισμὸν ἀποδειχτιχὸν ipee 

30 διὰ τὰ ἤδη ἡμῖν εἰρημένα iv τοῖς ἔμπροϑεν; ἀλλὰ δὴ xdv ἀναάγχαῖον ἡ τὸ 

συμπέρασμα, οὐδὲ οὕτως ἀπόδειξις τὸ τοιοῦτόν ἐστιν" οἷον 6 Σωχράτης διὰ 50 

σχελῶν χινεῖται, τὸ διὰ σχελῶν χινούμενον ζῷόν ἐστιν, ὃ Σωχράτης ἄρα 

ζῷόν ἐστι" δεῖ γὰρ ἄρτι εἰδέναι ὅτι οὐχ ἔστιν ἐπίστασϑαι τὸ ἐξ ἐνδεχομέ- 

νων προτάσεων ἀναγχαῖόν τι δοχεῖν συνάγειν συμπέρασμα. 

1—5 om. Sa post τοιούτων add. τινῶν Arist. cf. p. 83,4 4 ex τῶν R: om. U 

6—9 om. S 8 εἶπον] p. 83,11 sq. àx delevi 10 ὅτι «1A. om. S 

11 ἀναγκαίων ἐστὶ προτάσεων U 12 τὸ λεγόμενον om. RU: ὅτι ἡ ἀπόδειξις ἐξ ἀναγχαίων 

ἐστὶ προτάσεων, sed ante πλείοσιν a? 14 δεῖ om. S 18 ἡ yàp, om. εἰ S 

19 ἐνδέχεται RU ἔχειν RU: ὑπάρχειν Sa 90 ἀνάγχης (ante οὐ) Ra 23 ὃ om. 

R 24 xai om. Sa 26 προτάσεων om. U 30 ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] p. 69,8 sq. 

91 ἐστι τὸ τοιοῦτον ἃ 6 om. RU 31. 39. χινεῖται διὰ σχελῶν ἃ 33 τὸ om. RS. 
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» 3 , e ' 1 

$ ἀαναχαιων Oxt zat τας x e 
Ὁ 

o € e 
-— 

QS : o e» e - n c 
2 Wu 

(0^ 6 
, Β , * ΄ 

ὑτῶς φέρομεν προς τοὺς οἰημξενηὺς αποδειχνύναι. 

-- μι 2 , ^ ? f € o , ES - ΄ 

τι 00x ἀνάγχη,; ἄν οἰώμεθα 1 ὅλως ἐνδέχεσϑαι ἄλλως T, ἕνεχά 

φησίν, ἐὰν δείξω Ἢ n Ac 2 ^ — "",| 5 -- ^ - ^r - - a e p? ἐξ ἀναγχης ἘΣ τὸ χατηγορούμενην τῷ ὑπο- 
En gn a , v ^5 ΄ ι - 

Ot ὥσπερ χηινὴ τις E£Vvota ἔστι πάντων men! ἀποδείξεως χειμένῳ. εἶτα ὅξιχν 

e ἢ αὐτή, λέγω 07 i: ἐξ ἀναγχαίων εἶναι τὴν ἀπόδειξιν, φησὶν ὅτι οὐ μόνον 

οἱ πρὸς ἀλήϑειαν ὁρῶντες ἀντιλέγουσι ταῖς προτάσεσιν, ἐν αἷς μή ἐστιν ἐξ 

ἀνάγχης ὑπάρχον τῷ ὑποχειμένῳ τὸ χατηγορούμενον, ἀλλὰ wa ot ἐριστιχώ- 

vepoy ἕνεχεν φιλονειχίας ἀντιλέγοντες πολλάχις χαὶ ἀναγχαίας οὔσης 

τῆς προτάσεως ἐμποδίσαι τῷ λόγῳ βουλόμενοί φασι μὴ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρ- 
: [4 HE P. Ἃ v , 

Js. οὕτως 00V χηϊνὴ ἔστιν εἐννοια τὸ τας αποδειχτιχὰς υεϑόδ 6600s ἀναγχαΐας 

δεῖν εἶναι. 

) » , 

p. (4»21 soda ὃ ἐχ τούτων χα 

ν 

ϑής, οἷον ot Saufisudi 

[0] 
» ^ ΄ σ ^ Ei δέδειχται, φησίν, ὅτι ὃ ' , 32» , ᾿ - 

τὴν ἐπιστ 1 ἐς ἀναγχαιων εἰναι, γελοῖοι 

v e ,- 5 ὃ ὦ , pan. 9 ὦ - 

409 οἱ νομτ-ντες απηύῤξοξιχξναι, £4V Ἢ £VOOS0US Ἢ 

Σ 

i προτάσΞξις μιν 

προτείνωσι μὴ ἀναγχαίας δέ, ὥσπερ ot σοφισταί. 

, Pow ES E ud EX 3. PN fe 3 , "n : 

Τρίτον τοῦτο ἐπιχείρημα τοῦ sivat τὴν ἀπόδειξιν ἐξ ἀναγχαίων. εἰ 30" 
γὰρ προτεϑείη τις ἡμῖν ὡς ἀποδειχτιχὴ πρότασις, ἐλέγχειν αὐτὴν olónzf (40 teUety τις Tut € ἀποδειχτιχὴ πρότασις, ἐλέγχειν αὐτὴν otopsüa, 

F Ύ L4 , 

coc ἢ ἢ πρότασις xat am- 10 

ται ὃ γεωμέτρης τὰ χατὰ γεωμετρίαν, χαὶ τοῦτο Ja ντες φασὶν ὅτι, εἰ 
, , € , , M 3 - M δ τ ν΄ 4 ΄ f, ἐπίστασϑαί ἐστι τὸ ἐπιστήμην ἔχειν, τὸ 05 ἔχειν ἐπιστήμην εἰδέναι 
ν ἢ ΄ » , e. AN δῶν 51 , , , , , ΄- ΄ » 

ἐπιστήμην ἐστίν, ὁ ὃὲ εἰδὼς ἐπιστήμην ἐπίσταται τί ποτέ ἐστιν αὕτη, 6 15 
΄ ΄ 4 ΄ T^ / ONE 5, RA LS , 5 ΄ 

αρὰ ἐπισταυξενος οἱἷόξε τι ἔστιν ξΞπιστη μὴ" 0 OZ γξεωμξετρης επ τίσ ταται" 0 γξεω- 

2 

2 : ΄ 
οτ:! 0 ἐπιστάμενος Ἔχει ento tru mv. 

' 
SEU M , * » ἃ B σ . ν ΣΝ n δ᾿ [nd * ^ 

χαὶ τρίτην τὴν ἔνδοξον, ὅτι ὃ ἔχων τι οἶδεν ὃ ἔχει, οὕτως οἴοντα: ἀποὃε- 
- - , , , ΄ ^ 

üstyévat τὸ δεῖν τὸν γεωμέτρην εἰδέναι τί ποτέ ἐστιν ἐπιστήμη. ἐδείχϑη 
T 3E. $e *, LORS 35 5 - $^ »» 5» α“ T X1? 3» 
δὲ ὅτι ἢ ἀπόδειξις οὐχ ἁπλῶς ἐξ ἀληϑῶν οὐδὲ ἐξ ἐνδόξων ἀλλ᾽ ἐξ ἀναγ 

΄ , 5 ^ , e 

χαίων xai οἰχείων χαὶ πρώτων τοῦ ὑποχειμένου ἀποδειχτιχὴ γίνεται. ὥστε 20 
i 

, ^ e e, » ΄ v ^ , , PA 

€t μὲν TV τις ὡρισμένη φύσις Ξπιστη υΥ,ξ, Ἢν EOEL τὸν ἐεπιστημονα πάντως 

2 πρὸς χτλ. om. S 8 éàv U 9 τοῦτο τρίτον U 6 ἀποδέδειχται Sa! πρότασιν S 

8 ἐστι post ἀποδείξεως colloc. S 11. 12 ἐριστικώτεροι R 13 τῆς om. U 
14 οὕτως καὶ μή U τοῦ R 15 δεῖν om. U 16 τούτου Sa 18 ὅτι χτλ. om. S 

τὴν (ante ἐπιστήμην) U 19 γέλοϊον U? 20 ἢ prius om. Sa ἡμῖν προτάσεις Sa 

21 εἰ om. Ua 28. 34 ἐπιστήμην ἐστὶν εἰδέναι Sa 25 οἷδεν ὅ,τί Sa 

26 post τί add. ποτε S 21 ὃ alt. om. RS 28 τρίτον RSa! ἔνδοσιν a! 

29 ποτέ om. S 31 ἀποδειχτιχοῦ U 32 μὲν om. RSa φύσις ὡρισμένη Sa 

7» om. RSa! 
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ἔχειν, οὐχοῦν dv ἀποδειχνύναι ἐλέγοντο οἱ οὕτω συλλογιζόμενοι: εἰ δὲ μή 20v 

στί τις ὡρισμένη φύσις ἐπιστήμης ἀλλὰ πᾶσα ἐπιστήμη οἷον T, γεωμετρία ἣ 

ἀστρονομία T, ἑκάστη τῶν χατὰ μέρος, οὐχ ἄρα τις ἔχων ἐπιστήμην xol 

ἁπλῶς τί ἐστιν ἐπιστήμη εἴσεται. ὥστε ὃ γεωμέτρης Ἰξωμετριχὴν μὲν ἐπι- 

5 στήμην ἔχει, καὶ αὕτη τί ποτε ἐστιν οἶδεν: ἁπλῶς δὲ τί ἐστιν ἐπιστήμη, 

οὐχ οἷδε, διότι μηδέ ἐστί τις φύσις τῆς χαϑόλου ἐπιστήμης, ἀλλ᾽ ἔστι 95 

φωνὴ ὁμώνυμος διαφόρων χατ᾽ εἰδηος πραγμάτων χατηγορουμένη, υᾶλλον 

δὲ διαφόρων χατὰ γένος. τινὲς δὲ ἐξηγοῦνται τοῦτο τὸ χωρίον σοφιστιχώ- 
τερὴν οὕτως. εἰ τὸ ἐπίστασϑαί ἐστιν ἐπιστήμην ἔχειν, τὸ δὲ ἐπι- 

10 στήμην ἔχειν ἐπιστήμην ἔχε!, τὸ ἐπίστασϑαι ἄρα ἐπιστήμην ἔχει, σοφιστιχῶς 
ἀπὸ τῶν σηυαινομένων ἐπὶ τὰς φωνὰς μεταβαίνοντος τοῦ λύγου. ὁ μὲν γὰρ 

ἐπιστάμενης ἔχει ἐπιστήμην, αὐτό φημι τὸ ὑπὸ τῆς φωνῆς τῆς ἐπιστήμης 
Ὑ 

χει οὐχέτι 80 I2 - 

*, 
ε 
ς 

δηλούμενην: τὸ ὃὲ λέγειν ᾿τὸ ἐπιστήμην ἔχειν ἐπιστήμην 

πὶ τὰς φω- 

ἔχειν ἔχει ἐν ἑαυτῷ ἐπιστήμην, αὐτὸ τὸ τῆς ἐπιστήμης ὄνομα. προσφυε- 

É μοι δοχεῖ T, πρώτη ἐξήγησις. 1 

p.74b25 ᾿Αλλὰ τὸ πρῶτον τοῦ γένους περὶ ὃ δείχνυται" xal 

τἀληϑὲς οὐ πᾶν olxetov. 

20 ᾿Αληϑὲς μὲν γὰρ ὅτι πᾶν ἰσοσχελὲς τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς 

e - - € 5 ΪΦῚ 

τοιοῦτον προῆλθεν T, ἀπόδειξις. 

τη N * , * ^ M , 

p.14b26 Ὅτι δὲ ἐξ ἀναγχαίων εἶναι δεῖ τὸν συλλογισμόν, φανε- εἴ 
^ M 3 ^ ^ 

pov xai ἐχ τῶνδε. 

τῷ σι "Exspov ἐπιχείρημα ὅτι ἐξ ἀναγχαίων ἢ ἀπόδειξις. εἰ οὖν τότε, φησίν, 
οἰόμεϑα ἐπίστασϑαι, ὅταν τὸν λόγον xat τὴν αἰτίαν οἴδαμεν OU ἥν ἐστιν 
ἐξ ἀνάγχης τὸ συμπέρασμα, xal οὐχ ἔστιν ἐπιστήμων ὃ τὸν λόγον xal 
τὴν αἰτίαν ἀγνοῶν, αἴτιον ὃὲ τοῦ συμπεράσματος αἱ προτάσεις, ἀνάγχη δή- 

που ἐξ ἀνάγχης αὐτὰς ὑπάρχειν. εἰ γὰρ τὸ υὲν συμπέρασμα ἀναγχαῖόν 40 
, 

30 ἐστιν, αἱ δὲ προτάσεις ἐνδεχόμεναι, τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἐνδέχεται xol μὴ 

] οὐχοῦν ἂν scripsi: οὐχ ἂν οὖν RSUa!: οὐχοῦν a? οἷον om. RSa! 2 7| prius 

RSa!: ἡ Ua? γεωμετρίας RSa! post 7| alt. add. ἡ Ua? 3 ἀστρονομίας ἢ 

ἑχάστης RSa! τινὰ ἔχοντα RSa! 4 ἔσται U pév om. S 9 ἔχειν U 

αὐτὴ libri τίς alt. 1l. U 8 «wéc—17 ἐξήγησις om. S 10 ἐπιστήμην ἔχει (ante 

τὸ) R: τὸ ἐπίστασϑαί ἐστι Ua 10. 11 σοφιστικῶς ἀπὸ (ὑπὸ Ua?) τῶν σημαινομένων 

RUa?: *o)xéct μενόντων ἐστὶν ἐπὶ τοῦ σημαινομένου, ἀλλὰ μεταβαινόντων a! 13 οὐ έτι 

asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet a 14 μενόντων Ra: 

σημαινόντων U 15 μόνων, om. οὐχὶ U 15. 16 ἔχειν ἐπιστήμην a 16 ἔχει--- 

ἐπιστήμην om. ἃ ἑαυτῇ U post ὄνομα add. ἐστι a 18 xai «x. om. S 

20 γὰρ om. RS δυσὶν Sa 29 δὲ om. a 25 obv om. RS 26 ὅτε Sa 
21 ἀναγχαίων Sa 21. 28 χαὶ---ἀγνοῶν RU: ὁ δὲ τὸν ---ἀγνοῶν, οὐχ ἔστιν ἐπιστήμων Sa 

29 ἐξ ἀναγκαίων Sa 30 ἐστιν Sa: 7» RU 
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εἶναι, δῆλον ἄρα ὅτι τὸ μὲν συμπέρασμα εἴσεται ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχον, τὸν 20v 

δὲ λόγον τούτου xal τὴν αἰτίαν οὐχ εἴσεται. εἴ γε τὰς προτάσεις, OU ὧν 

δείχνυται, ἐνδέχεται xal μὴ ὑπάρχειν: ὃ Oi τὸν λόγον ἀγνοῶν οὐχ ἔστιν 

; ἐπιστήμων. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται τὴν ἀπόδειξιν ἐξ ἐνδεχομένων προτάσεων 
Ἐπ *, Ξ - EI ^ 

5 εἶναι: ὥστε ἐξ ἀναγχαίων εἶναι πᾶσα ἀνάγχη. 

Ἐπ ^ Ld ' d , - ^ v b] ^ 

p.73»27 Ei γὰρ ὁ μὴ ἔχων λόγον τοῦ διὰ τί οὔσης ἀποδείξεως 

οὐχ ἐπιστήμων. 45 

᾿Αχριβῶς προσέϑηχε τὸ οὔσης ἀποδείξεως τῶν γὰρ ἀξιωμάτων 
ἔστι μὲν ἐπιστήμη xai ἐπιστήμονες εἶναι αὐτῶν λεγόμεϑα, λόγον δὲ 

10 αὐτῶν οὐχ ἔχομεν, διότι μηδὲ ἔστιν αὐτῶν ἀπόδειξις τῷ μὴ εἶναι αὐτῶν 

πρότερον xal ἀρχοειδέστερον. τούτων οὖν ἐπιστήμονες λεγύμεϑα πρὶν τὸν 
λόγον αὐτῶν γνῶμεν. 

p.13» 98 Εἴη ὃ᾽ dv ὥστε τὸ À χατὰ τοῦ [ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν, 
Ἁ δὲ Β Ἁ Pi 0 INL οὗ Ξ E ὃ E. ΣΕ AU - 3 NS 

τὸ δὲ τὸ μέσον, δι᾽ οὗ ἀπεδείχϑη, μὴ ἐξ ἀνάγκης, οὐχ οἷδε o0 

15 διότι: οὐ γάρ ἐστι τοῦτο διὰ τὸ μέσον. 

ν A H ' Y - 338 75 ᾿ ε ΄ " 
Τὸ μὲν τὸ À χατὰ παντὸς τοῦ [᾿ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν ὡς συμ- 

, » e 352 ΄ [4 , νι δι ΄ , e ΄ - 

πέρασμα εἴληπται, ὅπερ ἐξ ἀνάγχης ὑπόχειται, τὸ ὃὲ D ὁ μέσος ὅρος 6 τῶν προ- 
- - Ὁ ^ , , , » ^ 

τάσξεων γεννητιχός, Ot οὗ δείχνυται τὸ συμπέρασμα. εἴ τις οὖν οἴοιτο τὸν 
^ v AE τὶ ΄ S - » - ΔῈ; ὌΝ M ze d ^ 

piv ἀνϑρωπον ἐξ ἀνάγχης εἶναι ζῷον, τούτου δὲ αἴτιον εἶναι νομίζοι τὸ 
à i 

- Η v Er ^ - ' pra t [2 E cami j 

90 περιπατεῖν | τὸν ἀνϑρωπον T, φιλοσοφεῖν xai συλλογίζοιτο οὕτως '6 ἄνϑρω- 21: 

πος φιλοσοφεῖ, ὃ φιλοσοφῶν ζῷον, 6 ἄνθρωπος ἄρα ζῷον,, ἐπεὶ τὸν 
σ 2 , » ^ ^ ^r, ' " r2 

μέσον ὅρον ἐνδεχόμενον εἴληφε, τὸ ὃὲ ἐνδεχόμενον ἐνδέχεται χαὶ μὴ ὑπαρ- 
e 

ysw, ἐὰν ἄρα τοῦτο ὑποτεϑῇ μὴ ὑπάρχον, εἴσεται uiv ὅτι ὁ ἀνῦρωπο [41 

*$ , ARRA , ΩΝ , , ) σ € *, » 

ἀνάγχης ζῷον ἐστι, τὸν Àoyov μέντοι δι’ ὅν ἐστι ζῷον οὐχ εἰσεται τοῦ 

ὃν Aóqov μὴ εἰδὼς διότι τόδε οὐχ ὃ 
ι 

25 υέσου ὅρου ἀναιρεϑέντος. ὁ δὲ 
2 C^ d e e^ X 2 (e (n^ zl - ἐπίσταται αὐτό" ὃ τ στήσεται χαὶ οὐχ ἐπιστήσε- 

, ORE * NX U [4 ?Q A ται, ἐπιστήσεται υὲν διὰ τὴν ὑπόϑεσιν, οὐχ ἐπισ 
΄ ^ ^N ᾿ 5. ἰῷ 

τησεται ὃξΞ QUA τὸ &yOS- 

χομένας λαβεῖν τὰς προτάσεις. 

p.74b32 "Ἔτι εἴ τις μὴ οἷδε νῦν ἔχων τὸν λόγον xal σωζόμενος 

30 σωζομένου τοῦ πράγματος xal xà ἑξῆς. 

Αλλο ἐπιχείρημα τοῦ αὐτοῦ χατασχευαστιχόν. ὃ δὲ λέει δυνάμει, 10 

l ἄρα om. RS post ἀνάγκης add. «ai U 6 lemma om. 5 8 post ἀχριβῶς 

add. δὲ SUa 10 διότι μὴ διὰ τὴν αὐτῶν ἀπόδειξιν τὸ εἶνα! Ua? ll post πρότε- 

pov add. τι Sa! οὖν om. RUa? λεγόμεϑα RUa?: πῶς ἂν ῥηϑείημεν Sa! 
12 γνῶναι Sa! 14 τὸ δὲ χτλ. om. S 16 μὲν τὸ R: μέντοι Ua: μὲν γὰρ S 

ὑπάρχγειν---17 ἀνάγκης RSa: εἶναι U 18 γενητικχὸς RSa 19 εἶναι alt. om. 

5 24 δὲ διότι ζῶον S 25 ópoo om. S τὸν λόγον δὲ ὁ μὴ Sa 26 καὶ 

prius om. R 29 μὴ oU: bis S σωζόμενον, om. xai Ua? (n) 30 σωζομένου 

κτλ. om. S καὶ τὰ ἑξῆς om. R 
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τοῦτό ἐστι. τρία εἰσὶν ἐφεξῆς, φησί, ταῦτα, ὃ γινώσχων x«l T, γνῶσις xai 21r 
4 

τὸ γινωσχόμενον. συμβαίνει οὖν τὸν πρότερον ὄντα ἐπιστήμονα ὕστερον μὴ 

εἶναι ἐπιστήμονα ἑνὸς τῶν τριῶν τούτων φϑαρέντος- 7, γὰρ xal τῆς γνώσεως 

σωζομένης xal τοῦ γινώσχοντος τοῦ πράγματος δὲ φϑειρομένου συμβαίνει 
, 

μηχέτι εἶναι ἐπιστήμονα τὸν ER ἐπιστήμονα, Tj, αὐτοῦ φθαρέντος τοῦ ΄σι 

πράγματος ὃὲ σωζομένου, T, αὐτοῦ μὴ Uude λήϑης ὃὲ γενομένης. εἴ τις 1 

(02 KYv οὖν, φησί, λέγοι τὴν ἀπόδειξιν ας ας εἶναι, ἐπειδὴ τὴν μὲν ἀπόδειξιν 
Ἢ 

οὐχ γα ἄλλως ἔχειν, τὸ δὲ ἐνδεχόμενον οἷόν τε xal μὴ εἶναι, ἐὰν ὑποϑώ- 
ἦν », 

μεϑα μὴ ὃν τὸ ἐνδεχόμενον, συμβήτεται τὸν πρινὴ ἐπιστάμενον μήτε φϑαρέντα 

10 μήτε ἐπιλελησμένον μήτε τοῦ πράγματος ἀπολλυμένου μὴ εἶναι ἐπιστήμονα, 

ὅπερ γελοῖον, ὡς ἤδη εἶπον. οἷον εἴ τις συλλογίζοιτο οὕτως, ὅτι ὃ ἄνϑρωπος 
ἘΞ - - c v » 3 5» ΄ -ν e 

γξωμετρεῖ, τὸ γεωμετροῦν ζῷον, ὁ ἄνϑρωπος dpa ἐξ ἀνάγχης ζῷον, εἰ ὃ 

οὕτω συλλογιζόμενος ἀπόδειξιν ἔχειν οἴοιτο, διότι οὐχ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν 90 
» S , - v Ὑ ^ UJ , , 

τὸν ἀνῦρωπον ἀλλ ἀνάγχη ζῷον εἶναι, οἴγιτο δὲ τὴν ἐπιστήμην ταύτην 

ι8 ἔχειν διὰ τοῦ μέσου ὅρου τοῦ γεωμετρεῖν, ἐπειδὴ τὸ γεωμετρεῖν τῶν ἐν- 

δεχομένων εἶναι belt τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἐνδέχεται xal μὴ εἶναι, 
* , - ec - Y , 

ἀνῃρήσϑω τὸ γεωμετρεῖν": ἐνδεχόμενον γάρ ἐστιν "o0 μὴ ὄντος ἀναγχαίου, 

τεϑέντος ὃξ οὐδὲν ἀδύνατον ἀχολουϑεῖ. εἰ οὖν τὸ γεωμετρεῖν ἀναιρεϑείη, 
΄ , - , , ^ “Ὁ » 

συμβήσεται σωζομένου τοῦ πράγματος, λέγω δὴ τοῦ τὸν ἀνϑρωπον εἶναι 

20 ζῷον, xal τοῦ γινώσχοντηος αὐτὸ τοῦτο, λέγω pm οὔ ἐπιστήμονος, xal μὴ 25 

ἐπιλελησμένου, ὅτι ζῷον 6 ἀἄνϑρωπός ἐστι, μηχέτι εἰδέναι ἀποδειχτιχῶς ὅτι 

ζῷον 6 ἀνϑρωπός ἐστι, τῆς αἰτίας ἀναιρεϑείσης. ὥστε, φησίν, εἰ μὴ νῦν 

ἐπίσταται ἀποδειχτιχῶς ὅτι ζῷον ὁ I. τῆς αἰτίας ἀναιρεϑείσης, διὰ 
5 - ΄ SN B: “ » , τὸ τὴν αἰτίαν τοῦ πράγματος ἐνδεχομένην εἶναι, οὐδ ἄρα πρότερον 80 

» » Ν ' 7, Ψ e) 87 2n Ἂν , 240987 

45 ἤδει, εἴ ye τὸ ἐπίστασϑαί ἐστι τὸ εἰδέναι τὴν αἰτίαν xat ὅτι οὐχ ἐνδέχεται 
SAN » »y 

αὐτὴν ἄλλως ἔχειν. 

ρ.14086 E98 μὴ ἔφϑαρται, ἐνδέχεται δὲ φϑαρῆναι, τὸ συμ- " , a f jV€t, 
- ^ »y ^ N *, ^ , δ ) » *- 

βαῖνον dv εἴη δυνατὸν xal ἐνδεχόμενον: ἀλλ ἐστιν ἀδύνατον 

τὸν οὕτως ἔχοντα εἰδέναι. 

uzyov μεταβάλλον οὕτως ἔδειξε τὸ ἄτο- 
L 

Γ" ^S e , * ὍΝ 80 Ems ὑποθέμενος τὸ ἐνδεχό 
Y ^N (d SS 5 ' 5.» 5 e , y jo πον, εἴποι δὲ dv τις ᾿ ἀλλ᾽ εἰ xai ἐξ ἐνδεχομένων ἢ ἀπόδειξις, ὑποχείσϑω ἔτι 35 

1 τοιοῦτόν Sa post εἰσὶ add. ῥήματα S φησι om. 5: ante ἐφεξῆς colloc. R 

2 σημαίνει pr. U, corr. U? ὄντα om. S ὕστερον om. S: ἕτερον R 2 φϑαρέντων αὶ 

4 δὲ πράγματος [] 5.6 τοῦ---σωζομένου om. RS 6 αὐτοῦ μὴ φϑαρέντος om. RS 

δὲ alt. om. RSa  péy om. S 11 οὕτως RSa: τοῦ U 12 ἄρα om. U 

εἰ om. U 9 om. a 13 συλλογισμὸς U οἴοιτο ἔχειν Sà ἔχειν 

alt. om. U ΤΊ οὐ τὰ. Anal. pr. I 18 p. 32219 19. 20 ζῶον εἶναι αὶ 

21 ἐστιν ὁ ἄνϑρωπος U ἀποδειχτῶς R 22 6 ἄνθρωπος ζῶον Sa ὥστε-- 

28 ἀναιρεϑείσης om. RS 24 ante οὐδ᾽ add. οὐχ οἷδε δὲ S 24. 25 οὐδ᾽ dpa πρότερον 

Tct iterat a 21.28 εἰ---ἐνδεχόμενον om. S 90 ἐπειδὴ om. U ἐνδεχο- 

μένως Ua post μεταβάλλον add. xai U 91 εἰ εἴποι ctc S ἀλλ RU: 

ὅτι Sa 
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^ , - ΄ - 

σωζόμενον τὸ ἐνδεχόμενον xai μἡ ἀνῃρημένον, πρὸς τοῦτο ὑπαντῶν φησιν 311 

ὅτι, χἂν νῦν μήπω ἀνύήρηται, ἐνδέχεται ὃὲ ὅμως ἀναιρεϑῆναι διὰ τὸ τοι- 

αύτην εἶναι τὴν τοῦ ἐνδεχομένου φύσιν. εἰ οὖν xal μὴ νῦν πρῶτον τὸ ἄτο- 

πὸν τοῦτο συνέβη ὅπερ ε Papin λέγω δὴ τὸ τὸν ἐπιστήμονα σωζόμενον 

5 χαὶ τοῦ πράγματος σωζομένου χαὶ λήϑης μὴ ἐπιγενομένης μηχέτι εἶναι 
, ^ * 5 - , c 

ἐπιστήμονα διὰ τὸ υἡ σώζεσϑα! ἔτι τὸ ἐνδεχόμενον, ἀλλ᾿ οὖν γε δυνατὸν 40 
- € τοῦτο συμβῆναι μετὰ ταῦτα, εἰ xai ὑποῦ 

vou συμβαίνει τὸ ἄτοπον, » 

, Q0 * ^ , D 

eus)g τὸ ἐνδεχόμενον μὴ 
- €T , , - $5 

ἀνῃρημένον. εἰ οὖν ἀνῃρημένου τοῦ ἐνδεχομ «ὃς 

λέγω δὴ τὸ μὴ ἐπίστασθαι σωζομένου τοῦ τε πράγματος χαὶ τοῦ γινώ- 

10 σχοντος xai τῆς γνώσεως, οὐδ᾽ dog, πρὶν φϑαρείη τὸ ἐνδεχόμενην. 

ἠπίστατο: ἀδύνατον γὰρ ἐχ τοῦ ἐπίστασθαι εἰς τὸ μὴ ἐπίστασϑαι ὑετα- 

2nd uf ἑνὸς τῶν τριῶν φϑαρέντος, T, τοῦ γινώσχοντος T, τοῦ γινωσχομένου 

T| τῆς γνώσεως. ἄλλως τε, εἰ εἴπομεν μόνως ndi τασϑα!, ὅταν εἰδείημεν τὸ 4o 

πρᾶγμα χαὶ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ χαὶ ὅτι οὐχ mcam ἄλλως ἔχειν. αἴτιαι δὲ αἱ 

15 προτάσεις τοῦ ἐστ βασμαξες, ἀδύνατον ἄρα αὐτὰς ἄλλως ἔχειν: τὸ δὲ 
' 

ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν ἀνάγχη οὕτως ἔχειν" ἀναγχαίας ἄρα δεῖ εἶναι τὰς 

τοῦ συλλογισμοῦ προτάσεις, ὡς διὰ πλειόνων ἀποδέδειχται. 

Εἰ δὲ μὴ ἔφϑαρται, ἐνδέχεται. δὲ φϑαρῆναι, τὸ συμβαῖνον T ται, E£y6zy ET pn «t μασιν 

ἂν εἴη δυνατόν. τὸ συμβαῖνον φησί, τουτέστι τὸ ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις 

στασϑα' E 20 ὑποϑέσεσι συμβὰν ἄτοπον. ὅπερ ἐστὶ τὸ τ 
* 

εἰς τὸ μὴ ἐπίστασϑαι μήτε τοῦ γινώσχοντος φ ipe TER € μήτΞξ τοῦ γινωσχομένου 

μήτε τῆς εἰ τοίνυν τοῦτο ἀδύνατον, dO νατον ἄρα ἐπ τίστασϑαι τῆς 
*, , Pg Δ Ὁ Ψ ΄ 

ἐπιστήμης ἐξ ἐνδεχομένων προτάσεων γινομένης" τούτῳ γὰρ ἡ ἶ rt ἠχολούϑησε τὸ 

ἄτοπον. 

»" - 34 x * , 5 9 * » KR XS 95 p.531 Ὅταν μὲν οὖν τὸ συμπέρασμα, ἐξ ἀνάγχης ἢ, οὐδὲν 

χωλύει τὸ μέσον μὴ ἀναγχαῖον εἶναι, δι’ οὗ ἐδείχϑη. 215 

* 
! t ναι τὴν ἀπό- 

Τ 

à 

ὄξιξιν, ἵνα μή τις οἰηῇ περισσῶς αὐτὸν ἐρραψῳδηχέναι ἐχεῖνα, λέγων. μὴ 5 
τ - ^ εἶναι ὅλως διεφέβολον τοῦτο, εἰ Ofot τοῦ συμπεράσματος τοῦ ἀποδειχτιχοῦ 

^ *, , - 

ἐξ ἀνάγχης ὄντος xal τὰς προτάσεις τὰς τοῦτο συναγούσας ἀναγχαίας εἶναι 
*, , "1 5 - -* 5 , 

i χα γὰρ ἐνδέχοιτο ἂν συμπέρασμα ἀναγχαῖον εἶναι ὃ uy, ἐξ ἀναγχαίων 

-» 1 post ἀνῃρημένον add. zai τί χωλύει ἐξ ὄντων γίνεσθαι (γίνεσθαι bis S) τὴν ἀπόδειξιν: Sa 

πάντως U 9 οὖν om. RU ὃ. 4 τοῦτο συνέβη τὸ ἄτοπον Sa ὃ λήϑης 

μὴ ἐπιγενομένης Sa: μὴ ἐπιλελησμένου RU 6 ἔτι om. ἃ post ἔτι add. εἰς 

τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον U T1 xa a?: xal μὴ U: οὖν xai R: νῦν Sa! ὑποϑείημεν 

Sa! 8 συνέβαινε U 9 μὴ om. R 11 àx τοῦ RUa: τὸ S 13 ante ἄλλως 

add. xai RU: post τε a εἴπωμεν R: εἴποιμεν Sa γινώσχωμεν Sa ^ 15 ἄλλως 

αὐτὰς U 11 πλείστων RS 19..20 τὸ - συμβαξνόν:-Ξ ἄτοπ v» RU: xai ἐνδεχόμενον... τὸ 

συυβαῖνον δηλαδὴ ἄτοπον ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις ὑποϑέσεσιν Sa 28 τῆς οπι. ἃ γινομένων 
R 24. τοῦτο RUa 25. 26 Ὅταν--- ἐδείχϑη] καὶ τὰ ἑξῆς U 26 br xzÀ. 

om. S. 27 ἐδείξαμεν R 28 αὐτὸ R 29 εἰ RSa: ὅτι U συμπεράσματος 

ἀποδεικτιχοῦ U: inv. ord. Sa 81 ἐνδέχεται S ἂν om. SUa 
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συνῆχται προτάσεων :), διὰ τοῦτο νῦν βούλεται δεῖξαι ὅτι οὐ περιττῶς αὐτῷ 2lv 
εἴρηται ἐχεῖνα. ὅτι μὲν γὰρ τὸ ἀποῦδειχτιχὸν συμπέρασμα ἀναγχαῖόν ἐστι, 

τοῦτο πᾶς τις ἂν ὁμολογήσειεν" ὅτι δὲ τὸ ἀναγχαῖον οὐ πάντως ἐξ ἀναγ- 

χαίων προτάσεων, οὐ πρόχειρον συνιδεῖν. δυνατὸν γὰρ χαὶ μὴ ἐξ ἀναγ- 10 

5 χαίων ἀναγχαῖον συναγαγεῖν" ὥσπερ γὰρ χαὶ ἐκ μὴ ἀληϑῶν προτάσεων 

ἀλχηϑὲς γίνεται συμπέρασμα, οὕτω xol ἐχ μὴ ἀναγκαίων ἀναγκαῖον. εἰ γὰρ 

οὕτω φήσαιμεν ᾿σήμερον ὑετός ἐστιν, ὑετοῦ ὄντος ὁ οὐρανὸς χινεῖται, σή- 

ὕξρον ἄρα ὃ οὐρανὸς χινεῖταί, συνηγάγομέν τι ἀναγκαῖον συμπέρασμα (οὐ 

γὰρ ἐνδέχεται τὸν οὐρανὸν μὴ χινεῖσϑαι), &x προτάσεων μέντοι ἐνδεχομένων. 

10 &x μὲν οὖν ἐνδεχομένων προτάσεων ἀναγχαῖον συναγαγεῖν συμπέρασμα δυνα- 
τόν, χαϑάπερ ἐδείξαμεν, ὥσπερ xol &x μὴ ἀληϑῶν ἀληϑές: ἐχ μέντοι ἀναγχαίων 15 

προτάσεων ἀδύνατον μὴ ἀναγχαῖον εἶναι τὸ συμπέρασμα. τὸ δὲ ἐνδεχόμενον 

ἀνάπαλιν ἔχει τῷ ἀναγχαίῳ " προτάσεων μὲν γὰρ ἐνδεχομένων οὐσῶν συναχϑείη 

ἄν τι ἀναγχαῖον συμπέρασμα, ὥσπερ νῦν εἴπομεν" συμπεράσματος μέντοι 

15 ἐνδεχομένου ὄντος ἀδύνατον μὴ ἐνδεχομένας εἶναι τὰς προτάσεις. εἰ τοίνυν 

χαὶ ἐξ ἐνδεχομένων ἀναγχαῖόν τι δυνατὸν συναγαγεῖν, εἰχότως ἐδείχνυμεν 90 

ὅτι τὸ ἀποδειχτιχὸν συμπέρασμα πάντως ὃεῖ xal ἐξ ἀναγχαίων εἶναι προ- 

τάσεων" διόπερ xai περὶ τοῦ χαϑ᾽ αὑτὸ προδιέλαβεν, ὅπερ δεῖ μόνον ἐν 
ταῖς ἀποδειχτιχαῖς προτάσεσι παραλαμβάνειν. δῆλον OE ὅτι, xal ὅτε φαμὲν 

20 3x μὴ ἀληϑῶν ἀληϑὲς συνάγεσϑαι xal ὅτε ἐχ μὴ ἀναγκαίων ἀναγχαῖον, οὐ 

διὰ τὴν τῶν προτάσεων φύσιν συνάγεσϑαί φαμεν τὸ συμπέρασμα ἀλλὰ διὰ 

τὴν τῶν ἄχρων τοιαύτην πρὸς ἀλλήλους σχέσιν, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ προχει- 

E μένου συλλογισμοῦ: οὐδὲ γὰρ διὰ τὸ ὕειν χινεῖται ὃ οὐρανός, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 95 

συμβαίνει χινουμένου τοῦ οὐρανοῦ ὕειν διὰ τὸ αὐτὸν piv ἀεὶ χινεῖσϑαι 
[ n τὶ 

25 ὕειν δὲ ποτέ, διὰ τοῦτο συνήχϑη τὸ συμπέρασμα. ὁμοίως xal εἰ εἴποιμεν 
“ὃ ἀνῆρωπος λίϑος, ὃ λίϑος οὐσία, ὃ ἄνϑρωπος ἄρα οὐσία᾽, οὐ διὰ τὸ λίθον εἶναι 

τὸν ἀνῦρωπον συνήχϑη ὅτι xat οὐσία, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἄχρων φύσιν. 

ἐὰν μέντοι αἱ προτάσεις ἐξ ἀνάγχης ὦσι, πᾶσα ἀνάγχη xal τὸ συμπέρασμα 
Ὁ }) ἊΝ ^ ^ ΄ b , - » ΄ 4 

δι᾿ οὐδὲν ἕτερον T| διὰ τὰς προτάσεις τὸ ἀναγχαῖον ἔχειν: εἰ γὰρ ὁ dv- 

30 ὕρωπος ἐξ ἀνάγχης ζῷον xai τὸ ζῷον ἐξ ἀνάγχης οὐσία, ἀνάγχη δήπου 80 

χαὶ τὸν ἀνϑρωπον οὐσίαν εἶναι. εἰ Of τις ἀπορήσειε, πῶς αὐτὸς ὃ ᾿Αριστο- 
έλ Ξ ᾿" À al N e , , , τ ec» τὰ 94 - 

τέλης τὸν συλλογισμὸν ὁριζόμενός φησι λόγον εἶναι "iv ᾧ τεϑέντων τινῶν 

1 βούλεται νῦν Sa 2 ἐστι om. S 8 ὁμολογήση U 4 ἰδεῖν U ὃ γὰρ 

om. U νὴ ἐξ Sa 6 συμπέρασμα γίνεται Sa xai om. S V φήσομεν 

RSa V et 8 ó om. R 9 μὴ χινεῖσϑαι τὸν οὐρανόν Sa 10. 11 àx μὲν-- 

ἐδείξαμεν RUa?: οὐσῶν, συνήχϑη τὸ ἀναγκαῖον συμπέρασμα. δυνατὸν ἄρα ἐξ ἐνδεχομένων 

προτάσεων, χαϑάπερ ἐδείξαμεν, ἀναγκαῖον συναχϑῆναι συμπέρασμα Sa! 11 μὴ && SU 

13 μὲν om. Sa συνήχϑη ἃ 14 δὲ Sa 16 ἐνδεχομένου R συναγαγεῖν 

δυνατὸν Sa 11 post ὅτι add. καὶ S 19 post δὲ add. xoi S 20 ὅτι Ua 

2] συνάγεται R φαμεν om. RU 28 τοῦ R 24 post ztvoupévou add. μὲν 

RSa ἀεὶ om. Sa 25 εἴπωμεν R: εἴπομεν Ua ef. vs. Y 26 ὁ ἄνϑρωπος 
ἄρα οὐσία om. S ἄρα ἄνθρωπος ἢ 21 ὃ ἄνθρωπος συνήχϑη οὐσία S τὴν 

om. ἃ 81 ἀπορήσει U 32 τὸν συλλογισμὸν RU: τὸν ὁρισμὸν τοῦ συλλογισμοῦ 

Sa φησι) Anal. pr. I 1 p. 24^ 18 
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mur - be , ^ Le ES £o t ὌΝ ' ^ Dv 

ἕτερόν τι τῶν χειμένων ἐξ ἀνάγχης συμβαίνει᾽, ὡς δὴ παντὸς συμπερά- 2b 
, Ν “- Ὁ - ΄ 

συατος Ldsles ὄντος, ἐνταῦϑα δέ φησιν εἶναί τινα xal ἐνδεχόμενα συῳ- 

Eos ἴστω ὁ τοῦτο ἀπορῶν ὅτ' οὐ ταὐτόν ἐστιν ἐξ MS τι gup- 

βαίνειν χαὶ eene εἶναι. ἀναγχαῖον uiv qdp ἐστι τὸ χατὰ τὴν αὑτοῦ 35 

5 φύσιν ἀεὶ ὡσαύτως ἔχον, ἐνδεχόμενον δὲ τὸ ἄλλοτε ἄλλως- ἐξ ἀνάγχης δὲ 

συμβαίνειν λέγεται τὸ ὑποτεϑέντος τινὸς ἐξ ἀνάγχης ἑπόμενον, οἷον τὸ τὸν ἐν 
A . n: ἡν ΩΤ, δ "vn - e- 2m C TTEPE ὕδατι ὄντα βρέχεσϑαι: οὐχ ἀναγχαῖον μὲν γὰρ τὸ βρέχεσϑαι, ἐπειδή. 

édy τις ἐν τῷ ὕδατι γένηται, ἀνάγχη πάντως βρέχεσϑαι, εἰ ὃὲ ἐν 
, * »» " ΄ ΄ ᾿ ν TE^ , - EI 

πλοίῳ, οὐχ ἐξ ἀναάγχης βρέχεται. — xal ἔστιν ἐπὶ πλέον τοῦ ἀναγ- 

10 χαίΐου τὸ ἐ τι μὲν γὰρ ἀναγχαῖον, τοῦτο 
18 74 

πάντως xal CR ὃ 8 

- 

c 
- * - 

& ἀνάγχης τιν!, εἰ μὴ ἄτομον εἴη" otov τὸ ζῷον dvoy- 40 
Ld 

07 

D 

- 2 ) , TN χαῖον: αλλ ὑποτεϑέντι τῷ " dios ἐξ ἀναάγχης ἕπεται. εἶπον δὲ 
- Y) ΄ - ^ Aer v ᾿ 

ἄτομον εἴη, διότι ὃ τς Sus μέν τι πρᾶγμα ἐστιν (ἀεὶ γὰρ 
΄ , » H » 

ὡσαύτως ἔχε:, χαϑὸ ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ οὐ χαϑὸ χέχρωσται ἢ χατ᾽ ἄλλο 
x ἊΝ Jt * ' c ΄ »» ΄ ^ ' lU 2i AA 

15 συμβεβηχότων αὐτῷ), οὐ μὴν Exstat τινι ἐξ ἀνάγχης" οὐδενὶ γὰρ ὑπάρχει 

Σωχράτης. χαλῶς ἄρα εἴπομεν ὅτι, εἴ τί ἐστιν ἀναγχαῖον. εἰ μὴ ἄτομον εἴη. 
D 

, LI ES 2 ΄ cx , * , , [rd y i£ 

πάντως xai ἐξ ἀνάγχης Exstat τινι. οὐχέτι μέντοι [fu], et ct & 
, », E c , - ' 5 -, *, e ^ UJ 25 Ξ 

ἀνάγκης ἕπεταί τινι, τοῦτο xal ἀναγχαῖόν ἐστιν’ ἕπεται μὲν γὰρ ἐς 4ὅ 
Φ ΄ - - bl ΄ [4 , 

ἀνάγκης τῷ ἐσϑίγντι τὸ τὰς σιαγόνας χινεῖν- οὐ μὴν xai ἐξ ἀνάγχης ὑπαρ- 

20 χει τὸ τὰς σιαγόνας χινεῖν. οὕτως οὖν χαὶ πᾶν μὲν συμπέρασμα ἐ 
i n 

^, — ΄' , * 

χης ὑπάρχει, διότι τῶν προτάσεων ὑποτεϑεισῶν ἀνάγχη πάντως αὐτὸ 
, ' ^ - Α - ΄ 

ἕπεσθαι" οὐ μὴν διὰ τοῦτο xai πᾶν συμπέρασμα ἀναγχαῖον ἔσται. 

' ^ 5 - Y ^ * a 

Ρ. 1518 Ὅταν δὲ μὴ ἀναγχαῖον ἡ τὸ συμπέρασμα, οὐδὲ τὸ μέσον 
* - 27 ) τ 

αναγχαιῖιον οἷον τ εἰναι. 

, ' , ' ν M E , A LAE TN. 

925 Ei γάρ ἕν δεχόμενην uev d το συυπεράσμα, ου λέγομεν τοτε τᾶς 

συναχτιχὰς τούτου προτάσεις ἀναγχαίας εἶναι, ἐπειδὴ δέδειχται ὅτι ταῖς 

ἀναγκαίαις πάντως ἀναγχαῖον ἕπεται τὸ συμπέρασμα. συμβήσεται δὲ 22: 
jJ b! - 5 5» ΄ —- , ^ , Ed - 

τοῦτο ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν διὰ τὸ τὰς προτάσεις ἐνδεχομένας sivav τοῦτο 
, 

γὰρ ὑπέχειτο. 

1 δεῖ RU 2 δή ἃ zai om. RS 2.3 συμπεράσματα ἐνδεχόμενα S 

3.4 συμβαίνει Ua 4 ἑαυτοῦ Sa 9 ὡσαύτως ἀεὶ Sa post ἔχον add. ὡσαύτως 

xai Sa δὲ om. Sa post ἄλλως add. ἔχον Sa 6 οἷον---[0Ὁ &zóucvov iterat U 

ü ἰόντα a^ 8 ἐν τῷ--εἰ δὲ om. S 9 οὐχ ἐξ ἀνάγκης RU: ἡ, ἐξ dvdyene οὐ Sa 

post βρέχεται add. ἐν ὕδατι δὲ νευόμενος ἐξ ἀνάγκης βρέχεται S χαὶ ἔστιν SUa: ἢ 

ὅτι αὶ 12. 18. ἀναγχαῖον (ὃν) ἄλλῳ conicio 13. 14 dei — ἔχει SUa: ὅταν γὰρ ἰδίως 

£yn R 14 ἀλλ᾽ om. RS zat? om. S 15 post αὐτῶ add. ἔχει 88 

16 εἶπον U 1τ post xai add. τῶν RU post τινι add. εἰ μὴ χαμπύλον ἡ ὡς εἴρηται 

Ua o) μέντοι S ὅτι delevi post τι add. μὲν RUa 18 τινι om. RU 

xai om. R uiv om. RUa 21 post ὑποτεϑεισῶν add. ἀναγχαίων Ua 

23—29 om. S 25 εἴη μὲν R 26 συνεχτιχὰς R 97 post πάντως add. xai 

à ἔσται U 
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p. 15214. Ἢ οὐχ ἐπιστήσεται οὔτε διότι οὔτε ὅτι ἀνάγχη ἐχεῖνο 92v 
εἶναι, ἀλλ 7, οἰήσεται οὐχ εἰδώς, ἐὰν ὑπολάβῃ ὡς ἀναγκαῖον 

τὸ μὴ ἀναγχαῖον, 7, οὐδ᾽ οἰήσεται. 

^ " m , 5 ^ , 

Ὁ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν" εἰ τὸ ἀποδειχτιχόν, φησί, συμπέρασμα ἀναγ- ὃ e 

΄ ὃ χαῖόν ἐστιν, εἰ καὶ μὴ αἱ προτάσεις εἶεν ἀναγχαῖαι ἀλλ᾿ ἐνδεχόμεναι, εἰ 
μὲν μὴ εἰδείη ὅτι ἐνδεχόμεναί εἰσιν αἱ προτάσεις, οἰήσεται εἰδέναι μὴ 
εἰδώς" εἰ OL εἰδείη ὅτι ἐνδεχόμεναί εἰσιν, οὐδὲ οἰήσεται ὅλως ἀποδε- 
δειχέναι τοῦ μέσου ὅρου, QU ob ἢ ἀπόδειξις γέγονε, δυναμένου xal ἄλλως 
ἔχειν. τὸ δὲ οὔτε διότι οὔτε ὅτι τοῦτ᾽ ἔστιν, ὅτι οὔτε τὸ διότι 

10 ἀποδεδειχὼς ἔσται οὔτε τὸ ὅτι. χαὶ γάρ, ὡς ἐφεξῆς ἐρεῖ, τῶν συλλογι- 
σμῶν ol μὲν τὸ ὅτι χατασχευάζουσιν, οἱ OE τὸ διότι, xal τῶν τὸ ὅτι 10 

χατασχευαζόντων oi μέν εἰσιν ἐξ ἀμέσων προτάσεων, oi δὲ ἐξ ἐμμέσων- 

ὁμοίως χαὶ τῶν τὸ διότι. οἷον ἐὰν in εἴπω οὕτως f, σελήνη σχιὰν οὐ 
ποιεῖ, Gxtàv δὲ μὴ ποιοῦσα ἐχλείπε , ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει᾽, χατεσχεύασα 

15 ὅτι ἐχλείπει éx προτάσεων οὐχ ἀμέσων: τὸ γὰρ ᾿ἐπειδὴ μὴ ποιεῖ σχιάν, 
διὰ τοῦτο xal ἐχλείπει᾽ οὐχ ἱκανὸν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ἐχλείπειν αὐτήν" τί 
γάρ, εἰ ἐν συνόδῳ εἴη T, ὑπὸ γῆν xal διὰ τὸ μὴ φωτίζειν τὸν περίγειον 

τόπον μηδὲ σχιὼν ποιεῖν; διὰ τοῦτο δεῖται μέσου ὅρου τοῦ τὸ ἐχλείπειν 15 

τὴν σελήνην χατασχευάζοντης" οἷον ὅτι πανσέληνος ἢ σελήνη ἐστί: παν- 

20 σέληνος δὲ οὖσα σχιὰν οὐ motel σχιὰν δὲ μὴ ποιοῦσα ἐν πανσελήνῳ ἐχλεί- 

πει᾿ ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει. ἐνταῦϑα οὖν ἄμεσος ὃ συλλογισμὸς μηκέτι ἑτέρου 

υέσου δεόμενος ἀλλ᾽ ἔχων τὸ ἐχλελοιπέναι αὐτὴν διὰ τῶν εἰρημένων ὅρων ἀπο- 

δεδειγμένον. ὁμοίως ἐπὶ τοῦ διότι ἔμμεσος μὲν ἂν εἴη συλλογισμὸς τοι- 
- 

οὗτος" ἢ τ χατὰ διάμετρόν ἐστι τῷ ἡλίῳ: χατὰ διάμετρον Oi οὖσα 
- ^ ἐχλείπει τῷ [1] 

D 

[ed » , t , [4 ᾿ 

, & τις λέγοι ᾿πόϑεν ὅτι ἢ χατὰ 

ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει. ἰδοὺ γὰρ ἐν τούτῳ τὴν αἰτίαν μὲν τῆς 20 
ἐχλείψεως εἴπομεν, οὐχ en δέν τ 

a 

δὲ γὰρ τοῦτό ἐστι τὸ χυριώτατον 
σ ὅ 

Ὁ - Y CANCERS 5:8 : 2 αἴτιον τῆς ἐχλείψεως. δεῖ οὖν & ape u£50 Ὁ ὅρου τοῦ λέγοντος ὅτι Éxt- 

προσϑεῖται ὑπὸ τῆς γῆς, ἵνα Tj ὁ συλλογισμὸς τοιοῦτος: ἣἥ σελήνη χατὰ 

80 διάμετρον οὖσα ἐπιπροσϑεῖται ὑπὸ τῆς γῆς ἐπιπροσϑουμένη δὲ ἐχλιμπάνει᾽ 

ἢ σελήνη ἄρα ἐχλιμπάνει. xul ἔστιν οὗτος ἄμεσος τὴν χυρίαν αἰτίαν τῆς 3 

ἐχλείψεως ἔχων. χαϑόλου οὖν, ὅταν τὸ προσεχὲς μέσον συναγωγὸν τῶν 

ἄχρων ὅρων, οὗ οὐχ ἔστιν ἄλλο αἰτιώτερον, παραλάβωμεν ἐν τῷ συλλογισμῷ, 

2 ἀλλ᾽ χτλ. om. S ὃ μὴ om. U 7| οὐδ᾽ οἰήσεται ante lemma. p. 93,4 add. Sa 

ὃ μὴ xai RUa 8 ἡ om. Sa 9 ὅτι prius RUa: διότι S τοῦτο σημαίνει Sa! 

ὅτι alt. om. R τὸ ὅτι RUa? 10 τὸ διότι Ra? ὡς om. Ua? 

ἑξῆς Sal ἐρεῖ] c. 13. p. 782322 sq. post ἐρεῖ add. ὅτι Ua? 13 post μὲν 

add. γὰρ Ua 15 ante ὅτι add. τὸ R 16 zai om. RS ἐχλείπειν (ante οὐχ) R 
I8 δεῖ U 19 ἐστί om. RS 20 δὲ prius om. U post ποιεῖ add. εἰ U 

22 μέσου om. S 25 post ὁμοίως add. xai U post εἴη add. ὁ S 28. 24 οὗτος 

RS 2 τὸ om. S 29 οὕτως S 92 ἔχων om. S post συναγωγὸν add. ἡ Sa 
39 αἰτιώτερον RUa?: xoptbcepov αἴτιον, καὶ τοῦτο Sa! πιλάβωμεν R: λάβωμεν Sa 
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τοῦτον ἄμετον χαλοῦμεν συλλογισμόν. ταῦτα μὲν οὖν Vues Gtepov ἐν τοῖς 29r 

ἕξῆς, ὅταν αὐτὸς περὶ τούτων διδάσχῃ, μαϑησόμεϑα. τούτων δὲ νῦν ἐμνή- 

σϑημεν εἰς ἐξήγησιν τῶν προχειμένων ῥητῶν ἐχτεϑέντων οὕτως. 

415 hl e 3 Ζ ἘΞΑ κἂν g. E 3m αν ΔΝ Ζ 3" i5 ΑΝ τς 
Ρ. (5216 υοιωῶς. £qdy τε τό Ott εἰθ 6t4 μεσῶν εαᾶν τε tO OGtOtt 

^ 3 5 xat δι’ ἀμέσων. 

" -— Pp ex ΄ S 

Ὁ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι οὔτε τὸν τὸ ὅτι χατασχευάζοντα συλλογι- 30 

ec σμὸν εἴσεται οὐὗτε τὸν τὸ διότι, εἰ ἐνδεχόμενος “εἴη ὃ μέσος ὅρος OU οὗ 

ἢ ἀπόδειξις γέγονεν: ἢ γὰρ μὴ ποτε οἰήσεται ἐπίστασϑαι, ἀγνοῶν 
σ , - , , , e ^ 5 ^ [rd , — , , Ψ δ.ν 

ὅτι ἐνδεχόμενός ἐστιν 6 μέσος ὅρος, T, εἰδὼς ὅτι ἐνδεχόμενός ἐστιν οὐδὲ 

10 οἰήσεται ἐπίστασϑαι. xai ἐν μὲν τοῖς ἑξῆς, ὅπερ εἴπον, τό τε ἔωμμεσον xal 
» ' M o ^ - δ b] ' 3 - ^N ^ , 

αμεσὴν x«i ἐπὶ τοῦ ὅτι xal τοῦ διότι ἐστὶ nox ἐνταῦϑα δὲ διαστέλλει, 

χαὶ τὸ μὲν ἄμεσον ἐπὶ t ὃ 
em — ^ εἶ - ΞῸς Ὁ, A ἘΞ Ἁ Ld * - mis Ἕ Ἁ C^ [2] , M 

&£xt τοῦ tO Ott. doa ες Oz ἔστι tO prov QUL XO τὴν οιὰ πρόϑεσιν ποτε 
σ 

V 

Y ^ » - -- 

υὲν ἐντελῶς Weg "E ἄνειν ποτὲ ὃὲ xav ἔχϑλιψιν τοῦ a. ὅταν μὲν γὰρ 
E ^ [sd 55 “ὦ ἃ A ὦ Ὁ ,Q , , 

15 λέγῃ ὁμοίως, ἄν τε τὸ ὅτι εἰδῇ διὰ μέσων. ἣ Ou πρόϑεσις ἐντελής 
, -N ἐστι" διὸ ὑποδιαστολὴν εἰς τὸ α ποιητέον, τουτέστι “διὰ ἐμμέσων᾽ " ὅταν δὲ 

Mm ἐάν τε τὸ διότι xal δι᾿ ἀμέσων, εἰς τὸ t ἀπόστροφον ποιητέον 

xav ἔχϑλιψιν τοῦ & νοουμένης τῆς ᾿διά᾽ προϑέσεως χαὶ τοῦ α στερητιχοῦ 
, , παραλαμβανομένου μετὰ τοῦ ᾿μέσων᾽, τουτέστιν ἀυέσων οὐσῶν τῶν τὸ 

30 διότι χατασχευαζουσῶν προτάσεων. 40 

^ 

p.i5318 Τῶν δὲ συμβεβηχότων μὴ xaÜ αὑὗὑτα, ὃν τρόπον 
διωρίσϑη τὰ χαϑ'’ αὗταά, οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη ἀποδειχτιχή. 

L o e LJ ιξ , , Ks " 2» 3 , ^ 

Δείξας ὅτι f, ἀπόδειξις ἀναγχαία τέ ἐστι xai ἐξ ἀναγχαίων προτάσεων 
Ν — ) Ld , 5 « - € ? T ^ e £g , Ld ^ AJ - xai τῶν xaü' αὑτό, ἐπειδὴ τῶν x40 αὑτὸ ὁ δεύτερος τρόπος ὑπὸ τὰ 45 

95 ἀχώριστα τῶν συμβεβηχότων ἀνήγετο, ἵνα μή τις οἰηϑῇ ἐχ τούτου χαϑόλου 

τῶν SE quy Gor ΠΤ ro εἶναι ἀπόδειξιν, αὐτὸ τοῦτο προσδιορίζεται 

ἐν τούτοις, ὡς οὐχ ἔστι πάντων ἁπλῶς τῶν συμβεβηχότων τῶν ἀχωρίστων 
a ἀπόδειξις, xdv ἀεὶ 

, - e x4U' αὑτὸ ταῖς ὑποχεῖὰ τὴς οὐσίαις ὑπάρχει" ταῦτα δέ ἐστι τὰ ὡρισμένῃ 
e πάρχωσι τῷ ὑποχειμένῳ, ἀλλὰ μόνων ἐχείνων ὅσα 

1]. 2 ἐν τοῖς ἑξῆς] οἵ. ad p. 92,10 2 τούτων prius RU: τούτου Sa 3 ἐνεχϑέντων U 

4 ἄν τε (post 6p.) a 6 post λέγει add. πάλιν ἐνταῦϑα Sa 1 τὸν om. U 

ἐὰν U 11 διέστειλε U: διαστέλοι αὶ 12 τὸν μὲν U 18 τὸ (ante ὅτι) om. RSa 

διὰ alt. om. U 13. 14 ἐντελῶς μὲν, om. ποτὲ S 14 παραλαμβάνεσϑαι pr. S post 

παραλαμβάνειν add. ἐπὶ τοῦ μέσων (μέσου S) Sa xav ἔχϑλιψιν δὲ, om. ποτὲ S 
post a add. ἐπὶ τοῦ ἀμέσων... διόπερ Sa μὲν γὰρ om. Sa 15 ὁμοίως---Ἰ λέγη 

om. S 11 ἐάν τε om. Ua xai om. RS ϑετέον Sa 18 ἔλλειψιν ἢ 

xai τοῦ RU: τοῦ δὲ Sa zdaiP ge R 19 πάραλαμβανομένου post μέσων 

colloc. Sa μέσου U 21 αὑτὰ Sa Arist.: αὑτὸ RU 22 διορίσϑη RU 

post ἀποδειχτιχή add. x«i τὰ ἑξῆς U 93 ἀναγχαῖον R τέ om. S 20 τὸ ἀχώ- 
ρίστον συμβεβηκὸς ἀπόδειξιν ἔχειν Sa 21. 98 ἀπόδειξις τῶν συμβεβηχότων ἀχωρίστως Sa 
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x«i μιᾷ τινι φύσει ὑπάρχοντα. τὰ γὰρ ἄλλα τῶν συμβεβηχότων, xdv 99r 
, 7T ' - [s , ΄ ^ c 

ἀχώριστα ἢ x«l del τοῖς ὑποχειμένοις ὑπάρχοντα, ἐπειδὴ μὴ xal αὐτὸ 5o 

τοῖς πράγμασιν ὑπάρχει (δύναται γὰρ τῇ ἐπινοίχ τὸ μέλαν τοῦ Αἰϑίοπος 
ταὶ EO RODEO S 9z WA dee. rre M uv e a. xai τοῦ xopaxos χωρισϑγναι μηδὲν τῆς ὑποχειμένης φύσεως βλαπτομένης), 

[o1] οὐχ ἔστιν ἀποδειχτά. x«i ἄλλως, εἰ xai τῷ Allíont xai τῷ χόραχι ἀχωρί- 

στως ὑπάρχει τὸ μέλαν, ἀλλ᾽ οὖν ἄλλοις γίνεσϑαι xai ἀπογίνεσϑαι πέφυχε. 

διὰ τοῦτο τοίνυν, ἐπειδὴ T, τούτων φύσις ἐνδεχομένη ἐστὶ xai οὐ xa 

αὑτὸ τοῖς πράγμασιν ὑπάρχουσα, ἀπόδειξις τῶν τοιούτων οὐχ ἔστι, διότι 

ux δυνατὸν δεῖξαι ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχον τὸ χατηγορούμενον τῷ ὕὗπο- 92v 
10 χειμένῳ. 

Τῶν δὲ συμβεβηκότων μὴ χαϑ᾽ αὑτά, ὃν τρόπον διωρίσϑη 
τὰ x«i αὑτά, τουτέστι τῶν μὴ xal" αὑτὰ συμβεβηχότων μηδὲ τοιαύτην 

φύσιν ἐχόντων, οἵαν διωρισάμεϑα τὰ χαϑ᾽ αὑτὰ ἔχειν συμβεβηκότα, τούτων 

οὐχ ἔστι, φησίν, ἀπόδειξις. 

)8 - DINE 

15 p. 75322. Καίτοι ἀπορήσειεν ἄν τις ἴσως τίνος Évexa ταῦτα δεῖ 

ἐρωτᾶν περὶ τούτων, εἰ μὴ ἀνάγχη τὸ συμπέρασμα εἶναι. 
UL] 

Ἰὑπειδὴ εἶπε μὴ εἶναι τῶν συμβεβηχότων, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τῆς ἐνδεχομένης 5 ἡπειδὴ εἶπε μὴ υβεβηχότων, ταὐτὸ ἰπεῖν τῆς ἐνδεχομένης 
, τῇ FN - *, - , J ^ 

φύσεως, ἀπόδειξιν, ἀπορεῖ ἐν τούτοις xal φησίν, εἰ μὴ ἐνδέχεται ἀπόδειξιν 

συμβεβηχότων γενέσϑαι διὰ τὸ ἐνδέχεσϑαι χαὶ ἄλλως ἔχειν, ἐνδεχόμενον δὲ χαὶ 
» Y» 5 δ» 5 , [rd * [^ CN , 3 e , 

20 ἄλλως ἔχειν οὐχ ἐξ ἀνάγχης ἕπεται τὸ συμπέρασμα, διὰ τί οὖν ὅλως προτείνο- 
, Ψ' ' ^ , M , M MI o 

μεν πρότασιν ἀπὸ τῶν συμβεβηχότων xat συλλογιζόμεϑα xal φαμὲν ἕπεσϑαι 

ταῖς τοιαύταις προτάσεσι τὰ συμπεράσματα, αἷς ἐδείξαμεν μὴ ἐξ ἀνάγκης 
ἑπόμενα τὰ συμπεράσματα; ἐπιλυόμενος οὖν τὴν ἀπορίαν φησὶν ὅτι διττὸν 10 

τὸ ἀναγχαῖον, τὸ μὲν OU αὐτὴν τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν τὸ δὲ διὰ τὴν 

25 ἀχολουϑίαν. δεδομένων γὰρ τῶν προτάσεων, ὁποῖα! ἂν εἶεν, ἐξ ἀνάγχης 
ἀχολουϑήσει xai τὸ συμπέρασμα, χἂν μὴ ὕλης ἢ ἀναγχαίας: οὕτω γοῦν 

ὡρίζετο τὸν συλλογισμὸν λόγον εἶναι λέγων “ἐν ᾧ τεϑεισῶν τῶν προτάσεων 

δι’ αὐτὰς ἕπεται τὸ συμπέρασμα, οὐ διὰ τὴν αὐτῶν φύσιν: τὸ μὲν οὖν 

χατὰ ἀχολουϑίαν ἀναγκαῖον παντὶ συλλογισμιῷ ἔπεσϑαι δεῖ’ τὸ μέντοι χατὰ 

30 φύσιν ἀναγχαῖον, xal διὰ τὴν ἀχολουϑίαν καὶ διὰ τὴν ὑποχειμένην ὕλην, 15 

ταῖς ἀποδείξεσιν. ἐν μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις συλλογισμοῖς ἐρωτῶντες τοὺς 

προσδιαλεγομένους τὰς προτάσεις χἀχείνων συγχωρησάντων αὐταῖς ἐξ ἀνάγχης 

1 τινι, om. S 5 ἀποδειχτιχά ὕ 7 τἐπεὶ U 9 ὑπάρχειν SUa 11 τῶν--- 

12 τουτέστι om. S αὑτὸ αὶ ὃ 12 αὑτὸ pr. l. R post τῶν add. 

οὖν S αὑτὸ alt. l. RSa post συμβεβηκότων add. φησὶ S 13 αὑτὸ RS 

14 φησίν om. S 15 ἀπορήσειέ τις U τίνος «tÀ. om. a ἕνεχεν U 

19 ἐνδέχεσϑαι a: ἐνδεχόμενον 8: om. RU xai om. U ἐνδεχόμενον---20 ἔχειν 

om. SUa 20 obv om. U 2] τῶν om. U post φαμὲν add. ὅτι R 

24 διὰ τῶν U γραμμάτων pr. U τὴν om. U: post αὐτὴν transposuerim cf. p. 

95,8 94. 25 xaxà ἀχολουϑίαν U 26 χαὶ om. RS 21 ὁρίζετο S ante 

λόγον add. 6 S ἐν ᾧ χτλ.] cf. Anal. Pr. I1 p. 24^18 28 αὐτὰ U 29 post 

χατὰ prius add, τὴν Sa ἕπεται, om. δεῖ Sa 81 post ἐρωτῶντες add. φησι Sa 
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- ^ ) - ΄ , ΄ ' , 

ταῖς δοϑείσαις ὕπ᾽ αὐτῶν προτάσεσιν ἀχόλουϑον συνάγομεν τὸ συμπέρασμα. 99v 

ἐν μέντοι ταῖς ἀποδείξεσιν οὐχ ἁπλῶς ἐρωτᾶν δεῖ οὐδὲ τὰ δοχοῦντα τοῖς 
προσδιαλεγομένοις τίϑεσϑαι, ἀλλ᾿ ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν πραγυά j p γομένοις αι, ἀλλ ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως 
λαμβάνειν τὰς προτάσεις. 

5 Τίνος ἕνεκα ταῦτα δεῖ ἐρωτᾶν περὶ τούτων. ταῦτα μέν 90 
φησιν ἀντὶ τοῦ ᾿ τὰς ἐνδεχομένας προτάσεις᾽, περὶ τούτων δὲ ἀντὶ τοῦ 
τῶν ἑπομένων αὐταῖς συμπερασμάτων. 

p. 175124 Οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἴ τις ἐρόμενος τὰ τυχόντα εἶτα εἴ- 

πειεν τὸ συμπέρασμα. 

10 Ὅμοιόν ἐστι, φησίν, ἐνδεχομένας ἐρωτᾶν προτάσεις xai ἐπὶ ταύταις 
συμπέρασμα συνάγειν τῷ xai τὰς τυχούσας χαὶ ἀσυναρτήτους προτάσεις 95 

ἐπισυνάψαι xal τὸ τυχὸν αὐταῖς ἐπισυναγαγεῖν συμπέρασμα οἷον ὃ ἄνϑρω- 

πος περιπατεῖ, ὁ ἵππος χρεμετίζει, ὁ ἀνϑρωπος ἄρα οὐσία. εἰ γὰρ ἐπὶ τῶν 
ἐνδεχομένων συλλογισμῶν μὴ ἕπεται ταῖς προτάσεσιν ἐξ ἀνάγχης τὸ συμ- 

15 πέρασμα, ἐρωτῶντες δὲ ὅμως ἡμεῖς τὰς τοιαύτας προτάσεις οὕτω δοχοῦμεν 

συνάγειν, τί διαφέρει χαὶ ὁποιασοῦν ἄλλας ἐρωτῶντας προτάσεις τὸ τυχὸν 

συνάγειν συμπέρασμα; οὔτε γὰρ ταύταις διὰ τὰς προτάσεις ἕπεται τὸ συμ- 80 
πέρασμα οὔτε ἐχείναις. 

p.75225 Asi δὲ ἐρωτᾶν οὐχ ὡς ἀναγχαῖον εἶναι διὰ τὰ ἠρωτη- 

90 μένα, ἀλλ ὅτι λέγειν ἀνάγχη τῷ ἐκεῖνα λέγοντι, xal ἀληϑῦς 
, MJ ,3 - εν Ὁ ^ 

λέγειν, ἐὰν ἀληϑῶς ἡ ὑπάρχοντα. 

Ἡ λύσις τῆς ἀπορίας ἐντεῦϑεν. οὕτω, φησί, δεῖ ἐρωτᾶν ἡμᾶς τὰς ἐν- 
δεχομένας προτάσεις, οὐχ ὡς ἀναγχαίας οὔσης τῆς τοῦ συμπεράσματος 

φύσεως διὰ τὰς προτάσεις, ἀλλ᾽ ὅτι τῷ ἐχεῖνα λέγοντι xal ἀληϑῦς 35 
95 λέγοντι, τουτέστι τῷ τιϑεμένῳ τὰς προτάσεις χαὶ ἀληϑῶς τιϑεμένῳ, τούτῳ 

ἕπεται χαὶ τὸ συμπέρασμα λέγειν ἀληϑῶς. τὸ δὲ οὐχ ὡς ἀναγχαῖον 

εἶναι διὰ xà ἠρωτημένα οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι οὐχ ἀναγχαῖον τὸ συμπέ- 

ρασμα εἶναι διὰ τὰς προτάσεις (ἀνάγχη γὰρ πάντως τῶν προτάσεων ἀλη- 
ϑῶν οὐσῶν xal τοῦ σχήματος ἐρρωμένου xoi τὸ συμπέρασμα συνάγεσϑαι), 

30 ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἣ αἰτία τοῦ εἶναι τὸ συμπέρασμα ἐν ταῖς προτάσεσίν ἐστιν, 

9 μὲν om. RU 6 ἀντὶ τοῦ om. R 8 διαφερόμενος R post διαφέρει add. 

7jU ἐρωτώμενος SUa (M) 8.9 εἴπειεν ex Arist. scripsi: εἴποι ἕν R (corr. n): 

εἴποιεν U: εἴποι Sa 10 post ἐρωτᾶν add. τὰς Sa 11 συνάγειν om. S xai 

prius om. RS 12 ἐπαγαγεῖν R: συναγαγεῖν S 16 ὁπωσοῦν Sa 19 δὲ om. 

R | 20 ἀλλ᾽ x. om. S ἀληϑὲς U 22 ἐνταῦϑα R et ante ἡ Sa 27 ὅτι 

om. S ἀνάγκη R 98 πάντως post 29 σχήματος colloc. S 29 xal alt. 
om. U. 30 τοῦ εἶναι (haee om. S) ἐν ταῖς προτάσεσι τοῦ (μὴ add. S) ἀναγκαῖον 

συνάγεσϑαι συμπέρασμά ἐστιν Sa 
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ὅπερ δεῖ ἐν τοῖς ἀποδειχτιχοῖς συλλογισμοῖς εἶναι" δεῖ yàp πάντως τὴν 22v 

αἰτίαν τοῦ συμπεράσματος ἐν ταῖς προτάσεσιν ἐμφαίνεσϑαι. οἷον ἢ σελήνη 40 

ἐπιπροσϑεῖται, τὸ ἐπιπροσϑούμενον ἐχλείπει, f| σελήνη ἄρα ἐχλείπει- ἰδοὺ 

ἐν ταῖς προτάσεσιν $ αἰτία τῆς ἐχλείψεως, f ἐπιπρόσϑησις. πάλιν 6 ἄνϑρω- 

ὃ πος τῶν xaÜ' αὑτὸ ὑφεστώτων, τὸ καϑ’ αὑτὸ ὑφεστὼς οὐσία, 6 ἄνϑρωπος 

ἄρα οὐσία" πάλιν οὖν ἐστιν ἢ αἰτία τοῦ συμπεράσματος ἐν ταῖς προτάσεσι, 

τουτέστιν ὃ μέσος ὅρος" τοῦ γὰρ εἶναι τὸν ἀνϑρωπον οὐσίαν αἴτιον τὸ 

χαῦ᾽ αὑτὸ ὑφεστάναι" τοῦτο γάρ ἐστιν οὐσία τὸ xal) αὑτὸ ὑφεστώς. ἐὰν 4 

μέντοι οὕτως εἴπω ὃ ἀνϑρωπος γελᾷ, τὸ γελῶν ζῷόν ἐστιν, ὃ ἄνϑρωπος ἄρα ζῷόν 

10 ἐστιν᾽, ἀληϑεῖς μὲν αἱ προτάσεις xal τεϑεισῶν τῶν προτάσεων ἀνάγχη xal τὸ 

συμπέρασμα ἕπεσϑαι διὰ τὰ χείμενα, ἀλλ᾽ οὐχ αἴτιαι αἱ προτάσεις τοῦ συμπε- 

ράσματος" οὐ γὰρ διὰ τὸ γελᾶν ἣ ὅλως γελαστιχὸν εἶναι, διὰ τοῦτο ζῷόν ἐστιν, 

ἀλλ ἕπεται μὲν τῷ γελαστιχὸν εἶναι τὸ ζῷον, οὐχ αἴτιον δέ ἐστι τοῦ εἶναι ζῷον 

τὸ γελαστιχόν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ βαδίζειν 7, βαδιστιχὸν 7, τὸ ἀναγινώσχειν οὐδὲ 50 

15 τῶν τοιούτων οὐδέν, εἰ xal πάντως αὐτοῖς ἕπεται, ἀλλ᾽ αἴτιον τὸ αἰσϑητιχόν. 

εἰ οὖν μέσος ὅρος παραληφϑείη τὸ αἰσϑητιχόν, τότε χαὶ ἀναγκαίως ταῖς 

προτάσεσιν ἕπεται τὸ συυπέρασμα xai διὰ τὰς προτάσεις ἐστί, διττὸς γὰρ 

ὃ τοιοῦτος τρόπος: T, γὰρ ὅτι πάντως τεϑεισῶν αὐτῶν ἕπεται τὸ συμπέ- 

ρᾶσμα, T, χαὶ ὡς τῆς αἰτίας τοῦ συμπεράσματος ϑεωρουμένης ἐν τῷ μέσῳ | 

20 ὅρῳ. οὐδὲ γάρ, εἴ τι ἕπεταί τινι, πάντως τοῦ ἑπομένου αἴτιον τὸ ᾧ Eme- 

ται ἕπεται μὲν | γὰρ τῷ χαπνῷ τὸ πῦρ xal τῷ τοιῷδε φωτισμῷ τὸ σφαι- 28. 

ροειδές, ἀλλ᾿ οὐχ αἴτιον οὔτε ὃ χαπνὸς τοῦ πυρὸς οὔτε oi φωτισμοὶ τοῦ 
σφαιροειδοῦς. ἐπεὶ οὖν εἰσί τινα οἷς πάντως ἕπεται ἕτερα, xal διὰ 

τοῦτο ἐνδέχεσϑαι οὐ δοχοῦσιν, ἐχ τῶν τοιούτων συλλογίζεσϑαι ἀληϑῶς ἔστιν, 

95 εἰ χαὶ μὴ ἀποδειχτιχῶς. 

) p.75a98 Ἐππεὶ ὃ y 
P] ε Ἔν Ὁ ΄ E Ir , 

xaÜ αὑτὰ ὑπάρχει xal ἡ ἕκαστον, φανερόν. 

Δοχεῖ ἐνταῦϑα ταυτολογεῖν ὃ φιλόσοφος" ἃ γὰρ εἶπεν ἀνωτέρω, ταὐτὰ 

xal ἐνταῦϑα φησι, λέγω δὴ ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τὴν ἀπόδειξιν ἐξ ἐνδεχομένων 
^ ^ - - - - , ? 5 

30 εἶναι προτάσεων, x«l ταῖς χατασχευαῖς ταῖς αὐταῖς πάλιν χέχρηται. οὐ 

1 εἶναι συλλογισυοῖς Sa 2 φαίνεσϑαι S 4 1, prius om. RSa ἐπιπρόσϑεσις R 

5 ὑφεστηχότων S ὑφεστηχὸς S 6 ἡ om. S t100—8 οὐσία om. S 

10. 11 ἀνάγκη διὰ τὸ μέσον (τὰ μέσα ἃ) συνάγεσϑαι τὸ συμπέρασμα Sa! 11 αἴτιοι ἃ 

13 γελαστιχῶ δα ἐστι τοῦ εἶναι om. Sa ζῶον alt. R: τὸ ζῶον U: τοῦ ζώου, 

sed post 14 γελαστιχὸν Sa 14 βαδιστικὸν (elvat) conicio οὐδὲ pro alt. ἢ S οὐδὲ 
alt. RU: 7; τῶν ἄλλων Sa 15 αἰσϑητόν ἃ 16 παραληφϑείη scripsi: παραληφϑῆ 

U: ἄρα ληφϑείη R: ληφϑείη Sa 18 τεϑεισῶν---20 πάντως om. S 19 an ὡς «ai? 

ante τοῦ add. ἐχ Ra 21 μὲν om. RS 6 χαπνὸς τῶ πυρὶ Sa! post φωτισμῷ 

add. τῆς σελήνης Sa 22. 23 τῆς τοιᾶσδε σφαίρας Sa! 223 ἕτερα ἕπεται U 

fort. ἕτερα, (2) χαὶ om. RSa 24 τοῦ Ua? ἐνδέχεται RSa! oo scripsi: 

xai libri 25 χαὶ om. καὶ 21 αὑτὸ R ὑπάρχει χτὰ. om. S ἕτερον R 

28 ταυτονλογεῖν RS ἀνωτέρω] p. 140 18 sq. ταῦτα libri 90 καὶ ταῖς αὐταῖς 

χατασχευαῖς Sa 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 7 (Arist. p. 75228. 31] 01 

μάτην δὲ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾿ ἐπεὶ βούλεται ἐντεῦϑεν ἡμᾶς διδάξαι, ὅτι δεῖ 23r 

τὴν ἀπόδειξιν ἐκ τῶν οἰχείων χαϑ᾿ ἕκαστον γένος, περὶ ὅ ἐστι τὸ πρόβχηβ μα, 10 

xal τὰς προτάσεις λαμβάνειν xal μὴ ἀποδειχνύναι τι γεωμετριχόν, εἰ τύχοι, 

ϑεώρημα ἐξ ἀριϑμητικῶν 7, φυσιχὸν ἐχ γεωμετριχῶν προτάσεις λαμβάνοντα" 
^N ^ ' L4 E , e , M 3 Y 5 - 5 ^ Lx 5 ' 

διὰ τοῦτο γὰρ, ἔλεγεν ἀνωτέρω ὅτι οὐ πᾶν ἀληϑὲς οἰχεῖον ἀποδείξει, ἀλλὰ 
cC 

^ τὸ πρῶτον τοῦ οἰχείου γένους περὶ ὃ ἀποδείχνυται. τοῦτο Oi δείχνυσιν Ex 
- - c , - , e p , filv ^R ICON - T 

τοῦ προλαβεῖν ὅτι ἐχ τῶν x«Ü' αὑτό εἰσιν αἱ ἀποδείξεις. διὰ τοῦτο οὖν 

πρότερον ἡμᾶς ὑπομιμνήσχει τῶν δεδειγμένων, ὅτι ἐχ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ χαὶ 1 

τῶν ἐξ ἀνάγχης αἱ ἀποδείξεις. 
^» ^ ^x * *, , e , ^ [rd , [cd ? 

10 Επεὶ δὲ ἐξ dvdqxqc ὑπάρχει. περὶ ἕχαστον γένος ὅσα xa 
f bl L3 ΄ " " , , [4 , , [4 ΄ 

αὑτὸ ὑπάρχει καὶ vj ἕχαστον, φανερόν. τὰ χαϑ᾿ αὑτό, φησίν, ὑπάρ- 

χοντα ἑχάστῳ γένει, ταῦτα ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει, ἐπειδὴ xal μήνα ταῦτά 
, ^ , ΄ o ἢ ΄ Ἂν [d *, ^ - 

ἐστι τὰ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχοντα, ὡς ἐδείχϑη ἀνωτέρω. εἰ Oi αἱ ἀποδείξεις 

ἀναγχαῖαί τέ εἰσι wai ἐξ ἀναγχαίων, ix τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ἄρα ἢ ἀπόδειξις 

15 χαὶ περὶ τῶν xaÜ' αὑτὸ ὑπαρχόντων. τὰ αὐτὰ Oi ταῦτα, ὡς εἶπον, χαὶ 
DJ 

ἀνωτέρω δέδειχται. 

p.15331 Τὰ μὲν γὰρ συμβεβηχότα οὐχ ἀναγκαῖα, ὥστ᾽ 00x90 

é 
, 2^ EV E [4 ΄ Sow y. 

ἀνάγχη τὸ συμπέρασμα εἰδέναι διότι ὑπάρχει, οὐδ᾽ εἰ ἀεὶ εἴη, 
uy, xa9' αὑτὸ δέ, otov οἱ διὰ σημείων συλλογισμοί. 

q [d , - , 

20 Oc: ὅσα μὴ χαϑ’ αὑτὸ ὑπάρχει, ταῦτα χατὰ συμβεβηχὸς ἀπ ον 
" 

τὰ Oi χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχοντα EM χαὶ μὴ ὑπάρχειν" οὐχ ἄρα 

ἐχ τῶν τοιούτων ἂν γένοιτ᾽ ἀπόδειξις. χἂν γὰρ μηδέποτε, φησί, χωρίζεται 

τὰ τοιαῦτα anus fpio τῶν ὑποχειμένων, μὴ xa0' αὑτὸ ὃς ὑπάρχῃ αὐτοῖς, 

οὐδ᾽ οὕτως ἐξ αὐτῶν ἀπόδειξις ἔσται διὰ τὰ πολλάχις εἰρημένα. τούτου 53 
' * 

25 ὃὲ παράδειγμα τίϑησι τοὺς διὰ Boy συλληγισμούς, οἵτινες τὰ αἴτια 

ix τῶν αἰτιατῶν συλλογίζονται: ix 1ὰρ τῶν φωτισυῶν τῆς σελήνης τὸ 

σφαιροειδὲς ἔχειν αὐτὴν σῶμα συνάγομεν xal ix τοῦ χαπνὸν φαίνεσθαι τὸ 
- - ^ , *, e , - , 

πῦρ εἶναι. τοῦτο γὰρ εἰ χαὶ μυριάχις ἀεὶ ὑπάρχει τοῖς δειχνυμένοις, οὐχ 
Y 3. ΄ Sa «ὅδ, P o ' E n ' , " * "΄ 

ἔστιν. ἐπὶ τούτων ἀπόδειξις, ὅτι μὴ ἐξ αἰτίων τὰ αἰτιατὰ συλλογίζονται ur 
b 2 - , J δ΄ Ὁ σ ^ , ^Y “ /- ^ b] ) 

30 ὃξ ἐχ τῶν πρώτων τὰ OsütspA, ὁπερ τὴν χυρίως Ost ἔχειν αἀπόόοέιξιν, dk 30 

ἀνάπαλιν. 

] δεῖξαι U 2 ἐξ οἰχείων τῶν Sa 3. 4 ϑεώρημα εἰ τύχοι Sa 4 ἡπ-γεω- 

νετριχῶν om. RSa! ἢ φυσικῶν a? προτάσεων | RSa! 9 ἀνωτέρω] c. 6 

p. 745 25 ἀληϑῶς καὶ ( προσλαβεῖν Sa διὰ τοῦτο οὖν om. S 8 ἀποδε- 

δειγμένων Sa 10. 11 lemma om. S 10 ὅσα κτλ. om. ἃ 11 αὑτὰ Arist. cf. 

p--96;27 φησὶν οὖν ante τὰ Sa αὑτὸ alt. SU: αὑτὰ Ra 12 γένει, ταῦτα 

om. S ταύτη (ante ἐξ) R 13 ἀνωτέρω] c. 6 p. 1455 sq. 15 ταῦτα om. S 

lí — p. 98,11 om. S 18 οὐδ᾽ ἂν U ἦν R post εἴη TA si U 19 ρὴ 

om. R oiov xx. om. R 20 Ὅτι scripsi ef. p. 19,3: οἷον Ua: om. R 

2] xai om. Ra 99 γένοιτ᾽ àv ἃ fort. χωρίζηται 23 ante μὴ add. «ai à 

ὑπάρχῃ a: ὑπάρχει RU 25 σημείου R . 96 post τῶν alt. add. διαφόρων a 

21 αὐτὴν ἔχειν ἃ συνάγουσι ἃ 28 υμυριάχις Ra!': μὴ 1 κυρίως Ua? 30 τη-- 

ἀποδείξει αὶ δεῖ post ὅπερ colloe. ἃ 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 
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Ρ. 15.184 Τὸ γὰρ xa8' αὑτὸ οὐ xaU' αὑτὸ ἐπιστήσεται οὐδὲ διότι. 23r 

Kal! αὑτὸ γὰρ οὔσης τῆς σελήνης σφαιροξιδοῦς 6 διὰ τῶν φωτισμῶν 
PIPER T D^ AN » *, Q? NN ce , J LEM ΄ 

αὐτῆς τοῦτο συλλογιζόμενος οὐ x40' αὐτὸ ἔἕζει τούτου τὴν ἐπιστή- 
, * 2 - Ed ν ' 2) ' , ' » MJ 

μὴν, τουτέστιν οὐχ ἐχ τοῦ αἰτίου εἴσεται τὸ αἰτιατὸν ἀλλὰ τρόπον τινὰ 35 

χατὰ συμβεβηχός. σι 

Ρ. 1ὅ4186 Δι’ αὑτὸ ἄρα δεῖ xal τὸ μέσον τῷ τρίτῳ xal τὸ πρῶτον 
rd , £e , 

τῷ μέσῳ ὑπάρχειν. 
- 

g- Εἰ γὰρ τὸ πρῶτον τῷ τρίτῳ ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει, ὑπάρχει δὲ ὃ 
^ —- » - bJ [d ^ —- ^N 

τὸ μέσον, δεῖ ἄρα xai τὸ μέσον τῷ μὲν τρίτῳ xa αὑτὸ ὑπάρχειν τῷ δὲ 
΄ - ΄- ^ [d - b - ^ ) δὶ καὶ 

10 πρώτῳ ὑποχεῖσϑαι, ἵνα οὕτως δι’ ξαυτοῦ xal τὸ πρῶτον δείξῃ χαϑ᾽ αὑτὸ 
ὑπάρχον τῷ τρίτῳ. 

Ρ. 1ὅ488 Οὐχ ἄρα ἔστιν ἐξ ἄλλου γένους μεταβάντα δεῖξαι, οἷον 40 

τὸ γεωμετριχὸν ἀριϑμητιχῇ. 

"n σ΄ e δ. Ww εἰν , ΄ g.* sy Ἂς 3.5.1 Mis , . σ΄ 
Δείξας ὅτι ἢ ἀπόδειξις ἀναγχαία τέ ἐστι χαὶ ἐξ ἀναγχαίων, χαὶ ὅτι 

15 μόνα τὰ χαϑ᾽ αὑτὰ ἀναγχαῖα. ἐντεῦϑεν. ὥσπερ εἶπον. πόρισυα τι συνάγει [ i E , , ριοὶ 
*» 

[3 
' - ^ , - ^, σ » 5 7 DJ " ^L " 

τὸ νὺν OSUXVOUEVOYV. τοῦτο OZ &OttyV Ott οὐχ e&yozyetat τας QmoOstcets τὰς 

no 
v x M 2 "e - ^ m , τὰ - , ΟΕ. ^ d 15. “Ὁ b 

ἀλλῃ τινὶ ἐπιστημῃ ἐφαρμοζηύσας ἐφαρμόσαι xai ἐπὶ ἄλλῃ" τοῦτο δέ φησιν, 
΄“ 2f - 5» Ὁ »» - bl ^ 7, , 

ὅτι οὐχ οἰόν τε τῇ ἀποδείξει, ἢ ἀπεδείξαμεν γεωμετριχόν, εἰ τύχοι, ϑεώ- 

pue, τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἀριϑμητικὸν ἀποδεῖξαι. ἵνα δὲ τοῦτο δείξῃ, πρότε- 4b 

20 pov διαίρεσιν ποιεῖται τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμβανομένων, ὅπερ xai ἐξ 
ΕῚ -Ὁ 5 , , , , 5 M * 9. - *, ^ , 

ἀρχῆς ἐποίησε. τρία γάρ, φησίν, εἰσὶ τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμ- 

βανόμενα, τά τε ἐξ ὧν δείχνυται τὸ συμπέρασμα, ταῦτα δέ εἰσι τὰ ἀξιώματα, 

χαὶ τοῦ συμπεράσματος ὅ τε ὑποχείμενος ὄρος xat ὁ χατηγορούμενος. τριῶν 

οὖν τούτων ὄντων ἐν ταῖς ἀποδείξεσι τοῖς μὲν ἀξιώμασι, φησίν, ἐνδέχεται 

τῷ σι τοῖς αὐτοῖς ἐπὶ διαφόρων ἐπιστημῶν χρήσασϑαι" xal γὰρ ὃ γεωμέτρης xal 
[d , € b 2 "n ' m 5 ων UA M * , , M y - , 

ὃ ἀριϑμητιχὸς ἐρεῖ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα xai ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα. τῷ μέντοι 50 

ὑποχειμένῳ ὅρῳ ἣ τῷ χατηγορουμένῳ οὐχ οἷόν τε τῷ αὐτῷ ἐπὶ δύο ἐπι- 
V ὶ [! [ i [L v L [! 

στημῶν χρήσασϑαι, εἴ γ5 διάφορα ταῖς διαφόροις ἐπιστήμαις τὰ ὑποχείμενα. 

xai νῦν μὲν οὕτως ὁλοσχερέστερόν φησιν, ὅτι δυνατὸν τοῖς αὐτοῖς ἀξιώμα- 

30 σιν ἐπὶ διαφόρων ἐπιστημῶν χρήσασϑαι" προϊὼν μέντοι διαρϑρώσει τὸν λόγον 
* 

χαὶ δείξει ὅτι οὐὸξ ἀξιώμασι τοῖς αὐτοῖς χρήσονται at διάφοροι ἐπιστῆμαι. 

T, ὑπάρχει R 9 xat om, Ra 10 αὑτοῦ ἃ 12 οὐ γὰρ U 

χαταβάντα R δεῖξαι om. S 15 ὥσπερ εἶπον om. S 11 φημι Ua 18 εἰ 

τύχοι RU: τι Sa 19 ποιήσῃ Sa 20 ποιεῖται τῶν om. S 21 φησίν 

om. R ἐστὶ R: εἶναι Sa τῇ ἀποδείξει δὰ 22 τε om. S δέ εἰσι τὰ 

om. S 20 ὅρος post χατηγορούμενος colloc. S 25 xat γὰρ---80 χρήσασϑαι om. S 
26 ἐστὶν om. a 29 φασι δύνασϑαι R 80 προϊὼν] c. 10. p. 762371 sq. μέντοι--- 

91 ἐπιστῆμαι RUa?: γὰρ (δὲ a!) ἀχριβολογήσεται περὶ τούτου . φησὶν οὖν ἐνταῦϑα, ὅτι Sa! 
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e 

, ' L4 
' 5 λέγων γὰρ ὁ γεωμέτρης, ὅτ! τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα xai ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, οὐχ 

ἁπλῶς πᾶν ἴσον παραλήψεται ἀλλὰ τὰ τῷ αὐτῷ υεγέϑει ἴσα: ὁμοίως 9: 
ΞᾺΣ ΞΕ ΄ S EN ΩΝ ' ' 5 - cm * CMT. 6e xat ὁ αἀριϑμητιχὴς τοὺς [ἐν] τῷ αὐτῷ ἀριϑμῷ ἴσους ἀριϑμοὺς χαὶ 
ἀλλήλοις ἴσους ἐρεῖ, 

p , ΄ 5» 1 , - * Gu. τῷ * 5 p.75339 Τρία γάρ ἐστι τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἕν μὲν τὸ ἀπο- 
δειχνύμενον συμπέρασμα. 

΄ ΄ ΄ » - ΄ ect * 

Τουτέστιν 6 χατηγορούμενος ἐν τῷ συμπεράσματι ὅρος, ὃν ἢ ἀπόδει- 
F - e , - e ^ ' Ld , ^ , 

ξις ἢ ὑπάρχοντα τῷ ὑποχειμένῳ T, υὴἡ ὑπάρχοντα δείχνυσι. 5 

L4 c ) 5 ΄ - 

Ρ. 75140 Τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ὑπάρχον γένει τινὶ xal αὗτό. 

, [4 , ^N - * 

10 Γένος φησὶ τὸ ὑποχείμενον, ὥσπερ πολλαχοῦ siwÜs. 

Ρ. 151492 Τρίτον δὲ τὸ γένος τὸ ὑποχείμενον, οὗ τὰ πάϑη xal τὰ 

xa40' αὑτὰ συμβεβηχότα δηλοῖ ἢ E ΛΣΤ 

; : Agin- ; Σ 
Γουτέστιν ὁ ὑποχείμενος ἐν τῷ συμπεράσματι ὅρος, οὔ ἢ ἀπόδειξις τὰ 0 

) ' ΄ ΄ ^ , ^N 

χαϑ᾿ αὑτὰ ὑπάρχοντα ὃδειχνύναι βούλεται. 

- [5 Ὕ ΄ " , » 3 ^ ES 15 p. 1559 "EG ὧν μὲν οὖν ἢ ἀπάδειξις, ἐνδέχεται τὰ αὐτὰ εἶναι. 
' , ' y “ἢ [s.d ΄ 5 e ,£ , 3 - Τουτέστι τὰ ἀξιώματα, ἅτινά εἰσιν αἵ μείζους προτάσεις ἐν τοῖς 

συλλογισμοῖς. 

ΝΣ Φ, ^ ' , e e » -»- ' p.(5b3 ὧν 6E τὸ q$voc Érepov, ὥσπερ dptÜumtixzc xal γεω- 
zi ΠΕΣ ς μετρίας. xat τὰ. Ἑξῆς. 

Φ, , 2 hd b! [: , , ; ^" ^ 3.—* , , 

20 Qv, φησίν, ἐπιστημῶν τὸ ὑποχείμενόν ἐστι διάφορον, ἐπὶ τούτων οὐχ 
EAE 14 - c tir ER ΟΥΤΩΣ Supe quA ΡΞ S 
ἐνδέχεται ταῖς αὐταῖς προτάσεσι, λέγω δὴ ταῖς ἐλάττοσι, χρήσασϑαι" Ot 

- 96 ΄ , 5» - L τὸ 

αὐτὰ δὴ ταῦτα οὐδὲ τὸν ὑποχείμενον ἐν τῷ συμπεράσματι ὅρον τὸν αὖ 
λαβεῖν, εἴ qe 6 ἐν τῷ συμπεράσματι: ὑποχείμενος ὥρης ὃ αὐτὸς xal z 

" ΄ " T dew 5 3 

ἐλάττονός ἐστι προτάσεως ὑποχείμενος. εἰ οὖν μὴ τὰ αὐτὰ ὑποχείμενα ἔστι 
D ' 5 

52 00E- , AEN E 2s -- cn x BA rt Ar rS ree 
35 ταῖς διαφόροις ἐπιστήμαις (γεωμετρίᾳ μὲν γὰρ μεγέϑη. ἀριϑμητιχῇ δὲ 50 

1 γὰρ om. Sa! ὅτι om. SUa! ἐστὶν om. SU: εἰσὶν a ἴσα, οὐχ om. S 

λέγων---ἐστὶν ἴσα iterat post illata e p. 98,26—98 τῷ μέντοι-- γρήσασϑαι R 9 δὲ om. U Y C χρη 

ἐν delevi αὐτῷ om. RSa ἴσους om. S 5—17 om. 8 ἐστὶ τὰ om. R 

10 φησὶ RU: τοῦ συμπεράσματός φησιν, sed post ὑποχείμενον a πολλαχοῦ} velut 

p. 75328, b7, 516240, b17, 11232 cf. Metaph. A 28 p. 1024»3 sq. 2d εἴωδε add. 

λέγειν ἃ 11 δὲ om. R Arist. 12 αὑτὸ R 14 αὑτὸ Ra 15 i£—4zó5sUts 

om. à 16. 17 àv τοῖς συλλογισμοῖς προτάσεις U 19 «ei τὰ ἑξῆς om. RS 

21.22 διὰ δὴ RS 24 προτάσεώς ἐστιν Sa 25 μεγέϑει a ἀριϑμητιχοὶ S 
T1* 
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ἀριϑμοὶ ὑπόχεινται" ἕτερον Oi μεγέϑη τε xal ἀριϑ μοί), οὔτε 6 ὑποχείμενος 23v 

ὅρος ὃ αὐτὸς ἔσται διαφόρων ὄντων τῶν γενῶν οὔτε (6) χατηγχορούμενος ὃ 

αὐτός" οὐ γὰρ οἷόν τε τὸ αὐτὸ τῶν διαφόρων γενῶν ἕχάστου χαϑόλου τε 

χαὶ xaÜ' αὑτὸ χατηγορεῖσϑαι, ὡς ἔμπροσϑεν παραδέδοται. 

5 p.i5b6 Τοῦτο δὲ ὡς ἐνδέχεται ἐπί τινων, ὕστερον λεχϑήσεται. 

Τοῦτο, φησί, τὸ τὰς ἐλάττους προτάσεις ἐπί τινων ἐπιστημῶν ἐνδέ- 2 

χεσϑαι τὰς αὐτὰς λαμβάνειν, ἐροῦμεν μετὰ ταῦτα. δειχϑήσεται γὰρ di 

ἐνδέχεται ἐν ταῖς ὑπαλλήλοις ἐπιστήμαις τὰς εἰλημμένας ἐν τῇ μεριχωτέρα 
ἐπιστήυῃ προξάθεις ταύτας χαὶ ἐν τῇ χαϑολικωτέρα λαυβάνειν, οἷον ἐπὶ 

10 τος χαὶ ÓmttxTc" τὰς παρ τῆς ὀπτιχῆς προτάσεις λήψεται χαὶ ὃ 

yempérprie διὰ τὸ χοινὰ τὰ ὑποχείμενα εἶναι, otov τὸ εὐϑείας λαμβάνειν 

xal ταύτας ἣ συμπιπτούσας ἣ παραλλήλους, γωνίας τε x«l τρίγωνα xal τὰ 80 

τοιαῦτα. ἐν ταύταις οὖν διὰ τὸ εἶναί τινα χο!νὰ ὑποχείμενα ἐνδέχεται τὰς 

ἐν τῇ μεριχωτέρᾳ ἐπιστήμῃ, λέγω δὴ τὰς παραληφϑείσας προτάσεις 

15 ἐλάττονας, τὰς αὐτὰς xal ἐν τῇ χαϑολιχωτέρα παραληφϑῆναι: οὐ μέντοι 

τὰς ἐν τῇ γενιχωτέρα ἐπιστήμῃ ταύτας πάντως χαὶ ἢ μεριχωτέρα παρα- 
5 

λήψεται. χαϑολιχωτέρα δὲ χαὶ ἀρχοειδεστέρα ὀπτιχῆς ἢ γεωμετοία" ἣ 

uiy γὰρ γεωμετρία περὶ ἁπλῶς γραυμὰς χαὶ ἁπλῶς σχήματα χατα- 

γίνεται, μὴ ΕΠ νη ἐν τίνι ποτέ εἰσιν ὑποχειμένῳ, ἀλλ᾽ ἐξ 588 

90 ἀφαιρέσεως αὐτογραυμὰς χαὶ αὐτογωνίας χαὶ αὐτοσχήματα ϑεωροῦσα" 

$ μέντοι ὀπτιχὴ τὰς ἐν ὄψει γραμμὰς xal τὰς γωνίας ἰδιχῶς τὰς 

ἐχ τούτων γινομένας xal τὰ dup Üsepsi. διὰ τοῦτο οὐ πάσας 

τὰς τοῦ εωμέτρου προτάσεις ὃ ὀπτιχὸς suse οἷον τὸ τὰς 

ἐχ τοῦ χέντρου ἴσας εἶναι xal τὰ ὅμοια᾽ οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων τῷ ὀπτι- 

95 χῷ συνοίσει. ὁμοίως xal ἐπὶ ἰατριχῆς χαὶ quotus ἐπισχέψεται γὰρ ὃ 
ἰατρὸς χαὶ ὃ φυσιχὸς τὴν ἀναπνοὴν χαὶ λήψεται ἐν προτάσει τὸ ἀναπνεῖν 40 

τόνδε, ἀλλ 6 μὲν φυσιχὸς ἁπλῶς περὶ ἀναπνοῆς ἐπισχέψεται, τί τέ ἐστι 
xai ἐχ τίνων αἰτίων ἔχει τὴν γένεσιν, 6 δὲ ἰατρὸς περὶ μόνης ἀνθρωπείας 

ἀναπνοῆς, xoi ταύτην τοσοῦτον μόνον τὴν παρὰ φύσιν ἔχουσαν xai 

30 ἐμποδιζομένην ἐπισχέψεται, τί τοῦ ἐμποδίου τὸ αἴτιον. χαὶ πῶς ἰαϑήσε- 

ται. οὕτως ἔχει xol ἐπὶ μουσιχῆς xal ἀριϑμητιχῆς χαὶ ὅσαι ὑπάλληλοι 

τῶν ἐπιστημῶν εἰσιν. 

1 τε om. U 2 ὅρος Ua: ἄρα RS ἔσται om. U 6 alt. addidi 4 ἔμπρο- 

σϑεν] p. (5328 sq. παραδέδειχται S ἢ λαβεῖν: Sa ἐρῶμεν U δει- 

χϑήσεται] e. 18 p. 18535 sq. 8 ἐνδέχεται om. S 9 λαβεῖν RS 12 ἢ prius 

om. Sa 13 χοινὰ mrg. U 17 γὰρ Sa 2] ὄψεσι U 28 προτάσεις RUa?: 

γραυμιὰς Sa! 24 post εἶναι add. τὸ τὰς ὀρϑὰς γωνίας ἴσας εἶναι R οὐδὲ U 

γὰρ τούτων S 24.25 τὸ ὀπτιχὸν U 26 xai prius U: ἣ RSa 21. πίς ὦ 

post ἐστι add. τόδε Sa 29 FIER U 30 ante τί add. xai S 

rM. 

SN 
αὶ Ἂς E d? 

ἜΣ 2 ET, MI!CHAEL'B e 

; odorum S 
N ^ T7 e 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 7 (Arist. p. 1557. 10] 101 

i 21 ris : : ; : * 
Ὅτι οὐχ ἐνὸ ὀέχεται τὰς ἐν ἄλλῃ ἐπιστήμῃ παραληφϑείσας προτάσεις 

, 

L 

b , e , * , , 

ἐπ᾽ ἄλλης ἁρμόσα', χατασχευάζει διὰ τούτων. ἐν ἑχάστῃ γάρ, φησίν, ἀπο- 
E E. m - — Ἁ E £^ in A TM ἡ E - [4] - A Ἁ 5 Ἁ Ἁ ᾳ 

5 δείξει τῶν περὶ ταύτην τὴν ἐπιστήμην παραλαμβανομένων τὸ αὐτὸ χαὶ ἕν 

γένος, τουτέστι τὸ ὑποχείμενον παραλαμβάνεται. εἰ τοίνυν ἐν πάσῃ ἀριϑ- 

υἡτιχῇ-. εἰ τύχοι, ἀποδείξει τὸ αὐτὸ παραλαμβάνεται ὑποχείμενον, οἷον οἵ 50 

ἀριϑμοί, ὁμοίως δὲ χαὶ ἐν πάσῃ Ἰεωμετριχῇ ἀποδείξει τὸ αὐτὸ πάλιν ὕπο- 

χείμενον τῇ γεωμετ ἔϑη, ἀδύνατον τὰς μὴ περὶ τὸ αὐτὸ ὗπο- 
" 5" - *, - , - Ld 

10 χξίμενον ER ἐπιστήμας ταῖς αὐταῖς προτάσεσι χρῆσϑαι. ὁ γὰρ μέσος 

ὅρος συγγενής ἐστι τοῖς ἄχροις, εἴ γε τῶν ἐξ ἀνάγχης xal τῶν xa αὑτὸ 

di προτάσεις" 6 ὃξ μέσος ὅρος γεννᾷ τὰς προτάσεις" οὐχ ἄρα αἱ διάφοροι 

ἐπιστῆωυαι ταῖς αὐταῖς προτάσεσι χρήσονται. ὥστε οὐδὲ τῷ αὐτῷ ἱ ὗπο- 24r 

χειμένῳ τε χαὶ χατηγορουμένῳ. εἰ οὖν δέοι, φησί, ταῖς αὐταῖς ἀποδείξεσιν 
5 

15 ἐπὶ διαφόρων ἐπιστημῶν γρήσασϑαι. ὀφείλουσιν T, ἁπλῶς Lys E τὸ 

δι e^ Μ᾽ ΝΣ zl c c [i c^ el A: [41 d 
E 
οἷ 9: 

αὐτὸ γένος ἔχειν T, πῇ᾽ ἁπλῶς μὲν τὸ alt 
οἷον γεωμετρίας" del γὰρ τὰ πρότερα Dolori dpya 

Ἰίνονται τῶν δευτέρων ὃ γὰρ δέδειχται ἐν τῷ προτέρῳ ϑεωρήματι, τοῦτο 

εἰς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ δευτέρ 

20 τὸ αὐτό, ὡς εἴπομεν, ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ἐπιστημῶν. 

Ἡ δὲ i5 deu ak nd ἀπόδειξις ἀεὶ ἔχει τὸ γένος περὶ ὃ ἣ ἀπό- 

τουτέστι χαϑόλου ἐπὶ πάσης 
^ ΩΣ ΄ 

δειξις. τὸ ἀεὶ ἀντὶ τοῦ χαϑόλου παρείληπται, 
2 

ἀριϑιητικῆς ἀποδείξεως τὸ αὐτὸ γένος παραλαυβανεται. 

B 

p.15b10 Ἄλλως δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, δῆλον ix γὰρ τοῦ αὐτοῦ γέ- 

25 νους ἀνάγχη τὰ dxpa xai τὰ μέσα εἶναι. 
[7 ^ , »- s. , ' "» * 

Ὅτι ἀδύνατον xaz' ἄλλον τρόπον μεταβαίνειν τὰς ἀποδείξεις ἀπ 
e 

ἄλλων ἐπὶ ἄλλας ἐπιστήυας, δείχνυσι διὰ τούτων. τριῶν γὰρ ὅρων παρα- - 

λαμβανομένων ἐν τῇ ἀποδείξει, δύο uiv τῶν ἄχρων ἑνὸς δὲ τοῦ μέσου, 

τοὺς τρεῖς, φησίν, γένους p LIEU παραλαυβάνεσϑαι, otov 

30 ἐπὶ ἀριϑυνητιχῆς μὲν ἐξ ἀριϑμῶν, ἐπὶ γεωμετρίας δὲ ix μεγεϑῶν, xal τῶν 

O3 (n -ὁ d ἄλλων ὡσαύτως. προξίληπται γὰρ ὅτι xa) αὑτὸ δεῖ xai τοὺς ἄχρους ἀλλή- 15 

1--ο. 105,4 om. S 3 & Ὁ 4 ἄλλῃ a 5 παρὰ R 6 τὸ deleverim 

7 post ἀποδείξει add. οὕτως R οἱ om. a 8 post «ai add. ἀεὶ Ua? : fort. adden- 

ὑποχ μένου )U 9 γεωμετριχῇ à παρὰ R 

om. à * 10 γρήσασϑαι U 11 Ese Ü 14—18 εἰ οὖν---τῶν δευτέρων] εἰ 
Ξ P - : p : UE τς; ἃ ταῖς αὐταῖς ἀποδείξεσι δέοιτο φησὶν 7| γεωμετρία, ἀλλὰ πρότερον ϑεωρήματα ἀρχὰς xal προτά- 

σεις ποιεῖ τῶν δευτέρων 43 15 γρήσασϑαι, ὀφείλουσιν om. R ante 7; add. elvat 

RU: om. a ἀνάγχη delevi 16 post πῇ add. τὸ αὐτὸ εἶναι αὶ ὡς add. U? 
20 εἴπομεν] p. 100,1 sq. 21 ἡ δὲ dp. ἀπόδ, om. ἃ post 21. 22 ἀπόδειξις add. zai αἱ 

ἄλλαι ὁμοίως a 93 παραλαμβάνονται R 24 ἄλλως---δῆλον om. a 21 τοῦτου ἃ 

29 τὰς R ἀναγκαῖον, sed ante ἐκ a - 90 δὲ γεωμετρίας a an «dmi? 3l δὲ a 
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λων χατηγορεῖσϑαι x«i τὸν μέσον τῷ μὲν ὑποχεῖσϑαι τοῦ 03 χατηγορεῖσϑαι᾽ 94r 

σ o c 
e , δ ; , - , ^ "Ὁ , v Q? ORA 
ὥστε εἰ p &x αὐτοῦ γένους παραληφὕεῖεν, οὐχ ἔσονται xaÜ' αὑτὸ 

ἀλλήλοις ὑπάρχοντες ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός. 

Ρ. 75019 Διὰ τοῦτο τῇ Ἰεωμετρίαᾳ οὐχ ἔστι δεῖξαι ὅτι τῶν ἐν- 

αντίων μία ἐπιστήμη, ἀλλ οὐδ᾽ ὅτι (ot) δύο χύβοι χύβος. οι 

Τὸ μὲν γὰρ δειχνύναι ὅτι τῶν ἐναντίων μία ἐπιστήμη οὐ γεω- 

μετρίας ἴδιον, διότι UT, ἐχ τῶν ὑποχειμένων τῇ γεωμετρίᾳ sPpiesum εἰσὶν 

οἱ ὅροι, μᾶλλον δὲ διαλεχτιχῆς, ἥτις τὴν τυ do ren φιλοσοφίαν 

τὰ πάντα ἀποδειχνύναι πειρᾶται ὥσπερ πάντων αὐτῇ ὑποχειμένων. | ὁμοίως 117 

10 οὐδὲ ὅτι ot δύο χύβοι χύβος γεωμετ 
J 

δὲ μᾶλλον" γεωμετρία μὲν γὰρ περὶ τὰ ἐπίπεδα ἔχει, στερεομετρία 

τὰ στερεά. τὸ δὲ ὅτι ot δύο χύβοι εἷς χύβος τοῦτό φησι, πῶς οἷόν τε τοὺς 

δύο χύβους ἕνα χύβον ποιῆσαι. ἣ χαὶ τὴν πολυϑρύλλητον ἱστορίαν αἰνίττε- 

ται. Δηλίοις γὰρ λοιμώξασιν ἔχρησεν ὃ soc Wb Ue τοῦ Àot- 

15 μοῦ, εἰ τὸν βωμὸν διπλασιάσωσιν᾽ ἣν ὃξ οὗτος χύβος. oi δὲ λαβόντες 

ἕτερον χύβον ἴσον ἐπιτεϑείχασι τῷ βωμῷ. τοῦ ΠῚ ὃς μὴ παυσαμένου 

ἔχρησεν ὃ ϑεὸς μὴ πεποιηχέναι αὐτοὺς τὸ προσταχϑέν᾽ ὃ μὲν γὰρ προσ- 15 

ἔταξε διπλασιάσαι τὸν βωμόν, οἱ ὃὲ χύβον ἐπὶ χύβῳ ἐπέϑηχαν. χαὶ ἢλ- 

ὕον πρὸς [Πλάτωνα λέγοντες, πῶς ἂν τὸν χύβον διπλασιάσαιεν. ὃ δὲ πρὸς 

20 αὐτούς φησιν ᾿ἔοιχεν ὑμῖν ὀνειδίζειν ὁ ϑεὺς ὡς ἀμελοῦσι ]EUpcS c τὴν 
B: τοῦ χύβου δίπλωσιν εὑρεῦ ἡσεϑαί φησιν, εἰ δύο εὐϑείαις δύο μέσαι ἀνάλογον 

ὑρεϑῶσι. xal τοῦτο τὸ πρόβλημα τοῖς μαϑηταῖς προεβάλλετο. xa τινες 

γοῦν τῶν SN περὶ τῆς τούτων εὑρέσεως γεγράφασιν. ὃ piv γὰρ γεω- 

μέτρης ἔδειξεν ὅτι τριῶν εὐθειῶν ἀνάλογον οὐσῶν, ὡς ἔχει f, πρώτη πρὸς 20 
J *, , ^, 

τὴν τρίτην, οὕτω τὸ απὸ τῆς πρώτης αναγραφουξνον τετράγωνον πρὸς τὸ Uu σι 

ἀπὸ τῆς δευτέρας. οὐ μέντοι παραδέδωχε μέϑοδον, πῶς ἂν δύο εὐϑείαις 

1 τοῦ (ante μὲν) R ὅ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ U? a Arist.: ἢ R: ἄλλον δ᾽ U! ot ex Arist. addidi 
cf. vs. 10. 12 6. 1 οὐχ ἔστιν ἴδιον γεωμετρίας ἃ 8 7e τις U 9 πάντα a: πάντων RU 

πειρᾶται δειχνύναι Ra 10 ὅτι. οὐδὲ Ua ἔστιν om. Ua?: ἐστὶ δηλονότι a! ll post 

ἔχει add. τὴν ὀχέψιν a! 12 post στερεά add. κύβος δὲ ὑποχείμενον τῇ στερεομετρίᾳ a! 

ὅτι om. Ua εἷς om. ἃ τοῦτόν U: τοιοῦτον a? τοὺς — 18 αἰνίττεται RUa?: τὸν 

χὐβον dis cech καὶ τ ἐπὶ ιν μένειν τὸ τοῦ χύβου σχῆμα. ἔοιχε δὲ διὰ τούτου τὴν πολυϑρύλ- 

λητον αἰνίττεσθαι ἱστορίαν a! 14 ἀϑηναίοις Ua? ὁ ἀπόλλων ἃ 15 διπλασιάσ 

οὐσιν Ra! AER τῷ βωμῶ RUa* χυβιχὸν ἔχον σχῆμα. οἱ δ᾽ ἐπῳχοδόμησαν προσϑέντες 

τῶ προτέρῳ βωμῷ ἕτερον χύβον ἴσον. ἀλλ᾽ ἡ τῶν δύο χύβων συνϑήχη, τὸ τοῦ πο σχῆμα 

ἠλλοίωσε. γέγονε γὰρ ἀντὶ χύβου, δοκίς zt 11 αὐτοῖς Ua? 11. 18 προσέταξε om. Ua? 

18 τὸν βωμόν RUa?: τὸν κύβον. τουτέστι, βωμὸν χατασχευάσαι χυβιχὸν τοῦ προτέρου διπλά- 

σιον a! χαὶ om. Ra! 18. 19. post ἦλθον add. οὖν a! 19 λέγοντες RUa?: ζητοῦντες 

υμέϑοδον a! post δὲ add. πλάτων Ua? 20.21 ὁ δὲ --- διπλασιασυιὸς εὑρεϑήσεται a! 

21 um b ex Paris. 1917: εὐρῆσϑαι RUa? εὐϑειῶν αἱ μέσα R 

ὗ χαί τινες Ra?: οἵτινες Ua! 23 q09v—924 ἔδειξεν] χαὶ περὶ τούτου ro [E e c o zo [n o « £5 E 

εἴ τλύσοις ὡς ποτ: ἕχαστος. ὧν οὐδέν τι περισώζεται μέχρι τοῦ νῦν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 6 γεω- 

ϑέτρης περὶ τούτου ἐπεσημῃνατο al E μαϑητῶν add. «at U 25.24 γεωμετρίαν R 

24 ὅτι τριῶν — p. 105,4 τοῦ ἀπὸ τῆς 7 RUa? (25 post οὕτω add. πρὸς αὶ ἀπὸ τῆς 
πρώτης om. a?: post τετράγωνον addebat τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης Waitz Organ. lI p. VIII 
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δύο μέσαι ἀνάλογον εὑρεϑῶσιν. ἐν οὖν τοῖς ἐπιπέδοις ἁπλῶς ἔδειξεν. 
wv Ld ^ , [od *, , 

ὡς ἔχει ἢ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτω τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης τετράγωνον 

δευτέρας: οἷον ἔστωσαν τρεῖ * EN LN - , - , ΄ ΄ E 

πρὸς τὸ ἀπὸ τῇ εὐϑεῖαι ἀνάλογον, ἣ uiv 

ὃ (ἢ, v 
"CO 

- 
Ὁ [0] v 

- Ld - τ X E e E 9 Le " ' — 

ως γάρ ξχξ': Ἢ τῶν ὠχτῷ πρὸς τὴν τῶν τεῦ σάρων 
D 

» LU - PA 

, 5 δὲ P [4 

75 f dala 

: 5 BE st, οὕτως Ey xai 5 τῶν δ΄ πρὸς τὴν τῶν β΄ διπλασίων qàp 25 
' e» ^ b * , e — ^ Ἁ xal αὕτη. xal διὰ τοῦτο ὡς ἔχει ἢ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην; f, τῶν ὀχτὼ πρὸς 

wv , , » d M - 

τὴν τῶν δύο eoe γὰρ COMAS οὕτως “ἔχει xai τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης 
' ^J , - ^ , ᾿ 

τετράγωνον, ὅπερ ἐστὶ ξδ΄, πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας, ὅπερ ἐστὶν ις΄. 
Li ' , ' * b € τὸ τῶν tc τὸν τετραπλασΐίονα λόγον: τετρα- 

Li 

» τ ᾿ - RM 
ἔχει οὖν τὸ τῶν ξδ΄ π 

10 πλασίων γάρ ἐστι xal ἣ πρώτη τῆς τρίτης, ἢ τῶν η΄ τῆς τῶν β΄. οὕτω uiv οὖν 
ἊΝ * »^- » 5 ^N 

εν τοις ἐπιπέδοις ξόξιζεν. ὃν ὁξ το! 
ES M1 
' - € στερεοῖς τὸ χαϑολιχώτερον, ὅτι ὡς 

ν , Ἁ [cd —- ^ ΄ 

ἔστιν 7| πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτω τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης δοϑὲν τετρά- 30 
' 

b , , T - , 3e - 
ὑτερᾶςξς. τοῦτων οὖν οὕτως & ὄντων. εἰ εὑρεῦ σιν 

n ᾿ 2 i 

2 

S. [ΠῚ 

^ e M REL ἐδ p A “ὦ ὦ A-— P 

νάλογον, ὡς ἔχει ἢ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, 
b 

- I 
p 

i 

15 οὕτως ἔξει τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας. εὑρίσχονται 

ὃὲ τὸν τρόπον τοῦτον. οἷον ὑποχείσϑω δύο δοϑεισῶν εὐθειῶν δύο μέσας 

ἀνάλογον προσευρεῖν: ἔστωσαν Oi ai δοϑεῖσαι δύο αἱ AB, BD, χαὶ ἔστω 
διπλασίων ἢ AB τῆς BD, ὧν δεῖ δύο μέσας ἀνάλογον προσευρεῖν. ἐχβε- 
βλήσϑωσαν αἱ ΒΑ. BU ἐπὶ τὰ ZH, xoi 2 τὸ BA ὀρϑογώ- a5 

90 vtov, xai ἤχϑω διάμετρος ἢ AU, χαὶ ἐπὶ τῆς AU γεγράφϑω TunubxAwv 

τὸ AAED, χαὶ διὰ τοῦ Δ σημείου ἤχϑω εὐθεῖα 1 Ἢ, χαὶ οὕτως ὥστε 

τὴν ZA ἴσην εἶναι τῇ ΚΗ. λέγω οὖν ὅτι af δύο at lH, AZ ἴσαι οὖσαι 

τῶν AB, BI' μέσαι ἀνάλογόν εἰσιν. ἴση ὃξ ἢ AU τῇ AB^ ἔστιν ἄρα ὡς 

ἢ AB πρὸς εἶν ΓΗ, οὕτως ἢ UH πρὸς τὴν ZÀ καὶ $ ZA πρὸς τὴν BI" 

35 ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἣ ΖΔ τῇ EH, χοινὴ ὃὲ ἢ AE, ἴση ἄρα ἐστὶν ἣ ΖΕ τῇ 
ΔΗ. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν AH, HE τῷ ὑπὸ τῶν EZ, ZA. ἀλλὰ τὸ uiv 
ὑπὸ τῶν ΔΗ, HE ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν BH, HE, ὡς ἐν τοῖς ἡμικχυχλίοις 

D 

* 

το τὸν 

ἀποδέδειχται" τὸ δὲ ὑπὸ τῶν EZ, ΖΔ ἴσην ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΒΖ, ZA. 
χαὶ ἐπεὶ δέδειχται ἐν τῷ τεσσαρεσχαιδεχάτῳ τοῦ ἕχ 

80 χείων ὅτι τῶν ἰσοπλεύρων χαὶ ἰσογωνίων Uu cis ἀντιπεπόν- 

ϑασιν αἱ πλευραὶ αἵ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ὡς ἔστιν ἣ ΒΖ πρὸς τὴν BH, 
οὕτως ἣ [Ἢ πρὸς τὴν AZ. ἀλλ' ὡς ἢ ΒΖ πρὸς τὴν ΒΗ, οὕτως ἥ τε 
ΖΑ πρὸς τὴν ΑΔ χαὶ ἢ [Δ πρὸς τὴν DH: χαὶ ὡς ἄρα ἢ ΓΔ πρὸς 
τὴν LH, οὕτως ἥ τε DH πρὸς τὴν AZ χαὶ ἢ ΖΑ πρὸς τὴν BI. δύο ἄρα 

35 δοϑεισῶν εὐθειῶν, τῶν ΑΒ, BD, εὕρηνται δύο μέσαι ἀνάλογον αἱ [Ἢ, ZA. 

τοῦ τῶν Στοι- 40 

9 τῶν prius b: τῆς Ua?: om. R 10 γὰρ R: δέ Ua? εἶναι, sed post τρίτης R 
τῆς alt. R: πρὸς Ua? 14 δύο εὐϑείαις R τρίτην coll. vs. 12 Waitz l. 6. : τετάρ- 

τὴν RUa? 15 οὕτως Ra?: ὥστε U εὑρίσκεται Ua? 17.18 xai—$81 R: om. Ua? 
19 ante τὸ add. ἐπὶ R 91 ὥστε Ua?: ἔσται R 22 ἴσαι (ἄνισαι coniecit Waitz 

]:e. p. IX) οὖσαι R: τῇ δείξει Ua? 23.94 ἴση δὲ ἡ 91 (ut Waitz l.c. coniecit)—$7 R: 

om. Ua? 24 cr prius scripsi: $7 R 26 ἀπὸ pr. l. a? τῶ---21 ἢξ om. Ua? 

21, 5c Paris. 1917: € R 29 ἐν τῶ ἔχτω τῶν R 90 ἰσοπλεύρων R: ἴσων Ua? 

31 C8 R 82 οὕτως---βη om. R Τὴ πρὸς τὴν at] 9T πρὸς τὴν zT καὶ ἡ $4 πρὸς 

τὴν 3$ coniecit Waitz 1. c. 94 post 7η prius add. λαμβάνει Ua? post ἂζ intulit 
t 

e vs. 32. 38. ἀλλ ὡς--ἡ q9 πρὸς τὴν Tr R 
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σι 

10 

15 

20 

τῷ [2n 

"Akkez. ὀργανιχωτέραν ἐχϑησόμεϑα γραφήν, χαϑά φησιν lapusvov, Mv 

᾿Απολλωνίου τοῦ []εργαΐου. ἔστωσαν αἱ δοϑεῖσαι δύο εὐϑεῖαι αἱ AB, BL, 

χαὶ ἔστω διπλασίων ἢ AD τῆς BD, ὧν δεῖ δύο μέσας ἀνάλογον προσευ- 
ρξῖν. xal συμπεπληρώσϑω τὸ AL παραλληλόγραμμον ὀρϑογώνιον, xat ἤχ- 

ϑωσαν διαγώνιοι αἱ AU, BÀ, xot ἐχβεβλήσϑωσαν αἱ ΒΔ, BU ἐπὶ τὰ ZH, 
χαὶ διὰ τοῦ ἃ σημξίου ἐφηρμόσϑω ἢ ΔῊ εὐϑεῖλ ὥστε ἴσην γενέσϑαι τὴν 

SL τῇ EH. λέγω οὖν ὅτι τῶν AD, BI εὐθειῶν δύο μέσαι ἀνάλογον 
εἰσὶν at l'H, ΑΖ. ἤχϑω γὰρ ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὴν δ᾽ Ξὐϑεῖαν παραλλήλως 

τῇ (AB τὴν) ΕΘ’ x«i ἐπεὶ ἰσοσχελὲς τρίγωνόν ἐστι τὸ 5.}Β1᾿ xal πρὸς 
τ τῇ BU ἢ E0, io. ἄρα. ἢ BO τῇ OL. δ ἐπεὶ οὖν $ BL τέτμηται 

χατὰ τὸ € διχῇ, πρόσχειται ὃς αὐτῇ ὕπ᾽ εὐϑείας ἢ DH, τὸ ἄρα ἀπὸ BH, 
HI μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς Ol ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΘΗ. χοινὸν ὃὲ προσ- 
χείσϑω τὸ ἀπὸ EO: τὸ ἄρα ἀπὸ ΒΗ, HI μετὰ τῶν ἀπὸ [, OE ἴσον 

τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΘ, ΘΗ. ἀλλὰ τοῖς uiv ἀπὸ D'O, OE ἴσον τὸ ἀπὸ DLE: 

toi; δὲ ἀπὸ τῶν EO, ΘΗ ἴσον τὸ ἀπὸ EH: χαὶ τὸ ἀπὸ τῶν BH, ΗΓ 

ε ^ 

τῶν ΒΖ, ΖΑ μετὰ “τοῦ ἀπὸ τῆς AE (sov t ἀπὸ EZ. (or 5i $ EZ 

τῇ ΕΗ" xai τὸ ἀπὸ τῶν BH, HI dpa μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΕ ἴσον 
ἐστὶ τῷ τε ἀπὸ «τῶν. DZ, ΖΔ χαὶ c “ἀπὸ τὴς AE. ἀλλὰ xà dmó 
τῆς ΕΓ ἴσον τῷ ἀπὸ EA: ἴσαι γάρ. λοιπὸν doa τὸ ἀπὸ τῶν ΒΗ, 

, 

HU' ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῶν DZ, ΔΑ. κχαὶ ἐπεὶ δέδειχται ἐν τῷ τεσσαρεσ- 
χαιδεχάτῳ τοῦ ἕχτου, ὅτι τῶν ἰσοπλεύρων x«i ἰσογωνίων παραληλλο- 

Ἰράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ ἊΣ τὰς ἴσας γωνίας, ἔστιν ἄρα 

ὡς ἢ ΒΖ πρὸς τὴν ΒΗ, οὕτως ἢ UH πρὸς τὴν. AZ. ἀλλ ὡς ἢ. BZ mpói 
τὴν ΒΗ, οὕτως ἥ τΞ ΔΑ πρὸς τὴν reis xai ἢ [Δ πρὸς «τὴν UH- xoi óc 
ἄρα ἣ AU πρὸς τὴν DH, οὕτως ἣ UH πρὸς τὴν AZ xai ἢ AZ πρὸς τὴν 

ΑΔ. xai ἔστι τῇ μὲν AU ἴση 5$ ΑΒ, τῇ δὲ AA ἴση ἢ Bl* xai ὡς dpa 
ἢ AB πρὸς τὴν. DH, οὕτως; ἢ. ΗΙ πρὸς cz» AZ xai $ AZ πρὸς τὴν BI. 
δύο ἄρα δοϑεισῶν εὐθειῶν, τῶν ΑΒ, BI, εὕρηνται δύο υέσαι ἀνάλογον, 
αἱ U'H, ΔΔ. πῶς δὲ δεῖ στερεὸν στερεῷ πολλαπλασιάσαι; ἔστωσαν δύο εὐϑεῖαι 

αἱ Α, B, χαὶ ἔστω διπλασίων ἣ A τῆς B. χαὶ εἰλήφϑωσαν τῶν A, B 
δύη υέσαι ἀνάλογον αἱ L, Δ, ὥστε εἶναι (62) τὴν À πρὸς τὴν D οὕτως τὴν T 
πρὸς τὴν Δ χαὶ τὴν Δ πρὸς τὴν Β. λέγω οὖν ὅτι διπλάσιόν ἐστι τοῦ 

ἀπὸ τῆς [᾿ τὸ ἀπὸ τῆς À, ἐπεὶ ἢ À πρὸς τὴν D τριπλασίονα λόγον ἔχει 

] χαϑὼς R 3 " R: qp Ua? 

c 

ἀπὸ alt. seripsi: ὑπὸ RUa*. 21 và prius U: τὸ R: v9 «ce a? 

2]. 

seripsi: aj Ua? 91 αἱ om. ἢ 

-1 u xl e EN 
ὃ τῇ ζῆ αὶ 95 

45 

10 

ἄρα μετὰ | τοῦ ἀπὸ τῆς [ΠῚ ἴσον τῷ ἀπὸ EH. διὰ ταὐτὰ δὲ xal τὸ ἀπὸ 118: 

τὴν addidi post 

add. χβὴ U, xg Bey R 10 ópflàg τῇ 91 Ua ἘΣ 7 R 11 αὐτῇ 

seripsi: αὐταῖς R: αὐτῆς Ua? ὑπ᾽ om. R ben i" add. de R 12 τὸ (post 

ἐστὶ) R δὲ scripsi: γὰρ R: om. Ua? 13 ante £9 add. τοῦ R 15 et 16 ἀπὸ tert. 
seripsi: ὑπὸ RUa? 16 τῶ R: τὸ Ua? ταῦτα libri δὴ Ua? 18 et 19 ἀπὸ 

(ante τῶν) scripsi: ὑπὸ RUa? 19 ἀλλὰ---90 γάρ om. R 20 τοῦ is ἄρα) R 

xo Ua? 

22 τῷ εἰ R 24 CB alt. l. R 27.98 88. χαὶ---τὴν a& Ua*: 

32 ὡς addidi πρὸς ΚΕ: ἐπὶ 

τὴν T om. a? Ὁ δὴ a? 93. θ4 τὸ--τοῦ R 
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— oc [ ἤπερ ἢ πρὸς τὴν Γ᾿ τὰ qÀp ὅμοια στερεὰ πρὸς ἄλληλα ἐν τριπλα- d (E ep f pos i i^f ΐ τερξ τρῶς Ad I cpm 

σίονι λόγῳ ἐστὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν: ἔστιν ἄρα ὡς ἣ Α πρὸς τὴν D, τό 

οὕτω τὸ ἀπὸ τῆς À πρὸς τὸ Ó 
' * 

d Ὡς 
πλάσιον ἄρα χαὶ τὸ ἀπὸ τῆς À τοῦ ἀπὸ 5i T. 

5 Ρ. 5011 Οὐδ᾽ εἴ τι ὑπάρχει ταῖς γραμμαῖς, μὴ v, qpappal xat 24v 

ἐχ τῶν ἀρχῶν τῶν ἰδίων. 

Εἰ γὰρ λέγοιτο, φησίν, καλλίστη τῶν γραμμῶν ἢ εὐϑεῖα, ἐπειδὴ 

μὴ χαϑὸ γραμμὴ ὑπάρχει αὐτῇ τὸ χάλλος (πολλοῖς γὰρ xal ἄλλοις ὑπάρ- 

χει), οὐκ ἔστι Ἰεωμέτρου τὸ περὶ τούτου διαλαβεῖν. παραδείγματος δὲ 20 
[rd ^ * - * , - e AT sh MX gin 10 Évexsy τὴν εὐθεῖαν εἶπε χαλλίστην τῶν -papudv' τὴν γὰρ περιφέρειαν 
φασι τῶν γραυμῶν εἶναι χαλλίστην διὰ τὸ ὀβοισβΞρη εἶναι! χαὶ πᾶν μέρος 
uo e ΄ ΄ , ΄ 

αὐτῆς παντὶ μέρει ἐφαρυόζειν. ὁμοίως χαὶ εἰ λέγοιτο ἐναντία ἢ περιφέρε!α 
- 2 ΄ $^* - ' Ee. qwe 1 

τῇ εὐϑείχ, obOi τοῦτο γεωμέτρου ixicxéíjacÜ0av οὐ γὰρ ἢ γραμμαὶ ὑπάρχει 
24 9 - bl ^ f Ἃ ' M » - Ld 

αὐταῖς ἢ τὸ χάλλος Tj ἢ ἐναντιότητς᾽ DNE γὰρ xai ἄλλοις ταῦτα ὑπαο- 

9 post ἃ add. à R 4 1 scripsi: βὶ R: 78. Ua?): δύο μὲν γὰρ δοθεισῶν εὐϑειῶν, μέσον 

ἀνάλογον εὑρεῖν, ἐξέϑετο τὴν ἀπόδειξιν. ὁμοίως δέ, «al ἐν τῷ πορίσματι τοῦ λγ τοῦ πρώτου k , , ! 

τῶν στερεῶν, ὡς ἐὰν ὦσι τέσσαρες εὐϑεῖαι ἀνάλογον ἐφεξῆς, ἔσται ὡς ἡ E πρὸς τὴν 

PA 1 παραλληλεπίπεδον πρὸς τὸ 
[4 

us 
τετάρτην (τρίτην Waitz 1. c.), οὕτω τὸ ἀπὸ τὴν πρώτη 

αὐτὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας, τὸ ὅμοιόν τε χαὶ ὁμοίως ἀναγραφό 
ς 
ὄμενον. τοῦ μέντοι PEN rA τοῦ 

περγαίου ἐστὶν εἰς τοῦτο ἀπόδειξις, ὡς παρμενίων φησίν, ἣν καὶ ἐχϑήσομεν ἔχουσαν οὕτως. δύο 

δοϑεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων, δύο μέσας ἀναλόγους εὑρεῖν. ἔστωσαν δὲ αἱ δοϑεῖσαι δύο εὐϑεῖαι 

ἄνισοι, αἱ GB - Gy. καὶ χείσϑωσαν, ὥστε ὀρϑὴν γωνίαν περιέχειν τὴν ὑπὸ aj. καὶ συμπεπλη- 

ρώσϑω τὸ βὸ παραλληλόγραμμον, καὶ διάμετρος αὐτοῦ ἤχϑω, ἡ GT. χαὶ περὶ τὸ ἀαγὸ τρίγωνον 
«---. 

γεγράφϑω ἡμικύχλους (ἡμιχύχλιον Waitz 1. c), τὸ ἀδεγ. καὶ ἐχβεβλήσϑωσαν αἱ Qm, καὶ QT 
* JU ol Ἢ » τι. 

ἐπ᾿ εὐϑείας, κατὰ «τὰ Cn. χαὶ ἐπιζεύχϑω (1. ἐπεζεύχϑω) 7j ζῆ, i 
-κ ἢ " " Vo PS Y - b 

διὰ τοῦ ὃ σημείου οὕτως, ὥστε τὴν CO, ἴσην εἶναι τῇ Ej. τοῦτ 

δέ, ὡς αἴτημα ΜΕ όνρροε ἀναπόδειχτον. φανερὸν δὴ, ὅτι χαὶ 
ia ^-— "— wv , τ ' -— ee E € 

ἡ Ce, τῇ δη ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν χύχλου τοῦ 501 εἴληπται ση- 

μείου (l. σημεῖον) ἐχτὸς τὸ C, ἀπὸ δὲ τοῦ M δύο EU. ai z Ξ 
- * a 

te (l. ὃ) προσπίπτουσαι, τέμνουσι τὸν χύκλο" 

σημεῖα" τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν βζ. ζᾶ, ἴσον ἐστὶ τι 

διὰ τὰ αὐτὰ δὴ «al τὸ ὑπὸ τῶν βῆ. Ἠ7; 
x - E ün.TE. ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ὃ . 

SINE 

e la] c c 

PS. , , e H t x Dem Ῥω ν v γάρ εἰσιν ἑκατέρα ἑχατέρᾳ. ἡ μὲν Cs, τῇ δή. βζ, Ca ἄρα, ἴσον 
ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν βη, 7. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ζῇ ἀλλ᾽ ὡς ἡ tB, 

᾿ π “ “ σι ' bj * ---- ' ^ πρὸς τὴν βῆ, οὕτως 7, τε dips zo τὴν ὅδ, xal ἡ 0, πρὸς τὴν 
-il -3l 

διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν 
RUM E DW τὰ Ea e ῥ. f, 0€ ἄς, τῇ p τριγώνων. ἴση δὲ ἡ μὲν OT, τῇ ἃ n BT. αν f 24v) χαὶ ὡς dpa f, aj, πρὸς τὴν TT, 

" 42 ' BJ - PE ' * ' * — 
οὕτως ἡ ζᾶ, dis τὴν 80. ἦν δὲ xal ὡς ἡ C8, πρὸς τὴν Qm, τουτέστιν is 8B, πρὸς τὴν TT, 

^ e " » ^ € "m 

1 "i πρὸς τὴν Ca. καὶ ὡς ἄρα ἡ aj, πρὸς τὴν TT, οὕτως ἥ τε Tjj, πρὸς τὴν ζᾶ καὶ ἡ ζᾶ, 

πρὸς τὴν Bj. αἱ τέσσαρες ἄρα εὐϑεῖαι αἱ af, 71, Ca, DT, ἐφεξῆς 3édurton εἰσι. xal διατοῦτο e 
$ 
7 
4 3 ἔσται ὡς ἡ αῇ πρὸς τὴν QT, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ἃβ χύβος, πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς X. εἰ οὖν διπλα- 

σίων ὑποτεϑείη ἡ αβ τῆς BT, ἔσται xol ὁ ἀπὸ τῆς GB κύβος, διπλασίων τοῦ ἀπὸ τῆς 5j a! 

5 μὴ om. S 7 γραμμαῖς Ua? 1 ἡ (om. R) εὐϑεῖα ante καλλίστη colloc. RSa 

9 γεωμετρίας S 10 size post χαλλίστην colloe. U: post ἕνεχεν S τὴν y4p— 

11 χαλλίστην om. S τὴν qàp— ll γραμμῶν iterat R 11 eggs R 12 μέρει 

om. S 12. 13 ἡ εὐθεῖα ἐναντία τῇ περιφερεία Sa 18 ὁ γεωμέτρης ἐπισχέπτεται Sa 
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χει. ὥστε οὐ παραλήψεται ἢ ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη τὰ τοιαῦτα ὡς μὴ 24v 

ὄντα οἰχεῖα μηδὲ πρώτου τοῦ ὑποχειμένου γένους. 25 

p.75521 Φανερὸν δὲ xal ἐὰν ὦσιν ai προτάσεις χαϑόλου ἐξ dy 

ὃ συλλογισμός, ὅτι ἀνάγχη χαὶ τὸ συμπέρασμα ἀίδιον εἶναι. 

δ Ἐντεῦϑεν βούλεται δεῖξαι ὅτι οὐδενὸς τῶν φϑαρτῶν ἐνδέχεται 
ἀπόδειξιν εἶναι. δειχνύει δὲ τοῦτο ἐχ τῶν προαποδεδειγμένων᾽ εἰ γὰρ ἐχ 

τῶν x«Ü' αὑτὸ χαὶ τῶν ἐξ ἀνάγχης ὑπαρχόντων αἱ ἀποδείξεις, οὐχ οἷόν 80 

τε τῶν φϑαρτῶν τι ἀποδειχϑῆναι᾽ τὰ γὰρ φϑαρτὰ οὐ τῶν ἐξ ἀνάγχης ὑπαρ- 

χόντων ἀλλὰ τῶν ποτὲ μὲν ποτὲ ὃ οὔ. εἰ οὖν δέδειχται ὅτι ἐξ ἀναγ- 
10 χαίων 7 postes at Di uem ταῖς δὲ ἀναγχαίαις πάντως ἀναγχαῖον ἕπε- 

ται xal τὸ συυπέρασμα (ἀναγχαίου 1ὰρ τοῦ συμπεράσματος ὄντος δέδειχται 

ὅτι δυνατὸν ἐνδεχομένας εἶναι τὰς προτάσεις: τῶν μέντοι προτάσεων 

ἀναγχαίων οὐσῶν οὐχ οἷόν τε ἱμὴ ἀναγκαῖον εἶναι xal τὸ συμπέρασμα), 

ὥστε, εἰ ἐξ ἀναγχαίων προτάσεων αἱ ἀποδείξεις, ταῖς δὲ ἀναγχαίαις προτά- 95 

15 σεσι πάντως ἀΐδιον ἕπεται τὸ συμπέρασμα, οὐχ ἄρα & A α' τῶν φϑαρ- 

τῶν τι ἀποδειχϑῆναι. εἰ γὰρ φϑαρτόν τι εἴη τὸ ἀποδειχνύμενον, ἐπειδὴ 

ἀνάγχη πᾶσα τὸν ἐν τῷ συμπεράσματι ἤτοι προβλήματι bride ὅρον 

τὸν αὐτὸν εἶναι xal ἐν τῇ ἐλάττονι προτάσει, φϑαρτοῦ δὲ ὄντος τοῦ mpo- 

βλήματος φϑαρτὸς δήπου χαὶ ὁ ὑποχείμενος ἐν αὐτῷ ὅρος, τὸν αὐτὸν δὴ 

90 τοῦτον χαὶ ἐν τῇ ἐλάττονι προτάσει ὑποχεῖσϑαι δεῖ" τὰ ὃὲ τῶν φϑαρτῶν 40 ὃ 

χατηχορούμενα οὐχ ἐξ ἀνάγχης αὐτοῖς ὑπάρχει οὐδὲ χαϑ᾽ αὑτὸ διὰ τὸ iv. 

δέχεσϑαι xal μὴ ὑπάρχειν᾽ ὥστε καὶ ἢ ἐλάττων πρότασις οὔτε τῶν xa 

αὑτὸ ἔσται οὔτε τῶν χαϑόλου. τὴν piv γὰρ μείζονα ἀνάγχη πάντως ἐν 

παντὶ συλλογισμῷ χαϑόλου εἶναι. φϑαρτοῦ δὲ ὄντος τοῦ προβλήματος, ὡς 
95 εἶπον, φϑαρτὴν ἀνάγχη χαὶ τὴν ἐλάττονα πρότασιν εἶναι, χαὶ διὰ τοῦτο οὔτε 

χαϑ’ αὑτὸ ὑπάρχει αὐτῇ τὸ χατηγορούμενον οὔτε χαϑόλου διὰ τὸ ἐνδέ- 
ϑεσθϑαί ποτε χαὶ μὴ ὑπάρχειν. μεριχῆς οὖν γινομένης τῆς ἐλάττονος 45 

προτάσεως χαὶ "n Rue xai τὸ συμπέρασμα μεριχὺν ἔσται xal En 

ἀναγκαῖον. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται τῶν φϑαρτῶν ἀπόδειξιν γενέσϑαι GÀ, 

80 εἴρηται, [ὅτι] τῶν ἐξ ἀνάγχης καὶ τῶν χαϑόλου ὑπαρχόντων αἱ ἀποδείξεις. 

- 

ς ἁπλῶς εἰπεῖν dmo- 
- 

p.75b93 Τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως χαὶ τ 

δείξεως. 

Τῆς τοιαύτης. τουτέστιν ἧς αἵ προτάσεις χαϑόλου λαμβάνονται. εἶτα 
^N ἐπειδὴ πάσης ἀποδείξεως χαϑόλου δεῖ εἶναι τὰς προτάσεις, ai; πάντως ἀΐ- 30 

1 fj γεωμετριχὴ Sa 2 πρῶτα Sa post γένους add. ταῦτα γὰρ ὑπάρχουσι ταῖς 

γραμμαῖς ὡς κοινόν τι Sà 3 post καὶ add. ὅτι S 4 ὅτι xt). om. S ἴδιον 

U (pr. n) post εἶναι add. τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως RU cf. vs. 31 5 δεῖξαι βού- 

λεται SR οὐδὲ ἑνὸς libri 8 ἀποδειχνύναι Sa 9 εἰ οὖν RSa!: οἷον Ua? 

9.10 ἀνάγχης R 11 xai om. U τοῦ om. Sa δέδεικται] c. 6 p. 1283 

13 «« om. S 15 post ἀΐδιον add. ἤγουν ἀνετάπτωτον καὶ ἀναγκαῖον Sa! οὐ γὰρ ἃ 

18 δὲ om. RS 19 δὲ Sa 20 xdv Sa: xai R 39 «ai prius om. SUa 

94 post ὄντος add. καὶ 5 29 ὡς om. RSa 30 ὅτι delevi ὑπαρχόντων RUa: 

εἰσὶν S 9T rfe 5c. d. om. 'S χαὶ χτλ. om. U 93 τῆς τοιαύτης om. Sa 
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διον ἕπεται τὸ συυπέρασμα, προσέϑηχε τὸ zal τῆς AME εἰπεῖν ἀπο- 94v 

δειξεως, τουτέστι χοινῷ λόγῳ πάσης ἁπλῶς d 
, 

συυπερασμα. 

wv » 3 , - — ^ 5 , 

ρ. 5024 Οὐχ ἔστιν dpa ἀπόδειξις τῶν φϑαρτῶν οὐδ᾽ ἐπιστήμη 
΄ - 3 ) Led , , Ψ , 

5 ἁπλῶς, ἀλλ᾽ οὕτως ὥσπερ χατὰ συμβεβηχός, ὅτι οὐ χαϑόλου 
αὐτοῦ ἐστιν ἀλλὰ ποτὲ χαὶ πῶς. 

Καλῶς οὐχ εἶπε ᾿χατὰ συμβεβηχός᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ χατὰ συμβεβη- 
- 1 c $. ^8 Y 5» » ^ ΤΕ 

χός. τοῦ γὰρ ὅτι Σωχράτης ζῷον ἀπόϊδειξις μὲν οὐχ ἔσται, διότι φϑαρ- ὅτ 
a ΄ ΄ E , y ED ^ , * - 3 

τὸν ὃ Σωχράτης᾽ τρόπον δέ τινα χατὰ συυβεβηχὸς dv λέγοιτο αὐτοῦ εἶναι 
LI NOE s Lm rU - D ἈΝ NL ΄ bl L53 » - ΄ ΄ τ 

10 ἀπόδειξις, ὅτι ἐφ. οὐ ἔστι χυρίως ἢ ἀπόδειξις, τοῦτο ὑπάρχει Σωχράτει, 

λέγω δὴ τὸ ἔμψυχον αἰσϑητικόν, ὃ xaD' αὑτὸ xal πρώτως ἐστὶ ζῷον. à 

οὐ χατὰ ΒΡ Βηκηε τοῦτο ὑπάρχει Σωχράτει ἀλλὰ ποτέ" διὰ τοῦτο οὐ 
χυρίως χατὰ συμβεβηχὸς Σωχράτης ζῷόν ἐστιν ἀλλὰ τρόπον τινὰ χατὰ συμ- ὅ 

, € - - 

χυρίως, xai οὗ προσεχῶς La) 

- c^ 

, - ὦ e bi *, ,- ^ ' 2 M * 

βεβηχός, διότι ἢ piv ἀπόδειξις ἐπ ἄλλου ἐσ 
οξῖτα n 15 τὸ ζῷον χατηγορεῖται, οἷον τοῦ αἰσϑητιχοῦ, Ot ἐχείνου δέ, ἔστ᾽ ἂν ἢ Σω- 

^ 2 4 ΄ 

χράτης, λέγοιτο ἂν ἀποδείχνυσϑαι ὅτι ζῷόν ἐστι τὸ Oi μὴ ἀεὶ ὃν τρό 

τινὰ τοῖς χατὰ συμβεβηχὸς ἐοιχὸς ἂν εἴη. διττῶς δὲ φέρεται ἢ γρὰφ 

τὰ μὲν γὰρ πλεῖστα τῶν ἀντιγράφων ἔχουσιν ὅτι τοῦ χαϑόλου αὐτοῦ 

ἐστιν, τινὰ δὲ ὅτι οὐ χαϑόλου αὐτοῦ ἐστι. xol ἣ μὲν δευτέρα γρα- 

20 cT σαφξστέρα ἂν εἴη, τουτέστιν ἐπεὶ αἡ χαϑόλου τὸ εἶναι Σωχράτην ζῷον" 10 

χαϑόλου γὰρ ἣν τὸ πρώτως xal παντὶ xai dsl τῷ ὑποχειμένῳ Dee ἢ 02 ἀπό- 
^ 

y τὸ 

^ » - , Χ - uy x 

οειςις τῶν τοηϊοῦτοων. τὸ ΟΞ ἀλλὰ 4 ποτε Xt πῶς. τοῦτ ἔστιν ὅτι ποτε 

χατὰ Σωχράτους τὸ ζῷον χατηγορεῖται, ἔστ᾽ ἂν ἡ ὃ Σωχράτης. τὸ δὲ xad 

πῶς, ὅτι οὐ πρώτως οὐδὲ xa. αὑτὸ 6 Σωχράτης ζῷον, ἀλλ᾽ ἐπεὶ πᾶς ἄνϑρωπος 
v, πᾶν ὃξ ζῷον αἰσϑητιχόν. ὁ Σωχράτης δὲ χαὶ ἄνϑρωπος xat αἰσϑητιχός. 25 ζῷον, 

διὰ τοῦτο ὁ Σωχραάτης ζῴῷον᾽ δεῖ ὃξ τὴν ἀπόδειξιν χαϑ᾽ αὑτὸ πρώτως 15 
, 

τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχειν. f, 0E ἑτέρα γραφὴ P λέγουσα ὅτι τοῦ χαϑό- 1 D 1 i i 7 [ i 
- - , 

Àou αὐτοῦ ἐστ! ftot τὸ χαϑόλου φησὶν ἐπί [τε] τοῦ χατὰ παντός, τουτ- 
Ζ5τ HL Fr EY m eR BUEOER EY VA EU πη τὴ ἔστιν ἐπειδὴ πᾶς ἀνϑρωπος ζῷον, διὰ τοῦτο xai Σωχράτης ζῷον" παντὶ 

1 προστέϑειχε R ὃ ὥσπερ οὕτω R 6 ἐστιν om. R 8 τὸ R ἔστι U 
9. 10 ἡ ἀπόδειξις εἶναι Sa 10 τοῦτο obx ἔστι σωχράτης Sal, om. οὐχ R 11 post 

ἔμψυχον add. τὸ Sa ζῴω Ua? 12 σωχράτει Ua?: ὁ σωχράτης RSa! 

13 ante σωχρ. add. ὁ Sa ἐστιν om. U 15 « R τὸ αἰσϑητικόν U 

16 ἐστὶ ζῶον Sa ὃν Sa: ἐστι RU 17 τοῖς delendum aut post συμβεβηχὸς adden- 

dum ταὐτὸν censuit Waitz Organ.II p. X post τοῖς add. μὴ R ἐοικὸς om. Sa 

δὲ Sa: μὲν RU 18 τῶν ἀντιγράφων Sa: om. RU τοῦ] τ΄ οὐ d 19 τινὰ-- 

ἐστι ἃ: om. RSU ἡπ-γραφή] πρώτη S 20 ante σαφεστέρα add. 7, λέγουσα οὐ 

χαϑόλου Sa 4v om. U 91 γὰρ---πρώτως om. S 292 τὸ δὲ asterisco notatum, 

cui tamen in mantissa nihil respondet a ὅτι om. R 98 χατὰ RU: τοῦ Sa 

Post dv add. δῆλον S, δῆλον ὅτι a z2i om. U 24 6 om. U 25 πᾶν-- 

αἰσϑητιχόν om. S αἰσϑητικὸν ἀνάπαλιν ζῶον U, om. ἀνάπαλιν a δὲ σωχράτης 

Sa χαὶ prius οἱ xai αἰσϑητιχός om. S 26 ὁ Sa: χαὶ RU :28 ἤτοι τὸ 
^ (τοῦ R)— παντός RUa?: τὸ ἀντὶ τοῦ -(ἀντὶ τοῦ om. S) χατὰ παντὸς βούλεται δηλοῦν Sa! 

τε delevi 29. p. 108,1 παντὸς δὲ ἀνθρώπου RUa* 
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γὰρ ἀνϑρώπῳ τὸ ζῷον. ἣ εἰ οὕτω φησὶ τοῦ χαϑόλου, xarà τὰ ἐνταῦϑα 25r 

παραδεδομένα λέγοι ἂν οὗ πρώτως τὸ ζῷον κατηγορεῖται" τοῦτο δέ ἐστι 

τὸ αἰσϑητιχύν: χατὰ παντὸς γὰρ τούτου τὸ ζῷον. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ τούτου 

χυρίως ἢ ἀπόδειξις ὅτι ζῷον, διὰ τοῦτο λέγοιτο ἂν χαὶ ἐπὶ Σωχράτους 

5 δείχνυσϑαι ὅτι ζῷον. τὸ δὲ ποτὲ xal πῶς ὡσαύτως ὡς χαὶ ἐν τῇ ἑτέρα 

Ἰραφῇ νοητέον, τουτέστιν ἐπὶ Σωχράτους οὐ χαϑόλου τὸ ζῷον ἀλλὰ ποτὲ 
' - 3 ) fy e ' , Ὁ M Χ ἣν TH 

xut πῶς, ἀλλ΄ οὕτως ὥσπερ χατὰ συμβεβηκός. δυνατὸν μὲν οὖν Tv 

τὴν φϑαρτὴν πρότασιν χαὶ χατὰ συμβεβηχὸς τῷ ὄντι λαβεῖν, ὡς εἰ ἐλέγομεν 
NI ΄ , » , 5330 Ψ - € - ΄ Dj - δωχράτης λευχός ἐστιν᾽. ἀλλ΄ ἵνα τῶν φϑαρτῶν προτάσεων τὰς μᾶλλον 

10 ἐγγιζούσας τῇ ἀποδείξει παραλάβῃ, διὰ τοῦτο παρέλαβε τὰς οὐσιώδη ἐχούσας 

ὃν χατηγορούμενον, οἷον ὅτι ὁ Σωχράτης ζῷον Ἶ τι τοιοῦτον" χαὶ διὰ τοῦτο, 90 
T 

t n& τὰς τοιαύτας ἔλαβε προτάσεις, εἶπε τὸ ὥσπερ χατὰ συμβεβηκός. 

[/ T5 x ΄ ΕῚ ΄ 1 [4 , B , 

p.75b26 Ὅταν à ἡ τοιαύτη, ἀνάγκη τὴν ἑτέραν μὴ χαϑόλου 
εἶναι πρότασιν xal φϑαρτὴν xal τὰ um. ἧς. 

15 Ὅταν δέ, φησί, τὸ φϑαρτὸν συλλογιζώμεϑα, ἀνάγχη τῶν δύο προτά- 

σξων τὴν ἐλάττονα xai φϑαρτὴν εἶναι xal u$ χκαϑόλου, φϑαρτὴν μέν, 25 

διότι χαὶ τὸ συμπέρασμα φϑαρτόν, εἴ γε μὴ οἷόν τε ἐξ ἀναγχαίων φϑαρ- 
"PF [td 

τόν tt συμπερανῦγναι, μὴ χαϑόλου δέ, ὅτι τὸ μὲν ἔσται τὸ δὲ 

οὐχ ἔσται ἐφ’ ὦν, τουτέστιν ἐπειδὴ φϑαρτὴν εἶναι ἀνάγχη τὴν 

20 ἐλάττονα πρότασιν, ἀνάγχη χαὶ μεριχὴν εἶναι ταύτην. ἐφ᾽ ὧν γὰρ 

ἀληϑεύει, τὸ μὲν αὐτῶν ἔσται τὸ ὃὲ οὐχ ἔσται. ὅσον μὲν γὰρ αὐτῶν 

οὔπω ἔφϑαρται, τοῦτο ἔσται, ὅσον ὃὲ ἔφϑαρται, τοῦτο οὐχ ἔσται" 80 

ὧν δὲ τὸ μὲν ἔστι τὸ δὲ οὐχ ἔστι, τούτων τὸ xav ἀλήϑειαν χατηγορού- 
μενον μεριχὸν εἶναι ἀνάγχη. οἷον εἴ τις λέγοι ὅτι πᾶς ἄνϑρωπος ζῷον, 

25 ἐπειδὴ πᾶς sonetaste gugeten ἀνάγχη τοὺς uiv ἐφϑάρϑαι τοὺς δὲ εἶναι" 

δὲ τοῦτο, οὐ χαϑόλου ἔσται τὸ πάντα ἄνθρωπον ζῷον εἶναι" οἱ γὰρ 

φϑαρέντες οὐ ζῷα ὥστε τὸ τινὰς εἶναι ζῷα μᾶλλον ἀληϑές. μεριχῇς δὲ 
οὔσης τῆς ἐλάττονος προτάσεως ἀποδειχτιχὸν οὐ γίνεται συμπέρασμα. 

Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων οὐχ ἔσται ἐχ τῶν τοιούτων, φησίν, 

80 προτάσεων τὸ χαϑόλου συλλογίσασϑαι, ἀλλ᾿ ὅτι νῦν. χυρίως μὲν 

γάρ ἐστι χαϑόλου τὸ χατὰ παντὸς χαὶ πρώτως χαὶ οὐ ποτὲ μὲν οὕτως 

ἔχον ποτὲ δ᾽ οὐχ οὕτως ἀλλ᾽ dii. τὸ δὲ πάντα ἄνϑρωπον ζῷον εἶναι οὐ 

1 7—'  συμβεβηχός om. Sa! 7, om. a? τοῦ χαϑόλου scripsi: inv. ord. RUa? 

y PLE R ὡς om. R ( xatà συυβεβηχός Ra?: χατασχευαστιχός U 

ἦν om. a? ὃ χαὶ om. U τῷ om. U λέγομεν RU 9 ante σωχρ. add. ὁ Sa 

11 6 om. U καὶ om. U 12 τοιαύτας ἔλαβε τὰς προτάσεις a 19 τοιαύτη om. 

Arist. 14 xai τὰ ἑξῆς om. RS 15 post ἀνάγχη add. χαὶ U 18 διότι R 

160—160 RSUa (n, rc. C): ᾧ---ᾧὁΟ Arist. 20 ταύτην post ἀνάγκη colloc. U 21 ἔσται 

prius Sa: ἔστ τι ΕΠ. 21.22 ὃς---ὃς R: 6—6 Sa! 28 δὴ a τούτων scripsi: 

τοῦτο RU: τούτου Sa τὸ tert. om. RU 4kn8ie RU: ἀκολουϑίαν a! 24 ὅτι 

om. S 21 οὐχ εἰσι ζῶα U ἀληδεὐει Sa 28 post συμπέρασμα add. lemma 

“Ὥστε οὐχ ἔστι συλλογίσασϑαι χαϑόλου, ἀλλ᾽ ὅτι vov Sa 29 δὲ Sa φησὶν ix τῶν 

(τῶν om. S) τοιούτων Sa 90 μὲν om. Sa 
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χαϑόλου" οὐ χαϑόλου γάρ ἐστι νῦν ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι χαὶ οἱ γενόμενοι ἄν- 25r 

E ζῷα Εν xai οἵ pu (ob γὰρ εἰσὶν οὔτε οἱ γενόμενοι 
΄ --», » ν »ν 

οὔτε οἱ γενησόμενοι), ἀλλ᾽ ὅτι οἱ νῦν ὄντες ἄνϑρωποι πάντες ζῷα εἰσιν" 40 
em 2 Ἁ J , ἃ »- * οὕτω γὰρ ΗΝ τῶν φϑαρτῶν ἀληϑὲς τὸ χαϑόλου, οὐ μὴν ἁπλῶς. ἀλλ 

Ἁ » - * , , Ὁ o,» Lh - ** UJ * Lo Ἃ ὦ 

οὐ τοιοῦτον τὸ εἰς τὰς ἀποδείξεις χαϑόλου συντελοῦν ἀλλὰ τὸ ἁπλῶς [^1] 

' 9 M e» Ἁ σ΄ —- 

xai οὐ ποτὲ μὲν οὕτω ποτὲ δὲ οὐχ οὕτως εἶναι ἐφ’ ὧν χατηγορεῖται. 
5 v w —— ^ 

οὐχ E&EOt!V αρὰ τῶν φϑαρτῶν ἀπόδειξις. 

2 wA , ^ ΄ 

10 αὐτῶν ἐνδέχεται εἶναι" πᾶς γάρ, φησίν, δρισμὸς ἢ ἀρχή ἐστι 

LY. i É cT 
εἴρηται 297 f ΡῈ αΡ 
, γσν *, , ba e -N , , - 

£x τῆς ὕλης εἰσίν, oí ὃξ £x τοῦ εἰόους, oi δὲ £x τοῦ συναμφοτέρου" oiov 
πο κε κοτε cuam emicat RT denen, ne. ACE τὸν Uuuóv ὁριζόμενος ἐκ τῆς ὕλης ἐρεῖς ζέσιν εἶναι τοῦ περὶ τὴν xapüíay 0 

- 5, v Ξ 5 ? . , 19 αἵματος, ἐκ δὲ τοῦ εἰόους ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως, 3x δὲ τοῦ συναυφοτέρου 

S. 
, LT ΄ - Δ 

ζέσιν τοῦ περὶ τὴν χαρδίαν αἵματος Qr ὄρεξιν ἀντιλυπήσεω:. οἵ μὲν οὖν 
vx ' b] , - ^ - ΄ Η , 

£x τοῦ εἰόους ὁρισυοὶ ἀρχαί εἰσι τῶν ἀποδείξεων αἱ γὰρ ἀποδείξεις ἐχ 
J 1 , ^ - * « 

τῶν αἰτίων τὰ αἰτιατὰ συλλογίζονται" αἴτιον ὃὲ τῆς ὕλης τὸ εἶδος: διὰ γὰρ 
M 2 LL τ c. * 4 ἘΞ ἀρ σι ΚΑ τ ον n» 5 » Lb » - € ^- 

τὸ τοιόνδε εἶδος xal f, τοιαὸδξ ἐστὶν ὕλη. εἰς ἀπόδειξιν οὖν τοῦ ϑυμοῦ 
, » 7i 

20 χρήσαιτο dv τις ἐν ἀρχῆς λόγῳ τῷ ἀπὸ τοῦ εἴδους δρισμῷ τοῦτον τὸν 
- 9 p 

τρόπον" ὁ δεῖνα ὀρέγεται ἀντιλυπῆσαι, τοῦ ὀρεγομένου ἀντιλυπῆσα! ζέει 
— M -— ^, - “ἘΞ Mw AT ee- ΒΞ bi M * ^ - € : 

τὸ | περὶ τὴν χαρδίαν αἴμα, ζέξι ἄρα τοῦ δεῖνος τὸ περὶ τὴν χαρδίαν aipa. 95 
n 

D E J - *, 

ἀρχὴν τὴς ἀπο- 
TCI 

o LA 

25, - , ΄ E . ET Δ, Ξ 
ἰδοὺ γοῦν ἐν τούτοις τῷ μὲν ἀπὸ τοῦ εἴδους Optcuc 

M "» 5 ΄ ^ - ΄ - 

δείξεως ἐχρησάμην. τὸν OS ἀπὸ τῆς ὕλης συμπέρασμα ἐποιησάμην ἀπο- 

σ τῇ ^ » — 5 -. ' -F E , *, ^ *, - Led! *, iU 

ὃ ὁειςεως οὐ γὰρ Οἷον τε ἐστιν αἀποδειχνύντα τὸν μεν ἀπὸ τὺς Ute ap Tv i2 

, , ^-^ » , * 5" * - v qi» up , ' 

ποιήσασθαι ἀποδείξεως συμπ tepaóua OS τὸν ἀπὸ τοῦ εἴδους, διότι οὐ τὰ 
ν - - - 4*3) L4 , - , 

αἴτια $x τῶν αἰτιατῶν ἢ ἀπόδειξις πιστοῦται, ἀλλ € ἐχ τῶν αἰτίων 5 
"oer 

zi 2 
CE 

x 

τὰ αἰτιατά. ὃ μέντοι ἐχ τοῦ συναμφοτέρου δρισμὸς ὃ αὐτό: ἐστι τῇ ἀπο- 
Hm , - ^ , , , * *, ^ - 

δείξει μόνῃ τῇ ϑέσει διαφέρων, διότι ἐν μὲν τῷ ὁρίζεσθαι ἀπὸ τῆς 
σ΄ 5 * - ' 

30 ὕλης ἀρχόμενοι λήγομεν ἐπὶ τὸ εἶδος, ϑυυὸν εἶναι cmn sme τοῦ περὶ 
" ΄ 7 » , ^N - » 

τὴν χαρδίαν ed QU ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως, ἐν δὲ τῇ ἀποδείξει ἀνάπαλιν 

χρώμεϑα ἐχ τοῦ εἴδους ἀρχόμενοι χαὶ λήγοντες εἰς τὴν ὕλην. εἰ τοίνυν 

πᾶς ὀρισυὸς 7, ἀρχή ἐστιν ἀποδείξεως T, συμπέρασμα τι ἀποδείξεως 

1 οὐ γάρ ἐστιν ἀληϑὲς καϑόλου S post ὅτι add. xai οἱ νῦν ὄντες ἄνϑρωποι τω 

γεννώμενοι itemque vs. 2 a? 1. 2 ἄνϑρωποι om. Sa 2 ζῷά εἰσιν post γενησόμενοι 

eolloc. Sa 09—3 γενησόμενοι om. Sa! 3 νῦν οἱ RUa? 4. 5 iM 

οὗ τοιοῦτον om. S 9 τὴν ἀπόδειξιν U ἀλλ᾽ ἁπλῶς Sa 6 immo ἔχον sive (oiáv 

t) εἶναι T dpa ἔστι U 10 7;, om. RSa cf. vs. 33 11 7 alt. om. a 12 ἐν τῷ 
Περὶ Ψψυχ.1 L1 p. 403229 sq. 13 post οἷον add. ὁ Sa 14 ὁριζόμενον R 

ἐρεῖ RSa εἶναι SUa: γὰρ τὴν R περιχαρδίου itemque vs. 16 ἃ 15 ὄρεξις U 

18 αἰτία S 18.19 ὁιὰ---εἶδος om. Sa! 19: ὕλη ἐστίν Sa 20. 21 τὸν τρόπον 

τοῦτον U 22 ζέει---αἴαα om. U 26 ἀποδείξεως om. RU 30.31 περι- 

χαρδίου Sa 32 [χρώμεϑα] ---[καὶ] λήγομεν conieio 33 post πᾶς add. ὁ U 

7, prius om. RSa cf. vs. 10 τι ἀποδείξεως om. S 
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7 ἀπόδειξις ϑέσει μόνῃ διαφέρουσα, δέδειχται δὲ ὅτι τῶν φϑαρτῶν 25v 

οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις, συναποδεδειγμένον ἂν εἴη ὅτι οὐδὲ ὁρισμὸν τῶν φϑαρ- 10 

τῶν οἷόν τε ἀποδοῦναι. εἰ γάρ τις εἴποι τὸν Σωχράτην ζῷον εἶναι hogy 

ὕνητόν, οὐ τὸν Σωχράτην ὡρίσατο ἀλλὰ τὸν EMITE ipis εἴ γε ὃ μὲν 

5 δρισμὸς ἀντιστρέφειν ϑέλει πρὸς τὸ ὁριστόν, οὐχ ἀντιστρέφει δὲ πρὸς τὸν 

Σωχράτην. τὸ ὃξ ϑνητὸν ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ χαϑόλου ἀνϑρώπου παραλαμ- 

βάνεται ὡς πεφυχότος χατὰ τὰ ἄτομα ἀποῦνήσχειν, οὐ μὴν χατὰ τὸ Ópt- 
στὸν εἶδος" T ὡς γὰρ οὐχ ἔστι χατὰ τὸ δριστὸν εἶδος οἷον εἰπεῖν τὸ γελα- 16 

στιχόν, οὕτως λέγεται xai δίπουν xal χερσαῖον. 

eo) 10 p. 75533 At δὲ τῶν πολλάχις iprapetars ἀποδείξεις xat ἐπιστῆμαι, 

x ΄ , , ^x 5» , , , 

otov σελήνης ἐχλείψεως, δῆλον ὅτι fj μὲν τοιαίδε εἰσίν, αἰεί 

εἰσιν, ἡ ὃ οὐχ αὐεί, χατὰ uépoc εἰσίν. ὥσπερ ὃ ἡ £xAetitc, óo- 
αὐὖτως τοῖς ἄλλοις. 

[p MN * -Ὁ-Ὁ- - ^ T 5» FM LI - ' -Ο "» , 

ὑπειδὴ εἶπε τῶν φϑαρτῶν μὴ εἶναι ἀπόδειξιν, ζητεῖ περὶ τῶν αιδίως 20 

15 μὲν γινομένων φϑειρομένων δὲ χατὰ τὰ μεριχά, οἷον ἐχλείψεων. εἰ γὰρ 
- ^ *, , 

i 

ἑχάστη τῶν ἐχλείψεων φϑαρτή ἐστιν, πῶς ἐπὶ τούτων φαμὲν ἀπόδειξιν ιν 

3 ^ M X eo [d ΄ x - ' , Ἂν , E] 3 ^ εἶναι; xal φησὶν ὅτι ἐχάστη uiv τῶν χατὰ μέρος ἐχλείψεων οὐχ ἀποδειχτή, 
5 ΄ , κι ΄ e ^ ' L » ΄ ' — - 

ἐπείπερ ἐστὶ γενητὴ xal φϑαρτή, ἢ δὲ ἀπόδειξις οὐχ ὡς ἐπὶ τῆσδε τῆς 

ἐχλείψεως γίνεται τῆς χατὰ τήνδε τὴν ὥραν γινομένης ἀλλὰ χατὰ 95 

20 τὸ χοινὸν εἶδος τῶν ἐχλείψεων, τῶν ὅσαι ὑπὸ τὴν αὐτὴν πίπτουσιν αἰτίαν. 

ἀλλ οὐδὲ ὡς μιᾶς οὔσης τῆς σελήνης, οὕτω ποιούμεϑα τὰς ἀποδείξεις, 

ἀλλ᾽ ὡς εἰ wal μυρίαι ἦσαν ὑπὸ τὴν ἀντίφραξιν τῆς γῆς ἐχλιμπάνουσαι. 

ταύτην οὖν ἀπόδειξίν φαμεν χυρίως τὴν ἐπὶ τῆς ἐχλείψεως τοῦ ἡλίου 

τε xal τῆς σελήνης, διότι οὔτε ὡς ἐπὶ τῆσδε τῆς ἐχλείψεως οὔτε 

35 ὡς ἑνὸς ὄντος τοῦ ἡλίου xol μιᾶς τῆς σελήνης ποιούμεϑα τὰς ἀπο- ς 
δείξεις. ὥστε οὐ τῆσὸξε τῆς ἐχλείψεώς ἐστιν ἢ ἀπόδειξις ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐχλεί- 

, Y , 

ψεως τῆς χατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας qwouévne, χἂν μυρία ἡ τὰ ἐχλιμπάνοντα. 
b ^ v , 

δι᾿] αὐτῆς μέντοι τῆς χατὰ τήνδε τὴν ὥραν γινομένης οὐχ ἔστιν ἀπό- 80 
* ^ » - T ree: 

δειξις, εἰ μὴ οὕτως ὥσπερ xui τῶν ἄλλων φϑαρτῶν ἐλέγομεν εἶναι ἀπό- 

9 τὸν om. U 4 οὐ om. RU 9 τὸ RS: τὸν Ua 6. 1 παραλαμβανόμενον RU 
8 fort. οὐ γὰρ ὡς οἷον RSa!: ὥσπερ Ua? fort. εἰπεῖν otov τὸ alt. om. SUa 

9 εἰπεῖν xai Ua?: οὐδὲ τὸ Üvqtóv . καὶ τὰ λοιπὰ, τό τε Sa!: χαὶ--- χερσαῖον deleverim 

post xai alt. add. τὸ Ua! 11 ἐχϑλίψεως a δῆλον χτλ. om. S τοιαίδε Ra 
(€ M F u p, corr. c): τοιάδε U: τοιοῦδε Arist. αἰεί RUa (A p n): ἀεί Arist. 12 εἰσιν 

om, U αἰεί RUa (A): ἀεί Arist. ἔκϑλειψις sic ἃ 15 τὰ---ἐχλείψεων RUa?: τὸ 

μὴ συνεχῶς ἀλλὰ διακόπτεσϑαι χρονικοῖς διαστήμασιν, οἷον ἔστω περὶ σεληνιαχῆς ἐχλείψεως Sa! 

10 post ἐστιν add. ἐχλείπουσα γὰρ ἣ σελήνη πάλιν φωτίζεται Sa 11 ἀποδειχτιχή U 

18 εἰσι γενηταὶ zal φϑαρταί U 20 τῶν prius om. R τῶν alt. deleverim 

ἐμπίπτουσιν Sa 21 τῆς om. RSa cf. vs. 25 92 ἀλλ ὡς ---24 ἐχλείψεως] ὥστε ob 
τῆσδε τῆς ἐχλείψεώς ἐστιν ἡ ἀπόδειξις, ἀλλὰ τῆς ἁπλῶς ἐχλείψεως Sa! ἐχλιμπανούσης U 

23 post τοῦ add. τε αὶ 24 ὥστε (poSt ἐχλ.) S 25 τῆς om. Ua? 26 ὥστε-- 

ἀπόδειξις om. Sa! 21 τῆς om. RU 28 δι᾿ delevi τήνδε om. RU 

29 post ἐλέγομεν add. μὴ Sa! post εἶναι add. τὴν a? 
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δειξιν, τῷ τὸ ἐν τούτοις χαϑόλου ἀποδείχνυσϑαι. τὸ αὐτὸ x«l ἐπὶ τῶν 95v 
παραπλησίων. 

p. 75b 81 Ἐπεὶ δὲ φανερὸν ὅτι ἕχαστον ἀποδεῖξαι οὐχ ἔστιν ἀλλ᾽ 

ἢ ἐχ τῶν ἑχάστου ἀρχῶν, dv τὸ δειχνύμενον ὑπάρχῃ Tj ἐχεῖνο, 
5 οὐχ ἔστι τὸ ἐπίστασϑαι τοῦτο. 

[^ , ^ , e 

Ext xai τοῦτο znpgtbue: τοῖς περὶ ἐπιστήμης δεδειγμένοις, ὅτι οὐχ 

μ 
D 

z 
c 

, 
z 
- ἀρχεῖ (εἰς) τὸ ποιῆσαι ἀπόδειξιν τὸ ἀληϑεῖς τε xal ἀμέσους λαβεῖν προτά- 

σεις, ἀλλὰ xai δεῖ οἰχείας τοῦ ὑποχειμένου ἀποδειχτοῦ εἶναι ταύτας. 

ἐὰν μὲν γὰρ εἴπω οὕτως, ὅτι πᾶς λίϑος χέχρωσται, πᾶν τὸ χεχρωσμένον 
10 σῶμα ἐστι, πᾶς ἄρα λίϑος σῶμα ἐστιν, ἔλαβον μὲν προτάσεις ἀληϑεῖς, 

ἀλλὰ xai ἀμέσους (οὐδενὸς γὰρ ὅρου δέομαι μέσου Sas ὁ ἀποδεῖξαι T, ὅτι ὁ λί- 40 

ϑος puma 3, ὅτι τὸ χεχρωσμένον σῶμά ἐστιν), οὐ μὴν οἰχεῖος ὃ μέσ σος ὅρος 
D 

τῷ ὑποχειμένῳ τὸ γὰρ χεχρῶσϑαι πολλοῖς xal ἄλλοις ὑπάρχει. δεῖ δέ, ὡς 

πολλάχ!ς εἴρηται, τὴν ἀπόδειξιν ἐκ τῶν ἑχάστου οἰχείων ἀρχῶν γίνεσϑαι, του- 

15 τέστιν ἵνα ὃ μέσος ὅρος οἰχεῖος ἢ τοῖς ἄχροις xal μηδενὶ ἄλλῳ χοινός. ὥστε, 
φησί, δεῖ οὐ μόνον ἐς ἀληϑῶν xai ἀμέσων ἀλλὰ x«i ἐξ οἰχείων τοῦ συμ- 
περάσματης εἰλῆφϑαι τὰς προτάσεις᾽ ἐπεὶ οὕτω, φησί, καὶ τὸν Βρύσωνος 
τετραγωνισμὸν δεῖζαι δυνατὸν ἔχ τινων χοινοτέρων xai μὴ ἐχ τῶν οἰχείων 45 
, - - , [d a T , [2 ' 

4 p wv «00 προχξιμξενου.- 6 ἕν 00V Ἀριστοτέλης περι οὔ Βρύσωνος τε- f 
Li 

^A M τον ὃξ ᾿Αλέξανδρός φησι Βρύσωνα ἐπι- c^ 30 τραγωνισμοῦ τοσοῦτόν φησιν. 
εἰρῆσαι τετραγωνίσαι τὸν χύχλον τὸν τρόπον τοῦτον. | παντός, φησίν, ἐγγρα- 181 

i i 5 

φομένου ἐν τῷ χύχλῳ εὐθϑυγράμμου σχήματος μείζων ἐστὶν 6 cac τοῦ 
8, πῇ ! i D ? 

i E 4 ἐγγράφεσϑαι δὲ λέγεται ἐν χύχ) 24. 6E περιγραφομένου ἐλάττων (ἐγγράφεσϑαι δὲ λέγεται ἐν χύχλῳ εὐϑύγραμμον 

τὸ ἐντὸς τοῦ χύχλου γραφόμενον, περιϊράφεσϑαι δὲ τὸ ἐχτός)" ἀλλὰ xat 

25 τὸ μεταξὺ τοῦ τε ἐγγραφομένου xal περιγραφομένου εὐθυγράμμου Ἰραφό- 40 

μενον εὐϑύγραμμον ἀχῆμα τοῦ μὲν περιγϊραφομένου ἐστὶν ἔλαττον τοῦ δὲ 

ἐγγραφομένου υὑεῖζον: τὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ μείζονα xal ἐλάττονα ἴσα ἀλλήλοις 

τα 
, «Eb γραφομένῳ εὐθυγράμμῳ τοῦ τε 

χομεν ὃὲ παντὶ δοϑέντι εὐθυγράμμῳ 

D 

ἐστίν ὁ χύχλος dpa ἴσος ἐστὶ τῷ us 
ML γραφομένου xai περιγραφομένου. 

» ^ wv 

30 ἴσον τετράγωνον συστήσασϑαι᾽ τῷ x χλῳ apa (Gov τετράγωνον ἔστι ποι- 
L4 ἤσαι. ὃ μὲν οὖν ᾿Αλέξανδρος οὕτως. ἔλεγε δὲ ὁ φιλόσοφος llpóxhow τὸν 45 

Li 

Y 
c Ξ 

, 

Ü 

1 τὸ ἐν αὐτῶ Ua?: μὴ ἐν τούτοις τὸ Sa! post αὐτὸ add. δὲ Sa! 2 post zapa- 

πλησίων add. νοητέον Sa! 4 ἂν «i. om. S D τοῦτο om. U 1 εἰς addidi 
8 xai δεῖ scripsi: καὶ διὰ U: om. RSa ἀποδειχτοῦ scripsi: ἀποδειχτιχοῦ U: ἀποδειχτι- 

χὰς RSa ταύτας U: ἐπιστήμας RSa 9 μὲν om. R ὅτι om. Sa 11 ἀλλὰ 

om. Sa δεῖξαι R 7 om. S: οἷον a 12 τὸ χεχρωσμένον RU: ὁ λίϑος Sa 

13 χέχρωται U 14 οἰχείων ἑκάστου Sa 15 ἡ RU: ὑπάρχη Sa 16 δεῖ 

φησιν Sa 19 ὁ piv οὖν RSa: xai ὁ μὲν U post τοῦ add. ὑπὸ τοῦ SUa 

post βρύσωνος add. γεγονότος Sa 20 post τετραγωνισμοῦ add. τοῦ χύχλου Sa 

post φησιν add. ὅσον ἣ τοῦ παραδείγματος ἀπήτει χρεία Sa 22 pe ees εὐϑυγράμ- 

μοῦ Sa! 24— p. 114,17 τὸ ἐντὸς- -ἴσα ἔσται RUa? (27 τὴν δὲ R 80 ἄρα 

seripsi: tva Ua?: om. ut ἴσον ---ποιῆσαι R 30. 31 ποιήσασϑαι a? 31 οὕτως om. R 

post δὲ add. ὅτι RU Πρόχλον b ex Paris. 1917: zpóxAo; RUa*? 
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αὑτοῦ διδάσχαλον ἐπισχήπτειν τῇ ᾿Αλεξάνδρου ἐξηγήσει, ὅτι, εἰ οὕτως ἐτε- 1181 

τραγώνισεν ὁ Βρύσων τὸν χύχλον, συνέτρεχε τῷ ᾿Αντιφῶντος Fete 

τὸ γὰρ μεταξὺ τοῦ ἐγγραφομένου xoi περιγραφομένου εὐϑυγράμμου γραφό- 

usvov σχῆμα ἐφαρμόζειν τῇ τοῦ χύχλου περιφερείᾳ, τοῦτο χαὶ ὁ ̓ Αντιφῶν 

5 ἐποίει, ἕως οὗ ἐφήρμοσεν, ὡς ἐχεῖνος ἔλεγεν, εὐϑεῖαν περιφερείᾳ. ὅπερ 

ἀδύνατον" εἴρηται δὲ περὶ τούτου ἐν ταῖς Φυσιχαῖς. οὐχ ἂν οὖν 6 ᾽Αρι- 

στοτέλης τὸν Βρύσωνος τετραγωνισμὸν ὡς ἕτερον ὄντα παρὰ τὸν ᾿Αντι- 50 

φῶντος παρετίϑει, εἴ vs οὕτως ὃ Πρύσων ἐτετραγώνισεν. ἐγὼ δέ, φησὶν 

ὃ Πρόχλος, xoi τὸ ἀξίωμα ψευδὲς. εἶναι λέγω οὐ γὰρ ἀληϑὲς τὸ τὰ τοῦ 

10 αὐτοῦ μείζονα xal ἐλάττονα, ταῦτα ἴσα εἶναι ἀλλήλοις" τὴν γοῦν δεχάδα 

(ovy uiv εἶναι τῶν ὀχτώ, ἐλάττονα ὃὲ τῶν δώδεχα" ἀλλὰ. δὴ xai τὰ 

ἐννέα ὁμοίως τῶν μὲν δώδεχα ἐστιν ἐλάττονα, μείζονα δὲ τῶν ὀχτώ" xal οὐ 

δήπου τὰ δέχα καὶ τὰ ἐννέα ἴσα ἐστίν, ἐπειδὴ τῶν. αὐτῶν, τῶν τε δώδεχα χαὶ 
τῶν ὀχτώ, χαὶ μείζονά ἐστι χαὶ ἐλάττονα. οὐχ ἄρα, χἂν τοῦ αὐτοῦ, [τὸ μεταξὺ] 

150. τοῦ τε ἐγγρὰφ ομένου χαὶ τοῦ περιγραφομένου, με ἠζονά ἐστι χαὶ ἐλάττονα 118. 

ὃ χύχλης χαὶ τὸ μεταξὺ τοῦ τε ἐγγραφομένου χαὶ τοῦ “περιγραφομένου᾽ 

Ἰραφόμενον εὐθύγραμμον, ἤδη διὰ τοῦτο xal ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, εἰ μή τις, 

ὅπερ ἤδη εἴρηται, χατὰ τὸν ᾿Αντιφῶντα τὸ μεταξὺ τοῦ ἐγγραφομένου xat 
1 TRY , L. τ x *0f7 5 ΤΕ Do ci Aen e 

eot EE ρθῶ Ἰραφόμενον εὐϑύγραμμον ἐφαρμόζειν φησὶ P. χύχλῳ. ὕπερ 
à T 

pl 

ἀδύνατον" οὐδέποτε γὰρ εὐϑεῖα περι Ves ἐφαρμόζει. ὃ οὖν [Πρόχλος 5 a εὶ Hio x 

SE τ θη ον τὸν Βρύσωνα τὸν τρόπον τοῦτον: παντός, φησί, τοῦ 

(p (ὡς Qo» 
, e: 

[ΟἹ 
— 
q 

Ἰραφομένου εὐϑυγράμμου μείζων ἐστὶν ὁ χύχλος, τοῦ Oi Spp ον 

M ἐλάττων: οὗ ὃὲ ἔστι μεῖζον xal ἔλαττον, τούτου ἔστι χαὶ ἴσον: ἔστι δὲ 

eifov xal ἔλαττον εὐθύγραυυμον τοῦ χύχλου" ἔστιν ἄρα αὐτοῦ χαὶ ἴσον. 
Ari 

M ' ' , NN » 2j “- 5 - o , [sd [- , - 

χαὶ πρὸς τὰ Πρόχλου 05 ἔστιν ἐχεῖνο εἰπεῖν. Ott, εἰ οὕτως 0 Βρύσων χατε- τῷ ́ι 

σχεύαζε τὸν τοῦ χύχλου τετραγωνισμόν, οὐδὲ χατεσχεύαζεν ὅλως ἀλλὰ τὸ 
^ b] - ) - »^* ' Ι΄ * , ΄ - ΄ 

ἐξ ἀρχῆς {τεῖτο. οὐδὲ γὰρ οἱ τὸν χύχλον τετραγωνίζοντες τοῦτο ἐζη-“10 

τοῦν, εἰ οἷον τέ ἐστι τῷ χύχλῳ ἴσον τετράγωνον εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς οἰόμενοι ὅτι 

ἐνδέχεται εἶναι οὕτως ἐπειρῶντο τετράγωνον ἴσον τῷ χύχλῳ γεννᾶν. τὸ δὲ 
- ' - I] , y4 e γι e f [d ποὺ σ M 

30 νῦν παρὰ τοῦ [lpóxkou λεχϑέν, ὡς ἔλεγεν ὃ ἡμέτερος διδάσχαλος, ὅτι μὲν 

ἐνδέχεται ἴσον εἶναι τῷ χύχλῳ τετράγωνον, εἴπερ ἄρα xai τοῦτο συγχωρη- 
΄ BS , N ALL f "T τ eise ΄ » 

ϑείη, ἔδειξεν: οὐ μὴν δὲ χαὶ χατέγραψεν ἴσον τῷ χύχλῳ τετράγωνον οὐδὲ 

πῶς ἂν τοῦτο Ὑένοιτο ἐδίδαξεν, ὅπερ ποιῆσαι βούλονται oi τὸν χύχλον  τε- 
΄ e 2 ^ - - 

τραγωνίζοντες. xoi ὃ ᾿Αριστοτέλης δὲ ὡς περὶ τετραγωνισϑέντος τοῦ χύχλου 15 
- [4 bi ^ D , , Χ MJ - σ * e αν e 

35. ὑπὸ τοῦ Βρύσωνος, εἰ xol μὴ γεωμετριχῶς, οὕτως εἶπεν. ὥστε οὐδὲ ἢ 
, Πρόχλου ἐξήγησις προσφυὴς εἶναι φαίνεται. εἰ δέ τις καὶ συγχωρήσοι 

1 si om. U ὃ τῷ γὰρ Ua? 4 ἐφαρμόξει R ὁ om. R ὃ post ἐποίει 

add. γράφων R 6 ἐν ταῖς Φυσιχ.] cf. Philop. (XVI vol.) p. 31,8 sq. ' τοῦ (post 

παρὰ) R 8 ἀντετίϑει R φημι αὶ 9 λέγω om. R 11 δώδεχα  Ua?: 

τη R τῶν (post καὶ R 12 ὁμοίως --1ὃ ἐννέα om. a? δώδεχα U: τὰ αὶ 

14 τὸ μεταξὺ delevi 15 εἶναι Ua? post ἐλάττονα add. διὰ τοῦτο καὶ Ua? 

16 τε post ὁ colloc. R 11 post ἤδη add. καὶ R ταῦτα Ua? 25 post δὲ alt. 

add. ποτε Ua? 21 ἥτει R 90 περὶ R 31. 82 συγχωρηϑείη χαὶ τοῦτο R 

94 δὲ T: om. RUa? 96 συγχωρήσει R 

NP en ^ 
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[4 * , -É( - ^ * Y - ΄ 

οὕτω τὸν Βρύσωνα χατασχευάζειν, πρὸς αὐτὸν ἔστιν ἀντειπεῖν ὅτι 1185 
Sic. x - ΄ ena 55 Ω.7 3 ΄ 4.2 σ ν -- 

ixi μὲν τῶν διμογενῶν ἀληϑής ἐστιν ὃ λόγος, ὅτι οὗ ἔστι μεῖζον 
νι , v ^ v LI 

xai ἔλαττον, τούτου ἔστι xal ἴσον, ἐπὶ μέντοι τῶν ἀνομοιογενῶν 

οὐχέτι "ers τοῦτο. δείχνυται γοῦν παρὰ τῷ γεωμέτρῃ ὅτι ἐπὶ τοῦ fut 
- ΄ * ? l4 — 

5 χυχλίου τοῦ ΓΔΒ ἢ dx! ἄχρας τῆς διαυέτρου τῆς ΓΒ 
' 

τρὸς ὀρϑὰς ἀγομένη 20 
sn9-we T T(duTme- Syrh- I EE τ διᾺ εὐϑεῖα ἢ Al πάντως ἐχτὸς μὲν πίπτει τοῦ χύχλου. τῶν δὲ δύο γωνιῶν 

, ' - ^ v ' - , £ ' - , Ἀ 

τῶν γινομένων ὑπὸ trs περιφέερξιας χαὶ τ ᾿ς οιἰαμξετροῦ χα! Ett ὑπὸ X 
ὲ 

Ea s ἐξα ταν 
πρὸς ὀρϑὰς ἀχϑείσης xai τῆς περιφερείας, λέγω δὴ τῆς ts ἐχτὸς τῆς ὑπὸ 

A 5 ΄ ΄ ΄ » ΄ 

ΑΓΔ χαὶ τῆς ἐντὸς τῆς ὑπὸ ADD, $ μὲν ἐχτὸς πάσης ὀξείας γωνίας 
5 , ZA 2 , , ' ^ ^ , , , 

10 εὐθυγράμμου ἐλάττων ἐστίν, ἢ ὃξ ἐντὸς πάσης ὀξείας γωνίας εὐϑυγράωμου 

(QM e 
Brun dino ewas Sa epe: 'ascRO d e (ue en bod eroe αξίζων χαὶ ἰδοὺ ἐνταῦϑα τῆς αὐτῆς ὀξείας εὐθϑυγράμμου γωνίας 25 

^ q 

7 ἴσην εὑρεῖν οὐχ ἂν το euet διὰ τὸ 
* - - ΓΞ , ; LH ἀνομοιογενῖ, εἶναι τὰ ξ εὐθείας γὰρ xai περιφερείας ὑπόχεινται 

, n ^ - ^"^ RB 

προχείμεναι γωνίαι, ἃς xal χερατοειδεῖς χαλοῦσι. χαὶ τὸ παράδοξον, 
a ΄ Ξ' ΄ P] Mw - ^ ' ἘΞ 

15 ὅτι xal τῆς ἐχτὸς port ἐπ᾿ ἄπειρον αὐξηϑῆνα! δυναμένης xai μειωϑῆναι 
- , , Y , n. 9 » - 

τς &Vti0s, χαὶ gu αλιν ts ἐντὸς e πειρῶν a αὐξεσϑα! ὃ δυναμένης μειοὺυ- 

^M - , » ' 55 , , ) - 

σϑα! 0z της ἐχτός, οὔτε 7 ξχτος QucO0UEVT Ex ἀπειρὴν "T ποτὲ γενήσετα! 

- ΄ * » ΄ ν e "» * PEG , 560 , ?3 3 " $$ "... ὀξεία. γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ, ἀλλ ἀεὶ ἔσται πάσης ἐλάττων, οὔτε T ἐντὸς 80 
v - , - - ΄ Ν vA «^ 4 

ἐπ᾿ ἄπειρον αὐξομένη τῇ ὀρϑῇ ποτε γενήσεται ἴση. αὔξζομεν Oi τὴν μὲν 

50 ἐχτὸς γωνίαν ἐλάττονας χύχλους γράφοντες" οἷον ἐὰν τέμω τὴν [Ἢ δια- 
' ' ;* - ' NJ " 

uetpov χατὰ τὸ E σημεῖον xai τὴν DE 
— 

εὐθεῖαν δίχα χατὰ τὸ Z 
, ^ — , ^ - [^ - ΄ 

χέντρῳ uiv τῷ Z διαστήματι OE τῷ Ll χύχλον γράψω, οἱ e 
ιν e» (^ x 

-- 
cl εἰ o τς ΓΗΒ; ἢ μὲν ἐχτὸς Ἰωνία f, ὑπὸ AUH ηὔξηται, καὶ πάλ 

΄ , kl ^ ^ 9 * 

πάσης ὀξείας ἐστὶν ἐλάττων διὰ τὸν εἰρημένον λόγον᾽ ἐπὶ παντὸς γὰρ 
, ^ à 25 χύχλου δέδειχται τὸ ϑεώρημα τῷ εωμέτρῃ. χατὰ τὸν αὐτὸν [ & τρόπον 35 

πᾶλιν τὴν τοῦ ἐντὸς χύχλου ΝΗ, τεμὼν χαὶ ἐλάττονα χύχλον ἐγγράψας 

χαὶ τοῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον ποιήσας ἀξὶ μὲν αὐξω τὴν ἐχτός, μειῶ δὲ τὴν 

) Ἢ 
3 * bI , P ' 

ἐντός, xal οὔτε ἢ ἐχτὸς γενήσεταί ποτε ἴση ὀζεία εὐθυγράμμῳ o: E (t M 
. ' ἊΨ - en, ν ΄ MAN - * 093 ,u 

ἐντός, ἀλλ ἢ μὲν ἐχτὸς del ἔσται ἐλάττων, ἢ ὃξ ἐντὸς ἀεὶ μείζων. οὕτω 
᾿ς M uL - ^' ' , , ^ ^ ^N Lg MI ' 

30 μὲν τὴν μὲν ἐχτὸς αὔξω, ust Oi τὴν ἐντός. ἀνάπαλιν δὲ goto μὲν᾽ τὴν 
΄ - , ^- ES ΄ - ^ 

posuer ὃξ τὴν ἐχτὸς ὑείζονας χύχλους περιγράφων τοῦτον τὸν vpómov. 
3 ) , , LN ' ». ' , j 

ἐχβάλλω 424p τὴν ΓΒ διάμετρον ἐπ᾽ εὐϑείας ἐπὶ τὸ E, καὶ χέντρῳ μὲν 40 
ι i 

τῷ B διαστήματι δὲ τῷ BD χύχλον γράφω, οὗ ἡμιχύχλιον τὸ DZE. xe 

δῆλον ὅτι τὸ L'ZE ἡμιχύχλιον ἐντὸς πεσεῖται τῆς AT εὐϑείας διὰ τὸ Oe 
SEM [τὰ τα s xc Ouué- bc ῥὀροϑὰς ἀτουΐξ E oc e aee is n 

35 O&t) θα! ὅτι Ὦ ἀπ ἄἀχρας τῆς Qu4uecpou πρὸς 6opuUds ἀγομξενη, παντως ἐχτος 
i r i ἢ i rr r 

* , , E . ^ ^ LP A -" ^ -- - 

πίπτει τοῦ χύχλου. ὅτι δὲ οὐδὲ μόριόν τι τοῦ ἡμιχυχλίου τοῦ ἐχτὸς τοῦ 

ΓΖΕ ἐφράπτεται μορίου τινὸς τοῦ ἐντὸς ἡμιχυχλίου τοῦ ΓΔΒ, δῆλον ἐν- 6 

rd 349 - , 

5 τεῦϑεν. εἰ yàp ἅπτεται, ἀπὸ τοῦ σημείου, xaü ὃ ἐφαρμόζουσιν, εἰ τύχοι, 

3 τῶν μὴ ὁμογενῶν R 4 οὖν Ua? περὶ τῆς γεωμετρίας R: fort. παρὰ τοῦ γεω- 

μέτρου 5 τοῦ RU: τὸ a? 8 δὲ Ua? 10 ἐλάττων---εὐϑυγράμμου om. R 

13 ὁμογενῆ Ua? 18 πᾶσι μείζων Ua? 21 s alt. om. Ua? 22 γράφω Ua? 

23 e—a17 om. Ua? 98 ὀξείᾳ scripsi: εὐϑεία RUa* 29 μὲν ἐντὸς---ἐκτὸς Ua* 

29.30 οὔτε μὴν τὴν ἐκτὸς a? 35 ἀπ᾿] & evan. R 36 δὲ om. R ὃ scripsi: ἢ RUa? 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 8 
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τοῦ H, ἐπεζεύχϑωσαν ἐπὶ τὰ χέντρα τῶν χύχλων, τό τε DB xai τὸ O, ἢ 18v 

HB, ΗΘ εὐϑεῖα. ἐπεὶ οὖν τὸ Θ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ἐντὸς ἡμιχυχλίου, 45 

ἴση ἐστὶν ἣ OH τῇ ΘΙ" πάλιν ἐπεὶ τὸ DB χέντρον ἐστὶ τοῦ ἐχτὸς ἧἥμι- 
χυχλίου τοῦ ['ZE, ἴση ἐστὶν ἢ BH τῇ Bl. ἀλλὰ $ ΒΘ τι ἢ [9 ἴσαι 

ὅ εἰσὶ τῇ ΘΗ: $ ἄρα HB ἴση ἐστὶ ταῖς ΒΘ, OH. τριγώνου ἄρα τοῦ 

ΗΘΒ αἱ δύο πλευραὶ αἱ HO, ΒΘ τῇ μιᾷ τῇ HB. ἴσαι εἰσίν, ὅπερ ἀδύνατον" 

οὐχ ἄρα ἐφαρμόζει μέρος τι τοῦ ἐχτὸς χύχλου μέρει τινὶ τοῦ ἐντός, τέωνει 
ἄρα ὁ ἐχτὸς χύχλος τὴν ὑπὸ ΑΙῊ γωνίαν. xai οὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον τῷ o0 

αὐτῷ τρόπῳ ἐχτὸς γράφων χύχλους ἐπ᾿ ἄπειρον μὲν τὴν ἐχτὸς γωνίαν 

10 μειῶ, αὔξω δὲ τὴν ἐντός χαὶ οὐδέποτε ἢ ἐντὸς αὐξομένη ἴση γενήσεται 

τῇ ὑρϑῇ, ἀλλ᾽ dsl πάσης ὀξείας εὐϑυγράμμου μείζων γίνεται. εἰ τοίνυν δέ- 

ὄξιχται ὅτι ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ μεῖζον μέν τι xal ἔλαττον εἶναι, οὐχέτι δὲ 

χαὶ ἴσον διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῶν μεγεθῶν, χαχῶς ἄρα ὃ Βρύσων ἐλάμ- 

βανεν ὅτι, εἰ usilov τοῦ χύχλου ἐστὶ τὸ Serpo php εὐθύγραμμον χαὶ 
, 

15 ἔλαττον τὸ ἐγγραφόμενον, ἔστιν ἄρα xal ἴσον τὸ μεταξὺ τοῦ τε ἐγγραφομένου 119r 
^ 

χαὶ τοῦ περιγραφομένου" ἀνόμοια γὰρ χανταῦϑα τὰ μεγέϑη, ide δὴ τὸ 
94Q X [r4 $ ΦΧ » wv 

εὐθύγραμμον τῷ χύχλῳ, ὥστε οὐδὲ ἴσα ἔσται. 

8 τῇ e τῆς corr. U? ἐπὶ τοῦ R 4 39 Ua*: 99 R 5 "f R : ϑ Ua? 
$5 alt. R: ὃγ Ua? 6 89 Ua?: 98 R 8 ay8 αὶ 10 post οὐδέποτε add. δὲ Ua? 
11 μείων Ua? γίγνεται Ua? 12 μέντοι R 13 zai om. R 14 τὸ om. a? et 

11 οὐδ 

περιφερείας τοῦ χύχλου. περιγράφεσϑαι δὲ περὶ κύκλον εὐθύγραμμον, ὅταν ἑχάστη πλευρὰ τοῦ 

[Ord scripsi: οὔτε RUa?): ὅταν ἑκάστη γωνία τοῦ ἐγγραφομένου σχήματος, ἅπτηται τῆς 

περιγραφομένου σχήματος, ἅπτηται τῆς τοῦ χύχλου περιφερείας. ἐπεὶ οὖν φησιν ὁ βρύσων, 

ὅτι τὸ μὲν περιγραφόμενον περί τὸν αβγὸ κύχλον τετράγωνον, τὸ εζηϑ, μεῖζόν ἐστι, τοῦ aO 

χύχλου. τὸ δὲ ἐν τῶ GO χύχλω, ἐγγραφόμενον τετράγωνον, τὸ XA, 
e is t 

p| ἔλαττόν ἐστι τοῦ ἀβγὸ κύχλου. τὸ ἄρα Fe (f. 26r) τοῦ τε (τε om. a!) 

ἄσσονος ἐγγραφόμενον (γραφό- 

σται τῶ ἀβγὸ χύχλω, τὸ μὲν 

ento υείξζονος τετραγώνου, xal τοῦ XÀpx 

μενον à!) τετράγωνον, ὡς τὸ ξοπρ, ἴσον 

οὖν μεταξὺ τοῦ τε μείζονος xal ἐλάσσονος τῶν τετραγώνων, τὸ τῶ χύχλω 

ἴσον τετράγωνον εἶναι ἀλη ϑές. ἐν τίνι δὲ τόπω τῶν μεταξὺ σημείων τὸ ἴσον 

πίπτει τετράγωνον, οὐκ ἀπέδειξεν. ἔστω γὰρ epe εἰπεῖν ὁ μὲν χύχλος ιβ΄ 
5 7 : -— ; 

τινῶν. n add. a!) τὸ μεῖζον τετράγωνον, tc/. τὸ δὲ ἔλασσον τετρά- 

Ἴωνον, η΄. οὐχ ἁπλῶς οὖν, τὸ μεταξὺ τοῦ μείζονος xal τοῦ ἐλάσσονος ἔσται ἴσον τῶ χύχλω τῶ 

τῶν αὐτῶν ιβ΄ ὄντι, ἀλλὰ τὸ ἐν ἴσα ts ὑπεροχαῖς. τὰ γὰρ ϑ΄, καὶ ι΄, τα΄ τε xal ιγ΄, xal τὰ λοιπὰ, 

σεταξῦ εἰσι τῶν tc/. ἀλλ᾽ οὐχ εἰσὶν ἴσα τοῖς ιβ΄. ἔδει γοῦν κἀχεῖνον οἰχείως τῇ γεωμετριχῆ ἐπι- 

στήμιη παραδοῦναι, χατὰ ποῖον σημεῖον τῶν μεταξύ, πίπτει τὸ ἴσον τετράγωνον. xal μὴ ἁπλῶς 

οὕτως, τὸ μεταξὺ ἴσον ἀποφαίνεσϑαι. εἰ δὲ καί τινι ἀποδείξει ἐχρήσατο, ὡς ὃ τοῦ ἀριστοτέλους 

αἰνίττεται λόγος, ἀλλ᾽ οὐχ ἐκ τῶν τῆς γεωμετρίας οἰχείων ἀργῶν ἐστιν ἡ ἀπόδειξις. τοῦτο δέ φασι 

χαὶ ἀντιφῶντα πεποιηχέναι, γραμμὴν εὐϑεῖαν ἐφαρμόσαντα τῇ τοῦ χύχλου περιφερεία ὡς ἐχεῖνος 

ἔλεγεν, ὕπέρ ἐστιν ἀδύνατον. μόνος δὲ ὁ ἀρχιμιήδης δοχεῖ τούτου ἐπιτυχεῖν, ὡς ὁ ϑέων ἐν τῶ πρώτω 

τῶν τῆς συντάξεως ὑπομνημάτων φησίν, ἐχϑεὶς τήν τε ἀπόδειξιν, καὶ τὴν τοῦ σχήματος χατα- 
- ^ - - ^ ^ 

* τῆς περιμέτρου τοῦ χύχλου, «al τῆς ἐχ τοῦ χέντρου, διπλάσιον γραφήν, ἐν Ἶ δείχνυται τὸ ἐ 

εἶναι τοῦ χύχλου. δείχνυται δὲ τοῦτο διὰ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. τουτέστιν, ὅτι τὸ 

ἥμισυ τοῦ ἐκ τῆς περιμέτρου τὸῦ χύκχλου, χαὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου, οὔτε μεῖζον δύναται εἶναι, 

οὔτε ἔλασσον, ὡς καὶ ἐν τῶ δωδεχάτω τῶν στοιχείων, πολλὰ τῶν ἐχεῖσε ϑεωρημάτων δείχνυν- 

ται, διὰ τῆς τοιαύτης ἀποδείξεως. ἀλλὰ ταύτης ἐπιλαμβανόμενοί τινες τῆς ἀποδείξεως, φασίν, 

ὡς ἐπὶ μὲν τῶν ὁμογενῶν, τὸ δειχνύμενον μήτε μεῖζον εἶναί τινος, μήτε ἔλαττον, ἴσον εἶναι 
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p. 75541 Κατὰ xowóv τε γὰρ 

᾽ν » - ^ ν * ' , 

Τὸ 1ὰρ ob ἔστι μεῖζον xai ἔλαττον, τούτου εἶναι xai ἴσον, ἐξ οὗ 20" 

ἐδόχει δειχνύναι τὸν τοῦ χύχλου: τετραγωνισμὸν 6 Βρύσων, οὐχ ἴδιον γεω- 

5 μετρίας ἀλλὰ χοινὸν xai ἄλλων πλείστων, χαὶ μᾶλλον διαλεχτικῆς τὸ τοῖς 
. 

— M »] , δ, ' *, - *, - - 

τοιούτοις χρῇσϑαι xai οὐ γεωμετρισς, διότι μὴ 6x τῶν ἀρχῶν τῶν γεω- 

μετριχῶν τὸ προχείμενον δειχνύουσιν. 

9 ' ^ ) : : j vc» $ BróDetPc pe: onc βεβηκός" οὐ γὰρ dv ἐφήρμοττεν ἢ ἀπόδειξις xal ἐπ᾽ ἄλλο γένος. [21] 

p.76431. Θὐχοῦν οὐχ  ἐκχεῖνο ἐπίσταται ἀλλὰ κατὰ συμ- 
, 
I2 

, 

10 Ei μὴ ἐκ τῶν ἀρχῶν, φησί, τῶν οἰχείων ἐδείχνυξ τὸν τετραγωνισμὸν 
b gy , *, * - Q2 £ AN , 

ἀλλ ἔχ τινων χοινοτέρων, οὐχ ἄρα ἐχ τῶν χαῦ αὐτὸ αλλ ἐχ τῶν χατὰ 

bI 

' L4 , , , LU d , ^ Q? ὟΝ οἷ J 

συμβεβηχὸς ὑπαρχόντων ἐδείχνυε. τί Oi ἐστι τὸ ual αὐτὸ ἀλλὰ w*| κατὰ 

συυβεβηκχὸς δειχνύναι, ἐφεξῆς ἐπήγαγεν, ὅτι ὅταν γινώσχωμέν τι ἐχ 
— , Ἐν - s] Ld ' w ^ MAN 

τῶν οἰχείων αὐτοῦ ἀρχῶν xui μὴ ἔχ τινων χοινοτέρων δυναμένων xat ἄλλοις 10 

, , , , M , L4 - ᾽ » " * ^ , 

ἐχείνω, πάντως ἀληϑές. ἐπὶ μέντοι τῶν ἐτερογενῶν, οὐχ ἔχει οὕτως ν ἀποδειχνύντες e , χαὶ φα 5 

τῶν Gd, DT, εὐθειῶν. zal ' “ v , H TF 

τὸ λεγόμενον, οὕτως. ἔστω γάρ φασι γωνία ὀρϑὴ περιεχομένη ὑπὸ & 
, S e 5 Er Nis τ 7, --Ὁ : t ͵ 

γεγράφϑωσαν ἐφ᾽ ἑχατέρας τῶν «ἢ, By εὐθειῶν, ἡμιχύχλια, τὰ Gód, BET. ἐπεὶ οὖν ἑχατέρα 
- mx reu E LL κι v Jor ΕΗ͂Ν ᾿ 

τῶν "πὸ GO, καὶ Εἰ γωνιῶν, ισαι εἰσιν, ἡμιχυκλίων γάρ Ὡς 

εἰσιν. ἐλάττων δὲ ἡ ὑπὸ ἄβε, τῆς ὑπὸ ἀβγ, τῇ ὑπὸ EDT 
- v - κε Er) , v - LINT DES LS 

τῇ ἴση τῇ ὑπὸ a0. προστεϑείσης dpa τῆς ὑπὸ G0, 
Βα ὧς Y az C 6) eiue ' *üz e" " —-üz Y τῇ ὑπὸ age, ἔσται ὅλη ἡ ὑπὸ Ope, ὅλη τῇ ὑπὸ ἄβγ ἴση ε 

5 H f foNS 1 2- 
di) ἡ μὲν ὑπὸ agg, ὀρϑή ἐστιν. ἡ δὲ ὑπὸ Ode, οὐχ (ἢ 

ὀρϑή. πρὸς οὺς ἐροῦμεν, ὅτι xal ὑμεῖς ἐτερογενῆ δεικνύετε 

ἴσα. 1 μὲν γὰρ ὑπὸ ὃβε, γωνία, ὑπὸ περιφερειῶν περι- 

ἔχεται. ἡ δὲ ὑπὸ ἄβγ, εὐϑύγραμμός ἐστιν. ὃ γοῦν συμ- 

βαίνει τῇ ἡμετέρα ἀποδείξει, τὸ δειχνόειν ἑτερογενῆ μέν β Y 

τινα ἴσα ἀλλήλοις εἶναι, μὴ ὅμοια δέ, τοῦτο xal τῇ εἰρη- 
κι ^ , e * [4 - , , μένη. δεικνόει γὰρ χἀχείνη τετράγωνον μέν, ἴσον χύχλω εἶναι, ἑτερογενὲς ἑτερογενεῖ, οὐ μέντοι 

ὅμοιον. ὅτι δὲ δυνατὸν ἑτερογενὲς ἑτερογενεῖ ἴσον δειχϑῆναι, καὶ ἀπὸ τούτου δῆλον ἔσται χαὶ 

ἀναντίρρητον. ἔστω γὰρ χύχλος ὁ αβγὸ, περὶ κέντρον τὸ ε. xai ἐγγεγράφϑω ἐν αὐτῶ τετρά- 

γἸώνον, τὸ ἀβγὸ. καὶ διάμετροι, αὐτοῦ Too σαν, αἱ GT, OQ. καὶ γεγράφϑω à Ἢ 
OS RS NE Y : ἢ AC. 3137-73 e Ὁ 
ἐπὶ τῆς 85, ἡμιχύχλιον, τὸ GLO. ἐπεὶ οὖν οἱ κύχλοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν 

ὡς δέδειχται τῶ στοιχειωτῆ (στοιχείω τῷ a'), ὡς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων 

set, ἄγωνα, ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ τῆς αἴ, διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς G0, τὸ ἄρα 45i ἧμι- 5 ς 

χύχλιον, διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀζὸ ἡριαυχλίου; ὃ (ij al) dpa aor (ἃ om. S) 

τομεύς, ἴσος ἐστὶ τῷ αζὸ ἡμικυχλίω. χοινὸν ἀφηρήσϑω, τὸ x(l. ἢ) αὃ τυῆμα. 

λοιπὸν ἄρα τὸ GEO τρίγωνον, τῶ ato υηνίσχω ἴσον (ἴσα a!) ἐστίν, ἕτερο- F 

γενὲς ἐτερογενεῖ. χαὶ ἐν ἄλλοις δὲ πολλοῖς τοῦτο δείκνυται, περὶ ὧν οὐ γρεία νῦν λέγειν. ἐπὶ 

τὴν σαφήνειαν O^ ἐπανητέον τοῦ ῥητοῦ Sa! 3—6 τὸ γὰρ---οὐ (μὴ R) γεωμετρίας RUa?: 

1ὸ γὰρ ἐκ τοῦ μεταξὺ τοῦ μείζονος wal τοῦ ἐλάττονος, xaW ὃ ἐδόχει ὁ βρύσων τετραγωνίζειν 

τὸν χύχλον, οὐχ ἴδιον γεωμετρίας, ἀλλὰ κοινὸν χαὶ ἄλλων πλείστων, καὶ μᾶλλον διαλεχτιχῆ 

προτῆχην, 7, γεωμετρία Sa! 6. τ ἐχ τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν Sa 9 οὐ χτλ. om. S 

ἐφήρμο ev U ἡ ἀπόδειξις post γένος colloc. R 11 τινων Ref. vs. 14: τῶν SUa 

12 pi, quod ante a9" colloc. libri, transposui 14 αὐτοῦ om. S 
8* 
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ὑπάρχειν. xai διὰ τοῦτο xal ἀνωτέρω ἔλεγε μὴ εἶναι τῶν φϑαρ- 26v 

τῶν. ἐπιστήμην μηδξ ἀπόδειξιν, εἰ μὴ οὕτως ὥσπερ χατὰ συμβεβη- 

χός, χατὰ συμβεβηχὸς λέγων τὸ ἀπό τινων χοινοτέρων ποιεῖσϑαι τὴν 

p. τ01460. Οἷον τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, ᾧ ὑπάρχει χαϑ'᾽ αὑτὸ σι 

' P - , - - , 

τὸ εἰρημένον, éx τῶν ἀρχῶν τῶν τούτου. 

^"- [4 ΄ Q? CON b! ^ ' - Ὑ » 

Τῷ γὰρ τριγώνῳ ὑπάρχει xaÜ' αὑτὸ τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν" 
^ , NIE - » ΄ ΟἹ - Hu - xal ἀποδείχνυσι τοῦτο οὐχ ἔκ τινων χοινοτέρων ἀλλ᾽ ἐχ τῶν οἰχείων τοῦ 15 

ὑπηχειμένου | ἐπιστητοῦ ἀρχῶν. οἷον δείχνυσιν, ὅτι τοῦ τριγώνου ai τρεῖς 119r 

10 γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν, ἐχβαλὼν μίαν τῶν πλευρῶν xal δείξας ὅτι 

αἱ δύο ὀρϑαί, T, τε ἐντὸς xal ἢ ἐχτὸς ταύτης ἐφεξῆς, ταῖς τρισὶ ταῖς ἐντὸς 

ἴσαι εἰσίν. ὡς γίνεσϑαι συλλογισμὸν τοιοῦτον" ai τρεῖς τοῦ τριγώνου γωνίαι 
- — b Ὁ ^ € , ο΄ - , m— » , -in "P ^N r 

μιᾶς τῶν πλευρῶν προσεχβληϑείσης δύο ταῖς ἐφεξῆς ἴσαι εἰσί δύο δὲ αἱ 10 

ἐφεξῆς δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν: αἱ τρεῖς ἄρα τοῦ τριγώνου γωνίαι δυσὶν 
ὦ , € - » * , o ^N [d », A DNA 5 - » 5 , ^ , ^ 

ιδ΄ ὀρϑαῖς ἴσαι. εἰσίν ὅτι δὲ αἵ ἐφεξῆς δύο ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί, δείκνυται ἐκ 
- δ ' , δι ἊΝ » Ὁ 5 - bil δ΄ 5 * * , Y e 

τοῦ δύο τὰς ἐφεξῆς ἡ ἴσας δύο ὀρϑαῖς T, δύο ὀρϑὰς εἶναι. πόϑεν δὲ ὅτι 
^r, e. ^ 5 ^ - E A, -— 0 - δύο αἱ ἐφεξῆς ἢ ἴσαι δύο ὀρϑαῖς T, (000) ὀρϑαί εἰσιν; ἐχ τοῦ ὅρου τῶν 

ὀρϑῶν γινώσχομεν ὅτι, ἐὰν εὐϑεῖα. ἐπ᾿ εὐϑεῖαν σταϑεῖσα τὰς ἐφεξῆς γω- 

vac ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ. ὀρϑὴ ἑἕχατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι. χαταντή- 

20 σαντες οὖν εἰς τοὺς ὅρους xol τὰς ἀρχὰς τῆς γεωμετρίας οὐχέτι περαι- 15 
- 5 b - - , - , * 

τέρω ζητοῦμεν. ἀλλ᾽ ἔχομεν Bx τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν τὸ τρίγωνον ἀπο- 

δεδειγμένον. | 

| ἀνωτέρω] e. 8 p. 75b 24 sq. ὃ. 4 τὰς ἀποδείξεις καὶ 560U 6 τὸ xt). om. S 

7 xe αὑτὸ ὑπάρχει a post ἔχειν add. τὰς γωνίας. ὅϑεν a ὃ ἀποδείχνωται Ua 

9—19 ἐπιστητοῦ---κωνιῶν ἐστι RUa? (10 δύο R 11 ἐχτὸς ---ἐντὸς R ἐφεξῆς 

ταῖς seripsi: inv. ord. RUa? 12 γίγνεσθαι RU 19. δυσὶ ταῖς a? 

αἱ δύο δὲ R. 14 à55 (post ἐφ᾽) R 15. δυσὶν a? ὀρϑαί εἰσι alt. ]. καὶ 

16 7j, prius 082: «ai R δυσὶν (ante ὀρϑαῖς) a? itemque vs. sq. ὀρϑαῖς ἢ δύο 

om. καὶ 11 ἢ prius om. ἢ δύο ὀρϑαῖς 7, om. R δύο tert. addidi 

19 ἀλλήλοις RU post ὀρϑὴ add. ἄρα HR): émtocquóv (ἐπιστητῶν S) ἀρχῶν. ὅπως δὲ 

δείχνυσιν ὁ γεωμέτρης τὰς τοῦ τριγώνου γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἵσας εἶναι, καὶ πρότερον μὲν εἴρηται, 

a χαὶ νῦν δ᾽ (δ᾽ om. S) ἀναμνήσομεν. ἐχβάλλων γὰρ τὴν μίαν 

πλευρὰν, τοῦ τριγώνου ἐπ᾽ εὐθείας, ὡς τοῦ ἀβγ, τὴν By ἐπὶ τὸ 

ὃ, δείκνυσι τὴν ἐκτὸς τὴν ὑπὸ G0, δυσὶ ταῖς ἐντὸς, τῇ. τε ὑπὸ 

&38 (1l. αβγ), καὶ Bay, ἴσην. καὶ χοινῆς προστιϑεμένης τῆς. ὑπὸ 

&380, πάλιν εἰσὶν ἴσαι, αἱ ὑπὸ aQT, βαγ (βγα.8), aTQ (om. S), 

τῇ ὑπὸ αγβ, αγὸ. ἀλλ᾽ (ἀλλὰ γωνίαι 41) αἱ ὑπὸ ἀγβ, αγὸ,. δυσὶν" 

ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν. πάλιν δὲ ὅτι αἱ ἐφεξῆς δύο γωνίαι αἱ ὑπὸ aD, 
β ji δ σγὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί (πάλιν--- εἰσί om. al), δι᾽ ἑτέρου δεί-. 

ἄγυται ϑεωρήματος, οὗ Tj πρότασίς ἐστι τοιαύτη. ἐὰν εὐϑεῖα ἐπ᾽ εὐϑείας σταϑεῖσα γωνίας ποιῇ," 

ἢ δύο ὀρϑὰς; 7| δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ποιήσει (ποιήσῃ al). τοῦτο δὲ αὖϑις διὰ τοῦ ὅρου ὅς φῆσιν,: 

ὅταν εὐϑεῖα ἐπ᾽ εὐϑεῖαν (εὐθειῶν a!) σταϑεῖσα «γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, ὀρϑή ἐστιν ἑχατέρα᾽ 
τῶν ἴσων γωνιῶν Sa! 21 ἔχομεν post γεωμετριχῶν colloc. R: post ἀργῶν Sa! 
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- ^h ) ) ΄ » - e ΄ ΄ ^ , 

p.17648 ὥστ᾽ εἰ xaÜ' αὐτὸ χἀχεῖνο ὑπάρχε! o ὑπάρχει, ἀνάγχη 26v 
^ τι τ " 

i 
, 

0 μὲ [a] [$] ον ἐν τῇ αὐτῇ συγγενείᾳ εἶναι. 

"^5 , ἜΣ ΔΝ , Mr σεως. Ὁ eU ^: i 2 

Ei xa9' αὑτό, φησίν, ὑπάρχει ὃ ως εἰμ ζει τὰς ἐν τῷ {προβλήματι 119: 
- f , ^, - ΄ - - 

τῷ) ὑποχειμένῳ (κἀχεῖνο γάρ crat πεοὶ οὗ προσεχῶς εἶπε, τουτέστι τὸ xpt- 
- 

er c 
τὰ P ' εὐ It - N x EM i ^ - mo. δὰ 

5 q«vov Ouolv ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν), ἀνάγχη τὸ μέσον, ὃ τοῦτο δείχνυται, 
- - , - » » ὯΝ 

ἐν τῇ αὐτῇ συγγενείᾳ εἶναι τῶν ἄκρων. ἔστι δὲ uígoc ὅρος τὸ τὰς 

ἐφεξῆς δύο γωνίας τοῦ τριγώνου τρισὶ ταῖς ἐντὸς ἴσας εἶναι" ταῖς yàp τρισὶ 
- , ) "E XN TA Sed ES - ᾿ ES - τις ELT v, *, - LI 

τοῦ τριγώνου x20 αὑτὸ ὑπάρχει τὸ δύο τὰς ἐφεξῆς ἴσας εἶναι αὐταῖς, χαὶ 50 
, ΄ ΕΣ - PU UC Q? T EN Rd T. - LN E -—- ΕΞ ὁ 

πάλιν δύο ταῖς ἐφεξῆς χαῦϑ' αὑτὸ ὑπάρχει τὸ δύο ὀρϑαῖς ἴσας εἶνα!, μᾶλλον 
^ 10 δὲ [si] ὅτι δύο ὀρϑαί εἰσιν, ὡς 6 δρισμὸς τῶν ὀρϑῶν ἔδειξεν. χαλῶς ἄρα 

ν 

ν 
3 

εἴρηται ὅτι, εἰ ὁ χατηγορούμενος & 
ἐν 

τῷ προβλήματι χαϑ᾽ αὑτὸ pesos τῷ 

᾿ὑποχειμένῳ,. πάντως xal ὁ μέσος ἐν τῇ αὐτῇ συγγενεία ἔσται τῶν 
ἄχρων᾽ τοῦτο OE x«l πρότερον αὐτάρχως ἀποδέδειχται. | 

ΕΞ Et ^X ΄ $5) es. ΄ * € - 

p. 1629 ἱ δὲ μή, ἀλλ ὡς τὰ ἁρμονιχὰ OU ἀριϑμητιχῆς: 26v 
ἱ 

^4 , , *, - "D ve , ΄ μι , 

15 Εἰ μή, φησίν, ἐκ τῶν τοῦ ὑποχειμένου οἰχείων ἀρχῶν f; ἀπόδειξις γίνοιτο 35 
) - *, - - ΄ - ᾿ 

αλλ &x τῶν ἀρχῶν τῆς ἐπιστ ms τῆς προσεχῶς περιεχούσης xai τὴν 

προχειμένην, ἀνάγχη τὴν ἀπόδειξιν ἐχ ταύτης γίνεσϑαι, εἴπερ τῷ ὄντι ἐστὶν 
LE ^ -— E - 

ἀπόδειξις. οἷον εἰ τὰ ἁἀρμονιχὰ δειχνύομεν διὰ τῶν ἀρχῶν τῆς dptü- i 
D 

^ Ld ' , * . * ^ 

Barre ὁ γὰρ μουσιχὸς σύμφωνόν quce εἶναι τὴν ᾿διὰ τεσσάρων. εἰ 

90 τύχοι; goes, διότι ἢ τοιαύτη Gpuouía τὸν ἐπίτριτον ἔχει honus ὃ δὲ 

ἐπίτριτος σύμφωνος. ὅτι ὃὲ σύμφωνος 6 τοιοῦτος λόγος, οὐχ ἂν δείξειεν 

ὃ ἁρυονιχός᾽ ἀριϑωητιχοῦ γὰρ τὸ περὶ συμφώνων λόγων διαλέγεσθαι, οἷον ὅτι 40 

τ. 

ε , * ^ ΄ ΄ A 

ὃ ἢ escrap ὧν πρὸς τὸν C. xal σύμφωνός ἐστι διὰ à XotwD μέτρῳ 
, 

μετρεῖσϑαι ἀμφοτέρους" j γὰρ δυὰς τρισσάχις μὲν τὸν ς΄ μετρήσει, τετρά- 
Y ^ c ^ * ^ 

25 χις δὲ τὸν η΄. εἴρηται δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ἐπιστημῶν οὐδὲν χω- 

λύει μετατίθεσθαι τὰς ἀποδείξεις. 

l ὦ ὑπάρχει om. R ἀνάγχη κτλ. om. S 3—6 εἰ---τῶν ἄχρων] ὥστε a8 αὑτό 

φησιν ὑπάρχει χαὶ τῶ μέσω τὸ τῶ (τὸ τῶ om. a!) ὑποχειμένω ὑπάργον, ὡς φέρε ISl τῷ 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι τὰς τριγώνου γωνίας, τὸ τὰς 0390 γωνίας τὰς ὑπὸ εὐϑείας ἐπὶ 

ταϑείσης (σταϑείσας a!) περιεχομένας ἴσας οὔσας ὀρϑὰς εἶναι, ἀνάγκη τὸ υέσον ἐν τῇ αὐτῇ τῶν 

ἄχρων συγγενείᾳ εἶναι Sa! ante ἐν add. τοῦ ἢ 3. 4 προβλήυατι τῷ addidi 

ef. vs. 11 4 γάρ om. Ua? 9 ἔχει Ua? q δύο πλευρὰς R τοῦ τριγώνου post 

ἐφεξῆς coll. Sa! 8 τὸ δύο — 11 ὑπάρχει om. à! 9 δυσὶ utrobique a? 

ante ὀρϑαῖς add. ταῖς ἃ" μᾶλλον — 10 ἔδειξιν om. S IO εἰ delevi 
6 ὁρισμὸς ἃ": ὁρισμὸν RU 11 ὡς 8 ἐν τῶ προβλήματι om. S 18 τοῦτο--- 

ἀποδέδειχται om. Sa! πρότερον] ς, 6 p. 152335 sq. 14 δι᾿ ἀριϑμητιχῆς om. U 

15 post εἰ add. δὲ Sa φησίν om. R: post ὑποχειμένου colloc. Sa τῶν ante 

οἰχείων colloe. U γένοιτο U 17 τῷ ὄντι] ὅτι S 2] ὅπως Sa 

22 ὁ ἁρμονιχός Sa: ἁρμονιχή RU συμφωνίας S 23 τῷ (post διὰ) a 24 post 

pecpeioüat add. καὶ S τρισάκις Sa 25 tov x R εἴρηται] e. 7 p. 15b 14 sq. 
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p.76210 Τὰ δὲ τοιαῦτα δείχνυται μὲν ὡσαύτως, διαφέρει δέ" co 26v 
' 0 ee e , , 

μὲν γὰρ ὅτι ἑτέρας ἐπιστήμ ς᾽ τὸ γὰρ ὑποχείμενον γέ 
€ is] , ) ΄ 

pov* τὸ δὲ διότι τῆς ἄνω, E χαὺ αὐτο xà ποῦ éoclv. 
[4 aJ - , , ^ - ^ -Ὁ “Ὁ 

[& τοιαῦτα, φησί, τουτέστι τὰ διὰ τῶν ἀρχῶν τῆς γενιχωτέρας 

ἐπιστήωυης δειχνύμενα. ταῦτα. φησίν. ὁμοίως μὲν δείχνυται τοῖς ἄλλοις τοῖς 
Jets D τ ? r D - 5 

ἐχ τῶν ἀρχῶν τῶν οἰχείων δειχνυμένοις, τουτέστιν ἐπιστημονιχή ἐστιν f, 

τούτων ἀπόδειξις. διαφέρει δέ, ὅτι ἐπὶ μὲν ἐχείνων χαὶ τὸ ὅτι χαὶ τὸ 
διότι ἐχ τῆς αὐτῆς ἐστιν ἐπιστήμης χαὶ γὰρ τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δύο 50 

ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι xal αἱ ἀρχαί, ἐξ ὧν τοῦτο δείχνυται, γεωμετρίας εἰσίν. 

10 ἐπὶ μέντοι τῆς υμουσιχῆς, ἐν ἣ τὰ ἀποῤειχνύμενα διὰ τῶν ἀρχῶν τῆς ἀριὺ- 

υητιχῇς ἀποδείχνυται, τὸ μὲν ὅτι τῶν ἀποδειχτῶν, οἷον ὅτι σύμφωνος T, 

διὰ δ΄, μουσιχῆς, τὸ δὲ διότι, τουτέστι διὰ τί σύμφωνος xal τίνες 

οἱ σύμφωνοι λόγοι, ἀριϑιητιχῆς. ὃ uiv οὖν εἰπεῖν βούλεται, | τοῦτό ἐστι. 2ττ 

διὰ συντομίαν ὃξ εἰπὼν τὸ uiv γὰρ ὅτι ἑτέρας ἐπιστήμης, μὴ εἰπὼν 

15 δὲ ποίας, εἶτα ἐπαγαγὼν τὸ δὲ διότι ἑτέρας, πρησέϑηχε τῆς ἄνω ἐν- 

δειχνύμενος (ὅτι τὸ ὅτι τῆς ὑποχάτω᾽ εἰ yàp ἑτέρας μὲν và ὅτι, ετέρα- 

ὃξ τὸ διότι, ἔστι Oi τὸ διότι τῆς ἄνω, λείπεται τῆς ὑποχάτω εἶναι τὸ ὅτι. 

τὸ ὃξ ἧΞ χαὺ αὐτὸ ca. πο Ξστι, διότι ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ἐπι- 

στημῶν τὰ χαϑ᾽ αὑτὰ συυμβεβηχότα ΠΡ τῇ γβενιχωτέρα πρώτως 5 

20 συυβέβηχεν. 

ΧΎΝΕΙ der -— : ; 
p. 162158. ᾿Δλλὰ τούτων αἱ ἀρχαὶ £y ouct τὸ xotyov. 

᾿Αντὶ τοῦ “αἱ doyal τούτων, x«i τῶν ὑποχάτω xal τῶν ἐπάνω, ἐπὶ 

τὸ χοινὸν πάσης ἀνάγονται᾽. τουτέστι τὴν πρώτην φιλοσοφίαν" αὕτη γὰρ 

πάσης ἐπιστήωης τὰς ἀρχὰς εὑρίσχει τε xal ἀποϑείχνυσιν " ὅϑεν xai τέχνη 

25 τεχνῶν xal ἐπιστήνη EGER εἴρηται. Ooxsi OÍ uot οὕτω μᾶλλον ἀπληύ- 

Gcspov dxoüsty τοῦ προχειμένουι ἐπειδὴ γὰρ εἶπεν ὅτι ἐνδέχεται xal ἐχ 10 

τῶν ἀρχῶν τῆς ἐπάνω ἀποδεῖξαι τὰ τῆς ὑποχάτω ἐπιστήμης, εἶτα xal 

τὴν Oto aun προπέϑηχεν ἢ διαφέρει τὰ οὕτως ἀποδειχνύμενα πρὸς τὸ 

διὰ τῶν οἰχείων ἀργῶν ἀποδειχνύμενα. ἵνα wj τις νομίσῃ ὅτι τὰ διὰ τῶν 

80 ἀρχῶν τῆς ἀνωτέρω ἀποδειχνύμενα οὐχ ἀποδείχνυται, διότι μὴ ἐξ οἰχείων 

ἀρχῶν, διὰ τοῦτό φησιν ὅτι αἱ τούτων ἀρχαὶ ἔχουσι τὸ χοινόν, του- 

τέστιν αἱ τῶν ὑπαλλήλων ἐπιστηυῶν ἀρχαὶ χοιναί εἶσιν, οἷον ἀριϑωητιχῆς 

χαὶ μουσιχῆς᾽ κοιναῖς γὰρ ἀρχαῖς ἐν ἀμφοτέραις ἢ ἀπόδειξις γίνεται. 15 

1 δὴ 5 τὸ χτλ. om. S 4 post τοιαῦτα add. δέ Sa φησί om. S 9 ταῦτα, 

φησίν om. Sa 6 ἐχ τῶν οἰχείων ἀρχῶν Sa 6. 1 ἀπόδειξις ἡ £z τούτων R em 

ἐχείνων μὲν Sa 8 δυσὶν Sa 9 ἐστίν Sa 10 τῆς prius om. R 11 ἀποδειχτι- 

κῶν 508 ante ἡ add. ἥδε Ua! 12 διὰ δ΄ Ua?, om. ' R: ἁρμονία Sa! ^ — post 

μουσιχῆς add. ἐστι Sa τίνος U 18 βούλεται εἰπεῖν Sa 15 ἑτέρας deleverim 

16 ὅτι primum addidi τὸ prius add. U* 11 τοῖς (ante ὑποχ.) S 19 πρότερον S 

91 ct S 94 ἀποδειχνόει Sa 25 λέγεται S μᾶλλον om. S 36 λεγομένου S γὰρ 

om. ἃ ὅτι οἱ zai om. RS 29 ἵνα — 30 ἀποδειχνόμενα om. It: ὅτι Sa! 20 μὴ om. à 

5 post ὅτι add. zai S 38 ἐπ᾿ Ua? ἡ ἐπιστήμη τῆς ἀποδείξεως γίνεται Sa 

45 

1 
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εἰ yàp xal δοχεῖ μᾶλλον ἀριϑμητιχὴς εἶναι τὰ δι’ ὧν ἢ μουσιχὴ ἀποῦεί- ὅτι 
POR 

χνυσιν, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτὴ ἢ ἀριϑμυητιχὴ ἀρχή ἐστιν ἁρμονίας: ὥστε xal aí 

τῆς ἀριϑμητιχῆς ἀρχαὶ xai ἁρμονίας (at) αὐταί εἰσι’ τὰ γὰρ τῶν ἐπάνω 
χατηγορούμενα xai τῶν ὑποχάτω χατηγορεῖται. διοίως xai ἐπὶ cusa 

, 

8 xal ἰατριχῆς xal γεωμετρίας xal μηχανιχῆς. 

p.762316 Ei δὲ φανερὸν τοῦτο, φανερὸν xal ὅτι οὐχ ἔστι τὰς 

ἑχάστου ἰδίας ἀρχὰς ἀποδεῖξαι. 

. 

— e *, 

X τῶν ἐχάστου οἰχξίων αργχων. 25 

[d , ) Ww" , *, 

10 Qavz ρὸν αν εἴη ($5 οὐχ ξνόξχξται οὐήξυαιαν ἐπιστ "2 τὰς οἰχείας αργας 

- » J 

2 afe. i ipo Y 3 ewe. e 2 - 35 οἱ T € - 
ἀποδειχνύναι, εἴ γε τὴν μὲν ἀπόδειξιν ix τῶν οἰχείων δεῖ γίνεσϑαι ἀργῶν. 

ρχὰς εἶναι οὐχ οἷόν 
$3 WNACOM ΄ 

τε. εἰ ὃξ ἐστι, φησίν, ἐπιστήμη 1j τὰς τῶν Oi ἜΝ σι 
E 

ἕχάστου ἀρχὰς ἀποδειχνύουσα, ἐχείνη ἂν εἴη ἢ ὄντως ἐπιστήμη xol ἀργή, 

ἐξ ἧς τὰς τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἀρχὰς ἀποδειχνύουσι, πάντων χοινὴ ἀρχή, 

15 xal ἐχείνη τέχνη τεχνῶν ἂν εἴη χαὶ ἐπιστήυη ἐπιστημῶν, ἥτις ἐστὶν ἢ πρώτη 

φιλησοφία, περὶ ἧς ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχὰ διαλ ἕγεται. εἰ γὰρ ἐπίστα- 80 

ται μᾶλλον 6 ἐχ τῶν πρώτων ἀρχῶν γινώσχων, αὕτη ὃξ ἐχ τῶν χοινῶν 

χαὶ πάσης ἐπιστήμης ἀρχῶν γινώσχει, αὕτη ἂν εἴη μᾶλλον ἐπιστήμη χαὶ 

ἀρχή. ἐπεὶ εἰ μὴ ἢ διὰ τούτων ἢ γνῶσις, δι᾿ ἄλλων αἰτιατῶν ὑπάρχει" 

20 αὕτη Oi: ἦν T, χυρίως ἐπιστήμη T, ἐχ πρωτίστων ἀρχῶν xol μόνως αἷ- 
J 

tiov μηδαμῶς ὃξ alctaOy γινώσχουσα τὰ πράγματα. 

ΕΞ E € -) » M. 5 2i ^ Δ ΚΣ ὦ EE MSN S A zd LED 2 

p. 16223 ὃ ἀποῦεῖξις o0x ἐφαρμοττεῖ ἐπ ἀλλο γένος, ἀλλ 
"ἢ v e 5 ' , 

$7; 6c ctpgtat ai ἡεωμετρικαὶ ἐπὶ τὰς μηχανιχὰς T, ὀπτιχᾶς. 

τῇ » S E - , 2 NS ἊΝ ' — 5 » ARN , P, 

zt οὐχ ἐνόεγεζῖαι cna, ἐπαλλαττξῖν τὰς OmoO0stcstG ἐπὶ οἰαφόρων ξτ'- 

- , ' τ ΄ EN ἐν σ - - » ^ - , 

25 στημῶν. ει μὴ εἰξν UT ALAHT AD, ὡστε ταις τὴς ἐπάνω ἀπὸ DStceot χρήσασϑαι 

CY y ΄ ΄ et 
τὴν ὑπ ξχξινὴν τεταγυξνην, οστξ ταις τῆς γξωμξτριας τὴν UT avv 

χρήσασϑαι Y, τὴν ὀπτιχὴν xai ταῖς τῆς ἀριϑμητιχῆς τὴν ἁρμονιχήν. 

1. 2 ἀποδείχνυται Sa! 2 ὅμως Ua?: οὐχ ὅλως RSa 3 xai RUa?: ταῖς τῆς Sa! 

ἁρμονίαι Ua? αἱ addidi αὐταί εἰσι a?: ἴσαι εἰσί R. et post ἀρχαὶ Sa!: εἰσί U 
“ ἰδίας ἐχάστης KR 9 οἰχείων ἐχάστου Sa 13 ἡ om. U 14. 15 τὰς τῶν 

' ἄλλων ἀρχὰς καὶ ἐπιστήμας ἀποδειχνύειν δυνατόν. ἡ δὲ πάντων ἀρχὴ κοινὴ, ἐχείνη ἂν εἴη 

7 ἐπιστήμη ἐπιστημῶν, xal τέχνη τεχνῶν Sa! 14 ἀποδείχνυσι R 15 ἡ om. R 

16 à» «5 U 19 ἡ om. RS αἰτιατῶν scripsi: αἰτίων libri 20 δὲ scripsi: 

γὰρ libri μόνων SUa 2] αἰτιατῶς U 22 1j 0' — 1évoz om. Sa 

.98 τὰς γεωυμετριχὰς U ὀπτιχὰς 7j μηχανικάς Sa 259 χρῆσϑαι Sa 26 ἐπ᾿ a 

ἐχείνων R: ἐχείνη Sa ὥστε---21 τὴν ἀρμονιχήν RUa?: διὸ χαὶ ἡ ὀπτιχὴ ταῖς τῆς 

γεωμετρίας ἀποδείξεσι χρήσεται. xal ἡ μηχανική, ὡσαύτως. καὶ ἡ ἀρμονικὴ ταῖς τῆς ἀριὃ- 

μητιχῆς Sa! 
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p.762326 Χαλεπὸν δ᾽ ἐστὶ τὸ γνῶναι et οἶδεν 7, uj χαλεπὸν qàp ὅτι 
- 3.5 - [x , * MULA y E. μὴ , (vivat εἰ àx τῶν ἑκάστου ἀρχῶν ἴσμεν Tj μή. 

14 B - ες , , *, ^ - -*5€ [d * bl , 

Τὸ γνῶναι, φησίν, εἰ ἀπηδειχτιχῶς προῆλϑεν ὁ συλλογισμὸς ἢ μή, 

χαλεπόν ἐστιν. οἰόμεϑα γάρ, ἐὰν Sopas ἴς λάβῃ τις προτάσεις xol ἀμέ- 

δ σους, ὅτι χαὶ ἀποδειχτιχὰς ἔλαβεν" τὸ δὲ οὐχ ἔστιν, εἴ γε δέδειχται δεῖν μὴ 
μόνον ἀληϑεῖς εἶναι τὰς προτάσεις ἀλλὰ χαὶ ἐκ τῶν οἰχείων ἀρχῶν εἰλημ- 45 

, b ᾿ - - "^ - 

μένας. διὰ τοῦτο τὸ μὲν πρῶτον ϑεώρημα xai τὸ δεύτερον τῆς γεωμετρίας 
^ 

à 
χυρίως ἀποδέδειχται" τὰ δ᾽ ἐφεξῆς ἀληϑῶς μὲν συλλελόγισται, οὐ μὴν ἀπο- 

δειχτιχῶς. οὐ γὰρ ἐξ οἰχείων προτάσεων δέδειχται οὐδὲ ἀμέσων ἀεὶ γὰρ 

10 τὰ δεύτερα τοῖς δεδειγμένοις χρησάμενα δείχνυται. χαταχρηστιχώτερον δὲ 

ὅμως χαὶ 6 ἐπὶ τούτων γινόμενος συλλογισυὸς ἀπόδειξις λέγεται, εἰ μὴ 

οὕτω τις χαὶ ταῦτα ἀποδεδεῖχϑαι En τῷ πάντως διὰ τῶν προτέρων ἐπὶ 50 

τὰς γεωμετριχὰς ἀρχὰς ἀνατρέχειν OU ὧν τὰ πρῶτα δέδειχται. τοῦτο δὲ 

προϊὼν χαὶ αὐτός φησιν. ἐπεὶ οὖν χαλεπὸν τὸ εἰδέναι τὴν φύσιν τῶν πραγ- 

15 μάτων xal τὰ x20' αὑτὸ ἑχάστῃ φύσει ὑπάρχοντα, διὰ τοῦτο γαλεπὸν xai 

τὸ εἰδέναι πότερον ἀποδειχτιχὸς ὃ συλλογισμὸς T, οὐ. 

^A) b] e ΄ ΄ , b 

p.76331 Aéqw. δ᾽ ἀρχὰς à» ἐχαστῷ γένει ταύτας: dc Ott &ott y 

$y0 ἔχεται δεῖξαι. | 

Αὗται, φησίν, ἀρχαὶ ἐν ἔχάστῃ ἐπιστήμῃ εἰσίν, ἃς οὐ δυνατὸν ἀπο- 2τν 

20 δεῖξαι, αλλ εἰσὶν ὁμολογούμεναι" οἷον ἸεΘμβτρίος ἀρχαὶ τὸ σημεῖον, T, 

γραυμὴ xai τὰ λοιπά: ὅτι δὲ ἀμερὲς τὸ σημεῖον T, ἢ γραυμὴ ἐφ᾿ ἕν 

διαστατόν, οὐ γεωμετρίας ἔστι δεῖξαι, ἀλλὰ ταῦτα λαυβάνει ὡς ὄντα ἐχτὸς 

ἀποδείξεως. οὕτως οὖν χαὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς τὰ πρῶτα χαὶ ἀναπόδειχτα 

* 

25 p. 76232 Ὅ τι μὲν οὖν σημαίνει xat xà πρῶτα zal τὰ ἐχ τούτων, 5 
λαυβάνεται. 

e , , "n "Ensió* εἶπε ταύτας εἶναι ἀρχὰς ἐν Exdoto γένει, ἃς ὅτι εἰσὶ 

1 χαλεπὸν 0 ---κμὴ om. R χαλεπὸν yop χτλ. om. S γὰρ om. R 9 ante τὸ 
ἡνῶναι add. χαλεπόν φησι τὸ γνῶναι, el ἐκ τῶν ἑχάστου ἀρχῶν ἴσμεν, ἣ μή. τουτέστι Sa 

i om. Sa 4 λάβωμεν Sa τίς Vat. 209: τὰς RSUa 9 ἀποδειχτιχὰς 

Vat. 209: ἀποδειχτιχῶς RSUa ἐλάβομεν Sa post ἔστι add. τοιοῦτον Sa 

δέδειχται] p. 152981 sq. 6 ἀληϑὲς R τὰς---εἰλημμένας Sa!: τοῦ προχειμένου ἀπο- 

δειχτιχοῦ RUa? ἢ χαὶ τὸ δεύτερον post γεωμετρίας colloe. S tfc — 8 τὰ δ᾽ Sa: 

καὶ τὰ RUa? 8 post μὲν add. οὖν R 9 post προτάσεων add. ἑκάστη U: ἕχαστον ἃ 

ἀποδέδειχται Sa 12 τῷ RU: ὅτι Sa πρώτων RU 18. ἀνατρέχουσι Sa 

ante τοῦτο add. x«i U 14 προϊὼν] c. 22 p. 883 b 32 sq. 16 ἀποδέδειχται Sa 

6 om. RU 17 an sioi? cf. vs. 2'1 19 ἐν om. SU ἃς — 20 ὁμολογούμενα: Sa!: 

ἀρχαὶ RUa? 20 ἀρχὴ RUa? 21 óct— 22 move ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι γεωμετρίας δεῖξαι, 

οὔτε τὸ σημεῖον ὅτι PED οὔτε τὴν γραμμὴν, ὅτι ἐφ᾽ Ev διαστατόν. ταῦτα δὲ Sa! 

22 οὐ om. R 25 "O,tt ἃ: τί RSU Arist, at cf. p. 121,21 2 εἰσὶ om. ἢ 
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, 

μὴ ἐνδέχεται δεῖξαι, ἐντεῦϑεν δρμηϑεὶς διδάσχει, τίνα μὲν ἐν ταῖς 27. 
, » B , E - ^. “ Moses s ^ " 

ἀποδείξεσι παραλαυβανόμενα ἀναγχαῖον δεῖξζα! ὅτι ἔστι, τίνα Oi οὐχ dya- 

i χ γχαῖον. χαὶ φησὶ ταὐτὰ ἅπερ αἰνιγματωδῶς μὲν χαὶ ἐν προοιμίοις εἴρηχε 
T 

Ξ ε : ; A 
ἡμεῖς. δὲ ἐντεῦϑεν λαβόντες ἀφορμὰς ἐχεῖνα σαφηνίσομεν. φησὶν οὖν ὅτι 

5 πάντα τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραλαμβανόμενα τρία εἰσὶ τὸν ἀριϑμόν. [τὸ 

DA Q. τὶ eo. o [0] c nu c Y » ( με δλιχώτερον μὲν γὰρ εἰς δύο διαιρεῖται τὰ ἐν οἱ 
, 

προτάσεις xal εἰς τὸ ix τούτων συναγόμενην συμπέρασμα" τοῦ ὃ 

΄ 

x o^ "e (^ x [DES e o c1 2 - M c CEN τὶ o b qi 
A 
[*] [0] x o V Ὁ 

p - Ld , 

ἡ ὃξ ζητεῖται, 6 χατηγορούμενος, εἰς τρία 

10 
ιἈ«..-- 

10 τὰ πάντα διαιρεῖται, zi; τε τὰς προτάσεις, υᾶλληον δὲ τῶν προτάσεων τὰ 

ἀξιώματα, ἅτινα πάντως ἐν τῇ ἀποδείξει μείζονος προτάσεως χώραν ἀπο- 
^N B * 3 

πληροῦσι διὰ τὴν ἐν dpya 

xai εἰς τὸ ζητούμενον. ἐπὶ πάντων οὖν τούτων χοινῶς φησ! τὸ τί σημαίν 

. πὸ , m «ὐϑὰ , τι 

ς ἡμῖν εἰρημένην αἰτίαν, xai εἰς τὸ δεδομένον 15 

σ ma » ^S 3 ^ * - 55 ΄ M - CON 

ἔχαστον mpozT/20at. ἰδία Oi ἐπὶ μὲν τῶν ἀξιωμάτων xal τῶν ὃδεδο- 

- E » * 

ον εἰναι. Em 

w , - 5 M e ^, 

15 υένων xai τὸ ὅτι ἔστι λαμβάνειν δεῖ. ἐχ τούτων μὲν γὰρ αἱ προτάσεις 
' τῷ δὲ εἶνα! τὰς προτάσεις xal τὸ συμπέρασμα ἀναγχα 

“" , , , * , *, ' ^ , 

τοῦ ζητουμένου μόνον τὸ τί σημαίνει Aaugdvousv, οὐ μὴν τὸ ὅτι ἔστιν, ἐπ 
» Ἃ - Y | RUN Ἐπ’ uA RO [4 LT RS 

Οὐχ ἂν Ἣν ετ! -ητουμξνον" περὶ τηοῦτοῦ γὰρ Tj, Qxoos'erc. 

q -— b -T , * p e * ' δὲς ΓΞ en τ 

0 τι μὲν 0UV σηυαινει χαὶ τὰ πρῶτα xat τὰ EX τοῦτων, 

MN ΄ ' ' - ΄ B * - , , 

90 λαμβάνεται, τουτέστι xai ἐπὶ τῶν πρητάσεων xai ἐπὶ τῶν ἐχ τούτων 30 
D 

£É nm 

γινομένων συμπερασμάτων δεῖ προειλῆφϑαι τί ἔἕχαστον αὐτῶν σημαίνει" τὸ 
5 ^ 4€ 7) - ΄ ) * - -— 

44p ^0, τι᾿ ἀντὶ τοῦ ᾿τί᾽ χεῖτα! παρέλχοντης τοῦ o. 

εὶ ων 
τῇ x . * ^ * ΄ 

p.16333 Ὅτι δ᾽ ἔστι τὰς υὑὲν ἀρχὰς ἀνάγκη λαμβάνειν, 

ἄλλα δειχνύναι. 

ἊΣ 

) ' " ^^ ' ΄ ΄ 5» Pl - » , ^ , Α 

25 ἈΑρχὰς υὑὲν πάλιν τὰς προτάσεις φησίν, &o ὧν οὐ μόνον τὸ τί σης 

, 

^ τι " - ^- *, ΄ ^ ΄ - ^ , Ln 

Τὴν uiv οὖν μονάδα εἰς παράδειγμα λαμβάνει τῶν δεδομένων, ἦτ 

| i 
προεγνῶσϑαι ἀλλὰ xal τὸ ὅτι ἔστι ταῦτα ἅπερ xat λέγεται" μὴ γὰρ 25 

ρητάσεις οὐχ οἷόν τε τὸ συμπέρασυα συναχϑῆναι. 

οι 

1.2 τῷ ἀποδειχτιχκῶ R: τοῖς ἀποδειχτιχοῖς Sa 9 ταῦτα libri ἐν προοιμίοις 

αἰνιγματωδῶς, om. μὲν χαὶ Sa ἐν προοιμίοις] ὁ. 1 p. 1181] sq. 4 ἀφορμὰς Sa: 

om. RU 9 τῇ ἀποδείξει RSa τῷ ἀριϑυῶ S τὸ delevi 6 ἔλαττον. εἰς 

δύο μὲν γὰρ Sa! τὰ om. Ra? 9 ὁ δὲ χατηγορούμενος ζητεῖται Sa 10 τὸ 

τῶν προτάσεων S 11 πάντα SUa ταῖς ἀποδείξεσι U 11. 12 ἀποπληροῖ. Sa 

12 ἐν ἀρχαῖς] p. 8,1 ἡμῖν post ἐν colloce. U: post εἰρημένην KR 13 τῶν 

τοιούτων U 14 ἴδιον RS 14. 15 δεδομένων — ἀξιωμάτων RSa 15 μὲν 

om. S 16 εἶναι prius seripsi: εἰδέναι libri 11 λαμβανόμενον R: λαμβάνεται Sa 

19. ὅτι (τί U)—20 τουτέστι RU: xai ἵνα συντόμω λόγω σαφηνίσωμεν, ὃ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν. 

ὅτι Sa 20 τῶν prius om. U 28 ἀνάγχη om. RS ἀναλαμβάνειν καὶ τὰ δ᾽ 

χτλ. om.S 25 φησίν om. RU 21 δεδομένον zo R 98 οἷον om. U 

τί tert. RUa (Cd F M): τὸ S: om. Arist. cf. p. 122,19 29 obv om. S 
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΄ "x - * - - * ^ IR , ) -T ^ ^ ΄ , 5 b M [24 

ἁπλῶς τῶν ἀρχῶν τῶν ἐῶν πόνοις £o ὧν xat τὸ τι σηυαϊνεὶ xat τὸ ὅτι 27v 

ἔστι προξιλῆφοϑαι χρή, τὸ μέντοι εὐϑὺ xai τὸ τρίγωνον τῶν ζητουμένων. 80 

εἴπομεν γὰρ ἐν τοῖς ἔ Dg YO 
€ ΄ ' ' *»0* ᾿ ' , 

"ca ὡς γίνεταί mots xai τὸ εὐθὺ χαὶ τὸ τρίγωνον 
^S / » 3 

ζητούμενον: ὅτι Oi χαὶ δεδομένον ἐνδέχεται εἶναι, δμοίως εἴπομεν. ἐπὶ 
, , 

τούτων οὖν, φησί, δεῖ χοινῶς τὸ τί ἐστι τούτων ἕχαστον παραλαμβάνειν, οι 

τοὺτε Ξστι τοὺς δρισμοὺς αὐτῶν προξχτίϑεσϑ qr. 

p.76235  Eivat δὲ τὴν μὲν μονάδα λαβεῖν xal μέγεϑος, τὰ δ᾽ 
ἕτερα δειχνύναι. 

["ἱπὼν ὅτι ἐπὶ πάντων τὸ τί σημαίνει παραλαυβάνεται, δείχνυσι νῦν ὅτι 

10 ἐπὶ τινῶν μὲν τὸ ὅτι ἔστι δείχνυται, ἐπὶ τινῶν Oi λαμβάνεται. χαὶ 6 μὲν 35 

᾿Αλέξανδρος τὸ μέγεϑος ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ eDi 
΄- » - ' ^"- , 5 ^" — b 

οὕτως ἔχει, ἀλλὰ μονάδα μὲν x«l μέγεϑος εἰς παραδειγμα e τῶν ὃε- 

ὩΣ S μ᾿ [0] - Q4 ue) o c c [o δουένων, ἐφ᾽ ὧν xai τὸ ὅτι ἔστι. παραλαυβάνεται: οὐδέπ 
Δ Ξ ριϑυητιχῇ 

, 

L 
υηνὰς οὐτΞ μέγεϑος ζητούμξνον παραλαυβάνεται" οὔτε γὰρ » 

(0 

*, 

dà 

15 ἔχομεν ϑεώρημα τι δειχνύον ὅτι τόδε μονάς, οὔτε ᾿ γεωμετρία ὅτι τόδε 
, € * 3 DIN *3 H , M Ων , 

μέγεθος, ἀλλ᾿ dsl ταῦτα ὡς ὄντα λαμβάνεται. ἐπὶ τούτων μὲν οὖν, φησί, 

τὸ ὅτι ἔστι παραλαμβάνεται. ἐπὶ ^" τῶν ἔτ τ δείχνυται, τουτέστι τοῦ 40 

, , 

εὐϑέος χαὶ τοῦ ἐριγώνου; διὰ τοῦτο xal πρότερον μὲν τοῦ τριγώνου 
Ἕ ΄ , 

ἐμνήσϑη, otov τί μονὰς T, τί τὸ εὐθὺ xal τί τρίγωνον, ὑπόδειγμα 

20 τιϑεὶς ἅμα τῶν τΞ λαμβανομένων xal τῶν δειχνυμένων ἐφεξῆς δὲ λοιπὸν 
^ €- , , , ΡΣ ^ n , ΣΝ ^ , 

διαστεῖλαι βουλόμενος τίνα μέν ἐστι τὰ λαυβανόμενα, τίνα ὃξ τὰ ζητού- 
- τ , 

μενα, τῶν λαμβανομένων τὴν μονάδα φησὶν εἶναι xal τὸ μέγεϑος, οὐχέτι 

OS χαὶ τὸ τρίγωνον. τσ πο δὲ ἡυῖν ὅτι χαὶ τὸ τρίγωνόν ποτε λαμβάνεται" 45 

μονὰς δὲ xat μέγεϑος οὐδέποτε ζητεῖται. 

E mi ^ - * - ^ - , 

35 p. (6a91 Εστι δ᾽ ὧν χρῶνται £v ταις ἀποοειχτιχαιῖις ἐπιστημαις. 

Ὅπερ x05 ὀλίγου ἀδιαρθρώτως εἶπε, τοῦτο νῦν διαρῦροξ xal dxpt 

] τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ἀρχῶν Sa 2 τὸ alt. om. Ua! post τρίγωνον add. 

παράδειγμά ἐστι Ra?: ἐστι U 2. ὃ εἴπομεν — ζητούμενον om. Sa! 9. ἐν 

τοῖς Éump.] p. 9,9 sq. γὰρ scripsi: δὲ RUa? 4 δὲ scripsi: γὰρ libri δεδο- 

μένα SUa! ὁυοίως RUa?: τὰ ζητούμενα Sa! ὃ ἕχαστον τούτων S T εἶναι 

Sa Arist.: ἔστι RU (EF) μὲν om. Arist. (habet F) post «al add. τὸ Sa (F) 

9 ὅτι prius Sa: ὅτι πὸ R: πὸ U τὸ om. R xpolaugávecat RS δείχνυσιν, 

om. νῦν 1] 10 post δὲ add. οὐ RUa? 14 δείχνυται U iy ἀριϑυυητικῶ Sa 

15 ἔχει U: om. Sa εωρήματι παραλαμβάνεται ὅτι Sa 18 πρότερον μὲν RU: 

πρὸ Sa τοῦ alt. om. R τοῦ τριγώνου alt. post 19 ἐμνήσϑη colloe. U 

19 oiov om. Sa ὴ RU: τὸ δὲ Sa τὸ om. RU «ai om. R xt tert. 

om. S ante τρίγ. add. τὸ Sa post τρίγωνον add. ἐπήγαγεν Sa 20 χαὶ 

τῶν RÜa: τῶν τε S ζητουμένων Sa φησὶ τὴν μονάδα S 23 χαὶ prius 

om. U εἴρηται! p39,19 Tui» ὅτι om. S ποιε om. RS napakap.gá- 

νεται R 24 ζητοῦνται S 25 &v U Arist.: oig. Sa (M F f, corr. C): τ 

post ἐπιστήυαις add. τὰ μὲν ἴδια ἐχάστης ἐπιστήμης τὰ δὲ κοινά RU cf. p. 123,14 
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, ἘΞ ΄Ν , A. ME SM ee "- o ^ ' ὩΣ, , ἌΝ 97 

βέστερον παραδίδωσι. πρότερον μὲν γὰρ ἔλεγεν ὅτι δυνατὸν τοῖς αὐτοῖς 27" 
ἀξιώμασι χρῆσθαι ἐπὶ διαφόρων m v. olov ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα xal 

΄ ' ΄ , [d *' 

ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα’ χρήσαιτο γὰρ ἂν τούτῳ xal ὁ γεωμέτρης xal 6 ἀριϑ- 50 

υητικός. νῦν δέ φησι μηδὲ ἀξιώμασι τοῖς αὐτοῖς χρῆσϑαι τὰς διαφόρους 

ἐπιστήμας εἰ μὴ χατὰ τὸν τῶν ὁμωνύμων τρόπον. ὅταν μὲν γὰρ 6 γεω- 
- - 3 ' EM £^ Η͂ y " ' 

μέτρης, φησί, λέγῃ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα xai ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, ὡς ἐπὶ 

μεγεῦ Gv προχειρίζεται τὸ ἀξίωμα: ἀυέλει γοῦν, xal εἰ ἐπὶ μόνων μεγε- 

ϑῶν ἀληϑὴς ἣν ὃ λόγος, οὐδὲν ἧττον ἐχρήσατο ἂν αὐτῷ ὁ γεωμέτρης οὕτως" 
, H ND δ». CAES , , - 3 € , - - , γ 

οὐ γὰρ ὡς ἐπὶ πλειόνων ἐπιστηυῶν ἀληϑεύοντος τοῦ λόγου προχειρίζεται 
M RF 3 7 [d 3 ὧν , Qc [4 , M $7 - - Ξ 

τὸ ἀξίωμα ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ μόνων μεγεϑῶν. ὡσαύτως χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 281 

ἀξιωμάτων πάντων: ὁμοίως γὰρ xal ὃ ἀριϑμητιχὸς τῷ αὐτῷ χεχρημένος 
M , - ἀξ , e. 5 - f f ΄ ES e [d , 

ἀξιώματι ὡς ἐπὶ μόνων τῶν αὐτῷ ὑποβεβλημένων χρῆται. ὥστε ὁμώνυμα 
5 τὰ ἀξιώματα, οὐ υὴἣν τὰ αὐτά. 

5 ^ 

p.76238 Τὰ μὲν ἴδια ἑχάστης ἐπιστήμης tà δὲ xotvd. 

- 

ι 
CcOw , -— *3 ^ , iJ ἊΨ 

Εἴπομεν πρότερον ὅτι τῶν ἀξιωμάτων, οἷς χεχρήμεδα εἰς τὰς ἀπο- 
La ^ "M - "M ^ , x ^N ὟΝ e ΄ 

δείξεις, τὰ μέν ἔστι χοινὰ T, πασῶν T, πλειόνων τὰ δὲ (Ota ἑχάστης ἐπι- 
΄ ΄ - , , » * 

στήμης" ἴδια uv, οἷον γεωμετρίας ὅτι τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ᾿ ἄλληλα ὃ 
D 

ΡΣ ἴσα ἀλλήλοις ἐστί, πλειόνων δὲ xotvd, (lov) ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα xal ἀλλή.- 

λοις ἐστὶν ἴσα. 

p.76238 Κοινὰ δὲ xav ἀναλογίαν. 

^ "d ' , Hu Nr, ἊΨ , *?5 ' ' - , o σ 

Kotvà δέ, φησί, λέγω οὐ χυρίως ἀλλὰ χατὰ ἀναλογίαν, ὅτι ὥσπερ 
, ^ Qc 3s ΩΣ ΄ ^ o£ [rd ^ *, M , € - E σ * ES i] 

ἐπὶ μεγεθῶν αἀληῦϑὴης ὁ λόγος, οὕτω χαὶ ἐπὶ ἀριϑμῶν ὥστξ οὐ χατὰ τὸ 

toxü 10 JA 
AM ^ ΄ ΄ wat eras SMS 

πόδας χλίνης λέγομεν T, ὄρους χεφαλήν, ὀυοίως OR xai ζῴου. ἐξ dvalo- 

Ν € , [4 ES ' , pd [24 j 

ὑποχξίμενον T, χοινότης ἀλλὰ χατὰ μόνον τὸ ὄνομα, ὥσπερ dp. (0s (ἢ 

, τ ^ ^ * e , , e , E ^ , 

γίας οὖν λαμβάνομεν τὴν ὁμωνυμίαν" τὸ μέντο! ὑποχείμενον ὁμολογουμένως 
e , 2 

ἕτερόν ἐστιν. 

' ^S M δι }} ἡ ' » * ΄ 

p. (6240 làta μὲν οἷον γραμμὴν εἶναι τοιανδὶ xat τὸ εὐϑύ. 
Avr 

Ὅτι ἡραμυή, εἰ τύχοι, ἐστὶ ῥύσις σημξίου ἢ πέγεϑος ὑφ Evi 
Ξ Fu 2,9 3 - - * [| ved veg [oc ix 

1 πρότερον] c. 7 p. (5b2 3 εἰσὶν SUa post ἴσα add. xal ὡς ἐπ 

προχειρίζεται τὸ ἀξίωμα, ᾧ Sa ef. vs. 6. 1 χρήσαιτ᾽ ἂν ὁ Sa 4 pi 

τὰς om. S ὃ piv om. R 6 φησί om. Sa ὅτι om. RSa ἴσα ἐστὶν R 

" οὖν Sa 9 οὐχ ὡς U 9. 10. προχειρίζεται τὸ ἀξίωυα RUa?: χρήσεται Sa! 

10 

εἶναι RU 14 ἔστι δὲ οἷς γρῶνται ἐν ταῖς 

que, sed om. καὶ τὰ ἑξῆς R. cf. p. 122,25 1 

ὡς om. RSa! 11 ὁ ἀριϑυητιχὸς ἐν τῷ αὐτῶ RSa! 12 post ὥστε add. 

ποδειχτιχαῖς ἐπιστήυαις χαὶ và ἑξῆς U eadem- 

5 πρότερον] p. 98,24 sq. 16 post 7, alt. 

add. ἑτέρων S 18 οἷον addidi 19 ἴσα ἐστίν αὶ 93 χατὰ τὸ ἀξίωμα μόνον Sa! 

24 

25 

πόδες Sa λέγοντες R: λέγονται Sa χορυφή Sa καὶ om. R 

οὖν SUa: μὲν αὶ 26 ἐστιν om. U 91 εἶναι IV Arist.: om. SUa 

τοιάνδε U (C M) 28 post σημείου add. 7| στιγμὴ ῥυϊσχομένη a 
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^ , ἰδ τῷ, αν ἈΝ τς MUN - t1 y - e - | ὁιαστατὸν, εὐϑεῖα δὲ γραμμή ἐστιν duc. ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ἑξαυτῆς ση- 98r | 
, - E — D AM zR AN 25. P4 - », - - ῪΣ βειοις χειται, Ἢ ἧς τὰ τοιάὃδΞ μέσα τοῖς ἄχροις ἐπιπροσϑεῖ" ταῦτα qàp ἴδια 

γεωμετρίας ἐστίν. | 

cum "p^ , Y^ , * p.763 Ἔστι δ᾽ ἴδια μὲν xal ἃ λαμβάνεται εἶναι, περὶ ἃ ἣ ἐπι- 
ἐν T Qu us ^ [4 PLN ) [d ΄ 

ὃ στήμη ϑεωρεῖ τὰ ὑπάρχοντα χαῦ᾽ αὗτα. 
Ἢ ^ , ^ ^L ^ , Y^ , - - - ^ Εἰπὼν τίνα χοινὰ ἀξιώματα xai τίνα ἴδια, λέγει νῦν χαὶ ποῖα τῶν ὃε- 90 

^ ua τ Ω᾽ La ΄ ^ - "m , : óouzvev χαὺ ἐχάστην ἐπιστήμην ἴδια. ταῦτ᾽ οὖν, φησίν, ἐστὶ δεδομένα 
RES [2 ΄ τ 2 ZAR ΟΣ d Y UM ΄ -. - ἰόια ἐχάστῃ ἐπιστὴμῃ,. ἅπερ ἀξὶ μὲν ὡς ὄντα λαμβάνει, ζητεῖ δὲ τίνα τούτοις 
Ἢ ὃ ΟΝ ep mn » : ΄-Ν H x [4 , € H , ρων χαῦ αὑτὸ συμβέβηχεν. οἷον μονάδας μὲν ἣ ἀριϑμητιχή, f; δὲ γεωμε- 

, - Ἁ Pd i] ^ - 

10 τρία σημεῖα xat γραμμάς" τὰ ὃὲ χαϑ’ αὑτὸ τούτοις συμβεβηχότα ζητοῦσι. 

b p.76b5 Ταῦτα γὰρ λαμβάνουσι τὸ εἶναι xal τοδὶ εἶναι. 
ΤΠ" , ^ e μ 4 ' , , ' 

Τουτέστι xal ὅτι ἔστι xol τί σημαίνει τούτων ἕχαστον. τὰ δὲ xal | 
, αὑτὸ τούτοις συμβεβηχότα πάϑη xavà μόνον τὸ τί σημαίνει τῶν παϑῶν 
^N er , e ^ Ὁ M - b * » , 

ἕχαστον λαμβάνεται ὑπὸ τῶν ἐπιστημῶν, ζητεῖται δὲ εἴτε ἔστιν εἴτε μή. 

15 ρ.1009 Ἡ δὲ γεωμετρία τί τὸ ἄλογον 3| τί τὸ κεχλάσϑαι ἣ νεύειν. 

Δῆλον ὅτι περὶ ἀλόγων μεγεϑῶν: διαλαμβάνει γὰρ περὶ τούτων ἢ yec- 30 
, , y M *, » 

μετρία, τί μὲν σημαίνει τὸ ἄλογον μέγεϑος λαμβάνουσα, ὅτι τὸ ἀσύμμετρον 
M ^ » , e - , - 

xai μὴ χοινὸν ἔχον μέτρον πρὸς ἕτερον, ὡς ἐπὶ τῆς UID τοῦ ΠῚ 

Ἰώνου xai τῆς πλευρᾶς" εἴτε μέντοι ἄλογος ἢ διάμετρος εἴτε μή, οὐχέτι 

20 λαμβάνει, ἀλλὰ δείκνυσιν. εἰ δ᾽ ἢ ἀνάλογον (γράφεται γὰρ xai οὕτως), 

ὅτι xai περὶ ἀναλόγων μεγεϑῶν διαλαμβάνει. χοινὸν OE τοῦτο xal πρὸς 
- 3 9 E * Y» Es ur Ψ ^N 5, M ^ ^ , € , M 

αριυμητιχὴν ἔχξι. Οὐχ ἔστι OE ταῦτον τὸ χεχλαάσϑαι τι VeUcty τὸ 

S A CLITA , , M “Ὁ ΄ 

“μὲν γὰρ χεχλάσϑαι ἐστὶν ἐπὶ μιᾶς γραμμῆς, ἧς οὐχ ἔστι πᾶντα τὰ 35 (ὡς. 

υόρια ἐπ᾽ εὐϑείας ἀλλήλοις ἀλλ᾽ ὡς ἔτυχε: νεύειν OR λέγονται εὐϑεῖαι 

98 αἵτινες ἐχβαλλόμεναι χαϑ᾽ ἕν σημεῖον συμπίπτουσιν, ὥσπερ f; διάμετρος 

πρὸς τὴν πλευρᾶν. 

B 

- ψ ἊΣ v ^ , ^ ΄ - - - 

p. (6b 10 Ὅτι δ᾽ ἔστι, δειχνύουσι διά τε τῶν χοινῶν xal 2x τῶν 

ἀποδεδειγμένων. χαὶ ἀστρολογία δὲ ὡσαύτως. 

Τὰ χαϑ᾽ αὑτό, φησίν, ὑπάρχοντα πᾶσι τοῖς εἰρημένοις δειχνύουσιν αἱ 

1 ἐστιν om. .U 2 τοιάδε deleverim cf. p. Ae 8 ἐστίν om. U 4 περὶ χτλ. 

om. S 9 αὑτό R 6 ποῖα RU: τίνα Sa 1.38 E ἴδια Sa: inv. ord. RU 

9 αὑτὰ U γεωμετρία δὲ, om. ἡ RSa 10 γραμμὰς---σημεῖα RSa αὑτὰ U 

ζητοῦσι] hue usque S 12 xai prius om. a εἰσι ὕ ti RÜ: «0 a 

τούτων om. R 19 αὑτὰ U 15 ἀνάλογον R 16 δῆλον RU: τουτέστιν ἃ 

post δῆλον add. δὲ U fort. (διαλαμβάνει) διαλαυ vet 18 ἕτερον a: ἑκάτερον RU 

18. 19 τοῦ τετραγώνου om, αὶ 20 δεικνύει ἃ δ᾽ om. Ua? εἴη a! 

γράφεται γὰρ χαὶ οὕτως a!:; om. RUa? 24 ἔτυχον νεύει Κκὶ λέγοντα αἱ R 

28 «xai χτλ. om. ΕΚ - δὲ om. a Arist. 



οι 

10 

15 

20 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 10 (Arist. p. 16510. 11. 12. 15. 16] 195 

ἐπιστῇ 

ϑεωρημάτων. οὐ γὰρ πάντα διὰ τῶν ἀξιωμάτων 

Ε z n 
uat ἔχ τίνων χοινῶν ἀξιωμάτων xai Sx τῶν 

' , ^ —-— m , -* ^ E * * 

γὰρ τρίτον διὰ τοῦ δευτέρου δείχνυται, χἀχεῖνο διὰ τοῦ πρώτου. ἀστρολο- 
, ' * , ' . * * 

γίαν ὃὲ τὴν ἀστρονομίαν qcrotv* xai ἐπὶ ταύτης γὰρ τὰ uiv χατὰ μόνον τὸ 
, , , v - 

τί σημαίνει λαμβάνεται, τὰ δὲ xai ὅτι ἔστι ζητοῦνται. 

" 

Ρ: 6011] llàoa γὰρ ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη περὶ τρία ἐστίν. 

?]8 RENE. Τὰ Le AS 2 ' ^ , - *, » P] 

δοὺ ἐντεῦϑεν λαβόντες τὴν ἀρχὴν τὴν διαίρεσιν τῶν ἐν οἷς ἐστι 
- , » ΄ 

πᾶσα ἀπόδειξις ἐποιησάμεϑα. 

^ , ^ , , ' ^ ^ o 

Τουτέ τι τὰ οξοήμενᾶα. γένος Oz OT 0v oxt € 

είχνυται. προσεχῶς" τὸ 40 

di rm αὶ ἀπόδειξις. 

p.76b15 Καὶ τρίτον τὰ πάϑη. 50 

[4 ER nuc DAP OM uem IOTMAMqge Mata. οὐὔτεστι τὰ ζητούυενα, ἃ χαὺ αὐτὸ συμ, έβηχε τοῖς ὑποόχειμένοις. 
Ὰ , , ' , ὩΣ , ΄ 

ἃ (xuxà) μόνον τὸ τί ἕχαστον σημαίνε! λαμβάνεται. 

Ρ.16016 Ενίας υὑέντοι ἐπιστήμας οὐδὲν χωλύει ἔνια τούτων 

, ^ σ - Y - e qe - " mS E » 
Ἐπειδὴ εῖιπὲν Ott τριῶν οντῶν τῶν ες ὧν πασα αἀποόξιξις ἐπ 

"e £y τὸ τί σημαίνει ἕχαστον προλαυβαάνεται ὑπὸ τῶν ἐπιστημῶν, 
AN ' a o v , Ἂς ^^ * 

0E χαὶ τὸ ὅτι ἔστι, οὐ πάντως δὲ οὐτε τὰ d ἱ 

t ἐπιστῆυαι οὔτε τὸ ὑποχείμενον γένος ὑποτίθενται ὡς ὅν, διὰ τοῦτό 
xi , Y. Bu. 15 s ἀν ΟΝ aUe ERSNV A MUN 

φησιν ἐφ᾽ ὧν τῶν εἰρημένων τριῶν, εἰ σαφές tt εἴη ἐχ τῆς ἐναργείας, 
9 οὐχ ἀναγχαῖον ὑπὸ τῶν ἐπιστημῶν προλαυβάνεσϑαι. οὐ γὰρ ὁρίζεται ὁ 

φυσιχὸς τί σημαίνει τὸ ϑερυὸν T, τί τὸ ψυχ 
4 : LI Lu - 

z ὃ D «μέτρης τί ἐστι τὸ. μέγεϑος ὁρίζεται διὰ τὸ τα 

τῆς αἰϑήσεως. 

4 τὰ piv om. R 9 τὸ o£ U τ ἐν ἀρχὴ Ra? Ὧν ἃ: τοῦ RU 

10 post δὲ add. λέγεται Ra φησιν om. ἃ 12 ἐν «ot m "E ΤΊ ToO 

3 

δεύτερον---19 ἀπόδειξις Om. ἃ 16 χατὰ addidi ef. vs. 4 ἕχαστον bis R 

18 παρορῶν U 19 τρία ἐστὶν ἐξ a 90 post ἔχαστον add. φησι ἃ προλαμ- 

βάνεται seripsi ef. p. 121,14. 21: προσλαμβάνεται U: λαμβάνεται R: προσλαμβάνεσϑαι ἃ 

21 προσλαμβάνουσιν Ua 28 7 U ἐναργείας scripsi: ἐνεργείας libri 24 ἐπὶ Ὁ 

προλαμ.βάνεσϑαι scripsi cf. vs. 20: προσλαμβάνεσϑαι libri 29 τί alt. om. a 

26 ἐναργέστερον U: ἐναργέστατα a 



126 PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 10 [Arist. p. 16} 18. 19. 21] 

p.76»18 Οὐ γὰρ ὁμοίως δῆλον ὅτι ἀριῦμός ἐστι xat ὅτι ψυχρὸν 28v 

xai ϑερμόν. | 

e , ^ ^ 

Ὃ uiv φιλόσοφος οὕτως ἔλεγεν. τὸν δὲ ᾿Αλέξανδρον μᾶλλον μὲν εἶναι 1191 
ὃϊλ Ls Ü E - SN. * ! Ἢ M * M € , *, ' J E δῆλον λέγειν τὸν dptüuóv, Ttov OE τὸ ψυχρὸν xai ϑερμόν. οὐ μὴν τὴν 45 

5 ἀλήθειαν οὕτως ἔχειν᾽ σαφέστερον γὰρ τὸ ψυχρὸν xal Üspubv ἣ ἄλλο τι 

τῶν φυσιχῶν ἥπερ ὁ ἀριϑωός. διὸ ὃ μὲν φυσιχὴὸς οὐχ ὁρίζεται τί τὸ ψυ- 

405v T, τί τὸ ϑερμόν, διὰ τὸ δῆλα εἶναι ταῦτα ἐχ τῆς ἐναργείας ὁ μέντοι 
3 € 5 Za , € ME ' ΄ ΄ e 

ἀριϑμητιχὸς ὁρίζεται τί ἐστιν ἀριϑυὸς xal τί μονάς, ὅτι ἀριϑμὸς μέν Bou 

τὸ ἐχ μονάδων συγχείμενον πλῆϑος, μονὰς ὃὲ χαϑ᾽ ὃ ἕχαστον τῶν ὄντων 

10 ἕν λέγεται. | 

η. 1019 Καὶ τὰ πάϑη μὴ λαύβάνειν τί oquatvst, ἂν ἢ óÀa, 28v I esM | lv , !| 3 
y 

y , Y , y 

ὥσπερ οὐδὲ τὰ χοινὰ οὐ λαμβάνει τί σημαίνει τὸ ἴσα ἀπὸ ἴσων 
D à - 

ἀφελεῖν, ὅτι γνώριμον. 

o^ 

- ^ [d , ΄ ἊΝ - Ld , 

Ὅτι οὐδὲ τὰ xaÜ' αὐτὸ συμβεβηχότα πάϑη. ἐὰν ἢ δῆλα, ὁρίζεται 

πιστήμων, οὐδὲ μὴν τὰ ἀξιώματα. οὔτε γὰρ τί σημαίνει τὸ ᾿ τὰ ἐφαρμό- - c Q^ 

ζοντα ἐπ᾿ ἄλληλα ἴσα ἀλλήλοις ἐστί λέγει, οὐτε μὴν τί ἐστι τὸ “ἐὰν ἀπὸ 90 
E E E ' , 3 v , ΄ - 

ἴσων ἴσα a τὰ Vae ἐστιν ἴσα. χαὶ ἐπί τινων παϑῶν 

τί Ἐστὶ τὸ τὰς τρεῖς qavías 
EA 

o ἘΝ εξ 
. 

o Cc» 

x 

o^ 
Sc) E [A 

εἰ S τ «--3 
Ὡ“ 
TO 

eo τῷ E (04 εἰ TO -—- Pa - o ἐξ o τς 

2 

δύο ἐπ ο ἴσας Mere 5 τίνες εἰσὶν αἱ ἐφεξῆς γωνίαι. χαὶ ἐπὶ τῶν 

90 ἄλλων ὡσαύτως. 

ταῦτα. &Gtt, περὶ - εὶ 
“ἘΝ 

Cm. 2S3 
, ΠΥ ὧς ὟΝ - , 

p. '(6»91 AXAXM οὐδὲν T|t tov τ ἢ ΞΡ DIOE 
e ^ ^ τ "e 

6 te δείχνυσι xai à δείχνυσι xat ἐξ ὧν. 

ας x v WA - , LÀ Ld » - » 

ὰν τε, φησί, ταῦτα πάντα προλαμβανηται ὑπὸ τῶν ἐπιστημῶν, xdv 

" 
1. 2 ϑερμὸν---πχπωγρόν a 9 post μὲν add. οὖν a τὸν δὲ — 1O λέγεται Πα": ὅτι 

ὃ μὲν ἀριϑυυητιχὸς ὁρίζεται, τί ἐστιν ἀριθμὸς, χαὶ τί ἐστι μονάς. ὅτι dptl)pós μέν ἐστι, τὸ ἐχ 

μονάδων συγχείυμενον πλήδος. μονὰς δὲ, «aW ἔχαστον τῶν ὄντων ἕν λέγεται. ὁ δὲ φυσιχὸς 

οὐχ ὁρίζεται τί ἐστι τὸ ϑερμὸν xal τὸ Ψυχρὸν, διὰ τὸ δῆλα εἶναι ταῦτα fx τῆς αἰσϑήσεως. 

καὶ ἔττιν ἡ διαφορὰ ἐνταῦϑα, τοῦ τὸν μὲν, ὁρίζεσϑαι. τὸν δὲ, οὐχ ὁρίζεσϑαι. ὁ δὲ ἀλέξανδρος 

καὶ ἀμφοτέρους piv ὁρίζεσ) αί φησιν. ἀλλὰ τὸν uiv ἀριϑμιητιχὸν μᾶλλον ὁρίζεσϑαι τὸν ἀριἣ μὸν, 

ἢ τὴν μονάδα. τὸν δὲ φυσιχὸν, ἧττον τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ϑερυόν. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει τὸ 

ἀληϑὲς, σαφέστατα γὰρ ἔγνωσται τῇ αἰσϑήσει τὸ ϑερμὸν zal τὸ ψυχρὸν, T, ἄλλο τι τῶν φυσιχῶν, 

ἤπερ ὃ ἀριἣμός. χαὶ διὰ τοῦτο ἡ τοιαύτη ἐξήγησις ἀποδοχιμάζεται a! 3.4 μὲν elvat 

δῆλον λέγειν a?: δῆλον εἶναι λέγειν R: μὲν εἶναι U 5 ἔχειν οὕτως U 6 διότι R 

post τί add. ἐστι R ' évapyetac scripsi: ἐνεργείας RUa? 8 post τί alt. add. ἐστι R 

11 λανϑάνειν a? ἐὰν ἡ Orla τί σημαίνει R 12 vy R τὸ x1. om. R 

post τὸ add. τὰ U: om. a Arist. 18 γνώριμον ἃ Arist.: γνώριμα U 16 ἐστί 

om. U: εἶναι a λέγειν U: om. a 18 γὰρ om. R post γωνίας add. τὸ 

τρίγωνον ἃ 19 δυσὶν ἃ «iom. R 21 περὶ χτλ. om. R 22 6 τε ἃ 

Arist.: G6 τὰ U 28 ἐάν---ἰάν a ταῦτα a: om. RU προσλαμβάνηται Ra 

RE 
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^ 

τέ τινα ἘΒβοββῖσι διὰ τὸ ἐναργές, οὐδὲν ἧττον ἐπὶ πάσης ἐπιστήμης τρία 38ν 

ἐστὶν ἐξ ὧν συνέστηχε πᾶσα ἀπόδειξις, τό τε γένος περὶ ὃ τὰ xal αὑτὸ 95 

στήμη. ὅπερ χαὶ δεδομένον ἐστί, χαὶ ὑπάρχοντα ἀποδείχνυσιν ἢ ἐπι 
*, * 

ἐστὶ ζητούμενον. xal 
ri ] 3 ̂  Ξ: E o3 zl [0] 

TO 
αὐτὰ τὰ xaÜ' αὑτὸ ὑπάρχοντα αὐτῷ m 

à ) 

à τρίτον τὰ ἀξιώματα ἐξ ὧν ὑπάρχοντα δείχνυνται τὰ πάϑη τοῖς ὑπο- 

χειυένοις. 

p.76»93 Οὐχ ἔστι δ᾽ ὑπόϑεσις οὐδ᾽ αἴτημα 9, ἀνάγχη εἶναι δι᾽ 

αὑτὸ xal δοχεῖν ἀνάγχη xal τὰ ἑξῆς. 

Εἰπὼν τρία εἶναι τὰ ἐξ ὧν πᾶσα ἀπόδειξις, x«l ὅτι ταῦτα προλαυ.- 80 

10 βάνουσιν αἱ ἐπιστῆμαι, πάντα μὲν χατὰ τὸ τί σημαίνει, τινὰ δὲ χατὰ τὸ 

οτέ τινα τούτων μὴ λαυ- 
D 

» , , - 

ὅτι ἔστι, xal ὅτι συμβαίνει ἐπί τινων ἐπιστημῶν ἐν 

βάνεσϑαι διὰ τὸ OTÀa εἶναι $x τὴς ἐναργΞξίας, ὥσπερ ἀμέλει οὐδὲ τῶν ἀξιω- 

μάτων προλαμβαάνουσιν οἱ χατὰ ὑέρη ξευπεήβην:ς τὰς σηυασίας διὰ τὸ Js 

σαφὴ εἶναι &x τῆς ἐναργείας, οἷον τί σημαίνει τὸ “ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα doat- 
15 ρεϑῦῇ xal τὸ τὴν ἀντίφασιν μὴ eM DS ἐπειδὴ ὅλως ipvücim $9 

τοῦ ἀξιώματος, βούλεται τήν τε ἰδιότητα αὐτοῦ παραδοῦναι ἡμῖν xal δια- 

χρῖναι αὐτὸ ἀπό τε τῶν died ὑποϑέσεων xai cuc χαὶ ἔτι 
Ub 

ἤδη uiv οὖν xal ἐν ἀρχαῖς mapa- e] ta a "e Ir n: αὖτα ἐξ ἀλλήλων τε xai τῶν ὁ 

ἔδοται T, τούτων διάχρισις᾽ ἐπειδὴ ὃὲ xal νῦν τούτων ie. εὔλογον 

30 τὴν πᾶσαν μᾶς τῶν προχειυένων διάνοιαν ἀναχεφαλα!ωσαμένους ἄνωϑεν 

τὴν πᾶσαν ἐντελῶς ἐχϑέσϑαι διαίρεσιν ἔχουσαν οὕτως. τῶν ἀμέσων προ- 40 

τάσξεων αἱ μὲν αὐτόπιστοί εἰσι xal πᾶσιν ἀνθρώποις χοινῶς συμπεφυχυῖαι, 

αἱ δὲ οὐ πᾶσιν. αἱ μὲν οὖν χοινῶς συμπεφυχυῖα! πᾶσι διὰ τὸ οἴχοϑεν 

ἔχειν τὸ πιστὸν χαλοῦνται ἀξιώματα xal χοιναὶ ἔννοιαι" αἱ δὲ μὴ πᾶσι 

358 συμπεφυχυῖαι ἀλλὰ τισὶ χαλοῦνται ϑέσεις. xai τῶν ϑέσεων αἵ μὲν τί ἐστιν 
[Α΄ 

ἕχαστόν φασιν, di χαλοῦνται ὁρισμοί, αἵ ὃς ἄλλο ἄλλου χατηγοροῦσιν, di 
- - , , A - e Q^ e b DES - 

χαληῦνται χοινῷ ὀνόματ' ὑποϑέσεις. xai τῶν ὑποϑέσεων αἱ piv ἀληϑεῖς 

τε οὖσαι xal δοχοῦσαι. λαυβάνονται τῷ υανϑαάνοντι παρὰ τοῦ Sniasu pov; αἱ 45 

αανϑάνηυσι λαυβανόμεναι xa- 
- (- Ν -T ^ - 

! δὲ μὴ δοχοῦσαι. αἱ uiv οὖν δοχηῦσαι τὸ 
»ὔ ΙΝ. 

$ a 
30 λοῦνται ἰδίῳ ὀνόματι διυωνύμως τῷ γένει d αἱ δὲ μὴ üoxoücat 

Π ᾿ 

- ^ * 

ν τῷ προσδιαλεγο- x ἝἜ o εἰ M cl o Cc o2 o b [Ὁ δείματα. χαὶ τῶν ὑποϑέσεων ὅσαι υὲ 
πα ^ - ^ *, 5 * “ *, - 

μένῳ xal ἀληϑεῖς εἶναι οὐ πολλῆς δέονται ἐπιστάσεως εἰς τὸ τὴν ἐν αὐτοῖς 

[07] 

^ - , 

ϑεωρηϑῆναι ἀλήϑειαν, χαληῦντα! χυρίως ὑποϑέσεις" οἷον εἰ ϑέλων τις χατα- 

σχευάσαι, ὅτι ἢ ψυχὴ ἀϑαάνατος. ἐρωτήσει τὸν προησοιαλεγόμενην, εἰ δοχε 
5 - ΄ * *, P» ν᾿ "M E] 2M 2 E 5 - ἀλλ /) "2 Ü 50 

35 αὐτῷ ἢ ψυχὴ αὐτοχίνητος εἶναι, ἢ εἰ τὰ ἐναντία ες ἀλλήλων γινεται. εἰ ὃ 

l παρορῶνται Ra ante διὰ add. ὑπὸ τῶν ἐπιστηνῶν ἢ 2 post πάσης add. 

γὰρ RU: om. ἃ 9 δείχνυται R τὰ πάϑη om.R 8 αὐτὸ libri ΧΗ ta 5. 

om. R 9. 10 προσλαμιβάνουσιν Ua 11 zai τὸ τί σημαίνει Ua? post ἐνίοτε 

add. δὲ Ua 12 οὐδὲ ἀμέλει R 13 προσλαμβάνουσιν Ua post τὸ add. ταῦτα a: 

ταυτὸ mrg. U 14. 15 post ἀφαιρεϑῇ add. τὰ καταλειπόμενά εἰσιν ἴσα a 18 ἐν ἀρχαῖς] 

€. 2 p. 72214 sq. 20 Hugacgglatoopeugus U 2] ἐντελῆ R 24 post χαλοῦνται 

add. χαὶ R 28 οὖσαι R: εἰσι Ua 29 αἱ u£y—30 δοχοῦσαι iterat U 
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ΕΣ 

υὲν οὖν συγχατάϑηται τῇ ἐρωτήσει, φήσει οὕτως ἔχειν" εἰ γὰρ xal χρήζει 

ταῦτα ἐπιστάτεώς τινος, ἀλλ᾽ οὖν ἀληϑῇ τέ εἰσι xal τῷ ὀλίγον ἐπισχέ- 
ψαντι εὐθὺς δῆλα οὕτως ἔχοντα γίνεται. ταῦτα οὖν χαλεῖται χυρίως ὗὅπο- 

ϑέσεις, τοῦ τοιούτου δ᾽ εἰσὶν εἴδους χαὶ τῶν ὁρισμῶν ὅσοι φανερὰν ἔχουσι 

5 τὴν ἐν αὐτοῖς ἀλήϑειαν" οἷον τρίγωνόν ἐστι σχῆμα ἐχ τριῶν εὐϑειῶν περι- 

εχόμενον, χύχλος δέ ἐστι σχῆμα ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον, πρὸς ἣν 39: 

ἀφ᾽’ ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ χύχλου πᾶσαι αἱ [πρὸς τὴν περιφέρειαν] 

προσπίπτουσαι εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἐναργὲς γὰρ τὸ ὑπὸ μιᾶς 

(pups περιέχεσϑαι τὸν χύχλον xai τὸ τὰς ἐχ τοῦ χέντρου ἴσας εἶναι τῷ 

10 μόνον χατανοήσαντι, ὅτι τὸ &x τοῦ χέντρου, χαϑ᾿ ὃ ἔστηχε τὸ ἕτερον σχέ- 
λος τοῦ διαβήτου, ἐπὶ τὸ λοιπὸν σχέλος διάστημα μία ἐστὶν εὐϑεῖα, ἥτις 5 

πανταχόϑεν περιαγομένη γεννᾷ τὸν χύχλον᾽" xal ἐπὶ τῶν παραπλησίων ὡσ- 

αὔτως ὀλίγης δεῖται ἐπιστασίας. ὅσαι δὲ δοχοῦσαι τῷ προσδιαλεγομένῳ 

ἀληϑεῖς μέν εἰσι, ἀποδείξεως δὲ δεόμεναι χαὶ ἐπεξεργασίας πλείονος, αὗται 

15 πρὸς τὸν μανϑανοντά εἰσι μὲν ὑποϑέσεις, οὐ μὴν χυρίως, οἷον πάλιν οἱ ὅροι. 

τούτων γὰρ ὅσοι μὲν οἴχοϑεν ἔχουσι τὴν πίστιν μετὰ τοῦ δοχεῖν τῷ μανϑά- 

νοντι, οὗτοι χυρίως χαλοῦνται ὑποϑέσεις, ὡς ἤδη εἴπομεν" ὅσοι δὲ οὐχ 
οἴχοϑεν ἔχουσι τὰς πίστεις ἀλλὰ δέονται ἀποδείξεως, οἷον ὃ τοῦ σημείου 10 

ὅρης xal ὃ τῆς γραμμῆς T, ὃ τῆς ἐπιφανείας [ὑποϑέσεις εἰσίν], ἀλλὰ xat 

20 τὸ τὸν ἥλιον μείζονα εἶναι τῆς γῆς Tj τὴν γῆν ἐν τῷ μέσῳ εἶναι ἢ κέν- 
τροῦ λόγον ἔχειν T, ὅ τι δοχοῦν τῷ προσδιαλεγομένῳ λαμβάνεται, ἐπειδὴ 

ἀποδείξεως ταῦτα δέεται, λαυβάνεται δὲ ἀναποδείχτως. οὗτοι ὡς πρὸς τὸν 

μανθάνοντα χαλοῦνται ὑποϑέσεις. χαὶ δῆλον ὅτι xat ὃ δρισυὸς ὑπόϑεσίς 

ἐστιν ὡς εἶναι τῷ ὑποχειμένῳ τὸ αὐτό, διαφέρον δὲ τῇ σχέσει, ὥσπερ χαὶ ls 

25 χατάφασις χαὶ ἀπόφασις χαὶ πρότασις χαὶ πρόβλημα χαὶ συμπέρασμα. 

ὅταν uiv γὰρ ὡς μέρος προτάσεως ὁ Optouós λαμβάνηται, ὑπόϑεσίς ἐστι 

χαὶ οὐχ δρισμός, ὥσπερ ὅταν, εἰ τύχοι, τὸν τοῦ χύχλου ὁρισμὸν ἐν προτάσει 

παραλαμβάνωμεν, ἐν ϑεωρήματι λέγοντες (at ὃὲ ἀπὸ τοῦ χέντρου πρὸς 

τὴν περιφέρειαν προσπίπτουσαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν’ ἣ “ὅταν δὲ εὐϑεῖα ἐπ᾽ 

80 εὐθεῖαν σταϑεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας δυσὶν ὀρϑαϊς ἴσας ποιῇ χαὶ τὰ ἑξῆς" 

ὅταν 0i μὴ ἀντὶ προτάσεως παραλαμβάνηται ἀλλ᾿ ὡς αὐτὸ τοῦτο τὴν φύσιν 90 
τοῦ πράγματος ἀπαγγέλλων, τότε ὁρισυός ἐστιν, οὐχ ὑπόϑεσις. οὐχέτι 
υέντοι ἢ ὑπόϑεσις πάντως xal ὁρισμός ἐστιν᾽ οἷον ὅτι τὰ ἐναντία ἐξ ἀλλή- 

] συγκαταϑεῖται R φήσει scripsi: φύσει libri γὰρ Scripsi: δὲ libri xoi a?: οὔ RUa! 

post χρήζει add. piv Ua! 2 ἐπισχέψεώς a! ἀληϑεῖς pr. U 9 οὖν om. Ua? 

χαλοῦνται Ua?, at cf. p. 131,24 9. 4 post ὑποϑέσεις add. «at Ua?: τῶν ἀμέσων προτάσεων a 

4 δ᾽ om. Ua? 6 x«l κύχλος, om. δέ U πρὸς τὴν περιφέρειαν delevi 8 post 

γὰρ add. zai ἢ 11 post διαβήτου add. τοῦ γράφοντος τὸν χύχλον ἃ 13 ἐπιστάσεως R 

δοχοῦσαι a?: δοχοῦσι RUa! 14 εἰσι a?: εἶναι RUa! αὐτῆς R: αὐτοῖς a! 15 εἰσὶν 

ὑποϑέσεις R: ὑποϑέσεις μέν εἰσι καὶ αὗται a! πάλιν om. ὕ 19 ὑποϑέσεις εἰσίν delevi 

9] 7 6 «t om. R post ὅτι add. «C U 22 δεῖται U 238 x«i alt. om. R 

26 λαμβάνεται U 28 ἐν ϑεωρήματι RUa?: προβλήματα a! 29 πίπτουσαι R 

post xposniztoo3at add. εὐϑεῖαι ἃ ἀλλήλοις R 30 ποιεῖ ἃ xai τὰ ἑξῆς om. R 

91 παραλαμβάνεται U ante τὴν add. «aca a? 32 ἀπανέχει sic R: ὑπογράφῃ a! 

32.33 οὐ μέντοι ἡ ὑπόϑεσις R: ἡ μέντοι ὑπόϑεσις οὐ ἃ οἷον RUa?: καὶ γὰρ a! 

^ 
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λων, ὑπόϑεσις μέν, οὐχέτι Ói xai ὁρισμός, xal τὸ τὴν σελήνην ἐχ τοῦ 29r 
΄ , ^w € L4 ΄ - n La , “ *, b - - ^ ^ 

Ἰλίου φωτίζεσϑα! ὑπόϑεσις, οὐχ δρισμός ἐστιν, εἰ δοχοῦντα τῷ προσδιαλε- 

Ἰομένῳ λαυβανονται. ὅσαι μὲν οὖν τῶν ὑποϑέσεων δοχοῦσι τῷ uavÜdvov: 

ἢ τῷ προσδιαλεγομένῳ, ἰὀιχώτερον ὑποϑέσεις χαλοῦνται, ὡς εἴρηται, ὅμω- 35 

ὃ νύμως τῷ γένει. ὅσαι δὲ uj, δοχοῦσι τῷ προσδιαλεγομένῳ, dixüsic 8 δέ εἰσι 

xai ὀλίγης δεόμεναι παραμυϑίας, χαλοῦντα! χυρίως αἰτήματα οἷον τὸ παντὶ 

χέντρῳ xal διαστήματι χύχλον γράφεσθαι xal τὸ ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ 

πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν γραυμὴν ἀγαγεῖν xal τὰ τούτοις ὅμοια. εἰ Oi um, 

δοχοῦσαι, εἰ μὲν ψευδεῖς εἶεν ἐναντίαι δὲ τῇ τοῦ προσδιαλεγομένου δόξῃ, 

10 7, xai ἀληϑεῖς μὲν πλείονος 0& ἀποδείξεως δεόμεναι, χαλοῦνται πρὸς τὸν 

μανθάνοντα αἰτήματα. οἷον ψευδεῖς μέν, ὡς εἰ αἰτοίη τις τῶν περὶ Δη- 30 

μόχριτον συγχωρηθῆναι αὐτῷ ὅτι ἀρχαὶ τῶν πραγμάτων εἰσὶ τὰ ἄτομα, T, 

τῶν nonae τις ὅτι αἱ ὁμο!ομέρξιαι᾽ ἀληϑεῖς 02 χαὶ πλείονος δεόμεναι 

παραμυϑίας, ὥσ 
- , 

uvas 
, ^ ^ 

15 συμπίπτειν" τοῦτο τὰρ λαυβάνει 
b , , e^ , ^ 

δείχτως, βιβλίον SLM δλόχληρον ὅ τε 
, 

χατεβάλοντο. QS 

P , B 
λεγομένου δόξῃ 

ntny εἴ 
, 

εις 

τις 

τί τῷ αἰτοῦντι χρησιυ. 
LI 

» 
τξρὴν αὐτῷ δηχεῖ τῶν Ponens 

περιττούς, πάλιν δ᾽ αὖ Go[yo 
, Y. 

ἵνα τὸ συναγόμενον ἴδῃ. 

ἀλνηϑής" 

πάντως οὖν 
b bi ^M MN 3 , 

τὸ 02 Q'inug οὐ πάντως WU 

"2 [Ὁ] 

- ' x A] εὖ - 

τὴ προς ὃν 6 Ào*j (0s- "vj ἕν 00v πασ 

* ' 

λων τὰ cipruiva 

ἐν ἀρχῇ ταῦτα διεχρίνχμξν, τὰ 

ἔχαστος προβάλλεται, 

90 * αται faa n 

9 
- 

τὴν ἀλήθειαν, οἷον ὅτι τρίγω 
΄ ^ Pl 

τετράπλευρον δὲ τὸ ἐχ τεσ B E RN o & ὃ 

5] B 
Z ὑπόδεσις μὲν, οὐχ ἔστι δὲ xal 

add. διὰ τοῦτο γὰρ ἃ 4 εἰδιχώτερον ἃ 

€ Y ' 3 

περ Ἢ λξγουσα τας Qu 

τῷ 
LI 

x 
is 

4. 6 
* E - 

τὰ υὲν ἀξιώματα τῶν xat 

mn ' — mM ^^ 

ὑτῶν T4094 τοὺ G!G94 3*4 60. 

2) -——wnY U ": ann " 0o: ἐχ f. ἐλαττόνων Tj Quo ὠρύων ξχ; αλλι- 

' L Y ΄ ΄ 

uiv ὡς αἴτημα 6 Ἰεωυέτρης ἄναπο- 

[Πτολεμαῖος χαὶ 6 [Πρόχλος εἰς τοῦτο 
3i... 
egit 

- 
ἐν τὰ αἰτήματα τῇ τοῦ προσῦια- 85 

e 
- ^ , - 

σδιαλεγόμενος, ἵνα τ σε τς 

εἶνα! χενόν, 

- Ji ust CRISE et 
GUAAOTtL -0U.£yc) 6 βουλξεται 

3 Li L4 , * 

gi τὸ ἀξίωμα χαὶ ἢ ὑπόϑεσις πάντως 40 

d is παρὰ 

διχίρ αλλύ- 
^ , ΄ 

Q'Ot'!, ὡς h, 

, 

ἀξντοιῖ 

€ , ' - 
κοῦΞξν αὐτὰ «X | 45 

Β 
04003 

, Ὁ -A ΄ * , -— 

τοῦτων ὄξῖξιν ως Ξχόντῶν πρηϑανγ͵ 
- LI à 

* 5 - * - 5 , E 

τῇ £X τριῶν X AEUDOV T EDptE 0uzv5v, 
* - 

2 τ * 2 J y. A ὀρθογώνιον pev τὸ ὀρϑῦην ἔχον. γω- ( : 

92 ει scripsi: ἢ RUa 

εἴρηται] p. 127,30 

post δοχοῦντα 

6 τὸ om. R 

Ἢ χέντρω RUa?: κύχλῳ a! 8 ὅμοια τούτοις 9 δοχοῦσι malim post εἶεν 

add. 7, καὶ U 0£-a: om. RU δόξει U 11 οἷον RUa?: zai a! εἰ (xai add; 

a!) αἰτοίη Ra!: ὥετο Ua? 13 post ἀναξαγόραν add. εἰ Ua? 14 o2 U 15—11 ἀνα- 

ποδείχτως. πολλῆς δὲ δεῖται τῆς ἀκοδείξεως, ὡς βιβλίον ὁλόκληρον τόν τε πτολεμαῖον, χαὶ τὸν 

πρόχλον καταβαλέσϑαι εἰς τοῦτο ἃ lí xai om. R 18 post δόξῃ add. εἰ Ua 

19 συγχωρήσει R 19. 20 ἴδη εἰ τῷ R 21 post οἷον add. εἰ a 23 ἴδοι 

ἀξίωμα Scripsi: αἴτημα RUa 24 ἀληϑεῖς pr. 1. Ua: fort. 27:7, 21 ἡ ἀρχὴ R 

ἐν ἀρχῇ! p. 121,23 συμπέφυχε U 

τῶν U περὶ (ante τοῦ) R 

Comment. Arist. XIIL 2. Philop. in Anal. Post. 

3l αὐτῶν Ra: 28 ἔχων om. R 
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νίαν, ὀξυγώνιον δὲ τὸ ὀξεῖαν ἔχον γωνίαν xal ὅσα τοιαῦτα χαϑέστηχε. τῶν 29r 

μὲν οὖν χυρίως ὑποθέσεων ταύτῃ διαφέρουσι τὰ ἀξιώματα. τῶν δὲ χυρίως 
αἰτημάτων διαφέρουσι τὰ ἀξιώματα καὶ αἱ ὑποϑέσεις᾽ αἱ μὲν ὑποϑέσεις, δ0 

ὅτι δοχοῦσαι λαμβάνονται τῷ μανθάνοντι, τῶν αἰτημάτων οὐ πάντως 

ὃ δοχούντων αἰτουμένων παρὰ τοῦ διδασχαάλου dope otov ὡς εἰ 

λέγοι ᾿ συγχεχωρήσϑω μοι τὸ ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν 
Ἰραμμὴν ἀγαγεῖν xal παντὶ χέντρῳ καὶ διαστήματι χύχλον γράψαι᾽" 

ἀμφοτέρων δέ, διότι τὰ μὲν ἀξιώματα χαὶ αἱ ὑποϑέσεις τὸ πιστὸν 

ἔχουσι, τὰ δὲ αἰτήματα βραχείας T, χαὶ πλείονος δέονται παραμυϑίας. 

10 Τὴν μὲν οὖν | τούτων διάχρισιν ἐν ἀρχαῖς παραδέδωχε. νῦν δὲ δια- 29Y 
χρίνει τὰ ἀξιώματα ἀπό τε τῶν πρὸς τὸν μανϑάνοντα ὑποϑέσεων χαὶ air 

μάτων χαὶ ταῦτα ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὅτι τὰ μὲν αἰτήματα τῶν ὑποϑέσεων δια- 
t τῷ τὰς μὲν ὑποϑέσεις δοχούσας εἶναι τῷ μανθάνοντι. τὰ δὲ αἰτήματα 

τι δοχοῦντα ἀλλὰ συγχωρούμενα, và OE ἀξιώματα ἀμφοτέρων τῷ τὰ 

ναι χοινὰ ὡς πᾶσι δοχοῦντα χαὶ οἴχοϑεν ἔχοντα τὴν ἀλήϑειαν, τὰς ὅ 

t ὑποθέσεις οὐ πᾶσι δοχούσας, μήτε μὴν τὰ αἰτήματα. τῶν δὲ Opt- 

σμῶν πάντα διαφέρουσι τῷ ταῦτα μὲν πάντα προτάσεις εἶναι ἄλλο ἄλλου χατη- 

γορούσας ἤτοι χαϑόλου T, ἐν μέρει xoi T, χαταφατιχῶς T ἀποφατιχῶς, τοὺς 
δὲ ὁρισμοὺς μήτε χαϑόλου μήτε ἐν μέρει ἄλλο ἄλλου χατηγορεῖν μήτε 

50 χαταφατιχῶς μήτε ἀποφατιχῶς, ἀλλὰ μόνον χατὰ τὸ τί ἐστιν ἐχάστῳ τὸ εἶναι 

δηλοῦν. εἰ δέ ποτε οἱ ὁρισμοὶ παραληφϑεῖεν ἐν προτάσεσιν, οὐχέτι ὁρισμοὶ 

μένουσιν ἀλλὰ προτάσεις γίνονται ἔχουσαι ὑποχείμενον μὲν τὸ ὁριστὸν 10 

χατηγορούμενον δὲ τὸν ὁρισμόν, xal τότε ees xai αὐτοὶ ὑποϑέσεις. 
» ει 9 

nua ὃ ἀνάγχη εἶναι δι᾿ αὑτὸ 
i Οὐχ ἔστι δὲ ὑπόϑεσις οὐδὲ αἵ 

xal δοχεῖν ἀνάγχη. τίνι διαφέρει ὁ 

αι (τό τέ ἐστιν ἀνάγχῃ xal δοχεῖ ἐξ 

ὠμὰ ὑποϑέσεώς τε χαὶ αἰτήματος, n2 σι 

^ zx, (m 25 λέγει, ὅτι ἀξίωμα μέν ἐστιν ὃ δι (i 
E M E e m δὲ “ Ὁ Οὗ“ Ὲ "— οὐδὲ - 320 ἢ» Ts 
ἀνάγχης οὕτως ἔχειν, eu οὐδὲ τῇ ὑποϑέσει ὑπάρχε: οὐδὲ τῷ αἰτήματι 
ε ε - - -“ E - 
ἢ uiv γὰρ ὑπόϑεσις οὐχ ἐξ ἀνάγκης δοχεῖ οὕτως ἔχειν, ἐπεὶ μηδὲ πᾶσι 
Ὁ — ' MAN $2 Ὁ. ^ - PT E 

δοχεῖ᾽ τὸ Oi αἴτημα οὐδ᾽ ὅλως δοχεῖ, ὡς εἴρηται. 

£o λόγον f, ἀπό 

ν τῇ idea 

, 

Ene εἰδὴ εἶπε τὸ ἀξίωμα ἀνάγχῃ τε (δι᾿) αὑτὸ elvat xai δοχεῖν ἐξ dvd xe, 

30 p. 16ν»924 Οὐ γὰρ πρὸς τὸ δειξις ἀλλὰ πρὸς τὸν 1ὅ Sd 

(^ ex 

: 

ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι οὐ πάντως ἐξ ἀνάγχης δοχεῖ τὸ ἀξίωμα εἶναι (τί γάρ, 

ἐὰν μὴ συγχωρῇ τις ὅτι ἐπὶ παντὸς 7, ἢ χατάφασις T, ἢ ἀπόφασις ἢ ἐὰν 

86 ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεϑῇ, τὰ χαταλειπόμενά ἐστιν ἴσα:), πρὸς τοῦτον ἀπαν- 

1 ὀξυγώνιον --- γωνίαν om. a! 4 ὅτι om. R post τῶν add. δὲ U T γραμμὴν 

om. U περιαγαγεῖν R 8 an ἀμφότεραϑ αἱ μὲν ὑποϑέσεις καὶ τὰ ἀξιώματα ἃ 

9 δέονται om. R 11 post ἀξιώματα add. τὰ Ua post ὑποθέσεων add. τε R 

18 τῶ μανϑάνοντι εἶναι Καὶ 15 χοινῇ καὶ ἃ: κοινῶς R 17 πάντων pr. l. R 

20 τὸ prius om. U 21 προτάσει Ra cf. p. 192,1. 2. 22 μὲν ὑποχείμενον Ra 

24. 25 lemma om. a 26 an (££) ἀνάγκης ut p. 131,7? at cf. vs. 32 28 οὐ δοχεῖ 

ἐξ ἀνάγκης ἔχειν οὕτως ὡς ἔχει, ἐπεὶ ἃ 32 δι᾽ αὑτὸ scripsi: αὐτὸ RUa 88 δοχεῖ 

τὸ ἀξίωμα ἐξ ἀνάγχης ἃ 34 ἢ primum om. U post ἀπόφασις add. ἀληϑεύει a 

Beau 
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- o e 99 RGEVIA ^ YA , 

τῶν φησιν ὅτι αἱ ἀποδείξεις οὐ τὸν ἔξω o λό γον τείνονται, τουτέστι 29v 
Σ 

π 
b] - » ^ , - , ΄ 

τὸν ἐν τῇ προφορᾷ (οὐδὲ γάρ, ἐὰν ἐριστιχῶς τις χαὶ τοῖς ἐναργέσι μάχηται, 50 

παρὰ τοῦτο οὐχ ἀποδείξει ὁ ἀποδειχτιχός), ἀλλὰ πρὸς αὐτὴν τὴν τῶν 
^ 

πραγμάτων φύσιν xal πρὸς τὸν ἐνδιάϑετον λόγον" οὐδὲ γάρ, ἐὰν λέγῃ τις 
' με 3 M ' , μὴ εἶναι ἀληϑὲς τὸ ἐπ 

^ ^ 

χατάφασιν εἶνα! T, τὴν ἀπόφασιν, οὕτω [91] ὶ παντὸς ἣ τὴν 

πάντως χαὶ φρονεῖ ὁ τοιοῦτος. διὰ τοῦτο οὖν Sie ὅτι τὰ ἀξιώματα εἴ- 
πομεν ἐξ ἀνάγχης τε εἶναι xal δοχεῖν ἐξ ἀνάγχης, οὐ πρὸς τὸ ἢ ται 3 

χατὰ τὸν προφοριχὸν λόγον ὑπὸ τῶν προσδιαλεγομένων ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐν 

τῇ ψυχῇ διάϑεσιν. ἐπεί, φησίν, εἰ πρὸς τὸν προφοριχὸν λόγον γένοιντο αἱ 

10 ἀποδείξεις, οὐ μόνον ἀπόδειξιν γίνεσϑαι ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως o C» X (Ὁ x eo (ἢν 

ΩΣ 

o el 2S 

συλλογισμόν" δύναται γὰρ μηδεμιᾷ χαταφατιχῇ προτάσει συγχωρῆσαι ὁ προσ- 

διαλεγόμενος kí 1o εἰ τύχοι. UT, εἶναι αληδὲς τὸ πᾶν ζῷον οὐσίαν εἶναι 

ἢ πᾶν σῶμα πε διαστατὸν T, ἥντινα ἄλλην χαταφατιχὴν πρότασιν" 

χαταφατιχῆς ὃὲ “ἡ συγχωρηυμένης queue συλλογισμὸς οὐ γίνεται. 30 

15 ἀλλ εἰ xai χατὰ τὸν προφοριχὸν λόγον οὐ συγχωρεῖ ὃ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ 

οὖν χατὰ τὸν ἐνδιάϑετον πάντως οὕτως ἕξει. ὥστε xal αἱ ἀποδείξεις πρὸς 

τὸν ἐν τῇ ψυχῇ λόγον εἰσίν, οὐ πρὸς τὸν ἐχτός. 

^ ^ 

4, - a * 3 c 
p.i16»27 Ὅσα μὲν οὖν δειχτὰ ὄντα λαμβάνει δὺς n 
ταῦτα, ἐὰν μὲν δοχηοῦντα λαμβάνῃ τῷ μανϑά 

' v *, e - e , , , - , 

30 ται, xal ἔστιν οὐχ ἁπλῶς ὑπόϑεσις ἀλλὰ πρὸς ἐχεῖνον μόν 
i E i 

^^ , t b a - uc ^ , 

Tt διαφέρε: ἢ πρὸς τὸν μανθάνοντα ὑπόϑεσις τοῦ αἰτήματος, διαχρίνει 
x L4 ^ , - 

διὰ τούτων. τὴν γὰρ ἁπλῶς ὑπόϑεσιν τοῦ ἁπλῶς αἰτήματος ἐν ἀρχαῖς 

διέχρινε. φησὶν οὖν ὅτι τῶν δεομένων ἀποδείξεως ὅσα uiv δοχοῦντα λαμ- 40 

βάνεται τῷ μανϑάνοντι, ταῦτα ὑποϑέσεις χαλεῖται. οὐχ ἁπλῶς ὑποϑέσεις 

τῷ οι ἀλλὰ πρὸς τὸν μανθάνοντα ὑποϑέσεις᾽ ἐὰν Oi wr δοχοῦντα T, xai τὰ ivav- 
Ἁ 

τία oig δοχεῖ τῷ μανϑάνοντι, ταῦτα χαλεῖται αἰτήματα. τούτων Oi τὰ 
Bs παρεϑέμεϑ παραδείγματα παρεϑέμεϑα. 

e * * [d , Ν * 

p.76b35 Οἱ μὲν οὖν ὅροι οὐχ εἰσὶν ὑποϑέσεις: οὐδὲ γὰρ εἶναι 
“ ^ 

ἡ μὴ λέγονται. 

80 Ἐντεῦϑεν διαχρίνει τοὺς ὅρους ἀπὸ τῶν ὑποϑέσεων, ὅτι αἱ μὲν ὑπο- 45 
, » » ^ - *, , e ^M eo δῶν 

ϑέσεις ἄλλο ἄλλου χατηγοροῦσιν ἢ ἀποφάσχουσιν, οἱ ὃξ ὅροι οὐδὲν 

. οὔτε χαταφάσχοηυσί τινος οὔτε ἀποφάσχουσιν, ἀλλ T, μόνον τί ἐστι τὸ 

9 τὸν om. a: xai τὸν U post zpogopz add. τοῦ λόγου a ob R 

ὃ ἀπόδειξις Ra post ἀποδειχτιχὸς add. λόγος ἃ 5 7j prius om. R ἡ κατά- 

φασις 7| 7j ἀπόφασις a! ( post τε add. xai U 10 ἀπόδειξις alt. l. Ra 
γενέσϑαι ἃ 18 ἡντιναοῦν R 16 x«i om. R 17 εἰσίν om. καὶ 

18 δεικτιχὰ R 19 λάβη R 19. 20 ὑποτίϑενται R 20 ἀλλὰ xx. om. R 
28.24 λαμβάνονται Ra 25 ὑπόϑεσις αὶ 27 προεϊέμεϑα Ua 28 οὐδὲ 

RUa (ΟΝ, corr. Bd p): οὐδὲν Arist. 29 μὴ U Arist: μὴ εἶναι Ra 

30 ἐνταῦϑα a 92 ἀποφάσκουσι --- καταφάσχουσιν R 
δ 
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mpoxstuevoy λέγουσιν. ὥστε at μὲν ὑποϑέσεις ἐν προτάσεσι πάντως, ot δὲ 99v 
΄ 3 323 2 ΄ , , M ^ 

ὅροι οὐχ ἐν προτάσεσιν, ἀλλ᾽ ἐοίχασι φάσεσι uóvov, τί ἐστι τὸ λεγόμενον. 

συνιέναι παρέχοντες. 

p.16b37 Τοῦτο δ᾽ οὐχ ὑπόϑεσις, εἰ μὴ xal τὸ ἀχούειν ὑπόϑεσίν 
a 

t 

ὃ λέγειν. φησί, τὸν ὁρίσμὸν εἶναι ὑπόϑεσιν ὅμοιόν ἐστιν, ὥσπερ ἄν 50 

τις εἴποι [τὸ] χαὶ τὸ φωνῆς ἁπλῶς ἀχούξειν xal συνιέναι τὸ ὑπὸ τῆς φωνῆς 

δηλούμενον ὑπόϑεσιν εἶναι, οἷον ἄνϑρωπος, χύων χαὶ τὰ τοιαῦτα τοῦτο γὰρ 

εἶπεν ἀχούειν. ἀλλ᾽ 

10 ὑποτίϑεσθαι ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχειν, οἷον τὴν ψυχὴν ἀϑάνατον εἶναι 7, ϑνητήν, 

΄ M e [δι ^ ) EN - [4 , "p - 1 b 

ἢ υὲν ὑπόϑεσις QU αὐτὸ τοῦτο ὑπόϑεσις λέγεται, διὰ τὸ 

* , P1 * -^ LES 5 ' Sy e - , ^ S 

τὸν χύσμην γενητὸν εἶναι T, ἀΐδιον. οὐ γὰρ τὸ ἁπλῶς λέγειν τὴν ψυχὴν 

αἀϑάνατον T, τὸν χύσμον ἀΐδιον, τοῦτο ὑπόϑεσις᾽ ἐπεί [ τοί vs τούτῳ τῷ 80: 
, μά As * € Ld » [d - 3 FÍ IB 

λόγῳ. ὅπερ αὐτὸς εἶπε, πᾶσα λέξις ὑποῦεσις ἔσται. ὡς οὖν οὐ πᾶσα λέξις 

σημαίνουσά τι ὑπόϑεσις, οὕτως οὐδὲ ot ὁρισμοὶ ὑποϑέσεις: τί γὰρ ση- 
e ^ 

15 uatyst τὸ δριστόν, δηλοῦσιν. (οὐχ) Ott ὑπάρχει τινὶ T, οὐχ ὑπάρχει. οὐχ 
ἄρα οἱ δρισμοὶ ὑποϑέσεις. 

p.(6b38 "AAA ὅσων ὄντων τῷ ἐχεῖνα εἶναι γίνεται, τὸ συμ- 

Τῷ δὲ εἶναι τὰς προτάσεις xoi τὸ συμπέρασμα εἶναι ἀνάγχη" προτά- 5 
ΕΣ ΄ e ^ ) - “ , [4 

20 Getg ἄρα τινές εἰσιν αἱ ὑπηοϑέσξις. ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς πᾶσα πρότασις ὑπό- 
^ € ^6 $^ ^ ^ -T * » »" - ΄ LAC s ἋΣ δ, ^x m 

ὕεσις᾽ οὐδὲ γὰρ τὸ εἶναι τὸν ἀνθῦρωπὴὼν ζῷον ὑπόϑεσις. ἢ ὃξ πῶς 
M4 ^ Fw , , 

ἔχουσα πρότασις ὑπόϑεσίς ἐστιν. xat τί διαφέρει αἰτήυατός τε χαὶ ἀξιώματος, 

ἀχριβῶς διεξήλθομεν. 

(η- p.76»39 Οὐδ᾽ ὃ. γεωμέτρης ψευδῆ ὑποτίϑεται, ὥσπερ. τινὲς 
v 

εφασαν. h2 σι 

TOES, 3T^ Li -* Y , 

Emetón εἶπεν ὅτι οὐ πρὸς τὸν ἔξω λόγον ἀποτείνονται αἱ ἀποδείξεις Ξ 
e 

S 
c ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐν τῇ 

Ἢ 
ψυχῇ, τοῦτο πιστοῦται ἐχ τῶν ἐπιστημῶν. τινὲς 

BEN - D NT IER S ^ ͵ δι 5... FQ τοὶ ES AN ΄ NIMES ME, γὰρ τοῦτο uw, συνειδότες ὠήϑησαν τὸν γεωμέτρην μὴ a), ἀποδειχνύναι διὰ τὸ 15 
^ ὦ e » ^ ΄ [4 , ΄ 

ψευδεῖς, ὡς «vto, λαμβάνειν ὑποϑέσεις λαμβάνει γὰρ ὃ γεωμέτρης, εἰ 

80 τύχοι, τόνδε χύχλον εἶναι uj ὄντα χύχλον T, τήνδε εὐϑεῖαν μὴ οὖσαν εὐ- 
ϑεῖαν, xai οὕτως τὰ ἑξῆς συμπεραίνεται. φησὶν οὖν ὅτι, ἐπεὶ μὴ πρὸς 
τὸν ἔξω λόγον ἢ ἀπάντησις ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐν τῇ ψυχῇ, διὰ τοῦτο xai ὃ qov ἢ ἀπάντησις ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐν τῇ ψυχῇ, διὰ τοῦτο χαὶ ὃ 

1 post ἐν add. ταῖς Ua 4 ὑπόϑεσίς R 9 φήσειεν εἶναι ἃ 7 τὸ primum 
delevi ἁπλῆς U ξυνιέναι ἃ 9 διὰ τοῦτο R λέγεται ὑπόϑεσις ἃ 

11 post ψυχὴν add. 7 R 12 ἀίδιον RU: γενητὸν ἃ 14 post τι add. λέγεται ἃ 

15 οὐχ prius addidi an ὅτι {τὸ sive (cl) ctv? 1τ εἶναι om. U γίνηται R 

19 τὸ δὲ U: Τουτέστι τὸ a ἀναγκαῖον, om. εἶναι ἃ 22 πρότασις, ἐκείνη ἐστὶν ὑπό- 

Weste . τί δὲ διαφέρει ἃ 20 εἶπον R εἶπεν] p. «6h 24 959-—2( ἀλλὰ om. U 

ἀποτείνονται αἱ ἀποδείξεις a: om. R 90 post τόνδε add. τὸν καὶ 
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Ἰεωμέτρης οὐ πρὸς ἣν λαυβάνε ι εὐϑεῖαν ποιεῖται τὰς ἀποδείξεις ἀλλὰ πρὸς 30: 

ἣν vosi" οὐδὲ γάρ, εἰ ἐν τῷ ἀβαχίῳ λάβοι ποδιαίαν τὴν μὴ ποδιαίαν 
EE] , ΄ ho X Y ^ ΄ - "» 

ἀλλ᾽, εἰ τῦχοι; δαχτυλιαίαν, ὡς ἐπὶ μὴ ποδιαίας ποιεῖται τὰς ἀποδείξεις, 
ἀλλὰ χατὰ τὴν ἑαυτοῦ νόησιν, χαϑ'᾿ ἣν ἔλαβε xai τὴν γραμμήν. χαὶ 

5 οὕτως ἐπὶ πάντων. 

»p" 

p.0733 "Est τὸ 
1 ε΄ ΄ ^ ^ ^ ΄ 

αἴτημα xai ἢ ὑπόϑεσις πᾶσα T, ὡς ὅλον T, ὡς 90 
e ) ἐν péps:, οἱ δ᾽ ὅροι οὐ 

, , 

Ξτερον τουτῶν. 

΄ [cd - e , ' [4 

Δευτέρα ECTS MET RU τὰ αἰτήματα xai τὰς Oxo- 

ϑέσεις, διότι τὰ μὲν αἰτήματα χαὶ αἱ ὑποϑέσεις ἤτοι ὡς ἐπὶ μέρους τινὸς 
M 

En 
, ^ ' ΄ EIAS - EI LN * o5 , 

10 λέγονται T, χατὰ παντός, ἐπεὶ xai πᾶσα πρότασις ἢ χαϑόλου ἐστὶν ἡ iv μέρει, 
΄ ΄ (e »5^*5 bd » - 

oi μέντοι óptcuoi οὐδὲν οὔτε χατὰ παντὸς οὔτε χατὰ τινὸς χατηγοροῦσιν᾽ 

οὐ γάρ φαυεν τῷ ανθϑρώπῳ ὑπάρχειν τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν νοῦ xal ἐπι- 
΄ , » € - 

στήυης δεχτιχύν, ἀλλ᾿ αὐτὸν τὸν ἀνῦρωπον εἶναι ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν νοῦ 90 

χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν. 

J MJ 

15 p.77a59 Età uiv οὖν εἶναι 7, ἕν τι παρὰ xà πολλὰ. οὐχ ἀνάγχη, 

Ἐπειδὴ εἶπε πολλάχις δεῖν τὰς ἀποδειχτιχὰς προτάσεις χαϑόλου εἶναι πρώ- 
Y , 3. J^ e Ὁ , " 

τοῦ τοῦ ὑποχξιμένου, pu δ᾽ dy τις διὰ τούτου τὰς ἰδέας εἰσάγεσϑαι, εἴ γε 
- , , ^ “Ὁ , 5» - 

ἐχεῖναι πρώτισταί εἰσ! χατὰ τοὺς ὃ ποϑεμένους αὐτάς, διὰ τοῦτο ταύτην ἀναιρῶν 
- ΄, » ΓΞ * ^ πν. ^ 

50 τὴν ὑπόνοιαν ταῦτα τίϑησιν, ὅτι οὐχ ἕπεται τῇ ἀποδείξει τὸ τὰς ἰδέας 30 
ὃ , , € e x - ' , at A 

εἰσχγξσϑαι. αἱ μὲν γὰρ ἰδέαι ε 
^ ΑΝ ΛΩΝ v ΄ ' » ἧς 

οὔτε χατὰ τινὸς ) scio ἄν- d, 0& ἀπόδειξις τὸ πρώτως χατὰ παντὸς 

ΤΕ 

^ - i - Y 

ξῃρημέναι τῶν πολλῶν οὐτε χατὰ παντὸς 

, ^ , - M] *, - 

ὑποτίϑεται. xai τοῦτο εἶναι τὸ χαϑόλου λέγει: τοῦτο Of φημι τὸ ἐν τοῖς 

yl ()- 
- , - 

πολλοῖς συγχατατεταγυξνον siüoz. ὥστε οὐ τὰς ἰδέας εἰσάγει ἢ ἀπόδειξις. ἵ εἰ i ξ Ξ 
»"» n T * e ^ 

25 Εἴδη μὲν οὖν εἶναι 7, £v τι παρὰ xà πολλὰ οὐχ ἀνάγχη, εἰ 
ν , * ^ - , *, - ^ 

ἀπόδειξις ἔσται, τουτέστιν οὐχ dyd(xr τοῖς εἰρημένοις ἐν τοῖς περὶ dxo- 
» 25 Nr, ΄ ES aw ἢ σε i RR c , , B T δείξεως λόγοις συνεισάγεσϑαι τὰς ἰδέας. ὡς ἐχάστη ἕν ἔστιν. εἰ γὰρ xal 80 

δ ow τ , , 555) * 

λέγουεν δεῖν εἶναι τὸ χαϑόλου ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἀλλ᾽ οὐ φαμεν εἶναι 
-- AN -r, er. ΝΖ 

τῶν πολλῶν (φῶν 0t τὰς tOzas Θ E] Q - c c^ ω pm e Φ ; ne [03 "Um ( 
^— » -f 

τοιοῦτον αὐτὸ οἷόν 
^ *, , ' — - , 

30 εἰσάγοντες. χαὶ σχύπει ὅπως ἀπαρέσχεται τῇ περὶ τῶν ἰδεῶν δόξῃ. ὥττε 
D d D i 

, 
L 

v , - 5 - , - 

xal ὅπερ dy τις ὑπονοήσΞξιΞ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ εἰρημένων τὴν περὶ τῶν ἰδεῶν 

1 ποιεῖται ἃ: ποιεῖ RU ἀλλὰ---ὃ ἀποδείξεις om. a! 2 ἀββακίῳ a? εἰ dy δ": 

εἶεν ἐν RU μὴ οἵη. a? 4 post ἀλλὰ add. τὰ a* αὐτοῦ Ua? 6 ἡ om. 

Arist. 9 at μὲν ὑποϑέσεις «al τὰ αἰτήματα Ra 10 λέγεται a 11 χατηγοροῦσιν 

RUa?: λέγοιντ᾽ ἂν a! 19 ἀλλ᾽ —14 δεχτιχόν om. R αὐτὸν scripsi: αὐτὸ τὸ Ua 

15 post ἔσται add. εἶναι---ἀνάγχη χαὶ τὰ ἑξῆς U et om. x. τ᾿ &. Β ef. p. 194.8 

11 πολλάχις]) velut e. 4 p. 15532 sq. χαϑόλου εἶναι προτάσεις à 17. 18 πρώτου 

0m. δ΄: zpo* R 18 ἰδίας a εἴ γε--- 21 εἰσάγεσϑαι om. U 19 πρώτιστοί R 

21 post πολλῶν add. οὗται ἃ 22 dv om. U 29 ὑπετίϑετο Rh ἔλεγε U 

λέγω U 25 ἐστιν Ua 094—206 ἔσται 0m. à εἰ om. R 96 τουτέστιν RU: ἔστι 

δὲ ἧ τοῦ ῥητοῦ διάνοια αὕτη, ὅτι ἃ post ἀνάγκη add. ἐν ἃ ἐν τοῖς om. ἃ 
31 ἕν ἐχάστη U 98 ἐλέγομεν U 28. 29 τοιοῦτόν φαμεν εἶναι U 29 φαμεν Ra! 

οἱ RUa*: τὸ «414 al 9l ὑπενόησε καὶ ἐν τοῖς---εἰρημένοις a! τὴν R: εἰς 
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"v M M », ΝΥ 5 , M , ded ^N 

εἰσαγειν εννοιᾶν. τοῦτο προλαβὼν αὑτὸς ἀπηχροῦεται. χαὶ ἐφεζὴς ὃξ τερε- 30r 

τίσματα τὰς ἰδέας ἐπισχώπτων ἀποχαλεῖ. 

.T136 Eivat μέντοι ἕν χατὰ πολλῶν ἀληϑὲς Ρ μ f 
' y ^ Q7 » 

γὰρ ἔσται τὸ χαϑόλου, ἂν μὴ τοῦτο 

mu» cM Lo , IN x δ ον γος ᾿ ; 3 » * [4] , 

5 Ei ἔστι, φησίν, ἀπόδειξις, τὰς ἰδέας μὲν οὐχ ἀνάγχη εἶναι, ἕν μέντοι 
- , ΄ , e , ^ 2l 4 - , 

χατὰ πολλῶν ἀνάγχη. εἰ γάρ, ὡς ἐδείξαμεν, ἀνάγχη ἐν ταῖς ἀποδείξεσι 
^ , » A ^N , ^ - e , e , 

τὸ χαϑόλου παραλαμβάνεσϑαι, τὸ OS χαϑόλου παντὶ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρ- 

χει, ἐπεὶ καὶ del xal πρώτῳ xol xaÜ' αὑτό, ἀνάγχη πᾶσα ἀποδείξεως 

οὔσης εἶναι ἕν τι χατὰ πολλῶν ὑπάρχον. μὴ γὰρ ὄντος τούτου οὐδὲ 

10 χαϑόλου ἔσται, φησίν. 

^ ^ . » b] *« 

p.727 'Eàv 9& τὸ χαϑόλου μὴ ἢ; τὸ μέσον οὐχ ἔσται, ὥστ 000 15 
’ 

ό 

Mii τ uX καϑόλου τοῦ μέσου τὸ μεῖζον χατηγορεῖται, οὐ πρώτας 

οὐδὲ T αὐτό ἐστιν ὑπάρχει τῷ μέσῳ τὸ μεῖζον" τοιοῦτον γὰρ pg τὸ 
, 

15 χαϑόλου. st OS μὴ πρώτως τῷ μέσῳ τὸ υεῖζον ὑπάρχει. οὐδὲ uéGov ἔσται i LI 

^ 

χυρίως, ἀλλὰ δεῖται ἑτέρου μέσου ὅρου ᾧ πρώτως ὑπάρχει τὸ μεῖζον" : 
οἷον εἰ u$ χαϑόλου τοῦ ἰσοσχελοῦς τὸ τὰς τρεῖς (poten δυσὶν ὀρϑαὶς ἴσας 

ἔχειν, οὐχ ἔσται τὸ ἰσοσχελὲς μέσον" μέσου γὰρ ἑτέρου δεήσεται, τοῦ τρι- 50 

Ἰώνου, ᾧ πρώτως ὑπάρχει τὸ ἔχειν τὰς τρεῖς Ἰωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας. 

90 οὐχοῦν dvrpruivon τοῦ χαϑόλου τὸ χυρίως μέσην ἀνῴρηται. τοῦ δὲ χυρί- 

ὡς μέσου ἀνῃρημένου delis j ἀπόδειξις" OU ἀμέσων γὰρ προτάσεων 

$ ἀπόδειξις. ὥστε εἰ wi ὁ μέσος εἴη χυρίως μέσος, οὐδὲ ἄμεσος ἢ πρότα- 
΄ 

' 

Gtc* τούτου δὲ μὴ ὄντος E ἀπόδειξις ἔσται. 

p.Ti49 Aet dpa £v zt xal τὸ αὐτὸ xarà πλειόνων εἶναι μὴ 

30v 
r5 Q 

o: 7e S x c am o S 

Καλῶς τὸ uy, ὁμώνυμον πρόσχειται" xat γὰρ τὸ xapxivoc ὄνομα Sv 
" Sor 
ἄστρου xal τοῦ ζῴου c. εἰ [0] cl o c χατὰ πλειόνων φέρεται, ἀλλ ὁμωνύμως ἐπ 

χαὶ τοῦ ὀργάνου: χαὶ τὸ χύων ὁμοίως ἐπί τε τοῦ χερσαίου χαὶ τοῦ 

ϑαλαττίου xai ἀστρῴου x«i τοῦ φιλοσόφου. ὁμωνύμοις δὲ οὐδὲ ἢ δια- 5 
' * ^ 2 RU , Ld.) (zs 

30 λεχτιχὴ ἀπροσδιορίστως χρήσεται, μήτι γε ἀπόδειξις. 

1 εἰσαγομένης ἐννοίας a! ἐφεξῆς] c. 22 p. 83433 2 post ἰδέας add. αὐτὸς a: 

post ἐπισκώπτων ἢ χαλεῖ ἃ 1 ἐὰν b μὲν om. R οὐκ Om. à 

post ἀνάγκη add. μὴ Ra 6 ἐδείξαμεν ὡς a 8 πᾶσα scripsi cf. p. 136,22: πάσης 

libri 9exocU πολλῶν a: πάντων RU 11 post ἡ add. φησι R ὥστ᾽ 

«tÀ. om. R 14 οὐδὲ Ra: δὲ U ἐδείχϑη] c. 4 p. (35 26 sq. 15 «poco, 

om. τῷ U ondpyn U ἐστὶ ἃ 16 πρώτω [] 11 ὀρϑὰς U 

19 πρώτω U 20. 21 τοῦ δὲ μέσου τοῦ κυρίως U 22 χυρίως εἴη R 24 ἕν 

τι RU (n p): τι ἕν ἃ Arist. κατὰ RU: ἐπὶ a Arist. post εἶναι add. zai R 

96 ἕν Ua: ε 

xai τοῦ ζῴου, τοῦ τε χερσαίου, καὶ ϑαλαττίου. καί τινων φιλοσόφων al 28 τοῦ tert. 

om. R 30 μήτοι a! post γε add. «at Ua?: ἡ a! ἀποδειχτιχκή al 

iR 20 ὁμωνύμων R 28 χυνὸς R 28. 29 ἐπί τε τοῦ ἄστρου, 
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p. 77810 

p. 11210] 

φάναι xat ἀποφάνα ἰ 
^ - 

t Ó ἔῃ à 

΄ ε 
χξχρηνται at 

φξρξ 
ἴσα 

"Exe προσεχῶς 

xai λαυβάνουσιν αὐτὰ ἐν 

zoo À B. uL 
στὶν ἴσα, χαὶ τὸ À doa 

ταῖς προτάσεσιν n εἰπεῖν, 

πὶ ct ἴσον, τὰ 
» 

Β ἴσον 

τῶν ὄντων χαὶ μὴ ὄντων διαιρ 

χαὶ τὸ σι 
D 

ἐσ n) τ 
-» 

τῷ 
' 
0 

(0^ (0o πὶ πάντων μὲν τὸ ἀληΐ ἜΣ χαὶ τὸ 
ψεῦδος, δοχεῖ 

συναληϑεύειν τὴν 

tov xai οὐχ ἀϑάνατον, xal δῆλον ὅτι xxv ἄλλο xci ἄλλο, τῇ μὲν οὐσία 

N 

ἀλλὰ δύνασϑαι (02 ὃξ ἐπί τινων πραγμάτων. μὴ οὕτως 
, , - » ^ 

ἀντίφασιν (otov ἐπὶ ψυχῆς φαυεν τὴν πε χαὶ αἀϑάνα- 

10 

düdvatov χαὶ ἀίδιον, obxétt* ὁμοίως τὰ στοιχεῖα xai 
* , Ἁ ΄ — 

ἀγένητα x«i γενητά, τητας ἀγένητα, χατὰ δὲ τὰ μέρη so 

ἵενητά: ὡσαύτως xat ὃ ταν ME. χαὶ οὐ χινεῖται" οὐ χινξῖται μὲν γὰρ 
Εἰ 9 e . αὶ cy M e 5 / , - ^N ' MJ , 5 , xaU ὅλον αὐτὸν ὡς τὸν ὅλον ἀμείβειν τόπον, χινεῖται OR χατὰ τὰ μέρη" ἐπί 

- ^ *, , c ) 37x , 3 x - ΄ - 

τοῦ τὸ αὐτό, ὥστ᾽ ἀΐδιος (χαὶ οὐχ ἀίδιος) εἶναι ὁ χόσμος δοχεῖ" 

πλε' 

χατάφασιν Gt 

ποιξῖσϑαι, 

τε χόσυου 

ἐπί 
Ν 2 ᾽ » 

xai ἐπ᾿ ἄλλων πλείστων τὸ αὐτό), xai διὰ τοῦτο ἐπί τινων συμπεραίνοντε 

τὴν αὐτὸ τοῦτο ἀναγχαζόμεϑα χαὶ τὴν ἀναίρεσιν τῆς ἀπο- 
' 

ux δόξῃ χώραν ἔχειν 

συλλογιζόμξεϑα ὅτι ἀϑάνατός ἔστιν 

^ o , M - , ^ 

φάσξως tva επι τοῦ προηχξιυξνου χατὰ τι 

χαὶ ἢ ἀπόφασις" οἷον ἐπὶ τοῦ νοῦ, εἰ 

ἢ ἀΐδιος, ἵνα ur, δόξῃ οὕτως ἀϑαάνατος εἶναι ὥσπερ xal ἢ ψυχὴ ὡς δύνα- 25 
A ; - M N , , ΄ b 3 s 

σϑαι ἐπ᾿ αὐτοῦ xal τὴν ἀπόφασιν xavá τι ἀληϑεύειν, προστίϑεμεν ἐν τῷ 

συμπεράσυατι, ὅτι ἀϑάνατος ἄρα 6 νοῦς xol οὐχὶ "s αἀϑάνατος τὸ αἴδιος 
5 $, 3 - ^ , w€ €- cT 

xal οὐχὶ οὐκ ἀίδιος. ὁμοίως xal ἐπὶ τῶν παραπλησίων. ζητεῖ οὖν ἐν 
, o — ^ , -“ “᾽ν, 

τούτοις [ὅτι] ἐπὶ τῶν τοιούτων συμπερασμάτων, ἐν ποίῳ ὅρῳ τοῦ συλλο- 

25 γισμοῦ δεῖ χεχρῆσϑαι τῷ τῆς ἀντιφάσεως ἀξιώματι, ἵνα xal ἐν τῷ συμπε- 
c , M e , - » 

ο U0V0V τὸ ξτξρὴν ΕΒ τὴς ἄἀντι- 

^ -5 

xóv* ὄγλον γὰρ ὅτι οὐδὲ 

ράσματι τούτῳ χρησάμενοι δείξωμεν ὅτι 

φάσεως ἀληϑεύει, οὐδαμῶς δὲ τὸ λοιπό συναχϑτναι 3 

δύναται ἐν τῷ συ τριῶν 

] τὸ---ῷ ἀπόδειξις om. Ra ὃ ἔλεγεν] p. 76b 14 γὰρ à 

4. 5 οἷον ἐπειδὴ φέρε τὸ τὸ U R R (* ante μὴ add. 

at ef. p. 140,14. 25 (. 8 τὸ ψεῦδος χαὶ τὴν ἀλήϑειαν ἃ 9 post ἐπὶ add. 

10 o; U post ἄλλο alt. add. τουτέστι a 12 ἀγέννητα utrobique a γεννητά a: 

οὐκ ἀγέννητα U post ἀγένητα alt. add. τουτέσ 

13 γεννητά Ua 14 
οὗ à! 

6 ἃ om. ἐστί om. τῶν R, 

τῆς à 

τιν νὴ ἕτερον ἐξ ἑτέρου γινόμενον ἃ 

χαϑόλου Ua! αὐτὸν ὡς RUa?: ὅτι 

post μέρη add. τὰ RUa?: om. a! 

ὡσαύτως χαὶ a: om. RU 

ἀυείϑει a! post τὰ add. ἑαυτοῦ a! 

14. 15 πρὸς τὸν χόσμον a! 15 ὥστ᾽ --δοχεῖ om. a! ὥστ᾽ Ua?: καὶ ot; R xal 

οὐκ ἀίδιος addidi εἶναι 0m. ἃ“ 6 χόσμος ante ἀΐδιος colloc. R 6 om. Ua? 

εἶναι Ua? post αὐτὸ add. εὕροι τίς ἂν a! 16 post ἄλλων add. δὲ a! 

20 post δόξῃ add. ὅτι a 

post δοχεῖ add. 

11 8€ αὐτὸ τοῦτο om. a! 91 οὐ 8ov4- 90. ἐστιν ἃ 

μεϑα a! 21 ἀληϑεύουσαν Ua! παρατιϑέναι a! 22 οὐχὶ om. à χαὶ ἀίδιος post 

νοῦς colloe. U 29 οὐχὶ om. a οὐχ Ua: καὶ R 24 τούτω καὶ ὅτι delevi 

post ὅτι add. «ai ἃ 25 ἀποφάσεως R 27 ἀληϑεύει a: ἀληϑεῦον RU zai 

οὐδαμῶς, om. δὲ a οὐδὲν R 28 post δύναται add. τὸ ὃν Ra 
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οὖν ὄντων ὅρων ἐν τῷ συλλογισμῷ, ἐν ποίῳ αὐτῶν χρηστέον τῷ ἀξιώματι τῆς 30v 

ἀντιφάσεως: x«l δῆλον μὲν ὅτι ἐν προτάσεσιν ἢ ἀντίφασις" δυνατὸν μέντοι 

χαὶ ἐν tudo: ὅρῳ ϑεωρῆσα! αὐτήν, ὥσπερ ὅταν φαμὲν ᾿ἄνϑρωπος᾽ χαὶ 
“οὐχ ἀνϑρωπος᾽, ᾿λίϑος᾽ χαὶ.“ οὐ λίϑος᾽, οἵτινες ἀόριστοι ἐχαλοῦντο ἐν τῷ 

5 Περὶ τοῦτος ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν ταῖς προτάσεσι τὰ χαταφασχόμενά τινων T 85 

χαταφάσχεται T, ἀποφάσχεται xat τὰ ἀρνητιχὰ μόρια τὰ ποιηῦντα τὴν ἀπόφασιν 

ἑνὶ ὅρῳ συντάττεται μόνῳ, διὰ τοῦτο ὡς ἐπὶ ὅρων ϑεωρεῖται τὸ ἀξίωμα τῆςς ἀντι- 

φάσξως, συνεπινοουμένου δηλονότι χαὶ du λοιποῦ τοῦ συμπληροῦντος τὴν 

πρότασιν. xal ἁπλῶς εἰπεῖν, ἐπειδή, ὡς εἶπον, πάντως τὰ ἐν τῷ Bsp 

10 ράσματι ϑεωρούμενα ϑεωρεῖται xai ἐν ταῖς προτάσεσι xai οὐχ οἷόν τέ ἐστιν 

εἶναί τι ἐν τῷ συμπεράσματ', ὃ μὴ προσείληπται ἐν ταῖς προτάσεσιν, ὡς 40 

δὲ εἶπον, ἐπί τινων d τὸ ὅλον ἀξίωυα τὴ: αἀντιφάσξως σὺμ- 

περ αινόμεϑα λέγοντες, εἰ τύχοι, ὅτι τόδε ζῷόν ἐστι.χαὶ οὐχὶ οὐ ζῷον, Crist 

ποῦ τῶν προτάσεων χρηστέον τούτῳ. τριῶν οὖν ὄντων ὅρων ἐν xd 

15 προτάσεσι, ποῖον δεῖ τῷ τοιούτῳ M t προφέρεσθαι, ὅτι X602 χαὶ οὐ) 

οὐ τόδε: χαὶ φησὶν ὅτι μήνως ἐν τῷ μείζονι, ἐν οὐδενὶ OR τῶν ἄλλων εἰ 

γὰρ xai παραληψόμεϑα τινα τῶν ἄλλων χατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, οὐδα- 
υῶς ἡυῖν χρησιμεύσει πρὸς τὸ συμπέρασμα. χαὶ τί λέγω μηδὲν χρησι- 45 

ύ ἡμῖν εἰς τὸ συμπέρασμα; ὅλως γὰρ οὐδενὶ ἀξιώματι τῆς ἀντιφα- 

90 σεως ἐνδέχεται χρήσασϑαι ἐπὶ τοῦ ἐλάττονος xai τοῦ μέσου ὅρου: τὸ 

p ἐναντίον οι σεν χαὶ οὕτω συναληϑεύειν ἐπὶ ou αὐτῶν ἀνάγχη 

πᾶσα τὴν ἀντίφασιν, n εἰ wt ἐξισάζοντες εἶεν οἱ ὅροι. οἷον ὡς ἐφ᾽ 

οὗ τίϑησιν αὐτὸς συλλογισμοῦ" Καλλίας ἀνῦρωπος, ἀνϑρωπος ζῷον 
Y * ' 2 poc * poc - «WS 

χαὶ οὐχὶ οὐ ζῷον, το αρα ζῷον χαὶ οὐχὶ οὐ ζῷον. τῇ OS ἄναι- 
^, 

35 ρέσει τῆς ἀποφάσεως οὔτς ἐπὶ τοῦ ἐλάττονος ἐνδέχεται γρήσασϑαι" 50 

τὸ ἐναντίον γὰρ συναχϑήσεται τῆς χαταφάσεως χαὶ χυρίως ἀληϑεύσει 

χαὶ ἢ ἀπόφασις" ἀλλ᾿ οὐ τῇ χαταφάσει χυρίως συναληϑεύει xai T, ἀπό- 
5 φασις" 5 420p μόνον 6 Καλλίας ἀνῦρωπος ἀλλὰ xai ὃ οὐ Καλλίας, εἰ 

)υ 
- L2 7 , ^ - C y , D * 

xal υἡ πᾶς ὃ οὐ Καλλίας" ὥστε οὐχ ἐνδέχεται εἰπεῖν Καλλίας χαὶ οὐχὶ 

30 οὐ Καλλίας ἀνϑρωπος" χαὶ γὰρ 6 μὴ Καλλίας ἀνϑρωπός ἐστιν, εἰ xal wm 
* * cum - - , 

πᾶς, οἷον Σωχράτης, ἰλάτων. διὰ ταῦτα δὴ οὐδὲ ἐπὶ τοῦ μέσου χρηστέαν 

Ι ὅρων ὄντων ἃ 1. 2 τῷ τῆς ἀντιφάσεως ἀξιώματι ἃ 2 προτάσει R ὃ λέγωμεν ἃ 

5 ἐν τῷ Περὶ &pp.] c. 2 p. 16232 ἐπεὶ 1 χατηφασχύμενά sic ἃ: χατηγοροῦμενά 

conieio ( ϑεωρεῖται a: ϑεωρεὶ RU 9 πάντα à 10 ϑεωρῆται a 10. 11 χαὶ οὐχ 

-- προτάσεσιν om. U 11 an προείληπταιϑ cf. p. 138,14 13 οὐ om. a: οὗ xai R 

14 post χρηστέον add. τῷ συλλογισμῷ U: ante χρηστέον ἃ ante τούτω add. ἐν καὶ 

ταῖς om. R 16 οὐ om. a εἰ---Τἴ ἄλλων om. U li «ai om. a 

18 χρησιμεύει R univ om. a? 18. 19 γρησιμεύσειν a?: χγρησιμεύειν RUa! 

30.91 τὸ---οὕτω a!: αὐτὸ γὰρ τὸ ἐναντίον «ai RUa? 2] τῶν a': om. RUa? 

32 πᾶσαν Ua? 28 συλλογισυιὸν ἃ ante χαλλ. add. ὁ ἃ 24 χαὶ οὐχὶ οὐ ζῶον 

prius om. U οὐ prius om. a ante χαλλ. add. ὁ Ua 20 ἀντιφάσεως Ua 

26 συναχϑήσεται a: om. RU καὶ a: om. RU ἀληδεύει R 21 ἀλλ᾽ ---ἀπόφασις 

om. U ἀλλ᾽ οὐ a: οὐ γὰρ R χυρίως ἃ: om. R xai alt. om. ἃ 

28 et 29 6 ubique om. U 29 p* «ei U χκαλλίας καὶ οὐχὶ om. Ra 

30 có R: τι U: ότι 0 a post χαλλίας prius add. xai οὐχὶ ὅτι καλλίας a 
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: Cw δι er τ , , 5 " - 

6 οὐχ Euiptogus, εἰ χαὶ μὴ πᾶς. δῆλον ὃξ ὅτι συναληϑεύξιν λέγοντες ἐπὶ τοῦ 

ἐλάττονος ὅρου xai μέσου τὴν ἀντίφασιν οὐ τὴν χυρίως λαυβάνομεν ἀντί- 
NN) ' 3 

φασιν ἀλλ ἑνὸς ὅρου μόνου ϑέσιν zat ἀνα θοι ἣν φάσιν ἐχαλοῦμεν ἐν 

5 τῷ [legi ἑρμηνείας ἀδιόριστον ὑποχείμενην᾽ f, γὰρ ἀπόφασις ἀναίρεσίς ἐστι 
N [4 ΄ - , 

κατηγορουμένου ὅρου ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου. ἀντιφάσχειν οὖν ἐν τούτοις 
vi] 

- 
τοὺς ὅρους φαυὲν ἀλλήλοις; οὐ τὰς ΣΑΣ ΤΕ: ἐς f, ü& χυρίως ἀντίφασις ἐν 

προτάσεσίν ἐστιν. αἱ óà ἐν ὅροις Dua u εἰ ἐν ὑποχειμένου τάξει 

ληφϑεῖεν οἱ ὅροι, ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ ἀωφοτέρων xat ρθυμξυαυ δύνανται 

10 συναληϑεύειν, ὡς εἴρηται. διὰ τοῦτο οὖν οὔτε ἐν τῷ ἐλάττονι ὅρῳ οὔτε ἐν 

^ 5 ^ e » 93 L4 Ἁ * 9) 4v NI ' , 

30 ἔστι xal οὐχὶ οὐκ ἀνϑρωπος. ἀλλὰ χαὶ dii δυνατὸν τούτῳ οὔτω Jproa30at* 15 

* n -“ ^ - 

15 τὸν υέσην ὡς ὑποχειυένους ὅρηυς λαβὼν οὕτως ξὄειξεν 

- , D^ , , - ^ ^ , ΄ 

τῷ ui5o0 δυνατόν ἐστι τῷ αἀςξιώυατι τῆς dv I σξω € χρήσασῦϑαι, ὡς εἴπουεξν. 
, “» 5 - , "» , ^ 

u6wt$ οὖν ἐν τῷ μείζονι τῶν τῷ ἀξιώματι τούτῳ λέγοντας ὅτι 6 ἂν- 
^ 
͵ ϑρωπη ς ζῷον xa 

Je 

o x 

- $48 V ΄ ) * b ΩΝ ' 

ἄρα ζῷον xal οὐχὶ οὐ Ldov'. ἀλλὰ 6 uiv ᾿Δριστοτέλης τὸν ἐλάττονα χαὶ 
Ig ^ ' 

ὅτι uy, δυνατὸν 
) 5 - - ^ - - 4 ^ 

ἐπ αὐτῶν τῷ ἀειώματ' τῆς ἀντιφάσεως χρήσασϑαι. ἐπειδὴ ὃ 
τ E S e 
ὅρος οὐ μόνον ὑπόχειτα! τῷ μείζον: ἀλλὰ xal χατηγορξῖται τοῦ ἐλάττονος, 

ἐὰν χατηγορούμενον αὐτὸν λάβωμεν, οὐδὲν χωλύξι χρήσασθαι ζυᾶς ἐπὶ 
, € M - *, ΄ A] e ne » , 

τούτου τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως" φηυὶ γὰρ ὅτι ὁ Καλλίας ἀνϑρωπός 

4. , *w* - L Ww. e - Ai b , A] -AN 

ἀλλ οὐδὲν λυσιτελήσει Tulv πρὸς τὸ συμπέρασμα. τὸ Oi ζητούμενον τοῦτο 
2 - 2 - ΄ - b) ES - 

ἣν, ἐφ᾽ ὧν χρώμεϑα συλλογισμῶν ἐν τῷ συμπεράσματι τῷ ἀξιώματι τῆς 

ἀντιφάσεως, ἐν ποίῳ τῶν ὅρων χρώμεϑα αὐτῷ ὡς use quiv εἰς 
€T MN - - , *, , 

τῇ συναγάγειν xot00i0y συυπέερασμρα. αόνως ἢν &Zy τῷ αξίζονι ,ρηστξον 

" ^ Ex stp 

οὕτω γὰρ συνάγειν δυνησόμεϑα Kaka: 

τῷ τῆς. ἀντιφάσεως | cosas οὐ γὰρ μόνον 6 ἀνῦρωπος ζῷον ἀλλὰ xoci 81: 

10 

95 τηύτῳ τῷ ἀξιώματ'. ἐφ᾽ ὧν βουλόμεϑα χαὶ συμπέρασμα τοιοῦτον συναγαγεῖν. 

ἢ οὖν οὕτω τὸν σχοπὸν τῶν προχΞξιμένων deonp: ΠΝ Ἢ λεχτέον ὅτι πρό- 30 

χξιται αὐτῷ δεῖξαι πῶς χεχρήμεϑα ἐν τοῖς συλλογισμοῖς τῷ ἀξιώματι τῆς 

ἀντιωάσεως, πῶς μὲν ἐν τοῖς ἐπ᾿ εὐϑείχς, πῶς ὃδὲ ἐν τοῖς δι’ ἀδυνάτου, 

xai τίς ἢ πρὸς ἄλληλα τούτων διαφορά, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἐπ᾽ εὐϑείας οὐχ 
30 dst. ἀλλ ἐφ᾽ ὧν xal τὸ συμπέρασμα τοιοῦτον εἶναι βουλόμεϑα. ἐπὶ δὲ τῶν 

QU ἀδυνάτου ἀξί, xal ἐπὶ μὲν τῶν ἐπ᾽ εὐϑείας ἐν τῇ μείζονι προτάσει ἢ 

ἁπλῶς ἐν τῷ τέλει, ἐν γὰρ τῷ συμπεράσματι, ἐπὶ ὃὲ τῶν δι᾿ ἀδυνάτου 

ἐν τῇ ἐλάττονι ἢ ἁπλῶς ἐν τῇ ἀρχῇ. πᾶσα γὰρ ἥ δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξις 35 

4 χαὶ ἃ: om. RU ἣν φάσιν scripsi: qv φασι R: ἥν φησιν al ἀπόφασιν Ua? ἐχαλοῦ- 

uev a! ef. p. 186,4: χαλοῦυεν RU: χαλοῦμεν ὃ a? ὃ ἐν τῷ [legt $op.] cf. ad p. 12655 

post ἑρμηνείας add. ἃ U post ὑποχείμενον add. εἰρημένον KR an ἀφαίρεσίς 9 

Y ἑαυτοῖς ἃ 8 προτάσε! Ra ἐστιν om. U ὑποχειμένη R 9 παραληφϑεῖεν U 

δύναται R 10 post ὡς add. καὶ U 11 ἡ δυνατὸν, om. ἐστι R 12 μόνους Ua 

(otov) ὅτι conicio 13 o$:wo—14 οὐ ζῶον om. R 17 κατηγορεῖται xal à 18. 19 ἡμᾶς 

ἐπί τούτου, sed ante γρήσασϑαι a: ἡμᾶς ἐπὶ τοῦ ἢ : ἡμᾶς ἐπ᾿ αὐτοῦῦ 19 τῷ a: ἑτέρου Rt: 

ἑτέρω U ἀξιώματος R 20 xai ἀεὶ scripsi: inv ord.. RUa?: οὐχ ἀεὶ a! 
τοῦτον Ua? 32 ᾧ---συλλογισμῶ Ua? τῷ ἀξιώματι om. a 21 post αὐτῷ 

add. vov U post ἐν add. τόὐτοις U 29 post ὅτι add. εἰ R μὲν om. αὶ 

80 βούλεται 92 ἐν γὰρ RU: ἤγουν ἃ δὲ om. R 33 τῶ (ante ἐλ.) 

δεῖξις 7| δι᾽ ἀδυνάτου a 
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εὐθὺς ἐν τῇ ἀρχῇ χέχρηται τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως" τίϑεται γὰρ 6 81: 
γεωμέτρης τὴν πλευρὰν T, σύμμετρον εἶναι ἣ ἀσύμμετρον, xot λαβὼν τὸ 

ἕτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως τὸ E ἐς, οἷον ὅτι σύμμετρος, xol δείξας 

τούτῳ ἀδύνατόν τι ἀχολουϑοῦν, ὅτι ἔσονται τὰ αὐτὰ ἄοτια xol περιττά, 

ὅ οὕτω συνάγει τὸ ἀντιχείμενον. 6 Oi Θεμίστιος τὸν σχοπὸν τῶν προχειμένων 

ὡς πρὸς τὰ προειρημένα ἀποδίδωσιν. ἐπειδὴ γάρ, φησίν, εἶπεν ἐν τοῖς 

ἐπάνω ὅτι οὐ πάντως παραλαμβάνουσιν αἱ ἐπιστῆμαι xal τὰ ἐξ ὧν αἱ ἀπο- 30 

δείξεις, ἐὰν ὦσι σαφῆ, αὐτὸ τοῦτο νῦν βούλεται δεῖξαι" ἰδοὺ γοῦν τῷ ἀξιώματι 

τῆς ἀντιφάσεως οὐδεμία σχεδὸν χέχρηται ἐπιστήμη συλλογιζομένη,. ἀλλὰ 
; 

10 διὰ τὸ εἶναι πρόδηλον xui ἐναργὲς παρορᾷ ὡς Sen πᾶσιν ὄντος, χἂν ὃ 
2) », 

συλλογιζόμενος wT χρήσηται αὐτῷ ἐν λήμματ!. εἶτα ἐπειδὴ ἐπί τινων συλλο- 

γισμῶν ἀναγχαῖον αὐτῷ χρῆσϑαι ὡς λήμματι, λέγει ἐπὶ τίνων τε συλλο- 
— , - , [24 3 43 - - - ΄ - 

γισυῶν αὐτῷ γρώμεϑα, ὅτι ἐφ᾽ ὧν τοιοῦτον συναγαγεῖν βουλόμεϑα συμ- 85 

πέρασυα, χαὶ πῶς ἐν τοῖς λήμμασι προλαμβάνεται. 
, 

ἐνδέχεσϑαι ἅμα φάναι xal ἀποφάναι οὐδεμία ' Fl E ^ 
15 ó 6& 

- 

υ 
i 

^ /-^ ) ^ 5 , 

λαυβάνει ἀπόδειξις, ἀλλ᾽ ἣ ἐὰν δέῃ δεῖξαι xal τὸ συμπέρασμα 

οὕτως. οὐδεωία, φησίν, ἀπόδειξις χέχρηται τῷ .ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως, 
^ 

ἀπόδειξις δὲ ἢ ἐπ᾽ εὐθείας, εἰ μὴ ὅταν δέῃ χαὶ τὸ συμπέρασμα 
οὕτως συναγαγεῖν, τουτέστιν εἰ μὴ ὅταν καὶ τὸ συμπέρασμα τῷ ἀξιώματι 

30 δέῃ χεχρῆσϑαι τὴς “0 τότε γὰρ χαὶ ὃ συλλογισυὸς οὕτω χρή- 

σξται. πότε ὃξ χρεία οὕτω συναγαγεῖν τὸ συμπέρασυα, Ξἴπομεν, ὅτι ἔνϑα 
5 ΟΣ ἃ ΄ ΄ ^ n » 

Uu ἐνδέχεται τὸν χατὴ 3 bui de τῷ ὑποχξιμξνῳ χατὰ τὶ μὲν ὑπάρχξιν 

^N 

Oz uy ὑπάρχειν: ἵνα γὰρ δείξωμεν ὅτι οὐδαμῇ οὐδαμῶς συναλης 
^ 

Üsóst ἐπὶ τῶν τοιούτων T, ἀντίφασις, διὰ τοῦτο δεόμεϑα τοιοῦτον συνα- 

35 γαγεῖν συμπέρασμα. 

Tr , ^N [a E M - ^ - ἐφ UD 

p.772319. Δείχνυται δὲ λαβοῦσι τὸ πρῶτον χατὰ τοῦ μέσου, ὅτι 

ἀληϑές, ἀποφάναι δ᾽ οὐχ ἀληϑές. 

Δείχνυται, φησί, τὸ τοιοῦτον συυ. REPOS λέγω δὴ τὸ τῷ ἀξιώματι! τῆς 

ἀντιφάσεως χεχρημένον, ἐὰν ἡδθω ον ὅτι ὃ πρῶτος ὅρος, τουτέστιν ὁ 
80 μείζων, ἀληϑῶς μὲν τοῦ μέσου χαταφάσχεται, οὐχ ἀληϑῶς δὲ ἀποφάσχεται, 

^ , A , hl ων L^ ec , € - S pr wp. Ld 5. 

τουτξεστιν ξεὰν Z£ml X00 ὑειξηνὴς OD00U0 χρησώμεθα τῷ αςιωματιε τὺς ἄντι- 40 

] τῇ om. R 9 ψεῦδος Ua ὃ Oepísttoc] p. 24,3 sq. 6 εἶπεν U: ὡς εἶπον Ra 

4 xpolaugdvouct KR καὶ om. R 8 βούλεται vov a τὸ ἀξίωμα U 

10 ἐναργὲς καὶ πρόδηλον ἃ παρορῶ R 10. 11 μὴ ὁ συλλογιζόμενος ἃ 

12 ἀνάγκη ἃ 18 ὅτι ἃ: om. RU 14 προσλαμβάνεται Ua 15—1' lemma 

om. a οὐδεμία wx. om. αὶ 11—25 οὐδεμία — συμπέρασμα post lemma p. 185,2 

colloe. a 18 δέῃ---19 ὅταν om. a 19 ante τῷ add. zai U 20 δέῃ, sed 

ante 19 τῷ 4. a: δέοι RU χρήσασϑαι ἃ χαὶ συλλογισμῷ τοιούτῳ χρήσεται ἃ 

2] δὲ RU: τὸ ἃ 33 ἐνδέχηται καὶ 24 οἰόμεϑα U post δεόμενα add. «aia 

24. 25 συναγαγεῖν συμπέρασμα τοιοῦτον U 26 λαμβάνουσι U (n p) 21 ἀποφῆναι R 

29 $ prius om. R 90 δὲ οὐχ ἀποφάσκεται ἃ: δὲ οὐ χαταφάσχεται a! 91 ἐὰν 

RUa?: ὅτε καὶ a! χρησόμεϑα a! 
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φάσεως, (be) τῆς [γὰρ] χαταφάσεως ἀληϑευούσης ἐπ᾽ αὐτοῦ μηδαμῶς 3lr 
ἀληϑεύειν xai τὴν ἀπόφασιν. 

t xal μὴ εἶναι λαβεῖν. 

, $ 8X , M ἊΝ [rd , MI A] Ἁ 5 , 

Τουτέστιν οὐδὲν χωλύξι τὸν μέσον ὅρον, δυίως δὲ χαὶ τὸν ἐλάττονα ὧν 

χαὶ χαταφατιχῶς χαὶ ἀποφατιχῶς λαβεῖν: ὥστε εἰ μηδὲν χωλύξι ἅμα χαὶ 

χαταφατιχοὺς αὐτοὺς λαμβάνεσθαι χαὶ ἀποφατιχούς, ἀδύνατον ἐν αὐτῷ τῷ 
Ὁ , A 2 , ΕΣ σ , NIE ' - 

ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως χρήσασθαι, ὅπου qe συναληϑεύει. χατὰ ὃξ τὸν 45 
M 

t 

᾿Αλέξανδρον οὕτως" εἰ xai ἀληϑές ἐστ' τὸ xal χατὰ τοῦ μέσου αὐτοῦ τὸν 

10 μείζονα ὅρον χατηγορεῖσϑαι χαὶ χατὰ τῆς ἀποφάσεως αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐδέν 
αὐ 

uU evov συυπέρασμα το (8 διαφέρει πρὸς τὸν συλλογισμὸν χαὶ τὸ προχε 
D ἘΣ 

οὕτως λαμβάνειν T, τὸν μέσον T, τὸν ἔσχατον. 

p. 17a 15 Εἰ vid ἐδόϑη, χαϑ' οὗ ἄνθρωπον ἀληϑὲς εἰπεῖν, εἰ 
xal uy, ἄνϑρωπον ἀληϑές. ἀλλ εἰ υόνον ἄνθρωπον ζῷον εἶναι, {τ i h h i 

15 πᾶν uy ζῷον δὲ μή. 

Τὸ μὲν εἰ γὰρ ἐδόϑη, xa9' οὗ ἄνϑρωπον ἀληϑὲς εἰπεῖν ἴσον ἐστὶ 
ἕν τον - ' ἊΝ καὶ ,ὔ J2o Ὁ HJ , c v € 

τῷ τὸ ζῷον χατὰ παντὸς ἀνθρώπου * ὃ γὰρ λέγων ον οὗ ἄνϑρωπος 

παντός, xav ἐχείνου ζῷῴῷον᾽ τοῦτο λέγε', ὅτι χατὰ παντὸς ἀνθρώπου τὸ 

ζῷον. | εἰ οὖν δέδοταί τε χαὶ εἴληπται πρότασις τοιαύτη ᾿ χατὰ παντὸς dv- 81ν 
M y F € ) ' er ΦΉΣ D 

xal μὴ ζῷον, τὸ ὅλον τοῦτο μόνον, εἰ οὕτω 
i V [«4 - c "e 30 ϑρώπου ζῷον, οὐ | 

ληφϑείη, αὔταρχες εἰς τὸ γενέσϑαι τὸ συμπέρασμα, ὅτι Καλλίας ζῷον, οὐ 
, - MN v , * " - ' ' 55 Q4 

ζῷον δ᾽ οὔ, εἰ τοῦτο ἦν τὸ δειχϑῆναι προχείμενον. xai γὰρ εἰ ἀληϑές, 

φησίν, ἐστὶ τὸ τοῦ το καρ ον ζῷον xal xaX «ἢ ἀνθρώπου χαὶ ἀνϑρωπον χατὰ 

Καλλίου xoi χατὰ μὴ Καλλίου, ἀλλὰ παρέλχει γε λαμβανόμενα xai οὐδὲν εἰς 5 

25 τὸ προχείμξνον συυπέρασυα ἜΒΕΙΕΙ αὔταρχες γὰρ ἐχεῖνο μόνον ληφϑὲν τὸ 

“ζῷον χατὰ παντὸς ἀνθρώπου, οὐ ζῷον Oi οὔ - μόνη γὰρ ἢ μείζων πρό- 

τασις ληφϑεῖσα οὕτω χρήσιμος εἰς τὸ τοιοῦτον συμπέρασμα. 

1 ὡς addidi τῆς γὰρ καταφάσεως ἃ: om. RU γὰρ delevi τ καὶ ἀποφατιχοὺς 
λαμβάνεσϑαι ἃ ἐν om. Ra 8. ὅπου 1—12 ἔσχατον Ra!: τὰ εἰλημμένα . ἐπεὶ δὲ 

τὸ τῆς ἀντιφάσεως ἀξίωμα μόνως ἐν τῷ μείζονι τῶν ὅρων λαμβάνεσϑαι διωρίσϑη . οὗτος γάρ 

ἐστιν ὃ διὰ τοῦ μέσου ἀποδειχνύμενος, εἴ γε τῶ ἀξιώματι Ua? post συναληϑεύει add. 

τὸ δὲ μέσον οὐδὲν διαφέρει R δὲ 4): om. R 9 post οὕτως add. ἑρμήνευται a! 

post εἰ add. γὰρ R: om. a! xai alt. om. a! 13—21 om. U 13. 14 & xai a 

Arist.: «adi ci R 14 εἰ Arist.: ἢ εἰ R: 7, a (ἃ, pr. B) 15 zà» R (AC Medfnp, 

corr. u): om. a Arist. 16 γὰρ εἰ a 19 «c om. a 2] τὸ alt. om. a 

92. τὸ δειχϑῆναι scripsi: ὃ ἤδει λεχϑῆναι R: ὃ ἤδη Ty λεχϑῆναι a 24 χατὰ μὴ scripsi: 

inv. ord. Ra 97 post συμπέρασμα add. οὐδὲν διαφέρει. ὅτι--- συμπέρασμα (p. 140,3—6). 
^ Σ , - » 3 πὶ μόνου τοῦ ptio “πε , * - * * - ,* , M 2 

ἐπεὶ ἧττον ἕξει τὸ συμπέρασμα εἰς τοῦτο 7| ἀληϑεύειν τε μὴ ὥσπερ € 

λυσιτελεῖ μὴ συναληϑεύουσα ἀντίφασις. εἴη δὲ τοῦ... συναληϑεύουσα R 

* 
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EX et ) ^) , ' 

p.77a20 Ὥστ᾽ οὐδ᾽ εἰ τὸ μέσον xai αὐτό ἐστι xat μὴ αὐτό; mpos 3lv 

“πέρ ν έ 
L 

ΓΝ ^ ue - ^ -— A T IV ' , e , e τ 

Ὅτι οὐδὲν fuiv λυσιτελήσει πρὸς τὸ συμπέρασμα ὃ μέσος ὅρος, οὐ 
, - RA , ) - - 

αὖνον τῷ μὴ δύνασϑαι ἐπ’ αὐτοῦ τῷ ἀξιώματι τὴς ἀντιφάσεως χεχρῇσϑαι, 

5 ἀλλ οὐδὲ αὐτὸ τὸ συναληεύεξιν ἐπ᾽ αὐτοῦ di ἀντίφασιν ἐν τῷ συμπερά- 

ee Guaxt λυσιτελήσει ἡμῖν πρὸς τὸ συμπέρασμα, οὐδὲ πλέον πιστὸν ἕξει εἰς τὸ 10 

συυπέρασωυα τοῦτο, εἴτε συναληϑεύσει εἴτε p ὥσπερ ἐπὶ μὲν τοῦ μείζονος 
΄ 

λυσιτελεῖ μὴ συναληϑεύουσα ἢ ἀντίφασις, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐλάττονος συναληϑεύουσα. 

». τῷ) Τὸ δ᾽ ἅπαν φάναι ἣ ἀποφάναι f, εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπό- 

10 δειξις λαμβαάνε'. 

οἰπὼν . πῶς ES τῆς εὐϑείας δείξεως χεχρήμεϑα τῷ ἀξιώματι τῆς 

ἀντιφάσεως χαὶ πότε, λέγει xal ἐπὶ τῆς δι᾿ ἀδυνάτου, ὅτι πᾶσα μὲν T OU 

ἀδυνάτου χέχρηται αὐτῷ, οὐ μὴν χαϑόλου, τουτέστιν οὐχ ὡς διήχοντος 
b] - , — Y» hi4 * - — 

αὐτοῦ ἐπὶ πάντων τῶν ὄντων wal μὴ ὄντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ tosoütov αὐτῷ 
T ΄ ΄ 5» , , *, ) er 2 - M ^w - ^N 5 , 

15 ξχάστη ἐπιστήμη χέχρηται, ἐφ᾽ ὅσον αὐτοῦ xai δεῖται. δεῖται δὲ ἐπί τινῶν 
΄ y. *, - - , N 3 A ^ *, ' ^N ὑποβεβλημένων αὐτῇ, otov Ἱεωμετρία μὲν ἐπὶ μεγεϑῶν, ἀριϑμητιχὴ Oi 30 
τὶ A 2 M - 7 ΄ » σ m. , ΄ 

ent dot. Ov, xal at Àotn ταὶ Ext τῶν t0teoYv υποχείμενωῶν. τὰν 00V λέγῃ 0 

t 

" 
, , ΠῚ *, , , - 

Ἱξυμέτρης ἢ σύμμετρον ἢ οὐ σύμμετρον, τὸ οὐ σύμμετρον οὐ τοιοῦτον 
i 

λαυβάνει ὡς δυνάμενον σημαίνειν χαὶ τὸ λευχόν, εἰ τύχοι, χαὶ τὸ ζῷον χαὶ 
ν *^* A , » , - 

20 τὸ μὴ ὄν, ἀλλὰ μόνον τὸ ἀντιδιῃρημένον τῷ ἐν sees deu εἰ γὰρ 
A] UJ 

x23! μὴ ἐπὶ τ ! ἄντων τῶν ὄντων xal μὴ ὄντων διῴρει τὸ ἀληϑὲς xai τὸ 
ΓΞ E. " b , ^ , T -Ὁ 55x m -^ “» - E e , - 

ψεῦδος ἀλλ᾿ ἐπὶ μόνων μεγεϑῶν, οὐδὲν ἧττον dv αὐτῷ ἐχρήσατο. ὁμοίως 25 

0E χαὶ 6 ἀριϑυητιχὸς καὶ ἕχαστος τῶν χατὰ μέρος ἐπιστημόνων. μόνος δὲ 
ὃ πρῶτος φιλόσοφος x«i ὃ διαλεχτιχὸς χοήσξται αὐτῷ ὡς χοινῷ τε xal 

L LI ; 

πάντων τῶν TZ ὄντων χαὶ v ὄντων διήχοντι. IL ῷι Qa - 

^ 3 n : - : : ὍΝ 
p. 1190 Ἐπιχοινωνοῦσι δὲ πᾶσαι αἱ ἐπιστῆμαι ἀλλήλαις χατὰ 

τὰ χοινά. 

Εἶπε χαὶ ἀνωτέρω ὅτι τῶν ἀξιωμάτων τὰ μὲν χοινότατά ἐστιν ἐπὶ 
΄ ΄ Lu 5 , ^N ὌΝ , N ΕΑ ΨΥ - ' 

πασὴς 009.5. ηντὰα ἐπιστηυ τς, t4 O0£ δπὶ πλειόνων, τὰ QS ἐπὶ μιᾶς. χατα 

30 τὰ χοινότατα οὖν, φησί, τῶν ἀξιωμάτων πᾶσαι ἐπιχοινωνοῦσιν αἱ 80 

ἐπιστῆμαι. χατὰ μὲν γὰρ τὰ δεδομένα T, τὰ ζητούμενα οὐδεμία ἐπιχοι- 

νωνεὶ ἐπ'στήμη ἑτέρα, εἰ μὴ εἶεν Mte χατὰ μέντοι τὰ χοινότατα 

1. 2 lemma om. ἃ ] x«i prius om. U 4 τὸ (ante μὴ) U 6 post λυσιτελήσει 

add. τι R εἰ αὶ τούτου Ra συναληϑεύει ἃ post εἴτε alt. add. χαὶ ἃ 

μὲν R: μόνου Ua 8 μὴ om. ἃ ἐστὶ δὲ R post ἐλάττονος add. οὐ Ua 

12 xai alt. om. R 1090 U 14 τοσούτων ἢ 15 ὅσων R αὐτοῦ---δὲ RUa?: 

ἐχανὸν δεῖσϑαι αὐτοῦ, χαϑ' ὅσον χαὶ ἐχάστη τῶν ἐπιστημῶν δεῖται αὐτοῦ a! 18 7 dsbp- 

μέτρον, τὸ ἀσύμμετρον à 19 εἰ τύγοι καὶ τὸ λευκὸν σημαίνειν ἃ 20 ἀλλ᾽ 7, μόνον R 

22 ἂν om. U αὐτὸς Ra 24 γρήσαιτο Ua χοινῷ τε à: χοινῶ τῶ KR 

κοινοτάτω U 95), πὸ om. a ὄντων prius om. R 26 ἀλλήλαις a Arist.: ἀλλή- 

λοῖς «ἢ et post 24 «à U 28 ἀνωτέρω] ec. 10 p. 16237 sq. 90 φησί om. ἃ 

9l διδόμενα R 91. 32 ἐπιστήμη ἐπιχοινωνεῖ à 32 ἑτέρᾳ ἃ: om. RU κοινότερα Ua 

͵ 
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“πο ^ ΄ - » - ΕΥ̓ « , 

τῶν ἀξιωμάτων πᾶσαι ἐπιχοινωνοῦσιν, οἷον. ἐπὶ τοῦ τὴν ἀντίφασιν μὴ 3b 
^ * ΄ B B - 

ἐνδέχεσϑαι συναληϑεύειν. τούτῳ γὰρ πᾶσα τέχνη xal πᾶσα intu, 

χρήσεται. ταῦτα μὲν οὖν xal ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν εἶπεν. ἴσως ὃὲ πάλιν 
2 , *, TE AM * PA , [r4 Q.-T e Y ΄ 

ἐν τούτοις gout τὸν “περὶ τούτου λόγον, ἵνα 1: ὅτι xal T, 

5 διαλεχτιχὴ τούτῳ χέχρηται τῷ ἀξιώματι xal αὐτὴ ἢ πρώτη QU. noo, ἣν 35 

χαλεῖ σοφίαν ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχά, χαίτοι 1ε τὰς ἀρχὰς πάντων 

ἀποδειχνύουσα xai αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ τῆς ἀντιφάσεως ἀξίωμα, ὁμοίως 
, 2 - Ld - LJ A e pese LA M A RI ἘΞ [s a - δὶ AJ 

χέχρηται αὐτῷ. ὁ γοῦν ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῶν Μετὰ τὰ 

τὸ χαίτοι, ὡς εἶπον, xal αὐτὸ τὸ τῆς ἀντιφάσεως ἀποδειχνὺς ἀξίωμα, 
- * b CM Ο - » ^ , ΄ 

10 ὅμως ἐχρήσατο αὐτῷ ἐν τοῖς λόγοις τοῖς πρὸς τοὺς ἀχαταληψίαν εἰσάγον- 

τὰς xal ἀοριστίαν ἐν τοῖς πράγμασιν. ἀποχρίνεσῦε γὰρ ἡμῖν, φησίν, ἡ οὐχ 
ἀποχρίνεσϑε, ὅπερ ἐστὶν ἀντίφασις ὡς δεῖν πάντως συγχωρῆσαι ϑατέρῳ 40 

μορίῳ xai uy, δύνασθαι ἀμφότερα ἀπαρνήσατϑαι. εἰ μὲν γὰρ μὴ duoxpt- 

νεσϑε, φησίν, ἡμῖν, οὐ σχολὴ ἡμῖν προσφοιτᾶν χαὶ alis διαλέγεσϑαι" 

15 πῶς ὃὲ ὅλως xal πείϑειν Tus OTT ὅτι ἀχαταληψία ἐστί, υνηδὲν πρὸς τὰ 

παρ᾿ ἡμῶν ἀποχρινόμενοι; εἰ δὲ ἀποχρίνεσῦε xoi διδάσχετ 

ὀνόμασι χρήσεσϑε πρὸς τὴν διδασχαλίαν xmi ὀνόμασιν οὐχ 

πραγμάτων τινῶν σημαντιχοῖς: οὐχοῦν χατελάβεσϑε, xal ἔστιν ἄρα χατά- 
m ) - WE SEES 

ληψις xai xa0 ὑμᾶς" ὅπερ Ov ἀποδείξεως, ἣν βούλεσϑε ἀνελεῖν. 
e ^ UL 20 Εἰ οὖν xai EMI χάστη ἐπιστήμη τῷ ἀξιώματι τῆς ἀντιφάσεως 45 

τὴν» ἢ e -“ Y - 

οὐχ ὡς χαϑόλου αὐτῷ χέχρηται, ἀλλ ὡς μεριχῷ xai xaü' ὅσον αὐτῇ 

χρήσιμον, τουτέστιν ἐπὶ μόνου τοῦ ὑποχειμένου αὐτῇ γένους, πῶς πάλιν 
“- 

ἐνταῦϑα φησιν ἐπιχοινωνεῖν ἀλλήλαις τὰς ἐπιστήμας χατὰ τὰ χοινά: 

(m Ü γὰρ WT, ὡς χαϑολιχοῖς χέχρηνται dXX ὡς ἰδιχοῖς, οὐδ᾽ dv ἐπιχοινωνεῖν 
, 1 b] ^ “3, b! - 95 λέγοιντο ἀλλήλαις. φημὶ οὖν Ott, εἰ χαὶ συντελοῦσι τὰ χαϑολιχὰ τῶν ἀξιω- 

^ - , ' , e , M - - 

μάτων ταῖς ἐπιστήμαις χαὶ ταύτῃ ἐχάστη ἴδια ἑαυτῆς τὰ χοινὰ ποιεῖται, 50 
΄ - * ΄ ΄ ΄ » ι , 

έρει, 
" 

ἀλλ οὖν αὐτὴ f, τῆς ἀντιφάσεως σημασία χοινή ἐστι, xai οὐδὲν διαφ 
υεγεϑῶν ληφϑείη εἴτε ἐπὶ ἀριϑυῶν εἴτε ἐπὶ ἄλλου τινός" 

πάντως γὰρ ἢ ἀντίφασις τινός ἐστιν ἀντίφασις. ὡς μὲν οὖν ἀντίφασις 

80 ἁπλῶς ταύτῃ χοινή ἐστι πάσης ἐπιστήμης" ὡς δὲ περὶ μεγέϑη 7, ἀριϑμοὺς 

1 post ἐπιχοινωνοῦσιν add. ἀλλήλαις ἃ 2 post συναληϑεύειν add. ἀλλήλοις ἃ ὅ αὐτὴ b: 

αὕτη RUa 6 σοφίαν χαλεῖ U ἐν τοῖς Μετὰ «à φυσ.] A I p. 981} 28 T-Xat 9: 
xav Ra αὐτὸ Ra: τοῦτο U δὲ Ua 1. 8 κέχρηται αὐτῶ ὁμοίως R: ὁμοίως 

αὐτῷ ταῖς ἄλλαις χέχρηται ἃ 8 γοῦν ἃ: οὖν RU ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῶν M. τ. φ.] 

e. 4 p. 1005 b 55 sq. 10 αὐτὸ KR 12 ἐστὶν om. a: 7; R δεῖν scripsi: δέον libri 

ϑατέρω συγχωρῆσαι U 14 πρὸς φυτὰ xai λίϑους ἡμῖν Ra 16 παρ᾽ ἡμῖν ἢ 
18 σημαντιχοῖς a: om. RU οὐχοῦν---19 ἀνελεῖν om. R: zat τὰ ἑξῆς a! χατελάβεσϑε a?: 

χαταλάβεσϑε U 19 ἣν scripsi: ἣ Ua? 20 εἰ οὖν καὶ αἵ: εἴπερ ὡς RUa? 
£xdocr ἐπιστήνη χέχρηται a! post ἀντιφάσεως add. ἀλλ᾽ a! 2] αὐτῷ a!: αὐτῇ 

RUa? ἀλλ᾽ ὡς μερικῷ xoi xad δ]: ἀλλὰ μεριχῇ R: ἀλλὰ μεριχὸν Ua? 22 χρῆσι: 

μεύει a! uóvov a? post γένους add. καὶ τοῦϑ᾽ ἱχανῶς ἐδίδαξεν ἀνωτέρω. ὅϑεν 

χαὶ ἄξιον ἀπορῆσαι a! πάλιν om. a! 24 μὴ γὰρ R χέχρηται Ua 
ἰδιχοῖς Ua: χαϑολιχοῖς R 95 Φαμὲν a 26 ai ἐπιστῆμαι R τὰ om. R 

ποιεῖται τὰ χοινὰ U 21 αὕτη libri οὐδὲ R 28 λεχῦηῦ ἢ pro εἴτε 

tert. U ἐπὶ tert. om. αὶ 80 ταύτη Ua: πάντη R πάση ἐπιστήμη Γ 
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ἢ τὰ τούτοις συμβαίνοντα ταύτῃ λοιπὸν ἰδιχὴ γίνεται. τὸ αὐτὸ δὲ xal ἐπὶ 

τῶν λοιπῶν. 2 

F, 

p. 7227. Kowà δὲ λέγω οἷς γρῶνται ὡς ix τούτων dmo- 99r 
δειχνύντες. 

en Τουτέστι τὰ ἀξιώματα, οἷς ὡς ἀρχαῖς χρωμένη πᾶσα ἐπιστήμη τὰ mpo- 
CONT , , - (δ᾽) "ΣΝ CC m IP , AM S V VN c ΄ 

χείμενα ἀποδείχνυσι. ταῦτα (δ᾽ οὐ ταὐτὸν ταῖς ἐπιστήμαις ἀλλ᾽ ἴδια Exit. 

Ρ. 11429 Καὶ $, διαλεχτιχὴ πάσαις ἐπιχοινωνεῖ. 

Τοῖς πασῶν γὰρ ἀξιώμασι χέχρηται, ἐπειδὴ περὶ πάντων συλλογίζεται. 
ἀλλ ἑχάστη μὲν ἐπιστήμη ἐχ τῶν xa) αὑτὸ ὑπαρχόντων τοῖς πραγμασι 5 

10 περὶ αὐτῶν διαλέγεται, ἢ ὃὲ διαλεχτιχὴ ἐξ ἐνδόξων᾽ πειράσεται γὰρ δεῖξαι 
6 διαλεχτιχὸς ὅτι αἱ δύο τοῦ τριγώνου πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν, 

b] , - ) NE , - [4 e , *, 

οὐχ ἐκ τῶν xal αὑτὸ ὑπαρχόντων τῷ τριγώνῳ, ὡς ὁ γεωμέτρης, ἀλλ᾽ ἐς 

ἐνδόξων τινῶν. οἷον, εἰ τύχοι, ὅτι οὕτω μείζους εἰσίν, ὅτι χατὰ μίαν γω- 
νίαν εἰ τεϑείη χόρτος T, ἕτερον, ἀφείης δὲ ἄλογον ζῷον xav αὐτοῦ ἣ 

- Y *, * - e , , A - 56 bs - ^ ^ : » »v 

15 ἄνϑρωπον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πέρατος τῆς εὐϑείας, olov εἰ τὸ τεϑὲν εἴη ἔνϑα 
b MD ; ' » M ^ - - ΄ - 

τὸ Α, (τὸ 6) ἀφεϑὲν εἴη ἔνϑα τὸ B, δῆλον ὅτι διὰ τῆς μιᾶς εὐθείας τῆς 
AB ce P RESN M QN ' 2) EUREN - A r x P ' "7 

AB ἥξει ἐπὶ τὸ τεϑὲν χαὶ οὐ διὰ τῶν δύο: οὕτω προφανὲς τὸ τὰς δύο 
πλευρὰς τῆς λοιπῆς μείζους εἶναι: τὴν συντομωτέραν γὰρ ἥξει. 

» p. 71439. Kel εἴ τις χαϑόλου πειρῷτο δειχνύναι τὰ xotvd. 
I τ 

rp , e , , -“ ν ΄ Y * , τ 

90 Τουτέστιν ἢ πρώτη φιλοσοφία, ἥτις xal πάντα τὰ ἀξιώματα dmo- 
δειχνύειν πειρᾶται, ὅμως χαὶ αὐτὴ τούτοις χέχρηται xai μάλιστα τῷ xot 15 

νοτάτῳ πάντων ἀξιώματι, τῇ ἀντιφάσΞξι, ὥσπερ εἴπομεν χαὶ τὸν ᾿Αριστοτέλην 

ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ ἐν τοῖς λόγοις τοῖς πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας τὴν χατά- 
ληψιν. ὅτι γὰρ οἱ πρὸς ἐχείνους λόγο! οὐ υὑξεριχοῦ τινός εἰσιν ἐπιστήμονος 

95 ἀλλὰ τοῦ πρώτου φιλοσόφου, προφανές" ἐχάστη μὲν γὰρ ἐπιστήμη περὶ ἕν τι 

Ἰένος χαταγίνεται, ὡς πολλάχις εἴρητα', μόνη ὃὲ T, πρώτη φιλοσοφία xat. ἢ δια- 
D 

1 δὲ om. R ὃ οἷς ὡς scripsi: χαϑὼς R: χαϑώσπερ U (καϑώσπερ---Ο ἀποδείκνυσι ser. U?): 

οἷς ὥσπερ ἃ πᾶσα ἐπιστήμη χρωμένη ἃ 6 post ἀποδείχνυσι add. οὐδὲν λείπει U?: 

spatium reliquit a? ταῦτα---ἰ ἐπιχοινωνεῖ om. a! 9' οὐ ταὐτὰ addidi 8 post 

τοῖς add. τῶν a post πασῶν add. ἐπιστημῶν a! 10 πειρᾶται ἃ 11 μείζους ἃ 

13—1^ ὅτι κατὰ---τῶν δύο RUa?: ὅτι τριγώνου ἐπὶ γῆς γραφέντος ὡς τοῦ ἃ β T, καὶ τεϑέντος 

χόρτου ἐπὶ μιᾶς τῶν γωνιῶν τῆς πρὸς τῷ 8, εἰ ἀφεϑείη ἄλογον ζῶον χατ᾽ αὐτοῦ, dq ἑτέρας 

Ἰωνίας τῆς πρὸς τῷ Gà, οὐ διὰ τῶν ἃ 7, T 8 πλευρῶν ἐφορμήσει χατὰ τοῦ χόρτου, ἀλλὰ διὰ 

μιᾶς τῆς ἃ β ἃ 14 ἀφείης scripsi: ἀφεὶς RUa? 15 τὸ om. a? 16 τὸ α---ἔνϑα 
τὸ om. a? τὸ δ᾽ addidi 11 τὸ alt. om. 8": τὸ---18 πλευρὰς om. U 18 σύν- 

τομον Ra? ἥξει RUa?: ἦχον τὸ ζῶον, δείκνυσι τὴν μίαν ἐλάττονα εἶναι τῶν δύο a! 

19 χαὶ ἡ διαλεχτιχὴ πάσαις ἃ εἰ τις ΓΑ τίσι, τι εἰ, yore, Eo: ἡ τις {1 πειρᾶται R 

τὰ χαϑόλου R 21 ὅπως R αὕτη libri τούτω αὶ χέχρηται om. R 
22 εἴπομεν] p. 141,8 sq. τὸν ἀριστοτέλη a: τοῦ ἀριστοτέλους R 23 post φυσιχὰ add. 

πραγματείᾳ γρητάμενον τῷ τῆς ἀντιφάσεως ἀξιώματι ἃ λόγοις post κατάληψιν colloc. ἃ 

post λόγοις add. ἐν U τοῖς alt. om. Ra 

νάνι, c gf 
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[2 » - J ΄ ΄ ^ -T Y * 

λεχτιχὴ ὑποχείμενον ἔχει πάντα τὰ Ovta.. τὸ οὖν περὶ τῶν ὄντων 32r 
πάντων διαλέγεσϑαι, εἴτε ὡρισμένην ἔχει φύσιν εἴτε μή, τῆς πρώτης 
φιλοσοφίας. 

- € x » - 
p.71231 Ἡ δὲ διαλεχτιχὴ οὐχ ἔστιν οὕτως ὡρισμένων τινῶν οὐδὲ 

γένους τινὸς ἑνός: οὐ γὰρ ἂν ἠρώτα. 

Εἰπὼν ὅτι τοῖς χοινοῖς πᾶσαι χέχρηνται αἱ ἐπιστῆμαι, χαίΐτοι qs πρὸ 

πάντων χαὶ ἣ διαλεχτιχὴ xal ἢ πρώτη φιλοσοφία, ἐντεῦϑεν διαχρίνει 

τὴν διαλεχτιχὴν τῶν τε ἄλλων πασῶν χαὶ ee πρώτης guion optas. τῶν 

uiy ἄλλων πασῶν, ὅτι ἑχάστη μὲν τῶν ἄλλων περὶ ἕν τι γένος χαταγίνε- 

ται, Bn 0i T τ πάντων. ἅμα ὃξ πασῶν διαφέρει χαὶ τῆς πρώτης φιλο- 

σηφίας, ὅτι ἢ μὲν διαλεχτιχὴ 
, *, -Ὃ- € - ) 

τως ἐχ τῶν δοθεισῶν παρ᾽ ἐχείνου προτάσεων 
[r4 
" λαυβάνουσα τὰς προτάσεις o 

^ ' “Ὁ VAS Etre , ΄ ^ ΄ 

τὸ προτεϑὲν χατασχευάζει [0] xai ἐξ ἐχατέρου μορίου τῆς ἀντιφάσεως τὸ 
, , - 

αὐτὸ χατασχευαζει" otov, εἰ νυχῆς 

ἐρωτήσας τὸν προσδιαλεγόμενον, πότερον δοχεῖ αὐτῷ αὐτοχίνητον εἶναι τὴν 

τύχοι, χατασχευάσει Eu. ἀϑανασίαν τῆς 
4 wd 

ψυγὴν T, οὖ; xai ὅποῖον dv μόριον τῆς ἀντιφάσεως ἀποχριϑείη 6 προσδια- 
- , 

' λεγόμενος, τοῦτο λαβὼν i uda ὃεῖ 

δηλονότι χαὶ πιϑανῶν. οὐ μὴν ἐξ ἀναγχαίων οὐδὲ ἐχ τῶν xaU' αὑτὸ τῷ 

^ τ » , 3. — )0 2.8, 
Got τὴν αϑανασίαν αὐτὴς, ες ἐνόοςῶν 

πράγματι ὑταβχοντών. αἱ μέντοι ἐπιστῆμαι οὐχ οὕτως" οὐδὲ γὰρ ἐρωτῶσαι 
λαυμβάνουσ! τὰς προτάσεις, ἀλλ᾽ ἐξ α au τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως αὐτὰς 

λαυβάνουσαι, xdv wrüsvi δοχῇ, οὕτως ὃ βούλονται οὐδὲ 
SN τῆς ἀντιφάσεως τὸ αὐτὸ συνάγουσι" δέδειχται γὰρ τοῦτο ἐν τῷ δευτέρῳ 

2 e , , 

ἐξ ἐχατέρου uopíou 

i 
- , 5 » er , ^ Y ' ; - E ΄ 

τῶν Πρώτων ἀναλυτιχῶν. ot! αποοΞξιχτίχος τὸ QUO EX τῶν εἐναντιῶν 

Y 
συναχϑῆνα! ἀδύνατον, ἔχ τε τῆς χαταφασεώς φημι xai &x τῆς ἀποφάσεως. 3 

DSL - T , je s ΄ rw S - ΄ AN ΄ διὰ τοῦτο οὖν οὐχ ἐξ ἐρωτήσεως αἱ ἐπιστῆμαι λαμβάνουσι τὰς προτά- 

σεις οὐδὲ γάρ, ἂν μὴ δόξῃ τῷ προσδιαλεγομένῳ Οὐ χορ ησαι τῇ ἀληϑεῖ 

προτάσει ἀλλὰ τῇ Jus ósl, συναγαγεῖν ΚΙ τὸ προχείμενον δυνή- 

σεται. διὰ τοῦτο οὖν ὃ D NN αὐτὸς Éx τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων 

τε χαὶ αἱ ἐπιστῆμαι ἐκ τῶν ἐναν- 4 
ea τὰς προτάσεις λαμβάνει. ἔστι μὲν οὖν 

^ 

2 

, x SMS ΄ - 
j €0o τῶσα τὸν πρησοιαλεγόμξενον X74! ες αὔτου : 

43 

20 

35 

40 

30 τίων συνάγουσι τὸ αὐτό, διὰ μὲν τοῦ  Érépoo μορίου τῆς ἄντι- 

9 post φιλοσοφίας add. ἐστίν a 4 ante ἡ δὲ add. καὶ εἴ τις---ἀὦττα (329—31) a 

οὐχ οὕτως R ὡρισμένη U 6 πᾶσι U 6. 7 χαὶ τοῖς πάντων U 

10 περὶ om. R πάντα conicio 11 ἐρωτᾷ ἃ 13 ὃ delevi ἑχατέρων 

τῶν μορίων ἃ 14 post τύχοι add. βουλόμενος ἃ χατασχευάσει Scripsi: xaca- 

σχευάσαι RUa 15 ἐρωτᾷ ἃ 16 ἀποχριϑείη 6 προσδιαλεγόμενος a: om. RU 

11 πειρᾶται ἃ 20 τῆς τῶν πραγμάτων ἃ: τῶν πραγμάτων τῆς RU 21 λαμβά- 

νουσι à βούλεται Ua . οὐδὲ Ua: xai p; R 22.23 ἐν τῷ cot. τῶν llp. 

ἀν. c. 15. p. 6458 sq. 23 τὸ a: om. RU ἀντιχειμένων a, at cf. vs. 29. 30 
p. 144,8 24 ἀδύνατον om. U φημι RU: λέγω δὴ, sed ante ἔχ τε a 

21. 28 δυνήσεται ante συναγαγεῖν colloe. a 29 λαμβάνειν pr. U αἱ om. Ua 

30 post αὐτὸ add. ἀλλὰ αἱ 80. p. 144,1 τῆς ἀντιφάσεως al: ἐκ τοῦ ἀδυνάτου RUa: 
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διάμετρος ἀσύμμετρος τῇ mAeopa* εἰ δέ τις εἴποι ὅτι σύμμετρος "i pads 
" 

ὑποθέμενος τοῦτο χαὶ δείξας αὐτῷ ἀδύνατόν τι ἑπόμενον οὕτως αὐτὸ ἀἄνα!ι- 

psi* ἐπειδὴ γὰρ ἐπὶ παντὸς ἢ ἢ χατάφασις T, T, ἀπόφασις, τοῦ ἑτέρου 

5 μορίου ἀναιρεϑέντος τὸ λοιπὸν εἶναι ἀληϑὲς ἀνάγχη. οὐ τοῦτο οὖν ἐν- 
ταῦϑαά φησιν, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται δι᾿ ἑἕχατέρου μορίου τὸ αὐτὸ συναχϑῆναι, 

ε - , ) $:€ 

διὰ μὲν τοῦ ξτέερὴὺ ET ἐπ᾽ εὐϑείας, διὰ ὃὲ τοῦ λοιποῦ δι᾿ ἀδυνάτου, ἀλλ᾽ ὅτι τῷ 

αὐτῷ τρόπῳ τῆς δείξεως τὸ αὐτὸ συναχϑῆναι ἐχ τῶν ἐναντίων ἀδύνατον. 

ὅπερ ποιεῖ ὃ διαλεχτιχός" ὅτι γὰρ ἔστι πρόνοια, xai ἐχ τοῦ εἶναι τὴν 

10 Ψυχὴν ἀϑάνατον δείξει xal ix τοῦ μὴ εἶναι ἀϑάνατον. xai τί ϑαυμαστόν, 

ὁπότε xui ξἑχάτερον τῶν μορίων τῆς ἀντιφάσεως χατασχευάζει 6 διαλεχτιχός: 

οὐ τοῦτό γε νομίζων, ὅτι ἐνδέχεται συναληϑεύειν οὐ ἀντίφασιν, ἀλλ᾿ εἰς 

, 50 ΄ ^N ὌΝ E Ww Cpu) / - v») "Ν ΄ zm ^ e " 

φάσεως ἐπ εὐϑείας, διὰ OS τοῦ «ξτέρου τῇ ὃι αδυνάτου, οἷόν τὸ Ott T, 32r 

αὐτό γε τοῦτο τὸ ἄτοπον συνωϑῶν τὸν προσδιαλεγόμενον, ὅτι ὁποίῳ ἂν 50 
, ^ ΄ - » 

συγχωρήσῃ μορίῳ τῆς ἀντιφάσεως, τοῦτο δειχνύει ψεῦδος, ἀληϑὲς ὃὲ 

15 τὸ ἐναντίον. 

, 5 ἈΝ m D 
πειδὴ ἀποδειχνῦσα xal f, πρώτη φιλοσοφία οὐχ ἐρωτᾷ. τὰς 

τάσεις- ἀλλ ) nz V AL dm AAA o p M DN O5 πᾶ 

προτάσεις ἀλλὰ λαμβάνει, διὰ τοῦτο περὶ ἕν τι γένος ἔχει, Bd coy 
τὰ ὄντα αὐτῇ ὑπόχειται; μήποτε οὖν τὸ ἀποδειχνύντα γὰρ οὐχ ἔστιν 

20 ἐρωτᾶν οὐχ εἴρηται πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ "pi περὶ ἕν τι γένος αὐτὴν χατα- 

γίνεσϑαι (δυνατὸν γὰρ xai πε ["s9! τῶν γὰρ ! T 

ἐξ ἐρωτήσεως λαμβάνειν τὰς προτάσεις) ἀλλὰ πρὸς τὸ οὐχ ἔστιν ὡρι- 

σμένων τινῶν, ἵνα μὴ ταὐτὸν σημαίνηται ἐξ ἀμφοτέρων, ἔχ τε τοῦ μὴ 

εἶναι ὡρισμένων τινῶν xal ἐχ τοῦ μὴ εἶναι ἑνός τινος γένους, ἀλλ ἵνα 

35 διὰ uiv τοῦ μὴ εἶναι τ τ τινῶν σηυαίνῃ ὅτι οὐχ ὥρισται αὐτῇ τινα 

υόρια τῶν ἀντιφάσεων, ὥσ md ἐν mod τῶν ἐπιστημῶν: τῇ γὰρ γεωμετρία 
e b Ὁ ΟΣ er 3 

ὠρισται τὸ ὍὌξΞιξαι ὅτι GO 

n ^ EE 

c 
je. E ἂν - T. - 5 2 ΄ (fj διάμετρος) τῇ πλευρᾷ, τὸ ἐναντίον 

ὃὲ οὖ, xul τοῦ τριγώνου us αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζους, τὸ ἐναν- 

τίον δὲ οὐδαμῶς: χαὶ ἐπὶ ἕχάστου τῶν ϑεωρηυάτων τὸ ἕτερον μόνον 
^ δ. A cR 

30 μόριον τῆς ἀντιφάσεως αὐτῇ ὥρισται, τὸ λοιπὸν δὲ οὐδαυῶς: χαὶ ἐπὶ τῶν 

] éx ᾿εὐϑείας — 7 OU ἀδυνάτου RUa?: τοῦ ἀληϑοῦς δηλονότι, ἐπ’ εὐϑείας δειχνύουσι 
προχείμενον. διὰ δὲ τοῦ λοιποῦ ἤτοι τοῦ Ψευδοῦς, εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπάγουσα a! 

EJ 
om. R 4 ἐπὶ Ua?: κατὰ R 7, prius a^: om. RU post ἀνάγκη add. ἡ Ua? 

γένος χαταγινομένην μὴ ἀποδειχτιχῶς 32v 

e) d e o 

2. 6 ἐνταῦϑα post ὅτι eolloc. R 9 ποιήσει R 10 δεικνύει a ἀϑάνατον. καὶ 

τί ϑαυμαστόν om. Ra! 11 xoi om. Ra! post ἀντιφάσεως add. λαμβάνων, - πὸ 

αὐτὸ a! 14 συγγωρήσοι R: συγχωρήσειε ἃ τούτω Ra δειχνύει U: δει- 

χνύήειν τὸ R: δειχνύων ἕπεσϑαι τὸ ἃ δὲ RU: 9 εἶναι ἃ 15 lemma om. ἃ 

ante ἀποδειχνύντα add. ἡ δὲ διαλεχτιχὴ οὐχ ἔστιν ὡρισμένων ---ἠρώτα (ut p. 143,4. 5) RU 

11 ἀποδείχνυσι U: ἀποδειχνύουσα ἃ ante οὐχ add. «ai U 19 τὸν Ua 

2] post γὰρ add. τι U 23 ταυτὸ U σημαίνη τὰ Ra (τὰ asterisco notatum, eui 

tamen in mantissa nihil respondet a) 25 μὴ om. Ra 21 δεῖξαι τὴν διάμετρον 

ἀσύμμετρον ἃ 1, διάμετρος addidi τῇ πλευρᾷ. ἃ: 7j πλευρά RU 29 μόνον 

om. Ra 90 τῆς ἀντιφάσεως post ὥρισται colloc. a αὐτῇ post 29 ἕτερον colloc. a 
1 

δὲ λοιπὸν U 



c 

10 

15 

τῷ σι 
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λοιπῶν ἐπιστημῶν ὡσαύτως. τῇ δὲ διαλεχτιχῇ οὐχ ὥρισται τὰ ἕτερα τῆς 32V 

ἀντιφάσεως μόρια, ἀλλ, ὡς εἶπον, ἑἕχάτερον χατασχευάζει εἰς ἀντίφασιν μόρ 
περιάγων τὸν Ἐρηα  ἐαλεΊοβαμον χαὶ dais δεῖξαι σπουδάζων. χαὶ πρὸς 10 

κατασχευὴν τοῦ ὅτι οὐχ ἔστιν fipie μένων τινῶν 

ἠρώτα: ἀποδειχνύντα γὰρ οὐχ ἔστιν Het 
, - 93-43 7 0€ X*. 5 , - ^0 ὕυ v * 

ἀποδείξῃ, ἀλλ᾿ ἵνα xà ἐναντία τοῖς δοϑεῖσ! χατασχευάσῃ, ἤγουν ἵνα ἐχ τῶν 

παρ᾽ ἐχείνου δοϑέντων, ὁποῖα ἂν ὦσι, τὸ προχείμενον αὐτῷ χατασχευάσῃ. 
τὸ ὃὲ οὐδὲ γένους τινὸς ξνός ὡς cGaoi; οὐ χατεσχεύασε: παντὶ i 
γὰρ προὔπτον ὅτι οὐχ ἔχει περὶ ἕν τι ὑποχείμενον ὡρισμένως ἢ ὃια- 

τῶν χατὰ μέρος p RM ἀλλὰ μόνον τὰ οἰχεῖα ἐχάστῃ ἐπιστήυῃ, οἷον ὁ 90 

Ἰξωμετρης τὰ γεωυμετριχά, ὁ ἀριϑμητιχὸς τὰ ἀριϑμητικά, οὗτε πρὸς πᾶν 

ἐρώτημα ἀποχριτέον, ἀλλὰ μόνον ὅσα ἐρωτῶνται ἐχ τῆς οἰχείας ἐπιστήυτης 

δείχνυσι OE τοῦτο πάνυ σαφῶς xal συντόμως. εἰ γὰρ τὸ συλλογιστιχόν, 

φησίν, ἐ 
σ 

Ὁπέερ ἐστ 

ι tt xaU' ἑχάτερον μόριον δὰ ἀντιφάσεως 
πρότασις, τουτέστιν εἰ 

οἷον πότερον ἀϑάνατος ἢ ψυχὴ 
» 

ξ 

ἐρώτημα ταὐτόν ἐσ 

ὶ συλλογιστιχῶς ἐρωτῶν πρότασιν ἐρωτᾷ, 
, , , REL b] ILI ΄ - 

09, πότερον ὁ X0GU60s QUtGtOS Ἢ οὐ. αἱ 3; 

^s 2 ι : - t * , ΄ ΄ Q? ὃξ ἐπιστημονιχαὶ προτάσεις, ἐξ ὧν ὃ συλλογισμός, ὡρισυέναι εἰσὶ χαὃ 
ἐχάστην ἐπιστήμην, τοῦτο ἄν εἴη ἐρώτημα ἐπιστημονιχὸν ὃ dy ἢ 
$x προτάσεώς τινος ἐξ ὧν 6 xal ἑχάστην ἐπιστήμην συλλογισμὸς 

γίνεται: εἰ γὰρ μὴ ἐχ τούτων εἴη, οὐδ᾽ ἂν tone εἴη τὸ ἐρώ- 
τημα. εἰ γὰρ τὸ Tem erdt. ἐρώτημα [ὡς] xai πρότασιν ἐπιστημονιχὴν 

ἐρωτᾷ εἴτε ἀποφατιχὴν εἴτε χαταφ IU αἱ δὲ προτάσεις xa 

ἐπιστήυην ὡρισμέναι εἰσίν (οὔτε γὰρ τῷ γεωμέτρῃ αἱ τοῦ μουσιχοῦ ποτε 
χρησιμεύουσιν οὔτε τῷ ἀστρονόμῳ αἱ τοῦ ἀριϑμητιχοῦ). οὐ πᾶσαν ἄρα 80 

πρότασιν ἐρωτητέον τῷ Ἰεωμέτρῃ οὐδὲ τῶν χατὰ μέρος ἕχάστῳ ine 

1 διαλεχτιχῇ δὲ ἃ 1. 2 τὸ ἕτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως a 2 ἑχάτερον RU: 
δι᾿ ἐχατέρου τῶν μορίων a κατασκευάζει post ἀντίφασιν colloc. U: χατασχευάσει R 

6 τοῖς δοϑεῖσι τὰ ἐναντία U 8 ἑνός τινος R πάντα R: πάντῃ a! 
9 φανερόν a! ὅτι Ra?: ἐστιν ὅτι U: ἐστιν ὡς a! 11 τὸ om. R 13. ἕχα- 
τὸν R: ἐχάστη ἃ 14 ἐπιστημῶν ἃ τὰ οἰχεῖα RU: ὅσα ἐρωτᾷ οἰχείως ἃ 

ὁ om. U 15 6 ἀριϑμητιχὸς Ra: καὶ ἀριϑμητιχὸν U 16 ἀποχρίνεται ἃ 
ὅσα RU: εἰς ὁπόσα ἃ ἐς Ra τῆς a?: om. RUa! ἑχάστης τῶν ἐπιστημῶν αἱ 

18 ἕτερον R 22 ὃ om. Ua? 28 πρότασίς, om. ἐκ Ra! 6 om. αἱ 
24. 25 ἐρώτημα εἴη, om. τὸ U 25 ὡς delevi xai Ua?: πρὸς Ra! 

26 εἴτε---χαταφατιχήν al: ἤτοι ἀπόφατιν RUa? 21 γὰρ scripsi: δὲ RUa ποτε Ra: 
προτάσεις U 28 οὔτε a: οὐδὲ RU 28.29 πᾶσαι ἄρα προτάσεις ἃ 23 ἐρω- 

τῶνται Ra τὸ (ante χατὰ) R ἑκάστῳ, sed ante τῶν a: ἕχαστουν RU 

Comment, Arist, XIIL3. Philop. in Anal, Post. 10 
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NA ^ € 7. ^ - $^ 

στημόνων, ἀλλ ὅσαι τοῦ ὑποβεβλημένου γένους εἰσί. διὰ τοῦτο οὐδὲ ἀπο- 99v 
- * , / ^ - , , , να, 22^ γῆς 2 

χριτέον τῷ ἐπιστήμονι (mpüc) πᾶσαν ἐρώτησιν (οὐ γάρ, ἐάν τις ἐ 
* , , — —- e , 

τὸν Ἰεωμέτρην, ποτέρα χαλλίστη τῶν γραμμῶν, f, εὐϑεῖα T, f, περιφέρεια 

πρὸς τὴν τοιαύτην ἐρώτησιν ἀποχριτέον) ἀλλὰ πρὸς μόνας τὰς τῇ ῊΣ 
΄ 

5 ἐπιστήμῃ ἀνηχούσας ἢ τῇ προσεχῶς ὑπὲρ αὐτήν. δεῖ γὰρ xal “τὰ τῆς 
ὑπερχειμένης εἰδέναι τὸν ἐπιστήμονα, οἷον τὸν μουσιχὸν τὰ τῆς ἀριϑμητιχῆς 35 

(τοῖς γὰρ ἐχείνης ϑεωρήμασι χέχρηται) χαὶ τὸν υ»ηχανιχὸν τὰ τῆς γεωμετρίας, 

δμοίως O3 χαὶ τὸν ὀπτικόν: ἐχ γὰρ τῶν τῆς ὑπερχειμένης ϑεωρημάτων 

δείχνυται τὰ τῆς ὑποχάτω. εἰ οὖν μέλλει ἐπιστήμων εἶναι ὃ μουσιχός, 

10 ὀφείλει εἰδέναι ταῦτα ἐξ ὧν τὰ οἰχεῖα ἀποδείχνυσι, λέγω δὴ τὰ ἀριϑμητιχά" 
δυοίως ὃὲ xal ὁ ὀπτιχὸς xal ὃ μηχανιχὸς τὰ τῆς γεωμετρίας. περὶ 

υέντοι, φησί, τῶν ἀρχῶν τῶν ἑαυτῆς οὐδεμία ἐπιστήμη λόγον ὑφέξει" οἷον 6 40 

γεωμέτρης, Tj γεωμέτρης ἐστίν, οὐχ ὅρου λόγον περὶ τῶν οἰχείων 

ἀργῶν οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδείς. xal ἄξιόν γε ἃ ἘΠ ΠῚ εἰ γὰρ δεῖ ἑχάστην ἐπι- 

΄ 

στ ei τὰ τῆς ὑπερχειμένης προσεχῶς εἰδέναι, τὰς OE ἀρχὰς ἑχάστης ai 

ὑπερχείμεναι ἀποδειχνύηυσιν, οἷδεν ἄρα ἑχάστη ἐπιστήμη τοὺς λόγους τῶν 

ἑαυτῆς ἝΩΣ οἷον ἰατρικῆς ἀρχὴ τὰ τέσσαρα Wege περὶ τούτων δὲ 

ὃ πρυον τα διαλέγεται" εἰ οὖν δεῖ τὸν ὄντως ἰατρὸν χαὶ τὰ τοῦ φυσιχοῦ εἰδέναι, 

δείη ἂν xai τοὺς λόγους τοὺς περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων" εἰδὼς δὲ 45 
M 90 xol λόγον δώσει τῷ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶντι. πῶς οὖν φησιν οὐχ ὕφεχτέον 

λόγον περὶ τῶν ἀρχῶν; εἰ γὰρ Osi xal περὶ τῶν τῆς ὑπερχεϊμένης 

προσεχῶς ἐπιστήμης xal ἐξ ἧς τὰ οἰχεῖα χατασχευάζει ἐρωτώμενον ἀπο- 

χρίνεσϑαι, οἷον τὸν ἰατρὸν περὶ φυσιχῶν χαὶ τὸν ὀπτιχὸν περὶ γεωμετριχῶν, 

φυσιχὸν δέ ἐστι ϑεώρημα x«i τὸ περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων, ἅτινα εἶσι 

25 τοῦ ἰατροῦ ἀρχαί, χαὶ περὶ τούτων ἄρα ἀποχρινεῖται ὃ ἰατρός" xal ἐπὶ τῶν 50 
* 

ὶ 

ἄλλων ὡσαύτως. ἔλεγε 0i πρὸς e^ τὴν ἀπορίαν ταύτην ὃ φιλόσοφος ὅτι 

ἀναγχαῖον uiv εἰδέναι τὰ τῆς ἐπάνω ἐπιστήμης τὴν ὑποχάτω, εἴπερ δι᾿ 

αὐτῶν τὰ οἰχεῖα ἀποδείχνυσιν. οὐ urn χαὶ ἀποδειχτιχῶς εἰδέναι ἀναγχη. Vati i 
5 iJ , AM o Ἐς τς JJ. , » SN * e. Ad X] mM * , ἀλλὰ μόνον τὸ ὅτι ἄνευ τοῦ διότι. ὡς οἰχείας (ἄρ᾽) ἀρχὰς τὰ τῆς ἐπάνω ϑεω- 

80 ρήματα εἴσεται, χαὶ οὕτως ἐρωτώμενος τὰ τῆς ἐπάνω τὸ ὅτι μόνον ἀποδώσει, 

οὐ μὴν τὸ διότι, οἷον οἱ ἰατροὶ ὅτι τέσσαρα μόνα τὰ στοιχεῖα τῶν σω- 

1 ὑποχειμένου U 1.2 ἀποκρίνεται ἃ 2 τῷ ἐπιστήμονι RU: ἐπὶ ἃ πρὸς 

addidi οὐ γὰρ scripsi: οὐδὲ libri 4 post ἐρώτησιν add. οὐχ Ua 

τὰς om. Ra 4.5 τῆς---ἐπιστήμης R 5 Ost U: εἰ R: χαὶ πὶ χαὶ om. à 

6 ὑπερκειμένης Ua?: ἐπιστήμης R: προσεχῶς ὑπὲρ ἑκάστην ἐπιστήμην δεῖ a! τὰ om. Ra 

8 τὸ (ante ὀὁπτ.) R 9 ὑποθέσεως R: ὑποϑέσεως ἑχάστης ἃ ἐπιστήμων μέλλει ἃ 
10 εἰδέναι ὀφείλει U 12. 19 ὁ γεωμέτρης, ἡ γεωμέτρης ἐστίν scripsi: εἰ γεωμέτρης ἐστὶν 

RUa?: 6 μὲν γεωμέτρης a! 14 ante οὐδὲ add. ἀλλ᾽ a χαὶ om. ἃ γε ΠΕ ΟΣ 

ἐν τούτοις ἃ 15 ἑχάστου Ra 11 τέσσαρα om. U 18 οὕτως Ra χατὰ 

τὸν φυσιχὸν Ua 19 τοὺς alt. om. U: αὐτῶν a! περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ante 

εἰδείη colloc. a! τεσσάρων om. a? 20 post x«i add. τὸν a 21 post τῶν 

add. οἰχείων a δὴ Ua 22 χατασχευάζειν R, 24 τεσσάρων om. U 

25 ἀποχρίνεται αὶ περὶ (ante τῶν) R 20 ταύτην τὴν ἀπορίαν ἃ 21 τὴν Ua: 

τῶν R 29 ἄρ᾽ addidi 30 ἀποδώσει om. U: ἀποχριϑήσεται, sed post 31 διότι ἃ 

91 μὴν om. a ὁ ἰατρὸς ἃ μύνα τέσσαρά εἶσι τὰ τῶν σωμάτων στοιχεῖα ἃ 
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υάτων xai οὔτε πλείονα οὔτε ἐλάττονα" xal ἐπὶ 

ταύτης uiv οὖν τῆς ἀπορίας ἡμεῖς τὰς d 
' 1 T 

yat χαὶ τὰ τὴς πρη σε ()-. ψὺ τὸν ἐπιστήμονα εἰὸ 
* - - -w τ ' ϑεωρήματα, εἴπερ δεῖ τῷ ὄντι τέλειον αὐτὸν εἶναι. otov τὸν ὀπτιχὸν xol 

' 

5 υηχανικὸν τὰ τῆς γεωμετρίας xal τὸν ἰατρὸν τὰ τῆς φυσιχῆς" xal οὐδέν 
- d ' 

1Ξ ϑαυμαστόν cot, εἰ οὕτως ἔχων xai τὰς οἰχείας ἀρχὰς ἀποδείξαι. 6 y. 
᾿Αριστοτέλης οὐ τοῦτο εἶπ ὶ 

E 
*, ' 

ὕστε τοὐναντίον βούλεται τὴν ἐπάνω τὰ τῆς 

10 χαὶ δῆλον ὅτι οὐ 
, 

uta 

τούτων RE ix τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν ἀπ οδείχνυται, οἷον 

dÀM ὅτι ἐρωτητέον τὸν γεωμέτρην T, περὶ γεω- v, ΔΛ τ ep τ ξ τ i" uet, | "sf [so 

ς ὑποχάτω ἐρωτᾶν. 
ἄντα τὰ τῆς ὑποχάτω ἐρωτητέον τὴν τῆς οὐδὲ γὰρ περὶ πα 

ας, τ τίσι , ἐρωτητέον X ox X 7 τῶν φυσιχῶν ἀρχῶν ἤρτηται χαὶ 

ϑεωρίας φυσιχῆς ἔχεται, οἷον, εἰ τύχοι, πῶς ἕλχεται ἢ τροφὴ χαϑ᾽ ἕχαστον 
- - ΄ ΄ : 

μόριον, πῶς ἀλλοιοῦται, πῶς τρέφεται, περί τε αὐξήσεως xui φϑίσεως xai 

hj 

τῶν παραπλησίων: xai ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. εἰ δὲ τῆς ἐπάνω τ 
" , H ΄ Sh, LONS Mdh x PS 32 ἐπε, D; 

15 ὑποχάτω λέγειν ϑεωρήματα, οὐχέτι ἔχει χώραν T, εἰρημένη παρ᾽ tui 
ἀπορία" τὰς γὰρ ἰδίας ἀρχὰς οὐδευία ἐπιστήμη ἀποδείξει. 

D 

ἐστὶ ϑάτερον piv μόριον τῆς ἀντιφάσεως ΤΩΣ yo» ὃὲ ἐν ἑαυτῷ δυνάμε 
[4] 

ὃ 

t 
' * » , 4. M 

90 χαὶ τὸ Λοιπόν, προς O0 tO νὰ 

- 

d 
M 

φέρει ἐρώτησις πύσματος" πρὸ 

ἐχεῖ εἶπε διαλεχτιχόν, τοῦτο Vi 
4 

' ν συλλο TS τιχὸν el -—— iH MERO re mec 
πεν, enetom πρησ 9zJ qos περ 

ὦ 

ι 
D 

, -^ - - * , 

μόνον T, τὸ “οὐ osi ἀποχρίνεσϑαι (à χαὶ ὃια- 

γὰρ τὸ πύσμα πλείονος λόγου δεῖται), ὅπερ οὖν 
^ 

t 

διαλεχτιχῆς εἴρηχε xal τὴν διαφορὰν αὐτῆς τὴν πρὸς τὰς ἐπιστήμας, ἵνα 
, '!- - , 5» ΄ - 

δύξῃ τὸ τοιοῦτον λέγειν ἐρώτημα ὡς πρὸς τὰς τοιαύτας συνουσίας μόνον 
΄ , my X - - T NN , ' * - * ^ * 

35 ἀρυόζην. διὰ τοῦτο οὖν εἶπε συλλογιστιχόν: xal γὰρ ἐχεῖ τὸ διαλεχτιχὸν 

αὐτῷ τοιοῦτον εἴληπται, τὸ πρὸς τοὺς συλλογισμοὺς ἁρμόδιον. τὸ δὲ 
e 

L 

πρότασις ἀντιφάσεως τοῦτ᾽ ἔστι θάτερον μόριον τῆς ἀντιφάσεως, ὅπερ 
σ 5 SW, * ων e 3 *, 

πρότασις γίνεται, ὅταν ἐν συλλογισμῷ ληφϑῇ. ὅτι ὃξ τὸ τοιοῦτον ἐρώτημ 
A 

! 
, ^. *, Z 5 2 ' - e LN s 3 ad 

πρητᾶασις ἐστι, Gaczs' ἔν οὐόξνι γὰρ τῶν ετέερῶν λόγων ξνοξέχεται 

80 τοιοῦτον ἐρώτημα εἶναι εἰ μὴ ἐν μόνῳ τῷ ἀποφαντιχῷ: οὔτε γὰρ εὐγο- 

99 

2 τὰς ἀφορμὰς ἡυεῖς ἃ 9 ὑπερχείμενα U 6 ἐχόντων Ra ἀποδείξει à 1 post 

περὶ add. τῶν a 9 post βούλεται add. μᾶλλον a 10 οὐ Ra ἐρωτήσει a 

τὴν U: ἡ Ra 11 ὀφθαλμοῦ Ra! τυχὸν, om. εἰ Ra! post ἐρωτητέον add. 

ἰατρὸν al: fort. (τὴν φυσικήν, ἀλλ᾽ ἐρωτητέον) 7, om. R: ei a!: fort. ἃ ἤρτηται τῶν 

φυσικῶν ἀρχῶν ἃ 12 ἔχεται φυσιχῆς a! οἷον, εἰ τύχοι a?, om. οἷον RU: ἀλλ᾽ ἐρω- 

τητέον a! ἔρχεται αἱ 14 παραπλησίων post ὡσαύτως colloc. R χαὶ ἐπὶ τῶν 

om. R ἄλλων U εἰ RUa?: τὰ Ra! 15 οὐχέτι RUa?: οὐ διδάσχει ὁ ἀριστοτέλης. 

ὅδεν οὐδὲ a! χώραν ἔχει, sed post 16 ἀπορία a! παρ᾽ ἡμῶν om. a* 18 ὥσπερ 

(ante ἐν) a! ἐν τῷ ΠΕερὶ &pp.] c. 11 p. 20522 sq. ϑεώρημα a 20 ὃ om. R 

τὸ ναὶ---οὔ om. a! δεῖ om. Ua? post ἀποχρίνεσϑαι add. τῶν δύο, τὸ ἕν a! 

ᾧ a!;: ὡς R: διὸ Ua? 21 τὸ γὰρ, om. πρὸς a οὖν om. ἃ 22 post ἐπειδὴ add. 
i γὰρ ἃ 28 εἶπε ἃ post ἐπιστήμας add. ἀποδίδωσιν ἃ 24 δόξης R: δείξη ἃ 

τὸ ante ipe. colloc. R λέγειν om. ἃ 25 οὖν ἃ: om. RU 21 τοῦτ᾽ ἔστι 

ἀντὶ τοῦ ἃ post ἀντιφάσεως alt. add. νόει ἃ ὥσπερ, post quod add. γὰρ a 

τον 

RU: 

28 παραληφῆη U 29 τὸ a: τῶ U: om. R 30 τοιούτω U ἐρώτηα om. ἢ 

10* 
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)υ μένους οὔτε προστάττοντας ἐνδέχεται οὕτω Mises τοὺς λόγους 89. 
2 

ὥστε ἀποχρινόμενον τὸν πρὸς ὃν 6 λύγος τὸ “ναί μόνον T, τὸ “οὔ λέγειν, 90 

ἀλλ ἐν μόνῳ τῷ inodo λόγῳ. ὁ δὲ ἀποφαντιχὸς λόγος ἣ χατά- 

φασίς ἐστιν T, ἀπόφασις: τὸ ἄρα συλλογιστιχὸν ἐρώτημα ταὐτόν ἐστιν T, 

5 χαταφάσει T, ἀποφάσει. 

ρ. 1114] ᾿Αλλ ἐξ dv ἢ Os(xvuta( τι περὶ ὧν ἢ γεωμετρία 

ἐστίν, ἢ ἐχ τῶν αὐτῶν δείχνυται τῇ γεωμετρίᾳ, ὥσπερ τὰ 
ὀπτιχαά. 

Ταῦτα, φησί, γεωμετριχὰ se uae λέγω, τὰ τῶν ἀρχῶν τῶν γεω- 
10 υετριχῶν ἠρτημένα. ἐξ ὧν τὰ em μετρικὰ θεωρήματα δείχνυται, T, χἂν μὴ 

Ἰξωμετριχὰ ἢ ἀλλ᾿ ἑτέρας τον ἐχείνη δὲ ταῖς αὐταῖς ἀργαῖς τῇ "[se- 

υετρία grues xui ταῦτ᾽ οὐδὲν ἧττον γεωμετριχὰ ἂν εἴη, οἷον τὰ ὀπτιχά" 
χαὶ ταῦτα γὰρ ταῖς ἀοχαῖς ταῖς γεω βετρικαῖς δείχνυται. ὥστε χαὶ ταῦτα 
εἴη ἂν γεωμετριχά, χαὶ περὶ αὐ των, God δὲν ἧττον ἐρωτητέον τὸν γεω- 3o 

2 ΄ ^ - 376 ' ' - " ec ΄ 
15 μέτρην T, τῶν αὐτόϑεν γεωμετριχῶν: χαὶ περὶ τῶν ἄλλων ὑπαλλήλων 

ὡσαύτως. 

ν».ττῦνὃ Καὶ περὶ μὲν τούτων xal λόγον ὑφεχτέον ἐχ τῶν γεωμε- 

τριχῶν ἀρχῶν χαὶ συμπερασμάτων. 

Πάντα γὰρ τὰ δειχνύμενα ἐν ταῖς uei ia ἢ 8x τῶν ἀρχῶν τῶν 
ὃ 20 ἐπιστημῶν δείχνυται T, ἐχ τῶν δεδειγμένων ἐχ τῶν ἀρχῶν. οἷον τὸ μὲν 

ρῶτον ϑεώρημα τοῦ Jeu gus δέδειχται Bx τῶν ἀρχῶν, τὸ δὲ δεύτερον 

(05 - x τοῦ πρώτου" διὰ γὰρ τοῦ συμπεράσματος τοῦ πρώτου ϑεωρήματος, 40 

e2 συνῆχται $4 τῶν ἀρχῶν, δέδειχται τὸ δεύτερον: xal οὕτως ἐπὶ πάντων. 

ETE 059? [74 xv , ΣΙ , UA ΄ 
p. (b D «xav το ερωτωμξενον αἀποχρίιτεον περι εχαστου. 

τῷ c 
Π-Ξε ^ Αἴ AA "ἢ Ps , , , ^ ^ , , epi μὲν γὰρ τῆς περιφερείας ἐρωτώμενον [μὲν] τὸν γεωμέτρην, εἰ 

πολυχωρητότατόν ἐστι τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων ἣ τὰς ἀπὸ τοῦ χέντρου 

1 προφέρεσϑαι scripsi: προσφέρεσθαι RU: προσφέρειν ἃ 4 post συλλογιστιχὸν add. 
εἴτε U ( post 7; add. 4 R (n, pr. C) post ὥσπερ add. zai R 

10 γεωμετριχὰ a: γεωμετριχὸν RU ll ἑτέρας τινὸς ἐπιστήμης a! 11. 12 ταῖς ἀρχαῖς 

τῆς γεωμετρίας U 12 ταῦτ᾽ -- γεωμετριχὰ ἃ: τοῦτο---σγεωμετριχὸν RU post εἴη 

add. τὰ ϑεωρήματα ἃ 19 χαὶ ταῦτα a: om. RU ταῖς alt. om. U 
ταῖς γεωμετριχαῖς ἀρχαῖς ἃ 14 post ἐρωτητέον add. φησὶ ἃ 15 αὐτόϑι Ra 

ἄλλων Ua?: λόγων τῶν Ra! 21 et 28 δείχνυται ἃ 24 ante οὔϑ᾽ add. οὔτε 

πᾶν — ἐρωτητέον ἃ 25 μὲν prius om. U μὲν alt. delevi ci—p. 149,2 

ἐρωτώη RUa?: εἰ ἐφαρμόζει τῇ εὐθείᾳ, ἢ οὔ. ἣ ποῖον τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων ἐστὶ 

πολυχωρητότερον, 7, πότερον ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ ἀπὸ τοῦ χέντρου τοῦ κύχλου προσπίπτουσαι 

εὐϑεῖαι, δεῖ ἀποκρίνεσθαι. γεωυετριχὰ γάρ εἶσι ἐρωτήματα, εἰ μέντοι ἐρωτῴη τίς αὐτὸν πόία 

τῶν γραμμῶν χαλλίστη. T, εὐϑεῖα 7, ἡ περιφέρεια a! 20 τὰς Ua?: πότερον τὸ R 
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ἴσας ἔχει, ἀποχριτέον: γεωμετριχὰ γάρ εἰσιν ἐρωτήματα" εἰ μέντοι! χαλλίστη 33 

εἴη τῶν Ἰραμμῶν ἢ περιφ φέρεια, εἴ τις ἐρωτῴη, οὐχ ἀποχριτέον πρὸς 
τοῦτο. οὔτε πρὸς πᾶν ἄρα ἀποκριτέον (οὐδὲ γὰρ περὶ μουσιχοῦ ἀποχρίνετα! 

ὃ γεωμέτρης) οὔτε πᾶν περὶ ἐχάστου. 

5 p.759 Εἰ δὲ διαλέξετα! Ἰεωμέτρῃ dj γεωμέτρης οὕτως, φανερὸν 

ὅτι χαὶ χαλῶς. 

o^ Ei οὕτω διαλέγοιτο τῷ γεωμέτρῃ 6 ἐρωτῶν T, ἁπλῶς ὁ πρός τινα 
Ἱεωμέτρην τοὺς λόγους ποιούμενος, ἐχ τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν δηλονότι, 
χαλῶς διαλέξζεται" εἰ δὲ uy ἐχ τῶν γεωυετριχῶν ἀρχῶν τῷ γεωμέτρῃ 

10 διαλέξεται, οὐ χαλῶς. οἷον ζητεῖται παρὰ τοῖς Ἱεωμέτραις ὃ τοῦ χύχλου 
τετραγωνισμός: χαὶ τοῦτον ΠΡῚΝ ἂντ ie ὧν μὲν xat Βρύσιαν e ἔδοξαν εὑρηχέναι, 

χαχῶς αἰτοῦντες δοϑῆναι αὐτοῖς οἷς συγχωρήσαιεν ἂν γεωμέτραι, ὃ uy 88» v 
ΝᾺ - A -- M M *, 

02 οὐ ἔστι Uzt.09 χαι ξλαττον avouo- εὐϑεῖαν ἐφαρμόζειν περιφερείᾳ, 6 

γενές, τούτου εἶναι xal ἴσον. οὗτοι uiv οὖν χαχῶς πρὸς γεωμέτρας δια- 

15 λέγονται. ὃ μέντοι Ἵπποχράτης τετραγωνίσας τοὺς μηνίσχους οὐ χαχῶς οὐδὲ 

ἐχτὸς τῶν γεωμετριχῶν ἀρχῶν᾽ T, δὲ ἀυχρτία τούτου. χαϑὸ τὸ ἐπὶ μέρους 

χαὶ ἐπὶ παντὸς ἠξίου. 

p.7ibll Δῆλον δ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ἤχει γεωμέτρην ἀλλ᾽ ἢἣ κχατὰ 

οἷον ποτέρα el 
ἜΣ 

“Ὁ b e x (02 
go 
ξ e a S [L4 el o b - 

e is t el 
TO E] c 

) J , ' 

20 Εὰν γάρ τις μὴ q£ous 
χαλλίστη τῶν icd aei f, εὐϑεῖα χξίνου ἀπειρότ 

^E , ἀποχριναμένου ὅτι f, εὐϑεῖα δόξῃ ἐλέγχειν α ω τῷ 

Φ E 

x 
5 

(ἡ. E e o 
ER. | 

x 

“ὡς 
a v. c ὧἦνδ T oom d 

"CO 
[0] Li οὐ γὰρ περὶ τῶν προσηχόντων γεωμετρίᾳ ἤλεὶ 

] ἔχειν R γεωμετριχὰ---ἐρωτήματα U: om. Ra? 2 ante τῶν add. ἁπασῶν R 

ἐρωτοίη (sic) R: αἰτοίη Ua? 9 τοῦτο a!: τοῦτον RUa? post τοῦτο add. οὐ γὰρ 

γεωμετριχὸν τὸ pira a! οὐ πρὸς Ra! post ἄρα add. ἐρώτημα a! an ἀπο- 

κρινεῖται ἢ 4 οὔτε ---ξχάστου om. a! 8 ὅτι om. R 9 τῶ γεωμέτρη RUa*: 

πεῖν ἐρωτᾷ a! 10 οὐ καλῶς διαλέξετα! a! 

αὐτὸν ἐρωτῶν R 11 μὲν prius delevi uv alt. 

σλε ιν RUa? post εὑρηκέναι add. πλὴν a! 

ἀλλὰ περὶ μουσικῶν αὐτὸν φέρε εἰ 

post χαλῶς add. ὁ περὶ μουσιχῶν 

om. Ua eopryxévat al: εὑρίσ 
12 χαχῶς τε xai σφαλερῶς αἰτήσαντες a! ἃ αἱ συγχωρήσαι R ἂν om. Ua? 

γεωμέτραις R 13 065—106 τούτου RUa?: μεῖζον xal ἔλαττον τοῦ χύχλου γράφων τετρά- 

ὕωνα, χαϑὰ xai ἐν ἄλλοις εἰρήχαμεν, διὰ τοῦ μεταξὺ τοῦ μείζονος χαὶ ἐλάττονος γραφομένου 

τετραγώνου, τὸ ἴσον τῷ κύχλῳ τετράγωνον οἴεται δειχνύειν. ἀλλ᾽ οὕτω μὲν κακῶς πρὸς γεω- 

μέτρας διαλέγονται, μὴ χρώμενοι διαλεχτιχαῖς ἄρχϑες. 6 υὑέντοι ἱπποχράτης, τέσσαρας μη- 

νίσχους ἀποδειχνὺς οὐ χαχῶς, ἴσους εἶναι τετραγώνῳ. ἐκ γὰρ τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν ταῦτα 
ἐπεδείξ 

δείκνυσιν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἀπεδείξαμεν, ἕνα μηνίσχον ἴσον ὄντα ἐνὶ τοιγώνῳ, 

τῶν ἐχ διαιρέσεως τοῦ τετραγώνου τεσσάρων, οἴεται καὶ ἄλλως τὸν κύχλον τετραγωνίζειν. 

ἁμαρτάνει δὲ xal οὗτος à! 13 ἔστι om. U 13. 14 ἀνομοιογενὲς a? 14 τούτου a?: 

τοῦτο RU εἶναι scripsi: ἐστι RUa? γεωμέτοην a? 16 τῶν om. a? 

18 οὐδ᾽ a Arist.: οὐχ RU 20 γεωμετριχὸς a oiov Om. à πότερον R 

21 ἀπειρότερον om. U 22 ante δόξῃ add. ἐὰν Ua 28 οὐδὲ q4p R 7, delevi 
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βηχός, ἐπειδὴ συνέβη τὸν ἐλεγχϑέντα πο το εἶναι" οὐ γὰρ ἧ γεωμέτρην 33* 
^ 5 ' 5 * 

ἤλεγξεν, ὥσπερ οὐδὲ ἣ ἰατρὸς ὁ ἰατρὸς ἐλέγχεται ἐλεγχϑεὶς εἰς μουσιχὰ 

ϑεωρήματα. 

D 
PET V, * b Y , " ἃ 

p.(7b12 ὥστε οὐχ ἂν εἴη ἐν ἀγεωμετρήτοις περὶ γεωμετρίας 

5 Qtakextéov: λήσει γὰρ 6 φαύλως διαλεγόμενος. 

τ, ^ — , * , er ^ 

ὥσπερ γὰρ ἕχαστον περὶ τῶν οἰχείων ἐρωτητέον, οὕτω xal {πρὸς} 
^ , ^ *, ' b *, Uu «| 

τὸν γεωμέτρην χαὶ οὐχὶ τὸν ἀγεωμέτρητον περὶ γεωμετρίας διαλεχτέον" οὐ 

γὰρ ἴσασιν οἱ ἀνεπιστήμονες χρῖναι τὰ χατὰ τὰς ἐπιστήμας" διὸ πολλάχις 

ὃ φαῦλος χρείττων δόξει εἶναι τοῦ ἐπιστήμονος. 90 Y i li 

-" » Εν 1 ^ Y E 2 ΄ ES * E 
10 p.7;bl6 '"Ezxsi ὃ᾽ “ἔστι γεώμετριχὰ ἐρωτήματα, Gp ' £o xo! 

ἀγεωμέτρητα: 

Ἰξπειδὴ εἶπεν ὅτι οὐ πᾶν ἐρώτημα ἐδ; ξητέρν τὸν γεωμέτρην T, τὸν ἰατρὸν 
4 τινα τῶν ἄλλων ἐπιστημόνων ἀλλὰ μόνα τὰ ἐχ τῆς οἰχείας ἐπιστήμης, 

χαὶ ὅτι οὐ πρὸς πᾶν ἐρώτημα ἀποχριτέον τὸν ἐπιστήμονα ἀλλὰ πρὸς uova 95 

15 τὰ οἰχεῖα, οἷον τὸν Ἰεωμέτρην πρὸς τὰ γεωμετριχὰ xal τὸν ἰατρὸν πρὸς 

τὰ ἰατριχά, ζητεῖ ἐν τούτοις, dpa ὥσπερ ἔστι ᾿Ἰξωμετρικὰ ἐρωτήματα, 

οὕτως ἔστι χαὶ ἀγεωμέτρητα, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ὡσαύτως. 
b -- (0z 

xal ποῖα ἐστι, φησί, ταῦτα, χαὶ χατὰ ποίαν euer Eo ne ἂν εἶεν: 

χαὶ ἵνα cac, ποιήσωμεν τὸν λόγον, ἐχ τῶν ἐφεξῆς αὐτῷ πλατύτερον pm- 

20 ϑησομένων λαβόντες χαὶ τὰ ἐνταῦϑα διαρϑρώσωμεν. διττὴν οὖν φησι τὴν 

ἄγνοιαν εἶναι, τὴν μὲν χατὰ ἀπόφασιν τὴν δὲ χατὰ διάϑεσιν: xat χατὰ 30 

ἀπόφασιν μὲν τὴν μηδεμίαν ἔννοιαν ἔχουσαν περὶ τοῦ πράγματος, χατὰ 

διάϑεσιν ὃὲ τὴν ἔχουσαν μὲν περὶ τοῦ πράγματος ἔννοιαν τινα, πλὴν οὐχ 

ἀσφαλῆ χαὶ ἠχριβωμένην. οἷον 6 qt, εἰδὼς ὅλως εἴτε εἰσὶ παράλληλοι 

95 εὐθεῖαι εἴτε μή, xal εἰ εἶεν, εἴτε συμπίπτουσιν ἐἴτε μή, οὗτος τὴν χατὰ 

ἀπόφασιν ἄγνοιαν ἔχει" εἰ δέ τις οἴοιτο τὰς παραλλήλους συμπίπτειν, οὗτος 

τὴν χατὰ διάϑεσιν ἔχει ἄγνοιαν: χαχῶς γὰρ περὶ τοῦ πράγματος διάχειται, 35 

ἣν ὃ Τ]λάτων διπλῆν ἄγνοιαν χαλεῖ. χατὰ ποίαν οὖν τῶν ἀγνοιῶν τὰ γεω- 

υετριχὰ xal τὰ μουσιχά ἐστιν ἐρωτήματα: πάλιν δὲ τῆς χατὰ διάϑεσιν 

] ἐλέγχοντα pr. U: ἐλεγχόμενον corr. U, a 2 ἐνεχϑεὶς conieio ef. vol. XIII 2 p. 31,8 

6 ὥσπερ γὰρ Ra!: ὥστε Ua? δεῖ ἐρωτῶν a! οὕτω --- ἡ γεωμέτρην om. Ua? 
πρὸς addidi 8 χρίνειν a! et a? τὰ χατὰ om. Ra! 9. εἶναι om. R 

10 ἔστιν ἄρα καὶ 12 ἐρώτημα om. ἃ 13 τὰ τῇ οἰχείᾳ ἐπιστήμῃ ἀνήχοντα ἃ 

14 τὸν ἐπιστήμονα ἃ: τῷ ἐπιστήμονι RU 15 οἷον om. U 18 xal εἴπερ εἰσὶ, ποῖά 

εἰσι ταῦτα ἃ καὶ alt. bis R 19 ἐφεξῆς] c. 16 p. 19 b 28 sq. 20. 21 τὴν 

ἄγνοιαν φησὶν U 22. post μὲν add. φησι ἃ χατὰ---24 ἠχριβωμένην om. R 

28 μὲν ---24 ἠχριβωμένην a: om. U 25 ante utrumque μὴ add. καὶ à xal el 

εἶεν RUa?: εἰ δὲ «ai olócv a! 27 τὴν Ra: ἔστι U ἄγνοιαν---διάϑεσιν R 

ἔχων U 28 [Πλάτων] nescio ubi cf. p. 191,22 28.29 ἀγεωμέτρητα ha! 

29 ἀμούσιχα a! ἐστι ante xai colloc. R: om. ἃ fort. ἁμαρτήματα ut p. 151,6, at 

cef. p. 152,12 post ἐρωτήματα add. γίνονται, δι᾿ ἐρωτήσεως ποιεῖται τὴν διδασχαλίαν ἃ 
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, ΄ δὰ ΄ L4 ' 1 - ^ ELS Zn 

ἀγνοίας διχῇ διαιρουμένης, ftot χατὰ τὴν ὕλην ἢ χατὰ τὸ εἶδος τῶν 38" 

συλλογισμῶν (ὁ γὰρ παραλογιζόμενος ἑαυτόν, ὅτι αἱ παράλληλοι συμπίπτουσιν, 

ἤτοι ψευδεῖς προτάσεις λαβὼν xai ταύτας συλλογιστιχῶς συμπλέξας οὕτω 40 
΄ * 

ψευδὲς συνάγει συμπέρασμα, T, ἀληϑεῖς μὲν λαβὼν προτάσεις ἀσυλὴ λογίστως 

5 0& συυπλέξας, οἷον ἐν ce σχήματι ix δύο χατηγοριχῶν), πότερον οὖν 
, ^ eC 

τούτων μᾶλλον γἹεωμετριχόν ἐστιν ἁμάρτημα, ὃ χατὰ τὴν ὕλην ἡμαρτημένος 

συλλογισμὸς ἢ ὁ χατὰ τὸ εἶδος: φημί, ᾿ὥσπερ τὸ ἄρρυϑμον διττόν, τὸ 
* [A] 23. tf. , e Α ΝΜ » »ν ^ - LP. v 

μὲν ὃ μηδ᾽ ὅλως πέφυχε ῥυϑωὸν ἔχειν, οἷον εἴ τις τὸ σημεῖον λέγοι ἄρρυ- 
- ν᾿ , » e , ' - ^ * 

Üuov τῷ μὴ πεφυχέναι ἔχειν ῥυϑμόν, τὸ 0i ὃ ἔχει μέν, χαχῶς δὲ ἔχει, 

10 ὥσπερ φαμὲν τὸν me dopoluov τὸν χαχόρρυϑμον; οὕτω xui τὸ ἀγξω- 45 
b] μέτρητην T, τὸ πάντῃ ἐν ἀποφάσει Ov γεωμετρίας (τοιαῦτα δέ ἐστι τὰ χατὰ 

τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, οἷον εἰ μουσιχόν τις ἐρωτήσοι τὸν γεωμέτρην ϑεώ- 

ρημα T, ἰατρικόν" τοῦτο 1ὰρ τῆς ἀγνοίας τῆς χατὰ τὴν ἀπόφασιν, xal οὕτως 

ἀϊεωμέτρητον τοῦτο ὥσπερ τὸ oom ον ἄρρυϑμον: οὐ qàp oiósy οὐδὲ 

15 Lb τοῦτο γεωμετρία) T, τὸ γεωμετριχὸν uiv διεστραυμένως Of, ὡς 

εἴ τις λέγοι τὰς s παραλλήλους cain τοῦτο γὰρ πῇ uiv γεωμετριχόν, 

E ὅλως γεωμετριχὸν αἱ xa pr. des χαὶ τὸ συυπίπτειν, ἀγεωμέτρητον δέ, 

χαϑότι χαχῶς τὰς παραλλήληυς συυπίπτειν n (03120 χαὶ τὸν στίχον τὸν 

xuxóppuUuoy ἀἄρρυϑμόν φαυεν χαὶ τραγῳδὸν τὸν χαχύφωνον ἄφωνον᾽ xa ἔστι 

50 τοῦτο τῆς χατὰ δ'ἄϑεσιν ἀγνοίας. ταύτης ὃξ διττῆς οὔσης (τὰ ψευδῆ γάρ, ὡς 

εἴπομεν, συνάγεται ἤτοι παρὰ τὴν ἀυαρτίαν τῆς ὕλης T, παρὰ τὴν ἀσυλλόγιστον 

συυπλοχὴν τῶν προτάσεων) φαίΐνετα! ὅτι ἐν γεωμετρία τὰ ψευδάρια ἀεὶ παρὰ 

τὴν τῆς ὕλης | ἁμαρτίαν γίνονται, ψευδεῖς λαυβαάνοντος τοῦ γεωμέτροηυ τὰς 34r 
προτάσεις χαὶ οὕτω ψευδὲς συμπέρασμα συνάγοντος" οὐχ ἂν δὲ εὕροις ἐν 

35 Ἱεωμετρία. τὴν ὕλην uiv ἀληϑῆ τὸ συμπέρασμα 0i ἀσυλλόγιστον, ἀλλὰ μόνως 

ἢ ὕλη ἀσυλλόγιστος. χαλεῖ δὲ 6 ᾿Αριστοτέλης χοινῶς υὲν hiis τερα ἁμαρτίας. 
D i D 1 à LI 

l post διαιρουμένης add. ὡς καὶ πλάτων φησὶν a post ΤῊ add. ἐν τοῖς U post 

7 add. ««i U 9 οὗτος ἢ 4 post συνάγει add. τὸ εἰ ἢ 9 post δὲ 

add. ταύτας ἃ χαταφατιχῶν al 6 ἀγεωμέτρητόν a! ἐρώτημα Ra! ( post 

εἶδος add. 7, «41 ἀμφότεροι a φημὶ R: περὶ 4 φησιν Ua?: φημὶ δὴ a! ἄροϑμον itemque 

in seq. Ra? [9 μηδὲ R ὅ ἔχει R: τῷ ἔχειν Ua uév om. U ἔχει alt. om. ἃ: 
ἔχειν U 10 χαχόρυϑμον R 11 post γεωμετρίας add. 7, τὸ χαχῶς wal ἀνεπιστηυόνως 

πλεχόμενον ἃ 18. 14 τῆς κατὰ ἀπόφασιν ἀγνοίας ἐστί. καὶ οὕτω τοῦτο ἀγεωμέτρητον ἃ 

14. 15 οὐ γὰρ εἶδεν ὅτι οὐ προσήκει τὸ ἐρώτημα γεωμετρίᾳ a! 14 οὐδὲ R: om. Ua* 

15 ἢ :60—18 φησίν RUa*: ei δέ 
λων χαὶ περὶ συμπτώσεως αὐτῶν 

τς λέγοι Sis παραλλήλους συμπίπτειν, χαϑὸ μὲν περὶ παραλλή- 

ἐἔγει, γεωμετ il ἐστι τὸ πρόβλημα. χαϑὸ δέ φησι συμπίπτειν 

τὰς παραλλήλους, ἀγεωμέτρητον. τουτέστι χαχογεωμέτρητον a! 18. 19 τὸν χαχόῤῥυθμον 

λέγομεν a! στίχον a! 19 καχόρυϑμον Ra? φαρμεν-ἄφωνον (ἀφ᾽ ὧν R) RUa*: 
90 post οὔσης add. ὡς ἔφαμεν a! τὰ om. Ua? 20. 21 ὡς εἴπομεν RUa?: κατὰ ταύτην a! 

21 ἤτοι RUa?: ἢ a! περὶ utrobique R itemque vs. 22 τὸ ἁμαρτάνειν χατὰ τὴν 

ὕλην a! 23 post ψευδεῖς add. γὰρ Ua οὐδέποτ᾽ ἂν ἃ δὲ om. αἷ: fort. γὰρ 
εὕρης Ua? 20 δὲ συμπέρασμα Ua? μόνως (μόνους pr. [0) --- 230 ἀσυλλόγιστος RUa?: 

παρὰ τὴν ὕλην μόνον τίϑεται τὸ ἁμάρτημα a! 26 ἡ ὕλη ἀσυλλόγιστος add. U* post 

ἀσυλλόγιστος add. παραλογισμὸν ἐν γεωμετρία τὸ σχῆμα ἅμαρτ (τ om. a?) υμε- 

τρίαι μὲν PR ὕλην μὲν ἀληϑῆ. τὸ à παραλογισμιὸν ἐν γεωμετρία τὸ σχῆμα 
ἅμιαρ οφιστικῶν ἀνδρῶν Ua* ὁ om. Ua? ἀμφοτέρας R ἁμαρτίαν a! 
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^ bi ' 

ἰδίως ὃς τὴν παρὰ τὸ σχῆμα ἁμαρτίαν ΤΠ ὙΠ}, ἐπεὶ οὐχ ὑγιῶς 84: 
&x συλλογιστιχῶν γίνεται λόγων, τὴν ὃ 

ἁμαρτίαν. 

(Q^ παρὰ τὴν ὕλην αὐτὸ τοῦτο 

εἶ z Alle ΄ » 

p.7i»17 Καὶ map ἑκάστην ἐπιστήμην tà χατὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν 
5 ποίαν γεωμετριχά ἐστι; 

Διττῆς οὔσης τῆς ἀγνοίας, ὥσπερ εἴπομεν χαὶ αὐτὸν minc δ ἐφεξῆς 
ἐρεῖν, τῆς uiv χατὰ ἀπόφασιν τῆς δὲ χατὰ διάϑεσιν, χατὰ ποίαν ἀγνοιαν 

ἐν ἑχάστῃ ἐπι στήμῃ ἐρωτήματα λέγομεν ἥτοι ἀγεωμέτρητα εἶναι T, ἀνια- 15 

τριχὰ xal ἐπὶ τῶν λοιπῶν δυοίως: εἰπὼν ὃὲ παρ᾽ ἑχάστην ἐπιστήμην 

10 ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἐπὶ μιᾶς εἶπε τὸ γεωμετριχά ἐστιν. οὐχ εἶπε δὲ 

᾿ἀγεωμέτρητα᾽ ἀλλὰ γεωυετριχά" δεῖ οὖν τὸ ὅλον συνελόντας dxoóstv 

“χατὰ ἄγνοιαν γεωμετριχά ἐστιν᾽, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ ᾿ἀγεωμέτρητα᾽. 

p.7i»18 Καὶ πότερον ὁ χατὰ τὴν ἄγνοιαν συλλογισμὸς 6 ἐχ τῶν 

ἀντιχειμένων συλλογισμὸς T, ὃ παραλογισμός; 

15 Πρὶν διελεῖν τὴν ἀγνοιαν, ποσαχῶς λέγεται, πρότερον τοὺς τρόπους 90 
διαιρεῖται xa^ og γίνεται ἐν πάσῃ ἀγνοίᾳ ἢ ἁμαρτία τοῦ ἀληϑοῦς, λέγω 

δὴ τόν τε χατὰ τὴν ὕλην χαὶ τὸν κατὰ τὸ σχῆμα. xarà χοινοῦ δὲ ἀχουστέον τὸ 
ἀγεωμβέτρητον χατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον. πότερον οὖν, quon ἐστὶν ἀγεω- 
υέτρητον ἐρώτημα ὁ χατὰ τὴν ἄγνοιαν συλλογισμὸς 6 ἐχ τῶν ἀντι- 

90 χειμένων, τουτέστιν ὃ χατὰ τὴν χατὰ διάϑεσιν ἄγνοιαν γινόμενος συλλογι- 
σμὸς ἐχ τ προτάσεων (αὗται γὰρ ἐναντίαι ταῖς ἀληϑέσιν) T, ὃ παρα- 25 
λογισμός, τουτέστιν ὁ παρὰ τὴν ἁμαρτίαν τοῦ σχήματος, ὃν οὐδὲ συλλο- 

περὶ R post σγῆμα add. ἤγουν, τὴν ἀσυλλόγιστον a! post παραλογισμὸν add. 

ἐχάλεσεν Ra! 2 ὑγιῶς Ra!: οὗτοι U: οὗτοι ὡς a? γίνεται al: γίνονται R, post 

λόγων Ua? γὰρ περὶ R 3 post ἁμαρτίαν add. καὶ αὕτη μὲν 7| ἐξήγησις ἔχει οὕτως. 

ἐὰν wav ἐρώτησιν ὁ λόγος προάγεται. anco ἐὰν προπερισπᾶται τὸ dpa, xal παροξύνηται, 

τὸ ποίαν. ἐὰν δὲ παροξύνηται τὸ ἄρα, ὀξύνηται δὲ καὶ τὸ ποιὰν, φέρεται γὰρ καὶ αὕτη T, γραφὴ, 

οὕτως ἐξηγηϑήσεται. ὅτι ἐπεί εἰσι γεωμετρικὰ ἐρωτήματα, εἰσὶν ἄρα καὶ ἀγεωμέτρητα. καὶ 
τὴν (τὰ b) χατὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν ποιὰν, ἤτοι τὴν τοιάνδε. λέγω δὴ, τὴν κατὰ διάϑεσιν ἐπι- 

συνιστάμενα ἀγεωμέτρητα ἐρωτήματα, ἐκεῖνά εἰσι τὰ κυρίως ἀγεωμέτρητα. καὶ ἔστιν αὕτη ἣ 

EU προφυεστέρα (προσφ. b) τε ἅμα, wal σαφεστέρα τῆς προτέρας a! 6. 1 εἴπομεν, 

ερὶ ἧς zal ἐφεξῆς πλατύτερον ἐρεῖ ἃ 6 εἴπομεν] p. 150,19 8 ἤτοι om. ἃ 

Bulcc9 ἀγεωμέτρ pira RUa?: διὰ δὲ τοῦ ἀγεωμέτρητα, συνυπακχούεται, xal tà χατὰ τὰς 

λοιπὰς ἐπιστήμας. ἤγουν, μὴ ἰατρικὰ, DX; μουσικὰ, xai τὰ λοιπά, οὐχ εἶπε δὲ ἀγεωμέ- 

τρητα, ἀλλὰ Ἱεωμετριχὰ, ᾧ τινι τοῦ xaT^ ἄγνοιαν συναπτομένου, ἵν᾽ ἢ τὰ κατ᾽ ἄγνοιαν γεω- 

μετριχὰ, φανερὸν ὕτι, ἴσον ἐστὶ τὸ ἀγεωμέτρητα αἱ 8.9 «àv ἰατριχὰ, om. ἢ U 

9 δὲ om. R 10 ἐστιν om. U 15 διέλη U 16 διατηρεῖται R: διαιρεῖ ἃ 

ἀγνοία RU: ἐπιστήμῃ ἃ τοῦ Ra: 5 τῆς ἢ 18 κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον RUa?: 

ἤγουν, xaT ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. καὶ ἔστιν 7, τοῦ ῥητοῦ σύνταξις οὕτως a! οὖν, 

φησίν om. a! 18. 19. ἀγεωμέτρητόν ἐστιν a! 20 χατὰ prius om. R χατὰ 

alt. om. Ua 20. 21 ἐκ ψευδῶν δηλαδὴ προτάσεων γινόμενος συλλογισμός a! 
21 ἀντίχεινται a! 22 περὶ R τὴν χατὰ τὸ σχῆμα ἁμαρτίαν γινόμενος, ὃν a! 
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γισμὸν εἶπε διὰ τὸ μὴ ἐρρῶσϑαι τὸ σχῆμα; χατὰ Oi χοινοῦ τὸ χατὰ τὴν 84: 
ἄγνοιαν: T, ὃ χατὰ τὴν ἄγνοιαν παραλογισμός: 

p.71»20 Κατὰ γεωμετρίαν δὲ ἢ ἐξ ἄλλης τέχνης. 

Ἐνταῦϑα διαιρεῖ τὴν ἄγνοιαν τήν τε χατὰ ἀπόφασιν χαὶ τὴν χατὰ 
5 διάϑεσιν: τὰ μὲν ἐξ ἄλλης τέχνης ἐρωτήματα χατὰ ἀπόφασιν, τὰ δὲ ἀπ᾽ 

*, Ὁ -Ὁ Ὁ , 5 

αὐτῆς ψευδῆ xarà διάϑεσιν. τὰ χατὰ ποίαν οὖν τούτων ἀγεωμέτρητα; 
ἐφεξῆς δὲ τὰ παραδείγματα τούτων τίϑησιν. 

p.77»92 Τὸ δὲ τὰς παραλλήλους συμπίπτειν οἴεσϑαι γεωμετρι- 
A *, 

χόν πως xal ἀγεωμέτρητον dAXov τρόπον. 

10 Ἤτοι τοῦτό φησιν, ὅτι τὸ τὰς παραλλήλους συμπίπτειν οἴεσϑαι 
χατά tt uiv γεωμετριχόν ἐστι, τῷ τοὺς ὅρους ἔχειν ix γεωμετρίας, τῷ δὲ 
ψευδῆ λαμβάνειν ἀγεωμέτρητον, T, ὅπερ xai μᾶλλον δοχεῖ βέλτιον, τὸν 
ἄλλον τρόπον ἀντιδιαστέλλει τοῦ ἑτέρου τρόπου τῆς ἀγνοίας τοῦ χατὰ ἀπό- 
φασιν, περὶ οὗ ἤδη εἶπε. χαὶ τὰ ἐφεξῆς δὲ ἐπαγόμενα ταύτης ἔχεται τῆς 

15 ἐννοίας. 

p.7524 Διττὸν γὰρ τοῦτο [φησίν] ὥσπερ τὸ ἄρρυϑμον. 
ΣῚ S - , ^ eo. ENS EN e " M κ wv € ^ Y 

Τὸ ἀγεωμέτρητον δῆλον ὅτι διττὸν ὥσπερ xal τὸ ἄρρυϑμον, ἢ τὸ 
υηδ᾽ ὅλως ἔχον, ὥσπερ τὸ σημεῖον ἄρρυϑμον. οἷον xal τὸ μουσιχόν ἐστιν 

, - ’ A. Ld , 

ἐρώτημα ἀγεωμέτρητον, T, τὸ φαύλως ἔχον, ὥσπερ ὃ χαχόρρυϑμος στίχος 

20 ἄρρυϑυος xai τὰ χατὰ γεωμετρίαν ψευδάρια ἀγεωμέτρητα ἐχ ψευδῶν προ- 
τάσεων συνηγμένα, οὐ μὴν ἀσυλλογίστως. ὅτι γὰρ περὶ τῶν τοιούτων φησί, 

QU ὧν ἐπήγαγεν ἐδήλωσε. 

p.77»26 Καὶ ἢ ἀγνοια αὕτη xai ἢ ἐχ τῶν τοιούτων ἀρχῶν ἐναντία. 

Αὕτη ἣ εἰρημένη, τὸ φαύλως ἔχειν, φαύλως ὃὲ τὸ ἐξ ἀρχῶν οὐ" 
ἘΠῚ etoru zv. PT «06 ey. $1 Ξ z 0 € Q py tv 00X 

1.2 χατὰ δὲ χοινοῦ (χοινοῦ δὲ 85) ---παραλόγισμός RUa?: xai τὸ κατὰ τὴν ἄγνοιαν δὲ χατὰ 

χοινοῦ ληπτέον, καὶ ἐπὶ τοῦ παραλογισμοῦ a! ὃ lemma om. R 4 ἐνταῦϑα---ὃ τέχνης 

Ra!: om. Ua? 9 post διάϑεσιν add. «ai φησί a! post ἀπόφασιν add. εἶναι ἀγνοού- 

μενα a! 7 ἐφεξῆς διὰ τῶν παραδειγμάτων τούτων a! 8 τὸ δὲ---10 οἴεσϑαι om. a! 
10 τὸ δ": om. RU 11 τῶ prius Βαἷς τὸ Ua? ἐχ γεωμετρίας Ra!: ἐχ om. U: ἀγεω- 

μετρίας a? τῶ δὲ --- 12 ἀγεωμέτρητον Ra!: ἀγεωμέτρητον δὲ τὸ ψευδεῖς λαμβάνειν Ua? 

δοχεῖ βέλτιον a!: om. RUa? 12. 18 τὸν ---ἀντιδιαστέλλει om. a! 18 ἀντιδιαστολεῖ R 

τοῦ alt. a!: τὸν τοῦ R: τὸν Ua? 14 περὶ οὗ ἤδη εἶπε RUa?: διαχρίνει τὸν κατὰ διάϑετιν a! 

16—22 διττὸν γὰρ τὸ ἀγεωμέτρητόν φησιν, ὥσπερ «al τὸ dppoüpov, κατὰ δὴ ἀνωτέρω πλατύ- 

τερον περὶ τούτου εἰρήκαμεν a! φησίν delevi ἄροϑμ.. itemque in seq. Ra* 

18 μὴῦ ἔχον R: ἔχειν Ua? dpoüp. itemque vs. 20 U 'ante otov add. «at U 
οἷον om. R 19 ἔχον scripsi cf. p. 154,6: ἔχειν RUa? 20 xai τὰ om. R 
post γεωμετρίαν add. δὲ R 21 post ὅτι add. μὲν R 22 περὶ ὧν R 28 καὶ alt. 

om. a! 24— p. 154,5. Αὕτη ἡ ἄγνοια ἡ εἰρημένη, δηλονότι, τὸ φαύλως ἔχειν. φαύλως 

δὲ ἔχειν, τὸ ἐξ ἀρχῶν, ἤγουν προτάσεων οὐχ ἀληϑῶν" αἱ γὰρ ψευδεῖς, ταῖς ἀληϑέσιν ἐναντία!. 

οὕτω ---συλλογισμὸν χατὰ ἄγνοιαν ἐχ τῶν ἀντιχειμένων ἐκάλει συλλογισμόν a! 
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ἀληϑῶν, τουτέστι προτάσεων, ἥτις χαὶ ἐναντία ἐστὶ τῇ ἀληϑεῖ᾽ ἐναντίαι 34r 

γὰρ αἱ ψευδεῖς προτάτεις ταῖς ἀληϑέσιν. οὕτω δὲ χαὶ ἀνωτέρω τὸν ἐχ 
΄ 

ψευδοῦς ὕλης συλλογισμὸν ἐχάλει: xai πότερον ὃ χατὰ τὴν ἄγνοιαν 

συλλογισμὸς ὃ ἐχ τῶν ἀντιχειμένων συλλογισμὸς ἣ ὃ παραλο- 

δ γἱσμός; εἰπὼν οὖν ὅτι διττόν ἐστι τὸ ἀγεωμέτρητον ἐρώτημα ὥσπερ τὸ 

ἄρρυῦϑμον, T, τὸ μηδ᾽ ὅλως ἔχον T, τὸ φαύλως ἔχον. εἶτα εἰπὼν ποῖόν ἐστι 

τὸ φαύλως ἔχον, τὸ ἐχ τῶν ἐναντίων ἀρχῶν ταῖς ἀληϑέσι, τὸν ἕτερον 

τρόπον τὸν χατὰ τὴν ἁυαρτίαν τοῦ σχήματος παντελῶς ἐχώρισε ἐε τ τ 

διότι, ὥσπερ εἶπον, οὐδὲν ψευδάριον ἐν γεωμετρίᾳ συνάγεται παρὰ τὴν ἅμαρ- 

10 tíay τοῦ σχήματος. 

΄ mM - 31 ^ - * ΄ ΄ 

ρ.τὴῦ2 1 "Ev δὲ τοῖς μαϑήμασιν οὐχ ἔστιν δμοίως ὁ παραλογι- 
, 

“ἰπὼν τίνα ἐστὶ τὰ ἀγεωμέτρητα ἐρωτήματα, ὁμοίως δὲ xal τὰ χαϑ᾽ 50 

ἐχάστην ἐπιστήμην οὐχ οἰχεῖα. τῇ ἐπιστήμῃ, ὅτι τὰ χατὰ τ 

15 τὴν xat' ἀπόφασιν T| τὴν χατὰ διάϑεσιν, βούλεται ἐνταῦϑα εἰπεῖν ὅτι οὐχ 

οὕτως ot παραληγισμοὶ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις γίνονται ὡς ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς 

υεϑόδοις: ἥττον γὰρ ἐν ταῖς ἐπ ornate παρενοχλεῖ τὸ φεῦδος ὕπερ ἐν 

ταῖς διαλεχτιχκαῖς συνουσίαις. αἴτιον δὲ τούτου 6 μέσος, ὅρος ὃ δισσῶς 

λαμβανόμενος: παντί τε γὰρ τῷ ἐλάττονι ὑπάρχει, | xal χατὰ τούτου 84ν 
, 

20 παντὸς ὃ μείζων. ἐπεὶ οὖν δὶς λαμβάνεται, πολλοὶ δέ εἰσι τῶν ὅρων ὁμώνυμοι, 

ἐὰν ληφϑῇ xax. ἄλλο i Ey σημαινόμενον τοῦ ὑποχειμένου χατηγορούμενος, jv 

δὴ τοῦ ἐλάττονος, xac! ἄλλο δὲ αὐτοῦ ὃ μείζων χατηγορούμενος, παραλογισμὸς 

γίνεται: οἷα πολλάχις ἐν ταῖς διαλέξεσι γίνονται. οἷον οἱ σοφοὶ μανθάνουσιν, 
οἱ μανθάνοντες οὖχ ἴσασιν, οἱ σοφοὶ ἄρα οὐχ ἴσασι" τὸ γὰρ μανϑάνειν ὁμώνυ- 5 

- , Ν EN "NA , , 3 

ΠΝ (ὃν) xal ἐπὶ τοῦ συνιέναι χαὶ ἐπὶ τοῦ διδάσχεσϑαι λέγεται" λανϑάνει οὖν 
2e. * EN IN A ᾿Ξ [d , e 3$ (Q d - Ν x €T ^ , e 

ἢ ἀπάτη διὰ τὴν ὁμωνυμίαν. ὁ ayüpemoc ζῷον, τὸ ζῷον δισύλλαβον, ὃ 

τῷ σι 

ἀνϑρωπος ἄρα δισύλλαβος: διττὸν γὰρ τὸ ᾿ ἄνϑρωπος᾽, ἐπί τε τῆς οὐσίας xal 

ἐπὶ τοῦ ὀνόματος" χαὶ γὰρ τὸ πρᾶγμα λέγεται ἄνϑρωπος χαὶ τὸ ὄνομα. 

τὰ λάχανα τῆς γῆς ὑπερέχει, τὸ ὑπερέχον τοῦ Dp χομένου ueitow, τὰ 
^w e LY ^ e P id rs ᾿ξ. Ξ 

80 λάχανα ἄρα τῆς γῆς υὑείζονα᾽ τὸ γὰρ ὑπερέχειν ἤτοι τὸ χατὰ μέγεϑος 10 

D 
2 ἀνωτέρω] p. (i b 18 τὸν om. ἢ 9 χαὶ πότερον Arist.: καὶ πρότερον Ua?: om. R 

4 συλλογισμὸς alt. om. αὶ 4.5 ἣ ὁ παραλογισμός om. Ra? 9 εἰπὼν οὖν scripsi: 

εἰπὼν Ua?: δῆλον οὖν εἰπὼν ἢ: δῆλον οὖν ποιήσας a! ἐστι om. R 6 post ἔχον prius 

add. οἰκειότητα πρὸς γεωμετρίαν a! τὸ alt. om. Ua? post εἰπὼν add. xai a! 

προτάσεων a! 8 τὸν παρὰ τὴν ἐν τῷ σχήματι ἁμαρτίαν γινόμενον παντελῶς al 

9 ὃς. a? εἶπον] p. 151,24 συνάγεται om. U 9. 10 παρὰ τὴν ἐν τῷ σχήματι 

ἁμαρτίαν à! 12 ἔστιν ἀεὶ διττόν ἃ: τὸ add. Arist. (om. M d p, del. C u) 14 οὐκ 

om. U post ὅτι add. ἤτοι U: ἢ R: om. a τὰ om. Ra κατ᾽ ἄγνοιαν à 
post ἄγνοιαν add. γίνονται Ra 7; om. R 15 τὴν prius Ra: τὰ U 18 δὴ Ua 

21 ante χατηγ: add. o R χατηγορούμενος τοῦ ὑποχειμένου ἃ 231.22 λέγω 

δὴ Ra: ἀεὶ ὁ μείζων U 22 0 μέσος a? 28 πολλὰ U 25 ὃν addidi 

λεγόμενον ἃ 26 post ὁμωνυμίαν add. οἷον R: καὶ πάλιν ἃ 21 γὰρ om. U 

τὸ U: ó Ra 28 ἐπὶ om. R post ὄνομα add. πάλιν ἃ 
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M ΄ , EI ^ δ΄ Ἰρὰ * 2 LA 3 2 d E T EN ΄ , a 

ἰμωχε ς [- £z . φὴς ," J 119 Lu zw» ὑπερξχξιν Ἢ τὸ ὑπερ τὴν πιφαᾶν tav ξειναι ει 00V οὐ πέρι ὡρισμένα 34^ 

τινὰ πράγματα ot διαλεχτιχοὶ ἔχουσιν οὐδὲ τοὺς μέσους ὡρισμένους, πολλὰς 

ἀπάτης ἀφορυὰς ἔχουσιν. ἐπὶ ὃὲ τῶν ἐπιστημῶν οὐχ οὕτως: ὥρισται γὰρ 
τὰ xaÜ' ἑχάστην ἐπιστήμην πράγματα, χαὶ οὐδέποτε παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν 

5 πλάνη ἐν αὐταῖς γίνεται. οἷον, ὡς αὐτός φησιν, εἰ λέγοιτο χύχλος χαὶ τὰ 

ἔπη xai τὸ σχῆμα, εἴ τις ἐρωτήσειε τὸν γεωμέτρην εἰ ὃ χύχλος σχῆμα, 

εὐθὺς τὴν φαντασίαν ἀπερείδει εἰς τὸν γραφόμενον χύχλον, xat οὐχ dopt- 15 

σταίνει περὶ ποίου χύχλου ὁ λόγος T, ποσαχῶς ὁ χύχλος: χύχλον γὰρ οὐδὲν 

ἕτερον εἶδον οἱ γεωμέτραι T, τὸ ὑπὸ μιᾶς γραμυΐῆῆς περιεχόμενον σχῆμα. 

10 ἐπεὶ οὖν ὡρισμένα εἰσὶ τὰ ὑποβεβληυένα τῷ γεωμέτρῃ xai οὐδεμία 
2 

δμωνυμίχ παρὰ ταῖς ἐπιστήμαις, ἥἯττον ἔστι παβαλῥη ζεσθαι ἐν αὐταῖς" 
ὥρισται γὰρ ξἑχάστου ὅρου f, σημασία, οἷον τί ἐστι χύχλος, xai τί γραμμή, 

i Fu , ^ M , M 4 M 

χαὶ t! EXUCEÓQV, χᾶϊι τι τὸ συμπίπτειν, XQ 
3 Y εἰ 

χαστον τῶν λοιπῶν ὡσαύτως, 30 Q 

^ 

zi xal εἰσὶν οἱονεὶ διατετυπωμένα ἐν τῇ ψυχῇ xà σχήματα. ἅμα οὖν τῷ 

15 ἀχοῦσαι χύχλον εὐθὺς τὸν ἐν τῇ ψυχῇ τύπον νοεῖ xal εἰς ἀοριστίαν οὐχ 
^ , b] , ΄ - 

ἀποφέρεται" οὐδὲ γά (Qs εἰ ἐρωτηϑείη, ὅτι χύχλος τὰ ἔπη συγχωρήσει, τοῦτο 
) ΄ ,ὕ - ^ - 

uóvov εἰδὼς ὃ παρ᾽ ἑαυτῷ ὡρίσατο. οὐ μέντοι ἐπὶ τῶν διαλεχτιχῶν συνου- 

σιῶν οὕτως" οὐ γὰρ ὥρισται τὰ ὑποβεβλημένα τῇ διαλεχτιχῇ. ἐν uiv οὖν 
' ταῖς δμωνύμοις φωναῖς τὰ ἐπὶ ἄλλου σημαινομένου λεγόμενα ἐπ᾽ ἄλλο ?5 

, - 

20 υξταφέρουσα παραλογιεῖται. 

ρ. {080 Τὸ ὃὲ χατηγορούμενον οὐ λέγεται πᾶν. 

Ὁ ^ , - » ΄ ^ 

Εἰπειδὴ εἶπε τὸ μέσον χατὰ παντὸς τοῦ ἐλάττονος, τὸ δὲ μεῖζην χατὰ 
΄ , ΄ ^ € - , * - [d 

τοῦ μέσου παντός, ἀναυιανήσχει μᾶς τῶν εἰρημένων ἐν τῷ [Περὶ ἑρυηνείας. 
, ^ ^ , e 

ὅτι τῷ χατηγορουμένῳ 6 προσδιορισμὸς οὐ συντάττεται (οὐ γάρ cauzv “ὃ 
iJ 

ἄνθρωπος πᾶν ζῷον᾽) ἀλλὰ μόνως τοῖς ὑποχειμένοις. 
D D 

ιῷ οι 

» - [d - 

p.71b30 Ταῦτα δὲ ἔστιν otov δρᾶν. τῇ νοήσει. 80 

r ^ Α σ , e M ^N , - * m" e ' 

Γαῦτα τοὺς ὅρους φησίν. ὁρᾶν δὲ ἐν τοῖς μαϑήμασι δῆλον ὅτι: περὶ 
, , - , , M4 

τούτων γὰρ 6 λόγος. ἐν δὲ τοῖς υαϑύμασι, φησίν, οὐχ ἔστιν ὁμοίως παρα- a9) 

λογισμὸς διὰ τὸ διττὸν τοῦ μέσου ὅρου" ἕχαστος γὰρ ὅρος τῶν ἐν τοῖς 

c1 

NO, - 5 - , v 

t, χαὶ ἅμα τῷ ἀχοῦσαι χύχλον T, τι 
e? 

τοιοῦτον εὐθὺς δρᾷ ὁ ἐπιστήμων τὸ 

30 υαϑήμασι διὰ τὸ ὡρισμένον οἷον δεῖξίς ἐσ 

λεχϑὲν ἐν ἑαυτῷ γεγραυμένον, χαὶ eyÜüiv ἐν ἑαυτῷ γεγραμμένον, xai 

1 post ὑπερέχειν add. λέγεται a 2 post διαλεχτιχοὶ add. τὴν σπουδὴν ἃ 

4 περὶ αὶ ὃ αὐτοῖς 6 χαὶ Ua: ὡς R ἐρωτήσεις à: ἐρωτήσει ἃ: épo- 

τήσας U post χύχλος add. εἰς τὸ R 8 post λόγος add. ἐστὶν ἃ 

9 οἴδασιν ἃ 10 ἐστὶ R 10. 11 ὁμωνυμία οὐδεμία U ll περὶ U 

14 εἰσὶν a: om. RU ante ἐν add. αὐτὰ R 15 τύπον RU: τετυπωμένον x5zÀov ἃ 

ἀοριστίας U 16 £go cri, U ὅτι] fort. ἄρα 11 ἑαυτοῦ U 18 μὲν om. U 

19. 20 ἐπ᾽ ἄλλων iis uatyop.évaov μεταφέροντες παραλογιοῦνται Ra! 28 τοῦ om. U 

ἐν τῷ [legi &pp.] c. 7 p. 11512 sq. 29 μόνον U 26 δὲ Ua Arist.: ὅτι R 
28 an δὴ 30 τὸ (post ἅμα) U 90. 81 τοιοῦτόν τι ἃ 81 6 ἐπιστήμων ἃ: 

om. RU 
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* , - ΟΝ v PES ' , - x 1 

οὐ φέρεται ἐπ᾽ ἄλλο τι σημαινόμενον. ἀλλ᾿ ἐπὶ μόνον τοῦτο οὗ χαὶ τὸν 94v i h ' 
΄ ' ε —— » 
δρισμὸν ἐν ἑαυτῷ ἔχει. 

ν. {1081 Ἐν δὲ τοῖς λόγοις λανϑάνει. 

Τουτέστιν ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς συνουσίαις λανϑάνει τὰ ὀνόματα διὰ 

5 τὸ μὴ ὡρίσϑαι. 

p.71»32 "Apa πᾶς χύχλος σχῆμα; ἂν δὲ γράψῃ, δῆλον. 

Εἴ τις ἐρωτήσεις τὸν γεωμέτρην εἰ πᾶς χύχλος σχῆμα, δῆλον ὅτι 
ἀπηχρίνεται ὅτι vat, χαταγράφων τὸν χύχλον, xn idpH c is ἤτοι ἐν 40 

τῇ φαντασίᾳ T ἐν τῷ ἀβαχίῳ. ἐὰν δέ τις ἐπανέρηται αὐτόν “τί δέ ; τὰ (| i [ [! , 
' L € » 

10 ed x0xÀos; , ἵνα συναγάγῃ τὰ ἔπη ἄρα σχῆμα᾽. οὐχέτι συγχωρήσει τὸ τὰ 

ἔπη χύχλον εἶναι" οὐ γὰρ ἐφαρμόζουτι ταῦτα τῷ τοῦ χύχλου ὁρισμῷ 
“τξν ἔχουσιν ἐν τῇ ψυχῇ. χύχλον δέ φησι τὰ ἔπη Trot τὰ ἐπιγράμματα τὰ 

οὕτω πεποιημένα ὡς μὴ πάντως εἶναι ἀχολουϑίαν τοῦ δευτέρου στίχου 

πρὸς τὸν πρῶτον xal τοῦ τρίτου πρὸς τὸν δεύτερον xal ἐφεξῆς, ἀλλὰ 

15 δύνασϑαι τὸν αὐτὸν στίχον xai ἀρχὴν xai τέλος ποιεῖσϑαι. οἷόν ἐστι 45 

xal τοῦτο" 
Χαλχῇ παρϑένος εἰμί, Μίδου δ᾽ ἐπὶ σήματι χεῖμαι, 

: 

΄ ^ y ) Ἃ [rd ^ FON ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ xml δένδρεα μαχρὰ τεϑήλῃ 
, 

ἠέλιός τ᾽ ἀνιὼν λάμπῃ λαμπρά τε σελήνη, 

30 αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυχλαύτῳ ἐνὶ τύμβῳ 
ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδης ὅτι τῇδε τέϑαπται. 50 

τῇ o , ΄ » 9,5 σ MAY 
Opa γὰρ ὅτι ὥσπερ ἐν χύχλῳ ἔξεστι σχεδὸν ἀφ᾽ οἵου δᾶν τις 

UM βούληται ἄρξασϑαι" “αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυχλαύτῳ ἐνὶ τύμβῳ", 
ES ) b em “Ὁ 

εἶτα TM pue oe εἰμι χαὶ τὸ ξεῆς-" ἢ οὕτο" MIN παρϑένος 
eC» 

25 εἰμί, εἶτα “ αὐτοῦ τῇδε uivouca" , εἶτα " ἔστ᾽ dv ὕδωρ τε vd xal τὰ ἑξῆς. 
^ - -C€ , 

λέγει 0i Ἡρόδοτος ἐν τῷ βίῳ τοῦ θμήρου (θμήρου εἶναι τὸ ἐπίγραμμα sic 

ἄλλω τινὶ σημαινομένω U μόνω τούτω, ὦ U 5 ὥρισται U 6 πῶς R: 

πᾶν à γράφη R (n p). post τις add. φησιν a ἐρωτήσει U 8 ἀπο- 

χριϑήσεται ἃ οὐ εὶ Wat 8" ἐπανέροιτ᾽, post quod add. αὖϑις ἃ αὐτῷ Ua? 

τὰ δὲ, om. τί Ra! 11 ἐφαρμόζει a! ταῦτα Scripsi: αὐτὰ RUa?: αὐτοῖς a! 

ὁ --- ὁρισμὸς, ὃν a! 12 immo ἔχει χύχλον δέ χτλ.] cf. Ὁ. Immiseh Ayklos bei 

Aristoteles (Griech. Studien, Herm. Lipsius z. 70. Geburtstag dargebracht, Leipzig 1894. 

S. 11 sqq.) 13 πεποιχιλμένα R ὡς---14 δεύτερον RUa?: οὐχ ὡς τῇ xarà τὸ 

τέλος τοῦ πρώτου στίχου λέξει, ἀκολουϑούσης τῆς ἀρχῆς τοῦ δευτέρου καὶ τούτῳ τοῦ τρίτου a! 

14 ἀλλ᾽ ὡς a! 11 χαλχῇ χτλ.] cf. Plat. Phaedr. p. 264 D uf9oo pr. U, 

corr. U! ἐν R: ἐνὶ ἃ 18 τελέϑη U 19 αὐγῶν λάμπει R 20 ἐπὶ R, 
at ef. vs. 23 21 μήδης pr. U, corr. U!: gió; R 22 ante ὅρα add. ópà γὰρ 

ὅτι ὡς τοῦ παραλογιζομένου λέγοντος ὅτι τῶν παραλληλογράμμων at ἀπενανῖ καὶ τὰ λοιπὰ 

xal λοιπὸν οἰομένου ὡς τὸ τῶν ἄρϑρον ἰσοδυναμεῖ τῶ πᾶς ὃ γεωμέτρης ἐνίσταται xai R 

ep Καὶ δάν] ef. vol. XVI 449,1 not. 23 βούλεται R: βούλοιτο ἃ post ἄρ- 

ξασϑαι add. καὶ εἰπεῖν ἃ αὐτὸν R 26 Ἡρόδοτος] ὃ 11 p. 5,24 Westerm. 
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Μίδαν τῶν Φρυγῶν βασιλέα. ἣ τοίνυν τὰ τοιαῦτα ἐπιγράμματα χύχλον 851 
, ^ ^ ἊΝ , Le , Lom 2 , ^ 

φησίν, T, χύκλον λέγει τὰ ἐγχύχλια λεγόμενα μαϑήματα, οὕτω χαλούμενα T, 
n ^w ΄ " ΄ ^ ' b] e» 7 

ὡς πᾶσαν ἱστορίαν περιέχοντά πως Y, ὡς πάντων περὶ αὐτὰ εἱλουμένων 

(περὶ μὲν γὰρ τὰ ἄλλα τῶν μαϑημάτων οὐ πάντες στρέφονται, οἷον περὶ 5 

5 ἰατριχὴν ἢ βητοριχὴν T, ἄλλην τινά" περὶ ταῦτα μέντοι σχεδὸν πάντες χαὶ οἵ 

περὶ τὰς ἄλλας λογιχὰς ἐπιστήμας ἔχοντες) T, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, διὰ τὸ πάντας 

τοὺς ποιητὰς περὶ τὰς αὐτὰς ἱστορίας εἰλεῖσϑαι. ταύτῃ Oi δόξουσι μὲν 

τὰ χωμιχὰ τῶν ἐγχυχλίων ἀποχρίνεσϑαι: φημὶ ὃὲ ὅτι μάλιστα μὲν ἢ ἀρχαί 

χωμῳδία οὐδὲ τούτων ἀπήλλαχται, ἀλλὰ παρεμπλέχονται πολλαχοῦ ἱστορίαι. 

10 ἄλλως τε χυρίως μὲν τὰ ἄλλα εἶεν ἂν ἐγχύχλια, χατὰ συνεχδοχὴν Oi χαὶ 10 

ταῦτα. εγράφασι "00v τινες περὶ τοῦ χύχλου ἀναγράφοντες πόσοι τε ποι- 
ἡταὶ γεγόνασι xai τί ἕχαστος ἔγραψε καὶ πόσοι στίχοι ἑκάστου ποιήματος 

xai τὴν τούτων τάξιν, τίνα τε πρῶτα δεῖ μανθάνειν xol δεύτερα καὶ 

ἐφεξῆς. Πεισάνδρου δὲ τὴν αὐτὴν πραγματείαν ποιησαμένου. λέγω δὴ 
15 πλείστην ἱστορίαν χατὰ τάξιν συναγ(αγγόντος, ἀντιποιησαμένγυ δὲ χαὶ εὐεπείας 

- , Ld , - - , ^ 

χαταφρονηϑῆναί φασι τὰ τῶν πρὸ αὐτοῦ ποιητῶν συγγράμματα διὸ υηδὲ 
εὑρίσχεσϑαι τὰ ποιήματα τὰ ἐν τοῖς χύχλοις ἀναγεγραυμένα. 

, ^ Ἂν [4 , 

ἐρεῖν, ἄν Tj ἢ πρῦτασις 

1" , J , - P, 2. [rd M ' , ^ εν 

20 Ὁ λέγει διὰ τούτων, τοῦτό ἐστιν, ὅτι πρὸς τοὺς τοιούτους παραλογι- 15 
E * - ΄ Pad ς v ΄ ΄ δεν 

συούς (οἷός ἐστι xoi 6 νῦν προχείμενος ὁ λέγων ᾿ τὰ ἔπη χύχλος. ὁ χύχλος 
, 

οὖν, φησίν, ἐνισταμένους τὰς ἐνστάσεις Ὡς * v " » s 2 PRIN 

σχῆμα, τὰ ἔπη ἄρα GyT;ua ), δεῖ 
ur δι ἐπαγωγῆς φέρειν, οἷον, εἰ τύχοι, τάδ 

' Lb Y » 

Ξ x90 1408 τὰ ξἕπὴ πρη- 
3-7 

φέροντας, ὡς οὐχ εἶεν χύχλοι, ἀλλὰ χαϑολιχῶς ἐνίστασϑαι ὅτι οὐδὲν ἔπος 
J 

τῷ οι i 

Àou, διότι àx τῶν χαϑόλου ὃ συλλογισμός, οὕτως οὐδὲ ἔνστασίς ἐστιν 90 

ἐπιστημονιχὴ ἣ μή ἐστι χαϑόλου: ἢ γὰρ ἔνστασις, φησίν, αὐτὴ xai τοῦ 
συλλογισμοῦ μέρος γίνεται. εἰ μὲν γὰρ πρὸς τὸ συμπέρασμα ἐνστῇ τις, ἢ 
ἔνστασις ἀρχὴ γίνεται συλλογισμοῦ" εἰ δὲ πρὸς τὴν πρότασιν, συμπέρασμα 

, [24 ^N , , 2 3 ^ ' "n δι. 5 Qf 
xÓxÀoc. ὥσπερ (àp οὐδὲ πρότασίς ἐστιν ἀποδειχτιχὴ Ἢ μὴ ἔστι xao- 

2 λεγόμενα om. ἃ ὃ πως om. U post πάντων add. ῥητόρων τε xal φιλοσό- 

φων, τῶν τε χαϑόλου (χαὶ τῶν addidit Immisch l. c. p. 113) κατὰ μέρος Ra εἵλου- 

μένων περὶ αὐτὰ R post εἱλουμένων add. ἔστι δὲ καὶ ἄλλο τι κύχλος ἰδίως ὀνομα- 

ζόμενος (-ov a). ὃ ποίημα τινὲς μὲν εἰς ἑτέρους, τινὲς δὲ εἰς ὅμηρον ἀναφέρουσι (quae ante 

6 7, transposuit Immisch 1. c.) Ua 5 post 7, prius add. περὶ ἃ post 

πάντες add. στρέφονται ἃ 6 σπουδάζοντες ἃ 1 εἰλῆσϑαι Ua post 

μὲν add. ἴσως a 8 μὴ ἃ 9 τούτου U post ἱστορίαι add. αἷς καὶ οἱ 
ἄλλοι ποιηταὶ χρῶνται ἃ 10 post τε add. δὲ ὅτι xai. Ra 11 γεγράφασι---Ἰ T ἀνα- 

γεγραμμένα om. ἃ γράφουσι R 19 πρῶτον R 14 πισάνδρου U 

15 χατὰ R: καὶ U συναγαγόντος Scripsi: συνάγοντος RU εὐπείας U 

18 αὐτὰ R ἐὰν R 19 καὶ τὰ ἑξῆς om. R 20 ὅτι om. ἃ post τοιούτους 
add. φησὶ ἃ 23 post τάδε alt. add. οὕτω γὰρ λέγεται ἡ ἐπαγωγὴ Ua? 23. 24 προσ- 

φέροντας a? 25 el μή a? 26 συλλογισμῶν, ὁ om. καὶ 21 εἰ μή Ua? 

28 εἰ μὲν — p. 158,1 fj ἔνστασις om. ἃ πρὸς --Ρ. 158,1 μὲν γὰρ om. R 
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γίνεται f, ἔνστασις. οἷον εἰ μὲν ἐνστῇ τις πρὸς τὴν πρότασιν τὴν λέγου- 35r 

σαν “τὰ ἔπη χύχλος᾽ λέγων “οὐδὲν ἔπος χύχλος᾽, συμπέρασμα γίνεται τοῦ 

συλλογισμοῦ T, ἔνστασις λεγόντων οὕτως “οὐδὲν ἔπος σχῆμα ἐστι, πᾶς δὲ 

χύχλος σχῆμα ἐστιν, οὐδὲν ἄρα ἔπος χύχλος ἐστίν᾽ “ εἰ δὲ πρὸς τὸ συμπέ- 

ρασμα φέρεται ἣ ἔνστασις τὸ o ὅτι τὰ ἔπη σχῆμα, λέγουσα μηδὲν [51] 

ἔπος σχῆμα, πρότασις γίνεται ἣ ἔνστασις λεγόντων “οὐδὲν ἔπος σχῆμα, πᾶς 
χύχλος σχῆμα, οὐδὲν ἔπος χύχλος᾽. xal 6 μὲν φιλόσοφος οὕτως ἐξηγήσατο 35 

τὸ χωρίον. ἐμοὶ δὲ οὔτε χαλῶς εἰρῆσϑαι δοχεῖ (ἀεὶ γὰρ Osi τὴν ἔνστασιν 

συμπέρασμα εἶναι τοῦ συλλογισμοῦ" ταύτην γὰρ δεῖ δῆλον ὅτι ἀποδεῖξαι, 

10 ἵνα τὴν ἀντιχειμένην αὐτῇ δείξωμεν μὴ χαλῶς οὖσαν) οὔτε ταῖς "Aptoto- 

τελιχαῖς συμφωνεῖν λέξεσιν: ἣν γὰρ φέρει, φησίν, ἔνστασιν, αὕτη 

γένοιτ᾽ ἂν πρότασις ἡ ἀποδειχτιχὴ ἣ διαλεχτιχή᾽ διόπερ τὴν 

dxptBT, τοῦ χωρίου ἐξήγησιν ὑπερτίϑεμαι, ἕως χαὶ τῷ ἐξηγητῇ ἐντύχω. 

M2 

Ρ. 7040 Συμβαίνει δ᾽ ἐνίους ἀσυλλογίστως λέγειν διὰ τὸ λαμ- 

15 βάνειν xà ἑπόμε να ἀμφοτέροις. 

Εἰπὼν ὅτι ἧττον ἐν ταῖς ἐπιστήμαις γίνεται ὃ παραλογισμὸς T, ἐν ταῖς 
διαλεχτιχαῖς μεϑόδοις, διὰ τὸ τὸν μέσον ὁμώνυμον ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς 

μεϑόδοις (cicius ἐν δὲ ταῖς ἐπιστήμαις μηχέτι, βούλεται νῦν xal περὶ 

τῶν παρὰ τὸ σχῆμα ἡυαρτημένων συλλογισμῶν εἰπεῖν. οἱ γὰρ χατὰ τὴν 8ῦ 

20 ὁμωνυμίαν τοῦ μέσου ὅρου γινόμενοι παραλογισαοὶ οὐχ ἂν εἶεν παρὰ τὸ 

σχῆμα ἡμαρτημένοι᾽ χυρίως μὲν γὰρ χαὶ xav ἀλήϑειαν ἐν τούτοις οὐδὲ 
συλλογισμὸς ἂν εἴη, ἀλλὰ δύο προτάσεις διεσπασμέναι ἀπ᾿ ἀλλήλων διὰ 

ὃξ τὴν ὁμωνυμίαν δοχεῖ ὃ μέσος συνῆφϑαι τοῖς ἄχροις xci συνῆφϑαι συλλο- 

γιστιχῶς. εἰπὼν οὖν ὅτι παρὰ τὸν μέσον ὅρον ὁμώνυμον ὄντα πολλάχις ἐν 

25 ταῖς διαλέξεσι γίνονται πολλοὶ παραληγισμοί, ὅπεο ἐν ταῖς ἐπιστήμαις οὐ 
συμβαίνει, νῦν βούλεται δεῖξαι xal τοὺς παρὰ τὸ σχῆμα γινομένους ἐν ταῖς 40 

διαλέξεσι παραλογισμούς, xaU' οὃς πάλιν διαφέρουσιν αἱ ἐπιστῆμαι τῶν 

διαλέξεων. γίνονται οὖν, φησί, xal παρὰ τὸ σχῆμα παρα! οπιι, διὰ τὸ 

ποηλλάχις τὸν αὐτὸν μέσον τοῖς δύο ἄχροις ἕπεσϑαι, τουτέστι διὰ τὸ Minis 

30 νειν ἐν δευτέρῳ σχήυατι δύο χαταφατιχάς" οἴονται j8p ὅτι, εἰ τὸ αὐτὸ 
N , 

τοῖς δυσὶν ἔπεται. χἀχεῖνα ἀλλήλοις ἕπεται. τὸ δὲ οὐχ ἔστιν. εἰ uf; GUT- ) I Π i254 

] post μὲν add. γὰρ a ἐνσταίη Ra 2 οὐδὲν --- ὃ λεγόντων om. R 9 δὲ 

om. U 9 τὸ λέγον---Ο ἔνστασις om. U λέγουσα — 6 1, ἔνστασις om. a! 

6 πρότασις---σχῆμα om. αὶ λεγόντων Ua?: ἐρεῖ οὕτως a! οὐδὲν ἔπος σχῆμα Ua?: 

οὐδὲν ἔπος, κύχλος ἐστίν a! πᾶς Ua?: πᾶς δὲ R: ὁ δὲ a! τ post σχῆμα add. 

ἐστιν a! οὐδὲν ἔπος (ἐστὶ add. R) χύχλος RUa?: οὐδὲν ἄρα ἔπος σχῆμα a! 

10 μὴ a: om. RU 11 συμφωνεῖν ἃ: συμφωνοῦσαν RU 13 ὑπερτίϑεσϑαι R: 

δοκεῖ χαλῶς ἔχειν ὑπερϑέσϑαι a! ἕως scripsi: ὡς RUa?: ἔστ᾽ ἂν a! χαὶ ἄλλοις 

ἐξηγηταῖς a! ἐντυχών Ua?: ἐντύχοιμι, sed ante καὶ a! 15 ἀμφοτέροις τὰ ἑπόμενα 

ἃ Arist. 18 μεϑόδοις a: om. RU περὶ om. R 19 xaxà RU: παρὰ a 

20 οὐχ àv Ua: κἂν καὶ 21 μὲν om. a! «ai ἃ}: om. RUa?* 21.22 oi τοιοῦτοι 

οὐδὲ συλλογισμοὶ ἂν εἶεν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἐχάστου δύο a! 22 ἀπ᾽ om. ἃ 25 an χαὶ 

guvijy dat? 24 περὶ R 29 δυσὶν U 91 ἕπονται alt. 1. U 
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ΨὮἤ e. Ld su RO v v ^ m 

1 ptp, οὔτε ὃ ἄνϑρωπος τῷ λίϑῳ οὔτε ἔμπαλιν, διὰ τὸ 45 

wu εἶναι δμυογενῆ. ὥσπερ, φησί, χαὶ ὁ Καινεὺς ἐποίει σοφιστής συνελογί- 
f. "un ὅτι τὸ πῇ E ). v9) »t τὸ Y ζετο γὰρ ὅτ' τὸ πῦρ ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογία αὔξεται τὸν τρόπον 

- ΄ δ eo HUE 
ὃ τόῦτον" τὸ πῦρ τάχιστα αὔξετα!, τὰ. ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογία αὐξόμενα 

uos αὔξεται, τὸ πὺρ ἄρα ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογία. αὔξεται. χαίτοι, 

φησίν, ἐνίοτε ἐν τοῖς τοιούτοις ἐνδέχεται ὑγιᾶ ποιῆσαι τὸν λόγον ἥτοι τὸν συλ- 
ESI ὅμως οὐ συνορῶντες ἀσυλλογίστως συμπλέχουσι τὰς προτάσεις ὅτε 50 

γὰρ οἱ ὅροι ἐξισάζουσιν ὡς ἐνδέχεσϑα! ἀντιστρέφειν τὸν χατηγορούμενον εἰς 

10 τὸν ὑποχείμενον, τότε δυνατὸν ὑγιὲς ποιῆσαι τὸ σχῆμα. οἷον τὸ ἐπιστήμης 
δεχτιχὸν χατὰ παντὸς ἀνθρώπου χαὶ γελαστιχοῦ, ὃ ἄνθρωπος ἄρα χατὰ 

παντὸς γελαστιχοῦ ἐὰν οὖν ἀντιστρέψῃς τὸν ἄνϑρωπον xai τὸ ἐπιστήμης 

δεχτιχὸν λέγων ὅτι ὁ ἄνϑρωπος χατὰ παντὸς νοῦ xal προ οὐ: ὀεχτιχοῦ, 
L3 bi 7 

Üqtec ποιήσεις τ 
τὰ - 5 - ς ' z 

- 15 τοῦ εἰπεῖν τὸ 

ὃ σχῆμα. ὥσπερ xal ἐπὶ τοῦ προχειμένου: ἐὰν γὰρ ἀντὶ 

v πολλαπλα! σον: ἀναλογία. αὐξόμενον τάχιστα αὔξεται εἴπω- 80. 
usy ὅτι τὸ τάχιστα αὐξόμενον ἐν πολλαπλασίονι ἀναλογία αὔξεται, ὑγιὲς 

ποιοῦμεν τὸ σχῆμα χαὶ τὸ αὐτὸ συνάγουξν. τὸ δὲ ἐν πολλαπλασίονι ἀνα- 
λογίᾳ αὔξεσϑα: 6 μὲν᾿Αλέξανδρος οὐχ οἷδ᾽ ὅ τι παϑών, οἷα δὴ μὴ πολλὴν 
ἕξιν μαϑηματιχὴν ἔχων, Φησὶν αὐτὸν λέγειν τὰ ἐν πολλαπλασίονι 

50 λόγῳ αὐξόμενα τάχιστα αὔξεσϑαι, ὡς ἂν ε ἴπωμεν ὡς 05 juu τρία, οὕτω 5 

διαχόσια πρὸς τριαχήσια, ipee ὅτι οὐ πολλαπλασίων οὗτος ὃ λόγος ἀλλ 

ἐπιμόριος. πολλαπλασίων μὲν γὰρ λύγος χαλεῖται 6 τὸ αὐτὸ δὶς T, πολλάχις 120v 

1 ài οὐχ a! 2 οὔτε prius RUa?: ἤγουν, 6 λίϑος τῷ ἀνθρώπῳ, 7, a! οὔτε 
ἔμπαλιν om. a! 9 ante xai add. οἷον Ua? 6 σοφιστὴς χαινεὺς ἐποίει a! 

8. 4 συλλογίζεται R ὃ τὸ ἐν---αὐξόμενον U ' oqwioz U: m à λόγον 

ἤτοι τὸν om. U 8 post ὅμως add. οὖν Ua o) RU: 5 (sic) a 

ὅτι R 9 ἐνδέχεται a? 9. 10 εἰς τὸν ὑποχείμενον a?: om. RU " 10 τότε 

δυνατὸν (δυνατὸν om. a? , quae post 9 ἀντιστρέφειν habent libri, transposui ὑγιῶς Ua! 

ἔσται τὸ a? ll post ἀνθρώπου add. τε R dpa om. U 12 ἀντιστρέψη Ra 

14 ποιήσεις scripsi: ποιήσει Ra: moti U ὅπερ U 15. 16 post εἴπωμεν add. 

ἀντιστρόφως ἃ 11 post σχῆμα add. εἰς τὸ πρῶτον ἀνάγοντες ἃ τὰ δὲ R 

18 οἵδα τί U 19 λέγειν αὐτὸν ἃ 20 λόγω R: ἀναλογία Ua 21 ὅτι 

οὐχ ἔστιν οὗτος ὁ λόγος τῶν δύο πρὸς τρίας χαὶ τῶν διαχοσίων πρὸς τριαχόσιὰ πολλαπλα- 

σίων, ἀλλ᾽ ἃ post οὐ add. περὶ R 22 μὲν a: om. RU χαλεῖται-- 

p. 160,24 ̓ γιχόμαχος RUa?: χαλεῖται ἐν ἀριϑμοῖς, ὅταν ὁ ἐλάττων δὶς, ἢ τρὶς 

χαταμετρῇ τὸν μείζονα, οὐχ ἐλλείπων τί ἐν τῷ μείζονι ἔλαττον ἑαυτοῦ. οἷον, ἐν διπλασίοις 
ἡ ; - 

ὁ β πρὸς τὸν ὃ, χαὶ ὁ 

ς, ἢ πλεονάχις, 

ὃ πρὸς τὸν ἢ. ἢ ἐν τριπλασίοις, ὡς ὃ T, πρὸς τὸν 9. 216 9, πρὸς 
τὸν XL. xai ἐν τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. ἐπιμόριος δὲ, ὅταν ὃ μείζων ὅλον ἔχῃ τὸν ἐλάττονα, χαὶ 

μόριόν τι ἕν αὐτοῦ, 7, τέταρτον, 7| ἐφεξῆς. οἷον, ὁ T τοῦ D ἐπιμόριος. ἔχει γὰρ ὅλον τὸν B 

χαὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ. διὸ χαὶ ἡμιόλιος χέχληται παρὰ a ἥμισυ. καὶ ὁ τέσσαρα τοῦ T, ἐπί- 

τρίτος. ἔγχει γὰρ ὅλον τὸν T, χαὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ. οἱ γοῦν παρὰ τοῦ ἀλεξάνδρου προσ- 

ληφϑέντες εἰς ἀπόδειξιν ἀριϑμοὶ, ὅ,τε B χαὶ q. χαὶ 6 xal ὃ v, οὐχ ἐν λόγῳ εἰσὶ πολλα- 

4r 

σ 
πλασίονι, dÀX ἐν ἐπιμορίῳ. ἤγουν, ἡμιολίῳ. ἐν οἷς καὶ αὔξησις οὐ γίνεται ὥσπερ ἐν τοῖς πολλα- 

πλασίοις. οὐ γὰρ ὡς 6 3 πρὸς τὸν T, οὕτω x«l ὁ T πρὸς ἕτερόν τινα. ἵσταται γὰρ μέχρι 
, . , δον e ἄφες ' " -- e" D , M ^ r 

τούτων ὁ λόγος. οὐδὲ ὡς ὁ σ πρὸς τὸν τ, οὕτω ὁ t πρὸς ἕτερον. οὐκ ἄρα λοιπὸν, ἐν τού- 

τοῖς τάχιστα ἡ αὔξησις γίνεται, ὥσπερ ἐν τοῖς πολλαπλασίοις. διὰ τοῦτο καὶ ὁ πρόχλος, καϑάπερ 
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λαμβάνων, otov ὡς 6 δύ) πρὸς τὸν τέσσαρα, οὕτω τέσσαρα πρὸς ὀχτώ, xal ὡς 120v 
διαχόσια πρὸς τετραχόσια, οὕτω τετραχόσια πρὸς ὀχταχόσια' ὁμοίως ὡς δύο πρὸς 90 

ὀχτώ, οὕτω διαχόσια πρὸς ὀχταχόσια. ἐπιμόριος δὲ ὁ ἔχων τὸ ὅλον xol 
μόριον αὐτοῦ" οἷον ὁ τρία τοῦ δύο ἐπιμόριος" ἔχει γὰρ αὐτὸν xal τὸ ἥμισυ 

΄σι αὐτοῦ ὁμοίως τοῦ τρία ὃ πέντε ἐπιμόριος" ἔχει γὰρ αὐτὸν xal τὸ δίμοιρον 
9 -Ὁ A e Y , Ἃ ΄ 2 ^ bi , X.» € | 

αὐτοῦ. χαὶ ὁ μὲν πολλαπλασίων T, διπλασίων ἐστὶν T, τριπλασίων xat ἐφεξῆς" | 

6 δὲ ἐπιμόριος ἡμιόλιος, εἰ τύχοι, T, xai ἐπίτριτος 7, ἐπιτέταρτος xal ὁπωσοῦν | 

ἄλλως. τοιοῦτοι δὲ xoi οἱ παρ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ λεχϑέντες aptüpoC ὃ γὰρ τρία | 
τοῦ δύο ἡμιόλιός ἐστιν, ὥσπερ xal ὃ τριαχόσια τοῦ διαχόσια. ἄλλως τε οὐδὲ 25 | 

10 χατὰ συνέχειαν αὐξομένους ἔλαβε τοὺς ὅρους xol οὕτω τάχιστα γινομένην 
τὴν αὔξησιν" οὐ γὰρ δυνατὸν τοὺς ἐπιμορίους ἀριϑμοὺς χατὰ συνέχειαν 

αὐξῆσαι τάχιστα. ἐνόμισεν οὖν ἴσως πολλαπλασίονα ἀναλογίαν λέγεσϑαι 
' M 9 A , » e P! E 2 , ^ [cd , M τὴν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσαν. ὁ μὲν οὖν ᾿Αλέξανδρος οὕτω. []ρόχλος δὲ 
' » e , - e iz , » » Ν 2 - ^ ow 

τὸ χωρίον οὕτως ἐξηγεῖτο, ὡς ὁ φιλόσοφος ἔλεγεν. ἔλεγε δὲ ἐφεξῆς δεῖν 

15 ἐχχεῖσϑαι πλείονας ἀριϑμοὺς τῷ αὐτῷ διπλασίονι λόγῳ ὑπερέχοντας ἀλλή- 

λων, οἷον τὸ α΄, τὰ β΄, δ΄, η΄, ις΄, AB' καὶ ἐφεξῆς ἀεὶ τοὺς διπλασίονας, 

χαὶ λέγειν ὅτι ὡς ἕν πρὸς δύο, οὕτω χαὶ δύο πρὸς τέσσαρα χαὶ τέσσαρα 
NOS ^ E * 4 V Ἄς * E L ΄ ' “ - πρὸς ὀχτὼ xal ὀχτὼ πρὸς δεχαὲξ xal δεχαὲξ πρὸς τριάχοντα δύο xal οὕτως 35 

ἐφεξῆς τάχιστα γὰρ T, τοιαύτη αὔξεται ἀναλογία ἢ χατὰ τοὺς πολλαπλα- 

20 σίονας λόγους. ἐπὶ μέντοι τῶν ἐπιμορίων οὐχ οὕτως" οὐ γὰρ ὡς 6 δύο 
πρὸς τρία ἔχει, οὕτως ἔστιν ἐφεξῆς εὑρεῖν ὅτι χαὶ ὁ τρία πρός τινα ἔχει 

ἄλλον χαἀχεῖνος πρὸς ἄλλον, ἀλλ ἐνταῦϑα xal μεϑόδου δεῖ, πῶς ἔστι μιᾷ 
δ e - 5 , ' 3 , 5 Α -" e , n , 

μεϑόδῳ εὑρεῖν, εἰ τύχοι, τοὺς ἐπιτρίτους ἀριϑμοὺς T, ἡμιολίους, ἣν παραδί- 

δωσιν ὁ Νιχόμαχος. | 

ὁ φιλόσοφος ἔλεγεν; οὕτως ἐξηγεῖτο τὸ χωρίον. δεῖ φησιν ἐχχεῖσϑαι πλείονας ἀριϑμοὺς ἐχ μο- 

νάδος ἐν τῷ αὐτῷ πολλαπλασίονι λόγῳ. ἔστω διπλάσιον. οἷον, & B. ὃ. ἡ. tc. AB. EB. px. 

gvc. wal ἐφεξῆς. δυνατὸν γὰρ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι. καὶ ἔστιν ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν β, οὕτως 

ὗ β πρὸς τὸν ὃ, χαὶ ὁ ὃ πρὸς τὸν T, xal ὁ T; πρὸς τὸν tc. xal ὁ tc πρὸς τὸν λβ. χαὶ 

ἐφεξῆς. ἐν οἷς τῆς τοιαύτης ἀναλογίας προϊούσης εἰς ἄπειρον, τάχιστα γίνεται 7, αὔξησις, κατὰ 

τοὺς πολλαπλασίονας λόγους. οὐ γὰρ μόνον ἐν τῷ διπλασίῳ τοῦτο συμβαίνει, ἀλλὰ wv τοῖς 

τριπλασίοις, χαὶ τοῖς τετραπλασίοις, χαὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν. ἐπὶ μέντοι τῶν ἐπιμορίων οὺς 

ὁ ἀλέξανδρος ὑπέϑετο, οὐδαμῶς. οὐ γὰρ ὥς ὁ β πρὸς τὸν 7 καϑάπερ εἴρηται, οὕτως ἐστὶν 

ἐφεξῆς εὑρεῖν καὶ τὸν T πρὸς ἕτερόν τινα τῶν μετ᾽ αὐτὸν, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα. ὅπως δὲ 

δεῖ εὑρίσχεσϑαι πλείονας ἐπιμορίους, ἐφεξῆς μεϑόδου δεῖ ἀριϑμητιχῆς. ἣν ὃ νιχόμαγος ἐν τῇ 

εἰσαγωγῇ παραδίδωσιν a! 1 τὸν om. a? 2 οὕτω τριακόσια πρὸς διαχόσια Ri 

2 ἐπιμόριον itemque vs. 4 U 4 τοῦ € καὶ post γὰρ add. τὸν R 5. 6 ὁμοίως -- 

αὐτοῦ R (τὸν, quod hie quoque post yap habet R, delevi): om. Ua? 6 ἡ---ἐστὶν om. R 

7 «xai prius om. R 8 περὶ R 9 xoi a?: om. RU οὐδὲ a?: om. RU 
10 ταχίστην Ra? 10.11 τὴν γινομένην Ua? 12 ἐνόμισαν R 18 post αὐτὸν 

add. μὲν R post ἔχουσαν add. τί τὸν ἀλέξανδρον μιχρὸν ὀπίσω κατητιάσω, τὸν ἐπι- 
μόριον ἀριϑμὸν εἰπόντα πολλαπλάσιον, ὅμοιόν τι xal αὐτὸς ἀγνοήσας ἐνταῦϑα ἀγνόημα. ἰδοὺ 

τὸν πέντε τοῦ τρία ἐπιμόριον εἶπας, ἐπιμερῇ ὄντα τῷ γένει, ἢ τῷ εἴδει ἐπιδιμερῇ. τὸ δὲ δίμοιρον 

εἰπεῖν σε, οὐχ ἐδυσώπησεν ἐπιδιμερῇ τὸν πέντε τοῦ τρία εἰπεῖν Ua? οὖν om. R 

16.uc "carr. [3 11 post x«i alt. add. ὁ R 19 ἡ alt. om. R 

20 ὁ om. [Ὁ 21 ὅτι xai om. Ua* 22 ἄλλον prius RU: μᾶλλον a? 

χάχεῖνο Ua? 28 τοὺς om. U ἣν ex a! scripsi: o9; RUa? 
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Ρ.171.»41 Οἷον xai ὃ Καινεὺς ποιεῖ, ὅτι τὸ πῦρ ἐν τῇ πολλαπλα- 8ὅν 
σίονι ἀναλογία. 

Εἶπον ὅτι 6 Καινεὺς οὗτος σοφιστὴς ἦν, ὃς ἔλεγε τὸ πῦρ ἐν πολλα- 
πλασίονι ἀναλογία γεννᾶσϑαι T, αὔξεσϑαι" τοῦτο e (^ χατεσχεύαζεν ἐν 

δευτέρῳ σχήματι ix δύο χαταφατιχῶν. ex 

Ρ. 8841 Kat γὰρ τὸ πῦρ ταχὺ γεννᾶται. 

Κ M "m - ΕΣ ΄ , 

αἱ αὕτη ἣ ἐλάττων πρότασις. 

1 
p. 7832. Καὶ αὕτη ἣ ἀναλογία. 

Αὕτη ἢ πολλαπλασίων, δηλονότι ταχὺ γεννᾶται. 

10 p. 1849 Οὕτως δ᾽ οὐχ ἔσται συλλογισμός. 

e ^ ^ 2 M - , , At δύο γάρ εἰσι χαταφατιχαὶ ἐν δευτέρῳ σχήματι. 

ἋΣ - , ΄ 

μ. 1818 ᾿Δλλ᾽ εἰ τῇ ταχίστῃ ἀναλογία ἕπεται ἢ πολυπλασίων. 80 

Τουτέστιν ἐὰν ἀντιστρέψωμεν τοὺς ὅρους τῆς μείζονος προτάσεως xal 
, 

( εἴπωμεν" ὅτι τῇ τα χίστῃ αὐξήσει Tj γεννήσει ἣ πολυπλασίων ἕπετα! 

15 ἀναλογία" γίνονται γὰρ τότε ἐν πρώτῳ σχήματι δύο χαταφατιχαί. ὕπο- 
στιχτέον οὖν εἰς τὸ τα χίστγι,- 

΄ “Α 3 - M , 5 - ΄ "» ΄ 

Ρ. 1814 Καὶ τῷ πυρὶ ἢ ταχίστη ἐν τῇ χινήσει ἀναλογία 

σ Τουτέστιν ὅτι τὸ πῦρ τάχιστα χινεῖται, ὅπερ ἐστὶν ἢ ἐλάττων πρότα- 40 
σις" τὸ OE τάχιστα χινούμενον ἐν τῇ ταχίστ 

20 ἄρα ἐν τῇ ταχίστῃ χινεῖται ἀναλογία. οὐδὲν δέ 

ὃ εἰπὼν Ua?: εἴρηται a! εἶπον] p. 159,5 9. 4 ὅστις ἔλεγεν ὅτι τὸ — γεννᾶται διὰ 

τὸ τάχιστα αὔξεσϑαι a! 4 δὲ om. a! et ἃ" κατασχευάζων, sed ante τοῦτο a! 
9 post χαταφατιχῶν add. χαὶ ποιῶν τὸ σχῆμα ἀσυλλόγιστον a! 6—11 χαὶ τὸ μὲν πῦρ 

ταχὺ γεννᾶται, ἐλάττονα ποιῶν πρότασιν. τὸ δὲ τὴν πολλαπλάσιον ἀναλογίαν ταχὺ αὔξεσϑαι, 

μείζονα a! 9 ante αὕτη add. «oci R αὐτὴ U: om. a? πολλαπλασία Ua? 

post πολλαπλασίων add. ὥστε R post ὅτι add. ἡ ἀναλογία R 10 οὗτος Ua? (M d) 

ἔστι U Arist. 12 πολυπλάσιος Ua!: πολλαπλάσιος a? Arist. cf. vs. 14 13 post ἐὰν 

add. δὲ a 14 γεννήσει ἢ αὐξήσει ἃ πολυπλάσιος, om. ἡ U ἕπεται ante 7, 
colloc. a 15 γίνεται U 20 δέ μοι RU: γὰρ a 21 γεννήσεως a cf. 

ΟΥ͂Β, 4. 14: γενέσεως RU εἴτε ἐπὶ τῆς κινήσεως ταῦτα λέγεται a 

Comment. Arist. XIIL 3. Philop. in Anal. Post. 11 
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" - p , b Ἂν ^ - : 

p. 78235 "Evtose μὲν οὖν οὐχ ἐνδέχεται συλλογίσασϑαι &x τῶν 35 

εἰλημμένων ὁτὲ δὲ ἐνδέχεται, ἀλλ᾽ οὐχ δρᾶται. 

[Σἴπομεν ὅτι τὰς ἐν δευτέρῳ σχήματι δύο χαταφατιχὰς ἔστιν ὅτε ὃυ- 45 
νατὸν εἰς συλλογιστιχὸν περιαγαγεῖν σχῆμα, ὅτε εἰσὶν ἐξισάζοντες οἱ ὅροι 

ὃ ὡς δύνασϑαι ἀντιστρέψαι τὴν μείζονα, ἵνα ἀνάγωμεν αὐτὸ εἰς τὸ πρῶτον 

σχῆμα, ὅταν δὲ μὴ ἐξισάζωσιν, οὐχέτι. τὸ δὲ ἀλλ οὐχ ὁρᾶται, τοῦτ᾽ 
ἔστιν ὅτι, εἰ xal ἔστιν ἐπί τινων τοιούτων ἀναγχαίως διὰ τὰς προτάσεις τὸ 

συμπέρασυαι συνάγειν, ὥσπερ εἶπον ἐπὶ τῶν ἐξισαζόντων τῇ ἀντιστροφῇ τῆς 
us(Covoz, ἀλλ᾽ οὐχ ὁρᾶται τὸ ἀναγχαῖον διὰ τὸ ἀσυλλόγιστον τῆς συμπλο- 50 

10 χῆς τῶν προτάσεων᾽ οὐδὲ γὰρ ἢ συμπλοχὴ αἰτία, ἀλλὰ τὸ ἐξισάζειν τοὺς 
γιῶς συυπλέχεσϑαι. [ex ὅρους ὡς δύνασϑαι xoi 

». 7880. Et δ᾽ ἣν ἀδύνατον ἐχ ψευδῶν ἀληϑὲς δεῖξαι, ῥάδιον dv 
ἣν τὸ ἀναλύειν. 

to CEg! ἕτερόν τι μεταβέβηχξε, χαϑ᾽ ὃ πάλιν διαχρίνει τοὺς ἀπαδειχτιχοὺς 

15 συλλογισμοὺς τῶν διαλεχτιχῶν, ὅτ' ῥέων T, ἀνάλυσις ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν 
3, ἐν τοῖς διαλεχτιχοῖς. ἀνάλυσιν ὃὲ χαϊλοῦσιν οἱ Ἰεωμέτραι τὴν εὕρεσιν 801 
τῶν προτάσεων δι᾿ ὧν συνήχϑη συμπέρασμα xt diris" οἷον εἰ προτεϑείη ἡμῖν 
συμπέρασμα τι ἀληϑές, ὅτι τόδε τρίγωνόν ἐστιν ἰσόπλευρον, τὴν μέϑοδον, 

δι᾿ ἧς εὑρίσχομεν τὸς προτάσεις δι ὧν τοῦτο συνήχϑη, ἀνάλυσίν φᾶσι. 
20 νῦν μὲν γὰρ προτεϑέντος, πῶς ἂν συσταίη τρίγωνον ἰσόπλευρον, διὰ τῶν 

c προτάσεων εὑρήσομεν τὸ συμπέρασμα ἀπό τινων ὡμολογημένων ἀρξάμενοι 

xai λήξαντες εἰς τὸ ζητούμενον, xal χαλεῖται τὸ τοιοῦτον σύνϑεσις. f, dyd- 

λυσις ὃὲ ἔμπαλιν ἔχει τῇ συνθέσει: λαβόντες γὰρ τὸ πάλαι ζητούμενον 

ὡς ὁμολογούμενον, ὅτι τόδΞ τρίγωνόν ἐστιν ἰσόπλευρον, ζητοῦμεν τίνες ἂν 
25 εἶεν αἱ προτάσεις δι ὧν τοῦτο χατεσχευάσϑη, ἵνα ἐξ αὐτοῦ ἀναλύοντες 

εὑρίσχωμεν αὐτάς, ἕως οὗ φϑάσωμεν εἴς τινα ὁμολογούμενα χαὶ τὰς ἀρχὰς 
τῆς γεωμετρίας. χαὶ ἔστι τοῦτο ἕξεως ἀχροτάτης, τὸ δύνασϑαι οὕτω συνο- 

ρᾶν ἕχαστον συμπέρασμα ἐκ ποίων προτάσεων συνῆχται. φησὶν οὖν ὅτι, εἰ 10 
υὲν ἐξ ἀληϑῶν μόνων προτάσεων τὰ ἀληθῆ συνήγετο συμπεράσματα, ῥᾳδία 

80 ἦν ἂν T, ἀνάλυσις, ὡρισμένων χατὰ τοῦτο οὐσῶν τῶν συναχτιχῶν τοῦ συμ- 

περάσματος προτάσεων᾽ νῦν δ᾽ ἐπεὶ χαὶ ἐχ ψευδῶν συνάγεται συμπέρασμα 

ἀληϑές, αόριστοι ὃὲ αὖται, δυσχερὴς αὐτῶν T, εὕρεσις. xal ταύτῃ πάλιν 

διαφέρουσιν οἱ ἀποδειχτιχοὶ συλλογισμοὶ τῶν διαλεχτιχῶν. οἱ μὲν οὖν 

1 μὲν γὰρ ἃ 9 εἴπομεν] p. 159,6 sq. 4 post συλλογιστικὸν add. ἢ R περια- 

γαγεῖν εἰς συλλογιστιχὸν ἃ 7 ὅτι om. R 1. 8 ἀναγχαῖον τὸ συμπέρασμα συνάγειν διὰ 

τὰς προτάσεις ἃ 8 post ἐξισαζόντων add. γρωμένους ἃ 12 ψευδοῦς U Arist. 

15 ῥάδιον U lY τὸ ἀληϑὲς cupmépacua a rpotedr, U 21 εὑρήσομεν scripsi: 

εὕρομεν RUa 29 λαβόντες ἃ: λαβὼν RU πρότερον ἃ 25 αὐτῶν Ra 

26 εὑρήσωμεν R: εὕρωμεν ἃ φϑάσομεν R 21 ἄχρα τὶς Sic R οὕτω Om. ἃ 

29 μόνων om. R 30 ἢν om. R 91 ἐπεὶ om. U 31.32 ἀληϑὲς συμ- 

πέρασμα U 92 ἀνάλυσις a! 39 immo γοῦν sive γὰρ 
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διαλεχτιχοί, ἅτε δὴ xai ἐξ ἐνδόξων ὄντες xai ἐχ τῶν χατὰ συμβεβηχὸς 36 

ὑπαρχόντων τῷ πράγυατι, ἀορίστους ἔχουσι τὰς τοῦ αὐτοῦ συμπεράσματος 
2 , € , 10 Ἃ σ [d » wx ^ , —- 

αἰτίας Epistsese συναχϑείη γὰρ dv ὅτι 6 ἀνϑρωπος ζῷον xxi ix τοῦ 
Σ 

po xal ἐχ τοῦ βαδίζειν xai ix τοῦ διαλέγεσϑαι xai ἐξ ἄλλων μυρίων᾽ 

ὃ ἀλλὰ xai $« ψευδῶν, ὥσπερ εἶπον, προτάσεων συναχϑείη dv ἀληϑὲς συμ- 
cT , αν , - 

πάρασμα. εἰ οὖν τις ἐπὶ τούτων ϑελήσεις πάσας τὰς συναχτιχὰς τοῦ συμ- 

περάσματος ἐξευρεῖν προτάσεις, οὐχ εὐχερῶς τούτου τεύξεται διὰ τὴν 

ἀοριστίαν αὐτῶν. ἐπὶ μέντοι τῶν ἐπιστημῶν οὐχ οὕτως οὔτε γὰρ ἐχ ψευδῶν 530 τ 
πρητάσεων οὔτε ἐχ τῶν χατὰ συμβεβηχὸς ὑπαρχόντων τοῖς πράγμασιν ἀλλ᾽ τοὶ 

» - ' . ΄ ΄ 

10 ἐχ τῶν πρώτως xal χαϑ’ αὐτὸ συνάγεται τὰ PE συμπεράσματα" 
1 ε ΄ , A ore ΄ ΄ - - n E ὌΝ M * 5 n 

ὡρισμένα ὁὲ ταῦτα᾽ ῥᾳδία ὃὲ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τὰ ὡρισμένα ἀνάλυσις T, T, 
, ε 

V 

2 ' ^ rr, ὃ 4 2 e nM 72V Y 2-) e ἐπ d THEE IS 
ἐπὶ τὰ ἀόριστα. διὰ τοῦτο ῥαδία uaAAov ἐπὶ τῶν ἐπιστηυῶν ἢ ἀνάλυσις 

ἤπερ ἐπὶ τῶν λόγων. 

Ἃ 

p.7838 ᾿Αντέστρεφε γὰρ ἂν ἐξ ἀναγχης. 

15 Ei μόνως ἐξ ἀληϑῶν τὰ ἀληϑῆ A Ae T» f, ἀνάλυσις διὰ 
τὸ ἀντιστρέφειν πρὸς τὸ συμπέρασμα τὰς προτάσεις. εἰ γὰρ εἴη τὸ μὲν 

συμπέρασμα τὸ Α, αἱ δὲ τοῦτο md προτάσεις ἀληϑεῖς οὖσαι T, 

xai xa)" αὐτὸ τὸ B (ἀντὶ γὰρ τῶν δύο προτάσεων λαμβάνει τὸ DB), τοῦ 

τε B ὄντος ἐξ ἀνάγκης ἦν τὸ Α, xal τοῦ Α πάλιν ὄντος τὸ DB ἦν ἐξ 
9 e [4 - ^ [d ^ *, , 

20 ἀνάγχης. ὥστε ῥαδία Tv ἢ τῶν προτάσεων εὕρεσις διὰ τὸ ἐξ dvdqo -— [21 ex Φ 

ἕπεσϑαι τῷ συμπεράσματι. 

Ρ.18410 ᾿Αντιστρέφει δὲ μᾶλλον τὰ ἐν. τηῖς 
" m« ^ , 1 ^ , 

οὐδὲν s λαυβάνουσιν (ἀλλὰ xai τούτῳ διαφέρουσι 

n ἴς δι αλόγοις) ἀλλ δρισμούς. 

95 ᾿Αντιστρέφουσι δέ, φησί, μᾶλλον ἐν τοῖς μαϑηματιχοῖς συλλογισμοῖς 

τά τε συμπεράσματα πρὸς τὰς προτάσεις xal ai προτάσεις πρὸς τὰ συμπε- 
ράσματα᾽ διὸ χαὶ εὐχερής ἐστιν ἢ τῶν μαϑηματιχῶν προτάσεων εὕρεσις 8 

χαὶ τοῦ μέσου ὅρου, δι᾿ οὗ προσεχῶς συνάγεται τὸ συμπέρασμα. τὸ δὲ 
ἀλλ 6picuobe πρὸς τὸ λαμβάνουσι συνταχτέον, ἵν᾽ ü οὕτω συνημμένον" 

80 ἀντιστρέφει δὲ μᾶλλον τὰ ἐν τοῖς μαϑήυμασιν, ὅτι οὐδὲν συμβε- 
΄ βηχὸς λαμβάνουσιν ἀλλ δρισμούς" εἶτα διὰ μέσου ἀλλὰ xal τούτῳ 

ὃ προτάσεων ὥσπερ εἶπον ἃ 1 εὐχερὲς U 9 ἀλλ᾽ —10 αὑτὸ a: xal πρώτως RU 
11 ῥαδίως R μᾶλλον a: om. RU 12 ῥάδιον U 14 ἂν om. R (M) 

15 ante εἰ add. Teuzéazty a ἐξ ἀληϑῶν μόνων a 11 τὸ πρῶτον Ra 
τοῦτο συνάγουσαι Ra!: τοῦ συμπεράσματος Ua? 7,—18 αὑτὸ (ἑαυτὸ R) RUa?: καὶ γινωσχό- 

μεναι ὅτι εἰσὶν, οἷον a! 18 τοῦ (ante 2 prius) R ἀντὶ--τὸ B a!: om. RUa? 
20 post ὥστε add. xai a post ἦν add. ἂν a 22— 29 συνημμένον a: 

ἀλλὰ ὁρισμοὺς τοῦτο πρὸς τὸ (τῶ U) ἀνωτέρω RU 81 εἴτα. RU: τὸ δὲ a 

διὰ μέσου post p. 164,1 διαλόγοις colloc. ἃ τοῦτο U (n) 

LI 
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διαφέρουσι τῶν ἐν τοῖς διαλόγοις, at ἐπιστῆμαι δηλονότι, ὅτι at μὲν 36r 

διαλεχτιχαὶ πολλὰ χαὶ τῶν χατὰ συμβεβηχὸς λαμβάνουσιν, αἱ δὲ ἐπι- 
στῆμαι τοὺς ὁρισμοὺς xal τὰ χαϑ’ αὑτὸ τοῖς πράγμασιν ὑπάρχοντα" 40 

ταῦτα ὃὲ ὥρισται. 

gt p.78a314 Αὐὔξεται δ᾽ οὐ διὰ τῶν μέσων ἀλλὰ τῷ προσλαμβάνειν. 

) p^ cr , e MN. / ΄ ^ ' , 

Ex ἕτερον μεταβαίνει, ᾧ δείχνυσι πάλιν διαφερούσας τὰς ἐπιστήμας 
τῶν λόγων. ἀχόλουϑον ὃὲ χαὶ τοῦτο τοῖς πρὸ αὐτοῦ" διὰ τοῦτο γὰρ βαδία 

ἡ ἀνάλυσις ἐπὶ τῶν ἐπιστημῶν, ἐπειδὴ xal T, σύνϑεσις ἁπλουστέρα xal $45 

τῶν λόγων αὔξησις. ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἐπιστήμαις αὐξομένων τῶν συλλογι- 

σμῶν χαὶ ἀεὶ βουλομένων ἡμῶν συμπεράσματα συμπεράσμασιν ἐπισυνάπτειν ἀεὶ 

τοὺς ὅρους ἔξωϑεν προστίϑεμεν χαὶ οὐδέποτε ustató. οἷον εἰ διὰ τοῦ ΑΒ. 
NIS. ET -— Ἢ LA Ἐπ ων { -Ὁ er Yv- € , Ü ^ M P 

δέδειχται τὸ [', dei ἢ πρόσϑεσις τῶν ὅρων ἔξωϑεν γίνεται μετὰ τὸ 
J 7 , ^ M - M^ - M γὰρ τίϑεται τὸ Δ, οὐδέποτε ὃξ T, μεταξὺ τοῦ. ΑΒ ἣ μεταξὺ τοῦ BD τὸ 
Y ' - € , NN - er ^N N - 3 ΄ P1 uiy γὰρ πρῶτον ϑεώρημα διὰ τῶν ὅρων δέδειχται xal τῶν ἀξιωμάτων, τὸ 

^N , ^ - ' ^ - ^ [4 - 

ó& δεύτερον διὰ τοῦ πρώτου xai διὰ τοῦ δευτέρου τὸ τρίτον, χαὶ οὕτως 50 

-G QD “ΥΥ 
ες, Θοτ Y. ph NT, x , e , € y 3 b] NX 
ς ἢ αὔξησις γίνεται, μηδέποτε μέσου ὅρου ἐπεντιϑεμένου ἀλλ ἀεὶ 

Ν 

oi ων (0o πισυναπτομένου τοῖς πρώτοις. τούτηυ ὃξ αἴτιον, ὅτι 3x τῶν χαϑ'᾽ αὑτὸ xai 
1 

^ 

, " e Ed Ss [4 E πεν δ ^ 5 ὌΠΑ ΟΝ ἈΝΕΤΝ NJ 5 , ^ 

cpe tos ὑπάρχον τῶν Qt ἄπηόξιςεις χαὶ οὐχ ξνοξχεται οι Ξιμεσου προτα- 

σεως ἀποδειχϑγναί xv Tj γὰρ ἐχ τῶν ἀξιωμάτων δείχνυνται τὰ ϑεωρήματα 

ἐν ταῖς ἐπιστήμαις T, ἐχ τῶν προαποδεδειγμένων, ἅπερ ἐχ τῶν ἀξιωμάτων 

δέδειχται. ἐπὶ δὲ τῶν διαλόγων οὐχ οὕτως, ἀλλὰ | διχῶς ἣ τῶν συλλη- ϑύν 

γισμῶν αὔξησις αὔξονται γὰρ οἱ διαλεχτιχοὶ συλλογισυοὶ τῶν ὅρων ἔστι 
σ 

μὲν ὅτε μέσων ἐπεντιϑεμένων, ἔστι δ᾽ ὅτε ἔξωϑεν προσλαμβανομένων" 
τοῦτο Of, διότι οὐχ Guscot αἱ διαλεχτιχαὶ προτάσεις ἀλλ᾽ ἔνδοξοι ἢ ἐχ 
συμβεβηκότων. οἷον, εἰ τύχοι, ἐὰν εἴπω οὕτως 6 ἄνθρωπος νοῦ xal ἐπι- 
στήμνης δεχτιχός, τὸ OE νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸν ζῷον, ὁ ἄνϑρωπος dpa 5 

ζῷον᾽, τοῦτον τὸν συλλογισμὸν οὐχ ἔστιν αὐξῆσαι μεταξὺ ὅρους ἐπεντιϑέντα. 
ἐὰν ὃὲ εἴπω οὕτως “ὃ ἀνϑῦρωπος λαλεῖ, τὸ λαλοῦν ζῷον, 6 ἄνϑρωπος 

ἄρα ζῷον", αὐξῆσαι δύναμαι τοῦτον τὸν συλλογισμὸν διὰ πλειόνων μέσων 

ὅρων, ὅτι οὐχ ἄμεσοι αἱ προτάσεις" οἷον 6 ἄνϑρωπος λαλεῖ, τὸ λαλοῦν χινεῖ- 

ται, τὸ χινούμενον ζῷον, ὃ ἄνϑρωπος ἄρα ζῷον. πάλιν πόϑεν ὅτι τὸ χχινού- 

1 αἱ ἐπιστῆμαι δηλονότι RU: διαφέρουσι δὲ ἃ ὅτι à cf. p. 165,10: om. RU 

2 διαλέξεις conicio 5 τὸ U 5.6 μεταβαίνει διακοίνων ὁμοίως τὰς ἐπιστήμας τῆς 

διαλεχτιχῆς. ἔστι δὲ wal τοῦτο ἀκόλουϑον a! '( τοῖς a!: τῶν RUa? διὰ —8 ἀνά- 

λυσις RUa?: φησὶν οὖν διὰ τοῦτο ῥᾳδίαν εἶναι τὴν ἀνάλυσιν ἃ 8 ἐπεὶ a!: ἐπεὶ δὲ R 

10 συμπέρασμα pr. l. R ll οὐδέποτε δὲ, om. xoi U 12 μετὰ τὸ U: μεταξὺ R: 

τῷ ἃ 19 προστίϑεται ἃ 7, prius om. ἃ μεταξὺ alt. om. Ra 14 post 

ϑεώρημα add. ἐν γεωμετρίᾳ a 15 β (post 82) U 4—(—1 libri 19 post γὰρ 

add. 7 R δείχνυται R 20 αἵπερ καὶ 21 τῶν ἄλλων ἃ 22 post 

αὔξησις add. γίνεται ἃ post τῶν add. μέσων ἃ 20 ὅτε μὲν Ua ante 

ἔξωϑεν add. zai a 294 ὅτι ἃ 25 wo0—26 ἄνϑρωπος om. U 21 οὐχ a': 
om. RUa? ἔστιν om. ἢ post μεταξὺ add. τοὺς RUa?: om. a! 

28 ἐὰν---80 ὅτι al: ἐπειδὴ. RUa? 30 μὴ καὶ αἱ Ua: χαὶ ἢ 31 ὁ-- ζῷον om. U 
ΟῚ 
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- T ' T5 ᾿ς e B E 
μενον ζῷον; ὅτι τὸ χινούμενον μὴ ὕφ᾽ ἑτέρου ξαυτὸ xtvsl, τὸ ἑαυτὸ 

165 

χινοῦν 36" 
- ^ , wv - * 92x 

ζῷον, τὸ xtvobusvoy ἄρα ζῷον. χαὶ οὕτως dsl ἔστι μεταξὺ ἐπεν ντιϑέντα 10 

ταύτῃ διαφέρουσιν οἱ ἀποδειχτιχοὶ συλλογισμοὶ 

ὅ οὐδένα μεταξὺ ἐπεντιϑέασιν ὅρον ἀλλὰ μόνον ἔξωδϑε: 
xui μεταξὺ χαὶ ἔξωϑεν. 

) ' ' s Ur λρτ ATE ας A ΄ 2 A ΄ * 
Asi γὰρ τοῖς εὑρεϑεῖσι ϑεωρήμασιν ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ἔστιν ἐπισυν 

ν ^ , * » ὅρους αὔξειν τοὺς συλλογισμούς. ὅτι δὲ xal ἔξωϑεν, προφανές. ὥστε χαὶ 
et S o c S - [Π] x εἰ pt Ww ς x m e el τ᾿ Φ -ὖ [d ἢ x 

(ὃ hs » d o? (ἢ e S — Q AW ce Xx o 

, 
απτειν ς 

| ἔξωϑεν ἕτερα ἀπὸ τῶν ἤδη εὑρημένων ἕτερα εὑρίσχοντα. τὸ. δὲ χαὶ ιὉ 

10 τοῦτο εἰς ἄπειρον ὡς πρὸς ἡμᾶς δῆλον ὅτι, ὅτι οὐχ οὕτω περι- 

εἰλήφαμεν τὰς ἐπιστήμας ὡς μὴ δύνασθαι ἕτερόν τι ἐφευρεϑῆναι ϑεώ- 

prua, ἀλλ ἀεὶ δυνατὸν διὰ τῶν προαποδεδειγμένων ἕτερα ἐφευρίσχειν. 

2 p.i8316 Kai εἰς τὸ πλάγιον, otov τὸ À xai χατὰ τοῦ Γ ὶ 

χατὰ τοῦ L. 

15 Ὅτι χἂν ἐφ᾽ ἑχάτερα τὰ μέρη γίνηται ἢ αὔξησις τῶν συλλογισμῶν, 

: ΞΕ ἢ — T -— εἰ ΟΦ 343 - DW. ^ 
Ξ δῷ ξχαάτερα τοῦτηων τὸν τρόπον, ὡς £72 ὧν αὔὑτος τίθησι "740 

n 

ρισμένον, τοῦ B ἄορ 

ἴρτιον ΕΑ o^ cl Q^ cl Q^ - C. 
"- * 

c2 δὲ E δ» (n c4 “ 
.S« 

» - ΄ 

ὄντος περιττοῦ δυοίως xal ὑπ 
΄ e "» ΄ ^ , v * X Y ΄ 

σάξνον, τοῦ Δ ἀρτίου ἀορίστου ὄντος. εἰ οὖν τὸ uiv A, 6 ἀριϑμός, 

πάρχει τῷ τε D xal τῷ A, τουτέστι 

[Ev] [STI S E 7] ci z τῷ - “ eo^ o2 C^ (0^ Ὁ o^ zl (Q0 2 et cl o^ f DC» 

prm) 

e c— "E o« ̂a C^ zl IS X ς “ὦ c € MN c 23e] o ec [9 c [07] € c ἔν 3 E, zl (0 
* — Ld , A. Ἁ ΄ v XY. Ld , * - 

dpi, δυοίως Oi χαὶ ὃ Δ, ἄρτιος ἀόριστος, ὠρισαξνῳῷ τιν! apto, τῷ D, 

ὑπάρχει, οὕτως οὖν ἐφ 

Kal sic τὸ xÀdqtov, oiov τὸ À xal χατὰ τοῦ [' xai χατὰ 
^ 

ς 
- , - t ar. i - -T * 

τοῦ E. ὃέον εἰπεῖν ᾿χατὰ τοῦ Δ χατὰ τοῦ E εἶπεν: 3oc 

l ὅτι om. ἃ pj κινούμενον U 2 ὃ ἄνθρωπος ἄρα ζῶον à: om. U 
om. R ὃ 
ἕτερον, οἷα a! ἀπ 

εὑρημένοις αἱ £p 

ll εὑρεϑῆναι R 12 προαποδεδειγμένων a: προδεδειγμένων R: à 

18 χαὶ alt. om. R (n) 1 a? Arist, corr. U!: 3. Ra!, U pr. 15 Ven ὶ 
ται ἃ: γένηται RU 18 παραλαμβάνει Ra ἐχάτερον Ra 20.21 ὁ 

ἀριϑμοῦ ἀορίστου ἃ 2] χαὶ om. R 22 μὲν ἃ: om. RU 99. τὸν 

24 zai alt. om. a post περιττῷ add. Zoo a 25 τὸ (ante 7) ἃ 

* 
(- Ν &E ci 7o 

0 ὅτι alt. ge σχοντα ἃ": εὑρίσκοντα! ss a! τὸ δὲ om. a! 

΄ ΄ - τι ΞΈΝ ᾿Ξ Ἢ »ν Ἐν om PR — A “Δ ἣν ' - 

δὴ ὁ ἀπλῶς, εἰτε ἀπειρος εἴη εἰτε πεπερασμένος (οὐδὲν γὰρ πρὸς τὰ νῦν s5 

Χ 
" —- ^ 

αὶ τῷ Lie Là καὶ τῷ 

"Ar E S - 5» ^ , ΄ , 

ὅμως οὐδέποτε ἐπὶ τῶν ἐπ c μεταξὺ ἐπεντίϑετα! ὅρος. γίνεται 20 
Ξ 

αδειγ- 
πὸ σι "Mu CST M 
τερα Og 100100 τὸ 

, ^ » 

ιὃμόν, τὸ Oi Δ ἄρτιον" 

ἴστου 

ὡρι- 

λέγω 

ριττῷ 
Ἢ 

ι 

ἃ: δέον R 8 εἰ κε al 9. ἕτερα prius Ua?: ἕτερον oiov R: 

seripsi ef. p. 284,1. 7: ἐπὶ libri τοῖς a! εὑρισχομένων Ua?: 

om. à* 

εδειγμένων U 

25.26 ἀριϑμῷ περιττῷ a 21 post ὑπάρχει add. δῆλον ὅτι a post ἐχάτερα add. 

τὰ μέρη ἃ 28 οἷον τὸ RU Arist: τοῦ a 29 post δέον add. δὲ a οὖν Ua 
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διαρθροῦν μέλλων τὸ μὲν ἃ τοῦ Δ χατηγορεῖ, τοῦτο δὲ τοῦ E, χαὶ οὕτω 36v 
Y ω T^ 

τὸ Α τοῦ E. 

- - » *, b l4 M 

p. (8317. Οἷον ἔστιν ἀριϑῦμὸς ποσὸς 7, xal ἄπειρος τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ A. 

Τὸν ἀριϑμὸν ἁπλῶς ἀόριστον λαμβάνει, εἴτε ἄπειρος εἴη ὁ ἀριϑυὸς εἴτε 

Ρ.18818 ΠΠεριττὸς ἀριϑμὸς ποσὸς ἐφ᾽ οὗ D. 

᾿Αόριστος. 

Ῥ. [5119 Περἱττὸς ἀριθμὸς ἐφ᾿ οὐ I. 

“Ὡρισυένος περιττός, οἷον ὃ τρία, ὃ πέντε xal οἱ ὅμοιοι. 

10 p. 38420 Καὶ ἔστιν ἄρτιος ποσὸς ἀριϑμὸς ἐφ᾽ οὗ A. 

ΠΠάλιν τὸ Δ ἀόριστος ἄρτιος. 

p.78421 'O ἄρτιος ἀριϑμὸς ἐφ’ οὗ τὸ E. 

C() , Y» » - e [e] bl [d 5» ^ 3 M € , 

e-ptouevos αρτιος, οιῶὼν ὁ εξ Ἢ 0 οχτῶῷ ZQt οἱ λοιποί. 

ν. 8990 Τὸ δὲ ὅτι διαφέρει xai τὸ διότ' ἐπίστασϑαι. 

15 Τὸ προχείμενόν ἐστι διὰ τούτων δεῖξαι, τί διαφέρουσιν οἱ τὸ ὅτι 80 

χατασχευάζοντες συλλογισμοὶ τῶν τὸ διότι χατασχευαζόντων. φησὶν οὖν ὅτι 
σ xa)" ἕνα uiv τρόπον διαφέρουσι τῷ τοὺς uiv τὸ ὅτι χατασχευάζοντας ἑτέρας 

εἶναι ἐπιστήμης. τοὺς δὲ τὸ διότι, τουτέστι τὴν αἰτίαν τοῦ πράγματος, ἑτέρας" 
- ἊΝ - * ΞΕ ΄ Ξ 21h ^N - l4 ' ANN - ταῦτα ὃὲ πῶς ἔχει, ἐφεξῆς λέγει" xa ἕτερον 0E τῷ ὅτι xal ἐπὶ τῆς 

ιν εὑρεῖν χαὶ τὸν τὸ ὅτι χαὶ τὸν τὸ διότι χατα- ἘΞ (0^ x ον z τὸ a εἰ CN ΓΕ -— v [0] a εἰ 20 αὐτῆς 
σχευάζοντα, διαφέρουσι δὲ οὗτοι, οἱ ἐπὶ τῆς αὐτῆς λέγω ἐπιστήμης, χατὰ 
δύο τρόπους. χαϑ᾽ ἕνα μέν, ὅτι 6 μὲν τὸ διότι χατασχευάζων Ot ἀμέσων 

] διαρϑρῶν μᾶλλον Ra! post ἃ add. κατὰ a! τοῦτο δὲ τὸ E R: τὸ δὲ ὃ, κατὰ 

τοῦ € a! 1.2 χαὶ ---ΕξΕ om. Ra! ὃ xdi om. ἢ 6 ante περιττὸς add. 6 a! 
Arist. ἢ ἀόριστος om. R 8 ἀριϑμὸς περιττὸς ἢ Arist. 9 ὡρισμένος--- 

ὁ (τοῦ add. R) τρία --- ὅμοιοι RUa?: ἔστιν ἄρα τὸ ἃ χατὰ τοῦ T a! 10 post ἔστιν 

add. o a! Arist. 11 πάλιν ---ἄρτιος om. a! 12 τὸ: om. a! Arist. 13 ὡρισ- 

μένος---λοιποί RUa?: ἔστιν ἄρα τὸ ἃ χατὰ τοῦ ξ a! 3| ὁ ἕξ ὀχτὼ R 14 lemma 

om. a! τὸ διότι Ua? Arist.: τί R 15 Πρόχειται τῷ φιλοσόφῳ διὰ a! 

16 «ai φησὶν ὅτι a! 17.18 τὸν μὲν---κατασχευάζοντα---τὸν δὲ al et a? 18 ἑτέρας 

om. R: τῆς ἀποδειχτιχῆς a! 19 ἐφεξῆς} p. (85 34 sq. «03 —21 χατασχευάζοντα 
om. à! τῷ —20 διότι om. R 21 ἐπὶ --- 22 ἕνα piv RUa?: συλλογισμοὶ, καὶ xa 

ἕτερον τρόπον à! 22 οἱ --- κατασχευάζοντες — p. 161,1 συμπεραίνονται a! 

EU ΘΗ͂Σ. rec. 
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προτάσεων συμπεραίνεται. ἢ 1ὰρ αἰτία τοῦ πράγματος χαϑ᾽ αὑτὸ εἰς τῷ 36* 

ὑπάρχειν xal προσεχῶς" oi δὲ δι᾿ ἐμμέσων mpovioiov συλλογισμοὶ τοῦ ὅτ 
σ 
fj εἰσίν, οὐ τοῦ διότι. ὅτι τὰ νότια ἄστρα ϑᾶττον δύνουσ! τῶν βορείων" 

€ 

0 

, b! E [cd y 

εἰ μὲν οὖν οὕτως εἴπω 
AN PAS T TON ΣᾺ πόλ ϑᾷττ A, e. Le Ω ΄ 

5 πόλου, τὰ πορρωτέρω τοῦ βορείου πόλου ϑᾶττον δύνουσι τῶν βορείων. 

εν τὰ νότια ἄστρα πορρωτέρω εἰσὶ τοῦ γορείου 

, 

τὰ νότια ἄρα ἄστρα ϑᾶττον δύνουσι τῶν βορείων᾽, οὗτος ὃ συλλογισμὸς 
ἐξ ἀληϑῶν μὲν ἀληϑὲς χατεσχεύασεν᾽ ὅσον γὰρ ἀφεστήχασι τοῦ βορείου 
πόλου τὰ ἄστρα, τοσοῦτον ϑᾶττον δύνουσι" διὸ χαὶ ᾿Αρατός φησιν ἐν 15 

ΕΣ * - , 

AXX αἰεὶ Ταῦρος προφερέστερος ᾿Ἡνιόχο!ιο 
10 Εἰς ἑτέρην χαταβῆναι, ὁμηλυσίῃ περ ἀνελϑών᾽ 

*, , , πὶ UJ , ne - , 

οὐ μὴν αὕτη f, αἰτία τοῦ ταχέως αὐτὰ δύνειν, τὸ πόρρω εἶναι τοῦ βορΞίου 
, "o - ἣν 5» M * , b] ὔ m o, χὰ ν 

πόλου. διὰ τοῦτο οὖν τοῦ ὅτι ἐστὶν οὗτος ὁ συλλογισμός, οὐ τοῦ διότ'. ἐὰν 
, P " - , 

μέντοι οὕτως εἴπω, ὅτι τὰ νότια ἐλάττονα ἔχει τὴν ὑπὲρ γῆς περιφέρειαν 50 

τῆς ὑπὸ γῆν. τὰ δ᾽ ἐλάττονα ἔχοντα τὴν ὑπὲρ γῆς περιφέρειαν ϑᾶττον δύ- 
, 74 r* M" *y , , - 

15 νουσι, τὰ νότια ἄρα ϑᾶττον δύνουσιν, αὕτη ἂν εἴη χυριωτάτη αἰτία τοῦ 
ϑᾶττον δύνειν, xal διὰ τοῦτο τοῦ διότι ὁ συλλογισωός. πάλιν 6 μὲν διὰ τοῦ 

' * ΄ 5 S id , , 

xai ἀθάνατος οὐ Ot ἀμέσων b] 7 ic. * 

αὐτοχίνητον εἶναι τὴν ψυχὴν ἀποδείξας ὅτι 
$ E - - - . ) * , - TAN ἶναι ζωῆς, οὗτος Ot ἀμέσων. πῶς 65 

ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐλέγομεν, ὅτ' xal τὸ ὅτι ἔστι xal δι᾿ ἀμέσων δεῖξαι wal 
οὖν τοῦ διότι ἐλέγομεν εἶναι 3r 

p ἁπλῶς τοὺς διὰ τί τόδε γίνεται χατασχευάζοντας, xv um, 
* ^ y E , ^ 

προσεχὴς ἢ f, ἀποδιδομένη αἰτία ἀλλ᾽ ἔμμεσος. xal γὰρ τὸ ἐχλιμπάνειν 

τὴν σελήνην διὰ τὸ χατὰ διάμετρον εἶναι τῷ ἡλίῳ τοῦ διότι ἐλέγομεν 
- ΗΝ , ES ERE "m A £3. 3 δα Ἐς" ES ἐπὶ m "ὦ 

εἶναι συλλογισμόν, διότι φησὶ τῆς ἐχλείψεως αἰτίαν εἰναι τὴν χατὰ ὁιαμε- 

pov τῶν φωστήρων ἀπόστασιν. xaíxot οὐ προσεχὴς αἰτία αὕτη αλλ ὅ 
E i 

E PPS: Ott τὸν λέγοντα 
τῷ Qt 

Y AN e 5 

Suusgoc' προσεχὴς δὲ T ἐπιπ ρύσϑησις τῆς γῆς; -τοῦ ὃ 
πον ἐχλείπει ἢ σελήνη, dÀX ὅτι ἁπλῶς ἐχλείπει,. Xüv αὐτόπιστο! Sizy *, , 

οὗ διὰ τί 6 
ai προτάσεις" οἷον f, deut. πανσέληνος οὖσα σχιὰν οὐ ποιεῖ᾽ σχιὰν ὃὲ uy 

ποιοῦσα ἐν πανσελήνῳ ἐχλείπει" ἢ σελήνη ἄρα ἐχλείπει. ἰδοὺ γὰρ ἐν τού- i 

30 τοῖς duscot μὲν αἵ προτάσεις" οὐδενὸς γὰρ δέονται υέσου εἰς τὸ Oc 
* 

M xÀsímet* οὐ μὴν τοῦ διότι ὁ συλλογισμός" οὐ γὰρ ἔχει τὴν αἰτίαν τῆς 

2 χαὶ προσεχῶς ὑπάρχειν, post quae add. τῷ πράγματι a! post οἱ δὲ add. τὸ ὅτι κατα- 

σχευάζοντες al συλλογισμοὶ--- εἰσίν RUa?: συλλογίζονται a! ὃ ob τοῦ διότι om. a! 

et a? τάχιον a! 4 εἰ---ὃ βορείων om. U εἴποιμεν à 6 post οὗτος add. 

μὲν R: post ó U 6ΌΚΌϑἕ] μὲν om. R: προτάσεων a ἀχληδὲς a: ἀλη RU 050» ἃ: 

ὅσω RU 8 post χαὶ add. ὁ a Ἄρατος) Φαινόμ. lUi 9 ἀεὶ Ua 

10 ἑτέραν αὶ ὁμαλισίη R 11 7; deleverim, at cef. p. 165,5 ποὐῤῥώτερον à 

12 πόλλου R χαὶ διὰ τοῦτο, Om. οὖν à ἐστὶν om. R ante οὐ add. χαὶ ἃ 

εἰ ἃ 18 μέντοι Ra: δὲ U εἴποιμεν ἃ 14 τῆς R: τῶν Ua à" om. R 

16 ὁ συλλογισμός U: ὁ m ἐστιν R: ἐστὶν ὁ συλλογισμὸς οὗτος a διὰ τὸ U 

19 ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν)] p. 118,7 sq. (?) χαὶ primum om. Ua 19. 20 ἐμμέσων 

ἀμέσων ἃ 21 συλλογιτμὸν οἷον ἁπλῶς ὕ 25 γίνεσϑαι ἃ 98. 24. λέγομεν εἶναι 

WR: εἶναι ἐλέγομεν a 24 ante συλλ. add. τὸν a 20 ἐπιπρόσϑεσις U post ὅτι 

add. οὐ RUa?: om. a! 21 ἕξκλιαπάνει alt. l. U 31 post διότι add. ἐστὶν οὗτος ἃ 
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ἐχλείψεως. ἐνταῦϑα τοίνυν πάντα συλλογισμὸν τὸν μὴ τὴν προσεχῆ αἰτίαν τοῦ 8:0 

πράγματος λαμβάνοντα τοῦ ὅτ! εἶναι Aéqet* ὥστε xal τὸν διὰ τοῦ χατὰ διά- 10 

μετρον εἶναι τῷ ἡλίῳ τὴν σελήνην χατασχευάζοντα ὅτι ἐχλείπει τοῦ ὅτι 

λέγει. χαὶ τοῦτο εἰχότως" ἀεὶ γὰρ ἢ αἰτία ἐν τῷ μέσῳ τίϑεται ὅρῳ, xoi 

5 ὃ μέσος ἐστὶν Ó τοῦ συπεράσματος αἴτιος᾽ ὅταν οὖν μὴ τὴν προσεχεστά- 

τὴν αἰτίαν ἔχῃ ὃ μέσος ὅρος, οὐχ ἂν χυρίως εἴποι τις τὸν τοιοῦτον τοῦ 

διότι συλλογισμόν" οὐ γὰρ ἔχε! τὴν αἰτίαν. ἐὰν γὰρ εἴπω ὅτι τὰ νότια ἄστρα 15 

πλείονα διάστασιν τῶν βορείων ἀφέστηχε τοῦ βορείου πόλου, τὰ δὲ πλείονα 

διάστασιν ἀφεστηχότα τοῦ βορείου πόλου ϑᾶττον δύνει, τὰ νότια ἄρα ϑᾶττον 
΄ 

2 

10 δύνει, οὐχ ἂν εἴη τῆς αἰτίας οὗτος ὃ συλιηγιδμόξι οὐδὲ γὰρ τοῦτο αἴτιον 
τοῦ ϑᾶττον δύνειν (0^ 

t 
- ^ ὌΠ *3 * - 5» 

τοῦ ϑᾶττον δύνειν, ἀλλ᾿ ἕπεται μὲν αὐτῷ, οὐχ ἔστι ὃ 
σ Y y , ^ [d - * 

αἴτιον. ὥστε μόνως τὸ ὅτι συνελογισάμεϑα ἐχ τούτου, ὅτι τοῦδε ὄντος 
Ls [vd 9 ' er ^-^ XN " , , ^N τ 

τόδε ἕπεται, «οὐ μὴν ὅτι τόδε τοῦδέ ἐστιν αἴτιον. χἂν αὐτόπιστοι δὲ εἶεν 
e ^ ^ σ , , , 

αἱ προτάσεις xal μηδενὸς ὅρου uíooo εἰς πίστιν δεόμεναι, μὴ περιέχοιεν 30 

ὥσπερ 18 δὲ 25 αἰτίαν, οὐδὲν ἧττον τοῦ ὅτι ἐστὶν ὃ $x τούτων συλλογισμός, 

ὃ ἐχ τοῦ πανσέληνον εἶναι χαὶ UT, ποιεῖν σχιὰν τὴν risu) τῆς σελήνης 

χατασχευάσας. ὥστε οἵ μὲν τοῦ διότι συλλογισμοὶ πάντως ὃι᾿ ἀμέσων οὐ 

uXv οἱ à) ἀμέσων τοῦ διότι πάντως. εἷς μὲν οὖν τρόπος τῆς διαφορᾶς 

τοῦ ὅτι χαὶ τοῦ διότι ἐν ταῖς αὐταῖς ἐπιστήμαις οὗτος. ἕτερος δέ, ὅταν 

90 ἀμφότεροι μὲν δι᾿ ἀμέσων ges npbgiaso, x«l ὃ τοῦ ὅτι quA dius 
» f mo UE, N^ 

xai ὃ τοῦ διότι, ἀλλ ὁ υὲν τοῦ διότι ἐχ τῆς αἰτίας συλλογίζεται τὸ αἰτια- 25 

τόν, ὁ δὲ τοῦ ὅτι 3x τοῦ αἰτιατοῦ τὸ αἴτιον" οἷαί εἰσιν αἱ τεχμηριώδεις 

τως. τῷ 
, ' - ' * » ΄ » 

αἰτίων χαὶ αἰτιατῶν τὰ uiv ἀντιστρέφουσι, τὰ ὃὲ οὐχ ἀντιστρέφουσιν. οἷον 

E 
gx 

[rd 

Ὁ x χαλούμεναι δείξεις. δεῖ Oi ἄνωϑεν ἀναλαμβάνοντας εἰπεῖν ὁ 

EY - ΄ ΄ M 5 , ΄ Y - 

εἰ μὲν γὰρ πῦρ, πάντως xal τέφρα, χαὶ εἰ τέφρα, πάντως xal πῦρ’ καὶ ἐπὶ τὸ [37 

ς σελήνης εἴτε γὰρ τοιῶσὸΞς φωτίζεται ὥσπερ᾽ ἐμφανί- 
à τῶν φωτισυῶν τῇ 

΄ N 5 » ΄ 

st, πάντως χαὶ σφαιροειδής ἐστιν, εἴτε σφαιροειδής ἐστι, πάντως xal 

ὃ 
,, 

τοιῶσὸξ φωτίζεται. ἐφ᾽ ὧν οὖν ἀντρηρέφο υσι πρὸς ἄλληλα τὸ αἴτιον χαὶ 80 
CUOI E * m 9g 

τὸ αἰτιατόν, πολλάχις διὰ τὸ γνωριμώτερον εἶναι τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατὸν 
bl - - - ^ - ' «LP ^ 

30 ἐχ τοῦ αἰτιατοῦ χατασχευάζομεν τὸ αἴτιον, otov τὴν σελήνην σφαιροειδῆ 
- - , *, [d ' - - 

ὀειχνύντες ἐχ τῶν φωτισμῶν" χαίτοι οὐχ oi φωτισμοὶ τοῦ σφαιροειδῆ, 

1 τὴν om. U: ante αἰτίαν colloc. ἃ προσεχῶς ἃ 2 ἔχοντα ἃ διὰ om. R 

9 γίνεσϑαι à ἐχλείπειν, Om. ὅτι à 4 λέγειν R post ἀεὶ add. μὲν Ua 

G τις post κυρίως colloc. R: post ἂν a εἴπη R 8 τῶν μορίων R: 7, τὸ βόρεια, 

sed post πόλου ἃ δὲ om. U πλεῖον alt. l. R 9 διάστασιν a: om. RU 

τοῦ βορείο) πόλου ἀφεστηχότα ἃ ante ϑᾶττον add. πολὺ R ' 10.11 τοῦ δύνειν 

ϑᾶττον αἴτιον ἃ 12 τὸ ὅτι μόνως ἃ 15 post ὥσπερ add. xai ἃ πανσελήνου Kt 

1. xdvtec U 18 post μὴν add. δὲ ἃ πάντως τοῦ διότι R γοϑί οὖν add. 
í I ] V ! 

πρῶτος à τρόπος διάφορος U: τῆς διαφορᾶς τρόπος a 20 μὲν om. Ra 

45i 6—921 6 τοῦ διότι, om. συλλογισμὸς, post ἀυφότεροι collóp. ai 22 διότι ἢ 

24 aut post οἷον addendum ἐπὶ πυρὸς χαὶ τέφρας (cf. vs. 25. 26) aut οἷον sive 25 γὰρ 

delendum censeo 26 citt a? φωτίζοιτο Ua? 26.2 ἐμφανίζεται RUa?: ἡ 

σελήνη à! 29 σφαιροειδές utroque loco a! post ἐστιν add. καὶ Ra εἰ R: εἴτι a! 

29 τὸ αἰτιατὸν τοῦ αἰτίου" ἃ 30 οἷον seripsi: ὅτι RUa?: ὡς ὅταν αἱ σελήνην σφαι- 

posu; a!: inv. ord. RUa* 81 δειχνύντας Ua?: δεικνύωμεν a! φωτισμάτων ἃ 
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εἶναι αἴτιοι, ἀλλ᾿ ἐχεῖνο τούτων. λέγεται οὖν οὗτος τοῦ ὅτι συλλογισμός" 87: 

τὸ γὰρ σφαιροΞξιδὲς τῆς σελήνης ἐχ τῶν φωτισμάτων συλλογίζεται. ὁμοίως 
΄ » er ^N ΄ * - - EZ " - » i T3 

“τέφρα ἐνταῦϑα ἐστιν’ ὅπου ὃὲ τέφρα, ἐχεῖ πῦρ ἦν" ἐνταῦϑα ἄρα πῦρ Tv. 
“πλχν Ὑ - - , -QC eo ^-^ M *, - , M , * - ΡΞ 

εἰ δὲ εἴποιμεν ᾿ πῦρ ἐνταῦϑα " ὅπου OE πῦρ, ἐχεῖ πάντως xal τέφρα" ἐνταῦϑα 35 
v , Σ 7 a LO e ^ LS ΩΝ - Dez ' ' 5» ν 

5 40^ τεῴρα €Ott , 100 OtOtt ὦ συλλογισμός" €X τοὺ αἰτιοὺ (40 X6 Qt XOV us 
"“΄ το [; mI to. , - 1 * Y 

συλλογίζεται. ἐχεῖνος ὃὲ τοῦ Ort £x τοῦ αἰτιατοῦ γὰρ τὸ αἴτιον συνελογί- 

ἀλυτά ἐστι τὰ τοιαῦτα, σημεῖα λέγεται, χαὶ τοῦτο χατὰ τὰ 
^ EE, - F^ , FN PR mus P τ - 

ις ἢ τὸ ὅλον τοῦτο τεχωηριώδης ἀπόδειξις. ἐπὶ uiv οὖν τῶν 
, ^ - — Ψ ' ^ 

ἀντιστρεφόντων οὕτως. πολλάχις ὃξ τοῦ μὲν αἰτίου ὄντος ἀνάγχη xol τὸ 

10 αἰτιατὸν εἶναι, οὐ πάντως δὲ τοῦ αἰτιατοῦ ὄντος χαὶ τὸ αἴτιον" xal ἔμπαλιν 40 
ἊΝ - -. - M ’ ^ *i ^ ^ , 

τοῦ μὲν αἰτιατοῦ ὄντος πάντως xal τὸ αἴτιον, οὐ πάντως δὲ τοῦ αἰτίου xol τὸ t 

, , ΕΣ - B , S x H ἘΩ͂Ν ΄ ΄ ^ - 

αἰτιατόν. οἷον τοῦ μὲν προτέρου" εἰ μὲν γὰρ τέτοχεν ἢ γυνή, πᾶντως χαὶ 
^ ΄ * ^ ^N E ' - 3 

ὠχρά ἐστιν: οὐ πάντως δὲ τῷ ὠχρὰν εἶναι ἀχολουϑεῖ τὸ cvstoxévat: ἐνδέ- 
- *, - ^ , , [s 

χεται 1ὰρ τοῦ αὐτοῦ πλείονα αἴτια εἶναι, xai φόβον xai νόσον xai ἕτερα. 
e ΄ E] ^ t "^ , » ΄ , , »- A S 

1à ὁμοίως, εἰ πολλὰ βεβάδιχε, κέχυνηχεν" οὐ μήν, εἰ χέχμηχεν, ἤδη xul πολλὰ 
^8 ^ x AJ Χ Pi , *3 , M ^ [- 

εβαδιχε" οὐυνάατὴν γὰρ χαὶι EX πλξιῆνος Ξρ γασίας χεχυύηχξεναι. Aat oT kov 45 

3 "co 
ὅτι τὰ εν τοῦ μὲν διότι SUA TSDDE ἔσται, τοῦ ὃὲ ὅτι οὐχέτι" ἀεὶ 

, , * ΄ 7 

€ αἰτίας πρόξισιν ἐπὶ τούτων ὁ συλλογισμὸς χατασχευάζων 

τὸ αἰτιατόν οὐ δύναται δὲ ἐχ τοῦ αἰτιατοῦ δεῖξαι τὸ αἴτιον διὰ τὸ 
σ 35€. ΄ - bi ec Y , ^ 

εἰν. ὥστε ἐπὶ τούτων τοῦ μὲν ὅτι ἔσται συλλογισυός, οὐ 

un» τοῦ ΓΕ τοῦ ὃξ δευτέρου παράδειγμα, λέγ ei τοῦ τῷ uiv 
* 

(UT όν * :Ot0V 2 c τι Q τὰ τῷ εἰ c^ c o x [Ὁ] zl εσϑα!, uf πάντως ὃξ xoi τῷ αἰτίῳ τὸ αἱ 

στρέι 
D 

εἰ τέτοχεν ἢ γυνή, πεπλησίαχεν ἀνδρί" οὐχέτι ὃὲ xoi ἀντιστρέψαι δυνατόν, 50 
Ld 5» M , "4 

ὅτι εἰ πεπλησίαχεν ἢ γυνὴ ἀνδρί, χαὶ τέτοχε. χαὶ χαρπῶν μὲν ὄντων 

τῷ οι δὸς x c - I 4 
€ - ἊΝ , b , ^ ' v 

ÜStOG Ἰέγονεν᾽ DevOU ὁ γενομξνοῦὺ οὐ πάντως ZQ9t χάρτποι εσον- 

tài. χαὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων μόνου τοῦ ὅτι γίνεται συλλογισυός, οὐδαμῶς 

2 τὸ---συλλογίζεται ἃ: ὁμοίως δὲ τὸ σφαιροειδὲς τῆς σελήνης συλλογιεῖται R: συλλογιεῖται τὸ 

σφαιροειδὲς τῆς σελήνης U οὕτως R: πάλιν ἃ 29 ἦν prius RU: ἐστιν ἃ 

ἣν alt. RU: ἐστι, τοῦ ὅτι ἐστὶν ὁ συλλογισμός ἃ 4 εἴποιμεν ἃ: εἴπομεν RU 

ἐνταῦϑα πῦρ ἃ ἐχεῖ ἃ: om. RU 5 ἐστί om. ἃ post διότι add. ἔσται ἃ 

9.6 συλλογίζεται τὸ αἰτιατόν [] Ὁ ἐχεῖνος scripsi: ἐχεῖνο RUa post δὲ add. ὡς 

εἴπομεν ἃ éx τοῦ a: ἐξ RU 6. τ συνελογίσατο om. ἢ 1 xai alt. om. Ra 

1. 8 χατὰ δεύτερον μέτρον R: «aU ἕτερον μέρος a! ἀποδείξεως pr. l. R 10 ὄντος καὶ 

om. R post αἴτιον add. ὅτι Ua? 10. 11. πάλιν τοῦ αἰτιατοῦ μὲν a! post 

ὄντος add. ἔσται a! 12 τοῦ μὲν προτέρο" (scil. παράδειγμα cf. vs. 21) RUa?: ἐπὶ τοῦ 

προτέρου ἃ γὰρ deleverim 18 δὲ om. Ra ὠχρὰ (post τῷ) Ra 

14 αἴτια εἶναι RUa?: εἴδη εἶναι αἰτίας a! 16 post πλείονος add. ἄλλης a ΤΊ οὐχ 

ἔστι U: οὐχ ἔσται ἃ 19 δυνατὸν conicio τὸ αἴτιον δεῖξαι U 20 ἐπὶ γὰρ 

τούτων, om. ὥστε a! post τούτων add, τοῦτεστιν ix. τῶν αἰτιατῶν Ua? 21 δὲ Ua: 

μὲν R post παράδειγμα add. τόδε ἃ post τοῦ tert. add. ὅτι RU: om. a 

21.22 τὸ μὲν αἴτιον, ἔπεσϑαι τῷ αἰτιατῷ, οὐ ἃ 22 χαὶ om. R τὸ aictacóv, 

τῷ αἰτίῳ a 24 1, γυνὴ om. R καὶ yàp τῶν αὶ 25 post πάντως prius 

add. «zi Ra 26 post τοιούτων add. δὲ Ua 



110 PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 13 [Arist. p. 788 22. 23. 26. 30] 

(9 

ἜΤ: - P 28.7: , -5 - 
p.78222 Πρῶτον μὲν ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιστήμῃ, καὶ ἐν ταύτῃ διχῶς. | 

Εἰπὼν ὅτι πρῶτον μὲν ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιστήμῃ, οὐχ ἐπήγαγεν 37v 

ὅτι χαὶ ἐν ἄλλῃ δὲ χαὶ ἄλλῃ, ἀλλὰ πρῶτον εἰπὼν πῶς ἐν τῇ αὐτῇ ἐπι- 
στήμῃ» ὅτι διχῶς, xal ἐπεξελθὼν τοῖς δύο τρόποις τότε μετὰ πολλὰ λέγει 

ὃ πῶς χαὶ χατὰ ἄλλην xal ἄλλην διαφέρουσιν. 

—- i2 RJ , ΟΣ [d 

p.78223 "Evo μὲν τρόπον, ἐὰν μὴ Ov ἀμέσων γίνηται ὃ συλλο- 
γισμό 

Τουτέστιν ἐὰν μὴ ἄμεσοι cot αἱ προτάσεις" τοῦ γὰρ ὅτι ἔσται τότε 
συλλογισμός. ὁ δὲ τοῦ διότι συλλογισμὸς τὸ πρῶτον ϑέλει ἔχειν αἴτιον 

" , σ 

10 £v τῷ μέσῳ ὅρῳ. 

p.18226 ᾿Αλλον δὲ OU ἀμέσων μέν, ἀλλὰ μὴ διὰ τοῦ αἰτίου ἀλλὰ 

τῶν ἀντιστρεφόντων διὰ τοῦ γνωριμωτέρου. 
σ 

“Ὃ ὁεύτερος τρόπος, χαϑ᾽ ὃν διαφέρει τὸ ὅτι τοῦ διότι, ὅτι ἐπ᾿ ἀμφο- 
τέρων μὲν ἄμεσοι αἱ προτάσεις, ἀντιστρεφόντων δὲ τοῦ αἰτίου xal τοῦ 

15 αἰτιατοῦ, ὅταν γνωριμώτερον T; τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατὸν χαὶ Sx τοῦ γνωριμω- 

τέρου τις συλλογίζηται, τότε τοῦ ὅτι ποιεῖται συλλογισμόν, ὥσπερ ὅταν 
ἐχ τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατόν, τοῦ διότι. ὅτι δὲ ἐπὶ τούτων xai τοῦ ὅτι εἰσὶν αἱ 

προτάσεις ἄυεσοι, σαφὲς ἐχ τῶν παραδειγμάτων: τὸ γὰρ τέφρας οὔσης 1 
- 

ivat πάντως xai πῦρ ἄμεσον: οὐδενὸς γὰρ ἄλλου δεόμεϑα μέσου ὅρου (0 

ρ. 8180 Otov ὅτι ἐγγὺς οἱ πλάνητες διὰ τοῦ μὴ στίλβειν. 

Πρότερον τοῦ δευτέρου τρόπου τῶν ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιστήμῃ τοῦ ὅτι χαὶ 30 
Oz 

τστὶ 

τοῦ διότι συλλογισμῶν ποιεῖται τὰ παραδείγματα. ἐὰν Nor (Ap εἴπωμεν 
, 

οὕτως, ὅτι οἱ πλάνητες ob στίλβουσι, τὰ μὴ στίλβοντα ἐγγύς εἰσιν, οἱ πλα- 

νητες ἄρα ἐγγύς εἰσιν, οὗτος τοῦ ὅτι ὃ συλλογισμός" ὁ "s υέσος ὅρος οὐχ τῷ [ST] 

- 

ἔστιν αἰτία τοῦ πράγματος" οὐ γὰρ τοῦτο αἴτιον τοῦ ἐγγὺς εἶναι, τὸ μὴ 

στίλβειν, αἰτιατὸν ὃὲ μᾶλλον: διὰ γὰρ τὸ ἐγγὺς εἶναι οὐ στίλβουσι. τεχμης 

1 ante πρῶτον add. τὸ δ᾽ ὅτι διαφέρει καὶ τὸ διότι ἐπίστασαι a ἐν alt. om. R 

9 ὅτι a; γὰρ RU 4 ἐξελθὼν R: διεξελθὼν ἃ τοὺς δύο τρόπους Ra 

μετὰ πολλά] p. (8534 sq. 6 γίνεται U 9 αἴτιον 9éAet ἔχειν U 

1l ἄλλο Ua? δὲ om. a! post δὲ add. εἰ Arist. (om. ABC Mud f, rec. c) 

ante δι᾿ add. μὴ Ua? (pr. n) 18 post cpóros add. οὗτός ἐστι a! «2060 Ua? 

post διότι add. οὐ λέγει R: ἔστι δὲ οὗτος τοῦ a! ἐπ᾽ --- 14 μὲν (om. 11) — προτάσεις 

RUa?: χαὶ τῶν προτάσεων ἀμέσων οὐσῶν à! 10 συλλογίζεται U post συλ- 

λογισυιὸν add. «al οὐ τοῦ διότι ἃ 11 αἱ om. U 18 ἄμεσοι ante 11 εἰσὶν colloec. ἃ 

19 ὅρου μέσου δεόμεθα U 28 συλλογισμῶν ἃ: συλλογισμοῦ RU post εἴπωμεν 

add. φησιν ἃ 25 post ὅτι add. ἔσται ἃ 20 τοῦτο RUa?: τὸ v3 στίλβειν hie 

colloe. a! τὸ (ante ἐγγὺς) R post εἶναι add. αὐτοὺς KR: αὐτῶν a?: αὐτῶν 

τοὺς πλάνητας al 2 μᾶλλον δὲ αἰτιατόν a! τοῦ καὶ 
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ριώδης οὖν ἢ δεῖξις, xal ὃ συλλογισμὸς τοῦ ὅτι. τὸ Oi σχῆμα τοῦ συλλο- 875 
γισμοῦ πρῶτον ix δύο χαταφατιχῶν. ὃ δὲ μέσος ὅρος ἀόριστος, λέγω τὸ 

μὴ στίλβειν, xal ἔστιν ἐλάττων μὲν πρότασις ἣ ΓΒ, μείζων δὲ $ ΒΑ. 80 

p.78333 ( Αλλὰ xal τὸ À χατὰ τοῦ B). 

5 Πρότερον ἐκ τοῦ ἐλάττονος ὅρου, τουτέστι τοῦ [᾿, τὴν χαταρίϑμησιν 
y ὅρων ποιησάμενος, ὕστερον ἐχ τοῦ μείζονος, τοῦ A, πάλιν ἤρξατο, ἴσως 
ἐν ὅλῳ χαὶ χατὰ παντὸς ἐμφαίνων ὡς ταὐτόν ἐστιν, ἐπεὶ ταὐτόν ἐστι . 
σχέσει μόνῃ διαφέρον. 

ν.18184 Τοῦτο δ᾽ εἰλήφϑω δι᾿ ἐπαγωγῆς ἣ δι᾽ αἰσϑήσεως. 

ν᾿ 5 E n Y B , - - 5» - , ἢ τῷ 

10 ὃ τὰ ἐγγὺς ὄντα μὴ στίλβειν ix τῆς ij FATO: φησί, xol τῆς 
΄ [4 € - ^ bl * - 

αἰσϑήσεως εἰλήφϑω: ὃ γὰρ 7, ἐνταῦϑα οὐ διαζευχτιχὸς ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ 
t n »- t4 - US EE DNE ἤει xS s » 1 PS bs e d , n 

xat εἴληπται. οἷον εἰ ἀργύριον ἐγγὺς παραϑείης, οὐχ ὄψει στίλβοντα " πόρρω 35 
δὲ ἢ εὶς τίλ τ ὄψη» 6un'nc τὸ λυ: τῶν (mmc 6 94 Ev 6nmnue E ϑεὶς στίλβοντα ὄψῃ" ὁμοίως τὸ υχνιαῖον͵ φῶς πόρρωϑεν μὲν ἀρώμενον 

^ , ^ - M TN , - á AS “ 

στίλβειν δοχεῖ χαὶ σχεδὸν ἀποσπινϑηρίζειν, ἐγγὺς δὲ ὑπάρχον οὐδὲν τοιοῦτον 

- 

ρίζει 
' - σ΄ - - - 

15 ἐμφαίνει. διὰ τοῦτο χαὶ οἱ μὲν ἀπλανεῖς τῶν do: ΠΝ στίλβειν δοχοῦσιν, 
, » 9 q , 

( 8& πλανώμενοι οὐχέτι. χαὶ αὐτῶν δὲ τῶν πλανωμένων οἱ πορρωτέρω 
- F e - M ? ^F , 

μᾶλλον στίλβουσιν" ὃ γοῦν τῆς ᾿Αφροδίτης χαίτοι μέγιστος ἦν φαινόμενος 
D 

dp οὐ στίλβει διὰ τὸ ἐγγύτατα εἶναι. τούτου δὲ αἴτιον, ὅτι προϊοῦσαι 

t ὄψεις ἀσϑενέστεραι γίνονται, xal διὰ τοῦτο μᾶλλον πάσχουσαι ὑπὸ τοῦ 

30 φωτὸς τῆς στιλπνότητος ἴσχουσι τὴν φαντασίαν: ἐγγυτέρων δὲ ὄντων τῶν 40 

λαμπρῶν σωμάτων ἐρρωμενέστεραι αὐτοῖς προσβάλλουσαι ai ὄψεις ἧττον 
' , , - τῶ - ms * Y 

πάσχουσιν ὕπ᾽ αὐτῶν. διὰ τοῦτο γοῦν οἱ ἀσθενεστέρας ἔχοντες τὰς ὄψε e 
xal ἐχ τοῦ σύνεγγυς στίλβειν τὰ λαμπρὰ τῶν σωμάτων νουίζουσιν. οἷον τὸ 

9 ΣΧ λυχνιαῖον φῶς T, tt τοιοῦτον᾽ ἂν δ᾽ ἐπὶ πολὺ ἀσϑενεῖς ὦσιν αἱ ὄψεις, οὐδὲ 

38 προσβλέψαι τὸ λυχνιαῖον φῶς δύνανται πολλῆς προσβαλλούσης τῆς στιλ- 

πνότητης. ὥστε τὰ ἐγγὺς ὄντα οὐ στίλβουσιν. 

1 δὲ om. ἃ 2 post πρῶτον add. ἐχϑεὶς Ua ὃ δὲ R: ἀλλ᾽ ὁ U: xai τὸν ἃ 

μέσον ὅρον ἀόριστον ἃ post λέγω add. δὲ a ὃ. ἔστιν om. a: ἔστω R 

ἐλάττονα ἃ πρώτη ἡ R: πρότασιν τὴν ἃ μείζονα δὲ τὴν ἃ 4 lemma 

addidi ὃ τουτέστι Om. ἃ τὴν χαταρίϑμησιν τῶν ὅρων R, om. τῶν ὅρων U: 

καὶ τὴν ἀπαρίϑμησιν, sed ante πρότερον ἃ 6 post ὕστερον add. δὲ U τ ὡς-- 

ἐστι a?: ἐπὶ τούτων γάρ ἐστι Ra!: ἐπὶ τοῦ δὲ U 8 μόνῃ om. a! διαφέρειν Ra! 

9 lemma, quod post 1 τοῦ ὅτι colloc. libri, hue transposui 10 post τὸ add. δὲ 

φησὶ post στίλβειν colloe. U 12 παραϑήσεις U 19 ϑεὶς om. Ra 

ὄψει ἢ: ϑεάσῃ a post ὁμοίως add. δὲ 14 δοχεῖ στίλβειν ἃ 15 μὲν 

om. ἃ 16 δὲ alt. om. R 11 γὰρ R 18 ἐγγυτάτω [] 20 ἔχουσι ἃ 

ἐγγυτέρω ἃ 32 τὰς om. Ua 28 ἐχ τῶν R στίλβειν post λαμπρὰ 

colloc. R: post σωμάτων à 24 χἂν, om. δ᾽ R 25 τὸ λυχνιαῖον φῶς a: τῷ 

λυχνιαίω φωτὶ RU 
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- 
t 

ATE Ts bj 3 ἂς ΄ ^ - Y » 

p.782339 Ἰγχωρεῖ δὲ xat διὰ ϑατέρου ϑάτερον óevy ÜT, vat, xal ἔσται 45 

τοῦ διότι ἣ ἀπόδειξις. 

b , b J NN - ' ΄ s. 09 M T 5 ' P NEQU A 

Πρὸ τούτου μὲν γὰρ διὰ τοῦ μὴ στίλβειν τὸ ἐγγὺς εἶναι αὐτοὺς ἐδείχνυτο, 
μέσου μὲν ὄντος ὅρου τοῦ μὴ στίλβειν, μείζονος δὲ τοῦ ἐγγὺς εἶναι. ἐὰν 

ἀντιστρέψωμεν τούτων τὴν τάξιν xal τὸν μὲν μείζονα μέσον ϑῶμεν, τὸ | σι 

ων Q2 

(n^ 

υἹὺς εἶναι, τὸν ὃὲ μέσον, τὸ μὴ στίλβειν, μείζονα, ποιοῦμεν τοῦ διότι 38r 

συλληγισαόν" χυρίως γὰρ T, αἰτία ἐν τῷ μέσῳ γίνεται. οἷον οἱ πλάνητες 
΄ 

ἐγγὺς ὃν οὐ στίλβει: οἱ πλάνητες ἄρα οὐ στίλβουσιν. (0^ 
τὶ , * ^N ^ 

εγγὺς εἰσι" τὸ ὁ 

C Y - A, IN M , - , 7 ' 5 b Y , ^N , 

Οὐτος οὖν X00 Otott, OtOtt! EX TOU QUXLO00 τὸ αἰτιατον ἔδειξε, λέγω OT εχ 
5» M 

10 τοῦ ἐγγὺς εἶναι τὸ μὴ στίλβειν. DIS 

p.i8b4 lldAtv ὡς τὴν σελήνην δειχνύουσιν, ὅτι σφαιροειδής. 

Va 

Eisoov τῶν αὐτῶν παράδειγμα. εἴπομεν OZ ἰχανῶς ὅτι, εἰ μὲν Ex τοῦ 
σχήματος τοὺς φωτισμοὺς τῆς σελήνης συλλογισόμεϑα, τοῦ διότι ἔσται ὃ 

συλλογισμὸς ἐχ τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατὸν συνάγων, εἰ ὃὲ ἔμπαλιν, τοῦ ὅτι. 

15 μ.1830᾽:}1 Ἐφ᾽ ὧν δὲ τὰ μέσα μὴ ἀντιστρέφει xal ἔστι γνωριμώ- 

τερον τὸ ἀναίτιον. 

"ἱπὼν περὶ τῶν ἀντιστρεφύντων αἰτίων χαὶ αἰτιατῶν λέγει xal περὶ 

τῶν μὴ ἀντιστρεφόντων. ὅταν οὖν, φησί, μὴ ἀντιστρέφῃ ὃ μέσος ὅρος 

πρὸς τὸν μείζονα, τουτέστι τὸ αἴτιον πρὸς τὸ αἰτιατόν, ὅταν μὲν τὸ αἰτιατὸν 

50 γνωριμώτερον T, (ἀναίτιον δέ φησι τὸ αἰτιατόν" γνωριμώτερον δὲ τοῦτ᾽ 

ἔστιν, ὅτι τοῦ αἰτιατοῦ ὄντος πάντως ἀνάγχη εἶναι τὸ αἴτιον, ὥσπερ ἐν τῷ 
λέγοντι συλλογισμῷ ᾿ἣ γυνὴ τέτοχεν, fj τετοχυῖα πεπλησίαχεν ἀνδρί " γνωρι- 

Z b μώτερον γὰρ τὸ τετοχέναι" τούτῳ μὲν γὰρ ἕπεται τὸ πεπλησιαχέναι, τῷ δὲ 20 
, *, - -T - κων CD e , , - , MA Δ 

πεπλησιαχέναι οὐ τοῦτο" οὗτος οὖν τοῦ ὅτι ὃ συλλογισμός, οὐ τοῦ διότι, διότι 

25 ἐχ τοῦ αἰτιατοῦ, τοῦ τετοχέναι, τὸ αἴτιον, τὸ πλησιάσαι ἀνδοί, συνήγαγεν ὡς 

πάντως ἑπομένου τῷ αἰτιατῷ τοῦ αἰτίου " εἰ γάρ τοι τέτοχε, πάντως xol πε- 

πλησίαχεν ἀνδρί), ἐπὶ τῶν οὕτως οὖν ἐχόντων οὐχ ἔστι τὸ διότι συλλογί- 

4 post μὲν add. οὖν R 9 post ἀντιστρέψωμεν add. φησι a 9. 6 τὸ ἐγγὺς εἶναι 

μέσον ϑῶμεν ἃ 6 τοῦ δὲ R 1? post μέσῳ add. ὅρω R θεωρεῖται à 

9 οὕτως R διότι ἐκ RU: ἔσται συλλογισμός. ἐχ γὰρ ἃ δείχνυται ἃ 1 'Eg' 

ὧν δὲ---διότι δ᾽ οὐ (011---18) ἃ 12 post παράδειγμα add. ἐχτίϑησι. περὶ οὗ καὶ πρό- 

τερον à εἴπομεν] p. 168,90 sq. δὲ om. à post ἱχανῶς add. περὶ τούτων R. 

13 ἔσται a: om. RU 15. 16 Ἔτι ἐφ᾽ ὧν τὸ μέσον — ἅπαν ἀναπνεῖ ζῶον (b18—23) ἃ 

17 post ἀντιστρεφόντων add. τῶν R 19 post μείζονα add. αὐτοῦ U ὅταν μὲν RUa*: 

τοῦ δὲ αἰτίου a! 20 αἴτιον δέ R γνωριμώτερον ---21 τὸ αἴτιον om. a! 21 ὅτι 

Ua?: om. R: fort. ὅτε sive ὅταν post αἴτιον addiderim τοῦ δὲ αἰτίου ὄντος μὴ πάντως 

ἀνάγκη εἶναι τὸ αἰτιατόν 22 ἀνδρὶ πεπλησίαχε ἃ fort. ἀνδρί, (fj γυνὴ ἄρα πεπλη- 

σίαχεν ἀνδρί 25 μὲν om. Ua τῷ — 24 τοῦτο om. R τῷ a: τὸ U 

24 post ὅτι add. ἔσται ἃ 250 có alt. R: roo Ua 26 ἐπόμενον U 21 ἀνδρὶ 

ante 20 πάντως colloe. a post ἀνδρὶ add. συνήγαγεν U 
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EA M ' , o - S ENS M 5 LA! ^"— W^ € , 

σασϑαι διὰ τὸ μὴ πάντως ἕπεσϑα! τῇ αἰτία τὸ ἀποτέλεσμα. τοῦ δὲ ἑτέρου 38! 
΄ , AS —- 0C - , Y 

τρόπου οὐχ ἐυνήσϑη, λέγω δὴ τοῦ ὅτι τοῦ μὲν αἰτίου ὄντος χαὶ τὸ αἰτια- 
, 

τόν ἐστι, τοῦ δὲ αἰτιατοῦ οὐ πάντως τὸ αἴτιον, διότ' μηδὲ χυρίως ἁπλῶς 95 
M 

ὠχριάσεως αἴτιον τὸ τετοχέναι ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός, εἴ qe μὴ πᾶσα 
ὃ ὠχρίασις ὑπὸ τοῦ τετοχέναι. ἐὰν δὲ λάβωμέν τινα ὠχρίασιν. p, ὑπὸ τοῦ 

338-05 ΚΝ τῶ καὶ Y - , - 

τεχεῖν γενομένην ἀλλ᾽ ὕπ᾽ ἄλλου τινός, οὐ χαλῶς φαμεν ἐπὶ ταύτης ὅτι xoi 
Y * » ἃ ^ e , 5 , 

αἰτιατοῦ ὄντος τὸ αἴτιον οὐχ ἔστιν: οὐδὲ γάρ ἐστιν T, τοιαύτη ὠχρίασις 

αἰτιατὸν τοῦ τετοχέναι ἀλλ ἄλλου τινός. χαϑόλου γὰρ ἀδύνατον αἰτιατόν τι 

εἶναι VT, ὄντος τοῦ αἰτίου" εἰ γὰρ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ αἰτίου γίνεται, πάντως 80 

10 ἀνάγχη τοῦ αἰτιατοῦ ὄντος xal τὸ αἴτιον εἶναι. τὸ δὲ αἴτιον τῆς πλάνης j, 
[4 , ^ ^ M 3,54 πος I 2 e * , ^, Nc 

διωνυμία xai τὸ τὸ αὐτὸ εἶδος T, πάϑος ὑπὸ πλειόνων δύνασϑαι αἰτίων γίνε- 
πεν. τὸ , AME 5 ' PRA - LI v ' ΄ 

σϑαι. διὰ τοῦτο μόνως ἔλαβε τὸ δύνασϑαι τοῦ αἰτίου ὄντος μὴ πάντως 
M *. , , E J * ΄ - 5 A E E Β 

Ξιναι τὸ αἰτιάτὴν. οὐ uv τουῦναντιον τοῦ Q'itaxoU OvtOS UT, etyat τὸ αἴτιον. 

* ? 5 - , ^ v ^ à , , , 

ἀλλ᾽ εἰ τῶν πρός τι τὸ αἴτιον zai τὸ αἰτιατόν. πῶ φαυεν αὐτὰ UT, ἀντιστρέφειν 
ἐδ ' 4 «FA - 27. δΝ » οὐδ i ΝᾺ 5» hl ' ^A o 

15 xai ἐνδέχεσϑαι τοῦ αἰτίου ὄντος τὸ αἰτιατὸν p, εἶναι; δυνάμει δῆλον ὅτι 
^ Y CIV ^ » * , D *, ΄ v ΔῸΣ ε -ὠ ^ 

τὸ αἰτιον λέγοντες xal οὐχ ἐνεργείᾳ χαὶ οὐχ ὡς αἴτιον ἀλλ᾽ ὡς πρᾶγμα. 35 
- e. , ^ b] A 354 ' » e LORD. ce » 5 , 

οἷον ὁ otxoü0Mos ἐστὶν οἰχίας (LT, οὔσης ὡς το!αάνὸς ἕξιν ἔχων" εἰ ὑέντοι 
A - 

g^ [2 R el S [21 — -— QU, ἀνάγχη πάντως xat τὸ αἰτιατὸν εἶναι" τῶν πρός τι γὰρ ταῦτα, 
Y , ΄, * X 

χαὶ ὡς ἔστι ϑάτερον, xai ϑάτερον. εἰ δυνάμει τὸ αἴτιον, xal τὸ αἰτιατὸν 

20 δυνάυει, εἰ OE ἐνεργείχ τὸ αἴτιον, wai τὸ αἰτιατὸν πάντως ἐνεργεία. 

ἱπὼν ὅτ' ὃ τοῦ Oct xal ὁ τοῦ διότι συλλογισμὸς χατὰ τὴν αὐτὴν 

ῦ 
, , , , ^ - ^ » 

95 ὃι ἀυέσων μόνως προτάσεων περαίνεται, 6 δὲ τοῦ ὅτι χαὶ Ot ἐυμέσων. 
M ἔ Ὡς [rd e M m ὩΚ 2 - 3 - M v P ,.- 440 ἕτερον δέ, ὅτι ὁ μὲν τοῦ ὅτι 3x τοῦ αἰτιατοῦ τὸ αἴτιον συλλογίζεται, 

^N - mA , - 3. ' ? A - ^ , , 

ὃ ὃξ τοῦ διότι ἐχ τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατόν, ϑεὶς τοῦ δευτέρου τρόπου παρα- 
' b] , ' , , ' ^ - 

δείγματα τὸ τε χατὰ τοὺς ἀστέρας xol τὸ χατὰ τὴν σελήνην τοῦ προτέρου 
v m $95 Y oa s Lt - , n ' ' -— 

πσριθειγμαι οὐδὲν ἔϑηχε. διὰ τοῦτο οὖν νῦν ἐπαναλαυβάνει τὸν περὶ τοῦ 

80 πρώτου τρόπου λόγον, ἵνα χαὶ αὐτὸν διὰ παραδείγματος πιστώσηται" οὐδὲ 45 

1 διότι --- ἔπεται U συμπέρασμα R: συμπέρασμα. ἐν ἄλλῳ, αἰτιατόν a? 9 post 

αἰτιατοῦ add. ὄντος a 1 diyplasey ec U τὸ τετοχέναι αἴτιον ὠχριάσεως ἃ 

εἰ γὰρ R 5 «0 pr. l. Ua 6 τετοχέναι à φήσομεν ἃ 8 ἀδύνατον γὰρ 

χαϑόλου, om. αἰτιατόν Ra 11 τὸ alt. Sa: om. RU δύνασϑαι post τὸ prius 
colloc. ἃ. 12 μόνον a τοῦ Sa: om. RU 13 οὐ---αἴτιον om. U fort. 

(τὸ) τοῦ 14 αἰτιατὸν ---αἴτιον U 15. 16 φαμὲν οὖν ὅτι. δυνάμει τὸ αἴτιον λέγομεν ἃ 

16 καὶ οὐχ RU: δυνατὸν εἶναι μὴ ὄντος τοῦ αἰτιατοῦ. οὐ γὰρ ἃ post αἴτιον 2d λέ; ἴομεν 

εἶναι ἃ 11 ἐστὶν RU: δύναται εἶναι ἃ οὔσης καϑὸ ἕξιν ἔχει τοιάνδε ἃ 
18 ληφϑείη ἃ 19 εἰ γὰρ τὸ αἴτιον δυνάμει ἃ 20 τὸ αἴτιον om. R πάντως 

om. U 31.22 lemma om. a 21 ἔστι αὶ 25 μόνως om. R post ὅτι 

add. zai δι᾿ ἀμέσων a 27 post τρόπου add. πλεῖστα Ua —— 28 τά τε U 
τὸ χατὰ om. U 29 παραδείγματος U ἔϑηχας R νῦν om. ἃ ἀναλαυ.- 

βάνει U 80 αὐτὸν post παραδείγματος colloc. R παραδειγμάτων Ua, αἱ ef. p. 174,9 
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γὰρ ὡς ἕτερόν τινα τρόπον τοῦτον ἐχτιϑέμενος τῆς ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιστήμῃ 98r 

διαφορᾶς τοῦ ὅτι χαὶ τοῦ διότι οὕτως ἀνέλαβε ταῦτα (οὐδὲ γὰρ ἔστιν ἕτερόν 

τινα εὑρεῖν) ἀλλ᾽, ὡς εἶπον, ἵνα xal αὐτοῦ παράδειγμα ϑῆται. τί οὖν ἐστι 
b 2 ) A S 4 E ϑετ à UJ $i A x ὁ AAÉE ὃρός 

τὸ ἐφ᾽ ὧν τὸ μέσον ἔξω τίϑεται; τὴν ἀρχὴν μὲν δ᾽ Ἀλέξανδρός φησιν 

ὅ ὅτι διὰ τούτων τὸ δεύτερον σχῆμα σημαίνει" χαὶ γὰρ τὰ παραδείγματα ἃ 

τίϑησι τοῦ δευτέρου ἐστὶ σχήματος" διὸ χαὶ ὑπονοήσειεν ἄν τις τὸ ἔξω 
τίϑεσϑαι τὸν μέσον ὅρον τοῦτο αὐτῷ σημαίνειν. οὐ τοῦτο Oi αὐτῷ σημαί- 
νει τὸ ἔξω τίϑεσϑαι τὸν μέσον ὅρον ἀλλ, ὡς χαὶ 6 ᾿Αλέξανδρος προϊών 50 | 

φησιν, ἔξω τίϑεσϑαι τὸν μέσον λέγει ἀντὶ τοῦ πορρωτέρω τῆς προσεχοῦς | 

10 αἰτίας" τοῦτο δέ, ἵνα μὴ τὴν χυριωτάτην xal προσεχῆ, αἰτίαν ἔχῃ 6 μέσος, 
ἀλλ ἔμμεσοι ὦσιν at προτάσεις. τοιοῦτος γὰρ ἦν ὃ πρῶτος τῆς διαφορᾶς 

τρόπος τοῦ ὅτι πρὸς τὸ διότι: τὸν γὰρ τοῦ ὅτι συλλογισμὸν μὴ ἀμέσους 

ἔχειν τὰς προτάσεις ἔλεγεν ἀλλ᾽ ἐμμέσους. δῆλον δὲ τοῦτο xal ἐξ | αὐτῶν 38v 

ὧν ὃ ᾿Αριστοτέλης λέγει" οὖς μὲν γὰρ τίϑησι συλλογισμοὺς τοῦ μέσου | Sp JS LH aed eo TER u 
, , ' - Ὁ , , t€ , , - SC e. mx 

15 σχήματος, λέγω δὴ τοῦ δευτέρου, ἐφεξῆς τίϑησιν ἐν οἷς φησιν “ὃ δὲ συλλο- 
D 

, - - ΔῸΣ Ξ E , S 2 - d ψ DATES Y Ἂ γισμὸς γίνεται τῆς τοιαύτης αἰτίας ἐν τῷ μέσῳ σχήματι ὡς δὴ μηδὲν εἰ 
^ ' , [rd ^N M , , € * , e 9$ 8 » 

ρηχὼς περὶ τούτου. ὅτι δὲ τὸ πόρρω τίϑεσϑαι τὸν μέσον ὅρον οὐδὲν ἄλλο 

αὐτῷ σημαίνει T, τὸ ἀφεστηχένα! τῆς προσεχοῦς αἰτίας, δηλοῖ ἐν οἷς πάλιν 
c ust ὀλίγα φησὶν “ἐοίχασι δὲ αἱ τοιαῦται τῶν αἰτιῶν τοῖς χαϑ’ ὑπερβολὴν 

20 εἰρημένοις" τοῦτο δέ ἐστι τὸ πλέον ἀποστήσαντα τὸν μέσον εἰπεῖν᾽᾿. του- 

τέστι τῆς αἰτίας ἀποστήσαντα. 

Περὶ uiv οὖν τούτου τοσοῦτον. τίϑησι δὲ παράδειγμα τῶν ἐμμέσων προ- 

τάσεων τοιοῦτον εἰ γὰρ ϑελήσομεν, φησί, δεῖξαι ὅτι οὐχ ἀναπνεῖ ὃ 

τοῖχος διὰ τὸ μὴ εἶναι αὐτὸν ζῷον, τοῦ ζῴου δηλονότι μέσου ὅρου ὄντος, 

25 τοῦ ὅτι ἔσται ὃ συλλογισμός" οὐ γὰρ τὴν προσεχῆ αἰτίαν τοῦ πράγματος 

ἔλαβεν. οὐ γὰρ διὰ τοῦτο οὐχ ἀναπνεῖ, ἐπεὶ μή ἐστι ζῷον" εἰ γὰρ τοῦτο 
ἦν, φησίν, αἴτιον τοῦ μὴ ἀναπνεῖν τὸν τοῖχον, τὸ μὴ εἶναι αὐτὸν ζῷον, 10 

ἔδει πᾶν ζῷον ἀναπνεῖν. νῦν δὲ πολλὰ τῶν ζῴων οὐχ ἀναπνεῖ, οἷον 
» ' ' e , , 3 Ν X MJ e , , gero - 

τὰ ἔντομα πάντα xui ot ἰχϑύες. ἀληϑὲς μὲν γὰρ ὃ μή ἐστι ζῷον, τοῦτο 
ἊΝ ΕΣ 30 υηὃὲ ἀναπνεῖν, xal ἕπεται τῷ ἡγουμένῳ τὸ ἐπόμενον᾽ οὐ μὴν τοῦτο αἴτιον 

τοῦ υὴἡ ἀναπνεῖν. ἀλλ᾽ 6 διὰ τοῦ μὴ ἔχειν τὸν τοῖχον πνεύμονα συλλο- 
, e » - - , “3: , v 

γἰζόμενος ὅτι οὐχ ἀναπνεῖ τοῦ διότι εἶπε συλλογισμόν: τὴν αἰτίαν γὰρ ἔχει 

τοῦ πράγματος ἐν τῷ μέσῳ ὅρῳ ὃ δὲ διὰ τοῦ μὴ εἶναι ζῷον τοῦ ὅτι, 
διότι ἀφέστηχε τῆς αἰτίας ὃ μέσος ὅρος. ἐνταῦϑα δὲ εἰχότως ἀπορήσειεν 1 

35 ἄν τις πρὸς τὰ παρὰ τοῦ ᾿Αριστοτέλους εἰρημένα, ἐν οἷς φησιν εἰ γὰρ τὸ 
ux εἶναι ζῷον τοῦ μὴ ἀναπνεῖν αἴτιον, ἔδει τὸ ζῷον εἶναι αἴτιον 

τοῦ ἀναπνεῖν: δοχεῖ γὰρ τῇ σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφῇ χαχῶς χρήσα- 

1 τοῦτον om. U ὃ χαὶ τοῦ πρώτου ἃ 4 xat' ἀρχὰς ἃ ( ante οὐ 
add. ἀλλ᾽ ἃ 8 ὅρον om. R post ὁ add. αὐτὸς ἃ 9 post μέσον add. 

ὅρον à 10 post μέσος add. ὅρος a 14 φησίν a 15 τοῦ om. Ua 

ἐφεξῆς] p. 78523 16 τῷ δευτέρῳ a! δὴ om. R 11 αὐτοῦ ἃ τίϑεται U 
18 δῆλον Ra 19 ὀλίγον ἃ pev ὀλίγα] p. (8528 23 ϑελήσαιμεν a 

24 τοῦ μηδὲ KR 21 φησίν om. R 31 ἀλλ᾽ ὃ διὰ τοῦ a: ἀλλ᾽ ὅτι διὰ τοῦ U: 

ἀλλὰ R 32 ἔχει om. R: ἔϑηχεν, sed post 33 πράγματος ἃ 94 ἀφέστηχεν ἐκ τῆς U 
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-1 Q 

σϑαι ἀπὸ τοῦ ἡγουμένου ποιησάμενος τὴν ἀντιστροφήν. εἰ γὰρ τὸ μὴ 38" 
- , Y - ' 

ζῷον, φησίν, atxtov τοῦ μὴ 
' e , i 

γὰρ ἡγούμενον μὲν εἰ 

(Sb tg εἰ 

Nu 
^ - 

φαμεν πρὸς ταῦτα; 

5 ἀντιστροφὴν λέγων “ὅτι, εἰ τὸ μὴ ζῷον οὐχ ἀναπνεῖ, ἀνάγχη τὸ 
ζῷον πᾶν ἄναπνε 

à t 
ἵν, 

στροφῖ. νῦν δὲ ἘΝ οὕτως εἴπεν᾽ οὐ γὰρ ὡς ἐπὶ προτάσεων ἁπλῶς € 
* , 34 32 e b Ju S E] € 

ὕετο τὸν λόγον ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ αἰτίου xai αἰτιατοῦ. διὸ οὐχ s 

ἀπηφάσε'! ἕπεται τὸ μὴ ὑπάρχειν, xal τῇ χαταφάσει ἕψεται τὸ ὑπάρχειν᾽ 

10 τὸ ἀναπνεῖν δηλονότι, ἀλλ᾿ εἰ f, ἀπόφασις αἰτία τοῦ μὴ ὑπάρχειν, 

ἀναπνεῖν, τὸ ζῷον αἴτιον τοῦ ἀναπνεῖν ἔστι 
—- , b *, - , 

ζῷον, ἑπόμενον δὲ τὸ μὴ ἀναπνεῖν. τί οὖν 
3A - , - ' 

emt πρητάσεων ἁπλῶς ξΞποίξιτο τὴν 

M 

τῷ ὄντι χαχῶς ἐχρήσατο τῇ σὺν ἀντιϑέσει dvu- 

χατάφασις τοῦ ὑπάρχειν, ἵνα, ὡς εἶπον, λάβῃ τὸ αἴτιον xai τὸ αἰτιατόν " 
στα , P4 [d T , Ὁ] » - ρ , ' 

ἐπὶ τούτων δέ, ὡς εἶπον, ἀληϑὲς ἐχ τοῦ SIDON MES ποιήσασϑαι τὴν ἀντι- 
Ἁ 

EUM» 2a y τὸ dole udo ἀνδράσι γυναῖχας αἴτιον τοῦ τίχτειν αὐτάς, 
^ 

τὸ μὴ πλησιάζειν ἀνδράσιν αἴτιον γίνεται τοῦ uj vexsiv* xal & 

15 ναυαγεῖν τὸ e πλεῖν αἴτιον, τοῦ ναυχγεῖν ἄρα τὸ πλεῖν αἴτιον ἔσται" χαὶ 

εἰ τοῦ μὴ εἶναι χαρποὺς αἴτιον τὸ ἡ ὗσαι, τοῦ εἶναι dpa αἴτιον ἂν εἴη 
» bi ? , e , 5 - - ΄ 

τὸ σαι" χαὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. ὥστε οὐ χαχῶς ἀπὸ τοῦ ἡγουμένου 

ἐποιήσατο τὴν ἀντιστροφὴν αἴτιον λαβὼν χαὶ αἰτιατόν. τ 

y 5 ἘΣ 3. » ' "E »» ΄ς s ' * » , - 

E«t eco ὧν το ξΞσον £60 τίϑεται XaOt «do ἐν τούτοις, τοῦ "e 1 L| 

o * * -— ^ , b] ^ ; 

20 Ott xat Οὔ τοῦ OtOt! Ἢ G 00st 

S bis ud ὅτ 

ἐν δευτέρῳ σχήματ' τοῦ διότι συλλογισυὸς 
-- 

x [0] εἰ 2 - ce o c o 

(te e 

(Q^ c (τ c o» o DIS -- τ 
φημι E ἐν τῇ ὑπὸ τὴν ὀρϑὴην σφαῖραν οἰχήσει ὃ χύχλος ὃν χινεῖται 

- 2 Y m cvv à Ν πῶς AN - 5 - P 
25 ἥλιος ἴσον ἔχει τὸ ὑπὲρ γῆν futxÓxÀtov τῷ ὑπὸ γῆν" ἐν οἷς ἐστι μείζων 

»*5 LE: y b * - , ^ £6 

ἡμέρα χαὶ ἐλάττων, οὐχ ἔστιν ἴσον τὸ ὑπὲρ γῆν μέρος τοῦ ἡλιαχοῦ χύχλου τ 
- 

v Y - 
tc. ὅτι τὸ ἔξω τίϑεσϑαι οὐ λέγει ἐν τῷ 

ξ αὐτῶν uds ὡς ἐπὶ BA E φησί, 

7i 
τῷ 

. A eio ^ -— * -— hd , E x La 

ὑπὸ γῆν ἐν τῇ ὑπὸ τὴν ὀρϑὴν σφαῖραν ἄρα οἰχήσει οὐχ ἔστι μείζων ἡμέρα 

xal ἐλάττων. xal ἔστιν οὗτος τοῦ διότι συλλογισυός" ἢ (ào προσεχὴς αἰτ , 

Ux 

*, - , 2 ' [rd aO , , ' 

εν τῷ μεσῳ ἐστιν Ὀρῷ. χαι ὁπὲρ autos φησι, τὸ τοῦ ᾿Αναχάρσιδος, 

30 “ἐν ΤῊΣ ἄμπελοι οὐχ εἰσίν, ἔνϑα μέϑη ἐστίν, ἄμπελοι εἰσίν, ἐν Ex 
» ) 

ὃαις ἄρα μέϑη οὐχ ἔστι᾽, xat οὗτος δῆλον ὅτι 6 συλλογισμὸς τοῦ διό 

l post ποιησάμενος add. τὸ ἑπόμενον, ἤτοι Ra 2 post αἴτιον alt. add. ἔσται ἃ 

, 
Ü- 

90 

25 

3 μὴ prius om. Ra! μὴ alt. om. Ua! 4 προτάσεως Ra post ἐποιεῖτο add. 

τὸν λόγον, ἤτοι ἃ 5 post λέγων add. οὕτως ἃ 6 πᾶν om. U ἐχέχρητο U 

( οὐδὲ γὰρ αὶ προτάτεως Ra post προτάσεων add. ἢ U 8 αἰτίας R 
9 ἕπεται alt. ]. R 11 post χατάφασις add. αἰτία a λάβῃ post αἴτιον colloc. U 

τὸ utrumque om. U 13 ante γυναῖχας add. τὰς R post αἴτιον add. γίνεται U 

14 ἀνδράσιν RU: αὐτὰς a γίνεται om. ἃ τίχτειν ἃ 15 τοῦ νὴ R 

τὸ (ante ναυαγεῖν) U τοῦ (ante πλεῖν) R ἐστι R 11 τούτων R 19 τίϑεται 

ἔξω Ua at cf. p. 173,21 20 post διότι add. ἐστὶν R τὸ RU: δὲ τίϑετα LU τα 

post λέγει add. τὸ U 21 ἐπὶ RU: καὶ a 22 μόνον ἃ - 28 post ἐν add. 

τῷ ἃ γίνεται συλλογισμός U ἰδοὺ---24 οὕτως (οὕτως om. U) RUa?: ἔστι γὰρ 

χαὶ ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογισμὸς τοῦ διότι. οἷον a! 25 μείζων post 20 ἡμέρα 

eolloc. U 5 om. R 27 ἄρα σφαῖραν a 28 εἶναι R 
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, v - ^ * ^ ^ - * 

στί: προσεχὲς γὰρ αἴτιον τοῦ μὴ εἶναι μέϑην τὸ μηδὲ ἀμπέλους εἶναι" χαὶ 88. 
- τὰ. “ 

jua δεύτερον. xai ἐπὶ 
UL , 

ἄλλων πλείστων τὸ αὐτό. (02 ὧν 

ce Le o c 
, R ΄ , ^ , 

τέστιν ἐν « ὃ μέσος ὅρος ἔξω τίϑεται xai γίνεται τὸ συμπέρα- 45 

DEN, 2 

tt, ἐὰν Oi ἀποφατιχόν. ἐν τῷ δευτέρῳ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν προχειμένων᾽" 
ζι 

2 

σμα ἀποφατιχόν. δῆλον γὰρ ὅτι, ἐὰν χαταφατιχὸν T, ἐν τῷ πρώτῳ δείχνυται 

a 

: ζῷον, πᾶν ἀναπνέον ζῷον, οὐδεὶς ἄρα τοῖχος ἀναπνεῖ" ἐν 

Σχύϑαις ἄμπελοι οὐχ εἰσίν, ἔνϑα εἰσὶν αὐλητρίδες, ἄμπελοι εἰσίν, ἐν Xxó- 
10 ϑαις ἄρα οὐχ εἰσὶν αὐλητρίδες. χαὶ δυνατὸν μὲν ἣν xal διὰ τοῦ πρώτου 

τ 
ς 

^ 

σχήματος ποιήσασθαι τὸν συλλογισμὸν [2 τε ἀποφατιχὴν πρότασιν ἄντι- 5 

ἔρασμα. εἰ γὰρ οὐδεὶς τοῖχος ζῷον, χαὶ οὐδὲν ζῷον στρέψαντα xal τὸ συμπει 

τοῖχος ἀλλὰ xai πᾶν ἀναπνέον ζῷον" χαὶ συνάγεται E “οὐδεὶς τοῖχος 

ἀναπνεῖ. ἀλλ᾽ “οὐδὲν ἀναπνέον τοῖχος᾽ - ἀντιστραφέντος οὖν xal τοῦ συμ- 

15 duced γίνεται “οὐδεὶς τοῖχος ES ἀλλ ἐπειδὴ ἁπλούστερον διὰ 
τοῦ δευτέρου σχήματος συνήγετο, διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε, ζητητέον δὲ 

τὴν αἰτίαν, διὰ τί μὴ γίνεται ἐπὶ τοῦ προχειμένου ἐν πρώτῳ σχής- 

watt συλλογισμός. εἰ ΡΟ δυνατὸν xal ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος ἀποφα- | 
τιχὸν συναγαγεῖν συ πέρασμα. ὡς ὅταν εἴπω ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος ζῷον, οὐδὲν 39r 

20 ζῷον λίϑος, iiec ἅ ἘΠῚ ἄνϑρωπος λίϑος᾽, διὰ τί μὴ xal ἐπὶ τοῦ προχειμέ- 

νου; φημὶ ὅτι, ὅταν μὲν εἴπω ᾿ πᾶς ἀνϑρωπος ζῷον, οὐδὲν ζῷον λίϑης, οὐ- 

δεὶς ἄρα ἄνϑρωπος λίϑος᾽, οὐχ αἴτιον ἔλαβον τὸν μέσον ὅρον τοῦ μὴ χατη- 

γορεῖσϑαι τοῦ ἐλάττονος τὸν μείζονα" οὐδὲ γάρ, ἐπειδὴ ὁ ἀνϑρωπος ζῷόν 

ἐστι, διὰ τοῦτο οὐχ ἔστι λίϑος. ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν αἰτίων δεῖ τὸν μέσον ὅρον 5 
95 τοῦ ἐλάττονος ἀποφάσχεσθαι χαὶ αἴτιον γίνεσϑαι τοῦ OU ἑαυτοῦ xni τὸν 

υξίζονα amoto φάσχεσϑαι τοῦ ἐλάττονος. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν χαταφατιχῶν συλλο- 

γισμῶν διὰ τοῦτο, ὃ μείζων τοῦ ἐλάττονος χατηγορεῖται, ἐπειδὴ χαὶ ὁ υέσος. 

χαὶ διὰ τοῦ μέσου χατηγορεῖται χαὶ αὐτὸς τοῦ ἐλάττονος, οὕτω δῆλον ὅτι 
- ' - ^ Y -— 3 - T 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἀποφατιχῶν δεῖ q(veoi)aut, εἴ γε τῷ ὄντι αἴτιον δεῖ εἶναι τὸν 

80 μέσον τοῦ τὸν ὠξίζονα τῷ ἐλάττονι μὴ ὑπάρχειν. xal ἀποφάσχεσϑαι τὸν 

υέσον τοῦ ἐλάττονος xal OU ἑαυτοῦ τὸν μείζονα αὐτοῦ ἀποφάσχεσϑαι. ἐπεὶ 10 

οὖν ϑέλει τοῦ ἐλάττονος ἀποφάσχεσϑαι ὃ μέσος. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ σχήματ 

1 ἐστί οπι. U "ἢ (post τὸ) R εἶναι alt. Ra: ἔχειν U 5 οἷς a 

6 ἡ καταφατιχόν R 1 post δευτέρῳ add. σχήματι a 10 αὐλητρίδες οὐχ εἰσίν U 

13 οὐδεὶς om. U τοῖχον alt. l. R 11 γίνεται post προχειμένου colloc. a 

ante ἐπὶ add. xai a ἐπὶ a: διὰ RU 18 εἰ U: xai Ra xai om. U 

19 συναγεῖν sic R: συνάγεσθαι a 20 διὰ τί---29 λίϑος om. U post τί add. οὖν a 
2] post φημὶ add. οὖν a 26 ἀποφάσχεσϑαι a: ἀποφάσχειν RU post γὰρ add. 

χαὶ à 21 τὸν (ante ἐλ.) R 28 post αὐτὸς add. διὰ R 80 τοῦ ἐλάττονος U 

post ἀποφάσχεσϑαι add. xai R 81 μέσον Ua: μείζονα R immo δι᾿ αὐτοῦ 

sive δι᾽ ἐχείνου αὐτοῦ RU: τοῦ ἐλάττονος ἃ ἀποφάσχεσθαι ἃ: ἀποφάσχειν RU 
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| δ. 2yBZ- dio Siem ERES iun gr οὐχ ἐνδέχεται: τὴν ἐλάττονα πρότασιν ἀποφατιχὴν εἶναι, διὰ τοῦτο οὐχ οἷόν 39 

| τέ ἐστιν ἐν τῷ πρώτῳ σχ qe ἀποφατιχὸν συλλογισμὸν τῆς αἰτίας γενέσϑα!, 
Ἶ zi ὃ 7 ιχῇς προτάσεως μή, ὡς ren δύο ἀντιστροφὰς ποιησώμεϑα, τῆς cl (Ὁ 

^ Qo 

τὶ o G ma i 
[rd DJ - o M ν» 

);. ὅπερ δὴ εἶπον, ὅταν εἴπω ᾿πᾶς τ ρα κὰν ζῷον. 
Jd ^ Σ B » Y ΄ ΄ τὰ 

5 οὐδὲν ζῷον λίθος, οὐδεὶς ἄρα ἀνϑρωπος λίϑος᾽, οὐχ ἔστιν αἴτιος 6 μέσος I5 
΄ * - σ ^t 

ὅρος τοῦ συμπεράσματος ἀλλ᾽ ἢ φύσις αὐτὴ τῶν ὅρων. τὸ piv γὰρ μηδὲν 
i 

ζῷον λίϑον inde 6uoíez ἐστίν, ὥσπερ ἂν εἰ μηδὲ ξύλον c 
x , € €- , 

δ λέγειν ᾿ πᾶς ἄνϑρωπος ζῷῴον᾽ οὐχ αἴτιον 
p 

^N »* Ἁ Ἁ 8 

μηδὲ ἄλλο τι τῶν παρὰ τὸ ζῴον᾽ τὸ 

τοῦ μὴ εἶναι τὸν ἀγθρίοθθον λίϑον, ἐπεὶ xai μὴ ζῷον ὧν ἠδύνατο μὴ 
^i ^ » “νας « 

10 Mos. ὅταν aei εἴπω ἡ προς ἄνϑρωπος ἀψ pon πᾶς λίϑος dei as οὐδεὶ 

, ' , ΟῚ ι “70 a v *, , E 
eR ἄψυχον εἶναι" ἐπειδὴ γὰρ γένος ἐστὶ τοῦ λίϑου τὸ ἄψυχον. οὐ μετέ- 90 

A - 5» 7 $5 - 
χει ὃξ τοῦ γένους 6 ἄνϑρωπος, διὰ τοῦτο οὐδέ τινος τῶν ὑπὸ τὸ γένος εἰδῶν 

, * ΄ 5 ET. arzt m A μεϑέξει, ὧν ἐστι xoi 6 λίϑος. μόνως ἄρα ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι ὁ τῆς 

15 τοιαύτης αἰτίας συλλογισμός. 

2 , - e. - 5 p. 18,828 Βιοίχασι δὲ αἵ τοιαῦται τῶν. αἷτ ι 
3 prs " " - - » H sr : pese dos — — 

βολὴν et'prnuzvots ποτο. 06 OI πὰ W«XASOV üuO0oQi σαντα το 

φιλόσοφης τὸ τοῖς χα ϑ᾽ ὑπερβολὴν s 5 -- o - 7E ()- x o - wv G 

*-c 

a e x [0 
ὭΣ 
A ' y 

" -23 , * ' - * ^ , 2 M - 

30 σῦϑα! τῷ Bee ἀντὶ τοῦ “τοῖς πολὺ διεστηχόσ! χαὶ ἐξηγητ 
, 

e Φ [0] zh ec ΕΝ [0] 2 o 
Ὡ ω x c 

"x 
- ^ , «s. P ' LU * 

ναι" τοῦτο γάρ, φησί, λέγω τὸ χὰ ὃ ὑπερβολὴν τὸ dzo- 

στήσαντα τὸν μέσον ὅρον τῆς προσεχοῦς αἰτίας οὕτως εἰ 
- Y T ΄σ ὅπ αὶ ΄ E 

σὴ προσεχῆ αἴτιον εἶναι τὸν μέσον ὅρον ἀλλὰ πορρωτέρω. οὐ τοῦτο δ᾽ ξμοὶ 80 
I "- ΄ * - " D ΄ P . 

üoxst ἢ λέξις αηυαίνειν- αὐτὸ γὰρ τοῦτο τοῦ περὶ τούτου λόγου ἀῤχόμενος 
: τς δ Sx LE  έξου, dE eS aes n aS. zrnds 35 stpmxs, τὸ "icm ὧν OE τὸ “μέσον ἔξω τίϑεται᾽᾽, τουτέστ' πόρρω τῆς προσε- 

- “τ ' Q4 » , c εν Y , v - 
,ους αἰτιας mu dés gy z- εν 00V τῷ λέγειν ΞΟΙΧΞ τὰ πόρρω QUU τηιῖς 

, N^ , 54530 7 37 ΄ 
πόρρωϑεν αἰτίοις᾽ πολὺ τὸ ἀναχόλουϑον φαίνεται. ἀλλ᾽ ὅπερ xol ὁ Osuc 

΄ - ν - 

στιός φησι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἴσον τοῖς ἐχ τοῦ περιόντος xal ἐχ περιουσίας λαμ- 
* 

à 

, P] v —A o * - 
βανομένοις᾽. ἤρχει γὰρ πρὸς τὸ δεῖξαι μὴ ἀναπνεῖν τὸν τοῖχον τὸ εἰπεῖν ὅτι 

/ CITOSEMCTTTTMERM ἘΞ 30 πνεύμονα οὐχ &yst^ τὸ 08 OX τὸ ἡ e [0] m x S2 c 
a ΄ 35v X ox - 

(ov πρὸς ὑπερβολὴν xai ἐχ $5 
, » * , - VEM. L] »] ΄ 

περιουσίας εἴληπται. ὁμοίως τὸ μὲν τὰ νότια θᾶττον δύνειν διὰ τὸ ἐλάτ- 
Ψ e - e , ^ -' - 

τονα ἔχειν τὴν ὑπὲρ γῆς περιφέρειαν ἱχανὸν εἰς ἀπόδειξιν τὸ ὃὲ ἐχ τοῦ 

9 ποιησόμεθα R 4 δὲ R πᾶς ἄνϑρωπος a: πάντα ἄνϑρωπου RU ὃ λίϑον 

pr. . R 6 αὕτη libri 1 εἴπη KR 8 περὶ R 11 τοῦ Ua: τὸ R 
14 μόνος U 19. 20 εἰρῆσϑαι τῶ ἀριστοτέλει al: ciprsdat τὸν ἀριστοτέλην S: om. RUa? 

20 τούτου Bh al 21 εἶναι, sed ante τὸ &, Sa!: ἔλεγε ΒΓ 5 τοῦτο---ὐπερβολὴν 

om. a! 22 οὕτως om. a! εἶπε a? 25 εἰπεῖν conicio 24 τοῦὐ--λόγου Sa: 

. om. RU mpoapyópevos R 25 εἴρηκε] p. *8b13 τὴν ϑέσιν Sa!: om. RUa*? 

- 26 ἔχοι U: ἔχοιεν, om. ἐν a? οὖν Ra!: ὅτι, sed post λέγειν Ua? τῷ RU: τὸ a 
21 πολὺ---φαίνεται Sa!: om. RUa? ἀλλ᾽ εἴπερ R: ἀλλὰ περὶ τούτου a! θΘεμίστ.] 

p. 21. 28 28 τοῦτ᾽ ἔστιν ἴσον scripsi: τοῦτ sida τιν ὅσον R: τουτέστιν ὃ Ua?: τὸ τοῖς aU 
ὑπερβολὴν εἰρημένοις, ἴσον ἐστὶ τῷ εἰπεῖν a! τοῖς om. R καὶ RUa?: ἤγουν a! 
30 τὸ alt. 8: τοῦ RUa 32 ὑπὸ R post δὲ add. zai U ἐκ τοῦ RU: διὰ τὸ a 

. Comment, Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 12 
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πορρωτέρω εἶναι τοῦ βορείου πόλου ἐχ τοῦ μᾶλλόν ἐστιν. εἶτα xal ἐξηγού- 39r 

μενος, τί ἐστι τὸ χα 0 ὑπερβολήν, ἐπήγαγεν ὅτι τὸ πλεῖον ἀποστήσαντα 

τὸν μέσον ὅρον, τουτέστι πορρωτέρω τῆς χυρίως αἰτίας, οὕτως εἰπεῖν τὸν 

λόγον, τουτέστιν οὕτως ἐστὶν f, ὑπερβολή. εἰ γὰρ διὰ τὸν μέσον ὅρον ὃ 40 

ὃ συλλογισμὸς χαὶ οὗτός ἐστιν αἴτιος τοῦ συμπεράσματος, ὁ ἐχ τοιούτων ὅρων 

δειχνὺς ἐχ τοῦ περιόντος δείχνυσιν: εἰ γὰρ συνῆχται τὸ συμπέρασμα διὰ 

υέσου πόρρω ἀφεστηχότος τῆς αἰτίας, πολλῷ μᾶλλον QU αὐτῆς τῆς αἰτίας 

δειχϑείη dv. τὴν τοιαύτην, φησίν, αἰτίαν xal ᾿Ανάχαρσις ὁ Σχύϑης ἀποδέ- 

δωχε τοῦ uT εἶναι ἐν Σχύϑαις αὐλητρίδας" ἐρωτηϑεὶς γὰρ εἰ μὴ εἰσὶν ἐν 

10 Σχύϑαις αὐλητρίδες, ἀπεχρίϑη “οὐδαμῶς, ἐπειδὴ οὐδὲ ἄμπελοι᾽. πόρρω γὰρ 
x«i οὗτος ἀποδέδωχε᾽ προσεχὲς μὲν γὰρ αἴτιον τοῦ μὴ εἶναι αὐλητρίδας 45 

τὸ μὴ μεϑύσχεσϑαι, τοῦ δὲ μὴ μεϑύσχεσϑαι τὸ μὴ εἶναι ἀμπέλους. φέρεται 
ji τοῦτο ἐν τοῖς ἀρχαίοις ἀπομνημονεύμασιν. 

Ρ.18084 "ἄλλον δὲ τρόπον διαφέρει τὸ διότι τοῦ ὅτι τὸ δι᾿ ἄλλης 
15 ἐπιστήμης ἑχάτερον ϑεωρεῖν. 

' , ' ^ 

Εἰπών, ὅτι τὸ ὅτι διαφέρει χαὶ τὸ διότι ἐπίστασθαι πρῶτον μὲν ἐν 

τῇ αὐτῇ ἐπιστήμῃ. ἐνταῦϑα τὴν ἀπόδοσιν ἐποιήσατο εἰπὼν ἄλλον δὲ τρόπον 

τὸ δι’ ἄλλης ἐπιστήμης ἑχάτερον ϑεωρεῖν. ὅσαι οὖν, φησί, τῶν ἐπιστη- 

μῶν ὑπαάλληλοί εἰσιν, οὕτως ἔχουσιν, xal οἱ μὲν τῆς χατωτέρω ἐπιστήμης 

20 συλλογισωοὶ τοῦ ὅτι εἰσίν, οἱ δὲ τῆς ἀνωτέρω τοῦ διότι. οἷον λέγει ὁ ὀπτιχὸς διὰ 

τί τὰ | μὲν πόρρωϑεν δρώμενα ἐλάττονα φαίνεται, τὰ δὲ ἐγγύϑεν μείζονα" 39v 

xai ἀποδίδωσι τούτου τὴν αἰτίαν λέγων ὅτι τὰ ὑπὸ μείζονος γωνίας ὁρώ- 

μενα μείζονα φαίνεται, τὰ δὲ ἐγγυτέρω ὁρώμενα τὰ αὐτὰ ὄντα ὑπὸ μείζονος 

Ἰωνίας ὁρᾶται T, ὅτε πόρρωϑεν ἦν. οἷον ἔστω τὸ ὁρώμενον μέγεϑος τὸ 

25 l'A, τὸ δὲ ὄμμα πρὸς τῷ Α σημείῳ, ὄφεις δὲ αἵ ἐξιοῦσαι Éx τοῦ ὄμματος 
φι χαὶ προσβάλλουσαι τῷ ὁρατῷ, χαϑ᾿ ἃς xal γίνεται ἢ ἀντίληψις, αἱ AT, ΑΔ. 

ἀποτελεῖται δὴ τρίγωνον βάσιν μὲν ἔχον τὸ δρώμενον μέγεϑος τὸ ['A, 
M ^ ' * - ' 2 M, cM. ^ M ) πλευρὰς δὲ τὰς ΑΔ, AT ἀχτῖνας τὰς ix τοῦ ὄμματος, κορυφὴν δὲ αὐτὸ 

τὸ ὄμμα, οἷον τὸ ἃ. ἐὰν οὖν χινηϑῇ τὸ ὄμμα xal γένηται dips τοῦ 

30 δρατοῦ, οἷον χατὰ τὸ D σημεῖον, ἕτεραι εὐϑεῖαι προσβάλλουσιν [ἐν] τῷ δρατῷ, 

] post μᾶλλον add. ἤγουν &x περιουσίας ἃ 2 τὸ prius Sa: om. Ra ὅτι Om. à 
ἀποστήσαντα — 9 πορρωτέρω Sa: πορρωτέρω ποιήσαντα τὸν μέσον ὅρον RU 9 post 

αἰτίας add. τῷ γὰρ ἃ 4 τουτέστιν οὕτως ἐστὶν ἡ U: οὕτως ἐστὶν ἡ R: δείκνυται ἡ τοῦ 

λόγου ἃ 9 ἔστιν om. R τ πόρρω Sa: om. RU ἀφεστηχὸς U διὰ τῆς 
αἰτίας αὐτῆς ἃ 8 τὴν om. R 9 μὴ alt. RU: οὐχ a 10 οὐδαμῶς a: om. RU 

μηδ R 11 post ἀποδέδωχε add. τὸ αἴτιον τοῦ μὴ elvat ἐν σχύϑαις αὐλητρίδας a 
post αἴτιον add. ἦν ἃ 183 δὲ om. R 16 εἰπὼν (om. Ἀ) --- διότι (τι add. U) — 

μὲν RUa?: Τοῦ διαφέρειν τὸ ὅτι xal τὸ διότι à! 11 ἐνταῦϑα τὸν λόγον ἀποδέδωχε 
διὰ τοῦ εἰπεῖν. a! post τρόπον add. διαφέρει τὸ διότι τοῦ ὅτι a! 19 ἐπάλ- 

ληλοι R 20 post διότι add. ἔστω δὲ χαὶ ἐπὶ παραδείγματος ἃ 21 ἐγγύϑεν δὲ U 

νείζω ἃ 22 τούτων R 24 ἔστω δὴ, om. οἷον ἃ 20 ἐμβάλλουσαι U 

χκαϑὼς U ἡ ἀντίληψις γίνεται ἃ 27 0: R 29 ἐγγύτερον R 30 ἕτεραι 

Ua?: ὅπερ αἱ R: ἀφ᾽ οὗπερ a! προσβάλλουσαι Ua? ἐν delevi ef. vs. 26 p. 119,8 
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΄ 

αἱ BA, BI, ἀποτελοῦσαι ἕτερον τρίγωνον, τὸ ΒΓ Δ, οὗ χορυφὴ μὲν πάλιν 390 

τὸ DB, βάσις ὃὲ τὸ δρώμενον μέγεϑος τὸ [Δ, πλευραὶ δὲ αἱ BD, ΒΔ dx- 
τῖνες ai ἐκ τοῦ ὄμματος προσβάλλουσαι τῷ δρατῷ. ἔστιν οὖν δύο τρίγωνα 10 
βάσιν μὲν ἔχοντα τὴν αὐτὴν χορυφὰς δὲ xal πλευρὰς διαφόρους. ὅτι μὲν 

5 οὖν τὰ ἐγγυτέρω ὁρώμενα ὑπὸ υξΞίζονος γωνίας ὁρᾶται, λέγει ὁ ὀπτιχός. 

διὰ τί μέντοι ἢ ὑπὸ [ΒΔ γωνία μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΓΑΔ, οὐχέτι 6 
ὀπτιχὸς δείχνυσιν ἀλλ᾽ ὃ γεωμέτρης, ὅτι ἐὰν τριγώνου ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευ- 

ρῶν ἀπὸ τῶν περάτων δύο εὐϑεῖαι ἐντὸς συσταϑῶσιν, αἱ συσταϑεῖσαι τῶν 

λοιπῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν ἐλάττους μὲν ἔσονται, μείζονα δὲ γωνίαν 15 

10 περιέξουσιν. ἃ δὲ ἡμῖν εἰς τὸ ἘΒΡΧΕ μεν ϑεώρημα ἡπόρηται, τὸ ὀπτιχόν 
ornut, ἐν μὲν τοῖς συυμίχτοις ἀπογέγραπται θεωρήμασιν, ὧν νῦν περιττὸν 

υνησϑῆναι διὰ τὸ μὴ τοῦ προχειμένου ἔξω ποιεῖσθαι τὸν λόγον. 

-- 
-1 oo c [2] 2 e NT E] c ἘΦ MI QS x e WN Ὡ- 7 o o^ v [9] «1 [ΟἹ 

E 
[07 o E Qo e o ct. S » 

» , ^ ' 15 ἔχει, T, δὲ περὶ τὰ στερεά. ἔστιν οὖν ὑπὸ τὴν στερεομετρίαχν 7, μη- L 

^ ed , s -" Ww , e , - Ἁ 5 , 

γανιχὴ τοις ἐχξίνῃ οξοξιγμξνοις ως ἀρχαϊς χα! αιτιοῖς χεχρυηξενη,. 

Ρ. [8.238 Καὶ τὰ φαινόμενα πρὸς ἀστρολογιχήν. 

Φαινόμενα λέγει τὴν παρατήρησιν τὴν τῶν φαινομένων ὑπὸ τῶν 

ναυτῶν γινομένην, οἷον ὅτι τῇδε τῇ ἡμέρα τόδε τὸ ἄστρον ἐπιτέλλει, χαὶ 

20 τῶν ἄλλων πάντων ὧν &x παρατηρήσεως ἴσασιν. αὐτὴ μὲν οὖν τὸ 
ὅτι μόνον οἶδεν, T, τῶν ναυτῶν φημ! παρατήρησις ἢ ὃὲ ἀστρονομία χαὶ 3 

τὰς αἰτίας τούτων ἀποδίδωσι. 

ς , - 

p.178»39 Σχεδὸν δὲ συνώνυμοί εἰσιν ἔνιαι τούτων τῶν ἐπι- 

στηυνῶν 

- - - ». - MN m AT ΦΩ͂Σ x - , , x2 2 ^ 

25 Καλῶς εἶπε Gys0óv' οὔτε γὰρ πάντῃ συνώνυμοί εἰσιν, ἐπεὶ αἵ 
* M Ἃ t s v 2, e , $t ' hj] * ' 

quxat ἂν σὰν. οὐτὲ παντῇ ομωνυμοι" ἡὐὴξν γὰρ ἂν ξίχον x0tvov πρὸς 

1 ἀποτελοῦσιν a? 2 8y, γὸ R: βγ, βὸ ἃ 3 αἱ om. U 5 ἀττιχὸς itemque vs. τ R 
6 SR ἐστὶ Ra: ἐπὶ U 194 R 8 post ἐντὸς add. τοῦ τριγώνου a 
11 φημι seripsi: φησιν libri 12 post μὴ add. περὶ R ποιῆσαι Ua 15 σξεβείω μεν 
τρίαν itemque in seq. « libri 14 7j στερεωμετρία τῆς ἃ 15 ἔχει RU: τὴν σχέψιν 

ποιεῖται ἃ οὖν Ua: ὧν R ὑπὸ τὴν στερεωμετρίαν ἡ Ua?: ἡ στερεωμετρία αὶ idem- 

que, post quod add. ἀρχοειδεστέρα τῆς μηχανιχῆς. ἡ γὰρ a! 16 ἐχείνη RUa?: ἐν τῇ 

στερεωμετρίᾳ a! αἰτίαις R: αἰτίας a! κέχρηται a! lí lemma om. ἃ 

18 τὴν alt. post φαινομένων coloc. a 19 post καὶ add. περὶ a 20 ὧν scripsi 

ef. p. 181,24: ἅπερ a: om. RU αὐτὴ μὲν οὖν RU: ἀλλ᾽ ἡ μὲν μὲν (sic) ναυτῶν παρα- 

τήρησις ἃ 20.21 τὸ ὅτι Ua: ὅτι τὶ ὅτι R 21 ἡ ---παρατήρησις om. BR: περὶ ὧν 

οἶδεν ἃ 22 παραδίδωσι ἃ 23 ἔνιαι post ἐπιστημῶν colloe. ἃ 25 post εἶπε 

add. τὸ ἃ οὐ ἃ 25.26 ἐπεὶ (ἐπειδὴ R) αἱ (αἱ om. U) αὐταὶ ἂν ἦσαν (ἀνήνυτ. sic 

R) RU: εἰσιν, ἀλλ᾽ ἃ 20 οὔτε U: οὐδὲ Ra πάλιν ἃ post ὁμώνυμοι add. 

εἰ γὰρ ἦσαν ὁμώνυμοι ἃ γὰρ om. Ua 

12* 
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a LI ^ 

τὰ πραάγματα᾽ νῦν Oi 
, » , ' , » 

ρύν τις ἀποδώσει τούτων τοὺς λόγους, χοινοὺς ὄψεται τοὺς ὁρισμούς" οἷον 80 
, bi 

, ^ e - - 
ἀποδώσει ὅρον τῆς τε ναυτιχῆς 

5 Ρ.1941 Καὶ ἁρμονιχὴ ἥ τε 

Ἢ μὲν τῶν [Πυϑαγορείων μουσικὴ λόγῳ τὴν ἁρμονίαν διαχρίνει, οὐχ 85 
FN 

αἰσϑήσει: ἢ μέντοι δημώδης μουσιχὴ 

ANALYT. POST. 118 [Arist. p. 18539 79? 1. 4. 6] 

εἴποι ἀστρολογίαν εἶναι γνῶσιν τῶν γινομένων χατ᾽ οὐρανόν, χοινὸν 

ἀστρολογίας xot μαϑησνατιχῆς. 

μαϑηματιχὴ xai T, χατὰ τὴν ἀχοήν. 

αἰσϑήσει μόνῃ τὸ ἀνάρμοστον xal 
΄ ^ 2I NVAUA (cut , E 4^ 

τὸ ἡρμοσμένον xptvev διόπερ αὕτη μὲν μόνον τὸ ὅτι οἶδεν, oiov ὅτι σύμφωνος 
΄ ε , e ^N 

1, ἄρμονια, Ἢ Ot 

10 χαλῶς τις αὐτοὺς 

p.944 Καὶ πολλάχις οὐχ ἴσασι 
^—- ^ ^ 4“ — ) e ^ 

λου ϑεωροῦντες πολλάχις ἔνια τῶν xaÜ ἕχαστον οὐχ ἴσασι Ov 40 

υσϑϑηματιχὴ χαὶ τὸν λόγον Ou Ax τί σύμφωνος. διὸ xal 
σ E κε ὌΝ Ἃ ἐπισχώπτων φησὶν᾽ ὅτι ὦτα τοῦ νοῦ. προηγήσαντο. 

» [rd σ L7 M , 

τὸ ὅτι, ὥσπερ ot τὸ xaÜó- 

ΞῚ , 

ἀνεπισχεψίαν. 

΄ ^ » ' Z 

15 ἡμίονον ωγχωμξνην εγηυσαν τὴν γαστερα 

σας ἥτοι 

, er PES ΄ UA 
StOüts, Ott 000€U.UX Tiu tovos 

, 

xóst, πολλάχις ξωραχὼς 
e ΄ ἋἍ σ , δὴ » [4 

ὑπολάβοι ἂν ὅτι χύει, μὴ ἐπιστή- 
- fs , [1d ES , , ^ , bl et EY * 

τῷ χαϑόλου λόγῳ, ὅτι οὐδεμία xóst ἡμίονος, T, Ott τὸ παρὸν 

ἡμίονος, οὕτω xal ai τοῦ διότι ἐπιστῆμαι πολλάχις τὸ χατὰ μέρος ἀγνο- 
- AS, 5» ΄ 

ουὐσι Ot 

, 

GU0u2(0Vv00 σιχὸς συμ 

otos 
- v - ΄ δ Rr 

τῶν ἄστρων τὰ συνανατείλαντα τοῖς νοτίοις ὕστερα δύνουσι τ 
e 

πολλάχις ξἑωραχὼς τὸν Ταῦρον πρὸ 
-" - [4 , Y ^ €. 

προανατεῖλαι τοῦ Ἡνιόχου xoi διὰ 
*, ’ -, ' e , 

ἀνεπιστασίαν τοῦ χατὰ μέρος χαὶ διότι 

^ [rd - σ 

"Est: δὲ ταῦτα ὅσα ιῷ σι p. 1926 

^ Q ^3 "ἢ 58. «ὦ 

ἀνεπιστασίαν, τὸν χαϑόλου λόγον εἰδυῖαι. 
- c2 ε 

οἷον πολλαάχις ὁ μου- 

ἁρμονίας ἀχούσας οὐχ οἷδεν εἰ σύμφωνος, χαίτοι χαϑόλου 

τίνες οἱ σύμφωνοι λόγοι. ὁμοίως χαὶ ὃ ἀστρονόμος εἰδώς, ὅτι τὰ βόρεια 

τῶν 

ἴήσεται 

νοτίων, 
^ Ls , 4 ' 

τοὺ  Hwóyou δύντα o χαὶ 

τοῦτο χαὶ πρὸ αὐτοῦ δῦναι δι’ 
-— ^ 

τὰ νοτιώτερα ϑᾶττον δύνουσιν. 

, , v 

ἕτερόν τι ὄντα τὴν οὐσίαν χέχρηται 
- »^- 

ποις evOCcGr. 

!'Emxs εἶπε 
-Ὁ ^ 

τιχῶν, αἰσϑητιχὰς 

1 χαταγίνονται ἃ: χαταγίνεται RU 2 

συλλογισμοὺς R: utrumque a?: τούτους a! 

5 ante 4pp. add. 7, RU: om. a Arist. 

12 £xacta R 14 post ὁ add. μὴ a! 

16 ἤτοι Ra?: ἢ, sed ante 15 μὴ Ua! 
post παρὸν add. ζῶον οὐχ ἔστιν à 

τὸν τοῦ U: τοῦ R: τὸ a! λόγον om. a! 

19 εἰ σύυιφωνοι ἃ 

20.21 βόρεια ἄστρα R 22 δυνατὰ R 

24 
χαὶ ὕστερα ἀνατέλλουσι. χαὶ πρότερα a! 

-' ΄ Ξ : NT US 15 τοῦ] τούτοις HK χατὰ---διότι om. αἷ: 

21 post εἶπεν add. ὅτι αὶ 

, bj ἀποδοίη ἃ 

8 τὸ ὅτι μόνον ἃ 

16 ἡμίονος κύει U 

18 post ἀνεπιστασίαν add. καίτοι γε ἃ 

post χαίτοι add. τὸ U 

ἕτερον xoi Rh 

95 post δὲ add. «ai Τὶ 

τοῦ ὅτι, sed post εἶναι U 

ἣν» 

τὸ ὅτι τῶν αἰσϑητιχῶν εἶναι, τὸ ὃὲ διότι τῶν μαϑημα- 

χαλῶν ἁρμονιχὴν τὴν χατὰ τὴν ἀχοὴν xat ἀστρολογίαν 

, 

4 post ναυτιχῆς add. καὶ a 

45 

z 

11 χαϑάπερ a Arist. 

15 ὑπολάβοι àv RUa?: ἐνδέχεται ὑπολαβεῖν a! 

7 a: ἣ γοῦν RU 

ἘῸΝ a?: 

18. 19 οἷον xai ὁ μουσικὸς πολλάκις a 

20 εἰδὼς a 

22.29 χαὶ τὸ προανατεῖναι R 

καὶ om. U 

' 4’ ΓΝ ἢ ΄ δον ΡΨ , , 

περὶ τὰ αὐτὰ χαταγίνονται. εἰ OS xal ὁλοσχερέστε- 39^ 

50 

τοὺς ὁρισμοὺς U: τοὺς 

ϑᾶττον RUa?: τῶν βορείων, 

ὄντα] ϑᾶττον ἢὶ 

8 τὴν κατὰ Sa: τε γὰρ χαὶ RU 
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τὴν ναυτιχήν, ἐνταῦϑα βούλεται εἰπεῖν τίϊνες εἰσὶν αἱ μαϑηματιχαί, ὅτι 40r 
ὅσαι τῶν ἐπιστημῶν ἄλλο μέν τί εἰσι xav! οὐσίαν, οὐ χέχρηνται μέντοι 
? 2 T* 3m - e - 

q ἐχείνψῳ ἀλλὰ μόνον τὸ εἶδος ἀποσυλῶσι τῆς ὕλης αὐτῆς, μαϑηματι- 
m xs ' ' , * ' γι MJ ' *, ' 

χαὶ λέγονται. με λύρα: μὲν γὰρ ἀστρολογία xal μουσιχὴ ἢ χατὰ τὴν ἀχοὴν 
v 3292 *, -— nd , - ^ e , 

εἴδεσ SE MEE dM αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ τῶν πραγμάτων ai μέντοι ς 
p vi εἴδεσι μόνοις, οὐδαμῶς τὴν οὐσίαν ἐπιλογιζόμεναι οὐδὲ ὃ 

e o cC» “ o τ᾿ 

m ν ^ e 

p.79310 χει δὲ xai πρὸς τὴν ὀπτιχήν, ὡς αὕτη πρὸς τὴν γεω- 

ύ evcpíav, ἄλλη πρὸς ταύτην. 
ΠῚ , v ΄ ΄ » ' * τὰ , - ' 

10 Ὅν λόγον ἔχει, φησίν, ἢ ὀπτιχὴ πρὸς τὴν γεωμετρίαν, τοῦτον τὸν 
L4 Ld * , Ἁ * » , M L4 Ἂν ? 

λόγον ἔχει ἑτέρα τις ἐπιστήμη πρὸς τὴν ὀπτιχήν. χαὶ 6 - Ἀλέξανδρός 
-“ ΓΟ ΄ FT » E 5 

φηῆσιν ὅτι ἢ ἐπισχεπτομένη τὸ περὶ τῆς ἴριδος ϑεώρημα οὕτως ἔχει πρὸς 10 
x. n ' ^ , 

τὴν ὁπ poen. ὡς ἔχει T, ὀπτιχὴ πρὸς τὴν DI αν. ὥσπερ "áp ἢ υὲν iex 

o; [0] 

“Ὁ 
πω I] x 

) 
c € S x a x o 2- [DES x Ξ c E- eo "E [DES 2 cl e e e E εἰ WN m wv μετρία νοις χέχρητα! τοῖς si 

-ψ 542 Z 

19 τὴν ἐν τῷ ἀέρι εὐθεῖαν παραλαμβάνει, ἥτις ὑποχείμενον ἔχε ὃ τὰς date φυσ'- 

x ὃν οὖσα σῶμα, χαὶ λαμβάνει ἢ ὀπτιχὴ μὲν μόνον τὸ ὅτι, T, δὲ γεωμετρία χαὶ 

τὸ διότι δείχνυσιν, οὕτως ἔχει xal ἢ τὸ ϑεώρηυα τῆς ἴριδος ἐξετάζουσα πρὸς 

αὐτὴν τὴν ὀπτιχήν. τίς μέντοι ἐστὶν αὕτη ἢ. ἐπιστήμη xai 0x) ποίαν τῶν ἐπ’- 

στημῶν τελεῖ, οὐχέτι φησίν. ὃ Hoe [Ipóxkoz £keys τὴν χατοπτριχὴν δηλοῦν 
: Ja - t 4 Ἢ 

80 αὐτόν᾽ χατοπτριχῆς γὰρ τὸ περὶ τῆς ἴριῦος ϑεώρημα. ἢ γὰρ χατοπτριχὴ 1 
« 7 ΄ -AN 

περὶ ἀναχλάσξων ποιεῖτα! τοὺς ipsc 6 ὃ ὀπτιχὸς ὁποῖα τὰ συυβαίνοντά 

φησι ταῖς ὄψεσι. χαὶ κέχρηται τοῖς τοῦ ὀπτιχοῦ 6 χατοπτριχός᾽ ὃ μὲν γὰρ 

ἁπλῶς λαυβάνει τὰ συυβαίνηντα περὶ τὴν ἶριν, ὅτι τρίχρωμος, ὅτι οὐ 
[rd ον ἃ 

πλείονες δυοῖν, ὅτ' οὐδέποτε υΞξίζων ἡυιχυχλίου γίνεται xai τὰ ὅμοια ἃ 
΄-τ' 

“"Ν , , , — , — , ^N 

929 φυσιχηὺ εἰδέναι" οτὰ τι ὑξεντηι τοιχυτα ^('ysxat ttl χοῦ. 60 OT, χατηπτοιχὺς 
1 ' i *, i n 

ῃ à 

A 2 ae Th δ en Ede “ἢ ac ThU "c an Mm 
οὕτως ξχξ' ποὺς τον ὙΠ ΤΟΣ ως ὁ ἡπτιχῆς πρὴὺς τὸν Ἱξωμξτρην. Ott 9Ξ 20 

τὸν χατηπτριχὸν δηλοῖ ἐν τού ᾿Αριστοτέλης, ἐπιστηοῦτο 6 [Πρόχλος ἐξ 

1 post τὴν add. κατὰ τὴν Ua post ναυτιχὴν add. εἴπεν RU: om. Sa post μαϑη- 

ματιχαί add. zai Ra 9 fort. ἐκείνη ἀλλὰ μόνοις τοῖς εἴδεσιν ἀποσυλῶσαι 4 γὰρ 

om. R ἡ om. R ἢ ONES post quod add. μόνοις «al αὑτὰ, a 8 πρὸς 

alt. supra «4i scriptum U 10 ἐπὶ U 1l:cic eva à περὶ R πρὸς τὴν 

ὀπτιχὴν ante ἑτέρα colloc. U 12 τὸ om. R πρὸς Ra: xai U 13. πρὸς 
τὴν a: πρὸς R: ἐπὶ U μὲν om. Ra 16 μὲν ἡ ὀπτιχὴ Ra καὶ alt. 

om. αὶ 17. 18 πρὸς αὐτὴν τὴν ὀπτιχήν a!: om. RUa? 18 τὸ μὲν. τίς (τὸ μέν τι R: 

τίς μέντοι scripsi) — 19. φησίν RUa?: ταῦτα μὲν ὁ ἀλέξανδρος a! ι9 ὁ δὲ a! 
20 αὐτόν a? et ante 19 δηλοῦν S: αὐτὸς RU: τὸν ἀριστοτέλην αἱ ante χατοπτριχῆς 

add. φησι RUa?: om. Sa! 21 τοὺς om. R ὅπως (ὁποῖα bios 23 cg RUa?: 

περὶ τῶν ταῖς ὄψεσι συμβαινόντων ἐπισχοπεῖ al 28 συμπίπτοντα pr. l πολύγχρωμος 

pr. U: τρίχροος ἃ 24 δυοῖν) scripsi: δύο RUa ἃ scripsi ef. p. 179,20: ἅπερ 

xai al: om. RUa? 25 φυσιχὸς δύναται εἰδέναι. διότι a! μὲν ταῦτα R: δὲ 
ταῦτα a! ὁπτιχοῦ Scripsi: χατοπτριχοῦ RUa?: ὁ ὀπτιχὸς ἐπίσταται a! ὁ δὴ 

Seripsi: ὁ δὲ RUa?: διὸ zai ὁ a! 26 ἐπὶ (ante τὸν γ.)0 21 τὸν --- ἐπὶ τοῦτο 

(ἐπιστοῦτο seripsi) ὁ πρόχλος RU: φησιν ὁ πρόκλος, τὸν χατοπτριχὸν ἐν τούτοις σημαίνει ὁ 

ἀριστοτέλης, βεβαιοῦται ἃ 
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* * , P , ^ ' ^ ' er , E x 

ὧν ἐπιφέρει ὁ ᾿Αριστοτέλης᾽ τὸ μὲν γὰρ ὅτι, φησί, φυσιχοῦ εἰδέναι. τὸ 40r 

δὲ διότι ὀπτιχοῦ, Y, ἁπλῶς ἣ τοῦ χατὰ τὸ μάϑημα. διὰ γὰρ τού- 

των αἰνίττοιτο ἂν τὸν χατοπτριχόν" ὃ γὰρ χατοπτριχὸς οὐχ ἁπλῶς ὀπτιχὸς 
b] ' ' ^ AE » bj - , -— Sx a » " ^. LI ΩΝ - 

ἀλλὰ χατὰ τὸ τῆς ἴριδος μάϑημα. τὸ δὲ τῆς ἴριδος μάϑημα περὶ τῆς τῶν 

ὃ ὄψεων ἀναχλάσεως διαλέγεται ὡς ἐχ χατόπτρων τινῶν τῶν ψεχάδων dya- 

χλωμένων᾽ τοιοῦτος ὃὲ ὃ χατοπτριχὸς περὶ τῶν ἐν τοῖς χατόπτροις ἐπὶ τῆς 
5: " » ΄ , ^ , 

τῶν ὄψεων ἀναχλάσεως συμβαινόντων διαλεγόμενος. 

ρ. 19418 Πολλαὶ δὲ xat τῶν μὴ ὑπ᾽ ἀλλήλας ἐπιστημῶν ἔχουσιν 25 

οὕτως, οἷον ἰατριχὴ πρὸς γεωμετρίαν. 

10 Εἶπε διαφέρειν τὸν τοῦ ὅτι συλλλογισμὸν τοῦ διότι xal xa ἑτέραν 

χαὶ ἑτέραν ἐπιστήμην, χαὶ ἔδειξε πῶς ἐπὶ τῶν ὑπαλλήλων ἐπιστημῶν. νῦν οὖν 

δείχνυσιν ὅτι ἢ διαφορὰ αὔτη xai ἐπί τινων μὴ ὑπαλλήλων οὐσῶν φαίνεται. 30 

olov, φησίν, ὃ μὲν ἰατρὸς λέγει ὅτι τὰ περιφερῆ τῶν τραυμάτων δυσ- 
απουλωτότερα τῶν ἐπιμήχων εἰσίν: τούτου ὃὲ τὴν αἰτίαν ὃ γεωμέτρης λέγει, 

15 ὅτι ὃ χύχλος τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων πολυχωρητότερός ἐστι. χαὶ 
, 

(&p ἀεὶ τῶν ἰσοπεριμέτρων τὰ πολυγωνιώτερα πολυχωρητότερα" xai ἐπεὶ 

6 χύχλος τέλος ἐστὶ τῶν πολυ dora διὰ τοῦτο πάντων ἐστὶ πολυχωρητό- 

tato: τῶν σχημάτων. δοχεῖ μὲν οὖν αὕτη Tj αἰτία μὴ ὑγιῶς εἰρῆσϑαι 85 

χαὶ γὰρ ἐὰν δύο τραύματα λάβωμεν μὴ ἰσοπερίμετρα ἀλλὰ τὸ uiv μεῖζον 

20 MI τὸ δὲ ἔλαττον χυχλοτερὲς τ τὴν περίμετρον ἔχον ἐλάττονα 
ὁ ἐμβαδόν, οὐδὲν ἧττον δυσαπουλωτό epo ἔσται τὸ περιφερές. αἴτιον oi 

7 n αχεῖσϑαι πλησίον τὰ ὑγιαίνοντα τῶν μορίων ἀλλὰ πόρρω 40 

χαὶ διὰ τοῦτο δυσχεραίνειν τὴν φύσιν συνάγειν αὐτά. διὸ xal τέμνουσιν 

οἱ ἰατροὶ τὰ τοιαῦτα τῶν τραυμάτων χαὶ γωνίας ποιοῦσιν, ἵνα τὸ σχῆμα 

ἀφανίσωσιν: ἔνϑα uev áp εἰσ! γωνίαι, ὀλίγου ὄντος τοῦ μεταξὺ διαστήματος τῷ σι 

DA 

τῶν ὑγιαινόντων μορίων δύναται διὰ τὸ μὴ πόρρω εἶναι τὰ ὑγιαίνοντα 
συνάγειν αὐτὰ ἢ φύσις χαὶ ἀπουλοῦν. ἔστι δὲ ἑτέρῳ παραδείγματι χρήσα- 

M ^ 

σϑαι εἰς τὰ προχείμενα, εἰ λάβωμεν ἰατριχὴν χαὶ ἀστρολογιχήν" ὃ μὲν γὰρ 45 

1 ὧν αὐτὸς ὁ ἀριστοτέλης ἐπιφέρει ἃ φησί om. a 4 τότε (ante δὲ) U 

an yap? παρὰ τὴν ---ὃ ἀνάκλασιν a! 9 διαλέγεται ---ἴ ἀνακλάσεως om. a! 

ψαχάδων U 7 συυβαινόντων scripsi: συμβαίνουσι Ua?: συμβαίνει Ra! διαλεγό- 

μενος RUa?: διδάσχει, sed ante συμβ. a! 10 εἶπε] p. (8534 χαὶ om. a 

ἑτέραν seripsi ef. p. 209,4: ἑχατέραν libri 11 post ἐπιστημῶν add. διαφέρουσι a 

δὲ ἃ 12 post φαίνεται add. «at φησὶν Ua 13 φησίν om. a post μὲν 

add. γὰρ U σωμάτων R: ἑλχῶν a! 19. 14. δισυπουλωτότερα ἢ 14 ἐπιμή- 

χων δ: ave U: ἑλκῶν R: ἐν ἄλλοις σχήμασιν ὄντων a! εἰσίν om. a!: ἐστι R 

15 post χύχλος add. πάντων a 16 ἀεὶ γὰρ ἃ li πολυγώνων R 11.18 τῶν 

σχηνάτων ἐστὶ πολυχωρητότατος, post quae add. διὸ καὶ τὸ περιφερὲς ἕλκος πλείονος δέεται 

χαιροῦ, ὡς χρονιωτέρας ἐν αὐτῷ τῆς ἀναπληρώσεως xal τῆς συνουλώσεως γινομένης ἃ 

19 ὑποϑώμεϑα ἃ . 20 xei τὴν RU: τήν τε ἃ ἐλάττονα ἔχον ἃ 

21 δυσαπουλωτότερον ἔσται ἃ: δυσαπούλωτόν ἐστι RU αἴτιον δὲ RUa?: ὥστε οὐ διὰ τὸ 

πολυχωρητότερον εἶναι τὸ περιφερὲς, τοῦτο συμβαίνει. ἀλλ᾽ ἔοιχε μᾶλλον αἴτιον εἶναι a! 
24 οἱ ἰατροὶ om. R 24.25 τὸ περιφερὲς ἀφανίσωσι σχῆμα à 21 post παρα- 

δείγματι add. ἀληϑεῖ ἃ 28 ἐπὶ τοῦ προχειμένου, ἐὰν ἃ τὰρ om. R 



ἰατρὸς λέγε: ὅτι αἱ ἕβδομοι χρίσιμοι. διὰ τί μέντοι χρίσιμοι, οὐχ οἷδεν" 40: 

y 
[4 , , , ^N ' 

ὁ u£vctot τῶ αἰτίας λέγει, λέγω δὴ τὰ τετράγωνα τῆς σελήνης 

σχήματα χαὶ τὰ τοιαῦτα ἄττα. 

ρ. 9411 Τῶν δὲ σχημάτων ἐπιστημονιχὸν μάλιστα τὸ πρῶ- 

Πρόχειται διὰ τούτων δεῖξαι ὅτι οἰχεῖόν ἐστι μάλιστα τοῖς ἐπιστημονι- 

χοῖς τὸ πρῶτον σχῆμα, χαὶ τοῦτο ΡΣ δείχνυσι. χαὶ πρῶτον ἐχ 
, , o - - o£ - , 

τοῦ πάσας τὰς ἐπιστήμας, ὅσαι εἰσὶ τοῦ διότι, τούτῳ μάλιστα τῷ σχήματι 
΄ 

τὰ οἰχεῖα Hee συλλογίζεσϑα!, σπανιάχις Ν tà τοῦ δευτέρου σχήυα- 

10 τος, πρῶτον μέν, ὅτι αἴτιά ἐστι [χαὶ] ἁἀᾶλλον τὰ χαταφατιχά, ἐν ὃξ τῷ 40ν 
᾿ 5 ΄ , —- - ^ 

ὀξυτέρῳ ugs οὐδὲν συνάγετα! χαταφατιχόν, ἐν ὃὲ τῷ τρίτῳ συναγεται 
* ν - , 5 

uf», ἀλλὰ μεριχὰ πάντα, τὰ Oi αἴτια τῶν χαϑόλου εἰσί, σπανίως Oi ἀπο- 

φατιχὰ συμπεράσυατα αἱ ἐπιστῆμαι συνάγουσιν, οἷον 6 γεωμέτρης, ὡς ὅταν 
» - - * , M ^ * - 

εὐϑείας δύο ταῖς αὐταῖς εὐϑείαις ἄλλαι δύο ἴσαι οὐ συστα- 

χατέρα πρὸς ἄλλῳ xai ἄλλῳ σημξίῳ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ ὃ 
pyT,s εὐϑείαις᾽ * τοῦτο γὰρ ἀποφατιχόν ἐστι 

ν᾿ 

τὸ ϑεώρημα. πρῶτον μὲν οὖν διὰ τοῦτο οἰχεῖον ἀποδείξει τὸ πρῶτον σχῆμα. 
^ 1 - 2 ^ ,,» 

δεύτερον Of, ὅτι αἱ ἀποδείξεις τὰ πολλὰ διὰ τῶν ὁρισμῶν γίνονται, τὴν δὲ 
UJ ^ 

μὴν διὰ μόνου τοῦ πρώτου σχήματος θηρεῦσαι τῶν ὁρισμῶν ἐπιστή ι 

20 δυνατόν. ἔχαστον γὰρ τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ csgeenpos cue ἐν χαταφάσει 
παραλαμβάνεται" ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ χαταφατιχὸν οὐ δείχνυται. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ 10 

πάλιν χαϑόλου οὐ δείχνυται" οἱ δὲ ὁρισμοὶ τῶν χαϑύλου. uóv οὖν διὰ τοῦ 

πρώτου σχήματος 7 ἐπι ἰστήμῃ τῶν δρισμῶν, ἀεὶ εὑρισχόντων ἡμῶν τὰ τ - 

M l οχειμένῳ ὑπάρχοντα xal ἐπισυντιϑέντων τῷ γένει τὰς διαφοράς, ἕως οὗ Iz 
- 

τῷ [91] ev» ξξισάσωμεν τῷ ὁριστῷ τὸν δοισμόν. οἷον εἰ PU ὁρίσασϑα! τὸν 

Ὡς [07 Üpem zov, ζητοῦμεν πρῶτον τί τὸ γένος τοῦ ἀνθρώπου" εἶτα συλλογισάμενοι x 

13 - ζῷον πάλιν τῶν διαφορῶν ἐχάστην συλλογιζ "usi xai ἐπισυντίϑεμεν τῷ 15 e - 

νει. ἕως τὸ δόναϑρδισϑὲν ἀντιστρέψῃ πρὸς τὸ ποοχείμενον zal τοῦτό φασιν 
Ej D D i ϊ i i 1 -— (). cl 

7 εἶναι τὸν δρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου. τὸ δὲ εἶναι τόδε τουδὶ ὁρισμὸν οὐ δι 

80 ἀποδείξεως λαυβάνεται" οὐχ ἔστι qàp τῶν ὁρισμῶν ἀπόδειξις, ὡς ἐν τῷ 
ὀγδόῳ βιβλίῳ τῶν Τοπιχῶν ἀποδείξει, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῆς τῆς ἐναργείας δεῖ 

ιν ὁρισυοῦ, εἰ μὴ 
X o2 (0^ e^ o ec .a € o [21 (0^ a ci Ἱνωρίμους εἶνα! τοὺς Óptouoóc, ἐπεὶ - 

ῶ Q^ ὦ. 
“ἘΝ 

MA » τ 
eun αν 09V ὕπο- x S C^ gS zi o [ὩΣ ῶ τος L2» o L9 v . ἄρα ὑπογραφή τις. ἐχ 08 τῶν 9tou 

1 post ἔβδομοι add. τῶν ἡμερῶν ἐν τοῖς νοσήμασι a 2 αἰτίας λέγει (inv. ord. R) — 

τετράγωνα RUa?: λέγει «ai τὴν αἰτίαν, ὅτι διὰ τὰ τετραγωνιχὰ καὶ διαμετριχὰ a! ὃ τὰ 

τοιαῦτα Ua?: ἕτερα Ra! ἅττα libri 10 καὶ delevi τὰ Sa: om. RU 

12 πάντα μεριχά a εἰσί om. R 18 ὁ γεωμέτρης Sa': γεωμετριχὰ RUa? 

14 δυσὶ (ante ταῖς) ἃ 15 ἑχάτερον pr. l. R πρὺς Ra!: ἐπὶ Ua? ἄλλῳ καὶ 

ἄλλῳ σημείῳ Sa!: ἄλλο xaX ἄλλο σημεῖον RUa? 16 ἐστι om. R 20 ἐν τῶ Sa: 

τῷ U: om. R ὁρισμῶν ἢ 22 χαϑόλου πάλιν ἃ 25 ἐξισάσομεν U 

28 ἀντιστρέψῃ scripsi: ἀντιστρέψοι U: ἐπιστρέψοι R: ἐπιστρέψῃ a an φαμεν 
29 τουδὲ R 3l τόπων U iy τῷ Óq8. βιβλ. τῶν Toz.] e. 7 p. 1523 6 sq. 

ἐνεργείας U 39 οὖν Sa; om, RU 
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γραφὴ 6ptouon abu dd ὁρισμός ἐστιν ὃ ἐχ τῶν χοινοτέρων μὲν εἰληυ- 40v 
αένος λύγος xal xav οὐσίαν ὑπαργόντων, ἴδιος δέ τινος γινόμενος. δυνατὸν 30 

ὃ (Q x«i ix τῆς ὑπογραφῆς ταύτης συλλογίσασϑαι πε "m τῶν ὁρισμῶν" οἷον 

τὸ “ζῷον λογιχὸν ϑνητόν᾽ λόγος ἐστὶν ἐκ τῶν χοινοτέρων μὲν εἰλημμένος 
' ba ' b 3. , Y ^N 5 , 2j ^ 24 *, ^ 

χαὶ χατ᾽ οὐσίαν, ἴδιος Oz ἀνθρώπου: τὸ OS £x τῶν χηινοτέρων εἰλημμένον σι 

y. o; e ΄ ε ΄ "» "» , - * Y^ ^ » [d t 

ἴδιόν τινος ὑπάρχον ὁρισμός ἔστιν ἐχείνου οὗ ἐστιν ἴδιον: τὸ ἄρα “ζῷον 

λογιχὸν ϑνητόν᾽ ὁρισμός ἐστιν ἀνθρώπου. xal χατὰ τρίτον ὃὲ λόγον φησὶν i N i 9 

ἰχεῖον μάλιστα ἐπιστήμῃ τὸ πρῶτον σχῆμα, ὅτι τοῦτο υὲν οὐδὲν προσ- 3ὅ 1 fj ἐν ᾿ 

εἴται τῶν ἄλλων | nus τὰ ὃ’ d δεῖται τούτου. πᾶσα uiy γὰρ 

ὧν ἀμέσων vs οτάσεων᾽ ἐὰν μὲν οὖν ἔμμεσοι ληφϑῶσι 
υ i^ ι l1 

, 

10 ἀπόδειξις διὰ τῷ 

οτάσεις χαὶ δέῃ ἑχάστην ἀποδεῖξαι λαμβάνοντας μέσον ὅρον, ἕως οὗ dva- 

Ἰάγωμεν εἰς τὰς ἀμέσους προτάσεις, οὐχ οἷόν τε δι’ ἄλλου σχήματος 

τοῦτο ποιῆσαι ἣ διὰ τοῦ πρώτου. οἷον τί λέγω; ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι 

ἔστῳ δεδειγμένον τι, χαὶ δέον ἔστω ἐχάστην τῶν προτάσεων ἀποδεῖξαι. τὴν 

15 μὲν οὖν χαταφατιχὴν ὅτι διὰ μόνου τοῦ πρώτου σχήματος Burt δεῖξαι, 20 

σαφές" τὸ uiv γὰρ δεύτερον οὐδὲν χαταφατιχὸν συνάγει, τὸ ὃξ τρίτον οὐδὲν 
; χαϑόλου. διὰ μόνου ἄρα τοῦ πρώτου σχήματος τὴν χαταφατιχὴν οἷόν cs 

^ “Ὁ 5 , ^ πὶ * M , - y 

δειχϑῆναι. διοίως xal τὴν ἀποφατιχήν᾽ ἐν μὲν γὰρ τῷ τρίτῳ οὐ δείχνυται, 
- E EN] 5 - ' A , 5 ^N , 

διότι τοῦ τρίτου μεριχὰ τὰ συμπεράσματα᾽ ἐν OS τῷ ὅξυτε 
'N 

20 διότι ποὸς τὸ δειχϑῆναι τὴν ἀποφατιχὴν ep χαταφατιχῆς προτάσεως (ἐκ 
5 

4&0 δύο ἀποφατιχῶν οὐδὲν Ozíxvutat), ἐχείνην Oi τὴν χαταφατιχὴν πάλιν 35 
ἀδύνατον δε χυ ναὶ εἰ μὴ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος" μὴ δειχϑείσης δὲ 

, "» * ^N OZ J Y. ' CEST. « 
ἐχείνης οὐδὲ ἢ ἀποφατιχὴ δείχνυται, χωρὶς εἰ υἡ ἄμεσος εἴη xal αὐτόπι- 

στος ἢ χαταφατιχὴ πρότασις. χαὶ ἄλλως δέδειχται ἐν τοῖς [Π]Προτέροις 
i D l i V Ἵ 

τῷ σι 

ω er ΄ - - ^ , , , X 

ἀναλυτιχοῖς ὅτι οἱ ἐν τῷ δευτέρῳ xai τρίτῳ σχήματι συλλογισμοὶ οὐχ 
»1 ἔχουσι τὸ ἀναγχοαῖΐον φαινόμενον, τελειοῦνται ὃξ τῇ [0] ἰς τὸ πρῶτον σχῆνα 

ἀναχωγῇ. χαὶ διὰ ταῦτα ἄρα οἰχεῖον ἐπιστήμῃ τὸ πρῶτον σχῆμα. 

tr * ^ -— ἢ , ES , , ΄ 

p. 7999 “Ὥστε xdv διὰ τοῦτ᾽ εἴη μάλιστα ἐπιστημονιχόν" χυριώ- 40 
AT τατον γὰρ τοῦ εἰδέναι τὸ διότι ϑεωρεῖν. 

80 Εἰ ἢ ἀπόδειξις μᾶλλον τῆς αἰτίας ἐστὶ συλλογισμός, ai δὲ τὰς αἰτίας 
συλλογιζόμεναι ἐπι ze gt τούτῳ μάλιστα τῷ σχήματι χέχρηνται, σπανιάχις 

e & τῷ δευτέρῳ, χυριώτατον dy εἴη μάλιστα wal οἰκεῖον πρὸς ἐπιστήμην 

τοῦτο τὸ σχῆμα. 

2 γενόμενος R ὃ τὸν Optgpóv, Om. περὶ a 9 post χοινοτέρων add..uiv S 

6 post ἴδιον prius add. δὲ S 9 τούτου Ocitat U 10 post ληφϑῶσιν add. αἱ a 

11 δέῃ Sa: δέοι RU λαμβάνοντα KR: λαμβάνομεν à! 11.12 ἀγάγωμεν a? 

12. 13. οὖχ οἷόν τε---τοῦτο RUa?: τοῦτο δὲ οὐ---δυνατὸν a! 13 ἡ RUa^*: et μὴ a! 

15 τι" om. U 11. 18 οἷόν τε δειχϑῆναι τὴν rcu dedi à 19 μεριχὰ τοῦ τρίτου 

τὰ R: μεριχὰ τὰ τοῦ τρίτου ἃ ἐν---οἷόν τε RUa?: ἀλλ᾽ o99 ἐν τῷ δευτέρῃ, a! 

20 ἐπὶ U 2] δύο γὰρ ἃ πάλιν τὴν χαταφατιχὴν ἃ 22 δὲ seri ir γὰρ libri 

24 πρώτοις R ἐν τοῖς [΄ροτ. ἀναλ. p. 21721, 28215, 29230 5 post xoi add. 

ἐν τῷ à 26 τελειοῦται R 21 post ἄρα add. πᾶντα a post οἰχεῖον 

add. ἐστιν ἃ 29 τὸ---τοῦ U 
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, 

p.i9a394 Εἶτα. vv τοῦ τέ ἐστιν 3j mod διὰ αόνου τούτου τοῦ 40v 

ῦσ αι ὃυνατ ὄν. 

Τουτέστι τὴν τῶν δρισμῶν, εἴ γε ot δρισμοὶ χατηγοριχοί τέ εἰσι xal 
χαϑόλου " οὐδεὶς γὰρ ER ὅτι πῇ δίπους ἀἄνϑρωπος ὁριζόμενος τὸν ἄνϑρω- 

n πον, ἀλλὰ χαϑόλου ̓ πᾶς ἄνϑρωπος ζῷον λογικὸν δίπουν᾽. 

p.79329 "Ext «τοῦτ E ἐχείνω το ν 

διὰ τούτου χαταπυχνοῦται χαὶ αὔξεται, ξἕως ἂν εἰς τὰ ἄμεσα 50 

e Ὁ 
Nx QU. e Ξ c x S c ci ῷ [Ὁ] XN [0] [2 Τουτέστι τὸ uiv πρῶτον τῶν προτάσεων ut, οὖσ 

σ » ἘΣ. e E R4 , m , ^ 2 , ΄ 

αὐτὸ ἑαυτῷ ἀεὶ μεταξὺ ἐπεντιϑέναι μέσους, ἕως dv εἰς τὰς ἀμέσους cda: 

ΚΞ e (Qn x o2 o cQ o e 2 e o c! 
΄ " ' 5 LS. Q1. ^Tt 

προτάσεις. xdv γὰρ ἀποφατιχὴν ϑέλῃ δεῖξαι, o 
, b ' ἣν Lt Ww 9 , M , ^ τι , 

σχήματος". ἢ γὰρ αὐτόϑεν ἢ. δι᾿ ἀντιστροφῆς δειχϑήσεται ἥ "uocum. 

οἷον εἰ ϑελήσωυεν δεῖξαι ὅτι τὸ A οὐδενὶ τῷ D ὑπάρχει xol λάβωμεν 
i t i| 4 ἱ ' 

σ * j d Σ Ad 
υέσην ὅῤον τὸ D, ἀνάγκη ἽΝ ποὺ τοῦτον ἡ τοῦ Α χατηγορεῖσϑαι T, τοῦ 41: 
B. εἰ μὲν οὖν δύνηται χατὰ παντὸς τοῦ D χατηγορεῖσϑαι τὸ D, αὐτόθεν | f 
A IR v - ^ ' δείξομεν τοὺς dxpouc* otov τὸ À xaz' οὐδενὸς τοῦ D, τὸ D χατὰ παντὸς 

D D 

M Y , ^ 5 - - ' - 

τοῦ D, τὸ À ἄρα xaz' οὐδενὸς τοῦ DB. εἰ Ob τοῦ uiv DB υὴ κατηγοροῖτο 
οὔ ὃς A, δυνατὸν μὲν διὰ τοῦ δευτέρου σχήματος duoc φῆσαι τοὺς ἄχρους 

, M Y ^ 1ὰρ τὸ D χατὰ παντὸς μὲν τοῦ À xax! οὐδενὸς δὲ τοῦ D, 
x ^ , - , ΄ 

) δεήσετα' τοῦ δευτέρου σχήματος ὅ [7] Q^ 
- Ἢ Ν 

τοῦ B.) οὐδὲν ( 
, ^ BJ ^ * - 

T và τοῦ mpoou* τὸ γὰρ D xaxà παντὸς μὲν τοῦ À, 
- Η - - 4 ΄ 

& τοῦ B: ἀλλ᾽. οὖν τὸ B xac o ai τοῦ [" xal συναξξις 

x IJ - el o^ ' P Xx ER a o c e [D τὶ ΠῚ € o c (02 zl pp τ 
- 5 ΣΡ 

ντοι τοῦ x υ epe οὖχ οἷόν 
΄» ρει MA προ e 3 - τ ἘΣ Ὁ EA eM yes ^ 
ἰξαμεν" τὸ γὰρ τρίτον D ἄχρηστον εἰς ἐπιστήμην, st 1Ξ μηδεν εἰ ( Ψ S ^ D Qa eo o 

μεριχὸν αἱ ἐπιστῆμαι συνάγουσιν. 

^ 

, 1 —^' * Icd LI * - -— - M^ * - 

Ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι τὸ μὲν πρῶτον σχῆμα οὐ δεῖται τῶν ἄλλων, ἐχεῖνα 
᾿ v» P ' “ e " 

ὃξ διὰ τοῦ πρώτου σχήματος χαταπυχνοῦται xat αὔξεται, ἕως ἂν 
Y ' D AE ΄ “» ΄ EUN er ^3 ig τὰς ἀμέσους ἔλθῃ προτάσεις, ἐπεντιϑεμένων ἀεὶ μέσων ὅρων δι 

1 μόνου τούτου R Arist.: inv. ord. Ua 4 δίπουν ὁ ἄνϑρωπος R Ἢ χαταπυχνοῦνται 

--αὔξονται---ὃ ἔλθωσιν R 10 ἑαυτοῦ Ua μέσα ἃ φϑάσωμεν---11 ϑελή- 

σώμεν a! 11 οὐδὲν Ua?: ἀλλὰ R: καὶ a! δεησώμεϑα a! 13 γὰρ om. ἃ 
ἀντιστρηοφῶν ἃ 19 ϑελήσωμεν ἃ: ϑελήσομεν RU ὅτι om. Ua ὑπάρχον ἃ 

λάβοιμεν a 14 post ὅρον add. οἷον U 15 δύναται ἃ 18 ἀποφῆναι R 

19 δὴ Ua 20 τὸ 2— τοῦ 3. addidi δὲ addidi post δεήσεται add. μόνου a 
292 ἀλλὰ «ai a συνάξεις Seripsi: συνάξει libri 23 εὑρήσε | Ua 24 τρίτου 

Seripsi: δευτέρου Εἰ ἃ 25 ἐδείξαμεν] p. 184,16 sq. 
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10 

20 

30 

ὧν αἱ προτάσεις δείχνυνται, βούλετα: δεῖξαι νῦν διὰ τούτων ὅτι αἱ ἄμεσοι 41: 
προτάσεις οὐ μόνον χαταφατιχαί εἰσιν ἀλλὰ xol ἀποφατιχαί᾽ ἔστι γὰρ xal 
ἀυέσως ἄλλο ἄλλου ἀποφῆσαι. χαὶ παραδίδωσιν ἡμῖν ἐν τούτοις χανόνα, 15 

, - ^ ow ΕΣ ^ 

εὐχερὲς τοῦτο συνιδεῖν. τίνες μὲν γὰρ ἄμεσοι χαταφάσεις, παντὸς εἰδέναι, 

ὅτι αἵτινες ἔχουσι τὸ χατηγορούμενον πρώτως ὑπάρχον τῷ ὑποχειμένῳ 

χαὶ οὐδενὶ ἄλλῳ πρὸ αὐτοῦ, ὥσπερ τοῦ μὲν σώματος ἀμέσως f, οὐσία χατη- 

γορεῖται, χαὶ τοῦτο τοῦ ἐμψύχου, χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. ἐπὶ δὲ 

τῶν ἀποφάσεων οὐχ εὐχερὴς 1, διάχρισις. τί οὖν φησιν; ὅτι ὅταν οἵ 
, 

ἀποφασχόμενοι ἀλλήλων ὅροι τοιοῦτοι ὦσιν ὡς μηδέτερον αὐτῶν ἔχειν 30 

τινὰ χαταφασχόμενον αὐτοῦ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν τῶν γενιχωτάτων χαὶ 

τινῶν γενῶν χατηγορεῖσϑα! δύνασϑαι, τότε ἀμέσως λέγονται ἀλλήλων ἀπο- 

φάσχεσϑαι. ἀμέσους yàp προτάσεις ταύτας λέγομεν ὧν wr ἐνδέχεται 

μεταξὺ παρεμπεσεῖν τινα ὅρον x«l ποιῆσαι συλλογισμόν: ἐὰν δὲ ὅποτε- 

ρησοῦν τῶν ὅρων ἔχῃ τινὰ ἑαυτοῦ χατηγοροηύμενον, οὗτος δύναται μεταξὺ 
παρεντεϑεὶς ποιῆσαι συλλογισμόν, χατηγορούμενος μὲν τοῦ ἑτέρου τοῦ δὲ 
λοιποῦ ἀποφασχόμενος T, [γοῦν] ἔχων τὸν λοιπὸν ἑαυτοῦ ἀποφασχόμενον, ἵνα 9ὅ 

διὰ υὲν τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον ποιήσῃ σχῆμα, διὰ δὲ τοῦ δευτέρου τὸ 

πρῶτον. ὥστε μόνως ἄμεσοι ἀποφάσεις αὗται ἂν εἶεν αἱ ἀμφοτέρους ἔχουσαι 

τοὺς ὅρους ἐχ γενιχωτάτων γενῶν: ὡς εἴγε ἡ ϑάτερος αὐτῶν T ἀμφότεροι 

ὑπάλληλοι εἶεν, οὐχ ἔστιν ἢ τοιαύτη ἀπόφασις ἄμεσος. 

Q^ ἝἜ am^ p.79334 Λέγω δὲ τὸ ἀτόμως ὑπάρχειν ἣ μὴ ὑπάρχειν τ 

vu 
D Ψ 

Ow τὸ ὁ 
€ 

, ^ * ^ , "T" (95 , , - ᾿ , τόμως τὸ αὐτὸ σημαίνει τῷ “ἀμέσως. σαφῶς ἐδήλωσε. 30 

χαλῶς δὲ τὸ ᾿αἀμέσως᾽ ἀτόμως εἶπε, διότι μὴ ἐνδέχεται τὰς ἀμέσους 
, προτάσεις τμηϑείσας τῇ ἐπενθϑέσει τοῦ uécou ὅρου τὴν μίαν πρότασιν 

δύο ποιῆσαι. 

- A “ SA UN. Y " uu REL S ΄ ἊΝ ΣΑ͂Σ ^ J p.794335 Θὕτω γὰρ οὐχέτι ἔσται xax ἄλλο τὸ ὑπάρχειν T μὴ 
ὑπάρχειν. 

“ὥσπερ qàp ἐὰν εἴπω “ὁ ἀνϑρωπος οὐσία᾽, οὐ πρώτως χατηγορῶ τοῦ 35 

ἀνϑρώπου τὴν οὐσίαν ἀλλὰ xav ἄλλο xai διὰ τοῦτο οὐχ ἄμεσος πρότασις 

] vov om. R 2 εἰσιν om. KR ὃ xavóva ἐν τούτοις à 4 ἀμέσους pr. U 

1 μηδενὶ U τοῦ μὲν γὰρ, om. ὥσπερ Ra ἡ om. ἃ 11 τινὰ U: ἄλλον 

τοιοῦτον Ra καὶ ἃ: om. RU 12 δύνασϑαι ante τινῶν colloc. ἃ 

ἀλλήλων λέγονται U 12. 18 χατηγορεῖσϑαι R 13 ἀμέσους γὰρ ἃ: εἰ γὰρ 

ἄμεσοι RU 15 ἑαυτοῦ scripsi cf. vs. 17 et p. 187,11: τε αὐτοῦ U: τὰ αὐτοῦ R: τὸν 

αὐτοῦ à 16 χατηγορούμενον ἃ 117 γοῦν delevi τὸ R ἑαυτοῦ om. Ua 

19 ἂν εἶεν αὖται U αἱ om. R 20 post 7, alt. add. «oi a 21 ὑπάλληλοι RU: 

τῶν ὑπαλλήλων ἃ 22 τῷ μὴ ἃ (pr. €) 24 τῷ b: τὸ RUa 25 ἀμέσως 

ἀτόμως Sa: inv. ord. RU 28 οὐχ ἃ 
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MAN J bl , M - iJ XN fe 4 M a ER 

(διὰ γὰρ τὸ λογικόν, xai τοῦτο διὰ τὸ ζῷον, xxl τοῦτο διὰ τ 

μόνως τοῦ E σώματος f, οὐσία χατηγορεῖται ἀμέσως, co 

σ΄ 4 τὸ λογιχόν, διότι uy, ἐνδέχεται ἄλλον ὅρον μεταξὺ τούτων παρεμπεσεῖν ᾧ 
^ , e A] » » 

πρώτως ὑπάρξει τὸ χατηγορούμενον, οὕτως xai ἄμεσοι ἀποφάσεις αὖται 

S22 " [0] e [0] x ΓΟ ν αἷς μὴ zen ται ἄλλου ümoxstuéyou ἀποφ 

γὰρ ἀμέσως xal οὐ xav ἄλλο f, ἀπόφασις. 

A ec . Li - ραϑῆναι τὸν ὅρον" τότε 

τῇ E ^ b * 

p.78436 tav piv οὖν ἡ. τὸ À ἢ τὸ B àv ὅλῳ τινὶ [d 7| xai 
» , ΠΣ ΕΠ ΒΞ A A τὸ B « P Ἁ E ' Tum ac. 

ἄμφω, οὐχ ἐνόεχεται τὸ ἃ τῷ τρώτως μὴ ὑπάρχειν. 

Τὸ μὲν B ὑποχείμενον ὅρον λαμβάνει, τὸ δὲ Α ἀποφασχόμενον τοῦ 
B, xai φησίν, ὅταν ἢ ϑάτερος αὐτῶν ἕν τινι χαϑολιχωτέρῳ, τουτέστιν 
ὅταν ἔχῃ τι ἕαυτοῦ χατηγορούμενον, T, χαὶ ἀμφότεροι, οὐχ ἔστιν ἢ 

τοιαύτη ἀπόφασις ἄμεσος" οὐ γὰρ πρώτως ἀπαφάσχεται τοῦ D τὸ ἃ 

ἀλλὰ διὰ μέσου ἄλλου. 

p.79438 ᾿ἕστω γὰρ τὸ A ἐν ὅλῳ τῷ [. 

Λαμβάνει πρότερον τὸ υὑὲν ὑποχείμενον μὴ ἔν τινι ἄλλῳ 

D 

ὃν 
3 ' , , * AN , ' - * 5 *T ^ 

ἀλλὰ τενιχώτατον γένος, τὸ Oi χατηγορούμενον ἐν τῷ [᾿" εἰ οὖν τὸ V 
δὲ Β μηδενί, χαὶ τ Β 

»» ' , , 

à B πρότασις ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ D ἀπο- 
, " - 5 ^ Ἁ hi ?^ s | — - N φάσχεται τὸ ἃ τοῦ Β᾽ ἐπειδὴ γὰρ τὸ Γ᾿ οὐδενὶ τῷ D, διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ 

C t ἀντὶ μὲν τοὺ À, εἰ τύχοι, τὸ συνεχές, 
[' τὸ ποσόν᾽ εἰ οὖν τὸ ποσὸν παντὶ 

μὲν govexei ob)su:d ὃὲ οὐσίᾳ, οὐ ὑδευιᾷ οὐσίᾳ ὑπάρξει, 

τουτέστιν οὐδεμία οὐσία συνεχής ἐστιν, ἐπειδὴ μηδὲ ποσόν. ἰδοὺ οὖν τοῦ 
5 bl bl , [rd 5» - * 

ἑτέρου ὅρου Eu ὄντος, τῆς οὐσίας, τοῦ δὲ λοιποῦ μὴ ἀμέσου οὐ γέ- 
τ δι" i 

γονεν ἄμεσος f, ἀπόφασις" 

p.19a339 Ἐγχωρεῖ γὰρ τὸ uiv Α εἶναι ἔν τινι ὅλῳ, τὸ δὲ B μὴ 

d | 

Ἂ *, T 

πὸ τὸ αὐτο Et00; 

x UJ 4 

$ μὴν τὸ ἄλογον 

40 

20 

- » el s - * 3 - à. ' : 

ἵπε τὸ ἃ εἶναι ἐν ὅλῳ τῷ D, τὸ δὲ B ἐν μηδενὶ τῷ D, τὰ 41" 

ἀμέσως post σώματος colloc. U 9 εἶεν ἄν: U ἐν om. Ua προχει- 

12 

19 

29 

91 

D 

δὲ τοῦ d Sa: τοῦ 3. δὲ R: τὶ δὲ 8 Ὁ ἐπὶ δὲ τοῦ T Sa: τοῦ δὲ Ὑ R: τὶ δὲ ̓ 
, 

πρώτη pr. U 11 ὑπάργειν, τὸ δὲ 3. οὐδενὶ a οὐδενὶ τὸ α R 

ἐπεὶ U 1 om. Ua 20 εἰλήφϑωσαν δὲ καὶ ὅροι ἐπὶ μὲν a 21 

i 

συνεχὲς R 24 ὅρου τουτέστι τῆς οὐσίας ἀμέσου ὄντος ἃ 29 γένος a! 

ἀμφότερα U 

μένου U ἀποφαϑῆναι scripsi cf. Ind.: ἀποφανϑῆναι libri 6 οὐχέτ᾽ ἄλλο a! 
2 
Ὁ 
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ἵνα μή τις νομίσῃ πάντα τὰ ἀποφασχόμενα ἀλλήλων τοιαῦτα εἶναι ὡς τοῦ Alv 
' eR ὑπό! cu Kd AM Bj inp χαὶ τὸ λοιπὸν ἀναφέρεσϑαι, 

j ἕτερον τῶν ἀποφασχο- 

S2 c Q^ (n^ x 2 bt τούτῳ, ὥσπερ 
P M M ' 5» σ “Ὁ —- 

iiec ἐφ’ ὧν εἴπομεν παραδειγμάτων τὸ μὲν συνεχὲς ἐν ὅλῳ τῷ ποσῷ, σι 

ὃς οὐσίχ ἐν οὐδενί. εἰπὼν δὲ ὅτι ἐγχωρεῖ, πῶς ἐγχωρεῖ, νῦν μὲν οὐχ 

εἶπεν, ἐφεξῆς δὲ ἐπιϑήσει. ἐπισημειωτέον δὲ ὅτι τὸν συλλογισμὸν ἐν δευ- 
τέρῳ σχήματι ἐποιήσατο᾽ τὸ γὰρ l' παντὶ uiv τῷ Α, φησί, τῷ δὲ B οὐ- 10 

üev(* ὅταν γὰρ ὃ χατηγορούυενος ὅρος τοῦ ἀποφατιχοῦ προβλήματος ἐν 

10 ἄλλῳ τινὶ χαϑολιχωτέρῳ ἢ, 0 συλλογισμὸς μὲν ἐν δευτέρῳ σχήματι γίνεται. 
^ ' » T , 33 35 ΟῚ ΄ ΄ B 9w ^ — 

δυνατὸν μέντοι χαὶ ἐν πρώτῳ ἀλλ οὐχέτι συνάγεται τὸ Α οὐδενὶ τῷ B, 
S * UN TN 

ἀλλὰ τὸ Β οὐδενὶ τῷ Δ΄ τοῦ συμπεράσματος δὲ ἀντιστραφέντος οὐδὲ τὸ 
3 

st, τοῦτο ὃὲ ἀναγχαίως ἐπ M τ, διότι χατα- 4Yv ^C A οὐδενὶ τῷ B ὑπάρξ 

πυχνοῦσϑαι τὰς προτάσεις διὰ μόνου τοῦ no σχήματος ἔφησεν. ἐνδέ- τὸ 

18 χεται 0& χαὶ διὰ τοῦ πὸ ον ἢ σχήματος τὴν ἀποφατιχὴν δεῖξαι πρότασιν, 

ἐὰν ἣ χαταφατιχὴ ἄμξσος εἴη, ὥσπεο xol πρότερον εἶπον xal νῦν τοῖς 

ὑποδείγυασιν ἐπὶ ἘΠ ον τὴν Ἰὰρ ἀποφατιχὴν πρότασιν τὴν λέγουσαν 
ς $w , 5 » [ ΄ ^o , LA - - οὐδευία οὐσία Ὅς εἰ ϑελήσουεν δεῖξαι, τεϑέντος μεταξὺ τοῦ ποσοῦ 

γίνεται συλλογισυὸς ἐν δευτέρῳ σχήματι ἄμεσον ἔχων τὴν χαταφατιχὴν 

2 
, ' ' - —-— NM b] 4, ΕΣ 

50 πρότασιν τὸ n ποσὸν παντὶ μὲν συνεχεῖ, οὐδεμιᾷ δὲ οὐσία, ὥστε οὐδὲ 

d 

E 
D 

N , , N - e T. ^ * 7 
τὸ συνεχές. εἰ Ἐν οὖν ὃ χατηγορούμενος τῆς ἀποφάσεως ὅρος ἐν ὅλῳ 20 

po σχήματι γίνεται 6 συλλογισμός, ὡς ἐδείξαμεν. εἰ ὃξ ὃ 

(Q2 ὡς ὑποχείμενος εἴη ἐν χαϑολικωτέρῳ ὑπάρχων, τότε 6 συλλογισμὸς ἐν πρώτῳ 
ε “- cUEIn esp τ σχήματι γίνεται, ὡς ἐφεξῆς τίϑησιν. 

ρ. 1901 ᾿Θμοίως δὲ xat εἰ τὸ B ἐν ὅλῳ τινί ἐστιν, οἷον τῷ Δ. n2 οι 

* ' e , *, YS ' ^ 2 

Λαμβάνει νῦν ἀντίστροφον. τὸν μὲν ὑποχείμενον ἐν ἄλλῳ, τὸν δὲ χατη- 3 
»1 B 

uA s * Sp M ἊΝ 

τορούμενον οὐχέτι. xal ἔστω τὸ μὲν Α οὐσία, τὸ δὲ D ue. ie, "TU DEA 

zw οὐσία, 

(0s 

o2 
, M ^n - [4 ^ 

πησόν᾽ παντὶ uiv οὖν συνεχεῖ τὸ ποσὸν ὑπαρχέτω, ποσῷ δὲ obf 
y ^ - LED ' ΄ M » ΄ n 

ὥστε οὐὸξ συνεχεῖ οὐδενὶ οὐσία. οὐχ ἄρα ἄμεσος T, πρότασις ἢ λέγουσα 
[4 $8 ' , 4539 

30 0U00zy συνξχες οὐσια. 
"ul / Fhedibsuu Lu dedu 

| 
I 

, 

1 vouícg om. R: οἰηϑῇ, sed post εἶναι a 2 ἀναγομένου à 9 ἐπέϑηχεν pr. Ὁ | 

5 ὕρων à! 6. ποῦ R: ἐν οἷς a! νῦν om. U uiv ante éyy. alt. colloe. a!: 

utrobique habet R * ἐφεξῆς] p. 19b 15 sq. παραϑήσει Ra!: fort. προσϑήσει 

9 post ὅταν add. piv a 10 γίνεται σχήματι U 12 δὲ om. ἃ 13. 14. χατὰ τὶ 1 

χυοῦσϑαι sic R 14 uóvoo RU: μέσου a ἔφησεν] c. 14 p. 79230 

16 πρότερον] p. 184,23 19 ἔχων om. R: post 20 πρότασιν colloc. a 22 ἢ R 

28 ei a: 7 6 R: 7 U 23. 24 ἐν (τῶ add. Eyes Aat γίνεται (inv. ord. a?) RUa?: 

καὶ ἐν δευτέρῳ γίνεται xai ἐν πρώτῳ a! 24 ὥσπερ a* 25 post τὸ add. 

piv à τῷ RU (p): ἐν τῷ a Arist. 26 τὸ---τὸ ἃ 28 post ὑπαρχέτω 

add. τῶ R 30 οὐσίαν καὶ 
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E YN 3 ' ^N » ^ 

p.19»4 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον δειχϑήσεται, xal εἰ ἄμφω ἐν ὅλῳ Alv 
D - im 

» v j ^ , »»Ὲ ' ΝΣ [e d ^ ' Οἷον ἔστω τὸ Α σῶμα, τὸ δὲ B συνεχές" ἔστι γὰρ δῆλον ὅτι τὸ μὲν 80 
, ΄σ ΄ - RUDI "» ᾿ ἊΝ E - - » » , - 

Α ἐν ὅλῳ τινί, τῇ οὐσίᾳ, ἐστί, τὸ ὃὲ DB ἐν τῷ ποσῷ. οὐχ ἀμέσως οὖν 
ἀποφαϑήσεται τὸ ἃ τοῦ D, τουτέστιν ὅτι τὸ σῶμα xav οὐδενὸς συνεχοῦς. 

m 

γίνονται ὃὲ δύο συλλογισμοὶ οἱ προειρημένοι. 

πάλιν τὸ ÁÀ ἐν o τὸ D, φανερὸν éx τῶν συστοιχιῶν ὅσαι μὴ 
ἐπαλλάττουσιν ἀλλήλαις. 

- ' * v J a 

10 Εἰπὼν ὅτι ἐγχωρεῖ τὸ μὲν ἡ εἶναι £v τινι ὅλῳ, τὸ δὲ B μὴ εἶναι 
L 

ἐν τούτῳ, νῦν τοῦτο δεῖξαι βούλεται. συστοιχίαν δὲ χαλε ὯΝ τὴν ἀφ᾽ ἑχάστου 

γένους χαταγομένην σειράν, οἷον οὐσίαν, σῶμα, ἔυινυχον, ζῷον, λογικόν, xai 
πάλιν οὐσίαν, σῶμα, ἄψυχον, βαρύ. αὖται δὲ ἐπαλλάττουσιν αἱ συζυγίαι" 40 

χοινὰ γὰρ αὐτῶν χατηγορεῖται γένη. δῆλον οὖν ἐχ τῶν μὴ ἐπαλλαττουσῶν, 
, e 5 , * e [sd L4 * M ἌΣ N τ , 

15 φησίν, ὅτι ἐνδέχεται τὸν ἕνα ὅρον ἔν τινι εἶναι, τὸν δὲ ἕτερον μὴ εἶναι ἐν 

τούτῳ. εἰ γὰρ λάβοιμεν ἕνα ὅρον τὸν μέσον χαὶ ἀποφήσαιμέν τινος ὅρου 

τῶν ἐν τῇ ἄλλῃ συστοιχίᾳ, οἷον τὸ. ζῷον ἀπὸ παντὸς συνεχοῦς, τὸ μὲν 
b - γε - ΄ ^N 5 " NES - "^ [4 M ' *, , *, , , ^ ^ 

ξῶον ὑπὸ τὸ Gt μα αναχὺ σεται Yj, UO τὴν οὐυσιᾶν, οὔχετι MEVtOt χᾶι τὸ 45 
΄ 

συνεχές" εἰ γὰρ xai τὸ συνεχὲς ὑπὸ τὸ αὐτὸ ἀναχϑήσεται ὅφ᾽ ὃ xal τὸ 
30 ζῷον, ἐπαλλάξουσιν αἱ συστοιχίαι᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ἐπαλλάττουσιν. 

3 J E NB 4 x *, Cr s ^ , ι e ^ ^ 3 
"7 p ἘΞ ] στε uU *t & 5 3 T 7 Ξ τ p.19512 "Ev δὲ μη ἕτερον ἢ ἐν ὅλῳ μηδενί, μὴ ὑπάρχῃ δὲ τὸ 

ἢ - , ^ 9 , ^ [2 ^ A τῷ DB, ἀνάγχη ἀτόμως μὴ ὑπάρχειν. 
M £ ΘΝ Ἁ ' ^N A *F * , ΄ ^ 

25 Τουτέστιν ἐὰν μὴ τὸ Α μηδὲ τὸ B ἔν τινι χαϑολιχωτέρῳ ὑπάρχῃ. 
5 b] Ed * ^ ^ LA - D s , c Sx a- Om p - ςι ὧδ 5 ΄ 

ἀλλ ὦσιν αὐτὰ χαϑολιχώτατα. ἀποφάσχηται ὃξ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου. ἀνάγχη 
ἀυέσως ἀποφάσχεσϑαι. 

1 δὲ om. U 2 ἐστιν ἃ Arist. 3 post ἔστω add. γὰρ RU: om. a 
ἔστιν οὖν ἃ 4 post τῇ add. 9 R ἐστί om. U 5 ἀποφαϑήσεται scripsi 
ef. p. 187,5: ἀποφανϑήσετα! libri τ δὲ om. a 8] a R ἐστὶ «6—8 ὦ 

τῷ U 11 δὲ RU: οὖν ἃ ἐφ᾽ 1 18 post πάλιν add. ἐπαλλάττουσα 

μὲν πρὸς αὐτὴν συζυγία, τουτέστι κατά τι μὲν διαφέρουσα, : ατά τι δὲ χοινωνοῦσα ἃ] 

οὐσία ἃ} δὲ scripsi: γὰρ RUa ἐπαλλάττουσιν- 14 γένη RUa?: χοινὰ ἔχουσι 

γένη τήν τε οὐσίαν χαὶ τὸ σῶμα. ἄλλη δέ τις συστοιχία μὴ ἐπαλλάττουσα πρὸς τὴν πρώτην: 

τουτέστι, μὴ κοινωνοῦσα. ἔστω ποσὸν, συνεχὲς διωρισμένον, ἀριϑμιός a! 14 à τῶν μὴ 

om. à? 15 φησὶν post 14 οὖν colloc. a 16 λάβωμεν R τῶν μέσων 

eonicio ἀποφήσαιμέν al: ἀποφήσομεν RUa? ante τινος add. ὡς Ra? 

17 ἐν τῇ 841: ἐκεῖ RUa? ἄλλῃ 841: ἄλλως R: ἄλλας Ua? συστοιχείᾳ al: συστοι- 

χείας RU: συστοιχίας a? 22 x«i, quod ante τὸ 3. colloc. RUa, transposui 

29 ὑπάργει U 25 μὴ Ra: μηδὲ U 26 χαϑολιχώτερα Ra ἀποφάσκεται U 
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p.79»15 Ἢ γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι T ἐν τῷ μέσῳ ἔσται 6 

συλλογισμός. | 

Ei εἴη, φησίν, μέσος ὅρος μεταξὺ τοῦ Α xai τοῦ B, ὁ συλλογισμὸς 42r 
, QS , ΄ S “δ᾿ , e * 2 eo M γίνεται xal ἐν πρώτῳ σχήματι xai ἐν τῷ δευτέρῳ, ὅτι τὸ B ἐν ὅλῳ τινὶ 

δ ἔσται xai οὐχ ἔσται χαϑολικώτατον. ὅτι δὲ τοῦτο ἀληϑές, δῆλον" δεῖ γὰρ τὴν 
ἐλάττονα πρότασιν χαταφατιχὴν elvat ἐλάττων δὲ ὅρος τὸ Β΄ ὥστε εἰ εἴη 

μέσος ὅρος τὸ 1", παντὶ μὲν ὑπάρξει τῷ B, τὸ Α ὃὲ οὐδενὶ αὐτῷ, τῷ D, 
» v ὑπάρξει. ὥστε τὸ σχῆμα πρῶτον γίνεται. εἴπομεν δὲ περὶ τούτων ἤδη. 5 

L- " ) * - ΄ * ^ 

p.19b18 Et à ἐν τῷ μέσῳ, ὁπότερον ἔτυχε᾽ πρὸς ἀμφοτέροις 
' , - A d , , 

10 γὰρ ληφϑέντος τοῦ στερητιχοῦ γίνεται συλλογισμός. 

Τι ^N 

Eàv δὲ τεϑέντος μέσου ὅρου δεύτερον γένηται ὌΧ μα: δύναται ὃ 
μέσος ἑχατέρου τῶν ἄχρων ἀποφάσχεσϑαι. τούτου δὲ αἴτιον τὸ ἐν δευτέρῳ 
οτος ἀδιάφορον εἶναι ἐν ὁποιαδήποτε προτάσει ἢ ἀποφατιχὴ ἢ τὸ γὰρ 10 

Γ εἴτε τῷ μὲν Α παντὶ προ τῷ δὲ D μηδενί, εἴτε ἔμπαλιν, δι᾿ dy- 
15 Qo ἐρῶν δυνατὸν συν α ΤΕ. ὅτι τὸ À οὐδενὶ τῷ D. ὥστε οὐχ ἔσται ἄμε- 

gos ἣ AB ἀπόφασις" εἴτε γὰρ τῷ Α παντὶ ἀπάρας: τὸ μέσον, ὥσπερ ἐν 
- à- ΄ MA Y - NM - , AN  ι-ω,ῳ ΄ 

τῷ δευτέρῳ σχήματι, εἴτε τῷ D, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ xal τῷ δευτέρῳ, 
» * v e » - , 5 

οὐχ ἔσται ἄμεσος ἢ ἀπόφασις, ἤτοι τὸ γενιχώτατον τοῦ γενιχωτάτου ἀπο- 
φάσχηυσα. 

20 p. 19520 ᾿Αμφοτέρων δ᾽ ἀποφατιχῶν οὐσῶν οὐχ ἔσται. 

Ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι ἐνδέχεται μέσον ὅρον ληφϑῆναι e τῶν 
ὌΝ 

ἄχρων ὑπάρχοντα χαὶ οὕτως διὰ συλλογισμοῦ ἀποφάσεσϑαι τὸ À τοῦ ἢ 
» ΄ Ὑ ^ 

ἀυφοτέρων γενιχωτάτων ὄντων, διὰ τοῦτο ταῦτα προσέϑηχεν, i εἰ 

ληφϑείη τοιοῦτος ὃ μέσος ὥστε μήτε ἐν τῷ Α εἶναι μήτε ἐν τῷ D, dp- 

φοτέρας ποιήσε: ἀποφατιχὰς τὰς προτάσεις, xal οὕτως ἀσυλλόγιστος "(Evi n2 [2n 

σεται ἢ συμπλοχή. 

ὃ Εἴπερ ἃ 3. 4 γίνεται ὁ συλλογισμὸς U 4 χαὶ prius a: om. RU τῷ om. ἃ 

ἔσται ἐν ὅλῳ τινί ἃ ρὴῦ 8 ὥστε ὑπάρχει τὸ πρῶτον σχῆμα R εἴπωμεν U 

εἴπομεν] p. 188,22 sq. 9 ὁποτέρω R 10 τεϑέντος Ra? 11 δὲ om. U 

12 ἑχατέρων R 13 προφάσει R τὴν ἀποφατιχὴν εἶναι a! 14. μηδενὶ--- παντὶ a! 

ὑπάρχει om. a? οὐδενὶ a? ἔμπαλιν a?: ἔμελλε R: τῷ piv ἃ παντὶ, τῷ δὲ β 

οὐδενὶ, «ai al: om. U 16 ἀπόφασις RUa?: ἀποφατιχὴ πρότασις a! τὸ Om. à 

18 ἡ ἀβ πρότασις a! 18. 19 ἤτοι (sie seripsi: ἡ τὸ RU) --- ἀποφάσχουσα om. a 

21 post ληφϑῆναι add. εἰ RU: om. ἃ 22 συλλογισμῶν Ua 28 ἐπέϑηχεν pr. U 

24 ὃ om. R ὡς U wi (post ὥστε) R ἐν τῶ 4—25 προτάσεις RUa?: 

κατὰ παντὸς τοῦ Ó εἶναι, μήτε χατὰ παντὸς τοῦ T, ἀμφότεραι αἱ προτάσεις ἔσονται ἀπο- 

φατιχαί a! 25. 26 γίνεται 7] συζυγία a! 
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-) e 

p.19»233 ᾿Αγνοια δ᾽ $, μὴ χατὰ ἀπόφασιν ἀλλὰ χατὰ διάϑεσιν 42r 
bj 

λεγομένη ἔστι μὲν ἢ διὰ συλλογισμοῦ γινομένη ἀπάτη. 

Προσῆχόν ἐστιν ἐπιστήμονι μὴ μόνον ὅσα εἰς τὴν διδασχαλίαν ἀνήχει 

τῆς ἐπιστήμης παραδιδόναι ἀλλὰ χαὶ τὴν παρεπομένην τῇ ἐπ τιστήμῃ ἀπά- 

ποτέ ἐστιν ἐπι- ec. 5 τὴν ἐχτίϑεσϑαι. οὕτως οὖν xal ὁ ᾿Αριστοτέλης εἰπὼν τ 

στήμη χαὶ ἐχ τίνων, τίς te “ἢ uet τοῦ διότι συλλογισμοῦ πρὸς τὸν 

τοῦ ὅτι, xal ὅτι ὥσπερ εἰσὶν ἄμεσοι χαταφάσεις, οὕτως εἰσὶ xal ἀποφάσεις ἄμε- 35 

σοι, ἐπειδὴ πρὸς τὴν JO τῆς ἀπάτης συμβάλλεται αὐτῷ ὃ XE τῶν 

ἀμέσων ἀποφάσεων λόγος, νῦν προτίϑεται διδάξαι χατὰ πόσους τρόπους γἱ- 

10 νεται ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 7, ἀπάτη. ἵνα δὲ εὕρῃ χατὰ πόσους τρόπους 

γίνεται ἐν ταῖς ng quos ἢ ἀπάτη, χέχρηται διαιρέσει AU ad ἢ γὰρ 

ἄγνοια, φησίν, 7j χατὰ ἀπόφασίν ἐστιν ἣ χατὰ διάϑεσιν. περὶ μὲν οὖν τῆς 

χατὰ ἀπόφασιν ἀγνοίας οὐδὲ μνήμην ἐν τούτοις ποεῖται, inci po ὅλως 30 

ὑποδύεται ἐπιστήμην. κατὰ ἀπόφασιν Oi ἀγνοιά ἐστιν f, ἁπλῇ xakouuívm: 

15 οἷον οὐχ olücv ὃ ἰδιώτης εἴτε τὸ τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς 

ἴσας ἔχει T, οὔ. ἁπλῆ δέ, ὅτι ἀγνοῶν αὐτὸ τοῦτο οἶδεν, ὅτι ἀγνοεῖ" ὥστε 
οὐδὲ ἐνοχλήσει τῷ ἐπιστήμονι οὐδὲ ὑποδύεται ἐπιστήμην. διὰ τοῦτο οὖν 
οὐδὲ αὐτῆς μέμνηται. διαιρεῖ ὃὲ τὴν χατὰ διάϑεσιν ἄγνοιαν. λέγεται δὲ 

χατὰ διάϑεσιν ἄγνοια τῇ ἀληϑεῖ γνώσει T, ἀντιχειμένη ψευδής οἷον εἴ τις 
- 

20 λέγο! ὅτι τοῦ τριγώνου αἵ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς ἐλάττους εἰσί. χατὰ 85 

διάϑεσιν ὃ 
» ΄ ᾿ ἜΝ ταὶ 

ἠπατημένως. διὸ χαὶ διπλῇ χαλεῖται ἢ τοιαύτη ἄγνοια" οὐδὲ γὰρ οἶδεν ὅτι 

. 

()“ αὕτη. ὅτι διάχειταί πως χατ᾽ αὐτὴν ὁ ἔγων χαὶ οἴεται εἰδέναι ' i 

δῶν H 3 311 M J - B - m7 5» - -“ Ἐς 1 
οὐχ οἶδεν, ἀλλὰ μὴ εἰδὼς xal αὐτὸ τοῦτο ἀγνοεῖ, ὅτι ἀγνοεῖ. αὕτη οὖν f, χατὰ 
διάϑεσιν DOE T, περὶ τὰς ἀμέσους γίνεται προτάσεις T, περὶ τὰς ἐμμέσους. 

25 ὥσπερ γὰρ ἔστιν ἀληϑῶς χαταφῆσαι T, ἀποφῆσαι ἄλλο ἄλλου ἀμέσως, 

οὕτως ἔστα:! xal ψευδῶς χαταφάσχειν T, ἀποφάσχειν ἀμέσως" οἷον si ἀλη- 40 

ὃξς εἴη τὸ μὴ ὑπάρχειν τὴν οὐσίαν μηδενὶ ποιῷ, ἥτις ἐστὶν ἀπόφασις 

ἄμεσος, ἔσται ψευδὴς ἄυξσος χατάφασις ἢ λέγουσα ᾿ ἢ οὐσία παντὶ ποιῷ 
ὑπάρχει᾽ ̓  ὁμοίως xai εἰ ἀληϑὴς ἢ ἄμεσος χατάφασις ἢ λέγουσα ᾿ ἣ οὐσία 

30 παντὶ σώματι ὑπάρχει᾽. ψευδὴς doa ἢ λέγουσα “ἢ οὐσία οὐδενὶ σώματ' 
dd ἀπόφασις οὖσα ἄμεσος. διοίως xal ἐπὶ τῶν ἐμμέσων. ἣ οὖν 

am , e "Ug € , περὶ τὰς Dg προτάσεις γίνεται ἢ ἀπάτη, τουτέστιν ἣ ψευδὴς ὑπόληψις, 
- [4 ἢ περὶ τὰς ἐμμέδους. περὶ ἕχάτερον 2 τούτων ἢ μετὰ συλλογισμοῦ ἢ 45 

l εἰμὴῦ 8 συνεβάλλετο ἃ 11.12 χαὶ φησίν. ἡ ἄγνοια ἃ 12 ἀλλὰ 

περὶ μὲν τῆς ἃ 18 ἐν τοῖς τοιούτοις ἃ μηδὲ Ua: δὲ R 14 ἔστι δὲ χατὰ 

ἀπόφασιν ἄγνοια, post quae add. ὡς xal πρώην εἴπομεν a! χαλουμένη um om. ἡ U 

16 ὃ ἰδιώτης περὶ τοῦ τριγώνου, εἴτε τὰς ἃ δυσὶν ἃ 16 εἴτε οὔ R 

ὅταν (post 52) U 18 αὐτῆς οὐδὲ R 18. 19 λέγεται --- ἄγνοια Ua?: ὅτι ἐστὶν 

7, ἀντιχειμένη. Ra! 19 ἡ ἀντιχειμένη om. a! 21 post δὲ add. εἴρηται a 

ὁ ἀγνοῶν a! 22 ἠπατημένος Ra? 29 post εἰδὼς add. xal ταῦτα ἀγνοῶν R 

26 ἔστι a! καταφῆσαι ἢ ἀποφῆσαι a! 21.28 τὸ μηδενὶ ποιῷ ὑπάρχειν τὴν 

οὐσίαν ἄμεσος ἀπόφασις οὖσα, ἔστι a! 21 ἥτις om. U 28 ἄμεσος alt. om. a! 
29 xai om. R 91 ὑπάρξει R οὖσα ἀπόφασις à ἄμεσος post ὑπάρχει 

601106. ἃ: ἔμμεσος R 
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ἄνευ συλλογισμοῦ, ὅτι yàp τοῦ τριγώνου at τρεῖς γωνίαι 000 ὀρϑῶν ἐλάτ- 49r 
, ^ f v - ^ ^ 

τονές εἰσιν, ἐνδέχεται xal ἄνευ συλλογισμοῦ ἡπατημέ ἔνως δοξάζειν, ὥσπερ 

E X εἰ τ Ky 

Q8 
el SR E ἣν αἴσϑησιν παραχούοι T, παρορᾷ ἐνδέχεται ὃὲ xal διὰ συλλο- 

γισμοῦ, μᾶλλον δὲ παραλογισμοῦ ἀπατᾶσϑαι. T, μὲν οὖν ἄνευ συλλογισμοῦ 
D 

- Ex: LAUS 4 P R- P AN 43; , UN a e . 37 vp 
ὃ ἀπατη ἁπλουστέρα εσ τίν, ὡς εἴ t'G EX παραδόσεως οηςαςοι οτι ἐξ ατομῶν 

τὰ φυσιχὰ σώματα, T, ὅτι ἀογχαὶ δύο εἰσὶ τῶν ὄντων. λόγῳ uwrosvi γρώμε- RET : es ERO VA: z : .NOTQ DISSE 
γὰρ ἂν xoi διαιρεϑείη; T, δὲ διὰ συλλογισμοῦ ἀπάτη ποιχιλω- 50 

ρα ἐστὶ xal πολυσχιδής" xoi γὰρ ot συλλογισμοί, μᾶλλον δὲ ot παραλο- 

γισμοὶ ποιχιλώτεροι, δι᾿ ὧν ἄν τις ἀπατηϑείη: 7, γὰρ χαταφατιχὸς ἔσται 
^ mV re , ΄ B! , , , 

συλλογισμὸς OU οὗ T, ἀπάτη T, ἀποφατιχός. εἰ uiv οὖν χαταφατιχὸς εἴ h i da i Q^ 10 

ὃ παραλογισμός, πάντως ἐν τῷ πρώτῳ γενήσετα!' σχήματι" E γὰρ τὸ 

ἀχηϑὲς ἣν ἀποφατιχὸν χαϑόλου, τὸ ἀντιχείμενον τούτῳ ψεῦδος ἔσται χᾶτα- 

φατιχὴν τον el (^p τὴν ὑποδυομένην τὴν ἐπιστήμην ἀπάτην Oxb- 
AMAT Y TM " Tm. - : Q ^5 2, ΄ »; ἧς - ἡ 9v 

ποῦμεν, ἔστι Oi | ἢ ἐπιστήμη τῶν χαϑόλου, πάντως xai T, ἀπάτη ἄρα. διὰ A2" 

15 τῶν χαϑόλου παραλογιεῖται᾽ οὐ γὰρ διὰ τῶν ἀντιφατιχῶς ἀντιχειμένων 
* ^ ΤΌΣΟΝ - , , - IX τοὶ ^ , [r4 ' , » 

ἀλλὰ διὰ τῶν ἐναντίων (ταῦτα ὃέ ἐστι τὰ χαϑόλου), ἵνα xat δόχησιν ἔχῃ 

ἐπιστήμης. εἰ τοίνυν χαταφατιχὸς εἴη xol χαϑόλου ὃ παραλογισμός, πάντως 

o2 ISP c1 o c πρώτου σχήματος περανϑήσεται" οὔτε γὰρ διὰ τοῦ δευτέρου, ἐπεὶ 
V 

υνηδὲν συνάγει χαταφατιχύόν, οὔτε διὰ τοῦ τρίτου, ἐπεὶ wmübv συνάγει 5 

20 χαϑόλου. εἰ οὖν χαταφατιχὺὸς εἴη χαὶ ἄμεσος ὃ παραλογισμός, ἢ τὰς δύο 

ἕξει προτάσεις ψευδεῖς 7| τὴν ἑτέραν μόνην. χαὶ εἰ τὰς δύο Ψευδεῖς ἕξει ςς:- [t κίλοόςις ςυῦεις i i" - τέρ μη f a6 c [U^ 59 , 7 - - 3 

w [d ^ Ω ! s ον (d ; 

7 αἱ δύο χαϑόλου ψευδεῖς ἔσονται T, f, uiv χαϑόλου ἢ 0i & 
» A ESSE ' Q^ ΟΝ τα , py Tre MEN nore n 
ἄυφω μὲν οὖν ψευδεῖς xai χαϑόλου, ὅτε ὃ MEUS ὅρος, ὃς λαμβάνεται εἰς 

^ ἘΣ - 

sis τοῦ συλλογισμοῦ τένεσιν. ἀλλότριος 1 παντελῶς Ἢ τῶν ἄχρων. οἷον à. é- 

τῷ σι σου οὔσης ἀποφάσεως ἀληϑοῦς τῆς λεγούσης ὅτι ἢ οὐσία οὐδεμιᾷ ποιότητι 

ὑπάρχει, τῆς ὃξ ἐναντίας ἀπάτης λεγούσης ὅτι ἢ οὐσία πάσῃ “ποιότητι 10 

ὑπάρχει, εἰ ὃ συλλογισυός, Ot οὗ ἢ ἀπάτη γέγονε, διὰ δύο ψευδῶν mpo- m "i χΞϑι, Ὁ V ἵ h T. C i ΔῈ "Cd ἵΞῚ T3 Ut us «po 

λϑε προτάσεων xal ἀμφοτέρων χατὰ πᾶν ψεῦδος, ὁ ληφϑεὶς μέσος ὅρος Υ 
Δ Ψ Ww? ^ » bl , ν» *, ἊΝ 

ὕπ᾽ οὐδέτερον τῶν ἄχρων ἀναχϑήσεται, οὔτε ὑπὸ τὴν οὐσίαν οὔτε ὑπὸ τὸ 
^ 

, 515 » χω ἕῳ PES ' » 5 M 
30 ποιόν, ἀλλ ἔσται αὐτῶν παντελῶς ἀλλότριος, οἷον, εἰ τύχοι, εἰ ποσὸν εἴη 

* 1 * € - ' ΄ ΄ “1 
ἔσται γὰρ ὁ παραλογισυὸς “οὐσία παντὶ ποσῷ, ποσὸν πάσῃ ποιότητι, οὐσία 

ἄρα παντὶ ποιῷ, τουτέστι πάσῃ ποιότητι᾽. ἐνδέχεται Of, ὅπερ εἶπον, τὴν 
T Qo ^ 4 , n $435 5 , ἈΝ. NA os. ἑτέραν τῶν προτάσεων xot μὴ χαϑόλου ψευδῆ εἶναι ἀλλ᾽ ἐπί τι ψευδῆ, χαὶ 15 

ταύτην οὐχ ἄλλην τινὰ T, τὴν ἐλάττονα" γίνεται δὲ τοιαύτη, ὅταν ὃ ὠέσος 

1 post συλλογισμοῦ add. 7 ἀπάτη a 2 συλλογισμῶν Ua 9 an παραχούῃ - 

4 ἡπατῆσϑαι ἢ 5 ante ὡς add. oiov a ἐχ τῶν ἀτόμων ἃ 6 λέγω R 

1 τί---διάιρε- ϑείη RU: ἀπόδειξιν ἃ δὲ om. R 11 γίνεται U 12 post ἀντι- 

χείμενον add. ἄρα a 18 ἐπεὶ γὰρ RU: χαὶ ἐπὶ ἃ — —— τὴν ἐπιστήμην ἀπάτην seripsi: 

τῇ ἐπιστήμη ἀπάτην R: ἀπάτην τῇ ἐπιστήμη Ua 14 post δὲ add. xat ἃ .14 et 15. τοῦ 

χαϑόλου ἃ 14 ἄρα om. ἃ lí χαὶ om. ἃ 19 χαταφατιχόν --- συνάγει om. U 

21 μόνον R 23 μὲν οὐσῶν. ψευδῶν a! ὅτε om. a! ὃν λαμβάνει Ua? 

24 γένησιν. Ua! ἐστι παντελῶς ἃ 25 ὅτι om. U ἡ om. R οὐδεμιᾷ .--- 

26 οὐσία om. K 28 immo Ψευδῶν 29 οὐδετέρου a 90 ἔσται seripsi: ἔστιν 
libri εἰ ποσὸν εἴη RU: ἔστω ποσόν a 98 xal scripsi: 7, R: ὅτι U: om. a 

Silo x 
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Ἐπ εἰσὶ c * s A a r , , or ὅρος ἐχ τῶν ὑπὸ τὸν ἐλάττονα ὅρόν ὄντων λαμβάνηται. οἷον εἰ λευχότης 49" 
ΕΣ ε ΄ 

εἴη ὑπὸ τὸ, ποιὸν γὰρ αὕτη". φαμὲν“ yàp οὕτως “ἢ οὐσία πάσῃ λευχότητι, 
t As , SERT E d er UE OD, E ε , cwn Q3 , n i 
ic leowiens πάσῃ ποιότητι"". xat ἁὕτη T, πρότασις οὐ χαϑόλου ἐστὶ ψευδὴς 

ἀλλ᾿... ἐπί᾽ uw. τίς δέ. ἐστιν. ἥ χαϑόχλου Ψευδὴς πρότασις xai τίς ἢ ἐπί τι; 

$ 

1 -— ἐπι , - ; » - ^ ΄ 

ὃ αὐτὸς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν {᾿ρώτων ἀναλυτιχῶν διηοῦρωμένως ἐδίδαξε. χαϑό- 
C Àou γάρ φησι ψευδῆ εἶναι πρότασιν τὴν τὸ ἐναντίον τῇ χαϑόλου ἀληϑεῖ εἰσά- 20 

Ξ ἃ - "v 9zc PE po NOTAS 9 μὴν Jt p. let ! ^S 53! 

ἵουσαν" oiov ἀληϑής ἐστιν ἢ λέγουσα ᾿ οὐδεὶς ἀνϑρωπος λίϑος᾽ “ ψευδὴς δὲ 
ς 2 ΄ EMT a t Ux 15 i3 - 2 ΄ Ἁ Y m. f, ἐναντία ταύτῃ f, λέγουσα “πᾶς ἀνῦρωπος λίϑος᾽ - ἐναντίον γὰρ τὸ πᾶς 

- , ΄ - Y * ^A , - E 
τῷ οὐδείς. τοῦτο οὖν χαϑόλου ψεῦδος τὸ παντελῶς ἀναιροῦν τὸ ἀληϑές. 
NETS B t - * τὰ 

10 ἐπί. τι δὲ ψευδὴς ἢ ἀντιφατιχῶς ἀντιχειμένη" ἀληϑοῦς γὰρ οὔσης τῆς λε- 
4 € NA 5» ε τὶ 

γούσης ᾿ τὸ λογιχὸν οὐ παντὶ ζῴῳ᾽ ψεύδής ἐστιν ἐπί τι d$ λέγουσα ᾿ τὸ ko- 

γιχὸν “- παντὶ. ζῴῳ᾽.- οὕτω ὠὲν οὖν, εἰ ἀυφότεραι εἶεν ψευδεῖς ἐξ ὧν 
Ξ ' 

συνῆχται τὸ ψεῦδος. εἰ Oi ἢ ἑτέρα ἀληϑὴς εἴη; οὐχ ἐνδέχεται ἄλλην εἶναι: 30 
2* 97. "^ T AP P -— ^) *^* »-.7 - H , ' 

ἀληϑῆ T, τὴν μείζονα " τὴν δ᾽ ἐλάττονα οὐδέποτε οἷόν τε. ἐπεὶ γὰρ γενι- 
, , , e 5». , ( 

15 χώτατα τς ἐλήφϑησαν χαὶ ὃ ἐλάττων ὅρος χαὶ ὁ usi 
eo 

οὐχ ἐνὸδέ m τὸν μέσον ὅρον ἀληϑῶς χαταφάσχεσϑ χ. τοῦ ἐλάττονος" ἐπὶ n ΄ 

πλέον 1ὰρ οὕτως εἶναι αὐτοῦ ἀνάγχη᾽ ὑπόχειται ὃξ ὁ ἐλάττων ὅρος γένος 

γενιχώτατον. χαὶ δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξισάζειν τ 
he 

ὧν m Ὡς εἰ e o x 
^ n ΄ 

t δύναται ὃ usoos' 
23M. x ^ Δ - - A: , , » P. δ 9 , οὐδὲν γάρ ἐστι τοῖς γενιχωτάτοις γένεσιν ἐξισάζον. οὐχ ἄρα ἐνδέχεταί mos 30 
* , ΄ , ΄ 

20 τὴν ἐλάττονα πρότασιν ἀληϑῇ εἶναι. μόνως ἄρα f, μείζων ἔσται ἀληϑής 

δυνατὸν γὰρ εἶναι μέσον ὅρον τινὰ τῶν ὑπὸ τὸν μείζονα. χαὶ οὕτως 6 uiv 
, 9 - - ΄ -" ΄ 

υξίζων αὐτοῦ ἀληϑῶς χατηγορηϑήσεται, οὗτος ὃὲ τοῦ ἐλάττονος ψευδῶς 
- , ^ ^ , à! e ^ * b. 4 

otov εἰ λάβω τὸ σῶμα’ οὐσία uiv γὰρ παντὶ σώματι ὑπάρχει, xal ἔστιν 
, € Ie ^ . - 7 

ἀληϑές, σῶμα δὲ πάσῃ ποιότητι, χαὶ ἔστι ψευδές' οὕτω γὰρ συναχϑήσεται 
Dan ΄ , ΄ Ld τ " 

95. ηὐσίχ πάσῃ ποιότητι ὑπάρχει. 00: uiv οὖν χαταφατιχῆς οὔσης xai 
* nr - b Td ' - 

duigou τῆς ἀπάτης τοσαυτάχις γίνεται 6 παραλογισμός. πῶς. ὃξ ἀποφατιχῆς 95 
Y - ΄ -" -" 

οὔσης τὴς ἀπάτης χαὶ πῶς Ξε WM χαταφατιχῆς τε xai ἀποφατιχῆς, 
my , 1 - ' , προϊόντες δηλώσομεν, π 1 ἧς τὸν πρότερον ἐχτίϑεται 

ἜΞΩ, ce 
ξετασαντες. τρόπον, ὅὄνπ τεῦ EU'ROUEV, 

30 p.79b25 Αὕτη ὃ. ἐν: μὲν τοῖς πρώτως ὑπάρχουσιν 7 μὴ ὑπαρ- 
Ω Lx NES M 

χουσ! cup. patvet διχῶς. 

Εἰπὼν. ὅτι ἢ χατὰ διάϑεσιν ἄγνοια ἔστι μὲν f, διὰ συλλογισμοῦ 40 
Á 
J 
— 1 ὅρων alt. ]. R.- λαυβάνεται R 9 γίνεται καὶ 4 πρότασις ψευδὴς Ua 

post τι alt. add. ψευδὴς R . 8. τῷ προτέρῳ τῶν πρώτων R: τοῖς προτέροις a! 

ἀναλυτιχοῖς a! ἐν τῷ δευτ, τῶν [Ιρώτ. val e. 2 p. 5424 sq. 6 ἀληϑὴ R 

E 1l πᾶν ζῶον, om. οὐ Ua? post ψευδὴς add. δὲ U ἡ λέγουσα ἐπί τι R 

12 οὐ πᾶν ζῶον Ua* 15 εἴδη a! 18 χαὶ δῆλον ὅτι RUa?: ἀλλ᾽ a! 

οὐδὲ a!: οὔτε. Πα": οὐχ U δύναται ἐξισάζειν τῷ ἐλάττονι ὁ μέσος ὅρος a! 
19 οὐδὲ U ..92 post μείζων add. ὅρος a 28 λάβοιμι a ὑπάρχει om. R 

xai U: ὅπερ Ra 24 ἔσται ψευδής R 25 ὑπάργειν ἃ 29 ὅπερ ἃ 

30.81 lemma ἃ: ἄγνοια δὲ f, μὴ--ἀπάτη ut p. 191,1. 2 RU 22 post ἡ prius add. 

μὴ Ua : χατὰ ἀπόφασιν ἃ post ἄγνοια add. ἀλλ᾽ ἡ κατὰ διάϑεσιν ἃ 

ἐστὶ μόνη R: inv. ord. ἃ 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 19 
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γινομένη ἀπάτη x«i ὀφείλων ἐπαγαγεῖν ὅτι ἔστι δὲ xal ἢ ἄνευ συλλο- 49v 
γισμοῦ (τοῦτο γὰρ ἣν τὸ ἀχόλουϑον), ὅμως ἀναλαυβάνει τὸν λόγον xal 

φησὶν αὕτη δὲ ἐν μὲν τοῖς πρώτως ὑπάρχουσιν T, μὴ ὑπάρχουσι 

συμβαίνει διχῶς. αὕτη δέ, φησίν, οὐχὶ ἣ διὰ συλλογισμοῦ ἀλλ᾽ ἣ χατὰ 
e? 5 διάϑεσιν γινομένη" cec γὰρ διαιρεῖ εἰς τὴν διὰ συλλογισμοῦ xal εἰς τὴν 

΄ 

ἄνευ συλλογισμοῦ. τὸ ὃὲ ἐν μὲν τοῖς πρώτοις ὑπάρχουσιν ἣ μὴ Oxdp- 
χουσι. τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν ταῖς ἀμέσοις προτάσεσιν ἤτοι ἀποφάνσεσι, τουτέστιν Tj 
χατηγοριχαῖς T, ἀποφατιχαῖς " ἐν ἐχάστῃ γὰρ τούτων ἔστι xal ἄνευ συλλογισμοῦ 45 

τὴν ἐναντίαν ἀπάτην δοξάσαι χαὶ μετὰ συλλογισμοῦ. ἴσως δὲ χαὶ βουληϑεὶς 

10 ἐξ ἀρχῆς τῆς μετὰ συλλογισμοῦ ἀπάτης τὴν διαίρεσιν εὐϑὺς ποιήσασθϑαι, 
- 

πρὶν μνησϑῆναι τῆς ἄνευ συλλογισμοῦ, εἶπε τὸ ἔστι μὲν ἣ διὰ συλλο- 

γισμοῦ γινομένη ἀπάτη. εἶτα πάλιν χαλὸν νομίσας πρότερον εἰπεῖν, 

ποσαχῶς ἣ χατὰ διάϑεσιν γίνεται ἀπάτη, ἐπανέλαβε τὸν λόγον χαὶ εἶπεν 
e 2 M -" ΄ ΄ IL 

αὕτη ὃ ἐν μὲν τοῖς πρώτως ὑπάρχουσι xal τὰ ἑξῆς. 

— σι p.79b28 Τῆς μὲν οὖν ἁπλῆς ὑπολήψηως ἁπλῆ fj ἀπάτη. 50 

'"E&v γάρ τις ἁπλῶς x«i δίχα συλλογισμοῦ ἀπάτην τινὰ λάβῃ, τῆς 

τοιαύτης ψευδοῦς ὑπολήψεως ἁπλῇ ἐστιν ἣ p ἅτε γὰρ ἄνευ συλλο- 

γισμοῦ τινος γινομένῃ οὐχ ἔστι ποιχιλία τις ἐν αὐτῇ οὐδὲ διαίρεσις ὥσπερ 
M ἐπὶ τῆς διὰ συλλογισμοῦ γινομένης. 

80 p. 19529. Μὴ ὑπαρχέτω γὰρ τὸ ἃ μηδενὶ τῷ B ἀτόμως. 

'Eàv dusooc 1j f, ἁπλῇ ἀπόφασις, ἢ PONE ταύτῃ χατάφασις, 48: 
εἰ διὰ συλλογισμοῦ γίνοιτο, λήψεται υέσον τινὰ ὅρον, οἷον τὸ l', xai συλλο- 

γιεῖται ἡπατημένως διὰ μέσου τοῦ |! ὅτι τὸ ἃ παντὶ τῷ D ὑπάρχει. 5 
x ποσαχῶς δὲ γίνεται παραλογισμὸς ἐν τούτῳ, ἐφεξῆς ἐπήγαγεν. 

Ei γὰρ pte τὸ ἃ μηδενὶ c D ὑπάρχει τε, τῶν D τῷ [51] ὌἜ 2 
ἰ-- πὶ O5 

ἊΣ 

υηδενὶ τῷ D, εἴληπται δ᾽ ἑχατέρα ἀνάπαλιν, ἄμφω ψευδεῖς 

ἔσονται. 

Εἰ ὃ ληφϑείς, φησί, μέσος ὅρος οὕτως ἔχει πρὸς τοὺς ἄχρους ὥστε 

1. δὲ om. a 2 ἐπαναλαμβάνει ἃ ὃ ἐν μὲν---ὦ ἀλλ᾽ RU: τουτέστιν ἃ 

4 zu R 5 yàp om. U post εἰς add. τε a T Trot R: 7j Ua 

ποφάνσεσι Scripsi cf. p. 198,12: ἀποφάσεσι libri 9 ἐναντίαν om. R post 

oon add. διχῶς εἶπε συμβαίνειν ἃ χαὶ alt. om. R 11 τοῦ Ra 

12. 19 ποταχῶς εἰπεῖν R 13 γινομένη U post γίνεται add. ἡ R 
14 ἐν a: ἐπὶ RU 16 τις post συλλογισμοῦ colloc. ἃ ἀπάτην τινὰ R: δόξαν 

τινα ψευδῆ U: τὴν ἀπάτην ἃ 1? ἡ ΠΝ 18 τίνος Dodd (qtvopévi 

scripsi) a: τινὸς γινομένης U: inv. ord. R ποιχίλη R 20 τοῦ 

τῶν R Arist. 22 ἐὰν---γίνηται, sed ante 21 ἡ ἀντιχ. a! 22. 28 € 

οὖν, Om. χαὶ κα 28 ὅτι Ua: οἷον R 24 ἐπάγει ἃ 26 τῶν U Arist. 

ἑχάτερον καὶ 
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τόν τε μείζονα αὐτοῦ ἀποφάσχεσθαι xal αὐτὸν τοῦ ἐλάττονος, ἐλήφϑη δὲ 43r 
ὑπὸ τοῦ παραλογισμοῦ ἀνάπαλιν, λέγω δὴ τόν τε μείζονα ὑπάρχειν τῷ 10 

μέσῳ xal τοῦτον τῷ ἐλάττονι. δῆλον ὡς ἐξ ἀυφοτέρων ψευδῶν 6 παρα- 
λογισμὸς γέγονεν. 

p - o ^ * ^ 

Ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι ἐνδέχεται ἀυφοτέρας τὰς προτάσεις εἶναι ψευδεῖς, 
ς à 

, ^ eo 

πῶς ἐνδέχεται τοῦτο, διὰ τούτων προστίϑησιν. ὅταν, φησίν, οὕτως ἔχῃ 15 

τὸ μέσον ὥστε μήτε ὑπὸ τὸν μείζονα εἶναι ὅρον υμήτε τοῦ ἐλάττονος χατη- 

10 Ἰορεῖσϑαι" τοιοῦτος ὃέ ἐστιν, ὅταν ἀλλότριος ἡ ἑχατέρου. 

Ρ. 1908ὲ17 Τὸ μὲν γὰρ B ἀδύνατον εἶνα! ἐν ὅλῳ τιν 

f 

*E , ἘΞ - εἰ £y , ^ o E: AA 5 ὦ » * 

χάτερηον τῶν εἰρημένων ἀποδείχνυσιν. ὅτι οὖν [ἐὰν] ἐνδέχεται τὸν 

μέσον μὴ χαϑόλου χατηγορεῖσθϑαι τοῦ D, μᾶλλον δὲ ἀνάγχη 

B, δὴ 
, e , v - *, , Ἃ , , 

ἔχεται τὸ Β ὑπό τι ἄλλο εἶνα!" οὐχέτι γὰρ dv ἀμέσως 

o a 

ρεῖσϑαι χαϑόλου τοῦ λον. εἰ γὰρ πρώτως xai ἀυέσως 

15 6 À τοῦ B, οὐχ ἐνὸ 
τὸ ἃ τοῦ B χατηγορεῖτο ἀλλὰ διὰ μέσου ἐχείνου ὑφ᾽ ὃ ἀνήγετο xai τὸ D. 

, € - τ - 

L Ü 
Y 9 2 Pt 

&£ À οὐχ ἀνάγχη πᾶσι τοῖς οὖσιν εἶναι χαϑόλου. Hs ξῷ c Q» eo - Q^ o? 

9 E 4 z- Ox ἐνδέχεται xai τὸ À μηδενὶ τῶν D ὑπάρχειν. εἰ μὲν γὰρ Ty. 
γενιχώτατον γένος χατὰ πάντων τῶν ὄντων xai τοῦτο εἰλήφαμεν πρὸς τῷ A, 95 

ἄνεσϑαι: ὃ γὰρ 
το 20 οὐχ οἷόν τε ἢν ἐχεῖνο μὴ πάντως ἐν χαταφάσξι παραλαυ! 

1 τὸν μὲν R 2 δὲ ἃ 9 τούτω R 3.4. γέγονεν ὁ παραλογισμός a?: ἐλήφοϑη 

ὃ παραλογισμός ἃ 9 γενέσϑαι R τὸ (ante 8) om. R Arist. 9 post ὥστε add. 

τὸν μέσον ὅρον à 11—16 RUa?: ἔστι δὲ ὅλου τοῦ παρόντος χωρίου Tj κατὰ ῥητὸν διάνοια 

αὕτη. ἐνδέχεται υὲν γάρ - φησι τὸν ἀπατ Tz συλλο ιζόμενον, D UA VON ἐχ τοῦ λαμβάνε ιν ἀυ- 
- D D i i S i 

οτέρας τὰς προτάσεις on συνάγειν συμ πέρασμα πε: ἀλλὰ καὶ ix τοῦ ϑατέραν μο jvnv ; , i ? ΕΝ CN 
λέγω δὴ τὴν ἐλάττονα ὡρισμένως. καὶ ταύτης γὰρ μόνης Ψευδοῦς εἰλημμένης, Ψευδὲς συμ.- 

πέρασμα συναχϑήσεται. εἰ γὰρ ἀληϑῶς xal ἀμέσως ἀποφάσκεται 7| οὐσία τοῦ ποιοῦ, xai TM 

τοῦ ποσοῦ τὸ ποιόν. ληφϑήσονται (A eds ονται al) δὲ αἱ προτάσεις ἀνάπαλιν, ἤγουν καταφασχό- 

μεναι, xal ἀμφότεραι ψευδεῖς ὅλαι δι᾿ ὅλου ἔσονται. καὶ τὸ συμπέρασμα ψευδές. χαὶ χατασχεῦ 

ζων τὸν λόγον, φησίν. ἐγχωρεῖ γὰρ οὕτως ἔχειν τὸν μέσον ὅρον, ἤγουν τὸ ποσὸν, πρὸς τὸν 

μείζονα τὴν οὐσίαν. χαὶ πρὸς τὸν ἐλάττονα τὸ ποιὸν, ὥστε ἀλλότριον εἶναι. καὶ μήτε ὑπὸ τοῦ 

μείζονος περιέχεσϑαι, μήτε πρὸς τὸν ἐλάττονα ἔχειν σχέσιν τινὰ καὶ οἰκειότητα, ὥστε περιέχειν 

αὐτόν. ἀλλὰ πάντῃ τοῦ ἃ xoi τοῦ 8 εἶναι, ἀλλότριον. τὸ μὲν γὰρ B, ἤτοι τὸ ποιὸν γένος ὃν 
- " ^ CIPRO nx 

ενιχώτατον, ἀδύνατον ὑπὸ ἄλλο τι τελεῖν. ὅτι καὶ τὸ ἃ ἡ οὐσία, ἀμέσως τοῦ 3. ἤγουν τοῦ i , T Y 
E 

ποιοῦ ἀπεφάσχετο. ἡἣ δὲ οὐσία οὐχ ἔχει τοιαύτην φύσιν ὥστε περιέχειν πάντα τὰ ὄντα. ἀλλὰ 

ῳ 
- ' - * * , t UJ , ΒΝ - 

χαὶ αὕτη, τῶν μὲν χατηγορεῖται ὡς ἐμπεριεχομένων αὐτῇ. τῶν δὲ ἀποφάσκεται, ὡς μὴ τελούντων 

bz" αὐτόν (l. αὐτήν). ὥσπερ δὴ ἀποφάσκεται xai τοῦ 3, ἤτοι τοῦ ποιοῦ Sa! 12 ἐνδέχεται 
Seripsi: ἐὰν ἐνδέχηται RUa? 13 τοῦ 3--χατηγορεῖσϑαι om. ἃ 14 post τοῦ ἢ add. 

καϑόλου R 15 post οὐχ add. οὖν Ua? 16 κατηγοροῖτο Ra? 18 τῷ 1 Ra! 

ἦν om. a! 19 post ὄντων add. ὄν a! τοιοῦτον εἰλήφαμεν slvat τὸ ἃ a! 

13* 
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ὟΝ , , - , , ἜΣ *, m, - 

ἂν ἐλήφϑη μέσον, τοῦτο πάντως ἐν ἐχείνῳ ἣν χἀχεῖνο χατὰ παντὸς αὐτοῦ 43r 

χατηγορεῖτο. ἐπειδὴ δὲ οὐδέν ἐστι τοιοῦτον, το το τ ται ἀλλότριον λαυβάνεσϑαι 

σ 
V , Ὁ [d L 

τὸν μέσον, xal οὕτως οὐ χατηγορηϑήσεται αὐτοῦ ὁ μείζων. 

γ,80ρα9 Τὴν δὲ AD ἐγγωρεῖ. otov εἰ τὸ ἃ xai τῷ DI' xai τῷ B 40 
l i b A 3 I k 

δ ὑπάρχει ἀτόμως. 

"Ow τὴν μείζονα πρότασιν τὴν AV ἐγχωρεῖ ἀληϑὴ εἶναὶ, διὰ τούτων 

πιστοῦται᾽ Hou Yíp, φησί, τὸ ἃ xal τῷ [D xoi τῷ B ὑπάρχειν 

ἀτόμως. ἐνταῦϑα δέ, πῶς φησιν ὑπάρχειν ἀμέσως τὸ ἃ xoi τῷ D χαὶ 
^ )γυ - 

, - * γῶν 
τῷ B, πολλὴ ζήτησις τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ γέγονε. xol μετὰ πολλὰ λέγει τὴν 

5 - - ΄ - ^ , eo [4 ^ - 

10 ἀληϑῆῇ τοῦ ῥητοῦ διάνοιαν, ὅτι nem ἐνταῦϑα λέγει οὐ τὸ χαταφάσχε- 
σϑαι ἀλλ ἁπλῶς τὸ χατηγορεῖσϑαι, εἴτε χαταφατιχῶς εἴτε ἀποφατιχῶς. ἐνδέ- 45 

χεται οὖν, φησί, τὸ ἃ ἀμέσως xai τοῦ D xoi τοῦ |' χατηγορεῖσϑαι, ἀλλὰ 
- M τ ^N 5 - 5 ' » M ΓΕ 

τοῦ υὲν D' χαταφατιχῶς τοῦ δὲ DB ἀποφατιχῶς. εἰ γὰρ εἴη τὸ D εὐϑὺς 
e M * ^ ' ^ ? - » 5 , , ^ πὸ v 

ὑπὸ τὸ Α xoi py μετὰ πλείονα, otov τοῦ À ὄντος οὐσίας, εἰ τὸ D etm 

15 τὸ εὐθὺς ὑπὸ τὴν οὐσίαν. οἷον τὸ cux, τούτου ἀμέσως T, οὐσία χατηγο- 
ρηϑήσεται" τοῦ δὲ D, τουτέστι τοῦ ποιοῦ, ἀμέσως ἀποφαϑήσεται. εἰ δὲ 

* , - ia - 

ἀυέσως ἐνδέχεται τοῦ [᾿ χατηγορεῖσϑαι, ἐνδέχεται ἄρα ἀληθῆ εἶναι τὴν 

υείζονα πρότασιν, λέγω δὴ τὴν AT. 50 

E 5 o - 

p.8033 Ὅταν γὰρ πρώτως x deren opus τὸ αὐτὸ πλειόνων, οὐδέ- 
14 

20 τερον οὐδετέρῳ ἔσται. 

᾿Επειδὴ εἶπεν ὅτι ἢ UB πρότασις dst ψευδής ἐστι, τουτέστιν ἢ ἐλάτ- 
[s L LATA UE K 33r YN T σ a 5 NUR 

των, f; μέντοι μείζων, ἥτις ἣν ἢ AT, δύναται ἀληϑὴς εἶναι, ὅτι μὲν ἐνδέ- 

γχεται τὴν μείζονα ἀληϑῆῇ εἶναι, ἔδειξεν εἰπὼν οἷον εἰ τὸ Α xal τῷ T 

xai τῷ DB ὑπάργει ἀτόμως. ὅτι δὲ ἢ ἐλάττων ψευδὴς ἀεί ἐστι, διὰ 

25 τούτων δείχνυσι χαϑολιχῷ τινι λόγῳ χρώμενος. χαϑόλου γάρ φησιν ὅτι, 43Y 

ὅταν ἕν τι xol τὸ αὐτὸ πλειόνων χατηγορῆται ὁπωσοῦν, ἢ παντων 

χαταφατιχῶς T, πάντων ἀποφατιχῶς T, τῶν μὲν χαταφατιχῶς τῶν δὲ ἀπο- 

φατιχῶς, τῶν λοιπῶν οὐδὲ ἕν ἐν οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὑπάρχει. χαὶ ἴδωμέν 

qe τὴν τοῦ λόγου ἀλήϑειαν τοῖς xarà μέρος ἐπεξιόντες. τὸ γὰρ À xai 

1 ἐχεῖνο, om. ἐν R: κατ᾽ ἐχείνου a! αὐτοῦ RUa?: τοῦ ἐλάττονος a! 2 χατηγο- 
ροῖτο R post τοιοῦτον add. γενιχώτατον γένος, ὥστε κατὰ πάντων τῶν ὄντων χατηγο- 

ρεῖσϑαι a! 9 οὕτως οὔτε ὁ μείζων αὐτοῦ κατηγορηϑήσεται οὔτε οὗτος τοῦ ἐλάττονος a! 

post μείζων add. οἶμαι ὅτι λέγει Ua? 6 ὅταν R: ὅτι δὲ ἃ ἐγχωρῆ R 

β--Ὁ Ra 8 ὑπάρχειν ἃ: ὑπάρχει RU χαὶ prius a: om. RU 8.98—1R 

9 post μετὰ add. τὰ a 14. οὐσίας scripsi cf. p. 198,1: οὐσία RUa 15 post τούτου 

add. ταύτη Ua 16 ἀποφαϑήσεται scripsi ef. p. 189,5: ἀποφανϑήσεται libri 

18 δὲ U 19 πρώτως RU (Ὁ δ ἢ, corr. u): πρῶτον a Arist. cf. p. 197,23 

χατηγορῆται post πλειόνων colloe. à ταυτὸ R 20 post οὐδέτερον. add. ἐν R (n p f) 

οὐδετέρου a 21 ἡ alt. om. R 22 ἣν om. ἃ ἀληϑὴ KR 23 εἰ om. R 

24 ἀεὶ ψευδής a 24. 25. διὰ τούτων om. ἃ ᾿ 25 ὅτι a: om. RU 21 ἀποφατι- 

χῶς ἣ πάντων χαταφατιχῶς R 28 ἴὸς μέν R 
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vob D xai τοῦ B ἀποφασχέσθϑω ἀμέσως" λέγω ὅτι οὐδὲ τὸ B οὐδενὶ τῷ DU 43v 
΄ » " * - ^ ΄ ^o — 3 * 

ὑπάρξει. εἰ γὰρ τοῦτο ψεῦδος, παντὶ ὑπάρξει τῷ [ τὸ B. εἰ οὖν τὸ A Ü 
νι - 17 * ὟΝ ' - [4 ^ ^ o3 

B παντὶ τῷ D, τὸ οὐδενὶ τῷ D ὑπάρχει διὰ 
va Ἀ 

“ τὸ 08 
- e , ὯΝ , , ' e e MT ' » -Ὁ Γ e , 

μέσου τοῦ B* ὑπέχειτο δὲ ἀμέσως μὴ ὑπάρχειν: οὐδενὶ ἄρα τῷ U ὑπάρχε!: 
ior. - - ' 

ὶ ὑπάρξει τῷ D. ἀλλὰ Et χαὶ 
», ΜΝ , ^ / ^ - LUN 

φηοτέρων ἀμέσως χαταφασχέσθϑω τὸ A, xai τοῦ B λέγω χαὶ τοῦ [* 
T ΄ - 

οὖν οὐχ ὑπάρξει τὸ DB τῷ [. εἰ γὰρ ὑπάρξει, ἐπεὶ τὸ A ina 
M 

9 

ν 
- ΝΥ E * - v» - J ^ 

τῷ B, τὸ δὲ B παντὶ τῷ Γ᾿, xoi τὸ Α ἄρα παντὶ τῷ | διὰ μέσου 
- B axa927 € , "» ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ -* ΕΣ ' τ T^ ' τοῦ D: ἀλλ᾽ ὑπέχειτο ἀμέτως ὑπάρχειν. ὁμοίως οὖν οὐδὲ τὸ 1" οὐδενὶ 10 

- L ^ EB - B EN. , 

τῷ DB ὑπάρξει. ἀλλὰ δὴ τοῦ μὲν &xípou χαταφασχέσϑω ἀμέσως, dmo- 
, - Ld P! 

φασχέσϑω δὲ τοῦ λοιποῦ. olov τὸ ἃ παντὶ μὲν ὑπαρχετῷ τῷ B Δυέσως. 
^5 ' Ῥ 5 οὐδενὶ τῷ [᾿ ὑπάρξει. εἰ Y o e " ὩΣ εὶ o Q- 

"el 
zi 2 x « M 5 

M - 

B παντὶ τῷ [, χαὶ τὸ Α παντὶ τῷ I 
e ^R b] P] [4 , 5 , , -' ^ ' ^-^ ' 5 

ὑπάρξει. ἀλλ' ὑπέχειτο οὐδενί. ὁμοίως οὐδὲ τὸ l' οὐδενὶ τῷ Β- εἰ γὰρ 
, LEES T S SSH er BALA Lc 

το δὲ T παντι τῳ B, το Α 000Zzyt τῷ Β 

b 

4 . 

ε DN A S (ET * —— E ^ ES 3 0 ^N $3) »* - 

ὑπαῦζει" αλλ ὑπέχειτὸ παντι. QuuL X9 -“αὑτα óf| 000 , £4V πλειονα 1 ὧν 15 

ἀυξσως monis ρξῖται τὸ À, ἐνδέχεται ἐχείνων τι τῶν λοιπῶν τινὶ ὑπάρξαι. 

εἰ τοίνυν, ὅταν τὸ αὐτὸ ἀμέσως τινῶν χατηγορῆται, ἐχεῖνα ὑπάρχειν ἀλλήλοις 

ἀδύνατον, ὑπάρχει 05 τὸ ἃ xai τῷ D x«i τῷ DB, ἀδύνατον ἄρα ταῦτα 

ἀλλήλων χαταφάσχεσϑαι. ὥστε ὁ παραλογισμὸς χαταφάσχων τὸ D τοῦ B 

Ἢ Ξυδῇ πάντως ποιήσει τὴν πρότασιν τὴν ἐλάττονα. 

p.8024 Διαφέρει δ᾽ οὐδέν, οὐδ᾽ εἰ μὴ ἀτόμως ὑπάρχει. 30 

3 bi M - , , - ' e ' , 

05 προς τὸ πρησ gy os Ξιρη μενον τοῦτό 16 ταν γὰρ πρώτως χατη- 

-— ' *, ^ 9 ΜΝ Ἁ A * *, -" b 3iN-- ' M EN (4009,01 τὸ αὐτὸ πλειόνων, ἀλλὰ πρὸς τὸ πρὸ αὐτοῦ τὸ ἀλλὰ. xol τὴν 
E vu »5 t7 ? Qc 56. - P ONES C Lf NE ἑτέραν ἐνδέχεται ἀληϑὴ λαμβάνειν, οὐ μέντοι ὁποτέραν ἔτυχεν, 

Y T b] A^ , ' , 3 $3 * * , ἀλλὰ τὴν AT. εἶτα ἐφεξῆς διαφέρει 08 οὐδέν, οὐδ᾽ εἰ μὴ ἀτόμως 
V ER DOT SEC τὰ RUNE A Ur HUE MENOS QS L3 o: ὕπαρχει, τουτέστι πρὸς τὸ γενέσθαι τὴν υΞξίζονα πρότασιν ἀληϑῇ, τὴν 5 

Ὕ b3J ^ , v ' , * - Ἃ 

AD, οὐδὲν διαφέρει, εἴτε ἀμέσως χαταφάσχηιτο τὸ X τοῦ D, τουτέστιν 
- ν * 34 4 , , ^, , ^ , 

6 μείζων ὅρος τοῦ μέσου, εἴτε uj ἀυέσως ἀλλὰ διὰ πλειόνων. τουτέ 
e - t £ y ,2 * ' , $44 t ' SEE 

εἰ ὁ μέσης uy εἴη ὑπὸ τὸν μείζονα εὐθὺς cecwr[uévo; ἀλλὰ μετὰ πολλά. 

1 τοῦ β3--τοῦ 1 R τῶνγῦ 2 ὑπάρχει. τοῦτο γὰρ τὸ Ψεῦδος ἢ παντὶ 

Seripsi: παντὸς R: πάντως Ua 8 οὐδενὸς τῶν Q U οὐδενὶ τῶν 1 U 

4 μὴ a: om. RU 5 8] ἃ utrobique Ἢ τῷ à: od RU καὶ om. ἢ 

6 χατηγορείσθω ἃ 8 post 1 alt. add. ὑπάρξει a 9 post ἀμέσως add. μὴ Ra! 

12 οὐδενὶ δὲ a τῷ prius a: τῶν RU τῷ alt. is: τῶν R- 15 «à T a: 

τῶν 7 RU τῷ Balt. a: τῶν GU: τῶνα R 16 ὑπάρχει R, post 15 οὐδενὶ alt. a 

νηδενί R δὲ Ra οὐδ᾽ om. R: zai a 11 τὸ à a: om. RU post τὸ ἃ 

add. οὐχ a ὑπάρξαι τινί ἃ 18 ὅτι U χατηγορῖται τινῶν à 19 xai 

prius a: om. RU β-- ἃ ταῦτα RUa?: τὰ BT a! 21 τὴν ἐλάττονα 

πρότασιν ἃ 22 ὑπάρχη U 29.24 τὸ αὐτὸ χατηγορῆται ἃ 24 ταυτὸ R 

τὸ tert. om. R 26 post ἀτόμως add. μὴ RU: om. a 28 ὁ ἃ R post 
τουτέστιν add. οἷον RU: om. ἃ 80 μὴ ὁ μέσος ἃ εὐϑὺς ὑπὸ τὸν μείζονα U 

nd 
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10 

30 

1 οὐσία ἃ τὸ (ὃ a?) 1 εἰ μὲν RUa?: τοῦ δὲ 7 a! μέσως, om. εἴη a! 1. 2 χατη- 

γορεῖ τοῦ αὶ τοῦ ἡ ἃ 08 ἃ: ὃν οὗν RU ἀληϑές ἃ Ὁ post μετὰ 

add. τὰ R 8 Etzepev a 9. 10 ἐμμέσους--- ἀμέσους a 10. 11 ἀνευ--μετὰ αὶ 

11 post συλλογισυοῦ add. ἐστι αὶ 15 ἐπεὶ U 17. 18 τῶν προτάσεων οὐσῶν 

Ψευδῶν ἃ 18 τῶν om. R ϑατέρου R post γίνεται add. καὶ U 19 xata- 

φατιχῶς ἃ 2] χαίτοι R: ὅτι ἃ τῶν om. Ra 22 post δὲ add. μόνης a 

26 oiov ἃ Arist.: om. RU καὶ prius a Arist.: φησὶ RU 29 πάλιν prius om. U 

πάλιν alt. om. αὶ 30 post τοῦ Q add. ἀμέσως τὸ ἃ cà ἢ R 32 τῷ B a 

33 εἰ μέσον scripsi: £upecov lta: ἄμεσον U post ἔλαβεν add. οὖν a 

τοῦ γὰρ ἃ οὐσίας ὄντος, τὸ 1" εἰ μὲν σῶμα εἴη, ἀμέσως αὐτοῦ χατηγορεῖται 43v 
- 

τὸ À* εἰ δέ τι τῶν χατωτέρω, οἷον ζῷον T, λογιχὺὸν T, ἕτερόν tt τοιοῦτον, 
. ιν Η͂ Η͂ - 13 ε ΄ EY e » - EY - Η 

οὐχ ἀυέσως μὲν τὸ ἃ τῷ [᾿, ὑπάρχει δὲ ὅμως ἀληϑῶς. πρὸς οὖν τὸ 

Ἱενέσϑαι τὴν μείζονα πρότασιν ἀληϑῇ οὐδὲν διαφέρει, εἴτε προσεχῶς Ümo- 80 
- , e y J , 

χέοιτο τῷ μείζονι 6 μέσος εἴτε μετὰ πολλά. 

TO TM [0] τῷ x (a x da [ΟἹ εἰ [e -— τ o S εἰ c Xx 2 uy (02 x e ur E (0. [91 Ξ ν 80,38, ἢ δὲ τοῦ μὴ) τι 

"y e B 5 , € ^ 2: 3 aA *, ^ ἘΠ Um ΄ 

Εἴπομεν ὅτι πρόχειται αὐτῷ περὶ τῆς ἐναντίας ἀπάτης τῇ ἐπιστήμῃ 
^ - M e e ' m. νέ * Lu i N τ e * Z , ὃς 

διαλαβεῖν, xol ὅτι ἢ χατὰ διάθεσιν ἀπάτη Ἢ περὶ τὰς ἀμέσηυς γίνεται 36 

προτάσεις T| περὶ τὰς ἐμμέσους, xal ὅτι xa ἑχάτερον ἣ μετὰ συλλογισμοῦ 

ἐστιν ἣ ἄνευ συλλογισμοῦ, xal ὅτι χαταφατιχῆς μὲν οὔσης τῆς ἐπιστημονιχῆς 
- 

ἀποφάνσεως ἤτοι προτάσεως T7, ἐναντία ἀπάτη τῆς ἐναντίας ἔσται ἀπο- 

φάσεως, οὐ τῆς ἀντιφατιχῶς ἀντιχειμένης, διὰ τὸ ὑποδύεσϑαι τὴν ἐπιστή- 

ux» xai ϑέλειν τὰ χαϑόλου συνάγειν, ἀποφατιχῇς δὲ οὔσης τῆς ἐπιστη- 

μονιχῆς προτάσεως ἣ ἀπάτη χαταφατιχὴ ἔσται. ἐπειδὴ οὖν εἰπε πῶς 
Ἰίνεται ἣ ἀπάτη d, περὶ τὰς ἀμέσους χαταφατιχὰς προτάσεις χαταφατιχὴ 40 

cT Ir * , — , ' * — - 

οὖσα, ὅτι ἐν μόνῳ τῷ πρώτῳ σχήματι, xai ἤτοι ἀμφοτέρων ψευδῶν οὐσῶν 

τῶν ποοτάσεων ἣ ϑατέρας, νῦν δείκνυσι πῶς γίνεται T, ἀποφατιχὴ ἀπάτη 
ε - » - 5» ΄ , T 

ἢ ταῖς ἀμέσοις χαταφατιχαῖς ἀντιχειμένη προτάσεσι. γίνεται οὖν, φησί, 

xal ἐν τῷ πρώτῳ xai ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι, διότι τὸ χαϑόλου ἀπο- 
* ΄ *» , - - 

φατιχὸν ἐν ἀυφοτέροις συνάγεται, xal Tot OU ἀμφοτέρων ψευδῶν τῶν 
Ὁ 

D 

προτάσεων 0t διὰ ϑατέρας μόνης ψευδοῦς ϑατέρας δὲ ἀληϑοῦς. πῶς 45 
"e v , * / ^ , , I. rg T ' 
δὲ ἔχαστον συμβαίνει, xarà μέρος τὴν λέξιν ἐπεξιόντες εἰσόμεϑα. xal 

τέως δείχνυσι πῶς ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι δείχνυται ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 

προτάσεων ψευδῶν. 

ρ.80411 Οἷον εἰ τὸ À xat τῷ [I zat τῷ B ὑπάρχει ἀτόμως" ἐὰν 

γὰρ ληφϑῇ τὸ μὲν ἃ τῷ Γ μηδενί, τὸ δὲ Τ᾿ παντὶ τῷ DB, Ψευδεῦυς 
αἱ προτάσεις. 

Λαμβάνει πάλιν υαξίζονα μὲν ὅρον τὸ ἃ ἐλάττονα ὃὲ τὸ B, xal πάλιν 
, 5 B - - Y - E 

χαταφάσχει ἀμέσως τὸ Α τοῦ DB. οἷον ἔστω τὸ uiv Α ζῷον, τὸ δὲ DB oo 
΄ M - ΄ * [4 ^ - e T 5 ^ 

πεζόν: τὸ ζῷον τηίνυν ἀμέσως ὑπάρχει παντὶ πεζῷ f$, οὖν dmatm 1 
" , ^ ^ , — Ὅν , , 5 

λέγουσα τὸ Α μηδενὶ ὑπάρχειν τῶν ἠδύνατο dv ἐν πρώτῳ σχήματι ix 
^ bd , , - » y - 

δύο ψευδῶν προτάσεων συνάγειν τοῦτο, εἰ μέσον ἔλαβεν ὅρον τοιοῦτον ὥστε 
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τὸν μείζονα xai αὐτοῦ xal τοῦ ἐλάττονος ἀμέσως 1s dile χαταφατι- 
- ΄ 

-Ὁ- , » σ 

Y 
i 

*Q(0* EC TE - χῶς, τουτέστιν εἰ εὐθὺς τὰ ὑπὸ τὸν υξίζονα ὅρον ἀντιδιγρ 
λάβοι. οἷον εἰ ὁ μεί 

[US ya ἀλλ. 1 λοις 
- v 

- ων εἴη οὐσία 6 ὃὲ ἐλάττων σῶμα 
T 
' 

-ν , * ΄ 

τῷ | σώματι εἶδος μέσον ληπτέον, λέγω δὴ τὸ ἀσώματον. Paridi Εἰ. υξί. 44r σ 

Ε MAE e$ £I a x ΟΣ, , ὅ ζονα ἐλάβομεν τὸ ζῷον ἐλάττονα Oi τὸ πεζόν, μέσον ληψόμεϑα τὸ πτηνόν, 

Ν LJ CU MET ACUTE CT IND DEP TR ES TIMNT ρηται τῷ πεζῷ" δῆλον γὰρ ὅτ τῷ πτηνῷ χαὶ τῷ πεζῷ i 
, e , ^ 5 * 

υξσως ὑπάρχξι τὸ -ὠὸὖν. τοιοῦτοῦ οὖν οντοὺς τοῦ μέσου, e&t AO 
* mc , T »w - ^f. ^ 

at ( ! pot τὸ 
* ^ 1 - —^ of ii AS " Η - - , μὲν À υηδενὶ τῷ [ ὑπάρχειν τὸ δὲ [' παντὶ τῷ B, δῆλον ὅτι ἀμφότεραί 

7 à LJ 

E "o f 9 ,» , T L4 b4 —- E 

εἰσι ψευδεῖς: ἐδείξαμεν qàp χαϑόλου ὅτι, ὅταν ἕν τι δύο τινῶν ἀμέσως 5 
ν Y - - 

10 χατηγορῆται, εἴτε χαταφατιχῶς χατηγορεῖται εἴτε ἀποφατιχῶς, εἴτε τοῦ υὲν 

χαταφατιχῶς τοῦ δὲ ἀποφατιχῶς, ἐχείνων οὐδέτερον ἐν οὐδετ ἔρῳ ὑπάρχει. 
σ ες ΄ ES A m. 3 s x - , , ries 

ὥστε εἰ λάβοι τὸ À χατ᾽ οὐδενὸς μὲν τοῦ D, παντί γε αὐτῷ ὑπάρχοντος 
, fme M x M - ^ , Ὁ ΄ M * Α 

τοῦ Α, xai τὸ [' παντὶ τῷ DB, οὐδενί γε ὑπάρχοντος, ἄμφω λήψεται 
diae E V UU MEDIDA IM ΤῸ ONSE. QXISIMA τσ ἘΣ ψευόεις. ἔστω γάρ. ὡς εἰπόμέν, 0 μείζων μὲν ὄρος, ξῷ οὐ τὸ Δ, ζῷον, 

LI 

€, M T -—- 

l .0V* τὸ οὖν 400v 
9 τἡ Dew aue , e 2 - iu o" -€-——- 5^ ' - 

ἄμεσως ὑπάρχει ἀμφοτέροις. ἐὰν οὖν τις λάβῃ ὅτι ζῷον uiv οὐδενὶ πτηνῷ, 10 
«τῶν Ἢ ΡΝ “τ Ls e Poor M x Es e “««,. ΟΝ. ' ^ - ^* c w€ EP 

πτηνῶν Oz πᾶντι XELO, Guo μὲν ψευδεῖς ληψεται, συνάξει δὲ ὅτι ζῷον 
25-0: πεν RE P Lori TEE Tof xp mS B οὐδενὶ πεζῷ. δυνατὸν ὃξ ἀμφοτέρας μὴ χαϑόλου λαβεῖν ψευδεῖς. οἷον 

LU i 

1 . E 3 bf icd, 5 
το Uzv ζῷον παντὶ ΛηΎ ΧΟ ὑπάρχει τὸ UT ἧπαρ pst» συναχϑήσετα! 

, , Ir d - - u - 

20 ληφϑέντος ἀέσου ὅρου τοῦ ὕνητοῦ. εἰ οὖν εἴπω “τὸ ζῷον οὐδενὶ ϑνητῷ, 
ΕΝ τ πρὶ χῆτιχῶ: Cea don οὐδὲνν Jens ἐς uiv usifev 2 τὴ ὕνητον παντὶ Ληγιχῷ, τὸ ον ἀρὰ οὐῶξνι Λογιχῳ,. T, ἕν ὑείων ἔστα! 

967. ».— ^ LE EL ^M 2) dm e à - — 2 , r ^F C" τω T 

χαϑόλου ψευδής, f, ὃὲ ἐλάττων T, χαταφατιχὴ ἐπί τι ψευδής. δεῖ οὖν τὸν 
, σ - ' , 3 , * * , 

μέσην ὅρον ληφϑῆναι τινὶ μὲν ὑπάρχοντα τῷ ἐλάττονι τινὶ Oi «ἡ λη- 1 
ὃ Ξ TP ν᾿ EM M 4.3. Pl ' ORAN vw ^ ^ 

QuUzytos γὰρ πᾶντι ὑπάρχειν Emt tt "züons z3ca4t. τῶν OZ ust 

25 ἐπί τι ψευδῆ οὐκ ἐνδέχεται. τοῦ γὰρ ἃ χαϑολιχωτάτου ὄντος, εἰ ληφϑείη 

τις ὅρος τῶν ὑπ᾽ αὐτό, παντὶ μὲν αὐτῷ ἀληϑῶς ὑπάρξει τὸ A, οὐδενὶ δὲ 
φευδῶς- εἰ ὃξ ἀλλότριος τοῦ E x 6 ληφϑείς, οὐδενὶ uiv αὐτῷ ὑπάοξε! 
τὸ Α ἀληϑῶς, παντὶ δὲ ψευδῶς. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται τὴν μείζονα πρότασιν 

?]^ , ^ ' - ΄ ^ ' , 

30 p. 80314. ᾿Ενδέχεται δὲ xal τῆς ἑτέρας ψευδοῦς οὔσης, xal ταύ- 20 

2 εἰ om. ἃ 9 λάβοι RUa?: εἶναι a! 4 μέσον---δὴ RUa?: τουτέστι a! post 

τὸ ἀσώματον add. μέσος ἔσται a post ὁμοίως add. 2" ἃ 9 ἔλαβε Ra ληψό- 

νεϑα RU: ἔσται ἃ 6 οὔ» ἃ 9 ἔσονται ἃ ἐδείξαμεν) p. 196,25 sq. 
10 κατηγορεῖται om. a εἴτε tert. RU: ἢ ἃ ὁ 18 οὐδέν R ὑπαρχόντως Ua*: 

ὀφείλοντος ὑπάρχειν αἱ 14 ψευδῆ a ὁ om. Ra ὧν 

ante ζῶον add. τὸ R 15 ante πτηνὸν add. τὸ R post πτηνὸν add. ζῶον U 
16 λάβῃ a: λάβοι RU 11 ἀμφοτέρας ἃ post μὲν add. τὰς xp οτάσεις a 19 ὑπάρ- 

χει a: ὑπάρχειν RU: ὑπαρχέτω coniecio συναχϑήσεται δὲ τὸ μὴ ὑπάρχειν ἃ 20 τοῦ 

om. ἃ εἴποιμι ἃ 24 ἔσται ψευδής ἃ 26 δὲ om. R 28 παντὶ a!: ἐπί 

τι Ua*: ἤδη τὶ R δὲ om. R 
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τονα ψευδῆ" τοῦτο ὃέ, ὅταν ὁ μέσος ὅρος ἀυφοῖν ἀλλότριος ληφθῇ. otov 44: 
M ὶ λίϑος, ζῷον, λογιχόν: ζῷον οὐδενὶ λίϑῳ δέδροχεύ λίϑος παντὶ λογικῷ, 

ζῷον ἄρα οὐδενὶ λογικῷ ὑπάρξει. xal ἔστιν ἢ ἀπόφατιχὴ μόνη ἀληϑής. 
οὕτω μὲν οὖν διὰ τῶν ὅρων σαψὴς οὗτος ὁ λόγος. αὐτὸς δὲ χαὶ διά τινων 25 

5 χαϑολιχωτέρων λόγων τοῦτο πιστοῦται. 

p. 8ῦ218 Τὴν μὲν AU ἀληϑῆ, ὅτι οὐ πᾶδι τοῖς οὖσιν ὑπάρχεϊ τὸ A. 

"Qu ἐνδέχεται τὴν ἀποφατιχήν, λέγω O5 τὴν μείζονα, ἀληϑῆ λαμ» 
, ^ Ἁ » - 

βάνεσϑαι, συντόμως δείχνυσι, διότι μὴ ἔστι τινὰ -τοιοῦτον ὅρον λαβεῖν 
^ M MÁ - Ἁ 

ὥστε πάντων τῶν ὄντων χατηγορεῖσϑαι. εἰ μὲν γὰρ ἣν τι χοινὸν γέγος παᾶν- 

T 

τω M € $5 5 - 

10 τῶν τῶν ὄὠντῶν χαὶ. τοῦτο... ἐλ (our, ἐν t0 us ovt ὅρῳ οὐ) οἷόν τε ἦν 
in fj à ; P PA V i 

- ES - ζω EE ΄ ω Y ES - , 

τοῦτο ὡς ἀληϑῶς ἀποφῆσαι, ἀλλὰ πάντων τῶν ὄντων ἀληϑῶς χατεφάσχετο; 80 
σ *, 3 *, ,ὔ ^ ^f. - : SX ^5 m: Δ E zT ' ^ A] * , 

ὥσπερ εἰ τὴν οὐσίαν λάβοιμεν, μηδὲν δὲ ἣν iv τῷ “παντὶ παρὰ τὴν͵ οὐσίαν, 
, ^ - ἃ ΄ 3 

πάντως ἂν παντὸς τοῦ ληφϑέντος χατεφάσχετο. ἐπεὶ οὖν μὴ ἔστι τι χοινὸν 
o x , - » "A. ^ , 9 ς P 39. 5 

γένης τῶν ὄντων az διῃρημέναι εἰσὶν gt χατηγορίαι, ἐνὸ αι λαυβάνειν Ὁ 
(0 ci 

LI "ἢ; [2 , Z e - ^ L7 b/4 

15 det ἐξ ἕτέρου γέενοὺς 000V, “οὐ τὸν μείζονα ἔστιν ἀληθῶς ἀποφῆσαι. 
^ ὅτι δὲ τῆς μείζονος ἀληϑοῦς ληφϑείσης ἀδύνατον. τὴν ἐλάττονα ἀληϑῆ 

ληφϑῆναι, ἀλλὰ πάντως ἔσται ψευδής, δῆλον. εἰ γὰρ. παντὶ τῷ ἐλάττονι 95 

6 υείζων. ὑπάρχει, οὐδενὶ ὃς τῷ μέσῳ διὰ τὸ ἀλλότριον αὐτοῦ εἶναι, δῆλον 
» ΄ 3 

' 
΄ , PES [2 ΄ - 5 - "n 

tt οὐδὲ 6 μέσος οὐδενὶ ὑπάρξει τῷ ἐλάττονι" εἰ γὰρ; τοῦ γενίχωτάτοόυ ea 

x 

στὶν ἀλλότριος, δῆλον. ὅτι χαὶ πάντων τῶν ὑπὸ τὸ I ὥστε τῷ Θ (η. 

᾿ t e - ΄ ΄ 

εἰ ληφϑείη 6 μέσος ὅρος παντὶ τῷ. ἐλάττονι B ptet πάντως ψευὸ δῆς ἔσται 

πρότασις. οὕτω μὲν οὖν ἡμῖν δεδείχϑω ὡς οὐχ. οἷόν τε τῆς μείζονος 
“) * - 574 τὶ HJ ^ , “Ὁ 

ἀληϑοῦς οὔσης ἀποφατιχῆς τὴν ἐλάττονα χαταφατιχὴν οὖσαν ἀλχηϑῇ εἶναι: 
ex 

v. d ? ' 

6 μέντοι! ᾿Δριστοτέλης διὰ τῶν σχημάτων χατὰ δύο τρόπους αὐτὸ δείχνυσιν 40 

τῷ σι (Q0 

— "e. e 

yap'(es. ὧν o υὲν πρότερης τοιοῦτος: 

Ὃν T ρ. 8041 Τὴν δὲ DB ψευδῆ, ὅτι ἀδύνατον ὑπάρχεϊν τῷ B τὸ Tj nl 
e ΄ ΄ v 55 Q ΚΑῚ Ὑ t ^ , 

ᾧ μηδενὶ ὑπάρχει τὸ À: οὐ γὰρ ἔτι ἀχηϑὴς ἔσται ἢ AU πρότασις. 

534 , M5 ^ * ΄ ^ * ΄ ΄ * ' 

ἐγδέχεται, φησί, μᾶλλον δὲ ἀνάγχη, τὴν ἐλάττονα“ mpniaGty τὴν ΓΒ 
-- » ** -- - [3 -] 

ψευδῇ εἶναι, ἐπειδήπερ ἀδύνατόν ἐστιν, εἴπερ ἀληϑῶς τὸ Α τοῦ D' ἀπο- 

Ἢ 5 , b 

30 φάσχοιτο, τὸ D τοῦ B ἀληϑῶς χατηγορῆσαι" εἰ γὰρ ἀληϑῶς χαταφάσχοιτο 45 
[, οὐχέτι τὸ À ἀληϑῶς ἀποφάσχεται τοῦ D. εἰ γὰρ τὸ D τοῦ Β τὸ 

LT 1 9 ζῶον. λίϑος à τὸ ζῶον οὖν οὐδενὶ U ὑπάρξει R 9 ὑπάῤξεί, | 

quod post 2 λογικῷ colloc. libri, transposui 4 οὗτος om. U αὐτὸς "δὲ om. R 

ὃ οὐχ ἃ 9 γὰρ om. K zt om. U: post χοινὸν colloc. a 11 post πάντων 

add. ὡς ἃ 12 ἐλάβομεν à! εἴη R ἐν τῷ παντὶ Ua?: ἐν τῷ: R: ἐκ τῶν al ᾿ 

περὶ à! τὴν οὐσίαν ali τῆς οὐδίας R: τὰς οὐσίας Ua? 18 τὶ om. U: «teca! 

χοινὸς αἰ: χοινὸν κοινὸς ἢ 14 ὅρος Ra! ante τῶν add. πάντων a! 15 ἑτέρου 

scripsi: ἑκατέρου hUa 18 εἶναι om. R 20 ἀλλότριον R 21 ὅρος om. R 

24 δείχνυσιν αὐτὸ ἃ 25 πρῶτος ἃ 26 post γβ8 add. φησὶ RU: óm. a d 
ἀδύνατον U (n p) 98 κἢν om. R 29 εἴπερ Ua: ὅπερ R 81 τοῦ 1 τὸ β R: 

τὸ T τοῦ B ἃ ἀληϑῶς οὐχέτι τὸ ἃ R: οὐχέτι ἀληϑῶς τὸ ἃ ἃ τοῦ 1 ἀποφάσχεται ἃ 
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ΝΟ 

; παντὶ τῷ B ὑπάρχει; ἀλλὰ sess ὅτι xal 
τρίτῳ 3i ac vec Mae τὸ Α τινὶ 
μηδενὶ ὑπάρχειν τῶν D τὸ À. ὥστ᾽ οὐχ 

- 
- φατιχῆς ἀληϑοῦς οὔσης τὴν 

p. 802 19 

, ας Δ 

τρηπον αὐύνατην 
q LI MSN S 

Üz xat xaT ἄλλον 

τὴν πάντως ἀμμὲ εἶναι , ' - 5 
Et γα 

4." ΄ 

ελαττονα" 
A 

ληϑὲς ἔσται, ea συμπέρασμα 01:60 
"cp 

10 ἀληϑῶς, τὸ δὲ r παντὶ τῷ B ἀληϑῶς, 

ἀληϑῶς" ἀλλ᾽ ὑπέχειτο παντὶ ὑπάρχειν. 

ἀληθοῦς οὔσης υὴἡ πάντως 

Ῥ. 80ῦ0121 ᾿Αλλὰ xai τὴν 

15 [5 ἀντιχείμενον ὑποτίθεται. τὸ 

συμβαίνει, WAS 
τὸ O&£ e ὃξ τὴν μείζηνα. 

ὥστε εἶναι τὸν αὐτὸν 

νάττηνα xal 

ταν φησί, πὸ ϑάτερον 
M 

ὑπὸ τὸν ὠΞξίζονα xai ὑπὸ τὸν 

- 

τὸ 

τῷ ὀρϑοπεριπατητιχᾷ, 

τελαστιχὸν ἐν τούτῳ. 
kv: ELM - ρει. A ᾿ 

Ἡπτξον" οὕτω γὰρ 

ἔσος ἀληϑῶς χαταφάσχετα! 

90 

B 
1 ὅτι a: om. RU παντὶ 

2 et 8 

ἐστὶν ἃ τῷ ἃ 

add. ᾿Ενταῦϑα ἃ 

15.16 τὴν δὲ μείζονα 

alt. RUa?: ἐλάττονα a! 

ὅρους ἃ 

κῷ B ὑπῆρχεν 

9 xai εἰ U (d) 

10 δὲ om. R 

τῷ 7 ἃ 

ψευδῆ, ἃ 11 χαὶ αὐτὸ 

21 t9 7 τὸ R 

ἐξισάζειν a 29. 90 ἀμφ 

γὰρ xat 
L 

DA 
g460V4X65V. 

xal αὐτὸν 

ἱπατὴτ 

τὸ alt. om. R μὲν ἐλά 

, 

οτέρας 

[10 [Arist. p. 80a 11.19.91. 27] 

^w 

τῆς ustlovoc 

six0 Δ᾽ 

X2 
* Y ze 2 

οὐχ ἀρὰ ξνόξχεται 

΄ * 

ἅττηνα uiv 

εἰ ληφϑεί 

ἐν τῷ us! 
» * - 

ἐν αὐτῷ 
E , 

εἶναι, τουτέστι 
, 

u£goy. 

ἀνάγχη 
* ^ 7 * 

xai τὸ D ἐν 

Q^ 

A] 

Xov 

post 

ττονὰ ἃ 

v ἐν τῷ μείζονι om. R 

αἀ)νηϑοῦς 

ἅν ἡ 
ut οξνι 

^ * 

οξνι τῷ B à 

πον τὲ 

τῷ ΔΑ’ 

B ἄνϑρωπος, 

υὲν ἄνθρωπος 

ἐν add. 

΄ , Lv 
Ὀπεχειτο 

χαὶ ἀπο- 

συ υ- 

7 οὐσὴς μὴ 

εἴη ἀληϑής, xai τὸ 

τῶν D 

ὑπάρξει 

Uus μεῖς 

η)τῶς 
- e 

τῷ pst? a 
LI 

uz G6» 

τοιαῦτα γαο 

-— 

eo 

, 
T001946& 

- 
τῷ ἃ 

201 

, Ἐν 44r 

50 

15 

post ὅπερ add. 

15 ante τὸ prius 

εἶναι a: om. RU 

20 μείζονα 

26 ante ὅρους add. τούτους R: post 
D ; : 

τας «poat ἃ 
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ἀποφατιχῶν Ἰενέσϑαι τὸ ψεῦδος ἐνδέχεται, μέτεισι νῦν ἐπὶ τὸ δεύτερον 44v 
σχῆμα, χαὶ φησὶν ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τὰς προτάσεις χαϑόλου ψευδεῖς παρα- 
λαμβάνειν. χαὶ τοῦτο τέως προτίϑεται δεῖξαι. ἔστω γὰρ τὸ A τῷ B 
παντὶ ὑπάρχειν, χαὶ λεγέτω τις ὅτι οὐδενί, χαὶ πειράσϑω ἐν δευτέρῳ σχή- 

5 ματι τοῦτο συναγαγεῖν. λέγω οὖν ὅτι οὐχ οἷόν τε οὐδετέραν τῶν προτά- 90 
σεων ὅλην OU ὅλου ψευδῇ λαβεῖν. εἰ γὰρ ἐν τῷ μέ ή δεῖ τὸ ξων ὅλη ὅλου ψευδῆ λαβεῖν. εἰ γὰρ ἐν τῷ μέσῳ σχήματι δεῖ τὸν 

, - Ὕ - " - Y ^ 

υέσον ὅρον, οἷον τὸ [', τοῦ μὲν χαταφάσχεσϑαι τοῦ δὲ ἀποφάσχεσϑαι, 

δῆλον ὅτι τοιοῦτον δεῖ εἶναι τὸν μέσον ὥστε χαὶ οὗ ἀποφάσχεται, ψευδῶς 

σϑαι χαὶ οὗ χαταφάσχεται, ψευδῶς χαταφάσχεσϑαι, οὐ χατά τι 

10 μὲν ψευδῶς χατά τι δὲ ἀληϑῶς ἀλλὰ OU ὅλου ψευδῶς. τοῦτο δέ φησιν 
- ^N PENNA - δ 7 ^D LENZ - , 3p. 

ἀδύνατον. πῶς δὲ τοῦτο ἀδύνατον, δι᾿ αὐτῶν τῶν λέξεων εἰσόμεϑα. 

a ' €T [4 ΄ ^ » - p.S0428 “Ὅταν γὰρ τὸ À παντὶ τῷ Β ὑπάρχῃ; οὐδὲν ἔσται λαβεῖν 25 

ξ D ὃ τῷ μὲν δ᾽ οὐδενὶ ὑπάρξει. 

, ἌΝ M M - € ^ , 5 ἢ - 

ουτέστιν ἐὰν τὸ À παντὶ τῷ DB ὑπάρχῃ: οὐχ ἐνδέχεται τοιοῦτον 
πινοῆσαι ὥστε τῷ μὲν ἑτέρῳ αὐτῶν παντὶ ὑπάρχειν τῷ δ᾽ ἑτέρῳ 

εἴτε γὰρ τῷ Α παντὶ ὑπάρχει, xai τῷ B ὑπάρξει: τὸ γὰρ B εἴτε γὰρ τῷ ἃ παντ ρχει, 1 ὑπάρξει: τὸ γὰρ 

ὑπὸ τὸ ἐστίν: εἴτε τῷ D παντὶ ὑπάρχει, πάντως xal τινὶ τῷ Α ὑπάρξει" 
ὑπὸ γὰρ τὸ ἃ ἐστὶ τὸ DB. οἷον τὸ ζῷον παντὶ λογικῷ ὑπαρχέτω" εἰ οὖν 80 

λάβω τι ὃ τῷ ἃ παντὶ ὑπάρχει, οἷον τὴν οὐσίαν, πάντως χαὶ τῷ λογιχῷ 

50 ὑπάρξει. ὁμοίως εἰλήφϑω τι παντὶ τῷ λογιχῷ ὑπάρχον, οἷον, εἰ τύχοι, 

τὸ λόγῳ χρῆσϑαι: πάντως τοῦτο xol τινὶ ζῴῳ ὑπάρξει. δμοίως, εἴ τι ἀπο- 
φάσχοιτο τοῦ ζῳου, οἷον, εἰ τύχοι, τὸ ἄψυχον, τοῦτο πάντως xal τοῦ λογιχοῦ 

ἀποφάσχεται. δυοίως δὲ χαί, εἴ τι τοῦ λογιχοῦ ἀποφάσχοιτο, οἷον. εἰ τύχοι, 
- τὸ ἄλογον, πάντως τοῦτο xai ζῴου τινὸς ἀποφάσχεται. 00x ἄρα ἐνδέχεται 35 

[! 

λαβεῖν τι ὃ τοῦ μὲν παντὸς olov τε χαταφῆσαι τοῦ δὲ παντὸς ἀποφῆσαι" τῷ σι 

, i] - e , , ΄ * - - " , " * L] 

εἰ γὰρ τοῦ ἑτέρου χαταφάσχοιτο, πάντως χαὶ τοῦ λοιποῦ ἢ χαϑόλου ἣ ἐπὶ 
ὲ μέρους. εἰ μὲν γὰρ τοῦ μείζονος χαϑόληυ χαταφάσχοιτο, πάντως χαὶ τοῦ 

ἐλάττονος χαϑόλου χαταφαϑήσεται" μέρος γάρ ἐστι τοῦ μείζονος ὁ ἐλάττων" 

(OE τοῦ ἐλάττονος χαϑόλου χαταφάσχοιτο, τοῦ μείζονος ἐπὶ μέρους χατα- 

30 φαϑήσεται. δμοίως, εἰ τοῦ ἑτέρου ἀποφάσχοιτο παντός, πάντως xal τοῦ 
λοιποῦ T, χαϑόλου T, ἐπὶ μέρους ἀποφαϑήσεται, ὥσπερ xal ὅτε χατεφάσχετο. 40 
τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος, ἐὰν λάβωυεν τὸν μέσον τοῦ μὲν ἀποφασχόμενον 

χαϑόλου ψευδῶς τοῦ ὃὲ χαταφασχόμενον χαϑόλου ἀληϑῶς, δῆλον δήπου 

ὅτι οὗ ψευδῶς χαϑόλου ἀποφάσχεται, τούτου ἀληϑῶς χαϑόλου χατηγορηϑή- 

] μέτεισιν, Om. νῦν ἃ 2 χαϑόλας U 23.9 λαμβάνειν U 9.4 παντὶ τῷ B a 

4 ὅτι om. R ὃ οὐδετέρων U 6 δι᾽ ὅλης Ra | τὸ Sa: τὸν RU 10 μὲν 

ἀληϑῶς---δὲ ψευδῶς ἃ Ψεῦδος alt. 1. αὶ 12 ὑπάρψῃ sic ἃ 13 ὑπάρχει U (n p) 

14 τῷ B παντὶ ὑπάρχῃ τὸ ἃ a 16 «ai om. R ὑπάρξει a: om. RU 

γὰρ alt. om. R 117 ὑπάρχει a: ὑπάρξει RU post ὑπάρχει add. τὸ 7 ἃ 
τῶν ἃ κὶ 18 εἶναι Ra 19 λάβοιμί a 20 εἰ A199 7, conicio ὑπάρχειν à 

23 ἀποφάσχοιτο pr. 1. Ua δὲ om. U 25 πάντως alt. ]. R 28 et 29.30 

καταφαϑήσεται scripsi: καταφανϑήσεται libri 31 ἀποφαϑήσεται scripsi: ἀποφανϑήσεται 

libri ef. p. 196,16 593 καϑόλου prius om. KR 94 χαϑόλου alt. om. αὶ 
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χαϑόλου χατηγορεῖτο, τούτου ἀληϑῶς χαϑόλου ἀπο- 44v 
2^ ^N 5.7 » *, » -, » ) ^ , E 

τὸ Oz αἀούῦνατον £O εἴξαμεν. οὐχ ἀρὰ οἷὴν τε £V οξυτερῳ σχὴς- zi φάσχεται" τὸ 

ματι χαϑόληυ ψευδεῖς ἀμφοτέρας λαβεῖν τὰς προτάσεις. 

Ρ. 80180 Δεῖ δ᾽ οὕτω λαμβάνειν τὰς προτάσεις ὥστε τῷ μὲν 4 

ὃ ὑπάρχειν τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν, εἴπερ ἔσται συλλογισμός. 

Ἔν γὰρ τῷ δευτέρῳ σχήματι ἀνάγχη ἣν πάντως ἀνομοιοσχήμονας 
εἶναι τὰς προτάσεις, εἴπερ ἔδει συλλογιστιχὸν εἶναι τὸ σχῆμα. ἀλλὰ χαὶ 

ὃ τῆς ἀπάτης συλληγισμὸς ὑποδυόμενος τὴν ἐπιστήμην χρήσεται τοῖς συλλη- 

Ἰισμοῖς ἐρρωμένοις χατὰ τὸ σχῆμα, χατὰ τὴν ὕλην μόνον τὸ ψεῦδος λαμ- 
᾿ 10 βάνων, ὥσπερ xal ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν εἴπομεν: σοφιστιχὺν γὰρ τὸ παρὰ τὸ ὅ0 

σχῆμα τοὺς παραλογισμοὺς ποιεῖσϑαι. 

- Ρ. 80182 Εἰ οὖν οὕτω λαμβανόμεναι ψευδεῖς, δῆλον ὡς ἐναντίως 
ἀνάπαλιν ἕξουσι" τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον. 

᾿Βπειδὴ ἔδειξεν ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τοιοῦτον ὅρον εὑρεῖν ὥστε τοῦ uiv 
15 παντὸς χαταφάσχεσϑαι τοῦ ὃ e , h] 

ἄσχεσϑαι χαὶ Bux ὁπότερον, Sx ῷ, z o 

τούτων δείκνυσιν ὅτι οὐ ψευδεῖς δι᾿ ὅλου ἀμφοτέρας οἷόν τε λαβεῖν. εἰ 
d , RAYS ES Thnn E E 8m : ns S - 

γάρ. φησιν, ἐνοξχξεται το LU (00 zv χὰ ca oT σαι πάᾶαντος ψξθοως τοῦ O& 

^, P e LA xd 50: OT " [s e 2. E. *, - i) 9etz L4 Ne 45r 

amo παντὸς (QZUOOUs, oT 09 οτι αἱ E&Vayitat αὑταις α ηύξεις ξσηνται. 40 

^ MS ^ — IP "S ! NS ΕΞ 2X 334 m E Y ΄ , P] - B 

εἰ γάρ τὸ μηδενὶ τῷ ἃ ψευδῶς, παντὶ ἀληϑῶς ἔσται" ὁμοίως. εἰ τῷ 

20 παντὶ ὑπάρχει ψευδῶς, οὐδενὶ wee et ἀληϑῶς. ὥστε τοῦ μὲν χατηγορη- 

ποφαϑήσεται. τοῦτο δὲ δέδειχται ἀδύ- cg ϑήσηται παντὸς ἀληϑῶς τοῦ 0i 

μαᾶτον. ταῖς μὲν γὰρ χαϑόλου inset προτάσεσιν αἱ ἀντιχείμενα: ἀληϑεῖς 

ἐναντίαι εἰσί, τουτέστι χαϑόλου: ταῖς δὲ Ἢ τι ψευδέσιν gi ἀντιχείμεναι ὅ 

ἀληϑεῖς ἀντιφατιχαί εἰσιν. εἰ γὰρ “ὁ λίϑος παντὶ ἀνϑρώπῳ᾽ ψεῦδος, τὸ ἀντι- 
€ χείμενον ἀληϑὲς τούτου οὐχ ἔστι τὸ ἀντιφατιχὸν τὸ “οὐ παντί ἀλλὰ τὸ τῷ οι το 

* MOS 1 ἐν - 9 , Un [USES S v ον E s 3 (qi 

“οὐδενί * ὁμοίως, εἰ ' τὸ ζῷον οὐδενὶ ἀνϑρώπῳ᾽ ψεῦδος, τὸ ἀντιχείμενον ἀληϑὲς 
Y m e ' ^ IPS o , e - , 

ἔσται οὐχ ὅτι τινὶ ΓΞ ἘΝ τὸ ζῷον ἀλλ᾽ ὅτι παντί. ὥστε ταῖς χαϑόλου 
΄ e ψευδέσιν αἱ ἀντιχείμεναι ἀληϑεῖς αἱ χαϑόλου εἰσίν. ὥστε εἰ τὸ D τῷ μὲν 

À οὐδενὶ ψευδῶς τῷ δὲ B παντὶ ψευδῶς, xal χαϑόλου ἄμφω ἀληδϑεῖς ἂν 10 

80 εἴη λέγειν, ὅτι τῷ μὲν Α παντὶ τὸ D τῷ δὲ B οὐδενί: τοῦτο δὲ ἀδύνατον 

1.2 χατηγορεῖται---ἀποφανϑήσεται ἃ ὃ τῷ δὲ μὴ ὑπάρχειν om. αὶ { τὸ om. R 

9 τῇ δὲ ὕλη μόνῃ a! 9. 10 λαμβάνειν U: λήψεται ἃ 10 ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] 

p..192,13 sq. 12. 13 ὡς ἐναντίως ἀνάπαλιν om. R 15 ὁπότερα U 16 τούτου U 

11 πάντως R 18 χαταφῆσαι R 19 εἰ--- ἔσται om. ἢ post ὁμοίως add. 

γὰρ Ua 20 post ὑπάρχει add. τὸ 7 a 21 πάντως R Ψευδῶς à ἀπο- 

φαϑήσεται seripsi cf. p. 202,31: ἀποφανϑήσεται libri δὲ om. R 23 ante χαϊόλου 

add. αἱ R 24 post ἀληϑεῖς add. αἱ Ua Ψευδῶς R 25 ἀληϑῶς αὶ 

post ἀληϑὲς add. ὃν U τοῦτο γὰρ οὐχ ἃ 26 ψευδὲς ἃ ἀληϑῶς R 
24 τὸ ζῶον τινὶ ἀνθρώπῳ ἀχηϑὲς, ἀλλὰ παντί ἃ 28 χαὶ ἀντιχείμεναι αἱ ἀληδεῖς 

καϑόλο. αἱ 29 post zai add. τὸ Ra ἀλνηϑεῖς scripsi: ἀληϑὲς RUa 
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TUE * , 9 

δέδειχται. χαὶ ἄλλως" εἰ ἀληϑῶς τῷ uiv À παντὶ τῷ δὲ B οὐδενί, xal 48: 
BEN - ὟΝ * Lad (2 , c NS 4 b)l 

τὸ ἃ τῷ B οὐδενὶ ὑπάρξει: ὑπέχειτο δὲ παντί. τὸ αὐτὸ συμβήσεται, xdv 
bd ^ -— ^ -" ^ , ΕΣ , M 

τῷ μὲν B οὐδενὶ ψευδῶς τῷ ὃὲ A παντί: ἀδιάφορον γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ 

σχήματι τὸ στερητιχόν. τὸ οὖν εἰ οὕτω Aides Ψευδεῖς 
͵,}ν: ' NS H 

ὃ τοῦτ᾽ ἔστιν (el) εἰς τὸ συλλογίσασϑαι τὸ ἀποφατιχὸν συυπέρασμα ψευδὲς ὃν ἐν 

δευτέρῳ σχήματι δέοι τὴν μὲν ἀποφατιχὴν λαβεῖν τὴν δὲ χαταφατιχὴν 15 

xal ταύτας Ψευδεῖς δι᾿ ὅλου, 850v, φησίν, ὡς ἀνάπαλιν ἕξουσι, του- 
, e 5 P 

τέστιν ἢ ἀποφατιχὴ χαταφατιχὴ γινομένη ἀληϑὴς ἔσται, ὁμοίως xal T xata- 
φατιχὴ ἀποφατιχή" τοῦτο Oi δέδειχται ἀδύνατον. ὥστε οὐχ οἷόν τε χαϑόλου 

10 ψευδεῖς ἀμφοτέρας λαβεῖν. 

apoaasa "E cU ἢ Bewsd 0b588y, λήξει. DEDE p. 80233 ti tt 0 &xat&pav οὐδεν, X«€o9A0&Et Qeu0T € 
^ e *, Ν A M - ' —- , ' 

εἰ τὸ [' xal τῷ À xal v. B cvi óndpyst xai x 2 

n eo C 

᾿- 

o S c1 Qi Pr 2 "CO [07] x 3 A 6 o εἰ 
3 Qo. 

Z 
D * EM g. c 6 I] εἰ [U 

ER 
Sq LA 

Δείξ ἘΜ ΑΝ -Ξ2 ys τῇ πὸ 

ειζας Ott O'. OÀQU (9800 ὃξ 

^ ^w 

ὑοξις 
v 

depen ὅταν γὰρ ὃ μέσος ὅρος οὕτως ἔχῃ μέτεισι [τὰς] ἐπί τι ψευδε 

15 πρὸς ἀμφότερα τὰ dxpa ὡς ἐχατέρου ἐπὶ μέρους χατηγορεῖσϑαι, δῆλον ὅτι, 

εἰ ληφϑείη τῷ μὲν μηδενὶ ὑπάρχειν τῷ ὃξ παντί, ἀμφότεραι ἐπί τι ψευδεῖς 

ἔσονται. οἷον ἔστω τὸ μὲν ἃ ζῷον, τὸ δὲ B λογιχόν, τὸ δὲ [', μέσος 
' Ld ^ ^N σ € ' VN , 

jpoc, ὕνητ óv* δῆλον δὴ ὅτι τὸ ὕνητὸν τινὶ ζῴῳ χαὶ τινὶ λογικῷ ὑπάρχει. 
a 

t2 et 

ἐὰν οὖν ληφ)ῇ τῷ μὲν ζῴῳ μηδενὶ τῷ δὲ λογικῷ παντί, ἄμφω ψευδεῖς 
*3 SN SN ^ by - ^ , LX 

30 ἐπὶ μέρους. ἀλλὰ χἂν pps piy λογιχῷ παντὶ ὃὲ ζῴῳ, ὡσαύτως. dpa 
ὃὲ ἐνδέχεται χαὶ τὴν μὲν ἑτέραν χαϑόλου ψευδὴ εἶναι τὴν ὃξ ἑτέραν ἐπί 

τι; λέγω ὅτι, εἰ μὲν ἢ μείζων χαϑόλου ψευδὴς ληφϑείη, ἀδύνατον τὴν 

ἐλάττονα ἐπί τι ψευδὴ ληφϑῆναι, ἀλλὰ πάντως ἀληϑὴς ἔσται. εἰ δὲ ἢ 
* ^ DE [d , 3 Mi 

ἐλάττων χαϑόλου ψευδὴς ἔσται, δύναται ἢ υξίζων xal χαϑόλου ἀληϑὴς 

εἶναι, δύναται ὃξ xui ἐπί τι ψευδής. ὑποχείσϑω γὰρ τέως f, μείζων χα- 80 t5 σι ͵ 

ϑόλου ψευδής: λέγω ὅτι οὐχ οἷόν τε τὴν ἐλάττονα ἐπί τι ψευδῇ εἶναι, ; 
PIS ' ΄ ' 1 , Y ν᾿ Ὕ Y - * - [4 2M 

ἀλλὰ πάντως ἀληϑὴς ἔσται. εἰ γὰρ τὸ D παντὶ τῷ ἃ ἀληϑῶς ὑπάρχει, 

ληφθῇ δὲ σὴ ὑπάρχειν ψευδῶς, δῆλον ὅτι ἀληϑὲς ἔσται εἰπεῖν τὸ D : 

παντὶ τῷ B ὑπάρχειν" ὃ jm τῷ ἃ παντὶ ὑπάρχει, τοῦτο xat τῷ B. πάλιν 
E , ^ 1 - [ E ^- o $4 - ΕῚ , LA τς 30 εἰ μηδενὶ τῷ Α ὑπάρχει τὸ D, δῆλον ὅτι οὐδὲ τῷ D οὐδενί: ἐὰν οὖν ; 

ληφϑῃ τῷ μὲν Α παντὶ τῷ δὲ B οὐδενί, ἢ uiv χαταφατιχὴ ψευδὴς ἔσται, 

[0d 

e c^ LEN * Qr e ^ Y - 
ἢ us(Lmw, ἢ ὃὲ ἀποφατιχὴ ἀληϑής. ὅροι OS τούτων τοῦ uiv πρώτου 95 

ὃ τῷ (ante μὲν) om. ἃ 4 εἰ om. R 5 εἰ addidi 6 τὸν δὲ χατα- 

φατιχὸν R 8 post ἣ prius add. μὲν R 8. 9. ἀποφατιχὴ καταφατιχή a 

11 ἑχάτερον a ( Βα M) 12 τινὶ χτὰ. om. αὶ ὑπάρχει ἃ (M): ὑπάρχοι Arist.: 

ὑπάρξει U 18 οὐχ οἷόν τε ψευδεῖς διόλου ἃ ἀυφοτέρας alt. om. Ra 

14 τὰς delevi post λαβεῖν add. «ai δείχνυσιν Ua 15 ἑχατέρου, sed post 

μέρους Sa: ἑκάστου RU 20 post μέρους add. ἔσονται a ἀλλὰ om. a! 

ἄρα Ua?: δὲ ἄρα R: om. a! 21 ἐνδέχεται δὲ Ra! xai om. Ua? 24 post 

δύνατα! add. «4i U 27 ἀληϑῆ, om. ἔσται ἃ τῷ 1 Ra τὸ ἃ Ἃ 

ὑπάρχει ante ἀληϑῶς colloe. U: ὑπάρχη R 28 ληφϑείη a ἐστιν ἃ d e 
* 

9l post οὐδενὶ add. τὸ 7 a! 
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εἰ PA FRA ; , ΞΕ Εν κα, MA ἌΡ ΘΔ Ἀν ας ἃ "“ : μείζων ζῷον, ἐλάττων λογιχόν, μέσος οὐσία, τοῦ Oi δευτέρου μείζων μὲν 45! 
Sw e , ΄ ᾿ς αν , 3 e ^ 

xai ἐλάττων ὁ αὐτό , δ 
MES m τ " b] UJ ^ 4 2) u$ 

τὸ o'huyov* ἀλλὰ δὴ ἢ ἐλάττων OnoxstcUo 
LA PIA m Ξ » , - 

χαϑόλου ψευδής. ἐὰν οὖν 6 υὑέσος ὅρος ἀλλότριος ἢ ἀμφοτέρων τῶν 

ἄχρων, χαϑόλου ἀληϑὴς ἔσται ἢ μείζων. λέγω γὰρ οὕτως" ᾿ ἄψυχον παντὶ 
-) , , , Lo * *^* , R74 

5 λογικῷ χαϑόλου ψευδής" χαὶ γίνεται f υξίζων χαϑόλου ἀληϑής, ᾿ ἄψυχον 
ὑδενὶ fw , ἊΝ AM oe τς E οἰχεῖ, Ad Ton cos - ΄ Ὁ ΕῚ - 

οὐδενὶ ζῴῳ᾽. ἐὰν δὲ 6 μέσος οἰχεῖος ἢ τοῦ ἐλάττονος ὡς δύνασϑαι αὐτῷ 
, ^N ' € , ^w - 

παντὶ ὑπαρχεὶν, ἐπί τι ψευδὴς ἔσται ἢ μείζων. οἷον εἰ o^ c G x [e [0] 

c» x [0] p c 1^ 

, [d ^ , D 

λογιχόν, 6 δὲ ἐλάττων ἄνϑρωπος, ὃ δὲ μέσος ϑνητόν: εἰ o e ᾿ϑνητὸν 
AS 9.8 ' » - ^- e ^ 

οὐδενὶ ἀνθρώπῳ, ὕνητὸν παντὶ λογιχῷ᾽, δῆλον ὅτι Ψευδὴ 
D € ἔσται $ μείζων. 

10 p. 80338. Τὴν δὲ ἑτέραν εἶναι ψευδῆ xai ὁποτερανοῦν ἐνδέχεται. 

9]? «ὦ 2 ' - ΄ , , € - » ^ r3 , T 

“νόξχεται γὰρ τῆς ἑτέρας ἀληϑοῦς οὔσης τὴν ἑτέραν ψευδῆ εἶναι, 
bi ' , A ^ ' ^ , ae 

xai ταύτην ποτὲ μὲν τὴν μείζονα ποτὲ ὃὲ τὴν ἐλάττονα. τῆς μὲν οὖν 45 
P] ΄ ΄ » -— x ΄ ^ -: » 

ἐλάττονος προτάσεως ἀποφατιχῆς οὔσης, εἰ piv ἢ μείζων ἀληϑὴς εἴη, 
BONS L^ € ^ " τ eb z ' D ^ 
ἢ ἐλάττων χαϑόλου ψευδὴς ἔσται" εἰ ὃὲ ἢ ἐλάττων ἀληϑὴς str, ἐνδέχεται 

3 , ' ' Ft “Ὁ AN ἘΣ 

15 τὴν μείζονα ποτὲ μὲν χαϑόληυ ψευδῆ εἶναι ποτὲ 05 ἐπί τι. ἔστω οὖν 
t ͵ : E e 32 
ἢ μείζων ἀληϑὴς χαταφατιχὴ οὖσα" εἰ οὖν τὸ D παντὶ τῷ Α ὑπάρχει, 
2 , , ' - 8 ΄ -» ' ἐξ ἀνάγχης xol τῷ Β παντὶ ὑπάρξει" μόριον γὰρ τοῦ A τὸ B. ἀλλὰ xoi 

1 - 

τοῦ [᾿ παντὶ τῷ ἃ viae xai ἔτι τοῦ À παντὶ τῷ DB (τοῦτο γὰρ 
ὑπόχειται) συναχϑήσεται ἐν τῷ πρώτ 

20 € 

o σχήματι τὸ D παντὶ τῷ B. ὥστε δ0 
? c - : 2X τὸ ' ' - ς ΄ " 
à τοῦτο οὕτως ἔχει, ληφϑείη δὲ τὸ [ἡ μηδενὶ μὲν τῷ DB ὑπάρχον παντὶ 

δὲ τῷ A, ἢ μὲν μείζων ἀληϑὴς ἔσται, ἢ δὲ ἐλάττων χαϑόλου ψευδής. 

οὐχ ἐνδέχεται δὲ ἐπί τι ψευδῇ εἶναι τὴν ἐλάττονα ἀποφατιχὴν οὖσαν, διότι 

ὃ παντὶ ὑπάρχει τῷ À, τοῦτο xat τῷ D παντὶ ὑπάρχει: εἰ ληφϑείη οὖν 
οὐδενί, χαϑόλου ψευδὴς ἔσται. οἷον ἔστω μείζων μὲν ζῷον, ἐλάττων δὲ 

΄ , ^N »y ! b - * y ^ * pd A p 

95 Àoytxóv, μέσος δὲ ἔμψυχον: εἰ οὖν τὸ ἔυψυχον παντὶ uiv ζῴῳ λέγοιτο 
, ^ 

RM υηδενὶ δὲ λογιχῷ, | δῆλον ὅτι ἢ ἐλάττων χαϑόλου ψευδὴς ἔσται. 48" 
^ 

65 τὴν ἐλάττονα λάβωμεν ἀληϑῶς ἀποφατιχὴν οὖσαν, δεῖ τὸν uécov ΩΣ 

^ 

1 παντάπασι τοῦ μείζονος λαβεῖν ἀλλότριον (οὕτω γὰρ χαὶ τοῦ ἐλάττονος 

ἔσται ἀλλότριος) V τοῦ μὲν ἐλάττονος ἀλλότριον τοῦ 0i μείζονος οὐχέτι. 

30 ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοῦ μείζονος εἴη ἀλλότριος, ψευδῶς μὲν χαταφαϑήσεται τοῦ ἃ 
SX ἘΣ, ΄“ Β , T ^ 2 E ἘῸΝ ur y. - » : 

παντός, ἀληϑῶς δὲ τοῦ DB ἀποφαϑήσεται" οἷον εἰ τὸ μέσον ἄψυχον εἴη" 5 

ἄψυχον γὰρ ἀληϑῶς μὲν οὐδενὶ iate ὑπάρχει, τ ὃξ παντὶ ζῴῳ 

χαϑόλου. εἰ δὲ τοῦ ἐλάττονος εἴη ἀλλότριον τὸ μέσον, οἷον τὸ ἄλογον. 

1 ante μείζων prius add. ὁ a ante ἐλ. add. ὁ δὲ a ante μέσος add. ὁ a 
μέσος Sa: μέσον RU ὃ ἀμφοτέρων 7, R: ληφϑῇ a! 4 ante ἄν. add. τὸ U 

ὃ post zai add. ei Ra ἀληϑὴς καϑόλου ἃ 6 τῷ ἐλάττονι ἃ 6. 7 πάντα αὐτῶ R 

T εἴη ἃ 8 ὁ δὲ μέσος Sa: τὸ δὲ μέσον RU εἴποιμι ἃ 12 ἐλάττονα--- μείζονα ἃ 

13 εἴη ἀληϑής R 15 ὑπό τι R 11 μέρος ἃ 18 ἃ prius Ua: à R 
τὸ (post ἔτι) καὶ 28 ὑπάρξει alt. l. a 25 μέσος scripsi: μέσον RUa post 

δὲ add. τὸ RU: om. a 26 ὡς U 29 ἀλλότριον scripsi: ἀλλότριος RUa 

80. 81 χαταφαϑήσεται--ἀποφαϑήσεται scripsi ef. p. 202,28—31: χαταφανϑήσεται---ἀποφανῦ ἡ- 

σεται libri 81 πάντως Ua 82 μὲν post ἄψυχον colloc. R ὑπάρξει ἃ 
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ὃ δ" € - * - Y» , ^ ^ ^ 

ἀληϑῶς Ms οὐδενὶ λογικῷ τὸ ἄλογον, ἐπί τι ὃὲ ψευδῶς παντὶ ζῴῳ. οὕτω 4bv 

ἐλά ἅττονος ἀποφατιχῇς οὔσης. 

* AN E € , ' -€ [4 ΄ p.80439 ^O γὰρ ὑπάρχει τῷ Α παντί, xat τῷ DB ὑπάρχει. 

Εἰ γὰρ τὸ D τῷ Α παντί, τὸ δὲ Α τῷ D παντί, xal τὸ D' τῷ B τὸ 

p.80240 'E&v οὖν ληφϑῇ τῷ μὲν Α ὅλῳ ὑπάρχειν τὸ T. 

ΤῚ d "CN ΕΞ ἰ ἘΠ ΔΆ us oT. rete s CNN AN 5 , 

Ἢν ψξι-ονα οιἷὰ τοῦτων υὑποτιύῦεξεται GT T, ("£00 Oz env ἐλάττονα. 

ν». 8009 Πάλιν ὃ τῷ B μηδενὶ ὑπάρχει, οὐδὲ τῷ À παντὶ ὑπάρξει" 
εὖ γὰρ τῷ À, xai τῷ D. 

, 

10 Βούλετα' λοιπὸν τὴν ἐλάττονα λαβεῖν ἀληϑῆ. εἰ οὖν 6 μέσος, φησί, 
υνηδενὶ τῷ B ὑπάρξει, ἐπειδὴ μέρος τὸ D τοῦ A, οὐδὲ τῷ Α παντὶ ὑπάρξει 

^ ' ν᾿ M - / δ mJ 5 ^ M SY ἢ M Ὁ, M M τὸ D. εἰ γὰρ παντὶ τῷ À τὸ [, ἐπειδὴ xal τὸ À παντὶ τῷ DB, xai τὸ 

Γ παντὶ τῷ Β penes ἐν πρώτῳ σχήματι" ὑπόχειται δὲ πεῖς ὥστε οὐ 

15 ρι8006ασ “Θμοίως δὲ xal μετατεϑέντος τοῦ στερητιχοῦ" ὃ γὰρ 90 
- , Y - € "NC M iz 

urnüsvyi ὑπάρχει τῷ Α, οὐδὲ τῷ B οὐδενὶ ὑπάρξει. 

Εἰ ἢ μείζων πρότασις ἀποφατιχὴ εἴη, ἀληϑοῦς μὲν οὔσης αὐτῆς T, 
ἐλάττων χαϑόλου ψευδὴς ἔσται" εἰ γὰρ τὸ [ἡ μηδενὶ τῷ Α, τὸ δὲ Α παντὶ 

τῷ DB, τὸ DL οὐδενὶ τῷ D ὑπάρξει ἐν πρώτῳ σχήματ'. ἐὰν οὖν ληφϑῃῇ 
20 παντὶ τῷ B τὸ DL, χαϑόλου ψευδὴς ἔσται" οἷον ἄψυχον οὐδενὶ μὲν ζῴῳ 

' «t ^ “-- 379 , rz , , , ΑἹ τ , , , ^ '* 

παντὶ ὃξ λογικῷ. ἐὰν μέντοι ἢ ἐλάττων ἀληϑὴς ἢ, μύνως ἐπί τι ψευδὴς 

ἔσται ἢ μείζων. ὃ γὰρ παντὶ τῷ B ὑπάρχει, τοῦτο χαὶ τῷ À τινὶ ὑπάρξει" 30 

εἰ γὰρ τὸ Γ΄ παντὶ τῷ D, ἀλλὰ xai τὸ Α παντὶ τῷ D, ἐν τρίτῳ σχήματι 
, j| ^ - , μά σ Y 

τὸ D cvi τῶν ἃ. ἐὰν οὖν ληφϑῇ οὐδενί, ἐπί τι ψευδὴς ἔσται. ὅροι δὲ 
€ ' ^ - A , d 

25 ζῷον, πεζόν, πτηνόν: πεζὸν γὰρ οὐδενὶ piv πτηνῷ τινὶ δὲ ζῴῳ" ἐὰν οὖν 

λάβωμεν πεζὸν οὐδενὶ ζῴῳ, ἐπί τι ψευδὴς ἔσται. 

1 οὐδενὶ om. a! λογικοῦ Ua!: τῷ λογιχῷ a? post ἄλογον add. ἀποφανϑή- 

σεται al post ζῴῳ add. ἔσται, ἐπειδὴ μέρος τοῦ D τὸ ἃ a! 8. ὑπάρχει alt. ἃ 

Arist.: om. RU 4 post 1 prius add. φησὶ a! τὸ δὲ ἃ RUa?: xoi a! χαὶ 

τὸ---ὃ παντί RUa?: ὑπάρξει. ἐπεὶ τὸ ἃ τῷ B παντὶ ὑπάρχει a! 6 οὖν om. R 

τῷ à Arist.: τὸ RU τῷ γ0 11 τοῦ f τὸ a, οὐδὲ τὸ R 12 τὸ 1 prius 

om. R ἐπεὶ ἃ 15 ὃ γὰρ χτὰλ. om. R 17 ante εἰ add. ᾿᾿ουτέστιν ἃ 
20. 21 παντὶ μὲν---οὐδενὶ ἃ" 20 μὲν a: om. RU 2] T a: εἴη RU 

22 τῶνα R 24 τῶν RUa?: τῷ a! à Ra!: à Ua? post ἃ add. ἔσται a! 

post δὲ add. oiov a 25 piv om. Ua post zt qw add. ἀληϑές a 
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p.80b17 'Ev δὲ τοῖς μὴ ἀτόμως ὑπάρχουσιν T, μὴ ὑπάρχουσιν 

ὅταν υὲν διὰ τοῦ οἰχείου μέσου γίνηται τοῦ ψεύδου 

γισμός, οὐχ οἷόι ἶ 

Προέϑετο παραδοῦναι τοὺς τῆς ἀπάτης συλλογισμοὺς χατὰ πόσους 
5 γίνονται τρόπους. εἰρηχὼς δὲ ὅτι T, περὶ τὰς ἀμέσους γίνονται προτάσεις 

ἢ περὶ τὰς ἐμυέσους, νῦν μετέρχεται εἰς τὸ διδάξαι πῶς γίνονται χαὶ περὶ 
ῃ 

τὰς ἐυμέσους προτάσεις. χαὶ ἐν μὲν ταῖς ἀμέσοις πρότερον παραδέδωχε 
τοὺς χαταφατιχοὺς τῆς ἀπάτης συλλογισμοὺς τὸ υηδενὶ ὑπάρχον παντὶ 40 

ὑπάρχειν λέγοντας" νῦν δὲ πρώτους τοὺς ἀποφατιχοὺς παραδίδωσι τὸ παντὶ 

10 ὕπαρχον μηδενὶ λέγοντας ὑπάρχειν, χαὶ πρώτους γε τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ : 
σχήματι. χαὶ φησὶν ὅτι, ὅταν μὲν ὁ τῆς ἀπάτης συλλογισμὸς διὰ τοῦ 
αὐτοῦ μέσου συνάγῃ τὸ ψεῦδος δι᾿ οὗ x«i τὸ ἀληϑὲς συνάγεται, πάντως 
ἢ μὲν ἐλάττων πρότασις ἀληϑὴς ἔσται, ἢ δὲ υΞξίζων πάντως ψευδὴς xol 
χαϑόλου ψευδής. εἰ γὰρ ἀληϑῶς συνῆχται ὅτι τὸ Α παντὶ τῷ DB διὰ s 

15 μέσου τοῦ [᾿, τοῦ μὲν Α παντὶ τῷ [᾿ ὑπάρχοντος τοῦ δὲ D 
βούλεται δὲ 6 τῆς ἀπάτης συλλογισμὸς συναγαγεῖν ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῶν B 

jJ ^ , - , ^ σ ^ M 2 , 3p e v , 

διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου, δῆλον ὅτι τὴν μὲν ἐλάττονα ἀεί, ὡς ἔχει φύσεως, xaca- 
^ 

μείζονα χατα- 
ΠΣ abthv οὖσαν εἰς cou P ΕΣ οὖν ΛΝ Ὁ ρατιχὴν χαὶ αὐτὴν οὖσαν εἰς ἀποφατιχὴν μεταλήψεται. εἰ οὖν ἀληϑὲς ἣν 

20 παντὶ τῷ D τὸ Α ὑπάρχειν, λαμβάνει δὲ ὅτι οὐδενί, ὅλη ψευδὴς ἔσται. 
ἔστωσαν δὲ ὅροι οὐσία, ζῷον, ἄνθρωπος: εἰ γὰρ ϑελήσομεν δεῖξαι οὐσίαν 50 

φατιχὴν φυλάξει, ἵνα συλλογιστιχὸν μείνῃ τὸ σχῆμα, τὴν ὃ 

" 

παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν διὰ μέσου τοῦ ζῴου, χρήσεται ὁ ἀπατῶν εἰς τὸ 
- ΕΣ E ΄ - E 

δεῖξαι οὐδενὶ ἀνθρώπῳ οὐσίαν ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ μέσῳ, x«i ip 
ἐν ζῴῳ ὑπάρχειν τὴν οὐσίαν, ἥτις ἐστὶν ὅλη ψευδής, ζῷοι μὲν ζῴῳ ὑπάρχειν τὴν οὐσίαν, ἥτις ἐστὶν ὅλη ψευδής, ζῷον 

95 ἀνθρώπῳ, ἥτις ἐστὶν ὅλη ἀληϑής. ὥσπερ οὖν ἀποδειχτιχοῦ ὄντος τοῦ 
ΟΣ συλλογισμοῦ T, ἐναντία ἀπάτη τῷ αὐτῷ μέσῳ χρωμένη τὴν τῷ ἐλάττονα 

τὴν αὐτὴν ἀεὶ φυλάττει, διότι Ap nsdeds τὴν ὃ (0^ E [0] c ͵ 2 - x Q o ἀποφατιχὴν 46r 

μεταλαμβάνουσα φευδῇ ποιεῖ, οὕτω χἂν διαλεχτιχὸς μὲν ἢ ὃ τς πον 

1 ἢ μὴ ὑπάρχουσιν Sa Arist.: om. RU (Α ΒΜ ἢ πΡ, pr. c) ὃ γίνεται R εἴρηται al 

δὲ om. R 9. 6 ἀμέσους --- ἐνμέσους Sa!: inv. ord. RUa? 9 γίνεται ἡ ἀπάτη 

προτάσεις a! 6 ante νῦν add. διδάξας οὖν πῶς γίνεται περὶ τὰς ἀμέσους προτάσεις a!: 

fort. addendum διδάξας πῶς γίνονται περὶ τὰς ἀμέσους post νῦν add. δὲ R 

δεῖξαι, om. εἰς τὸ a! γίνεται a! T προτάσεις om. a! χαὶ---παραδέδ 
RUa?: καὶ ἐπειδὴ καὶ αὖται διχῇ γίνονται, ἤγουν ἀποφατιχῶς χαὶ καταφατικῶς, παραὸ 

δὲ πρότερον a! 8 τῆς ἀπάτης post τοὺς colloc. R: om. a! 9 δὲ Ta?: om. RUa! 

παραδίδωσι καὶ τοὺς ἀποφατιχοὺς, om. πρώτους a! 10 ὑπάρχειν λέγοντας ἃ δὲ U 

11 ὡς ἃ 13 ἡ μὲν Sa: inv. ord. RU 16 συλλογισμὸς Sa: om. RU τῷ 

18 post ἵνα add. χαὶ R μείνῃ RU: ἢ ἃ 19 οὖσαν καὶ αὐτὴν ἃ 

21 ϑελήσαιμεν a! 22 χρήσεται---28 μέσῳ] πάντως δείξοβε ν. ὁμοίως καὶ ἡ ἀπάτη βουλο- 
μένη, ὅτι ἡ οὐσία οὐδενὶ ἀνθρώπῳ, τῷ αὐτῷ μέσῳ ὅρῳ χρήσεται a! post χρήσεται add. 

δὲ Ua? 28 οὐσίαν ὑπάρχειν T: οὐσία ὑπάρχει RUa? post μέσῳ add. ὅρω μέσω R: 
ὅρῳ a! χαὶ Sa': om. RUa? 28.24 τὴν οὐσίαν μηδενὶ ζῴῳ ὑπάρχειν. xal ἔστιν ἡ 
πρότασις αὕτη ὅλη a! 21 χατασχευαστιχή Ua 28 μεταλαμβάνουσα Sa: μεταλαυ.- 

βάνων RU 
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** $4 ^, [4 A Δ , , ΄ mA ^ 3 - , ^- 

αληϑης O2, ὁ τὸ ἐναντίον τούτῳ συνάγων διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου συνάξει" 46r 
, 34 * M , ^ AU 

λέγει. yàp ὅτι τὴν ἐλάττονα ἀληθῆ ἕξει ἀεί, τὴν 0i μείζονά χαϑόλου ψευδῆ 
. “ἊΝ ' 1 35 171 , 

0t2. τας αὐτὰς QOtttac. € 

eret 

e e 
, ^ eo Ὁ * ΄ ^ ^ 4 

ὃξ μέσοι μὲν Opot Ot ὧν ot ἀποδειχτιχοὶ 

συνάγονται, οἱ ἐχ τῶν χατ᾽ οὐσίαν ὑξαρλδήτων λαμβανόμενοι" οἷον εἰς τὸ 
^ -» e [d ud ^ ν ^ ^ 

ὄξῖξαι Ott ὃ ἄνϑρωποης ζῷον μέσοι ἂν εἶἷξν ὅροι τὸ ἔμψυχον, t6 λογιχόν, 5 [51] 

τὸ δίπουν xai οἱ παραπλήσιοι, οὺς xal ἐχ τῆς αὐτῆς συστοιχίας χαλεῖ. 
δ ^ ἌΣ - D lA ΄ ' ^ C] EL x 

6S διαλεχτιχῶς τὸ αὐτὸ συνάγοντες τὸ διαλέγεσθαι τυχὸν λαμβάνουσι 
, [r4 ' - 3 9. 0C T b Ψ x ^ ^N MC 

υέσον ὄρον, τὸ χινεῖσϑαι ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, τὸ ἐγρηγορέναι T, χαϑεύδειν χαὶ; ὅσα 

τοιαῦτα" ἐχάστῳ γὰρ τούτων μέσῳ χρησάμενος συνάξεις ὅτι ὃ ἄνϑρωπος 
- [4] ' L - “- - ^ - 

10 ζῷον. οὺς xai αὐτοὺς πάλιν τῆς αὐτῆς συστοιχίας xaÀei, διότι ἐχεῖνοι 

μὲν πάντες ἀποδειχτιχῶς συνάγουσι τὸ συυπέρασμα, οὗτοι ὃὲ διαλεχτιχῶς. 10 

* z E - o - - ^ 

p.S80b20 Λέγω δ᾽ οἰχεῖον μέσον OU οὗ γίνεται τῆς ἀντιφάσεως 
ὃ συλλογισμός. 

, , S "a Α » , 

Ἀντίφασιν ἐνταῦϑα οὐ τὴν xoptoz ἀντίφασιν λέγει ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν 

15 τῇ Nodes χαϑόλου ἀληϑὴ πρότασιν. Push οὖν ὅτι τοῦτον χαλῶ οἰχεῖον 
M μέσον δι᾿ οὗ τὸ ἀντιχείμενον τῷ ψευδεῖ ἀληϑὲς συνῆχται συμπέρασμα. 15 

D 

y 

p.80»24. Δῆλον Oct αὕτη μὲν ἀεὶ ἔσται ἀληϑής" οὐ γὰρ ἀντιστρέ- 

φ 
5 

Τουτέστιν οὐ μεταλαμβάνεται εἰς ἀποφατιχὴν ὑπὸ τῆς ἀπάτης" οὐχ 
20 οἷόν τε γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι ἀποφατιχὴν εἶναι τὴν ἐλάττονα, τὴν 

μέντοι μείζονα Ost ἀντιστρέψαι xoi ἀντὶ χαταφατιχῦῆς ποιῆσαι ἀποφατιχήν, 80 

ἵνα. τὸ ἀποφατιχὸν ψεῦδος συναχϑ ῇ. εἰ 20 ἡ χαταφατιχὴ οὖσα airs 

ἐστι, δῆλον ὅτι ἢ ἀποφατιχὴ γενομένη ψευδὴς ἔσται. 1 
A 

D 

p.80536 ᾿Θμοίως δὲ xat εἰ ἐξ ἄλλης συστοιχίας ληφϑείη τὸ μέσον. : 

25 ἪἊξ ἄλλης φησὶ συστοιχίας, τουτέστι py) ἐξ ἧς ot ἀποδειχτιχοὶ 25 
i 4 I 2 D I f 

, P] 7, 955329 25:2 2 re ^ e ^ , S 3. x ἢ v 

μέσοι ἐλήφϑησαν, ἀλλ ἐξ ἧς ληφϑεῖς ἂν ot διαλεχτιχοί. χαὶ ἐπὶ τούτων à 

οὖν, εἰ τῷ αὐτῷ μέσῳ χρήσεται ὁ τῆς ἀπάτης ᾧ χαὶ 6 διαλεχτιχὸς συλλο- 

γισμὸς ἐχρήσατο, τὰ αὐτὰ συμβήσεται. 

p.80»31. Καὶ σχεδὸν ἥ ye τοιαύτη ἀπάτη. 

e , , , , *, ^ [4 ^ Ν , ^ Nx * 

30 H αὐτή ἐστι, φησίν, ἀπάτη ἣ περὶ τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν 

1 τοῦτο R συνάξει om. R 2 δὲ τὴν U 9 piv om. Ua... {τὸ jo fom UR 

6 obg «oi Ua: c; KR xahe] c. 15. p. 79b 1 sq. τ λαυβάνουσι τυχὸν KR 

8 μέσον ὅρον Ra: τυχὸν U 9 χρησάμενοι, συνάγουσιν ἃ 10 χαλεῖ] p. 800 27 

11. πάντως R 14. 15 τῇ Ψευδεῖ ἐναντίαν ἃ 15 πρότασιν àq87, U ὅτι om. R 3 

16 συνάγεται συμπεράσματι a? 11 ἀεὶ αὕτη ἔσται ἃ Arist. 17.18 ἀντιστρέφει U.— 

19 μεταβάλλεται a? 20 τῷ om. ἃ 21 post ἀντιστρέψαι add. ἤγουν μετα-- 

λαβεῖν ἃ ἀποφατιχὴν ποιῆσαι U 80 ἐστιν post φησίν colloc. a: om. U 
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λαμβανομένη τῇ π 
΄ 

L 

E xal 6 τὸ ἀληϑὲς συναγ 
*, , Ἁ 

ἐλάττων ἀεὶ 

- 

p. 80} 32 ὃὲ uy, διὰ 

τῷ "Edw, φησί, μὴ 
E 
[- - 

7 ^ ΄ - »* VE Ὁ 

0 xol ὁ τῆς ἀληϑείας 

οἷον εἰ ὁ ἜΠεῖς χαϑόλου λαβεῖν. 

ὑπὸ τὸν μείζονα ἀντιδιῃρῆσϑαι Oi 

10 λον δπάρχει, ϑέλων ὃὲ 

τὸν ἵππον: ζῷον γὰρ οὐδενὶ 

ψευδεῖς χαϑόλου. ἐὰν δὲ 6 
i * cH v t [rd Ξ ! 4 

T, μὲν μείζων ἔσται ὅλη φευδής, ἢ ὃ 

ζῷον παντὶ ἀλόγῳ ὑπάρχει, λάβωμ. 

μὲν γὰρ οὐδενὶ χρευετισ 
M , , ἣν v 

παντὶ ἀλόγῳ, xat ἐστιν 

M - M 

15 evt τιχῷ, χαὶ 
“5 , 2 - 
erat tt 

; 
ατ 

2 , | enfin pad J CX 2" 

ἔπι tt dsuOT| τὴν ὃξ ἐλ 

ς εἶναι, 

ρὶ τὸν διαλεχτιχόν, ὅταν τῷ αὐτῷ γρήσητάον 

ων 

Es διαφέρουσι: δὲ 

, , Ld ^ 

τοῦ οἰχείου μέσου γίνηται ὃ συλ 

, - , 

αὐτῷ χρήσηται u 
’ im 

χρήσατο ἀλλ 
΄ 

ps 
D 

ey 

deo 
"EDT. 

2 tovu χαϑόλου ψευδῆ, ἐ 
n - ^ 3 ΄ , , 

ὃς τοῦ μὲν ἐλαάττονός ἐστιν ἀλλότριος, 

οὐχ ὑπάρχει, οἷον 

γὰρ οὐδενὶ ϑνητῷ, xai ἔστιν ἐπί 
£06, 

AX 

ἔστι χαϑύλου d 

ὃ μέσος B τῶν ἄχρων ἀλλότριος Àm, 

ἐλάττων χαϑόλου 

λίϑος 6 

ἀποφατιχὴ qdp* ἣ ὃ 

ψ r 
E 
2 

Y 

- ds. ἀληϑής" 
- 3 , M 

φοῖν ἀλλότριον, ὥστε ἀληϑῶς μὲν 

ἐλάττονος χατηγορεῖται. 
/F. υξίζονα 

bon B 

ὅ τε om. Ra! 2 ἡ ἀπάτη a! 
post 

5o Ψευδεῖς elvat χαϑόλου. οἷον a! 

:10 λάβοι a: fort. λάβης 

prius Sa!: ἔμψυχον RUa? 

ἐὰν add. δὲ Ua 

Ua: ἐπί τι R 

28 ληφϑῇ a 

τέρων à 

9l ὑπέχειτο U 

Comment. Arist. 

1 

B 
^ 

ὃ 

λάβοιμεν ἃ 

24 ἄνϑρωπος, λίϑος R 

28 δὲ ἐλάττονα U 

32 δύνασϑαι ἃ 

XIII 3. Philop. in Anal. Post. 

S 

LI t 
[cd ' EX 

οὕτω μὲν οὖν 

ὃξ xal τὴν μὲν m pa» ἀληϑὴ τὴν ὃ’ 

ευδής. 

παντὶ 

ἐλάττων 

ante χαὶ add. ὦ Ra! 

t δὲ alt. add. «ac^ ἄλλο οὐδὲν ἀλλ᾽ ἡ U 

S60m.a 

20 ϑνητὸν---Ὡ1] Ψευδής iterat R 

22 μὲν post zai colloc. U: post ἑτέραν a 

(Arist. p. 80b31. 32] 

, 

AD 
2 , 

EX wontéomvy γὰρ T, 
à D A, i 

ὡς εἴρηται. 

λογισμός. 

ς ἀπ 35 e ἄτης συλλογισμὸς 

(). (O4. 

"S CY 

i Sd Q^ e e χαὶ ἀμφοτέρας 
ἢ οὗτος E 3 Y 

^ ' , 

οὐδενὶ λάβῃ uísov ὅρον, 

παντὶ ΠΥ ΠΕ τ χαὶ 

06$ τερ ς Aw] υὑεριχώ τοῦ 40 

Σ ἐλάττων 

- 
ty δυνατὸν αξίζονα Jadsis 

ἃν ἘΠ πὶ τοιοῦτον μέσον 
4 

τῷ δὲ μείζον: τινὲ μὲν ὑπάρχει 

ὕνητόν, ἀγγελον" UN od 45 
! "SE ὃ d NES 
ψευοὴης νητὸν 6z 

ων οὐσῶν 

΄ 

i) ; 
re "oc 9ownoc- ζῷον, Aoc, ἀνϑρωπος 

sm, ἢ μὲν μείζων ἀληϑὴς 

οἷον ζῷον 

αἀνϑρώπῳ. 
L 

, γι 
οντος οΟἰχξιοὺ " 

ἐπ᾿ om. U: xai ἐπ᾿ a 

à 
- 

το ! διὰ τὸ RU: 

ληφϑείη ἃ 

1.8 xai τὰς 

9 ἀντιδιαιρεῖσϑαι U 
11 post γὰρ add. ἐρεῖ a 19 otov bis U 14 ζῷον 

post μέσον add. ὅρον a 11 post 

ϑνητῶ δὲ U 21 χαϑόλου 

22. 28 εἰ γὰρ ὁ ἃ 

25 ἔστι δὲ RU: xai ἔστιν a 21 ἀμφο- 

29 post μέσου add. ὕρου ἃ οἰκείου ὄντος ἃ 

14 
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φάσχεσϑαι ἀλλήϊλων τὸ ἃ xai τὸ D. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀληϑῇ uiv τὴν μείζονα 46v 
οἷόν τε λαβεῖν τὴν δὲ ἐλάττονα ἐπί τι ψευδῆ. οἷον εἰ 

τὸ δὲ [Γ᾿ τινὶ τῷ DB ἀληϑῶς" εἰ γὰρ τὸ l παντὶ τῷ B 
M [4 

ὗ τινὶ ἄρα ἀληϑῶς’ ὥστε xai τὸ À ἄρα οὐ παντὶ τῷ Í 

παντί, ὅπερ ἀδύνατον. 9 

p.80b35 Ληπτέαι yàp ἐναντίως T, ὡς ἔχουσιν ai προτάσεις, el 

μέλλοι συλλογισμὸς ἔσεσϑαι. 

᾿Βναντίως δηλονότι T, ὡς ἔχουσι φύσεως. εἰ γὰρ τὸ l' ὑπὸ τὸ ἃ 
ἐστί, παντὶ δῆλον ὅτι τῷ D ὑπάρχει τὸ Α΄ ἀλλὰ μὴν τὸ [' οὐδενὶ τῷ B 

10 ὑπάρχει. εἰ οὖν δεῖ συλλογιστιχὸν γενέσθαι τὸ σχῆμα, ἐναντίως Aap- 

βανέσϑωσαν T, ἔχουσιν, ὥστε τὴν μείζονα ἀποφατιχὴν γενέσϑαι χατα- 

φατιχὴν Oi τὴν ἐλάττονα. οὕτως οὖν λαμβανόμεναι ἀυφότεραι ψευδεῖς 10 

ἔσονται 

p.80b40 τΘταν δὲ μὴ f, ὑπὸ τὸ ἃ τὸ μέσον. 

15 Λέγει πῶς ἣ μὲν ἑτέρα ψευδὴς f, δὲ ἑτέρα ἀληϑὴς γίνεται. ὅταν, 
gps ὃ μέσος ἀλλότριος 1| τοῦ EAE ἀληϑῶς γὰρ αὐτοῦ ἀποφάσχεται 1o 

ἐξ ἀνάγκης. τοῦ οὖν ἃ μηδενὶ τῷ [᾿ ὑπάρχοντος ἀληϑῶς οὐδὲ τὸ D 
οὐδενὶ τῷ D ὑπάρξει: εἰ οὖν ληφϑῇ παντί, Ψευδὴς ἔσται. εἰ δέ τις 

λέγοι ὅτι ἐνδέχεται τὸ μὲν ἃ μηδενὶ τῶν D ὑπάρχειν, τὸ ὃὲ D' παντὶ τῷ 

20 B, xai τὸ ἃ δῆλον ὅτι οὐδενὶ τῶν D ὑπάρξει" ὑπέχειτο δὲ παντί. 

p.8145 Διὰ δὲ τοῦ μέσου σχήματος γινομένης τῆς ἀπάτης 

ἀμφοτέρας μὲν οὐχ ἐνδέχεται ψευδεῖς εἶναι τὰς προτάσεις ὅλας. 20 

Εἰπὼν πῶς ἐν τῇ πρώτῳ σχήματι γίνεται 6 τῆς ἐμμέσου ἀπάτης 
συλλογισμὸς ἀποφατιχὸς ὧν ἀντιχείμενος τῇ ἀληϑεῖ χαταφάσει, νῦν λέγει 

25 πῶς xai ἐπὶ τοῦ δευτέρου SUE (vetat, xal qe υέν, ὅπερ xal ἐν 

τοῖς ἀμέσοις λέγει, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται χαὶ ἐπὶ τούτου Mer χαϑόλου 

ψευδεῖς λαβεῖν. αἱ δὲ me αἱ αὐταί. ἀμφοτέρας μέντοι ἐνδέχεται 

ἐπί τι ψευδεῖς λαβεῖν. xal ἵνα συντόμως εἴπω, ἅπερ ἐπὶ τῶν αυέσων 30 

συμβαίνειν ἐδείξαμεν προτάσεων, ταὐτὰ χαὶ ἐπὶ τούτων συμβήσεται. 

1 post ἀλλήλων add. xai ἃ 1.2 οἷόν τε τὴν μείζονα ἃ ^ 8 τῷ prius Sa: τῶν RU 
post τι add. ἔσται ἃ Ψευδές--4 ἀληϑές ἃ 'Ü μέλλε! Arist. (μέλλοι M) 9 δῆλον 

παντὶ ὅτι R: δῆλον ὅτι παντὶ ἃ ll post λαμβανέσθϑωσαν add. αἱ προτάσεις ἃ 

T a? 11. 12 χαταφατικὴν om. U: post ἐλάττονα colloc. a 12 τὴν δὲ Ua 

οὕτως U: αἱ Ra 16.10 ἐξ ἀνάγκης ἀποφάσκεται ἢ 11 7] 9 itemque vs. 19 
coniecit Waitz Org. II p. X 18 «ov U ληφϑείη a 19 τῷ 71a 

19.20 τῶν 8 R 20 τῷ B a 22 τὰς προτάσεις ψευδεῖς εἶναι R 23.24 ὁ τῆς 

ἀπάτης συλλογισμὸς τῆς ἐμμέσου ἢ 25 πῶς om. R post μὲν add. ἐρεῖ a 

χᾷν à 26 eipr*ev a λέγει] 16. p. 802 27 sq. 28 λαβεῖν Ψευδεῖς U 

ὅσα R 29 ταῦτα libri 
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post σχήματι add. γίνεται a πάντω 
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ἀποφατιχῇς ἀπάτης ΤΕΣ B ur ἀμέσου βούλεται xai 

τ dux ἐδ, 5 5 
ἐπὶ τούτου οὖν, ὅταν ὃ τῆς ἀπάτης συλληγισυὸς διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου 40 

H , » Ξ : CO: 
γένηται OU οὗ xat ὁ ἀληϑὴς εἴτε ἀποδειχτιχὸς εἴτε διαλεχτιχός, ἀνάγχη 

M 2* EJ A - e ' , * 

πᾶσα τὴν μὲν ἐλάττονα ἀεὶ εἶναι ἀληϑῇ (f, αὐτὴ γάρ ἐστι τῇ τοῦ dirlo: 

συλλογισμοῦ) τὴν Oi μείζονα ἀεὶ ψευδῆ. ἀποφατιχῆς γὰρ οὔσης τῆς ust 
ζονος ἐν τῷ αἀληϑεῖ συλλογισμῷ 

χαταφατιχήν, ἵνα γένηται χαταφατιχὸν τὸ συμπέρασυχ" εἰ τοίνυν T$, dmo- 

φατιχὴ ἀληϑής, T, χαταφατιχὴ ἤν: ἔσται. μόνον οὖν ἢ υὑείζων χαϑόλου 

ψευδὴς ἔσται" εἰ γὰρ ἀντιστραφΞίη ἢ ἐλάττων, ἀσυλλόγιστον ποιεῖ τὸ σχῆμα. 

ὥστε T, μὲν ἐλάττων ἀεὶ ἀληϑής ἐστιν, ἢ δὲ μείζων ψευδής. 

9 ς Gs x ΄ T e 

p.81a294 “Ὅταν δὲ μὴ διὰ τοῦ οἰχείου, ἐὰν μὲν ἢ τὸ ἃ ὑπὸ τὸ A, 
Eum x y -- . € L4 e , S ' ἕω.» 

αὔτη μὲν εστα!' ἀληϑῆής, ἢ ἑτέρα δὲ Ψευδής. 

, ' [4 - * , * " 5» - , 

Ev 0 Xa" οατιχὸς Uns auus συλλογισμὸς μὴ τὰ 100 αὐτοῦ UZ9300 

- , 5. - LES e 

τῷ ἀληδεῖ περαίνητα', ἐνδέχεται xal ἀυφοτέρας εἶναι ψευδεῖς χαϑόλου 50 
MJ , , , ΄ Ω͂ ΄ , c - » 

τὰς πρητάσεις, ὡς ὅταν 6 υέσος Tfj ἀμφοτέρων τῶν ἄχρων ἀλλότριος. 
Ld € , wp ^ Y SW e ^ zr ^ 

otov ὑποχείσῆω ζῷον urü:y Am ὑπάρχειν" εἰ οὖν τις λέγοι παντὶ χαὶ 
wow MI "o s Pi * , ' , 3 RB BS RS 

λάβηι μεταξὺ ἀλλότριον du τῇ πλ, οἷον τὸ & ᾧον παντὶ ξύλῳ, ξύλον 

παντὶ λίϑῳ, zat ἀμφοτέρας ἔλαβε χαϑόλου ψευδεῖς. ἀωυφοτέρας δὲ ἐπί τι 

ψευδεῖς λαβεῖν ἀδύνατον. c uíytot τὴν 
: 

οιἰχώτερον τοῦ 4 

ζῷον γὰρ παντὶ χεραυνίτῃ, 

φευδῇ τὴν δὲ ἐλάττονα ἐπί εὶ o e pet Ὡς 
epu 

5) 0 

fy jr (Q« 

4x ὦ 

[9] x 

5 , - , , , 

ἐλάττονος, οἷον, εἰ τύχο!, χεραυνίτην λίθον" 
, , [2m —- ES , | WEN- ges 2 ! UM PL. MJ e W-. ts Y χεραυνίτης παντὶ λίϑῳ, χαὶ ἔστιν ἐπί τι ψευδής" περιέχε: γὰρ ὁ λίϑος xa! 

τὸν χεραυνίτην λίϑον. ἀνάπαλιν μέντοι πο! SS. - c [0] 7 el E bs 

ἢ 

(Qi p "E rm ect. 
* , ^ ow 

τὴν δ᾽ ἐλάττονα χαϑόλου ψευδῆ, ε 
"- E - mx MEM sr LÀ *. , E ENS 

υξι- νος 0t0V .O0V, zuy797n^Vv. λίϑος. 091€ μὲν 00V 4 uot epa "7200€ 

RU (n p): om. a Arist. 4 τῆς om. R post χαταφατιχῆς add. ἀπάτης ἃ 

αὐτοῦ R: δι᾿ αὑτοῦ τοῦ ἃ 8 εἶναι om. U: post ἀληϑῆ colloc. a 8.9 τῇ τοῦ ἀλ 

ϑοῦς συλλογισμοῦ ἃ et om. τῇ S: τῷ ἀληϑεῖ συλλογισμῶ RU 12 ἔσται Sa: ἐστι RU 
μόνως R 12. 13 ἔσται καϑόλου ψευδής ἃ 18 ἀντιστρέφοι R post ἐλάττων 

add. τουτέστι μεταληφϑείη καταφατιχὴ οὖσα εἰς ἀποφατιχὴν ἃ ποιήσει ἃ 14 ἡ δὲ 

μείζων ψευδής Sa: om. RU 16 post ψευδής add. ex Arist. ἐγχωρεῖ ---ὑπάλληλα RU 

ef. p. 212,18. 19 21 μεταξὺ λάβοι a 22 χαὶ ἃ: om. RU 22. 28 λαβεῖν ἐπί 

Ψευδεῖς ἃ 24 λάβοι Ra ὅρον om. R 21 πάλιν a: ἀνάγκη R 

μέντοι RU: ἐξ ἀνάγχης a ποιήσει ἃ μὲν a: om. RU 28 λάβοι a 

μέσον ὅρον post 29 μείζονος colloc. a καϑολικώτερον a: μερικώτερον RU 

29 Aog Ra ἀμφοτέρας αὶ 

145 

m 

ς ἃ 6 τούτου S: τούτων RUa γὰρ ἃ 
τῆς ἀπάτης Sa: ἀπάτης R: τῆς ἀπάτης ὁ U διὰ τοῦ αὐτοῦ scripsi: διὰ τοῦ U: 
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E3 

δυνατὸν δὲ xai τὴν ἑτέραν μὲν εἶναι ψευδῆ τὴν ἑτέραν OZ ἀληϑῇ. ἐὰν Avr 
Ee 00 f £goc [4 Ν τὴ εἰζῃ TY ΄ » ἘΠῚ 1). 3 » 

μὲν γὰρ ὁ μέσος ὑπὸ τὸν μείζονα ἢ. ἢ piv μείζων ἀληϑὴς ἔσται, f, 

ἐλάττων ψευδής: οἷον ζῷον παντὶ ἀνθρώπῳ, ἄνθρωπος παντὶ λίϑῳ. ἐὰν 
i 6 μέσος περιέχῃ τὸν ἐλάττονα, ἣ μὲν μείζων ψευδής, T, ὃς ἐλάττων 
5" ? - ^ 5" , » M F( ^ Ν ^N M ^ 

5 ἀληϑής: otov ζῷον παντὶ ἀψύχῳ, ἄψυχον παντὶ λίϑῳ. δυνατὸν δὲ xal τὴν 

ἑτέραν ἀληϑῇ εἶναι τὴν δὲ ἑτέραν ἐπί τι ψευδῆ. οἷον εἰ μέσον ὅρον Mie 
χαϑολιχώτερον τοῦ μείζονος δυνάμενον OE xal τῷ ἐλάττονι undo T, μὲν 10 

εἴζξων ἐπί τι ψευδὴς ἔσται, ἢ ὃὲ ἐλάττων alic: οἷον ζῷον παντὶ 

σώματι, σῶμα παντὶ A. ἐὰν δὲ ὁ μέσος put ὑπάρχῃ xal τοῦ 

10 μείζονος xai τοῦ ἐλάττονος, ἢ uiv | OE ON ἀληϑής, T, 03 ἐλάττων ἐπί τι 

ψευδής" οἷον σῶμα παντὶ Aw, λίθος (EU οὐσίᾳ. ἐπισημειοῦσϑαι δὲ 
χαϑόλου δὲ ψευδοῦς 

ὄντος τοῦ πὴ ν ΠΡ ἀδύνατον τὴν μείζονα μὲν ἀληϑῆ elvat τὴν δὲ 

εἰ ὅτι ἐνταῦϑα xal τὸ συμπέρασμα ἐπί τι ψευδέ 
Q^ v 

ἐλάττονα ἐπί τι ψευδῆ εἰ γὰρ τὸ A τῷ D παντὶ ἀληϑῶς, τὸ δὲ l' τῷ B 

15 τινὶ ἀληϑῶς (τὸ γὰρ ἐπί τι ψευδὲς χατά τι ἀληϑές), συνάγεται ὅτι τὸ ἃ 

τῷ Β τινὶ ἀληϑῶς ὑπάρχει" ὑπέχειτο δὲ οὐδενί, οὐχ ἄρα ἐνδέχεται τὴν 
^ 

μείζονα μὲν χαϑόλου ἀληϑὴ εἶναι τὴν δὲ ἐλάττονα ἐπί τι ψευδῆ). 

p.81a26 ᾿Εγχωρεῖ γὰρ τὸ Δ πλείοσιν ὑπάρχειν, ἃ οὐχ ἔστιν 15 

ὑπάλληλα. 

90 ᾿Ενταῦϑα ἀντὶ τοῦ τος ἤτοι χαταφατιχῶς T, ἀποφατιχῶς 
εἴληπται τὸ 0 t pity ἐπεὶ γὰρ ὑπόχειται τὸ Α μηδενὶ τῷ DB ὑπάρχειν, 

ὑπέϑετο Oi xoi αὐτὸς x Α παντὶ τῷ Δ, ὡς συνάγεσϑαι δηλονότι τὸ Δ 

οὐδενὶ τῶν B xai τὸ D οὐδενὶ τῶν Δ, οὐδέν φησι τοῦτο ἀδύνατον, πλείοσιν 
ὑπάρχοντος τοῦ À T, χαταφατιχῶς T, ἀποφατιχῶς T, τῷ μὲν χαταφατιχῶς 90 

25 τῷ δὲ ἀποφατιχῶς ἐχεῖνα μὴ εἶναι ὑπάλληλα. οἷον τὸ ἃ τῷ μὲν Δ παντὶ 

τῷ 0i D μηδενὶ PD λέγω ὅτι οὐδὲ ἀλλήλοις ὑπάρχουσι τὸ B Δ ἐν 

δευτέρῳ σχήματι. xal ὅροι τούτων ζῷον, ἄνϑρωπος, λίϑος. ἀλλὰ xol ἀμ- 

φοτέρων χαταφατιχῶς χατηγορείσϑω τι, οἷον ζῷον xal χω χαὶ ἵππου. 

χαὶ ἀμφοτέρων ἀποφατιχῶς, ὡς ζῷον λίϑου χαὶ ξύλου. ὶ δῆλον ὅτι 25 

1 τὴν δὲ ἑτέραν ἃ 2 ἢ a: εἴη RU 3 ante ἄνϑρ. add. ὁ a 6 post ei 
add. o Ra μέσος ὅρος à λάβω scripsi: λαβὼν RU: ληφϑείη a T χαϑο- 

λιχώτερος ἃ δύναται δὲ ὁ αὐτὸς χαὶ ἃ 10. 11 Ψψευδὴης ἐπί τὶ à 

12 ψευδής R post ψευδές post ἐστι ἃ 12. 18 ὄντος τοῦ συμπεράσματος ψευδοῦς ἃ 

14—17 εἰ γὰρ --- ψευδῆ om. ἃ 18 à χτὰ. om. R 20 7,— 22 ὑπάρχειν Sa: 

om. RU 2] τῶν β R 28 τῷ β --τῷ ὃ ἃ 24 ὑπάρχοντος a?: ὑπαρ- 

χέτω R: ὑπάρχειν Ua! τὸ Ua! ὃ Ua? ἢ tert. om. R 94.25 τῷ-- 
τῷ scripsi: τῶν---τῶν RUa 25 post éxeiva add. δὲ a 26 οὐδενὶ Ua! ὑπαρχέτω. 
λέγω (λέγεται R) — Bà. RUa?: καὶ διὰ τοῦτο τὸ ὃ οὐδενὶ τῷ β a! an cà? 21 Atl oc 

ἄνϑρωπος R post λίϑος add. xecryopsitat yàp τὸ ζῷον, xal ἀνϑρώπου καὶ λίϑου, τοῦ 

μὲν καταφατιχῶς τοῦ δὲ ἀποφατιχῶς, μὴ ὄντων τοῦ ἀνθρώπου xol τοῦ λίϑου ὑπαλλήλων a! 

ἀλλὰ RUa?: ἢ a! 28 χαταφατιχῶς Sa': om. RUa? χατηγορείσϑω ct om. a! 

ὡς τὸ ζῶον ἀνθρώπου a! 29 χαὶ ἀμφοτέρων RUa?: 7, a! ὡς Sa!: om. RUa? 

ante ζῷον add. τὸ a! 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 17. 18 [Arist. p. 81226.29.31.38] 213 

7 [4 ΄ Y v E ΄ Y » ' 5,4 7 ΞΞ 
οὔτε ἄνϑρωπος x«i λίϑος οὐτε ἄνθρωπος x«i ἵππος ὑπάρχουσιν ἀλλήλοις Air 
οὔτε λίϑος xat ξύλον. 

[0] p.81229 Τὴν δὲ AB ἐνδέχεται xal 41203 

ἽΝ σ΄ 4 ΓΑ [d A ὡς 5 - ^ Cm E t : A Pi *, , AS M 

ἂν. φησιν, 0 μξσος 6pos μὴ ὑπὸ τὴν μει-ηνὰ T. ἔς ἀνάγχης ὑὲν 

Ὃς 
4 wo “ἢν 

p v v Ld 

5 ἢ μείζων πρότασις ψευδὴς ἔσται, εἴ qe χαταφάσχεται 6 μείζων τοῦ ἀλλο- 30 

ε 

ψ, 
, ' ΡῈ 2) , Tn e ^ f - Tm c. x eme m m M - * - tpíou, τὴν δὲ ἐλάττονα ἐνδέχεται ποτὲ μὲν φευδῆ εἶναι ποτὲ δὲ ἀληϑῇ. 

5 ur 2 , , Ν᾽ ' No. 

p ὁ μέσος xai τοῦ ἐλαάττονός ἐστιν ἀλλότριος, χαὶ ἢ ἐλάττων 
΄ 

νευδής: τὰ δὲ παραδείγματα εἴπομεν. ἐὰν ὃξ περιέγῃ τὸν ἐλάττονα. ὁ ψευδης" τὰ OE παραδείγματα εἰπομεν.΄ ἐὰν δὲ περιέχῃ τὸν ἐλάττονα, ἀλη- 
Y 5, - ὦ 

Ünc ἔσται f, ἐλάττων’ οἷον ζῷον, ἐπιστήμη x τ υουσιχή ζῷον μὲν γὰρ 
LI 

ose , eT * E - 2 "eT d P» Ls us Mp Lo 31 Q0 x 

10 πάσῃ ἐπιστήμῃ ψευδῶς, ἐπιστήμη δὲ πάσῃ μουσιχῇ ἀληϑῶς. 

Ρ. 81181 Οὐδ᾽ αὖ μήτε τὸ 

" - , , , - 4 » NN , * , 

Ὅτι τοῦ μέσου ἀμφοτέρων τῶν ἄχρων ὄντος ἀλλοτρίου ἀμφότεραι 
ἔσονται ψευδεῖς αἱ προτάσεις. 

15 p. 814338. Φανερὸν , , *, , 

σις ἐκλέλοιπεν, ἀνάγχη 

χαὶ ^ 
, 

Uitevat. 

Τὸ προχείμενον ἐν τούτοις ἐστὶ δεῖξαι ὅτι, εἴτις αἴσϑησις ἐχλέλοι- 
πεν, xal f, περὶ ταύτην χαταγινομένη ἐπιστήμη ἐχλέλοιπεν. οἷον τῶν μὲν 40 

ἀχουστῶν ἐστιν ἁρμονιχὴ ἐπιστήμη, τῶν δὲ ὁρατῶν γεωμετρία χαὶ ἀστοο- 

20 νομία, ἣ δὲ ἀριϑμητιχὴ σχεδὸν ἐχ πασῶν εἴληπται τῶν a ec σϑήσεων᾽ τῶν 
1 , - * g^, ^9 , , ΄ Ne - ' Dj γ 

γὰρ αἰσϑητῶν χοινὸν ὁ dpiüuoc. εἰ τοίνυν αἱ ἐπιστῆμαι περὶ τὰ xa 

αὑτὸ τοῖς: αἰσϑητοῖς τοὺς χατ ξαγίγονται; Bonos Ott, εἴπερ τις αἴσϑησις 

ἡμῖν ἐχλέλοιπεν, αἰσϑητῶν μέν τινων ἑτέρων παρὰ τὰ νῦν ἡμῖν ἐγνωσμένα 
αἰσϑήσεως δὲ μὴ οὔσης τῆς τούτων νωστιχῆς πάντως ἀνάγχη χαὶ 4ὅ 

25 ἐπιστήμην τινὰ ἐχλελοιπέναι. ὥσπερ, εἰ τύχοι, εἰ μὴ εἴχομεν τὴν ἀχου- 

1 ante ἄνϑρ. prius add. ὁ ἃ ὃ λίϑος οὔτε ὁ ἄνϑρωπος x«i, in quibus 6 utrumque 
delevi, Sa': om. RUa? ante ἵππος add. ὁ a! ὑπάρχουσιν ἀλλήλοις om. a! 

2 λίϑου ---ξύλου R: ὁ λίϑος --- τὸ ξύλον a! post ξύλον add. εἰσὶν ὑπάλληλα a! 

4 ἡ om. R: post μὴ colloc. ἃ 5 εἴτε U: εἴπερ a post ὁ μείζων add. ὅρος a 
dea post ἐλάττων add. ἔσται ἃ 9 καὶ om. ἃ 11 τῷ ὃ ἃ 12 τῶν RU 

(dn M): τῷ a Arist. xai τὰ ἑξῆς om. R 13. 14 &z—z P μῷ om. a 

17. 18 εἴ τις τῶν αἰσϑήσεων ἐχλείποι a! 18 «a ἡ---ἐχλείψειεν ἄν (ἐχλέλοιπεν scripsi) Sa!: 

om. RUa? 18. 19 οἷον ἐπὶ τῶν ἀκουστῶν μὲν ἐπιστήμη ἐστὶ ἡ ἁρμονιχή a! 19 post 

γεωμ. add. τε a! 20 post ἀστρονομία add. καὶ ó3at ὑπὸ ταύτας. ὀπτιχή τε χαὶ χατοτ- 

τρικὴ, καὶ ναυτιχὴ, καὶ αἱ λοιπαί, πάντων δὲ τῶν αἰσθητῶν a! 20. 21 σχεδὸν ἡ ἀριὃ- 

μητιχή. ἐκ πασῶν γὰρ τῶν αἰσϑήσεων εἴληπται. ὅτι χοινὸν πάντων τῶν αἰσϑητῶν ἀριϑμός. 

αἱ ἐπιστῆμαι δὲ περὶ αἱ 20 τῶν prius om. U 21 χοινὸν ex a! seripsi: χοινῶν h et 

ante αἰσϑητῶν Ua? 22 καταλέγονται RR: διαλέγονται a! 23 αἰσϑητῶν ---34 τούτων 

RUa?: δῆλον ὅτι αἰσϑήσεως μὴ οὔσης τῆς τῶν αἰσϑητῶν a! post ἑτέρων addiderim 

ὄντων 25 εἴχομεν scripsi cf. p. 214,2: ἔχομεν RUa 
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' iG , me). Ἃ ΄ € , ΄ [s ' 5 ΄ [41 m 

στιχὴν αἴσϑησιν, ἐχλελοίποι dy ἡμᾶς πάντως ἢ ἁρμονιχὴ ἐπιστήμη. ἣν 4τ| 
- ΄ e , ΄ [d ' y 

νῦν τυγχάνομεν ἔχοντες. δῳοίως, εἰ μὴ ἣν ἢ ἁἀπτιχὴ αἴσϑησις, ἐχλελοίποι 
Y ^ , Ὑ 

ἂν τοὺς ἰατροὺς ἢ σφυγμιχὴ ἐπιστήμη. Ἔρος δὲ ur, οὔσης ἐχλελοίποι 
^ 5 

ἂν πάλιν ἢ τῆς δυνάμεως τῶν χυμῶν gone ἐπιστήμη. xai ἐπὶ τῷ x 
YN ΄ ^ τι - , Ly , 

5 ἄλλων ὡσαύτως. τὸ piv οὖν προχείμενόν ἐστι τοῦτο. ὃδείχνυσι ὃξ αὐτὸ 
^ m , ij $^ ' 2 ΄ - 

διὰ τούτου τοῦ τρόπου. εἰ γὰρ ἀδύνατον τῶν περὶ τὰς ἐπιστήμας tt μαϑεῖν 50 
' ^ 

uy διὰ τῶν χαϑόλου (οἷον ὅτι πᾶν, εἰ τύχοι, σῶμα τρεῖς διαστάσεις -ω 

(2 ὦ χει, T, ὅτι παντὸς τριγώνο"» αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν, ἢ 

ὅτι πᾶν τὸ περατοῦν μιᾷ διαστάσΞξι λείπεται τοῦ περατουμένου, T, ὅτι πάντα 
N » 

10 τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα), εἰ τοίνυν ai τῶν ἐπιστημῶν 
E » 7 3 M ,» ^N - , N RIA , - » 

ἀποδείξεις προΐασι διὰ τῶν χαϑόλου, τὰ δὲ χαϑόλου εἰδέναι T, λαβεῖν ἀπο- 
^ , Ὶ ^) , id 7 e UJ , , ^ ( ^ PT 

δειχνύντα μὴ OU ἐπαγωγῆς ἀδύνατον (ὅταν γὰρ αἰτήσῃς τὸν μαν ϑάνοντα 47v 

συγχωρηϑῆναί σοι ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν pagum 

ἀγαγεῖν T, τι τῶν λοιπῶν αἰτηυάτων τε x«l ἀξιωμάτων, τούτων τὰς πίστεις 
5 ^. v 7 ij Ἂν , ΄ τὰ 3 2 

15 δι᾿ ἐπαγωγῆς χομίζεις), εἰ τοίνυν τὰ μὲν χαϑόλου λαμβάνομεν OU ἐπαγω- 

5: NUT o2 $ χρήσασϑαι οὐχ ἔστι τὸν μὴ ἔχοντα αἴσϑησιν (τῶν γὰρ 

χατὰ μέρος ἢ ἐπαγωγή, τὰ ὃ Q^ υξοιχὰ αἰσϑητα), δῆλον Oct αἰσϑήσεώς τινος 

ἐχλειπούσης χαὶ ἐπιστήμη τις ἐχλείψει ἢ χριτιχὴ τῶν συμβεβηχότων ἐχείνοις 5 
δῶν ' e - € D ra" b 

τοῖς αἰσϑητοῖς ὧν T, αἴσϑησις ἐχλέλοιπεν. οὐδὲ γὰρ ὁ ἐχ γενετῆς τυφλὸς 

90 ἕξει ἐπιστήμην χρωμάτων T, σχημάτων: ἀλλ οὐδὲ ὁ ἐκ γενετῆς χωφὸς 

T» ἐπιστήυνην ἔχειν δύναιτ᾽ ἄν. xal οὐ δήπου διὰ τούτων τοῦτό φαμεν, 

ὅτι αἱ αἰσϑήσεις αἰτιαί εἰσι τῶν ἐπιστηυῶν (οὐ γὰρ ϑέμις τὸ χεῖρον τοῦ 
, ν c , ) o e ! ^ Ks - e [ei M , ^ (t χρΞξίττονος αἴτιον τῦσο, ἀλλ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ὡς ὑπὸ χάρου T, ὕπνου 

τῆς γενέσεως χατεχόμεναι δέονται τῶν αἰσϑήσεων ἐξυπνιζουσῶν xal ἄνα- 10 

25 χινουσῶν τὸν ἐν ἡυῖν τῆς γνώσεως σπινϑρα χρυπτόμενον. χαὶ ὥσπερ 
n ^ 1d 

ὃ ἐν λήϑῃ τινὸς τῶν φίλων βαϑείχ γενόμενος οὐχ dv ποτε ἴσως ἔλϑοι εἰς 
» , ΄ 29 - $. ὦ XC , lI. , H EY 

ἔννοιαν ἐχείνου υὴηδεμιᾶς αὐτῷ ἔξωϑεν ἀφορμῆς γενομένης, ἐπειδὰν δὲ 
ς ΄ , - ΄ ^ /x- ii o , δηλ » 5 y. -€ 

ἱμάτιόν τις τοῦ φίλου δείξῃ ἣ ἕτερόν tt, εὐθὺς χινεῖται εἰς ἔννοιαν τοῦ 

ἡνωρίμου xui τοὺς ἐν ἑαυτῷ τύπους ἀναχινεῖ, οὕτω δὴ xal τὰ αἰσϑητὰ 
ἊΝ Qe ^ Ue d Q0 ) € AT " p T τω ti 

30 ἐρεϑίζουσ! τὴν ψυχὴν προβάλλεσϑαι τοὺς συνουσιωμένους αὐτῇ τῶν παρα- 1 

a 
NITE ΄ Ἀν B - y Ee 5» ' " E ns 

δειγμάτων λόγους. οἷον εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβλέψαντες 

(q^ χείνῳ εὐταξίαν ὁρῶντες εἰς τὴν τοῦ τάξαντος ἐρχύμεϑα ἔννοιαν, χαὶ ἐπὶ 
5" ^F - ΄ ^ - ^ Y 

τὴν ἀσώματον δύναμιν ix τῶν σωμάτων παλινδρομηῦμεν. αλλὰ δὴ xol 
^29 , - $05 ' , - WT - * ΄ € ' * - , - QV ἀχοῆς ἐπὶ τὴν χρίσιν τοῦ αἀληϑοῦς ἐρχόμεϑα xal ix τῆς αἰσϑητῆς 

1 ἐχλελείποι itemque vs. 2 R 9 νῦν om U εἴη ἃ ὃ ἂν Sa: om. RU l i 
ἐχλελείποι Ra 4 ἂν Sa: om. RU τῆς ποιότητος al 6 τούτου τοῦ τρόπου Sà: 

τοῦτον τὸν τρόπον RU post ἀδύνατον add. φησι ἃ τῶν om. U τι ante 

περὶ colloe. U T σῶμα εἰ τύχοι ἃ 11 διὰ τῶν χαϑόλου προΐασιν ἃ 

14 τι om. R I7 f, om. R 18 ἐχλιπούσης ἃ 10 τοῖς ὑπὸ τὴν αἴσϑησιν r i i i 
, ', - - NS ? 

ἐχείνην αἰσϑητοῖς a! ὧν Ua: οἷον R 90 γεννητῆς U 2] ἔχειν δύναιτ 

ἂν ἁἀομονιχὴν ἐπιστήμην, post de add. 6zo9 γε χαὶ αὐτοῦ τοῦ λαλεῖν ἐστέρηται ἃ 

οὐδέ ποὺ ἃ 22 τῆς ἐπιστήμης ἃ 21 ἀφορμῆς ἔξωδεν ἃ 29 χαὶ ἐν ἑαυτῷ 
$ ^N € - DIS , , - 

τοὺς ἐχείνου τύπους à δὲ R 91 τῶν om. Ra? 32 ἐχείνοις R: αὐτῷ a! 

ἰδόντες a 99 δὴ om. a 
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τ 

ἁρμονίας ἐπὶ τοὺς χαϑόλου τῆς ἁρμονίας λόγους. διὸ xoi ὃ Πλάτων 4τν 
^ , M e - a M , ' Ἁ - ^ - ^) -* ' 

δεδόσϑαι φησὶν ἡμῖν ὦτα xat ὀφθϑαλυοὺς παρὰ τοῦ δημιουργοῦ, OU ὧν τὸ 
τῆς φιλοσοφίας ἐπορισάμεϑα γένος. ὅτι γὰρ οὐχ ix τῶν αἰσϑητῶν λαμ- 20 

βάνει τὴν τῶν πραγμάτων γνῶσιν T, ψυχή. δέδειχται ἱχανῶς ἐν τοῖς εἰς 

5 τὸν Φαίδωνα. 

» ^ "Y ^ ^! - "€ p 

p.81a239 Εἴπερ μανθάνομεν ἣ ἐπαγωγῇ T, ἀποδείξει. 
ΠΝ x H »» or re XL cies AE νϑ ΄ TW " Nee EUM ΒΞ: T 

& μὲν γὰρ ἀξιώματα ἐπαγωγῇ μανθάνομεν xal τὰ αἰτήματα τοῦ 
, w ΄ ^-^ Ἁ ^ " —- 

χαϑόληυ ὄντα προτάσεις. διὰ τούτων δὲ τὰ ἀποδειχτά" διὰ γὰρ τῶν χα- 
, ' 5» LA 5 ΄ b] ^ 

ϑόλου αἱ ἀποδείξεις. εἰ οὖν ἀδύνατον τὰ χαϑόλου ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις 95 
E X Pes - P EA a τε M es 2 9r Ἄς a 8 , e 

10 χωρὶς ἐπαγωγῆς ϑεωρῆσαι, ἀδύνατον xai dvso αἰσϑήσεως ἐπίστασϑαι τὰ 
MJ 3^ χαϑόλου, φημὶ δὴ τὰ ἀξιώματα ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις. 

I ' , * » ^ - 

p.81b2 ᾿Επεὶ xai τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμενα ἔσται δι᾿ ἐπαγωγῆς 
- σ Ld ^ , 

ούληται Ἰνώριμα ποιεῖν ὅτι ὑπάρχει ἐχάστῳ 
, » 

γένει ἐνια. 

a DE - , So fes vit P CN e ONE NE EE Mr EN , 

15 ὅτι xai τὰ λεγόμενα ἐξ ἀφαιρέσεως, εἰ xal δοχεῖ τῇ διανοίᾳ Ἴνω- 
b ρίζεσϑαι xal μὴ δεῖσϑαι αἰσϑήσξεως, ὅμως xoi ταῦτα OU ἐπαγωγῆς χαὶ 80 

2 £z t M - 7. 

αἰσϑήσεως γίνεται γνώριμα. ἀχηύσας γὰρ ὁ Ao τῇ γξεωμετρίχᾳ πρησιών, 
σ iJ - , - Y ^ *, , EN 4 M J , ^ M , 

ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ (Ga xal ἀλλήλοις εἰσὶν ἴσα, xui ur) πάνυ συνεὶς τὸ λεγό- 

pevoy τῇ ἐπαγωγῇ τοῦτο γνωρίσει, οἷον λεόντων ἡμῶν ὡς εἴπερ εἴη δύο 
, ΄ w 5 ^ , * ^ - e MI 

20 μεγέϑη ἑχαάτερον ἔχον ἀνὰ δύο πήχε!ς, εἴη OS xai τρίτον τῷ ἑνὶ τῶν εἰρη- 
, b 4 , - - N * Li , LI 

μένων ἴσον, πάντως δήπου τοῦτο χαὶ τῷ ἑτέρῳ ἔσται ἴσον. ὁμοίως χαὶ 
σ MJ ^ » 5 - * , L 

ὅτ' ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεϑῇ, τὰ χαταλειπόμενα ἴσα γίνεται, γνωρίσει 35 
^ , —- , , — 

τὸ λεγόμενον διὰ τῶν χατὰ μέρος ἐπαγομένων. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῶν 

λοιπῶν πάντων. 

: : - : 
25 p.81b4 Kat εἰ μὴ χωριστά ἐστιν, ἧ τοιονδὶ ἕχαστον. 

΄ ) e ' 4 , * o cT "d 

j χαϑ᾿ ἑαυτὰ ὑφέστηχεν, Tj ἕχαστον εἶναι λέγετα!. 
Ἁ Τουτέστι χαὶ εἰ μ 

οἷον τὸ ἴσον Y, τὴν ἐπιφάνειαν T, τῶν τοιούτων τι ἕτερον’ ὁμοίως γοῦν 
v 33 - c MESS, | , t - P τα f 5 ΄ - , ' ἔστι δι᾿ ἐπαγωγῆς αὐτὰ πιστώσασϑαι, (olov) ὅτι ἢ ἐπιφάνεια μῆχος μόνον xai 40 

1 ὁ om. R Πλάτων] Tim. e. 16 p. 41A 9 οὐχ. RUa*: xai a! 
9.4 πραγμάτων λαμβάνει τὴν γνῶσιν ἃ 4 ἐπὶ τῆς εἰς R 10 ἐπαγωγὴν R 

χαὶ om. R τὸ à 13 ἐάν---γνώριμα om. Arist. (habent n p) *4Y ἃ 

15 Ἔτι a 18 ἐστὶν αὶ 19 oiov om. Ua! ὥσπερ εἴπερ ἃ: ὅπερ R 
20 post ἑκάτερον add. αὐτῶν φέρε εἰπεῖν a! ἔχον post πήχεις colloe. a! ἀνὰ 

δύο πήχεις Sal: ἀπὸ δύο πηχῶν RUa? τῷ &v|.— 21 ἔσται ἴσον RUa?: πρὸς ὃ ἑκάτερον 

τῶν εἰρημένων διπηχυαίων μεγεϑῶν παρατιϑέμενον ἴσον εὑρίσχεται.. δῆλον ὅτι wa ἐχεῖνα πρὸς 

ἄλληλα ἴσα εἰσίν a! 21.22 xai ὅτι om. a! 23 τὸ λεγόμενον deleverim post 

ἐπαγομένων add. xai αὐτῆς τῆς αἰσϑήσεως ἃ 25 ἐστιν πὶ Arist.: εἰσιν Ua (C) 

τοιόνδε ἢ (M) 26 αὑτὰ ἃ εἶναι ἔχαστον U 27 ἢ prius om. Ra! 

Tjj ἐπιφανείᾳ 7, τῷ μήχει ἣ τοιοῦτόν τι ἃ! 27. 28 γάρ ἐστιν αὐτὰ καὶ δι᾿ ἐπαγωγῆς ἃ 

28 οἷον addidi cf. p. 216,4 
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πλάτος ἔχει (μᾶλλον γὰρ τοῦτο πιστεύομεν ἐπ aliua διὰ τῶν atoüvcov) Atv 
- - ^ * b WS WEN. i. d 

χαὶ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα xal ἀλλήλοις εἰσὶν ἴσα. μήποτε οὖν xal περὶ 
PU ^ ^ , * , y | - - , — 

τῶν ἐξ ἀφαιρέσεως ἐν τούτοις φησὶν ὅτι χαὶ ταῦτα τῇ ἐπαγωγῇ 
5 

τινώσχομεν, οἷον ὅτι πᾶς ἄνϑρωπος, εἰ τύχοι, τὴν χάτω γένυν χινεῖ ἣ ὅτι 

5 δίπους ἐστὶν T, ὀρϑοπεριπατητιχός: ταῦτα γὰρ οὐδὲ χατ᾽ ἐπίνοιαν δύναται 
χωρισθῆναι τῶν ὑποχειμένων, ὥσπερ οἱ χύχλοι xal τὰ τρίγωνα xal τὰ 
λοιπά. χαὶ τούτων οὖν ξχαστον, φησίν, ἣ τοιονδί ἐστι, τῇ ἐπαγωγῇ 4 

γινώσχομεν. 

ἀὸ 

ν».81050δΒ ᾿Βπαχϑῆναι δὲ μὴ ἔχοντας αἴσϑησιν ἀδύνατον. 

10 Ταῦτα ἀπόδοσίς ἐστι τῆς συντάξεως τῶν ἄνω εἰρημένων. εἰπὼν γὰρ 
ἀδύνατον τὰ χαϑόλου ϑεωρῆσαι μὴ δι’ ἐπαγωγῆς; εἶτα τοῦτο χατα- 50 

EET. - 
σχευάσας διὰ τῶν ἑξῆς, τὸ Asimov τῇ συντάξει ἐνταῦϑα ἀποδέδωχεν εἰπὼν 
τς A ON es ᾿Ξ 3f, QU v7 εἰ - Π e , ' 

ἐπαχϑῆναι δὲ μὴ ἔχοντας aee ἀδύνατον. γὰρ ἢ ἐπαγωγὴ 
τῶν υὑεριχῶν ἐστι ose τὰ δὲ μεριχὰ θυ τ τὰ δὲ αἰσθητὰ τῇ αἰσϑήσει 

15 γινώσχομεν, τὸν ἄρα μὴ ἔχοντα αἴσϑησίν τινα οὐχ οἷόν τε δι᾿ ἐπαγωγῆς γνῶναι 
[4 * , , ΄ G o ΄ y 5 ) 2 τὰ τῇ αἰσϑ ήσξι ἐχείνῃ ὑποβεβληυένα αἰσϑητά. εἶτα, ἵνα μή τις εἴπῃ ᾿ ἀλλ᾽ εἰ 

xai μὴ δι’ ἐπαγωγῆς οἷόν τε ταῦτα γνῶναι διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτῶν | ἀντιληπτι- 481 
Ν ν * ) d - δ ^ b 3 J - ) ᾿ς me 2 , 

χὴν αἴσϑησιν, ἀλλ᾽ οὖν τῷ λόγῳ δυνατὸν αὐτὰ γνῶναι᾽, αὐτὸ τοῦτο ἐλέγχων 
τήγαγεν οὐ γὰρ ἐνδέχεται [φησίν] λαβεῖν αὐτῶν τὴν ἐπιστήμην" 
Ὡς 

90 οὔτε γὰρ ἐχ τῶν χαϑόλου ἄνευ ἐπαγωγῆς οὔτε δι᾿ ἐπαγωγῆς ἄνευ αἰσϑήσεως. 

0 ὁ λόγος χαὶ deque “μὴ τῶν χαϑόλου ἐστίν, οὐ τῶν μεριχῶν, ἢ δὲ 
- 2 

τῶν "m γνῶσις OU ἐπαγωγῆς ἡμῖν γίνεται, ἢ δὲ ἐπαγωγὴ διὰ τῆς 
, , e » ' Ὑ v $7^* 2 - NEA iz δι 3 αἰσϑήσεως, 6 dou μὴ ἔχων αἴσϑησιν οὐδὲ ἐπαχϑῆναι δύναται, 6 δὲ ἐπα- 5 

χϑηναι μὴ δυνάμενος οὐδὲ τὰ χαϑόλου ἐπίσταται. ἀνάγχη οὖν πᾶσα αἰσϑή- 

σεως ἐχλειπούσης xai τὴν ἐπιστήμην ἐχλελοιπέναι τῶν τῇ αἰσϑήσει ἐχείνῃ τῷ οι 

ὑποβεβλημένων αἰσϑητῶν. 

p.81b10 ἔστι δὲ πᾶς συλλογισμὸς διὰ τριῶν ὅρων. 

᾿Εντεῦϑεν penses χάλλιστον ϑεώρημα ἡρῖν ΠΡ οῦο ττὸ λέγω δὴ ὅτι 
7 

οὐχ τὴν τορι ἐπ᾿ ἄπειρον προϊέναι p ἀπόδειξιν, τοῦτο δέ ἐστιν ὅτι οὐχ 

80 οἷόν τε Hen ἄπειρον τὸ ληφϑὲν συμπέρασμα λαβόντας xol Me ον οι 

EE ἐπὶ ποιῆσαι συλλογισμόν. δείχνυσι OE τοῦτο διὰ τοῦ δεῖξαι ὅτι 

1 μᾶλλον γὰρ RUa?: ἐπειδὴ χαὶ μᾶλλον a! ἐπαχϑέντες RUa?: ἐπαγωγῆς γινομένης a! 

2 ὅτι xai R χαὶ ἀλλήλοις---ἰσα Sa: om. RU post ἴσα alt. add. διὰ τῆς ἐπαγωγῆς 
ἐπιστεύσαμεν ἃ οὖν Sa: δὲ RU 4 οἷον Sa: om. RU ὅτι πᾶς---ὃ γινώσχομεν 

iterat R post ὅτι prius add. τυγὸν ἃ εἰ τύχοι om. à 6 ἀποχειμένων ἃ 

1 καὶ ὅτι τούτων ἕκαστον ἃ ἐστι om. R 10 τοῦτο R ἀνωτέρω KR 

11 ἀδύνατον Ua': ὅτι x«i Ra? ϑεωρῆσαι μὴ RUa?: γνωρίζομεν a! 11. 12 xoi 

χατασχευάσας τοῦτο a! 13 7, ἐπαχϑῆναι, om. δὲ R ἀδύνατον om. R 

11 αὐτὸν Ra! 19 φησίν delevi λέγειν 1 αὐτὸν ἃ post τὴν add. 
τούτων à 22 τῶν R: τοῦ Ua 27 0n U 28 ἐνταῦθα ἃ post χάλλιστον 

add. τι ἃ ὑεώρημα χάλλιστον U παραδοῦναι ἡμῖν ἃ 29 τουτέστιν ἃ 



΄ 

scie ai χατηγορ 
- MJ b] ^ “» 

xal τας αποόξιζεις 

NS 
ET α o2 [1 ca 5v» 2 ect 

(0. g. τῶν Gu 

et 10 ἀπόφασιν εἶναι μὴ ὄντων 

ἐλέγοντο εἶναι 

φάσχοηιτο ἀλλήλων. 

ἄπειρον οὐσῶν τῶν χατηγοριῶν" οὐ γὰρ ἁπλῶς 

15 ur δύνασϑαι μεταξὺ 

di χαταφάσχετα! xat τοῦ ἀνθρώπου τὸ τ χαὶ τούτου τὸ 

οὗ Táp ἐνδέγετα! παρεντεϑῆναι 

γορούμενον. εἰ ὃ 

μεταξὺ 

£73 

s 

σ , 3 ) » 

Ott τὰ οὐχ ἐπ απ ἀποδείξεις 

à 
D 

90 .«τάσεις" εἴτε Y 
S.B. e, 2 
Os!cstc spsitvar, eue μὴ ἐπ᾿ ἄπει 

πᾶσα εἰς ἀμέσους χαταλήγειν 

μένων οὗτος. ὃξ 

συλλογισμῶν 

προχξίμενον " 

did 

τῶν 

ϑέλξι 
σ 

γὰρ δεῖξαι ὅτι 

χατυηγορξιν. 
- " ΄ - b 

ἀμφοτέρων χαταφατιχῶν T τ 
τὴν Een 

LI 
ε 

τι τοῦ ὑποχειμένου d^ "2019 4X0 ἤμιενην 

80 μηδενὶ ὑπάρχει τῷ D, 
ὃ (0^ 7 ἄπειρον" 6uoto χαὶ Ὲ 

Ρ.81014 Φανερὸν οὖν 

᾿Αρχὰς xai ὑποϑέσεις 
35 ὁ συλλογισυὸς γίνεται. 

1 προήξσαν b: προΐεσαν libri 2 post πᾶσ 
H 

προχειμένων elvat ἃ ὅ. 6 εἰσιν αἱ προτάσει 

εἰσιν ἄμεσοι U post εἰσιν add. αἱ τῶν ἀπὸ 

ἐλέγοντο] c. 15 p. 19236 sq. 

15 et 17 παρεντεϑέντα R 

τὰς ἀποδείξεις Ra! 

24 συλλογισμοῦ R 

80 τῶ δὲ--τὸ---τὸ U pr.: τὸ δὲ---τὸ---τὸ R 

90 εἰ Ua! 

22 χαταλέγειν R 

xai ante τούτων col 

΄σ 

p! 

D 

, 3 » 
E - 

χαὶ εἰσὶν αὐτῶν 

σων ἀποφάσεων ἀληϑές 

χαϑολιχωτάτων 

ἀποφάσεις, 

χαταφάσεις μέντοι ἀμέσους 

ἐπὶ τῶν ἀμέσων χαταφάσεων ἀλλὰ τὰ προσεχῶς ὑπάρ 

ames ὅρον. ἂρ 
D D D 

δεῖ τι ἀχριβέστερον εἰπεῖν, 

προτάσεις, ἀνάγχη μὴ 

pov at 

προτάσξ 

ἀναμιμνήσκει τῶν 

ἐν τῷ δευτέρῳ οὐ πος τούτων γὰρ xal χρή 

οὐ δυνατὸν ἄλλα ἄλλων ἐπ 

i 
5 w7 2 

πρότασιν mE iA ex 

οὔτε 

12 ἀμέσους post εἶναι 

-2 

ει (at. 

e ἄπειρον προϊέναι: ἐπειδὴ δὲ 
5 χαϑολιχώτατα γένη, 

πειρὴν τοῦτο 90 ci] 
TO 
o 

ἄλλως 
' 

γὰρ 
, 
απο- 

ἐστιν: ἀδύνατον γὰρ ἣν 

γενῶν τινων" αὗται 

χαϑολιχώ 
» ἊΣ : 4^3 

οὐδὲν χωλύει εἶναι xai ἐπ 

, 

ὅταν τὰ τατὰ "zVl 

τὰ χαϑολιχώτατα ζητοῦμεν 

ηντά τισιν px 
δ 25 ἀμέσως ὠχράτους 

[rd * , € , ^ 

t ὅρον ᾧ πρώτως ὑπάρχει τὸ χατὴη- 
*, , - ) 3 , ^ , 

ἀυφύτερα Qu ἀλλήλων δείχνυται, 
σ 3 A » ΑΝ 

ὅτι εἰσὶν ἄμεσοι 
2 ) v ' 

«X ἀπξίρὴν τὸ ἐς 

"má xai πρη- 
E 
0gx6- (ς 

, 5 , 

«pozpynvxat, αναγχη 

te: οὖν Gxoróg τῶν mpoxst- 

προξ S αὐτῷ περὶ 

16:7) 
3f 

απξιρὴν 
Y cT , » 

ἔστιν οὖν, φησίν, ὃ συλλογισμὸς διὰ τριῶν ὅρων, xal fnt 

αἀποφατιχῆς. δείξει οὖν ὅτι οὔτε 

ἄπειρον ἐν πη ὥστε del εὑρίσχειν 

τὸ À οἷον εἰ 33 

L, 
ἐπὶ τῶν χαταφατιχῶν. 

χαὶ at λεγόμεναι ὑπο- 

Qa Q & [0] cof 

, ' 

ὑποχειμένων γὰρ 
, 

τοῦτων 

4 προϊέναι ἃ 5 τῶν 

ιδὴ --- προτάσεις iterat ἢ 

8 τὸ U 11 αἱ om. ἃ 

colloc. R: 

post γὰρ add. μὴ Ra! 

29 τῶν προειρημένων] 

m a 

ante εἶναι ἃ 

20. 21 προϊέναι 

c. 10 p. 80228 sq. 

loc. a: om. Ü εἰς a?: onm. RUa! 

39 6 om. R 
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p.81b16  Otov Oct τὸ ἃ τῷ I ómdpyst διὰ τοῦ D. 48r 

Τῷ γὰρ δεῖξαι ὅτι τὸ ἃ παντὶ τῷ D, ἀλλὰ xai τὸ DB παντὶ τῷ D, 
vx 

ἔδειξεν ὅτι xol τὸ ἃ παντὶ τῷ D. ἀλλὰ xdv ϑελήσωμεν δεῖξαι xal τῶν 
προτάσεων ἑχατέραν, πάλιν uésov ὅρον λαβόντες ταὐτὸ ποιοῦμεν. ζητεῖ 

T , 

5 οὖν εἰ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον δυνατὸν ποιεῖν. 

p.81»18 Κατὰ μὲν οὖν δόξαν συλλογιζομένοις xal μόνον δια- 45 

λεχτιχῶς δῆλον ὅτι τοῦτο μόνον σχεπτέον, εἰ ἐξ ὧν ἐνδέχεται 

ἐνδοξοτάτων γίνεται ὁ συλλογισμός. ὥστ᾽ εἰ χαὶ ἔστι τῇ ἀληϑεία 

τῶν ΑΒ μέσον, δοχεῖ δὲ μή, ὃ διὰ τούτου συλλογιζόμενος συλ- 
10 λελόγισται διαλεχτιχῶς. 

τ e , ^ E 5 σ ΄“" 9 » [4 ^ ' - tu 

ὑπειδὴ εἶπεν ὅτι αἱ ἀποδείξεις οὐχ ἄλλως γίνονται T, διὰ τῶν ἀμέσων 

πρητάσξων, φησὶν ὅτι, εἰ διαλεχτικῶς συλληγίζονταί τινες, ἐπειδὴ ot δια- 50 

λεχτιχοὶ συλλογισμοὶ οὐχ ἐξ ἀναγχαίων ἀλλ᾽ ἐξ ἐνδόξων ἦσαν, ai εἰλημμέναι 

πρητάσεις ἐὰν dusoot uy, ὦσι, δοχῶσι δὲ τῷ προσδιαλεγομένῳ εἶναι ὄμεσοι, 

15 οὐδὲν ἥττον ὃ τοιοῦτος συλλογίζεται διαλεχτιχῶς: f| γὰρ διαλεχτιχὴ ἐς ἐν- 
NE , ι S - DS e. » ΄ - , v 2 δόξων ἐστὶ συλλογισωῶν, ἔστ᾽ ἂν εἴη διαλεχτιχή. οἷον εἰ εἴποι οὕτως 
(e pers D MU p δον Ὁ EY Ed E] " ἴδ ' » , DR ES , 
ἢ ψυχὴ ἀειχίνητος, τὸ ἀξιχίνητον ἀϑάνατον, T, ψυχὴ ἄρα ἀϑανατος᾽ " εἰ 

γὰρ δόξει ἔνδοξον εἶναι τὸ τὴν ψυγὴν εἶναι ἀειχίνητον xal μηδενὸς μέσου 
Δ ὦ ΟΝ , ^ ^ » , "^ , 

ὅρηυ δεῖσϑαι [εἰς ἀπόδειξιν, λήψεται τὸ δοχοῦν ἄμεσον: δμοίως χἂν δόξῃ 48v 

40 πάλιν αὐτοχίνητον εἶναι ἀυέσως τὴν ψυχήν. τὸ δοχοῦν ὡς ἀναγχαῖον λή- 

ψετα!. οὕτω μὲν οὖν 6 διαλεχτιχός. 6 υέντοι ἀποδειχτιχὺὸς οὐ τὸ δοχοῦν 
ἄμεσον λήψεται ὡς ἄμεσον ἀλλὰ τὸ τῇ φύσει dysoov. 

p.81b24 "'Emsió* ἔστιν ὃ αὐτὸ μὲν xav ἄλλου χατηγορεῖται μὴ 

χατὰ συυβεβηχός. 
) ^N - - e , 5 ' , e Χ ' , 

Emsiy, τῶν χατηγοριῶν αἱ μέν εἰσι χατὰ φύσιν αἱ ὃὲ παρὰ φύσιν, [v] Qt 

χατὰ φύσιν uiv ὅσαι T, τὰ χαϑολιχώτερα τῶν μεριχωτέρων χατηγοροῦσιν 

ἢ τὰ συυβεβηχότα τῶν οὐσιῶν, παρὰ φύσιν δὲ ὅσαι ὑποχείμενον μὲν ποιοῦσι 
b ' ΄ ^Y M 3 s e e x eo ' ' τὸ συμβεβηχὸς χατηγορούμενην ὃξ τὴν οὐσίαν, ὡς ὅταν φαμὲν ὅτι τὸ λευχὸν 10 

8 ἀλλ᾽ ἐὰν ἃ post δεῖξαι add. ὅτι R 3.4 πάλιν --- δεῖξαι ἃ 5 ποιεῖν 

δυνατόν U: δύναται ποιεῖν ἃ 6 συλλογιζομενῶς sic R ( μόνον τοῦτο αὶ 

ante ἐνδόξ. add. ἐξ U 8 γίνεσϑαι ἃ ὁ R Arist.: om. Ua «ai om. R 

ante ἔστι add. μὴ RU (eu p, pr. A B n): om. a Arist. cf. vs. 14 post ἔστι add. «t Arist. 

(om. M) 9 τῶν ἃ Arist.: τῆς R, pr. U: τῷ corr. U μή R Arist.: wu elvat a (A C): 

om. U 12 τινες a: om. RU 13 εἰσὶν αἱ a?: ἔχουσι a! 19. 14. εἰλημυένας 

τὰς προτάσεις a! 14 δοκῶσι ἃ: δοχοῦσι RU τῷ προσδιαλεγομένῳ om. U 
ἄμεσοι εἶναι ἃ 15 διαλεχτιχῶς συλλογίζεται ἃ 16 ἐστὶ om. U ἔςτ᾽ ἂν ἃ: 

ὥστ᾽ ἂν R: ὡς ὅταν U διαλεχτιχή ἃ: διαλεχτιχός RU εἴποιμι ἃ 

18 ἀειχίνητον seripsi: ἀκίνητον libri μέσου om. ἃ 20 πάλιν om. ἃ τὴν 

Ψυχὴν ἀμέσως ἃ 22 τὸ φύσει δοχοῦν ἄμεσον Rh 23 post ἐπειδὴ add. δὲ RU: 

om. a Arist. 21 ποιοῦσι μὲν ἃ 28 εἴπωμεν ἃ 
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5 ww , * , 

ἐχεῖνο ἀνϑρωπός ἐστι, τὸ μέλαν τόδε χόραξ ἐστί (παρὰ φύσιν δὲ τὰ τοι- A8* 
- , 

αὔτα, διότι χατὰ φύσιν ui ὑπόχξινται αἱ οὐσίαι, ἐν ταύταις δὲ ὑφίστανται 
AJ ἢ ΄ σ ^ e, ^ , 

τὰ συμβεβηχότα, ὅταν ὃὲ ὑποχείμενον uiv ποιήσωμεν τὸ συμβεβηχὸς τὸ 
Ἁ ^ e —- , ^ e e 

ux πεφυχὸς Óroxsic)at, χατηγορήσωμεν ὃξ τούτου τὴν οὐσίαν, Tits ὑπο- 
, p - 

5 ἀξῖσϑαι πέφυχε, παρὰ φύσιν ποιούμεϑα τὴν χατηγορίαν), ἐπεὶ οὖν ζητεῖ 
3 3» ΄ » mt. e δ᾽ εἰ ἐπ᾽ dmetpov αἵ χατηγορίαι προΐασιν, εἰχότως πρότερον προσδιορίζεται ὅτι cep 

RN 
1 

' M Ld 5 - , - - EE ὐδριῶν. αὐτῷ ΓΕ ογδς τῶν χατὰ “ούσιν, οὐ τῶν παρὰ Bis. εἰ ἐπ΄ 15 
ἴτε 9 

ἴτε τὰ (συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν εἴτΞ τὰ) χαϑολιχώ- ΟΝ ἄπειρον αὗτα! προΐασιν, 
, 

τερα τῶν μεριχωτέρων χατηγορηῦμεν, otov τοῦ ἀνθρώπου τὸ λογιχὸν χαὶ τού- 
σ 

10 τοῦ τὸ ζῷον χαὶ τούτου τὸ piov. xai τοῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον T, ἵσταται; ὁμοίως 
: en Σ᾿ 

εἰ τὸν Σωχράτην λευχὴὸν ἀτος χαὶ τούτου SENIORS giusy τὸ χρῶμα xat 
M 

τούτου τὸ ποιόν, χαὶ τοῦτο ων Ὡς zl [ 
i) 
9 κ. ce x 2 -- 2 c e e q e 2 zd S2 ( τε X o c1 € e (^ x PS] ec 

περὶ τῶν τοιούτων χατηγηριῶν ποιεῖται τὸν λόγον, ἐπειδὴ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 
, 

ó 
λαυβάνουεν x«i τὰ xal αὐτὸ συμβεβηχότα τοῖς πράγμασιν" οἷον εἰ πᾶν τρί- 20 υ 

15 Ἴωνον τὰς τοεῖς γωνίας δυσὶν ὄρϑα 
A » ac x. ^ Rm RES - - m 2 cr ἃ 

α'ς ἴσας ἔχει, αὑτα! GE O00 ταῖς ἔφῴξςυς 
ν 3—* ^ - τῇ , » ^ Y ΄ M 2 ^ - 

ισαὶι εἰσι, χαὶ τοῦτο ἐπ πείρὴν Ti tOXax gt ποὺ: 0 μεν QUy σχοπο τῶν 

΄ Ὄπ ' ^N , e Q4 gre cue " 

πρηχξιξνων oT oc. τρισι oz E ξεν τούτῳ ὑποῦξεσεσι. ERI Y^p 

Y , - 
t 

- , , e »* 

πρώτην μὲν εἰ 155 29/0100 ÜTOZZ τυξνηῦ ὡρισμξ ἔν ̂0 ὄντης, otov τοῦ &tO!XO- 
: LA. E : 

τάτου εἴδους ἢ τοῦ ἀτόμου, ἐνδέχεται τὰ χατηγορούμενα ἐπ᾽ ἀπε icc] 
» S 7 [Ὁ] Φ 1 

» - ' ^ ΄ € , A 

20 tÉvat* οἷον εἰ Σωχράτης εἴη τὸ ἐσχάτως ὑποχείμενον, τούτου OZ χατὴη- 
- Mw , ^ , € ^ 

γηροῖτο 6 OvÜpm xoc xxi τούτου τὸ λογιχόν. εἶτα τὸ ζῷον xat 
i n , i 

Ὁ 
E 

ἔμψυχον, 25 
- ) » - ΄ 

xai τοῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον; δεύτερον ὃὲ εἰ τοῦ ἐσχάτως χατηγορουμένου dpi 
v - ^ 7 -T τὰ m—— ἡ τ ἘΝ 

Guévou ὄντος, οἷον τοῦ γενιχωτάτου γένους. ὥστε ul, εἶναί τι αὐτοῦ ἕτερον 
, 5 £ 

χατηγορούμενον, si ἢ 
i 

2 
1 

Ld ud - * ^ ^t - e , M 

25 τρίτην εἰ τῶν ἄχρων ὡρ'σμένων ὄντων, λέγω δὴ τοῦ τε ὑποχειυένηυ xat 

' ' ΄ Δι ny 4 E Sc 
«xl τὸ Z4) χαϑοδος τε απξιρὴν πούξειῖσι. καὶ 

" - - v , ' , 2 

τοῦ Br τὰ μέσα dmstod ἐστιν (xal) ὥσπέρ, εἰ τύχοι, xal ἐπὶ τῶν 
— - ν [rd ^N συνεχῶν ὡρισμένων τῶν περάτων τὰ usta£b τῇ διαιρέσει ἄπειρα, οὕτω δὴ 30 

χαὶ i τῶν χατηγοριῶν ὡρισμένου τοῦ τε τ τως ὑποχειμένου, οἷον τοῦ 

ἀνϑρώπηυ, χαὶ τηῦ c "cen οἷον i οὐσίας, τὰ μεταξὺ 

30 τούτων ἄπειρα ἐστιν, ὥστε, ϑελήσειε χατὰ συνέχειαν ἀπὸ τοῦ ἐσχάτου τς 

ἂν O0 vns ἴη διὰ τὴν ἀπειρίαν. ξ 
- *, - S ^ ἐπὶ τὸ πρῶτον dvsüsiv, ui, ἃ ἰ οὖν sc sen 

"» ΄ Y v » e ὅτι οὔτε ἐπὶ τὸ χάτω οὔτε ἐπὶ τὸ ἄνω οὔτε ἐπὶ τὰ μέσα ἄπειροι αἱ χατηγο- 
^ ΄ - , v ' μῶν , 

píat, πρόδηλον ὡς οὐδαμῶς ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι τὰς χατηγορίας. ΒΩ 
πα Y 5 ιν e ^ ,» , NEN S CI UM 

τούτου Qz οντὴ: οὐοξ αἱ ἀπηῦξιςεῖις ET χπειρὴν προΐασι. χαὶ οια τοῦτό XX &V 9o 

6 
, » eo A —-— 

tg ἔλεγε πρὸς τοὺς πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι λέγοντας, ὅτι συμβήσεται 

1 τόδε Ua: ἐχεῖνο αὶ ““ 2 διότι RU: λέγονται, ὅτι a. Ὁ ποιοῦμεν ἃ 6 εἰχότως-- 

8 προΐασιν om. R 8 τὰ om. αὶ ον μα ὀὐλνεθει: addidi 8. 9 χαϑολιχωτέρων ἢ 

10 post ἄπειρον add. δύναται προχωρεῖν a 11 τοῦ σωχράτους KR εἴποιμεν scripsi : 

εἴπομεν RU, ante λευχὸν a Darme a: om. RU post «ai alt. add. ἔτι a 

12 δὲ RU: οὖν a 16 ἴσαι om. R eis! om. U 11 ὑποϑέσεσι scripsi: ὑποϑέσει Ua: 

ὑποϑέσι sic R 18 ὄντος ὡρισμένου à 19 τὰ om. R 20.21 χατηγοροῖτο a: 

χατηγορεῖται RU 22 ἐσχάτου KR 92.93 ὡρισμένου om. U 24 εἰ Ra!: 7, Ua? 

25. 26 wacrqopouuévoo—broxztpévoo Ra 26 x« alt. addidi 30 post χατὰ add. 

Τὴν ἃ 38 ἰέναι Ua! 34 xai alt. om. R 35 ἐν προοιμ.] c. ὃ p. 126 sq. 
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τοῖς οὕτω EI. οὐχὶ 

(se ai ἀποὸ 

πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι ἀλλ᾿ ὅλως μηδενὸς εἶναι 48v 
* , » ^ ' A - ^ - 

ἀπόδειξιν, Ξίξεις μὲν ἐξ ἀρχῶν, τὰς 0i ἀρχὰς λαβεῖν οὐχ ἔστι 
διὰ τὸ ἐπ 

) 

ἴ 

ἄπειρον προϊέναι τὰς χατηγορίας. 

p.81b97 “Ὁ μὲν γὰρ οὐχ ἕτερόν τι ὧν λευχόν ἐστι, τὸ δὲ λευχόν, 

ὅτι συμβέβηχε τῷ αἀνϑρώπῳ εἶναι λευχῷ. 40 σι 

τῷ ὟΣ ATA M » ἢ , - , 5 σ , " 

ταν μὲν γὰρ τὸν ἀνϑρωπόν φαυεν εἶναι Àeuxóv, οὐχ ἕτερόν τι ὃν 

ὃ ἄνθρωπος τούτῳ λευχὸς εἶναι λέγεται" αὐϑυπόστατον γὰρ ὁ ἄνϑρωπος. 
σ ) 5 56 , - M ΄ ϑρτ( Rl , ὯΝ [d ^ »! , 

ὥστ᾽ εἰ αὐϑυπόστατον μὲν ὃ ἄνϑρωπος, ἐν τούτῳ δὲ ὑπάρχει τὸ λευχόν, 

χατὰ φύσιν ὑποτίϑεμεν μὲν τὸν ἀἄνϑρωπον, χατηϊοροῦμεν δὲ αὐτοῦ τὸ 
-— , s $Xx - P, M - A] » € Ξ , ^ — d 

10 λευχόν. ὅταν ὃὲ εἴπωμεν τὸ λευχὸν ἀνϑρωπον εἶναι, ἐπειδὴ τοῦ λευχηῦ 

ἄλλο τι δεῖ πρότερον εἶναι, εἶτα γενέσϑαι λευχόν, ἡμεῖς δὲ ὑποτίϑεμεν 45 

τὸ λευχὴὸν ὡς x20' ἑαυτὸ ὑφεστηχός, εἶτα χατηγοροῦμεν αὐτοῦ ὅπερ αὐτῷ 

ὑποχεῖσϑαι πέφυχεν, εἰχύότως παρὰ φύσιν ποιούμεϑα τὴν χατηγορίαν. 

p.81»30 ἕστω δὴ τὸ ἴ' τοιοῦτον, ὃ αὐτὸ μὲν μηχέτι ὑπάρχει 

15 ἄλλῳ, τούτῳ δὲ τὸ B πρώτῳ, xal οὐχ ἔστιν ἄλλο μεταξύ. 

Ἢ πρώτη ὑπόϑεσις ὥστε ὡρισμένου τοῦ ἐσχάτου ὄντος, ὃ μόνως μὲν 50 

ὑπόχειται οὐδαμῶς ὃξ ἑτέρου χατηγορεῖται, ἰδεῖν εἴτε ἐπ᾽ iet εἰσι τὰ 

πτ NE εἴτε μή, προϊέναι δὲ διὰ τῶν ἀμέσων" οἷον εἰ ὑποχείμενον 

εἴη τὸ [', ἵνα λάβωμεν τὸ ἀμέσως αὐτοῦ χατηγορούμενον xal πάλιν τούτου 

90 τὸ ἀμέσως χατηγορούμενον χαὶ τοῦτο ἐφεξῆς. 

- 

p.81b33. Καὶ πάλιν εἰ τοῦ μὲν Α μηδὲν χατηγορεῖται xa αὗτό. | 

, [d - 

Ἢ δευτέρα ὑπόϑεσις ὡρισμένον μὲν τὸ χατηγορούμενον ὑποτιϑεῖσα 49r 

xai οὗ μὴ ἐνδέχεταί τι χατηγορῆσαι, ζητοῦσα δὲ εἰ διὰ τῶν ἀμέσων 

προϊὸν ἐπὶ τὰ ὑποχείμενα ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν. 

95 ρ. 8212 "Est τὰ μεταξὺ dpa ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι ὡρισμένων 10 

τῶν ἄχρων; 

Η τρίτη ὑπόϑεσις ὥστε εἶναι τὸ γενιχώτατον ὡρισμένον, ὁμοίως xai 

l μηδαμῶς Ra! 2 ἀρχὰς δὲ, om. τὰς ἃ εὐ scripsi cf. p. 221,10 n. et p. 222,4: 

εἶναι RUa 4 ὃν R (M) 5 λευχόν ἃ 6 post γάρ add. φησι ἃ φαμὲν 

τὸν ἄνϑρωπον U: τὸν ἄνϑρωπον λέγωμεν ἃ 1 y qt εἶναι à post γάρ add. 

ἐστιν ἃ 8 εἰ om. R ll πρότερον δεῖ ἃ ante Aeoxóv add. τὸ Ra 

12 αὑτὸ a ὑφεστός U: ὑφεστώς a! αὐτοῦ alt. l. R 14 ὅπερ R 

15 τῷ β a (B) 16 ὃ Ua: καὶ R 11 post ἰδεῖν add. βούλεται ἃ 18 προϊόντα 
διὰ τῶν μέσων, sed post χατηγορούμενα ἃ εἰ om. a? post εἰ add. ἔσχατον a! 

19 ἐστι a! ας m BUa? χατηγορούμενον αὐτοῦ ἀμέσως à 22 τὸν ἃ 

29 post τι add. ἄλλο a 24 προϊὸν scripsi cf. p. 221,2. 4: προϊὼν libri 
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τὸ εἰδιχώτατον, ζητοῦσα ὃὲ πότερον ἄπειρά ἐστ' τὰ ὑεταξὺ T, οὔ, ὥστε 49 

μήτε τὸ κατηγορούμενον διὰ τῶν μέσων προϊὸν φϑάσαι ποτὲ ἐπὶ τὸ εἰδι- 

χώτατον, ὅπερ μόνον ὑποχείμενον ἦν, υήτε τὸ εἰδιχώτατον ὁμοίως διὰ τῶν 
, ^ ^N M e 

μέσων ἀνιὸν φϑασαι ποτὲ ἐπὶ τὸ γενιχώτατον. ταύτης δὲ τῆς ὕπο 

5 ἀληϑοῦς οὔσης ἀδύνατον ἄμεσον εἶναι πρότασιν. ἀλλὰ μὴν οὐχ ἐπὶ πάσης 15 
5 σ δὰ *, Τὰ ἃ σ ,» ' ^ , 

μεταςυ ἐμβάλλειν ρον" ἔπει εἰ ὠρίσται μὲν τὰ περατὰ τῆς ληφϑείσης ἔστι 

χαὶ ἔστι χαὶ τῷ ἐσχάτῳ πρώτῳ, λέγω δὴ τῷ (Sees ἀμέσως τι Ózo- 

χεῖσϑα!, χαὶ ἕχαστον δὲ τῶν ληφϑέντων ἔστιν ὡρισμένως τινὸς χατηγορεῖν, 
, 
t ἀνάγχη πᾶσα πεπερασμένα εἶναι τὰ μέσα. εἰ γὰρ παντὸς τοῦ ληφϑέντος 

10 ἐστί τι ἀμέσως δυνατὸν χατηγορῆσα', δῆλον δήπου ὅτι ὡρισμέναι εἰσὶν 
ai ἄμεσοι χατηγορίαι" ὥστε οὐχ ἄπειρα τὰ μέσα. εἰ Oi ἄπειρα ὑπόχεινται, 

» hd ^ - - E d ' - 

οὐχ ἔστιν ἄμεσον N54 χατηγορίαν. τοῦτο μὲν οὖν xai εἰσαῦϑις ἐπισχε- 20 
, 

νόμεϑα, εἴτε ἀληϑὲ i 
v 

ZL Ξἴη εἴτε uf, λέγω δὴ τὸ ὡρισμένων ὄντων τῶν ἄχρων 

τῶν δὲ μεταζὺ ἀπείρων ὄντων οὐχ ἔστιν ἄλλο ἄλλου ἀμέσως χατηγορῆσαι. 

15 αὐτὸς ὃὲ τὰ μεταξὺ ἄπειρα οὕτως φησὶν ὥστε ἀεὶ τῆς ληφϑείσης προτά- 
—" N^ , e - ^ ^r, 

σεως ἐνδέχεσϑα! μέσον ὅρον λαβεῖν χαὶ μηδέποτε "e &£gov δύνασϑαι afe iy 

πρότασιν. 

» ' 

p.82s6 Ἔστι δὲ τοῦτο Gxomsiv τα 

ἄπειρον ἔρχονται, χαὶ εἰ ἔστιν ἀπό 
20 περαίνει. 

* τῷ συμπεράσματι ES nidos ἡμῶν ὅρον xa ài τοιούτων συλλογισμόν, 

τξΞ ἐπ᾽ ἄπειρον προέρχονται αἱ ἀποδείξεις, ἀνάγχη x«i τὰς χατηγορίας 

35 ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι, xal ἔστι τῆς αὐτῆς σκείθρις ξἕχάτερον τούτων ζητεῖν. 
& ἢ πρὸς ἄλληλα περαίνει, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἄχρα ἅπερ ἀποδεῖξαι βου- 30 

- περαιοῦσϑα! εἰς ἄλληλα, τὸ δὲ χατηγορούμενον δυνα 

μέσων προϊὸν φῦαάσαι ἐπὶ τὸ ὑποχείμενον, ὁμοίως xai τὸ ὑποχείμενον 

dwüy διὰ τῶν μέσων φϑάσαι ἐπὶ τὸ χατηγορούμενον: εἰ γὰρ περαίνει τὰ 

80 μέσα, δῆλον ὡς οὐχ ἄπειρα τὰ μέσα. τὸ αὐτὸ δέ ἐστι, φησί, χαὶ τὸ ζητεῖν ε 
προσ, : 5 

παντὸς ἔστιν ἀπόδειξις. εἰ γὰρ παντὸς τοῦ ληφϑέντος ἔστιν εὑρεῖν χαϑο- 

1 τὰ μεταξὺ ἄπειρά ἐστιν ἃ 2 ἀμέσων Ua 3 μόνως ἃ τὸ Om. ἃ 
4 ἀμέπων ἃ 6 εἰ a: om. RU πράγματα ἃ 1 xai alt. om. a! τῷ ἐσχάτῳ 

αἷ: τοῦ ἐσχάτου RUa? πρώτῳ scripsi: πρώτου RUa?: οἴη. αἱ τῷ γενιχωτάτῳ al. 

τοῦ γενιχωτάτου RUa? 1.8 τινὶ ὑποχειμένῳ χατηγορεῖσϑαι al 9 παντὸς Ua?: 

πάντα Ra! τοῦ---10 εἶναί (ἐστί scripsi) τι (ὃ add. [{85)---ιἀοατηγορῆσαι RUa?: δυνατόν 

ἐστιν ἀμέσως τινῶν κατηγορεῖν a! 10 δήπου ἃ: που RU 11 ὑπόχεινται ante ἄπειρα 

colloc. U: ὑποχέοιντο a 12. 18 ἐπισχεψώμεϑα a 13 τὸ om. ἃ 15 post δὲ add. 

εἰς ἃ φησὶν ---προτάσεως mrg. U post φησὶ add. συμβαίνειν Ua 16 δύνασθαι 

ἄμεσον R 18 τούτω R ταυτὸν καὶ 19 εἰ om. Ra? (superser. n) 20 περαί- 

νεται ἃ Arist., at cf. vs. 26 21 fort. (ἐπεὶ) εἰ cf. vs. 6 et p. 223,81 22 post αἱ add. 

τῶν προτάσεων à 28 προτιϑέντων R τοιοῦτον à: fort. ποιούντων 25 τούτων à: 

τοῦτο R: τοῦτον U 27 àix' U τό tt COnicio 28 post ὁμοίως add. δὲ R 
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Pe E ^N P s 3 299 » , 

λιχώτερον (τοῦτο δὲ συμβαίνει, εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον προέρχονται ai κατηγορίαι), 49r 
: EECONSCOENC 1 - TS 2 0i ἀποδείξεις $x τῶν χαϑολιχωτάτων, δῆλον Ott οὐχ ἔστιν ἀποδεῖξαι πᾶν, 35 

ὃ c1 

VIO 

$ ἀληϑὲς εἰπεῖν οὐδὲ ἕν, εἴ γε αἱ μὲν χυρίως ἀποδείξεις &x τῶν mpo- 

τίστων ἀρχῶν, τὰς δὲ πρώτας ἀρχὰς λαβεῖν οὐχ ἔστι διὰ τὸ ἐπ᾽ ἄπειρον 

προϊέναι τὰς χατηγορίας. εἰ γὰρ τὸ ληφϑὲν εἰς ἀπόδειξιν ἄλλου δέοι 

ἀποδεῖξαι xal πάλιν τὸ ληφϑὲν εἰς τὴν Rune ἐχξίνου ἀποδεῖξαι δεῖ 
[511 

^ - , v - MAS ^ * - 

χαὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον, τῆς dpyT,s Oi uT δεδειγμένης οὐδὲ ἀποδεῖξαι οἷόν 

(εται, δῆλον ὡς οὐδενὸς ἔστιν ἀπόδειξις. 40 e? “τῷ (QD. i) 

' 

TX 

AJ SN. *, - ' (8 yd 

te, τὴν δὲ ἀρχὴν λαβεῖν οὐχ ἐν 

c , ^N , ' M - ^ “ὦ 

p.82a39 Ομοίως δὲ λέγω xai ἐπὶ τῶν στερητιχῶν συλλογισμῶν 

10 χαὶ προτάσεων. 

“ὥσπερ, φησί, ζητοῦμεν εἰ ἔστιν ἐπ’ ἄπειρον ἄλλο ἄλλου κατηγορῆσαι, 

οὕτω δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων, εἰ ἐγδεχεῖοι, ἐπ᾿ ἄπειρον προϊέναι τὰς 
ἀποφάσεις. οἷον εἰ τὸ À μηδενὶ τῷ DB ὑπάρχει. εἰ μὲν οὖν πρώτως 
οὐχ ὑπάρχει τῷ B τὸ Α, δῆλον ὡς οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν ἣ ἀπόφασις. 

15 εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται πρώτως τί τινος ἀποφῆσαι, ἐπ’ ἄπειρον ἀνάγχη τὰς 45 

ἀποφάσεις ἰέναι. οἷον μὴ ὑπαρχέτω τῷ D τὸ ἃ διὰ μέσου τοῦ ['* εἰ 

οὖν τὸ ἃ μηδενὶ τῶν D, τὸ ὃὲ D' παντὶ τῷ B, τὸ ἃ οὐδενὶ τῶν D. 
e . 

πάλιν τὸ ἃ μηδενὶ τῶν [' ὑπαρχέτω διὰ μέσου τοῦ Δ' εἰ τὸ Α οὐδενὶ 

τῶν Δ, τὸ ὃὲ Δ παντὶ τῷ D, τὸ À οὐδενὶ τῶν 1. ὁμοίως δειχνύσϑω ὅτι 

90 οὐχ ὑπάρχει τὸ ἃ τῷ Δ διὰ μέσου τοῦ Z. xol τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον δῆλον 

ὅτι: ἀνάγχη γὰρ μὴ οὔσης ἀμέσου ἀποφάσεως μηδὲ τὰς χαταφάσεις πεπε- 

ρασμένας εἶναι, ἀλλ᾽ ἔστιν ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι. ἀλλὰ μὴν τῶν τε χατα- ὅ0 S 

φάσεων πεπερασμένων οὐσῶν πάντως xal αἱ ἀποφάσεις πεπερασμέναι εἰσί, 
y ^ R4 »v 3 , ^ » 

χαὶ ἔστιν ἄμεσος ἀπόφασις, εἴ γε μὴ ἐνδέχεται ἄνευ χαταφατιχῇς προτά- 

σεως ἀποφατιχὴν δειχϑγναι. νῷ σι 

p.82411. Otov et «6 H, 8 τῷ B ὑπάρχει παντί. 

Ζητητέον, φησίν, εἰ μὴ πρώτως ἀποφάσχεται τοῦ D τὸ ἃ ἀλλὰ διά 49ν 

τινος ἄλλου μέσου, οἷον τοῦ LH, ὅπερ, τὸ Hl, ἀνάγκη πάντως παντὶ ὑπάρχειν 

τῷ B* οὕτω Ἰὰρ τοῦ piv Α μηδενὶ τῶν Hb ὑπάρχοντος, τοῦ δὲ H παντὶ ὅ 

80 τῷ B, διὰ μέσου τοῦ ΗΠ ἀποφάσχεται παντὸς τοῦ B τὸ A. 

2 χαϑολιχωτάτων scripsi: χαϑολιχωτέρων RUa οὐ πᾶν ἔστιν ἀποδεῖξαι U 5 δέοι 

a?: δέοιτο RUa! 6 ἀποδειχϑῆναι a! καὶ αὖ αἵ: fort. xol ζαὐτὸ χαὶ) πάλιν 

πάλιν post ληφϑὲν colloc. R τὴν om. al 12 δὴ ἃ 11 τῷ (post μηδενὶ) ἃ 

τῷ (post οὐδενὶ) ἃ 18 ὑπαρχέτω τῷ 7 ἃ εἰ τὸ à U 19 τῶν prius R: 

τῷ Ua τῶν alt. RU: τῷ ἃ δειχνύσϑω seripsi: δειχνύτω Ua?: δειχνύντας Ra! 

20 τοῦ β U 21 yàp om. R οὐδὲ καὶ 22 ante εἶναι add. δεῖ ἃ ἀλλ᾽ — 

προϊέναι om. U ἀλλὰ μὴν om. R 25 ante ἀποφ. add. τὴν U 26 τῷ (ante ἢ) 

R (n, corr. A) ῃ ὃ R Arist.:  U: ἃ μὴ a τῷ β ὑπάρχει R. Arist.: inv. ord. Ua 

υηδενὶ à 2 ἀποφάσχηται Ua 28 ἀναγκαῖον ἃ 29 τῷ (post μηδενὶ) ἃ 

ἢ prius RUa?: β a! τοῦ alt. R: τὸ Ua 30 παντὶ τῶ B τὸ ἃ R: τὸ ἃ τῷ β 

ὁμοίως xal εἰ τῶν dr, μεταξὺ εὑρίσκεται τὸ ὃ αἱ 
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[^ A χων ΄ " 

p.822315 "Emi δὲ τῶν ἀντιστρεφόντων οὐχ ὁ 

ἔστιν ἐν τοῖς ἀντιχατηγορουμένοις οὗ πρώτου x 

ἢ τελευταίου 

M - 

Οὐ τὰ αὐτα, φησίν, ἐνδέ χετάν ζητεῖν ἐπὶ τῶν ἀντιστρεφόντων, ἅπερ 

5 ἐζητοῦμεν ἐπὶ τῶν μὴ ἀντιστρεφό όντων: οὔτε γὰρ τὸ ἔσχατον ὑποχείμενον 

ὥρισται ἐν τοῖς ἀντιστρέφουσιν οὔτε τὸ ἔσχατον χατηγορούμενηον. τῷ γὰρ 10 

ἀντιστρέφειν πάντα ἀλλήλοις, εἴτε τὸ ἔσχατον ὑποχείμενον λάβοις, εὐϑὺς 
Ms v - - 

εἴληφας τὸ ἔσχατον χατηγορούμενον (ἀντιστραφεισῶν γὰρ τῶν χατηγοριῶν 

τὸ ᾿ὔχαρον ὑποχείμενον ἔσχατον χατ pnm ἡίνεται), εἴτε τὸ ἔσχατον 

10 χατηγορούμενον λάβοις, εὐθὺς ἔχεις xal τὸ ἔσχατον ὑποχείμενον διὰ τὴν 

αὐτὴν αἰτίαν. οἷον ἀντιστρέφουσι πρὸς ἄλληλα τὸ γελαστιχόν, τὸ νοῦ χαὶ 

ἐπιστήμης δεχτιχόν, τὸ ὀρϑοπεριπατητιχόν, 6 ἄνϑρωπος. τὸ πλατυώνυχον, 

τὸ ἐν λογιχοῖς ϑνητόν. ἐν τούτοις οὖν οὔτε τὸ ἔσχατον ὑποχείμενον ἔστι 15 

λαβεῖν οὔτε τὸ ἔσχατον χατηγορούμενον: ὃ γὰρ ἂν ὑπόϑοιο ἔσχατον ὗπο- 

15 χείμενον, τοῦτο χαὶ χατηγορούμενον ἔσχατον οἷόν τε εἶναι, ὥστε εἴτε ἐπὶ 

τὸ ἄνω τὸ ἄπειρον, ἀνάγχη πάντως χαὶ ἐπὶ τὸ χάτω εἶναι, εἴτε ἐπὶ τὸ 

τὸ ἄνω. οἷον εἰ ὑποχείμενον εἴη ἔσχατον ὁ ἀνῦϑρω- 

πος, τούτῳ uiv ὑπάρξει παντὶ τὸ γελαστιχήόν, τούτῳ ὃξ τὸ νοῦ xai ἐπι- 

στήμης δεχτιχόν, xal τούτῳ τὸ ληγιχὸν ὕϑνητόν, xal τούτῳ τὸ ὀρϑοπεριπα- 

20 τητιχόν, χαὶ τούτῳ τὸ πλατυώνυχον χαὶ ὅσα ἄλλα ἄν τις ἐπινοήσῃ 30 

ἐξισάζοντα τούτοις. ἀλλὰ πάλιν τὸ πλατυώνυχον ὑποϑεὶς ἔσχατον εὑρήσε!:ς 

τὸν ἀνῦρωπον χατ ger xai ἕχαστον τῶν λοιπῶν πρὸς τὰ λοιπὰ 

πάντα τὴν αὐτὴν ἔχει σχέσιν. ὥστε μία μόνον ἐπὶ τούτων ζήτησις, εἰ 
- 

et 
v dd a » 2 

ἔστιν εὑρεῖν ἄπειρα ἐξισάζοντα πρὸς ἄλληλα. 

95 ρ.82111 [Πάντα γὰρ πρὸς πάντα ταύτῃ γε ὁμοίως ἔχει. 

Τουτέστ' τῷ T, ὡς ὑποχείμενα λαυβάνεσϑαι T, ὡς χατηγορούυενα πάντα 95 
* i ἢ Γι r Ι D 

a πρὸς πάντα τὴν αὐτὴν σχέσιν ἔχει. 

» ) , ' » UJ 3 Ἂ ) 

p.824318 Et v ἐστὶν ἄπειρα τὰ xav αὐτοῦ χατηγορούμενα, ἐπ 

ἀμφότερά ἐστι τὰ ἀπορηϑέντα ἄπειρα. 

30 Τουτέστιν εἰ ληφϑέντος τινὸς ἄπειρα etm τὰ xaT αὐτοῦ χατηγο- 
΄ , , A » 

ρούμενα, ἀνάγχη ἐπ᾿’ ἀυφότερα τὰ ἀπορηϑέντα εἶναι" (Enel) εἰ ἄπειρα 80 

T λάβης KR 8 ἀντιστραφέντων γὰρ τῶν ὅρων a! 10 λάβης post εὐϑὺς 

add. xai R 12.18 τὸ πλατυώνυχον. ὃ ἄνϑρωπος. τὸ λογιχὸν ϑνητόν à 13 τὸ 

alt. om. U 14 τὸ om. U 14. 15 ἔσχατον χατηγορούμενον---ποχείμενον ἔσχατον R 

itemque, sed ἔσχατον ὑποκείμενον ἃ 15 εἶναι post 16 ἄνω colloc. R 16 «4 (ante 

ἄνω) U 11 εἴη ἔσχατον ὑποκείμενον a 18 πᾶν R 20 ἐπινοήσειεν ἃ 

28 τούτοις ἃ τοὶ ΤῊ: om. αὶ 26 τῷ scripsi: τὸ RU: om. ἃ 21 ἔχει 

gyéav U 28 à? R (D n, corr. A): éncl x^ U: εἴτ a Arist., at cf. vs. 91 

91 ἐπεὶ ci scripsi cf. p. 99121 n.: ἢ R: καὶ a: om. U 
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χατηγορεῖν ἔξεστι, xod ἐπὶ τὸ χάτω χατιοῦσιν ἐπ᾽ ἄπειρον ἔξεστιν ὑποχείμεναά 49v 
τινα λαμβάνειν. 

Ρ.829119 [Ιλὴν εἰ μὴ ὁμοίως ἐνδέχεται ἀντιστρέφειν, ἀλλὰ τὸ 
δὲ ὡς χατηγορίαν. 

5» pri e Ld e μ᾿ d ec , - 4 

ν ξεξισα-οντῶν ρῶν, Φησιν. οπερ ἂν τῷ ξτξρῷ τῶν GX00V σι 1 Iu e c1 c 

- - , 

συυβῇ, τοῦτο πάντως xal τῷ λοιπῷ, ὅπερ εἴπομεν, διὰ τὸ τὸν τυχόντα 85 
- 5 c , » ^ - Ly 

τῶν ἐξισαζόντων δυοίως ἔχειν πρὸς πάντας. τοσοῦτον ὃὲ μόνον διαφέρηυσιν 

ἀλλήλων, διότι τῶν ἐξισαζόντων ot μὲν οὐσίαι εἰσίν, οἱ Oi χαϑ᾽ αὑτὸ 
, - *, , M , , a , Ὁ 

συμβεβηχότα ταῖς οὐσίαις. χαὶ ταύτῃ γε οὐχ ὁμοία ἣ ἀντιστροφὴ τῶν 

10 χατηγοριῶν, ἀλλ 
S - tap 3 n 5 ἀξ » TM 2) eZ , 3 y Ἐ bi ^ * 

κατηγορεῖται τὸ συμβεβηχός, oiov τὸ γελαστιχόν, εἰ τύχοι, T, τὸ ὀρϑοπερι- 

σ S [4 , - 3p - - , , 
οταν Uo, UT OZZI'UEVTIS τς οὐσιᾶς, οἷόν τὴῦ ἀνθρώπου, 

πατητιχόν, χατὰ φύσιν ποιούμεϑα τὴν χατηγορίαν, ὅταν ὃξ ὑποχείμενον 
τὰ Ἃ ' i A , “Ὁ ^ [4 » ἢ τὸ γελαστιχὸν ἣ τὸ ὀρϑοπεριπατητιχόν, χατηγορῆται OS 6 ἀνϑρωπος, 49 

ν᾿ , ἜΣ £^ ^N ^ ^ J , , , 

παρὰ φύσιν. ἐχάλεσε δὲ τὴν piv παρὰ φύσιν χατηγορίαν oou βεβηχός, τὴν 
" ^S ' , - e ΄ ΄ jJ 39 3«"F ^ , 

15 08 χατὰ φύσιν ἁπλῶς οὕτως χατηγορίαν" μέλλει γὰρ ust ὀλίγην διαίρεσιν 

ποιῆσαι τῶν χατηγορουμένων, xal ὅσα μὲν χατὰ φύσιν τινῶν χατηγορεῖται, 

τὰ τοιαῦτα χαλεῖ χατηγορίας, ὅσα ὃὲ παρὰ φύσιν, χατὰ συμβεβηχὸς χατης- 

γορίας. 

ψ ^ c ^ REN 5 , NELLE » - , 

p. 82221 aL μεν o0v τὰ μεταζςὺ οὐχ EvVOEyetat ἀπειρᾶ stvat, εἰ 45 

20 ἐπὶ τὸ χάτω xat τὸ dvo ἵστανται at xacr optat, δῆλον. 

^ Ὁ e I7: δ δ e, 

Προϑέμενος δεῖξαι ὅτι οὐχ οἷόν τε ἐπ ἄπειρον προϊέναι τὰς χατηγο- 
Arm WAPPEN AN n σεῖς riueme -* c Lu rl , c δεό et) διεῖλε 

ρίας χαὶ ὅτι εἰσὶ προτάσεις ἄμεσοι, ὧν εἰς v2: ἐπιστήμας δεόμεϑα, διεῖλε 
τὰς χατηγορίας εἴς τε τὰς χατὰ φύσιν χαὶ εἰς τὰς παρὰ φύσιν, ἵνα προ- 

AA wem - , 
στὶ χατηγοριῶν, οὐ διορίσηται ὅτι ὁ λόγος ἡμῖν νῦν περὶ τῶν χατὰ φύσιν 

, ^ - ^ εἾ ' ΕΝ [es um as Ὁ m! pat - e , 

περὶ τῶν παρὰ φύσιν. χαὶ ἐπὶ τούτων τρεῖς ἡμῖν ὑπέϑετο ὑποϑέσεις" τῷ σι 

ἢ γὰρ τοῦ ἐσχάτως ὑποχειμένου | ὡρισμένου ἐπὶ τὸ ἄνω ἐπ᾽ ἄπειρον 50r 

ἴασιν ai χατηγορίαι, T, τοῦ ἐσχάτως χατηγορηυμένου ὡρισμένου ἐπὶ τὸ χάτω 
ἐπ᾿ ἄπειρον ἢ πρόοδος γίνεται, ἢ ἀμφοτέρων τῶν ἄχρων ὡρισμένων, xal 

τοῦ ὑποχειμένου xal τοῦ χατηγορουμένου, τὰ μεταξύ εἰσιν ἄπειρα, ἅπερ 

80 νῦν xal προτίϑεται πρότερον ἐλέγξαι. ἢ γὰρ τετάρτη ὑπόϑεσις συνελέγχεται 

1 ἔξεστι 0m. ἃ ὑποκείμενόν Ua 2 cta 5 post ἐπὶ add. τε RU: 

om. à 6 post λοιπῷ add. ἔσται ἃ ἴ μόνως ἃ 9 ταῖς οὐσίαις συμ- 

βεβηχότα [1] 12 «axà— 13 ὀρϑοπεριπατητιχόν om. R ποιούμεϑα Ua?: γίνεσθαι a! 

18 χατηγορῆται ἃ: κατηγορεῖται RU post ἄνθρωπος add. τινὸς τούτων ἃ 

14 παρὰ---φύσιν a: τὴν μὲν παρὰ φύσιν ἐκάλεσε RU 15 μετ᾽ ὀλίγον] e. 22 p. 8981 56. 

11 τὰ om. Ra! ταῦτα καλέσει αἱ χατηγορίας seripsi: κατηγορίαν RUa 

17.18 κατηγορίαν R 19 τὰ om. Ua 20 ἄνω---χάτω R 22 τὴν ἐπιστήμην R: 

τὰς ἀποδείξεις ἃ 23. 24 προδιορίτηται scripsi: προσδιορίσηται Ra: ἐπιδιορίσηται U 

24 yov ἡμῖν ἃ ἐστὶ om. U 24. 25 ob περὶ Sa: ob παρὰ R: οὔτε U 26 ἐπὶ 

τὸ ἄνω post 27 χατηγορίαι colloe. ἃ ἐπ᾿ Sa: om. RU 9:1 mpotactv ἃ 

28 ἐπ᾽ ἄπειρον om. ἃ 29 εἰσιν om. ἃ 90 x«i ante νῦν colloc. R: om. ἃ 
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- ^, - , A 5 ' ' , M ^ 

uui) aper. λέγω δὴ ἢ ὑποτιϑεμένη xai ἐπὶ τὸ χάτω χαὶ ἐπὶ 50r 
253 M ναι τὴν πρόοδον: εἰ γὰρ μηδετέρα ἰδίχ ἐστὶν Eun 5 E! 

δῆλον ὅτι οὐδ᾽ ἅμα ἄμφω. ὅτι ὃὲ τῶν dxpev ὡρισμένων ὄντων οὐχ ἐνδέ- 
ξὺ c ἄπειρα εἶναι, δείχνυσι τοῦτον τὸν τρόπον. λαυβάνει 

- M Ὁ ΄ PAS AS T ' ^N NEN , Ν Ü 

5 χατηγορούμενον υὲν τὸ À, ὑποχείμενον δὲ τὸ Z, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων τὸ D. 
5» - ' —-— F δὴ L4 - ^ » v 

εἰ οὖν ὡρισμένου τοῦ ἃ xai τοῦ ΖΦ τὰ μεταξύ, οἷον τὸ D, ἄπειρα εἴη, 

νατόν ἐστιν ἀπὸ τοῦ À ἀρξάμενον φϑασα! ποτὲ ἐπὶ τὸ ΖΔ T, ἀπὸ τοῦ Z 

ἐπὶ τὸ Α΄ τὸ γὰρ d ἄπειρον ἀδιεξίτητον. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος οὐχ ἂν 10 

óo2oc ἄρχεται μὲν 

τα, xai ἢ ἡμετέρα 

Ἰνῶσις ἀπὸ τῶν μεριχωτάτων ἀρξαμένη ἀνάπαλιν τῇ φύσει οὕτως διὰ τῶν 

mg. e» C^ 

D 
εἴη πεπερασμένα τὰ ἄχρα. ἢ γὰρ τῶν np πρόο 

10 ἀπὸ τῶν dul vued env, πρόεισι δὲ ἐπὶ τὰ μεριχώτατ 

, , 5 ' ' * , o [zd Ἢ BN M 

ξσων πρόξισιν Ent τᾶ χαϑολιχώτατα. οστε δῆλον Ot! τὰ μέεταᾶςυ Taco 
MN. - " ΄ , » 

ἀνάγχη πεπερασμένα εἶναι: οὔτε γὰρ ἢ φύσις ἔφϑασεν dy ποτε ἐπὶ τὸ 
, » ΄ - Η , [ed - ὑεριχώτατον οὔτε ἢ ἡμετέρα Ἰνῶσις ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτατον, εἰ τὰ μεταξὺ 15 

» 

"P - 

15 τούτων ἄπειρα ἦν. εἰ γὰρ ὅτι χαϑολιχώτατόν ἐστι τὸ ἃ ἔγνωμεν ἀεὶ 
προϊόντες ἐχ τῶν μεριχωτέρων ἐπὶ τὰ χοινότερα χαὶ 

ὅτι οὐχ ἄν ποτε ἔγνωμεν ὅτι χαϑολιχώτατον iv τὸ À μὴ διὰ τῶν μέσων 
πάντων ὁδεύσαντες χαὶ εὑρόντες αὐτὸ πάντα ἐχεῖνα περιέχον" δι᾿ οὗ γὰρ 

v iun, τοῦτο οὐχ ἴσμεν εἴτε χαϑολιχώτερόν ἐστι τοῦ Α εἴτε ὑπ᾽ 

20 αὐτοῦ περι ἔχεται. ὁμοίως ὃὲ οὐδὲ εἰ τοῦ 2 χαϑολιχώτερον T, μεριχώτερον. 
ἀνάγχη ἄρα πᾶσα τῶν ἄχρων ὡρισμένων ὄντων μὴ εἶναι ἄπειρα τὰ μεταξύ. 90 
ὅμοιον γὰρ τὸ λέγειν τοῦτο, ὥσπερ ἂν εἰ éqot τις τὸν ἀπὸ μονάδος ἕως 

δεχάδος ἀριϑμὸν πε επεβασμενον εἶναι χατὰ τὰ ἄχρα, οἷον uiu τὴν μονάδα 
V is 

xai τὴν δεχάδα, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων ἄπειρα εἶναι. ὥσπερ οὖν τοῦτο οὐχ 
ἐνδέχεται (ἔσται ιῷ [311 dp ἄπειρος xav ἐνέργειαν ὃ ἀριϑμός, οὐ τῇ γενέσει) 4 πειρος Dac epos ) Οὐ μος, Ü τη ἵξνξ ει i 
οὕτως οὐδὲ τῶν ἄχρων ὅρων ὡρισμένων ὄντων τοὺς μεταξὺ ἐνδέχεται 

ἀπείρους εἶναι. εἰ δέ τις λέγοι “τί χωλύει, ὥσπερ τοῦ συνεχοῦς ὥρισται 
ἐπ᾿ 2 

Xpous 
30 ὡρίσϑαι τοὺς ὃὲ μεταξὺ ἀπείρους sivat; , φήσομεν πρὸς τοῦτο ὅτι ἐπὶ μὲν 

τῶν συνεχῶν οὐ προὔπαρχξει GM ὄντα xà μεταξὺ τς ἀλλὰ δυνάμε! 
; χατὰ τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον διαίρεσιν τὸ ἄπειρον ἔχει, ἐπὶ 

μὲν τὰ ἄχρα, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων ἄπειρά εἰσιν, εἴ γε πᾶν συνεχὲς 
" 

ἄπειρον διαιρετόν, οὕτω δὴ χαὶ ἐπὶ τῶν χατηγοριῶν τοὺς μὲν 

μέντοι τῶν χατηγοριῶν 

ὰρ iod. EN Use EI-mcUT xpeURdhYElvs τἂν ἀνάγχη πᾶσα τὰ μέσα ἐνεργεία προὐπάρχειν: xdv yàp μὴ ληφϑῶσιν, ἀλλ᾽ 

1 κάτω] ἄν superscr. U 2 εἶναι Sa!: ἰέναι RUa? πρόοδον a?: πρόσοδον RU: 
κατηγορίαν, συναπελέγχεται ταῖς δύο πρώταις al μ᾿ηδετέρα — ἀληϑὴς Sa: μηδέτερον --- 

ἀνηϑὲς RU 3 οὐδαμῇ ἄμφω Ua? 9 μὲν om. R QE alt: RU: τ ἃ 8 ὃ ξ [Ld 

RU: οὖν ἃ 10 χαϑολιχωτάτων scripsi: καϑολιχωτέρων RUa μερικώτερα Ra 

11 μερικωτέρων Ra 12 χαϑολιχώτερα ἃ 13 ποτε om. a! ἐπὶ a!: om. RUa? 

18. 14 τὰ μερικώτερα---τὰ χαϑολιχώτερα à 16 xoi χαϑολικώτερα a! 11 ante μὴ 

add. εἰ αἱ 18 ὡδεύσομεν sic a! καὶ om. a? post περιέχον add. χαϑολιχώ- 
τατον ὠνομάσαμεν ἃ 19 εἴτε ὑπ᾽ --20 χαϑολιχώτερον om. ἃ 90 χαϑολιχωτέρου 7, 

νεριχωτέρου R 21 ὄντων ὡρισμένων R 22 γὰρ Ua: àv R post μονάδος 

add. ἀρχόμενον R 23 ἀριϑμὸν om. R 25 ἔστι a ante ob add, xai αὶ 
26 οὕτω δὲ a! 90 πρὸς Ra: ἐπὶ U μὲν om. ἃ 81 οὐχ ὑπάρχει a! 

Comment, Arist. XIII 3. Philop. in Anal, Post. 15 
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οὖν εἶναι αὐτὰ dog εἴπερ ὡς ἐπί τι γενιχώτατον ἀνάγονται τὸ ἃ. εἰ bOr 

τοίνυν ὥρισται μὲν τὰ ἄχρα, ἄπειρα δέ εἰσι τὸν ἀριϑμὸν τὰ perds οὐδὲν 30 

ἕτερον, ὅπερ εἶπον, συμβαίνει ἣ τὸ ise ἀριϑυόν τινα ὡρισμένον μὲν χατὰ 

ἐλάχιστον ὡρισμένον δὲ xal χατὰ τὸ μέγιστον ἔχειν [0i] τοὺς μεταξὺ 

ὃ uie τοῦ τε μεγίστου χαὶ τοῦ Ἐπ [στον ἀπείρους, ὅπερ ἀδύνατον" 

ὃς γὰρ ἀριῦμοῦ τῶν ὄἄχρων ὡρισμένων πεπερασμένοι πάντως xal oi 
μεταξὺ ἀριϑυοί, οὐχ ἄρα ἐνδέχεται τῦν ἄχρων ὄντων ὡρισμένων τοὺς 

t ξ 
' - zs 

μεταξὺ ὅρους ἀπείρους εἶναι. 

p.82a80 Οὐδὲ γὰρ εἴ τις λέγοι ὅτι τὰ μέν ἐστι τῶν A D L sod 
N (2 ? ξ 10 μενα ἀλλήλων ὥστε μὴ εἶναι μεταξ 

ἡπειδὴ τὸ προχείμενόν ἐστι 
ἀποδείξεις ἀλλὰ χαταντῶσιν εἰς τὰς dios ὃς προτάσεις, UI um οὐ δέονται 

58 , M ;» 

ἀποδείξεως, οὐδὲ δυνατὸν ἐχείνας DU ἀποδείξεως δεῖξαι, ἀλλ᾿ εἰσὶν αὐτό- 
) 

15 πῖστοι, xal διὰ τοῦτο προέϑετο δεῖξαι ὅτι οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον προΐασιν ai χατη- 

γορίαι, πρόχειται νῦν E ὑπόϑεσις f, λέγουσα τὰ ἄχρα μὲν ὡρίσϑαι τὰ μεταξὺ 40 
ἐπεὶ εἶπεν ὅτι οὐδέποτε ἔλθοιμεν ἀπὸ τοῦ ἑτέρου 
M ὶ ' ET) , 

ài ἄπειρα εἶναι. xol ( 
΄ y ἀεὶ γὰρ OU ἐμμέσων ἀνάγχη ὁδεύειν, ἵνα wf, τις εἴποι ἄχρου εἰς τὸ ἕτερον, 

ὅτι χαχῶς ὑποτίϑεται τὰς μεταξὺ χατηγορίας ἐμμέσους 6e γάρ τινες xal 

20 uod s διὰ 
, 2 

Ut0 φησιν ὅτι, ἐὰν μὴ πᾶσαι ἔμυμεσοι εἶεν ἀλλὰ τινὲς μὲν 

ἔμμεσοι, οὐδὲν ἧττον τὸ αὐτὸ dug ἐξ οὗ γάρ εἰσιν 
D 

ASQ PN κι Ὁ, Ὁ N c NP rd d LA ἔμμεσοι, ἐχεῖϑεν ὁδεύοντες ἐπὶ τὸ ao: τῶν ἄχρων οὐδέποτε ἥξομεν εἰς 45 

αὐτό. οἷον εἰ μεταξὺ τοῦ ΔΑ εἴη τὸ B Δ΄͵" E, ἀρχόμενοι δὲ ἀπὸ τοῦ À 
ϑ' M , 

υέχρι τοῦ [᾿ εἰς ἀμέσους χαταντῶ οὐδ; ἀπὸ δὲ τοῦ [" λοιπὸν ἔμμεσοί εἰσιν 
^ ΕΣ 5 - $ 05 M 5. 7 522 9 Ὗ ' 

προτάσεις, doe ὅτι ἀπὸ τοῦ [᾿ οὐδέποτε ἥξομεν ἐπὶ τὸ E διὰ ταὐτὰ 

M Ὁ) 

t 
CX 5 5v » S END E M * $«7 OE 5» ΄ 3 E Y τ ὃξ οὐδὲ ἀπὸ τοῦ [ἡ ἐπὶ τὸ Α οὐδέποτε ἥξομεν. ἀναάγχη ἄρα ἄπειρα εἶναι 
τὰ μεταξύ. δυνατὸν δὲ χαὶ OU ἀμέσων προτάσεων γινομένης ἘΣ προόδου 

ὃ τοῦ ἐτέρηυ τῶν ἄχρων ἀρχομένοις φϑάσαι ἐπὶ τὸ λοιπόν. 

υὲν γὰρ ΖΦ προσεχῶς, εἰ τ Dum pensa τὸ Hu, ὑπόχειται δὲ τ "E 50 
2 

e 
30 ἐχῶς τῷ Α τὸ DB, χαὶ οὕτως ἐφεξῆς οὐδέποτε χαταντήσομεν εἰς τὰ dxpó- 

1 γενιχώτερον U 2 τῶν ἀριϑμῶν R: τῷ ἀριϑμῷ a 9 μὲν om. ἃ 4 χαὶ 

om. U δὲ alt. delevi 5 ἀριϑμοὺς post ἐλαχίστου colloc. a 6 post ἄχρων 

add. ὅρων U 1 ὡρισμένων ὄντων U 9 r Ua (ABOdunpf): € Arist.: 

om. R (M) 16 7j prius om. a ἢ λέγουσα ὅτι τὰ μὲν dxpa ὥρισται a! 

16.17 τὰ δὲ μεταξὺ Ra! 11 εἰσι a! ἐπεὶ εἶπεν scripsi: εἴπερ RUa'!: εἶπεν a? 

ὅτι 0m. ἃ ἔλθοιμεν 41: ἔλϑομεν Ua?: ἔλθωμεν R: fort. ἥξομεν 18 εἰς RU: ἐπὶ ἃ 

εἴπη R 19 post ἐυμέσους add. εἶναι ἃ 20 ὅτι om. ἃ 21 ἔμμεσοι---ἄμεσοι R 

post αὐτὸ add. τοῦτο ἃ 28 78 ὃξ a! 24 1 prius a!: ὃ RUa? 25 ταῦτα 

libri 26 δὴ R ἐπὶ τὸ à bis R Moss n Ua?: ἰστέον δὲ ὅτι εἰ ἄπειρα 

εἴη al, om. εἰ R 21 τὰ om. R δὲ om. à γενομένης Ua 28 μήποτε R 

τῶν ἄχρων τοῦ ἑτέρου R ἀρχομένοις scripsi: ἀρχόμενοι RUa 80 β τὸ ἃ R 

χαταντήσομεν a: χαταντήσουσιν RU 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 20. 21 [Arist. p. 82430.52. 86. 98] 29't 

et - Ἁ e ' Ἁ — Ἁ μι Fr ^ J ' 

τατα, ὥστε προσεχῶς κατηγορεῖσθαι τὸ ὑπὸ τὸ À τοῦ χατὰ τοῦ Ζ, διὰ τὸ 
€ δ᾽ 5 Ὁ e J , ' ^N » - »— BR! 

ὑποϑέσϑαι υᾶς ἄπειρα εἶναι! τὰ μέσα, τὸ Oi ἄπειρον εἶναι ἀδιεξίτητον. 

p.82432 "O γὰρ dv λάβω τῶν B, ἔσται πρὸς τὸ ἃ ἣ πρὸς τὸ Z 
» AN ^ v | 

7 ἄπειρα τὰ μεταξὺ ἢ οὐ. 
LJ , , ' - , e - *, - ^ - - - 

Ανάγχη, φησίν, ἀπείρων ὄντων τῶν μέσων, ὅπερ dv αὐτῶν ληφϑῇ, 50* et 

, ' - e b - 

τούτου τε χαὶ τοῦ ἑτέρου τῶν ἄχρων, Y, τοῦ Α T, τοῦ Z, τὰ υεταξὺ ἄπειρα 
) εἶναι. ὥστε πάλιν ἐφ᾽ ὧν ἐστιν ἄπειρα * * 5 οὐδέποτε χαταντῇῆσαι δυνά- 

usÜa. εἰ γὰρ μήτε τὰ ἐπὶ τὸ Z ἄπειρα εἴη μήτε τὰ ἐπὶ τὸ À, ἀνάγχη πᾶσα - . I (4p υὴητξ τ I u tp eu μτξ τ ET us - i |" 

- [d , ^ d 9. 

xal τὸ ὅλον πεπερασμένον εἶναι" ὑπόχειτα! OR τὰ μέσα ἄπειρα. ὥστε οὐδὲν 
^ , b/4 S Xi NL *, , » L4 KS EN »ν ' »Q0* » 

10 διαφέρει, εἴτε εὐϑὺς δι᾽ ἀμέσων εἴη T, πρόοδος εἴτε μὴ εὐϑύς. 5 

τω T. ;R 
p.82336 Φανερ c ὅδε βηκι κῆς ἀποδείξεως ὅτι στή- 

τῆς χατηγοριχῆς. 

Ω - -Ό- , 9 » LENS 

Oz: τῶν χαταφατιχῶν ἀποδείξεων μὴ ἐπ᾽ Um τος ἰουσῶν ἀλλ᾽ taza- 
Ἁ 

μένων ἀναγχη πᾶσα xal τὰς ἀποφατιχὰς ἀποδείξεις ἵἴστασϑαι xal μὴ ἐπ 
LI i 

, 

15 I» προμαί νειν, δείχνυσι διὰ τῶν προχειμένων. ἑνὶ uiv οὖν λόγῳ τοῦτο 10 
γὰρ πᾶν ἀποφατιχὸν πρόβληυα δείχνυται χαταφατιχῆ;ς P] 

t σαφὲς dy γένοιτο. ε 

προτάσεως λαμβανομένης χαὶ οὐχ οἷόν τε συλλογισμὸν γενέσϑαι ἄνευ χατα- 

, ' 

φατιχῆς προτάσεως, αἱ δὲ χαταφατιχαὶ προτάσεις ἵστανται; πᾶσα δήπου 

ἀνάγχη χαὶ τὰς ἀποφατιχὰς στῆναι χαὶ εἶναί τινας ἀμέσους. εἰ γὰρ μὴ 

50 σταῖεν ἀλλ ἀεὶ ἑτέρῳ τινὶ πρώτῳ οὐχ ὑπάρχουσιν, ἐχεῖνο πρὸς τὸ πρό- 
τερον πάντως χαταφατιχῶς συμπλαχήσεται" ἐπ᾽ ἄπειρον οὖν τῶν ἀποφάσεων 

προϊουσῶν συμπροελεύσοντα! xal αἱ χαταφάσεις αὐταῖς. τοῦτο δὲ ἀδύνατον lo 

στήσονται ἄρα xal αἱ ἀποφάσεις. αὐτὸς δὲ διε 

σχημάτων τοῦτο δείχνυσιν. ἐπειδὴ γὰρ τὸ ἀποφατιχὸν πρόβλημα ἐν τοῖς 

τῷ σι 

, r, ) e ^ ^ - * 

τρισὶ δείχνυται σχήμασι, χαϑ᾽ ἕχαστον διεξέρχεται τῶν σχημάτων, xol 
A, b] - ΄ ΄ e 

δείχνυσιν ὅτι χατ᾽ οὐδενὸς τῶν σχημάτων ἐπ᾽ ἄπειρον ἐνδέχεται προϊέναι 
, 

τὰς ἀποφατιχὰς ἀποδείξεις. 
à 

3i , v ^ 

p.82:38 ἕστω γὰρ μὴ ἐνδεχόμενον μήτε ἐπὶ τὸ ἄνω ἀπὸ τοῦ 

ὑστάτου εἰς ἄπειρον ἰέναι. 

30 Εἰλήφϑω, τοῖς υῖν ἐν ὑποϑέσει ἀδύνατον ἰέναι χαταφατιχῶς ἀπὸ 
τοῦ ἐσχάτου ἐπὶ τὸ πρῶτον ἐπ᾽ ἄπειρον διὰ τῶν μεταξὺ ἀπό τε τοῦ 

A 2 αΘε. E » τ ΒΞ: σ PE A Le ἕν , (C p P , 5 VEA N Ὁ" 

πρώτου ἐπὶ τὸ ἔσχατον, ἵνα τὸ db ον ὡς ἐν ὑποϑέσει λάβῃ. οὐ (γὰρ) 25 
pa: P Ld Φ α , 2913342" C Ld ^08 M 

τοῦτό φησιν ἔστω δεδειγμένον. ἀλλ᾿ ὅτι ὑποχείσϑω uiv ὡς δεδειγμένον τὸ 

1 τὸ (ante C) ἃ 2 εἶναι alt. om. ἃ τ ἐφ᾽ ὦ R: ἀφ᾽ οὗ conicio lac. indicavi: 
supple τὰ μέσα εἰς τὸ ἄκρον ἐφ᾽ ὅ ἐστιν ἄπειρα 12 post εἴπερ add. zai U 

18 προϊουσῶν a 15 οὖν om. R 20 fort. προτέρῳ cf. p. 228,25 ὑπάρξουσιν, 

om. οὐχ Ua! 22 αὐταῖς καὶ ai καταφάσεις U 23 post διεξοδιχῶς add. xai ἃ 

24 post πρόβλημα add. «ai a 29 προϊέναι R 30 εἶναι Ra 81 post ἄπειρον 
add. ἰέναι ἃ ἀπό τε RU: ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπὸ ἃ 32 ὡς om. U λάβῃ a: λαβεῖν RU 

γὰρ addidi 33 ἔστω δεδειγμένον a: om, RU 

1" 
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υἥπω δεδειγμένον, λέγω δὴ τὸ υμήτε ἀπὸ τοῦ χάτω ἀρξάμενον ἐπ᾽ ἄπειρον 50v 

ἰέναι (ἀλλ) ἀφιχνεῖσϑαι εἰς ἔσχατόν τι χαὶ μόνως χατηγορούμενον, ὁμοίως 
δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ ἄνω ἀρξάμενον μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι ἀλλὰ χαταντᾶν εἰς 

ἔσχατόν τι χαὶ μόνως ὑποχείμενον. ἄπειρα λοιπὸν αἱ δύο ὑποϑέσεις εἶχον, 
: δῷ 7 NE 3» οὧὦ E. d ^ ΄ bI 7 bil M 

5 οὐδέπω μέντοι ἐλήλεγχται. ἀξιοῖ οὖν νῦν ὡς ἀδύνατον ὧν συγχ εχωρῆσϑαι 30 
5^ αὐτῷ, ἵνα διὰ τούτου δείξῃ ὅτι ἀδύνατον ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς ἀποφάσεις" 

ἃ τοῦτο γὰρ ἀναλαμβάνει τὸν περὶ τῶν χαταφάσεων λόγον. χαὶ δείχνυσι 

διὰ πλειόνων ὅτι ἀδύνατον xal ὁντιναοῦν τρόπον ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς 

χαταφάσεις. 

10 p. 8204. Τριχῶς γὰρ δείχνυται y. 

Τουτέστιν ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι δείκνυται ὡς ἐνδέχεται ἄλλο ἄλλου 

ἀποφάσχειν, ἀλλὰ πάντως δεῖ χαταντᾶν εἰς ἀμέσους ἀποφάσεις. τίνες δέ 95 

εἰσιν dusoot ἀποφάσεις, φϑάσας ἐδίδαξεν. 

zl [4 , * : 

p.82»5 Ἢ γὰρ ᾧ μὲν τὸ D' τὸ αὶ ὑπάρχει mavit, c ὃς xà DB, 

15 οὐδενὶ τὸ A. 

Πρῶτον ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι δείχνυσιν ὅτι ἐπ᾽ ἄπειρον ἀδύνατον 

ἰέναι τὰς ἀποφάσεις. ἔστω γὰρ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῶν Β ὑπάρχειν, τὸ δὲ 
B παντὶ τῷ DL ὑπάρχειν: δῆλον ὅτι τὸ A οὐδενὶ τῶν [᾿ ὑπάρξει. χαὶ 

, 

ἧλον ὅτι, εἰ υὴ du£s ez τὸ Α τοῦ DB ἀποφάσχοιτο ἀλλὰ QU ἑτέρου τινός, 
ToO TX 

[0] 

τοῦ Δ, ἀνάγχη τὸ Δ παντὶ τῷ D ὑπάρχειν: οὕτω γὰρ δειχϑήσεται 40 
N J ΕΣ ^ “Ὁ ' διὰ μέσου τοῦ Δ μὴ ὑπάρχον τῷ D: τὸ γὰρ À οὐδενὶ τῶν Δ, τὸ 

5) παντὶ τῷ D, xal τὸ Α οὐδενὶ τῶν D. πάλιν εἰ μὴ ἀμέσως ἀπο- Τῶν 
[e ΕΣ ὦ , , 

φάσχηται τοῦ Δ τὸ ἃ ἀλλ᾽ ἑτέρου πρότερον, οἷον τοῦ E, Bene πάλιν 
e 

τὸ E παντὶ τῷ Δ ὑπάρχειν, xal οὕτως ἐφεξῆς. εἰ οὖν μηδενὸς ἐνδέχεται 

95 ἀυέσως ἀποφῆσαι τὸ Α ἀλλ ἀεὶ τοῦ ληφϑέντος ἑτέρῳ προτέρῳ οὐχ 
5 ὑπάρχει, ἀνάγχη πᾶσα τῶν ἀποφάσεων ἐπ ἄπειρον προϊουσῶν xal τὰς 

2 ἀλλ᾽ addidi ἀφικνεῖσθαι post κατηγορούμενον colloc. a τι Sseripsi cf. vs. 4: 

τε RUa ante ὁμοίως add. μήτε ἀπὸ τοῦ ἄνω ἀρξάμενον ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι, εἰς ἔσχατόν 

τι χαὶ μόνως χατηγορούμενον (ὑποχείμενον a?) ἃ ὁμοίως ---ῦ ἀλλὰ om. a? 3 εἰς--- 

4 ὑποχείμενον om. à 4 ἄπειρα λοιπὸν RUa?: ἐπεὶ οὖν ταῦτα τὰ ἄπειρα «1: fort. ἄπορα 

λοιπὸν εἶχον ὑποϑέσεις ἃ 9 ἐλήλεχται ,Ua? ἄξιον R οὖν om. a! 

post νῦν add. τὸ τοιοῦτον R ὡς ἀδύνατον post ἐλήλεγχται colloc. a! ὃν om. Ua! 

6 ὅτε RU: ὡς ἃ ἀδύνατον, post quod add. ἐστι, post ἀποφάσεις colloc. a 

{ διὰ Ua: χατὰ αὶ 11 ante ἐν add. xoi ἃ 12 χαταντῆσαι R 13 post εἰσιν 

add. αἱ a φϑάσας] c. 19 p. 8229 sq. 16 τῷ om. a ἀδύνατον ἐπ᾽ ἄπειρον U 
li μὲν om. ἃ τῷ (post μηδ.) Ra 18 τῷ (post οὐδ.) ἃ 21 ὑπάρχειν Ra 

τῷ (post οὐδ.) ἃ 22 δὲ om. U τῷ (post οὐδ.) a 22.25 ἀποφάσχεται αὶ 

28 ἀλλὰ OU ἑτέρου μέσου τοῦ a! 25 ἐμμέσως a! ἀλλ᾽ εἰ a? ἑτέρῳ scripsi: 

ἕτερον RUa πρότερον al: om. a? 26 ἀνάγχη --- προϊουσῶν RUa?: χαταφατιχῶς 

γὰρ αὐτοῦ χατηγορεῖται xai οὐχ ἀποφατικῶς τὸ πρὸ αὐτοῦ ληφϑὲν, τῆς πρὸς τῷ ἃ μόνης 

προτάσεως ἀποφατιχῆς λειπομένης. δῆλον ὅτι ἐπ᾽ ἄπειρον αἱ ἀποφάσεις οὐ προΐασιν. εἰ γὰρ 

αἱ ἀποφάσεις ἐπ᾿ ἄπειρον προΐασι, δῆλον ὅτι δυνατὸν a! 
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, 

χαταφάσεις ἐπ᾿ ἄπειρον προϊέναι. τοῦτο OE ὑπόχειται ἀδύνατον. ὥστε 50v 
LEY E E ΄ ΕΥ) ΠΩ ΣΟῚ » *, H ^ , 

οὐδὲ τὰς ἀποράσεις οἷόν τε Em ἄπειρον προϊέναι: οὐ γὰρ ἂν προτέρως 1 h i d: h » 
5 , , v " δ" , ^ 

(del ἑτέρου) ἀποφάσχοιτο 6 μείζων, εἴπερ τοῦ ἐλάττονος οὗτος πάντως χατα- 
X h , D 

- , 5 ^, -ὋΌ-΄ ^ , 

φατιχῶς χατηγορηϑήσεται, ὥσπερ διὰ ἀέσου τούτου ἀποφάσχεται τοῦ ἐλάτ- 
" li i , D i] " 

τονὴς ὃ usilov οι 

ρ.820ες Τοῦ μὲν τοίνυν Bl xai ἀεὶ τοῦ ἑτέρου διαστήματος 50 

ἀνάγκη βαδίζειν εἰς ἄμεσα. 

Τουτέστιν ἀνάγχη τὴν ἐλάττονα πρότασιν χαταφατιχὴν οὖσαν μὴ ἐπ 

ἄπειρον προϊέναι διὰ τὸ ὑποχεῖσϑαι | ἡμῖν ἡ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι τὰς 5lr 

10 χαταφάσεις, βαδίζειν ὃὲ εἰς ἄμεσα, τουτέστι προϊούσας τὰ 
φϑαάνειν ποτὲ εἰς ἄυεσον πρότασιν, ὥστε υὴ SUE EEE τῶν ὅρων ἐχείνων 

ES 

eo La “ 

ἕτερον εὐρεϑῆναι χαϑολιχώτερον. 

σ οἷ a ΄ M “Ὁ M [4 » ' 

p.82b11. ὥστ᾽ ἐπεὶ ἢ ἐπὶ τὸ χάτω ἵσταται ὁδός, xal f, ἐπὶ τὸ 
΄ ν - ὃ [4 ΄ ΄ 

ἄνω στήσεται, χαὶ ἔσται τι πρῶτον ᾧ οὐχ ὑπάρχει ἕτερόν τι. ὅ 
- vx 2 M ' , σον , ' 2208, Χ 33r [cd , 

15 Τὴν ἐπὶ τὸ χάτω ὁδὸν λέγει τὴν ἐπὶ τὸν ἐλάττονα ὅρον, τουτέστι 
τὰς χαταφατιχὰς προτάσεις. ἐπεὶ γὰρ μὴ ἐνδέχεται, φησίν, ἐπ᾽ ἄπειρον 

€ τοῦ ἐλάττονος, ἀλλ᾽ 
, 

τοιούτους μέσου: λαμβάνειν ὡς χατηγορεῖσϑαι αὐτοὺ 

ἵστανται τοῦ λας τ τῆν ληφϑέντος, οὗ οὐχ ων ον qt ἕτερόν τινα χατα- 
ἄνω ὁδός, τουτέστιν ai 

20 ἀποφάσεις. ἄμεσος γὰρ ἀπόφασις αὕτη ἦν, ὅταν π᾿ γένους 10 
ἀποφάσχηται 6 μείζων ὅρος: τοιοῦτον δὲ ἀνάγχη εἶναι τὸν μέσον. ἧστα- 

μένης λοιπὸν τῆς χαταφάσεως σταϑήσεται χαὶ ἢ ἀπόφασις. 

Ρ. 82υ18 Πάλιν εἰ τὸ μὲν B παντὶ τῷ Α τῷ δὲ [᾿ μηδενί, τὸ À 
τῶν [᾿ οὐδενὶ ὑπάρχει 

25 Δείξας ἐπὶ τοῦ πρώτου σευ ματος ὅτι οὐχ ἐ ἐνδέχεται ἐπ’ ἄπειρον ἰέναι 
, 

τὰς ἀποφάσεις, δείχνυσι νῦν xal διὰ τοῦ δευτέρου. ἔστιν οὖν πάλιν μέσος 

ὅρος, τὸ D, ἀποφασχόμενος μὲν τοῦ ἐλάττονος, τοῦ [, χαταφασχόμενος δὲ 

τοῦ μείζονος, τοῦ A, ὥστε εἶναι τὴν μείζονα πρότασιν χαταφατιχήν. συνάγεται 

2 ἱέναι R πρότερον ἃ! 8 ἀεὶ ἐτέρου addidi ἐλάττονος Ua?: ἔχοντος R: 

ἐφεξῆς a! 4 ὥσπερ om. a!': fort. εἴπερ διὰ τούτου δὲ μέσου, ὁ μείζων τοῦ ἐλάτ- 

τόνος ἀποφάσχεται αἱ ll post ἐνδέχεσθαι add. ποτε a 14 πρῶτον U Arist.: 

πρώτω Ra (ABedu) ἕτερόν τι om. Rt 15 τὴν prius om. a ἄνω à 

15. 16 τὰς ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος ὅρου ἀνιοὐσας χαταφατιχὰς à 16. 17 φησι τοὺς τῶν χατα- 

φατιχῶν προτάσεων ὅρους ἐπ᾽ ἄπειρον λαμβάνειν ἃ 18 ἵσταται R οὗ om. R: 
xal ἃ post τινα add. αὐτοῦ ἃ 19 τὸ om. Ua 19. 20 τουτέστιν αἱ 

ἀποφάσεις RUa?: τῶν ἀποφατιχῶν προτάσεων, εἰς μίαν ἄμεσον πρότασιν λήγουσαι, τὴν ἄδ, 

ἢ τὴν as a! 20 ἦν RUa?*: ἂν εἴη a! post ὅταν add. τοῦ a? post 

γένους add. ὄντος τινὸς a! 21 ὃ μείζων ὅρος ἀποφάσχηται a! 91. 22 ἱστα- 
s k rapi ὅς 9c ἢ $e Erat μένων---τῶν χαταφάσεων, σταϑήσονται καὶ αἱ ἀποφάσεις a! 22 λοιπὸν Ra?: οὖν Ua 

29 ante πάλιν add, καὶ U 24 τῶν RU (ABMducfn): τῷ a Arist, 
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Tt [ad M ^ ^ - Ἢ 5 y ^ ' , A ων " bl ^ 

οὖν ὅτι τὸ ἃ οὐδενὶ τῶν [. εἰ οὖν μὴ ἀμέσως τὸ D τοῦ l' ἀποφάσχοιτο 51r 
ἀλλὰ δι᾿ ἕτέ 

τὸ B τοῦ ] 

, 

0, οἷον τοῦ Δ, δυνατόν, φησί, διὰ μέσου τοῦ Δ ἀποφῆσαι 50 
D 

- 

ιά τε τοῦ πρώτου σχήματος xoi διὰ τοῦ δευτέρου xal διὰ 

τοῦ τρίτου. πῶς μὲν οὖν διὰ τοῦ πρώτου, φϑάσαντες ἐδείζαμεν. νῦν δὲ 
i à τοῦ δευτέρου. ἐὰν γὰρ τὸ Δ τῷ μὲν DB παντὶ ὑπάρχῃ 
M ἊΝ r.i 55 , ^ ^ ^ — Y 

τῷ δὲ [' οὐδενί, συναχϑήσεται τὸ D μηδενὶ τῶν [ 
"» ' S3. N ὔ WX. 5 , P ἮΝ ΄ εἰ μὴ ἀμέσως τὸ Δ τοῦ [' ἀποφάσχοιτο ἀλλὰ διὰ μέ 

ὑπάρχειν. χαὶ πάλιν 

a c^ οὐ τοῦ E, πάλιν τῆς 

p&y υξίζονος χαταφατιχῆς ede τῆς EA, τῆς δὲ ἐλάττονος He 
" 

τῆς EL, συναχϑήσεται τὸ Δ οὐδενὶ τῶν D. xal ἀεὶ δεῖ ἐν τῷ δευτέρῳ 95 

10 σχήματι χαταφατιχὴν μὲν ποιεῖν τὴν μείζονα, ἀποφατιχὴν ὃὲ τὴν ἐλάττονα. 
L 

[ed 

αφηνείας ὃὲ ἕνεχεν χαὶ ἐπὶ ὅρων γυμνάσωμεν τὸν λόγον. ἔστω γὰρ ἐξ 

ἀρχῆς ἀντὶ μὲν τοῦ ἃ τοῦ μείζονος ὅρου dine ἀντὶ i: τοῦ ἐλάττονος τοῦ 

Γ Aoc, ἀντὶ ὃὲ τοῦ μέσου τοῦ DB χης στιχόν. τὸ 0m Xpspenigamm 
παντὶ μὲν ἵππῳ, λίϑῳ ἐξ οὐδενί: χαὶ ὃ Aa ἄρα οὐδενὶ λίϑῳ ὑπάρξει. 

15 εἰ τοίνυν uy] ἀμέσως τοῦ λίϑου ἀποφάσχοιτο τὸ γρεμετιστιχὸν ἀλλὰ διὰ 80 

υέσου ἑτέρου τινός, οἷον τοῦ αἰσϑητιχοῦ, τὸ αἰσϑητιχὸν παντὶ μὲν χρεμε- 

τιστιχῷ-: ὑπάρχει οὐδενὶ ὃὲ λίϑῳ: οὕτω γὰρ τὸ χρεμετιστιχὸν οὐδενὶ λίϑῳ 

ὑπάρξει. πάλιν εἰ μὴ ἀμέσως τὸ αἰσϑητιχὸν τοῦ λίϑου ἀποφάσχοιτο ἀλλὰ 

ὑδενὶ δὲ λίϑῳ, 

σως τοῦ λίϑου τὸ 

ζῷον ἀποφάσχοιτο, xal τοῦτο ἐφεξῆς. οὕτως οὖν προϊόντων ἡμῶν χαὶ τῶν 

διὰ μέσου τοῦ ζῴου, ζῷον παντὶ μὲν αἰσϑητιχῷ M ose i 

20 xai οὕτως τὸ αἰσϑητιχὸν οὐδενὶ Ae. πάλιν εἰ μὴ ἀμ 

χαταφάσεων ἐξ ἀνάγχης ἱσταμένων πᾶσα ἀνάγχη χαὶ τὰς ἀποφάσεις pm 35 

δυνατὸν uiv οὖν xal τῆς ἐλάττονος χαταφατιχῆς λαυβανομένης τὸ αὐτὸ 
M ^ mA N ^ —- , , X X. T d d 3 32 3. 

τοῦτο δειχϑῆναι, ποτὲ μὲν τῆς ἐλάττονος ποτὲ δὲ τῆς μείζονος" ἀλλ εἰ δξοι 

[v] οι i 
Ἁ , , Rd M nre 5 , e ^N , 

φατιχὴν πρότασιν, ταῦ την δεῖ χαὶ ἐφεξῆς λαμβάνειν. οὕτω ὃὲ ληψόμεῦϑα, 
M 

χατὰ συνέχειαν αὐξῆσαι τὰς χαταφάσεις, ἣν dv ἐξ ἀρχῆς λάβωμεν χατα- 

5 - 5-4 , ; [Ὁ , , [t4 

εἰ τοῦ ἐξ ἀρχῆς μέτου ὅρου ἀεὶ τοὺς χαϑολιχωτέρους μέσους ὅρους λαμ- 

βάνουμεν: εἰ γὰρ ποτὲ μὲν οὕτω λάβωμεν, ποτὲ δὲ τοὺς χαϑολιχωτέρους 
ES " ee - κ᾿ Y -“ , , D ^Y 

οὗ ἀποφάσχεται λάβωμεν. ποιοῦμεν μὲν xai οὕτω συλλογισμόν, οὐ μὴν δὲ 40 

80 χατὰ συνέχειαν αὔξουεν τὰς χαταφάσεις. οἷον χρε μετιστιχὸν παντὶ ἵππῳ 
^ 5^ M , Se { 3 M 

χαὶ οὐδενὶ Am, xal ἵππος οὐδενὶ λίϑῦῳ: εἰς τὸ οὖν δεῖξαι, ὅτι τὸ χρεμε- 

τιστιχὸν οὐδενὶ λίϑῳ, δύναμαι μέν, εἰ τὸ χαϑολιχώτερον τοῦ χρεμετιστιχοῦ 

λάβω μέσον ὅρον, οἷον τὸ αἰσϑητιχόν, δεῖξαι, ὥσπερ xol ἐποιήσαμεν" 

1 τῷ (post οὐδενὶ) ἃ 9 τῶ 1 E διὰ tert. om. R 4 post οὖν add. φησι a 

5 edm R 6 μηδενί R τῷ Ὁ ἃ 8 γινομένης ἃ 9. τῷ 7. ἃ 11 γυμνά- 

σομεν R 13 post χρεμετιστιχὸν prius intulit e vs. 15. 16 ἀλλὰ διὰ μέσου ἑτέρου τινὸς. 

ἀν τοῦ αἰσϑητιχοῦ La τὸ RUa': διὸ a? οὖν om. a! 14 6 om. U 16 παντὶ 

piv à: inv. ord. RI 11 ὑπάρξει R 19 παντὶ μὲν scripsi: inv. ord. RUa 

20 τὸ prius a: om. RU 20. 21 τὸ ζῶον τοῦ λίϑου a 91 ἡμῶν om. R 25 ἣ U 

21.98 λαμβάνωμεν μέσους ὅρους U 28 λάβοιμεν ἃ 39 λάβωμεν om. ἃ ποιοῦμεν 

post συλλογισμὸν colloc. ἃ μὲν transposui: post οὕτω colloe. a: om. RU δὲ om. R 

91 δεῖξαι οὖν ἃ 32 post μὲν add. τοῦτο δεῖξαι a! τοῦ χρεμετιστιχοῦ τὸ χαϑολιχώ- 

τερον Ra! 99 μέσον ὅρον λάβοιμι a! post αἰσϑητιχὸν add. καὶ a! post 

ὥσπερ add, δὴ a! post ἐποιήσαμεν add, ἄνωϑεν 3! 
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^ ^, , A— 5$ - - 3 , 

δύναμαι O2 xai τὸ χαϑολιχώτερον τοῦ λίϑου λαβεῖν, οἷον τὸ ἀναίσϑητον 51: 

(τοῦτο γὰρ λίϑῳ μὲν παντὶ χρεμετιστιχῷ δὲ οὐδενί) xal συναγαγεῖν χρεμε- 45 

τιστιχὸν οὐδενὶ λίϑῳ. ἀλλ᾽ ἐχείνως μὲν τὰς χαταφάσεις ηὔξανον χατὰ 

7 χρευετιστιχὸν γὰρ ἵππῳ iude τ το ὃξ τὸ αἰσϑητιχὸν 
' 

ui y *Dos τῇ ue'20vt [51] d (0s E 3 ec o c e "wd Ped M M ER t Φ ce Q^ 

nk 
' , 

xat τούτῳ τὸ ζῷον. οὕτως 
A 

προτάσει ἐστὶν ἢ χατάφασις, eS 0i si τῇ ἐλάττονι. 

n ) ^ , * —- 

p.82b17 Οὕτω ó' dv Oztxvóot, oiov ὅτι τὸ Δ t$ piv DB παντὶ 
[d ^ M - »w , ^ 9, , e e “ 

ὑπάρχει τῷ δὲ Τ' οὐδενί, sl ἀνάγχη ὑπάρχειν τι τῷ B. 
5 D ? ὶ i er. n 

, ' 9 - , 

Τουτέστι δυνατὸν τὴν ἀποφατιχὴν πρότασιν διὰ τοῦ μέσου σχήματος 
-- *, [rd b 4 e , e - , - 

10 δεῖξαι, εἰ οὕτως ἔχοι ὃ μέσος ὥστε ἄλλο vt αὐτοῦ χατηγορξῖσϑαι, τουτέστιν 50 
' » , 3 ^ ' ^S 

εἰ μὴ εἴη χαϑολιχώτατος ἀλλὰ χατηγοροῖτο αὐτοῦ τὸ Δ' τοῦτο γὰρ δῆλον 

à 

c bl ΄ - "» ' c , E 

ὅτι ἀνάγχη τοῦ l ἀποφάσχεσϑα!, xat οὕτω διὰ μέσου τὸ DB τοῦ [' ἀπο- 
, » ^ Loi , - «ci e» 

φαϑήσεται. ἔστι 02 f$; σύνταξις τοῦ λόγου χαϑ᾽ ὑπερβατύόν- τὸ 7ὰρ ἑξῆς 
ev -" ^ -" ? 

οὕτως" (001€) δ᾽ ἂν δειχνύοι, d 
eo M NS ue Α΄ c" «NN Y 5 , 

τι τὸ Δ τῷ μὲν B παντὶ ὑπάρχει τῷ δὲ [᾿ οὐδενί. 

(0 en 2 x 2 
— 
x τὸ (s 23 o 

^ ̓ 

RET 
ΠῚ τε ΕΣ τ M. Ἃ Ξ s o o T 

— e o ci 

p.82519 Kai πάλιν εἰ τοῦτο τῷ [᾿ μὴ ὑπάρξει. | 

: Τοῦτο, φησί, τὸ Δ εἰ αἡ ἀμέσως ἀποφάσχοιτο τοῦ [᾿, ἀνάγχη ἄλλο xt, 51v i , h i Y , "ΠῚ , 

οἷον τὸ E, τῷ τ Δ παντὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ [᾿ μηδενί: οὕτως γὰρ xal τὸ 

20 p. 82620 Οὐχοῦν ἐπεὶ τὸ ὑπάρχειν ἀεὶ τῷ ἀνωτέρῳ ἵσταται. 
à 

- »- - v» 1 ΄ Η - 1 
Εἶπεν ἤδη τί σημαίνει αὐτῷ τὸ ἄνω xal τὸ χάτω xai τὸ πρῶτον xat 

M , Ἁ — ^ y^ 8 

τὸ ὕστατον, ὅτι ἄνω μέν φησι xai πρῶτον ὃ αὐτὸ μὲν ἄλλου χατηγορεῖται, ὅ 
΄ ' TN , ^ e e , 

μηδὲν ἄλλο, 6uotos χάτω xui ὕστατον ὃ αὐτὸ uiv οὐδενὸς χατὴ- (Q^ 

ατὸ 
τούτου ὃ 
ορεῖται, αὐτοῦ OE ἄλλο. φησὶν οὖν ὅτι, ἐπειδὴ αἱ καταφάσεις ἵστανται 

95 ἐπὶ τὸ ἄνω, τουτέστι φϑάσασαι ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτατον ἵστανται, ἀναγχη 

ἀδύνατον ἀπόφασιν ἔωμεσον δειχϑῆναι [ΟἹ χαὶ τὰς ἀποφάσεις SM ey 

δίχα χαταφάσεως. 

1 τοῦ λίϑου] μέσον ὅρον a? λαβεῖν scripsi: λαβὼν a: om. RU 2 τοῦτο γὰρ 

om. R χαὶ om. a! συναγάγω R: συνάγω a? ante χρεμετιστιχὸν add. τὸ ἃ 

4 τὸ δὲ αἰσϑητιχὸν τῷ χρεμετιστιχῷ ἃ ( ante οὕτω add. x«i U δειχνύοι ἃ 

Arist.: δειχνύη RU (ABDdefun p, corr. M) cf. vs. 14 τὸ à Ua (M, rc. A, pr. Bu) 

ef. vs. 15 8 τῷ β a Arist.: τῶν βὶ RU cf. vs. 14 10 ἔχει Ra 11 χκαϑο- 

λιχώτατον Ua 12 ὅτι om. R τὸ B τοῦ scripsi: inv. ord. RUa 12. 18 ἀπο- 

φαϑήσεται scripsi cf. p. 208,91: ἀποφανθϑήσεται libri 13 χαϑ᾽ a: om. RU 14 οὕτω 

addidi ó om. a δειχνύη R εἰ ἀναγχαῖον a: om. καὶ 15 ὅτι om. R 

16 μὴ om. ἢ ὑπάρξη U 18 οὕτως---19 ὑπάρξει om. a 91 εἶπεν] e. 19 

p. 81537 sq. οἵ, p. 82290. 21 24 ὅτι om. Ua 26 ἀδύνατον om. a! 

ἐμιμέσων 3? post ἔμμεσον add. οὐχ ἔνι a! 91 ἄνευ a! 
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p.82b21 Ὃ δὲ τρίτος τρόπος Tv: εἰ τὸ μὲν Α τῷ Β παντὶ ὑπάρχει, blv 

τὸ δὲ Γ μὴ ὑπάρχει, οὐ παντὶ ὑπάρχει τὸ I' τῷ Α. 10 
FI ΓΛ 

Μίετηλθεν ἐπ i τὸ τρίτον σχῆμα. ἐν τούτῳ ὃὲ χαϑόλου μὲν οὐδὲν ; 

δὲ πάντα πλὴν ἐχ περιουσίας συγχώροι χαὶ ἐν τούτῳ δείχνυται, μεριχὰ 

5 δείχνυσϑαι τὸ χαϑόλου ἀποφατιχόν, χαὶ οὕτω δείχνυσιν ὅτι οὐδὲ διὰ τούτου 15 

ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον i τὰς ἀποφάσεις. λαμβάνει δὲ QU ἐλάττονα 

xat ( ( á ivat a j & 

χαταφατιχήν), do οφατιχὴν δὲ τὴν μείζονα, τὴν DB. εἰ οὖν τ L E 

τῷ B, τὸ Γ΄ οὐ παντὶ τῷ A. el οὖν ὅξοι Ot 

10 μέσου ἄλλου δεῖξαι ὅτι τὸ D' οὐδενὶ τῷ B, πάλιν διὰ τοῦ genes σχήματος 

δεῖ πάντητε τὴν ἀποφατιχὴν μείζονα ποιεῖν xal τὸν υέσον "e dei μερι- 

* ὦτερον λαμβάνειν τοῦ ἐλάττονος, ἵνα xal χατηγορεῖσϑαι αὐτοῦ δύνηται 90 

ὃ ἐλάττων. οἷον ἔστω μείζων μὲν ζῷον, ἐλάττων Oi ἀναίσϑητον, μέσος 
^ d ^, , ma ' * , -Ὁ ^N ^ ^ 

ὃὲ ἄψυχον: ἀναίσϑητον οὖν παντὶ ἀψύχῳ, ζῷον δὲ οὐδενὶ ἀψύχῳ, καὶ ζῷον 
, ' 3) (ys [ed », ' Ὁ» d. 5 a M^, ^ ow ' 

15 οὐ παντὶ ἀναισϑήτῳ, ὅσον ἐπὶ ταῖς προτάσεσιν. εἰ οὖν δέοι δεῖξαι τὴν 
» ΄ ^N M 9 -ἷ ^ * Ὁ ow 7 

ἀποφατιχήν, λέγω δὴ ὅτι ζῷον οὐδενὶ ἀψύχῳ, δεῖ μέσον ὅρον μεριχώτερον 

λαβεῖν τοῦ ἐλάττονος, λέγω τοῦ τος: οἷον λίϑον: ἄψυχον παντὶ λίϑῳ, 
Ὁ 

ζῷον οὐδενὶ λίϑῳ, xal ζῷον οὐδενὶ ἀψύχῳ. πάλιν εἰ δέο vec ἀποφατιχὴν 

δεῖξαι, Osl μερικώτερον λαβεῖν μέσον τοῦ λίθου, οἷον, εἰ τύχοι, μαγνῆτιν 25 
΄ 5} ^ 

20 λίϑον, xal οὕτως ἐφεξῆς. ἐπεὶ οὖν χαὶ ἐπὶ τὸ χάτω ἵστανται αἱ χατα- 
. 

(0 pad δῆλον ὅτι χαὶ αἱ ἀποφάσεις στήσονται. χαὶ δῆλον ὅτι ἐπὶ μὲν 

τοῦ πρώτου xai Os pespet σχήματος ἢ 600g ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτερον γίνεται 

διὰ τὸ τὸν μέσον ὅρον τοῦ ἐλάττονος ἐπὶ πλέον εἶναι, ἐνταῦϑα δὲ ἐν τῷ 

τρίτῳ, T9 μεριχώτερός ἐστι τοῦ ἐλάττονος ὁ μέσος, ἐπὶ τὸ χάτω 

το σι zl e c. [0] c [e] -- x . 

p.82b29 Φανερὸν δ᾽ ὅτι xal ἐὰν μὴ μιᾷ 604 δειχνύηται ἀλλὰ 80 

πάσαις, ὃτὲ μὲν ix τοῦ πρώτου σχήματος, ὁτὲ δὲ ix τοῦ δεῦ- 

αι τέρου ἣ τρίτου, ὅτι xal οὕτω στήσετ 

2j ^ [d ; e ΄ δ bl 

᾿Επειδὴ ὡς ἐπὶ ἑχάστου ἰδίᾳ σχήματος ἐποιήσατο τὰς ἀποδείξεις, xdv 

80 μὴ δι’ ἑνὸς σχήματος, φησί, προΐοιεν οἱ συλλογισμοὶ ἀλλ᾽, εἰ τύχοι, ἢ μὲν 
, Ὁ ἀποφατιχὴ πρότασις δειχϑείη διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, ἢ δὲ ἀποφατιχὴ 

2 τῷ RU: ᾧ τὸ ἃ Arist. ὃ ἐν ᾧ, om. δὲ ἃ μὲν om. U οὐ R 

4 συγχωρεῖ post D δείχνυσθαι colloc. a D χαταφατιχόν pr. U 1 πρὸς a! 

τῷ Ra!: om. Ua? τρίτω RUa?: ἃ a! 9 τῶν RU: τῷ a τῶν (ante 8 alt.) αὶ 

14 δὲ utrumque om. ἢ 11 post λέγω add. δὲ a? οἷον RUa?: 7, a! λίϑου Ra! 
post ἄψυχον add. ζῶον ἄψυχον U: ζῶον a? 19 μέσον λαβεῖν μερικώτερον a 

μαγνήτις ἢ 20 τὰ ἃ 22 post χαὶ add. τοῦ U τὰ καϑολιχώτερα U 

98 ἐπὶ πλέον τοῦ ἐλάττονος ἃ 24 μέσος al: πρῶτος Ra?: μέσος πρῶτος U post 

μέσος add. xai αἱ 21 μὲν om. R 28 ἢ a Arist: ὁτὲ δὲ χαὶ U: ἢ κτλ. om. R 

30 φησι σχήματος à τύχη R uiv a: om, RU 91 ἀποφατιχὴ prius R: 

χαταφατιχὴ Ua 
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| παραληφϑεῖσα εἰ ξιν αὐτῆς υηχέτι διὰ τοῦ πρώτου δείχνυται ἀλλὰ 515 
δὲ- ἡ ΄ * " ΄ ' ^ M 3 — 

s 

διὰ τοῦ δευτέρου, ὁμοίως xai ἢ ἀποφατιχὴ πάλιν ἢ εἰς τὴν δεῖξιν αὐτῆς 35 
' [r4 » »-- At -ν - 

ρίτου, xal οὕτως ἐφεξῆς ποιχίλλεται διὰ τῶν σγη- παραληφϑεῖσα διὰ τοῦ τ Ξ 

μάτων f$ τῶν ἀποφατιχῶν προτάσεων δεῖξις, xat οὕτως ἀνάγχη εἰς τὰς 

ἀμέσους χαταντῇσαι. εἰ γὰρ τρία μέν εἰσι τὰ πάντα σχήματα, ἐν ἑχάστῳ 

ὃξ ἐδείχϑησαν πεπερασμένα! χαὶ αἱ ἀποφατιχαὶ xal αἱ χαταφατιχαὶ προ- 
, -— [1d ^ , , * 

τάσεις, δῆλον ὅτι xul τὸ ἐχ πάντων συγχείμενον πεπερασμένον ἔσται. 

πάντα. 

Πεπερασμένα πεπερασμένως εἶπε, διότι, ὡς εἶπον, xal τὰ σχή- 
me Lodge ; diia DN: 

ματα πεπερασμένα ἐστὶ xol αἱ ἐν ἕχάστῳ προτάσεις. τινὰ δὲ τῶν ἀντι- 
ἍΝ E ' , t - H 

Ἰράφων ἀντὶ τοῦ πεπερασμένως 'πεπερασωενάχις ἔχει. τοῦτο Ol 
, ^ , ^ f ᾿ - "» ΄ ΄ 

προσέϑηκχε, διότι ἐνεδέχετο xul τῶν ἐν ξχάστῳ προτάσεων πεπερασμένων 
* - Ἁ * , xw 7 * ΄ - ΄ ^ 

οὐσῶν τὸ ἐχ πάντων ἄπειρον εἶναι, εἰ ὁ τῶν σχημάτων dotÜuós ἄπειρος 45 

ἦν" νῦν Oi τρία εἰσὶ τὰ πάντα. 

p.82»35 τι 
^Y ' *, » Εν: * - bI € - 

ὃε xat $m ἐχεινῶν, λογικῶς μὲν ϑεωροῦσιν ὦδε 
, NEA x CE NEN T 2 €uyepov. ἐπε βὲν οὖν τῶν εν τῷ tL EOTI! X 

, 

χατηγηρουμένων ὃ 
. B , E * * * , - C 5 YE 

εἰ γὰρ ἔστιν ὁρίσασϑαι T, εἰ Ἰνωστὸν τὸ τί ἣν εἶναι, τὰ δ᾽ ἄπειρα 
v - b] ^ , - , , 

μὴ ἔστι διελϑεῖν, ἀνάγκη πεπεράνϑαι τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χάτη- 

χορούμενα 
L 

^» o0 - v , - ΄ ΄ 

εἴξας ὅτι τῶν ἄχρων πεπερασμένων ὄντων ἀναγχη χαὶ τὰ μέσα πεπε- 
ράνϑαι, xai ὅτι χαϑόλου τῶν χαταφάσεων πεπερασμένων οὐσῶν ἀνάγχη 50 

χαὶ τὰς ἀποφάσεις πεπερασμένας εἶναι, μέτεισιν ἐπὶ τὰς ) 

ϑέσεων, λέγω δὴ ὅτι οὔτε ἐπὶ τὸ ἄνω ἐπ’ ἄπειρον ἢ πρόοδος οὔτε ἐπὶ 
τὸ χάτω. χαὶ μάλιστα ys δείχνυσιν ὅτι οὐχ o ; τ 

ἄνω ἰέναι" τοῦτο γὰρ udh'gc ἐστι xai τὸ δειχϑῆναι δεόμενον. τὸ γὰρ 

μὴ ἐπὶ τὸ χάτω ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς χατηγορίας σχεδὸν προφανὲς ἅπασι" 

τίς qàp οὐχ οἷδεν ὅτι ἔσχατα μὲν ἐν ταῖς χατηγορίαις τὰ ἄτομα, ταῦτα 
M va. R A xoa: du: Ae DM EN 

E | xav' οὐδενὸς χατηγορξῖται: εἰ μέντοι ἐπ᾿ ἄπειρον ἐνδέχεται ἐπὶ τὸ 52r 
ἄνω ἀνελθεῖν ἢ οὔ, xai μέχρι πόσου, οὐ ῥάδιον συνιδεῖν. τοῦτο οὖν 

- , , * * ^ * wv 

δείχνυσι διὰ πλειόνων ἐπιχειρημάτων, xai πρῶτον μὲν λογιχώτερον, ἔπειτα 
ΡΥ Y. ii - d À/ , ^ , 3 vun ΕΞ 0 ᾿Αλέξ 

οξ χαὶι npa Tuae QoS tg00V. γι χώτερα Oz φησιν ἐπιχξιρήματα OQ ΠΛλΛεζᾶν- 
i L 

2 ταύτη U ὃ παραληφϑεῖσα ante 2 εἰς colloc. a 4 ἀνάγκη καὶ οὕτως R 

9 ἐστὲ U 6 χαταφατιχαὶ --- ἀποφατιχαὶ R 8 πεπερασμένως Ua (re. n): πεπε- 
ρασμενάχις ἢ Arist. 11 εἰσὶ ἃ τινὲς KR 12 πεπερασμενάχις scripsi cf. ad 

vs. 8: πολλάχις RUa 13 εἶπε a 16 δὲ χαὶ RU: δ᾽ a Arist. 11 ἐπὶ χτλ. 

om. R 24.25 τὰ--τὰ a 24 ἄπειρος, Om. ἐπ᾽ a 25 ἐπὶ τὸ --- 21 ἐπ᾽ ἄπειρον 
om. Ra? 21 εἶναι Ra? 28 ὅτι a: om. RU ante τὰ add. ὄντα R 

29 post οὐδενὸς add. ἄλλου R χατηγορεῖται ἃ: χατηγορεῖσϑαι RU 80 ἐλϑεῖν U 
95 Ua?: ἀνάγκη Ra! 92 πραγματωδέστερον à 
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TT ANE. ἘΞ - [2 - τς , i: ΠΝ z du ^ e $78. κῶν 

ὅρος τὰ Q0 τῶν ὑρισμῶν, οἷς πρώτως χέχρηται" λαυβαάνει γὰρ ὅτι εἰσὶν 52: 

ὁρισμοὶ xai ἔστιν ὀρίσασϑαι τὰ πράγματα, μὴ δείξας τοῦτο, ὅτι εἰσὶν 5 

ὁρισμοί, ὥσπερ xal ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν λόγιχῶν ἐπιχειρημάτων λαμβάνει 

τοῦτο ὡμολογημένον, ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις. — 0 ὠέντοι φιλόσοφος ἔλεγε μὴ - 

ὅ διὰ τοῦτο λέγειν λογιχὰ τὰ ἐπιχειρήματα: ἐναργὲς γὰρ ὅτι εἰσὶν δρισμοί, 

εἰ uf eere εἰσαγάγωμεν. νῦν Oi ἴσυεν Tij διαφέρει ἵππος dvy- 

ϑρώπου xal πῇ χοινωνεῖ, χαὶ τὰ λοιπὰ ὡσαύτως" τοῦτο ὃὲ ἀπὸ τοῦ εἰδέναι 
Ἁ , ^ , Ld , ^ ^ NN e Li 

τὰ xav οὐσίαν ξἕχάστῳ χοινά cs xal ἴδια ὑπάρχοντα ἐξ ὧν oi bptapot. 
RES ) " ΄ Ψ Ἂς, ' 

αλλ οὐδὲ λογιχὰ πάλιν ἔφασχε λέγειν τὸν ᾿Αριστοτέλη τὰ πιϑανὰ μὲν οὐχ 10 
Ἁ 

10 2 ὃς ἀλλὰ τὰ ἐξ ἀληϑῶν uiv προτάσεων xoi ἀληϑῇ, οὐ υὴν τὰ ἀπο- 
[ὩΣ o * ιχὰ ἀλλὰ χοινότερα χαὶ δυνάμενα πλείοσιν ἐφαρμόσαι, OU ὧν οὐ τὰ xa" 
im υύνον χατηγορούμενα ἀλλὰ καὶ τὰ ὁπωσοῦν χατηγορούμενα δείχνυται 

μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊόντα. οἵα ἐστὶν ἢ ἀπὸ τῶν ὁρισμῶν δεῖξις, ἢ xal 

πρώτῃ EXE ὅτι γάρ, φησί, τὰ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενα τινος 

15 οὐχ ἐνδέχεται ἐπ᾿ ἄπειρον χατηγορεῖσϑαι, δῆλον ἐντεῦϑεν. οἷον ἐν τι 
τοῦ ἀνθρώπου χατηγορεῖται τὸ “ᾧον τὸ λογικόν" τοῦ δὲ ζῴου πάλιν ἐν τῷ τί 15 

: o 

i 

ἐστι κατηγορεῖται ἡ οὐσία, τὸ ἔμψυχον, τὸ αἰσϑητιχόν. ὅτι οὖν οὐχ ἐνδέχετα - 
SK 

) [rd ΄ 

οὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι, δείχνυσιν οὕτως. εἰ γινώσχομεν τὰ πράγματα 
ἕχαστον δὲ di desecat διὰ τοῦ οἰχείου ὁρισυοῦ, ot δὲ P M ἐχ γενῶν 

20 χαὶ τῶν οἰχείων τοῦ πράγματος διαφορῶν, ἀναγχη δήπου, εἰ γινώσχομεν 

τοὺς ὁρισυούς, εἰδέναι ἕχαστον τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ παραλαμβανομένων, 

πάλιν διὰ τῶν οἰχείων ἑκάστου δρισμῶν παραλαμβάνοντας τό τε γένος ἑχάστου 30 

χαὶ τὴν διαφορᾶν. εἰ τοίνυν ἐπ᾽ ἄπειρον τε αἱ χατηγορίαι xoi πᾶν ] 

τὸ ληφϑὲν ἔχει τι ἕτερον ξαυ χαϑολιχώτερον χαὶ γενιχώτερον, γνῶναι 
, , ^ N 

τοῦ 
ἔχαστον οὐχ ἐνδέχεται τὸν μὴ εἰδότα τί τε τὸ τούτου γένος ἐστὶ χαὶ 

Ἁ 

τῷ Qt e Qi 

587 τίνες αἱ διαφοραί, τὰ ὃξ ἄπειρα διελϑεῖν ἀδύνατον, ἀδύνατον ἄρα T, ópt- 

σασϑαί τι T, ὅλως τνῶναι. δεῖ is εἰς τὸ γνῶναι τὸν ἄνϑρωπον λαβεῖν 
^ ^ [rd 

τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ, τουτέστι τὸ γένος xal τὰς διαφοράς, xol τούτων ἕχαστον 
? ἵνα Ἰνῶμεν, τὸ αὐτὸ ποιῆσαι χαὶ im & 

^ 

- ^ - $3.5 
είνων ὡσαύτως, xal τοῦτο ἐπ᾽ 95 W 

^ 

τοίνυν τὸ ἄπειρον διελθεῖν ἀδύνατον, ἀδύνατον ἄρα γνῶναι τὸν 
3 

M , 

0 Qxetpov* &' 

zs 9 Ee T εν ΣῚΡ 9a: PO TE C δ EARS EIS ΄ [24 9 REC 

4VUDOT0V fi 6013251 AUS ὥστ τε εἰ τοῦτόὸ ὡξῦοης 4t ἡρι-ομ 8 α τὰ πραγ- 

M S SR C pe [d ἥν: Ν 7 » 5 » 2v ἈΦ᾿ Ἢ zm 

ματα xut ἀληθῶς δριζόμεϑα, ἀδύνατον ἄρα ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς χατηγο- 

1 ἐπὶ Ua οἷς πρώτως ἃ: d πρώτως R: τῶ πρώτω U διότι λαμβάνει, om. 

γὰρῦ εἰσὶν Ra: οἱ U 2 τοῦτο Om. ἃ: τοῦ : 9 post γὰρ add. εἶναι R 3 

6 ante ἵππος add. ὁ Ua ( ἀπὸ scripsi cf. ad vs. 1 et p. 165,9: ἐπὶ RUa?: ἐπεὶ a! k 

τοῦ Ua?: τὸ Ra! 9 ἀλλ᾽ οὐδὲ Ra!, corr. U: ἄλλω P ah pr λέγειν ἔφασχε t 

R: ἔλεγε φάσχειν a! post ἀριστοτέλη add. ἢ ἐφ᾽ CN R 10 τὰ alt. deleverim " 

1l xoci Z cf. p. 250,11: om. RUa o0 Ua: zai αὶ 13. οἷαί εἰσιν αἱ---δείξεις Ua 

13. 14 αἷς---πρώταις ἃ 14 τινος om. ἃ 16 τὸ δὲ λογιχὸν τοῦ U 11 post οὖν add. 

ταῦτα ἃ 18 οὕτως prius om. a γινωσχόμενα Ua post πράγματα add. εἰσιν ἃ 

2] post εἰδέναι add. χαὶ ἃ προσλαμβανομένων ἃ 22 τὸν οἰχεῖον ---ὁρισμὸν a! 

παραλαμιβάνοντα : παραλαμβάνεται a! τε om. Ra! 20 T| διαφορά al 

ἐς R: eic a! ἀνίασιν al: ἄνεισιν RUa? 24 τι om. U 25 οὐχ om. αὶ 

ένος τούτου R 21 δεῖ Z: δεῖν RUa 98 τοῦτο δὲ ἔστι U αἱ διαφοραί U ἢ 
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, «n E T t cres ' B ^ mM - M δ - 

ρίας. τοῦτο οὖν τὸ ἐπιχείρημα λογιχὺν ἐχάλεσε, διότι πρῶτον μὲν ἢ τῶν 52. 

δρισαῶν λῆψις τῆς λογιχῆς ἐστιν ἐφόδου, E ὅτ' τῷ τὰς δείχνυμεν 
? [s 4 —— “» »ν ^ 

ὅτι oDOi dÀÀm τῶν χατηγοριῶν ἐπ᾽ ἄπειρον τ πρόεισι. τὰ αὖτ à γὰρ xai περὶ 30 

τοῦ ποιοῦ ἐροῦμεν xal περὶ τοῦ ποσοῦ" χαὶ τούτων γὰρ ἣ γνῶσις διὰ τῶν 
i 

5 - DL] - S ΄ - ΄ - , 

5 ὁρισμῶν. διὰ τοῦτο o002 αἱ χατὰ τῆς οὐσίας τῶν bite ino χατηγο- 
, M τὶ 5 δὶ - , LI 

tow* εἰ yàp ἐχάστη τῶν χατηγοριῶν πεπέραστα!, xol τὸ 

΄ Ὡς 1 H - * - ' p.3341 Καϑόλου δὲ ὧδε λέγομεν: ἔστι γὰρ εἰπεῖν ἀληϑῶς τὸ 
"t. ^ ;- ' 

LJ 

ευχὸν βαδίζειν xal τὸ pu SPI 

10 Ἐπειδὴ βούλεται δεῖξαι ὅτι οὐχ ἐπ’ ἄπειρον γίνονται ab κατηγορίαι. 35 

ιαίρεσιν πρῶτον ποιεῖται τῶν χατηγορουμένων, ποσαχῶς Ee E 

περ xal TOv μὲν ἐποίησε᾽ νῦν Oi ἐντελέστερον ἐπεξέρχεται τῇ διαιρέσει. 

δύη γὰρ τούτων ὄντων ἐν τοῖς οὖσιν, οὐσιῶν τε χαὶ συυβεβηχότων, ἢ οὐσία 
ΕΣ , , - -^ ^ * , ^ 

οὐσίας χατηγορεῖται T, συμβεβηχὸς οὐσίας T, οὐσία συυμβεβηχότος T, aou- 
- *hc Ie PP TIE - 2 9n f P MET. t σ ^ » 

15 βεβηχὸς συμβεβηχότος. οἷον οὐσία μὲν οὐσίας, ὡς ὅταν τὸν ἄνθρωπον 
Y -* Á€—- bi ^ E] , [4 σ δὴ Y y 

εἴπωμεν εἶναι ζῷον" συμβεβηχὸς δὲ οὐσίας, ὡς ὅταν τὸν ἄνϑρωπον εἴπωμεν 40 
, e 

εἶναι λευχόν. xai ταύτας μὲν ἁπλῶς χαλεῖ χατηγορίας᾽" χατὰ φύσιν γὰρ ἥ 

(02 τε χοινοτέρα οὐσία τῆς μερικωτέρας χατηγορεῖται χαὶ 
D τι τὸ DBIBSppene 

τῆς οὐσίας: ἐν ὑποχειμένῳ γὰρ τῇ οὐσία ὑφίσταται τὸ συμβεβηχός. ὅταν 
E à 

3-G c c 5» , 

20 ὃὲ f, οὐσία συμβεβηχότος χατηγορῆται, ὡς ὅταν φαμὲν “τὸ λευχὸν ἐχεῖνο 
£g. * ^ ^ 

λον ἐστίν᾽, 1 τ τ: συυβεβηχότος, ὡς ὅταν εἴπωμεν ᾿ τὸ φαλαχρὸν 

εἶνο λευχόν ἐστι᾽, τὰ τοιαῦτα, ent; 7, οὐδ᾽ ὅλως λεχτέον χατηγορίας T, τὸ 
, 

ἐχ 

ὅλον τοῦτο χατὰ uidi χατηγορίας χαὶ παρὰ φύσιν χατηγορίας" οὐδὲ 45 
L 

M 

υβ οὔτε μὴν συμβεβη- γὰρ πέφυχεν οὔτε συμβεβηχὸς συμβεβηχότι ὑποχεῖσϑαι 

25 χὺς οὐσία. διαιροῦσι ὃὲ χαὶ ταῦτα, xal τὴν μέν φάσιν ἰδιχώτερον 
χατὰ συυβεβηχὸς χατηγορίαν, τὴν συυβεβηχὸς συμβεβηχότος χατηγοροῦσαν 

(συμβέβηχε 1ὰρ τῷ φαλαχρῷ xal λευχῷ εἶναι), τὴν Oi παρὰ φύσιν, τὴν 

οὐσίαν συμβεβηχότος χατηγοροῦσαν: χυρίως γὰρ αὕτη παρὰ φύσιν τὸ 
Α € - - M AN , [d - X Xm wu πεφυχὸς ὑποχεῖσθαι χατηγοροῦσα τὸ Oi T Ὁ ὑμῶν ὑποτιϑεῖσα. ἐνδέ- 50. 

b ' , - ΄ m 

30 χεται ὃξ xai συμβεβηχὸς συμβεβηχότος χατὰ φύσιν χατηγορεῖν, ὡς ὅταν 

τὸ χαϑολιχώτερον τοῦ μεριχωτέρου χατηγορῶμεν, οἷον τὸ λευχὸν χρῶμά 

2 «à U: τούτω τῶ R: τούτω ἃ ὃ γὰρ αὐτὰ ἃ 6 πεπεράσϑαι U 

( πεπερασμένον ἔσται δῆλον ὅτι U 9 xdi t6 «:À. om. R ξύλον εἶναι! Arist.: 

inv. ord. a: ξύλον ἐστίν U 11 ποιεῖται πρότερον U 12 ἐποίησε] c. 19 p. 81524 sq. 

ef. p. 82220 2 0)3t, τῶν τε οὐσιῶν à post xai add. τῶν Ua 15 oto» RU: 

καὶ a 15. 16 εἴπω τὸν ἄνϑρωπον a 16 εἶναι om. U 16. 17 εἴπω λευχὸν 

εἶναι ἃ 11 ἁπλᾶς ante χατὰ add. xai Ua κατὰ φύσιν bis U 20 8i 
om. à κατηγορεῖται Ua φαμὲν RU: εἴπω a 21 ἐστὶν. ἢ RU: εἶναι a 

post συμβεβηχὸς add. δὲ ἃ εἴπω ἃ 21. 22 τὸ λευχὸν ἐκεῖνο φαλαχρόν a! 

22 post τοιαῦτα add. δὲ ἃ 7 , prius om. Ra χλητέον R χατηγορίας post 

οὐδὲ colloc. a 25 ἰδιχώτερον scripsi: ἰδιχωτέραν RU: εἰδιχωτέραν a ante «aca 

add. χαὶ Ua 28 post φύσιν add. ἡ Ua 29 τὸ δὲ Ra: xai τὸ U 

1 χατηγοροῦμεν Ua o2 
L4 - 

ὑποτεϑεῖσα a 
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ἐστι. xal μήποτε οὐδὲ δεῖ ἐπὶ τούτων λέγειν Goufsfwxóc συμβεβηχότος 

χατηγορεῖσϑαι: οὐδὲ γὰρ συμβέβηχε τῷ λευχῷ τὸ χρώματι εἶναι, ἀλλὰ [τὸ] 

χρῶμα ἐστι τὸ λευχόν, ὡς τὸ χαϑολιχώτερον τοῦ μεριχωτέρου χατηγο- 

ρεῖται [δέ]. διότι οὐχ ἂν λέγοι τις συμβεβηχὺς συμβεβηχότος | χατηγορεῖσϑαι. 52v 
5 διέλωμεν τοίνυν τὸ μόριον τοῦτο δίχα xal φήσωμεν, ὡς ὅταν συμβεβηχὸς 

συμβεβηχότος χατηγορῆται, T, παρὰ φύσιν γίνεται ἢ χατηγορία, ὡς ὅταν ἐξ 

ἄλλης χατηγορίας συμβεβηχὸς ἄλλου συμβεβηκότος χατηγορῆται, T, xax 

φύσιν; ὡς ὅταν ἄμφω ἐκ τῆς αὐτῆς. τοσαυταχῶς οὖν τῶν χατηγοριῶν 
᾿βγομένων ζητοῦμεν νῦν περὶ τῶν χατὰ φύσιν χατηγοριῶν, αἵτινες xol 5 

10 χυρίως εἰσὶ χατηγορίαι, εἴτε ἐπ᾽ ἄπειρον αὖται προέρχονται εἴτε μή. 

δειχϑήσεται δὲ ὅμως ἐκ περιουσίας ὅτι οὐδὲ τὰς παρὰ φύσιν χατηγορίας 

ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον προελϑεῖν. 

Καϑόλου δὲ ὧδε λέγομεν" ἔστι γὰρ εἰπεῖν ἀληϑῶς τὸ λευχὸν 

βαδίζειν. καϑόλου, ἀντὶ τοῦ “χοινῶς᾽, περὶ πάσης εἴπωμεν χατηγορίας, 
15 ποσαχῶς λέγεται. τὸ δὲ λέγειν τὸ λευχὸν βαδίζειν συμβεβηχός ἐστι 

συυβεβηχότος χατηγορεῖν: τούτου ὃὲ οὐδὲ ἐμνήσθη πρότερον. τὸ δὲ 

xal τὸ μέγα ἐχεῖνο ξύλον εἶναι οὐσίαν συμβεβηχότος: τὸ μὲν γὰρ 
αέγα τοῦ ποσοῦ, τὸ δὲ ξύλον τῆς οὐσίας. τὸ δὲ xal πάλιν τὸ ξύλον μέγα 10 

εἶναι συμβεβηχὸς οὐσίας. τὸ δὲ οὐσίαν οὐσίας κατηγορεῖν, οἷον τὸν ἄν- 

20 ὕρωπον ζῷον εἶναι, νῦν παρῆχεν ὡς ἤδη εἰπὼν ἐν οἷς ἀρτίως ἔλεγεν “ἐπὶ 
μὲν οὖν τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένων δῆλον᾽᾽. (δῆλον) οὖν ὅτι ὡς 

σαφὲς παρῆγεν. 

VN n , 

p.8344 Ἕτερον δή ἐστι τὸ οὕτως εἰπεῖν xal τὸ ἐχείνως. 

[rd , [4 o y M , , m 2 , -P 

Οὕτω μέν, ὡς ὅταν εἴπωμεν τὸ ξύλον μέγα εἶναι, ἐχείνως δέ, 
, 

ὡς ὅταν εἴπωμεν τὸ μέγα ἐχεῖνο ξύλον εἶναι xai τὰ λοιπά: τὸ μὲν 15 [v] οι 

1άρ ἐστι xarà φύσιν, τὸ 0i παρὰ φύσιν. 

2 τὸ prius R: τῷ Ua τὸ alt. delevi 9 τὸ alt. om. U ante χατηγορεῖται 
add. o9 Ua? 4 δέ delevi διότι---λέγοι τις (λέγοιτό τι R). RUa?: οὐχ ὡς a! 

κατηγορεῖσϑαι RUa?: ἀλλ᾽ ὡς χαϑολιχώτερον μερικωτέρου a! ὃ διαιροῦμεν οὖν Ua? 

φήσομεν Kk 6 ὡς om. ἢ | κατηγορεῖται ἃ 8 post αὐτῆς add. ὦσι 

χατηγορίας ἃ 10 προέρχονται αὗται U 12 ἐλϑεῖν R: ἀνενεγχεῖν a! 

13.14 lemma om. à 13 ἀληϑὲε U 14 xa85)oo om. R ἀντὶ---περὶ 

(πως Β)---χατηγορίας RU: οὖν φησι περὶ πάσης χατηγορίας λέγομεν ἃ 16 τούτου---πρότερον 

RUa?: διὸ «oi τούτου ἐμνήσϑη πρῶτον a! , πρότερον] ef. ad p. 235,12 16. 17 τὸ δὲ 

x«i scripsi: χαὶ RU: τὸ δὲ λέγειν a 11 post οὐσίαν add. κατὰ Ua post 

συμβεβηχότος add. χατηγορεῖ a 18 σὺ δὲ alt. a: τὸ U: om. R xai πάλιν τὸ R: 

om. Ua 19 εἶναι Ra: ἔστι U post συμβεβηχὸς add. τῆς a 20 65 U 

ἐν oig ἀρτίως Ra: καὶ ἐνθεὶς ἄρτι U 21 μὲν ὁπ. ἃ οὖν prius om. Ua δῆλον 

alt. addidi οὖν alt. a: om. RU ὅτι om. U 28 δὲ R 24 οὕτω 

piv a: οὕτως RU εἶναι μέγα Ra 95 ὡς-- ξύλον εἶναι a: om. RU 
χατὰ xà U τὰ μὲν---20 «à U 

sev. 
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^" ^ * τ -Ὁ- ^ 

p.8334 ὅταν μὲν γὰρ τὸ λευχὸν εἶναι φῶ ξύλον, τότε λέγω ὅτι 52» 

ᾧ ϑβετὴ δα λευχῷ εἶναι. ξύλον ἐστίν. 
* ' , , ES * , ΄ ΄ T -— -, “ὦ 

Τουτέστιν οὐχ αὐτὸ τὸ λευχόν φημ! ὑποχείμενον εἶναι τῷ ξύλῳ (τοῦτο 
J »N 7 5) [i , , Ὁ ' m * , 

γὰρ ἀδύνατον), ἀλλ᾽ ὅτι ἢ οὐσία ἡ συμβέβηχε τὸ λευχόν, αὔτη ξύλον ἐστί. 

* v 

5 p.8337 Kai γὰρ οὔτε Àsuxóv ὃν οὔϑ᾽ ὅπερ λευχόν τι ἐγένετο 90 
B5 

ξύλον. 

'E ^N PRA, Cm E 2 5: - ἘΞ, , - eo M πειδὴ τὰ ὑποχείμενα τοῖς χατὰ φύσιν χατηγορουμένοις ἢ ὅπερ τὸ 
χατηγορούμενον ἐστὶν ἕχαστον T, ὅπερ τὸ χατηγορούμενόν τι (οἷον ὃ dy- 

ὕρωπος λέγεται ζῷον εἶναι, xal ἔστιν 6 ἀνϑρωπος T, ὅπερ ζῷον T, ὅπει 

10 ζῷόν τι. ὅταν γὰρ ἐξισάζωσ: τό τε ὑποχείμενον χαὶ τὸ χατηγορούμενον, 
τότε ὅπερ τὸ xaT, pum ἐστὶ xai τὸ ὑποχείμενον: οἷον ὁ cubes γοῦ 35 
xai ἐπιστήμης δεχτιχός, xat [γὰρ] ὁ ἄνθρωπος ὅπερ τὸ νοῦ xal ἐπιστήμης 

δεχτιχόν. τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀτόμων: οἷον λέγετα: τὸ προσιὸν ἄνϑρωπος 
εἶναι, xai ἔστιν ἢ ὅπερ ἄνϑρωπος ἢ ὅπερ ἀνϑρωπός τις. ὁμοίως xal τόδε 

15 λευχόν ἐστι, χαὶ ἔστιν T, ὅπερ λευχὸν T, ὅπερ λευχόν τι), διὰ τοῦτο οὖν 
[sd wo v Ld ^ RS » o a » 

φησιν ὅτι, ὅταν εἴπω τόδε τι λευχὸν ξύλον εἶναι, οὔτε ὅπερ λευχὸν οὔτε 
EE $^ ᾿ ὅπερ λευχόν τί φημ! ὑποχείμενον εἶναι τῷ ξύλῳ (οὐδὲ γὰρ πέφυχεν ἢ 80 

ποιότης τῇ οὐσίᾳ ὑποχεῖσϑα!), ἀλλ᾿ ὅτι ἐχεῖνο ᾧ συμβέβηχεν εἶναι 
λευχῷ, τοῦτο ξύλον ἐστίν. εἰ 3s τοῦτο, xarà συμβεβηχὸς ἄρα φαμὲν τὸ 

" , τ ιν ' , , [- ' , 

20 λευχὸν ξύλον εἶναι, xoi ἔστ' χυριώτερον παρὰ φύσιν, διότι ἢ χατὰ φύσιν 
ἀντέστραπτα! τάξις. 

σ ^* - e , 

p.8339 “Ὅταν δὲ τὸ ξύλον λευχὸν sivat φῶ, οὐχ ὅτι ἕτερόν τί 
ἐστι λευχόν, ἐχείνῳ δὲ συμβέβηχε ξύλῳ εἶναι. 

3 o - ' b! " » 

Οὐχ ὥσπερ. φησίν, ὅταν φῶμεν τὸν μουσιχὸν λευχὸν εἶναι, ἄλλο ct 

ὑποχεῖσϑαί φαμεν τῷ λευχῷ, ὅπερ συμβέβηχεν εἶναι μουσιχόν, χαὶ διὰ τῷ Q 

τοῦτο χαὶ τὸν μουσιχὸν λευχὸν εἶναι λέγομεν χατὰ συμβεβηχός, οὕτω δὴ xal 
eo Y M B» Ἁ -* σ , , T ΄ , ὅταν εἴπωμεν τὸ ξύλον λευχὸν εἶναι, το τί φαμεν εἶναι ὑποχξείμενον 40 

τῷ λευχῷ, ᾧ συμβέβηχεν εἶναι ξύλῳ, dAX αὐτὸ ὅπερ ξύλον ἐστὶν T, ὅπερ 

l μὲν om. U τότε Ra, pr. U: τοῦτο corr. U 2 post εἶναι add. τοῦτο U 

8 αὐτῶ τῶ λευχῶ U ἑπόμενον εἶναι τὸ ξύλον Ua? 4 ὅταν R 8 an τοῦ 

κατηγορουμένου! cf. p. 241,10 9 ante ζῶον alt. add. τὸ a 10 γὰρ om. R 

ll τότε τὸ ὑποχείμενόν ἐστιν ὅπερ xal τὸ χατηγορούμενον ἃ 12 γὰρ delevi 

post ἄνϑρωπος add. αὐτό ἐστὶ a 13 τὸ αὐτὸ RU: τοῦτο ἃ ante οἷον add. 

10 U ὁ ἐπιὼν U 14 « U post ὁμοίως add. δὲ R 15 ἢ ὅπερ 

λευχόν τι --- 20 ξύλον εἶναι iterat R 10 ὅπερ λευχὸν οὔτε om. U 18 ὅτι ἃ: 

ὅταν RU 20 χυριώτερον RU: κυριωτέρα ἣ χατὰ φύσιν τῆς ἃ 25 ἐκεῖνο ἃ 

24 οὐχ ὥσπερ (ὅπερ Β)---φΤΣτῷμεν RUa?: ὅταν φησὶν εἴπωμεν a! εἶναι om. U: οὐχ 

ὅπερ λευκὸν λέγομεν a! 20 ᾧπερ---μουσικῷ fort. recte a! ef. vs. 28 xoi om. a! 

26 τὸν scripsi: τὸ libri εἶναι Ua?: ἐστι Ra! χατὰ συμβεβηχὸς λέγομεν a! 
21 ante ἕτερόν add. οὐχ Ua 28 ξύλον (post εἶναι) ἃ αὐτὸ {τὸ conicio 
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, Y, δ΄, ' ^ EY ES 1 ^ — PR CA , “κἢν 

ξύλον τι, φαμὲν λευχὸν εἶναι" αὐτὴ γὰρ T, τοῦ ξύλου οὐσία ὑπόχειται τῷ 52v 

λευχῷ. 

€ p.83a14 Ei δὴ δεῖ νομοϑετῆσαι, ἔστω τὸ οὕτω λέγειν χατηγορεῖν. 

Ἐπειδὴ μὴ ἐφρόντισαν οἱ ἀρχαῖοι τῆς διαφορᾶς τῶν οὕτω χατηγορου- 45 
Ν , QE , , OU € s E EA) --— m M , b 

5 μένων ϑέσϑαι ὀνόματα, διὰ τοῦτο αὐτὸς ὀνοματοϑετεῖ, ὅπερ χαὶ ἐν ταῖς 
, , —- ^ , «^ 

Κατηγορίαις ἐποίησεν ἐν τοῖς περὶ τῶν πρός τι λόγοις, πηδαλιωτόν τι Óvo- 

υάσας xni πτερωτὸν xni χεφαλωτὸν xot τὰ τοιαῦτα. 

p.832318 'Ymoxstoüo δὴ τὸ χατηγορούμενον χατηγορεῖσϑαι ds( . 

- - ΄ - 55 - ᾿ 

ob χατηγορεῖται, ἁπλῶς, ἀλλὰ μὴ χατὰ συμβεβηχός" οὕτω γὰρ 

10 αἱ ἀποδείξεις ἀποδειχνύουσιν. . 

5 

Διελὼν τὰ χατηγορούμενα ποσαχῶς χατηγορεῖται χαὶ εἰπὼν ᾿ εἰ δεῖ νομο- 50 

ϑετῆσαι, ἔστω τὸ μὲν ἁπλῶς Soc eene τὸ ὃς Y, μηδ᾽ ὅλως χατηγορεῖν 

7, χατὰ συμβεβηχός᾽, πλατύτερον ἐπεξερχόμενος τὸ προχείμενον ἀναλαμ- 

βάνει τὸν λόγον xat τοῖς χατὰ μέρος ἐπεξέρχεται. φησὶν οὖν ὅτι ὑποχείσϑω 

15 δὴ ταῦτα εἶναι τὰ χυρίως xac ione ενα ὅσα μὴ χατὰ συμβεβηχὸς χατη- 

γορεῖται. τὸ δὲ ἀεὶ προσέϑηχεν, οὐχ ὅτι δεῖ τὸ χατηγορούμενον ἀεὶ χατη- 

γορεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ὅτι ἀεί, ὅσα μὴ χατὰ συμβεβηϊκὸς χατηγορεῖται, ταῦτα 53r 

χυρίως ἐστὶ χατηγορούμενα. τίνα ὃὲ ταῦτα, ἤδη φϑάσας εἶπεν, ὅσα T, ἐν 
τῷ τί ἐστι τῶν οὐσιῶν χατηγορεῖται ἢ συμβέβηχε ταῖς οὐσίαις. ὅτι δὲ τὰ 

50 χυρίως χατηγορούμενα ταῦτα ἐστι, δείχνυσιν ἐν οἷς φησιν οὕτω γὰρ ai 

ἀποδείξεις δειχνύουσιν. 

ΕΣ σ΄ M M , 
p.83321 Ὥστε T ἐν τῷ τί ἐστιν T, ὅτι ποιὸν ἢ ποσὸν xal xà ἕξῆς. 

A 
4 
A Ü yàp αἱ ἀποὸ 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἣ τὸ τ 

ζξεις τὰ ὑπάρχοντα τοῖς πράγυασιν ἀποδειχνύουσι, 

ἐστι τῶν πραγμάτων, λέγω δὴ τοὺς ὁρισμούς, T, τὸ 

τῷ Qt ποιὸν τῶν οὐσιῶν T, τὸ ποσὸν T, τινα τῶν ἄλλων χατηγοριῶν (οἷον ὅταν 

uiy ζητῶμεν, εἰ τύχοι, περὶ οὐρανοῦ, πότερον $x τῶν τεσσάρων στοιχείων 

συνέστηχεν Y, ἑτέρας τινός ἐστι οὐσίας, τό τί ἐστιν αὐτοῦ ζητοῦμεν: ὅταν 

1 post ξύλου add. τουδὶ U 9 δεῖ δὲ U ὀνομιατοϑετῆσαι U (p. ὀνοματοϑετῆσαι D p) 

9 ὀνοματοποιεῖ U ὥσπερ à 9.6 ἐν ταῖς Κατηγ:} c. 7 p. 5812 6 ἐν 

(om. R) τοῖς---λόγοις RUa?: κατὰ τοὺς---λόγους a! τῶν Ua?: τοῦ Ra! ἐπί τι U 

τι alt. U: τὸ πλοῖον ἃ ὃ χατηγορεῖσϑθαι τὸ χατηγορούμενον U 9 post χατηγο- 

ρεῖται add. xazà φύσιν ἢ 11 εἰπεῖν αὶ 11. 12 δεῖ δὲ ὀνοματοϑετῆσαι, om. εἰ Ua? 

12 χατηγορεῖν alt. post 129 συμβεβηκὸς colloc. a': utroque loco habet R 13 7; RUa?: 

ἀλλὰ a! 14 ἐπεξέρχεται τὰ ἐνδιατρίβει asterisco notatum, cui tamen in mantissa 

nihil respondet a 10 τὸ 62—1T z&tmnyopettat om. R 18 εἶπεν] p. 88314 

22 ὅτι om. U 29 τοῖς R: ἐν τοῖς Ua 24 τὸ prius RU: ἐν τῷ a ; 

εἶναι U post ὁρισμοὺς add. οἵτινές εἰσι xac οὐσίαν τοῖς ὁριστοῖς ἃ 26 post 
piv add. γὰρ U περὶ οὐρανοῦ εἰ τύχοι R 

T 
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10 

^S , P , - - “ v - ' ΄ 

Oz ποῖξρῦν Decide s ξστιν Ἢ ποιὸν ἕτερον ξχξ' σχῆμα, τὸ ποῖον" ὅταν 5231 
^ , E , ^ , [r4 ^ , ΄ 

δὲ (πότερ E ον) ἄπειρος Ἢ πεπεράσμξενης, τὸ ποσὸν" οτᾶν OZ πότερὴν πάντα 
ἡ ἂν , ^ v b , σ ^ ΄ - 

τα Oyxa ἐντὸς αὑτοῦ περιξχξὶ Ἢ 00, τὸ πρὸς τι τῶν OZ πότερον ὃρᾷ εἰς 
BJ EI - ΄ EJ v “ἝΝ »ν Ἁ - *, 

τὰ τῇδε T, οὔ, xai OpGy ἄρα xal ἀντιπάσχει ἣ οὔ, τὸ mots Ἱ 

^ eo ^ PE ^ , A] 5 - * 

wQWG/st!y* οτῶᾶν OZ πότέρον QGiOtOS Ἢ OD, τὸ WXOXE' χα! ἔπι τῶν — AOUnOY 

2 
΄ ΄ , - - 5 - ^S - , - 

ὡσαύτως), εἰ τοίνυν περὶ ταῦτα μὲν πᾶσα ἀπόδειξις, ταῦτα. Qi τῶν οὐσιῶν 

χατηγορεῖται, λέγω δὴ ot τε ὁρισυοὶ xal τὰ μέρη αὐτῶν xal αἱ 

χατηγορίαι, ἐοίχασ! ταῦτα εἶνα! τὰ χυρίως χατηγορούμενα. ὅτι ὃὲ τοσαῦται 

μόνον αἱ χατηγορία! αἱ χατὰ τῶν οὐσιῶν λεγόμεναι, ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς λαμ- 

βάνει’ ὃ γὰρ ἄν εἴπῃς τῶν ὄντων, πάντως ὑπὸ μίαν τούτων ἀνάγεται. 
- 
t 

, "3 ; b] "^ ΄ , ' , , ze 

τί οὖν; οὐχ ἀποδείχνυσιν ὁ γεωμέτρης τὰ συμβεβηχότα τοῖς σχήμασιν, οἷον 
eo - , -— , ' - 

ὅτι τοῦ τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι, χαὶ ὅτι τοῦ χύχλου 
Lal - , 5 Ld M , 

αἱ ἀπὸ τοῦ χέντρου ἴσαι. xal ὁ ἀριθμητικὸς τὰ τοῖς ἀριϑμοῖς συμβαίνοντα: 
- 2 f, , [s * n c 

πῶς οὖν οὐχὶ συμβεβηκότα συμβεβηχόσ ty ἀποδειχνύουσι: φαυὲν οὖν ὅτι 
- 5» ' ' - v ^ 

ταῦτα, εἰ xat xaxa συμβεβηχὸς ὑπάρχει τοῖς σχήμασιν, ἀλλ᾽ ἔστι συμπλη- 
' - , , ^ , - "Hw - 

ρωτιχὰ τῆς οὐσίας αὐτῶν xal οἷον εἰδοποιοὶ διαφοραί, αἷς χωρίζοντα! τῶν 
' *»n e εν 5 , *, f£; k 1 e , 

ἄλλων. οἱ οὖν ταῦτα ἐπισχεπτόμενοι οὐ τὰ χατὰ τ  τἰτῖν τὴν ὑπάρχοντα 
v - ΄ 3 , $32 B B - LER ec 

τοῖς σχήμασιν ἐπισχέπτονται ἀλλ αὐτὴν τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν, ὅπως ἔχει, 
' 2 , , y *, ΄ MM S M. S ΄ 

xai £x τίνων συνεστήχασιν. ὥσπερ γὰρ οὐχ ὡς ἄλλῳ ἄλλο τι ὑπάρχει 
- δι. , * - 3 5» ΄ ^ j € ' » - » 

τῷ ἀνθρώπῳ τὸ νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχὸν ἢ τὸ ὕϑνητὸν T; τι τῶν ἐν 

τῷ λόγῳ αὐτοῦ συμπλχηροῦτα', οὕτω χαὶ ὁ χύχλος ἐχ 
, - 5 , , , - - / 

πάντων τῶν ἐνθεωρουμένων ἐν αὐτῷ i ρεῖτα!. ὁμοίως xai τὸ τρίγωνον. ἐπεὶ 
, *, Ἃ Y [4] ' » ' - M 

τρίγωνον) οὐχ dv εἴη ὃ μὴ ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας T, τὰς 
, - * - * - , uo a ' 

δύο πλευρὰς τῆς λοιπῆς μείζους, ἀλλ᾽ εἴ τι τούτων χωρ!σϑείη, εὐθὺς xol τὸ 
T ΄ 3 * ' * -“ - 

εἶναι τρίγωνον ἀπόλλυται. χαὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. πλὴν ὅτι ἐχεῖνο 
—-n0n60ji-2. ὧς ηὐὴξ 2 πὶ A Tom- Ξ 46- za X631 ὡποδείχνη)σιν προφανές, ὡς οὐδεμία ἐπιστήυη ἢ ROREM συμβεβηχόσιν ἀποδείχνυσιν, 

» - ru, , - - 
οἷον τῷ τριπήχε'. εἰ τύχοι, τὸ λευχόν, T, Banpspeunse οὐσίαν, ὡς τῷ λευχῷ 

π RIS (A3 ε ζω 
τὸ ξύλον. ὥστε δῆλον ὅτι παρὰ φύσιν χαὶ χατὰ συμβεβηκὸς gi τοιαῦτα! 

, E] ) » - ^ ,» 

χατηγορίαι. ἀπορήσεις δ᾽ ἄν τις πῶς φησιν ἀποδείξεις τὰς δειχνυούσας 
' - - [3 ^ “Ὁ ΄ 

τὰ συμβεβηχότα ταῖς οὐσίαις. οἷον ὅτι ἢ γῇ σφαιροειδὴς T, ὅτι τάσδε ἔχει 
' , ΄ , HM 

τὰς ποιότητας, ψυχρᾶς, εἰ ue. d ξηρᾶς. xai φαμὲν ὅτι οὕτω δείχνυσιν 

15 

20 

DA 
“Ὁ 

30 

ἱ 
6 φυσιχὸς ὅτι σφαιριχὴ ἢ γῆ; οὐχ ὡς χαϑ᾽ αὑτὸ οὐδὲ πρώτως ὑπάρχοντος 

1 σφαιροειδὲς R post ποῖον add. τι ἃ 2 πότερον pus addidi 2.9 πάντα 

τὰ ὄντα RUa?: τῶν a! 9 αὐτοῦ libri eed ἢ οὔ scripsi: περιέχη 7, οὔ Ua?: 

ἔχη 7, οὔ R: αἴτιός ἐστι a! 9. 4 εἰς τόδε ἃ 4 δρῴη ἃ ἄρα libri χαὶ 

alt. RUa?: 7; a! ὃ post λοιπῶν add. δὲ Ra 9 μόνον Scripsi: μόναι libri 

10 εἴποις a 12 ὅτι prius om. R post ἴσα: add. εἰσὶν a 12. 13 «ai ὅτι at ἀπὸ 
τοῦ χέντρου τοῦ κύχλου ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἴσαι εἰσί ἃ 14 οὐ ἃ φανερὸν οὖν ἃ 

15 xai om. Ra ἀλλὰ, 0m. ἔστι ἃ 16 αὐτῶν add. U? post αὐτῶν add. εἰσι a 

21 συμπληροῦνται U 22.29 ἐπεὶ τρίγωνον addidi 24 χωρισϑῆ R post 

χωρισϑείη add. τοῦ τριγώνου a 25 ἀπόλλυσι ἃ 26 ἡ a? συμβεβηχότα al: 

συμβεβηχὸς R: συμβέβηχε Ua? συμβεβηχότι R: συμβεβηχός τι a* 21 συυβεβη- 

χότος τῷ alt. om. ἃ 28 τὸ om. R 29 ἀποδείξεις φησὶ a: φησιν om. Καὶ 

81 ξηρὰς εἰ τύχοι ἢ ψυχράς R: Ψυχρὰς 7, ξηρὰς εἰ τύχοι ἃ post ὅτι add. ἤτοι R 
22 6 γεωμέτρης a 
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- , 188) ΄ ΄ - - 

τῇ οὐσίᾳ τῆς γῆς τοῦ τοιούτου σχήματος, ἀλλ ὡς ἁπλῶς τῷ σχήματι 53r il | i "i : -1 
- - c ΄ ' f^ " c ^T Ts 

τῆς γῆς δειχνὺς ὑπάρχον τὸ σφαιροειδές. ἀμέλει xdv ἑτέρα τις ἦν γῇ 35 

xdi τὰ αὐτὰ περὶ αὐτὴν συνέβαινεν ἅπερ χαὶ περὶ ταύτην, οὐδὲν ἧττον 

ἔδειξε χαὶ ἐχείνῃ τὸ σφαιροειδὲς ὑπάρχον: τῷ γὰρ σχήματι τῆς γῆς xa 

5 αὑτὸ τὸ σφαιροξιδὲς ὑπάρχει. ἢἣ οὖν διὰ τοῦτό φησιν ἀποδείξεις τὰς περὶ 

τὰ συμβεβηκότα ταῖς οὐσίαις χαταγινομένας ἐπιστήμας T, ὅπερ χαὶ μᾶλλον, 

χοινότερον ἔοιχε τὸ τῆς ἀποδείξεως ἐνταῦϑα εἰρηχέναι ὄνομα χαὶ οὐ χατὰ 
τὰ πρόσϑεν αὐτῷ περὶ αὐτῆς διωρισμένα, ἵνα πᾶσαν ἁπλῶς δεῖξιν ἀληϑῆ 

χαὶ ἐξ ἀληϑῶν προτάσεων ἀπόδειξιν ἐνταῦϑα ἀχούσωμεν, ὥσπερ xai τοὺς 40 
10 ῥήτορας φαμεν ἀποδειχνύειν xal τοὺς γραμματιχοὺς “ἐς ἐὰν ἀληϑῶς τι 

ἀποδειχνύωσιν. 

» "Y ἂν , e b 

Ρ. 8841924 "Ext τὰ μὲν οὐσίαν σημαίνοντα ὅπερ ἐχεῖνο ἣ ὅπερ 

ἐχεῖνό τι σημαίνει xal οὗ χατηγορεῖται. 
ς / ' Led , C ow M e , "» 

Κατὰ xowob προσυπαχούξιν δεῖ τὸ ᾿ὑποχείσϑω᾽. (ὑποχείσϑω) οὖν 

15 ἡμῖν, φησί, xal τοῦτο χαὶ ὡμολογήσϑω ὅτι, ὅταν τι οὐσιωδῶς RUSO 
τινος, τὸ ob χατηγορεῖται T, ὅπερ τὸ χατηγορούμενον ἐστὶν T, ὅπερ ἐχεῖνό 45 

CN »t y ' Ψ, τ REX b ' Ὑ e e NY , 4 

τι. εἰπομξν OE Ἢθ0ὴ περι τηυτοῦυ. ξᾶν μξν γὰρ ξεἰπῷ ott 0 “ἋὨὌοὐχραᾶάτης αν- 

* M Là οὗ * Ὦ , e ' 

y "DOS τὸν οριστιχὴν απιόὼ λόγον, περ τὸ c 
vr) 
m c za eo D (0-2 ^i a ci Eb m E “νι "ca o S [0] -- "€ 

-» (0^ e 

χατηγορούμενόν ἐστι, τοῦτό ἐστι χαὶ τὸ Omoxs(usvov* εἰ μέντοι ὡς γένος 

20 7, εἶδος τὸ χατηγορούμενον ϑεωρήσω, ὅπερ τι ζῷον T, ὅπερ τις dyUpo- 

πος ἐστὶν ὃ Σωχράτης. ἔχει δέ τινα ἢ λέξις ἀχατάλληλα. 50 

"Est τὰ μὲν οὐσίαν σημαίνοντα, φησί, δηλονότι τῶν χατηγορουμένων 
ὅσα οὐσίαν ACA ὅπερ ἐχεῖνο ἣ ὅπερ ἐχεῖνό τι ΠΝ xa οὗ 
χα gue (ορεῖται. ει γὰρ λέγειν ὅτι τὸ χατηγορούμενον ὅπερ τὸ ὑποχείμενον 

1 τη-χήματος RU ἃ": τοῦ σφαιριχοῦ σχήματος τῇ γῇ à! post ἁπλῶς add. τοιαύτης ἃ 

post σχήματι add. οὔτης ἃ 2 δειχνὺς seripsi: δείχνυσιν RUa 2. ὃ ἣν γῆ xoi 

RUa?: τὴν οὐσίαν ἣν ἡ γῆ a! 9 post αὐτὰ add. δὲ a! αὐτῶν (ante cuvég.) a? 

4 γὰρ scripsi: δὲ RUa 5 post ἀποδείξεις add. elvat a 8 πρόσϑεν] c. 6 

p. (455 sq. 9.10 χαϑὸ φαμὲν xat τοὺς ῥήτορας a 14 ἐπὶ ὑπαχούειν pr. U, 

eorr. U? üxoxeís))w alt. addidi οὖν om. Ra 15 φησί om. a ὁμολογείσϑω 

U: ὡμολογείσϑω a χατηγορεῖταί ἃ 10 εἴπομεν] p. 237,7 sq. lí δ᾽ om. R 

18 ἐπὶ U 20 post τί add. ἐστι Ua 21 ὁ om. R post σωχράτης add. 7, καὶ 
οὕτως. εἰ μέν ἐστι τὸ ὑποχείμενον εἶδος, λέγεται ἁπλῶς χαὶ Led ὅπερ τὸ xar peni ped ἤτοι 

τὸ γένος. εἰ δέ ἐστι τὸ ὑποχείμενον ἄτομον, τότε λέγεται μετὰ προσδιορισμοῦ ὅπερ τί τὸ χατη- 

γορούμενον. τὸ γὰρ τί προσχείμενον, παραστατιχόν ἐστι τῆς τοῦ vi bae ἀτομότητος a! 

2] τι Ua! post τινα add. ἑξῆς R, post λέξις a! ἀχατάλληλον ἡ λέξις a! 
22—p.241,2 ἔτι---τὴν λέξιν RUa?: δοκεῖ γὰρ ἐναντία λέγειν οἷς βούλεται. βούλεται μὲν γὰρ εἰπεῖν, 

τι τὸ ὑποχείμενον, ὅπερ τὸ χατηγορούμενόν ἐστιν. ἢ ὅπερ τί. δοχεῖ διὰ τῆς συνθήκης τῶν λέξεων, 

τὸ ἐναντίον λέγειν μᾶλλον. τουτέστιν, ὅτι τὸ χατηγορούμενον, ὅπερ τὸ ὑποχείμενόν ἐστιν. 

ἢ ὅπερ τί. χαϑ᾽ ὑπερβατὸν δὲ τῆς λέξεως ἀναγινωσχομένης, ἔσται ἣ τοῦ ῥητοῦ διάνοια χατὰ 

τὴν ἑαυτῆς ἀχολουϑίαν ἀπ  φλειν ἔχει δὲ οὕτως. τὰ μὲν οὐσίαν σημαίνοντα, σημαίνει 

ἤτοι δηλοποιοῦσι χαὶ παριστῶσιν ὅτι ἐχεῖνο τὸ ὑποχείμενον, δηλονότι χαϑ᾿ οὗ χατηγορεῖται 

οὐσιωδῶς, τὸ χατηγορούμενόν ἐστιν ἁπλῶς, ὅπερ ἐχεῖνο. ἢ ὅπερ ἐκεῖνό τι a! 22 post 

piv add. οὖν Ua? φασι ἢ 23. 34 x49. οὗ χατηγορεῖται om. U 24. p. 241,1 
ἐστι τὸ ὑποχείμενον R 
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* , , , ^N LEA Le ind * [4 o bi 

ἐστίν: τοὐναντίον O& εἰπεῖν βούλεται τι τὸ υὑποχείμενον περ τὸ χατηγο- 
, , , x , Ἁ - 

pouuzvoy ἔστιν. οὕτως οὐν χαταστατξον τὴν λέξιν’ τι τὰ x40. οὗ χατη- 53v 
γορεῖται τὰ οὐσίαν σημαίνοντα T, ὅπερ ἐχεῖνο, τουτέστι τὸ χατηγορού- 
usvov, 7, ὅπερ ἐχεῖνό τι σημαίνει. 

73 ^S , 8.9 
5 p.83325 Ὅσα δὲ μὴ οὐσίαν σημαίνει ἀλλὰ xac 

, , n , , 

βένου λέγεται, ὃ μή ἐστι μήτ 

Καὶ τοῦτο, φησίν, ἡμῖν ὑποχείσϑω, συμβεβηχότα ταῦτα χαλεῖσϑαι ὅσα 5 
) ^ ς , , 

xav ἄλλου μὲν ὑποχειμένου λέγετα αι, τὸ ὃὲ ὑποχείμενον τούτοις μήτε 
σ - 

10 ὅπερ τὸ χατηγορούμενον ἐστὶ μήτε ὅπερ τοῦ χατηγορουμένου τι, ὅταν γὰρ 
εἴπω τὸν ἄνθρωπον λευχὸν εἶναι, οὔτε ὅπερ λευχὸν ἐστὶν 6 ἄνϑρωπος οὔτε 

hi ὅπερ tt Àeuxóv: διὸ συμβέβηχε τῷ ἀνθρώπῳ τὸ λευχὸν μηδὲν συντελοῦν 
εἰς τὸ εἶναι αὐτοῦ. 

p.83329 ᾿Αλλὰ ul ἴσως" ὅπερ γὰρ ζῷον ἐστὶν ὁ ἄνϑρωπος. 
D 

[4 

15 Τουτέστιν ὁ € co To [2 τὶ o L4] περ ζῷον ἐστί. τὸ δὲ ἴσως οὐχ ἀμφιβάλλων, 
ἀλλ ἐπειδὴ υἢ πρόχειται τὰ οὐσιωδῶς ὑπάργοντα τῷ ἀνθρώπω χαταλέξγε τ 1 UT np (Ett τ ς t py τα po a χατ ξγξιν. [UJ 

p.83330 Ὅσα δὲ μὴ οὐσίαν σημαίνει, δεῖ χατά τινος ὅπ á οχει- 

μένου χκατηγορεῖσϑαι xai μὴ εἶναί τι λευχόν, ὃ οὐχ ἕτερόν τι 
ὃν λευχόν ἐστι. 

20 Καὶ τοῦτο, φησίν, ὑποχείσϑω, τὸ ὅσα μὴ σηυαίνει οὐσίαν, ἐν 
΄ ΄ ιν . “ 1 ED. S TAY - , ) 5 - ΄ E ὑποχειμένῳ τινὶ ἔχειν τὸ εἶναι" τὸ γὰρ xal ὑποχειμένου᾽ ἐνταῦϑα συνήϑως 15 

- , ) 7 ^ - , 

ἀντὶ τοῦ “ἐν ὑποχειμένῳ᾽ λαμβάνει. οὐδὲν γὰρ τῶν συμβεβηχότων αὐτὸ 
, EC € , * ^ ow , o , τ - Mw 

xaÜ' αὑτὸ ὑφέστηχεν, ἀλλὰ δεῖ πρότερον ἕτερόν τι εἶναι, οἷον ἄνθρωπον 
" , ») - Ἐς ἐξ * ἘΜ - ΓΦ bi] , vw — 

ἢ ξύλον ἤ τι τοιοῦτον, εἶτα λευχὸν εἶναι T, μέλαν T, τρίπηχυ ἤ τι τῶν 

25 ὁμοίων. εἶτα ἐπειδὴ πρὸς ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν ἀντέπιπτεν 6 περὶ τῶν ἰδεῶν 90 

λόγος (slvat Lo: φασι. πάντων τῶν πραγμάτων ἰδέας ἐξῃρημένας mcns 
Bine xai αὐτὰς χαϑ᾽ αὑτὰς ὑφεστώσας, ἅσπερ xal οὕτως ὀνομάζουσιν αὐτὸ 
ὅπερ, οἷον αὐτοζῷον xai αὐτοάνθρωπος, αὐτόισον xal αὐτόχαλον, xal 

2 οὕτως---τὴν λέξιν om. U χαταστατέον à?: χαταστατεῖ R τὸ Β ὅ-ἴ ante 
14 lemma colloc. a! 10 τὸ χατηγορούμενόν τι ἃ 12 λευχόν τι ἃ διὸ συμβέβηχε 

R: inv. ord. U: συμβέβηχε γὰρ ἃ 14 ἀλλὰ om. R ὃ a! Arist.: om. RUa* 

15. 16 om. a! 21 ἐνταῦϑα om. R 21. 22 καταχρηστιχῶς ἔλαβεν ἀντὶ τοῦ ἐν ὑπο- 
χειμένῳ al, post quae add. ἐν δὲ ταῖς κατηγορίαις, διαφορὰν ἔφησεν εἶναι τοῦ ἐν ὑποκει- 

μένῳ, καὶ τοῦ xaU' ὑποχειμένου λέγεσϑαι. ὥστε ἐνταῦϑα χαταχρηστιχῶς ἐχρήσατο ϑατέρῳ 

ἀντὶ ϑατέρου. φησὶν οὖν ἐν ὑποχειμένῳ λέγεσϑαι τὰ συμβεβηχότα ἃ 21 συνήϑως] 
cf. p. 64,2 23 ἕτερον post εἶναι colloc. U: om. a oio» Ra: 7, U 26 post 

T 
φασιν add. οἱ περὶ τούτων δοξάζοντες a! 21 ἅσπερ om. U 21. 28 ὀνομάζουσι τὸ 
αὐτὸ ἐφ᾽ ἑκάστης προστιϑέντες, οἷον ἃ 28 x«i prius om. ἃ xai alt. transposui: 

ante αὐτόισον colloc. U: om. Ra post καὶ tert. add. μετὰ τοῦ ὅπερ. οἷον a 

Comment, Arist. XIII 8, Philop. in Anal. Post, 16 
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^ ch cw ^ e Ὑ σ e X. M eo , * , -Ὁ- € 

ὅπερ ζῷον xal ὅπερ ἀνϑρωπος, ὅπερ ἴσον xai ὅπερ χαλόν, χαὶ ἐπὶ τῶν 53v 

λοιπῶν ὡσαύτως. διὰ τοῦτο δὲ οὕτως αὐτὰς χαλοῦσιν, ὡς εἰλιχρινῶς τοῦτο 
» c * , τ Dj P] - . ANTT.) , Id oed 

οὔσας ὅπερ xal λέγονται’ τὸ γὰρ ἐνταῦϑα χαλὸν ἡ ἴσον οὐχ ὅπερ τὸ 95 

χαλόν ἐστιν οὐδὲ ὅπερ τὸ ἴσον, ἀλλ᾽ ἐπιμέμιχται τῷ αἰσχρῷ xal τῷ 
5 ἀνίσῳ, τῇ ὕλῃ φημί: αἰσχρὸν γὰρ αὕτη ὡς ἀνείδεος : διόπερ οὐδὲν εἶδος 

εἰλιχρινὲς τῶν τῇδε ὡς τῷ ἀνειδέῳ συμμιγές: χαὶ τὰ ἴσα οὐ χυρίως ἴσα" 
ἡένοιντο γὰρ dv ποτε xal ἄνισα" ὁ ὃξ τῆς ἰσότητος λόγος οὐδέποτε dy τὸ 
ἐναντίον ἐπιδέξαιτο), ταῦτα οὖν ἐπειδὴ ἀντέχειτο τῇ νῦν ὑποϑέσει τῇ λεγούσῃ 30 

μηδὲν οὐσιῶδες εἶδος εἶναι χωριστὸν τῆς ὕλης, διὰ τοῦτο ἐπιρραπίζων 

10 τὴν τῶν ἰδεῶν δόξαν φησί" 

Ν € MES ^ E ^ / ΄ 2 Ξ DP , 
p. 83232 Τὰ γὰρ εἴδη χαιρέτω τερετίσματα γάρ ἐστι, xal εἰ 

ἔστιν, οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον ἐστίν: ai γὰρ ἀποδείξεις περὶ τῶν 
τοιούτων εἰσίν. 

^ 

Ἱερετίσματα ὃὲ χαλοῦνται τὰ προδιαψηλαφήματα τῶν χιϑαρῳδῶν cà 
15 ἄναρϑρα δοχιμασίας ἕνεχεν τῆς ἀπηχήσεως τῶν χορδῶν γινόμενα, ὡς ἂν εἰ 35 

ἔλεγεν (ot περὶ τῶν ἰδεῶν λόγοι ῥημάτων εἰσὶ μόνων Ψιλῶν, διανοίας χενοί᾽. 

πῶς γὰρ οἷόν τέ ἐστιν λευχότητα αὐτὴν χαῦ᾽ αὑτὴν ὑποστῆναι T, ἀνϑρω- 

πότητα T, ἰσότητα: πάντα γὰρ τὰ εἴδη ταῦτα xai τοιαῦτα ὑλιχὰ ὄντα οὐχ 
ἄλλως ὑποστῆναι δύνανται T, ἔν τινι ὑποχειμένῳ, λέγω δὴ σώματ' 7, ἁπλῶς 

20 ὕλῃ. πῶς οὖν x«Ü' ἑαυτὰ ὑφιστᾶσιν ἃ μὴ πέφυχεν ὑφίστασϑαι χαϑ᾽ 
αὑτά, ὁπότε, φησί, χαὶ εἰ ἔστιν, οὐδὲν ἡμῖν πρὸς τὸν νῦν λόγον ἐναντιω- 40 
Ῥήσεται; ai qàp ἀποδείξεις περὶ τῶν τοιούτων εἰδῶν γίνονται, ἃ χωρὶς 

ὅλης ὑποστῆναι οὐ δύνανται" γεωμετρία γὰρ χαὶ ἀριϑμητιχὴ xal πᾶσαι 

αἱ λοιπαὶ περὶ τὰ τοιαῦτα εἴδη τὰ ἐν ὕλῃ. ὥστε ταῦτα φάσχοντες μὴ ἐν- 

δέχεσϑαι xaU' αὑτὰ ὑφίστασϑαι ἀλλὰ πάντως ἐν ὑποχειμένῳ ἔχειν τὸ εἶναι 
οὐχ ἁμαρτησόμεϑα. χαὶ φασί γε ὑπὲρ τούτων ἀπολογούμενοι, ὡς ὅτι εἶναι 45 

τῷ οι 

1 xoi primum om. ἃ ὅπερ alt.] ὥσπερ R post ὅπερ tert. add. ἐστιν R 

χαὶ alt. om. a 2 αὐτὰς scripsi: αὑτὰ RUa 2.3 τοῦτο οὔσας a: inv. ord. R: 

τοῦτο ὄντας U ὃ post λέγονται add. ὡς ἐχεῖνοί γε οἴονται ἃ 7, ἴσον om. a! 

post ὅπερ alt. add. αὐτὸ Ua! 4 ἐστιν (om. [1) --- ἀλλ᾽ RUa?: τουτέστιν 7j οὐσία τοῦ 

χαλοῦ δύναται εἶναι, ἀλλὰ τὸ ἐνταῦϑα χαλὸν ἃ post χαὶ add. τὸ ἴσον a! 5 post 

αὕτη add. καὶ ἄνισον ἃ οὐδενὸς U 6 ἴσα alt. om. R post ἴσα alt. add. εἰσί. 
ταῦτα à ( γένοιντο post ἄνισα colloc. a: γε νῦν R ὃ ἐπιδέξαιτο ἃ: ἐπιδέξηται RU 

ἀντέχειντο U ) χωριστὸν εἶναι ἃ τῆς om. U ἐπιρραπίζων post 10 δόξαν 

colloc. a 10 post τὴν add. περὶ U φησί RUa?: ἐχβάλλει τῆς καϑόλου φιλοσο- 

φίας a! ll ante γὰρ alt. add. τε Arist. (del. A u) εἰσι R (eorr. τ) 12 ἐστίν 

om. R 14 προψάλματα ἃ post χιϑαρῳδῶν add. ἅπερ RUa!: om. a? 14. 15 τὰ 

ἄναρϑρα RUa?: ἀνάρϑρως ἄδουσι a!: fort. τὰ ἀνάρϑρως 15 γινόμενα RUa?: εἰ χατὰ τὸν 

προσήχοντα τῆς μελῳδίας λόγον ἐντέτανται. τοῦτο δέ φησιν a! 16 μόνων om. ἃ 

χενῶν 8 11.18 ἀνθρωπότητα---λευχότητα ἃ 18 ταῦτά χαὶ τὰ τοιαῦτα εἴδη ἃ 

19 λέγω δὴ om. ἃ 20 ὑφιστῶσιν R ante d add. ταῦτα a 21. 22 ἐναντιωϑή- 

σονται à 22 d scripsi: αἱ RUa 24 post ὕλῃ add. χαταγίνονται, εἰ καὶ ἀφαιρη- 

ματιχῶς τὰ τοῖς εἴδεσι συμβεβηχότα μόνα σχοποῦσιν a! post ταῦτα add. δηλαδὴ τὰ 

d)ha a! πάσχοντα R 26 ἁμαρτήσομεν, post quod add. συμβεβηκότα καλοῦντες ἃ 

ὡς ὅτι U: ὅτι R: ὡς ἃ 
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x Ὁ , "- ΄ T ^ ' ?- , EE IN Lab M MN 

μὲν ἰδέας τῶν πραγμάτων τοὺς δημιουργοὺς λόγους διαρρήδην xai αὐτὸς 53v 
mc ^ - Eod LI , [d - ὃ ᾿Αριστοτέλης πανταχοῦ τ μῆς αὐτὸς γάρ ἐστιν ὃ λέγων ἐν τοῖς Μετὰ 

τὰ φυσιχαά, ὅτι ὥσπερ ἣ ἐν τῷ στρατοπέδῳ τάξις οὐχ ἐχ ταὐτομάτου γέγονεν 

ἀλλ ix τῆς ἐν τῷ στρατηγῷ τάξεως, οὕτω xai ἣ ἐν τῷ χόσμῳ τάξις οὐχ 50 
5 ἐχ ταὐτομάτου ἀλλ ἐχ τῆς ἐν τῷ δημιουργῷ, xol T ὅτι ἐν τῷ ἰατρῷ χάμ- 

yovxt* αὐτός τέ ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι ὃ δημιουργιχὸς νοῦς ἑαυτὸν δρῶν πάντα 

δρᾶ, xol ὅτι ὁ νοῦς χαϑὸ πλήρωμα ἐστιν εἰδῶν xal εἶδος: xal ἐν τῷ 
^ ! - cc ' ἔν or^ TA ec e λέ" ETT ! $2: , 5»—- 2) 

Περὶ Ψυχῆς "xat εὖ OX φησιν "ot λέγοντες τὴν ψυχὴν τόπον εἰδῶν᾽". 
, J ^ ^ ^ , A ^ n - Ὁ" ' - 5 - - 

ἀλλὰ CHIESE χαχῶς, φασίν, ἐχλαμβάνοντας τὰς περὶ τῶν ἰδεῶν δόξας 

10 xai οἰομένους λευχότητα χαϑ᾽ αὐτὴν ὑφίστασϑαι xol μὴ ἐν τῷ δημιουργιχῷ 

λόγῳ ἣ ἀνθρωπότητα ἀσώματον otovel ῥῖνας | ἔχουσαν χαὶ πόδας xai 54r 

χεῖρας χαὶ τὰ τοιαῦτα εἴωϑεν ἀεὶ τὸν λόγον τὸν περὶ τῶν τοιούτων ἰδεῶν 

ἐπιρραπίζειν. ἐμοὶ δὲ πάνυ δοχεῖ ἀπίϑανος f, τοιαύτη ἀπολογία. εἰ Y ὰρ 
λόγους δημιουργικοὺς ἐν τῷ δηυιουργῷ ἐνόντας τὰ εἴδη ὑπετίϑετο ὁ []λά- 

15 τῶν, οὐχ ἄν. ποτε πρὸς τοῦτο epos peas ups πανταχοῦ ὃ αὐτὸς 

ταὐτὰ λέγων. χἂν ἐπεσημειοῦτο δὲ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι [Πλάτων μὲν τοιάσδε 5 
» , [rd bj 

ἔλεγε τὰς ἰδέας, ἕτεροι ὃ ce Xx ὃ χαχῶς 3xhauQdvouct. νῦν δὲ τοῦτο μὲν o 

ἐποίησε, φαίνεται δὲ ἀεὶ ἄντιχρυς τῷ δόγματι μαχόμενος, οὐ τοῖς χαχῶς 

αὐτὸ νοοῦσιν" ἐν γὰρ τοῖς Μετὰ τὰ φυσιχὰ χαὶ πολλοὺς χαὶ μαχροὺς χατα- 

20 τείνει τοῦ δόγματος ἐλέγχο Ξ: ΕΝ ΠΝ ὃξ xai ζῶντος τοῦ []λάτωνος 

χαρτερώτατα περὶ τούτου τοῦ δόγματος ἐνστῆναι αὐτῷ τὸν ᾿Αριστοτέλην. χαὶ 
φαίνεταί γε τῷ ὄντι ὃ DDeisoy « οὐ i Moos ἁπλῶς ἐν τῷ δημιουργῷ ἐνόντας 10 

λέγων εἶναι τὰ εἴδη, ἀλλ᾽ αὐτοῖς χαϑ᾿ αὖτ ) διδοὺς xal εἶναί τ 

αὐτόισον καὶ αὐτοζῷον χαὶ "τὰ τοιαῦτα, πρὸς ἡμκουργὸν Ὁ εἰς παρά- x 
^ δειγμα ἐξ ἐχείνων δημιουργῆσαι τὰ τῇδε. tU» σι 

l an δημιουργιχοὺς ut vs. 14? λόγους post διαρρήδην colloc. Ra!: om. a? ante 

xai add. xa9' οὺς τὰ πάντα παρήγαγε Ua!: post quae add. τούτους δ᾽ ὀφείλειν πάντως εἶναι 
ὑφεστηχότας ἐν αὐτῷ τῷ δημιουργικῷ νῷ, τουτέστι ϑεῷ . τούτῳ δὲ al αὐτὸς om. a! 

2 συντίϑεται πανταχοῦ a! 2.9 ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσ.] A 10 p. 10753 12 sq. ὃ ὅτι 
a: ὅταν RU ónep U 5 fort. οἷον 6 τέ om. a  καϑόλου a? ante 

εἰδῶν add. πάντων a! post εἴδος add. ἐστι a (.8 «ea περὶ τῆς ψυχῆς R 

ἐν τῷ Περὶ τῆς d.] Γ 24 p. 429a 27 8 «al om. a 07, Ὁ Arist.: γέ Ra 
9 φασιν scripsi: φησιν RUa τὴν---δόξαν ἃ 10 χαϑ᾽ —11 ἀσώματον a: om. RU 

11. 12 xai γεῖρας xai πόδας ἀσωμάτους xal ἃ 18 ἀπίϑανος δοχεῖ U post γὰρ add. 

τοὺς Ra 14 λόγους om. ἃ post δημιουργιχκοὺς add, τοὺς Ra ἐνόντας δηλαδὴ 

τῷ δημιουργῷ ἃ 14. 15. ἰδέας ὁ πλάτων ὑπετίϑετο a! 15 ὁ alt. RUa?: γὰρ καὶ a! 

16 «à αὐτὰ λέγει χατὰ τοῦτον τὸν λόγον. οὐχ ἐπισημειοῦται al δὲ om. R 
τοιάσδε Scripsi: τοιῶσδε RUa 11 ἔλεγε περὶ τῶν ἰδεῶν ἃ 18,19 μαχόμενος ἄντι- 

χρὺυς τῷ ὑπὸ τοῦ πλάτωνος περὶ τούτων ἀποδοϑέντι δόγματι. καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς ὁμοίως 

νοοῦσιν a! 19 γὰρ τοῖς ἃ: δὲ τῇ RU ἐν τοῖς Μετὰ τὰ quo.] velut A9 M 4.5 
χαὶ prius om. ἃ 20 ἐλέγχους a? et ante τοῦ ὃ. U: λόγους a!: om. KR post 

δὲ add. ὅτι a 21 τούτων U τοῦ δόγματος om. R ἐνστῆσαι U: ἐνέστη ἃ 

αὐτῶ τῶ ἀριστοτέλει R: ὁ ἀριστοτέλης τῷ πλάτωνι ἃ 24 τοὺς δημιουργοῦντας U 

24.25 ἐξ ἐχείνων τῶν παραδειγμάτων R: ὡς ἐκ παραδειγμάτων ἐχείνων ἃ: ὡς παραδείγματα 

εἰκόνων conicio 25 δημιουργῆσαι ἃ: δημιουργεῖν RU 

16* 
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ρ. 8318 Ἔτι εἰ μή ἐστι τόδε τουδὶ ποιότης xdxeivo τούτου b4r 

υηδὲ ποιότητος ποιότης, ἀδύνατον ἀντιχατηγορεῖσϑαι ἀλλήλων 
οὕτως. 

Ἐπειδὴ εἶπε τῶν κατηγοριῶν τὰς μὲν εἶνα! χατὰ φύσιν τὰς δὲ παρὰ 15 
φύσιν, αὐτὸ τοῦτο ϑέλει νῦν δεῖξαι, ὅτι τῷ ὄντι παρὰ φύσιν εἰσὶν ai τοι- 

αὖται χατηγορίαι. ἅμα δὲ δείχνυσιν ὅτι οὐδὲ τὰς παρὰ φύσιν χατηγορίας 
ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι. δείχνυσι δὲ τοῦτο τῇ χαλουμένῃ ἐνστάσει 
χαὶ ἀντιπαραστάσει. χαὶ πρῶτον μὲν τῇ ἀντιπαραστάσει χέχρηται, ἔπειτα 

δὲ τῇ ἐνστάσει" συγχωρήσας γὰρ πρότερον εἶναι xal τὰς παρὰ φύσιν χατη- 
10 γορίας, δείκνυσιν ὅτι οὐδὲ οὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον προΐασιν, ἔπειτα δὲ ὅτι οὐδὲ 90 

ὅλως ἐνδέχεται εἶναι χατηγορίας τὰς παρὰ φύσιν χατηγορίας. xal πρῶτον 

υὲν ὡς ἐπὶ μιᾶς κατηγορίας, τῆς ποιότητος, γυμνάζει τὸν λόγον, ἔπειτα δὲ xal 

χοινῶς ἐπὶ πασῶν τῶν παρὰ φύσιν χατηγοριῶν. αὖται δέ εἰσιν ὅσαι ἣ 
οὐσίαν συμβεβηχότος χατηγοροῦσιν ἣ συμβεβηχὸς συμβεβηχότος, οἷον λευχὸν 

15 τριπήχεος T, μουσιχὸν σιμοῦ, χωρὶς εἰ μὴ τὸ χατηγορούμενον ἐν τῷ τί 

ἐστιν ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ. τοιαῦτα δέ εἰσιν ὅσα γένη εἰσὶ τῶν ὕπο- 

[51] 

χειμένων, οἷον τοῦ λευχοῦ τὸ χρῶμα, T, εἴδη, οἷον τοῦδε τοῦ λευχοῦ, λέγω 95 

δὴ τοῦ ἀτόμου, τὸ ἁπλῶς Àeuxóv, T, διαφοραί, ὡς τοῦ λευχοῦ τὸ διαχρι- 

τιχὸν xal τοῦ ἀνθρώπου τὸ λογιχὸν T, τὸ ϑνητόν. ὅτι δέ, εἰ xal συγχω- 

90 ρήσομεν χατηγορίας εἶναι τὰς παρὰ φύσιν χατηγορίας, οὐδὲ οὕτως ἐνδέχεται 
ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς χατηγορίας, δῆλον ἐντεῦϑεν. ὑποχείσϑω γὰρ τὸ ξύλον 
τοῦ λευχοῦ χατηγορεῖσϑαι. ἔτοι οὖν ἐν τῷ τί ἐστι τὸ ξύλον τοῦ λευχοῦ 
χατηγορεῖται 7, ὡς συμβεβηχὸς αὐτῷ. ἀλλ᾽ εἴτε ἐν τῷ τί ἐστι χατη- 
γορεῖται, ἀνάγχη μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς χατηγορίας: τοῦτο γὰρ 80 

25 ἐδείξαμεν ἐχ τῶν ὁρισμῶν, ὅτι πεπέρασται τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορού- 
μενα εἴτε ὡς συμβεβηχός, xoi οὕτω πάλιν πεπέρασται" προϊοῦσαι γὰρ 
ἀπὸ τῶν συμβεβηχότων αἱ χατηγορίαι ἐπὶ τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτῶν χατη- 
Ἰορούμενα προέρχονται. οἷον εἰ χατὰ Σωχράτους χατηγορεῖται τὸ λευχόν, 

προϊοῦσα T, χατηγορία τοῦ λευχοῦ χατηγορήσει τὸ χρῶμα x«i τούτου τὸ 
80 ποιόν: ταῦτα δὲ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται, οἷον τὸ ποιὸν τοῦ χρώματος S5 

χαὶ τοῦτο τοῦ λευχοῦ: ὥστε πάλιν, ἐπειδὴ τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορού- 
μενα, πεπέρασται, χαὶ τὰς τοιαύτας χατηγορίας πεπεράνϑαι ἀνάγκη. ὅτι 
δὲ οὐδ᾽ ὅλως χατηγορίαι εἰσί, δείχνυσιν οὕτως. πρότερον δέ, ὡς εἶπον, 
ὡς ἐπὶ μιᾶς τῶν χατηγοριῶν, οἷον τῆς ποιότητος, ποιεῖται τὸν λόγον. προ- 

35 λαμβάνει δέ τινα ὑπόϑεσιν, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ ποιότητα 

1 τόδε 1] (DM n p): τοῦτο Ra Arist., at cf. p. 248,27 9 οὕτως om. R 4 εἶπε] 

p. 8981 sq. 9. 10 fort. χατηγορίας («acr yoptas) cf. vs. 11 10 δείκνυσιν---11 φύσιν 

κατηγορίας om. R 11 πρότερον U 12 τῶν χατηγοριῶν, om. τῆς Ua δὲ ἃ: 

om. RU 15 τρίπηχυ R 117 εἴδος a 19 λογιστικὸν καὶ 19. 20 καὶ ἐὰν 

συγχωρήσωμεν U 21 εἶναι ἢ 22 χατηγορούμενον R τοῦ λευχοῦ τὸ ξύλον R 

28 αὐτοῦ Ra post ἐστιν add. αὐτοῦ a 25 ἐδείξαμεν) p. 234,17 sq. 26 post 

εἴτε add. πάλιν a πεπέρανται ἃ 31 τούτου τὸ λευχόν a! 92 πεπερᾶσϑαι 
alt. 1. ἃ 99 κατηγορίαι] (at parum liquet R εἰσί om. R 04 ὡς om. R 
Ὁ post δὲ add. καὶ a τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτὸ U 
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Dd d de E : NS. DR MEAT E E εἶναι, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως ποιότητα εἶνα! ποιότητος" οἷον εἰ ἢ λευχότης ποιό- b4' 

τῆς, οὐχ ἕξει ἕτερόν τι ὅπερ ὡς ποιότης ἔσται τοῦ λευχοῦ. ὁμοίως δὲ 40 
χαὶ ἐπὶ πάντων ἐρεῖς, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ γένος εἶναι 
- ^ , b -—- , Ῥὰς Ἀ kr *- , ^ ^ - , , 

ἢ τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ ποιὸν εἶναι" οἷον εἰ τὸ λευχὸν τοῦ ξύλου εἴη ποιότης, 
| γένος εἴη [41] οὐχ ἐνδέχεται xai τὸ ξύλον ποιότητα τοῦ λευχοῦ εἶναι" οὐδὲ εἰ 

τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον, οὐχ ἐνδέχεται χαὶ τὸν ἀνϑρωπον τοῦ ζῴου γένος 

εἶναι. τοῦτο δὲ ἐξ αὐτῆς τῆς ἐναργείας γνώριμον. τούτου οὖν mpostinu- 
μένου τος ἡμῖν μία τῶν succus τὴς ἢ ποιότης, xat χατηγορείσϑω 
ἀλλήλων τὰ μὴ ὑπάλληλα εἴδη, οἷον τὸ σιμὸν τοῦ λευχοῦ. εἰ οὖν μὴ 46 

10 ἐν τῷ τί ἐστι τὸ σιμὸν τοῦ λευχοῦ χατηγορεῖται (οὐ γάρ ἐστιν ὑπαλληλα 
ταῦτα), δῆλον ὅτι ποιότης ἐστὶ τοῦ λευχοῦ τὸ σιμόν: ἀλλὰ μὴν xal τὸ 
λευχὸν ποιότης ἦν’ ἔσται ἄρα ποιότης ποιοῦ, ὅπερ ἀδύνατον. xal ἐπειδὴ 

uy, μόνον f; σιμότης τοῦ λευχοῦ χατηγορεῖται ἀλλὰ xal τὸ λευχὸν τῆς 
σιμότητος (λέγομεν γὰρ ὅτι τὸ σιμὸν τοῦτο λευχόν ἐστιν), ἔσται ἄρα χαὶ 

15 τὸ λευχὸν τῆς σιμότητος eed ἑχάτερον ἄρα ἕχατέρου ποιότης ἔσται, 
ὅπερ ἀδύνατον. διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν οὐδὲ ποσὸν ποσοῦ ἔσται οὐδὲ τῶν 50 

ἄλλων οὐδὲν αὐτὸ ἑαυτοῦ. δι᾽ αὐτὸ δὲ τοῦτο οὐδὲ τὴν οὐσίαν τινὸς τῶν 

συμβεβηχότων ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖσϑαι ἐνδέχεται, ὅπερ πρὸ τούτου 
συνεχωρήσαμεν. εἰ γὰρ τὸ ξύλον τοῦ λευχοῦ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται, 

20 οἷον ὡς διαφορὰ T, ὡς γένος, τὸ δὲ λευχὸν πάλιν τοῦ ξύλου, δῆλον ὅτι 
οὐσιωδῶς ὑπάρχει τῷ λευχῷ τὸ ξύλον. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τὸ λευχὸν τοῦ 
ξύλου χατηγορεῖται (τοῦτο γὰρ ἐχ τῆς ἐναργείας ἔχομεν), χαὶ τὸ λευχὸν 
ἀνάγχη τοῦ ξύλου οὐσιωδῶς χατηγορεῖσϑαι" [εἰ γὰρ δύο τινὰ ἀντιχατηγο- 84" 

ροῖτο ἀλλήλων, ὃν τρόπον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου χατηγορεῖται, εἴτε οὐσίω- 
25 δῶς εἴτε χατὰ συμβεβηχός, xai τὸ λοιπὸν τοῦ λοιποῦ χατηγορηϑήσεται 

ὡσαύτως. οἷον εἰ Σωχράτους τὸ φιλόσοφον χατηγοροῖτο, δῆλον ὅτ' 
συμβέβηχε τῷ Σωχράτει τὸ φιλόσοφον: οὐχοῦν xdv τόδε τὸ φιλύ- 
σοφὸν Σωχράτην τις εἴπῃ. δῆλον ὅτι συμβέβηχε τὸ φιλόσοφον Σωχρά- 

τὴν εἶναι. ὁμοίως, εἰ τῷδε τῷ οἴνῳ συνέβη τὸ γλυχύ, xol τῷ γλυχεῖ 5 

80 τῷδε συνέβη οἴνῳ εἶναι. χαὶ εἰ τὸ φιλόσοφον φαλαχρὸν εἶναι συμβέβηχεν, 
xai τὸ φαλαχρὸν συμβέβηχεν εἶναι φιλόσοφον. xai ἐπὶ τῶν xac! οὐσίαν 
χατηγορουμένων ὡσαύτως" οἷον εἰ τὸ ζῷον xav οὐσίαν ERO ἐστι, xal 

τὸ ἔμψυχον xaz' οὐσίαν ζῷον ἔσται. xal ἐπὶ πάντων τὸν αὐτὸν τρόπον. 
, - - , ^ - , ^ οὐχοῦν εἰ τῷ λευχῷ τὸ ξύλον οὐσιωδῶς λέγοι τις ὑπάρχειν, ἐπειδὴ xal τὸ 

2 an ἕξεις ἢ 9 τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ οὐχ ἐνδέχεται ἃ 4 ποιὸν scripsi: ποσὸν libri 
9 εἶναι τοῦ λευχοῦ ἃ 6. 7 γένος εἶναι τοῦ ζώου ἃ 1 δὲ R: οὖν Ua ἐνεργείας Ua 

οὖν alt. RU: δὴ a 11 4344—12 ἦν om. R 15 ἐστὶν Ra 16 ποσῷ alt. 
l.a 11 ἑαυτὸ ἢ 22 ἐκ τῆς ἐναργείας T: ἐχ τῆς ἐνεργείας U οὐ post ἔχομεν Ra 

xai τὸ λευχὸν om. U 28 ἀνάγκη om.a! οὐσιωδῶς ἂν κατηγορεῖσϑαι (χατηγοροῖτο 

a!) τοῦ ξύλου Ra! 29. 24 ἀντιχατηγορεῖτο U: ἀντιχατηγορεῖται ἃ 94 τὸ om. R 

25.26 τοῦ ἑτέρου οὕτω χατηγορηϑήσεται ἃ 26 κατηγοροῖτο τὸ φιλόσοφον ἃ 

28 τις εἴποι R: inv. ord. ἃ 28.29 σωχράτην ἃ: σωχράτους R et post εἶναι U 
29 συμβέβηχε U 90 εἶναι οἴνω U συυβέβηχεν εἶναι ἃ 32 οἷον a: 

om. RU 99 τὸ om, Ra 
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λευχὸν τοῦ ξύλου χατηγορεῖται, xai τὸ λευχὸν ἄρα τοῦ ξύλου οὐσιωδῶς 54v 

χατηγορηϑήσεται. εἰ δὲ ἄμφω ἀλλήλων οὐσιωδῶς ἀντιχατηγορεῖται, ἔσται 10 
, *, M e 5 , » ' e ' d , 

τι, φησίν, αὐτὸ ὅπερ αὐτό" εἴρηται γὰρ ὅτι τὸ ὑποχείμενον ὅπερ τὸ χατη- 
, , , bi 9 9 σ 5 —— * 

γορούμενόν ἐστιν 7, ὅπερ αὐτό τι, ὅταν οὐσιῶδες εἴη τὸ κχατηγορού- 

ϑενον. εἰ τοίνυν xai τὸ ξύλον ὅπερ λευχόν ἐστι xai τὸ λευχὸν ὅπερ [τὸ] σι 

Ἂν 

ξύλον ἐστί, χαὶ τὸ ξύλον ὅπερ ξύλον ἐστὶ χαὶ τὸ λευχὸν ὅπερ λευχόν 

ἐστι, xai αὐτὸ ἑαυτοῦ χατηγορηϑήσεται. τοῦτο δὲ χαταγέλαστον: ἔσται 

γὰρ οὕτως αὐτὸ ἑαυτοῦ ἢ γένος T, διαφορά" τὰ γὰρ οὐσιωδῶς χατηγορού- 

ὑενα T, γένη ἐστὶ τῶν ὑποχειμένων 7, εἴδη T, διαφοραί. εἰ οὖν γένος ἐστὶ 1ὅ 

10 τοῦ λευχοῦ τὸ ξύλον xal πάλιν τὸ λευχὸν εἴη γένος T, διαφορὰ τοῦ ξύλου, 
συνάξεις ὅτι τὸ ξύλον τοῦ ξύλου ἢ γένος ἐστὶν 7| διαφορά, αὐτὸ ἄρα ὅπερ 
αὐτό. ὥστε εἰ ταῦτα ἀδύνατον, ἀδύνατον ἄρα ἣ τὴν οὐσίαν τῶν συμβεβη- 

χότων χατηγορεῖσϑαι T, τὰς ἑτεροειδεῖς ποιότητας ἀλλήλων. 

Ἴσως δ᾽ ἄν τις ἀπορήσοι, ὅτι τούτῳ τῷ λόγῳ οὐχ ἔστιν οὐσιωδῶς τινα 
15 ἀντιχατηγορεῖσϑαι ἀλλήλων. χαίτοι ἀληϑές ἐστιν εἰπεῖν xal ὅτι τὸ ζῷον ἘΜῈ 

Ψυχόν ἐστι χατ᾽ οὐσίαν xal τὶ ἔμψυχον ζῷόν ἐστιν: ἐὰν γὰρ τοῦ ζῴου poor 20 

τὸ ἔμψυχον, ἔστι δὲ xal τὶ Zu μῴυχον ζῷον, ἔσται τι ἄρα αὐτὸ ὅπερ αὐτὸ 
xal αὐτὸ ἑαυτοῦ γένος. μήποτε οὖν x«l ἐπὶ τούτων δεῖ λέγειν ὅτι ἀληϑὲς 

μὲν τὸ λέγειν τι ἔμψυχον ζῷον, χατηγορία δὲ τὸ τοιοῦτον οὐχ ἔστιν ὁμοίως. 

p 
T ^ M , ^ Y ' [4 , ^ Ν ' 

εἶναι δεῖ τὸ χατηγορούμενον χαὶ ἄλλο τὸ ὑποχείμενον: τὸ δὲ τὶ εῖ 

, 
Ξ 
Φ 

MEET 34 7 *, » Ys » - [74 

ἔμψυχον ταὐτόν ἐστι τῷ ζῴῳ. οὐχ ἄρα ἄλλο ἄλλου χατηγορεῖται. ὥστε 

οὐδὲ χυρίως T, τοιαύτη χατηγορία ἐστιν, ὥσπερ οὐδὲ ἢ λέγουσα “τὸ ξίφος 
΄ ΄ E ΄ » ) , , [rd υαχαιρα ἐστιν’ ἣ “ὃ ἄνϑρωπος βροτός ἐστιν᾽, ἀλλ᾽ ἀληϑὲς μὲν τὸ οὕτω 

, Ed 9 εἰν e ΄ 3. 15 9€ - "^r ^ Χ ν 
λέγειν, χατηγορια Ο οὔχετι. ομοιως xat Emil toV tot, αν μεν ξειπῶμεν 

τῷ τι 

5 , 

25 τὸν ἄνϑρωπον γελαστιχὸν εἶναι, χατηγορία ἐστί’: λέγομεν γὰρ ὑπάρχειν τῇ 
οὐσία τὸ συμβεβηχός. ἐὰν ὃὲ εἴπωμεν τὸ γελαστιχὸν ἄνϑρωπον εἶναί, 

ἀληϑὲς μὲν εἴπομεν, οὐχ ἔστι δὲ χατηγορία τὸ τοιοῦτον: οὐ γὰρ ἐνδέχεται 
[4 , * - 5 , P , σ΄ EY , 5 Ὁ. 
ὑποχξίμενον εἶναι τῷ ἀνϑρώπῳ τὸ ἸΞ στίχον: ὅτι δὲ χαϑόλου οὐχ ἐνδέχεται 

παρὰ φύσιν γενέσϑαι 1 jopíav, δῆλον ἐντεῦϑεν" οὐδὲν τῶν συμβε βηκχότων 80 
7 ΄ [4 

30 x40 αὑτὸ ὑποστῆναι δύναται, ἀλλὰ πάντα ἐν ἑτέρῳ ἔχει τὸ εἶναι" ἀδύνατον 
ἄρα ἐστὶ τὸ συμβεβηχὸς ὑποχείμενον ποιῆσαι x«l χατηγορῆσαι αὐτοῦ ἕτερόν 

΄ ? 

χρῶμα" γένος γὰρ τοῦ λευχοῦ τὸ χρῶμα, χαὶ οὐχ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ τῷ 
D 

τι, πλὴν εἰ μὴ ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτοῦ χατηγοροῖτο, ὥσπερ τοῦ λευχοῦ τὸ 

1 τῷ ξύλω (post ἄρα) U 2 χατηγορηϑήσεται Ra: ἀντιχατηγορηϑήσεται U 

9 εἴρηται] p. 82324 τὸ alt. om. U 4 an αὐτοῦ cf. p. 241,10? post «t add, 

εἶναι Ua οὐσιωδῶς Ra εἴη RU: χατηγορῆται ἃ ὅ τὸ tert. delevi 

6 καὶ τὸ ξύλον.---ἐστὶ post 7 ἐστι colloc. U post ὅπερ prius add. τὸ Ua post ὅπερ 

alt. add. τὸ RUa: om. T ( post αὐτὸ add. τι U 9 ἐστὶ prius om. U 

10 zai om. R τοῦ λευχοῦ γένος KR τοῦ ξύλου om. R 11.12 αὐτὸ---αὐτό 
om. αὶ 14 ἀπορήσειεν ἃ 15 εἰπεῖν ἐστιν U 16 fort. (ὅτι τι τοῦ γὰρ, 

om. ἐὰν Ra! l7 post τὸ ἔμψυχον add. ζῶον Ua? ἔστι Ua: ἐστιν, ἔσται R 

ἄρα τί ἃ 18 δεῖν R 19 τὸ ζῶον λέγειν τι ἔμψυχον U ὁμοίως om. R 

20 δοχεῖ R 22 ante τὸ add. τόδε Ua 23 ἡ T: om. RUa 24 οὐκ ἔστιν fort. 

recte T cf. vs. 27 21 εἰπεῖν, ob χατηγορία δὲ U 28 εἶναι om. R τὸ γελαστι- 

χὸν τῷ ἀνθρώπῳ ἃ 29 χατηγορίαν παρὰ φύσιν γενέσϑαι ἃ 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 132 [Arist. p. 8236.38.39 b3.4] 941 

2 , A 

λευχῷ τὸ xpibpa χατηγορξῖται. εἰ μέντοι εἴπω τὸ λευχὸν σιμὸν elvat, 54v 
Ἀ 

üzÀow ὅτι ὡς ἐν ὑποχειμένῳ τῷ λευχῷ εἶναί φημι τὸ σιμόν. τοῦτο δὲ 

ἀδύνατον: ἀδύνατον ἄρα χατηγορίαν slvat τὴν παρὰ φύσιν χατηγορίαν. 35 

Mig.aSo iml. sjivRgR4l Syri ΠΣ ΟΣ δ ἐδ p.83338 ᾿Αλλ᾽ ἀχηϑὲς μὲν εἰπεῖν ἐνδέχεται, ἀντιχατηγορῆσαι 
^N 9 - , 5 , 5 05 ἀληϑῶς οὐχ ἐνδέχεται. 

ῃ x 9 AER ' RAE ' ^t A ἊΝ -^ AN S A Ἁ » ^ , 

Ὅτι uiv τόδε τὸ λευχὸν ξύλον ἐστὶν 7, τόδε τὸ σιμὸν φιλόσοφόν ἐστιν. 
, T B » * EU εἰπεῖν. Ἐκ τ τίς ξ τὸ τοιοῦτον οὐχ ἀληϑὲς χαλεῖν- ἔφϑη γὰ 

εἰπὼν τὰ μὲν χατὰ φύσιν ἐπ φοτον χυρίως χατηγορεῖσϑαι, τὰ δὲ παρὰ 40 

φύσιν T, uxo ὅλως edel 7 χατὰ συυμβεβηχὸς χατηγορεῖσϑαι. 
10 ὥστε οὐ ταὐτόν ἐστιν εἰπεῖν εἶναί τι xal [κατὰ συμβεβηχὸς] χατηγορεῖν. 

Ἃ , [4 , 

p.83339 Ἢ γάρ τοι ὡς οὐσία χατηγορηϑήσεται. 
- C , - ' - ΄ Ἔδει προσϑεῖναι 7, ὡς συμβεβηχός᾽ - τοῦτο δὲ παρῆχεν ἡμῖν νοεῖν. 45 

ν μέντοι τῇ usen προσέϑηχε: δείξας γὰρ πῶς οὐχ ἐνδέχεται Q» 

«c ^ U - AM 08 - ^ R4 
Mara — Sees ἐπήγαγεν '" 9008 μὴν τοῦ ποιοῦ T| τῶν ἄλλων οὐδέν, 

15 ἂν μὴ χατὰ συμβε βηχὸς cul joprüTj . οὔτε δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω οὔτε ἐπ 
^ χάτω ἄπειρα οὔτε τὰ οὐσιωδῶς χατηγορούμενα οὔτε τὰ χατὰ συμβεβηχός. 

e e 

p.833 Otev ἄνϑρωπος δίπουν, τοῦτο ζῷον, τοῦτο δ᾽ ἕτερον. 

AJ 7, » ΄ - 

Ὅτι ἐπὶ τὸ ἄνω ἵστανται πάντως αἵ χατηγορίαι φϑάνουσαι εἰς τὰ γενι- 
χώτατα γένη. 

80 p.83b4 Οὐδὲ τὸ ζῷον xav ἀνθρώπου, τοῦτο δὲ χατὰ Καλλίου. 
" ἜΠΗ Ὅτι xai ἐπὶ τὸ χάτω ἵστανται" τὰ γὰρ ἄτομα οὐδενὸς ἑτέρου χατηγο- 

ροῦνται. | 

1 τὸ prius om. R εἴποιμι ἃ 2 ὡς om. U 4 ἀλλ om. U post ἐνδέχεται add. 

εἰπεῖν U: ἐνδέχεται εἰπεῖν Arist. (inv. ord. n p) ἀντιχατηγορεῖσϑαι U (np) 6 post 

μέν add. φησι a ἐστιν prius RU: εἰπεῖν a τόδε alt. om. U 1 καλεῖν οὐχ ἀληϑές U 

8 εἰπὼν] p. 883214 sq. 9 post χατηγορεῖσθϑαι alt. add. χαὶ οὐ κυρίως a 10 κατὰ συμ- 

βεβηχὸς delevi post χατηγορεῖν add. [os v εἰ γένος ὃν ἢ διαφορὰ τοῦ κατηγορουμένου. ταῦτα 

δὲ δέδειχται ὅτι οὐχ ἔσται ἄπειρα, οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ χάτω. Εἰπὼν τὸ ἃ 11 τοι Βὶ Arist.: om. Ua 
οὗ, p. 248,23 14 post χατηγορεῖσϑαι add. xai διὰ παραδειγμάτων τὰ λεγόμενα πιστωσά- 

μενος ἃ ἐπήγαγεν] Ὁ10 οὐδὲ μὴν a Arist.: om. RU 15 Zv Arist. cf. p. 248,21: 

9 RUa χατηγορηϑῆ U Arist.: χατηγορεῖται Ra οὔτε 0£— 16 συμβεβηχός om. a 

οὔτε alt. om. R 16 οὔτε prius R: εἴτε U τὰ συμβεβηχότα U li ante οἷον add. 

O5z ἐπὶ τῷ ἄνω ἃ ante ἄνϑρ. add. ὃ R post τοῦτο prius add. δὲ Kt ζῷον, τοῦτο 
om. U τοῦτο δ᾽ ἕτερον om. R 18. 19 “Ὅτι χατὰ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω ὡς εἴρηται πρόοδον, 

ἵστανταί ποτε τὰ οὐσιωδῶς χατηγορούμενα, δῆλον. τὸ γὰρ δίπουν, ὡς καϑολιχώτερον κατηγο- 

ρεῖται τοῦ ἀνθρώπου. τοῦ δίποδος αὖϑις, τὸ ζῶον. τοῦ ζώου, τὸ ἔμψυχον. καὶ οὕτω πεπε- 

ράτωται jj ἐπὶ τὸ ἄνω τοιαύτη χατηγορία εἰς αὐτὴν καταντήσασα τὴν οὐσίαν a! 18 αἱ 

om. U 20 οὐδὲ Ua: οἷον R 21. 22  ουτέστιν, οὐδὲ πάλιν κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἔσχατον ὑπο- 

κείμενον χάϑοδον ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ κατηγορία πρόεισιν, ἵνα ὡς τὸ ζῶον χατηγορεῖται χατὰ τοῦ 

ἀνθρώπου ἐν τῷ τί ἐστι, xal ὁ ἄνϑρωπος αὖϑις κατὰ τοῦ χαλλίου ἐν τῷ τί ἐστιν, οὕτω 
6 χαλλίας πάλιν χατηγορῆται χατ᾽ ἄλλου τινὸς ἐν τῷ τί ἐστιν. ἀλλὰ χαὶ οὕτως ἵσταται ἡ ἐπὶ 
"oor Aet ; SE x ^ w D , v * 4 »Φ vermdeuehrerse I τὸ χάτῳω προηῦος εἰς αὐτου τὸν εσγατον υπολείμενον, τοι τον χαλλίαν pai ταυτήσασα ἃ 
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a *, , ev 

p.83»5 Τὴν μὲν γὰρ οὐσίαν ἅπασαν ἔστιν ὁρίσασϑαι τὴν τοι- 55r 
αύτην, τὰ δ᾽ ἄπειρα οὐχ ἔστι διεξελϑεῖν νοοῦντα. 

Τὴν τοιαύτην φησὶ τὴν μὴ Ὑενιχωτάτην ἀλλὰ τὴν μετ᾽ αὐτὴν 
πᾶσαν, οἷον πάντα τὰ ὑπάλληλα γένη x«i εἴδη μέχρι τῶν ἀτόμων: ἁπλῶς 

5 γὰρ οὐσίαν οὐδέ τι τῶν χαϑολικωτάτων ἔστιν δρίσασϑαι, ἀλλὰ OU ὕπο- 10 
γραφῆς γινώσκεται. εἰ τοίνυν πᾶσαν τὴν τοιαύτην οὐσίαν ἐστὶν ὁρίσασϑαι 
δυνατόν, ἀδύνατον ἄρα ἐπ᾽ ἄπειρον τὰς χατηγορίας ἰέναι. τὸν μὲν γὰρ 

ὁριζόμενον δεῖ διεζελϑεῖν ἁπάσας ταύτας, ἵνα εἰδείη ἕχαστον τῶν ἐν τῷ 
δρισμῷ παραλαμβανομένων: τὰ δὲ ἄπειρα δὶεξελϑεῖν ἀδύνατον. ὥστε εἰ 

10 ἀληϑῶς ὁριζόμεϑα, οὐκ ἐπ᾽ ἄπειρον αἱ χατηγορίαι. τὸ δὲ νοοῦντα προσέ- 
ϑηχεν ἀντὶ τοῦ “εἰδότα ἕχαστον τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ παραλαμβανομένων᾽ " 
οὐδὲ γὰρ ἄλλως ἐνδέχεται ὁρίσασϑαι: νοεῖ δὲ ἕχαστον ἕχάστου ὁρισμὸν 15 

ἀποδιδούς. ὥστε εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον αἱ χατηγορίαι, ἀνάγχη οὐσίαν τινὰ δριζο- 
μένους τὰς ἐπ᾽ ἄπειρον αὐτῆς χατηγορουμένας διεξελϑεῖν" τοῦτο Oi ἀδύνατον. 

15 p.83b9 Ὡς μὲν δὴ γένη ἀλλήλων οὐχ ἀντιχατηγορηϑήσεται" 

ἔσται γὰρ αὐτὸ ὅπερ αὐτό τι. 

Πρότερον συγχωρήσας ὡς γένος T, διαφορὰν χατηγορεῖσϑαι τὸ παρὰ 
φύσιν χατηγορούμενον xal δείξας ὅτι οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον αἱ χατηγορίαι, νῦν 

xal πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐνίσταται, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται: ἀντιχατηγορεῖσθαι ἀλλή- 20 

20 λων ὡς γένη. εἴπομεν δὲ ἱχανῶς περὶ τούτου. 

p.83b10 Οὐδὲ μὴν τοῦ ποιοῦ ἣ τῶν ἄλλων οὐδέν, ἂν μὴ χατὰ 

συμβεβηχὸς χατηγορηϑῇ. 

NUN ἐξ ow ΄ e ea ΄ » ' 1 , Εἰπὼν "7, γάρ tot ὡς οὐσία χατηγορηὃ σεται xal xarà παράλειψιν 
Ὁ Ὁ M c n. “ὡς δὴ ' , 3 2 , bi e - , - 

δεδωχὼς ἡμῖν νοῆσαι τὸ χατὰ συμβεβηχός, εἶτα ἐλέγξας τὸ ὡς οὐσίαν νῦν 

25 τῷ σι ΟΝ É 

- ὍΣ 

«x e - εἰ c^ g^ LA a c TE το 
o 
το -- 

E o^ wv X 2S2 c .« -3 o roo) 
n 
ct a — 2S2 c ce e^ z Ὡ 

TO 
-Ὡ- Bs] C^ a c x XN ES] εἰ - -L o o) o C 7E q - o d . 

xai πρῶτον μὲν ὡς ἐπὶ μιᾶς χατηγορίας, τοῦ ποιοῦ, ἐποιήσατο τὸν λόγον, 
Y Ὁ ys 21 15] /- - , » cx i ad , ἔνϑα ἔλεγεν “ἔτι εἰ μἡ ἐστι τόδε τοῦδε ποιότης. νῦν δὲ χοινῷ λόγῳ 

δείχνυσιν ὅτι οὐδεμίαν τῶν παρὰ φύσιν χατηγοριῶν ἐνδέχεται ὡς συμβεβη- 

χὸς χατηγορεῖσϑαι οὗ χατηγορεῖται: οὐδὲ γὰρ οὐσίαν τῶν συμβεβηχότων 

1 ὁρίσασϑαι ἔστι R 9 post γὰρ add. φησιν a οὐδέν Ra ὁρίσασϑαί 
ἐστιν ἃ 6 τὴν τοιαύτην πᾶσαν ἃ 1 δυνατόν om. R, at cf. p. 252,18. 14 

post ἄπειρον add. εἶναι U mpotévat τὰς κατηγορίας ἃ τὸν scripsi: τὸ RUa 
8 εἰδὴ U 9 διελϑεῖν Ua 10 οὐχέτ᾽ ἐπ᾽ a 13 εἰ om. R post 
ἀνάγκη add. χαὶ a! τὴν οὐσίαν, om. τινὰ ἃ 13. 14 ὁριζομένους a?: δοισμοὺς RU: 

ὁρίσασϑαι a! 14 τὰς --- ἀδύνατον om. a! αὐτῆς scripsi: αὐτῇ Ua?: om. ut 

sequentia usque ad 15 οὐχ R 15 οὐχ om. a κατηγορηϑήσεται R. 

11 πρότερον] bl 20 post δὲ add. ἤδη ἃ εἴπομεν] p. 245,177 sq. 21 οὐϑὲν U(D) 

23 εἰπὼν] ἃ 89 ἢ γάρ τοι ex Arist. seripsi: γὰρ ἤτοι U: γὰρ τὸ ἣ R: γὰρ ἄνωϑεν τὸ 

ἣ ἃ 26 πρότερον U piv a: om. RU ὡς Ua: τὸ R 21 ἔλεγεν] ἃ 86 
28 οὐδεμία ἃ 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 22 [Arist. p. 89 10. 12] 249 

οὔτε τὰς λοιπὰς ἀλλήλων. f δὲ d zl 
, 5 σ - ΄ ΄ 
όδειξις, ὅτι πᾶσαι αἱ κατηγορίαι᾽ συμ- 55r 

βεβηχότα εἰσὶ τῶν οὐσιῶν, οὐδεμία δὲ ταῖς λοιπαῖς συυβέβηχε, διότι μηδὲ 
ἐν ἄλλοις ὑποστῆναι δύνανται εἰ μὴ ἐν τῇ οὐσία. 80 

' - [4 [4 3 ») m) 

5 Τρεῖς ὑποϑέσεις ὑπέϑετο χαϑ᾽ ἃς οἷόν τέ ἐστιν ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς 
ν᾿ Ἁ , y Ἁ e 

δὴ τὴν ὑποτιϑευμένην ὡρισμένων 

ὅτι χαϑόλου τῶν χατα- 

χατηγορίας. ἐλέγξας οὖν τὴν μίαν, λέγω 
τῶν ἄχρων τὰ μεταξὺ ἄπειρα εἶναι, εἶτ S2 e n 

2 4X4 

S2 LA] 

φάσεων πεπερασμένων οὐσῶν ἀνάγχη πᾶσα χαὶ τὰς ἀποφάσεις πεπεράνϑαι 35 

xai μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι, μετῆλθεν ἐπὶ τὰς λοιπὰς τῶν ὑποθέσεων xai 
' 

10 ἔδειξεν ὅτι οὐχ οἷόν τε ἐπὶ τὸ ἄνω ἘΝ ἄπειρον ἰέναι. χαὶ πρῶτόν γΞ 
ἔδειξεν ὅτι τὰ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενα οὐχ εἰσὶν ἄπειρα. ἐν τῷ τί 

ἐστι ὃὲ χατηγοροῦνται τὰ γένη xai αἱ διαφοραὶ τῶν εἰδῶν οὐ uóvoy ἐπὶ 
σ 

τῆς οὐσίας ἀλλὰ xai ἐπὶ τῶν ἄλλων χατηγοριῶν. ὅτι δὲ οὐχ ἄπειρά εἰσι τὰ 

ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα, ἔδειξε τῇ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ" ε (met 

15 εἴη, φησίν, οὐδὲ 6pícasUat τὰ πράγματα οὐδὲ γνῶναι ἐνδέχεται. εἰ γὰρ 40 

βουληϑείημεν ὁρίσασϑαι τὸν ἄνϑρωπον χαὶ εἴπωμεν ζῷον εἶναι λογιχὸν 
ϑνητόν, ἵνα γνῶμεν ἀληϑῶς τί σημαίνει 6 δρισμός, δεῖ ὁρίσασϑαι ἕχαστον 
τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ παραληφϑέντων xal πάλιν ἐχείνων ἕχαστον. εἰ οὖν μὴ 

ἵστανται αἱ χατηγορίαι, ἀδύνατον ὀρίσασϑα! vv τὸ ἄπειρον γὰρ ἀδιεξίτητον" 
΄ ^ 

20 γνῶναι δέ cxt οὐχ ἐνδέχεται τῶν ἀρχῶν αὐτοῦ μὴ διεγνωσμένων, λέγω δὴ 
τοῦ γένους. οἷον τὸν ἄνϑρωπον γνῶναι οὐχ ἔστι μὴ ἐγνωσμένου τοῦ ζῴου" 
τὸ δὲ ζῷον πάλιν οὐχ ἴσμεν, τί σημαίνει, uT, τὸ τούτου γένος εἰδότες, xai τοῦτο 45 

οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ ποιοῦ xai ποσοῦ χαὶ τῶν ἄλλων. ταῦτα 

οὖν εἰπὼν xal ϑελήσας τὸν λόγον ἐπεχτεῖνα! μὴ μόνον ἐπὶ τῶν xav οὐσίαν 

35 χατηγχορουμένων ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν συμβεβηχότων ταῖς οὐσίαις (καὶ ταῦτα 

γὰρ χατηγοροῦνται τῶν οὐσιῶν: φαμὲν γὰρ τὸν ἀνϑρωπον λευχὸν εἶναι T, 

τρίπηχυν), ἔλαβεν ἐχ διαιρέσεως ποσαχῶς τὰ χατηγορούμενα χατηγοροῦνται. 
χαὶ ἔδειξεν ὅτι τῶν ἀατηϊβρούμενει τὰ μὲν χυρίως λέγεται χατηγορεῖσϑαι, 50 

ὅσα χατὰ φύσιν χατηγορεῖται" χατὰ φύσιν δὲ χατηγορεῖται ὅσα [ἢ] ἐν τῷ 

30 τί ἐστι χατηγηρεῖται, ὥσπερ τὸ ζῷον τοῦ ἀνθρώπου T, τὸ χρῶμα τοῦ λευχοῦ, 
χαὶ ὅσα ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶν ἐχείνῳ xa οὗ χατηγορεῖται, ὥσπερ τὰ Gou- 

βεβηχότα τῶν οὐσιῶν. παρὰ φύσιν δὲ χατηγορεῖτα! 5 τε οὐσία τῶν συῳ- 
βεβηχότων xai τὰ συμβεβηχότα τῶν συμβεβηχότων, ὅσα μὴ ἐν τῷ τί ἐστ' 

1 post ἀλλήλων add. κατηγοροῦμεν ἃ 2 ταῖς λοιπαῖς scripsi: τῇ λοιπῇ RUa 

ὃ εἰ μὴ Ua: ἣ R 4 δὲ ἃ τὰ ἃ 8ὃπ 

10. 11 καὶ ---ἔδειξεν RUa?: δείξας a! 10 1c U " tc R 13 οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρόν a 

εἰσι om. R 16 εἴποιμεν a, at cf. p. 250,21. 22 1? δεῖ Ua: τί R 
18 περιληφϑέντων R 20 ἐγνωσμένων U 22 οὐχ---σημαίνει RUa?: οὐ δυνατὸν 

ἐπεράνϑαι RU: πεπερασμένας εἶναι ἃ 

γνῶναι a! τὸ τούτου (τοῦ U)— xai RUa?: τοῦ γένους αὐτοῦ ἐγνωσμένου. ἀλλὰ a* 

20 οὐχ om. a? ποσοῦ — ποιοῦ à 24 γ᾽ οὖνῦ 21 χατηγορεῖται ἃ 

29 χατηγοροῦνται utrobique R χατὰ φύσιν δὲ---80 κατηγορεῖται om. ἃ ἢ delevi 

80 ὅπερ U 
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χατηγορεῖται. εἶτα ἔδειξεν ὅτι οὐδὲ αἱ παρὰ φύσιν χατηγορίαι ἐπ᾿ ἄπειρον 
προέρχονται. ταῦτα οὖν δείξας ἀνατοέχει εἰς τὸ προχείμενον: τοῦτο δὲ 

ἣν τὸ δεῖξαι ὅτι οὐδὲ | τὰ συμβεβηχότα ἐπὶ τὸ ἄνω ἐπ᾽ ἄπειρον τῶν 55v 
οὐσιῶν χατηγοροῦνται!. χαὶ δείχνυσι τοῦτο πάλιν διὰ τῶν προδεδειγμένων. 

ἐλέγουξεν χαὶ λογιχὴν χαλεῖσϑαι τὴν τοιαύτην δεῖξιν. διότι οὐχ ἐπὶ h i i i 9 σι o ̓Ξ o E [0] Ὁ 
, - E) y p ies 2 IP M - 9 EON (5 n 2 ^ M 

uóvov τῶν χατ᾽ οὐσίαν ὑπαρχόντων x«l τῶν x«ü αὑτὸ ἁρμόζει ἀλλὰ xol 
ἐπὶ πάντων τῶν ὁπωσοῦν χατηγορουμένων χατὰ φύσιν. διόπερ ἔνϑα λοιπὸν 

ἀποδειχτιχῶς χαὶ μὴ λογιχῶς δείχνυσι μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι τὰς χατηγο- 5 
ρίας, οὐχ ἐνδέχεται λοιπὸν τοῖς ἐπιχειρήμασιν ἐχείνοις ἐπὶ πάντων ἁπλῶς 

10 τῶν χατηγορουμένων χρήσασθαι. οὕτως ἄρα λογιχὰς δείξεις φησὶ τὰς 

χοινοτέρας χαὶ πλείοσιν ἐφαρμοζούσας. ὅπερ οὖν εἶπον, δείχνυσιν ἐν τούτοις 

ὅτι οὐδὲ τὰς ἀπὸ τῶν συμβεβηχότων ταῖς οὐσίαις χατηγορίας ἐνδέχεται 
ἐπ᾽ ἄπειρον ἰέναι. δείχνυσι δὲ διὰ τῶν δεδειγμένων. εἰ γὰρ ἐδείχϑη ὅτι 

4 (ἧς ΄ 

τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα πάντα πεπερασμένα, πεπερασμένα δὲ xol 10 

15 τὰ γένη τῶν χατηγοριῶν (τοῦτο γὰρ ἐχ τῆς ἐναργείας ἔχομεν: πᾶν γᾶρ, 

ὃ ἂν εἴπῃς, ὑπὸ μίαν τῶν δέχα χατηγοριῶν ἀνάγεται), εἰ τοίνυν χαὶ τὰ 

γένη τῶν χατηγοριῶν πεπέρασται, xal τὰ ἐν ἐχάστῃ δὲ γένη T εἴδη memé- 
ρασται (τοῦτο γὰρ δέδειχται), δῆλον ἄρα ὅτι xai αἱ ἀπὸ τῶν συμβεβηκότων 

χατὰ τῆς οὐσίας χατηγορίαι πεπερασμέναι εἰσί: τὸ γὰρ ἐκ πεπερασμένων 
20 συγχείμενον χαὶ αὐτὸ πεπέρασται. οὐδὲν Oi γεῖρον ἴσως xal ἐπὶ παρα- 

δείγματος γυμνάσαι τὸν λόγον. οἷον εἰ χατηγοροῖτο τοῦ ἀνθρώπου τὸ l5 

λευχὸν χαὶ ϑελήσωμεν γνῶναι τί ποτέ ἐστι τοῦτο ὃ χατηγορήϑη τοῦ Gv- 

ϑρώπου, ἀνάγχη δήπου τοῦτο δρίσασϑαι, ὅτι ἔστι χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως. 
χατηγορήσομεν οὖν τοῦ λευχοῦ τὸ χρῶμα, xol πάλιν τούτου, εἰ τύχοι, τὸ 

25 ποιόν. δέδειχται ὃὲ ὅτι τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα πάντα πεπέρασται. 
ὁμοίως δὲ x«l ἐπὶ τοῦ ποσοῦ x«i τῶν λοιπῶν. δέδειχται ἄρα ὅτι χαὶ αἱ 
ἐχ τῶν συμβεβηχότων χατὰ τῆς οὐσίας χατηγορίαι ὡς ἐπὶ τὸ ἄνω πεπε- 
ρασμέναι εἰσίν. ὅτι ὃὲ xal ἐπὶ τὸ χάτω αἵ χατηγορίαι πεπερασμέναι εἰσί, 20 

λέγω δὴ ἐπὶ τὰ ὑποχείμενα, συντόμως δείχνυσι. πάντα γὰρ τὰ συμβεβη- 

80 χότα, φησί, χατὰ τῆς οὐσίας χατηγορεῖται. ὥρισται δὲ τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ 
πάντα, ἐπὶ μὲν τὸ ἄνω τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτῆς κατηγορούμενα, ἐπὶ δὲ τὸ 

ὦ τὰ ἄτομα" τοῦτο γὰρ προφανὲς ἐχ τῆς ἐναργείας, ὅτι τὰ ἄτομα xac. 

ενὸς ἄλλου χατηγορεῖται. εἰ τοίνυν ὥρισται ἐπὶ τὸ χάτω T7, οὐσία, τῆς 

δὲ οὐσίας χατηγορεῖται τά τε ἐν τῷ τί ἐστι τῆς οὐσίας xai τὰ συμβεβη- 25 

35 χότα πάντα, δῆλον ἄρα ὅτι χαὶ ἐπὶ τὸ ἄνω πεπέρασται πάντα τὰ χατηγο- 
ρούμενα (τοῦτο γὰρ δέδειχται διὰ τῶν ὁρισμῶν) xal ἐπὶ τὸ χάτω. ἔσχατον 

γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς χατηγορουμένοις ἢ ἄτομος οὐσία" τὸ γὰρ τελειωτιχὸν 

2 οὖν RU: δὲ ἃ 4 χατηγορεῖται R πάλιν τοῦτο ἃ 5 ἐλέγομεν] p. 384,9 sq. 

δεῖξιν RU: μέϑοδον τῆς ἀποδείξεως a 9 λοιπὸν om. R 18 ὅτι om. U 14 post 

πεπερασμένα prius add. εἰσὶ a 16 ἂν b: ἐὰν RUa 11 ἑχάστω Ra γένει 7j 

εἴδει R 20 δὲ om. U 21 post ἀνϑρώπου add. 7, τοῦ ζώου a 24 χατηγορήσομεν 

seripsi: χατηγορήσαμεν libri εἰ τύχοι τούτου ἃ 28 post εἰσίν add. zai R 29 ἐπὶ 

τὰς ὑποχειμένας U: ὑποχειμένας a? 29, 30 φησι τὰ συμβεβηχότα ἃ 92 post ἐναργείας 

add. αὐτῆς ἃ 84 τε om. ἃ 96 δέδειχται] p. 82} 88 sq. 91 τελικὸν pr. U, corr. U? 
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πάντως οὐσία τίς ἐστι. xal πᾶν συμβεβηχὸς πάντως οὐσίας τινὸς χατηγο- 55v 
ρεῖται, xai εἰς τοῦτο ἔσχατον λήγουσιν ai τῶν συμβεβηχότων χατηγορίαι, 
λέγω δὴ τὴν οὐσίαν. τῆς δὲ οὐσίας ἔσχατον αἱ ἄτομοι οὐσίαι" ταύτας γάρ, 
ε T Jy i» - IDA σ ^N b ΄ - CEA 

ὡς εἶπον, xat' ἄλλων χατηγορηϑῆναι ἀδύνατον. ὅτι δὲ xal αἱ τῆς οὐσίας 30 

5 χατηγορίαι εἰς τὰ ἄτομα χαταλήγουσι, προφανές. δέδειχται ἄρα ὅτι xad 

ἐπὶ τὸ χάτω πεπερασμέναι εἰσὶν αἱ χατηγορίαι: χάτω γὰρ πάσης χατηγο- 

ρίας αἱ ἄτομοι οὐσίαι. 

᾿Αλλὰ δὴ ὅτι 000 ̂ 2 
^- [rd ΕῚ » SEN * 
δῆλον οτι Οὐχ ἔσται ἔπι τὸ ἄνω ἀπειρα. 

^ » » Y 

πὶ τὸ ἄνω ἄπειρα ἔσται. τὰ χατηγορούμενα 

[4 IJ L ^ - [4] "^ , "^ , - 

10 p.83b13 Ἑχάστου γὰρ χατηγορεῖται ὃ àv σημαίνῃ T, ποιόν τι ἡ 

ποσόν τι ἣ τῶν τοιούτων. 

Εἶτα τίνα εἰσὶ τὰ χατηγορούμενα, ἀπαριϑμεῖται, ὅτι ἥτοι αἱ τοῦ συμ- 

βεβηχότος κατηγορίαι Y, τὰ ἐν τῇ οὐσία. τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ δέ φησ! τὰ ἐν 

τῷ τί ἐστι τῶν οὐσιῶν χατηγορούμενα" ταῦτα δέ εἰσι τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη 
M e 15 xal αἱ διαφοραί. πάντα δὲ ταῦτα, φησί, δέδειχται πεπερασμένα ἐπὶ τὸ 

2 τὶ [0] dp ἄνω. εἶτα, ἐπειδὴ ἐνδέχεται xal ἑχάστης χατηγχορίας πεπερασμέν 
ἐχούσης υηδὲν ἧττον ἀπείρους εἶναι τὰς χατηγορίας, εἴ γε τὰ γένη τῶν 40 

χατηγοριῶν μὴ δέχα ἦν μόνον dAX ἄπειρα (ἀπείρων γὰρ ὄντων τῶν γενῶν, 

πάντων δὲ χατὰ τῆς οὐσίας χατηγορουμένων, xdv ἐχάστη πεπερασμένα 

20 περιεῖχεν, ἄπειρα πάλιν συνέβαινεν εἶναι τὰ χατὰ τῆς οὐσίας χατηγορού- 

psya), διὰ τοῦτο οὖν xai τοῦτο προστίϑησι, ὅτι xal τὰ γένη τῶν χατηγο- 
, 

ριῶν πεπέρασται. εἶτα xal ἀπαριϑμεῖται ταῦτα. 

p.83b17 Ὑπόχειται δὲ ἕν xqU* ἑνὸς χατηγορεῖσϑαι. 
- 5 ᾿ς 75 τὰ. Ὁ ΄ - M τ VON σ δ δ Ὁ, 

"y ταις ἀποηοεξιζεσι Οἡλήνοτι" τοῦτο γὰρ εἰπε χαὶι ἔμπροσϑεν, Ott αἱ 45 

τῷ σι 
26 δείξε p. c ΞΞ ἘΣ , SN Ἔ , " εἶ "^ ' v PR. M^ 

απούξιςζεις Ey Xt τούτων οξιχνυοῦσιν, Ti πόσον Ἢ ποιὸν f τι τῶν ἄλλων, 

ec v [4] Ὁ e 3X QT» ^ ' ' M ΄ - 
ὥταν &y xa ενος χατηγορηϑῇ . ἡυνατον 199 χα! συμπεπλεγμένας ποιεῖσϑαι 

πλειόνων τὰς χατηϊορίας, ὡς ὅταν εἴπω ᾿ Σωχράτης ἄνϑρωπος φιλόσοφός 

Q ὧν 
, 342 [4 , ^ ow OS - - guy'* ἀλλ᾽ οὐχ εἷς ὃ χατηγορούμενος ὅρος" δεῖ δὲ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς 

ὧν τὶ t λοῦς εἶναι τοὺς ὅρους. τοῦτο οὖν προσέϑηχεν, οὐχ ὅτι, εἰ uy ἕν χαῦ᾽ 
) 

29 o (0^ τ o v χατηγορηϑῇ. λυμαίνεταί τι τὸ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον γίνεσϑα! τὰς χατηγο- 50 τη ορη ὕ μ GE τὸ τὸ pne «met (vs “τὰς Unt τὶ 
, 5 ) [ed e hi A] ^ ^ , , 

(ac, ἀλλ᾽ ὅτι αἴ πρὸς τοὺς συλλογισυοὺς παραλαυβανόυεναι χατηγορίαι , ἵ h i e h ! 

τοιαῦται εἶναι ϑέλουσιν. 

4 ὡς εἶπον post ἄλλων colloc. ἃ ἄλλου U 9 εἰς] εἰσὶ R 6 γὰρ scripsi: δὲ 

libri 8.9 om. a 8 ὅτι om. R 9 cias R 10. 11 lemma post p. 249,4 

ἔσται habent RU 11 τέ om. R post ἢ add. τι a Arist. (om. ABedfnpu) 

13 δὲ ἐν τῇ οὐσίᾳ a 14 ἐστι alt. 1. U 15 δὲ seripsi: γὰρ Ua: om. R ταῦτα 
ante πάντα colloc. R 16.17 περιεχούσης RU: ἐχούσης γένη a 11 elvat τὰς 
χατηγορίας ἀπείρους ἃ 18 εἶεν ἃ μόνον ἃ: μόνα RU 19 χἂν Ra!: καὶ ἐν U: 

ἐν a? 19. 20 πεπερασμένη ὑπάρχη a! 20 συμβαῖεν a! 2] προστίϑησι καὶ τοῦτο à 
24 ἔμιπροσϑεν] p. 8921 ---28 29 τοῦτο οὖν RUa?: διὰ τοῦτο οὖν τοῦτο a! μὲν (post 

εἰ) a? 20 χατηγορηϑείη ἃ 3l ὅτι a: om. RU λαμβανόμεναι RR: γινόμεναι a! 
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» 

p.83b18 Αὐτὰ δ᾽ ἑαυτῶν, ὅσα μὴ τί ΝΣ στι, μὴ κατηγορεῖσϑαι. 

Τουτέστ' xol τοῦτο ἡμῖν ὑπόχειται, μηδευίαν χατηγορίαν αὐτὴν ἑαυτῆς 
χατηγορεῖσϑαι, εἰ μὴ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγοροῖτο᾽ οἷον οὐ χατηγορεῖται τὸ 

λευχὸν τοῦ φαλαχροῦ, εἰ οὕτω τύχοι. τὸ μέντοι χρῶμα τοῦ | Xsuxoü* τὶ ὅθ᾽ 

γάρ ἐστι τὸ λευχὸν τοῦ χρώματος. αλλ οὐδὲ ἄλλο συμβεβηχὸς ἄλλου 

συμβεβηχότος χατηγορεῖται. ταῦτα δὲ νῦν ἀναλαμβάνει, ἵνα διαχρίνῃ τῶν 
χατὰ φύσιν τὰς παρὰ φύσιν χατηγορίας. 

p.83b19 Συμβεβηχότα γάρ ἐστι πάντα, ἀλλὰ τὰ μὲν xaU' αὑτά, 
^ ) ΄ 

τὰ δὲ χαῦ ἕτερον τρόπον. 

Τὸ γὰρ χρῶμα τῷ λευχῷ μὲν χαϑ᾽ αὐτὸ ὑπάρχει, Σωχράτει ὃὲ xo? 
vspov τρόπον: συμβέβηχε γὰρ αὐτῷ xai οὐ χαϑ᾿ αὑτὸ αὐτῷ ὑπάρχει. 

Q^ (04 δὲ “γάρ᾽ σύνδεσμος αἰτίας ἐστὶν ἀπόδοσις τῶν προειρημένων, λέγω δὴ 
τοῦ μὴ χατηγορεῖσϑαι ἀλλήλων τὰ συμβεβηκότα, εἴ γε ἕν μόνον ἐστὶ τοῖς 
συμβεβηχόσιν ὑποχείμενον γενέσϑαι δυνατόν. 10 

σ Ψ 

p.83b22 Οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων τίϑεμεν εἶναι, ὃ οὐχ ἕτερόν τι 
ἣν λέγεται ὃ λέγεται. 

t *^* — , e , e ! d M , , 

Oct οὐδὲν τῶν συυμβεβηχύτων ὑποχείμενον ἑτέρῳ τινὶ γενέσϑαι δύναται, 
τὰ 

διὰ τούτων δείχνυσιν: ἕχαστον γὰρ τούτων ἄλλο τι πρότερον ὃν οὕτως 
(η. χεῖνο λέγεται ὅπερ λέγεται. τὸ γὰρ λευχὸν T, ξύλον ἐστὶν ἣ λίϑος Tj τι 

m 

᾿ τοιοῦτον, εἶτα λευχὸν εἶναι λέγεται" ὁμοίως τὸ τρίπηχυ, τὸ δεξιὸν ἣ τῶν 
ἄλλων ὁτιοῦν. 

p.83523 ᾿Αλλ᾽ αὐτὸ ἄλλου xal ἄλλ᾽ ἄττα xaU' ἑτέρου. 15 

Αὐτὸ μέν, φησί, τῶν συμβεβηχότων ἔχαστον οὐδενὶ ὑπόχειται" αὐτὸ 
^N Ἄν 7e 2. ' , ' » Quis » * , 

Oi x4 ἑτέρου τινὸς λέγεται xai ἄλλο xav ἄλλου: οἷον λευχὸν μέν, εἰ 
, J ΄ ^ , , ^N N , ^ 2 » 

τύχοι, χατὰ χιόνος T, ψιμμυϑίου, μέλαν δὲ xarà πίσσης T, ἐβένου 7| τινος 
- e , » ^N - b] , » 5 ) , M » M 

τῶν ὁμοίων. ἔνια δὲ τῶν ἀντιγράφων ἔχουσιν ἀλλ᾽ αὐτὸ ἄλλου xal 
» 478 , , ) » - , ^ 3). 0/3. , 

τοῦτο χαϑ' ἑτέρου. λέγοι δ᾽ ἄν, οἷον εἰ λευχὸν μὲν xav ἀνθρώπου χατη- 

Ἰοροῖτο, τοῦτο δὲ χατὰ Σωχράτους, xal τὸ λευχὸν χατὰ Σωχράτους. 20 i , ? - 

1 δὲ αὐτῶν RUa οἵ, vs. 2 9 post γὰρ add. μέρος Ra τὸ λευχὸν τοῦ χρώματος 

mrg. U: τοῦ λευχοῦ τὸ χρῶμα R, pr. U: τοῦ χρώματος τὸ ἰλευχόν ἃ 6 χατηγορεῖται 

συμβεβηκότος ἃ 6.' τὰς κατὰ φύσιν «al τὰς ἃ 8 ante cou. add. Οὐ ἃ 

αὑτὸ R 10 ἑαυτὸ R 12 αἴτιός a! ἀποδείξεως Ra! 13 μὴ om. ἃ 

14 post ὑποκείμενον add. «a^ ἕτερον ἑτέρῳ ὑποκείμενον a! ἀδύνατον Ra! 19 ὅπερ 

λέγεται om. ἃ 20 δίπηχυ Ua! τὸ alt. RUa?: δὲ a! 22 αὐτὸς pr. U 

ἄλλου Ra, corr. U: ἄλλοις pr. U, Arist. at cf. vs. 26 25 κατὰ prius om. a post 

κατὰ prius add. τινος U ante dw. add. coo U ἐβαίνου a 26 τῶν ἄλλων Ra 
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.83»94 OS εἰς τὸ ἄνω ἄρα ἕν χαϑ᾽ ἑνός. 56: p 

* * * χατηγορεῖται T χατὰ πλειόνων, διὰ μὲν τούτων 

οἷόν τε ἕν χαϑ᾽ ἑνὸς χατηγορεῖσϑαι ἐπ᾽ ἄπειρον. ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς δείξει 
ὅτι οὐδὲ ἕν χατὰ πλειόνων" πολλὰ γὰρ xaü' ἑνὸς οὐδέποτε ἐν συλλογισμῷ 

vt, χατηγορεῖται 
* 

5 λαμβάνετα: χατηγορούμενα. χαὶ ἄλλως" εἰ ἕν xa? 
*, ? ν ^ — e *$ NN , ? e , - - , * A s ἐπ᾿ ἄπειρον, δῆλον ὅτι οὐδὲ πλείονα xaU' ἑνός" ἐν γὰρ τοῖς πλείοσι πολλαὶ 25 7 (n^ 

- o^ v) 

μονάδες. 

p.83b26 Καϑ’ àv μὲν γὰρ λέγεται τὰ συμβεβηχότα, ὅσα ἐν τῇ 
οὐσίᾳ ἑχάστου" ταῦτα δὲ οὐχ ἄπειρα. 

10 Εἰπὼν ὅτι οὐτ᾽ ἐπὶ τὸ ἄνω οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ χάτω τὸ ἄπειρον, ἑχάτερον 
τούτων δείχνυσι. xal πρῶτον πῶς οὐχ ἐπὶ τὸ χάτω. καϑ᾽ ὧν γάρ, φησί, 
τὰ συμβεβηκότα χατηγορεῖται, τουτέστι τὰ ὑποχείμενα τοῖς συμβε bieten 
ai οὐσίαι εἰσίν. οὐσίαι δὲ τὰ γένη xoi τὰ εἴδη xol τὰ ἄτομα" φαμὲν qàp 
xal ὅτι τὸ ζῷον λευχόν ἐστι, xal ὅτι ὁ ἄνϑρωπος λευχός ἐστι, χαὶ ὅτι 6 80 

15 Σωχράτης λευχός ἐστι. πεπερασμέναι δὲ : οὐσίαι εἰσίν: εἴπομεν γὰρ 
»ν » ΄ εἰς ἔσχατον τὰ ἄτομα χαταλήγουσιν. ὥστε ε χεινται μὲν πάσῃ χατηγορία 

αἱ οὐσίαι, αὐταὶ ἄρα πεπερασμέναι ἐπὶ τὸ gh αἱ χατηγορίαι. 

p.83b27 Ἄνω δὲ ταῦτά τε xol τὰ συμβεβηχότα, ἀμφότερα οὐχ 
ἄπειρα. 

"u * ' » - - 

20 τι οὐδὲ ἐπὶ τὸ ἄνω ἄπειρα. τὰ γὰρ ἐπὶ τὸ ἄνω τῶν χατηγοριῶν, 
ἡ νὴ τὰ ἐν τῇ οὐσία ἐστί: φαμὲν 168 ὃ ἄνϑρωπος ζῷον, τὸ ζῷον ἔμψυχον, 35 

^ M τὸ ἔμψυχον σῶμα, τὸ σῶμα οὐσία᾽. xol τὰ συμβεβηχότα δὲ πάντα πεπέ- 

pavcat* χαὶ γὰρ ταῦτα χατὰ τῶν οὐσιῶν χατηγοροῦνται. ταῦτα 
δέδειχται ἔμπροσϑεν πεπερασμένα, ἔνϑα ἐδείχνυμεν ὅτι τὰ ἐν τ 
χατηγορούμενα πάντα πεπέρασται: ἐδε 
ἑχάστη τῶν χατηγοριῶν πεπέρασται. ὥστε xal ἐπὶ τὸ ἄνω χαὶ ἐπὶ τὸ χάτω 

είχϑη γὰρ ἐχεῖ διὰ τῶν ὁρισμῶν ὅτι [5v] Qu 

πεπερασμέναι εἰσὶν αἱ χατηγορίαι. 

2 laeunam indicavi, supple ᾿Επεὶ τὸ ἕν ἢ καϑ᾽ ἑνὸς χατηγορεῖται---πλειόνων om. a! 

ἢ Ua?: xai R διὰ πλειόνων ἔδειξε τοῦτο, d ι ἃ 9 xa9' ἑνὸς ἕν ἃ 

ἐφεξῆς} c. 23 p. 8453 sq. 4 πολλὰ Ua: ἃ R 10 τὰ ἄνω ---τὰ χάτω ἃ 
ἐπὶ alt. a: εἰς RU 13 αἱ om. U λέγομεν a 14 ἐστι prius om. Ra 

ἐστι alt. om. R 19 ἐστι om. Ra εἴπομεν] p. 250,32 16 εἰ om. U 

11 αὐταὶ scripsi: αὐτῆς RU: om. a πεπερασμέναι dpa Ra 20 ἀπειρία U 

τὰ (ante dvo alt.) a 21 τὰ pr. U, a: ταῦτα corr. U: τά τε R λέγομεν ἃ 

22 τὸ ἔμψυχον om. a τὸ σῶμα οὐσία a: om. RU δὲ a: om. RU 
29 «xai ταῦτα γὰρ ἐχ---χατηγοροῦντες R πάντα δὲ ταῦτα U 94 ἔμπροσϑεν] 

p. 820 81 sq. 259 κατηγορούμενα om. ἃ 26 x«i prius om. U 
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) ΄ v T ΄ »" , - 

p.83»928 ᾿Ανάγχη ἄρα εἶναί tt οὗ πρῶτόν tt χατηγορεῖται. 56r 

διε - CAN ὑπο Ἱ N Ἔν A 5 MEE SE iae 

Συμπεραίνεται διὰ τούτων τὰς τρεῖς ὑποϑέσεις. ἀνάγχη οὖν, φησίν, 
T , Y - τὴ - - ^, » 

εἶναί τι ἔσχατον οὗ dot c us αἰ τι" τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἄτομον, 
οὗ πρώτως χατηγορεῖται τὸ εἰδιχώτατον εἶδος. xal οὕτω χατὰ συνέχειαν 4s 

προϊουσῶν τῶν χατηγοριῶν ἵστανται εἴς τι -— χαϑ᾿ οὗ οὐδὲν ἕτερον [1] 

' ' 

χατηγορεῖται. ὥστε xal xà ἄχρα ὥρισται xal τὰ μέσα. 

p.83»32 "Ext δὲ ἄλλος, εἰ ὧν πρότερα ἄττα χατηγορεῖται, ἔσται 

τούτων ἀπόδειξις xoi τὰ ἕξῆς. 

^ αἱ τοῦτον τὸν τρόπον λογιχὸν χαλεῖ, οὐ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν (οὐδὲ — 

* 

10 γὰρ ἐπὶ πλειόνων ἁρμόζει τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα ἀλλ᾿ ἐπὶ μόνων τῶν dmo- 50 

δειχτιχῶν), ἀλλ᾽ ὅτι λαμβάνει τὸ εἶναι ἀπόδειξιν. ταύτῃ δ᾽ ἂν ἀρμθζαι 1 
“δας MR e. a 

B 
5 Ast BÓ, QUE T "n - eT Αλεξαάνδρου ἐξήγησις ἢ ἐπὶ τοῦ προτέρου ἐπιχειρήματος λογιχὸν αὐτὸ διὰ 

τοῦτο λέγοντος, διὰ τὸ λαβεῖν ἀμολργαμένρν ὅτι εἰσὶν δρισμοί. χαίτοι ἔδειξε 

χαὶ ἐν àpyü ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις: ὥστε οὐ δοχεῖ ἀναποδείχτως τοῦτο εἰλης- 

15 φέναι. μήποτε οὖν τὸ “᾿λογιχῶς᾽᾿ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων ἀχουστέον, διότι μὴ ἐπ᾽ 
- ) [eS , ΄ * € 

αὐτῶν τῶν xaÜ αὑτὸ χατηγορουμένων γυμνάζει τὸν λόγον, ὅπερ ποιεῖ ἐν 
εἐς S315 7), CURIE - ON - [4 5. e ' N 

τοῖς ἑξῆς, | ἀλλ᾽ ἐπί τινων ἑτέρων, otov τοῦ λαβεῖν ὅτι εἰσὶν δρισμοὶ xal 56v 

ὅτι εἰσὶν ἀποδείξεις. διὰ μέντοι τοῦ νῦν ἐπιχειρήματος δείχνυσιν, ὅτι ἀπεί- 

ρους εἶναι τὰς μεταξὺ χατηγορίας τῶν ἄχρων ὡρισμένων ὄντων οὐχ ἐνδέ- 
^ “ 5 - [d , o » *, , E *, , 

20 χεται. λαβὼν οὖν ἐνταῦϑα ὡμολογημένον ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις, ἀπαάγε: 

πάλιν εἰς ἄτοπον τὸν λόγον, ὅτι εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον εἶεν αἱ χατηγορίαι, ἀνάγχη 
ἀναιρεῖσθαι τὴν ἀπόδειξιν. ὡμολογημένον δὲ ἔλαβε τὸ εἶναι ἀπόδειξιν διὰ ὅ 
τὸ ἐν ἀρχῇ τοῦτο δεδειχέναι, ἐν οἷς ἐνέστη πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας τὴν 

x c uae ειξιν xad ΕΣ τοὺς ἅπαντα ἀποδειχτὰ εἶναι λέγοντας. πρόεισιν οὖν 

τῷ [2T T, δεῖξις τοῦτον τὸν tpómov. ὧν ἔστι, φησί, mpórspá τινα, τούτων ἔστιν 
*, fW ^ “ ^ - ^ 7 
ἀπύδειις ὧν δὲ ἔστιν ἀπόδειξις, οὐχ ἐνδέχεται ταῦτα εἰδέναι μὴ Ot 
- ^ [4 MJ 5 Lid F 5 , - - NURSE: Kd 

ἱποδείξ ξΞως" ἢ (1*9 αποόξιςις EX πρότέερῶν ctvov πιστοῦυται τὰ οευτερᾶ. ων Ὁ 

QW») Y 

δ᾽ ἔστι τινὰ πρότερα, ἀδύνατον ταῦτα fpes μὴ 1 gene τῶν ΤΣ 
των. δύο γὰρ τρόπο! γνώσεως, 6 τε OU ἀποδείξεως ἐχ τῶν προτέρων τὰ 10 

80 δεύτερα πιστούμενος xal 6 χρείττων T, χατὰ ἀπόδειξιν, ὃ τῶν χοινῶν λέγω 
ἐννοιῶν, xaÜ' ὃν τὰς ἀμέσους γινώσχομεν προτάσεις xol τὰς χοινὰς ἐννοίας, 

2 χαὶ φησὶν, ἀνάγχη ἃ ὃ πρώτως Ua 5 ἵστανται RUa?: ἵσταται ἣ πρόοδος 

αὐτῶν a! “ ἄλλος αὶ Arist.: ἄλλως Ua ἅττα RUa (A B M) ἔσται χτλ. 

om. ἢ ἔσται U (ABDMcefdun): ἔστι ἃ Arist. 9 οὐδὲ Ua: οὐ R 

10. 11 ἀποδειχτῶν R ll ἄλλο τι libri post ἡ add. τοῦ a 12 ᾿Αλεξάνδρου] 

cf. p. 239,92 sq. 18 λαμβάνειν a ὡμολογούμενον sie Ua 14 ἐν ἀρχῇ] c. ὃ 
p. 7255 sq. ὅτι OU ἀποδείξεως Ra τοῦτο ἀναποδείχτως U 15 λογικῶς] 

p. 82535 ὅτι Ra 16 xa9 αὑτὰ U 1" £x Ra 18 ὅτι prius om. U 

20 οὖν RU: xai a ἐπάγει R 22 λάβωμεν KR: λαμβάνει a 22. 28 διότι Rt: 

ὅτι ἃ 28 δέδειχεν Ra 24 ἀποδειχτιχὰ U 21 τὰ δεύτερα πιστοῦται U 

28 αὐτὰ Ua 209 δι᾿ ἀποδείξεως οἴη. ἃ 
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οὐχ ἐχ προτέρων αὐτὰς γινώσχοντες (οὐδὲ γὰρ ἔστιν αὐτῶν πρότερα) ἀλλ᾽ δύ» 
9 , 3 ., Ώ .“ ΄ e v sd ἼΞ 5 - Y, ^N 

ἀμέσως αὐταῖς ἐπιβάλλοντες, ὡς 7, αἴσϑησις τοῖς αἰσϑητοῖς" ἀδύνατον ὃξ 

τὰ ἀποδειχτὰ τοῦτον τὸν τρύπον γνῶναι. ὥστε εἰ ἐπ᾽ ἄπειρον χωροῦσιν 
΄ - v 

αἱ χατηγορίαι χατὰ τὸ μέσον, ἀδύνατον εὑρεῖν ἄμεσον πρότασιν. ἀμέσου 

cQ & προτάσεως μὴ οὔσης ἀλλὰ πάσης τῆς ληφϑείσης δεχομένης μεταξὺ ἕτερον 15 

ρον ἀδύνατον ἀπόδειξιν γενέσϑαι, εἴ ys ἢ ἀπόδειξίς τι ) 

τερα πιστοῦται, τῶν Oi acid μὴ ἐγνωσμένων ὁ 

γνωσϑῆναι. γινώσχομεν πρότερα T, πάλιν δι᾿ ἀποδε i ne. εἰ χἀχείνων 

εἰσὶν ἕτερα πρότερα, T, χρειττ ES ἢ χατὰ ἀπόδειξιν, εἰ χοιναὶ εἶεν ἔννοιαι. 

10 ἐπ᾽ ἄπειρον δὲ τοῦ ληφϑέντος ἔχοντος ξαυτοῦ προηγούμενόν τι, ἐπεὶ um, 
δυνατὸν διεξελϑεῖν τὸ Eee μήτε χρειττόνως αὐτὸ Ἰνῶναι T, χατὰ ἀπό- 30 

σ΄ δειξιν, ἀνάγχη ἄρα μηδ᾽ ὅλως αὐτὸ γινώσχειν. ὥστε ἀναιροῦσιν ἀπόδειξιν 
M xal ὅλως γνῶσιν xai χατάληψιν οἵ ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι έγοντες τὰς χατη- 

E v *, ^ 2 e 
optas. εἰ ὃὲ τοῦτο ἄτοπον χαὶ εστιν ἀποόξιςις, οὐχ £x αἀπειρὴὸν ἀρὰ Ot 

^ , ' , 15 χατηγορίαι. δυνατὸν ὃὲ δεῖξαι ὅτι οὐ μόνον αἱ μεταξὺ οὐχ ἄπειροι ἀλλ 
οὐδ᾽ αἱ ἐπὶ τὸ ἄνω" χαὶ τούτων γὰρ ἀπείρων οὐσῶν ἀναιρεῖται ἢ ἀπόδειξις, 
εἴ γε ἢ ἀπόδειξις διὰ τῶν δρισμῶν, ὁρισμοὺς OE ἀποδοῦνα! οὐχ οἷόν τε 
ἐπὶ τὸ ἄνω ἀπείρων οὐσῶν τῶν χατηγοριῶν, ὡς ἐδείξαμεν πρότερον. 25 

p.83»35 Ei δὲ τόδε διὰ τῶνδε Ἰνώριμον, τάδε δὲ μὴ ἴσμεν μηδὲ 
90 βέλτιον ἔχομεν πρὸς αὐτὰ τοῦ εἰδέναι, οὐδὲ τὸ διὰ τούτων γνώ- 

7 ' b 4 ᾿ ΄ - DEA , 

ὧν γὰρ ἔστι τινὰ πρότερα xai ἀρχοΞξιδέστερα, ἀδύνατον τῶν πρώτων 
^, , 

υἢ ἐγνωσμένων τὰ δεύτερα Ἰνωσϑῆναι. γινώσχονται δέ, φησί, τὰ πρότερα 
-^ * , ^ ς΄) 5 ᾽"» 5 v e - ge Ἃ ΄ bl 

ἢ xui αὐτὰ ὃ: ἀποδείξεως, εἰ ἔχοιεν ἑαυτῶν πρότερα. T, χρειττόνως ἢ 30 
x a 

25 m ἔχοιεν προηγούμενον. μὴ ἐγνωσμένων οὖν, φησί, χατὰ ἀπόδειξιν, εἰ μηδὲν 
3 

3 i 

τῶν πρώτων διὰ τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον τῶν χατηγοριῶν πρόοδον οὐδὲ τ 
b! 

^ 

ἃ" àx Ἐ 
, bi ^ ^M ^N Y 9 M 

πρώτων γνωριζόμενα Ἰνωσϑῆναι δύναται. τὸ δὲ τάδε δὲ μὴ ἴσμεν ἀντὶ 
τε s 3:3  ,» Y ) , - 5 ΄ ' δι fj731 τοῦ “μὴ Ot ἀποδείξεως ἴσμεν. τούτῳ γοῦν ἀντέϑηχε τὸ uT6i βέλτιον 

ἔχομεν ἢ χατὰ ἀπόδειξιν πρὸς αὐτὰ [τοῦ εἰδέναι]. 

30 p. 88»38 Εἰ οὖν ἔστι τι εἰδέναι ài 

ξ 
^ - - *, ^ » 

Εἶπον ὅτι ὑποτίϑετα: εἶναι ἀπόδειξιν διὰ τὸ ἐν ἀρχῇ τοῦτο ἀποδεῖξαι. 

1 post προτέρων add. τινῶν ἃ πρότερον ἃ 2 αὐταῖς scripsi: αὐτοῖς RUa 

4 τὸ om. R 9 οὔσης RU: ληφϑείσης a 9.6 ἑτέρου ὅρου R 6 ἀπόδειξιν 

γενέσϑαι ἀδύνατον ἃ 1 obx U 8 ἢ πάλιν RU: ἤτοι a 9 εἰσὶν om. U 

ἕτερα om. a χρείττους U post ἔννοιαι add. ἢ προτάσεις ἄμεσοι a 

10 τι ἑαυτοῦ προηγούμενον ἃ 14 ἄρα Ra: εἰσὶν U 15 ὅτι om. U 
16 οὐδ᾽ αἱ scripsi: οὐδὲ RUa 11 οὐχ οἷόν τε RU: ἀδύνατον a 18 πρότερον] 

p- 294,14 sq. 92 ἀδύνατον om. R: οὐχ οἷόν τε, sed post 29 γνωσθῆναι a 

24 ἑαυτῶν Ra: xat αὐτὰ U 21 δύνανταὶ R 28 ὃι᾽ ἀποδείξεως οὐχ ἃ γοῦν RU: 

δὲ ἃ 29 τοῦ εἰδέναι delevi 82 εἰπὼν U εἶπον] p. 254,14. 22 
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v e -- " - 

τὸ δὲ μὴ ἔχ τινων μηδὲ ἐξ ὑποϑέσεως, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰ μὴ πᾶσα ἀπό- 56v 
$ lad - , e , - , , ' »v ^ [s - , ^ ow - δειξις ἐξ ὑποϑέσεως πρόεισιν, ἀλλὰ ἔστι xt xal ἁπλῶς ἀποδεῖξαι μηδεμιᾷ 
e , ^ e F^ Ld , 

ὑποϑέσει χρησάμενον. ἐξ ὑποθέσεως δὲ ἀπόδειξις λέγεται ἢ λαμβάνουσα 

ἀποδειχτὸν χαὶ ἐν τούτῳ ἕτερόν τι δειχνύουσα, οἷον ὡς εἴ τις λέγοι ᾿ συγχε- 40 

ὅ χωρήσϑω μοι ὅτι ἔστι πρόνοια, xai δείχνυμι ὅτι ἔστιν $ ψυχὴ ἀϑάνατος᾽ 
^ € ΄ ' ΄ e , 

T, ᾿συγχεχωρήσϑω pot τὴν ψυχὴν ἀϑάνατον εἶναι, xoi Os(xvopa ὅτι χωριστή 
* ΄ , e e - 3 D - ἔστι σωμάτων᾽ * ἐξ ὑποϑέσεως γὰρ at τοιαῦται ἀποδείξεις xal οὐχ ἁπλῶς, 

μ᾽ ,» - 9 - y 

p.842 Ὥστ᾽ si τὰ ἄπειρα μὴ ἐγχωρεῖ διεξελθεῖν, ὧν ἔστιν ἀπό- 
bes i. ἘΣΎ Εν * , , δεν. 3 , 

δειξις, ταῦτ᾽ οὐχ εἰσόμεϑα Ov ἀποδείξεως. 

10 Εἰ παντός, φησι, τοῦ ληφϑέντος ἐστί τι ἀνώτερον, πάντα ἀνάγκη ἀπο- 
δειχτὰ εἶναι. ἐχ προτέρων γὰρ αἱ ἀποδείξεις, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ ἄπειρον 
ἀδιεξίτητον, οὐδέν ἔσται πάλιν ἀποδεῖξαι, εἴ γε: ἀδύνατον μὴ ἐγνωσμένης 
ἧς ἀρχῆς. ὥστε εἰς ἀντίφασιν περιάγεται ὃ λόγος, τὸ xal πάντα ἀπο- 

.] «τ N bi 3 3m 77 *, - ξιχτὰ εἶναι χαὶ μηδὲν ἐνδέχεσϑαι ἀποδεῖξαι. Q2 d 

15 p. 8438 ᾿Αναλυτιχῶς δὲ διὰ τῶνδε φανερόν. 50 

Δείξας χοινότερον, ὅτι οὐδεμία χατηγορία ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισι, βούλεται 
- 7 1 - 5» - a $ δ - ^ ow , Y γῦν ἰδίως ἐπὶ τῶν ἀποδειχτιχῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο δεῖξαι. ἀποδειχτιχοὶ δὲ no 

» Θὲ SN "^, , bi AJ ' , M Ld ^ ^ € , m x4U' αὑτὸ δύο τρόποι" T, γὰρ τὰ εἰς τὸν δρισμὸν τῶν | ὑποχειμένων παρα- ὅτ᾽ 
λαμβανόμενα, ὡς τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα, οἷον τὸ ζῷον τοῦ ἀν- 

20 ϑρώπου, T, ἅπερ εἰς τὸν ἑαυτῶν ὁρισμὸν τὰ ὑποχείμενα παραλαμβάνει, ὡς 
τὸ περιττὸν xal T, σιμότης xal τὰ τοιαῦτα. δείχνυσιν οὖν ὅτι οὐδὲν τούτων 
ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν. οἷον ἀνθρώπου χατηγορεῖται χαϑ᾿ αὑτὸ τὸ ζῷον, 
τούτου δὲ τὸ ἔμψυχον xal ἐφεξῆς, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται ταῦτα ἐπ᾽ ἄπειρον 

d , - 5» € 2 e [d ΄ ἰέναι: ὁμοίως τῷ ἀριϑμῷ χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρχει τὸ περιττόν, τούτῳ δὲ τὸ 6 

τῷ [o4] πρῶτον xoi τούτῳ, εἰ τύχοι, ἕτερόν tt, ὅτι οὐδὲ ταῦτα ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν. 
2 ' ^N - ' ΄ 2 EY T €5 ^ ; NEU 
ἀναλυτιχὰς δὲ χαλεῖ τὰς τοιαύτας δείξεις ἀντὶ τοῦ ᾿ἀποδειχτιχάς᾽, διότι 

ὃ σχοπὸς πάσης τῆς ἀναλυτιχῇς πραγματείας ἣ ἀπόδειξίς ἐστιν: οὕτω γοῦν 
' *, 5 - ) - ΄ - - xal τὴν ἀρχὴν τῶν ᾿Αναλυτικῶν ἐποιήσατο" “ἱπρῶτον εἰπεῖν περὶ τί xai 

΄ὕ [4 4 , ^ - 9) 

τίνος ἐστὶν T, σχέψις, ὅτι περὶ ἀπόδειξιν xal ἐπιστήυης ἀποδειχτιχῆς . 
' T “Ὁ M Ὗ v» , 

30 ἐπεὶ οὖν πᾶσαν τὴν περὶ ἀποδείξεως πραγματείαν οὕτως ἐχάλεσεν ἀναλυ- 10 

2 ἀλλὰ Ra!: μηδὲ Ua? ὁ post δὲ add. ἡ U 4 ἀποδειχτιχὸν Ri ἐν deleverim 

6 εἶναι ἀϑάνατον ἃ X ἡ τοιαύτη ἀπόδειξις ὕ 8 διεξελθεῖν RU (M): διελθεῖν 

ἃ Arist. 10 ἀνωτέρω U 12 ἐστι ἃ post ἀδύνατον add. ἀποδεῖξαι a 

13 τῷ Ua 14 ἐνδέχεται ἀποδειχνύναι ἃ 15 φανερόν RUa?: συντομώτερον à!: 

φανερὸν συντομώτερον Arist. 11 ἐπὶ RU: διὰ ἃ 18 τρόποι δύο ἃ 22 ἀν- 

ϑρώπου U et asterisco notatum, cui tamen in mantissa nihil respondet ἃ: ἀνάγχη R 

25 post πρῶτον add. καὶ ἀσύνϑετον a προΐασιν 20 οὖν ἃ post τοῦ 

add. οὐχ kk 21 πραγματείας RU: * ἐπιστήμης (asterisco in mantissa nihil respon- 

det) a 28 post ἐποιήσατο add. εἰρηχὼς a πρῶτον om. U πρῶτον 

χτλ.] Anal p*. 11 p. 248410 29 ἐπιστήμην ἀποδειχτιχήν R 
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τιχὴν ix μέρους τὸ πᾶν ὀνομάσας, διὰ τοῦτο xal πάσας τὰς ἀποδειχτιχὰς ὅτι 
δείξεις ἀναλυτιχὰς ἐχάλεσε. χαὶ γὰρ σχοπὸς ἡωυῖν διὸ πάσης τῆς υεϑόδου 

τοὺς παρὰ τοῖς παλαιοῖς συλλογισυοὺς ἐπισχέψασϑαι, εἰ ἀναγχαῖοι xal ἀπο- 

δειχτιχοί, xal τεχνιχῶς ἀναλῦσαι xal ἀγαγεῖν ὑπὸ τὰ σχήματα τάς τε 

5 ὅλας αὐτῶν ἐπισχέψασϑαι, εἰ ἀναγχαῖαι xal ἀποδειχτιχαί, διὰ τοῦτο οὖν 

ἐχ τοῦ χρησιυωτέρου μέρους f, πᾶσα πραγματεία ἐχλήϑη. ὅτι δὲ οὐδὲ 
τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι xpeguspntite sva ἄπειρα ἐστι, δείχνυσι τοῦτον τὸν 15 

τρόπον. χατηγορεῖται γὰρ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι τὰ xaÜ' αὗτό. τούτων δὲ 

δύο ἦσαν τρόποι: πρῶτος μὲν τὰ ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ὑποχειμένου παρα- 
΄ Q? — - LN pe τῷ avQ pM εν Een DAN We 

10 λαμβανόμενα" χαῦ αὑτὸ γὰρ τὸ Gaovy m ανῦρωπῳ ὑπάρχει xat τὸ ovt χόν᾽ 

ὁμοίως τῷ λίϑῳ τὸ ἄψυχον: xai ἐ 

τρόπος τῶν xaÜ' αὑτὸ ὅσα ἐν τῷ Ἐὰν τα δοισυῷ τὸ ὑποχείαενον παρα- 

Bf, ὡς τὸ περιττὸν xal ἄρτιον τὸν ἀριϑμὸν xai τὸ εὐθὺ xal χαμ- 
πύλον τὴν Ἰραμμὴν xoi τὸ σιμὸν τὴν ῥῖνα. χαὶ πρῶτόν γε δείχνυσιν ὅτι 90 

15 τὰ χατὰ τὸν GM τρόπον τοῦ xaü' αὑτὸ οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν. 

οἷον εἰ τὸ περιττὸν ὑπάρχει τῷ ἀριϑμῷ, dy xn δήπου ἐν τῷ λόγῳ τοῦ 
i [! i ΕΝ i i [! à 

περιττοῦ ὑπάρχειν τὸν dotüpóv* πάλιν εἰ τῷ περιττῷ 

iy τῷ» λόγῳ τοῦ πρώτου ἐνυπάρξει τό τε περιττὸν xad ὁ 
* , εἰ ἄλλο xt xal αὑτὸ ὑπάρξει τῷ πρώτῳ, ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐχείνου παραληφϑή- 

Oo. 20 σεται τὰ ὑποχάτω πάντα, τό τε πρῶτον χαὶ τὸ περιττὸν xat ὁ apu ἐπεὶ 95 τ 

γὰρ περὶ τῶν xaU' αὑτὸ νῦν 6 λόγος xai τούτων τοῦ Doc τρύπου, ταῦτα 
) σ “ ὶ δὲ ἢ ὑπόϑεσις ἔχει ἐπ᾽ ἄπειρον 1 προϊέναι, δῆλον ὅτι ἀεὶ τὰ ὑποχείμενα εἰς τὸν 

δρισμὸν αὐτῶν παραληφῦ ἥσονται, o0 μόνον τὰ ΕΝ ἀλλὰ xai τὰ πορρω- 

τέρω" εἰ γὰρ τῷ περιττῷ ὑπάρχει τὸ πρῶτον, ἀνάγχη δήπου ἐν τῷ τοῦ 

25 πρώτου ὁρισμῷ μὴ μόνον τὸ περιττὸν παραληφϑῆναι ἀλλὰ χαὶ τὸν ἀριϑμόν. 

εἰ οὖν ἄπειρα εἶεν τὰ χαϑ᾿ αὑτὸ xal ταῦτα ἐνεργείχα ὑπάρχει, δῆλον ὅτι 
εἰς τὸν τινῶν δρισμὸν ἄπειρα ἔσται τὰ παραλαμβανόμενα. 80 

᾿Αλλ᾽ εἰς τοῦτο μὲν οὐ φαίνεται 6 ᾿Αριστοτέλης ἀπάγων τὸν λόγον. 
εἶπε Tàp dy τις πρὸς τοῦτον ὅτι οὐχ ἔσται λαβεῖν τὸ ἔσχατον τῶν xaW 

3 

80 αὑτὸ ὑπαρχόντων ἀπ τρῶν ὄντων. εἰ OE τοῦτο, τῶν μεταξὺ πάντως ἔσται 
τὸ λαμβανόμενον: τούτου δὲ οὐχέτι -E τειρα ἔσται 
λαμβανόμενα. ὥρισται γὰρ τὸ ὑποχείμενον, οἷον 

MJ 2 —- f - 

ἃ ἐν τῷ Optoum παρα- Ὁ 

΄ σ 6 * , ^ - ἀριϑμός: ὅ τι dv οὖν 

λάβω τῶν χαϑ’ αὑτὸ ὑπαρχόντων, πάντως τὰ μεταξὺ αὐτοῦ xal τοῦ ἀριϑμοῦ 
-- “πὶ 

1 πάσας om. U 2 post ἡμῖν add. ἐστι ἃ διὰ πάσης ἡμῖν U post 

νεϑόδου add. ταύτης a ὃ. 4 εἰ---ἀποδειχτιχοί om. U ὃ ἀναγκαῖοι ἃ: ἀναγχαῖαι R 

ὃ. 4 ἀποδειχτιχοί scripsi: ἀποδειχτιχαί R: τεχνιχοί ἃ D ἐπισχέψασϑαι --- ἀποδειχτικαί 

om. R 6 post μέρους add. αὐτοῦ Ua oov U 9 δύο ἦσαν τρόποι] c. 4 

p. 198 34 sq. 10 τῷ ἀνθρώπῳ καὶ τὸ ζῶον xal τὸ λογιχὸν ὑπάρχει a 11 ὁμοίως, 

om. δὲ ἃ δὲ alt. a: om. RU 12 τρόπος ἦν a τοῦῦ 12. 18 παρελάμ- 
βανεν R 18 ante ἄρτιον add. τὸ U 15 post αὑτὸ add. ὅτι "ὶ 17 ante πάλιν 

add. xai a! εἰ Ua?: ἐν Ra! περιττῷ om. a! 17. 18 ὑπάρχει---ἐν τῷ addidi 

18 post πρώτου add. καὶ ἀσυνϑέτου ἃ ὑπάρξει al τε om. Ra! ὁμοίως — 20 
ὃ ἀριϑμός om. U 19 τῷ tert. om. a 20 τε a: qe R 93 post αὐτῶν add. 

οὐ ἃ παραληφϑήσεται U 26 δ᾽ ἃ εἶεν RU: ἐλήφϑη a 29 τοῦτο ἃ 

Comment, Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post, 17 
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πεπερασμένα ἔσται, ἅπερ δεῖ ἐν τῷ ὁρισμῷ τούτου παραλαμβάνεσϑαι. 57r 
οχεῖ ἀναγχαία εἶναι ἢ εἰς τοῦτο τὸ ἄτοπον ἀπαγωγή, διότι μὴ 35 

à χατηγορούμενα εἰς τὸν ὁρισμὸν τοῦ ὑποχειμένου παραλαμβάνεται ἀλλ᾽ 

υ, οὗτο μέντοι τὸ ἀτοπὴν προσηχόντως τῷ δευτέρῳ τρόπῳ τοῦ 

τὸ ἐπιφέρεται, διότι ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ὑποχειμένου τὰ χατηγορού- 

ὕενα παραλαμβάνεται, ταῦτα δὲ ὑπόχειται ἄπειρα εἶναι. εἰχότως ἄρα 
e 9 , 5» , - ' , ^ , 9*3 «3 Ur , Y T 

ὃ ᾿Αριστοτέλης οὐχ εἰς τοῦτο ἀπήγαγε τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ὅτι εἰ ἄπειρα εἶεν 
- e ^ Q? TT e ΄ ΄ v [4 , , , ^ τὰ χαῦ' αὑτὸ ὑπάρχοντα, συμβήσεται ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ ἕνί, λέγω δὴ 40 
[ 

-- - οἱ € -€ ΣΝ τς Ξ. -Ὁ - er - e ^ - — M EN A o - ' - 

τῷ αἀριϑμῷ. τὸ γὰρ πρῶτον, ὅπερ ὑπάρχει τῷ περιττῷ, δῆλον ὅτι χαὶ τῷ 

10 ἀριϑιμυῷ ὑπάρξει" xai εἰ τῷ πρώτῳ ἕτερόν τι ὑπάρξει, τοῦτο αὐτὸ ὑπάρξει xal 
τῷ περιττῷ χαὶ τῷ ἀριῦμῷ. ὥστε συμβήσεται τῷ ἑνί, λέγω δὴ τῷ ἀριϑμῷ, 

πειρα ὑπάρχειν. εἰ Oi τοῦτο, φησίν, ἀδύνατον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐπὶ τὸ 
v JN v [24 [4 ΄ - 1 δι. 9» ^, 3 EN d m ἄνω ἄπειρα ἔσται, ὅπερ ὑπέχειτο. ἐπὶ τὸ ἄνω δέ φησιν ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ 

35 20 ' - ' - » "Ἐν 

ἐπὶ τὸ περιττὸν χαὶ τὸ πρῶτον x«i ἐφεξῆς. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται ἐπ᾽ ἄπειρον 
15 προϊέναι τὰ χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον τοῦ χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρχοντα. 45 

2 ΖᾺ - ΄ σ 

'O uà» οὖν ᾿Δριστοτέλης εἰς τοῦτο ἀπήγαγε τὸν λόγον εἰπὼν ὅτι μὴ 
Ὁ ἡ » ^ Ld » M € Ὁ" - σ 

ἐνδέχεται ἄπειρα τοιαῦτα ὑπάρχειν τῷ ἑνί. τοιαῦτα δὲ δῆλον ὅτι 
΄ ἊΣ τὶ e 3- m v ' 

0 0g προσέϑηχεν, οὐχ Ott ἐνοξχεται ETSDO. μὴ 

a , £ 7x. 5^02:3 » , PAAJ ' - ) 

(yat ἐν ἑνί, ἀλλ᾽ Tot, ἐπειδὴ περὶ τῶν xa 

- 
' τὰ «uU. αὐτὸ ὑπάρχοντα. τοῦτ 

χαῦ᾽ αὐτὸ ὑπάρχοντα ἄπειρα & 

50 αὑτὸ ὑπαρχύντων 0 λόγος νῦν, xoi τὸ συμβαῖνον εἶπε τοῖς xa. αὑτό, T, πρὸς 
αντιδιαστολὴν τῶν μορίων τοῦ συνεχοῦς, ὅτι ἐχεῖνα δυνάμει ἄπειρά ἐστιν. 
ἁπλῶς γοῦν τοσοῦτον εἰπών, ὅτι p, ἐνδέχεται ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ δ0 

ἑνί, πῶς τοῦτο οὐχ ἐνδέχεται, οὐ προσέϑηχεν. ὃ μέντοι ᾿Αλέξανδρός φησιν 
ὅτι συμβαίνει γὰρ οὕτω τὸ ἄπειρον ἐνεργείᾳ εἶναι. τοῦτο ὃὲ οὐ προσφυῶς 

-€- , ^ DEN ^ € 7 2 , 

τοῖς προχειμένοις ἐπάγειν: αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο ὑπετίϑετο, ἐνεργείᾳ 
- » MY ν᾿ ^ ων T y "^ 

εἶναι τὸ ἄπειρον. ὥστε οὐδὲν ἄτοπον δόξει τοῦτο εἶναι. ἔλεγεν οὖν 
[d Wed [d e , , 3 

6 φιλόσοφος ὡς πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς τείνειν τὸν λόγον, ὅτι συμβήσεται ἐν 
-Ὁ L4 - M ^ » ' ὯΔ Ὧν - ^ - », - 

τοῖς ὁρισμοῖς ἄπειρα παραλαμβάνεσϑαι. ἐμοὶ ὃξὲ οὐδὲ τοῦτο δοχεῖ ἀληϑὲς 
N , - »v ' ΄ b - εἶναι, | λέγω δὴ ὅτι οὐχ εἰς τοῦτο τὸ ἄτοπον ἀπάγει τὸν λόγον 6 ᾽᾿Αριστο- ὅτν 

80 τέλης τὸ γὰρ ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ ἑνί φησι, τῷ ὑποχειμένῳ, ὡς δείξομεν 
NJ , 2 e. ἢ 5 [4 x ^N - 5 - ΄ ' , 

τὴν λέξιν ἐπεξιόντες" εἰς ὁρισμὸν δὲ τοῦ ἀριϑυοῦ παραλαμυβάνονται τὰ χαῦ 

αὑτὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ. ὥστε οὐ πρὸς τοὺς δρισμοὺς αὐτῷ συντείνει ὁ λόγος, 
σ oy AE ΄ Su. 9 ΄ ΄ 3130 7 , ἂς. e ΄ ὅτι ψμὴ ἐνδέχεται τούτους ἐξ ἀπείρων συνεστηχέναι, ἀλλ᾽ ὅτι εἰ τὰ ὑπάρ- 

Ξ χοντα τῷ ἀριϑμῷ ἄπειρα εἶεν, ταῦτα Oi χαϑ᾽ αὑτὸ αὐτῷ ὑπάρχει, ἀδύνατον 5 

35 (δ᾽ αὐτὸν) γνῶναι τὸν μὴ εἰδότα πάντα τὰ xa^ αὑτὸ αὐτῷ ὑπάρχοντα (οὐ γὰρ 

 ροβὲ τοῦτο add. τὸ ἄτοπον ἃ 9 post περιττῷ add. τοῦτο U 10.11 καὶ τῶ 

περιττῷ ὑπάρξει U 14 τὸν (post xo) R 15 εἶναι a! τὰ a?: om. RUa! 

ὑπάρχοντα a?: ὑπάρχοντος RUa! 16 εἰς τοῦτο om. HN: εἰς τὸ ἀδύνατον, sed post 

λόγον ἃ 11 ὑπάρχειν τῷ ἑνὶ τοιαῦτα ἃ ante τῷ add. ἐν Arist. (om. p) ef. 

p. 261,21 19 ἐν om. ἃ ἤτοι om. U 20 τοῖς «aU αὑτό a: om. RU 
28 ob om. ἢ 25 δὴ om. a fort. ὑπετίϑετο (c0) cf. p. 276,18 26 τὸ bmo- 

χείμενον a! δείξει ἃ 90 τὸ συμβαίνει γὰρ οὕτω ἄπειρα a! τῶ ἑνὶ bis a? 

φησι τῷ om. a! 31 post εἰς add. τὸν ἃ παραλαμβάνεται ἃ 92 αὑτὸ R 

οὐ om. Ua post λόγος add. οὐχ b 34 αὐτῶ U: om. Ra 35 δ᾽ αὐτὸν addidi 
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ἂν εἰδείημεν φύσιν τριγώνου μὴ εἰδότες τίνα ποτέ ἐστι τὰ χαϑ᾽ αὑτὸ αὐτῷ 57v 

ὑπάρχοντα), ὥστε εἰ ἄπειρά εἰσι τὰ xal) αὑτὸ τοῖς πράγμασι ὑπάρχοντα, 
τὰ δὲ ἄπειρα γνῶναι xal διεξελθεῖν ἀδύνατον, ἀδύνατον ἄρα γνῶσιν τῶν 

L4 »ν - » ὟΝ ud —- M4 , 

πραγμάτων ἔχειν. ὥστε εἰ τοῦτο ἄτοπον, ἀδύνατον dpa τῷ ἑνὶ ἄπειρα xa 
e M e ^ Fi δὶ , Ἁ o Ld ᾽ Ld ud ^ ^ M] 

αὑτὸ ὑπάρχειν. προστίθησι δὲ τούτοις xal ἕτερον ὃ ᾿Αλέξανδρος δειχνὺς e 

μὴ ἐνδέχεϑαι ἄπε'ρα slvat τὰ κατὰ τὸν δεύτερον τρόπον xaU' αὑτὸ ὑπάρ- 10 

yov:a* ταῦτα γάρ, φησίν, ἀεὶ ἐπὶ τὸ ἔλαττον πρόεισιν. ὥσπερ γὰρ τοῦ 

ἀριϑμοῦ τὸ περιττὸν ἐπ᾽ ἔλαττον xal τὸ πρῶτον ἐπ᾽ ἔλαττον τοῦ περιττοῦ, 

οὕτως, εἰ xai τῷ πρώτῳ ἕτερόν vt ὑπῆρχεν, ἐπ᾽ ἔλαττον ἂν ἣν χἀχεῖνο 

10 τοῦ πρώτου, xal ἐφεξῆς διοίως ἐπὶ τὸ ἔλαττον προϊόντα εἰς τὰ ἄτομα τε- 

λευτῶσιν. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται. ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι τὰ τοιαῦτα. εἰ μὲ 
γὰρ ἐπὶ τὸ μεῖζον ἐγίνετο ἢ πρόοδος, εἶχεν dv τινα λόγον, μήποτε ἐπ 
ἄπειρον πρόεισιν, ὥσπερ ἐπὶ τὸ μεῖζον T, τοῦ ἀριϑμοῦ προχοπή᾽ εἰ δ᾽ ἐπὶ 1 

τὸ ἔλαττον ἢ πρόηδος, ἀνάγχη δήπου χαταντῆσαι εἰς τὰ ἄτουα, ὥσπερ 

15 χαὶ ἢ τοῦ ἀριϑμοῦ ἐπὶ τὸ ἔλαττον προχοπὴ εἰς τὴν μονάδα χαταντᾷ. οὐχ 
ἄρα ἐνδέχεται ἐπ’ ἄπειρον προϊέναι τὰ χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον τοῦ xaU 

αὑτὸ ὑπάρχοντα τοῖς πράγυασιν. 
Οὕτω μὲν περὶ τοῦ δευτέρου τρόπου τῶν χαϑ᾽ αὑτό. ὅτι δὲ οὐδὲ 

τὰ χατὰ τὸν πρότερον τρόπον τοῦ xal" αὑτὸ ἄπειρά ἐστι, ῥαδίως δείκνυσιν 

40 ἀπὸ τῶν δρισμῶν. εἰ γὰρ ταῦτα μὲν ἐν τῷ τί ἐστι τῶν ὑποχειμένων 
παραλαμβάνεται, οἷον τὸ ζῷον εἰς ὁρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου xai εἰς δρισμὸν 90 

τοῦ ζῴου τὸ ἔμψυχον, τοῦτο δ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον πρόεισιν, οὐχ ἐνδέχεται ἄρα 
δρίσασϑαι. ὥστε εἰ τοῦτο ψεῦδος xal ἔστιν ἢ διὰ τῶν ὁρισμῶν γνῶσις, 

πεπέρασται ἄρα τὰ ἐν τῷ τί ἐστι τῶν πραγμάτων χατηγορούμενα. 

35 p.84211. 'H μὲν γὰρ ἀπόδειξίς ἐστι τῶν ὅσα ὑπάρχει χαϑ᾽ αὑτὸ 
τοῖς πράγμασι. 

Τὸ τῶν ἄρϑρον, τουτέστιν ὅσα χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρχει τοῖς πράγ- 
μασι, τούτων ἐστὶν ἀπόδειξις. 

p.84313 Ὅσα τε γὰρ ἐν ἐχείνοις ὑπάρχει ἐν τῷ 

ῷ- LI (0. E o dà S ec ea a 2S νυ a τ ων xm [0] ct. x o ec [4 -΄- Ψ o n Ῥω “σ΄ 
τῷ [^ri 30 *) πρῶτος τρόπος. ταῦτα, φησί, xa. aot 

2 ὑπάρχοντα τοῖς πράγμασι ἃ 9 post γνῶσιν add. εἶναι R 4.5 ὑπάρχειν xa 

αὑτό à 6.0 τὰ xa^ αὑτὸ ὑπάρχοντα χατὰ τὸν δεύτερον τρόπον ἃ 9 ἐπ᾿ om. R 

11 μὲν om. R 12 μήποτε U: μήτε Ra?: εἴτε a! 13 ὡς a 13.14 εἰ δ᾽ ἐπὶ 

τὸ ἐλ. ἡ a: ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ ἐλ. RU 15 χαὶ om. ἃ 1j ἐπὶ τὸ ἔλαττον τοῦ ἀριϑμοῦ ἃ 
ἐπὶ supra πρὸς scr. R 18 ante οὕτω add. x«i a τρόπου om. U 19 πρῶτον a: 
δεύτερον αὶ τῶν ἃ 20 ἐστι om. R 21 εἰς ὁρισμὸν alt. om. ἃ 22 ἄρα 

om. U 25 τῶν om. R (BeDdfM,pr. Au) 21 τὸ τῶν ἄρϑρον Ua?: διὰ τῶν ἄρϑρων R: 
διὰ τῶν ὅρων a! post τουτέστι add. τῶν a? ὅσαι Ra! χαϑ᾽ αὑτὸ post ὑπάρχει 
colloe. a?: repetit ibidem U ὑπάρχουσι a! 28 τούτων ἐστὶν scripsi: τουτέστιν Ua?: 
om, Ra! ἀποδείξεις a! 29 ὑπάρχει RUa? (d): ἐνυπάρχει a!. Arist. 90 ταῦτα 
om. Ra! post φησὶ add. τοῦ a! αὑτὸ Ra! ὅσα — p. 260,2 τί ἐστι RUa*: 

ἐφ᾽ ὅσων πραγμάτων τὰ «uU αὑτὸ λεγόμενα, ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτοῖς ὑπάρχει a! οἷς addidi 

y es 
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) e | [4d , 5 - LIUM) 5) - e , * , , m 

λέγεται xa αὑτὰ ὑπάρχειν, ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτοῖς ὑπάρχει, olov ἀνθρώπῳ 57v 
τὸ ζῷον ἐν τῷ τί ἐστι. 

Ρ. 84418 Καὶ οἷς αὐτὰ ἐν τῷ τί ἐστιν ὑπάρχουσιν αὐτοῖς. 

Ὃ δεύτερος τρόπος. xai ταῦτα, φησί, χα’ αὑτὰ λέγεται ἐφ᾽ ὧν αὐτὰ 
6 τὰ οἷς ὑπάρχειν λέγεται χαϑ᾽ αὑτά, τουτέστι τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς, ἐν τῷ 

( (ὃν a c1 ec x Q^ ἄρχουσιν αὐτοῖς" οἷον y ἢ ῥὶς ὑπάρχει xaU. αὑτὸ τῷ σιμῷ, 
ν τῷ τί ἐστιν ὑπάρχει αὐτῷ τῷ σιμῷ. 

- à 

bi 

p.84214. Οἷον τῷ ἀριϑμῷ τὸ περ!ττόν. 

[Παραδείγματα τῶν δύο τρόπων ἐν τῷ αὐτῷ τίϑησι, τοῦ μὲν δευτέρου τὸ 

10 περιττόν (τοῦτο γὰρ xal αὑτὸ μὲν ὑπάρχει τῷ ἀριϑμῷ, xat ὃ ἀριϑμὸς ἐν τῷ 
e - - - ΄ - MAN y M - ^ ' δρισυῷ τοῦ περιττοῦ παραλαμβάνεται) τοῦ δὲ προτέρου τὸ πλῆϑος xai τὸ 
διαιρετόν: ταῦτα γὰρ ὑπάρχοντα τῷ ἀριϑμῷ ἐν τῷ ὁρισμῷ αὐτοῦ παρα- 
λαμβάνεται" δριζόμενοι γὰρ τὸν ἀριϑμὸν ποτὲ μὲν τὸ πλῆϑος παραλαμβάνομεν 

(φαμὲν γὰρ ἀριϑμὸν εἶναι τὸ ἐχ τῶν μονάδων συναγόμενον πλῆϑος) ποτὲ 35 
E 

15 ὃξ τὸ διαιρετόν, λέγοντες ἀριϑμὸν εἶναι ποσὸν διωρισμένον. 

, 

Ρ. 8411 Τούτων δ᾽ οὐδέτερα ἐνδέχεται ἄπειρα εἶναι, o00 ὡς 

π τοῦ ἀριϑμοῦ. 

Et τὸ οὐδέτερα ἀχούσωμεν ἐπί τε τοῦ πλήϑους xal τοῦ διαιρετοῦ, 
ἅπερ τοῦ προτέρου τρόπου ἀμφότερα a παραδείγματα, sixótos προσέϑηχε 

ς Ld τοῦ ἀριϑμοῦ, ἵνα xai τὸν δεύτερον τρόπον σημάνγ. 40 

ὐὑδέτερα ἐπὶ τῶν δύο τρόπων εἴρηται, τὸ οὔϑ᾽ ὡς τὸ περιτ- 
τοῦ ἀριϑυοῦ xav ἐπανάληψιν εἴρηται, ἐπειδὴ τοῦτο πρῶτον προτί- 

ϑησιν ἐλέγξαι. 

^t ' Ἃ 5» - - v^ Y ὃ 5» —- 

p. 84319 Πάλιν (4p ἂν £v τῷ περιττῷ ἄλλο εἰῇὴ «€ ενυπήηρχεν 

ὑπάρχοντι. το σι 

΄ [4 [4 ΄ - €- c ΄ 

Ei ἕτερόν τι, φησί, χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρξει τῷ περιττῷ, ᾧτινι ἐξ ἀνάγχης 
τὸ περιττὸν ἐν τῷ λόγῳ ὑπάρξει αὐτοῦ ἐχείνου ὑπάρχοντος χαϑ’ αὑτὸ τῷ 

ᾧ ἐχείνου λόγῳ τὸν ἀριϑμὸν dim o. ιν 

ὯΝ 5 » 

t y τῷ τοῦτο δὲ εἰ ἔστιν ὑπέστιξεν, ἵνα σημάνῃ 

περιττῷ, ἀνάγχη xmi ἐν 
X οὗ λό e 

ó μὲν οὖν φιλόσοφος(, ὃς) 

1 αὑτὸ R 3 lemma post p. 259,29 τί ἐστι colloc. a! 4 post ὁ add. δὲ a! 

καὶ ταῦτά φησι RUa?: τῶν a! αὑτὸ Ua! 9 οἷς RUa?: ἐφ᾽ ὧν a! ὑπάρχει Ua!: 

ἐνυπάρχειν ἃ" 6 immo 7 ῥίς (.ἡ)---τὸ σιμόν cf. p. 61,0. 7 251,14 T ὑπάρχει 83: 
om. RUa! αὐτῷ τῷ σιμῷ om. a! 9. παραδίδωσιν ἐν τῷ αὐτῷ ἃ 10 χαὶ ὁ 

RU: ὁ δὲ ἃ 12 αὐτοῦ U: τοῦ αὐτοῦ a?: τοῦ περιττοῦ Ra! 13 τὸ om. R 

18 οὐδέτερον HR ἀχούσομιεν, Sed post διαιρετοῦ ἃ 19 ἀμφότερα τοῦ προτέρου 

τρόπου ἃ προσέϑηκε RU: εὑρίσκομεν προκείμενον ἃ 20 an ὡς (t0)? cf. vs. 17. 21 | 

2] οὐδέτερον R 24 ἂν ἃ Arist.: om. RU (ABMedpf) cf. p. 261,11 25 post 

ὑπάρχοντι add. τοῦτο δὲ εἰ ἔστι πρῶτον ut p. 261,9 RU 29 ὃς addidi 
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c - A ΓΞ ἔρις ἧς ». ' ΄ ΄ et , - - * ' . M : 

εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει xal ὑπάρχει ἕτερόν τι τῷ meptttD , λοιπὸν ἐχ bU 
τοῦ πρῶτον χατὰ συνέχειαν ἀνέγνω. εἰ γὰρ τοῦτο οὕτως ἔχει, φησί, 

2 

o^ σὰ 

i 

á vy ἐχείνῳ πρῶτον ὁ ἀριϑμ 

ἐνυπάρξει ἵπερ τὸ περιττόν, πρῶτον δ᾽ ἄνωϑεν ἀρχομένῳ, ὥσπερ ἂν εἰ ξ t pset ἡ περ n περ ττον, τοί τὴν aO vm usvy 4p 00V evt, ὠσπερ αν ει 

5 m πρῶτον ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν οὐσίαν ἥπερ τὸ Cu ἐμοὶ 

δ᾽ οὐ δοχεῖ χαλῶς τεϑεῖσϑα! 
- , ES 

τέλης τὰ προσεχῆ λέγει, οὐ τὰ πορρωτέρω. ὑποστιχτέον οὖν ἐν τῷ 

- 

50  ὑποστιγμή᾽ πρῶτα γὰρ πανταχοῦ ὃ ̓ Αριστο- 

πρῶτον. 

Ρ.84420 Τοῦτο à εἰ ἔστι πρῶτον, ὁ ἀριϑμὸς ἐνυπάρξει ὑπάρ- 

10 χουσιν αὐτῷ. 

Εἰπὼν ἂν ἐν τῷ περιττῷ ἄλλο εἴη, λέγει ὡς ἐν παραδείγματι ὁποῖον 

ἄλλο: εἰ γὰρ τοῦτο εἴη. φησίν, ὑποϑώμεϑα ὑπάρχειν τῷ περιττῷ οἷον 
i v , D i D 

πρῶτον. πρῶτον O6 φασιν ἀριθμὸν τὸν μονάδι μόνῃ μετρούμενον χοινῷ 

μέτρῳ. οὗτος δὲ τῶν ἀρτίων μὲν οὐδενὶ ἄλλῳ ὑπάρχει πὰ n c. e 

c o 
, - 

A4 μονῇ τῇ 

15 Oud|àt* αὕτη γὰρ μόνη τῶν ἀρτίων μονάδι μόνῃ μετρεῖται" uem μέντοι 58r 
- e , - - , - , ' * , ^ 

πᾶσιν ὑπάρχει, τῷ γ΄, τῷ ε΄. τῷ C xal ἄλλοις μυρίοις. διὰ τοῦτο οὖν 
y e εἴποι ἄν τις χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρχειν τ 

περιττῷ, φησίν, ὑπάρξει χαϑ᾽ αὑτὸ τὸ πρῶτον, xal ἐν τῷ τοῦ πρώτου 

δρισιῷ ὃ ἀριϑμὸς παραληφϑήσεται ὥσπερ χαὶ τὸ περιττὸν xal αὐτῶν 

ᾧ περιττῷ τὸ πρῶτον. ε 

, “Ὁ b] - [4 , 

20 τούτων τῷ ἀριϑμῷ ὑπαρχόντων. 

Μὰ o; 

p.84321 Εἰ οὖν μὴ ἐνδέχεται ἄπειρα τὰ τοιαῦτα ὑπάρχειν τῷ ἑνί, 5 

Τὰ τοιαῦτα φησι, τουτέστι τὰ χαϑ᾽ αὑτὸ χατηγορούμενα. 

΄ ' v« φησὶν ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ, τό τε περιττὸν xol πρῶτον 
΄ 3 

γὰρ οὕτως εἶεν ἄπειρα, δῆλον ὅτι ἑνί τινι, τῷ ἀριϑμῷ, 
"» ᾿] ΄ x d - P RA 

ἄπειρα xa) αὑτὸ ὑπάρχει. εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον (οὕτω γὰρ xal τὴν ἐπι- 
) 

| 
, - ΄ M e , ^ e , A ^ , - * » Ld στήμην ἀναιρήσομεν), xul ἢ πρόοδος T, ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ ἐπ᾽ ἄπειρον τῶν 10 
) nte χαϑ᾽ αὑτὸ αὐτῷ ὑπαρχόντων ἀδύνατος. 

l ante λοιπὸν add. τὸ δὲ ἃ 2 πρώτου (quod correxerat Waitz Org. II p. X) a 

9 ὑπάρξει R ὁ a Arist.: om. RU 4 ἀρχομένων U εἰ om. R 8 πρῶτον 
Waitz l. c.: πρώτω RUa 9. 10 ὑπάρχουσιν αὐτῷ om. a 11 post εἰπὼν add. γὰρ U: 
οὖν ἃ ἂν ἐν Arist.: ἂν Ra: ἐν U cf. p. 260,24 12 εἴη om. Ra! φησιν ὡς 

ὑποθέμεϑα Ra! oiov om. a! 13 πρῶτον δέ φασιν RUa?: τουτέστι τὸν a! post 

ἀριϑμὸν add. τὸν λεγόμενον πρῶτον a! 15 μετρεῖ KR μέντοι U: μὲν τοῖς lt: μὲν δ: 

δὲ 4] 16 πλείοσιν Ua? τρία---πέντε---ἑπτὰ Ua? --ξΞ καὶ ἄλλοις μυρίοις 

RUa?: τοῖς ἄλλοις πᾶσι a! οὖν om. Ra! 11 εἴπῃ a! τῷ περιττῶ ὑπάρχειν U 
18 τῶ πρὸ τούτου KR 21 post εἰ add. μὲν ἃ τὰ ante ἄπειρα colloc. a: om. Arist. 

post ὑπάρχειν add. ἐν U Arist. (om. p) 22 τουτέστι om. R 24 εἰπὼν RU: 

εἰ γὰρ a ἐπὶ ἃ: ὅτι ἔτι εἰ R, om. ἔτι U τό, τε à: xal ἐπὶ τὸ RU ante 

πρῶτον add. τὸ a 20 τὸ R ἄπειρα εἶεν ἃ 
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Hj ^, ^j 5 e , 

p.984224 Ὥστ᾽ ἀντιστρέφοντα ἔσται ἀλλ᾽ οὐχ ὑπερτείνοντα. 58r 

b ER ^ D eo *, iJ A ^. » € , -- ' 9 "NY 

Κπειδὴ εἶπεν ὅτι, εἰ μ»ὴ ἐνδέχεται ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ μὴ ἐνδέχεσϑαι 
ἄπειρα ὑπάρχειν τῷ ἑνί, οὐδὲ ἐπὶ τὸ ἄνω ἄπειρα ἔσται, αὐτὸ τοῦτο ἐφεξῆς 

’ 5 A *, , ^ - , ^ 

χατεσχεύασεν. εἰ γὰρ ἀνάγχη τῷ τε ἀριϑμῷ πάντα ὑπάρχειν xdxstvotc 
- ^ ΕΣ [1 , ' , ^ ὟΝ ^ eo ^ Y e 5» i 

5 πᾶσι τὸν aptÜuov, ἀντιστρέφουσι πρὸς ἄλληλα δῆλον Ott, xal οὔτε 6 ἀριϑμὸς 

ὑπερτείνει xoi ἐπὶ πλέον ἐστὶ πάντων τῶν xaÜ' αὑτὸ ὑπαρχόντων, οὔτε 15 

τὰ χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρχοντα ὑπερτείνει τὸν ἀριϑμόν. εἰ δὲ τοῦτο μὴ ἐνδέχεται, 

ἄπειρα τῷ ἀριϑμῷ ὑπάρχειν, οὐδὲ τὸν ἀριϑμὸν ἀπείροις ὑπάρχειν ἐνδέχεται. 

Ρ. 84.425 Οὐδὲ μὴν ὅσα ἐν τῷ τί ἐστιν ἐνυπάρχει, οὐδὲ ταῦτα 
10 ἄπειρα. 

Λοιπὸν ὅτι οὐδὲ ἐν τῷ προτέρῳ τρόπῳ τῶν xaÜ αὑτὸ ἐπ᾽ ἄπειρον 

χωροῦσιν αἱ χατηγορίαι. 

τοῦτο, δῆλον ἤδη xai τῶν ἀποδείξεων ὅτι ἀνάγχη 
, :) UJ , Y 9 ^ 

ἀρχάς τε εἶναι xal μὴ πάντων εἶναι ἀπόδειξιν. 

"» σ , 57 , Ὁ ) » 2 mf - SY 15 Δείξας, ὅτι xat' οὐδένα τρόπον ἐπ᾽ ἄπειρον ἐνδέχεται χωρεῖν τὰς 90 

χατηγορίας. λοιπὸν συνάγει τοῦτο, οὗπερ ἕνεχα xai ταῦτα πάντα χεχίνηχε, 

λέγω δὴ ὅτι εἰσὶν ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων ai ἄμεσοι προτάσεις xol ob; | f C ἱ i C 
οἷόν τε τὰς ἀποδείξεις Bm! ἄπειρον προϊέναι. εἰ γὰρ μὴ ἄμεσοι εἶεν mpo- 
τάσεις χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ἵστανται αἱ ἀποδείξεις, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐπὶ πάσης τῆς 

20 ληφϑείσης προτάσεως ἔστιν ἐμβάλλοντα μέσον ὅρον ποιῆσαι συλλογισμόν, 
"Z7 » o e , Su mNUE ' , , m o ιν δύο ἄρα ὅρων ὡρισμένων ἐνδέχεται μεταξὺ ἀπείρους εἶναι, ὅπερ ἐδείχϑη 30 

ἀδύνατον. 

Ρ. 84.488. Τὸ γὰρ εἶναι τούτων ὁποτερονοῦν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ 
^ ΄ » 

τὸ εἶναι μηδὲν διάστημα ἄμεσον xal ἀδιαίρετον. 

τ 3b ly ^A, , ' 

Τὸ ἐπ᾿ ἄπειρον βαδίζειν τὰς ἀποδείξεις χαὶ μὴ εἶναι ἀρχὰς ἀποδείξεων 
ἢ πάντα ἀποδειχτὰ εἶναι λέγειν οὐδὲν ἕτερόν ἐστι, φησίν, ἢ μηδεμίαν λέγειν 

εἶναι ἄμεσον πρότασιν’ αἱ γὰρ ἀποδείξεις οὐχ ἔξωϑεν προσλαμβάνουσαι 
* o EA 5 ) » , - 5 x €M E , a M τοὺς ὅρους προΐασιν ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ. οἷον εἰ τὸ À τῷ D ὕπάρχει xal τὸ 

et* 

τῷ σι 

! 
^ SM 

B τῷ LU, τὸ Α τῷ [᾿ ὑπάρξει: εἰ οὖν ϑελήσομεν δεῖξαι πόϑεν ὅτι τὸ 

2 τῷ —3 ὑπάργειν om. R 4 παντὶ Ra! ὃ δηλονότι πρὸς ἄλληλα U 

6 post ὑπαρχόντων add. αὐτῷ ἃ μὴ τοῦτο ἃ ) ὑπάρχει R 15 post 

τρόπον add. δυνατὸν a ἐνδέχεται om. R 18 post εἶεν add. at R 

19 ἐπὶ a: om. RU 20 ἐμβαλόντα ἃ 24 post εἶναι add. τούτων U (Dn) 

25 βαδίζει ἃ ἀποδείξεως U 20. 217 εἶναι λέγειν ἃ 21 προσλαμβάνουσα, 

om. 21 τοὺς ὅρους ἃ 28. 29 τῷ B παντὶ, τὸ δὲ 8 παντὶ τῷ T, τὸ ἃ παντὶ τῷ T. εἰ al | 

29 ϑελήσαιμεν ἃ 
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Α τῷ B ὑπάρχει, μεταξὺ παρεμβαλοῦμεν ὅρον τοῦ A xai τοῦ B τὸ A: 5 

)3 

δ΄ 

ὁμοίως, εἰ ϑελήσομεν δεῖξαι ὅτι τὸ À τῷ Δ ὑπᾶρχει, μεταξὺ πάλιν 40 

παρεμβαλοῦμεν ὅρον τὸ E, xat οὕτως ἐφεξῆς. ἔσται οὖν μεταξὺ δύο 
ὅρων ὡρισμένων ἄπειρα τὰ ua διά Ἢ ὅπερ ἀδύνατον" δέδειχται γὰρ ὅτι 
αἴ χατηγορίαι χαὶ ἄνωϑεν ἀρχόμενα: ἐπὶ τὸ χάτω ἴστανται χαὶ χάτωϑεν 

ἐπὶ τὸ ἄνω. ὥστε εἰ ἀδύνατον δύο ὅρων τὰ μεταξὺ ἄπειρα εἶναι. οὔτε 

πάντα ἐστὶν ἀποδειχτά (αἴ γὰρ ἄμεσοι E ἀναπόδειχτοι) οὔτε ἐπ᾽ 
et » ἄπειρον ἣ ἀπόδειξις πρόεισιν, ἀλλ᾽ εἰσὶν ἀρχαὶ ἀποδείξεως αἱ ἄμεσοι mpo- 46 

τάσεις. 

v 

civ ἀρχαὶ ἀποδείξεως αἱ dpscot προτάσεις, 8x 
a 

τούτων ἕτερόν τι ϑεώρηνμα συνάγει, ὅτι ὅταν ἕν τι πλειόνων χατὴ γορῆται, 
ὧν μηδὲν τῶν λοιπῶν χατὰ παντὸς θατέρου ᾿χατηγορεῖται, οὐχ ἀεὶ χατά 

τι χοινὸν τὸ χατηγορούμενον ἐχείνων χατηγορεῖται, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε χαὶ ἀμέ- 
- ΄ ed IS , x e ] ζ΄» - e , , 7 σως. οἷον τί λέγω; Σωχράτους xal ᾿Αλχιβιάδου χατηγορεῖται ἢ οὐσία χατά 

ΠΣ ον ΝΣ, ΣΌΣ ες xol "AlxQuisg: τι χοινόν, εἰ τύχοι, τὸ ἔμψυχον" ἐπεὶ γὰρ χαὶ Σωχράτης xal ᾿Αλχιβιάδης 
- 7 - i 

v * Y» , ^ - - , - 

ἔμψυχοι, τὸ δὲ ἔμψυχον οὐσία, διὰ τοῦ χοινοῦ τούτου, τοῦ ἐμψύχου, χατη- 

γορεῖται Σωχράτους xoi ᾿Αλχιβιάδου $, οὐσία. δμοίως τὸ ἔμψυχον χατά τι 
χοινόν, τὸ ζῷον, Eid xui τὸ ζῷον ὁμοίως χατά τι χοινόν, τὸ λογι- 

xóv, χατηγορεῖται αὐτῶν. doa οὖν χαὶ πάντα οὕτως χατηγορεῖται; ἀλλ᾽ εἰ 
οὕτω πάντα, οὐχ ἔσται λαβεῖν ἄμεσον desine ἀλλὰ πάσης | τῆς ληφϑείσης 5 

e μεταξὺ évüfystat προστιϑέναι ὅρον, ὥστε δύο ἄχρων ὡρισμένων μεταξὺ 
D 

ege ἔσονται, ὅπερ ἀδύνατον" pue 4949 αὐτῶν 6 dyüpeyus, χαὶ 
* οὐ χατά τι χοινὸν ἀλλ᾽ apo τέρων ἀμέσως. τοῦτο δὲ προσέϑηχε τὸ em 

^ Y 

pua, ἐπειδὴ πρὸ τούτου ὑπέϑετο ἕν χαϑ᾽ ἑνὸς TERRAE 

ἔδειξεν ὅτι οὐχ οἷόν τε οὕτως ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι. ταῦτα δὲ seine 
Ὡς x E S Pac 7 

, , [4] δ, CHER , »Ἵ"ἅ 2 v 

δειχνὺς ὅτι οὐ μόνον Sv χαϑ᾽ ἑνὸς οὐχ οἷόν τε ἐπ᾽ ἄπειρον mpoi 

οὐδὲ ἕν χατὰ πλειόνων. 

18 τῶ Καὶ παρεμβάλλομεν R τοῦ ἃ --- 8 ὅρον iterat U post τοῦ | 
in iteratis add. ὅμοιον U 9 post ὁμοίως add. πάλιν U (om. in iter. U) a 
ϑελήσαιμεν U (sed ϑελήσομεν in iter. U) a τῷ B in iter. U πάλιν om. 
(in iter. non om.) post πάλιν add. τῶν a2 a 9 παρεμβαλοῦμεν a: mapsp- 

βάλλομεν RU τὸ € om. U 4 ἐντιϑέμενα U δέδειχται] c. 20 p. 82221 sq. 

9 xai prius om. Ra ἄνωϑεν post dpy. colloc. U: ἄνω ἃ ἀρχομένων R 

τὸ αὐτὸ al Arist.: τῶ αὐτῶ Ua?: om. ut reliqua R 11 post ὃ add. μὴ--ἢ μὴ 

xata παντός ut p. 264,1.2 U 9 ἐὰνῦ £v om. Ra χατηγορεῖται à 

10 

14 λογικῶν R ϑάτερον HK 15.16 ἄμεσον R 18 ἔμψυχα ἃ 

κατηγορεῖται --- χοινόν mrg. U? 20.21 χατηγορεῖται αὐτῶν τὸ λογικόν U 

2 ἔστι ἃ post λαβεῖν add. ἂν U πρότασιν ἄμεσον ἃ 28 ἄχρων 920 ἃ 

2 
7 

υ 

κοινῶν U ἀμέσως a: ἀμέσων RU 26 πρὸ τούτου] ὁ. 22 p. 8924 sq. 

p. 89422 21 δὲ om. U; fort. δὴ 
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, , ^ - p. 8404 Μὴ χατηγορουμένου ϑατέρου xaxà ϑατέρου, 7, μηδαμῶς 58v 
7, μὴ χατὰ παντός, ὅτι οὐχ del κατὰ χοινόν τι ὑπάρξει. 

Τοῦτο ἀναγχαίως προσέϑηχεν, ὅτι δεῖ τὰ ὑποχείμενα ἢ μηδ’ ὅλως 
ἀλλήλων ἀντιχατηγορεῖσθϑαι ἀλλ᾽ εἶναι ἢ ἄτομα ἣ ἀντιδιῃρημένα ἀλλήλοις, 

5 ὥσπερ ἂν εἰ ἣ οὐσία διὰ μέσου τοῦ (σώματος χατηγοροῖτο τοῦ ἐμψύχου 
χαὶ διὰ μέσου τούτου χατηγοροῖτο τοῦ ζῴου xal διὰ μέσου τοῦ ζῴου χατης 10 

Ἰοροῖτο τοῦ λογιχοῦ xai τοῦ ἀλόγου (ταῦτα γὰρ διὰ τὸ ἀντιδιαιρεῖσϑαι οὐδέ- 

τερον οὐδετέρου χατηγορεῖται). T, εἰ xal χατηγορεῖται ϑάτερον ϑατέρου, μὴ 

χατὰ παντὸς χατηγορεῖσϑαι. οἷον εἰ τὸ λογιχὸν εἴη xal τὸ ϑνητόν: οὔτε 

10 γὰρ τὸ ϑνητὸν χατὰ παντὸς τοῦ λογιχοῦ χατηγορεῖται οὔτε τὸ λογιχὺν χατὰ 

παντὸς τοῦ ὑϑνητοῦ. τοῦτο δέ, ὅπερ εἴπον, ἀναγχαίως προσέϑηχεν. εἰ γὰρ 

ϑάτερον ϑατέρου χατηγοροῖτο χατὰ παντός, οἷον εἰ τὸ λογιχὸν εἴη xal 

ἀνϑρωπος (κατὰ παντὸς γὰρ τοῦ ἀνϑρώπου τὸ λογιχόν), οὐχέτι οὖν xad τι 1 

χοινὸν ἀυφοτέρων χατηγορεῖται τὸ χατηγορούμενον, οἷον, εἰ τύχοι, f, οὐσία 

15 διὰ τοῦ ζῴου, ἀλλὰ τοῦ ἑτέρου διὰ τοῦ ἑτέρου χατηγορξῖται" τοῦ γὰρ dv- 

ϑρῴπου διὰ μέσου τοῦ λοηγιχοῦ χατηγχορηϑήσεται, οὐχέτι ἀμφοτέρων Or 

ἑτέρου τινός. χαλῶς οὖν προσέϑηχε τὸ μὴ χατηγορουμένου ϑατέρου 

χατὰ θατέρου, T, μηδαμῶς T, μὴ κατὰ παντός. τὸ αὐτὸ τοῦτο ἅρ- 
, , ^ Y μ᾿ JU DA Ύ ' , 3 p €- 

μόσει δῆλον ὅτι, xüv μὴ δύο ἢ ἀλλὰ πλείονα xaU ὧν χατηγορεῖται. 

^ ὃ δυσὶν ὀρϑαῖς 920 20 ρ.8406 Οἷον τῷ ἰσοσχελεῖ xal τῷ σχαληνῷ εἰ τ 
΄ € ^ e ΄ 

ἴσας ἔχειν χατὰ χοῖνόν τὶ ὑπάρχει" ἢ Ἰὰρ σχηϑᾶ τι; ὑπάρχει; 
ὃ (ὦ 

xal οὐχ ἡ ἕτερον. 

- *, ΄ ' bi » ^ * 3 - N UN , 5 ^ Τῶν ἀντιγράφων xà μὲν ἔχει δυσὶν ὀρϑαῖς, τὰ δὲ τέτρασιν. εἰ μὲν 
οὖν εἴη δυσὶν ὀρϑαῖς, τὸ 05 ἐπιφερόμενον ἢ, ὥς τινα τῶν ἀντιγράφων ἔχει, 
“Ὁ [d ^ € ^ - 

95 ἢ γὰρ τριγώνῳ ὑπάρχει, σαφὲς τὸ λεγόμενον: ὑπάρχει γὰρ τῷ ἰσο- 

σχελεῖ xal τῷ σχαληνῷ τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν τὰς γωνίας 25 
ἢ Lama λό: ^en κὰρ τὸς πρὸς ποβώσει. fado DUEINELDERIOBO οὐχ ἣ ἰσησχελές (ταύτῃ γὰρ τὰς πρὸς τῇ βάσει ἴσας ἔχει, οὐ μὴν δύο 
3 - » 5 ) $^ Ax , 3 bj e , € , , 

ὀρϑαῖς ἴσας), ἀλλ᾽ οὐδὲ ἢ σχαληνόν, ἀλλ΄ Ἢ τρίγωνον ἑχάτερον. xatd τι 
M τ M , e ^ , - b ^ ᾿ » - » v , » 

χοινὸν οὖν, τὸ τρίγωνον, ὑπάρχει αὐτοῖς τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν. εἰ OE 

1 ϑάτερον (ante χατὰ) R μηδαμοῦ R 2 ἣ μὴ κατὰ om. U ὅτι om. ἃ: 

ὅτι χτλ. om. R ὑπάρξει ἃ Arist.: ὑπάρχει U 4 7, prius om. ἃ 

ἀλλήλοις a: ἀλλήλων RU ὃ σώματος κατηγοροῖτο τοῦ addidi 6. T χατηγο- 

potro a: χατηγορεῖται RU ( ἀντιδιηρῆσϑαι R 8 οὐδετέρου Ra: τοῦ ἑτέρου U 

post ϑάτερον add. κατὰ a 10. 11 λογικὸν ---νητοῦ.---ὕνητὸν ---λογιχοῦ al 12 post 

ϑάτερον add. χατὰ Ua χατὰ παντὸς ante χατηγοροῖτο colloc. U: παντός ἃ 13 οὖν 

om. à 16 οὐχέτι Ra: οὐχ U 18 μὴ om. Ra 20 εἰ om. Arist. δυσὶν 

a Arist.: τετράσιν KR idemque, sed superser. óuo U 23 δυσὶν ὀρϑαῖς ἔχει ἃ 

24 ἢ om. a! 25 γὰρ alt. om. R: ὅτι a! 26 post σχαληνῷ add. ἡ &zdcepov τρίγωνον 

ὑπάρχει ἑχατέρῳ, δηλαδὴ a! 91.98 οὐχ ἢ -ξκάτερον RUa?: καὶ οὐχ ἡ τὸ μὲν ἰσοσχελὲς, 
M ^ —- * - T » * ^M " Y. 

τὸ δὲ σχαληνόν. τῷ yàp ἰσοσχελεῖ, ἡ ἰσοσκελὲς, τὸ τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας ἴσας ἔχειν 

ὑπάρχει. ὁμοίως xol τῷ σχαληνῷ T, σκαληνὸν, ἕτερόν τι à 29 οὖν χοινὸν ἃ 

post χοινὸν add. ὅπερ ἐστὶ a! αὐτοῖς τὸ (τοῖς RU) RUa?*: τὸ ἑκάτερον τὰς γωνίας ai 
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εἴη σχηματι, προπερισπαστέον τὸ σχημᾶ εὐθείας ὃν πτώσεως xal ἐγχλι- 98 
ε 

τέον τὸ τι ἀόριστον ὃν uóptov* λέγοι γὰρ ἂν ὡς ὅτι σχῆμα τι, τοῦτο δέ ἐστι 

n i τέτρασιν PHPNIS τὸ 30 

σχηματι nponundeicnpNE ἔον ὡς δοτιχήν, χαὶ ὃ λόγος περὶ τῶν ἐχτὸς 

5 γωνιῶν" δείχνυται γὰρ ὅτι παντὸς σχήματος τῶν πλευρῶν ἐχβαλλομένων 

αἱ ἐχτὸς γωνίαι τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί. χαὶ τούτου τὴν δεῖξιν ἐν τοῖς 

συμμίχτοις ἐξεϑέμην ϑεωρήμασι. 

, € PS *, m M eio x Y 2 3X 

Tp'iovov, Umapyst αὐτοῖς τὸ EID nu. vov. ει ὁδ 

Y. 

p.84»9 Τοῦτο δ᾽ οὐχ ἀεὶ οὕτως ἔχει. 

Τουτέστιν οὐχ ἀεὶ χατὰ χοινόν τι τούτων ἔσται τὸ χατηγορούμενον, 40 

10 ἀλλ᾿ ἔσται προϊόντων ὃ χαὶ ἀμέσως αὐτῶν χατηγορηϑήσεται. 

' *, — *, , 7 - M 

p.84b14 ᾿Εν μέντοι τῷ αὐτῷ γένει xal àx τῶν αὐτῶν ἀτόμων 
e H - ᾿ 

ἀνάγχη τοὺς ὅρους εἶναι, εἴπερ τῶν xaÜ' αὑτὰ ὑπαρχόντων 
ν 

ἔσται τὸ χοινόν. 

'N 5 ^ d ' ^ 5 , , Ἁ ^ M , 

Τοὺς ἀποδειχτιχοὺς δηλονότι ὅρους" ἐπεί τοί γε τοὺς διαλεχτιχοὺς οὐχ t 
5 , ΄- » D ΄ τ 2 ^ A UNE S » ἈΝ, ΤᾺ f) , ES 15 ἀνάγχη τοῦ αὐτοῦ γένους slvat, ἐπεὶ xal ἐξ ἐνδόξων xal 3x συμβεβηχότων 45 

αἱ διαλεχτιχαὶ δείξεις, τοὺς μέντοι ἀποδειχτιχοὺς ἀνάγχη τοῦ αὐτοῦ γένους 

εἶναι. τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους φησὶν ἀντὶ τοῦ τὸν ὑποχείμενον ὡς εἰς γένος 

ἀνάγεσϑαι τὸν χατηγορούμενον, εἴπερ μὴ ἐνδέχεται ἐξ ἄλλου γένους εἰς 

ἄλλο μεταβάντα δεῖξαι: εἴρηται γὰρ xai ἔμπροσθεν ὅτι οὐχ οἷόν τε τ υ τ Stc pn '*t (αὶ EU E o X, 9t0 τξ τ 

20 ἰατρικὰ γεωμετριχῶς ἀποδεῖξαι xal τὰ Ἰρδέβάτν χὰ Bisnes ὅϑεν xai 

δοχεῖ uot τοῦ αὐτοῦ γένους λέγειν οὐχ ἁπλῶς τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν χατηγο- 

ρίαν: πλείους γὰρ ἐπιστῆμαι τῇ αὐτῇ χέχρηνταί χατηγορία" ἀλλὰ γένος 50 
φησὶ τὸ τῆς ΡΣ οἷον ὅτι δεῖ τοὺς ἘΠΕ γΠρυρβενηας ὅρους χαὶ τοὺς 

ὑποχειμένους ἐν γεωμετρί 
τ 

μὲν ὑπὸ τὰ ἐν γεωμετρία μέρη εἶναι, οἷον, εἰ 

25 τύχοι, ὑπὸ τὰς γραμμὰς ; 
J 

- 

τὰ σχήματα T, τι τοιῤῦτον, χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν 
- Ld v - 

x τῶν αὐτῶν ἀτόμων, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν 
5" — - ΄ , Ξ: Sx ' A 

ἐπιστημῶν ομοίως. τὸ 06 xat É 

αὐτῶν ἀτόμων χατηγορουμένους, ἵνα xol τὰ ἄτομα, xa^ ὧν ot ὅροι! χατη- 

1 προπερισπαστέον a?: περισπαστέον RUa! τὸ σχῆμα, ἵν᾽ ἡ πτώσεως εὐϑείας a! 
2 ἀόριστον om. ἢ μόριον ὄν Ra! λέγοι γὰρ ἂν αἴ: λέγει γὰρ RUa? 

ὡς ὅτι scripsi: inv. ord. a!: ὥτινι RUa? 9 ante tp. add. τὸ RUa!: om. a? 

τρίγωνον al: τριγώνω RUa? τῷ (post ὀρϑαῖς) U 4 προπαροξυντέον U 

δοτιχή R 6 cobtou — ( ϑεωρήμασι RUa?: δειχτέον ἐπὶ τοῦ τριγώνου. εἰ γὰρ ἑχάστη 

τῶν τοῦ τριγώνο» γωνιῶν μετὰ τῆς ἐχτὸς αὐτῆς συνισταμένης γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴση 
E E : : e 2 , : : ERI NEUSS 

ἐστὶ, δῆλον ὅτι αἴ τε ἐχτὸς τοῦ τριγώνου τρεῖς γωνίαι, xal αἱ ἐχτὸς τρεῖς, ἕξ ὀρϑαῖς ἴσαι 

ῖ εἰσίν. ὧν αἱ ἐντὸς τρεῖς, δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι. λοιπαὶ ἄρα αἱ ἐκτὸς τρεῖς, τέσσαρσιν ὀρϑαῖς ἴσαι 

εἰσίν. ὁμοίως δειχϑήσεται καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν σχημάτων a! 9 ἔσται om. R 
11 ἀτόμων αὐτῶν KR 12 εἴπερ xz. om. R αὑτὸ Arist. (αὑτὰ BMfu) 

15 2x om. Καὶ 19 post ἄλχο add. γένος U ἔμπροσϑεν] c. V p. 1553 sq. 

2] post λέγειν add. ἢ U 29 χατηγορίᾳ κέχρηνται a 93. 24 ὑποχειμένους--- 
*acryopouuévou; U 29 τὰς et τὰ om. R 26 ὁμοίως ante ἐπιστ. colloc. a: 

ὡσαύτως U τουτέστιν ÉX τῶν ἃ 21 ὑποκειμένους a! 
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τῇ - P. SN * * ' ZA » ^ ^ e e [d , - 

Ἱοροῦνται, ὑπὸ τὰ αὐτὰ γένη ἀνάγωνται xai οἱ ὅροι οἱ ἐν τῷ συλλογισμῳ, 
σ e ue , - - *, - 

6 τε χατηγορούμενος xal ὃ ὑποχείμενος, τῶν αὐτῶν ἀτόϊμων χατηγορῶνται 591 

7, χαταφατιχῶς T, ἀποφατιχῶς. 

Ρ.84019 Φανερὸν δὲ xal ὅτι, ὅταν τὸ À τῷ B ὑπάρχῃ; εἰ μὲν 
D 

c 

a ἢ 

ἔστι τι μέσον, ἔστι δεῖξαι ὅτι τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει. 

Ἐπεὶ δέδειχται ὅτι ἔστιν ἕτερον ἑτέρου ἀμέσως χατηγορεῖν, δῆλον ὅτι, 5 
φησίν, ὅταν οὕτως τί τινος χατηγορῆται, οὐχ ἔστι τοῦ αὐτοῦ ἀπόδειξις, 

ΨΜ - *, FM lad , , e , e - J 

εἴ γε πᾶσα ἀπόδειξις γίνεται μέσου ὅρου παρεμβαλλομένου. ὥστε ὧν μὴ 
Y , o - S γι ^ €] 1 - ) €f , ' 5 ἔστι μέσον ὅρον ϑεῖναι, οὐδὲ ἀποδεῖξαι τὰ τοιαῦτα ἐνδέχεται: οὐ γὰρ dmo- 

10 δειχταὶ αἱ ἄμεσοι προτάσεις, τοὐναντίον δὲ ἀρχαὶ xal στοιχεῖα ἀποδείξεως 
ai ἄμεσοι προτάσεις. xal ἀρχαὶ μὲν πρώτισται οἱ ὅροι" ἀλλὰ xal ὡς 
ἐν προτάσεσιν ἀρχαὶ χαὶ στοιχεῖα at ἄμεσοί εἰσι προτάσεις. χαὶ ἤτοι 10 

πᾶσαι, φησίν, αἱ dusoot προτάσεις ἀρχαὶ xal στοιχεῖα εἰσι τῶν συλλο- 

γισμῶν T, αἱ χαϑόλου. οἷον τί λέγω; εἰς τὸ δεῖξαι, ὅτι ὃ ἄνθρωπος 

15 ἔμψυχός ἐστι, χρῶμαι συλλογισμῷ τοιούτῳ: 6 ἄνϑρωπος λογιχόν, τὸ λογιχὸν 
ἔμψυχον, 6 ἀνϑρωπος ἄρα ἔμψυχον. αὗται at προτάσεις οὐχ εἰσὶν ἄμεσοι" 
SIT Ἐν A [4 x /F ἊΝ σ À - 94 - - £o ὦ ' À Ν ' δείχνυνται γὰρ T, μὲν μείζων μέσου ὅρου ληφϑέντος τοῦ ζῴου τὸ λογιχὸν 

Y - M Fr - b/4 ^ ^ v Y LY Ὑ » γὰρ ζῷον, τὸ ζῷον ἔμψυχον, τὸ λογικὸν ἄρα ἔμψυχον: xai ἔστιν ἄμεσος 
ε Ἢ Mr » ! , 5 ) ' ^ » , e , ^ ἼΣ πρότασις “τὸ ζῷον ἔμψυχόν ἐστιν’ [xal τὸ ἔμψυχον λογιχόν]: ὁμοίως χαὶ 1ὅ 

90 ἐπὶ τῆς ἐλάττονος μέσου ὅρου τοῦ (ἀνθρώπου xol 100) λογιχοῦ παρεντιϑε- 

μένου. ἤτοι οὖν, φησί, πᾶσαι ai ἄμεσοι προτάσεις ἀρχαί εἰσι xat στοιχεῖα 

τῶν συλλογισμῶν T, αἱ χαϑόλου. χαϑόλου δὲ λέγει ἤτοι τὰς χοινὰς ἐννοίας 
ἢ τὰς γενιχωτάτας, οἷον τὸ σῶμα, εἰ τύχοι, οὐσία ἐστὶν T, τι τοιοῦτον. 

ς E ; ^M Y , N - 1 e ΄ 

p.84»34 “Ὁμοίως δὲ χαὶ εἰ τὸ A τῷ B μὴ ὑπάρχει. 

A - 

25 Ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῶν χαταφάσεων αἱ μὲν ἔμμεσοι ἀποδειχταί εἰσιν, αἱ 

ὃὲ ἄμεσοι οὐχ ἀποδειχταὶ ἀλλ᾽ ἀρχαὶ xal στοιχεῖα ἀποδείξεως, οὕτω xal 
ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων. ἔχομεν οὖν ἐναργῶς ἀποδεδειγμένον ὅτι μὴ πάντα 

^ ΄ * M ΕΣ ν " d Ὁ /- , - *, - 5 M ^ e v 

ἐστὶν ἀποδειχτά, εἴ ve αἱ μὲν ἀποδείξεις ἐχ τῶν ἀρχῶν, ἀρχαὶ δὲ at ἄμεσοι 

(η΄ 
^ - ^ 5 , 3) M , ΘΟ» 4 '* c 3 » 

προτάσεις, τῶν Oi ἀμέσων ἀρχαὶ οὐχ εἰσίν: δέδειχται γὰρ ὅτι εἰσὶν ἄμεσοι 

80 προτάσεις. 

2 χατηγοροῦνται R ὃ ἀποφατιχῶς---.χαταφατιχῶς à 7 τί τινὸς οὕτως à 

οὐχ ἔστιν αὐτὸ ἀποδεῖξαι ἃ 8 post πᾶσα add. ἡ U μέσου ὅρου παραλαμβανομένου 

γίνεται ἃ 9 ὅρον om. R 9. 10 ἀποδειχταὶ (quod coniecerat Waitz Organ. II 

p. X) R: ἀποδειχτιχαὶ Ua 11.12 χαὶ ἀρχαὶ --- προτάσεις om. R 14 αἱ Ua: 

xai ᾿ὶ 6 om, U 15 τοιούτῳ συλλογισμῷ ἃ post ἄνθρωπος add. 

ζῷόν ἐστι Ra λογικόν prius om. R post τὸ add. δὲ ka ante λογικὸν alt. 

add. ζῶον HR, post X. a 19 ante ζῶον add. λογικὸν ἃ ἐστιν om. U 

χαὶ --- λογικόν delevi 20.21 μέσου --- παρεντιϑεμένου RUa?: εἰ λάβοιμεν τὸ λογικὸν 

μέσον ὅρον τοῦ ζώου χαὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἑχατέρα τῶν προτάσεων, ἄμεσος ἔσται al 

22 ἣ (post λέγει) a 29 τὰ γενικώτατα Ua 21.28 οὐ πάντα εἰσὶν a 

28 διὰ R αἱ δὲ ἀρχαὶ αἱ U 29 post ἀμέσων add, προτάσεων ἃ 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 128 [Arist. p. 84526. 28. 30. 31] 261 

T p.84b26 ᾿Αλλ᾽ ἀρχαὶ χαὶ στοιχεῖα τοσα ἐ D 

γὰρ τούτων προτάσεις ἀρχαὶ E. ἀποδείξεως. 25 

Εἰσὶ γὰ Y e wc E int jf LA PE | & ^ "m P ^ ἰσὶ γὰρ xai ot ὅροι ἀρχαί, ὅσοι ἀλλήλων ἀμέσως χατηγοροῦνται" εἰσὶ δὲ 
ἀρχαὶ χαὶ αἱ ἐχ τούτων προτάσεις, ὥσπερ xal ai τῶν συνθέτων ἀρχαὶ 

M bi M c^ ^ xd 3 “Ἢ ^N Y , - lod , 

5 εἰσὶ μὲν xoi ὕλη xal εἶδος, εἰσὶ δὲ xal tà ἐχ τῆς συμπλοχῆς τούτων 
πρώτως συντεϑειμένα σώματα, λέγω δὴ τὰ στοιχεῖα. 

μ.840:28 Καὶ ὥσπερ ἔνια 

τόδε τοδὶ χαὶ ὑπάρχει ὡς xal ὅτι οὐχ ἔστι τόδε 30 
δὶ 

- ́  

9 ^ ' 10 Ὥσπερ, φησί, χαταφατιχαὶ προτάσεις εἰσὶν ἀναπόδειχτοι, οὕτω δὲ xal 
ἀποφατιχαί" αὗται δέ εἰσιν αἱ ἄμεσοι. εἰπὼν δὲ ὅτι ἔστι τόδε τόδε ἐχ 

Ἁ 

τοῦ "oes μένου τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο ἐπὶ τὸ χατηγορούμενον, ὥσπερ & 

τὶ εἴποιμεν “ὁ ἄνθρωπος ζῷόν ἐστιν᾽, χαὶ ὑτ ἄρχει τόδε τῳδί ἐχ τοῦ χατη- 

γορουμένου, ὥσπερ εἰ εἴποι τις ᾿ τὸ ζῷον ὑπάρχει παντὶ ἀνθϑρώπῳ᾽. ὁμοίως 80 

15 ὃὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀποφατιχῶν. 

tu 

p.84530 ὥστε αἱ μὲ x εἶναί τι, αἱ δὲ μὴ elvat τι ἔσονται ἀρχαί. 

(0^ Τουτέστιν αἱ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων αἵ μέν εἰσι χαταφατιχαὶ αἱ ὃ 
ἀποφατιχαί. 

δεῖξ 
p.84531 Ὅταν δὲ δέῃ τι δεῖξαι, ληπτέον ὃ τοῦ B πρῶτον χατὴη- 

20 γορεῖται. 

^ , , 2 5)΄ᾳῪχλᾶᾳκύν , ^A ow , , wv e , 

Τὸ πρόχείμξνον ἔστι Ot& τούτων ὁεῖςαι, ποίαν σχξσιν ξχει 0o μέσος 
- 
t ὅρος πρὸς τοὺς ἄχρους xarà τὰ τρία σχήματα ἔν τε τοῖς χατηγοριχοῖς 

συλλογισμοῖς xai ἐν τοῖς ἀποφατιχοῖς. χαὶ φησὶν ὅτι ἐν μὲν τὸ 
μ à i i 

ς χατηγο- 

ριχοῖς οὐδέποτε τοῦ χατηγορουμένου ἔξω πίπτει 6 μέσος, τοῦ δὲ ὕποχει- 
^ 

π 
- A 2 x τ ἘΝῚ Ἢ ΕΝ ΄ 

25 pivou ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου xai δευτέρου σχήμα ος ἀεὶ ἔξω πίπτει, ἐπὶ δὲ 
- , »w«* M , - ^ e , YR , - 

τοῦ τρίτου οὐδὲ τοῦ χατηγορουμένου οὐδὲ τοῦ ὑποχειμένου ἔξω πίπτει. 

1 ἀρχὴ R Arist. εἰσὶν R post ὅσοι add. οἱ R (D, pr. f) 8 γὰρ om. a 

ἀμέσως ἀλλήλων R 4 ἐχ om. R Ὁ xoi primum om. a 6 συντιϑέμ 
7 xai ὥσπερ ---10 ἀναπόδειχτοι] Οὕτως οὐχ ἔστι τόδε τῳδί. οὐδ᾽ ὑπάρχει τόδε 

φησι χαταφατιχαὶ προτάσεις εἰσὶ μὴ ἀποδειχταὶ, αἵ τε λέγουσαι ὅτι τόδε τῷδέ (τόδε Waitz 

]. €.) ἐστι. xal αἱ (ὅτι Waitz) τόδε τῷδε ὑπάρχει. διὰ τούτων δὲ τὴν ἘΣ τῇ 

προτάσεως παρέστησεν ἃ (1 ἔσται R 8 τοδὶ Τὶ Arist.:: τῶδε U καὶ prius R 

Arist.: ai U post ὑπάρχει add. ἐνταῦϑα περιστᾶ τὴν φύσιν τῆς ἀμέσου προτάσεως h 

9 τοδὶ Arist.: τωδὶ RU (d, pr. B) 10 δὴ a 11 CCBUPE RU: ἄμεσοί 
εἰσιν a εἰπὼν om. U δὲ ὅτι a: inv. ord. RU τόδε alt. om. U: τῷδε a: fort. 

τοδί cf. vs. 8 12 εἰ om. R 13 εἴπομεν a χαὶ RU: ἐν δὲ τῷ εἰπεῖν a 

14 ἂν εἴπης R: εἰ εἴποιμεν a παντὶ ὑπάρχει ἃ 11 post τουτέστιν add. ὅτι ἃ 

ἔσονται R 19 τι om. Arist. (habet f) 21 τίνα a 25 post «ai add. τοῦ U 

ἐπὶ 0£—26 πίπτει om. a 
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^ 9 , X nu , ' , M - -—- , [5d 

διαρυρώσαντες οὖν πρότερον τὰ ἐπὶ τῶν χατηγοριχῶν λεγόμενα οὕτως 59r 
' - * - Y 4 » ΄ ἂν ens E 

ἐροῦμεν xai περὶ τῶν ἀποφατιχῶν. τὸ οὖν ἔξω πίπτειν ἐπὶ τῶν χατηγο- 45 

(Qn ριχῶν σημαίνει ᾿Αριστοτέλει τὸ ἐπὶ πλέον εἶναι" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ χατη- 

γορεῖσϑαι. MTM οὖν, φησίν, ἐν χαταφατιχῷ συλλογισμῷ ὃ μέσος τοῦ 
^ , - Ὁ ^A MP ' 

εις νος χατηγορηϑήσεται. οἷόν εἰ O&0*! Οοξιζαι τὸ Α τι [51] TE 5 
D 

πρώτῳ σχήματι, λήψομαι μέσον ὅρον ἀμφοῖν. — xal ὥ ἐν τῷ προβλή- odo σχήματι, λήψομαι μ ὅρον ἀμφοῖν, χαὶ ὥσπερ, Ey cd mpofluj 

ματι T, συμπεράσυατι χατηγορεῖται 6 υείζων, τουτέστι τὸ A, οὕτω xol ἐν 
τῷ συλλογισμῷ. μόνον χατηγορεῖται: xac jorge: γὰρ τὸ p Α τοῦ 50 

[, τὸ δὲ 1" τοῦ Β. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ δῆλον ὅτι χαταφατιχὸν οὐ δείχνυται, 
σ * , ^ de: "S σ M - * , ' 9», .» :2 -» 

10 ὥστε οὐδέποτε τοῦ μείζονος ἅμα xai τοῦ ἐλάττονος ἀλλ᾽ ὁποτέρου ἔτυχε 

χαταφατιχῶς ὃ μέσος χατηγορηϑήσεται. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ οὔτε τοῦ c 

oots τοῦ ἐλάττονος χατηγορηϑήσεται ὃ μέσος, εἴ γε ἀμφοτέροις δεῖ αὐτὸν 

ὑποχεῖσϑαι. οὕτω μὲν οὖν ἐπὶ τῶν χατηγοριχῶν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀποφατιχῶν, 

φησίν, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σχήματος ὡσαύτως οὐδέποτε τοῦ χατηγορου- 
ς , YR , ΄ ΄ *, ) » D ΄ ") σ * - 

15 μένου ἔξω πίπτει ὃ μέσος, ἀλλ΄ ἔστιν ἀεὶ ὃ μείζων ὥσπερ ἐν τῷ προ- 59v 

βλήματι ἥτοι συμπεράσματι χατηγορούμενος, οὕτω δὲ xal ἐν ταῖς προτά- 

σξεσιν. ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου, φησίν, οὔτε τοῦ ἐλάττονος οὔτε τοῦ μείζονος ἔξω 

πίπτει, τοῦτο δέ ἐστιν οὐδενὸς αὐτῶν ἐπὶ πλέον ἐστὶν οὐδὲ χατηγορεῖται 

οὐδενὸς αὐτῶν, εἴ γε ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι ἀμφοτέροις ὃ μέσος ὑπόχειται. 
, ^A UN TA , "oA 2j, 2 Ye , 

2U € 0z t OZ0tzD e" / f, [n enotc 4) ξ ξ 4] S £ 20 £y ὁΞ τῷ ὀξυτέρῷ, φησι, σχήματι οὐοξποτε τοῦ ἐλάττονος ὅρου EGO πίπτει 
^ 

[2] 6 ὑέσος. ἔλεγεν οὖν ὃ φιλόσοφος ὅτι οὐχέτι ἐνδέχεται ἐπὶ τούτου τὸ μὴ 

ἔξω πίπτειν τὸ μὴ χατηγορεῖσϑαι ἀχούειν: ἀυφοτέρων γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ 

σχήματι ὃ μέσος τ ἴται. εἰ οὖν τῶν δύο χατηγορεῖται, πῶς φησι 
τοῦ ἐλάττονος μὴ ἔξω πίπτειν; ἔλεγεν οὖν μὴ ἄλλως ἂν χαταστῆσαι τοῦτο, 

- 5, Ἁ YR , - *, , » Ξὶ , M ΕΣ ^ - € *, , 

εἰ μὴ τὸ ἔξω πίπτειν τοῦ ἐλάττονος ἄλλως ἀχούσαιμεν νῦν ἀντὶ τοῦ — οὐδέ- τῷ σι 

' , *, “- *, Fi e , b) M - * ^ »., , 

ποτε τὴν ϑέσιν αὐτοῦ ἀυξίβει ὃ μέσος᾽, χαὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἔξω πίπτειν 
- 5 , * , Y ^ , - », E4 ^ ὩΣ , M τοῦ ἐλάττονος τὸν μέσον, τὸ τὴν ϑέσιν τοῦ ἐλάττονος μὴ ἀμείβειν τὸν 10 

μέσον. τοῦτο οὖν, φησίν, ἐπὶ τοῦ δευτέρου σχήματος οὐ γίνεται: οὐδέ- 

ποτε γὰρ 6 ἐλάττων γίνεται χατηγορούμενος ὥσπερ ἐν τῷ τρίτῳ, ἀλλ᾽ 
σ Ξ 2 Ξ 9).x. 5 A EESECLIFES ys P 3 e 2 LR. [rd ^ * 

30 ὠσπξἜρ £V τῷ προρληματι υποχειαξνος εστιν GEL O ἕλάττων, οὕτῳ XOU 
D 

ἐν τῷ συλλογισμῷ τῷ xarà τὸ δεύτερον σχῆμα μένει ὁ ὑποχείμενος 

υἡὴ ἀμείβων τὴν ἑξαυτοῦ ϑέσιν. τοῦτο OE δῆλον ὅτι xal τῷ πρώτῳ 
ὑπάρχει σχήματι: χαὶ ἐν τούτῳ γὰρ ἀεὶ ὁ ἐλάττων ὑποχείμενός ἐστι. 

ταῦτα μὲν οὖν ἐστι τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα μηδὲν πλέον ἔχοντα τῶν 15 
A ud * E ΡΒ. ΟΞ ΘΟῊΝ δὴ - - [sd ^N 35 ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν εἰρημένων περὶ τῆς ϑέσεως τῶν τριῶν ὅρων μηδὲ 

1 δὲ ἃ ὃ ὑπάρχειν scripsi: ὑπάργει RUa 1 τὸ à Ra!: ὁ πρῶτος Ua? 8 μόνον 

scripsi: μόνος RUa post χατηγορεῖται add. zai U δὲ ἃ 8.9 τὸ ---τὸ ἃ: 

$—0 RU 10 ἅμα---ἔτυχε a?: om. RUa! 1l χατηγορηϑήσεται ὁ μέσος U 

οὔτε om. R 12 ὁ μέσος ὅρος χατηγορηϑήσεται ἃ ἀυφοτέρως R 15 ante ἔξω 

add. οὐχ a 16 δὲ om. a 11 ἐν δὲ τῷ τρίτῳ ἃ 19 ἀμφοτέρας ἢ ὑπό- 

χεῖται ὁ μέσος ἃ 20 δὲ om. ἃ 21 οὐχέτι RU: οὐχ ἃ 22 ἀχούων ἃ 

post γάρ add. φησιν ἃ 24 πίπτει ἔξω U ἂν om. a! post τοῦτο add. δυνατὸν a! 

25 ἀκούσαιμεν a: ἀχούσομεν R: ἀχουσόμεϑα U post νῦν add. οὖν a 26 αὐτοῦ 

om. R ante ἀμείβει add. τοῦ ἐλάττονος BR, post μέσος a 27 μὴ om. Ra! 

91 μέρει R 95 εἰρημένων] Anal. pr. 14 p. 28} 92 54. τριῶν om. U 
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ρησιμευόντων ἐνταῦϑα παρευβε- 59v [41 [ΟἹ “ e x eS E x e DI Da Sg. z o o [D] c “εν z ἀναγχαίου τινὸ 

βλημένα, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. 

p.84535 ἔστι δὲ ἕν, ὅταν ἄμεσον γένηται xal μία πρότασις 

ἁπλῶς $ ἄμεσος. 

^ " * , - -, 5^ , 

δ Ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι ἀεὶ τὸ μέσον πυχνοῦται, ἕως ἀδιαίρετα 
, δι eo 7 im V2 , - M σ zb eps NIA A AR a 2 

γένηται xai £v, τί λέγει ἐν συλλογισμῷ τὸ ἕν, προσξῦηχε διὰ τούτων, ὅτι 20 

τὰς ἀυέσους προτάσεις" μέχρι γὰρ τοσούτου χαταπυχνοῦται ὃ συλλογισμὸς 

προσλαμβάνων μέσους ὅρους. ἕως ἂν εἰς τὰς ἀμέσους φϑάσῃ προτάσεις, 
αἵτινές εἰσιν ἀρχαὶ τοῦ συλλογισμοῦ χαὶ οἷον μονάδες τινὲς ἀδιαίρετοι. ὥσπε 

10 γάρ, φησίν, ἐν μὲν ἀριϑμῷ T, ἀρχὴ xal τὸ ἀδιαίρετον ἢ μονάς ἐστι xal ἐν 

γραυμῇ (ἢ) στιγμὴ xat ἐν χρόνῳ τὸ νῦν xai ἄλλο ἐν ἄλλῳ, οὕτω xol ἐν 

συλλογισμῷ 7, ἀρχὴ xxi τὸ ἀδιαίρετον αἱ duscot προτάσεις" οὐχέτι γὰρ 

αὗται διαιρεϑῆναι εἰς dio προτάσεις δύνανται ὥσπερ αἱ ἔμμεσοι. 25 

p.84b38 'AAA' ἐν βάρει μὲν μνᾶ, ἐν δὲ μέϊλει δίεσις. 

15 [Παραδείγματος δὲ ἕνεχα ἀρχὴν τοῦ βάρους τὴν μνᾶν φησιν. ὅλως 
2 * , M , , Ἁ *, » Α , 2 » ^ τ Ἀ ᾿' 

γὰρ ἐπὶ τούτων ἀρχὴ οὐχ ἔστιν, ἐπεὶ ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετὸν τὸ μέγεϑος" 

εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ dv εἴη τὸ πρῶτον χαὶ ἢ ἀρχὴ τοῦ βάρους, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, 80 τ ; f o0 "t t f ρχη τ po $, WAS fpa. ὁ 

M J t NI. *Qq. Cri ἘΝ - ᾿ 1 uic Mes [4 EX 2 AA 

πρὸς τὴν ἡμετέραν συνήϑειαν, ὥσπερ xat νῦν ἡμεῖς χεχρήυεϑα ἐσχάτῳ 

xai ἀδιαιρέτῳ βάρει τῷ ὀγδόῳ μέρει τοῦ χερατίου: μέχρι γὰρ τούτου 
à à D D Dy D 

20 ποιούμεϑα τὴν διαίρεσιν. δίεσις δέ ἐστιν ἢ πρώτη αἰσϑητὴ τῶν φϑόγγων 
* , TR [sd L— , , , 

ἀπήχησις, ἧς πρώτης ἀντιλαμβάνεσθαι δύναται T, ἡμετέρα dxov; ταύτην 
, T δ᾽ 

ὃξ φασι τὸ τέταρτον εἶναι τοῦ ἐπογδόου λόγου. 

- , 3 , ^ , * e - - 

.85a1 Ἔν δ᾽ ἀποδείξει xal ἐπιστήμυηῃ ὁ νοῦς. 25 
p i v^ 4l 

Εἶπε γὰρ ἐν προοιμίοις ὅτι “οὐ μόνον ἐπιστήμην εἶναί τινά φαμεν ἀλλὰ 

25 χαὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης, | τοὺς ὅρους γινώσχομεν᾽᾽. ἣ μὲν οὖν ἄμεσος πρό- 
τάσις γένοιτ᾽ ἄν ἁπλῶς συλλογισμοῦ ἀρχή" xoi γὰρ χαὶ ἐν τοῖς διαλεχτι- 

πιστήμης ὃὲ x«i ἀποδείξεως (ηυ 

- "vow , v , 

xoig ἐστιν ἔνδοξός τις ἄμεσος πρότασις. 

1 τινος ἀναγκαίου Ιὰ 1. 2 παραβεβλημένα R ὃ ἄμεσος ἃ 4 ἡ om. R 

6 post τὸ add. δὲ a! διὰ τοῦτο, sed ante προσέϑηχεν a!: om. a? T ταῖς 

ἀμέσοις προτάσεσι à! γὰρ om. Ra 9 post εἰσιν add. αἱ U τοῦ om. R 

10 μὲν om. U post ἀριϑμῷ add. ὡς μὲν U, ὡς R: om. a 11 7, addidi 

12 post προτάσεις add. εἰσίν a 14 μιᾷ ἃ 15 ἕνεχεν καὶ post ἀρχὴν add. 

piv ἃ 16 an τούτου ἢ ἔστιν Ra: ἔστι λαβεῖν U ἐπειδὴ U 11 τι πρῶτον 

χαὶ [ἢ] conieio εἰ alt. b: 7; RUa 19 τετάρτῳ a! μέρει a: om. RU post 

χερατίου add. ὅ ἐστι χόχχος εἷς σίτου ἃ 20 post διαίρεσιν add. τῶν σταῆμωμένων ἃ 

21 post ἡμετέρα add. αἴσϑησις.. ἤγουν 7| ἃ ταυτηνί, om. δέ R 22 εἶναι τὸ τέταρ- 

τονῦ 24 ἐν προοιμίοις] c. 3 p. 12» 28—25 τι Ra (dn, pr. M) 26 ἀρχὴ 

συλλογισμοῦ ἃ xai alt. om. ᾿ἰ 21 ἄμεσον U πρότασις a: om. RU 

ἐπιστήμη — ἀπόδειξις KR 
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ἁπλῶς ἀρχὴ ὃ νοῦς, χαϑ’ ὃν τὰς χοινὰς ἐννοίας αἱροῦμεν. διὰ τί δὲ μὴ 59v 
χαὶ τοῦ διαλεχτιχοῦ συλλογισμοῦ ἀρχὴν εἶπε τὴν δόξαν; ὡς γὰρ ὃ νοῦς 40 

τὰς χοινὰς ἐννοίας αἱρεῖ ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις, οὕτως ἢ δόξα τὰς διαλεχτιχὰς 

χαὶ ἐνδόξους προτάσεις. φαμὲν οὖν ὅτι οὐχ εἶπε διαλεχτιχοῦ συλλογισμοῦ 
5 ἀρχὴν εἶναι τὴν ἄμεσον πρότασιν ἀλλ ἁπλῶς συλλογισμοῦ. ὡς οὖν συλλο- 

Ἰισμοῦ ἁπλῶς ἀρχὴ ἂν εἴη ἢ ἄμεσος πρότασις. 

^ 
- 1. ^ - - , c - f ΄ 

p.8533 Ἔν δὲ τοῖς στερητιχοῖς, ἔνϑα μὲν ὃ δεῖ ὑπάρχειν, οὐδὲν 45 
τούτου ἔξω πίπτει. 

Ὅ δεῖ ὑπάρχειν λέγει τὸ χατηγορούμενον"- τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὑπάρχον 
10 τῷ ὑποχειμένῳ. τούτου οὖν, φησίν, ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι οὐδὲν ἔξω 

πίπτει, τουτέστιν οὐδὲν αὐτοῦ ἀποφάσχεται: μόνως γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ 
σχήματι τοῦ μέσου ὃ μείζων ἀποφάσχεται. 50 

p.85a7 'Eàv ὃ 
- ^ 

τῷ μὲν Δ nv 
i ^ 

& δέῃ δεῖξαι ὅτι τὸ Δ τῷ E οὐχ ὑπάρχει τῷ xo 
αντὶ ὑπάρχειν τῷ δὲ E μηδενὶ 7, μὴ παντί. 

15 Μετῆλϑεν ἐπὶ τὸ δεύτερον σχῆμα" διὸ xol τὰ στοιχεῖα ἤμειψε. χαὶ 
"" ἔστι τὸ μὲν Δ μείζων ὅρος, τὸ δὲ Εἰ ἐλάττων, μέσος τὸ D. χαλεῖ δὲ τὸ 

E ᾧ οὐ δεῖ ὑπάρχειν" τοῦ γὰρ ὑποχειμένου ἐν τοῖς προβλήμασιν Tj συμ- 
πειράσμασιν ἀποφάσχεται ὃ μείζων ὅρος. οὐδέποτε οὖν, φησί, τοῦ ἐλάτ- 60r 
τονος, τοῦ E, ἔξω πεσεῖται ὃ μέσος" xal εἴπομεν τί σημαίνει ἐνταῦϑα αὐτῷ 

90 τὸ ἔξω πίπτειν, ὅτι τὸ τὴν ϑέσιν ἀμείβειν. τοῦ μὲν γὰρ μείζονος ἔξω 
, , » , M , - 

πίπτει: χατηγορούμενον γὰρ ὄντα τὸν μείζονα ἐν τῷ συμπεράσματι ἐν ταῖς 

προτάσεσι ποιεῖ ὑποχείμενον" τὸν μέντοι ἐλάττονα φυλάττει ἐν ταῖς προ- 

τάσεσιν ὑποχείμενον. 

- , 

p.85210 ᾿Επὶ δὲ τοῦ τρίτου τρόπου οὔτε ἀφ᾽ οὗ δεῖ οὔτε ὃ δεῖ φι 

τῷ [91] 

M 3 mE ? »» - 

στερησαι οὐδέποτ &&CO πεσειται. 

᾿Ενταῦϑα πάλιν τὸ ἔξω πίπτειν τὸ χατηγορεῖσϑαί φησιν. ἄλλως γὰρ 

o 
; $9.87 A EA A —— 2 PN , οὐ ἃ , «M - L- 

óx ἐνδέχεται χαταστῆσαι τὰ ἐν τούτοις λεγόμενα" ἐν τούτῳ γὰρ τῷ Gy 

ματι ἀεὶ ὑπόχειται ὃ μέσος, ὥστε οὐδενὸς τῶν ἄχρων χατηγορεῖται. 

Σ 
€ 

| ϑεωροῦμεν ἃ 9 τὰς prius om. Ua αἱρεῖται ἃ: died sic R 1. 8 ὑπάρχει 

δὲ οὐδὲν ἔξω τούτου R 10 τούτου Ὁ: τοῦτο RUa οὐδὲν --- 12 σχήματι om. U 

11 τῷ om. ἃ 13 àv R 16 ἐλάττων δὲ τὸ ξ 1] ante χαλεῖ add. 

xai U 17. 18 προβλήματιν ἢ συμπεράσματιν sic U 18 ὅν om. R 

19 εἴπομεν] p. 268,25 sq. αὐτῷ ἐνταῦϑα U 22 φυλάσσει h 25 βαδιεῖται 

à Arist. 26 ἄλλως U: ὥσπερ ha post γὰρ add. εἴρηται πρότερον a 

21 οὖνῦ 
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p.85313 Οὔσης δ᾽ ἀποδείξεως τῆς μὲν χαϑόλου τῆς δὲ χατὰ 60r 
, M - ΑἹ ^N - 

μέρος, xat τῆς μὲν χατηγοριχῆς τῆς δὲ στερητιχῆς. 10 

3A fS , 

'Ev:sóüzv τρία τινὰ ζητεῖ προβλήματα ἀξιόλογα εἰς τὸν περὶ ἀπο- 
δείξεως λόγον συντείνοντα. πρῶτον μὲν ποία δεῖξις χρείττων xal μᾶλλον 

, , , , "^ ἊΣ Ὁ ’ , 

ὃ πρέπουσα τῇ ἐπιστήμῃ, πότερον T, χαϑόλου ἢ f, μεριχή, δεύτερον πότερον 

ἢ χαταφατιχὴ μᾶλλον VEU πρέπουσα T, ἣ ἀποφατιχή, xol τρίτον 

ce πότερον T, ἐπ᾽ εὐϑείας T, 7j δι᾽ ἀδυνάτου. xal ἐπέξεισι τῷ περὶ τούτων 

λόγῳ πλατύτερον. χαὶ πρῶτον ἐπὶ τοῦ χαϑόλου χαὶ τοῦ χατὰ μέρος ἐπι- i5 
σχέπτεται. χαὶ πρότερον εἰς τὰ ἐναντία ἐπιχειρεῖ πιϑανῶς, πειρώμενος 

10 χατασχευάζειν ὅτι ἢ ἐπὶ μέρους δεῖξις set τῆς χαϑόλου xai μᾶλλον 

ἀποδείξει πρέπουσα. εἶτα διελέγχει τῶν λόγων τούτων τὴν πιϑανότητα 

xai δείχνυσι τὴν χαϑόλου χρείττονα. ὅτι οὖν ἢ ἐπὶ μέρους βελτίων. uu 
χόϑεν πειρᾶται χατασχευάζειν. εἰ γάρ, φησίν, ἢ xa αὑτὸ ἀπόδειξις τῆς κατ᾽ 
ἄλλο βελτίων xal πρέπουσα ἀποδείξει (μᾶλλονν, xaU' αὑτὸ δὲ ἢ τὸ μεριχὸν 

1 δειχνύουσα, χρείττων ἂν εἴη ἢ μεριχὴ χαὶ ἀποδείξει πρέπουσα μᾶλλον τῆς 

χαϑόλου. ὅτι δὲ χαϑ’ αὑτὸ ἢ ἐπὶ μέρους δῆλον" ὅτι γάρ, φησίν, ὁ Κορί- 
σχος μουσιχός ἐστι, δειχνύς τις χαϑ᾽ αὑτὸ μᾶλλον δείχνυσιν T, ὃ δειχνύων 30 

ὅτι ὁ ἄνϑρωπος μουσιχός ἐστιν: οὐ γὰρ T, ἄνθρωπος ὑπάρχει αὐτῷ τὸ 
μουσιχόν, ἀλλ᾽ ἡ Κορίσχος. διμοίως ὅτι ὃ Καλλίας λογιχός ἐστι, xa^ αὑτὸ 

20 ἴσμεν, ὅτι δὲ ὁ ἄνθρωπος λογιχός, οὐ χαϑ’ αὑτὸ ἀλλὰ xav ἄλλο: τὰ 

μὲν γὰρ μερικὰ αὐτὰ ἐξ αὐτῶν γινώσχομεν ὅτι λογιχά, οἷον Σωχράτην, 

Καλλίαν, ᾿Αλχιβιάδην xai τὰ λοιπά, τὸ μέντοι χαϑόλου, ὅτι πᾶς ἄνϑρωπος 
λογιχός, ἐκ τῶν ἐπὶ μέρους. πρώτη μὲν οὖν ἐπιχείρησις αὕτη. δευτέρα 50 

2 δὲ δε. εἰ τὰ χαϑόλου, φησί, μὴ ἔστιν ἀλλ᾽ ἐν ἐπινοίᾳ póvm τὸ εἶναι 

0 ἔστι τρίγωνον αὐτὸ xa αὑτὸ 
D 

ιῷ οι ἔχει, οἷον τὸ ἁπλῶς τρίγωνον (οὐδὲν γὰ 
σ bul νι , 5 ' ' Ἁ 

ἕτερον (ὃν) παρὰ τὸ ἰσοσχελὲς xai τὸ ἰσόπλευρον xal τὸ σχαληνόν: ἀλλ 

οὐδὲ τὸ ἰσοσχελὲς παρὰ τὸ γαλχοῦν ἰσοσχελὲς T, ξύλινον Tj τι τοιοῦτον. 
Ω ΄ P am 9" Ka - v e 1 , - 1 Y ^Y 
ὁμοίως ὃξ xai ἐπὶ τῶν ἄλλων: ὥστε τὸ χαϑόλου τῶν μὴ ὄντων, τὰ δὲ 

' » ΄ ^ 5 ^ HI " - 

μεριχὰ ὄντα), βελτίων δὲ ἀπόδειξις ἢ περὶ τὸ ὃν χαταγινομένη τῆς περὶ 

80 τὸ μὴ ὄν, βελτίων ἄρα ἢ μεριχὴ τῆς χαϑόλου. τρίτη ἀπορία, ὅτι βελ- 80 μη 3, AC] p i Bep i e fs 4 ANO. ae απ ρ ας [" eh 

ὃ ἐνταῦϑα ἃ τινὰ ὁπ. ἃ προβλήματα ζητεῖ U 4 μᾶλλον, quod ante 

δεῖξις colloc. RU, post δεῖξις a, transposui 5 post δεύτερον add. δὲ a 

6. πρέπουσα ἐπιστήμη ἃ 8 πρότερον ἃ περὶ τῶν U τοῦ alt. om. ἃ 

9. τὸ ἐναντίον U 12 ὅτι---14 τὸ μερικὸν RUa?: τέως πρῶτον ἐπιχειρῶν ἐκ τοῦ ἐναντίου, 

φησίν. ὅτι ἣ ἐπὶ μέρους a! οὖν Ua?: δὲ R ἡ om. U 18 κατασχευάαζειν 

πειρᾶται R 14 μᾶλλον addidi 15 δειχνῦσα R ἡ μνεριχὴ--16 ἐπὶ μέρους 

RUa?: τῆς καϑόλου a! 16 δὲ om. Ua ὅτι alt. om. Ua! 6—1 ἐστι 
(τις R) RUa?: ὅτι ἡ ἐπὶ μέρους, «a9? αὑτὸ δειχνύει. ὁ γὰρ τὸν χορίσχον μουσιχόν a! 
lY τις δειχνὺς a! 19 6 om. ἃ 21 ἐξ ἑαυτῶν R: «a9? αὑτὰ a 2]. 22 σωχράτης 

καλλίας ἀλχιβιάδης R 22 τὸ R: τὰ Ua 24 ἥδε α΄: om. RUa? εἰ Ua?: 

7, R: om. a! φησὶν οὐχ a! ἀλλ᾽ om. Ra! post ἐπινοίᾳ add. γὰρ a! 

26 ὃν addidi τὸ alt. om. U 80 post ἄρα add. ἀπόδειξις ἃ ἀπορία 

RUa?: δὲ ἐπιχείρησις αὕτη a! 
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τίων ἐστὶν ἀπόδειξις περὶ ἣν οὐχ ἔστιν ἀπατηϑῆναι" ἀπατώμεϑα δὲ περὶ 60r 
τὰ χαϑόλου: αἱ γὰρ τῶν χαϑόλου ἀποδείξεις ὡς ὄντων ἐν ὑποστάσει τοὺς 

λόγους ποιοῦνται. τὸ OE μὴ ὃν ὡς ὃν λέγειν ἀπάτης ἐστίν. ὥστε xal 
ταύτῃ βελτίους αἱ μεριχαὶ δείξεις τῶν χαϑόλου χαὶ οἰχεῖαι ἐπιστήμῃ μᾶλλον. 

5 Οὕτω πιϑανῶς ἀπορήσας ἐπιλύεται τὰς ἀπορίας τοῦτον τὸν τρόπον, 

χαὶ πρῶτόν γε τὴν προτέραν. ψεῦδος γὰρ τὸ λέγειν τοῖς μὲν ἐπὶ μέρους 85 

x4 ἑαυτὰ ὑπάρχειν τὸ δειχνύμενον, τοῖς χαϑόλου δὲ οὐ δι᾿ ἑαυτὰ ἀλλὰ 

διὰ τὰ χατὰ μέρος. τὸ Tap ἰσοσχελὲς τὸ τὰς τρεῖς. γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς 
ἴσας ἔχειν οὐχ 1 ἰσοσχελές ἐστιν ον οὕτω γὰρ ἂν o Eté ῦ 

10 ὑπῆρχεν: ἀλλ᾽ Tj uiv ἰσοσχελές, τὰς n τῇ βάσει ἴσας 

ev (03 [U) EST -— cS 
CU 

Ὁ - N v ret * ^ 

δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας οὐχ ἡ ἰσοσχελὲς ἕξε τρί- 
- diss MA cuu en yovov. [ὥστε τῷ μὲν χαϑόλου] ὁμοίως xoi τῷ Σωχράτει ARUM εἶναι 

2A * NI , MCN et E » "Ὁ ' Y3 3 QM NN EOS ur οὐχ | Σωχράτης ὑπάρχει (οὕτω γὰρ dv οὐδενὶ ἄλλῳ ὑπῆρχεν) ἀλλ ἢ 40 
- * e ' ^ ^ d , * } 

ἄνϑρωπός ἐστιν ὃ Σωχράτης. τὸ ὃὲ τὸν Κορίσχον μουσιχὸν εἶναι xa 
15 αὑτὸ μὲν ὑπάρχει τῷ Κορίσχῳ" τοῦτο δὲ οὐχέτι xal τῷ χαϑόλου ὑπάρξει" 

e , Ὁ 5 , qi yy , ' 
οὐ γὰρ ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ἀνϑρωπός ἐστι, τὸ pouctxov. ἔνϑεν γὰρ 

xal τὸ τῆς ἀπάτης αἴτιον: οὐδὲ γὰρ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι ὃ ἄνϑρωπος υουσιχός 
ἐστιν εἰ δὲ τὸν τινὰ ἀἄνϑρωπον εἴπῃς, οὐχέτι τὸν χαϑόλου λέγεις ἀλλ᾽ 
ἤτοι τὸν Σωχράτην T, τὸν Κορίσχον 7, ἕτερό ὥστε σίν, εἰ μὲ ἴτοι Σωχράτην T, τὸν Κορίσχον ἣ ἕτερόν τινα. ὥστε, φησίν, εἰ μὲν e^ 

20 μὴ ictus τι σύμπτωμα τῷ χαϑόλου, οἷον τὸν ἄνϑρωπον μουσιχὸν εἶναι 45 
ἢ τὸ τρίγωνον τρίπηχυ εἶναι ἤ τι τοιοῦτον, εἶτα δείχνυσί τις τὸ τοιοῦτον 
[4 ΄ - Q^ $5 335 ΄ , ' - ἽΝ " ^ , 

ὑπάρχον τῷ χαϑόλου, οὐδὲ ἀπόδειξίς ἐστι τὸ τοιοῦτον ἀλλὰ παραλογισμός, 

ὅπερ τῷ μέρει ὑπάρχει, τοῦτο παντὶ λέγων ὑπάρχειν. εἰ δὲ ὅλως ἐστί 

τι σύμπτωμα τῷ χαϑόλου ὑπάρχον, οἷον τῷ ἀνθρώπῳ τὸ λογιχὸν T, τῷ 

τριγώνῳ τὸ τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, οὐ διὰ τὸ τοῖς χατὰ τῷ σι 

υέρος ὑπάρχειν τοῦτο xal τῷ χαϑόλου ὑπάρχει, ἀλλὰ διὰ τὸ τῷ χαϑόλου 50 
ὑπάρχειν xai τοῖς χατὰ μέρος ὑπάρχει, εἴπερ ἣ υὲν τρίγωνον ὑπάρχει, 

οὐχ 1| δὲ ἰσοσχελὲς T, dj σχαληνόν. ἀναιρεϑέντος γὰρ τούτου ἀναιροῖτο dy 
^N xai τὸ σύμπτωμα: νῦν δὲ οὐχ ἀναιρεῖται: τοῦ τριγώνου ἀναιρεϑέντος 

80 ἀναιρεῖται. 
Οὕτω μὲν οὖν τὴν προτέραν ἐλεηχει “πο αν τὴν δὲ δευτέραν, ὅτι 

νευδές ἐ ὺ λέγε T : χαϑόλο ὶ μὲν γα ψευὸες ἔστι τὸ λέγειν τῶν μὴ ὄντων εἶναι τὸ χαϑόλου. εἰ μὲν Y p. 

1 ἐστιν om. Ua? 3 post ποιοῦνται add. μὴ ὑφισταμένων ἐχείνων ἃ post ὥστε 

add. μὴ ἃ 4 μᾶλλον ἐπιστήμῃ οἰχειότεραι ἃ 5 τὴν ἀπορίαν τὸν τρόπον τοῦτον ἃ 

0 ψεῦδος γὰρ RU: xoi φησὶ ψεῦδός ἐστι ἃ τοῖς R: τὴν Ua post μέρους add. 

ἀπόδειξιν ἃ 4 ἑαυτὰ scripsi: ἑαυτὸ ἃ: αὑτὸ RU ante ὑπάρχειν add. δειχνύειν ἃ 
τοῖς R: τῆς U: τὴν ἃ δὲ χαϑόλου ἃ οὐ χαϑ᾽ ἑαυτὸ ἃ 8 διὰ τῶν ἃ 

τὸ alt. transposui: ante ἰσοσχ. colloc. R: om. Ua 9 οὐχ ἡ om. R ἔχει scripsi: 

ἔχειν RUa ἂν om. R τοῦτο post 10 ὑπῆρχε colloc. a: οὕτω R 

10 post ἴσας add. ἀλλήλαις ἃ 11 δυσὶν ἃ 12 ὥστε---χαϑόλου delevi 18 σω- 
κράτει U ὑπάργει U: ὑπῆρχεν Ra 14 τὸν Kopíoxov deleverim 15 μὲν a: 

om, RU τῷ χορίσχῳ om. U οὐχέτι δὲ τοῦτο à 18 εἴποιεν R: εἴποις a 
19 τὸν prius om. ἰὰ τὸν alt. om. U 20 «t R: «ó Ua τῷ ἃ: τοῦ R: 

τῶν (τὸ) τὸν conicio 28 ὑπάρχει---λέγων om, αὶ 21 ὑπάρχειν alt. l. R 

28 ἢ σχαληνόν ἐστιν ἃ ἀνύρηται, om. ἂν ἃ 92 Ψεῦδος KR 
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, ΄ , , T ' ^ Ω σ & m Y , LI ^ 

φησίν, ὁμώνυμος τις Ty φωνὴ τὸ χαϑόλου, ὥσπερ ἢ Αἴας φωνὴ χατά τε 

τοῦ [᾿Οιλέως xai τοῦ Τελαμῶνος xal ὁ χύων χατὰ τοῦ χερσαίου xai τοῦ 60v 
’ - 5 , -" Y - ' -» Es LA 

ϑαλαττίου xai τοῦ ἀστρῴου. τῷ ὄντι τῶν μὴ ὄντων ἦν τὸ χαϑόλου. εἰ 
M » . μὴ - ,^* ' , J , bI - * ^ 

$ εἷς τις ὁρισυὸς τοῦ χαϑόλου xal uía τις χοινὴ φύσις πολλοῖς ἐνυπάο- 
τς , ^ xL ΗΜ M E ΄ DES D 

5$ χουσα, ψεῦδος τὸ λέγειν τῶν μὴ ὄντων εἶναι τὸ χαϑόλου, ἀλλ᾽ ἔστι uiv 
e , , 3445 * Ἐν LI H 1 , to58s 

ἑτέρα τις οὐσία χοινή. ἀλλ᾽ αὐτὴ οὐ γωριστὴ xal xal" αὐτὴν 
* '. ' , - ᾿ ΄ ΄ ' ' ^ “τ n A 

ἀλλὰ διὰ πάντων τῶν χατὰ μέρος διηχουσα χαὶ ἐν αὐτοῖς ὑφεστηχυῖα. xot 5 
στ m ΩΝ m 9:3γχώτος . ἜΘ τ nmn -ὸ στοῖᾶῦ Z V mr ap) d 
06520 τὰς τοῦ S9u ps γλήτος χατΥηγοριαξ, τὸ X090V, τῷ W0'G6V XQ τας λοῖπας, 
EI , , ΄ - MAN ΄ ΄ . - 

εἰναι μὲν τινας φυσξις διωρισυένας τῶν αλλὼν Ξχαστην φαυέν 09 υὴν 
) ΄ ΄ ΄ - $$ 5 - ΄ ΄ 

10 x20 αὑτὴν ξΞχαστὴν ὕφεστ τηχυιᾶαν ἀλλ £V τοῖς Uzptzots ἔχουσαν. τὴν υὑπο- 
LU 

, ) [d ' , 

στασιν, xal οὐ παρὰ τὸ uT, ὑφεστηχέναι χαῦ αὑτὴν οὐδὲ εἶναι αὐτήν CAUSV, 

ἀλλὰ διὰ τὸ ἐχάστην χοινῷ λόγῳ ὡρίσϑαι τῶν ὄντων εἶναι χαὶ ὑφεστάνα!. 

χαν ἐπὶ τοῖς μεριχοῖς ἔχῃ τὴν ὕπαρξιν, οὕτω δὴ xoi περὶ τῶν χαϑόλου 

φαμὲν ὅτι ἔστι μὲν T, τοῦ τριγώνου φύσις ἑτέρα παρὰ τὰς πάντων τῶν 10 

15 μεριχῶν, λέγω ὃὴ τοῦ ἰσηοσχελοῦς, τοῦ σχαληνοῦ. τοῦ ἰσοπλεύρου, οὐ μὴν 

ἔξω τούτων ἔχουσα τὴν ὕπαρξιν: ἔστι γὰρ τῷ ὁριστιχῷ λόγῳ διαλαβεῖν 
5 ' , M , —— ' , *, Mw - Ἁ Μ 

αὐτὴν ἀπὸ πάντων τῶν χατὰ μέξρώς. 60* ἂρὰ τῶν μὴ ὠντῶν τὸ χαϑόλου. 

» ^ ^ /v JAN -— ι Ω δὴ E - ^ 

ἀλλὰ xai püAkoy τῶν (ovcov τῶν) μεριχῶν τὸ χαϑόλου, εἴ qs τοῦτο μὲν 
ι 

XC En E. ^N ' ΄ S ^S - Y ^ » 

ἄφϑαρτον, τὰ δὲ μεριχὰ πᾶντ ἐπ Ππρταὶ υᾶλλον ὃὲ τῶν ὄντων τὸ ἀφϑαρτον 
A LAN -- 3 ΦΧ ' Qf $^* , ΄ » $3 

20 ἤπερ τὸ φϑαρτόν. εἰ OR τῶν ὄντων τὸ χαϑόλου, οὐδὲ ἀπάτης ἄρα αἰτία 
ute τ e Q^ CN o zt * - [Ὶ v - ν ^ , *, ^ * » 

fj x00 χαϑόλου ὁξιςιςΞ περὶ τὴῦ μὴ ὠντῆς ὡς OVXO0G οειχνυηουσα. εἰ OZ aA kot 15 

[4 , ' " ' CN ΄ ^ ΄ ε » - Q? E. x 
τὸ χαϑόλου δειχνύντες ὡς αὐτοῦ x«l αὑτὸ ὑφεστηχότος παρὰ xà μεριχὰ 

- * ' - , - bl £e * ΄ ΄ 

ποιοῦνται τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον, χαὶ τοῦτο οὐ i αποηδείςεώς ἐστιν ἅμαρτηυα 
v M m xc. 3 ΄ » 1 * Q ^3 ΄ MATE TN τὸν ΒΝ 

αλλὰ X00 αἀχουηντῆς" Οἱ 140 jenen ὕποτί ἵεται tO 20000 Ti axoostcte. 

Li v τὴν ΄ a - - τῇ 

29 €t τίς Ὅν ὦ: περι Jo pano dxnht, αὐτὸς ξαυτῷ τ Ξ dt es γίνεται αἴτιος. 

- - eC) ^ d ^ ' - ^ ^ , - Fi 

p.85215 οἷς ὁ αὐτῶς xa! περὶ τὴς a x008LXVUyAOt λεγομένης. 

E 
Σ Sm οτος Ὁ Dye χῷ o ΄ Sue ' d ue [RUP 

Ἀντὶ τοῦ “τῆς ἐπ᾽ εὐδείας᾽ * αὕτη γάρ ἔστι xal χυρίως ἀπόδειξις 
Δ b] *t« E ᾿Ξ - Ξε ENS , δι P. a AA et RIT 5» A 5 5 2^ 

ἐπ εὐϊείας τὸ mp (ua δειχνύηυσα ΐ (4p εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγὴ οὐχ 25 

αὐτὸ δείχνυσιν ἀλλὰ τὸ ἐναντίον ἀνα!ρξ 

30 p. 85322. Αὕτη γὰρ ἀρετὴ ἀποδείξεως. 

Αὕτη, φησίν, ἀρετὴ ἀποδείξεως, ὅταν uf, OU ἄλλου γίνηται ἀλλὰ 
^2 C ὦ 
οι αὐτοῦ. 

1 φησίν om. U 2 post τοῦ primum add. υἱοῦ τοῦ ἃ post zai primum add. 

χατὰ ἃ τοῦ alt. et quart. a: om. RU 8 τοῦ a: om. RU 5.6 ἀλλ᾽ — οὐσία 

RUa?: ἀλλὰ τοῦτο οὐτία τίς ἐστι a! 0 ἑαυτὴν ἃ 10 ἐχάστην post ὑφεστηχυῖαν 

colloc. R: om. ἃ 12 post ὡρίσϑαι add. τί ἃ 12 ἐπὶ om. a!: fort. ἐν 

ἔχειν al 14 an (oiov) ὅτι μέντοι R παρὰ τὰς om. U 18 μᾶλλον a: 

ἄλλως R: ἄλλο U ὄντων τῶν addidi 91 περὶ (παρὰ )---δειχνύουσα RUa?: οὐ 

Ἱὰρ τὸ μὴ ὃν ὡς ὃν δειχνόει a! εἰ R: οἱ Ua ἄλλοι scripsi: ἄλλο RUa 

22 αὐτὸ---οφεστηχὸς pr. U ἑαυτοῦ Rh 25 οὖν om. R τῆς ἀπάτης ἑαυτῷ ἃ 

αἴτιος γίνεται R 21 καὶ om. ἃ post zat add. ἐστι καὶ 91 post αὕτη add. 

γὰρ ἃ ἄλλο ἃ γένηται Ra 92 αὑτό R: ἑαυτό ἃ 

᾿ Comment. Arist. XIIL 2. Philop. in Anal, Post. 18 
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p.85a26 Ἢ δὲ χαϑόλου ὅτι ἄλλο, οὐχ ὅτι αὐτὸ τετύχηχεν ἐπι- 60v 
δείχνυσιν, οἷον ὅτι τὸ ἰσοσχελὲς Dum ὅτι ἰσοσχελὲς ἀλλ᾽ ὅτι 0 

τρίγωνον, 7, δὲ xaxà μέρος ὅτι αὐτό. 

Ἢ κχαϑόλου, φησί, δεῖξις οὐ χαϑ᾿ αὑτήν ἐστιν ἀλλὰ διὰ τὴν μεριχήν. 

5 ὅταν γὰρ τὰ τῷ ἰσοσχελεῖ χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπάρχοντα διὰ τοῦ χαϑόλου δειχνύῃ τις, 
οἷον ὅτι τὸ ἰσοσχελὲς τρίγωνον τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας ἴσας ἔχει, ἡ 80 

τρίγωνόν ἐστι δείχνυσιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἰσοσκελές. δῆλον δὲ ὅτι ψευδεῖ παρα- y, 

δείγματι χέχρηται, τὰ μὴ οἷόν τε ἣν ἀληϑεῖ χρήσασϑαι: οὐδὲ γὰρ ὡς 

ἐπὶ τριγώνου δείχνυται τὰ τῷ ἰσοσχελεῖ ὑπάρχοντα, ἀλλ᾽, ὡς ἐρεῖ ἐφεξῆς, 
s 
0 10 

^ ὧν“ 

g. τ᾿ e. e [0] £Kwvv- s LAT la! eo^ ταν τις τὸ μὴ ὑπάρχον τῷ χαϑόλου δειχνύῃ ὑπάρχον, o0 
ν Δ 3 Ἂς - ΄ 

τοιοῦτόν ἐστιν οὐδὲν γὰρ xa^ ἄλλο τῷ χαϑόλου δείκνυται ὑπάρχον. 

Ξ Y» T^ J ^ ) c 

.85331 "E ιπαρὰ τὰ xaü ἕκαστα, c o e^ εἰ Q^ "E [0 Ld i Xx 2S9 — o. LL o 

rx (en 

"e C. ΓΟ 

Wd) a 

e c. 

τος. xa ὃ ἀποδείχνυσι. 40 o 
Δ᾽» FN ^ 

6 αἀποόει pines dYY - 4 

9 c 

eo. 

O nm 

2 y 
φύσιν ὑπάρχειν ἐν τοῖς οὖσι τοιαύτην. 

Ξ ΝΑῚ ^ , ^ , b] , ey LK ES, 1 e M Q/ 15 Τὴν δευτέραν xat τρίτην ἀπορίαν ἅμα συνέπλεξεν, ὅτι τε τὸ χαϑόλου 

οὐδέν ἐστι παρὰ τὰ xal Exacta, xai ὅτι ἀπάτης ἡμῖν αἴτιον γίνεται τιϑε- 
LI uivotc τὸ μὴ ὃν ὡς ὄν ὡς γὰρ ὃν xa0 αὑτὸ παρὰ τὰ μεριχὰ τὸ χαϑόλου 45 μ 

ὑποτιϑέμεϑα. 

p.85a36 "Ec:t 9 ἢ μὲν χαϑόλου τοιαύτη. 

90 Τοιαύτη, οἵαν 
ἣν (0) 

c2 τ ({ 
bi ΄ € , M ^ Ἄν τῆν 

ς ὧν ὑποτιϑεμένη xat Ot αὐτὸ 

τοῦτο ἀπάτης ἡμῖν atc i γινομένη. πῶς Oi ταῦτα συμβαίνει, χατασχευάζει 

ξἑχάτερον ἰδία, χαὶ πρῶτον τὸ χαϑόλου μὴ ὃν εἶναι ὑποτίϑησι διὰ τῶν 
, , 

ena 0uvmwv. 

m iJ , y - ' , 

p.85a37 llpoióvcsc γὰρ Ostxvüouctv, ὥσπερ περὶ τοῦ ἀνάλογον, 50 
b) ^ - e € m. - 

otov ὅτι ὃ ἂν ἢ tt τοιοῦτον, ἔσται ἀνάλογον. τῷ σι 

' cu . , e ΞΩΞ ΕΝ ὩΣ NEA Uf 5) ES ΟΡ i -) ΤῈΣ 

Ὥσπερ, φησίν, ὃ γεωμέτρης δείχνυσιν ὅτι, ἐὰν τέσσαρες γραμμαὶ ἀνά 
λογον «Gt, xal ἐναλλὰξ ἀνάλογον | ἔσονται, οὕτω ὃὲ xai ἐὰν τέσσαρα ἐπί- 01: 

- 

πεὸα xni ἐὰν τέσσαρα στερεά, xal ἁπλῶς ἐπὶ τῶν χαϑόλου, ὅτι ἐὰν τέσσαρα 

2. τὸ om. ἃ 9 ὅτι αὐτό Ua Arist: xa" αὑτό R 4 τὰ μεριχά Ra ef. p. 215,18 
Ὁ δειχνύῃ τις Scripsi: δειχνύηται à: δείχνυνται R: δείχνυται U 6 post ἴσας add. 

ἀλλήλαις ἃ ἔχει ἴσας R 4 δείχνυται ἃ οὐχ, quod ante 6 ἡ 601106. libri, 

transposui δὲ om. U 8 ἦν om. R 9 post ἐπὶ add. τοῦ R ἐφεξῆς] 

p. 8557.8 post ἐφεξῆς add. ἀλλ᾽ ἃ 10 δεικνύῃ τῷ κχαϑόλου ἃ 11 τὸν à 

δείχνυται seripsi: δεῖται RUa ὑπάρχειν ἃ 18 μὲν ποιεῖ R τι τοῦ R 

14 τοιαύτην ἃ ([): om. RU: ταύτην Arist. I5 τε om. ἃ 10 γίνεται ἃ : γινόμενον RU 

18 ὑπετιϑέμεϑα U 19 τοιάδε ἃ 20 post τοιαύτη add, εἶπεν Ra ὑποτιϑεμένην ἃ 

22 εἶναι RUa?: ὡς ὃν a! ὑπερτίϑησι Ua? 24 posi γὰρ add. φησι RU: om. ἃ 

25 ὃ om. a (Du) τι om. a (f) 21 δὲ om. a 28 τῶν a: τὸ RU 

32 
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τοιαῦτα, οἷον ποσὰ T, πόλος χαίτοι τὸ ποσὸν ἁπλῶς T, 
w ^ , 5» ΄Ν " - 

ἔστιν αὐτὸ xal αὐτὸ ἐχτὸς qpauuTc T, ἐπιπέδου T, στερεοῦ, χὰ 
»ν - ev , - - , ^ 

ὄντος τινὸς παρὰ ταῦτα οὕτως ἐπ᾽ αὐτοῦ ποιοῦνται τὸν λόγον, τὸ αὐτὸ δὴ 
^ τοῦτο, ὅπερ ἐπὶ τοῦ ἀνάλογον πάσχουσιν οὗτοι, τοῦτο πάσχουσι χαὶ πάντες 

ὅσηι χαϑόλου τι ἀποδειχνύουσι. λαβόντες γάρ, ὅτι ὃ ἵππος ζῷόν ἐστι xal 5 c 

» ΄ Ps ' Hi ^ * ΄ ' ΄ - c - 

ἀνϑρωπος xai ὁ χύων xoi τὰ λοιπα, λαμβάνουσι xai ἁπλῶς ὅτι ζῷον 
L4 e - , ΄ , ' "^ 5 - er 

ἔστιν, ὅπερ ὡς ἕτερον τῶν εἰρημένων ὑποτίϑενται μὴ ὃν αὐτῶν ἕτερον, 
μι Ψ ΄ [4 ΄ prete - 3 A ' 

ὃν (ὡς ὃν) ὑποτίϑενται. ὁμοίως xal ἀπὸ τῶν ἀτόμων ἐπὶ τὰ 
2 εἰ 

»ν b i , ^ w , ^ 

eim ἀνιόντες. οὖν αἱ uiv χαϑόλου περὶ τὸ uy, ὃν ἔχουσιν, αἱ Oi μεριχαὶ 
^ ν - ΄ 

10 περὶ τὸ Ov, χρεῖττον ὃξ τὸ ὃν τοῦ μὴ ὄντος, xni αἱ μεριχαὶ ἄρα ἀποδείξεις 
- , , ^ * ^ * - , - 

τῶν χαϑόλου χρξίττους-. δι᾿ αὐτὸ δὴ τοῦτο. φησί, xal δύξης ψευδοῦς ἐστιν 10 
, ^ LES ' ' ^ "᾿» - ΄ - ΄ -ι ΄ κ΄ Γ 

ἐμποιητιχὸν τὸ χαϑόλου, st ys τὸ μὴ ὃν ἀξιοῖ ἡμᾶς ὡς ὧν ὑποτίϑεσϑα'. 
, , E d Ls 

ὥστε xai ἀπάτης ἐστὶν ἡυῖν αἰτία. xai ταύτῃ οὖν T, usp'xT xpstttov. 

Ξ ^ - ^ ANA - ^ - 
p.85b4 Ἢ πρῶτον μὲν οὐδὲν μᾶλλον ἐπὶ τοῦ χαϑόλου T, τοῦ 

15 xatà μέρος ἅτερος λόγος ἐστίν. 

c^ 

P] - ^ ' - E] ΄ ' , 5 Σ 
Εντεῦϑεν λοιπὸν αἱ τῶν d ἐπιλύσεις. xal τέως γε πρὸς τὴν 16 

* 

ειχνύναι τὴν δὲ 
^, ^ -* 

δύο διεῖλε τοὺς 
' Η 

προτέραν τὴν λέγουσαν τὴν μὲν χατὰ μέρος xaÜ' αὑτὸ ἀπο 

χαϑόλου χατ᾽ ἄλλο, διὰ γὰρ Kv ἐπὶ μέρους. ἐπεὶ οὖν εἰς 
λόγους (ὃ γὰρ Τωεῖς εἰς δύη διείλομεν. αὐτὸς συωυπεπλεταένως προ ανξ ὕγους (ὃ γὰρ ἡμεῖς εἰς δύο διείλομεν, αὐτὸς συμπεπλεγμένως προήγαγεν, 
o w T — P o ΄ σ , , ΄ ΄ 

30 ὅπερ Tr, εἶπον), διὰ τοῦτό φησιν ὅτι ὁ $5 (Oq0$, τουτέστιν ὃ mpó- 
" “ὦ: v $ ὩΣ - 

τέρης, ὃν νῦν εἴπομεν, οὐδὲν udo - 3 ^ τὶ e m c b S e S 

17€ 

(0. 
ἘΝ 
e ^, (02 a e Ts x 

co 
- € , τὶ ΄ ^" * ^ * ^, *, - LI 

τοῦ χαϑόλου. ἀντιστρόφως Oz αὐτὸς εἰπε’ cov γὰρ οὕτως εἰπεῖν, ὡς 
ν [rd] ' *? «X ^-—* ^ 5" nu - , δ * "^ - Ἁ 

εἴπομεν, δὸς φησὶν οὐδὲν μᾶλλον ἐπὶ τοῦ χαϑόλου ἐστὶν T, τοῦ χατὰ 50 
, , ' ^ o» [r4 ^ ΄ , “5 Li LI , Ld , 4 

έρος" βούλεται γὰρ ὃεῖξαι ὅτι xat ἢ χαϑόλου ἀπόδειξις χαϑ᾿ αὐτό ἐστιν, 
- , y ἵν ^ 

25 οὐ xat ἄλλη. πῶς δέ φησ ιν “οὐδὲν μᾶλλον ἐπὶ τῆς χατὰ μέρος T, 
- n ^ , EY ed 1- σ ἫΝ ^ 

τῆς χαϑόλου ; χαΐτοι πρηϊὼν ὀξίςει. ὅτι Y, μὲν id xa)' αὑτὸ τὰ 
- - b 4 w 

τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσα: ἔχει, ἧ δὲ ἰσοσχελὲς οὐχέτι, ἀλλὰ τι 
Tt 

ἰσοσχελεὶ wat ἀλλο ὑπάρχε', τοῦτο Of ἐστι τὸ τρίγωνον. πῶς οὖν φησιν 
΄ ἐνταῦϑα “οὐδὲν μᾶλλον ἐπὶ τῆς χατὰ μέρος T, τῆς χαϑόλου᾽ ὡς δὴ ἀμφο- 

i 
A] ἘΣ eo e ^ ^ 

t 
, - ^-^ » 

30 τερῶν xa0' αὑτὸ οὐσῶν; φημι ὧν 6tt ὡς «pos τὸ παραόειγμα αὐτῷ τείνει 95 

1 οἷον om. ἃ 2 χαὶ om. Ra 4 οὗτοι Ra: οἱ τοιοῦτοι U ὃ ἀποδεικνύουσι a: 

ὑποδειχνύουσι ἢ: porco U 6 λαμβάνουσι RUa?: ἀποδειχνύήουσι a! ( ὑπο- 

τίϑεται R αὐτὸ Ua S ὡς ὃν addidi cf. vs. 12 ἀπὸ Ra: exi U 11 ἐστι 
post 12 ἐμποιητιχὸν colloc. a: om. αὶ 12 ὡς ὃν ἀξιοῖ ὑποτίϑεσϑαι ἡμᾶς ἃ 14 5U 

Arist.: χαὶ Ra οὐϑὲν U (D) 15 ἅτερος Arist.: ἕτερος RU a, at cf. vs. 20 
16 £v9ev U λύσεις à 11 προτέραν a: ἑτέραν RU τὴν μὲν — 30 εἶπον RUa?: 

βελτίονα εἶναι τὴν κατὰ μέρος ἀποδεικνῦσαν, διὰ τὸ x4 αὑτὸ ἀποδειχνύειν, ἐπάγει τὸν ἔλεγχον, 

ὡς ἤδη εἴπομεν. πλὴν οὐχ ὡς ἡμεῖς εἰς δύο τὸν λόγον διείλομεν, ἀλλὰ συμπεπλεγμένως a! 

20 ὅπως R εἶπον] p.274,15 post τοῦτο add. xai a! ὅτι om. a! 21 post 
νῦν add. δηλονότι a post εἴπομεν add. ὡς a 22 τῶν U δὲ a: γὰρ RU 

αὐτὸς RU: τοῦτο a 23 εἴπομεν RU: ἡμεῖς εἴπομεν νῦν a 25 ante οὐ add. χαὶ ἃ 

οὐκ ἄλλο R 26 προϊὼν] p. 850 5 sq. δείκνυσιν ἃ 21 post ἀλλὰ add. καὶ RU: om. ἃ 

18* 
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6 λόγος. ἐπεὶ γὰρ τὸ παράδειγμα, λέγω δὴ τὸ Dr μουσιχὸν εἶναι 61r 

xal τὸν ἀνϑρωπον μουσιχὸν εἶναι, τὸ μὲν μεριχὸν xa αὑτὸ ΠῚ τὸ μου- 

σιχόν, τὸ δὲ χαϑόλου διὰ τὸ μεριχόν, διὰ τοῦτό φησιν ὅτ' οὐδὲν μᾶλλον 
3 M - , ^ ΄ σ΄» " * ' Q? " , 2] - 5 , 

ἐπὶ τῶν τοιούτων παραδειγμάτων ἕξει τὰ μεριχὰ τὸ χαῦ αὑτό, ἐν οἷς οὐὸ 
6) x , ^ , , A * ) τι ἊΝ ^ - & , 

ὅλως τῷ χαϑόλου τὸ σύμπτωμα ὑπάρχει, ἐφ᾽ ὧν δὲ xol τοῖς χαϑόλου σι 

e ΄ ) ^N S [2 ΄ E ΄ y ^ 

ὑπάρχει, Ot αὐτὰ μᾶλλον ὑπάρχει T, διὰ τὰ peptxd* ὅταν γὰρ ὑπάρχῃ 

τι χαὶ τῷ χαϑόλου xat τῷ μεριχῷ, οὐ τῷ χαϑόλου διὰ τὸ μεριχὸν ὑπάρχει 80 
ἮΝ M 

ἀλλ ἔμπαλιν τῷ μεριχῷ διὰ τὸ χαϑόλου. 

o ' h/4 τ 

p.85b7 Ὅλως τε, εἰ μὲν μὴ ὄντος ἢ τρίγωνον εἶτα δείχνυσ 
» » Y 3 /6N Ξ 

10 οὐχ ἂν εἰὴ ἄποόῦειςις. 

31^ CN ' , , ^ , € - 7T δ [ὑπειδὴ πρὸ τούτου συνεχώρησε xai ἐν τῷ μεριχῷ εἶναι τὸ xal) 

αὑτό, εἶπε δὲ μηδὲν μᾶλλον T, ἐν τῷ χαϑόλου εἶναι, νῦν αὐτὸ τοῦτο 
ἀναιρεῖ, τὸ ὅλως τὴν μεριχὴν εἶναι χαϑ᾽ αὑτό, τῇ χαλουμένῃ ἐνστάσει χαὶ 35 

αἀντιπαραστάσει, χαὶ γ 1 1} Meer μὲν τῇ ἀντιπαραστάσξι νυνὶ OS τῇ 

15 ἐνστάσει. ὅλως γάρ, φησίν, οὐδέ φημι ἐν τοῖς μεριχοῖς τὸ xaU' αὑτὸ εἶναι. 
SN ' *$5«wS fac ma et - ' , 
ἐπὶ γὰρ τοῦ προτεϑέντος παραδείγματος οὐδὲ 0 oes ὅλως τῷ ανϑρώπῳ 

τὸ μουσιχῷ εἶναι ἀλλὰ μόνῳ τῷ μεριχῷ ὥστε τὸ λέγειν, ὅτι τῷ χαϑόλου 
ΟΣ το ΄ ΄ -^ » NN yet X - Q/,* DA ' 

xav ἄλλο ὑπάρχει, ψεῦδος, εἴγε μηδὲ ὅλως ὑπάρχει τῷ χαϑόλου. εἰ γὰρ 
e € ΄ - , ^ ' ) e b. D ^R -" ^N 

ὕλως ὑπάρχει xt τῷ χαϑόλου, πάντως xot xaÜ' αὑτὸ UD d "D "UE 
, 20 μεριχῷ διὰ τὸ χαϑόλου, ὥσπερ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ λογιχὸν xal τῷ ζῴῳ τὸ 40 

αἰσθητικὸν χαὶ τῷ τριγώνῳ αἱ ἴσαι δύο ὀρϑαῖς, xxt ἐπὶ πάντων ὁμοίως. τὰ ὃὲ 
- ΄ e * ἃ * 

τῆς λέξεως οὕτως" ὅλως τε, φησίν, εἰ μὲν μὴ ὄντος vj τρίγωνον εἶτα ΄ 

δείχνυσιν, οὐχ ἂν εἴη ἀπόδειξις, τουτέστιν εἰ τὸ σύμπτωμα μὴ ὑπάρχει 
- , € eU, τ Ξ , - E , , 2 

τῷ χαϑόλου ἢ τοιοῦτόν ἐστιν, οἷον, εἰ τύχοι, τῷ τριγώνῳ ἢ τρίγωνόν ἐστι 

i] σι 

^ DE « Σ A , L2. M - ἘΞ Το TR ^ - *, 9 , a » 

τὸ ἔχειν τὴν περίμετρον, εἰ τύχοι. πήχεων πέντε T, τῷ avüpomo ἢ Xv- 
TS POI ΄ ΄ ΄ 

ϑρωπός ἐστι τὸ εἶναι μουσιχήν, εἶτά τις τὸ μὴ ὑπάρχον ὡς ὑπάρχον λέγοι, 
5 *, ^ , e "ὦ - P ! ^ - PS ' * - ^ [r4 ^ "72V ü&e - 

οὐχ ἀποδείχνυσιν 6 τοιοῦτος" ψεῦδος γὰρ τὸ τοιοῦτον, χαὶ ὥσπερ τὸ ἀληϑὲς 45 
5-7 5» , [cd ' ! ^M P4 “ , N- A *, δὲ E » 

οὐδέποτε ἐλέγχεται, οὕτω τὸ ψεῦδος οὐδέποτε ἀποδείχνυται. οὐδὲ xat 
΄ * ^, » b] - 2775 σ [27 

ἄλλο αὐτῷ ὑπάρξει ὅπερ ὅλως αὐτῷ οὐχ ὑπάρχει. 

] ἐπειδὴ a 9 ὅτι om. à οὐδὲν μᾶλλον post 4 παραδειγμάτων colloc. a 4 τὰ 

υεριχὰ ἕξει U 9 ὑπάρχειν Ua δὲ om. Ua 6 ὑπάρχειν (ante δύ) Ua tt xad 

R: τινὰ Ua τῷ tert. U: τὸ Ra 10 post ἀπόδειξις add. εἰ δὲ ὄντος ὁ — otocvut. p. 217, 

2 RU 11 ἐν Ua: ét R 12 ἢ seripsi: zai RUa post εἶναι add. τὸ xe 

αὑτὸ ἃ post νῦν add. καὶ U^ 13 τοῖς μεριχοῖς a! post εἶναι add τὸ à 

14 γρησάμενος ἃ πρότερον μὲν ante γρώμενος colloc. U νῦν R 15 post ἐνστάσει 

add. λύει τὸ ἐπιχείρημα a post φημι add. ὅλως R τῇ μεριχῇ U 16 ὑπο- 

δείγματος U post παραδείγματος add. τοῦ ὅτι ἃ οὐδὲν lta 11 μουσιχὸν ἃ 

τῷ μεριχῷ μόνῳ ἃ τῷ alt.: Eos. τὸ Ua 21 αἱ δυσὶν ὀρῆαῖς ἴσα ἃ 21: 22 «à 

- οὕτως om. a 22 οὕτως om. R φησίν 0m.a 98 οὐχ --- ἀπόδειξις om. ἃ 

post σύμπτωμα add. μὲν U μὴ om. R 25 πηχῶν U 2 ἀποδείξει a 

29 αὐτῷ alt. om. U 



—— 
€ ^ 

τον, f) ἕκαστον ὑπάρχει, μᾶλλον 61: 

Τουτέστιν εἰ δὲ ὄντος τοῦ συμπτώματος τῷ χαϑόλου fj τοιοῦτόν ἐστιν, 

ἀποδείχνυσί τις τοῦτο, οἷον τῷ τριγώνῳ τὸ τὰς δύο πλευρὰς τῆς λοιπῇς 

5 pef (ovas ἔχειν, ὁ ὃὲ xal αὑτὸ εἰδώς τι μᾶλλον οἶδεν, ὃ τὸ χαϑόλου 

ἄρα εἰδὼς μᾶλλον οἷδεν. χαϑ᾿ ἣν δὲ μᾶλλον ἴσμεν, χρείττων αὕτη“ χρείττων 50 
ἄρα T, χαϑόλου. 

p.85»9 Εἰ δὴ τὸ τρίγωνον ἐπὶ πλέον ἐστὶ xal 6 αὐτὸς λόγος 
tw A ΄ B - 

χαὶ "i χαϑ' ὁμωνυμίαν τὸ τρίγωνον xai τὰ ἕξῆς. | 

10 ᾿Αναλαμβάνε: τὸν λόγον χαὶ συνάγει συμπεραινόμενος. εἰ τὸ τρίγωνον 6lv 
ν᾿ -"Ἥ 5 ^ * , 3 s e , UJ Ἁ ω - 

οὖν, φησί, τοῦ ἰσοσχελοῦς ἐπὶ πλέον ἐστίν (ὑπάρχει γὰρ χαὶ τῷ σχαληνῷ 
* - L 

- ΄ v E - - 3 

xai τῷ ἰσοπλεύρῳ) xal οὐχ ἔστι τὸ χοινὸν τοῦτο τοῦ τριγώνου εἶδος φωνὴ 
΄ , ES - - ν DH αἵ ΄ ᾿ H , s ' ὁμώνυμος ἀλλ᾽ si; ὁρισμὸς xal μία φύσις, ὑπάρχει δὲ παντὶ τοιγώνῳ τὸ 

^ Ir ^ ^ 

τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν, δῆλον ὅτι οὐ διὰ τὸ ἰσοσχελὲ s 
΄ - ^ EN 

19 ὑπάρχει τῷ τριγώνῳ τὸ τοιοῦτον (οὐ τὰρ dv παντὶ Misa ῳ ὑπῆοχεν ἀλλὰ 5 
; στε χαϑ᾽ αὑτὸ 

μᾶλλον ἢ χαϑόλου χαὶ βελτίων διὰ τοῦτο es χατὰ μέρος. χαλῶς 
ὃξ 032. ΜΞ πὴ ν 57 α ὃ μ Y Ἢ Y "n mn" z i , T7— FIN τὶ * y! τὶ $ προσέϑηχε τὸ μὴ x ὑμωνυμίαν. ὑπάρχει γὰρ παντὶ χυνὶ τὸ 

3 ! s - 3 » 3 Ee , »9* ' , , ' 

οὐσίαν εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ ἢ χύων (οὐδὲ .γὰρ ἔστι τις οὐσία χυνὸς ἁπλῶς 
, - - p , *, ^ e , *4 *5 

οὖν χύων χαλεῖται, ὥσπερ τοῦ ζῴου, ἀλλ᾽ ὁμώνυμος φωνή), ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
΄ " E m AM 3s REEL F , [4 ea PA. * z -€ ΄ , 

tot 6s χα! XOt(b6z τῷ SO ἢ Unus τὸ οὐσίαν εἶναι" ἐνταῦϑα ξντοι οὐχ 

Y 3E "M » ^ - 

ἔστι τὸ τρίγωνον ὁμώνυμον, ἀλλ᾽ ἔστιν εἰς τις xal χοινὸς αὐτοῦ λόγος 

- -— »[" , " , La J e , 

p.85515 “τι εἰ μὲν εἴη τις λόγος sic xal pm ὁμωνυμία τὸ καϑό- 10 
3 ^x 7 

Àou, εἴη ἂν οὐδὲν ἧττον ἐνίων τῶν χατὰ μέρος ἀλλὰ xal uGAXov, 
MJ - Id WE 1€ 2 2 S! ΄ & 3 

250 000 τὰ do Uapca ἐν ἐχείνοις ἐστί, τὰ δὲ χατὰ μέρος oU αρτὰ μᾶλλον. B 

- — Ὁ e^ [41 el 

^ , EI , -“ ES " H OW 4 * ^^ 

D Du En ὩΣ λέγουσαν τὸ χαϑόλου 

wf àv εἶναι. εἰ οὖν τὸ χαϑόλου, φησί, UT φωνή τίς ἐστιν ὁμώνυμος, ὡς 
[i » € Y JAN ΄ v - v 

ἢ “Δίας T ᾿ χύων᾽ 7| τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἔστιν & 
» 

ι 
' ^ e 

τις χαὶ χοινὸς ὁρισυὸς 

ν 

30 μᾶλλον ὃν τοῦ μεριχοῦ, εἴ v5 
τ X 

ς 
- ΄ * , , - τ ΄ , HJ Y 

τοῦ χαϑόλου, οὐ μόνον, φησίν, οὐχ ἔσται τῶν μὴ ὄντων τὸ χαϑόλου ἀλλὰ xol 

τὰ μὲν υΞξριχὰ οϑαρτά, τὰ δὲ χαϑόλου do apa. 15 

ἢ * 

1 post ὄντος add. φησὶν RU 9 τῷ scripsi: ef. p. 276,24: τοῦ RUa 2 μείζους ἃ 

6 ὃν R 6. 1 ἡ καϑόλου ἄρα κρείττων U 8 δὲῦ ἐπὶ πλέον [ἃ Arist.: xa)? αὑτὸ "αὶ 

9 τὸ κτλ. om. R 11 οὖν om. ἃ 12 τῷ a: om. RU τοῦ τριγώνου post 19 ὁμώνυμος 

colloe. a 11 τῆς μερικῆς, sed post βελτίων a: om. R 19 οὐσία pr. 1. R 20 ζῶον 

om. «o9 U post ὁμώνυμος add. ἡ καὶ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ om. a 21 τοιῶδε καὶ τοιῶδε U: 

πῷ τοιούτω ἢ: τῷδε (asterisco in mantissa nihil respondet) ἃ ὑπάρχειν ἃ 

22 ὁμώνυμον τὸ τρίγωνον U: τὸ τρίγωνον xad ὁμωνυμίαν κοινὸν ἃ ἀλλ᾽ ἔστιν (ἔστιν 

om..U)— Aóyo: RU: ἀλλὰ «av^ αὐτὸ τὸ εἶδος ἃ 23 post τις add. ὁ ἃ εἷς om. 

a (ABMedu) 24 post εἴη add. τ᾽ R(ABedupfM) οὐϑὲν U (D) 

25 τὸ (ante δὲ) R ἄφϑαρτα (post μέρος) a 26 post πρὸς add, δὲ αὶ αὕτη a: αὐτὴν RU 
21 οὖν Ra: ὅτι U 27.28 ὡς ἢ Ua: zai 0 R 28 tt τοιοῦτον ἃ ἔστιν om. U 
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C vp" 5 , ' ΄ ΄ ΄ - 

p.95518 Ἔτι τε οὐδεμία ἀνάγχη ὑπολαμβάνειν τι εἶναι τοῦτο 6lv 

παρὰ ταῦτα, ὅτι ἕν δηλοῖ. 
D 

“ῃτ ΄ , , ν σ M ΖΝ [d 30878 Q? Lee [4 , 

Jw ἢ ἀπορία ἔλεγεν ὅτι τὸ χαϑόλου ὡς αὐτὸ xol αὑτὸ ὑπάρχον 

οὕτως ὑποτίϑενται οἱ περὶ αὐτοῦ ποιούμενοι τοὺς λόγους χαὶ ἕτερον ὃν τῶν 

[2 μεριχῶν, διὰ τοῦτο, φησίν, εἰ xal ἕτερόν ἐστι τῶν μεριχῶν xal ἔστι τις 90 
, , e , , ct - 

uía φύσις ὡρισμένη ἑτέρα οὖσα τῶν χατὰ μέρος, ἀλλ᾽ οὖν οὐ χωριστὴν 
ὑποτίϑενται εἶναι xal ἐχτὸς τῶν μεριχῶν αὐτὴν xaÜ' αὑτὴν ὑφεστῶσαν, 

$4 32 Cr | » - - ^r; Mw 

ἀλλ᾽ εἶναι uiv ἑτέραν τῇ οὐσίᾳ xal τῷ λόγῳ, τῷ μέντοι ὑποχειμένῳ οὐχ 

ἑτέραν εἶναι τῶν μεριχῶν, ὥσπερ χαὶ τὰ συμβεβηχότα ἕτερα μὲν εἶναί 
10 φαμεν τῆς οὐσίας οὐ μέντοι x«l χεχωρισμένα αὐτῆς. ὥστε οὐ ψεῦδης 

CEST US TERES. e C ns [o AER 5) , , [d -€- y 7, ' Q^ M - ὑποτίϑενται ot ὑποτιϑέμενοι, οὐδ᾽ ἀπάτης ἡμῖν αἴτιον γίνεται τὸ χαϑόλου τὸ 95 
^ "^ ΄ - "M (d € , 

αἡ ὧν ὡς ὧν ὑποτιϑεμένοις. 

p.85»21 Ei δὲ dpa, οὐχ f, ἀπόδειξίς ἐστιν αἰτία, ἀλλ᾽ ὁ ἀκούων. 

Τουτέστιν εἰ ὃὲ χωρὶς λαμβάνοιτο ὑφεστηχὸς τῶν μεριχῶν, οὐχ ἣ 
15 ἀπόδειξις αἰτίχ τοῦ χωριστὸν λαμβάνεσθαι τὸ χαϑόλου ἀλλ᾽ 6 χαχῶς τῆς 

ἀποδείξεως ἀχούων. ὥσπερ γὰρ χἂν εἴ τις περὶ ποιότητος διαλέγοιτο ὡς 

οὔσης φύσεώς τινος xal πολλὰ ποιούσης xal πασχούσης, εἶτά τις ἀχούσας 

ὑπονοήσειεν ὅτι αὐτὴν χαϑ᾽ αὑτὴν ὑφεστηχυῖαν ὑποτίϑεται ὁ λέγων τὴν 80 

ποιότητα, τῆς τοιαύτης ὑπονοίας xal ψευδοῦς δόξης οὐχ ὃ λέγων ἣν αἴτιος 

20 ἀλλ᾿ 6 χαχῶς ἀχούων, οὕτω xci εἰ [τις] τῆς ἀποδείξεως ἐπὶ τῶν χαϑόλου 

ποιουμένης τὸν λόγον ἕτερός τις νομίζοι χωριστὸν εἶναι τὸ χαϑόλου, αὐτὸς 

ἑαυτῷ τοῦ ψεύδους ἂν εἴη αἴτιος, οὐ μὴν T, ἀπόδειξις τὸ ψεῦδος ὑποτί- 

Φ 
- , , » * , — , J * 1 *, , 

εται. ζητήσειε δ᾽ dv τις εὐλόγως, πῶς συνάσεται τὰ ἐνταῦϑα εἰρημένα 

τοῖς ἐν τῷ προοιμίῳ τῆς [Περὶ ψυχῆς πραγματείας. ἐν τούτοις uiv 35 

25 γὰρ τὸ χαϑόλου (οὖ) μόνον εἶναί φησι xai εἶναι οὐσίαν τῷ λόγῳ “ἑτέραν 

τῶν μεριχῶν, ἀλλὰ xai ἀἄφϑαρτον εἶναι x«l πρῶτον τῶν μεριχῶν. ὡς ἐφεξῆς 
λέγει, ἐν δὲ τοῖς Περὶ ψυχῆς πᾶν τοὐναντίον T, οὐδ᾽ εἶναι ὅλως τὸ χαϑόλου 

v M ν e Y - -, » ἘΞ ἈΝ - σ δῶν 1, εἴπερ xal εἴη. ὕστερον εἶναι τῶν μεριχῶν: ταύτῃ ὃὲ δῆλον ὅτι οὐδὲ 
3574€ Ἃ ν v N ' ^ € , Y» ^N [4 Ld NE 5 - 

ἄφϑαρτον ἂν εἴη, εἴ qs xal τὰ μεριχὰ φϑαρτά. ἔχει OE T, λέξις ἢ ἐν τῇ 
' ! τι er [X34 05 , κι Ὁ ' QW , - ; 

30 [Περὶ ψυχῆς οὕτως" “᾿εὐλαβητέον ὃὲ ὅπως μὴ λανθάνῃ πότερον εἰς λόγος 

αὐτῆς ἐστι, χαϑάπερ ζῴου, TY, xal  E£xactov ἕτερος. οἷον ἵππου, χυνός, dy- 40 
€ , & τω ^ ^N wow ' € , » ἢ 4 , "^ e Ld , 

ὑϑρώπου. i):00, τὸ OE ζῷον τὸ χαϑόλου τοι οὐδέν ἐστιν ἡ ὕστερον: ὁμοίως 

2 post ὅτι add. τὸ R ὃ ὅτι prius RU: ἐπειδὴ a 8 μὲν U: μέντοι Ra 

10 xat om. ἢ 11 post ὑποτιϑέμενοι add. ἕτερον εἶναι τὸ χαϑόλου τῶν μεριχῶν a 

τὸ καϑόλου γίνεται U 13 ἐστιν om. R Arist. 14 λαμβάνει τὸ ἃ 18 ὅτι 

om. ἃ 18. 19 τὴν ποιότητα ὑποτίϑεσϑαι τὸν λέγοντα ἃ 20 post χαχῶς add. 

τῆς ἀποδείξεως ἃ τις om. Ὁ 28 ἀξίως U συνάσεται Scripsi οἵ, p. 808,29: 

συνέσεται RUa: συνοίσεται b 24 τῆς [Περὶ boy. zp.] 11 p. 402b5 piv om. à 

25 o5 addidi φησὶν εἶναι a 26 zpicovseripsi: πρώτην RUa ἐφεξῆς) b25 

28 εἶναι RU: ἐστι ἃ 29 ἄφϑαρτα (ante ἀν) U 20 ὅπερ μὴ λανϑάνει R 
0 
91 ζῷον αὶ ἵππου 0m. ἃ χοινὸς ἃ 

Lr 

T d n. 

ae qe NE 
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M ^ }) 

τι χοινὸν ἄλλο χατηγοροῖτο΄. 

f 

οἷόν τε 

ἰὸ ως ποιὸς 

[2 τὸ μοναδιχὸν [ 

ντος ἀνάγχη πᾶσα xai 
*, , - 

, , 

ξνομξνον οὐχ αὐτό εστι 

T 

c^ 

- M , - ΄ 

10 τῷ μὲν ὁριστικῷ λόγῳ τ 

αἢ χεχώρισται τῶν μεριχῶν ἀλλ 

τον διαμένει, 

αὐτὸ φϑαρῖῆναι 
*, Q ^ "44. tT ? , , 

dptüuóv ἀλλ᾽ οἷον αὕτο. 

28] 

TC 
- ἄλχως τε πῶς 

Ψ , - v Ἂν e , 

εν αὐὑτοις εχξ: τὴν υὑποστασιν: 
΄ - , 

τῷ ὁριστιχῷ λόγῳ: D 3 ᾿ 

ἄφϑαρτος χατ᾽ ἀριϑμόν, 

σ 
ὠσπερ 

οὑτως 

E H - € , 

ἀλλὰ τοῦ ὑποχειμένου φϑα- 
΄ 5 , - ' T 

ως £V αὐτῷ το εινᾶι 

χατὰ σανίδα ἀμειβομένη χαὶ τέλο 

aii ed ἐνταῦϑα γὰρ 

ἀριϑμῷ οὐχέτι. οὕτω δὴ οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν ; εἰδῶ ὧν φαμεν" εἰ γὰρ 

υἡ ἐστι χωριστὰ ἀλλὰ τὴν ὕπαρξιν ἔχει ἐν τοῖς μεριχοῖς, τῶν ὑποχει- 
μένων φϑειρομένων χαὶ αὐτὰ φϑαρῆναι ἀνάγχη πᾶσα, T, δὲ αἀφϑαρσία 

χατὰ τὸν ὁριστιχὸν μόνον λόγον τὸν αὐτὸν ἀεὶ μένοντα. ὥσπερ γὰρ οὐχ 

15 ἢ λευχότης T, ἐνυπάρχουσα νῦν ἐν πᾶσι χοινῶς τοῖς λευχοῖς σώμασιν f, 

αὐτή ἐστι χατ᾽ ἀριϑμὸν τῇ λευχότητι τῇ ἐπὶ τῶν χρόνων [ἰλάτωνος, οὕτω 

δὴ οὐδὲ τὸ ζῷον τὸ νῦν τῷ τότε οὐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν. ἣ τοίνυν 

ἄφϑαρτα ὄντα οὐχ ἔστιν ἐν τοῖς μεριχοῖς, T, ἐν τούτοις ὄντα οὐχ ἔστιν 

19 

τὸ χαϑόλου 6lv 

50 

62r 
ἄφϑαρτα. ταῦτα μὲν οὖν ἐντελέστερον ἐν ἑτέροις fuiv ἐξετασῦ ἥσεται. | 

30 ἴωμεν δὲ ἐπὶ τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου 

Ὑ ΄ * ^ ^- , ES ^ - 

p. 85523 tt εἰ ἢ ἀπόδειξις μέν ἐστι συλλογισμὸς δειχτιχὸς τῆς 
, ΄ ^ vw mS , ^ Q ^3 AN ΟῚ , ^ e -M 

αἰτίας xal τοῦ διὰ τί, τὸ χαϑόλου δὲ αἰτιώτερον xai τὰ Sic. 

I^ ΄ ' ; , Ὁ ) Ὧν - Ἐπιλυσάμενος τὰς ἀπορίας, δι’ ὧν ἐδόχει ἢ uepvxy, ἀπόδειξις χρείττων 

εἶναι τῆς χαϑόλου, νῦν βούλετα! αὐτὸ χαϑ᾽ αὐτὸ τὸ ϑεώρημα χατασχευάσαι, 

25 ὅτι ἢ χαϑόλου τῆς μεριχῆς χρείττων. δείχνυσι ὃὲ τοῦτο διὰ πλειόνων ὅ 

ἐπιχειρημάτων. ὧν τὸ πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον" εἰ ἢ ἀπόδειξις, φησίν, οὐδὲν 

ἕτερόν ἐστιν T, συλλογισμὸς τὴν αἰτίαν τοῦ πράγματος χατασχευάζων, τὸ 

δὲ χαϑόλου πρῶτον αἴτιον τοῦ πράγματος, τότε δὲ μάλιστα ἴσμεν τὰ πράγ- 

ματα, ὅταν τὴν πρώτην χαὶ χυριωτάτην αἰτίαν αὐτῶν τοῦ εἶναι Bonos 

30 βελτίων dpa f, χαϑόλου τῆς xaX μέρος xai μᾶλλον ἐπιστήμῃ οἰχεία. ὅτι 

δὲ τὸ χαϑόλου αἰτιώτερον, δείχνυσιν ἐχ τοῦ xal) αὑτὸ μᾶλλον ὑπάρχειν τὸ 
χαϑόλου, ὡς εἴρηται ἔμπρο e * εἰ γὰρ ἢ χαϑόλου uiv δεῖξις xal αὑτό, 10 
τὸ ài xal αὐτὸ μᾶλλον αἴτιον τοῦ μὴ xa αὑτό, ἢ χαϑόλου ἄρα μᾶλλον 

αἰτία τῆς χατὰ μέρος ἀποδείξεως. δείχνυσι δὲ χαὶ ἄλλως ὅτι πρῶτον χαὶ 

33 αἰτιώτερον τὸ χαϑόλου: ἐν γὰρ τῷ ζητεῖν τὸ διὰ τί μέχρι τοσούτου ἄνιμεν 

2 εἶναι addidi ἑαυτοῖς R: τοῖς ἃ J αὐτὸ ante οἷόν τε colloc. a: αὐτῷ ὕ 

4 χατὰ τὸν ἃ 9 post εἴδος add. τοῖς ἀτόμοις à 6 ὡς om. R τ γενό- 

μενος Ra ἐστι RU: ἐστιν ἀεὶ ἃ χατὰ τὸν ἃ 1. 8 [τὸ] ὑπόδειγμα δὲ conicio 

8 ἐστιν om. U 10 νηὸς U li δὲ, om. οὖν ἃ 18 αὐτὸ U: αὐτὴν ἃ 

16 χατὰ τὸν U 20 νῦν δ᾽ ἴωμεν ἃ 21 ἡ om. R post δειχτιχὸς add. 

τῆς χτλ. om. a cf. p. 281,1.3 

χυριώτα τὰ R 90 post | 

19. 20 

γινόμενος ἃ 

πρᾶγμα ἃ 29 

92 ἔμπροσϑεν] p. 210, 

om. R 28. 29 22 xai τὰ ἑξῆς 
2-] 

jeAtiev add. i 

τὸ 

τοῦ xa9 αὑτὸ μᾶλλον R 
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ζητοῦντες τὸ διὰ τί, μέχρις dv εἰς τὸ πρῶτον αἴτιον φϑασωμεν, xal τοῦτο 62r 

ἀχηύσαντες ἱστάμεθα λοιπὸν τῆς ζητήσεως τούτου αἰτιωτάτου ὄντος. οἷον 

διὰ τί προῆλϑεν 6 δεῖνα: ἵνα εἰς ἀγορὰν ἐμβάλῃ: διὰ τί δὲ ἐνέβαλεν εἰς 

ἀγοράν; ἵνα ὠνήσηται λάχανα τυχὸν [ἡ ἰχϑύν: διὰ τί δὲ τοῦτο; ἵνα φαγὼν 15 [Spr js QA canon TEE Dus 23 Tar 

à ὑγράνῃ τὴν γαστέρα’ ὑγραίνει δὲ τὴν γαστέρα διὰ τί; ἵνα ὑγδῦτ; xat 
, 

st μὲν πρὸς τὸ τοῦ σώματος μόνον ἀγαϑὸν desee τοῦτο ἀχηύσαντες 
Ὶ , , » , - 

τὴν σχοπιμωτάτην αἰτίαν ἔχομεν xal οὐχέτι ἕτερόν τι ζητοῦμεν. εἰ δὲ 
, FON πρὸς t0 τῆς ᾿Ψψυχὴς epus ὃ σχοπὸς τείνει, φαμέν" διὰ τί δὲ ὑγιαίνειν 

- 

10 ἔστι τοῦτο πρώτιστον χαὶ χυριώτατον αἴτιον τοῦ Ὁ 
Ἣ 

βούλεται; ἵνα δύνηται xav! ἀρετὴν aper τοῦτο δέ, ἵνα FOURNIE χαὶ 
ἰς ἀγορὰν ἐμβαλεῖν, ἢ 

*^ 4 - ^ » ^ - ΄ 

εὐδαιμονία, xal τοῦτο dxoücavtss ἔχομεν τὴν αἰτίαν τοῦ πράγματος. xai 50 
b] , - ^ - e v4 - -“ Y ' Hi D n - v 

οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ τελιχοῦ αἰτίου τοῦτο οὕτως ἔχει ἀλλὰ xal ἐπὶ τῶν ἄλλων 
΄ - SU o A - 

πάντων. οἷον πῶς ὃ ἀνδριὰς γέγονεν; ὅτι ix yakxo0* ὃ γχαλχὸς O5 πῶς 
Sg 

τὸν ἀνδριάντα ἐποίησεν; ὅτι χυϑείς- ἐχύϑη Oi διὰ τί; ἐπειδὴ μέταλλον" 
- ^^ ^ ΩΣ e ^ , - ^ ^, 

15 χυτὰ γὰρ τῶν μετάλλων τινά, ὧν ἐστιν ὃ χαλχός. xal τοῦτο πάλιν dxoó- 

ΜΝ Ν᾿“... σαντες ἔχομεν τῆς ὑλιχῆς αἰτίας τὴν χυριωτάτην. χαὶ ἐπὶ τοῦ ποιητιχοῦ 
, e , ^ A] 3 , Ld » * ^ » - 

ὡσαύτως: διὰ τί ἐγεννήϑη ὁ ἀνϑρωπης: ἐπειδὴ ἐν τῇ — 

ἘΞ 
5 

ἦτραᾳ ἐχυοφορήϑη 
^ ^ 2 , ib e SEQ "NN ^ ^ v T" δι: 

χαὶ διεπλάσϑη: διὰ τί δὲ ἐχυοφορήϑη; διὰ τὸ τὸ ἄρρεν συνελϑεῖν τῷ 95 
νυ 

T———— ὁ 

΄ - ὯΝ ^ ' , , »v M - - pA 

θήλει: τοῦτο δὲ διὰ τί γέγονεν; ἐπειδὴ ἔχει τὸ μὲν ἄρρεν τοῦ προΐεσϑαι 

20 τὸ σπέρμα, τὸ ὃξ τοῦ ὑποδέχεσϑαι δύναμιν. x«t ἀχούσαντες τοῦτο ἔχομεν 
᾿ - ΄ 

τῆς ποιητιχῆς αἰτίας τὸ χυριώτατον. ὁμοίως xal ἐπὶ τοῦ εἰδιχοῦ: διὰ τί 
, ; 

LZ 
e ΄ ' , » , y » 

ὃ Σωχράτης οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή; ὅτι ἀνϑρωπός ἐστιν, ὁ OE ἀνῇρωπος 
, 

τοιοῦτον: διὰ τί OS Ὡς“ 

- - [4 re^ m *, ^ po , Ὧν 

τοιοῦτον ὁ ἀνὕρωπος; ἐπειδὴ χαὶ ζῷον: διὰ τί δὲ 
- - -— , ΄ Ψ [d , - 

τὸ ζῷον τοιοῦτον; ἐπειδὴ τοῦτό ἐστιν ἢ τοῦ ζῴου οὐσία xal ὃ δρισυός. - 
' 

εἰ οὖν ἐπὶ πάντων τῶν αἰτίων τότε μάλιστα ἴσμεν, ὅταν μηχέτι ὑπάρχῃ 30 τῷ σι 

^ » ^ - ^ ^ » *, - ^ 

τι αἴτιον ἄλλο τοῦ πραγυατος, xal τὸ ἔσχατον ἐχεῖνο u^tora αἰτιώτερόν 
Η͂ , ^ ) £ » - A *, 1x. MEVS , ' 

φαμεν xai πρώτως xai χαῦ αὑτὸ αἴτιον τοῦτο, διότι οὐ Ot ἄλλο τι ἀλλὰ 
^) c , 3 - - NB αὶ M ᾿ Q^ 2] - Ἢ 

δι’ αὑτό ἐστι τοιοῦτον. τοιαῦτα OÍ ἐστι [xoi] τὰ χαϑόληυ" εἰς ταῦτα γὰρ 
E “- à E D: : d Tae : : M 

ἔσχατα χαταντῶμεν (iv) ταῖς ἀποδείξεσι τῶν αἰτίων. οἷον τόδε τὸ γαλχοῦν 
z "m 

c. ᾿ 

Y ^ 

30 ἰσοσχελὲς τὰς ἐχτὸς γωνίας τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχε! διὰ τί; ἐπειδὴ xal 
cr a n B v I -*3 τ ΄ 7 e ΕΒ ΄ 

πᾶν τρίγωνον: dp οὖν τὸ qe x40' αὑτὸ ἔχει τὸ τοιοῦτον πάϑος:; 

οὐδαμῶς, ἀλλ ἡ σχῆμα ἐστιν εὐθύγρχυμον. τοῦτο Oi οὐχέτι δι᾿ ἄλλο τι 9» 
ὟΝ i] ἕῳ 59 e , e - jJ - NY Y [1 , -- 

αλλὰ Ot αὐτὸ d3:z το μᾶλλον αἴτιον. τοῦτο ὃξ χαϑόλου" τοῦτο 
d — v A ^N “Ὁ » m» -* 3 , , ^ M4 

ἄρα μᾶλλον αἴτιον. τὸ Oz MM αἴτιον τοῦ ἧττον αἰτίου βέλτιον: τὸ ἄρα 

35 χαϑόλου βέλτιον τοῦ χατὰ μέ 

1l φϑάσομεν Ra 2 αἰτήσεως ἃ 4 7, iy85v delevi ef. p. 252,4 9 ὑγιάνη U, at cf. vs. 8 et 

p. 282,5 6 ἀγαϑὸν μόνον à βλέποιμεν Ra ὃ ὑγιᾶναι ha 9 εὐδαίμων ἢ Ra, at 

cf. p. 282,5 14 ἐγχυϑείς U: ἐνχυϑείς ἃ. ἐπεὶ R 15 ἐστίν ΕΠ: ἐστι xat à 17 post 
Bs. TE: - ; zou. 
ὡσαύτως add. αἰτίου ἃ ἐγενήθη Ra ἐπειδὴ RU: διότι ἃ 18 ἐχυοφορήϑη δὲ 

διατί U 18. 19 «ei ϑηλῦ R 2] post ὁμοίως add. δὲ U 22 ἐστιν 

om. U 26 (αἴτιον, 0) αἰτιώτερον conicio post αἰτιώτερον add. εἶναι ἃ 

28 χαὶ delevi 29 ἐσχάτως R ἐν addidi 30 γωνίας om. R 

99 τοῦτο tert. om. R: τὸ a 34 post dpa prius add. χαϑόλου a 
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62r g- e c. : p.85»23 Τῆς αἰτίας xal τοῦ δι 

ex Ἔχ παραλλήλου τὸ τῆς αἰτίας xal τοῦ διὰ τ 

p.85524 Τὸ χαϑόλου δὲ αἰτιώτερον. 

a Y ΄ « 4 δ “Αὐτὰ » "v - Q7 Sy πεται λοιπὸν συνάγειν xai ἢ ἀπόδειξις ἄρα τοῦ χαϑόλου βελτίων 40 
5» b - 3 , ) ^ , 

à μᾶλλον γὰρ τῆς αἰτίας᾽. ἀλλὰ πρὶν συναγάγῃ τὸ συμπέρασμα, πρότερον 

δείχνυσι πῶς τὸ χαϑόλου αἰτιώτερον. 

» ὃ ) [d e , - "» t —- " 

p. 85524 ur je" npn αὑτὸ ὑπάρχει tt, τοῦτο αὐτὸ αὑτῷ αἴτιον" 

y* atc 
D 

τον ἄρα τὸ χαϑόλου. 

΄ ΄ - LE ΄ ΄ κε ^ 

Εἰ τὰ ὑπάρχοντα συμπτώματα τῷ χαϑόλου χαϑ᾽ αὐτὸ ὑπάρχει, ᾧ Oz 

10 χαϑ᾽ αὗτό τι ὑπάρχει, τοῦτο τοῦ ὑπάρχοντος αὐτῷ οὐχ ἕτερόν τι αἴτιον 45 
D 3 LE AS à D 

A UN v ITE » Ἦν IL -— 5 - - 

ἔχει, ἀλλ αὐτὸ ἑαυτῷ ἐστιν αἴτιον, τοῦτο δέ ἐστι πρῶτον, τὸ ὃ (n^ πρῶτον 
Y MN v * ῚἋ 7 I S Y "n ^N ' 

αἴτιον μᾶλλον αἴτιον, τὸ χαϑόλου dpa μᾶλλην αἴτιον. ὅτι ὃξ τὰ ὑπάρχοντα 
- , ) e e , — ἮΝ , ^ ^ 

τῷ χαϑόληυ χαῦ αὑτὸ ὑπάρχει, τῷ O2 xatà μέρος διὰ τὸ χαϑόλου, 

πολλάχις εἴρηται. 

15 p. 85 c Zi τὶ ucy pt τηουτηῦ -ητηυσὲεν τὸ και tt χουν τοῖς οἰομεῦα 

^ o T e LEM ^ - ^ , 
εἰδέναι, ὅταν μὴ ἢ- ὅτι τι ἄλλο T, τοῦτο ἢ γινόμενον ἢ Ov. 

[7 DES 1 ΄ NV I P ὦ 

Ὅτι τὸ χαϑόλου αἰτιώτερον, xoi διὰ τούτων δείχνυσι. ζητοῦντες γάρ, 90 
΄ ΜΙ ΄ , v n - ΄ 

φησί, τὸ διὰ τί μέχρι τοῦ χαϑόλου ἄνιμεν, χαὶ ὅταν εἰς τοῦτο φϑαάσωμεν, 
, πῶς 4 e ^ ΄ - 

παυύυμεῦα τὴς ζητήσεως ὡς δὴ τὴν χυριωτάτην αἰτίαν τοῦ πράγματος 
[4 ΄ P. - " εὖ 1 2 

50 εὑρηχότες. ὥστε τὸ χαϑόλου μᾶλλον αἴτιον. τὸ ὃὲ ὅταν αἡ ἢ; ὅτι τι 
» ^ - ^ € ἄλλο ἣ τοῦτο, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅταν τὶ 1j δυνατὸν ἄλλο χαϑολικώτερον αἴτιον 

ἀποδοῦναι, ἀλλὰ τὸ ἀποδοϑὲν ἢ τὸ ἔσχατον xal χυριώτατον τῶν αἰτίων. οἷον 

τοῦ τριγώνου τὰς τρεῖς Ἰωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι αἴτιον τὸ | τρίγωνον, 62v 

χαὶ μέχρι τούτου ἀνελθόντες οὐδὲν περαιτέρω αἴτιον εὑρίσχουεν. δμοίως 
- ν᾿ , M , * - , M 

28 τοῦ τὰς ἐχτὸς τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι τὸ εὐθύγραμμον σχῆμα, xat 
» » $a , ^ "w , ^ v ^ - 

οὐδὲν περαιτέρω ζητοῦμεν: τὸ Oi ἣ γινόμενον T, ὅν εἶπεν, ἐπειδὴ τῶν 
» b - , 

αἰτίων τὰ μὲν ὑπάρχει ὄντα, οὐ γινόμενα, ὥσπερ ἔν τε τοῖς μαϑήμασι 

1 ante lemma add ἔτι---συλλογισμοῦ R: ἔτι---δειχτιχὸς τῆς U ef. p. 27921 τῆς om. R Arist. 

3 ante τὸ add. ἐπεὶ δὲ a δὲ om. Ra 4 post συνάγειν add. ὅτι à ἄρα om. ἃ 

ὃ συναγαγεῖν ἃ πρῶτον U 1 post αὑτὸ add. φησιν U post αὐτὸ add. αὐτῶ τι τοῦτο 

αὐτὸ R αὐτῷ libri 8 post ἄρα τὸ add. πρῶτον τὸ R 9 συμπτώματα a?: συμπερά- 

συατα RUa! 10 ὑπάρχει τι U αὐτὸ (ante οὐχ) U 11 αἴτιόν ἐστι U 

δέ scripsi: ζάρ libri 12 τὸ R: τοῦ Ua 13 post χαϑόλου prius add. τὸ KR 

τῷ alt. a: τὸ RU 14 πολλάκις] velut p. 276, 19. 20 219, 31. 32 16 ὅτι om. a 

-3 primum Ra (n p): om. U Arist, at οἵ. vs. 21 et p. 285,11 post ὃν add. τέλος---οὕτως 

ἐστίν. ut p. 382,0 U 20 ὅτι om. a 21 μὴ ἢ Ra: μηκέτι U post χαϑολιχ τερον 

add. τούτου ἃ 23 coU τὸ τρίγωνον ---δυσὶν---ἔχειν ἃ τὸ τρίγωνον.---34 αἴτιον om. R 

25 τέσσαρσιν ἃ 26 ζητοῦμεν Ra: μὲν U 
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M - - » , - - 5 . 

χαὶ τοῖς φυσιχοῖς (ἔστι γὰρ τὸ τρίγωνον xat τὸ σχῆμα ἐν τῷ ἀποδίδοσϑαι 62v 
' -—- s 5 , » ' c lt EE , hJ ' , [t - » V 2 5 M 

τὰς αἰτίας, διὰ τί ai τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι), tà δὲ οὐχ εἰσὶ μὲν ὅ 
- "vovrara cel: Bos d el MILAN. GM eim E γίνονται 62, ὡς ἐπὶ τῶν πραχτῶν xai οὗ ἔφϑημεν Εν Ὁ τες ὑποδείγματος, 

ὅτι mpoTÀUsv, ἵνα ἐμβάλῃ εἰς ἀγοράν, τοῦτο Of, ἵνα ὠνήσηται λάχανα, 
[21] ἵνα ὑπαγάγῃ τὴν γαστέρα, ἵνα ὑγιαίνῃ, ἵνα ἀρετὴν ἐπιτηδεύῃ, ἵνα εὐδαιμονῇ. 

- ' Y * Cy B ΄ A, ταῦτα τὰ αἴτια οὐχ εἰσὶ μὲν γίνονται δέ. 

p.85b29 Τέλος γὰρ xal πέρας τὸ ἔσχατον ἤδη οὕτως ἐστί. 

"t [td , » me * — 

ὁ οὕτω, φησίν, ἔσχατον, τουτέστι τὸ ἐν ταῖς ἀποδόσεσι τῶν 
3 ’ »ν - * 

αἰτίων ἔσχατον, τοῦτο ἤδη τέλος ἐστὶ xal πέρας τῶν αἰτίων μηδὲν 

10 ἔχον ξα"τοῦ eyes τὸ ὃς παράδειγμα, ὃ ἐφεξῆς τίϑησιν, ὡς ἐπὶ τοῦ 

ὡς οὗ ἕνεχα οὕτως ἴσμεν 

τ qoa gS. 14 a a S x S2 G τὶ a c -— S 2-2 — Ξ x ge s) S 
, v eo 

0ts μάλιστα ἴσμεν, ὅταν 

15 μηχέτι ὑπάρχῃ τοῦτο, ὅτι ἄλλο. 

) f * ^- *, - - , ^ , ᾿ὑπειδή, ὅπερ εἶπον, τὸ παράδειγμα ἐπὶ τοῦ τελιχοῦ αἰτίου ἐποιήσατο, 
23 τιν βούλεται ἐχ [M συλλοηγίσασϑαι ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων αἰτίων 

ὡσαύτως ἔχει. (εἶδ ἐπὶ πάντων, φησί. τῶν αἰτίων, ἅπερ εἰώϑαμεν τὸ διὰ 

τί ἐρωτώμενοι ἀποδιδόναι, ὁμοίως ἔχει, τουτέστιν εἰ ὡσαύτως ἀποδίδομεν 
^ 

τελιχοῦ αἰτίου ἐστίν. 15 

p.85535 Et δὴ ὁμοίως ἔχει ἐπὶ πασῶν τῶν αἰτιῶν xal τῶν διὰ 

τῶν 

20 ἐπὶ πάντων τὰς αἰτίας ἐρωτώμενοι. ἐδείξαμεν ὃὲ ἐπὶ τοῦ τελιχοῦ ὅτι τότε ; 
(. » σ B y »5^- Y ' Q? ^ , » P. 

μάλιστα ἴσμεν, ὅταν τὸ ἔσχατον εἰδῶμεν αἴτιον xol ucÜ ὃ οὐχ ἔστιν $5 ᾽ 
ὅτ "» - ^ et * rami -— - e ΄ Y Y 

ἕτερον ἀποδοῦναι, δῆλον ὅτι xal ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως ἔχει. εἰς | 
^ - , e δ y» , , 

xopev ὃὲ ἡυεῖς πάντων QOmoOstquata. τὸ Ob ὅταν NU ὑπάρχῃ ) 

τοῦτο, ὅτι ἄλλο, τοῦτ᾽ ἔστιν ὅταν μηχέτι ὑπάρχῃ τοῦτο ὃ λέγεται ὑπάρχειν, 1 
NS , ? -^ 2 y , - ^ 

25 ὅτι ἄλλη τί ἐστιν, οἷον ὅταν υηχέτι δι΄ ἕτερόν τι ὑπάρχῃ τὸ δυσὶν ὀρϑαῖς ᾿ 
* d - ἌΝ ΙΝ bil ^ , e , 

ἴσας ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας αλλ T, διὰ τὸ τρίγωνον. ὁμοίως τὸ τέτρασιν 
- , y 3 5 b 9.) eo , 

ὀρϑαῖς τὰς ἐχτὸς γωνίας ἴσας εἶναι οὐχ ὅτι ἰσχοσχελὲς οὐδ᾽ ὅτι τρίγωνον, 
Ὁ) 

ἀλλ᾽ ὅτι σχῆμα εὐϑύγραυμον, οὐχέτι μέντοι OU ἕτερόν τι. τὰ ὃὲ τοιαῦτα 80 

τὴς εἰδιχὴς αἰτίας ἀπόδοσίς ἐστιν: εἰδηποιὸν γὰρ τοῦ εὐϑυγράμμου σχῇ: 
' v v 

30 μᾶτος τὸ τὰς ἐχτὸς τέτρασιν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν, ὥσπερ xal τριγώνου τὸ τὰς 
3 EY ^ ' PECES v Y σ΄ » b ἘΞ ἐντὸς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν. ὥστε εἰ ὅτε τὸ ἔσχατον αἴτιον ἴσμεν, μεϑ᾽ 

2 post ἴσαι add. εἰσί a 9 εἰπόντες] p. 280,3 sq. παραδείγματος ἃ 4 post 

elg add. τὴν Ra, at cf. p. 280,4 5 ante ἵνα add. ubique τοῦτο δὲ ἃ ὑπαγάγῃ à: 

ὑπαγάγο! RU ὑγιάνῃ a, at cf. p. 280,5 6 τὰ om. KR YS8 post τὸ alt. add. 

ὃῦ 9 post αἰτίων prius add. ἐστὶν Ua 10 ἑαυτῶ Ra ἑξῆς ἃ τοῦ om. U 

11 λογικοῦ KR 12 δὲ ἢ 16 ἐπεὶ δὲ U τοῦ om. U 11 τοῦτο, om. ἐκ R 

18 εἰ addidi post πάντων add. οὖν ἃ 19 εἰ om. Ra 20 ἐπὶ πάντων post ἐρωτώ- 

μενοι colloc. ἃ 21 ἴδωμεν R χα) a 22 post δῆλον add. οὖν ἃ 23 εἴπομεν] 

p. 280, 2 sq. 20 τέσσαρσιν a 29 ἀπόδοσίς ἐστιν Ua?: inv. ord. R: ἐστιν ἀπόδειξις a! | 

30 post ἐχτὸς add. γωνίας a τέσσαρσιν à 91 ἔχειν om. R 
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^ 

ὃ oüxétt ἐστὶν ἄλλο, τότε μάλιστα ἴσμεν, τὸ OX τοιοῦτον χαϑόλου ἐστί 62v 

(χαϑόλου γὰρ τὸ σχῆμα T, τὸ iid sce τὸ χαϑόλου dpa εἰδότες τότε 
μάλιστα ἴσμεν, χαὶ αὕτη βελτίων ἀπόδειξις. 

ΜΓ" σ Ἃ -— MJ , DE *, uU M *, 

.8633 Ἔτι ὅσῳ dv μᾶλλον χατὰ μέρος m, εἰς τὰ ἄπειρα ἐυ- 85 

5 πίπτει" $ δὲ χαϑόλου εἰς τὸ ἁπλοῦν xal τὸ πέρας 

ΜΠ" ᾿ TO. PUE "7 e ΄ ῃ ’ M ^v » - τι 

Ext χαὶ διὰ τούτων δείχνυσιν ὅτι ἢ χαϑόλου ἀπόδειξις τῆς μεριχῆς 

χρείττων. ἢ μὲν γὰρ χαϑόλου, φησίν, ἀπόδειξις ἐπὶ τὸ geste xai τὸ ἕν 

πρόεισιν, ἢ δὲ μεριχὴ ἐπὶ τὰ ἄπειρα" ἄπειρα γὰρ τὰ xaÜ Exacta. τὸ δὲ 40 
' - ^ 3 ἄπειρον ἄγνωστον ἐπιστήμῃ τῶν Oi πεπερασμένων xai ὡρισμένων ἐστὶν 

10 ἢ ἐπιστήμη. ὥστε εἰ χρείττων μὲν ἢ ἐπὶ τὸ πέρας χαὶ τὸ ἕν προϊοῦσα, 

χείρων ὃὲ ἢ ἐπὶ τὸ ἄπειρον, ὅσῳ Oi χαϑολιχώτερόν τί ἐστι, τοσοῦτον 
[d 

ἐγγυτέρω ἐστὶ τοὺ πέρατος xal τοῦ ἑνός, ὅσῳ δὲ 

τῆς ἀπειρίας χαὶ τῶν πολλῶν, δῆλον ἄρα χαὶ ἐντεῦϑεν ὡς χρείττων ἢ 

χαϑόλου ἀπόδειξις τῆς μεριχῆς. 

15 p. 8641 ᾿Αποδειχτὰ ἄρα μᾶλλον τὰ χαϑόλου. τῶν δὲ ἀποδειχτῶν 
υᾶλλον (μἄλλον) ἀπόδειξις. 

) * “Ν 5 ^N - *, , » σ Αποδειχτὰ μᾶλλον, ἐπειδὴ τῶν ἀπείρων οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις. ὥστε 45 
΄ 3 ΄ » a Um p - -3 , D ' 
ὅσα μὲν ἐγγυτέρω ἐστὶ τοῦ ἑνός. ταῦτα μᾶλλον dxoüstxid* ὅσα δὲ ἐγγυ- 

a τέρω τῶν ἀπείρων, ταῦτα Ttov ἀποδειχτά. ἐγγυτέρω δὲ τοῦ ἑνὸς τὰ 
ML. 

90 χαϑόλου" τὰ χαϑόλου ἄρα ἄλλον ἀποῦδειχτά. 

J , 

p.8629 "Apa qàp μᾶλλον τὰ πρός τι. 

πον , ΣΙ" U * € - * ^ - 

᾿ὑπειδὴ εἰπε τῶν μᾶλλον ἀποδειχτῶν μᾶλλον εἶνα! Pound τοῦτο Ὕ 

, ὅήλον Ott, ὡς 50 
^ v v , - 

ἂν ἔχῃ τὸ ἕτερον, οὕτως ἔχει xal τὸ λοιπόν: εἰ γὰρ ὅδε μᾶ 

» 5 ΄ - 

αὐτὸ χατασχευάζει. εἰ γὰρ τὰ πρός τι dua τῇ φύσει εἰσί 

Xov ἐστι 
25 τοῦδε φίλος. xal οὗ ἐστι μᾶλλον φίλος, xdxsivóg ἐστι μᾶλλον αὐτοῦ φίλος. 

ὥστε χαὶ εἰ τὰ ἀποδειχτὰ ἀποδείξει ἐστὶν ἀποδειχτά, χαὶ τῶν μᾶλλον ἄρα 

ἀποδειχτῶν μᾶλλόν ἐστιν ἀπόδειξις. 

" ΄ 3 n - ' ^ ^ n 

p.86210 "Ext εἰ αἱρετωτέρα xaU' ἣν τοῦτο zal ἄλλο T, xaU ἣν εἰ 

Q^ ὡς 
- , ΄ ^ * 4 T^ ' * ' 

τοῦτο μόνον οἶδεν, ὁ OE τὴν χαϑόλου ἔχων οἷδε xal τὸ χατὰ 
πα wal ΑΝ, Siro 30 μέρος xat τὰ ἕξῃς. | 

, , aV , * L6] ^ 3 

Exepov ἐπιχείρημα. χρείττων, φησίν, ἀπόδειξις xal ἣν πλείονα 63r 

1 οὐχ ἔστιν ἔτι U 3 post βελτίων add. ἐστὶν a 4 ὅσα ἃ (u) 6. ἡ χρείττων 

τῆς μεριχῆς ἃ 9 immo γὰρ 10 εἰ om. Ra 12 ἐγγύτερον pr. l. R 14 ἀπό- 

δεῖξις Om. ἃ 16 μᾶλλον alt. ex Arist. addidi cf. vs. 22(om. ABDMdefu) 11 post 

μᾶλλον add. τὰ καϑόλου ἃ ὥστε om. U 25 φιλόσοφος ubique a?: primo et alt. ]. U 

09 a*: οὐχ RU: οὗ ἐστι μᾶλλον φίλος om. a! ἐχεῖνος ἃ αὐτοῦ RUa?: τοῦδε a! 

26 εἰ om. Ra τὰ om. U 28 αἱρετέρα, ut vid., R post aip. add. εἴη a 29 6 

δὲ χτλ. om. R τὸ U Arist.: τὴν ἃ 
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» " GA ^ Q? n 2 ALL. - e 39$ X ^ S , , Gusv τῆς xaU ἣν ἐλάττονα: οἷον 6 εἰδὼς πάντας dvÜpd mous χρείττων 63r 
' PEE - δ ἡ ἀν , ^ Ey ^ P T - Qr , 

ἔστι τοῦ &tóoto; ἕνα μόνον T, πλείους. διὰ μὲν οὖν τῆς χαϑόλου ἀπο- 
^ LIB. cd Mptn ^ - jJ Μ ΄ Ἢ , νῶν " τ΄ H ὀξίζεως χαὶ τᾶ μεριχαὰ tousv* ὃ υὑέντοι ὑξριχόν τι εἰδὼς οὐχ olüs τὰ 

^ χαϑόλου. ὥστε xal οὕτω χρείττων ἢ χαϑόλου τῆς χατὰ μέρος. 

M - »ΠᾺ ^N ^ ^ ' , - ^ , 

5 p.86213 τι δὲ ὧδε. τὸ γὰρ χαϑόλου μᾶλλον δειχνύναι ἐστὶ τὸ [2 

^ ' , bj , * , v -— bi -- 

οια ὡξσοὺ OStXYUYaOt ξεγγύτέερῳ οντος τὴς ἄἀρχὴηὴς 

Op 5 ἐν A TUS E as 

[τερον ἐπιχείρημα. εἰ πᾶσα ἀπόδειξις ἐξ ἀρχῶν, χυριώταται δὲ τῶν 10 
o T gi ν αἱ πρώτισται ἀρχαί (ὃ μὲν γὰρ ἐχείνας εἰδὼς xal τὰς ὕπ᾽ αὐτὰς 

ὟΝ c 

dà 

US . A ' Q^ - , v ^ N M ' , 

otüózv* ὃ γὰρ τὸ χαϑόλου εἰδώς, ὥσπερ εἴπομεν, otós xai τὸ χατὰ μέρος" 
, 

t 
i0 ὃ ὃὲ τοῦτο εἰδὼς οὐ πάντως xal τὸ χαϑόλου οἷδε), χυριωτάτη ἄρα ἀπό- 

δειξις ἢ x τῶν πρωτίστῳν ἀρχῶν xai αἰτίων. αἱ δὲ διὰ τῶν χαϑόλου 

ἀποδείξεις τοὺς μέσους μᾶλλον ἔχουσιν ἐγγίζοντας ταῖς πρώταις ἀρχαῖς. 

ὥστε εἰ αὖται μάλιστα ἀποδείξεις εἰσὶν αἱ ix τῶν πρωτίστων ἀρχῶν, δῆλον 

ὅτι xai αἱ ἐχ τῶν ἐγγυτάτων τῶν πρωτίστων ψᾶλλον dv εἶεν ἀποδείξεις 
, ^ —- ' *» ^ 

15 τῶν uU? ἐχ τοιούτων. ὅσῳ δὲ S ὦτεραί εἰσιν αἱ ἀποδείξεις, τοσούτῳ 

μᾶλλον ἐγγίζουσιν οἱ μέσοι ταῖς πρώταις ἀρχαῖς: ὅσῳ δὲ μερικώτεροι, 
i 

τοσούτῳ πορρώτερο! ot μέσοι. οἷον εἰ ϑελήσουεν δεῖξαι ὅτι ὁ Me 

σῶμα ἐστι, δυνατὸν τοῦτο διὰ πλειόνων δεῖξαι μέσων: xol γὰρ διὰ τοῦ 15 | τὰ 
2 n M Ps ' ΜΕΝΟΝ ἢ - Ld ' TN - κων , “Δ Sgt P» 

ἐμψύχου, εἰ τύχοι, xal διὰ τοῦ ζῴου xal διὰ τοῦ λογιχοῦ. ἌΓΟΝ, ὃξ 
€) E πεν A aci El Y ΄ ι - 20 τῆς ἀρχῆς, λέγω δὴ τῆς οὐσίας, τὸ ζῷον μᾶλλον T, τὸ λογιχόν, xal τοῦ 

e" 

ζῴου μᾶλλον τὸ ἔμψυχον. ὥστε εἰ f ἀπόδειξις ἢ διὰ τῶν ἐγγυτέρω τῆς 

ἀρχῆς χυριωτέρα xal βελτίων, αὕτη ὃὲ μᾶλλον χαϑόλου, f, χαϑόλου Es 
-— 

, - N ^ , ^ , ^ ΄ 

βελτίων ἂν εἴη. χαϑολιχωτέραν ὃὲ ταύτην φητὶν ὡς υὑέσῳ χρωμένην 

χαϑολιχωτέρῳ. χαὶ σημξιωτέον ὅτι ἐνταῦϑα ἄλλως φησὶ τὸ χαϑολιχώτερον 20 

25 χαὶ μεριχώτερον: οὐὸἘτξ γὰρ ὠξεριχύόν φησι τὸ ἔχον τὸν μεριχὸν προσ- 
b € M b ^ »y M [4 A) ὟΝ ^ M [c4 ᾿Ξ 

. χαϑολιχὸν δὲ τὸ ἔχον τὸν πᾶς, αλλὰ τὸ ὅροις T 

^ , x H c 

οιορίσμην, Qt0vV τον τις 

. ΄ " Y^ B Y Y 
χρώμενον χαϑολιχωτέροις εἴτε μέσοις, ὡς ἤδη εἴπομεν, sis xal ἄχροις" 

» c ο »" ΞΟ ^Y » ES € ES Y 

otov τὸ “πᾶς ἀνῦρωπος ζῷον᾽ μεριχώτερον ἂν εἴη τοῦ “πᾶς ἄνθρωπος 
M b 

[S 
» 6g ΄ 

οὐσία. τὸ ζητηύυενον 
, 

Ὧν: εἰ ὃ τῷ Ind. δειχνύων συλλογισμὸς 
M eo —- ' , — ,F » 

80 ἕτερος τοῦ τὸ χαϑόλου δειχνύντος, οἷον τὸ ᾿πᾶς ἀνϑρωπος ζῷον xal 
Ca ES] 4 c 3 

τὸ tig ἀνῦρωπος Coov. 

9 εἰδηχέναι sic a τῷ alt. l. ἃ 6 διὰ] δὲ U 8 ἐχεῖνα KR 9 τὰ (ante 

440.) à ὅπερ R χαὶ τὸ μεριχὸν olosv ἃ 10 ὁ μέντοι τὸ χατὰ μέρος εἰδὼς U 

10. 11 χυριώταται ἄρα τῶν ἀποδείξεων αἱ U 12 τῶν πρώτων ἀρχῶν ἃ 13 ὥστε--- 

10 ἀρχαῖς om. ἃ πρώτων HR 14 ἐγγυτάτω R 15 τούτων { 

ὅσα δὲ καϑολικώτερά KR. τοσοῦτον U 117 vosootov πορρωτέρω εἰσὶν οἱ [1 

ϑελήσαιμεν ἃ 19 ἐγγύξενυ ἢ 90 δὲ R 29 δὲ om. R χαϑόλου 

μᾶλλον U 1,—293 βελτίων Ua?: μᾶλλον ἄρα ἀπόδειξις 7 καϑόλου Ra! 20 τὸ alt. a: 

τὸν RU 21 «av om. ἃ 20 “ἦν, εἰ seripsi: ἦν, ὅτι Ra: εἴη U τὸν---συλλο- 

γισμὸν U 30 ἕτερος Ua: ἕτερον δειχνύει R τὸ prius ἃ: τὸν RU 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 1 94. 95 (Arist. p. 86222. 32 285 

' 

p.862292 ᾿Αλλὰ τῶν μὲν εἰρημένων ἔνια λογιχαά ἐστι. 63r 

A] - *, x , ar M - Lt i e ΘΒ € ^ 

Λογιχὰ λέγει τινὰ τῶν εἰρημένων ἐπιχειρημάτων, οὐχ ὅτι πιϑανὰ 

iy οὐχ ἀληϑὴ δέ, ἀλλ᾽ ἀληϑῆ μὲν χοινότερα δὲ xal οὐχ ἐπὶ μόνων τῶν μ [cl 2 ἐπ NL) i 

ἀποδειχτῶν ἀρυόζοντα ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ ἑτέρων τινῶν. οἷον ὅτι χρείττων 
tc , n - ^ MY 3*7 ph 5 ) P T RE , 225 *. T os MJ . 5 "xaü' ἣν τοῦτο xal ἄλλο οἷδέ τις T, xaU' ἣν τοῦτο μόνον τοῦτο γὰρ 

ἁρμόσοι ἂν xal ἐπὶ τῶν μὴ ἀποδειχτῶν. οἷον χρεῖττον τὸ εἰδέναι! 

τεχτονιχὴν xmi λαξευτιχὴν τοῦ τὸ ἕτερον τούτων μόνον εἰδέναι, xol ἐπὶ 85 
δῷ *, ^ ' B » « 

ἄλλων πλείστων ὡσαύτως" ταῦτα "τὸ ἀποδειχτὰ οὐχ ἔστιν. ἁρμόζοι δ᾽ ἂν 
B3 y * ΄ 

δὼς πλείονα οἶδεν T, ὁ τὸ υὑεριχόν. 
^ ^ ^ 2 » - t , E Y. LM at [2a pA xt; Ra En e 3r -ἢ "ΝΖ 

10 ὁμοίως τὸ "Zu μέχρι τούτου ζητοῦμεν τὸ διὰ τί wal τότε οἰόμεϑα εἰδέναι 
1 δα JE VICIS d E, n UN, : 

ὅταν μὴ Tj, ὅτι τι ἄλλο ἢ τοῦτο ἣ γινόμενον ἢ Ov * xal γὰρ xol ἐπὶ αὶ 
- t , c - Q^ 7 x - 

ἀποδειχτῶν τοῦτο ἁρμόζει, ὡς ὅταν τῶν xaÜ ἔχαστα T, τοῦτο“ 0 ί (i 
- Ὁ Ὁ Mj [τὴν nom Y 

ἘΠῚ SEELUSLS, ὃ δεῖνα: ἵνα ὠνήσηται λάχανα χαὶ xà εξῆς. τὰ μὲν τρια 
΄ ^ ) ^ “Ὁ , 

φησίν, οὐ κυριώτατα δείχνυται. ἣ δ᾽ ἄρα χαϑόληυ χρείττων τῇ χατὰ μέρος 40 

15 xal ἐξ ἐχείνου, ὅτι ὁ μὲν τὴν χαϑόλου ἔχων δυνάμε!: χαὶ τὴν μεριχὴν ἔχει Ὁ ς ' i KE 
e , , 

ὃ 0à τὴν μεριχὴν ἔχων oU xs δυνάμει οὔτε ἐνεργεία ἔχει x ὃ ἘΝ π᾿ st 
, 

δῷ χαὶ SESS πολλάχις τὸν τὸ χαϑόλου εἰδότα xal ταύτῃ περιέχοντα xai 

τὸ χατὰ τς [ὅτΞ] δι᾿ ἀνεπ ἱστασίαν τινὰ τῶν μερικῶν ἀγνοεῖν 
΄ ΕΣ ec 5^ ΄ RS T ΄ E A 

(ὅπερ) εἴρηται xai πρότερον, ὁ εἰδώς, ὅτι οὐδεμία ἡμίονος xóst, ἑωραχὼς 
Ν y 20 ἡμίονον ἔχουσαν ὠγχωμένην τὴν γαστέρα οἰήσεται ἴσως ὅτι χύει, χαὶ 40 

e 3*9 F [ed - 3 Ἃ “ 5» E. LR A , Y ΄ Η 

ὃ εἰδώς, ὅτι τῶν ἰσοσχελῶν α ς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι, ἑωραχὼς 

ἰσοσχελὲς οἰήσεται, ὥσπερ εἶπον, Ot ἀνεπιστασίᾳαν ὅτι οὐχ ἔχει ἴσας τὰς 

poe τῇ βάσει. ὁμοίως xal ὅτι ἢ uiv χαϑόλου μᾶλλον ἐπὶ τὸ νοητὸν xai 
; " Mx ^ AJ MJ ' ' 5 Ἁ M ἊΨ Jj 

ἕν VUE Det, T, OZ χατὰα τὰ μεριχὰ ἐπὶ τὰ αἰσϑ ητὰ χαι ἀπειρα. ἔχ τούτων 

Ξὸ , Ld ^ , e , m— , 

35 οὖν, φησί, μάλιστα δείχνυται χρείττων ἢ χαϑόλου τῆς χατὸ uspnc. 

ti ^A) " — — ^ ^ p.86232 “Ὅτι δ᾽ ἢ δειχτιχὴ τῆς στερητιχῆς, ἐντεῦϑεν δῆλον. 
oto Ἰὰρ αὕτη 7j; ἀποὰ D 7 n 

i 

ξιξις βελτίων τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν 50 

ν 

Πληρώσας τὸ πρότερον τῶν προβλημάτων μέτεισι νῦν ἐπὶ τὸ δεύτερον 

80 λέγω δὴ ὅτι χρείττων ἢ χαταφατιχὴ τῆς ἀποφατιχῆς. δείκνυσι δὲ τοῦτο 

1 piv om. R 2 post λογιχὰ add. δὲ Ua — . οὐχ ὅτι Ra: οὐχὶ τὰ U 

9 χαϑ᾽ ἣν χτλ.] p. 86210. 11 μόνον τοῦτο U 6 χρείττων τοῦ U 8 πλειό- 

νων ἃ 10 post ὁμοίως add. χαὶ ἃ. ἔτι χτλ.] p. 85527 sq. ἔτι ex. Arist. 

seripsi: ὅτι RUa χαὶ--- εἰδέναι om. R 11 τι αὶ Arist.: om.Ua 7) γινόμενον 

ἢ ὄν om. R post ὄν add. τὸ διατί. ὅταν μὴ ἡ ὅτι ἄλλο Ua post ἐπὶ add. τῶν ἃ 

13 ὃ δεῖνα προῆλϑεν U post δεῖνα add. τῆς οἰχίας a 14 ob scripsi: «aiU: om. ἢ a 

15 τὴν prius Ua: τὸ R ἔχει καὶ τὴν μεριχὴν a 18 ὅτε delevi ἀγνοεῖ R 

19 ὅπερ addidi πρότερον] p. 180,14 sq. post πρότερον add. ὅτι Ua 20 ὀγ- 

κωμένην U: ὠσχωμένην, sed ante ἔχουσαν ἃ 21 ὃ om. R post ἰσοσχελῶν add. 

τριγώνων à post ἴσαι add. ἀλλήλαις εἰσὶν ἃ 22 ὅπερ R 24 χατὰ [τὰ] 

μέρος conicio 25 δείκνυται μάλιστα ἡ καϑόλου χρείττων R 26 post στερητι- 

κῆς add. χρείττων a 90 τοῦτο om. R 
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- , 2E , TA a *' , m * e 

τοῦτον τὸν τρόπον. ἐάν, φησί, δύο cow ἀποδείξεις, ἡ δὲ ἢ μὲν διὰ 

πλειόνων μέσων συμπερανϑεῖσα ἢ δὲ ἑτέρα δι’ ἐλαττόνων μέσων, τῶν 
ἄλλων τῶν αὐτῶν ὄντων f, δι᾿ ἐλαττόνων χρείττων ἐστὶ τῆς διὰ πλειόνων. 

e 

τῶν ἄλλων δὲ τῶν αὐτῶν ὄντων προσέϑηχε, τουτέστιν ὁμοίως ὄντων 63v 
5 γνωρίμων τῶν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ἀποδείξεσι μέσων’ εἰ γὰρ ἢ διὰ 

πλειόνων μέσων γνωριμωτέρους ἔχει τοὺς μέσους τῆς Ot ἐλαττόνων, ἣ διὰ 
τῶν νωριμωτέρων χρείττων. ὁμοίως δὲ ὄντων γνωρίμων T, δι᾽ ἐλαττόνων 
μέσων αἱρετωτέρα: μᾶλλον γὰρ ἐγγυτέρω ἐστὶ τῆς τοῦ νοῦ ἐνεργείας. εἰ 

γὰρ ἢ νοερὰ ἐνέργεια χρείττων τῆς συλλογιστιχῆς, f, δὲ νοερὰ ἀμέσως τοῖς 
10 νοητοῖς ἐπιβάλλεται, δῆλον ἄρα ὅτι χαὶ τῆς e posts 3 OU ἐλαττόνων 5 

μέσων ὡς ἐγγίζουσα τῇ ἀμέσῳ Ἰνώσει μᾶλλον ἂν εἴη χρείττων. οἷον εἰ 

τὸ A βουλόμεϑα ἀποδεῖξαι τῷ Ej, ὑπάρχον, δείχνυται Oi ποτὲ 1 0X μέσων 

τῶν B, D, A, ποτὲ δὲ δι’ ἐλαττόνων, τῶν Z, H, ἢ διὰ τῶν fa Η ἅτε 
δι ἐλαττόνων μέσων οὖσα χρείττων ἔσται τῆς διὰ τῶν D, D', A. ὅτι δὲ 16 

15 χρείττων, δῆλον ἐντεῦϑεν. τῶν μέσων ὅρων ἀεὶ ot πρότεροι γνωριμώτεροι" 

— olov ἐφεξῆς ὅρων. ὄντων τοῦ Α, D, D, A, Ej καὶ τοῦ A ἐφεξῆς ἁπάντων 

χατηγορουμένου τὸ ἐγγύτερον τοῦ Α γνωριμώτερον: γνωριμώτερον γὰρ ὅτι 

Α τῷ B ὑπάρχει ἣ ὅτι τοῖς ἐφεξῆς, καὶ πάλιν ὅτι τὸ À τῷ D ἢ Ou 
τῷ A xol τῷ E, χαὶ πάλιν ὅτι τὸ Ὁ τῷ Δ 7p ὅτι τὸ τῷ E. ἔστωσαν 

30 0i ὅροι ἔμψυχον, ζῷον, λογικόν, ἀνϑρωπος. εἰ οὖν αἱ διὰ τῶν πρώτων 15 

μέσων ἀποδείξεις Ἰνωριμώτεραι, αἵ δὲ διὰ τῶν γνωριμωτέρων χρείττους, 

χρείττων ἄρα ἀπόδειξις ἢ δειχνύουσα ὅτι τὸ τῷ Δ ὑπάρχει διὰ τοῦ (B) P 
τῆς ὅτι τὸ A τῷ Εἰ ὑπάρχει διὰ τοῦ (B, DL) Δ. ὡς οὖν ἔχει ἢ ΑΔ διὰ τοῦ B, 

[' οὕτως ἔχει χαὶ ἢ AE διὰ τοῦ Z, H: ἴσοι γὰρ οἱ μέσοι. ἢ δὲ ΑΔ 

τῷ [4] τῆς AE χρείττων- xol ἢ AE dpa ἢ διὰ τοῦ Z, H τῆς AE τῆς διὰ τοῦ 
mi , » 5 τὰ ΄ Ἂς τῷ ΟΝ 

B, L', Δ χρείττων ἔσται. εἰ οὖν ἢ δι᾿ ἐλαττόνων μέσων χρείττων τῆς διὰ 
5 piti d - SERE 9&5 B ς 2 d; M3 t€ À 5 πῆς 20 

πλειόνων, εἰ δειχϑείη ὅτι ἢ ἀποφατιχὴ διὰ πλειόνων ἥπερ ἢ χαταφατιχή. ? | 
, ^ v “Ὁ - [2 τὶ , ^ , V *, - 

χείρων ἂν εἴη τῆς χαταφατιχῆς ἢ dmopauxü: πλείους δὲ λέγω οὐ τῷ 
' - ^s Ἁ - ὟΝ » *, *, ' R9 ' » er Ν m 

ἀριϑωαῷ ἀλλὰ τῷ εἴδει. οἷον εἰ ἀποφατιχὸς συλλογισμὸς εἴη ὅτι τὸ μὲν Α 
^1 

80 τῷ B οὐδενί, τὸ ὃὲ Β παντὶ τῷ [, εἶτα δέοι ἑχατέραν τῶν προτάσεων 

χατασχευάσαι, ἢ μὲν χαταφατιχὴ διὰ χαταφατιχῶν τῶν μέσων δειχϑησεται, 

ἢ, üi ἀποφατιχὴ δι᾿ ἀποφατιχῆς xal χαταφατιχῆς. διὰ πλειόνων ἄρα τῷ 

εἴδει 7, ἀποφατιχὴ ἤπερ T, καταφατιχὴ δείκνυται: ὥστε χρείττων ἂν εἴη 

ἧς ἀποφατιχῆς ἢ χαταφατιχή. xal ἄλλως" ἢ αὐτάρχης καὶ μηδενὸς ἑτέρου 35 
, 

n 
^ , , 5 M - M M ^ , e P1 Y 

δεομένη εἰς τελείωσιν χρείττων ἐστὶ i3 χαὶ ἄλλου δεομένης" T, μὲν οὖν 90 

χαταφατιχὴ οὐδενὸς ἄλλου δεῖται ἀλλ᾽ αὐτὴ OU αὑτῆς δείχνυται" ἢ ὃξ dmo- 

ὃ ἐν om. R 8 αἱρετωτέρα---11 μέσων iterat ἃ 14 ἔστι U 10 ὄντων 

ὅρων U τοῦ prius RU: τῶν ἃ τοῦ à R: τοῦ ὃ Ua?: τῶν a! 16. 17 ἁπάντων 

χατηγορουμένου al: ἅπαν τὸ κατηγορούμενον hUa? 11 post χατηγορουμένου add. 

τοῦ ἃ δὶ τὸ 3!: om. RUa? érqotépeo. Ua? τοῦ ἃ Rt: τοῦ ὃ Ua?: αὐτοῦ a! 

22 3 addidi 28 € a!: B RUa? ὑπάρχει om. a? (B3) ὃ seripsi: ὃ RUa?: β a! 

δὲ a διὰ τῶν alt. 1. itemque vs. 24.25 ubique a 95 τῆς alt. R: xoi Ua 21 εἰ 

RU: 5a 28 πλείους scripsi: πλείοσι RUa 99 εἰ εἴη ὁ ἀποφατιχὸς συλλογισμὸς U 

33 post ὥστε add. καὶ R 35 μείωσιν U ἐστὶ om. a 36 καϑ᾽ αὑτὴν ἃ 
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|| 

|j& χαταφατιχῆς" οὐδέποτε γὰρ ἄνευ χαταφάσεως ἀπόφασις 63v ς 
' *, , E ὩΣ τὸ ^ P 

v γὰρ €x μόνων αποφατιχῶν δείχνυται. ὥστε xal ταύτῃ 
“» ΄ MJ - * 

χρείττων ἂν εἴη ἢ χαταφατιχὴ τῆς ἀποφατιχῆς. [421 

€ Ρ *, , b] ^ LII ^ ^ 

p.86a34 Ἢ ἐξ ἐλαττόνων αἰτημάτων T, ὑποϑέσεων 7, προτάσεων. 

5 Τουτέστιν εἴτε αἰτήματα εἶεν ai προτάσεις εἴτε ὑποϑέσεις εἴτε τι 

ἄλλο, ἁπλῶς ἢ ἐξ ἐλαττόνων προτάσεων χρείττων τῆς ἐκ πλειόνων, τῶν 
ἄλλων τῶν αὐτῶν ὄντων, τουτέστιν ἵνα ὁμοίως γνώριμοι πᾶσιν εἶεν, 

ἢ ἔνδοξοι ἢ ἀποδειχτιχαί, ἢ ἐχ τῶν χατὰ συμβεβηχὸς ὑπαρχόντων 

αὑτά, χαὶ ὅσα ἄλλα ταῖς προτάσεσιν 

10 ὑπάρχει. τούτων οὖν τῶν αὐτῶν ὄντων χρείττων ἢ ἐξ ἐλαττόνων μέσων 85 

τε ὅρων χαὶ προτάσεων τῆς διὰ πλειόνων. 

p.86a336 Λόγος δὲ τῆς προτάσεως, ὅτι βελτίων ἣ ἐξ ἐλαττόνων 

χαϑόλου ὅδε. 
ξ - ' £ C ἰς τοῦ τὰς [Ur f£» 

, , νι , ' 5 Ld. ] Rl , , 

A ηγος, τοῦτεστιν αἰτια χαι OmoOsc! ἐλαττόνων χρξίττοὺς 

15 εἶναι τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν ὄντων. 

^ , p.86:38 Τὰ δὲ πρότερα γνωριμώτερα. 40 

E? γὰρ ϑελήσομεν δεῖξαι ὅτι τὸ ἔμψυχον ὑπάργει τῷ ἀνθρώπῳ o7] p ZU pz ET Li dr ἌΣ á ρχε à d vis) 
*i ^ , ^ -. LI Ld ^ 

ὄντων μεταξὺ τοῦ ζῴου, τοῦ λογιχοῦ, Ἰνωριμώτερόν ἐστι τὸ ὑπάρχειν τὸ 
- - - vw - 5, * - [d ^ - - 

ζῷον τῷ λογιχῷ ἥπερ τῷ ἀνθρώπῳ: διὰ γὰρ τοῦ ὑπάρχειν τὸ ζῷον τῷ 

20 λογιχῷ δείχνυται ὅτι xal τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει τὸ ζῷον: γνωριμώτερον 
b ᾿» ^N * ^ "- -2 5 , Q^ -- 

OZ τὸ Ot OU τοὺ Ot ἐεχεινοῦ γνωσϑέντος. 45 

^ ν δ 

p.86b2 “Ὁμοίως δὲ ἔχει τὸ ὅτι τὸ À τῷ Δ ὑπάρχει xal τὸ A τῷ E. 

Ὁμοίως, τουτέστι διὰ μέσων ἴσων: ὥσπερ γὰρ τὸ Α τῷ Δ ἐδείχϑη 

διὰ τῶν D, DL, οὕτω τὸ À τῷ E διὰ τῶν Ζ, H* ὑπόχειται ὃὲ xol ὁμοίως δ0 
3 [4 , , ec ' - ^N - rJ 

Óv ὁμοίως γνώριμον ὅτι τὸ À τῷ E διὰ τῶν Z, H 

Δ 

τῷ [2n 
-—À 

ἮΝ ξ. 
To 
E [* 2 el RS "ce [DIS a s o o 

τῷ ὅτι τὸ ἃ τῷ Δ διὰ τῶν D, [᾿, γνωριμώτερον ὃὲ τὸ ὅτι τὸ Α τῷ 
διὰ τῶν B, [' ἢ τὸ A τῷ E διὰ τῶν B, Γ; A, καὶ τὸ ἃ ἄρα τᾷ E διὰ 

τῶν Z, Η γνωριμώτερον τοῦ ὅτι τὸ Α τῷ E διὰ τῶν B, DL, Δ’ δι᾿ ἐλατ- E ἵ [! 9 , 

΄ τόνων δὲ ἐχεῖνο, τῶν 2, Η’ τὸ δι᾿ ἐλαττόνων ἄρα γνωριμώτερον. 

ὃ εἴη τῆς ἀποφατιχῆς χαταφατιχή R 9 τουτέστιν — 6 πλειόνων post ὃ ἀποφατιχῆς 

colloe. a εἴη ἃ αἱ U: εἴτε Ra ὑποϑέσεις εἴτε προτάσεις ἃ 

ὅ. 0 εἴτε τι ἄλλο om. ἃ 6 ἡ ἁπλῶς Ra 0. 7 τῶν---ὄντων om. ἃ ἴ ὁμοίως 
πᾶσι γνώριμοι R: πᾶσιν ὁμοίως γνώριμοι a post εἴεν add. ὁμοίως U 8 ἀπο- 

δειχτιχοί ἃ 9 αὑτὸ U 10 βελτίων, sed post ll πλειόνων a! δι" a! 

1l «c om. ἃ 13 ὅδε RUa (D n p): ὧδε Arist. post χαϑόλου add. δὲ Ua (δὲ, 

om. ὅδε ABMcdfu) 14 post λόγος add. δὲ Ra 16 post πρότερα add. καὶ U 

11 ϑελήσαιμενα 18.19 ζῴῳ R 19 τοῦ Ra: τὸ U 32 δὲ RUa (ABDM edfu): 

δὴ Arist. τὸ tert. U Arist.: om. Ra post zat add, ὅτι U 23 ὁμοίως 

om. à 25 τῷ ἢ διὰ τοῦ R 26 τῷ prius RU: τὸ ἃ 29 post τὸ add. 

δὲ U ἄρα om. U 
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P 3 | , S ^ , - ' 

p.86b7 ᾿Αμφότεραι μὲν οὖν διά τε ὅρων τριῶν xal νόον δύο 
^ , 381812 ΄ b τὰ , Ν ΄ δὶ ^S LI ?4y 

δείχνυνται, ἀλλ᾽ ἢ μὲν εἶναί τι λαμβάνει, f, δὲ xat εἶναι zat 64r 
ur sivat tt. 

Δείξας χαϑόλου ὅτι ἣ δι᾿ ἐλαττόνων, xal μὴ προσϑεὶς εἴτε τῷ ἀριϑμῷ 

σι 

ΕΝ ᾿Ξ Ε 
ἐλαττόνων εἴτε τῷ εἴδει, ἀλλ᾿ ἁπλῶς ὅτι ἢ QU ἐλαττόνων τῶν ἄλλων τῶν 

ὩΣ Y * , - ' * - - 

αὐτῶν ὄντων βελτίων ἐστί, νῦν ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ προχειμένου μεταφέρει τὸν 
^ [3 b ; Ἁ ' ^ - 

λόγον, ὅτι ἢ piv ἀποφατιχὴ xoi διὰ χαταφατιχῶν xoi OU ἀποφατιχῶν 
D 

m Q2 z [0 ES o. LI [^1 δείχνυται, ἢ δὲ χαταφατιχὴ διὰ μόνων χαταφατιχῶν. ὥστε εἰ 

νων $, ἀποφατιχή. χρείττων ἄρα f, Macdouein. 

*, - *" ^ 

10 p. 88510. ἔτι ειχται ὅτι ἀδύνατον ἀμφοτέρων οὐσῶν 
th 

sov γίνεσϑαι συλληγισυὸν xal τὰ ἕξῆς. 
(02 zl o e o2 (0. 

αι ὦ στερητιχῶν τῶν προτά 

Τοῦτο οὐχ ὡς ἕτερον ἐπιχείρημα τίϑησι παρὰ τὸ πρὸ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ 

ὡς ὃν χατασχευαστιχὸν ὅτι διὰ τοῦτο ἢ μὲν ἀποφατιχὴ δεῖται τῆς χαταφατι- 10 

χῆς, f, ὃὲ χαταφατιχὴ οὐ δεῖται τῆς ἀποφατιχῆς, ὅτι δέδειχται ὅτι ἐξ ἀπο- 

15 φατιχῶν μόνων προτάσεων οὐδέποτε γίνεται συλλογισυός, διὸ χαὶ εἰπὼν 
A 

A ΄ ^^. * E L3 ' Σ ^ c » , 
Οξεῶειχται οὐχ QGV1aTz00Zzs προς 10 ETETIO "m ὡς 04V Qttto- 

u ^ ^ ' 

^ 
ένου τοῦ ἐπειδὴ πρὸς τὰ πρὸ αὐτοῦ. 

».860192 Ἔτι πρὸς τούτῳ δεῖ τόδε λαβεῖν" τὰς μὲν γὰρ χατὴη- 

Ἰοριχὰς αὐξανομένης τῆς ἀποδείξεως ἀναγχαῖον γίνεσϑαι πλείους 15 

90 χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Τοῦτο οὔτε ἐπιχείρημα ἐστιν, οὔτ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ ὡς συμβαλλόμενόν τι 
, D , “Ὁ * ? v , ΄ , - , , 

εἰς τὰ προχείμενα τεϑεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ moptop τ' €x τῶν εἰρημένων 
“» , Ψ ἊΝ "» , ' € , ^N - SU 

ἀναφανεέν. ἔστι ὃξ ἀξιολογώτατον τὸ θεώρημα. ἔστι OS τοιοῦτον. 64v 

συλλογισμός. φησίν, ὑπάρχῃ ἀποφατικός, εἶτα δέον ἢ τὰς προτάσεις κατα- Ss 

σχευάσαι παρεντιϑεμένων μεταξὺ ξχατέρᾳ ὅρων, εἶτα πάλιν τὰς ἐχείνου 
τῷ Q 

τοῦ συλλογισμοῦ ἐγχατασχευάσαι προτάσεις, χαὶ τοῦτο ἐπὶ πολὺ γίνεται 

χαταπυχνουμένων μέσοις ὅροις τῶν προτάσεων, οὐχ ὡς ἄν τις ὑπολάβοι, 

ὁμοίως αὖ τε χαταφατιχαὶ αὔξονται προτάσεις xal αἱ ἀποφατιχαί, ἀλλὰ 

μόναι μὲν αὔξονται αἱ χαταφατικαί, at δὲ ἀποφατιχαὶ οὐχέτι' ἐν παντὶ γὰρ 

30 ἀποφατιχῷ συλλογισμῷ, ἐφ᾽ ὅσον ἂν χαταπυχνωϑῶσιν αἱ προτάσεις, ἀδύνα- 80 

| ἀμφότερα [] οὖν om. R προτάσεων δύο RU Arist.: inv. ord. a 

2 ἀποδείχνυνται R ἀλλ᾽ κτλ. om. R 9 và ÁArist.: om. U 4 xa νὴ 

om. U προπϑέσει U 5 ótt à: om. RU τῶν ἄλλων om. à 6 βελτίων 

ἐστί a:. 0m. RU τοῦ αὐτοῦ à ( post λόγον add. χαὶ φησὶν ἃ óU ἀποφατι- 

κῶν ---διὰ χαταφατιχῶν ἃ 10 οὐσῶν κτλ. om. ἰὰ 11 γενέσ)αι Arist. (sed 

τίνεσϑαι M n) 12 παρὰ τὸ RU: τοῦ a 13 ὡς ὃν a!: οἷον RUa? 14 ὅτι alt. 

onm. ἢ ἵν 16 ἔτι RU: ὅτι ἃ 19 αὐξομένης ἃ ἀναγκαῖον th. om. R 

21 post τοῦτο add. δοχεῖ μοι ἃ ἐστιν RU: εἶναι ἃ duci δοχεῖ Om. ἃ 

22 προειρημένα ἃ 23 ἔστι δὲ (γὰρ R) τοιοῦτον RU: ἔχον οὕτως ἃ 25 &xa- 

τέρᾳ scripsi: ἑκατέρας a!: ἑκάστου RUa? 26 γίνηται fort. recte b 29 μὲν deleverim 

30 ὅσον (quod voluerat Waitz Organ. II p. X) RU: ὅσων a 

ἢ 

: i 
^ 
E. 
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3 LM -Ὁ ^ , , o ^ , 2 

tov πλέον μιᾶς ἀποφατιχῆς γενέσϑαι πρότασιν. ὅπερ δοχεῖ ἀπο τε εἶναι" 64r 

E. dei γὰρ ἐν τῇ ἀποφατιχῇ προτάσει ἐμβαλλομένου μέσου ὅρου T, υείζων 
ἀποφατιχὴ γίνεται. οἷον εἰ τὸ μὲν Α μηδενὶ τῷ D ὑπάρχει,. τὸ δὲ B 
παντὶ τῷ DL, ὅτι $5 ΒΓ πρότασις χαταπυχνουμένη μόνας χαταφατιχὰς 

5 ποιεῖ τὰς προτάσεις. πρόδηλον. ἣ δὲ ἀποφατιχὴ οὐχέτι. εἰ γὰρ ϑελήσω 

δεῖξαι ὅτι οὐδενὶ τῷ D τὸ Α διὰ μέσου τοῦ Δ, ἀνάγχη λαβεῖν ὅτι τὸ ἃ 
οὐδενὶ τῷ Δ ὑπάρχει, τὸ δὲ Δ παντὲ τῷ D ὑπάρχει. πάλιν ἐὰν δέῃ 85 

δεῖξαι ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Δ διὰ μέσου τοῦ E, ἀνάγχη τὸ Α μηδενὶ τῷ E 
ὑπάρχειν, xal οὕτως ἐφεξῆς. πῶς οὖν φησι μὴ πλείους υἱᾶς γίνεσϑαι 

10 τὰς ἀποφάσεις: λέγω οὖν ὅτι χαλῶς προσέϑηχεν ἐν ἅπαντι συλλογισμῷ. 
ἐὰν γὰρ συνθῶμεν ὅλας τὰς ipei xai ποιήσωμεν ἕνα συλλογισμόν, μία 
μόνη εὑρίσχεται ἢ ἀποφατιχή, ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ E, τὸ E παντὶ τῷ Δ, 

τὸ Δ παντὶ τῷ B, τὸ B παντὶ τῷ [', τὸ A dpa οὐδενὶ τῷ D. ὥστε ἢ 
υὲν ἀποφατιχὴ μία, αἱ δὲ λοιπαὶ πᾶσαι χαταφατιχαί. ὥστε πᾶς ἀποφατιχὸς 40 

15 συλλογισμός, εἴτε ἁπλοῦς εἴτε σύνϑετος, μίαν ἔχει ἀποφατιχὴν πρότασιν" 
ἀλλ 6 μὲν ἁπλοῦς xal χαταφατιχὴν μίαν, ὃ δὲ σύνϑετος πλείους τὰς χατα- 

^N 

φατιχάς. ὅπερ δὲ ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος συμβαίνει, τοῦτο xal ἐπὶ " 

τῶν λοιπῶν συμβαίνει: πυχνουμένων τῶν συλλογισμῶν μία uiv ἀποφατιχὴ 

ἔσται, αἱ δὲ λοιπαὶ πᾶσαι χαταφατιχαί. 

20 p. 86091 Ei δὴ γνωριμώτερον δι᾿’ οὗ δείχνυται xal πιστότερον, 45 

δείχνυται δ᾽ ἣ μὲν στερητιχὴ διὰ τῆς χατηγοριχῆς. 

"ag - , 

Exepov τοῦτο ἐπιχείρημα. γνωριμώτερόν ἐστι, φησί, xal πιστό- 
cd τὸ üt οὗ δείχνυταί τι ἐχείνου τοῦ Ostxvouévou* δείχνυται δὲ ἢ 
μὲν ἀποφατιχὴ διὰ τῆς χαταφατιχῆς, αὐτῇ δὲ δι᾿ ἐχείνης οὐχέτι" ὅ0 

25 γνωριμωτέρα ἄρα xai πιστοτέρα τῆς ἀποφατιχῆς 1$, χαταφατιχὴ xnl 

διὰ τοῦτο χαὶ χρείττων. 

p.865b30 "Ec: εἰ ἀρχὴ συλλογισμοῦ f$ χαϑόλου πρότασις ἄμεσος. 

“Ἕτερον ἐπιχείρημα. τῶν συλλογισμῶν, φησίν, ἀρχαί εἰσιν ai ἄμεσοι 
xai χαϑόλου προτάσεις, τοῦ | μὲν χατηγοριχοῦ T, χατηγοριχὴ ἄμεσος, τοῦ 64v 

80 δὲ ἀποφατιχοῦ ἔστω νῦν ἢ ἀποφατιχὴ ἄμεσος: τοῦτο δέ φημι, ὅτι τῆς 
ἀποφάσεως οὐ μόνον T, ἄμεσος ἀπόφασις ἀρχὴ ἀλλὰ xal ἄμεσος χατάφασις. 

418 Ra 9 ποιεῖται, Om. τὰς à πρόδηλον om. à 6—8 à ubique αἴ: 1 RUa? 

8 τοῦ om. R € utroque loco a!: ὃ RUa? 9 γενέσϑαι U 11 γὰρ a: οὖν RU 

12 ὅτι oim. R: fort οἷον sive (otov) ὅτι τῶν (post οὐδενὶ) U € alt. Ra!: β Ua? 
13 β8---β-- γ--ὸ αἱ: 1—1—8—98 RUa? 14 λοιπαὶ δὲ U 14. 15 συλλογισμὸς ἀπο- 

φατιχὸς U 16 μίαν χαταφατιχήν a 17 ὥσπερ Ra συμβαίνει om. ἃ 

τοῦτο U: οὕτως R: οὕτω ἃ 20 δὲ U οὗ Arist. cf. vs. 25 et p. 290,20: ὃ RUa 

(D M d p f, pr. en) 21 δείχνυται xz. om. R 22 φησίν ἐστι U 99 ὃ R 

25 x«i alt. om. Ra 21 ἐπεὶ U 28 post ἕτερον add. τοῦτο ἃ 81 ἀπόφασις 

RUa?: πρότασις a! post ἀρχὴ add. ἡ τῆς ἀποφάσεως a! χαταφατιχή a? 

Comment, Arist, XIII 3, Philop. in Anal, Post. 19 
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τέως οὖν τοσοῦτον εἰλήφϑω, ὅτι τοῦ ἀποφατιχοῦ συλλογισμοῦ ἀρχὴ ἣ 64v 
ἄμεσος ἀπόφασις: xoi γὰρ αὕτη ἐστὶν T, χυρία τοῦ συμπεράσματος" ἀεὶ 
γὰρ τῇ χείρονι τῶν προτάσεων ἕπεται τὸ συμπέρασμα. εἰ τοίνυν αἱ μὲν 5 

τῶν συλλογισμῶν ἀρχαὶ αὗται, ἔστι δὲ ἢ χαταφατιχὴ προτέρα τῇ φύσει 

τῆς ἀποφατιχῆς xal γνωριμωτέρα (μὴ γὰρ οὔσης τῆς χαταφατιχῇς οὐδὲ 

ἢ ἀποφατιχὴ ἔσται" ἔστι γὰρ ἢ μὲν χαταφατιχὴ ἕξις τις, ἢ δὲ ἀποφατιχὴ 
στέρησις: προτέρα δὲ ἢ ἕξις τῆς στερήσεως, xai μὴ οὔσης ἕξεως οὐδὲ 

τῆς ἕξεως στέρησις ἔσται᾽ ἢ μὲν γὰρ στέρησις ἕξεώς ἐστι στέρησις, 
δὲ ἕξις οὐχέτι ἐστὶ στερήσεως ἕξις. ὥστε προτέρα τῇ φύσει T, ἕξις xai 

10 τῷ χρόνῳ, xai διὰ τὴν ἕξιν xoi ἢ τῆς ἕξεως στέρησις γνώριμος), ὥστε 10 

εἰ προτέρα uiv xal γνωριμωτέρα ἢ χαταφατιχὴ τῆς ἀποφατιχῆς, ἣ ὃὲ Ex 
προτέρων xat Ἰνωριμωτέρων ἀπόδειξις χρείττων τῆς μὴ ἐχ τοιούτων, 

χρείττων ἄρα ἢ χαταφατιχὴ ἀπόδειξίς ἐστι τῆς ἀποφατιχῆς. 

p.86535 Καὶ προτέρα ἣ κατάφασις, ὥσπερ xal τὸ εἶναι τοῦ μὴ 

15 εἰναι. 

Τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναί φησι, τουτέστι τὴν ἕξιν τῆς στερήσεως. 15 
τοῦ γὰρ μὴ ὄντος οὐχ ἔστιν ὅλως γνῶναί τι’ οὐδὲ γὰρ τούτου ἀπόφασιν 
γνῶναι δυνάμεϑα: εἰ γὰρ μὴ γνῶμεν ὅ τι σημαίνε: ἱπποχένταυρος T, τρα- 

γέλαφος, οὐδὲ τὴν τούτου ἀπόφασιν γνῶναι δυνάμεϑα. ὥστε xai ἐπὶ τῶν 

20 τοιούτων, λέγω δὴ τῶν μὴ ὅλως ὑφεστώτων, δεῖ χατὰ γνῶσιν προ- 

ήσασϑαι τὴν χατάφασιν τῆς ἀποφάσεως, ἵνα εἰδείημεν xal τί ἐστιν ὃ 

ἀποφάσχομεν. 

p.S6b37 Ἔτι ἀρχοειδεστέρα' ἄνευ γὰρ τῆς δειχνυούσης οὖχ 90 
ἔστιν ἣ στερητιχή. 

Τοῦτο τὸ αὐτό ἐστι τοῖς πρὸ αὐτοῦ. εἶπε γὰρ χαὶ ἄνω ὡς ὅτι γνωρι- 
υὐὗτερον δι᾿ οὗ δείχνυταί τι, δείχνυται ÓE οὐ διὰ τῆς ἀποφατιχῆς ἢ xaa- 
φατιχή, ἀλλὰ διὰ ταύτης ἢ ἀποφατιχὴ δείχνυται: ἀρχοειδεστέρα ἄρα f, 
χαταφατιχή. χαὶ πάλιν ἐφεξῆς, ὅτι προτέρα T, χαταφατιχὴ τῆς ἀποφα- 

τῷ σι 

τιχῆς, ὥσπερ καὶ τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι. 

30 p. 8731. Ἐπεὶ δ᾽ ἣ χατηγοριχὴ τῆς στερητιχῆς βελτίων, δῆλον 25 

ὅτι χαὶ τῆς εἰς τὸ ἀδύνατον ἀγούσης. 

Μετῆλϑεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν προβλημάτων, λέγω δὴ ὅτι ἣ ἐπ᾽ εὐϑείας 

1 οὖν a?: νῦν RUa! τοῦτο ἃ τοῦ Om. ἃ T στερήσεως om. k 19 γνωρι- 

υωτέρων---προτέρων ἃ ἀποδείξεων [1] 16 τουτέστι RUa?: ὥσπερ a! 11 τοῦ 

— ὅλως al: καὶ ὅλως ἢ (εἰ R) μὴ RUa? 18 6 «t Ra: τ U 19 δυνησόμεϑα ἃ 

20 ὑφεστώτων ὅλως KR ante χατὰ add. καὶ RU: om. ἃ post χατὰ add. τὴν a 

20. 21 προὐφεστᾶνα! ἃ 25 ταυτόν ἃ ἄνω] p. 80" 21 20, 21 ἡ καταφατιχὴ 

om. H 917 ταύτης U: τῆς Ra ἡ ἀποφατιχὴ Scripsi: 7, χαταφατιχὴ U: χαταφα- 

τιχῆς Ra δείχνυται om. Ra 

^ 
—Á ῳ 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 126 (Arist. p. 8181] 291 

b] , , “- 5 LEA ^ ^ n - ἀπόδειξις χρείττων τῆς εἰς ἀδύνατον. xal συγχρίνει νῦν τὴν ἀποφατιχὴν 64 
^ 313 , , - 2 »* ΄ 2 , J ^ 

τὴν ἐπ εὐθείας τῇ δι ἀδυνάτου [ἀποφατιχῇ}]. εἰ γὰρ os 

φατιχὴ ($5) ἐπ᾿ εὐϑείας τῆς δι᾿ ἀδυνάτου τος ἔστι δὲ χρείττων τῆς ἀπο- 
TN ce o -— g. zl i [2 c 

- 

φατιχῆς T, χαταφατιχή, ix πολλοῦ δῆλον ὅτι τοῦ περιόντος xal ἢ χατα- 

5 φατιχὴ f, ἐπ᾽ εὐθείας τῆς δι᾿ ἀδυνάτου χρείττων ἂν εἴη. ἐπειδὴ δὲ οὐχ 
ἐνδέχεται γνῶναι ποτέρα χρείττων τὸν μὴ εἰδότα τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων, 

πρότερον, φησίν, αὐτὸ τοῦτο ἐπισχεψώμεϑα, τίς ἢ πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν 

e 1 da c 
PJ , ^ Ὁ. δι "Ἢ -“ Lid UJ ^r 

διαφορά. παλιν δέ, ἐπειδὴ τοῦτο γνῶναι οὐχ οἷόν τε τὸν μὴ εἰδό 
ποτε ὅλως ἐστὶ τούτων ἑχάτερον, διὰ τοῦτο πρῶτον ἐχτίϑεται τίς τέ ἐστιν 3 
ΘΝ» 3 3 ΄ ^ LV ' ΄ δ ἐν 5^ ΄ 3821/23 - * P] 

10 ἣ ἐπ᾽ εὐθείας δεῖξις xai τίς ἢ δι᾿ ἀδυνάτου. xal ἐνταῦϑα λοιπὸν ἐν αὐτῇ i i 
τῇ ἐχϑέσει τούτων ἁπαξάπαντες oi ἐξηγηταὶ ἐπελάβοντο τοῦ ᾿Αριστοτέλους 

ὡς χαχῶς τὸν διὰ τοῦ ἀδυνάτου ἐχτιϑεμένου συλλογισμόν. ἡμεῖς οὖν 
πρῶτον μὲν ἐχϑώμεϑα τόν τε ἐπ᾽ εὐθείας xal τὸν δι᾿ ἀδυνάτου, ὡς αὐτὸς 

ἡμῖν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν παραδέδωχεν" 

15 μεϑα xai τὰ ἐνταῦϑα αὐτῷ εἰρημένα, ταὶ τρίτον τὰς αἰτίας, 

ἐπιφέρουσι τοῖς ἐνταῦϑα εἰρημένοις οἱ ἐξηγηταί: χαὶ μετὰ ταῦτα εἴ τινα 40 

δυνάμεϑα ἀπολογίαν ὑπὲρ ᾿Αριστοτέλους divo ἔστιν οὖν ἐπ᾽ εὐϑείας 
δεῖξις ἢ διὰ τῶν τριῶν ὅρων, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου σχήματος τὸν μὲν 

μείζονα τοῦ μέσου χατηγοροῦσα τὸν δὲ μέσον τοῦ ἐλάττονος: οἷον τὸ Α 

30 οὐδενὶ τῷ D, τὸ B παντὶ τῷ D, τὸ Α ἄρα οὐδενὶ τῷ [* ἐπὶ δὲ τῶν 
λοιπῶν χατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον ἐν τοῖς περὶ τῶν τριῶν σχημάτων. 
ἢ uiv οὖν ἐπ᾽ εὐϑείας αὕτη. εἰ δὲ βουληϑῶμεν, ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῶν D 
΄ ΄ 2 * ΄ - ΄ - 

ὑπάρχει, Ot ἀδυνάτου δεῖξαι, λαμβάνομεν τὸ ἀντιχείμενον Deoram 45 
io λέ o1 τὴ * τῶν b € , c δ À - LÀ ἐς" ΓΞ PA ράσματι, λέγω δὴ τὸ τινὶ τῶ ὑπάρχειν τὸ ἃ, ὡς amt εἰ γὰρ 

ψεῦδος τὸ μηδενὶ τῶν D ὑπάρχειν, ἀληϑὲς τὸ τινί. λαμβάνομεν οὖν ὅτι ιῷ σι 

τὸ Α τινὶ τῶν [᾿ ὑπάρχει, xoi χεχρήμεϑα ταύτῃ ὡς ἐλάττονι προτάσει. 
εἶτα ἔξωϑεν προσλαμβάνομεν ἑτέραν πρότασιν χαϑόλου χαταφατιχήν, οἷον 

ὅτι τὸ Δ παντὶ τῷ À* τὸ δὲ ἃ τινὶ τῶν [' xal συνάγεται ὅτι τὸ Δ τινὶ 
τῶν D. ἔστω οὖν τοῦτο ὁμολογουμένως ψεῦδος xal ἀδύνατον, ὡς δείξομεν 

30 xai διὰ τῶν παραδειγμάτων. πόϑεν οὖν συνήχϑη ψεῦδος, ὅτι τὸ Δ τῷ D so 

τινὶ ὑπάρχει; διὰ τὸ σχῆμα ἣ διὰ τὰς προτάσεις, χαὶ τῶν προτάσεων 
ἢ διὰ τὴν μείζονα T, διὰ τὴν ἐλάττονα T, χαὶ δι᾿ ἀμφοτέρας. τὸ μὲν οὖν 

1 post ἀδύνατον add. ἀπαγούσης ἃ 2 τὴν scripsi: τῆς Ua: om. R διὰ τοῦ Ra 

ἀποφατιχῇ delevi 8.4 1j καταφατιχὴ τῆς ἀποφατιχῆς, δῆλον ὅτι ἐχ πολλοῦ ἃ 4 f 

alt. om. R 8 δὲ τοῦτο ἐπεὶ οὐχ οἷόν τε γνῶναι τὸν ἃ 12 τὸν δι᾽ ἀδυνάτου, sed 

post ἐχτιϑ. a ἐχτιϑέμενον R 13 τε om. a 14 ἐν τῷ δευτ. τῶν Προτ. ἀναλ.] 

c. 11 p. 61318 sq. 14. 15 ἐχϑησόμεϑα U 15. 16 εὐλόγως δοχοῦσιν ἐπιφέρειν οἱ a! 

11 δυνησόμεϑα ἡμεῖς ἃ ἐπινοήσασϑαι ἃ post οὖν add. ἡ U 19 post μέσου 

add. μὴ U 2] ἐν τοῖς περὶ τῶν τριῶν σχημ.] Anal. Pr. I 5. 6 22 βουληϑείημεν a 

τῷ T1 Ra 29 διὰ τοῦ ἀδυνάτου Ra τὸν ἀντιχείμενον ἀντιφατιχῶς τῷ ἃ 24 τῶ 

(post δὴ) U τῶν RU: τῷ a ὑπάρχει R 29 τῷ Ta ante ἀλ. add. τὸ δ᾽ αὶ 

28 τῷ T1 itemque vs. 29 ἃ καὶ om. U ὃ alt. Ua: ἃ R 29 ἔστιν a: ὥσπερϊ 

Ψεῦδος ὁμολογουμένως a 80 ψευδῶς Ua 30.31 τινὶ τῷ 7 ἃ 81 καὶ 
εἰ διὰ τὰς προτάσεις a! 32 7|, primum om. Ra! 32. p. 292,1 ἀλλὰ μὴν τὸ σχῆμα 

ὑγιές a! 82 οὖν om. καὶ 

195 
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σχῆμα ὑγιές. ἀλλὰ μὴν xoi ἢ μείζων πρότασις ἢ ΔΑ ἀληϑὴς εἶναι ὑπό- 

χειται: ἀληϑῇ γὰρ εἰλήφαμεν. λείπεται ἄρα τὴν ἐλάττονα ψευδῆ εἶναι" 
ἀδύνατον γὰρ ἣν τοῦ σχήματος ἐρρωμένου ὄντος χαὶ ἀμφοτέρων οὐσῶν 
ἀληϑῶν τῶν προτάσεων ψεῦδές τ' συναχϑῆναι. εἰ οὖν διὰ τὸ ὑποϑέσϑαι 

| A τινὶ τῶν D' ὑπάρχειν συνήχϑη ὅτι τὸ Δ τινὶ τῶν D, ψεῦδος δὲ 65r 

τὸ ὅτι τὸ Δ τινὶ τῶν [' ὑπάρχει, ψεῦδος dpa xai τὸ Α τινὶ τῶν [᾿ ὑπάρ- 
χειν. εἰ δὲ τοῦτο ψεῦδος, ἀληϑὲς ἄρα τὸ μηδενὶ ὑπάρχειν. ἐδείχϑη οὖν 
διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς τὸ προχείμενον διὰ δύο συλλογισμῶν, xatr- 

Ad 

Ὁ tO 

γοριχοῦ τε χαὶ ὑποϑετιχοῦ, τοῦ χατηγορικοῦ προσυλλοηγισμοῦ ὄντος, τοῦ δὲ 

10 ὑποϑετιχοῦ αὐτὸ τὸ προχείμενον συνάγοντος [ἀδύνατον͵. ὃ μὲν γὰρ xatm- 5 

γοριχὸς τοσοῦτον μόνον συνήγαγεν, ὅτι τὸ Δ τινὶ τῶν D ὑπάρχει. ὁ δὲ 

ὑποϑετιχὺς προῆλϑε τοῦτον τὸν τρόπον: εἰ ἀληϑὲς τὸ Α τινὶ τῶν D 

ὑπάρχειν, ἀληϑὲς ἔσται xol τὸ Δ τινὶ τῶν 1" ὑπάρχειν, ὅπερ συνήγαγεν 
ὃ χατηγοριχὸς συλλογισμός: ἀλλὰ μὴν ψεῦδος τὸ ἑπόμενον: xal τὸ ἡγού- 

15 usvov ἄρα: οὐχ ἄρα τινὶ τῶν D ὑπάρχει τὸ ἃ: οὐδενὶ ἄρα, ὅπερ ἔδει 
δεῖξαι. ἔστω 0i xol ἐπὶ παραδειγμάτων ὁ λόγος ἡμῖν σαφέστερος. ὑὗπο- 

χείσϑω γὰρ δεῖξαι δι’ ἀδυνάτου ὅτι λίϑος οὐδενὶ ἀνϑρώπῳ ὑπάρχει. λαμ- 10 

βάνω οὖν ὅτι τινὶ ἀνθρώπῳ λίϑος ὑπάρχει, εἶτα ἔξωϑεν μείζονα πρότασιν 
' , I e » ' ^ ε ΄ , 1 ' ' 

χαταφατιχὴν χαϑόλου, οἷον ὅτι ἄψυχον παντὶ λίϑῳ ὑπάρχει" ἀλλὰ μὴν xal 

20 λίϑος τινὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει" ἄψυχον ἄρα τινὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει. τοῦτο 
δὲ ψεῦδος xal ἀδύνατον (ὃν δι᾿ οὐδὲν ἕτερον T, διὰ τὴν ἐλάττονα πρότασιν τὴν 
λέγουσαν ᾿λίϑος τινὶ ἀνϑρώπῳ᾽. συνήχϑη οὖν ὅτι, εἰ λίϑος τινὶ ἀνθρώπῳ 

ὑπάρχει. xal ἄψυχον τινὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει: ἀλλὰ μὴν τὸ ἑπόμενον 

ψεῦδος: xol τὸ ἡγούμενον ἄρα: οὐδενὶ ἄρα ἀνθρώπῳ λίϑος ὑπάρχει. εἰ οὖν 1 
5 - ^ M e », 

ἀποφατιχὸν εἴη τὸ ὀφεῖλον δειχϑῆναι, T, παραλαμβανομένη ἔξωϑεν πρότασις 

χαϑόλου χαταφατιχὴ ὀφείλει εἶναι χαὶ μείζων: τὸ γὰρ ἀντιχείμενον τῷ 
χαϑόλου ἀποφατιχῷ μεριχόν ἐστι χαταφατιχόν, ὅπερ ἐν τῇ ἐλάττονι πάντως 

τετάξεται προτάσει. εἰ δὲ χαταφατιχὸν εἴη τὸ δειχνύμενον, εἰ μὲν μεριχὸν 
» , 1 e S v3 ; e , y € 1 

εἴη. λέγω δὴ ὅτι τινὶ ὑπάρχει, ἢ προσλαμβανομένη ἔξωϑεν χαταφατιχὴ 

30 μὲν ὁμοίως ἐστίν, ἐλάττων ὃὲ πάντως πρότασις (xal) διὰ τοῦτο ἀδιάφορον, 90 

εἴτε χαϑόλου εἴη εἴτε μεριχή. τῷ γὰρ μερικῷ χαταφατιχῷ, ὅπερ ϑέλομεν 
, - 9 5s ΄ XN , Q/' ἢ ' * , Stir 
ἀποδεῖξαι δι᾿ ἀδυνάτου, τὸ ἀντιχείμενον χαϑόλου ἐστὶν ἀποφατιχόν: ἀνάγχη 

τῷ σι 

6.9.3 

l ἡ μείζων om. a! ἡ ὃ Ua?: ἡ 89, sed ante πρότασις a! 2 post yàp add. 
ταύτην à 4 τῶν προτάσεων ἀληϑῶν a ψεῦδός ἃ τῷ 1 utrobique ἃ 

τινὶ τὸ ὃ ὕ 6 τὸ primum om. a. τὸ ὃ post 7 colloec. a τῷ 1 utrobique ἃ 
ὑπάρχει ἃ: ὑπάρχειν RU 8 post εἰς add. τὸ a 9 et 10 ὑποϑετιχοῦ RUa?: ἀπο- 

φατιχοῦ a! 10 τὸ προχείμενον αὐτὸ ἃ ἀδύνατον delevi 11 τοῦτον ἃ | 

τῷ la 12 ἀποφατιχὸς al 12. 13 τῷ 1 ὑπάρχει a 13 ἔσται om. U τῷ Y 

itemque vs. 15 a 15 ἃ scripsi: 9 libri 16 ἔσται R ἡμῖν ὁ λόγος ἃ 

11 et 18 ante λίϑος add. ὁ ἃ 20 ἄψυχον ---ὡπάρχει om. U 21 ὃν addidi 

22 post λέγουσαν add. ὅτι a 24 οὐδενὶ ἄρα RUa?: ὅτι a! 28, τάξεται ἃ post 

μὲν add. οὖν U 90 ἔσται conicio cf. p. 299,4 πάντως πρότασις RU: πρότασις 

πάντως αὕτη ἔσται ἃ xai addidi an ἀδιάφορος cf. p. 299,2 31 χαϑόλου — 

μεριχή a: inv. ord. RU 32 ἀποδεῖξαι post δι᾿ ἀδυνάτου colloe. U: δεῖξαι a 
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v 

οὖν τοῦτο μείζονα ενέσϑα: πρότασιν. ὥστε ἢ IE χατα- 65r 
ὶ ἐλάττων ἔσται, ὅπερ εἴπομεν, ἀδιάφορος δὲ εἴτε 440600 εἴτε φατιχή τε χὰ 

΄ A ENS: ᾿ , ^. ΄ Ω 2 D. ἀγα D Y v 
μεριχή. εἰ ὃς τὸ ἀποδειχνύμενον χαϑόλου εἴη χαταφατιχόν, f; uiv ἔξωϑεν 

προσλαυβανομένη πάλιν χαϑόλου ἔσται χαταφατιχή, οὐχέτι μέντοι διὰ 

ὃ τοῦ πρώτου τως τος ἐνδέχεται συλλογίσασθαι" ἢ γὰρ ἀντιχειμένη τῇ 25 

ἀληϑεῖ μεριχή ἐστιν ἀποφατιχή, χαὶ οὔτε μείζων εἶναι δύναται διὰ τὸ 

υεριχὴ εἶναι οὔτε ἐλάττων, διότι ἀποφατιχή. τύνεται οὖν 6 χατηγοριχὸς 
συλλογισμὸς Y, ἐν δευτέρῳ T, ἐν τρίτῳ σχήματι. 

2 ) - , Y 3 ΄ 5 cut ἃ 3^ ΄ 

Τίς μὲν οὖν ἐστιν ἢ ἐπ $5 ὃι ἀδυνάτου, εἴρηται. 
΄ 

C^ εἰ c Qi c Q$Q e£ [^4 x D] - c1 ec T 

10 διαφέρουσι δὲ ees ὅτι ἢ μὲν ἐπ᾽ εὐϑείας ix τῶν προτέρων τὰ ὕστερα 
EE eat. (8x ue τῶν προτάσεων τὸ ἜΠΗ ἈΠΟ ἢ ἢ ὑέντοι δι᾿ ἀδυνάτου 

ἐχ τῶν τ τὰ πρότερα" τῷ 1ὰρ ψευδὲς εἶναι τὸ συμπέρασμα ἀναιρεῖ 
xai τὴν πρότασιν. ἢ μὲν γὰρ ἐπ᾽ εὐϑείας διὰ τοῦ τὸ uiv Α μηδενὶ cd 80 

Β Ec xui τὸ B παντὶ τῷ [συνήγαγεν ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῶν D. 

15 f, μέντοι δι’ ἀδυνάτου πρότασιν τὸ ἀντιχείμενον τούτῳ ἐποίησε, λέγω δὴ 

τὸ Α τινὶ τῶν [᾿, χαὶ ἐχ ταύτης xai ἑτέρας προτάσεως, τῆς ΔΑ, ὅτι τὸ Δ 
παντὶ τῷ À, ὡς ἐξεϑέμεϑα, συνάγουσα ὅτι τὸ Δ τινὶ τῶν [Γ᾿ ὑπάρχει, τῇ 
E τοῦ συμπεράσματος τούτου ἀνεῖλε xal τὴν πρότασιν. ὥστε ix 

τῶν ὑστέρων τὰ us epa συνήγαγεν" χατὰ φύσιν γὰρ πρῶται τοῦ συμ- 

90 B Casio αἱ προτάσεις. χαὶ διὰ τοῦτο χρείττων ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας τῆς OU 80 

ἀδυνάτου, διότι ἢ μὲν ἐχ τῶν προτέρων τὰ ὕστερα, ἥ δὲ 
τὰ πρότερα δείχνυσι, xal ὅτι ἢ μὲν ἐπ᾽ εὐθείας ὃ βούλεται ἐξ ἀρχῆς συλ- 

λογίζεται, ἢ δὲ δι᾽ ἀδυνάτου συλλογίζεται μὲν ἐξ ἀρχῆς τὸ ἐναντίον οὗ 
: 2 : N K , “« , 

βούλεται, ἀνελοῦσα δὲ ὃ συνεπέ 
— ^ , Ὁ ὦ - m A , a Fr * eo e M 

35 xal χύχλῳ δεῖξις χαλεῖται, διότι χύχλον τινὰ περιέρχεται), xal ὅτι ἢ piv 
[4 X [4 Y ^23 5* , U 2 - M ΄ - δ πὸν 
ἁπλῆ, t$, ὃὲ δι᾿ ἀδυνάτου υϊχτὴ $x χατηγοριχοῦ “χαὶ ὑποϑετιχοῦ. εἰ δὲ 

συμβαίνει ποτὲ xai τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας δεῖσϑαι ὑποθέσεως (ἔστι γὰρ ὅτε τινὰς 40 

τῶν προτάσεων OU ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν πιστούμεϑα), ἀλλ᾿ οὐχ ἀεὶ 

τοῦτο συμβαίνει" ἐπὶ μέντοι τῶν QU ἀδυνάτου ἀεὶ διὰ χατηγοριχοῦ χαὶ ὑπο- 
γίνεται. 

y οὖν ix τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν []ροτέρων ἀναλυτιχῶν 
30 ϑετιχοῦ ἢ 600 

Ἡμεῖς v τ 

παρ᾽ αὐτοῦ εἰρημένων λαβόντες ἐξεϑέ 

- 
ος 

' - 
l2 

^ PES , ^ ' 
εϑα τόν τε δι’ ἀδυνάτου συλλογισμὸν yz 

M ^ ἊΝ ον - ὦ TY ^ , *, - ΄ , Y» , 

xai τὸν ἐπ εὐϑείας. αὐτὸς μέντοι ἐνταῦϑα ὁ ᾿Δριστοτέλης ἄλλως τούτους 

ἐχτίϑεται. λαβὼν T τρεῖς ὅρους, A, DB, Γ᾿, εἶτα ἐχϑέμενος τὸν ἐπ᾽ 4 

τῷ D παντί, τὸ ἃ lw! 35 εὐθείας συλλογισμόν, ὅτι τὸ Α τῷ B οὐδενί, τὸ δὲ 

2 τε--αοἴπομεν RUa?: μὲν ἔσται a! 4 ἔσται ἃ: ἔστι RU 6 δύναται εἶναι ἃ 

7 διότι RU: διὰ τὸ ἃ 8 7 prius om. ἃ 9 post εὐθείας add. δεῖξις a 
10 τὰς ὑστέρας U 11 προτέρων R 12 τὸ γὰρ R 13. 14 τοῦ μηδενὶ τῷ 8 
τὸ ἃ ὑπάρχειν ἃ 14 τῷ (post οὐδενὶ) a 15 πρότασιν scripsi: πρότασις libri 

11 συνήγαγεν a τῷ (post τινὶ) ἃ post ὑπάρχει add. καὶ ἃ 18 τούτου om. R 
21 προτέρων a: πρώτων RU 235 δ R 24 ἀναιροῦσα ἃ 26 εἰ γὰρ conicio 

21 τῆς R 9l προτέρων ἃ: πρώτων RU 39 ἐνταῦϑα post ὁ ἀριστοτέλης colloc. ἃ: 
ἐντεῦϑεν R 93. 94 ἐκχτίϑεται τούτους ἃ 94 ἐχτιϑέμενος R 29 οὐδενὶ 
τῷ β ἃ 
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v - Ἢ $^ , "Ye - E] - , c 2 ^C M hi ) iN 

ἄρα τῷ [᾿ οὐδενί, ἐπὶ τῶν αὐτῶν τούτων ὅρων ἐχτίϑεται xal τὸν OU ἀδυ- 

νάτου. ἔστω γάρ, φησίν, ὀφεῖλον δειχϑῆναι ὅτι τὸ À τῷ B οὐδενὶ ὑπάρχει 65r 

ι ἀδυνάτου, οὐχέτι τὸ συμπέρασμα, ὅπερ ἔδε: δειχϑῆναι ἐπ᾽ εὐϑείας, 
M ^ τῇ - 37. , RCM CN ^ Pe , J B 3 * ιχνὺς xai διὰ τοῦ ἀδυνάτου, ἀλλὰ τὴν μείζονα πρότασιν τὴν AB. εἰ οὖν, c2 ὦ» 0 

^ 

ἐστιν ἀληϑὲς τὸ τὸ Α μηδενὶ τῶν DB ὑπάρχειν, ἀληϑὲς ἄρα τὸ c 

C^ 6 

- 
a "E CS 

rápysw τῷ Β τὸ Α’ ἀλλὰ υὴν xai τὸ Β τῷ D ὑπῆρχεν: συνάγεται 50 

ἄρα ὅτι τὸ Α τῷ DL ὑπάρχει. τοῦτο οὖν ἔστω, φησίν, ὁμολογούμενον 
ψεῦδος xal ἀδύνατον, ὅπερ συνήχϑη οὐ διὰ τὸ τὸ DB ὑπάρχειν τῷ D 
(τοῦτο γὰρ ὑπόχειται ἀληϑές) ἀλλὰ διὰ τὸ τὸ τῷ DB ὑπάρχειν. εἰ οὖν 

10 διὰ τοῦτο συνήχϑη ὅτι τὸ ἃ τῷ D ὑπάρχει, ψεῦδος δὲ τοῦτο, ψεῦδος dpa 
xai τὸ ὑπάρχειν τὸ À τῷ Β’' ἀληϑὲς ἄρα τὸ μὴ ὑπάρχειν, ὅπερ ἔδει δεῖξαι t Ray ! (us f μὴ prs, cep & . 

ὕτω μὲν οὖν ὃ ᾿Αριστοτέλης. ἐγχαλοῦσι δὲ αὐτῷ οἱ ἐξηγηταὶ 
πρῶτον μὲν τὸ μὴ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ συμπεράσματος, ὅπερ ἤδη εἶπον, ποιή- 65v 

σασϑαι τὴν δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξιν ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς ppopsucoe δεύτερον, πῶς, 
» 

15 φασί, λέγεις τὸ Α ὑπάρχειν τῷ DB, πότερον τινὶ ἣ παντί; εἰ μὲν γὰρ τινί, 
ἀσυλλόγιστον ποιεῖς τὸν συλλογισμόν: μεριχὴ γὰρ ἢ usted ei Oi τὸ 

ὑπάρχειν ἀντὶ τοῦ παντὶ ὑπάρχειν λήψῃ, οὐ συνάγεις ὃ ζητεῖς. ἔστω γὰρ 

τὸ À τῷ B παντί, (τὸ B τῷ Γ΄ παντί.) καὶ τὸ Α τῷ D παντί: xol Éatw 

τοῦτο ψεῦδος χαὶ ἀδύνατον Bua διὰ τὸ λαβεῖν τὸ ἃ τῷ DB παντὶ ὃ 

20 ὑπάρχειν. εἰ οὖν τῷ λαβεῖν ὅτι τὸ À τῷ D παντὶ ὑπάρχει συνήχϑη ὅτι 
^ M m ἜΝ ^ ^N ! “Ὁ “ΟΝ » ^ ὯΝ εἶ ^ - 

τὸ À τῷ [' παντί, τοῦτο δὲ ψεῦδος, ψεῦδος ἄρα xai τὸ τὸ ἃ παντὶ τῷ B 
ὑπάρχειν. εἰ οὖν τοῦτο ψεῦδος, τὸ ἀντιχείμενον ἀληϑὲς ἔσται, λέγω δὴ 

τὸ οὐ παντί’ οὐ τοῦτο δὲ ἣν ὃ ἐβουλόμεϑα δεῖξαι, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ A οὐδενὶ 
τῶν Β ὑπάρχει. 

b jl A , - - , *, , Qe) , - ἌΝ » 

Α μὲν οὖν εγκαλθῦσι τῷ λόγῳ εὐλόγως οἱ ἐξηγηταί, ταῦτά ἐστι. ἔστι τῷ σι 

, b] , - 1 , c n , 
μέντοι ἀπολογήσασϑαι ὑπὲρ ᾿Αριστοτέλους τοῦτον τὸν τρόπον, ὅτι Oy τρόπον 
τὴν διαφορὰν τῶν τριῶν σχημάτων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Αναλυτιχῶν 10 

ἐνδείξασϑαι ἡμῖν βουλόμενος Buenos παρέλαβε στοιχεῖα, ἐπὶ μὲν τοῦ 
BA M πρώτου σχήματος τὸ A, D, DL, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὸ M, N, E, ἐπὶ 

80 δὲ τοῦ τρίτου τὸ [I, P, X, οὕτως ἐνταῦϑα, ἵνα ἐνδείξηται ἡμῖν ἐπὶ - 
- 3 e σ N ἀπε 5 , ' j NEP ES d - Al ^ τῶν αὐτῶν ὅρων τὴν ἐπ᾽ εὐϑείας xal τὴν Ot ἀδυνάτου δεῖξιν, διὰ τοῦτο 

οὐ προσέλαβεν ἕτερον ἔξωϑεν ὅρον. χαὶ γὰρ ἐπειδὰν τὸ αὐτὸ συμπέρασμα 
2 κ2} ὟΝ ΄ - ΄ 5 χαὶ ἐπ᾽ εὐθείας χαὶ δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξαι ϑελήσωμεν, οὐδένα ἔξωϑεν προσ- 

EU " " BN , ) , - » 
λαμβάνομεν ὅρον ἐπὶ τῆς δι᾿ ἀδυνάτου, ἀλλ οἷς ἐχρησάμεϑα ἐν τῇ ἐπ᾽ 15 

1 οὐδενὶ τῷ T ἃ 2 τὸ ἃ δειχϑῆναι ὅτι ἃ ὃ τὸ alt. om. R τῷ Ba 5.6 ἄρα 

τῷ β τὸ ἃ ὑπάρχειν ἃ 6 τῶ B τὸγ Καὶ Ἰτῶα τὸ 8 τὸ alt. om. R 
11 τὸ ἃ τῶ β ὑπάρχειν U 18 δι᾿ ἃ 15 τῷ β ὑπάρχειν ἃ 18 τῶ β--χαὶ 

τὸ ἃ om. U τὸ β--παντί addidi καὶ---παντί om. R a alt. a!: β a? 
ἔστω Ra!: μεῖζον Ua? 19 post τοῦτο add. τὸ R 20 τῶ prius U: τὸ Ra 

21 τὸ alt. om. R 94 τῷ B a 29 εὐλόγως RUa?: δοχοῦντες εὔλογα λέγειν a! 
ἔστι---90 τρόπον RUa?: ἃ δ᾽ ὑπὲρ ἀριστοτέλους ἡμῖν ἀπολογήσασϑαι πρόχειται, οὕτως ἔχουσιν a! 

21 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Αναλ.] c. 4—6 29 τὸ prius om. U τοῦ δευτέρου δὲ R, τὸ 
alt. ἃ: om. RU 90 τὸ om. U ante ἐνταῦϑα add. xai Ra 92 ob προσέλαβεν a: 

οὐχ EAagev RU ἕτερον om. U: post ἔξωϑεν colloc. a 
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59 ΄ δείξ ἘΠῚ *, - - , cg EANT Σ e NUM ON DM H ^ Ev 

εὐϑείας δείξει, τοῖς αὐτοῖς χρησόμεϑα xai ἐν τῇ OC ἀδυνάτου, τὴν τάξιν 65* 

μόνον αὐτῶν ἀμείβοντες. τὸ γὰρ ἀντιχείμενον τοῦ συμπεράσματος λαβόντες 

χαὶ προσϑέντες αὐτῷ μίαν τῶν SEIEM οὕτω τὴν λοιπὴν ἀναιροῦμεν. 
» - - ' i; ΄ 

οἷον ἔστω τὸ Α παντὶ τῷ D, τὸ B παντὶ τῷ D, χαὶ xav ἀλήϑειαν συνάξεις 
' M - [rd Ἁ e 2 ) , , ^) 5^ , Ὁ ͵΄ ν 5 τὸ Α παντὶ τῷ [. οὕτω μὲν οὖν f, ἐπ᾽ εὐθείας. OV ἀδυνάτου δέ, εἴ τις 

T. Y * μὴ συγχωρήσει ὅτι τὸ À παντὶ τῷ D, δῆλον ὅτι ob παντί. ἐπεὶ οὖν τὸ 90 
μὲν A οὐ παντὶ τῷ D, τὸ δὲ B παντὶ τῷ D, τὸ ἄρα οὐ παντὶ τῷ Β- 
ἀλλ᾽ ὑπέχειτο παντί. τὸ οὖν ψεῦδος ἠχολούϑησεν, οὐχ ὅτι τὸ B παντὶ 
τῷ D εἴληπται ὑπάρχον (τοῦτο γὰρ ἀληϑὲς ὑπόχειται), ἀλλ᾽ ὅτι τὸ Α οὐ 

10 παντὶ τῷ [' ψεῦδος ἄρα τοῦτο, ἀληϑὲς δὲ τὸ παντί. οὕτως οὖν ἣ δι’ 
ἀδυνάτου δεῖξις τοῖς αὐτοῖς χρῆται ὅροις τῇ ἐπ᾽ εὐϑείας, ὅταν OU ἀμφο- 

τέρων γίνηται 6 συλλογισμός. διὰ τοῦτο οὖν οὐχ ἥμειψε τοὺς ὅρους. τὸ 

δὲ AB διὰ τοῦ ἀδυνάτου λαμβάνει δειχνύμενον οὐχ ὡς προτάσξι χρώμενος 
τῷ ΑΒ xat ταύτην ἀποδεῖξαι βουλόμενος διὰ τοῦ ἀδυνάτου ἀλλ᾽ ὡς προ- Ὁ 

ιὸ βλήματι χρώμενος. λέγω οὖν ὅτι τὸ μὲν ὑπάρχειν τὸ À τῷ DB οὐ παντὶ 
λέγει ὑπάρχειν ἀλλὰ τινί: τὰς γὰρ ὑπαρχούσας 6 ᾿Αριστοτέλης ἰσοδυναμεῖν 

ταῖς ὑεριχαῖς φησι. τὸ δὲ τὸ D παντὶ τῷ D Ie rin οὐχ ὡς 

a πρότασιν ἀλλ᾿ ὡς μείζονα, ἵνα νοήσωμεν αὐτὶ 
μένην. ἁπλῶς γὰρ μόνου παραδείγματος ἕνεχεν τῇ ἜΤΗ ἐχρήσατο 

20 προτάσει, οὐ μὴν ἵνα χαὶ τὴν αὐτὴν αὐτῇ μείνῃ τάξιν φυλάττουσα, ἀλλ᾽, 
ὡς εἶπον, ἵνα νοήσωμεν αὐτὴν μετατιϑεμένην. οὐ γὰρ ἣν εἰχὸς τὸν ᾿Αριστο- 30 

τέλη πρῶτον χαὶ μόνον τὰς μεϑόδους τὰς λογιχὰς παραδεδωκχότα τηλιχοῦτον 
ἁμαρτεῖν ἁμάρτημα, ἀλλ᾽, ὅπερ εἶπον, μόνου ὑποδείγματος ἕνεχεν οὕτως 

' L4 J , "— 2 , XL es - P) M 
ἔλαβε τὰς προτάσεις " ἐπεὶ πολλάχις xal ἕν στοιχεῖον ἀντὶ προτάσεως mapa- 

ἔμ PS e ν 

5 λαμβάνει; ὡς εἴπομεν ξἔμπροσῦεν. 

.’ 

] ἐν τοῖς R: ἐπὶ τῆς ἃ 9 προστιϑέντες ἃ ἀναιροῦμεν---ῦ οὖν om. R δείχ- 

νυμεν al post ἀναιροῦμεν add. ὡς ὁ τοῦ συμπεράσματος πρότερον ἀληϑῶς εἶχεν Ua?: 

om. al 4 xai a: om. U συνάξεις κατ᾽ ἀλήϑειαν ἃ 6 συγχωρήσειε, 

om. ὅτι à 8 γοῦν Ra ll ὅροις χρῆται ἃ 12 γίγνηται Ὁ: γένηται ἃ 

14 τῶ ag RU: τῇ ἀβ a?: αὐτῇ a! 15 τὸ μὲν à ὑπάρχει τῷ 2 a! 909—106 γὰρ 

(δὲ R) ὑπαρχούσας RUa?: καὶ πρὸς διορισμὸν οὐ προστιϑεὶς, οὐ παντὶ δίδωσι νοεῖν. τὰς γὰρ 

ἀπροσδιορίστους a! (post ἀπροσδιορίστους add. Σχόλιον εἰς τὸ αὐτό. οὐχ οἶδα ποῦ τοῦτό φησιν. 

τὰς ἀπροσδιορίστους οἶδα λέγειν αὐτὸν ταῖς μεριχαῖς ἰσοδυναμεῖν a7) 11 φησι ταῖς 

μεριχαῖς al φησι] en top. c. 7 p. 17b 29 sq. τὸ δὲ --- 21 μετατιϑεμένην 

(μετατιϑεμένη Ua?) RUa?: ἐπεὶ τὸ μὲν B τῷ 7 ὑπάρχει παντί. τὸ δὲ ἃ τῷ T τινὶ, ἀντιχειμένως 

δηλονότι τῷ συμπεράσματι, συνάγει ἐν τρίτῳ σχήματι, τὸ ἃ τινὶ τῷ 8 ὑπάρχειν. ὑπέχειτο 

δὲ οὐδενί. ἠχολούϑησε δὲ τὸ ἀδύνατον, οὐ διὰ τὴν BT ἐλάττονα πρότασιν ἀληϑῆ οὖσαν 

ἀλλὰ διὰ τὴν αΥ Ψευδῶς ὑποτεϑεῖσαν a! 18 νοήσομεν Ua? 21. 22 A τοτέλην a? 

22 τὰς λογικὰς μεϑόδους Ra! 28 ἁμάρτημα ἁμαρτεῖν Ra! ἀλλ---20 ἔμπροσϑεν RUa?: 

ὡς οἱ ἐξηγηταὶ ὑπενόησαν τὸ τὰς ἀπροσδιορίστους προτάσεις ἰσοδυναμεῖν ταῖς peptkaite pi Ao- 

γισάμενοι. ἀλλ᾽ ἡμεῖς ὡς εἰχὸς τὴν ὑπὲρ τοῦ φιλοσόφου ἀπολογίαν ποιησάμενοι, ἐπὶ 

μετίωμεν a! 23 ἅπερ R 24 ἀντὶ προτάσεων αὶ 25 ἔμπροσϑεν] p. 169, 18 

τὰ ἑξῆς 
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Ρ. 8115 Οὕτω μὲν οὖν ληφϑέντων δειχτιχὴ fj, στερητιχὴ dv εἴη 65v 
ἀπόδειξις. 

Δειχτιχή, τουτέστιν ἐπ᾽ εὐϑείας ἢ ἀποφατιχὴ ἀπόδειξις γίνεται 

p. 8111 Ei δέοι δεῖξαι ὅτι τὸ ἃ τῷ DB οὐχ ὑπάρχει. 

NY , e *, A| , ^— 9 ) *, , - Li 

5 Σχόπει ὅτι οὐ τὸ συμπέρασμα τοῦ ἐπ᾽ εὐϑείας συλλογισμοῦ προτίϑεται 

χαὶ δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξαι ἀλλὰ τὴν μείζονα πρότασιν τοῦ συλλογισμοῦ ἀπο- 

φατιχὴν οὖσαν, ὅπερ ἤδη εἴπομεν. 

ρ. 8111 Ληπτέον ὑπάρχειν. 

NY , (). ec 5 * M bi N * ) [d - € , 

Σημείωσαι πάλιν ὅτι οὐχ εἶπε παντὶ T, twi ἀλλ ἁπλῶς ὑπάρχειν" 40 

10 ἴσμεν δὲ ὅτι τὰς ἁπλῶς ὑπαρχούσας προτάσεις ἰσοδυναμεῖν ταῖς μεριχαῖς 

φησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης. εἶτα ἐπισυνάπτει ταύτῃ τὴν Β]" πρότασιν χαϑόλου 
χαταφατιχὴν οὖσαν. χαὶ δοχεῖ μὲν ὡς ἐλάττονα λαμβάνειν τὴν BI, ὡς 

* NUES E ^ ὦ , δ e Y. ΄ 2 , 3 ) ve ΄ εἶπον δὲ ἤδη; (δεῖ) ταύτην μὴ ὡς ἔχει ϑέσεως ἀχούειν ἀλλ' ὑπερβιβάζειν 

χαὶ ἀνωτέρω τιϑέναι. 

15 p. 8119 Τοῦτο δ᾽ ἔστω γνώριμον xat ὁμολογούμενον ὅτι ἀδύνατον. 

Οὐχ ὑπόϑεσιν ἁπλῶς λαμβάνει ἀναπόδειχτον ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐναρ- 45 

γείας τὸ πιστὸν ἔχουσαν. εἰ γὰρ ἐπὶ ὅρων τις, ὥσπερ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν, 

ἐχϑῆται τὸν συλλογισμόν, εὑρήσει τὸ ἀδύνατον τοῦ συμπεράσματος. δυνατὸν 

μὲν γὰρ ἐχ ψευδῶν προτάσεων ἀληϑές τι συλλογίσασϑαι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀεί" 

90 διόπερ xal οὕτως sims" τοῦτο δ᾽ ἔστω γνώριμον καὶ ὁμολογούμενον 

ὅτι ἀδύνατον. εἰ γὰρ χαὶ ἀληϑές τι ἐχ ψευδῶν συνάγοιτο, ἀλλ᾽ οὐ διὰ 

τὰς προτάσεις ἀλλὰ διὰ τὴν φύσιν τῶν ἄχρων ὅρων" εἰ δὲ τὸ συμπέρασμα 90 

διὰ τὰς προτάσεις συνάγοιτο, ἐκ ψευδῶν τε ψευδὲς χαὶ ἐξ ἀληϑῶν ἀληϑὲς 

πάντως ἂν συνάγοιτο. 

4 

e , , 

95 p. 81412. Οἱ μὲν οὖν ὅροι ὁμοίως τάττονται. 

'"Exüéuzvocs. τόν τε ἐπ᾽ εὐθείας συλλογισμὸν xol τὸν δι᾿ ἀδυνάτου ' B 
βούλεται λοιπὸν εἰπεῖν τί τε χοινὸν ἔχουσι xal τί διάφορον. ὁμοίως 

δέ φησι τάττεσϑαι τοὺς ὄρους. 

ὃ δειχτική om. ἃ 4 lemma om. ἃ ( post οὖσαν add. χαϑόλου, μερικὴν xata- 

φατιχὴν συνάγει à 8 post ληπτέον add. δ᾽ ἃ 9 post παντὶ add. ὑπάρχειν ἃ 

10 γὰρ ἃ ἁπλῶς ὑπαρχούσας Ra: ἀορίστους U post προτάσεις add. ἤτοι τὰς ἀπροσ- 

διορίστους ἃ 11 ὁ ἀριστοτέλης φησί ἃ φησιν] cf. p. 295,17 εἶτα — 

14 τιϑέναι RUa?: zai διὰ τοῦτο τὸ ὑπάρχειν τὸ ἃ τῷ B, x«l τὸ ἃ τῷ T, ἀντὶ τοῦ τινὶ ὑπάρ- 

χειν νοεῖται a! 12 ὡς alt. om. Ua? 13 δὲ ἤδη R: τῇδε Ua? δεῖ addidi 

ταύτην R: ταύτη εἰ Ua? 15 ὅτι] χαὶ R 10. 17 ἐναργείας scripsi: ἐνεργείας libri 

IT «5 ἃ: τε RU 18 ἐχτεῖϑαι U: ἐχτίϑοιτο ἃ εὑρήσει ἃ: εὑρίσκει RU 

20 ἔστω Ra: ὡς U 2] εἰ γὰρ a: ἀλλ᾽ εἰ RU συνάγεται Ra 28 τε U: τὸ 

Ra post ψευδὲς add. συναχϑήσεται ἃ ante ἀληϑὲς add. τὸ Ra 24 πάντες 

συνάγοιντο R 26 εἰπὼν Ra 
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Ρ. 81412 Διαφέρει δὲ τὸ ὁποτέρα dv ἡ qvoptyumcépa ἣ πρότασις. 66r 

Προτάσεις ἀποφατιχὰς χαλεῖ αὐτό τε τὸ ἀποφατιχὸν συμπέρασμα χαὶ 
τὴν ἀποφατιχὴν πρότασιν. διαφέρει οὖν, φησίν, 6 ἐπ᾽ εὐϑείας τοῦ OU 
ἀδυνάτου χατὰ τὰς ἀποφατιχὰς ταύτας προτάσεις. εἰ μὲν γὰρ τὸ συμ- 5 

πέρασμα γνωριμώτερον εἴη τῆς προτάσεως, γίνεται 6 OU ἀδυνάτου συλλο- σι 

Ἰισμὸς ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα συνάγων" εἰ δὲ ἢ πρότασις γνωριμω- 

τέρα εἴη τοῦ συμπεράσματος, γίνεται 6 ἐπ᾽ εὐϑείας &x τῶν προτέρων τὰ 

ὕστερα συλλογιζόμενος. 

Ρ. 81110 Ὅταν δὲ ἣ ἐν τῷ συλλογισμῷ, f, ἀποδειχτιχή. 

10 Τουτέστιν ὅταν ἢ ἐν τῷ συλλογισμῷ λαμβανομένη πρότασις γνω- 10 
- ΄ ^ 7 [4 - Sm» 

ριμωτέρα ἢ τοῦ συμπεράσματος. δειχτιχὴ γίνεται fj δεῖξις, τουτέστιν ἐπ᾿ εὐ" 

ϑείας, ὡς αὐτόϑεν ὃ προτίϑεται δειχνύουσα, τῆς δι᾿ ἀδυνάτου τῇ ἀναιρέσει τοῦ , s 1 
*, , - , 

ἀντιχειμένου τοῦτο συλλογιζομένης. 

p.87a317 Φύσει 8E προτέρα ἡ ὅτι τὸ ἃ τῷ D 7$ ὅτι τὸ À τῷ [Γ᾿ 
15 πρότερα γάρ ἐστι τοῦ συμπεράσματος τὰ ἐξ ὧν τὸ συμπέρασμα. 

"3 ^ , -— , "mw SI Y , ^ ^ * Ft' Ἁ 

Εἰπὼν τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων, συγχρίνει λοιπὸν πρὸς ἀλλήλας τὰς 
, N TENES [sd e 31 —9 *, , , - ^ Ξ-2 3 , o , 

δείξεις, xal δείχνυσιν ὅτι f, ἐπ᾽ εὐϑείας χρείττων τῆς δι᾿ ἀδυνάτου ἅτε ἐχ 

τῶν προτέρων τὰ ὕστερα συλλογιζομένη, ἐχείνης ἐναντίως ἐχούσης xal ἐχ 
τῶν ὑστέρων τὰ πρότερα συλλογιζομένης, ὡς ἔχουσιν αἵ τεχμηριώδεις 

40 χαλούμεναι δείξεις ἐχ τῶν αἰτιατῶν τὰ αἴτια χατασχευάζουσαι, τῆς χατὰ 
d 5 ας, , , b] , 3 - uc , ' 

φύσιν ἀποδείξεως ἀνάπαλιν ἐχούσης, &x τῶν αἰτίων συλλογιζομένης τὰ 

αἰτιατα. 

20 

p.87420 Οὐ γὰρ εἰ συμβαίνει ἀναιρεῖσϑαί vt, τοῦτο συμπέρασμα 
ἐστιν. ἐχεῖνα δὲ ἐξ ὦν. 

[4 , MI eo ' e "^2 ΠῚ ΄ 5 - , ἘΠῚ ἊΨ, 

25 Ινα μή τις εἴπῃ, ὅτι xai f, δι᾿ ἀδυνάτου ἐχ τῶν προτέρων τὰ ὕστερα 

συλλοηγίζετα!, ἐν τῷ λέγειν “ εἰ τὸ AB, xai τὸ Αἰ". ἀλλὰ μὴν τὸ AV ψεῦδος" 
xai τὸ AB ἄρα ψεῦδος (ἔλαβε γὰρ ἐν τῇ ἀναιρέσει πρότασιν μὲν τὸ ΑἸ", 

, x hi M k d t 3 ν - € - CIN συμπέρασμα δὲ τὸ AB), φησὶν οὖν “οὐχ εἴ τι συναναιρεῖ τι ἑαυτῷ, αὐτὸ 
μέν ἐστιν ἐχείνου πρότασις, ἐχεῖνο δὲ τούτου συμπέρασμα, ἀλλ᾽ ἡγούμενον 25 

30 μὲν xal ἑπόμενόν ἐστιν ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς συλλογισμοῖς, πρότασις δὲ xal 

συμπέρασμα οὐχ ἔστι᾽. τῶν γὰρ προτάσεων, φησίν, ἢ μέν ἐστι μείζων ἢ δὲ 
hl E , » ^N [rd M Y^ S , - 2 - 

ἐλάττων: οὐχ ἔχουσι δὲ οὕτω πρὸς ἄλληλα ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς συλλο- i 

1 ἐὰν εἴη U 4 post ἀδυνάτου add. τοῦ U προτάσεις ταύτας à ὃ εἴη ἃ 

eL n8. 7) RA προτέρας R 12 αὐτόϑι Ra 14 7j, om. à 

15 τὰ RUa (D): om. Arist. τὸ συμπέρασμα Ua Arist.: αἱ προτάσεις R 

19 πρῶτα Ra 22 αἴτια R 26 post ἐν add. γὰρ U 28 τι alt. om. Ra 

31 οὐχέτι U 
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γισμοῖς τὸ ἡγούμενον xai τὸ ἑπόμενον" οὐδέτερον γὰρ αὐτῶν οὔτε μείζονα 66r 
πρότασιν οὔτ᾽ ἐλάττονα ἔστιν εἰπεῖν. πολλῷ οὖν πλέον [οὐδὲ] τὸ ἡγούμενον 

ν , ^ - 

εἴη ἂν πρότασις συλλογισμοῦ. τοῦτο δὲ οὐχ ἔστι συλλογισμός, εἴ 18. 2x 
μιᾶς προτάσεως συλλογισμὸς οὐ γίνεται. 80 

δ p.87a22 ᾿Αλλὰ τὸ μὲν ἐξ οὗ συλλογισμός ἐστιν ὃ ἂν οὕτως ἔχῃ 
ὥστε 7, ὅλον πρὸς 0 PENNA es ^ ὧν ΨΜ 

ς ἢ ξερος προς ολον ey. ev. 

"pts "» - -ᾧ ) ΨΜ e , , He 5 - [à ἐξ o0, τοῦτ᾽ ἔστιν αἱ προτάσεις. προτάσεις οὖν ἐν συλλογισμῷ 
, - , *, : d e M )» eo v , e MI 2 7. , y m 

ἐχεῖναι εἰσιν, ὧν ἢ μὲν μείζων ὅλον τί ἐστιν, ἢ δὲ ἐλάττων μόριον αὐτῆς. 

xai ὅτι μὲν ἀμφοτέρων χαταφατιχῶν οὐσῶν τῶν προτάσεων f, μὲν μείζων 

10 ὅλον τί ἐστιν, dj δὲ ἐλάττων mur ταύτης, Mem del γὰρ τὸ χατηγορού- 
. 

μενον ἐπὶ πλέον ἐστὶ τοῦ ὑποχειμένου xal περιέχει αὐτό. ἀλλὰ xal ἀπο- 35 

φατιχῆς οὔσης τῆς μείζονος ὁ αὐτὸς λόγος" ἐξισάζει γὰρ τότε ὁ μέσος 

ὅρος πρὸς τὸν μείζονα, εἴ γε ἀντιστρέφει πρὸς ἑαυτὴν ἢ χαϑόλου ἀποφα- 
ΒΞ , eo ze , € , - 5 , SUEN , » ^ 5 , *, L4 

"x7. ὥστε εἰ 0 μέσος τοῦ ἐλάττονος ἐπὶ πλέον, ἴσος δὲ ] iv ταύταις ἀπό- 
Ὁ ἘΠ ON [4 ΄ e - €T , AN jl » , -) , Y» 

15 qaot; ὧν ὁ μείζων ὅρος τῷ μέσῳ χατὰ τὴν ἀντιστροφήν, ἐπὶ πλέον ἄρα ἣ 
5 μείζων πρότασις. ἔνιοι δὲ χαϑολικώτερον * τῆς ἐλάττονος, ἐν f καὶ ὃ 

υείζων μεριχώτερός ἐστιν. 

). 8112 Αἱ δὲ τὸ ADU xai ΑΒ προτάσεις οὐχ ἔχουσιν οὕτω πρὸς 40 I f p 
ἀλλήλας. 

20 Τουτέστι τὸ ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς συλλογισμοῖς ἡγούμενον xal ἑπόμενον. 
προτάσεις δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ ᾿ἀποφάσεις᾽. οὐχ ἔχουσιν οὖν, φησίν, 
οὕτως τὴ ἡγούμενον xol τὸ ἑπόμενον ὥστε τὸ μὲν εἶναι χαϑολιχώτερον xal 
πρότερον, τὸ δὲ μεριχώτερον χαὶ ὕστερον. 

Ρ. 81195 Εἰ οὖν ἢ ἐχ γνωριμωτέρων xal προτέρων χρείττων, εἰσὶ 
Y 2 - * -* , , , 3 e N 2 - 

235 δ᾽ ἀμφότεραι μὲν &x τοῦ μὴ εἶναί τι πισταί, ἀλλ᾽ $ μὲν ἐκ mpo- 45 ] 
, " ORE] € , , € - Ἃ ν - 5 * 2. , 

τέρου ἣ δ᾽ ἐξ ὑστέρου, βελτίων adds ἂν εἴη τῆς εἰς τὸ dÓ6- 

νατον ἣ στερητιχὴ ἀπόδειξις. 

5 Αὐτὸ λοιπὸν συμπεραίνεται τὸ προχείμενον. χαὶ φησὶν ὅτι, si xoi ἣ 
5 ' 2 ^ , ΄ ΄ - 
ἐπ᾿ εὐθείας χαὶ f, δι᾽ ἀδυνάτου διά τινος ἀποφάσεως πιστοῦνται ὃ βούλονται 

30 πιστώσασϑαι (7, τε γὰρ ἐπ᾽ εὐϑείας τῷ λαβεῖν μηδενὶ τῷ DB ὑπάρχειν τὸ A 
»y- eo *w*N " Y e , ^ e , ME DESC y ὟΝ , - A ow 

ἔδειξεν ὅτι οὐδὲ τῷ [' ὑπάρχει τὸ Α΄ ὁμοίως xol ἣ OU ἀδυνάτου τῷ δεῖξαι 

οὐδὲ delevi 3 οὐκ om. Ra 5 ὃ 0m.a 6 μέρος alt. Ua Arist.: ὅλον R 

9) τῶν om. R 10 αὐτῆς ἃ 14. 15. ἐν---ΑὀἯν RUa?: om. a!: fort. ἐν ταῖς ἀποφάσεσιν 

16 καϑολικώτεροι Ua?: χαϑολιχωτέραν a! lac. indieavi; supple velut τὴν μείζονά φασι 

καϑολιχωτέραν 16. 11 τῆς --- μερικώτερός RUa?:. τῆς μείζονός φασι τὴν ἐλάττονα, εἰ καὶ 

ἡ μείζων μερικωτέρα al 18 αβ--αὐ ἃ 20 τοῖς συλλογισμοῖς τοῖς ὑποϑετιχοῖς U 

21 ἀποφάνσεις U 25 post μεριχώτερον add. ὄν τε ἃ 25 ἀμφότερα R 

μὲν prius Ua (n p): om. R Arist. 26 ἁπλῶς om. ἢ 26. 21 post ἀδύνατον add. 

ἀγούσης U 28 συμπεραίνει a 30 ὑπάρχον U 91 ὑπάρχειν καὶ 
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σ "» [4 ΄ M - , - [4 , ' , , , - 

ὅτι οὐχ ὑπάρχει τὸ τῷ DB), εἰ οὖν ἑχατέρα μὲν διά τινος ἀναιρέσεως 50 
ki Y »v » 3 e M 5» LH - Ὁ , 5» - , Xu δ e wNN ) 

τὸ πιστὸν ἔχει, ἀλλ T μὲν ἐπ εὐϑείας ἐχ τοῦ προτέρου τὸ ϑσπερονηῆ δὲ δι 

ἀδυνάτου ἐχ τοῦ ὑστέρου τὸ πρότερον, χρείττων ἂν sin δῆλον ὅτι ἢ ἐπ᾽ Dok 
- , , E] 

τῆς δι᾿ ἀδυνάτου. εἰ δὲ ἢ ἀποφατιχὴ ἀπόδειξις ἐπ᾽ εὐθείας χρείττων τῆς 
ἊΝ 5» ΄ - , Ot ἀδυνάτου, τῆς δὲ ἀποφατιχῆς 7| χαταφατιχὴ xpeictov, πολλῶ δήπου σι 

, τ ^ qa , ὟΝ ΄ e ^ *, ) *, » , Ἃ ν 

πλέον xat τς t αοὺὺνάτου Ἢ χαταφατιχὴ ET εὐϑείας χρείττῶν αν &tf. | 

87431 ᾿Αχριβεστέρα δὲ ἐπιστήμη ἐπιστήμης xal π οτέρα ἥ τε θύν 
Ρ. Im T xeu i 

K νι ^ ΄ ΄ , e - ^ f , 

Age διὰ τούτων πάλιν ime πλείονα Tuiv παραδιῦωσι χρησιμα 
- » 

10 τῇ περὶ ἀποδείξεως Meopí xal πρότερόν ye ποία ἐπιστήμη ἀχριβεστέρα 

ἐστὲ ποίας. φησὶν οὖν ὅτι πολλαχῶς ἐπιστήμη ἐπιστήϊιης —: στέρα 
- ΄ b 

εἶναι λέγεται. χαὶ πρῶτον μὲν ἢ τὸ ὅτι xal τὸ διότι ἐπισταμένη τῆς τὸ τὴν 

- , , 3 » , - e e » ἴα σ Y J , 

ὅτι μόνον γινωσχούσης ἀχριβεστέρα. οἷον [ὅτι] ἣ εἰδυῖα, ὅτι διὰ τὴν ἐπι- 5 

πρόσϑησιν τῆς σελήνης ἐχλείπει ὁ ἥλιος, ὅταν γένηται dius χατὰ χαάὕϑετον. 
M , 

ἐπ 15 xal ὅτι πάλιν ἣ σελήνη ἐχλείπει εἰς τὴν σχιὰν τῆς γῆς ἐμπίπτουσα, ἀχρι- 

βεστέρα ἐστὶν ἐπιστήμη τῆς εἰδυίας, ὅτι ἢ σελήνη σφαιροειδής ἐστι, διὰ 

τὸ τοιῶσδε φωτίζεσϑαι. αἵ μὲν γὰρ πρότεραι xal τὸ ὅτι ἴσασι xal τὸ διότι" 
αὕτη δὲ ὅσον ἐχ τούτου (τ δ) δ ὅτι μόνον [σφαιροειδὴς] οἶδεν, ἀπό τινων συμπτω- 

μάτων τεχμαιρομένη. οὐ γὰρ αἴτιον τοῦ σφαιριχοῦ σχήματος ot φωτισμοί, 10 
20 παραχολούϑημα μέντοι αὐτοῦ μόνον: αἴτιον OE τοῦ σφαιροειδῆ εἶναι τὴν 

σελήνην τὸ τῆς πέμπτης εἶναι οὐσίας ἣ ἀΐδιον τυχὸν εἶναι Tj τι τοιοῦτον 

ἕτερον. ὥστε μόνον τοῦ ὅτι ἐστὶν ἢ τοιαύτη ἐπιστήμη. χαὶ αἱ μὲν [t x 

- , ' e [rd ΄ σῷ ΝΣ - 

τῶν προτέρων τὰ ὕστερα ἴσασιν: αὕτη 1άρ ἐστιν f, τοῦ διότι γνῶσις" ἢ δὲ 
2 - e , ' - * ΄ 

ix τῶν ὑστέρων τὰ πρῶτα. εἷς μὲν οὖν τρόπος ἀχριβεστέρας ἐπιστήμης 
ΕΣ 

25 οὗτος. 

cip» ᾿Αλλὰ μὴ χωρὶς τοῦ ὅτι τῆς τοῦ διότι. 

᾿Ἱπερβατῶς ἀναγνωστέον ἀλλὰ μὴ τοῦ ὅτι χωρὶς τῆς τοῦ διότι" 15 
b - , 

γὰρ τὸ ὅτι μόνον εἰδὼς χωρὶς τοῦ διότι οὐχ ἀχριβῶς οἶδε. ῷΡῷ 

p.87333 Kal ἣ μὴ xaU' ὑποχειμένου τῆς xaÜ' ὑποχειμένου, otov 

80 ἀριϑμητιχὴ ἁρμονιχῆς. 

Δεύτερος τρόπος χαϑ᾽ ὃν ἐπιστήμη ἐπιστήμης ἐστὶν ἀχριβεστέρα. 

2 τῶν προτέρων τὰ ὕστερα ἃ δὲ om. à 9 τῶν ὑστέρων τὰ ΠΒήπεμαι a 

5 post ἀποφατιχῆς add. «ai U ( ἐπιστήμη om. ἃ 8 post ἡ αὐτή add. ἀλλὰ 

— διότι ut vs. 26 RU 9 ἡμῖν πλείω ἃ 10. 11 ποίας ἐστὶν ἀχριβεστέρα ἃ 

13 ὅτι primum ἃ: διότι RU 18 τούτου ἃ: τούτων RU τὸ addidi, σφαιροειδὴς 

delevi post σφαιροειδής add. ἐστιν ἡ σελήνη a 18. 19 post συμπτωμάτων add. 

τοῦτο à 19 τεχμηραμένη R 20. 21 τὴν σελήνην σφαιροειδῆ elvat ἃ 21 ante 

ὑπερβατῶς add. τοῦτο a post ἀναγνωστέον add. χωρὶς τῆς τοῦ διότι Ua χωρὶς--- 

διότι om, U 28 post χωρὶς add. τῆς U 81 post τρόπος add. οὗτος a 



300 PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 27 [Arist. p. 87233. 34] 

χαϑ᾽ ὑποχειμένου δὲ ob λέγει τὸ χαϑόλου: οὕτω γὰρ συνέβαινε xobvav- 66v 

τίον εἶναι" οὐ γὰρ βούλεται τῆς περὶ τῶν χαϑόλου ἐπιστήμης ἀχριβεστέραν 20 

εἶναι τὴν τῶν μεριχῶν χαὶ xaU' ἕχαστα. νῦν ὃὲ μὴ xaU ὑποχειμένου 

φησίν, ὡς διὰ τῶν παραδεδειγμένων ἐδήλωσε. τὰ νοητὰ xal ἄυλα, xal 
ὑποχειμένου δὲ τὰ αἰσϑητὰ xal ὑλιχά. χρείττων οὖν, φησίν, ἢ περὶ τὰ [51] 

doÀa xal νοητὰ χαταγινομένη τῆς περὶ τὰ ὑλιχὰ xal αἰσϑητὰ χαταγινομένης" 

διὰ τοῦτο ἀριϑμητιχὴ χρείττων xal ἀχριβεστέρα ἁρμονιχῆς" ἣ μὲν 

γὰρ αὐτοὺς χαϑ᾽ αὑτοὺς τοὺς λόγους τῶν ἀριϑμῶν ἐπισκέπτεται, 7, δὲ τοὺς 
ἐν ταῖς χορδαῖς. ὁμοίως γεωμετρία ἀχριβεστέρα ὀπτιχῆς, ὅτι ἢ μὲν τὰ 30 

10 συμβαίνοντα αὐτοῖς χαϑ’ αὑτὰ τοῖς σχήμασι χαὶ ταῖς γραμμαῖς ἄνευ πάσης 

ὕλης ἐπισχοπεῖ, ὀπτιχὴ δὲ τὰ συμβαίνοντα ταῖς ὄψεσι τοίως ἣ τοίως 
σχηματιζομέναις. 

ρ.81:184 Καὶ ἢ ἐξ ἐλαττόνων τῆς ἐχ προσϑέσεως, οἷον γεωμε- 

τρίας ἀριϑμητιχή. 

15 Τρίτος οὗτος τρόπος xaU' ὃν ἐπιστήμη ἐπιστήμης ἐστὶν ἀχριβεστέρα. 
ἢ yàp περὶ ἁπλούστερα, φησίν, ἔχουσα τῆς περὶ τὰ συνϑετώτερα ἐχούσης 30 

ἀχριβεστέρα: ταῦτα γάρ φησιν 3x προσϑέσεως. οἷον τὰ Θεοδοσίου 
σφαιριχὰ ἀχριβεστέρα ἐστὶν ἐπιστήμη τῆς τῶν Αὐτολύχου περὶ χινουμένης 

σφαίρας: ὃ μὲν γὰρ ἁπλῶς τὰ συμβαίνοντα τῇ σφαίρᾳ σχοπεῖ, μὴ προσ- 

980 λογιζόμενος εἴτε χινεῖται εἴτε μή ὁ δὲ Αὐτόλυχος τὰ τῇ χινουμένῃ σφαίρᾳ 

συμβαίνοντα ϑεωρεῖ' ἀεὶ δὲ αἱ προσϑῆχαι ἐν ταῖς ἐπιστήμαις μεριχώτερα 

τὰ πράγματα ἐργάζονται χαὶ διὰ τοῦτο ἧττον ἀχριβέστερα. ὁμοίως τὰ 

Αὐτολύχου περὶ χινουμένης σφαίρας ἀχριβέστεραά ἐστιν ἀστρονομίας. ἥδε Jo 
γὰρ λοιπὸν μετὰ ὕλης τὴν ϑεωρίαν τῆς χινουμένης σφαίρας ποιεῖται" τήνδε 

25 γὰρ τὴν χινουμένην ϑεωρεῖ, λέγω δὴ τὴν οὐρανίαν. διὸ δὴ xai τοῦ dxpt- 
βοῦς λείπεται: πάντα γοῦν τὰ ἐν ἀστρονομίᾳ δειχνύμενα οὐ τὴν ἐσχάτην 

ἀχρίβειαν ἐπαγγέλλεται ἀλλὰ τὸ ἐγγύς. οἷον λέγουσιν ἀφεστηχέναι τὸν ἥλιον 

τῆς σελήνης, ὅσον ἣ σελήνη τῆς γῆς ἀφέστηχε, μεῖζον μὲν ἣ ὀχτωχαιδεχα- 
πλάσιον ἔλαττον δὲ ἣ εἰχοσαπλάσιον: ἀγαπητὸν γὰρ ἐν τούτοις τὸ ἐγγὺς 40 

80 τῆς ἀχριβείας ἐλϑεῖν. xai ἐπὶ πάντων τῶν δειχνυμένων ἐν ἀστρονομίᾳ ὁ αὐτὸς 
λόγος. ὥστε τὰ Θεοδοσίου σφαιριχὰ οὐχ ὡς στοιχεῖα προσλαμβάνονται ἀστρο- 

| τὸν ἃ post χαϑόλου add. ὡς ἐν ταῖς κατηγορίαις παρέδωκεν ἃ 2 - εἶναι RU: 
λέγειν οὗ βούλεται ἃ 4 τὰ ἀῦλα καὶ νοητά ἃ 4. ὃ «aW ὑποχειμένου al: ὑποχείμενα 

RUa? 9 τὰ alt. om. R 6 τὰ om. R 8 ἐπισχέπτεται post τοὺς λόγους colloc. R: 

ἐπισχέψεται, sed ante. τοὺς λόγους a 10 αὐτοῖς--- σχήμασι om. αὶ αὑτὰ scripsi: αὑτοῖς 

Ua 11 τοιῶςδε 7j τοιῶςδε R: τοιῶςδε a cf. p. 303,3 15.14. lemma om. R 15 ὅδε a 

18 τῆς deleverim 19. 20 προσυλλογιζόμενος Ra 22 ποιοῦσι ἃ τὰ alt. RU: 
ἡ ἃ 28 ἀστρονομία R ἤδη a? 24 post μετὰ add. τῆς ἃ 21 τὸ RU: 

τὴν ἃ 28 τῆς σελήνης--ἀφέστηχε] οὐχ οὕτως ὁ ἀρίσταρχος μυϑηματικῶν ἄριστε ἀπο- 

δείκνυσιν, ἀλλὰ τὸ ἀπόστημα ὃ ἀπέχει ὁ ἥλιος ἀπὸ τῆς γῆς τοῦ ἀποστήματος οὗ ἀπέχει ἡ 

σελήνη ἀπὸ τῆς γῆς a? ἀφέστηχε τῆς γῆς a! μείζων R post μὲν add. 

ἐστιν a? 28. 29 ὀχτωχαιδεχαπλείονας R 30 ἀληϑείας a 31 post σφαιριχὰ 

add. πρὸς τὰ περὶ xtvoupévrs σφαίρας αὐτολύχου a προσλαμβάνονται ἃ: προλαμβάνονται RU 

7 
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, 55} ΄ » ^ ^ ν - , 5 , 5 ^ , ᾿] - 

νομιας, αλλ ὡς αρχα!ι χαι Qd τῶν ἔν 4 O0xp0vouta. αἀποοεξιχνυμξνων" δι᾿ 66* 
- 

αὐτῶν γὰρ τῶν αἰτίων ἐχεῖνα ἀποδείχνυνται. χαὶ ὃν λόγον ἔχει Bde 
πρὸς ἁρμονιχὴν χαὶ γεωμετρία πρὸς ὀπτιχήν, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὰ Θεο- 
^ , ^ ' Y , , - 

δοσίου σφαιριχὰ πρὸς τὰ περὶ χινουμένης σφαίρας xai ταῦτα πρὸς ἀστρονο- 45 

Όι υἱαν" ἀεὶ γὰρ αἱ ἀνωτέρω ἐπιστῆμαι αἴτιαι τῶν ὑποχάτω. 

p. 812335 Λέγω nt) 6x πρ otov μονὰς οὐσία ἄϑετος, ? 

ς᾽ ταύτην ἐχ προσϑέσεως. 

᾿ΕἘπειδὴ τῆς ἐξ ἐλαττόνων xal τῆς ἐκ προσϑέσεως παραδείγματα 
πεν ἀριϑμητιχὴν xai LED ἀριϑμητιχὴν μὲν ὡς ἁπλουστέραν, γεω- 

ee 10 μετρίαν δὲ ὌΠ ρ ceu πῶς ταῦτα οὕτως ἔχει, διὰ τούτων προσέϑηχεν. 
YT S L ΄ , - ΄ *, H eos εἰπὼν δὲ Ma δὲ ix προσϑέσεως πρότερον πῶς f, ἀριϑμητιχὴ ἅπλου- 

στέρα λέγει, εἶτα λοιπὸν πῶς καὶ f ἢ γεωμετρία $x προσϑέσεως. φησὶν οὖν 50 
σ Ἦν ^ Ἂν 93 - - “-- iJ Ld , ὅτι ἢ uiv ἀριϑυητιχὴ ἀρχαῖς & utto: χρῆται. χρῆται γὰρ ὃ ἀοιϑμη- 

Ἁ - ΄ᾷ ΄ 3 - ^ ^N e , — , A] 

tT'UAOS m uoyaot ως 207 T, χρηται ὃξ χαὶ 6 se utem. τῷ σημειῳ xat 

- "M » * [d ^ qu , ΄ 

15 αὐτῷ μονάδι τινὶ ὄντι. ἀλλ᾽ 6 μὲν ἀριϑμητιχὸς ἀπλουστάτην λαμβάνε: τὴν 
μονάδα" 6 Oi γεωμέτρης λαμβάνει μονάδα χειμένην που. ἁπλούστερον δὲ 

τὸ ἁπλῶς μονάδα λαβεῖν τοῦ μονάδα χειμένην λαβεῖν. τὸ | δὲ εἰπεῖν τι 
^-^ » , ' , v a » e » [4 , 

μονάδα düscov οὐ χατὰ πρόσϑεσιν ἔχει τὸ ἄϑετον, ὡς dy τις ὑπονοήσοι" 
A 

ob γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ εἰπεῖν μονάδα ϑετὸν πρόσϑεσις τὸ 
20 χαὶ ἐπὶ τοῦ εἰπεῖν μονάδα ἄϑετον πρόσϑεσις τὸ ἄϑετον: οὐδὲν γὰρ ἕτερόν 

5 * ^ , , ^ 5 , P] UJ , , JU ἐστι τὸ ἄϑετον ἣ στέρησίς τις xal ἀπόφασις, οὐ μὴν ϑέσις τις. ἐπειδὴ 
ὃὲ εἰπὼν λέγω δὲ ἐχ προσϑέσεως πρότερον τῆς ἄνευ προσϑέσεως ἔϑηχε 
παράδειγμα εἰπὼν οἷον μονὰς οὐσία ἄϑετος, εἶτα ἐχ δευτέρου τῆς ἐχ ὃ 

προσϑέσεως εἰπὼν στιγμὴ δὲ οὐσία ϑετός, διὰ τὸ μὴ πλανηϑῆναί τ 
25 προσέϑηχε ταύτην ἐχ προσϑέσεως, τουτέστι τὴν στιγμήν φημι ἐχ προσ- 

M T 

"o - E - 
t. 

ϑέσεως. οὐσίαν δὲ εἶπε τὴν μονάδα χατὰ τοὺς Πυϑαγορείους, πε 
πολλάχις ΝΡ εἴρηται, ὅτι συμβολιχῶς τὰ εἴδν; xal τὰς τῶν πραγμάτων 

φύσεις χαὶ οὐσίας διὰ E ἀριϑμῶν ἐσήμαινον. 

l αἴτιαι U 2 ἀποδείχνυται Ra 2. 3. γεωμετρία---ὀπτιχὴν---ἀριϑμητιχὴ---ἄρμονι- 

xin» U ὃ. τὸν λόγον ἔχει a 4 τὰ scripsi: τὸ libri ὅ αἴτια R 6 δὴ ἃ 

9.10 ἀριϑμητιχὴν κχαὶ---συνθετωτέραν ἃ: γεωμετρίαν xal (xat om. R) ἀριϑμητιχὴν, γεωμετρίαν 

μὲν ὡς συνϑετωτέραν, ἀριϑμητιχὴν δὲ ὡς ἁπλουστέραν RU 11 δὲ prius om. U: γὰρ ἃ 

δὴ alt. l. ἃ 11.12 ἁπλουστέρα ἡ ἀριϑμητιχὴ U 12 ἡ om. R 16 post μονάδα 

prius add. ἣν χαὶ ὀνομάζει ἄϑετον ἃ μονάδα λαμβάνει U post μονάδα alt. add. 

ἤτοι στιγμὴν ἃ post zou add. ἣν καὶ ὀνομάζει ϑετήν ἃ 18 ὑπονοήση U: ὑπονοή- 

σειεν à 19 ϑετὴν pr. l. a 20. 21 ἕτερόν ἐστι RUa?: προστίϑησι a! 21 ἣ om. a! 

τις prius seripsi: τινος RUa?: ὃν a! οὐ---τις RUa?: ἀλλ᾽ ob ϑέσις a! 22 δὲ prius 

om. U: γὰρ a δὴ alt. l. a προσέϑηχε ἃ 24 post εἰπὼν add. παράδειγμα ἃ 
25 post προσέϑηχε add. τὸ a τουτέστι τὴν RU : τουτέστιν, ὅτι τὴν ϑετὴν ἃ 25. 26 post 

προσϑέσεως add. χαὶ οὐ τὴν ἄϑετον μονάδα a 20 εἰπὼν R 21 συμβεβηχὸς a 

28 ἐσήμανεν ἃ 
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p.87438 Μία δὲ ἐπιστήμη ἐστὶν ἢ ἑνὸς ένους, ὅσα ἐχ τῶν τι VESTE 
πρώτων σύγχειται καὶ μέρη ἐστὶν ἢ πάϑη τούτων καϑ' αὑτά. 10 

'E AUD , , x y^ ΄ , " , 

"mi ἕτερον ϑεώρημα μεταβέβηχε, τίς ποτέ ἐστι μία ἐπιστήμη. δόξειε 
ν» Y £r , , cT - * 

γὰρ ἄν τισιν εἴδει μὴ οὖσα μία μία εἶναι τῷ γένει, otov ἀριϑμητιχὴ xal 

σι ἁρμονιχή: γεωμετρία δὲ xai στερεομετρία μὴ οὔσης διαφορᾶς δόξαιεν ἂν 

ἴσως διάφοροι εἶναι: ὁμοίως ὀπτιχὴ xal γεωμετρία. διὰ τοῦτο οὖν 

παραδίδωσιν ἥμῖν χανόνας, οἴστισι χρὴ χρίνειν, τίς τέ ἐστι μία ἐπιστήμη 15 

xai τίς οὐ μία. φησὶν οὖν ὅτι μία ἐστὶν ἐπιστήμη fj περὶ ἕν γένος κατα- 

γινομένη xai τὰ xa αὑτὸ ὑπάρχοντα τούτῳ ἐπισχοποῦσα. περὶ ἕν δὲ 

10 γένος, φησί, χαταγίνονται αἱ ταῖς αὐταῖς ἀρχαῖς χρώμεναι" εἴτε γὰρ ἕν 

εἴη τὸ γένος, xol αἱ ἀρχαὶ αἱ αὐταί, εἴτε αἱ ἀρχαὶ αἱ αὐταὶ εἶεν, xal τὸ 

γένος ἀνάγχη τὸ αὐτὸ εἶναι. οἷον γεωμετρία xal στερεομετρία xai ὀπτιχὴ 

μία ἐπιστήμη" χοιναὶ γὰρ αἱ ἀρχαὶ χαὶ τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν ai ἀποδείξεις 30 

αὐτῶν: καὶ τὸ γένος δὲ πασῶν ἕν, λέγω δὴ τὸ συνεχὲς T, τὸ μέγεϑος, xai 

15 τὰ τούτου εἴδη. αὗται μὲν οὖν αἱ αὐταὶ ἐπιστῆμαι. συγχεῖσϑαι δέ φησι 

τὰ ϑεωρήματα τὰ ἐπιστημονιχὰ ix τῶν οἰχείων ἀρχῶν, διότι τῇ συνϑέσει 

τῶν ἀρχῶν τὰ ϑεωρήματα γίνονται. οἷον στοιχεῖά ἐστι τοῦ γεωμέτρου 

τραμμαί, σημεῖα, ἐπίπεδα, γωνίαι, κύχλοι καὶ τὰ τοιαῦτα ταῦτα οὖν ἐπι- 

συντιϑέμενα ἀλλήλοις ποιοῦσι τὰ ἐν γεωμετρίᾳ ἐπιστημονιχὰ ϑεωρήματα" 

20 σύγχεινται γὰρ ἐξ εὐθειῶν xal γωνιῶν τά τε τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλό- 30 

Ἴραμμα, χαὶ τὰ λοιπὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. μέρη δὲ xai πάϑη φησὶ τού- 

των, τουτέστι τῶν ἀρχῶν, μέρη μὲν οἷον ἡμικύχλια τμήματα, τῶν τετρα- 

πλεύρων τὰ ὑπὸ τῆς διαμέτρου τεμνόμενα τρίγωνα, πάϑη δὲ τὸ νεύειν, τὸ 

χεχλάσϑαι, τὸ ἅπτεσϑαι καὶ τὰ ὅμοια. ἔστι δὲ ὅλη τοῦ ῥητοῦ ἢ διάνοια 

χαὶ fj σύνταξις τοιαύτη: ἔστι δὲ μία ἐπιστήμη fj περὶ ἕν τι γένος ϑεωρη- 
n2 CQ 

μάτων χαταγινομένη" περὶ ἕν δὲ γένος ἐστὶ ϑεωρήματα ὅσα σύγχειται ἐκ 

τῶν αὐτῶν xal πρώτων ἀρχῶν: ἔστι ὃὲ τοῦ αὐτοῦ γένους xal ὅσα μέρη 80 

ἐστὶν ἢ πάϑη τούτων. τὸ δὲ τούτων ἤτοι τῶν ϑεωρημάτων T, τῶν 

πρώτων ἀρχῶν. εἰ μὲν οὖν τῶν ϑεωρημάτων φησί, λέγοι ἄν, εἰ τύχοι, 

80 τοῦ πέμπτου ϑεωρήματος μέρος τὸ ὅτι τῶν ἰσοσχελῶν αἱ πρὸς τῇ βάσει 

τωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, τοῦ ὅλου ϑεωρήματος xal τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν 

δειχνύντος: πάϑος δ᾽, εἰ τύχοι, τὸ τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν μείζους εἶναι τῶν 

πρὸς τῇ βάσει. εἰ δὲ τῶν ἀρχῶν, ἵνα μέρη μὲν νοοῖμεν τῶν μὲν τετρα- 35 

2 χαϑ᾽ αὑτά om. R. 3 post ἐπιστήμη add. xal τίς ob μία a 4 ἄν--- οὖσα pto. om. R 

εἴδει scripsi: elvat Ua 5 μὴ οὔσης διαφορᾶς Ua: μία καίτοι γε οὖσα R 5. 6 διά- 

qopot δόξοιεν ἂν ἴσως R 6 στερεωμετρία ἃ Ἢ κανόνα ἢ 8 οὖν--Τὸ αἱ 

om. R 13 post ὧν add. «ei a 15 τούτων ἃ ante συγχεῖσϑαι repetunt 

lemma μία --- χαϑ᾽ αὑτά (7j om. R, σύγχεινται U) RU δέ ἃ: om. RU 18. 19 ἐπι- 

συντεϑειμένα αὶ 20 σύγκειται U 21 ante τὸν add. «ax ἃ 24. 25 σύνταξις--- 

διάνοια à 25 αὕτη 29 εἰ Ua: 7; R post λέγοι add. τις a 90 post 

ἰσοσχελῶν add. τριγώνων ἃ 81 ἀλλήλοις R post ϑεωρήματος add. τοῦ ἃ 

32 post δειχνύντος add. ἴσας ἀλλήλαις ἃ 33 7| (ante δὲ) R νοῶμεν ἃ 

τῶν μὲν RU: τὰ μὲν τῶν ἃ 
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πλεύρων τὰ ὑπὸ τῆς διαμέτρου περιγραφόμενα τρίγωνα T, τὰ τοῦ χύχλου 67' 

τρήματα, πάϑη δέ, ὡς εἶπον, τὸ λαμβάνειν νευούσας εὐϑείας 7, γωνίας 

τοίας ἢ τοίας χαὶ τὰ ὅμοια. 

p.87339 “Ἑτέρα δ᾽ ι 
, - 9 - 5 , ) [rd ix τῶν αὐτῶν εἰσι pU. ἕτεραι 

Εἰ γὰρ oi ταῖς αὐταῖς χρώμεναι ἀρχαῖς ἐπιστῆμαι αἱ αὐταί εἰσι, 

δῆλον ἄρα ὡς ἕτεραι ἂν εἶεν ἐπιστῆμαι ὅσαι | 
ἀρχαῖς. ἀχριβῶς δὲ πάνυ προσέϑηχε τὸ μή ὃ᾽ ἕτεραι 
εἰ γὰρ χαὶ ἀρχαῖς μὲν ταῖς αὐταῖς μὴ χρῶνται, τοῖς ὃ 
ρήμασιν ἀρχαῖς f, ἑτέρα χρῷτο, χαὶ αὗται αἱ αὐταί εἰ 

ς᾽ ὡς γὰρ ἀρχὰς ἐπβπῦσα τὰ ἐν 1 

s χρῶνται 40 

y 

t 

, L4 , κι 

ἴ εἰσιν, ὡς ἐπὶ γεωμε- 

χεῖα ὃς ὡρήματα ἀποδείχνυσιν. 2 αὖτα 

ὃξϊ οὖν τὰς ἑτέρας ἐπιστήωας υήτε ταῖς αὐταῖς χεγρῦσϑαι ἀογχαῖς urs t1 et τας ξτερ ς ἐπιστηυμας UTE τ ταις (χρῇ σ αι αρχαις Uns X Ἵν 

r4 - - EE ΄ t - - ἑτέραν τοῖς τῆς ἑτέρας θεωρήμασιν ὡς ἀρχαῖς χεχρῆσϑαι. 45 

p.Sib1 Τούτου δὲ σημεῖον, ὅταν εἰς xà ἀναπόδειχτα ἔλϑῃ. 

, c 
' Δῆλον, φησίν, ὅτι αὗταί εἰσιν ἕτεραι ἐπιστῆμαι ἃς 

εἰς τὰς ἑχάστης ἀναποδείχτους ἀρχὰς CES δεῖ γὰρ 

ἐπιστήμαις 2E S ταύτας συγγένειαν. ἐπὶ μέντοι ὀπτιχῆς, ε 
, , 
! τὰς ἀναποδείχτους ἀρχὰς ἀνελθεῖν ϑελήσομεν, εἰς ταύτας ἂν ἐλευσοίμεϑα, 

εἰς ἃς χαὶ ἀπὸ τῶν χατὰ γεωμετρίαν ϑεωρημάτων ἀνιόντες χαταντῶμεν. 50 

ὥστε ὅσων μὲν ai ἀναπόδειχτοι ἀρχαὶ ai αὐταί, αὗται μιᾶς εἰσιν ποτ 

ὅσων δὲ τὰ ἀναπόδειχτα μηδεμίαν ἔχει χοινωνίαν. αὖται ἕτεραι 

ρ. 8102 Δεῖ γὰρ αὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ γένει εἶναι τοῖς ἀποδεδειγ- 

υἁένοις. 

LU ΜΕ * » » E. T , A] , M , ^ 

E» ᾧ γὰρ γένει εἰσὶ τρίγωνα xal παραλληλόγραμμα xai xóxÀot χαὶ 

τὰ ὅμοια (εἰσὶ δὲ ἐν εἴδει τοῦ ποσοῦ, τῷ συνεχεῖ), ἐν τούτῳ εἰσὶ χαὶ τὰ ? D 

στοιχεῖα τὰ ἀναπόδειχτα, ἐξ ὧν τὰ κατὰ γεωμετρίαν ἀποδείχνυται. | εἰ δὲ 6 

ἐν τῷ αὐτῷ γένει xol αἱ ἀρχαὶ xui τὰ ἐχ τούτων, δῆλον ἄρα ὡς ὅσων 
^ c 

ἐπιστημῶν μὴ aí αὐταί εἰσιν αἱ πρῶται ἀρχαί, ἕτ πῶ εἰσιν αὖται, εἴ γε 

αὕτη ἐστὶ μία ἐπιστήμη f, E 

μετρία ἑτέρα ἀριϑμητιχῆς, ὅτι αἱ ἀρχαὶ ἕτεραι: τῆς μὲν γὰρ σημεῖα xai 

τι γένος χαταγινομένη. διὰ τοῦτο ἘΠΕ 
^ oa 

ὃ τοιάςὃδς ἢ τοιάςδε ἃ 5 εἰσι RU: om. a Arist. μήτε αἱ ἕτεραι U m ἢ 

6 ἀρχαῖς χρώμεναι U αἱ alt. om. U 1 post εἶεν add. αἱ ἃ 8 τ ΜΕ B 

αἱ ἕτεραι U 9. 10 ροβὲ ϑεωρήμασιν add. 7; R: fort. addendum ὡς cef. v 
12 óc(zvugtv ἃ γοῦν ἃ 18 μήτε prius seripsi: μὴ RUa 16 e 

δῆλον add. 44p U ὅτι RU: ὡς ἃ 11 an {τις εἰς ἢ 18 μέντοι RU: μὲν γὰρ 

τῆς ἃ 19 ἐϑελήσομεν ἃ ἐλευσώμεϑα U: ἐλευσόμεθα ἃ 21 et 22 ὅσον U 

2] ante ἀρχαὶ add. αἱ R 22 αὐταὶ R 25 γένη U τρίγωνά εἰσι a 

8 post ἄρα add. ὅτι R 
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' M , -- ΄Ἂ» ud 

γραμμαὶ xal ἐπίπεδα xal τὰ ὅμοια, τῆς δὲ μονάδες xoi ἄρτια xol περιττὰ 67v 
^ " σ »ν MJ ' 2 - - ^ - ^ 

xat τὰ ὁμοια᾽ ἔστι yàp τὰ μὲν ἐν τῷ συνεχεῖ, τὰ ὃξ ἐν τῷ διωρισμένῳ. 5 

- , 

Ρ.810»8 Σημεῖον δὲ xal τούτου, ὅταν τὰ δειχνύμενα δι᾽’ αὐτῶν 

y ταὐτῷ γένει ὦσι xal συγγενῆ. 
7] 
ξ 
- 

- , * , - * * 

Toà μὲν ἑτέρας εἶναι ἐπιστήμας σημεῖον εἶπεν εἶναι τὸ τὰς ἀναπο- σι 

δείκτους ἀρχὰς ἑτέρας εἶναι. τοῦ δὲ πάλιν ἑτέρας εἶναι τὰς ἀναποδείχτους 
ἀρχὰς σημεῖόν φησιν εἶναι τὸ τὰ δι᾿ αὐτῶν ἀποδειχνύμενα μὴ εἶναι ἐν τῷ 
αὐτῷ γένει. οἷον τὰ ἀριϑμητιχὰ xal τὰ γεωμετρικὰ τὰ μὲν ἐν τῷ συνεχεῖ, 
τὰ ὃὲ ἐν τῷ διωρισμένῳ " διὸ xal (at) ἀρχαὶ ἕτεραι. καὶ τοῦτο εἰχότως" ἣ γὰρ τὸ 

10 ἀρχὴ τινῶν ἐστιν ἀρχή, καὶ τῶν πρός τι ταῦτα’ εἴτε οὖν τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 

διάφορα εἶεν, ἀνάγχη xal τὰς ἀρχὰς εἶναι διαφόρους, εἴτε διάφοροι εἶεν 
α ) , ἀρχαί, ἀνάγχη xal xà ἀπ᾽ αὐτῶν διάφορα εἶναι. 

* 

p.871b5 [lAs(ouc δὲ ἀποδείξεις εἶναι τοῦ αὐτοῦ ἐγχωρεῖ οὐ μόνον 

ἐχ τῆς αὐτῆς συστοιχίας λαμβάνοντι μὴ τὸ συνεχὲς μέσον. 

15 "Eg! ἕτερον ϑεώρημα μεταβέβηχεν, εἰ ἐνδέχεται διὰ πλειόνων ἀπο- 15 

δείξεων τὸ αὐτὸ ἀποδεῖξαι 7| ἑκάστου ἀποδειχτοῦ μία ἐστὶ xal ἢ ἀπόδειξις. 
" b e » jl 3€ ^ , , "ἢ , c , , 

xai σαφὲς ὡς πολλᾶχις τὸ αὐτὸ ἂν ἀποδειχϑείη, οὐ μόνον Ott ἐνδέχεται 
ἘΝ P. EN Cue oj eR ΝΙΝ A NE 9t yr ^ 9209.3 009. AT πο EZ τὸ αὐτὸ xal ἐπ᾿ εὐθείας xal δι᾿ ἀδυνάτου δεῖξαι, ἀλλ᾽ ὅτι xal ἐπὶ ἑχάστου 

τρόπου πλεονάχις. δῆλον ὃὲ ἐχ τῶν λημματίων: πλείοσι μὲν προτείνεται" 

20 ἕχαστος δὲ xav! ἄλλην καὶ ἄλλην ἐπιβολὴν τὸ αὐτὸ ἀποδείχνυσι. δυνατὸν 
γὰρ πλείονας μέσους τοῦ αὐτοῦ ἀποδειχτιχοὺς εὑρεῖν, xal οὐ μόνον πλείονας 90 

, , *, “Ὁ , —^ , , ' M ? » ^ 

μέσους, φησίν, ix τῆς αὐτῆς συστοιχίας ἀλλὰ xal ἐξ ἄλλης xol 

ἄλλης. ἐχ τῆς αὐτῆς δὲ συστοιχίας φησὶ μέσους τοὺς ὑπαλλήλους. οἷον 
εἰ ϑελήσομεν δεῖξαι ὅτι ὃ ἄνϑρωπος οὐσία ἐστί, δυνατὸν δεῖξαι χαὶ διὰ 
υέσου τοῦ σώματος xai διὰ μέσου τοῦ ζῴου χαὶ διὰ μέσου τοῦ λογιχοῦ" 
ἀλλὰ ταῦτα ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας. δυνατὸν δὲ χαὶ ἐξ ἑτέρας συστοιχίας 
^w , , ^ , M^ M Ὁ) S " ' ^ , 

δεῖξαι, εἰ λάβωμεν μέσον τὸ δίπουν 7, τὸ ὀρϑοπεριπατητιχὸν 7, τὸ διαλέγεσϑαι 

ἤ τι τοιοῦτον: ταῦτα γὰρ οὐχ 3x τῆς αὐτῆς συστοιχίας τοῖς προτέροις. 
ἂρα οὖν, φησίν, εἰ καὶ ἐχ διαφόρων συστοιχιῶν οἱ μέσοι, ἐξ ὧν τὸ αὐτὸ 90 
, NV A *, , b/4 Ἣν , M » , , ' , » 30 ἀποδείχνυται, οὐδεμίαν ἔχουσιν οὗτοι χοινωνίαν πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ ἀναάγχη 

τοὺς ἑτέρους τῶν ἑτέρων ἀποφάσχεσϑαι, T, ἀνάγχη xol χοινωνίαν αὐτοὺς 
ἔχειν τινά; xal φησὶν ὡς ἀνάγχη xai χοινωνίαν αὐτοὺς ἔχειν τινά: ποιοῦσι 
γὰρ μετὰ τοῦ ὑποχειμένου ὅρου ἐν τῷ προβλήματι T, συμπεράσματι τρίτον 

τῷ [51] 

l γραμμὴ αὶ 4 τῷ αὐτῶ ἃ συγγενῆ Arist: συγγενεῖ RUa 5 ἐπιστήμης εἶναι ἃ εἶπε 

τὸ ἃ 1 ἀρχὰς post 6 πάλιν colloc. ἃ 9 διορισμένω καὶ 12 ἀνάγκη post ab- 

τῶν colloe. U 16 ἐστὶν ἡ a 11 ὅτι ob μόνον Ra 18 zai primum om. Ra 

δειχϑῆναι ἃ ἑχατέρου conicio 19 fort. μὲν (yàp) 21 ἀποδειχτοὺς Ra 

22 χαὶ prius om. R 28 δὲ RU: οὖν ἃ 24 «qi om. ἃ 21 λάβω Ua 

τὸ δίπουν μέσον ἃ 28 ταῦτα---29 συστοιχιῶν om. R 91 x«t ἀνάγχη Ra 

31. 32 αὐτοῖς ἔχειν τινά R: τινὰ ἔχειν αὐτούς ἃ xai alt. om. U 33 μέσον R 

(2d. mm κι οιδιν μίαν dii. 1n. 
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σχῆμα, ὥστε ἀνάγχη xai αὐτοὺς ἐπὶ μέρους χοινωνεῖν ἀλλήλοις" οἷον εἰ 67v 
ἄνϑρωπος δίπους, συνάξεις τὶ ζῷον 80 

γ 50 θΘῖον τῶν À B τὸ I xai A xai Z. 

5 ὃ uiv A B πρόβλημα λαμβάνει, τὸ δὲ B ὑποχείμενον ὅρον, χατηγο- 
Aut NA MEN aA a. M : SEU AS ES poópsvov ὃὲ τὸ À, μέσους 0& ix τῆς αὐτῆς συστοιχίας τὸ D xoi τὸ Δ 
M ^ 5 - ^N , , o A ^ 

xai τὸ Z, ἐξ ἑτέρας δὲ συστοιχίας μέσον ὅρον τὸ ΗΠ. χαλε [ 

υεταβάλλειν, τὸ δὲ D ἥδεσϑαι. δυνατὸν οὖν δεῖξαι ὅτι τὸ ἡδόμενον 

μεταβάλλει xai διὰ μέσης τῆς χινήσεως xal διὰ τῶν ὑπὸ τὴν χίνησιν εἰδῶν: 

10 οἷον τὸ ἡδόμενον χινεῖται, τὸ χιγούμενον μετὰ 
» ΄ ΄ E t ' ^ , 

ἄρα μεταβάλλει" “ πάλιν τὸ ἡδόμενον ἀλλοιοῦται, τὸ ἀλλοιούμενον μετα- 
, ^ e«? , M » ' 

βάλλει, τὸ ἡδόμενον μεταβάλλει: χαὶ ἔστι συνεχὲς 
5 - - « *, ^ - ^ - € 

ἀλλοιοῦσϑαι, τῷ δὲ ἀλλοιοῦσϑαι τὸ χινεῖσϑαι. οὐ μόνον ὃ 

συστοίχων uiv οὐ συνεχῶν ὃὲ τὸ αὐτὸ ἔστι δεῖξαι, ἀλλὰ xai διὰ τῶν y 

15 συστοίχων, οἷον τοῦ ἡἠρεμίζεσϑαι" τὸ γὰρ ἡδόμενον ἠρεμίζεται, τὸ ἦρε- 

, - , - - ' ' 
ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσιχῇς τὸ πρὸς αὐτῇ 

υὲν γὰρ εἶναι τὸ ἠρεμεῖν, οἷον αὐτὸ τὸ ἐν ἀχινησίᾳ εἶναι, ἄλλο δὲ τὸ 
5 ’» Y 

ἠρεμίζεσθαι" τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἔσχατον τῆς χινήσεως. μέσον οὖν ἐστι τῆς 
I 3 

D 

Ly - ' - Ὥς ete M ' , ^ ^N y e eN ' 

20 χινησεως χα! τὴς npzuus τὸ ἡρεμίζεσϑαι. οὐλὴν 0t Ott i γοῦν 
, - ΄ 

τούτῳ μάλιστα γίνεται τῷ μέρει τῆς χινήσεως, ἐν ὅσαις τῶν χινήσεων τὸ 

ἥδεσϑαι ὑπάρχει. 

Ρ.81014 Οὐ μὴν ὥστε μηδέτερον χατὰ “μηδετέρου λέγεσϑαι τῶν 
υέσων. 

ET 

35 “Ὅτικ ἂν ἐξ ἄλλης xol ἄλλης συστοιχίας εἶεν οἵ μέσοι τοῦ αὐτοῦ προβλή- 
ματος, ἀνάγχη xai αὐτοὺς ἐπὶ μέρους ἀλλήλοις ὑπάρχειν διὰ τὸ τρίτον ποιεῖν 

σχῆμα μετὰ τοῦ ὑποχειμένου, ὥσπερ εἴπομεν. οὕτω γοῦν χαὶ ἐπὶ τῶν 

προχειμένων" τό τε γὰρ ἠρεμίζεσϑαι τινὶ χινουμένῳ ὑπάρχει, xal τὶ χινού- 
μενον ἠρεμίζεται. 

2 ὅτι ἃ 2. ὃ ζῶον δίπουν scripsi: δίπουν ἄνϑρωπος RU: δίπουν ὁ ζῶον ἃ 

9 post αὐτὸς add. δὲ ἃ 4 ὃ xai om. R λαμβάνει πρόβλημα U 

τὸ δὲ R: τὸ μὲν U: xai τὸ μὲν ἃ ὅ. 6 τὸ δὲ ἃ κατηγορούμενον ἃ ( μέσον ὅρον RUa?: 

τὸ ὃ xai a! τὸ alt. ἃ: τὸν RU ἢ Ra!: β Ua? 8 post οὖν add. φησι ἃ 
10 post τὸ alt. add. δὲ R 12 τὸ ἡδόμενον μεταβάλλει a: om. RU τὸ ἥδεσθαι 

τῶ 13 δὲ alt. Ra: οὖν U 14 et 15 συστοίχων Waitz Organ. II p. X: συστοι- 

χιῶν RUa 15 ἠρευίζεται Arist.: ἠρεμίζει RUa 15. 16 ἠρεμίζον Ra 

17 ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Ouoc.] immo VI 8 p. 238525 18 οἷον om. U 19 ἔσχατον 

τῆς κινήσεως Ra!: ἑστὼς ἵνα τούτω ἐν τῶ τῆς χινήσεως μέρει Ua? μέσος a': om. Ua? 

οὖν — 20 ἠρεμίζεσθαι a!: λοιπὸν ἐν τῇ ἠρεμία γίνεται (γίνηται a?) τὸ ἠρεμιξόμενον (xtvo5- 

μενον Ua?) RUa? 28 ὅτι U: ὅτι μέσω R: "Ext φησὶν a 26 αὐτὴ R 

ὑπάρχειν ἀλλήλοις U 29 ἠρεμίζεσϑαι Ra 

Comment, Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post, 20 
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^ 

p.81»16. ᾿Βπισχέψασϑα: δὲ xat διὰ τῶν ἄλλων σχημάτων ὁσαχῶς 
ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ γενέσϑαι | συλλογισμόν. 08: 

Ἐπειδὴ αὐτὸς ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος ἐποιήσατο τὸν λόγῳ, 
ἡμῖν ἐπιτρέπει ζητῆσαι χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων σχημάτων ποσαχῶς τοῦ 

5 αὐτοῦ γενέσϑαι συλλογισμὸν ἐνδέχεται. δῆλον Oi ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων χαὶ διὰ τῶν συστοίχων μέσων δεῖξαι τὸ αὐτὸ δυνατὸν χαὶ διὰ τῶν μὴ 
συστοίχων. Ξ 

ἀπὸ τύχης οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη δι’ ἀποδείξεως, 
e ^ , ' , » So FAM IRE », NN , » 7^5 τι τῶν ἀπὸ τύχης οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις, τί δὲ λέγω ἀπόδειξις: 

PENES * * , ^ - LJ , ^ 

10 ἀλλ᾽ οὐδὲ συλλογισμὸς ὅλως, συντόμως δείχνυσι. πᾶς γαρ, φησί, συλλη- 

Ἡἱσμὸς 7T, ἀναγχαίας ἔχει τὰς προτάσεις ἢ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. xal 
t ον 

5. A , 1 Y Nr D , » » 

pacua* εἰ δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, xal τὸ συμπέρασμα ὡσαύτως. τὸ 
΄ M *, - R4 ΄ ^ ^ ^ ^ ) 

Σ ἀπὸ SU Ce eue CEN pecaeva cU s ἐπὶ τὸ πολὺ ἀλλὰ τῶν ἐπ᾽ ἔλαττον. 15 

15 ἀδύνατον ἄρα διὰ συλλογισμοῦ τὸ ἀπὸ M τΣ εἰδένα!" οὐδεὶς Ἰὰρ συλλο- 
* 5... 31 35, 55 ΄ » ^ ES 

γισμὸς ἐπ᾽ ἔλαττον ἀληϑευούσας ἔχει τὰς προτάσεις ἀλλ᾽. ὡς εἶπον, T, ἀεὶ 
΄ 2 ) [4 5 ^ M ' S y. cT ^ 5 

ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. μόνως οὖν δι isis σεως ἴσμεν τὸ ἀπὸ τύχης, οὐ μὴν 
QUA * m 

διὰ συλλογισμοῦ. 

) , 

p.Si»28 Οὐδὲ àv αἰσϑήσεως ἔστιν ἐπίστασϑαι. 

90 Τὸ προχείμενόν ἐστι δεῖξαι ὅτι ἢ αἴσϑησις οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη. χαὶ 
γὰρ δόξειεν ἄν τισι ταὐτὸν εἶναι αἴσϑησις χαὶ ἐπιστήμη τοῦτον τὸν HE 20 

εἰ γὰρ δὴ xai T, αἴσϑησις ποιοτήτων ἐστὶν ἀντιληπτιχή (χρωμάτων γὰρ 

χαὶ Ψόφων χαὶ τῶν τοιούτων) χαὶ ἢ ἐπεισ τ ὃὲ περὶ τὸ ποιὸν χατα- 

τίνεται (γεωμετρία γὰρ περὶ σχήματα xal τὰ τούτοις συμβεβηχότα xa 

αὗτό, χαὶ T, μουσιχὴ περὶ τὰς ἀπηχήσεις τῶν ψόφων: ἀλλὰ δὴ xol μέγεϑος 

χαὶ χίνησις χαὶ ἀριϑμὸς τῶν χοινῶν αἰσϑητῶν, περὶ ἃ χαὶ ἀστρονομία χαὶ 
ἀριϑυνητιχὴ χαταγίνεται), εἰ τοίνυν περὶ τὰ αὐτὰ χαὶ αἴσϑησις xoi ἐπιστήυη 
ἔχει, πῶς οὐχ ἂν εἶεν αἱ αὗταί; ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν ἐπιλυόμενος 95 
φησὶν ὅτι, εἰ χαὶ περὶ τὰ αὐτὰ ἔχει χαὶ αἴσϑησις χαὶ ἐπιστήμη, ἀλλ οὐχ 

80 ὡσαύτως. ἣ μὲν γὰρ αἴσϑησις τῶν μερικῶν ἀντιλαμβάνεται: οὐδὲ γὰρ 

τῷ [o1] 

1 ποσαχῶς ἃ 2 γενέσϑαι τοῦ αὐτοῦ U συλλογισυοῦ R 5 τοῦ om. R 

4 πολλαχῶς U ἢ οὖν ἃ ὅτι om. R: ὡς ἃ 6 συστοίχων scripsi ef. p. 305, 14. 15: 

συστοιχιῶν U: ἐχ τῶν pugno R: ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας a  συστοίχων 

seripsi: συστοιχιῶν RU: ἐκ τῆς αὐτῆς συστοιχίας ἃ 9 ὅτι ΕΠ: Ἔτι φησὶ ἃ 

9. 10 ἀπόδειξιν ἀλλ᾽ — συλλογισμὸν R 10. 11 ὅλως---συλλογισμιός om. U δείχνυσι δὲ 

τοῦτο συντόμως ἃ 12.18 post συμπέρασμα add. ἐστιν ἃ 15 post ἄρα add. 

χαὶ 1 19 ἐπιστήμη R 21 δόξοιεν R 26 ἃ Ua?: δὲ ταῦτα Ra! 

καὶ tert. om. U 21 «à om. a ante αἴσϑ. add. ἡ καὶ 21. 28 ἔχει xol ἐπι- 

στήμη U 29 ante αἴσϑ. et ante ἐπιστ. add. 7, R 30 οὐ a 
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* bi ^ , ^ M a» » ἰδεν Y, πάντα χύχλον ἀλλὰ πᾶν τόδε τι, τὸ μεριχὸν 68r 
L D 

ἁπλῶς πᾶν λευχὸν o 

τὸ ἔν τινι τόπῳ ὃν xai νῦν ὑφεστώς" υέντοι ἐπιστήμη πᾶν ἁπλῶς 1 
* T€ ^M x A quw EM. - ' ' - 

λευχὸν οἶδεν, ὅπου δᾶν Tq, χαὶ οὐχὶ τὸ νῦν ὃν ἀλλὰ τὸ γενόμενόν πᾶν 

χαὶ τὸ ἀεὶ ἐσόμενον. ὥστε ε τὸ 

ὰ δε 

3 
t 

[s ^M v ᾽Ὰ M 

χαὶ νῦν ὑπάρχον, ἢ ὃὲ τὸ χαϑόλου xal 
$3 , " Σ Ἐν Χ Ἃ Y ^ ' - 

ἐπιστήυη. οὐδὲ τὸ αἰσϑητὸν ἐπιστητὸν ἄν εἴη" οὐδὲν γὰρ τῶν μεριχῶν 
, NN * ΄ 

ἐπιστητόν. ἄλλως τε, εἰ xai περὶ τὸ ποιὸν ἀμφότερα χαταγίνονται, ἀλλ 
nr rh rr A 7M c Σ ὃ - 440) - rn- 24 : ς n^ οὐ περὶ τὸ αὐτό, ἀλλ ἢ uiv αἴσϑησις περὶ τὸ χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχον, 

bl 

ἢ 05 ἐπιστήυη περὶ τὸ οὐσιῶδες ποιόν. ὅπερ οὐ ἰσϑύσει λγπτόν ἔστι ἢ 2 ce. T περ ς e$ X07. Unc ej αι noct ATO z29.t. 

y ^ ' r9 

ς toas Ἢ τὸν Λόγον. 
^ 

10 τὸ γὰρ εἶνα! τὰς τοῦ τριγώνου τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑα 

ὃν ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας ἐν ταῖς ἁρμονίαις αἱ χορδαί, xoi τὰ ὅμοια οὐχ [στα ἵν 

αἰσθήσεις γνῶνα! ἀλλὰ λόγου, χαὶ τὸ οὐσιῶδε 
χατὰ συυβεβηχὸς οὐχ αἰσϑήσεως [διαχρῖνα!] ἀλλ 

, , , * ESTÁ! E -— M3 - E 
οὐ μόνον συμβεβηχός ἐστιν ἀλλὰ xai οὐσιῶδες, xai ἐν Εἰσαγωγαῖς εἴρηται. 

gm CCS y , * "- * 
15 ὅτι “ αἵ διαφοραὶ τὰν τὰ sien περὶ οὐσίαν τὸ ποιὸν ἀφορίζε:᾽. τὰ αὐτὰ 

ὃξ χαὶ περὶ ποσοῦ εἴποιμι ἄν. εἶτα ἐχ περιουσίας δεϊανὸς “ὅτι οὐκ ἔστιν 
t ν 5 , , ' 2 Ed 2 

$ αἴσϑησις ἐπιστήυη, φησὶν ὅτι, εἰ xai ἐφ᾽ ὧν νῦν ἐστιν 

ὃι 
? 

o πρϑως C54 Mini οὐχ des ἐπὶ τούτων ἐπιστήμονες Tiusv. οἷον 

ie τωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν. 40 

^ 2 3 eo SN a ΑΝ JJ " 3 ^ ^ EU 

Ott «005 t0 τριγώνον DOCET, Ξιρηται (9p τι Ἢ ἄποοξιζις τῶν 

χαϑόλου xal ἀεὶ ὑπαρχόντων ἐστίν. οἷον xal εἰ ἐπὶ τῆς Gs vi 

Ce) 

bh 
--Ὁ 

"m A c € hs 

φησί, xai ξωρῶμεν αὐτὴν ἀντιφραττομένην ὑπὸ τῆς γῆς χα 
ἐχλιμπαάνουσαν, οὐχέτι ἂν ἐπιστήμην χαὶ ἀπόδειξιν τῆς ἐχ 

35 σελήνης εἴχομεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἥδε μόνον ἣ ἔχλειψις δι᾿ ἀντίφραξιν τῆς γῆς 

Ἰέγονεν, οὔπω μέντοι ἤδειμεν ὅτι xal πᾶσα ἔχλειψις οὕτω γίνεται: οὐδὲ 45 

γὰρ ἢ αἴσϑησις τοῦ χαϑόλου ἀντιλαμβάνεται. ἢ δὲ ἐπιστήμη τῷ τὸ 

χαϑόλου pos ἐστίν. εἰ. γὰρ xal πολλάχις διὰ τῆς αἰσϑήσεως 

τὸ αὐτὸ γινόμενον δρῶντες ἐχ τούτου συνάγομεν τὸ χαϑόλου, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ 

80 τοῦτο ἢ αἴσϑησις ἐπιστήμη ἐστίν: οὐδὲ γὰρ αὕτη τοῦ χαϑόλου ἀντελάβετο, 

ἀλλὰ πολλάχις μὲν μεριχῷ τινι τῷ αὐτῷ προσέβαλεν, 6 μέντοι λόγος ix 

τούτων τὸ χαϑόλου συνελογίσατο τῆς αἰσϑήσεως ὀργάνου χρείαν ἀποτελε- 

σάσης τῷ λόγῳ. δῆλον οὖν ὅτι οὐχ ἔστιν ἢ αἴσϑησις ἐπιστήμη. ἢ μὲν 50 
; ἰ ^ L4 E d P,« - - 

γάρ, ὡς εἶπον, τόδε μόνον. otüs τὸ παρὸν χαὶ ὁρώμενον xal τοῦτο, ὅτι 

1 fori. τόδε τι (, τουτέστι) cf. p. 809,27 2 ὃν scripsi: οἷα RUa ἁπλῶς om. R 

3 δᾶν] cf. p. 156,22 ἡ om. R 6 τὸ ἐπιστητὸν αἰσϑητὸν R 9 οὐχ ἐν τῇ Ra 
10. 11 7| τὸ τὸν λόγον τόνδε πρὸς ἀλλήλας ἔχειν τὰς χορδὰς a! 11 ὃν om. R «a τὰ 

ὅμοια om. Ra! 12 διαχρίνειν ἃ 13 διαχρῖναι delevi: ἐστι διαχρίνειν ἃ 14 ἐ 

Εἰσαγωγαῖς] immo àv Κατηγορίαις c. 5 p. 35 20, ubi tamen τὸ εἶδος xai τὸ γένος legitur 

18 ἦμεν αἰσϑανόμενοι Βὶ 20 εἰδείημεν U 21 εὖ om. R: ἂν a εἴρηται] c. 4 

p. (9228 sq. δὲ R 22 ὑπαρχόντων RU: ὡσαύτως ἐχόντων a εἰ post σελήνης 

colloc. R 28 ὁρῶμεν ἃ 24 ἐχλιμπανομένην R: ἐχλείπουσαν ἃ 24. 25. τῆς 
σεληνιαχῆς εἴχομεν ἐχλείψεως ἃ 25 μόνον ἥδε ἃ 28 δι᾽ αἰσϑήσεως ἃ 29. post 

"γινόμενον add. ἀεὶ ἃ 80 ἡ ἐπιστήμη αἴσϑησις R τὸῦ 3l τὸ αὐτὸ ἃ προσέλαβεν a! 

20* 
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ἔστι μόνον, οὐ μὴν xoà τὴν αἰτίαν" χἂν 1 γὰρ ἑωρῶμεν, ὅτι xatd duci 

τῆς γῆς ἐχλιμπάνει ἢ σελήνη, xal τοῦτο αὐτό, λέγω δὴ ὅτι αἴτιον T, ἀντί- 

φραξις, ἀλλ᾽ οὐχ ἢ αἴσϑησις ἀλλ᾽ 6 λόγος ὃς τοῦτο συνελογίζετο τῆς αἰσϑή- 

σεως μόνον τὸ ὅτι εἰδυίας. διὰ τοῦτο οὖν φησι χαὶ τιμιώτερον τῆς αἰσϑή- 

5 σεως τὸ χαϑόλου, ὅτι τὸ χαϑόλου δηλοῖ τὴν αἰτίαν τῆς αἰσϑήσεως ἀγνοούσης 

τὴν αἰτίαν. | οὐ μόνον δέ φησι τῆς αἰσϑήσεως τὸ τοιοῦτον χαϑόλου 68v 

τιμιώτερον, λέγω δὴ τὸ μετὰ αἰτίας, ἀλλὰ χαὶ τῆς νοήσεως τῆς ἁπλῆς 

χαὶ ἄνευ αἰτίας. οἷον εἴ τις ἁπλῶς voním ὅτι τὸ τρίγωνον δυσὶν ὀρϑαῖς 

ἴσας ἔχει τὰς ἐντὸς γωνίας, μὴ γινώσχοι ὃὲ τὴν αἰτίαν, ταύτης τῆς vod 

10 σεως τιμιωτέρα ἣ Ὁ τῆς αἰτίας. dpa οὖν xai πάσης ἁπλῶς τῆς ἄνευ 

αἰτίας νοήσεως χρείττων ἢ μετὰ αἰτίας: οὐδαμῶς. διὰ τοῦτο οὖν χαλῶς 5 

προσέϑηχεν ὅσων ἕτερον τὸ αἴτιον, τουτέστιν ὅταν ἐπὶ τῆς αὐτῆς νοή- 

σεως ὑπάρχῃ ES y τοῦ ὅτι τὸ αἴτιον: ἐπὶ τούτων γὰρ f$, μετὰ τῆς αἰτίας 

rud ἐπεὶ (εἶδ μὴ ἔστι μετὰ τῆς αἰτίας ἐχεῖνα γνῶναι διὰ τὸ μηδὲ εἶναί 

15 τι αὐτῶν ἀρχοειὸς στερον xal αἰτιώτερον. ἕτερός ἐστιν ὃ τῆς νοήσεως αὐτῶν 

x χαὶ γὰρ οὐχ ἐπειδὴ ἄνευ αἰτίας ἴσμεν τὰς χοινὰς ἐννοίας, χείρων ἐστὶν 

περὶ αὐτῶν γνῶσις τῶν ἄλλων τῶν μετὰ τῆς αἰτίας γινωσχουσῶν" χρείττων 
— ἐπιστήμης ἢ τοιαύτη γνῶσις. οὕτως οὖν φαμεν xol ἐπὶ τῆς γνώσεως 10 

τοῦ πρώτου αἰτίου" “χρείττων γὰρ ἢ περὶ αὐτοῦ γνῶσις πάσης ἐπιστήμης. 

20 ᾿Επὶ τούτοις δὲ ἀπορεῖ, πῶς, εἴπερ οὐχ᾽ ἔστιν ἢ αἴσϑησις ἐπιστήμη, 
ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐλέγομεν ὅτι, εἰ αἴσθησίς τις ἐχλείπει, ἀνάγχη xal ἐπι- 

στήμην τινὰ ἐχλείπειν. ταῦτα γὰρ οὐ συνέπεται ἀλλήλοις: εἰ γὰρ ἐχλει- 

πούσης αἰσϑήσεώς τινος xai ἐπιστήμην τινὰ ἐχλείπειν ἀναάγχη, ἔοιχεν ἢ 

αἴσϑησις ἐπιστήμη εἶναι. φησὶν οὖν ὅτι, εἰ xai ἐχλειπούσης αἰσϑήσεώς 

τινος ἀνάγχη xai ἐπιστήμην τινὰ ἐχλείπειν, ἀλλ᾽ οὖν οὐ διὰ τοῦτο ἢ αἴσϑησις 15 τῷ [o1] 

» , 

ἐπιστήμη ἐστίν. ἄνευ μὲν γὰρ αἰσϑήσεως οὐχ ἂν str ἐπιστήμη, ὥσπερ 

χαὶ ἄνευ χιϑάρας χαὶ ἄνευ τῆς τῶν φϑόγγων τῶν ὀξέων χαὶ τῶν βαρέων 
M] 

συυκοωνίας οὐχ ἂν εἴη Gouovwta* οὐ μὴν ot φϑόγγοι εἰσὶν ἢ ἁρμονία ἀλλ υφωνιᾶς t ιν εἰὴ ἄρι UT 2UoT[ot & j| 9pu 

6 τεχνιχὸς λόγος ὃ ἐχ τούτων τὴν ἁρμονίαν ἐπινοῶν. οὕτως οὖν οὐδὲ ἄνευ 

30 αἰσϑήσεως ἐπιστήμη γένοιτ᾽ dv: οὐ μὴν ἢ τῆς αἰσϑήσεως γνῶσις ἐπιστήμη 

ἐστὶν dÀM ὃ νοῦς ὃ ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων τὸ χαϑόλου συλλογιζόμενος. τῆς γὰρ 
αἰσϑήσεώς ἐστιν ἢ τοῦδε τοῦ λευχοῦ αἴσϑησις xal πάλιν ἄλλου T, xal πολ- 20 

λάχις τοῦ αὐτοῦ, χαὶ οὕτως ἐχ τῶν πολλάχις ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως ἐγνωσμένων 

νοῦς τὸ ἁπλῶς χαϑόλου λευχὸν συλλογίζεται. χαὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. 
μέρος τὸ χκαϑόλου συλλογίζεται ὃ νοῦς, εἰκότως €a e" 35 ὥστε εἰ ἐχ τῶν χατὰ 

1 post αἰτίαν add. αὐτοῦ συνελογίσαντο a 2 ἐχλείπει ἃ 3 τοῦτο συλλογίξεται, 

ἀλλ ὁ λόγος ἃ ᾿ ὃς U: ὃ R: fort. delendum 6 τῆς om. R 10 post οὖν 

add. φησι Ra 14 εἰ addidi pf om. a! τῆς om. U ἐχεῖνα 

γνῶναι Ua?: ἐκείνη, 7, Ra! μὴ (post c0) a! 19 ἐπιστήμης πάσης R 21 ἐν 

τοῖς ἔμπροσϑεν] ὁ. 18 p. 81238 sq. 22 συνέσεται R: fort. συνάσεται cf. p. 218,29 

28 ἀνάγκη ἐκλείπειν U 23. 24 αἴσϑησις ἡ U 24 «ai φησὶν, om. οὖν U 

25 τινος om. U 21 καὶ ἄνευ τῆς om. R :28 συμφώνίας om. R: mrg. U 

7 om. à 92 ἐστιν ἣ a: om. RU τουδὶ U ἢ a!: om. RUa? 923 τοῦ 

αὐτοῦ. καὶ al: ὡς àv RUa* ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως RUa*: τῇ αἰσϑήσει a! 
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' ΄ - , - B - 1 Y , , 3 , NDS 
ἐχλειπούσης τῆς ἀρχῆς [xai] τῆς τὰ χατὰ μέρος γινωσχούσης ἐχλείπει xol 68 
ὁ τοῦ χαϑόλου συλλογισμός" τοῦτο δέ ἐστιν ἢ ἐπιστήμη. εἶτα χαὶ παρα- 

, - - , - ^1 - , 

δείγματι χρῆται τοιούτῳ. ζητοῦμεν νῦν, φησί, πῶς διὰ τῶν λαμπτήρων 
δίεισι τὸ φῶς, λέγω δὴ τῶν ὑελίνων T, τῶν χερατίνων χαὶ τῶν τοιούτων. ?5 

5 χαὶ οἱ μέν φασι διὰ τὸ ὁ μὲ εἶναι λεπτοὺς ἐν τῇ ὑέλῳ 7, τῷ χέρατι ἡμῖν 
^ 5 - - ^ - - e - 

ὃξ ἀφανεῖς τῇ λεπτότητι δίεισι δι’ αὐτῶν τὸ φῶς, x«l οὕτω Ot αὐτῶν 
Ξ 

t φωτίζεται ὃ περὶ αὐτὰ ἀήρ. ἄλλοις ὃὲ οὐ δοχεῖ τοῦτο ἀληϑὲς εἶναι (οὐδὲ 
Ἃ γὰρ ἂν χατὰ συνέχειαν ἔδει τὸν ἀέρα φωτίζεσϑαι δι᾿ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐσχιάσϑαι 

M » , 9 ^ - - 

τοὺς τόπους τοὺς UT] ἔχοντας πόρους), ἀλλὰ τὸ διαφανὲς σῶμα αἴτιον τοῦ 
^ ^ ' - ' iy , » τ σ σ YES. 

IO Ot ιαδίδοσϑαι ἘΝ τοῦ φωτὸς ξ νξρίξιαν. φησιν 00y οτι, ὠσπερ ext τούτου. 30 

ἋΣ) 

ἑωρῶμεν πόρους ἔχουσαν τὴν ὕελον xai QU αὐτῶν ve τὰς ἀχτῖνας, 
΄ - b. — 3^ , 

ὑχέτι ἂν ἠπορήσαμεν πῶς δίεισιν τὸ ἐντὸς φῶς, ἀλλὰ σαφῶς ἡπιστάμεϑα 
^ Y e ' Am er E ' NUTS 

uiy ὅτι χαϑόλου διὰ πάσης δέλου οὕτω δίεισι τὸ φῶς, οὐ ur» τὸ ἰδεῖν 
, — ν ^ 

ὅτι διὰ τησὸς τῆς ὑέλου διῆλϑε τὸ φῶς τοῦτο ἐπιστήμην εἴπομεν dv, ἀλλ᾽ 
πὶ πάσης δέλου (02 15 ix τοῦ πολλάχις τοῦτο ὁρᾶν ὃ λόγος Uere ὅτι xal 

τοῦτο συμβαίνει μὴ ὁρωμένης (χαίτοι ἢ αἴσϑησις τὸ νῦν μόνον οἷδε 
2 9 Ὁ) «Te - , ' -΄ 

χαὶ τὸ δρώμενον), νῦν δέ, ἐπεὶ τοῦτο οὐχ ὁρῶμεν οὕτως γινόμενον, οὐδ᾽ 35 
, vw e ' 

ἐπιστήμην τούτου ἔχομεν, οὕτως φαμὲν xoi χαϑόλου ἐπὶ πάσης αἰσϑήσεως 
ἐχλειπούσης uiv ἐχλείπειν xal ἐπιστήμην, οὐ uy ταὐτὸν εἶναι αἴσϑησιν 

t2 eo x e m 

p.87b98 Ei γὰρ xai ἔστιν ἢ αἴσϑησις τοῦ τοιοῦδε xal μὴ τοῦ- 

δέ τινος, PN αἰσϑάνεσθαί qs ἀναγχαῖον τόδε τι χαὶ ποῦ χαὶ νῦν. 

2 ^ " , e v - - *, ^ n .* *, Lr e 

Τουτέστιν εἰ xoi ἣ αἰσϑησις τοῦ ποιοῦ ἀντιλαμβάνεται (οὐ γὰρ ὅτι 
ΕἾ Y ) e ^ ^ LE e "v “ἢ 

λίϑος ἢ αἴσϑησις, ἀλλ᾽ ὅτι λευχὸν T, ὅτι σχληρὸν T, ὅτι βαρὺ T7, τι τοιοῦτον, 
οὖν, φησί, τοῦδέ τινος αἰσϑάνεται, 

, - -“" ^ - , “Ὁ ^ , » M UJ 

τοῦυτεστι τοῦ μεριχου χα! τοῦ £V τῷοξ τῷ τόοπῷ ὠντῆς (X0010 γὰρ σηυαΐνει 45 

ὧν χαὶ ἐπιστήμη ἀντιλαυβάνεται), I σι 

' “- M - - » , , [14d , ' 2 ΄ τὸ ποῦ) xal τοῦ νῦν ὄντος, οὐχ ἁπλῶς παντός, ὅπερ ἐστὶ τῆς αἰσϑήσεως 
* , , 9 - - *, ^ 5^ - - 

ἴδιον. ἣ μέντοι ἐπιστήμη οὐ τοῦ μεριχοῦ ἀντιλαμβάνεται οὐὸξ τοῦ ποῦ 

χειμένου οὐδὲ τοῦ νῦν ὄντος ἀλλὰ τοῦ πανταχοῦ χαὶ ἀεί τοιοῦτον γὰρ 

30 τὸ xaÜóAou. οὐχ ἄρα τῶν αὐτῶν αἴσϑησις ἀντιλαμβάνεται xul ἐπιστήμη. 
σ hj ^ ^ , P. , [4 Ἂ 6 ΄ ἊΝ 5 - 

ὥστε εἰ μὴ τῶν χαϑόλου iU ΝΠ ἢ αἴσϑησις, ἢ δὲ ἐπιστήμη τῶν 
€ , *y * , 

χαϑόλου. οὐχ ἂν εἴη f, αἴσϑησις ἐπιστήμη οὐδὲ τὸ αἰσϑητὸν ἐπιστητόν. , | fi Ί 1. ὴ i f 

l τῆς prius RU: χαὶ a xai prius delevi τῆς alt. om. Ra τὰ om. U 

ὃ λαπτήρων U 4 τῶν alt. om. U χαὶ τῶν Ra: ἡ U 5 φασιν (ὅτι) conicio 
τῷ ὑέλω R 'post ἢ add. ἐν ἃ 6 δίεισι δὲ τὸ φῶς δι᾿ αὐτῶν ἃ T περὶ ἃ: 

ὑπὲρ RU αὐτὰ Ὁ: ταῦτα Ra 8 διὰ τούτων φωτίζεσϑαι U 8. 9 ἀλλὰ σχιά- 

ζεσϑαί τινας ἃ 9 post αἴτιον add. ἐστι Ra 12 δίεισιν ἐντὸς τὸ (τὸ ἐντὸς scripsi) 

φῶς Ua: διεισίοντο R 14 εἴποιμεν R 15 ὁρᾷν τοῦτο ἃ 15. 16 συμβαίνει 

τοῦτο ὑέλου a! 16 μὴ Ua?: καὶ τῆς μὴ νῦν οὔσης (μηνυούσης R) ὑέλου τοῦτο συμβαί- 

νειν Ra post ὁρωμένης add. δέ Ua? ἡ om. U εἴὸς a? 19 post piv add. 

αἰσϑήσεως ἃ 22 αἰσϑάνεται U 38 post τουτέστιν add. ὅτι U 24 post λίϑος add. 

ἀντιλαμβάνεται ἃ 21 τοῦ U: τὸ Ra ante οὐχ add. x«i ἃ 31 τῶν μὴ Ra 
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p.87b35: ᾿Αλλὰ δῆλον ὅτι xol εἰ d αἰσϑάνεσϑαι τὸ τρίγωνον ὅτι 50 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει τὰς γωνίας xal τὰ ἑξῆς. 

Τινές φασιν ὅτι, εἰ ἑωρῶμεν τὸ τρίγωνον δυσὶν ὀρϑαῖς τὰς τρεῖ 
, ν N ^ ΄ - — , , ' ἘΣ 

γωνίας ἴσας ἔχον, ἡἠπιστάμεϑα ἂν Ot αἰσϑήσεως. φησὶν οὖν αὐτὸς 

ὅτι, εἰ xai ἡσϑανόμεϑα τοῦ τοιούτου, οὐχ ἂν ἣν ἐπιστήμη τοῦτο: τοῦδε σι 

' aw S δ᾽ ἐξ , & ἼΘ᾽ ' , e ROS 2 ΄ - - 

γὰρ τοῦ | τριγώνου αἰσϑανόμεϑα, οὐ μὴν παντός: ἣ δὲ ἐπιστήμη τοῦ 69: 

χαϑόλου ἐστὶ γνῶσις. * 

ν 

p.87539 Διὸ xat εἰ ἐπὶ τῆς σελήνης o [D 41 ἑωρῶμεν ἀντιφράτ- 
5 

ντε 

τουσᾶαν τὴν γῆν. οὐχ ἂν ἡ δειμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἐχλείψ c tcnv (TY, tv ἢ Le ἢ j$ ἐχλείψεῶς, 

[s RE , τὶ ^ ) - , 

10 Iz: χαϑόλου ἢ δηλονότι εἰ ἡσϑανόμεϑα. xal ὅτι τοῦτό φησι, 
^c Ρ» -T , » , , ^ r - *, , 

δῆλον ἐξ ὧν ἐπάγει’ ἡσϑανόμεϑα γὰρ dv, φησί, διότι νῦν ἐχλείπει, 
χαὶ οὐ διότι ὅλως" οὐ m ἣν τοῦ χαϑόλου αἴσϑησις. τῷ μέντοι, 

φησί, πολλάχις τὸ αὐτὸ γινόμενον ὁρᾶν τῷ λόγῳ τῆς αἰσϑήσεως τὸ χαϑόλου 

συνήγομεν, χαὶ οὕτως ἂν ἐπιστήμην πάλιν εἴχομεν, ὥσπερ xal νῦν &epa- 

15 χότες τόδε τὸ λευχόν, ὅτι διαχρίνει τὰς ὄψεις, xai ἄλλο xai ἄλλο συνηγά- 10 
ἤομεν ὅτι xal πᾶν ἄρα λευχὸν τοιοῦτόν ἐστι. 

p.8825 Τὸ δὲ χαϑόλου τίμιον, ὅτι δηλοῖ τὸ αἴτιον. 

Ἰδὰν γὰρ εἴπω ᾿ πᾶν πῦρ ϑερμαίνει᾽,, οὐχ εἶπον τὸ διότι ἀλλὰ τὸ ὅτι 
μόνον. ἐὰν μέντοι εἴπω ᾿πᾶσα ἔχλειψις σελήνης χατὰ ἀντίφραξιν τῆς γῆς τὖ 

90 γίνεται᾽, τὸ αἴτιον εἶπον. ἐὰν δὲ οὕτως “πᾶσα ἔχλειψις σελήνης στέρησίς 

ἐστι τοῦ ἡλιαχοῦ φωτός᾽, τὸ ὅτι μόνον εἶπον, οὐ μὴν τὸ διότι xal τὴν 
αἰτίαν. τῆς μὲν οὖν αἰσϑήσεως ἁπλῶς τὸ χαϑόλου τιμιώτερον, εἴ γε τὸ 
ὅλον τοῦ μέρους τιμιώτερον, τῆς δὲ νοήσεως πάσης ἁπλῶς χαϑόλου οὔσης" 

οὐ γάρ ἐστι μεριχοῦ τινος xol χαϑ᾽ ἔχαστα νόησις, εἰ xal ἄλλαι ἄλλων 

25 νοήσεις χαϑολιχώτεραι. ἐφ᾽ ὧν οὖν ἕτερον μέν ἐστιν αὐτὸ ἕτερον δὲ τὸ 
5 , αἴτιον αὐτοῦ, ἢ μετὰ τῆς αἰτίας νόησις χρείττων τῆς ἄνευ αἰτίας. ἐφ᾽ 

ὧν δὲ οὐχ ἔστι τι αἴτιον ἀλλ αὐτὰ πρώτιστα ἐστι χαὶ τῶν ἄλλων αἰτιώ- 

τατα, τούτων T, νόησις τιμιωτάτη" τῆς πάντων γὰρ αἰτίας ἐστὶ νόησις. 

p.882310 Εἰ μή τις τὸ αἰσθάνεσθαι τοῦτο λέγει, τὸ ἐπιστήμην 

30 ἔχειν OU ἀποδείξεως. 
* 

' , D m 5 » ιν 

Τουτέστιν εἰ μἡ τις χαταχρώμενος τῷ ὀνόματι τοῦ αἰσϑαάνεσϑαι ἐπὶ 

τοῦ ἐπίστασϑαι λέγοι" ἐπεὶ ἥ γε χυρίως αἴσϑησις οὐχ ἂν εἴη ἐπιστήμη. 

] τὸ τρίγωνον ὅτι U Arist.: inv. ord. Ra 2 xai τὰ ἑξῆς om. R ὃ. 4 τὰς τρεῖς 

γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς Ra 4 ἐπιστάμεθα Ra 9 τούτου R 8 ἐθεωροῦμεν Ra 

10 ὅτι εἰ ἡσϑανόμεϑα om. R 10 φησὶ τοῦτο U 11 διότι νῦν RUa (n): ὅτι 

Arist. 12 τῷ scripsi: τὸ libri 18 πολλάχις φησὶ a γινόμενον a: 

γενόμενον RU 15 χαὶ ἄλλο alt. om. Ra 18 οὐ τὸ διότι εἶπον ἃ 20 πᾶσα 

om. R 20. 21 ἐστὶ στέρησις ἃ 23 δὲ deleverim 24 ἄλλα R 25 οὖν 

om. R 28 τοῦτο, om. ἡ R 92 χυρίως γε ἡ R 
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, 

Ρ. 88411 ἔστι μέντοι ἔνια ἀναγόμεν ς αἰσϑήσεως ἔχλειψιν 69r 

Τοῦτο προσέϑηχε 
, 

τὴν δοχοῦσαν ἐναντίωσιν ἐπιλυόμενος. ἐν τὰρ τοῖς 

duly ἔλεγεν Ott, εἰ ἐχλείπει αἴσϑησις, ἐχλείπει χαὶ : τ 

5 ἂν οὖν ταύτῃ ἣ αἴσϑησις ἐπιστήμη εἶναι, ὅπερ νῦν T εἶχε. διὰ τοῦτο οὖν, 30 
MEE oe BEL ἐν ΞΈΝΕ: ἵνα ἐπιλύσηται τοῦτο, ἀναλαμβάνει πάλιν ἐχεῖνον τὸν λόγον. δοχεῖ γάρ, 

φησί τῶν προβλημάτων ἔνια, ὅσων ἢ ἐπιστήμη ux, χατείληπται, τὸς aic ἡ- 

ἔχλειψιν ἀνάγεσϑαι, τουτέστιν ἢ αἰτία τῆς ἀγνοίας αὐτῶν ἐστι τὸ ς 

τς HMENR τὴν OU αἰσϑήσεως αὐτῶν ἀντίληψιν. οἷον ἀπορεῖται πῶς διὰ 
- A^, - e ^ - - ΄σ γἅ 

10 τῆς δέλου δίεισι τὸ φῶς, χαὶ οἱ μέν φασι διὰ τῶν πόρων τῆς ὑέλου 
΄ - ^o^ : - ε T€ Z , ^ E EH , 

διιέναι τὸ φῶς, οἱ Oi ἑτέρως" εἰ οὖν $opüvzo oí πόροι, οὐχ dv ἐν dmopía 
- ΄ - ΄ PES! ' 3.7 Ld ie - , ΄ - E 
T» τούτου p ἐπιστήμη. ἀλλ εἰ xai αἰτία ἢ ἔχλειψις τῆς αἰσϑήσεως τῆς 80 

᾿Ξ bz Z pM € ,F A p ᾿Ξ , 2) ἊΣ Y 5 ᾿Ξ M a , 

ἐχλεί: peo ἧς ἐπιστήμης, ἀλλ᾽ οὖν οὐ ταὐτόν ἐστιν αἴσϑησις xal ἐπιστήμη, 

ὡς εἴρηται CATONE 

^ 

15 p.88a315 Δῆλον ἂν ἣν xal διὰ τί καίει. 
ς ) - E , A Ἂ T ΄ p 

Τουτέστι “φαίνει᾽. εἰ ἑωρῶντο ot πόροι, φησί, δήλη ἂν ἦν ἢ αἰτία 
ie 

τοῦ διὰ τῆς ὑέλου τὸν ἥλιον ἣ τὸ πῦρ φωτίζειν. 

5 EET - , - b»] "o 

2-7 ξΞχαστὴῆς.: νοῆσαι ο αμᾶ ott 40 
- 

Ρ.88410 Διὰ τὸ 6p0 x 7E (q^ DM Ὁ 

ἐπὶ πασῶν οὕτως. 

20 Τουτέστιν ἢ uiv αἴσϑησις μόνου τοῦ μεριχοῦ ἠσθάνετο, ὃ δὲ νοῦς 

τὰ χωρὶς ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως ξωραμένα εἰς ἕν συναγαγὼν ἐποίει τὸ χαϑόλου 
' MJ 

χαὶ τὴν ἐπιστήμην. 

Ρ. 8818 Τὰς δ᾽ αὐτὰς ἀρχὰς ἁπάντων εἶναι τῶν συλλογισμῶν 

ἀδύνατον. 

235 Τὸ προχείμενόν ἐστι δεῖξαι, ὅτι οὐχ αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ πασῶν τῶν ἐπι- 

στημῶν εἰσιν. ἀρχαὶ ὃὲ δῆλον ὅτι τῶν συλλογισμῶν αἱ προτάσεις. τῶν 

4 ἔμπροσϑεν) cf. ad p. 308,21 ante αἴσϑ. add. 7; RU: om. a ἐχλείποι ἂν xal ἐπι- 

στήμη a: om. R δόξοιεν R ὃ ἂν οὖν RU: οὖν ἀεὶ a fort. ἐλέγχε! 6 τοῦτο 

ἐπιλύσηται U: ἐπιλύσηται τὸ δοχοῦν ἐναντίον ἃ τὸν λόγον ἐχεῖνον ἃ 8 post τουτέστιν 

add. ὅτι a an εἶναι 9 post οἷον add. εἰ ἢ 10 καὶ---11 φῶς RU: οἱ μὲν γὰρ, 

ἑτέρως φησὶν ἃ 11 post ἑτέρως add. τὴν αἰτίαν δηϑεν ἀποδιδόντες ἃ post ἕω- 

ρῶντο add. φησιν ἃ ἀπόροις U 12 post ἀλλ᾽ add. ὅμως ἃ post αἰτία add. 

ἐστὶν ἃ ἡ αἴσϑησις, om. τῆς αἰσϑήσεως Ra 18 ἐστιν om. U 15 χαίει R 

Arist.: χαὶ ἀεί U (pr. D): φωτίζει a 16 τουτέστε RU: γράφεται xal καίει. ἔστι δὲ 

ἀντὶ τοῦ ἃ εἰ---φησίν RU: φησὶν οὖν ὅτι εἰ ἑωρῶντο οἱ πόροι τῆς ὑέλου ἃ ἂν ἃ: 

om. RU 18 διὰ Ra (npfM, corr. c); καὶ U: om. Arist. post piv add. τὸ 

πῦρ R 20 αἰσϑάνεται ἃ 21 ὁρώμενα Ra dece ποιεῖ à 26 εἰσι post 

20 πασῶν colloc. R: ante πασῶν ἃ δῆλον ὅτι post προτάσεις colloe, KR: om. ἃ 
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δὲ προτάσεων at μέν εἰσι προσεχεῖς, αἱ δὲ 
- 

τρώτισται, ἐξ ὧν xal αἱ προσ- 69r 

δείχνυσιν οὖν Ott οὔτε αἱ προσεχεῖς ἀρχαὶ τῶν συλλογισμῶν οὔτε 
v 

3 

RE [0] )4 n 

aJ wn αἱ αὐταὶ πασῶν. xai τέως, ὅτι αἱ προσεχεῖς οὐχ αἱ αὐταί, 
Ἢ 
δείχνυσι. xal πρῶτον μὲν λογιχῶς ϑεωροῦσι" eps ὃξ φησιν ἀντὶ 50 

h i i 
- 

5 τοῦ “χοινότερον ἐπὶ πάντων ἁπλῶς συλλογισυῶν᾽. ἔπειτα ἰδία xal ἐπὶ τῶν 
ἢ D 

, 

ἐπιστημονιχῶν συλλογισυνῶν δείξει ὅτι οὐχ οἷόν τε τὰς αὐτὰς προτάσεις εἶναι 

πασῶν τῶν ἐπιστημῶν. τί οὖν φησι νῦν; ὅτι εἰ τ ὧν συλλογισμῶν οἵ 
pM B A3 ὑεῖς e ^N I NES dr 9-47 Ἂν P hz MS , 

ow εἰσιν ἀληϑεῖς ot δὲ ψευδεῖς, ἀδύνατον Oz τὸ φευδὲς συμπέρασμα 

ι ἀληϑῶν προτάσεων covayUTvat, ἀλλὰ δεῖ πάντως τοῦ ψευδοῦς συμπε- 

᾽ 

^N 

10 ράσματος ψευδεῖς χαὶ τὰς προτάσεις εἶναι, τοῦ δὲ ἀληϑοῦς Sopneu E 
bl Q.-T 5 ΄ ΄ ΄ ' ^N ἊΝ 

ἀληϑεῖς εἰσι πάντως αἱ προτάσεις, τὸ O& πὰ δος | τοῦ ἀληϑοῦς τῇ φύσει 69v 

διώρισται χαὶ τ ταῦτα ἀλλήλων, οὐχ ἄρα ἐνδέχεται πάντων τῶν συλλο- 

ἃς αὐτὰς εἶναι ἀρχάς. τί οὖν φησιν ; οὐχὶ xai x ψευδῶν προτάσεων γισμῶν. τ 
b] ^ S NE ἊΣ ES Ζ : Ἢ ' 

ἀληϑὲς ἐνδέχεται συναγαγεῖν συμπέρασμα: φημὶ γὰ 
ὃ 

o ὃ ἀνῦϑρωπος λίϑος, 
Ἦν. fom e 3r C ἘΞ » Á€—- ) PENA [4 M , ΕἸ ! s 

15 ὃ λίϑος ζῷον, 6 ἀνῦρωπος ἄρα ζῷον: ἰδοὺ αἱ μὲν προτάσεις ψευδεῖς, 
^ 

0 τὸ δὲ συμπέρασμα ἀληϑές. ἀλλὰ δὴ χαὶ ἐχ ψευδῶν ψευδὲς συνάγεται ὃ 

συμπέρασμα. ὥστε ἐχ τῶν αὐτῶν ἀληϑὲς xal ψευ id συμπέρασμα ὅσον 
ἐπὶ τῷ ἀληϑεῖ xai τῷ ψευδεῖ. φησὶν οὖν ὅτι, εἰ xal ἐνδέχεται ἐχ 

ψευδῶν ἀληϑὲς συμπέρασμα συναγαγεῖν, ἀλλὰ τοῦτο ἅπαξ γίνεται 
^ € , 

τοῦ qe, dy &x& τὴν τῶν πἰοτδσθων τῶν τ συλλογίσασϑαι 

βουληϑῶμεν, ἀνάγχη πᾶσα ἐχ Qro προτάσεων αὐτὰς συλλογίσασϑαι" 
SM y 5: ἢ τ 
αδύνατον γὰρ ἀληϑεῖς π 

[ 

20 μόνον. ἐπεί 

ροτάσεις ψευδὲς συμπέρασμα συναγαγεῖν. τὰ μέντοι 

ἀληδϑῆ συμπεράσματα ἐξ ἀληϑῶν προτάσεων οὐχ ἅπαξ μόνον τοῦτο ὑπο- 10 

αένει, τὸ OU ἀληϑῶν τὰ ἀληϑῆῇ συνάγεσϑαι,. ἀλλ ὅσον ἂν χαταπυχνώσῃς D 2 i [e i 

n2 σι τὸν συλλογισμὸν ἀεὶ τὰς προτάσεις ἀποδειχνύς, τὸ αὐτὸ συμβαίνει, λέγω 
δὴ τῶν ἀληϑῶν συμπερασμάτων ἀληϑεῖς λαμβάνειν χαὶ τὰς προτάσεις. 

». 881922 Οἷον si τὸ Α χατὰ τοῦ Γ ἀληϑές, τὸ δὲ μέσον τὸ DB 
ψεῦδος. 

Τὸ uiv A χατηγορούμενον, τὸ δὲ [᾿ ὑποχείμενον, τὸ δὲ B ὃ μέσος 
80 ὅρος ἄμφοτ τέροις ψευδῶς συμπλεχόμενος ὡς τὰς δύο προτάσεις ψευδεῖς 

SRM ἐὰν οὖν, φησί, μέσα ληφϑῇ τῶν προτάσεων τούτων, οἷον μέσον 
τοῦ A B χαὶ B l' ψευδῶν ὄντων, ἀνάγχη xol τὰς συναγούσας ταῦτα προ- 

τάσεις ψευδεῖς εἶναι" τὸ γὰρ ψεῦδος &x ψευδῶν συναγεται. 

9 πρώτισται ἃ 4 χαὶ om. a post μὲν add ὥς φησι kh ϑεωροῦσι om. KR 

5 post ἐπὶ alt. add. πάντων ἃ 6 colAoqwp.ov om. a 6.7 ὅτι---ἐπιστημῶν om. R 

8 δὲ alt. om. Ua Ψεῦδος, 0m. συμπέρασμα à 9 συμπερανϑῆναι à 

10 εἶναι a: om. RU 11 post πάντως add. xal ἃ 17 post αὐτῶν add. x«i a 

ante dA. et ψευδ. add. τὸ U Ψευδὲς---ὠἀΔληϑὲς ἃ 18 ὅσον om. R τῷ alt. 

om. U 19 συνάγειν U 20 ante ψευδῶν add. ἐκ ἢ 32 συνάγειν U 

20 μόνον om. Ra 24 χαταπυχνώσαι U 25 συμβήσεται a 26 post δὴ 

add. τὸ a συμπέρασμα à 21 εἰ Ua Arist.: ἐστι R 80 ἀμφοτέροις--- 

συμπλεχόμενος ἃ: ἀμφότεροι---συμπλεχόμενοι RU 
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* p.88a27 Εἶτα οὐδὲ τὰ ψευδῇ ix τῶν αὐτῶν ἑαυτοῖς. 69v 

όνον, φησί, διὰ τοῦτο διάφοροι αἱ τῶν συλλογισμῶν ἀρχαί, διότι 
e bI 2 ἽΝ 90 » - —À ^ P M M- - $C. ι “- Η ς 

οι μὲν ς a. ων εἰσι πρήτάσξεων οι οξὲ SX ψευδῶν, αλλὰ χαὶ αὕτοι οἱ 
23 ! τ ὦ M » s Age L1 ^ ΄ Y. ὩΣ *' E , *,»**5 J ^ 

Ex E ὄντες συλλογισυοὶ διαφόρους ἔχουσι τὰς dpyAas* οὐδὲ γὰρ τὰ 

c: gi ψευδὴ τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις. τῶν γὰρ ψευδῶν τὰ μέν ἐστιν ἐναντία, τὰ δὲ 
" * * , I LEES "A, PENES ^ : 

ἐναντία οὔτε ἁπλῶς ἀδύνατα ἀλλ᾽ ἐνδεχό- ?5 (η΄ e e Q ἀδύνατα συνυπάρχειν, τὰ 
e ^ ^ » ^3 

ἢ συνυπάρχοντα. οἷον ἐὰν μὲν εἴπω c2 (^ "7E μενα μὲν συνυπάρχειν ὅμως 
δι ἢ διχαιοσύνη ἀδιχία ἐστὶν T, 6 δίχαιος ἄδιχος M ἀχολασία, 
εὔδος ἐναντίον εἶπον. ἐὰν δὲ εἴπω “ὃ ἄνϑρωπος ἵππος ἐστὶν ἢ ὁ λίϑος 

10 ξύλον᾽, ψεῦδος ἀδύνατον εἶπον" οὐ γὰρ ἐναντία ταῦτα ὁ S ES ἀλλὰ μόνον 
ἀδύνατα TUE ee ἐὰν ὃὲ χαϑημένου X 

σ 

Σωχράτης οὐ χάϑηται, ἣ βαδίζοντος ὅτι οὐ βαδίζει, πε pede εἶπον 
' | mee ΕΞ MS PE EA x3 1) v ἘΞ E , 2 1 AC. — , ^ — 2 x LN 

τὸ ψεῦδος οὔτε ἀδύνατον ἀλλ᾽ ἐνδεχόμενον. εἰ τοίνυν πλεοναχῶς μὲν τὸ 30 
ψεῦδος, ταῦτα ὃξ τὰ αὐτὰ εἶναι ἀλλήλοις ἀδύνατον, δῆλον ὅτι ἀδύνατον 

15 τῶν ψευδῶν συλλογισμῶν τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχάς. ὥστε εἰ pe τῶν ψευδῶν 

αἱ αὐταὶ ἀρχαί, πολλοῦ 1: (δεῖ) δήπου πάντων. 

' 

p.88228 Οἷον τὸ τὴν διχαιοσύνην εἶνα! dótxíav T, δειλίαν. 

M x AS AE 2 EE 4 esas - Ν - ^ , : ΠῚ , z 

Ο μὲν τουτῶν εναντιὴν ψευόος, τὸ cav οιχαιοσὺυνὴν αοιχιαν ει iyat, 35 - 
M δι ΣΟΥ 4 m Ἁ μὺ , eo La ' Ἁ 

τὸ ὁξς ἀαούυνατον, δειλί (x y &tyat τὴν οἰχαιϊοσυνὴν. ὠσπεροὺν xat τὸ τ 6 y 

M » 

(yüpeo xov ἵππον εἶναι 7, βοῦν ἀδύνατον: ὁμοίως xal τὸ τὸ ἴσον 
"dd ^ Y τὰ * Ν᾿ e^ Y , σ Ἃ » S ed 

εἴζον T, ἔλαττον εἶναι ἀδύνατον χαὶ ἐναντίον, ἕως ἄν ἴσον ἁπλῶς λάβω. 

Ρ. 88180 'Ex δὲ τῶν χειμένων ὧδε. 

Δείξας, ὡς αὐτὸς εἶπε, λογιχῶς ὅτι οὐχ εἰσὶ πάντων τῶν συλλογισμῶν 
΄ ^ 

αἱ αὐταὶ ἀρχαί (λογικῶς δέ, διότι ἐπὶ πάντων ἁπλῶς τῶν συλλογισμῶν xal ν 

55 Ψευδῶν xal ἀληϑῶν) νῦν βούλεται ἐπὶ μόνων τῶν ἀληϑῶν γυμνάσαι τὸν 

ci 

D 

λόγον, μᾶλλον ὃὲ τῶν ἀποδειχτιχῶν. τοῦτο γάρ, φησί, [τὸ] &x τῶν χει- 

μένων συλλογισμῶν, λέγω δὴ τῶν ἀποδειχτιχῶν, δείξομεν, ὅτι οὐχ οἷόν 45 

τε πάντων τῶν τοιούτων συλλογισμῶν τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχάς. δείχνυσι δὲ 

τοῦτο πλείοσιν ἐπιχειρήμασιν, ὅτι “εἷς τὰς προσεχεῖς ἀρχὰς τῶν ἀπο- 

30 δειχτιχῶν συλλογισυῶν οἷόν τε τὰς αὐτὰς εἶναι οὔτε τὰς πρώτας. χαὶ 

τέως, ὅτι οὐχ εἰσὶν αἱ αὐταὶ αἱ προσεχεῖς ἀρχαὶ πάντων, δείχνυσιν οὕτως" 

1 ἑαυτῶν Καὶ (A M n, pr. D ce) 2 oi τῶν ἀρχῶν συλλογισμοὶ R: αἱ ἀρχαὶ τῶν συλλο- 

γισμῶν ἃ 6 ἀδύνατον pr. l. ἃ ὑπάρχειν itemque vs. 7 R ἀδύνατα 

ἁπλῶς Ra ' συνυπάρχοντα ἃ: ὑπάρχοντα RU post μὲν alt. add. γὰρ R 

11 ἀδύνατον ὑπάρχειν R 12 ante σωχρ. add. ὁ R 13 τὸ prius om. a 
πολλαχῶς à 14 post δῆλον add. ἄρα KR ἀδύνατον alt. om. U πολλοῦ 

seripsi: πολλῶ RUa δεῖ addidi 11 ἀδικίαν εἶναι αὶ 18 ἀδικίαν om. R 

20 εἶναι om. R: post βοῦν colloc. a 21 ἕως Ua?: ἣ ὡς Ra! ἴσως Ua? 
ἁπλῶς τὸ μεῖζον xai ἔλαττον λάβοιμεν a! 24 ἁπλῶς om. U τῶν om. R 

29 post vov add. οὖν R 26 ἀποδειχτῶν ἃ τὸ delevi 
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εἰ γὰρ συγγενεῖς μὲν τῶν συμπερασμάτων αἱ προτάσεις, ἐξ ὧν τὰ συμ- 69v 
περάσματα ἤτοι τὰ Pies τὰ 0& προβλήματα οὐ τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις o0 

ἀλλὰ πολλὰ xol τῷ γένει διέστηχε (διέστηχε γὰρ τὰ γεωμετριχὰ ϑεωρή- 

ματα τῶν ἀριϑμητιχῶν τῷ γένει: τὰ μὲν γὰρ τοῦ διωρισμένου εἰσὶ ποσοῦ, 

5 τὰ δὲ τοῦ συνεχοῦς. ὁμοίως ταῦτα τῶν μουσιχῶν ἕτερα" τὰ μὲν γὰρ 

ἃς ἀπηχήσεις τῶν βαρέων χαὶ ὀξέων ἔχει φϑόγγων χαὶ τὴν τούτων zl [0] Us c1 I» 

ἮΝ 

συμμετρίαν, χαὶ ταῦτα μὲν τοῦ ποιοῦ, ἐχεῖνα ὃὲ τοῦ ποσοῦ. ὁμοίως οὐδὲν 

ἰατρικὰ προβλήματα: τὰ μὲν γὰρ χοινὸν τοῖς εἰρημένοις πᾶσι πρὸς τὰ 
C 1 ETAPA * 30 2A E E uc Y - CERE , - DI ^ X p 

ἰατρικὰ αὐτὰς τὰς οὐσίας ἐπισχοπεῖ us|tk τῆς ὕλης, ἐχεῖνα ὃξ ἢ περὶ vOr 

10 τὸ ποσὸν ἣ περὶ τὸ ποιὸν χαταγίνεται), εἰ τοίνυν τὰ προβλήματα ἕτερα, 

ὃς ἘΠ προβλήμασιν ai προτάσεις, ἀνάγχη δήπου xai τὰς 

προτάσεις διαφόρους εἶναι τῷ γένει. οὕτω τοῦν διάφοροί εἰσι, φησίν 

ὡς unos V NEU ἀλλήλαις, τουτέστι μὴ χατηγηρεῖσϑαι τὴν ἑτέραν 

^ EL Σ Tni T NL A τς 4 z 5 c τη T (*uciny* τ 15 ἐν μὲν ἀριϑμητιχῇ ἀρχὴ f, μονάς, ἐν ὃὲ γεωμετρία τὸ σημεῖον" «xa 
i 

χατὰ τῆς ἑτέρας χαταφατιχῶς" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἐφαρμόττειν. ἔστι γὰρ 
ῦ « δὲ φι 

65 οὐχ ἐφαρμόττει ἀλλήλοις. εἴ γε τὸ μὲν ϑέσιν ἔχει τὸ ὃξ οὐχ ἔχε Iz) J eo d [uu NISI $3 Φ S I" w- zo eye το Ξ 00X ξχϑξι. 

ὁμοίως ἀριϑμητιχῆς μὲν ἀρχαί εἰσι τὸ τῶν ἀριϑμῶν τοὺς μὲν εἶναι 
τ ΄ ^ b! , , D! , b δὴ M iJ , 

ἀρτίους τοὺς δὲ περιττούς, ἐν Oi γεωμετρίᾳ xà τὴν μὲν γραμμὴν μέγεϑος 
εἶναι : ὃν διαστατόν, τὴν δὲ ἐπιφάνειαν ἐπὶ δύο: ταῦτα ὃὲ πῶς dy 

230 ἐφαρμόσοι ἀλλήλοις ἢ χατηγορηϑήσεται χατ᾽ ἀλλήλων; τὰ αὐτὰ ἂν εἴποιμι 

x«i ἐπὶ ἰατριχῆς xai μουσιχῆς χαὶ ἀστρονουίας χαὶ τῶν λοιπῶν ἐπιστημῶν. i i ἢ. 

οὐχ ἄρα οὐδὲ τῶν ἀληϑῶν συλλογισμῶν gt αὐταὶ ἀρχαί. 10 

p.88a434 ᾿Δνάγχη δέ qc ἣ eic μέσα ἐφαρμοτ 
χάτωϑεν, ἣ τοὺς μὲν εἴσω ἔχειν τοὺ ω τῶν ὅρων. 

25 Ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι οὐχ ἐφαρμόττουσι, δείχνυσιν εἰπὼν τί σημαίνει αὐτῷ 

(). νταῦϑα τὸ ἐφαρμόττειν, ἀντὶ τοῦ τὸ χατηγορεῖσϑαι τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου 
. , τι ^ E , ΄ - ἡ ὑποχεῖσϑαι. ἣ οὖν εἰς μέσα ἐφαρμόττει, φησίν, ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου 15 

τῷ 

4 

D 
oj 

^-^ ^c TU" B ᾿ ΄- 9 Tm uec T AA s ^ 
oy ἤματος, ως τῷ uy " ἄχρων ὑποχεῖσ Qt, τῷ μειςονι, X00 OE Po 10- 

ι D 

ρεῖσϑαι, τοῦ ἐλάττονος, ἢ ἄνω ϑεν, ὡς ἐπὶ τοῦ μέσου, ὥστε ἀμφοτέρων 

30 τῶν ἄχρων χατηγορεῖσϑαι, T, κάτωϑεν, ὡς ἐπὶ τοῦ τρίτου, ὥστε ἀμφοτέροις 

τοῖς ἄχροις ὑποχεῖσϑαι. οὕτω ὃὲ xal ἐν τοῖς [Ιροτέροις w€—-— τοὺς 

2 τὰ δὲ προβλήματα om. U 4 ποσοῦ ἐστι ἃ ὃ ταῦτα δ᾽ ὁμοίως ἃ 1 καὶ 

ταῦτα μὲν a: τάδε R: ταῦτα δὲ U 8 πᾶσι τοῖς εἰρημένοις ἃ 9 post ἰατρικὰ add. 

προβλήματα Ra σχοπεῖ, sed post ὕλης a 10 ποιὸν---ποσὸν Ra 11 τοῖς προ- 

βλήμασιν RU: τούτων ἃ 13 ἐξαρμόττειν Ra 14 χατὰ om. ἃ τούτοις U 

ἐστι Ra: conoci U 16 post ἔχει alt. add. ϑέσιν Ra 11 ἀριϑυνητιχαὶ U 18 γεωμε- 

τρίας δὲ, Om. ἐν ἃ μὲν om. Ua 18. 19. εἶναι μέγεϑος a 20 ἐφαρμόσαιεν ἃ 

κατηγορηϑεῖεν ἃ 21 ἀστρονομίας RU: γεωμετρίας ἃ 28 7, (ante εἰς) om. R 

24 7 om. R 25 εἰπὼν om. ἃ 25.96 ἐνταῦϑα τί σημαίνει τὸ a 20. 21 ἀντὶ--- 

ὑποχεῖσϑαι deleverim 26 τὸ alt. om. R 28 τῶ prius R: τὸ Ua post ἄχρων 

add. ἤγουν ἃ 28.29 τῷ μείζονι ὑποχεῖσϑαι, τοῦ δ᾽ ἐλάττονος A à 

30 χαταφάσχεσϑαι a? et ante τῶν U ἐσχάτου U 91 ἐν τοῖς ΠΡροτ. ἀναλ.] 

p. 25536, 26539, 28215 

i 

i 
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/ , - ^ , - 5 - ^ ΄ - 
υέσους ὠνόμαζε. ζητοῦσι δὲ xal ἐν τούτοις, πῶς φησιν ἐν τῷ Os Ese (0r 

σχήματι τὸν μέσον ἐφαρμόττειν τοῖς ἄχροις. εἰ uiv γὰρ χαταφατιχὰς 
* , ΄ ΄ A We P ΄ 

ἀμφοτέρας λάβωμεν τὰς προτάσεις, ἵνα χαὶ ἐφαρμόζῃ ὃ uécos τοῖς ἄχροις, 30 
5 , [d w€ , ΄ , ^ A, FC ' συλλόγιστος ἢ συζυγία q(vexui* εἰ δὲ δέοι So XI ju Go γενέσϑαι, τὴν 

e , -— - - , - 

ὃ ἑτέραν ἀποφατιχὴν δεῖ εἶναι. ὥς οὖν φησιν ἄνωϑεν ἐφαρμόζειν τοῖς 

ἄχροις: xai φαυὲν ὅτ' οὐ πρόχειτα! νῦν αὐτῷ περὶ συλλογιστικῶν T, ἀσυλλο- 

γίστων συζυγιῶν παραδοῦναι οὐδὲ εν που τοτου, ἐχϑέσϑαι συζυγίαν, 
ν *, , 

ἀλλὰ μόνον ἡμῖν παραδοῦναι ποσα ἔστιν ὅρον ὅροις ἐφαρμόσαι, οὐχέτι ΠῚ ὃ , Ξ ; NE 
μέντοι τῶν προτάσεων συμπλοχὴ ἐνῷ ποτέ ἐστιν. χαχεῖνο δὲ ἔστιν εἰπεῖν, 

10 ὡς ἐφαρμόττειν φησὶ τὸ ἁπλῶς χατηγορεῖσϑαι T, ὑποχεῖσϑαι ϑάτερον ϑατέρῳ, 25 
b. - N * , L4 ^ -A ow εἴτε χαταφατιχῶς εἴτε ἀποφατιχῶς. μήποτε δὲ xal ἁπλούστερον ἀχούειν δεῖ 

τοῦ ἀνάγχη δέ γε T, εἰς μέσα ἐφαρμόττειν T ἃ ld bdo D" xcov 

τουτέστιν ἀνάγχη (ἢ) μέσους ὅρους παραλαυ! 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ode. vi dcn ὃ 

ἡ ἐλάττονας" 
$3925 - 

τ αλλ ἐν τῷ 

15 συμπεράσυατι) xat πάλιν χάτωϑεν. τὸ ὃὲ ἢ τοὺς μὲν εἴσω yet τοὺς 

à ἔξω τῶν ὅρων Tot »x παραλλήλου τῷ πρὸ αὐτοῦ τὸ αὐτό ἐστι" xal 

γὰρ ἐν τοῖς {Πρώτοις) ἀναλυτιχοῖς ἔξω μὲν χεῖσϑαι τῇ ϑέσει ἔλεγε τοὺς 30 

μέσους τοῦ δευτέρου xol τοῦ τρίτου E τος, ἐντὸς δὲ τοὺς τοῦ πρώτου 

διὰ τὸ ἐφεξῆς χεῖσϑαι τοῖς ἄχροις: ἣ εἴσω μέν φησι τοὺς ὑποχειμένους 

30 ὅρους, ἔξω δὲ τοὺς κατηγορουμένους, τουτέστιν ὅτι oi ἐφαρμόζειν λεγόμενοι 
ὅροι T, ὑπόχεινται τούτοις οἷς λέγονται ἐφαρυόζειν T χατηγοροῦνται αὐτῶν. 

ἔσω Oi φησι τοὺς ὑποχειμένους ἔξω δὲ τοὺς χατηγορουμένους, διότι πε- 

ριέχουσιν oi χατηγορούμενοι τοὺς ὑποχειμένους, τὸ δὲ περιέχον ἔξωϑεν ὃν 

περιέχει ἐντὸς ἑαυτοῦ ἔχον τὸ περιξγόμενον. 5e 

35 p.88a336 'AAX οὐδὲ τῶν χοινῶν ἀρχῶν οἷόν τε εἶναί τινας ἐξ ὧν 
ἅπαντα δειχϑήσεται. 

Δείξας ὅτι οὐχ αἱ αὐταὶ πασῶν τῶν ἐπιστημῶν ai προσεχεῖς ἀρχαί, 

δείχνυσιν νῦν ὅτι οὐδὲ αἱ χαϑόλου χαὶ χοιναὶ ἔννοιαι πάντως αἱ αὐταὶ 40 

ἐπὶ πάσης ἐπιστήμης. ἐπειδὴ γὰρ ὑπενόησεν dy τις ταύτῃ τὰς αὐτὰς 

80 εἶναι τῶν ἐπιστημῶν ἀρχάς, τῷ τὰ χοινὰ ἀξιώματα τὰ αὐτὰ εἶναι, οἷς 

πᾶσαι αἱ ἐπιστῆμαι τς οἷον ὅτι ἐπὶ παντὸς ἣ fj χατάφασις 7| 7j 
ἀπόφασις, χαὶ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα χαὶ τὰ ὅμοια, 

διὰ τοῦτό φησιν ὅτι οὐδὲ ταύτῃ ἐνδέχεται τὰς αὐτὰς εἶναι πασῶν τῶν 

ὃ λάβοιμεν ἃ 

10 
2 ἐφαρμόττειν ante τὸν colloe. ἃ: ἐφαρμόζειν U 

9 χἀκεῖνο --εἰπεῖν RUa?^: χαϑὼς 

χεῖσθαι U et om. ἣ a?: om. Ra! 

ἢ ἐλάττονας om. U 14 post τὸ ἄνωϑεν add. 7, 

16 ταυτὸν, sed ante πρὸ a 11 HIpóco:: addidi 

ἔξωϑεν, om. μὲν ἃ 18 τοῦ alt. om. R 

εἰς ἢ 34 ξαυτῷῶ KR 25 τε om. R 

add. λέγω δὲ χοινάς αὶ 28 post οὐδὲ 

seripsi: αἷς Ua: om. R 9l ἅπασαι R 

om. U 

aS Ξ 
οὖν εἴπομεν, ὅτι al 

ϑάτερον ϑατέρου a! 

χάτωϑεν Ra 

R Ξ ὧν om. 

ap R add. γὰρ 

5 

ἐν τοῖς Πρώτ. à 

20 ὅτι om. ἃ 

χαὶ 

)2 post ἀπόφασις add. ἀληϑεύει ἃ 

τοῖς ἄκροις ὁ μέσος ἢ 
L L 

ἢ ὑπο- 

ἡ primum addidi 

15 xai om. U 

ἀν.} cf. ad p. 314,31 

232 ἔξω δὲ Ua: 

26 post δειχϑήσετα! 

Ra: 7 U 30 οἷς 

ἐστιν 
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Ha ιστημῶν doy. 2 duce! μὲν γὰρ τοῖς χοινοῖς ἀξιώμασι πᾶσα! αἱ 70r 

(05 (02 a τιστῆμαι, οὐ μὴν Ot αὐτῶν μόνων τὰ προχείμενα ϑεωρήματα ἀποδει- 45 
χνύουσιν, ἀλλὰ πάντως ἐχάστη ἐπιστήμη πρὸς τῷ χοινῷ ἀξιώματι xal ἑτέραν 

λαμβάνει πρότασιν ἐχ τοῦ ὑποβεβλημένου αὐτῇ γένους, ἣν συμπλέξασα τῷ 

ὅ χοινῷ ἀξιώματι οὕτω ποιεῖτα! τὴν ἀπόδειξιν. οἷον βουλομένη δεῖξαι, ὅτι 

ἢ διάμετρος ἀσύμμετρος τῇ πλευρᾷ, λαυβάνει ὅτι σύμμετρος, χαὶ διὰ τούτου 
χαὶ τοῦ χοινοῦ ἀξιώματος τοῦ λέγοντος ᾿ἐπὶ παντὸς ἣ T, χατάφασις ἣ 3$ 

, 5 YN A mE. σ E e , ^ n. σ e *, - 

c δείχνυσιν ὅτι αἀσύ uus esito: dido io: OTt "qus f εὐϑεῖα 50 

fj 

Ὡ τί e 
τὸ 

[E] e 4 

τῇδε ἴση xai ὅτι ἑτέρα τις τὶ 

10 ματος δείχνυσιν ὅτι xal ἀλλήλαις αἱ γον. Y υόναι ἴσαι. χαὶ ἐπὶ πάντων 

ὡσαύτως. εἰ τοίνυν uT, μόνον διὰ τῶν ἀξιωμάτων αἱ δείξεις προέρχονται, 
ἀλλὰ δεῖ πάντως χαὶ ἐκ τοῦ ὑποβεβλημένου γένους ERR vp gate. 

πρότασιν ἀρχῆς λόγον ἔχουσαν πρὸς τὸ συμπέρασμα, οὐ τὰ αὐτὰ δὲ γένη 

πάντων, πρόδηλον ὡς οὐδὲ αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ πασῶν τῶν ἐπιστημῶν. ὅπερ 
15 ὃς χαὶ | ἐν τοῖς £uxpocUsv εἴρηται, o008 τὰ ἀξιώματα τὰ αὐτά εἰσιν ἐπὶ τῦν 

πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, οὐδὲ τοῖς χοινοῖς (κοινῶς) χέχρηνται ἀεὶ αἱ ἐπιστῇ- 

pat ἀλλὰ προσοιχειοῦσαι αὐτὰ ἑχάστη τῷ ἰδίῳ γένει. οἷον χοινὸν μέν ἐστιν 

᾿ἐὰν τέσσαρα τινα ἀνάλογον dot, xa ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔσονται᾽ * ἐκ νιν ài 

τούτῳ τῷ ἀξιώματι 6 uiv jpepccune ἐπὶ μόνων τῶν μεγεϑῶν, “ἐὰν τέσσαρα 
20 μεγέϑη λέγων ̓  ἀνάλογον ὥσιν᾽, 6 δὲ ἀριϑμητιχὸς “ἐὰν τέσσαρες ἀριϑμοί᾽, 5 

: δὲ φυσιχὸς “ἐὰν τέσσαρες χινήσεις T, τέσσαρες χρόνοι. ὥστε οὐδὲ τοῖς 
ἀξιώμασιν ἀπαραλλάχτως τοῖς αὐτοῖς αἵ imtotiipat χρῶνται. 

p.S8b3 "Ext at ἀρχαὶ οὐ πολλῷ ἐλάττους τῶν συμπερασμάτων" 
ἀρχαὶ μὲν ἀν αἱ προτάσεις, at δὲ προτάσεις 7, προσλαμβανο- 

25 μένου ὅρου T, ἐμβαλλομένου εἰσίν. 

"Exspovw ἐπι τς ἔρημα. εἰ ἧσαν, φησίν, αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ πασῶν τῶν ἐπι- 
στημῶν, ἦσαν dv χαὶ ἀριῦμῷ ὡρισμέναι: οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως γνωσϑῆναι 10 

ἠδύναντο, ὅτι χοιναί εἰσι πάσης ἐπιστήμης, εἰ ἦσαν ἀόριστοι χατ᾽ ἀριϑμὸν 

χαὶ οἷον ἄπειροι. νῦν δὲ Eu ὅτι τῷ εἶναι τυχὸν ὡρισμένας οὕτως 

30 ἐγνωχότες οἱ τοῦτο ἀποφαινόμενοι, ὅτι ταῖς αὐταῖς πᾶσα ἐπιστήμη χρῆται, 

οὕτως ἀποφαίνονται τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχὰς πασῶν τῶν ἐπιστημῶν. ὥσπερ 

γὰρ χαὶ παντὸς λόγου χοιναί εἰσιν αἱ ἀρχαὶ χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἀριϑμῷ 

ὡρισμέναι, λέγω δὴ τὰ εἰχοσιτέσσαρα στοιχεῖα, χαὶ παντὸς σώματος χοιναὶ 

αἱ spy αἵ xs προσεχεῖς, τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, αἵ τε πρῶται, ὕλη xai 1 

2 post μὴν add. δὲ ἃ 4 συυπλέξας U τῷ om. à 6 post διάμετρος add. τοῦ 

τετραγώνου ἃ 8 δείχνυσι xoi ὅτι Ua 9 ταυτῇ U xaialt. a: oov RU | 1O fort. 
ἐχεῖναι ἴσαι om. U post ἴσαι add. εἰσι a 11 μόνων à 15 δὲ om. ἃ 

ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] c. 10 p. 762 81 sq. 16 χοινῶς addidi 17 post γένει add. τὰς 

ἀποδείξεις ποιοῦνται ἃ post μὲν add. γὰρ RU: om. a. post ἐστιν add. ὡς ἃ 

18 post ἐὰν add. δὲ ἃ 19 μὲν om. ἃ 21 7, Ua: καὶ R 22 ἀπαραλάκτως libri 

χρῶνται αἱ ἐπιστῆμαι a 25 post ἐμβαλλομένου add. ὅρου ἃ 28 ἠδύνατο αὶ 

εἰ Ua: αἱ R 29 δηλονότι post ὡρισμένας colloc. a: utroque loco habet U τὸ à 

fort. τὸ ἐναντίον ὡρισμένας αὐτὰς 30 ταυταῖς U 84 αἵ τε alt. RU: «at αἱ a 

ante ὕλη add. 1j ü 
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΄ 

εἶδος, οὕτω δήπου ἀναγχη- χαὶ o eo 

d ptu. M ὡρίσ αι. νυνὶ πολλαὶ πλείηυς εἰσὶ τῶν προβλημάτων 
) 

e 

w^ (ἡ 3 , M e 

dptüpóv* xoi ot ἤτοι Eee των" ταῦτα 08 d e Gigs xai ἄπειρα xac d 

ὃ ἀρχαὶ ἄρα ἄπειροι καὶ ἀόριστοι χατ᾽ ἀριϑμόν. τοιαῦται ὃὲ οὖσαι πασῶν 
ν ι 

αἱ αὐταὶ εἶναι οὐ δύνανται, ὡς ἤδη εἴπομεν. οὐχ ἄρα ai αὐταὶ ἀρχαὶ 
πασῶν τῶν ἐπιστημῶν. ὅτι μὲν οὖν τὰ προβλήματα 7T, συμπεράσματα 

9 

ιστά ἐστι χαϑ᾽ ἑχάστην ἐπιστήμην xal ἡμῖν ἄπειρα xai ἀπερίληπτα, 

ον" οὐδέποτε γὰρ ἐπιλείτουσιν. ὅτι δὲ τούτοις συναύξονται αἱ προτάσεις. 
D 

αἵτινές εἰσι τῶν συλλογισυῶν ἀρχαί, δείχνυσιν οὕτως: αἱ γὰρ προτά- 
σ 

D D 

σεις, φησῶ, Tj προσχαμβανομ ἐ ELSE. dejdsesbolcsdd as ia De 

ἴον εἰ εἴη πρόβλημα τὸ as πόϑεν ὅτι τὸ Α τῷ D d ὅρου o 

υξταξὺ παρεντεϑέντος δύο μὲν γίνονται at προτάσεις, ΒΥ ὩΣ τὰ συμπέρασυα" 

[2] 

τῶν ἐπιστημῶν χοιναὶ ἦσαν αἱ ἀρχαί, τῦν 

εἰ γὰρ τεϑείη μέσον τοῦ A DB τὸ [', προτάσεις μὲν δύο γίνονται, αἱ A V,s5 
^ n ^S ΄ S , 5" 1 , ^ -» Cw 2 

ΓΒ, ἕν δὲ συμπέρασμα. παλιν ἐὰν τὴν A πρότασιν δεῖξαι ϑελήσωμεν. 
, ^ r. ΄ «^ , » 

ἐ τύχοι. τὸν ZL, παλιν δύο μὲν προτάσεις προστί- 
" ? n y i "CO 

SQ. - -, o v e c1 q σιν e o 9 -- τ μέσον à 

ϑενται, 
σιοι τῶν συμπερασμάτων αἱ προτάσεις γίνονται. οὕτω μὲν οὖν, εἰ μεταξὺ 

2 

v δὲ συμπέρασμα. χαὶ οὕτως ἀεὶ ὅρου τιϑεμένου ἐν μέσῳ διπλά- 

ἘΝτς ἰπέμενος ὅρος UT. εἰ δὲ ἔξωϑεν προστεϑῇ, ἑνὸς ὅρου προστε- 
ὼΖ , E AX ΄ c 2 
ϑέντος μία πρότασις xai ἕν συμπέρασμα προστίϑεται, ὥστε ἐπισυντιϑε- 

5 D 
Pes PES - ΄ , ΄ - 

μένων τῶν συλλογισμῶν μονάδι μόνῃ πλεονάζειν τὰς προτάσεις τῶν Gop- 90 
J ἐξ ἀρχῆς συλλογισμὸς ὅτι τὸ τῷ B, τὸ à: B 

΄ e 
εἶτα ἔξωϑεν προστεϑείη ὅρος ὁ Δ. mpoo- 

τ" 

σ [4 ZUM MJ Ld , , ^ - ἀν 

τίϑεται πρότασις μία xal ofi τέρασμα ἕν: ὑπάρξει γὰρ τὸ D τῷ Δ διὰ 

μέσου τοῦ |. εἰ δὲ βούλει συναγαγεῖν ὅτι χαὶ τὸ À τῷ Δ 
, 

e 

Ó 

σεις τὸ Α Γ᾿ συμπέρασμα πρότασιν ἣ τὸ B A. ὥστε ἰσαρίϑμως τοῖς συμ- 
- 

περάσμασι συναύξονται xol ai προτάσεις, μονάδι, μόνῃ πλεοναζουσῶν τῶν $5 

προτάσεων διὰ τὸ χατὰ τὸν πρῶτον συλλογισυὸν δεῖν πάντως δύο προτά- 

σεων οὐσῶν ἕν συμπέρασμα γίνεσϑαι. εἰ δὲ οὕτως ἔχουσιν αἵ προτάσεις 
πρὸς τὰ συμπεράσματα ὥστε T, διπλασίους αὐτῶν εἶναι, εἰ μέσος ἐμβαλ- 

λοιτο ὁ προσιὼν ὅρος, ἢ μονάδι πλείους, εἰ ἔξωϑεν προστίϑοιτο, πῶς αὐτὸς 
δ ΄ 7 ΄ ' c PY ΄ ς΄ 5» * - Ἀριστοτέλης φησὶν ὅτι αἵ ἀρχαί, τουτέστιν at προτάσεις, οὐ πολλῷ 
ἐλάττους τῶν συμπε Bp dxmv; χαίτοι ἐδείχϑησαν πλείους οὖσαι. φημὶ 

- 3 χω b » , ) 
οὖν ὅτι οὐ προέχειτο αὐτῷ περὶ τούτων ἀχριβολογῆσαι, ὅπως ἔχουσιν, ἀλλ᾽ 40 

1 ante εἶδος add. τὸ Ra 2 ὁρίσασϑαι ἃ 3 post ἤτοι add. τῶν ἃ 

4 ἀόριστοι καὶ ἄπειροι R xat ἀριϑμόν om. U 5 εἴποιμεν ἤδη à 
6 πεπεράσματα sic R ( ἀπαράλειπτα R 9 ante ἀρχαί add. αἱ U l1 75 R 
post λέγον add. ὅτι a 19 γίνονται a: om. RU j R 15 τὸν 

εἰ τύχοι a 15.16 προτίϑενται R 16 ante συμπ. add. τὸ a οὕτως 
ἀεὶ Ra: οὕτω δὴ ὕ post ἐν add. τῷ ἃ 17 αἱ προ 

σμάτων ἃ 18 προτιϑέμενος R ἐμβληϑείη Ra 

(1 

qme 

ἔξω ὁ προτιϑέμενος R: ἔξω ὁ προστιϑέμενος ληφϑείη a 18. 19 προτεϑέντος R 

20 μόνη Ra: πλείονι U 21 συλλογισμὸς ἐξ ἀρχῆς ἃ 22 προστεϑείη a: προστεϑή RU 

29 τῶ ὃ τὸ 8 U 25 post τὸ alt. add. τὴν Ua 26 μόνων R 29. 90 ἐμ- 

βάλοιτο ἃ 90 ἔχωσιν Ra 

» 

? 

σεις τῶν συμπερα- 

ξωϑεν προστεϑη U: 
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ἐπειδὴ τὸ ἀόριστα εἶναι τὰ συμπ E τα xol ταύτῃ ἄπειρα ὡμολόγηται, vOv 
ἠρχέσϑη τοσοῦτον μόνον slo: ὅτι εἰ ἫΝ πολλῷ ἐλάττους ἦσαν, οὐχ 
οἷόν τε ἣν χοινὰς εἶναι τῶν ἐπιστημῶν τὰς ἀρχάς. δύναιντο δ᾽ dy xnl 

ἐλάττους λέγεσϑαι τῶν συμπερασμάτων αἱ M εἰ μὴ δὶς τὸ αὐτὸ 

5 παραλαμβάνοιτο, ποτὲ μὲν ὡς πρότασις ποτὲ δὲ ὡς συμπέρασμα" τοῦτο 

δέ, ὅταν ὃ ὅρος ἔξωϑεν προστίϑηται. οἷον τὸ ἃ παντὶ τῷ D, τὸ B παντὶ 
τῷ 14 τὸ A ἄρα παντὶ τῷ D- ἐὰν προσϑῶμεν τὸ Δ, μίαν μὲν προστίθεμεν 45 

π ότασιν, τὴν L'A, δύο" δὲ συμπεράσματα, τό τε A Δ χαὶ τὸ Β Δ’ εἴτε 

γὰρ τὸ Α τῷ. DB εἴπωμεν, τὸ δὲ D τῷ A, Wee ἤδη» τὸ DB τῷ A ἐν 

10 συμπεράσματι, εἴτε τὸ Α τῷ E, τὸ δὲ 1" τῷ Δ, ὁμοίως ἀμφότερα εἴληπται. 
ND 

ἀλλ᾽ οὕτω πολλῷ ἐλάττους 

προ τάσΞει SE 
΄ 

προστεϑήσοντα! αἱ προτάσεις, 

γὰρ γίνονται τὰ συμπεράσματα 

15 ἐχχείμενο: ὅροι πάντες, 

προστεϑέντος ποιήσει σὺ 
z A - $^ -- mE 
0 πρὸ τοὺῦυ πρὴστε 

οὐ συμπέρασμα. 

p. 8856 

τοῦτο χατασχευαστιχὸν Καὶ 

τῶν διαφόρων ἐπιστημῶν. 
- e ^N J ^ ,F 

2o clo dod eX £yosyoyuevat* 

, DOS , ^ 

ueyay Ev 0E 0p.evo. συναγεται. 

^ , , 

95 εἶναι ἀρχάς: ὧν γὰρ ἐνδεχόμενα τὰ συμπεράσματα 
΄ E] ΟῚ - 45} 

αἱ ἀρχαὶ ἀναγχαῖαι, 000 

p.88»10 Εἰ δ᾽ ἄλλως πως 
ρῶν 

τρίας atài 

"Ext, φησίν 
, 

οὐχ ἐπιστημῶν, ὡς ἐχ 

συμβαίνει γίνεσϑαι 

ὅροι Eau τ" 

πολλῷ 

t ^ 

ὑπέρασμα χωρίς τὸ 
, ΡΞ τος “- AJ 

εντος" οὐτος γὰ 

b/ *" , 

Ἔτι τὰ συμπεράσματ 
» [2 ^ EL e ' RB * ΄ 

ἔτι αἱ ἀρχαὶ at μὲν ἐξ ἀνάγχης αἵ 

ς 
^ J - ΄ t. , , 

xai γὰρ τῶν προτάσεων αἱ μέν εἰσ 
ἐξ ἀναγκαίων δὲ ἀναγχαῖα xoi ἐξ 
δ, 

αοῦνατὴην ἄρα πάσης 

^ , - 

λέγοι τις, otov 
^N - M MJ 

δὲ λογισμῶν χαὶ τὰ 

εἰ οὕτω λέγοι τις εἶναι 

τῶν αὐτῶν πάντα ὃε 

τῶν συμπερασμάτων τὰς 

ἰσάριϑμοι μὲν τοῖς ὅροις 

ἴονα τὰ συμπεράσματα. τοσαῦτα 

ὅσοι εἰσὶν ἐχεῖνοι ot 50 

ἕχαστος γὰρ τῶν ἀνωτέρω μετὰ τοῦ 

(cp) [0] παρατελεύτηυ : οὗτος δέ ἐστιν 
τος πρότασιν ποιεῖ, 

α ἄπειρα, οἱ δὲ ὅροι πεπερασμένοι. 

t| δὲ ἐνδεχόμεναι. du 

e »N 

ott αουνᾶατὴν xac 

, , ' * ^ 

επίστη uns τας αὐτας 

, » , 

οὐχ €&G0VyxOt X00tt0V 

ὧν ἀναγχαῖα, ἐνδεχόμεναι. 
- 

z^ 

OU 

τὰς αὐτὰς ἀρχὰς πασῶν τῶν 
ίχνυσῦαι, ἀλλ᾽ εἶναι μὲν δια- 

, 3 M c i4 », * A 4 M 4 ^ 

φόρους ἀρχὰς χαϑ᾽ ἑχάστην ἐπιστήμην xo ἄλλως μὲν τὰ ἰατριχὰ ϑεωρήματα 

1 τὸ R: τοι Ua 
σματα R 8 αὃ--βὸ a: inv. ord. U: 
τὸ δὲ U: χαὶ τὸ Ra 

12 ante ὅροι add. οἱ ἃ 

utroque loco R 19 δὲ om. R 

χόμενον R 

ἔσονται à 

om. R 

29 λέγοιεν U 

31 ἄλλοις αὶ 

τις ἃ: om. RU 

2 post εἰ add. χαὶ RU: om. ἃ 

βα---β (e corr)9o R 
post εἴληπται add. 

14 ἐχεῖνοι 

22. 28 ἐξ ἀνάγχης ἃ 

24 ἄρα U: γὰρ R: οὖν ἐπὶ ἃ 235 τὰ om. U 

96 ἀναγχαῖα scripsi: ἀναγχαῖαι RUa 

98 λογισυῶν RU Arist.: ἀριϑμῶν ἃ 

ux Ua: μόνον R 5 συμπερά- 

9 εἴπομεν U: εἴποιμεν a 

δὲ R 

om. U 

9. 10 ἕν συμπέρασμα a! 

T παντὶ U 17 προτεϑέντος 
93. 24 ἀναγκαῖον ---ἐνδε- 

τούτων οὐχ 

ἐνδεχόμενα ἃ 2'l οἷον 

ἧς om. K 

30 οὐχ Ua: οὕτως R 

χαὶ τὰ EST 

ἁπασῶν U 
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W^ € MAN ^N ^ ^S YAN c EN , 

είχνυσϑαι, ἄλλως ὃς τὰ γεωμετριχά, ἄλλως δὲ ἄλλα, οὕτω 65 λέγοι τὰς Tli 
, c - ΄ [s - t 

αὐτὰς ice εἶναι τῶν ἐπιστημῶν, ὡς ὅτι αὐταὶ ἑαυταῖς at αὐταί εἰσιν. D 

e 3 , 5 ' ΄ 

ς Qt αὕται εἰσιν, ομοιὼς χα! αἱ γεω- 15 

E ^ " - ἃ c " 

uztpíag xal τῶν λοιπῶν, γελοῖόν τι λέγει» € οὕτω γὰρ πᾶντα τὰ 
, LI *, * 

ξαυτῷ τὸ αὐτό ἐστιν. (0^ —— 

e R3 

[51] 2 C» εἰ ῷ- [0] [0] - ἂν ἀλλήλοις" ἕχαστον γὰρ [τὸ] αὐτὸ 

p.88b15 ᾿Δλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἐξ ἁπάντων δείχνυσϑαι ὁτιοῦν. 

Οὐδὲ ΩΣ , Pl $ Fox Y “αν us 35 N ΄ 3 ' [4 P] 

δὲ οὕτω, φησίν, ἐνδέχεται εἶναι τὰς αὐτὰς πάντων ἀρχὰς ὡς &x 
- ΄ ΄ - PON €. * - 

τῆς τυχούσης ἀρχῆς πάντων δυναμένων δειχϑῆναι xal ἁπλῶς Sx πασῶν 
- , ) e ^ M ^ 

τῶν ἀρχῶν πάντων χαῦ ἑχάστην. τοῦτο γάρ, φησί, Ψεῦδος ὃν xol 
5 SE P á 2 3 

10 ἐναργείας ἐλέγχεται xal $x τοῦ λύγου. οὐδὲ γὰρ οὕτως δρῶμεν ἐν τοῖς 
. 4 ὦ , - , , , ^ 

μαϑήμασιν £x τῆς αὐτῆς ἀρχῆς πάντα δειχνύμενα, οὐ μόνον τὰ χατὰ δια- 
25 

᾿ς...) EO -- WN Q- 
- ΄ ῳ ,»» Y 

φόρους ἐπιστήμας (οἷον οὐχ ἐχ τῶν αὐτῶν τὰ γεωμετριχὰ xol τὰ dat 
είχνυτα! T, μουσιχά) ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ χατὰ τὰς αὐτάς: ἐξ ἄλλων μὲν γὰρ 

Y 

5 

ξ 
| 

ec €- - Ts 

δείχκνυτα! ὅτι τοῦ τριγώνου αἱ τρεῖς γωνία: δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσίν, ἐξ ἄλλων 

ὃὲ ὅτι ἢ διάμετρος ἀσύμμετρος τῇ πλευρᾷ χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὥὡσαύτος. 
πόσιν C EEREFUAnAVPITU αν δι, πα ἃ - MEC UE 25 
ὥστε ἔπει τοῦτὸ ὁρῶμεν γινομέενον, ἔχ τὴς ἐναργξειας ψξυοος τὸ Aevyety ἐς 

I wf. 
ἁπάντων πάντα δείχνυσϑαι. χαὶ τῷ λόγῳ δὲ τοῦτο ἀδύνατον δείχνυσιν 

""» ^ 

οὕτως. ἀναλύοντες "dp, φησί, τοὺς συλλογισμοὺς εἰς τὰς ἀμέσους χαταν- 
»ὋΌ- , ^ , ELI ^, ΄ 

τῶμεν προτάσεις" μέχρι γὰρ τούτου ἀναλύομεν, μέχρις ἂν T, εἰς δρισμοὺς 90 

20 7, εἰς ἀμέσους χαταντήσωμεν προτάσεις. οὔτε δὲ οἱ ὁρισμοὶ οἱ αὐτοὶ 

πάντων οὔτε ai ἄμεσοι προτάσεις at αὐταί- ἄλλης γὰρ ἀμέσου, φησί, 

προσληφϑείσης προτάσεως ἄλλο γίνεται χαὶ συμπέρασμα. οἷον ὅτι Σωχράτης 

οὐσία ἐστὶν ἀναλύοντες OU ὧν Cm τοῦτο προτάσεων, οἷον ὅτι ἀἄνϑρωπος, 

χαὶ τοῦτο ὅτι ζῷον, xui οὕτως ἐφεξῆς, ὅταν φϑάσωμεν εἰς ἄμεσον πρότασιν 
-ΟΌὋ΄ 5 , , ^ *, ^ e em L4 ^ Ξ 

τὴν ὅτι τὸ σῶμα οὐσία, παυόμεϑα τῆς ἀναλύσεως: ὁμοίως ὅτι ἢ δυὰς ποσόν 35 τῷ οι 

, e v - ^ 3 - ^ ^ ἐστιν ἀναλύοντές φαμεν ὅτι ἄρτιον, τοῦτο Oi ἀριϑωός, τοῦτο δὲ διωρισμένον. 
τοῦτο ὃξ ποσόν: ἄλλη δὲ ἄμεσος πρότασις ἢ λέγουσα ᾿ τὸ διωρισμένον ποσόν 
ig: xal ἢ λέγουσα ὅτι τὸ σῶμα οὐσία ἐστί, τὰ αὐτὰ χαὶ ἐπὶ τῶν 

δρισυῶν" xal γὰρ τοῦ τριγώνου ὅτι at τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσὶν 
Α e& * “Ὁ *, ' ^— 

30 ἀναλύοντες εἰς τὸν ὁρισμὸν τῆς εὐϑείας xai γωνίας χαταντῶμεν: χαὶ ἐπὶ 
* 

τῶν ἄλλων ὡσαύτως" xai ot δρισμοὶ O& διάφοροι, ἐπειδὴ xat τὰ πράγματα 

1 ἄλλος utrobique R ante ἄλλα add. τ U λέγει ἃ 2 ἑαυταί, om. at R 
9 οἷον---εἰσιν om. R χαὶ om. R ὃ. 4 γεωμετριχαὶ τῶν R 4 λέγοι R 9 εἶεν 

om. R τὸ prius delevi τῷ αὐτῷ U ἁπάντων U 8 post πάντων add. 

τῶν κὶ ἃ 9 πάντων scripsi: πάντα RUa γὰρ RU: οὖν a 9. 10 ἐλέγχεται 

xal ἐκ τῆς ἐναργείας ἃ 10 post ὁρῶμεν add. zai 11.12 τὰς κατὰ τάς. διαφό- 

ρους U 12 τὰ alt. a: om. RU 13 ἄλλου R γὰρ om. U 14 τοῦ om. U 
16 ἐπεὶ Ra: εἰ p U 11 ἁπάντων a: ἅπαντος RU ante πάντα add. τὰ Ra 

τούτω U 19 γὰρ. om. Ra ἀναλύοντες R 7 om. R 21 υέσου a! 

22 ante συμπ. add. τὸ ἃ 23 fort. (εἰς τὰς) δι᾽ ---προτάσεις 25 τὸ σῶμα scripsi: τὸ 

ζῷόν Ua?: σῶμα zai τοῦτο Ra! 20 ἄρτιος. ἃ 21 ἄλλη scripsi: ἄλλο RUa 

28 τὸ σῶμα a!: σωχράτης RU: σωχράτης xoi τουτὶ ἃ" 29 xai Ra: τοῦ U ὅτι a: 

om. RU 30 x«i prius om. U 3l oi om. U 
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τὸ δὲ ἐν τοῖς φανεροῖς p.a ἡ τοῦτ᾽ ἔστι τοῖς μαϑή τοῖς δήλοις Vlr τὸ δὲ ἐν τοῖς φανεροῖς μαϑήμασι, τοῦτ᾽ ἔστι τοῖς μαϑήμασι τοῖς δήλοις vlr 

χαὶ συνεγνωσμένοις ἡμῖν. 40 

». M , 5 ΄ 

p.88»20 αἱ δὲ λέγοι τις τὰς πρώτας ἀμέσους προτάσεις αὐτὰς 

εἶναι ἀρχάς, μία ἐν ἑχάστῳ γένει ἐστίν. 

5 Ὅτι οὐδὲ οὕτω δυνατὸν τὰς αὐτὰς εἶναι ἄρχας, τῷ τὰς ἀυέσους προ- 
τάσεις, ἐξ ὧν οἵ συλλογισμοί, τὰς αὐτὰς εἶναι" μία γάρ, φησίν, ἐν ἑχάστῳ 

Ἱένει πρότασις ἄμεσος, οἷον ἐν ἀριϑμητικῇ μὲν ὅτι T, μονὰς ἀδιαίρετος, 45 

ἐν γεωμετρίᾳ δὲ τὸ σημεῖον, χαὶ ἄλλη ἐν ἄλλῳ. διαφόρων οὖν τῶν γενῶν 

ὄντων xal ai ἄμεσοι διαφέρουσι προτάσεις. τί δ᾽ ἂν τις εἴποι ἐπὶ μουσιχῆς 

10 ἢ ἰατριχῆῇς T, φυσιχῆς μίαν xal πρώτην [τὴν] ἄμεσον πρότασιν 7, ἐπὶ τῶν 
» , - 9 » , ^ 5» - ΄ 

ἄλλων ΠΕ τὰ οὐχ ἔχω λέγειν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν ταῖς δέχα χατηγορίαις 
*» ^ - 3.2 Ὁ. ΄ * * - ΄ Lu ^ » 

ἔστιν ἰδεῖν τοῦτο’ χαϑ᾽ ἐχάστην γὰρ αὐτῶν τοὐλάχιστον δύο εἰσὶν ἄμεσοι (14e i 
* ^ ^ , CREDO 7 Y ^ €- E , 

εἰς τὰ ἀντιδιῃρημένα ἀλλήλοις εἴδη εἴ γε διαιρεῖται, T; οὐσία 

εἰς σῶμα χαὶ ἀσώματον xal τὸ ποσὸν εἰς τὸ συνεχὲς xui τὸ διωρισμένον, 50 

15 xal ἑχάστου τῶν προσεχῶς διαιρουμένων ἀμέσως τὸ γένος χατηγορεῖται. 

΄ , ἐπ - NF ^ ΄ [d - , 

.S8b21 Εἰ δὲ μήτε ἐξ ἁπασῶν ὡς δέον δείχνυσϑαι ὁτιοῦν ur Ι i b 

οὕτως qm ὥσϑ᾽ ἑχάστης ἐπιστήμης εἶναι ἑτέρας. | ξ 

- — 
- Διεξελϑὼν πάντας τοὺς τρόπους, xaÜ' οὺς οἷόν τε ἣν πασῶν τῶν Y 

ἐπιστημῶν τὰς αὐτὰς εἶναι ἀρχάς, συμπεραίνεται τὰ εἰρημένα καὶ τὸν ἔτι 
φι ἦτε ἐξ ἁπασῶν ὁτιοῦν δείχνυται, 

CES 
20 λείποντα τρόπον aduentus εἰ γὰρ μ 

(τοῦτο δὲ χατὰ τοὺς δύο τρόπους νοεῖσϑαι δύναται, ἤτοι ὅτι £x πάσης 

ἕχαστον δείχνυται, ἢ ὅτι ἑχάστῃ πάντα), εἰ οὖν μήτε οὕτως ai αὐταὶ πάν- 

των τῶν δειχνυμένων ἀρχαί, μήτε μὴν τὴν εὐήϑη ἐχείνην ὑπόϑεσιν εἶναι 
δυνατὸν ὡς ἐχάστης μὲν ἐπιστήμης ἰδίας ἀρχὰς ἐχούσης, ἑχάστην ὃὲ αὐτὴν 

25 ξαυτῇ τὴν αὐτὴν εἶναι, εἷς ἔτι, φησί, περιλείπεται τρόπος, xal ὃν δυνατὸν 

τὰς αὐτὰς εἶναι λέγειν ἀρχάς. ἴσως γὰρ ἐρεῖ τις, ὅτι οὕτως at αὐταί εἰσιν 

ἀρχαί, οὐχ ὅτι διὰ τῶν αὐτῶν πάντα δείχνυται, ἀλλ᾽ ὅτι συγγενεῖς μὲν 10 

πᾶσαι, ἄλλαι δὲ πρὸς ἄλλην ἐπιστήμην χρήσιμοι, ὥσπερ χαὶ αἱ γεωμετριχαὶ 

ἀρχαὶ αἱ αὐταὶ v εἰσι πᾶσαι γεωμετρίας, ἄλλη μέντοι πρὸς ἄλλο ϑεώρημα 

30 Xon. ici yàp ἀρχαὶ τυχὸν τὸ σημεῖον, T, γραμμή, τὸ ἐπίπεδον xai 
τὰ λοιπά, à διὰ μὲν τοῦ τὸ σημεῖον ἀμερὲς εἶναι δείκνυται τυχὸν τόδε 

τὸ ϑεώρημα, διὰ δὲ τῆς γραμμῆς ἄλλο, xal ἄλλο δι’ ἄλλης. τί οὖν 

1 μαϑήμασι τοῖς om. Ra 9 αὐτὰς RU: τὰς αὐτὰς ἃ (f): ταύτας Arist. 

8 an (ὅτι) «c0? διαφερομένων, om. 9 ὄντων U 9 àé «tc U 9. 10 ἰατρικῆς 7, 

φυσιχῆς ἢ μουσιχῆς Ra 10 post πρώτην add. εἶναι ἃ τὴν delevi 7, ἐπὶ U: ἐπὶ 

δὲ Ra 12 ante ἔστι add. οὐχ a! τοῦτο ἰδεῖν a! 13 post ἀντιδιῃρημένα 

add. γε ἃ ἡ οὐσία post 14 ἀσώματον colloc. ἃ 14 post εἰς prius add. τὸ U 

15 ἕχαστον KR χατηγορουμένων Ra! γένος ἐστὶν ἀμέσως κατηγορούμενον a! 

16 μήϑ᾽ U (D M) 11 post ἑτέρας add. λείπεται εἰ συγγενεῖς R 19. 20 τὸν ἐπι- 

λείποντα Ra 24 ἑχάστης (ante δὲ) R 25 mapale(rexvat Ra 29. 30 ἄλλη δὲ 

πρὸς ἄλλην χρησίμη ϑεωρίαν a! 32 δι᾽ ἄλλου ἃ 
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΄ ᾿ - » - , , ^ vs NU EL 
χωλύει πάντων μὲν τῶν ὄντων συγγενεῖς εἶναι τὰς ἀρχάς, OV ἄλλων δὲ Tb 
ἄλλα δείχνυσϑαι, διὰ τῶνδε μὲν τὰ γεωμετριχά, δι᾿ ἄλλων Oi τὰ ἀριϑμη- 15 

τιχὰ ἢ φυσιχὰ ἣ ὁτιοῦν ἄλλο; ὅτι Oi οὐδ᾽ οὕτω, φησίν, ων 

RR A 

νδέχεται, xol 
ὧν Dopeimpoen Eco δέδειχται γὰρ ὅτι αἱ ἀρχαὶ coq- e o c) εἰ o e 

xe? 
L2 o x 1} *x 

- , ' €- Y 

5 Ἰενεῖς εἰσι τοῖς ἀπ’ αὐτῶν’ τὰ δὲ πράγματα διάφορα τοῖς γένεσιν: ὥστε 

χαὶ αἱ ἀρχαὶ τοῖς γένεσι διάφοροι. διττῶν γὰρ οὐσῶν τῶν ἀρχῶν, ὡς 
^I Dye τ e , MA I - ΄ , ε eS E 1 4 

δεόξιχται, ἐς ὧν αἱ ἀποδείξεις (αὗται δέ εἰσιν αἱ χοιναὶ ἔννοιαι) xai περὶ 
» e SE NUN m * a Ὁ. , - p ? - ze - 0 Ἢ 

οὗ αἱ ἀποδείξεις (αὗται δέ εἰσιν αἱ ἄμεσοι προτάσεις ἐχ τῶν ὑποβεβλη- 

μένων ἑχάστῃ ἐπιστήμῃ γενῶν λαμβανόμεναι), αἱ μὲν προτάσεις ἐξ ὧν αἱ 

10 ἀποδείξεις αἱ αὐταί (οὔ φημ! δὲ ὅτι πᾶσαι αἵ χοιναὶ ἔννοια! τοῦ αὐτοῦ ?0 
δ» 3 —- [^ - Ὁ - Ld , gw 

γένους, ἀλλ᾽ ὅτι: πᾶσαι αἱ ἐπιστῆμαι χρῶνται αὐταῖς). αἱ μέντοι περὶ ob, 
ἣν. *, ^ - ^ ^ 

αὗται ἐξ ἀνάγχης τῷ γένει διάφορο!. ἕτερον γὰρ ὃ Sprite τοῦ μεγέϑους" 
' τὸν Ὁ ^ , ΄ ' Y 

ἀντιδιῃρηνται γὰρ ἀλλήλοις" τὸ μὲν γὰρ (egenos συνεχές ἐστι ποσόν, ὃ ὃὲ 

ἀριϑμὸς διωρισμένον ποσόν: δῆλον οὖν ὅτι xol ai προτάσεις αἱ λαμβανό- 
25—N “- o ^ Ἂν - €- SAT - , 

15 μεναι ἐπὶ τοῦ ἀριϑμοῦ ἕτεραι ἂν εἶεν παντελῶς ταῖς ἐπὶ τοῦ μεγέϑους 
» ' 

- M τ με οὐδαμῶς ἄρα τὰς αὐτὰς εἶναι πάντων ἀρχὰς δυνατόν. 25 

p.88b30 Τὸ ὃ: ἐπιστὴτ 

Καὶ τοῦτο οἰχεῖον τοῖς περὶ ἐπιστήμης λόγοις τὸ ϑεώρημα, διαχρῖνον 
20 fjpiv τὴν δόξαν ἀπὸ me ἐπιστήμης xal τὸ δοξαστὸν ἀπὸ τοῦ ἐπιστητοῦ. 

ED] διαχρίνει ὃὲ τὴν μὲν δόξαν τῆς ἐπιστήμης τῷ τρόπῳ τῆς ὑπολήψεως, τὸ 30 
D D i? 

0& δοξαστὸν τοῦ ἐπισ τ τῷ δεῖξαι διάφορα εἶναι τὰ ὑποχείμενα δόξῃ 

τε χαὶ ἐπιστήμῃ" οὐδὲ γὰρ ἀρχεῖ τὸ διαχρῖναι ἀπ᾽ ἀλλήλων ὌΝ ἐνεργείας | 
ἘΣ δεῖξαι ἅ περὶ OTCT TE  δὴ rA fs BÉESL εἰς τὸ δεῖξαι ὅτι xal περὶ ἃ αἱ ἐνέργειαι διάφορα. ἀπορήσει γὰρ ἐφεξῆς, 

μήποτε xal εἰ διάφορά ἐστι δόξα xai ensis 1, αλλ οὖν [xci] τὸ ὑποχεί- 
μενον τὸ αὐτό, ὡς δύνασϑαι τὸ αὐτὸ ὅπερ ἐστὶ δοξαστόν. τοῦτο xol ἐπι- 

ιῷ οι 

P342 
στητὸν εἶναι, ὡς εἶναι τοῦ αὐτοῦ χαὶ οηζαν χαὶ nter xa si τοῦτο, 

, πῶς πάλιν οὐ ταὐτὸ δόξα xai ἐπιστήμη; διὰ τοῦτο οὖν ἀμφότερα δείχνυσιν, 35 

ὅτι xai ἣ δόξα τῆς ἐπιστήμης ἑτέρα xal τὸ δοξαστὸν τοῦ ἐπιστητοῦ. 
80 δόξαν δέ φησι τὴν din: το γὰρ βούλεται τὴν ἐπιστήμην διαχρῖναι" 

τῆς τὰρ ππηδομο ens οὐδὲν ἔοιχεν ἐπιστήμῃ. διαφέρει οὖν ἢ ἐπιστήμη 

τῆς δόξης, ὅτι ἢ υὲν ἐπιστήυη ὑπόληψίς ἐστιν ἀμετάπειστος xal ἀεὶ ὡσαύτως 

ὃ ἄλλως KR οὐχ, sed ante ἐνδέχ. U 6 διάφοροι τοῖς γένεσι ἃ οὐσῶν ἃ: 

ὄντων RU Ἢ δέδειχται] c. ἡ p. Τῦ 899 sq. 8 ἃς U: ἃ ἃ post ἄμεσοι add. 

ἀρχαὶ, ἤγουν ἃ éx τῶν---Σ. προτάσεις om. Ra 11 post γένους add. εἰσὶν a 

ἑαυταῖς R οὗ om. Ra! 12 αὗται ἃ": αὐταὶ U: αὐτῆς Ra! διάφοροι τῷ 

γένει ἃ 15. ἐπὶ alt. U: ἀπὸ Ra 16 δυνατὸν post ἄρα colloc. ἃ 18 δόξης 

χαὶ οπ. κὶ 19 διαχρίνον ἃ: διαχρίναι RU 20 ἀπὸ τοῦ δοξαστοῦ R 98 ob R 

τὸ om. Ra 24 ἀποδεῖξαι ἃ ἡ ἐνέργεια διάφορος a ἐφεξῆς] p. 89211 sq. 
25 xai primum om. a εἰ om. Ra post δόξα add. μὲν a χαὶ tert. delevi 

28 ταυτὸν U 80 ταύτην a! διαχρῖναι τῆς ἐπιστήμης Ra! 81 τῇ γὰρ Ψψευδῃ 

δόξῃ χατ᾽ οὐδὲν ἃ 32 μετάπειστος R: ἀμετάπιστος U 

Comment, Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 21 
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ἔχουσα, f, δὲ δόξα ὑπόληψις ἣν ἐνδέχεται xoi ἄλλως ἔχειν. ἐχ τούτων Vlv 
δὲ xal τὰ περὶ ἃ ἐνεργοῦσι δῆλα, λέγω δὴ τό τε ἐπιστητὸν xal τὸ δοξαστόν 

ἐπιστητὸν μὲν γάρ ἐστιν ὅπερ ἐξ ἀνάγχης ἐστὶ χαὶ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, 40 

οἷον τὸ ϑερμαίνειν τὸ πῦρ T, τὸν οὐρανὸν χύχλῳ χινεῖσϑαι: δοξαστὸν OE τὸ 
Li Y » » » ΦΧ 

πεφυχὸς ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν. ἔτι δὲ πάλιν χαὶ δόξα χαὶ ἐπιστήμη διάφοροί c 

, » [4 ^ * » e i 

εἰσιν, εἴ qs f$, uiv περὶ ἄλλο T, δὲ περὶ ἄλλο ἔχει ὑποχείμενον, ὥστε δυσὶ 

τούτοις διαφέρειν τῆς δόξης τὴν ped τῷ τε τρόπῳ τῆς Dro xai 

τῷ ὑποχειμένῳ περὶ ὃ ἢ ὑπόληψις. ὅτι δὲ T, δόξα περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἄλλως 

r^ ἔχειν χαταγίνεται χαὶ τὴν περὶ τούτων ὑπόληψιν δόξαν εἰώϑαμεν χαλεῖν, 45 

10 πιστοῦται xoi διὰ τοῦ λόγου xal διὰ τῆς χοινῆς τῶν ἀνθρώπων χρήσεως. 
^ CI 

(η. εἰ τῶν ὰΡρ ὄντων, PIDE τὰ μὲν οὕτως ἐστὶν ὡς μηδέποτε ἄλλως ἔχειν, τὰ 
ὃὲ υόνον ὑπάρχει, οὐ μὴν ἐξ ἀνάγχης, ἀλλ᾽ οἷά τέ ἐστι xal μὴ ὑπάρχειν. 

χαὶ δῆλον ὅτι διαίρεσιν τῶν ὄντων ποιούμενοι οὐ παραληψόμεϑα τὰ ἀδύνατα" 
ταῦτα 1ὰρ οὐχ ὄντα, οἷον τὸ τὸν ἄνϑρωπον ἄλογον εἶναι. περὶ τίνων οὖν, 

15 φησίν, ὑπόληψις dv εἴη ἢ δόξα: T, περὶ τούτων ἃ ὑπάρχειν ἐνδέχεται xoi 50 
υἢ ὑπάρχειν, οἷον τὸν Σωχράτην λούεσϑαι 7, μὴ ἣ φιλοσοφεῖν ἣ μὴ φιλοσοφεῖν. 

ὅτι γὰρ ἢ ἐπιστήμη οὐ χαταγίνεται περὶ ταῦτα, δῆλον: ἢ μὲν γὰρ ἐπίστασίς 
τίς ἐστι χαὶ μονὴ τῶν ὑπειλημμένων ὡς ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, ἐξ οὗ χαὶ 

τὸ ὄνομα εἴληφεν: ἢ 0b δόξα ὑπόληψις ἁπλῆ, ἣν καὶ μεταπεσεῖν ἐνδέχεται. 

20 οὐ γὰρ ἀδύνατον τὸν δοξάζοντα, ὅτι ἀϑάνατος T, ψυχή, αὖϑις μεταδοξάσαι 

πιϑανοῖς ἐντυχόντα λόγοις ὅτι ϑνητή, τὸν μέντοι ἐπιστάμενον ὅτι ἀϑαάνατος 

ἀδύνατόν ποτε πιστεῦσαι ὅτι ϑνηϊτή ἐστιν. εἰ οὖν τὰ μὲν ἐνδεχόμενα 12r 

δύναται xai ἄλλως ἔχειν, περὶ ταῦτα δὲ ἐπιστήμη ἐστίν. T, δὲ ἐπιστήμη 

περὶ τὰ ἀδύνατα ἄλλως ἔχειν, τὰ ἄρα δυνατὰ ἄλλως ἔχειν ἀδύνατα 

τῷ οι 

» »" » y σ ὟΝ, . , , ^ , , 
εἴη dv ἄλλως ἔχειν, ὅπερ ἀδύνατον xal ἄτοπον. εἰ τοίνυν μὴ ἐνδέχεται 

περὶ ταῦτα εἶναι τὴν ἐπιστήμην, λείπεται περὶ ταῦτα τὴν δόξαν χαταγίνεσϑαι, 

ὅπερ δεῖξαι mpoíxstto. χαὶ T, χοινὴ δὲ τῶν ἀνθρώπων χρῆσις μαρτυρεῖ. 

ὅταν γὰρ βεβαίως ἴσμεν τι, εἰώϑαμεν χεχρῆσϑαι τῷ ᾿εἐπίσταμαι᾽ - ὅταν δὲ ὅ 
- ^ , M » » A CN - ) P1 v ^ , 

τῶν δυναμένων xol ἄλλως ἔχειν, τὸ 'Ooxci μοι᾿ φαμὲν χαὶ ὅτι δοξάζουσιν 

30 οἱ πολλοὶ περὶ τοῦδε τοιῶσδε, οὐδαμῶς χρωμένων ἡμῶν ἐπὶ τῶν ἐξ 
ἀνάγκης ὑπαρχόντων τῇ τοιαύτῃ φωνῇ ἀλλ T, τῷ ᾿ἐπιστάμεϑα᾽ 7, “ἴσμεν᾽ 
E ORA LS , ) "M €- , 5 ^N -— 5 , ^ eo ,F ἢ ᾿γινώσχομεν᾽ T, τοῖς τοιούτοις. ἐχ δὲ τῶν εἰρημένων δῆλον ὅτι δόξαν 

- - - - » -— ^ 332 T 
ἐνταῦϑα χαλεῖ ob τὴν γνῶσιν τοῦ ὅτι ἄνευ τοῦ διότι ἀλλ΄, ὡς εἶπον, τὴν 

4 ἡ U: καὶ τὸ Ra 9 ἔτι Ua: ταῦτα R 9. 6 διαφέροιεν R 6 post εἰσιν 

add. zal χατὰ ταῦτα οὖν πάλιν, xal T, δόξα καὶ ἡ ἐπιστήμη διαφέρουσιν à δυσὶ Ua: 

δίδωσι R 7 τὴν ἐπιστήμην τῆς δόξης U 13 ποιούμενοι τῶν ὄντων ἃ 14 περὶ 

τούτων Ra 15 ἡ scripsi: ἣ Ua: ἣν R δόξει, om. 7, R 4 om. R 

post ἐνὸ. add. δὲ αὶ 16 οἷον (xó) conicio τῷ σωχράτει U 7, alt. a: om. U: 
7—1, μὴ om. R φιλοδοφεῖν alt. om. a 11 an (ἐπιστήμη) ἐπίστασίς ἢ 18 ἀδυ- 

νάτων scripsi: ἀδύνατον RUa 20 δόξαντα R 21 ἐντυγχάνοντα ἃ 22 μὲν 

om. R 23 δύνανται R δὲ prius om. a! ἐπιστήμη ἐστὶν Ua?: ἡ δόξα Ra! 

24 ἀδύνατον à! δυνατὰ a?: ἀδύνατα RU: ἀδύνατον a! ἀδύνατα εἴη ἂν Ua?: δυνατὰ 

ἂν εἴη Ra! 1 προὔχειτο ἃ 91 τοιαύτῃ Om. ἃ ἡ τὸ U post ἣ alt. 

add. τῷ ἃ 33 ὥστε εἰπὼν R 
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30 

ἄνευ συλλογισμοῦ τοῦ 
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^ [4 , UJ ^ M * M ν - 

περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ὑπόληψιν. τὴν ὃὲ περὶ τὰ ἀναγχαῖα, εἰ μὲν ἄνευ τὸν 
^ - - »ν - - ^ ^N 

συλλογισμοῦ χαὶ τῆς αἰτίας εἴη, ἐπιστήυην χαλεῖ τοῦ ὅτι, εἰ Oi μετὰ συλλο- 
^ 

ὃ γισαοῦ xat τῆς αἰτίας. ἐπιστήμην τοῦ διότι. ὡσαύτως δὲ xai τὴν μὲν 
- σ ' 

τοῦ Ott χαὶι Im^ CS. 

4v S - 

, ' ba 

τι ονον. τὴν 6E ἽΞ xà συλλογισμοῦ xoi 
τοῦ διότι. 

p.88b32 Ἔστι δέ τινα ἀληϑῆῇ μὲν xal ὄντα ἐνδεχόμενα δὲ xal 
ἄλλως ἔχειν. 

' 

* ET d genio " - ^A * 

ἐπιστήυη, βούλεται εἰπεῖν xai δόξα ἐν τίσιν. 
, 

ui τ ῷ, 
' ^ - , hd M 

à dknÜT, προσέϑηχε xal ὄντα. χαὶ ὃ 
2 , M σ ΘΝ Y - , ' 5» 

ἐξηγούμενος τὸ χωρίον φησὶν ὅτι διὰ τοῦτο προσέϑηχε xal ὄντα. ize 
^ - ' hd , αἱ ^ *$* , L4 e v e »ν 

ὶ τῶν μὴ ὄντων ἐστὶ τὸ ἀληϑές, ὡς ὅταν εἴπω ὅτι οὐχ 

λαφος. ἔλεγε ὃὲ ὃ φιλόσοφος μἢ χαλῶς τοῦτο λέγειν τὸν 'AX 

με M , — ^ * , - » 

ὃν μὲν ἀληϑῶς δὲ λεγόμενον ὅτι οὐχ ἔστι, τοῦτο ἀδ 
KA a ^ , PB F«4 PEN 

αὕτη δὲ οὐ δόξης ἀλλ uerus ἢ ὑπόληψις. ἔχ παραλλή 

δεῖν ἀχούειν τὸ ἀληϑῇ μὲν xal ὄντα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. ἀλλ᾽ ἐπε' 
* - -w 

ἐπὶ τῶν μὴ ὄντων ἐστὶ xai τὸ ἀναγχαῖ δ' », μᾶλλον δὲ τὸ ἀδύνατον, 
, c v c * 2 *1 

χόμενον (ὅταν piv qàp εἴπω “τραγέλαφος οὐχ ἔστιν᾽, ἀληϑὲς 
δύνατον εἶναι: ὅταν δὲ εἴπω νῦν οὐ λούομαι, νῦν οὐ βαδίζω᾽ 

^ 

μὴ πρὶ ὑενος μηδὲ βαδίζων, ἀληϑὲς [uiv] εἶπον μόνον, ἐνδεχόμενον | u£vcot 
ν σ 8. δὰ * » - Ἃ » 

εἶναι δῆλον ὅτι τοῦ ἐνδεχομένως uy, ὄντος δόξα ἂν sim, οὐχ ἐπιστήυ , i wid i* Ὁ" 

ὥστε χώραν (ἄν) ἔχοι ἢ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐξήγησις" προσχέοιτο γὰρ ἂν τὸ ὄντα 

πρὸς διάχρισιν τῶν ἀληϑῶν μὲν xai ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν uX ὄντων 
à MA, Hi ^ * , » - ' , 

ὃέ, ὡς τὸ τὸν «ἡ λουόμενον εἰπεῖν ur, λούεσϑαι. 

p.88b35 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ νοῦς" λέγω γὰρ vot 
3 ^ 2 ^-^ 

οὐδὲ ἐπιστήμη ἀναπόδε 

, ^o o M JU $5.9 M v 

Βουλόμενος δεῖξαι ὅτι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ ἄλλως ἔχειν υόνη 
, e ^, ΄ 

5 τῶν λογιχῶν τῆς Ψψυγῆς ÓOovauscvy i £g χατα γίνεται. διαίρεσιν τυῖν 
i i D i jt D li 

παραδίδωσι τῶν λογιχῶν τῆς Ψυχῆς δυνάμεων. xai χαλεῖ τὴν uf» τινα 

» 

νοῦν, τὴν ὃξ ἐπιστήμην, τὴν δὲ δόξαν. τὴν δὲ ἐπιστήμην διαιρεῖ δύ 

ἐχόντων 
, 

te τὴν διὰ συλλογισμοῦ γνῶσιν τῶν ἀναγχαίων χαὶ ἀεὶ ὡσαύτως 

ὄειχτον xal πρότερον xai εἰς τὴν ἀναπόδειχτον ἐπιστήυην. τὴν δὲ ἀναπ 

t 

10 

25 

1 post ἀναγχαῖα add. ἐπιστήμην a 9 zai ὁ RU: ὁ piv a 11. 12 post τραγέλα- 

qos add. τοῦτο δέ φησιν ὁ ἀλέξανδρος R 12 λέγειν τοῦτο ἃ 15 ἐπιστήμη R 

καὶ prius om. Ra. 11 xai om. ἃ post ἀναγχαῖον add. zai R 18 ἀλη- 

9o; U 20 μὲν delevi ante ἐνδεχόμενον add. μὴ (quod post μέντοι transponi 

voluerat Waitz Organ. II p. X) a 21 ἐνδεχομένου Ua ὄντα αὶ 22 
addidi ἔχει Ra 24 μὴ prius scripsi: μὲν RUa post λούεσϑαι add. τὸν δὲ 

βαδίζοντα μὴ βαδίζειν ἃ 25 γὰρ Ua Arist.: δὲ R (n) 32 συλλογισμοῦ a: συλλο- 

γισμῶν RU 93 post ἀναπόδειχτον alt.:: add. ἣν R: ἥνπερ a πρότερον] p. 88b27 

16 

?r* 

av 
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διεῖλεν εἴς τε τὴν τῶν ἀμέσων προτάσεων ὑπόληψιν xal εἰς τὴν τῶν 79r 
"ἣν; *, 

χοινῶν ἐννοιῶν γνῶσιν, ἐξ ὧν xal τῶν ἀμέσων τό θυ οἱ ἀποδειχτιχοὶ 
συλλογισμοὶ γίνονται, χαὶ χαλεῖ ταύτην ἐπιστήμην, λέγω δὴ τὴν ἀναπό- $5 

δειχτον, τοῦ ὅτι ἄνευ τοῦ διότι. ὁμοίως δὲ χαὶ τὴν δόξαν διαιρεῖ, ὡς ἤδη 

σι φϑαάσαντες εἴπομεν. νοῦν δέ φησι τὴν ἀχροτάτην τῆς ψυχῆς δύναμιν xal ἣν 

ἢ τῶν ϑείων ἀντίληψις κατὰ τὰς χαλουμένας ἁπλᾶς ἐπιβολὰς γίνεται. εἶπε δὲ 

χαὶ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ὅτι “᾿χαὶ οὐ μόνον ἐπιστήμην εἶναί τινά TON ἀλλὰ 
^ ΕῚ hl L4 e αἱ ἀρχὴν ἐπιστήμης, T, τοὺς ὅρους γινώσχομεν᾽᾽. ὅρους χαλῶν τὰ ϑεῖα xol 

e Ld Ἁ — Ὑ 5 ^ ^N , , 

νοητὰ εἴδη ὡς δριστιχὰ xai οἷον πέρατα τῶν ὄντων. ἀρχὴν δὲ ἐπιστήμης 

10 τὸν τοιοῦτον νοῦν χαλεῖ, διότι ἢ τῶν χοινῶν ἐννοιῶν λῆψις xat ὅλως ἣ τῶν 40 
d , "7 ^ - LEES ΄ 

ἀμέσων προτάσεων γνῶσις ἄνευ συλλογισμοῦ ἡμῖν παραγινομένη ἐσχάτη 
τις Égtt xai i E ἐνέργεια τοῦ νοῦ τούτου. inp οὖν ὅτι ἢ διάνοια 

^ 

xowüz dv χατηγορηϑείη χατὰ τὰ ἐνταῦϑα sape gen τῆς, τε ἐπιστήμης 

χαὶ τῆς δόξης τῆς διὰ συλλογισμοῦ, τῆς ποιᾶς αὐτῶν ἐνεργείας ὄνομα 

18 οὖσα. περὶ μὲν οὖν τῶν ΠΩΣ τῆς Ψυχῆς τοσαῦτα. δείξας ὃξ ὅτι 
e *, , N 5 , ^ 

ἢ ἐπιστήμη T, διὰ συλλογισμοῦ οὐχ ἔχει περὶ τὰ ἐνδεχόμενα, ἴ qe αὐτὴ 

e ὦ 
᾿ ^A , ^ , L3 uiv Ot ἀναγχαίων πρόεισι xal τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων, τὰ δὲ ἐνδεχό- 45 

αξνα ἄλλοτε ἄλλως ἔχει, δείχνυσιν ὅτι πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ ὃ νοῦς περὶ 

τὰ ἐνδεχόμενα ἕξει, εἴ ys ἀρχή ἐστιν ἐπιστήυνης;, οὐδὲ μὴν ἢ ἀναπόδειχτος 

90 ἐπιστήμη xal γὰρ αὕτη τῆς διὰ συλλογισμοῦ ἐπιστήμης ἀρχή. λείπεται 
o c S c1 

-— 
x o ̂ 

Kv S AC zi 
M ' 3. 

sept τὰ &vos) 

"ee 

΄ ^ » hA , Φ b 

óusva χαὶ ἄλλως ἔχειν χαταγίνεσϑαι, T, xal 
διαφέρει τῆς ἐπιστήμης. τοῦτο δὲ ἣν αὐτῷ τὸ προχείμενον δεῖξαι. 

* RS 

p.88b37 ᾿Αληϑὴς δ᾽ ἐστὶ νοῦς xat ἐπιστήμη xai δόξα xal τὸ διὰ 50 

τούτων λεγόμενον. 

τῷ σι “Ὥσπερ συμπέρασμα ἐστι τοῦτο τῶν εἰρημένων. εἰ γὰρ αἱ δυνάμεις 
τῆς ψυχῆς, αἷς ἀληϑεύομεν, αὗταί εἰσιν αἱ εἰρημέναι, λέγω δὴ νοῦς 
χαὶ ἐπιστήμη χαὶ δόξα, χαὶ τὰ διὰ τούτων λεγόμενα, τουτέστιν 

ὅσα ἂν &x τούτων διὰ συλλογισμοῦ δειχϑείη, ἵνα εἴπῃ τὴν διὰ συλλογισμοῦ 
ἐπιστήμην xai δόξαν, | τῶν 65 ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἀναγχαῖα, ἅπερ ἐστὶ τῶν 

30 xal ἀδύνατα ἄλλως ἔχειν, τὰ δὲ ἐνδεχόμενα, ἔχει ὃὲ T, ἐπιστήμη περὶ τὰ 
ἀναγχαῖα, λείπεται τὴν δόξαν περὶ τὰ ἀληϑῆ μὲν ἔχειν οὐ μὴν ἀναγχαῖα 

ἀλλ᾽ ἐνδεχόμενα xal ἄλλως ἔχειν. χαὶ αὕτη αὐτῶν T, διαφορὰ ἂν εἴη. 

2 προτάσεων om. ἃ ὃ xai om. a! ὃ. 4 aei ἀναπόδειχτον ἐπιστήμην . ὁμοίως a! 

4 τοῦ prius scripsi: τὴν RUa? ὅτι om. R 5 εἴπομεν] p. 323,8 ἀκροτά- 

τητα R 6 γίνονται U 6.7 ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] c. ὃ p. (2b 28 '( xai alt. 

om. à 9 οἷον xci R 10 post διότι add. xoi U 11 δι᾿ RU: περὶ τῶν ἃ 

18 ἔχειν ἃ post δείχνυσιν add. οὖν U 20 post ἀρχή add. ἐστιν ἃ 21 ἣ 

libri 23 ἐστιν ὁ νοῦς R 24 λεγόμενα U (D) 26 οἷς R 2' χαὶ primum 

om. ἃ 28 συλλογισμῶν pr. l. U ἵνα εἴπῃ RUa?: ἀληϑῆ εἰσι a! συλλογισμῶν 
alt. 1. Ua? post συλλογισμοῦ alt. add. λέγων a! 29 ἐστὶ om. R 

80 ἀδύνατον ἃ 81 cr; R 32 post αὕτη add. piv a ἂν εἴη ἡ διαφορά a 

a 
: 
ἢ 
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p.88b37 Τοῦτο δέ ἐστιν 

Τουτέστιν f; δόξα, ἥτις περὶ τὰ SE uva ἘΠ 1}. ται: ὑπόληψίς ὅ 
M 

ἐστι τῆς ἀμέσου προτάσεως xal μὴ ἀναγχαίας" εἴπομεν γὰρ xal 
m. e *, , *, ^ , *, e » *, 1 Mi 

à πρότερον ὅτι οὐ υόνον ἀποδειχτιχαί εἰσιν αἱ apsoot προτάσεις ἀλλὰ χαὶ 

διαλεχτιχαί τ 

χατὰ φύσιν εἶναι ἐνέργειαν, τὸ τοιοῦτον διαλεχτιχή ἐστι πρ 

Πιστοῦται ὅτι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἔχ 

χρήσεως: φαυὲν γὰρ ἀβέβαιον εἶναι τὴν δό 

E αι χαὶ ἄλλως ἔχειν. τούτων οὖν 

NP 5 30v ΄ ^/rR e , M N [4 M 
χαὶ ἔνδοξοι. γάρ τινι δόξῃ. ὡμολόγηται τὸ τὴν ἡδονὴν t 

ρότασις ἄμεσος" 

χαὶ τὸ τῷ [Πλάτωνι δοχεῖν ἀϑαάνατον εἶναι τὴν Ψυχὴν δυοίως 
, , Y w£R 
εστι πρήτασις ξενόοζος. 

Καὶ ὁμολογούμενον δ᾽ οὕτω τοῖς φαινομένοις ἐστίν' Tj 10 

ai ἢ φύσις ἣ τοιαύτη. 

(ἡ et 2 za o Oo. " ε ξ -ς XN S ed 
zl [0] 45] ὌΝ [E] C» εὶ gt — 

α μεταπίπτει T, ἐξ ἀληϑοῦς ψευδὴς γινομένη T, xal ὅλως μεταβαλλο- 
- ^ A ΝΡ» - 5 , 

y τοῖς πράγῃμασ! τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων συμμετα- 

(QU. ὦ) βάλλεσϑαι. οὐχ ἂν δέ τις τὸ τοιοῦτον εἴποι ἐπὶ ἐπιστήμης» ὅτι μεταβαλ- 
c ts - ^ ΄ v ΄ - 

λονται ai ἐπιστῆωαι Tp ὅλως ἀβέβαιον ἢ ἐπιστήμη. ἔπειτα, φησίν, οὐδεὶς 
y Db ^5 T 

ἀνθρώπων οἴεται δοξάζειν περί τινος, ὅταν oiüzy ὅτι οὐχ ἐνδέχεται 

420 ἄλλως 
i 

Y -" 5 2 ^ ἔχειν τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ἐπίστασϑαι: δοξάζειν δέ, ὅταν οἴεται 30 

δύνασϑαι xal ἄλλως ἔχειν. τίς γὰρ ἂν εἴποι ποτὲ ὅτι δοξάζω περὶ τοῦ 
ἡλίου ὅτι ἀνατελεῖ αὔριον: ἀλλ᾽ ὅτι ἔσται ὑετός, εἰ τύχοι, T, πόλεμος ἤ τι 

; δὴ τῆς μὲν δόξης περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἐχούσης, τῆς δὲ ἐπι- B l js 8ξὲν οὐτὴς πέρ! τ E z bz E» 4n 2) τῇ ἘΠ ἘΠΕ 

' 3 - 

περὶ τὰ ἀναγχαῖα. 

95 ρ.89411 Πῶς οὖν οὐχ ἔστι τὸ αὐτὸ δοξάσαι xal ἐπίστασϑαι, καὶ 
^ 5 y ΝΣ» Σ , y ΄ e ὃ οὐχ ἔσται ἣ δόξα ἐπιστήμη, εἴ ttc ϑήσει ἅπαν ὃ οἶδεν 

, mos , ἐνδέχεσϑαι δοξάζειν; 

"Azo , p ' Ti. om » δ τίϑετ ^ rA MA Ur sr e ZU s Ξ oz 
ΔΔποριαᾶν τινα οἱἵὰ τούτων ἐεχτιῦξται, ("ep f| 9 χαι προτξερον ξιπομξν. 25 

umts 
, " GOYA. ὃ pues SENSUS Eh rx σ ESL RR 

γάρ, φησίν, St ἐνόεχεται τὸ QU0x0 Οοοζάαστον au χαὶ ἔπι ἰστητον 

* M e »"» M , f Mi , , , - Lo e y - bd 

30 &tyat, χαὶ Ti δόξα χαὶ Ἢ Ξπιστη μὴ τὸ αὐτὸ ἐστιν: οἷον Ott εσται ἔχλειψις, 

εἰ τύχοι, μετὰ τοσάσδε ἡμέρας, εἰ μέν.τις οὕτως οἴοιτο ὡς μὴ ἐνδέχεσϑαι 

ἄλλως ἔχειν ak ἢ ἐξ ἀνάγχης τοῦτο γενήσεσϑαι, οὗτος ἐπιστήμην ἔχει 

1. 2 «ai μὴ ἀναγχαίας om. Arist. 8 post ὑπόληψις add. τις K 9 πρότερον] 

p. 218,11 sq. at om. R 6 τὸ γὰρ---ὡμολογῆσϑαι καὶ 8 τῷ om. R ὁμοίως 

alt. RUa?: χαὶ ἔστι xal τοῦτο a! 9 ἐστι om. a! 10 ἐστίν om. a Arist. 

12. 18 "Oct — χρήσεως τοῦτο πιστοῦται a 13 post δόξαν add. 7, RU: om. a 

14. 15 1, δόξα 1, περὶ αὐτῶν U 15 ὡς ἐξ ἀληϑῶν ἃ 20 δοξάζει Ra οἴηται U 

25 οὐχ om. Arist. ef. p. 326,20 26 ἔσται R. Arist.: ἔστιν a (D c): ἄρα U ϑείη R 

28 πρότερον] p. 321,24 sq. 29 αὐτὸ Ra: οὕτω U 92 γίνεσϑαι a 
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τῷ σι 

90 

ἐξ Τὸ , 5 , " d - » M [14 » ' , x 

τουτοὺῦ. €&t δέ τις τὸ αὐτὸ τοῦτο οιοιτὸ μὲν Ott εσται. UT] πάντως δὲ ἐξ 72v 
^ 

ἀνάγχης τοῦτο ἔσεσϑαι ἀλλ᾽ ἐνδέχεσϑαι xoi wy γενέσϑαι, τοῦ αὐτοῦ τούτου 

δόξαν ἔχει, οὐχ ἐπιστήμην. ὁμοίως, εἴ τις οἴοιτο τὸ τρίγωνον δύνασϑαί 

ποτε xal ui δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας, δόξαν ἔχει περὶ 

τούτου, οὐχ ἐπιστήμην" εἰ δέ τις οἴοιτο μηδέποτε ἐνδέχεσϑαι ἄλλως ἔχειν, 

ἐπιστήμην. ἐνδέχεται ἄρα τοῦ αὐτοῦ δόξαν ἔχειν καὶ ἐπιστήμην, xal οὐ 

ιήρηται τὸ δοξαστὸν τοῦ ἐπιστητοῦ. δῆλον δέ, φησί, χαὶ ἐντεῦϑεν" ἐνδέ- 
Ve qp ὥσπερ τοῦ αὐτοῦ δόξαν εἶναι xat ἐπιστήμην ἄνευ συλλογισμοῦ 

χατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον, τὸ ὅτι μόνον εἰδότα ἣ δοξαστιχῶς ἣ ἐπιστη- 
αονιχῶς, οὕτω δὲ x«i διὰ συλλογισμοῦ, εἰ ὃ μὲν δι᾿ ἀναγχαίων χατασχευάζοι 

τὸ τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν τ: ἴσας ἔχειν, 6 ὃὲ δι᾽ ἐνδεχο- 

μένων προτάσεων, xai ἀναλύων ἑχάτερος μέχρι τοσούτου ἀναλύσει, μέχρις 
ἂν εἰς τὰς ἀμέσους ἔλϑῃ προτάσεις, 6 μὲν ἀναγχαίας ὁ δὲ ἐνδεχομένας. 

ὥστε εἴπερ τὸ αὐτὸ χαὶ δοξαστιχῶς χαὶ ἐπιστημονιχῶς ἔστι συλλογίσασϑαι 

χαὶ ἢ ἀνάλυσις ἐπὶ ἑχατέρου μέχρι τῶν ἀμέσων προτάσεων, ἔοιχε τοῦ αὐτοῦ 
ἐνδέχεσϑαι xol δόξαν xol ἐπιστήμην εἶναι, xai οὐ διαφέρει τὸ δοξαστὸν 

* 5 
! οὗ ἐπιστητοῦ. εἰ ΄ὶ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, χαὶ T, δόξα τῇ ἐπιστήμῃ ἣ αὐτή 

a ce c x . μὲν οὖν ἀπορία ἐπὶ τοσοῦτον. πρῶτον δὲ τὴν λέξιν τῆς ἀπορίας 

πελϑόντες ὕστερον τὴν λύσιν ἐπισχεψόμεϑα. (0^ (n. 

NU ER CRM » y * S NN. ἧς ον EC Ἐπ M 1 
Πῶς οὖν οὐχ ἔστι τὸ αὐτὸ δοξάσαι xat ἐπίστασϑαι, xal διὰ 

, *, Y e - PF 2 , » , e [4] * 3 , 

τί οὐχ ἔσται ἣ δόξα ἐπιστήμη; εἴ τις ϑήσει ἅπαν ὃ οἶδεν ἐνδέ- 

χεσϑαι δοξάζειν; μέχρι τῶν ἐνταῦϑα T, ἀπορία. εἴ τις, qu ὑπόϑοιτο 

ὅτι οὗ ἐστιν ἐπιστήμη. τούτου χαὶ δόξαν ἐνδέχεριδι εἶναι χατὰ τὸν εἰρη- 

μένον τρόπον, πῶς οὐχ ἂν εἴη τὸ αὐτὸ δοξαστόν τε ἅμα xol ἐπιστητόν; 

p. 894313. ᾿Αχολουϑήσει γὰρ 6 μὲν εἰ 
5 d 

ὃ 
μέσων, ἕως εἰς τὰ ἀμ 

' - 

᾿Αχολουϑήσει, ἀντὶ τοῦ * ἀναλύσει τὸν συλλογισμόν᾽. διὰ τῶν μέσων 
e σ , ^ bl , Y» ^ - » 3 σ᾽ “ἢς , 

ὅρων ἕως εἰς τὰς ἀμέσους ἔλϑ ἢ προτάσεις. οἷον ἔστι δι᾿ ἐνδεχομένων 
προτάσεων χατασχευάσαι ὅτι ἀϑάνατοι αἱ ψυχαὶ τοῦτον τὸν τρύπον: πάντες 

ἄνθρωποι τιμῶσι τοὺς τάφους τῶν προγόνων" ot τιμῶντες τοὺς τάφους 

τῶν προγόνων ϑεραπείας ἕνεχεν τῶν χατοιχομένων τοῦτο ποιοῦσιν" οἵ ϑερα- 

πείας ἕνεχα τοῦτο ποιοῦντες εἶναι τούτους ἡγοῦνται οὺὃς ὑπ οὐδεὶς 

τὰρ τὸν μὴ ὄντα ϑεραπεύσειεν ἄν" εἰσὶν ἄρα τῶν χατοιχομένων at ψυχαὶ 

90 

90 

40 

49 

1 μὴ U: οὐ Ra 8 δόξαν τοῦ αὐτοῦ εἶναι R: δόξαν εἶναι τοῦ αὐτοῦ ἃ 9 προ- 

εἰρημένον ἃ εἰδότα U: εἰδότος R: εἰδότος τινὸς ἃ δοξαστιχῶς scripsi: δοξαστῶς 

RUa 10 δὴ a χατασχευάξζει Ra 11 post τρίγωνον add. ὅτι a ἴσας 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἃ ἔχει ἃ: εἶναι U 14 ἔστι U: τις Ra συλλογίσοιτο R: συλλο- 

γίσαιτο ἃ 15 ἐπὶ ἑχατέρου post προτάσεων colloc. ἃ 16 ἐπιστήμην --- δόξαν ἃ 

20 ἐπισχεψώμεϑα ἃ οὐχ om. Ua cf. p. 325,25 29 ἀπορία R: ἀπόδοσις Ua 

26 ἀχολουϑοῦσι U (ABedfuM n p) 28, 29 διὰ---ὅρων post προτάσεις colloc. Ra 

932 ἕνεχα a 

ATP wor 
D 
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xai οὐ συνεφϑάρησαν τοῖς σώμασιν: αἱ δὲ τῷ σώματι φϑαρέντι μὴ συυ- 

φϑαρεῖσαι ἀλλ᾽ οὖσαι μετὰ τὴν ἐχείνου φϑορὰν ἀϑαάνατοι ἂν εἶεν: αἱ ψυχαὶ 
ἄρα τῶν ἀνθρώπων ἀϑάνατοι. ἔστιν οὖν ἀναλύοντα τὸν συλλογισμὸν μέχρι 
τοσούτου ἀναλῦσαι, μέχρις ἂν εἰς τὴν ἄμεσον χαταντήϊσωμεν πρότασιν, 

M o 
ié(e δὴ ὅτι πάντες τιμῶσι τοὺς τάφους τῶν πρὸ Ἰόνων: τοῦτο γὰρ ἄμεσος 

Br) πρότασις ἐχ τῆς ἐναργείας τὴν πίστιν ἔχουσα. 

Τουτέστιν ὥσπερ 6 PER μέχρι τῶν ἀμέσων ἀνιὼν οὐ μόνον τὸ 

( ων διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ξάζ 
ὥσπερ γάρ, φησί, τὸ ὅτι 

ἔστι δοξαστιχῶς εἰδέναι, οὕτω xal τὸ διότι: ὁ γὰρ σύνδεσμος ὁ “γάρ 
αἰτιολογιχός ἐστιν. εἰ μὲν γὰρ ὁ μέσος ὅρος OU οὗ 6 συλλογισμὸς ἐνδεχό- 
u&yog εἴη, τοῦ ὅτι ἐστὶν ἢ δόξα: εἰ μέντοι ἀναγχαῖος, τοῦ διότι ἐστίν. 
ὥσπερ οὖν χαὶ τοῦ τήμη χαὶ τοῦ διότι, οὕτω ὃὲ xai δόξα. 

) 0 οὖν ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ποτὲ μὲν OU ἀναγχαίων μέσων γνῶναι ποτὲ Oi 
^ cd 

c (ἢ e e C -- (Ὁ τὶ - a 

D s 

i t ἐνδεχομένων, τὸ αὐτὸ ἄρα ἔστι xal δοξάσαι xol ἐπίστασϑαι, ὅπερ ἔδει 

Rm A p^ ^ - , 

.89a331 "EÉàv υὲν διὰ τῶν ἀυέσων δοξάσῃ. Ρ ' h ilt 

[ροσυπαχουστέον “ τὸ Otóct , τουτέστι τοῦ διότι δόξαν ἕξει. εἰπὼν γὰρ 
^ ἄν. Δ Y 9 , b] Q^ M M e 

δοξάσει xal οὐχ ἐπιστήσεται ἀληϑῶς xal τὸ ὅτι xa εὶ o o2 e o. τι 

^ , M ' Y t , , 5 ^ * ᾿ A ᾿Ν ' - *, , 

το διότι xQ «X 0Gzyzs τὰ ξζὴς ἐπηγᾶαγεν εἰπὼν 24V UD zy οιᾶ τῶν ἀμέσων 

δοξάσῃ: 

- ἊΣ) - Ρ» * , 

p.89223 Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ δόξα xal ἐπιστήμη οὐ πάντως ἐστίν. 

᾿Απορήσας, ὅτι ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ δόξαν εἶναι xol ἐπιστήμην, πῶς 

n ταὐτὸν ἐπιστήμη xai δόξα, νῦν ἐν τούτοις τὸν Aóqov xal τῇ ἀπορία 

τὴν λύσιν ἐπιτίϑησ!. χαὶ φησὶν ὅτι οὕτως SEA τοῦ αὐτοῦ O6 
5 - , - 

τοῦ OQUX100 m xai ἐπιστή ἤμην, ὥσπερ xai ψευδῆ xai s δόξα 

εἶναι. πρότερον ὃὲ διαρϑρώσας, πῶς τοῦ αὐτοῦ 

ἀκηϑῆ δόξαν εἶναι, οὕτως δείχνυσιν Ex τοῦ παραὸ 

3 ἀναλύσαντα R 4 φϑάσωμεν U 9 γονέων U 6 ἐνεργείας U 1 ἐχείνως à 

5 om. R 8 ὥσπερ scripsi: εἴπερ RUa 9 γὰρ ἃ . 10 γὰρ (post ὅτι) ἃ 

τὸ ὅτι φησὶν R 11 ἔστι om. ἃ 13 post ἐστὶν alt. add. ἐπιστήμη Ua 14 

primum om. Ra ón 4 δόξα RU: τοῦ δοξάζειν ἃ 15 μὲν om. R ἀν έ- 

cov R et ante ἀναγχαίων ἃ 18 ἂν R δοξάσει a (D f) 19 post γὰρ add. 

ὅτι Ra 21 συνεχὲς ἃ 24 an ὅτε ante ἐνὸ. add. εἰ Ra! τοῦ αὐτοῦ 

post ὅτι colloc. a! xal 

μέσῳ a! τῆς ἀπορίας Ua 
R: οὐ 2! τοῦ αὐτοῦ ἐνδέχεται a! εἶναι om. Ua?: ante δόξαν colloc. a! 21 

alt. om. a! ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ a! 29 εἶναι ἡόξαν ἃ πῶς om. Ra 

zal 

πιστήμην εἶναι a! 25 τούτω Ra! τῶ λόγω R: τ 

2 26 τὸν λύσιν (corr. e λόγον) U οὕτως Ua?: d 



9g PHILOPONI IN ANALYT. POST. I 33 [Arist. p. 89223] o 

στήμην xai δόξαν τοῦ αὐτοῦ εἶναι ἐνδέχεται. ἔστιν οὖν, φησί, τοῦ αὐτοῦ 73r 
χαὶ ψευδὴς δόξα xai ἀληϑὴς τρόπον τινά. xaÜ' ὃ μὲν γὰρ περὶ οὗ ἐστιν 

ἀληϑὴς δόξα, περὶ τούτου ἐστὶ χαὶ ψευδής: οἷον εἰ ὃ μὲν δοξάζοι ὅτι 
ida ᾿Ξ ! , (EE Sx σ nm e E ' Ξ N 

αἀϑάνατος T, ψυχή, ἕτερος δὲ Ott ὕνητή τῷ γὰρ περὶ (02 
M X 5 x [4 

y χαὶ τὸ αὐτὸ ὑπο- 
, , *, Qc Ἂν ^R M lJ ^A e - , - *3 

χείμενον τήν τε ἀληϑῆ εἶναι δόξαν xai τὴν ψευδῆ. οὕτω τοῦ αὐτοῦ ἐστιν 
23 re M ΠΩ NS d » y ἜΝ . 3 2 2d * , 7 ΄ 
ἀληϑὴς xai ψευδὴς δόξα, οὐ μὴν ὡς τὰς αὐτὰς εἶναι ἀλλήλαις τήν τε 

, 

dÀx0T, xai τὴν ψευδῆ. συμβήσεται yàp πλείονα ἄτοπα τῷ λόγῳ. πρῶτον 30 

c 

^ ^ 

μὲν τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι τὴν ἀληϑῆ τῇ ψευδεῖ, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τὸ ἀληϑὲς 
, - , 2 Ν jl ? /, , e A, b] , 

εύδει. τοῦτο δέ ἐστι τὸ τὴν ἀντίφασιν συναληϑεύειν: ἢ γὰρ ἀντίφασις 
- SW EL] 92 3 NUR EAS Dres , ΄ a [e 5 

10 διαιρεῖ τὸ ἀληϑὲς xal τὸ ψεῦδος, ἔπειτα, Φησί, συμβήσεται ὃ δοξάζει τις, 

ux δοξάζειν. εἰ γὰρ δοξάσοιμεν ὅτι ἔστιν, εἰ τύχοι, ἢ ψυχὴ ἀϑανατος, 
», 

ἀληϑὲς δὲ τοῦτο, ψεῦδος δῆλον ὅτι τὸ μὴ εἶναι dÜdvacov. εἰ οὖν ταὐτὸν 
3 ΕΣ ΩΣ ΟΥΑΙ ΕΣ ΤῸ i9 SIEGE AO Uds pU M τούτῳ τὸ ἀληϑές, τὸ δοξάζειν ἀϑάνατον εἶναι s x αὶ x, ὅπερ ἄτοπον. 

ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῆς ἀληϑοῦς xol ψευδοῦς δόξης ἔχει, οὕτω xal περὶ δόξης 80 

18 χαὶ ἐπιστήμης. τῷ μὲν γὰρ sm ἕν xal τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον εἶναι τήν τε 

δόξαν χαὶ τὴν ἐπιστήμην τοῦ αὐτοῦ ἄμφω: χαὶ jet xai ὃ ἐπιστάμενος 
λέξει, ὅτι τοῦ τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαι εἰσί, xal ὃ δοξάζων , ! , ὃ 

χαὶ ἀληϑεῖς ἀμφότεραι αἱ ὑπολήψεις, χαὶ ταύτῃ τοῦ αὐτοῦ δόξα χαὶ ἐπι- 
— , ^ A ^N - , e Ks * n , ^ EL », E os ilte 

στήμη. διαφέρουσι δὲ τῷ τρόπῳ, ὅτι f uiv ἐπιστήμη τὸ ἐξ ἀνάγχης 
90 ὑπάρχον ὑπάρχειν λέγει ἐξ ἀνάγκης, f, δὲ δόξα ἐνδεχομένως: οἷον 6 μὲν 40 

S c 5» CEA M Υλ fw ^ f da 2 , 

ἐπιστήμων λέξει ἐξ ἀνάγχης χινεῖσϑαι τὸν ἥλιον, 6 δὲ δοξάζων ἐνδεχομένως 

χινεῖσϑαι. διαφέρουσιν οὖν τῷ τρόπῳ τῆς ὑπολήψεως. ὥστε περὶ τὸ αὐτὸ 
υὲν τοῦ ἀυφοτέρας εἶναι: τὰς αὐτὰς δὲ εἶναι ἀδύνατον, ὥσπερ οὐδὲ 

Xsdtav τῇ gXnüets wUEDOOC QOL ποσὶ τὸ ἢ" Si ΩΣ sm αὐτὴν τὴν τ ἢ δόξαν τῇ ἀληθεῖ: ψεῦδος ὃξε xat τὸ λέγειν τὸ ἀναγ- 

25 χαίως ὑπάρχον ἐνδεχομένως ὑπάρχειν. ὥστε χοινωνοῦσι μὲν χατὰ τὸ 

ὑποχείμενον τῷ τε περὶ ἑνὸς xal τοῦ αὐτοῦ Deseo εἶναι xat ἀληϑεύειν 
5 , 

ὺ (υ περὶ αὐτοῦ" διαφέρουσι δέ, ὅτι dj μὲν ἐπιστήμη xal τῷ τρόπῳ τῆς ἀπο- 45 4 
ράνσεως ἀληϑεύει, ἢ ὃὲ δόξα ψεύδεται. εἰ δὲ (ἔτ epoe) 6 τρόπος τῆς dmo- 

φάνσεως, δῆλον ὅτι οὐδὲ δοξαστὸν τὸ ἐπιστητὸν εἶναι ἐνδέχεται" τὸ γὰρ εἶναι 
B ! ' ^0. , 1 D E Q ^.fR ' ἈΝ - b] ' ' 

30 τὴν ψυχὴν ἀϑάνατον ἐπιστητὸν μὲν ἀληϑῶς, δοξαστὸν Oi ψευδῶς. εἰ γὰρ τὸ 

δοξαστὸν ἐνδέχεται χαὶ ἄλλως ἔχειν, τὸ δὲ εἶναι τὴν ψυχὴν ἀϑάνατον, εἰ 

ἀϑάνατος εἴη, οὐχ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν, οὐδὲ τὸ ἔχειν τὸ τρίγωνον τὰς 

τρεῖς γωνίας δύο ὀρϑαῖς ἴσας ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν, οὐχ ἄρα ἐνδέχεται 

τὸ ἐπιστητὸν δοξαστὸν εἶναι. ἀλλὰ ἀληϑῇ μὲν τὴν περὶ αὐτοῦ δόξαν ἐνδέ- 50 

1 post δόξαν add. οὐ ἃ φησί om. U post αὐτοῦ add. πῶς a 8 post 

xai add. ἡ RU: om. a 6 óc Ral, ex ὁ corr. U: xoi cq a? ἀλλήλοις ἃ 

( τὴν om. ἃ post πλείονα add. εἶναι τὰ ἃ 8 τὴν ἀληϑεῖ U 10. 11 δοξάζειν 

ὅ τις μὴ δοξάζει R 13 τοῦτο U τὸ alt. om. U lacunam  indieavi; 

supple ταὐτὸν τῷ μὴ δοξάζειν ἀϑάνατον εἶναι ὅπερ RU: πάντως ἀδύνατον χαὶ ἃ 

11 λέγει ἃ 22 οὖν om. ἃ 24 τῇ ψευδεῖ Ra τὴν ἀληϑῆ δόξαν ἃ 

25 ἐνδεχόμενον, om. ὑπάρχειν ἃ 26 τοῦ τὲ R 28 ἕτερος addidi 29 τὸ 

ἐπιστητὸν δοξαστὸν [] ἐνδέχεται εἶναι ἃ 30 ἀληϑές---Ψψευδές ἃ 82. 88 δυσὶν 

ὀρϑαῖς ἴσας τὰς τρεῖς γωνίας a; δύο ὀρθὰς ἢ 34 τὴν om, U 34. p. 329,1. ἐνδέ- 

γεται δόξαν ἃ 

t Domen o ml ΎΡΙ 
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χεται εἶναι, αὐτὸ δὲ εἶναι δοξαστὸν οὐχ ἐνδέχεται, ἐπεὶ μηδὲ τὴν ἐπιστή- 
υὴν δόξαν εἶναι ἐνδέχεται. | 

) ^ τ - ^ * ΄ » ^r - 

p.89328 ᾿Επεὶ δὲ τὸ αὐτὸ πλεοναχῶς λέγεται, ἔστι μὲν ὡς ἐνδέ- Tv 
" M 

χεται, ἔστι δ᾽ ὡς oU. 

τὰ 5 M T * ^ * ΄ - , HU s. pet τ MW 

5 Εἰ μὲν οὖν τὸ (x6) αὐτό τινι εἶναι λεγόμενον χατὰ πάντα ταὐτὸν ἣν, ἀδύ- 
» ». z ^ vacov ἣν τοῦ αὐτοῦ εἶναι δόξαν xat ἐπιστήμην. ἐπειδὴ δὲ πολλαχῶς 5 

τὸ ταὐτὸν λέγεται (λέγονται γὰρ τὰ αὐτὰ εἶναι T, τῷ ὑποχειμένῳ ἣ τῷ 
L4 

λόγῳ T, ὁπωσοῦν. ἄλλως). οὐδὲν χωλύει xai τὴν δόξαν xal τὴν ἐπιστήμην 
Dy i i i Ir 

χατὰ τὶ uiv τοῦ αὐτοῦ εἶναι, χατὰ τὶ δὲ o 

10 p. 89429 Τὸ μὲν γὰρ σύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον ἀληϑῶς 

δοξάζειν ἄτοπον. 

P 4 RJ Jie X mJ, " - α΄, - * ^ * m ^ s 

Ex ἐπὶ παραδείγματος τὸν λόγον ποιεῖται. τὸ μὲν γὰρ οὕτω λέγειν, 10 

φησί, τοῦ αὐτοῦ εἶν : 
3 

οἱ 

αι εν ἀληϑῆ xai ψευδὴ δόξαν ὡς τὰς αὐτὰς εἶναι 
ἀλλήλαις ἄτοπον, οἷον τὴν λέγουσαν ὅτι πο ἢ διάμετρος χαὶ τὴν 

- ; ] - - τ 
15 λέγουσαν ὅτι) σύμμετρος" ἔσται yàp ταὐτὸν τὸ τον ἐς τῷ ψευδεῖ. πῶς οὖν 

- 3) a — *, ἢ) vj ^» M ΓΞ ^ A s 

τοῦ αὐτοῦ ἀληΐὴς δόξα xal ψευδής; 
"C4 

z [0] e Aa [0] e e Q2 c Xx 23 p c1 8S εἰ (ὦ x C^ zl o XN [0] ar 

usvov, τὴν διάμετρον. 

M p.89432 Τὸ δὲ τί ἣν ε 

Ἕτερος γὰρ 

40 χαὶ ἔτι δόξης χαὶ ἐπιστήμης. 

o al 
—-— o x eo e pu o [eJ o e .a 

c c - “Μὴ ce 
eig] Za ῷ, ὩΣ δῷ c o 

c [4 e o 6» SES) 
xai τῆς Ψευδοῦς 15 

p.89333 Ἢ μὲν (4p οὕτω τοῦ ζῴου ὥστε μὴ ἐνδέχεσϑαι. 

Ἢ uiv ἐπιστήμη, τὸ ες οὕτως ἀποφανεῖται περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὡς 

εἴη ζῷον, ὡς ἀδυνάτου ὄντος τοῦ μὴ εἶναι αὐτὸν ζῷον" T, μέντοι δόξα ὡς 

ἐνδεχομένως ὄντος ζῴου. 

1 ἐπεὶ μὴ δὲ ἃ: ἐπεὶ μήτε R: ἐπειδὴ δὲ U 1. 2 ἐπιστήμην om. R: post δόξαν colloc. ἃ 

9 post ἐνδέχεται add. εἰ μὲν ἀχολουϑῶν ὁ 80 ξάξων τ τῷ ἀποδειχτιχῶς δειχνύοντι, xal ἐπὶ τὰς 

ἀμέσους προτάσεις φϑάνοι, οὕτως ἀποδείξεται τοὺς λόγους. ἢ καὶ αὐτὸς χρήσεται ὡς ἀπο- 

εἰν λεχϑήσεται. εἰ δὲ xai ἀληϑῆ μόνον ταῦτα es xal ἀναγκαίοις καὶ οὐδὲ δοξά 
^ * ΄ , ^ f *, τ xí »- , z σι ΤΡ 

λογίσεται, 7, καὶ ὡς τοιούτοις γρήσεται, δοξάσει ἀληϑδῶς χαὶ οὐκ ἐπιστήσεται. ὥστε εἰ xat 
TE - P - LEA LT m χρῆται, ἢ χαϑάπαξ ἐνδέχεσϑαι καὶ μὴ ὡσαύτως ἔχειν ταῦτα νενόμικεν, ὥστε Jj αὐτὴ οὐκ ἔσται 

δόξα ἀληϑὴς καὶ ἐπιστήμη ἃ 9 post πλεοναχῶς add. μὲν R 5 τὸ alt. addidi 

6 δόξαν εἶναι U 6.' τὸ αὐτὸ πολλαχῶς ἃ 12 post ποιεῖται add. καὶ ἃ 

12. 18 φησὶ, τὸ μὲν γὰρ λέγειν οὕτω a 14. 15 ἀσύμμετρος---ὅτι addidi 19 δηλονότι 

post δρισμὸς colloc. a $ om. Ua τῆς alt. om. Ra 90 xai prius om. a 

28 ἀδύνατον a 
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p.89235 ἴον si ἣ μὲν ὅπερ ἀνθρώπου ἐστίν, ἣ δὲ ἀνθρώπου τὃν 
αὖ 

- 

b 

Φ μὲν μὴ ὅπερ ὃ ó γὰρ ὅτι ἄνϑρωπος, τὸ δὲ 30 ci ανθροώπου" τὸ 
^ 

Τουτέστιν ἢ ἐπιστήμη xot $ δόξα περὶ Σωχράτους, εἰ τύχοι, ὑπολαυ.- 
5 βάνει ὅτι ἀνϑρωπός ἐστιν, xai ταύτῃ ἄμφω ἀληϑεύει. ἀλλ᾽ $ μὲν ἐπι- 

στήυη ὅπερ ἀνϑρωπον εἶναι λέγει τὸν Σωχράτην, ταὐτὸν δέ ἐστιν εἰπεῖν 

Ui, εἶναι μὴ ἀνϑρωπον, τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἀδύνατον εἶναι «ἢ εἶναι ἄνϑρωπον, 

δὲ δόξα ὡς ἐνδέχεσϑαι xal μὴ εἶναι ἄνϑρωπον. ταύτῃ οὖν f, διαφορὰ 
Xx 2S εἰ Ὡ d ὶ ὃν τρύπον τῆς ὑπολήψεως. 

10 p. 89338. Φανερὸν δ᾽ ἐκ τούτων ὅτι οὐὸ 

ν 
(5 , € ^4 [rd 1 » 

xai ἐπίστασϑαι ἐνδέ esq qe 

ἔχειν xal μὴ ἄλλως. 
“ Ὁ ΖΕ 

Εἰ δέδειχται ὅτι τοῦ αὐτοῦ δόξαν εἶναι xal ἐπιστήμην χατὰ τὶ μὲν 80 

δυνατόν, χατὰ τὶ δὲ οὐ δυνατόν, χαὶ οὕτως οὐ δυνατὸν ὡς ἀδύνατον (ὃν) τὴν 
^ $55 15 αὐτὴν εἶναι τὴν sre m xoi τὴν δόξαν, δῆλον δήπου $x τούτου ὅτι οὐδὲ 

δοξάζειν ἅμα περὶ τοῦ αὐτοῦ χαὶ ἐπίστασϑαι ἐνδέχεται. χαὶ χαλῶς προσέ- ρὲ 
2 
[- 
l2 

€ M e » Ἂν A lJ ' » & , ^ , ^ ^ ' 

ὕηχε τὸ ἅμα: ἐν ἄλλῳ piv γὰρ xal ἄλλῳ χρόνῳ δυνατόν. δυνατὸν γὰρ 
, ^ Rt σ »J Ὁ ^ ' - [4 el Se , ^ 

πρότερον δοξάζοντας, ὅτι xaU προ. ἢ σελήνης ὁ ἥλιος ἐχλιμπάνει, 

ἐξ ἀνάγχης τούτου γινομένου, ὥσπερ τὸν ᾿Εἰπίχουρόν φασι δοξάζειν, S5 

ἐπι HOUR ἔχειν περὶ τούτου τ, τοῖς ἀστρονόμοις ἐντυ- 
γόντας. ἕνα μέντοι wal τὸν αὐτὸν ἅμα xal χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον δοξάζειν 

τε ὅτι τοῦτο οὕτω γίνεται xal ἐπίστασϑαι τῶν ἀδυνάτων ἐστί: τὸ αὐτὸ γὰρ 
ex ' jJ ' S UN , € , NUN » y 

EC xal χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὑπολήψεται xot δύνασϑαι ἄλλως ἔχειν 

χαὶ αἡ δύνασϑαι ἄλλως ἔχειν, ὅπερ ἄτοπον. χαϑὸ μὲν γὰρ ἐπιστήμην 

αὐτοῦ ἔχει, ὑπολαμβάνει ἔχεσϑαι ἄλλως ἔχειν: χαϑὸ δὲ δόξαν ἔχει, τῷ οι ur ἐνὸ 

ἐνδ εξ) Ear ἔχειν. 40 ὑπολαμβάνει χαὶ ἄλλως ἐν 

4 post δόξα add. 7j, U εἰ τύχοι περὶ σωχράτους à 5 ἀληθεύει scripsi: ἀληϑεύειν 

RUa 6 λέγειν Ua? ταυτὸν δέ ἐστι RUa?: v οὐχ ἔστι ταυτὸν a! εἰπεῖν post 

1 ἄνϑρωπον colloc. ἃ 1 vi alt. om. Ra! τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἀδύνατον URa?: ἀδύ- 
νατον γὰρ a! εἶναι μὴ εἶναι ἃ": εἶναι μὴ R: inv. ord. U: μὴ εἶναι τὸν σωχράτην a! 

8 εἰ δὲ a? δόξα om. Ra! 10 Ὁ a Arist.: δὲ «ai RU 11 ἅμα κτλ. om. R 

18 δόξα---ἐπιστήμη ἃ 14 οὐ δυνατόν pr. l. ἃ: ἀδύνατον RU ὃν addidi 

15 ix τούτου Om. ἃ 16 χαλῶς οὖν, om. «ai a 11 χρόνω xoi ἄλλω U 
19 τὸν ᾿Επίχουρόν] deest in Epic. Useneri 20 ἔχειν RU: χτήσασϑαι, sed post 5 

ληψιν ἃ 20. 21 ἐντυχόντα Ra 21 xai alt. RU: ταυτόν. ἤγουν ἃ 22 «e U: 

τὸ Ra 24 ὅπερ---20 ἔχειν om. U ᾿ post γάρ add. ἐστιν ἃ 25 ἔχων (post 

αὐτοῦ) ἃ 25.26 χαϑὸ--ἔχειν a: om. R 26 ἐνδέχεσθαι scripsi: ἐνδέχεται a 
post ἔχειν add. διττοῦ yàp ὄντος τοῦ σημαινομένου ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, κατὰ piv τὸ ἕτερον τῶν 

e 

σημαινομένων ἀδύνατον elvat ἅμα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δόξαν τε xal ἐπιστήμην. ὡς τὴν αὐτὴν ὑπό- 

ληψιν, ἅμα xol δόξαν εἶναι χαὶ ἐπιστήμην. χατὰ δὲ τὸ ἕτερον οἷόν τε χατὰ τοῦ αὐτοῦ τοῦ 

ὑποκειμένου. ἀλλὰ wal τοῦτο, εἰ ἄλλοι εἶεν οἱ περὶ αὐτοῦ δοξάζοντες wal ἐπιστάμενοι. εἰ δὲ 
^ εἷς λέγοιτο, οὐδὲ χατὰ τοῦτο, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ λεχϑείη dw. ἡ δὲ αἰτία, ὅτι ἅμα ἕξει τὰς ἀντι- 

χειμένας ὑπολήψεις, ὁ αὐτὸς περὶ τοῦ αὐτοῦ ἃ 



10 

ιῷ ́ι 

90 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. 1 88 [Arist. p. 8901] 3 

^ 

31 

p.89b7 Τὰ δὲ λοιπὰ πῶς ὃεῖ apes ι ἐπί TE idw καὶ νοῦ 13v 

0E xal ἕτεραι τῆς ψυχῆς iex p ὲ CEDE ἃς 

τούτοις t Hj et 
πον τς 

o c IL M. c — eo c 
x3 

x [i x αὐτὸς χατὴρ uen τὴν αἰτίαν flv sim 

οὐ διέλαβε περὶ αὐτῶν. xal φησὶν ὅτι οὐ rie odio ded Tv πραΐμα- 

τείας τὸ περὶ τούτων διαλαβεῖν, ἀλλ 

ὃὲ φυσιχῆς πραγματείας" προσ 
ϑεολογίας. διείλεχται 

χαὶ τέχνη ἔχει χαὶ φρόνησις" 

Eoo λέγω Μετὰ τὰ φυσικὰ χαὶ ἐν τῷ ἐλάττονι ἄλφα, περὶ 
. 

Li 

- H ^N , M , ἘΠ ἡ ΧΡ. - €- 

νοῦ xai Go ρίας, περ! O02 Ξπιστ Ὡς x«t διανοίας χαι οὐζὴς EV ταις λογιχαῖς 

χαὶ φυσιχαῖς πραγματείαις. οὐδὲν 
-* ' 

^N - v * , M , - 

ó& γεῖρον ἴσως | ὀλίγα περὶ αὐτῶν 

ρόν πραχτὰ χαὶ 
, 

νησις xal T, τέχνη περ 

ω. ὦ 

L - 

^ ' , - 

μἵν: διόπερ εἰχότως xai ἐν τῇ 7, 

M ' Y 

xat τὰ πρὸς τ 
Ἁ 

ὃ τέλος" οὐὸὲ và ς 
CUu τὰ εἴδη. ἀλλ᾽ ὡς f, χρεία ἀπένειμεν: οὐδὲ 

οἷον ἂν ϑέλῃ εἶδο os ἐπιτιϑέναι τῇ νηὶ ἢ τῇ χλίνῃ 7, τῇ οἰχία, 

ὥρισεν. 1, μέντοι φρόνησις xal τὸ τέλος ἔχει ἀόριστον xal τὸ 
ἄλλοτε ἄλλα λαυβάνεται. οἷον ἐβουλευσάμεϑα τοῖσδε πολεμῆσαι ἡ ἀπελϑεῖν 

4 Σ a τὸ CER ^ , - 4n 4 "^ 

ἐν τῷδε τῷ τόπῳ, χαὶ οὐ πάντως ἐξέβη ἢ βουλὴ o2 c Ὡς - 2S2 el o 

"M 
i 

o2 IZ x o a Φ x 

ἢ διὰ χειμῶνα T, δι’ ἕτερα πλείονα. xa 

δυνατὸν γὰρ ἴσως xoi πεῖ : 
xai ἐβουλευσάμεϑα uiv πολλάκις ναυσίν, οὐχ ἐξέβη ὃέ. ταῦτα πάντα xai 

ἐνδεχόμενα χαὶ τῶν ἐφ 
φρονήσεως: ἐπεχτείνεται γὰρ χαὶ μέχρι τῶν οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν. οἷον ἐπειδὰν 
ϑεασώμεϑα τὴν σελήνην ἀπὸ συνόδου οὖσαν χαὶ τὰ χέρατα ἔχουσαν ἀμβλέα, 
φαμὲν ὅτι ὄμβρος ἄρα, χαὶ ὅσα περὶ τῶν Suse γράφουσι. ταῦτα δὲ 
ἐνδεχόμενα μέν, οὐ μέντοι τῶν ἐφ᾽ fuiv. ἢ δὲ διάνοια τῆς δόξης ἐστὶν 

ὃ 
L 

ἐπὶ πλέον, διότι οὐ μόνον ἐπὶ τῶν τοι διαλεχτιχῶν συλλο- 

γισμῶν λέγεται ἀλλὰ xul ἐπὶ τῶν ἀποδειχτιχῶν. ὅτι δὲ πάντες χέχρηνται 
* τῇ διανοία, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τῇ συλλογιστιχῇ ἀγωγῇ, xal οἱ τεχνῖται xal 

] xai νοῦ om. R 2 xai τέχνης xrÀ. om. R σοφία à post σοφίας add. 

μὲν---αᾶλλόν ἐστιν ut p. 332,29 U 6 εἶναι, om. oz: U 8 προὐϑείημεν δ᾽ ἂν 

ὑμεῖς ἃ 9 ἐν τῇ ἦϑιχ. πρ.] Z 4—13 11 zai om. Ra τῇ M. τ. 9.] ÀA 1.2 LP 

a p. 99359 sq. 14 πραχτιχὰ Ra 11 βούληται Z: βούλεται RUa. 18 ἀπαιτεῖ a! 

ἐν γὰρ R 19 ἐθέλῃ ἃ ναὶ R 91 ἐβουλευσόμεϑα itemque vs. 25 ἃ 

22 τῶδε om. Ra xai om. R νόσον] νό in ras. U 28 δὲ a: om. RU 

24 ὑποζυγίω Ra 7 ἃ: xai RU χρώμενον ante ἢ colloc. a 20 πάντα 

ταῦτα à 21 μέχρι xai a: καὶ μέχρι xai R 28 an [ἀπὸ] συνοδεύουσαν 3 

29 post ὅτι add. οὐχ a! dpa Ua?: ἔσται Ra! διοσημεῖον Ra! 

τά: 

τὰ 

xal 
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e ^ v νὰν ΄ ES , , 3 

ai πράξεις, εἴρηται πολλάχις. ἣ ὃὲ ἐπιστήμη εἴρηται ὅτι οὐ μόνον ἐπὶ 74r 
5 ^ τῶν μετὰ συλλογισμοῦ ἀποδείξεων λέγεται ἀλλὰ xai ἐπὶ τῶν ἄνευ συλλο- 

bj 

Ὕ 2 ^ [4 ΄ - ' 

γισμοῦ, λέγω δὴ τῆς ὑπολήψεως τῶν ἀμέσων προτάσεων. ὥστε ταύτῃ 
Ἁ , ^ - ^ Ld —- 8 ^ 

μὲν ἐπὶ πλέον τῆς διανοίας: χαϑὸ δὲ T, διάνοια xat ἐπὶ τῶν δοξαστῶν 
Ξτ' λένε P rs 5» , w - ^ , e , , “Ὁ ^N * p 5 λέγεται, ταύτῃ ἐπ᾽ ἔλαττον τῆς διανοίας ἣ ἐπιστήμη. νοῦν δὲ xal σοφίαν 20 

»ν *, ^ , " * n4 

ἴ τις ἀχριβέστερον διελεῖν βούλοιτο, τὸ ἀχρότατον 

τοῦ νοῦ xai οἷον f, τελειότης αὐτοί τῶν χαλεῖται σοφία, χαϑ᾿ ἣν T, τῶν 

ὑείων xai νοητῶν εἰδῶν ἀντίληψις γίνεται, σοφία χληϑεῖσα οἱονεὶ σαφία 

τις οὖσα διὰ τὸ δι᾿ αὐτῆς τὰ ϑεῖα σαφῆ ἡμῖν γίνεσϑαι. τὰ γὰρ ϑεῖα, ὡς 

10 αὐτός φησιν 6 ᾿Αριστοτέλης, φανότατα τέ εἰσι xol σαφέστατα, φανότατα 
μὲν διὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν (εἴδη γάρ ἐστι χαϑαρὰ ἄνευ ὕλης, ἄνευ δυνά- 

uso ἐνεργεία ὄντα). σαφέστατα δέ, ὅτι fj γνῶσις ἡμῖν χατὰ τὰ εἴδη γίνεται" 95 

διόπερ xal ἢ ὕλη τῷ ἑαυτῆς λόγῳ ἄγνωστος ὡς ἀνείδεος, νόϑῳ δὲ λογισμῷ 

ληπτή, ὡς ὃ Tessa φησί, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι 7 dy υᾶς ἐπι ἐν τ: τὴν φύσιν 

15 αὐτῆς ἔχειν διὰ τὸ μηδὲν εἶδος ἔχειν. ὅσα οὖν ἐστιν εἴδη χαϑαρὰ ἄνευ 
ὕλης, ταῦτα δῆλον ὅτι φανότατά ἐστι xal σαφέστατα. Ἰίνεται ὃὲ ἡμῖν 
ἀσαφῆ οὐ OU ἑαυτὰ ἀλλὰ διὰ τὴν ἡμετέραν ἀσϑένειαν. ὥσπερ οὖν xol 
6 Tos (ὃς) φανότατός ἐστι χαὶ γνωριμώτατος μᾶλλον τῶν ἄλλων πάντων 30 

ἄστρων xal πάντων τῶν ὄντων, ταῖς μὲν νυχτερίσι διὰ τὴν ἀσϑένειαν τῆς 

0 ὁρατιχῆς δυνάμεως ἀόρατός ἐστι xal ἀμυδρὸς xal μᾶλλον διάδηλα τὰ λοιπὰ 
τῶν ἄστρων, οὕτω δὴ xol ἡμῖν τὰ ϑεῖα. ἐπεὶ οὖν σοφία uelis τῇ 

ἡμετέρα. ψυχῇ παραγινομένη τῶν ϑείων τὴν ἀντίληψιν παρέχεται, ταύτῃ 

τοι, ὅπερ εἶπον, χαὶ τούτου τοῦ ὀνόματος χεχλήρωται, οἷον Gap ΜΓ ΤΕ 

ἡμῖν ἃ πρὶν ἀσαφῇ xol ἄγνωστα εἶναι ἐδόχει. σοφίας μὲν οὖν ἔργον τοῦτο. 

[c] [27 x o ct e [i ἢ τῶν ὅρων ἀντίληψις xol τῶν ἀμέσων προτάσεων: διὸ xot “ἀρχὴν 35 
*, , 2 » €T ^ - ev ^ [c4 , 2) ^ - 

ἐπιστήμης ἔλεγεν εἶναι τὸν νοῦν, ᾿Ἢ τοὺς ὅρους γινώσχομεν᾽ * τὴν 00v 
- o - , - e $^ , , ^ - , 

τῶν δέχα χατηγοριῶν εὕρεσιν οὐδενὶ ἄλλῳ ἀναϑετέον T, τῷ νῷ, αἵτινές 
& 
i a τὴ Ὡς a cS [47 ἐπιστήμης xal παντὸς συλλογισμοῦ ἀρχαί. 

b “Ὁ x ^ p.8959 Τὰ uiv φυσιχῆς, τὰ δὲ ἡϑιχῆς ϑεωρίας μᾶλλον ἐστί. 

30 Φυσιχὴν οὐ λέγει τὴν περὶ τῶν φυσιχῶν πραγμάτων διαλεγομένην, ἣν 

| πολλάκις] velut vol. XIII 2 p. 8,16 sq. post ἐπιστήμη add. ὡς Ra εἴρηται alt.] 

p. 8323,81 sq. ὅτι om. à 2.3 coAkoqtopÀvw a ὃ νοῦν RU: νῦν 85: ἔστι a! 

5.6 σοφία 7) a! 6 ταυτὸ R post πάμπαν add. τῇ ἐπιστήμῃ a ' αὕτη ἂν 

χαλοῖτο ἃ 8 post χληϑεῖσα add. ἀπὸ τοῦ a σαφία U: σοφία Ra 9 ἡμῖν 

gar à 10 φησιν] Metaphys. « 1 p. 993^11 11 post ἐστι add. zai 1] 

12 ἐνέργειαι U σαφέστατα δέ, ὅτι ΖΦ: ἡ δὲ RUa 13 ἑαυτοῦ R δὴ a 

14 6 Πλάτων] Timaeus p. 52 B post ἐπιβλητιχῶς add. τῇ φύσει ταύτης πλησιάσαι. 

7, μᾶλλον al 14. 15 ἔχειν τὴν φύσιν αὐτῆς a! 15 post ἔχειν alt. add. αὐτήν a 

ἐστιν om. Ra! 16 ἐστι, χαὶ φανότατα ἃ σαφέστατα, sed post ὅτι a: σαφῇ RU 

18 ὃς addidi 19 ἀστέρων a τῶν a: om. RU ταῖς μὲν RU: ἀλλὰ ταῖς ἃ 

20 δηλαδὴ Ra! 20.21 τῶν λοιπῶν ἄστρων a! 21 post οὖν add. ἡ ἃ 

28 τούτου om. U 24 ἃ πρὶν Ua?: ἅπερ Ra! τοῦτο om. R 25 ὅρων U: 

νοερῶν Ra 26 ἔλεγεν (scil. p. 88536) RU: ἐλέγομεν a 5 χτλ. c. 9 p. 712b 24 

2'1 ϑετέον Ra 30 post φυσιχὴν add. ϑεωρίαν ἃ λέγει, οὐ à 
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' 

ἰδίως χαλοῦμεν φυσιολογίαν, ἀλλ᾿ ἁπλῶς τὴν περὶ τῶν ὄντων διαλεγομένην τά: 

ἢ ὄντα ἐστίν, εἴτε φυσιχὰ εἶεν ταῦτα εἴτε ὑπὲρ ταῦτα. 40 

5 ᾿Επὶ τοῖς ἀπηριϑμημένοις ζητεῖ τί ποτέ ἐστιν T, ἀγχίνοια. xal φησὶν 45 
- , 5» , , [rd — 

εὐστοχία τοῦ μέσου ἐν ἀσχέπτῳ χρόνῳ, τουτέστιν εὕρεσις τῆς 

αἰτίας τοῦ προβλήματος, ἥτις γίνεται μέσος ὅρος ἐν τῷ προβλήματι χαὶ 

ποιεῖ συλλογισμόν. τὸ ὃξὲ ἐν ἀσχέπτῳ χρόνῳ ἀντὶ τοῦ “ἐν ἀχαριαίῳ᾽, 

ἵνα δίχα τοῦ σχέψασϑαι ἢ εὕρεσις τοῦ μέσου γένηται. χαὶ τὰ παραδείγ- 
» »ν b ' 

10 ματα δῆλα. οἷον εἴ τίς φησιν ἐρωτηϑείς, διὰ τί ἢ σελήνη ἀεὶ τὸ πεφω- 

τισυένον αὐτῆς μέρος πρὸς τὸν ἥλιον ἔχει, ρας εὐϑέως xat "e 

usvyog ὅτι τὸ λαμπρὸν ix τοῦ ἡλίου δέχεται, δηλονότι μὴ 50 

πρότερον εἰδὼς τοῦτο ἀλλὰ νῦν εὑρηχώς, ὁ τοιοῦτος ἀγχίνους χαλεῖται, 

xai ἢ τοιαύτη ἐνέργεια ἀγχίνοια ἐστιν. ὁμοίως, εἴ τις ἰδὼν πένητα πλου- 

15 σίῳ διαλεγόμενον στοχάσεται εὐϑέως ὅτι δανείσασϑαι βούλοιτο, ὁμοίως 

ἀγχίνους ὃ τοιοῦτος. ὁμοίως, εἴ τις ἰδὼν δύο τινὰς φίλους χαὶ συμμύστας 
εὐθέως στοχάσεται ὅτ! τοῦ αὐτοῦ εἰσιν ἐχϑροὶ ἣ ἐρῶσι τοῦ αὐτοῦ 7, τι 

' » τοιοῦτον, ἀγχίνους ὁ τοιοῦτος" τῷ γὰρ ὄντι τοιαῦται αἱ τῶν | πολλῶν ὁμώ- 14^ 

νυμοι φιλίαι οὐδὲν τῆς ἀληϑοῦς φιλίας ἐπιφερόμεναι. ϑεῖον γάρ τι χρῆμα 
΄ , M e hi M UJ 7^ , Ὁ e, , , 2 

20 $, φιλία καὶ ἑνοποιὸν xal τὴν διχαιοσύνην, ὡς ὁ [ἰλάτων φησίν, ἐπαναβε- 
βηχυῖα, εἴ γε διχαιοσύνη μὲν φιλίας δεῖται. φιλία δὲ δικαιοσύνης 05 δεῖται" 

) * ΄ - H - - 
ἀλλ᾿ oi πολλοὶ ψευδωνύμως τὸ πρᾶγμα μετέρχονται ἐχϑροὶ τῷ ὄντι μᾶλλον 

τῆς M ΄ ' , - * - , b] -0. - 

ὄντες ἥπερ φίλοι. τὴν τοιαύτην τῶν πολλῶν φιλίαν ἐνταῦϑαά φησιν ὃ 

ὃ ᾿Δριστοτέλης. 

J i4 ' p.89514 Πάντα γὰρ τὰ αἴτια τὰ μέσα 6 ἰδὼν xà ἄχρα ἐγνώρισεν. τῷ [27i 

ὋὉ ἀγχίνους, φησίν, ἰδὼν τὰ ἄκρα ἐγνώρισεν εὐϑέως πάντα τὰ 10 

υέσα, ἅπερ xoi τὰ αἴτιά ἐστι xal τῶν ἄχρων prose. χαὶ διάγραμμα 
ἐφεξῆς τίϑησι, τίνα τε τὰ ἄχρα xai τί τὸ μέσον, ὃ ἐγνώρισε. σαφῆ δὲ τὰ 

λεγόμενα xai ἤδη ἡμῖν εἴρηται. 

2 εἴτε alt. RU: 7; ἃ 9 ἡ om. Ra 6 τοῦ μέσου post yp. colloc. Ra 
χρόνου R τουτέστιν ---ὃ ypóvo om. U 9 ἵνα RUa?: ἐν ᾧ a! τοῦ μέσου Ra!: 
τούτου Ua? γίνεται Ra! ll ἀποχρινεῖται ἃ: ἀποχρίνεται RU 12 ἀπὸ R 

13 post ἀλλὰ add. χαὶ a 15 στοχάσηται R 16 ἀγχίνοια τὸ τοιοῦτον ἃ 

11 στοχάσηται R 20 ἐνωποιόν Ua φησιν ὁ πλάτων ἃ 6 Πλάτων] nescio ubi 
21 οὐ δεῖται RU: οὐδαμῶς a 28 7 U post τοιαύτην add. οὖν a 26 post 

φησὶν add. ὁ Ra ἐγνώρισεν post 21 συναγωγά colloc. U εὐϑέως πάντα om. a 

27 x«i primum om. a εἰσὶ, sed post ἅπερ a xai alt. post ἄχρων colloc. U 
, 29 Φιλοπόνου, τῶν εἰς τὸ πρῶτον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν τοῦ ἀριστοτέλους, TléAog subscr. ἃ 

* 



ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ANAAYTIKON YXTEPON AEYTEPON. τὸν 

, - ) ^ - τὸ PAN ec [d v b] , 

Ἔν μὲν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῆς ᾿Αποδειχτιχῆς ἐδίδαξεν ὡς ἔστιν ἀπό- 

δειξις, χαὶ τί ἐστιν ἀπόδειξις, χαὶ διὰ τίνων προτάσεων αὕτη γίνεται, ἔτι δὲ 
e ^ Ἁ 

xai τί διαφέρει ὁ ἀποδειχτιχὸς δυλλθγερμῦθ τῶν ἄλλων συλλογισμῶν, x«i ὅτι 
5 ἐν uiv τοῖς ἄλλοις συλλογισμοῖς ὃ μέσος αἴτιος ἣν τοῦ συμπεβαθηφθοο) οὐ Bay 

δὲ χαὶ τοῦ πράγματος, ἐν 0E τῷ ἀποδειχτιχῷ συλλογισμῷ ὃ μέσος αἴτιός ἐστι 5 

χαὶ τοῦ συμπεράσματος χαὶ τοῦ πράγματος. χαὶ λοιπὸν ἔδει διδάξαι χαὶ περὶ 

τοῦ μέσου, πῶς ἐστιν αἴτιος τοῦ πράγματος. χαὶ διὰ τοῦτο ἰδίαν διδασχαλίαν 

χαὶ περὶ τοῦ χατὰ τὴν ἀπόδειξιν μέσου ποιεῖται, ἐπεὶ xal ὁ ἐν ἀρχῇ τοῦ 

10 βιβλίου περὶ τῶν τεσσάρων ζητημάτων λόγος οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἀλλ᾽ T χατα- 10 

σχευὴ τοῦ δεῖν ζητῆσαι xai ἐξετάσαι περὶ τοῦ χατὰ τὴν ἀπόδειξιν μέσου, 
ὡς dv xal οὗτος μετ᾽ ἐπιστήυης λαμβάνηται" τεσσάρων γὰρ ὄντων χαϑόλου 

ὧν ζητουμένων ἐν ἔχάστῳ S περὶ τοῦ μέσου ἐστὶν ἣ E xai 
' 

πεὶ οὕτως ἀναγχαῖος ὁ μέσος ἐστὶν ὡς ἐν παντὶ ζητήματι τούτου εἶναι (0 c 

15 τὴν ζήτησιν, ἔδει περὶ αὐτοῦ οὐ χατὰ πάρεργον εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἰδίαν ποιῆσαι i ἐπὶ 3 i TO 

πραγματείαν. ἐπεὶ ὃς ὃ μέσος ὅρος ἐν τῇ ἀποδείξει δρισμός ἐστι, χατὰ 

συμβεχηχὸς διδάσχει χαὶ Tur ὅρου. χυρίως γὰρ διδάσχει περὶ δρισμοῦ ἐν t» 

τῷ ἑβδόμῳ τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ πραγματείας: ἐνταῦϑα δὲ οὐχ ὡς περὶ 

ὅρου διδάσχει ἀλλ᾿ ὡς περὶ αἰτίου xal μέσου. 
20 ᾿Επεὶ δὲ ἢ ἀπόδειξις ἀνάλυσις λέγεται, μέρος ὃὲ τῆς ἀποδείξεως xoi 

ἢ παροῦσα πραγματεία ὡς περὶ τοῦ μέσου τοῦ ἐν αὐτῇ διδάσχουσα, διὰ 

τοῦτο xal ἢ παροῦσα πραγματεία ᾿Αναλυτιχὰ Sog: ἐπιγέγραπται 

δὲ ᾿Αναλυτιχὰ τὸ πρῶτον βιβλίον τῆς ἀποδειχτιχῆς τοι ὡς τὰ πρὸ αὐτῆς" 
ταῦτα qàp ᾿Αναλυτιχὰ ἐπεγράφησαν ἀπὸ τοῦ τιμιωτέρου μέρους τῆς συλλο- 90 

25 Ἰιστιχῆς μεϑόδου, τιμιώτερον δὲ μέρος αὐτῆς τὸ σύνταγμα τὸ διδάσχον 

Tit. EF: οἴη. ᾿Αριστοτέλους €: IOANNOY ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ, ΕἸΣ TO AEY- 
TEPON TON YXTEPON ANAAYTIKON TOY ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ a 2 ἐδείξαμεν a 
9 «ai τί ἐστιν ἀπόδειξις om. a δὲ om. ἃ 9 ὁ post 10 βιβλίου colloc. ἃ 

post ἐν add. τῇ C: τῇ ἐν ἃ 10 λόγος ζητημάτων ἃ ἡ ἃ 18 ζητημάτων ἃ 

14 οὗτος ἃ post ἐν add. ἀρχῇ a 16 ἐστὶν ὁρισμὸς ἐν τῇ ἀποδείξει ἃ 17 xal 

om. ἃ γὰρ superscr. C 17. 18 ἐν τῷ £6. τῆς Μετὰ τ. quo. mp.] c. 10—12 
20 χαὶ om. a 21 τῷ iv αὐτῷ a 94 ἐπιγεγράφησαν a 94, 25 dvakoqt- 

στιχῆς à 
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περὶ τῆς ἀναλύσεως τῶν συλλογισμῶν c 
5 

€ τὰ σχήυατα" ἀναλύομεν γὰρ τὸν τὅν 

συλλογισμὸν εἰς τὰς προτάσεις χαὶ ταύτας εἰς τοὺ EL xai λαμβάνομεν ^5 

τὸν μέσον xai ἐντεῦϑεν εὑρίσχομεν ἐν ποίῳ ἜΝ συλλελόγισται. εἰ γὰρ 
ἐχεῖνα χάριν τῆς ἀποδειχτιχῆς; ios χα Ὶ 

LI FN 

5 μάτων εἴρηχεν. ὡς T, σχέψις περὶ ἀπόδει i h ^ *, i 

LE , M ^N e 

ξίν ἐστι, τὸ δὲ οὗ ἕνεχα τιμιώ- 
«Ὁ 

| , , Ὁ - ^ 

τερον τῶν ἕνεχαά του. τιμιωτέρα ἄρα T, ἀπόδειξις τῶν πρὸ αὐτῆς. ἀλλ᾽ 9?» 

ν ἀναλύσεως, χαϑ’ ὃ τὸ γνωστὸν ἀναλύομεν εἰς τὰς ἀρχὰς ι ς 

ὧν τὸ εἶναι: ἔχει χαὶ τὸ γινώσχεσϑαι. χαϑ᾽ ὃ εἶδος τῆς ἀνα- 

, ^-^ 7^ wv 

£mnetOT| εἰὸος ἐστ 
^ uU ν 5»» 

xat τὰ ata ἐς 

λύσεως ἣ ἀποδειχτιχὴ ἀναλυτιχὴ ὀνομάζεται (ἐξ ἀναλύσεως γὰρ ἡμῖν αἱ 

10 ἀρχαὶ ταύτης εὑρίσχονται ἀπὸ τῶν Tulv προτέρων αἰτιατῶν ἀνιοῦσιν ἐπὶ 
bd , , » ' y -— ' f» M 

τὰ τῇ φύσει πρότερα, ἤγουν τὰ αἴτια. πρῶτον γὰρ γνωρίζομεν τῇ αἰσϑήσει 
ὡς ἢ σελήνη ἐχλείπει" ἢ δρί ὃς διάνοια ὕστερον ἀναψηλαφήσασα s ρίσχει τὴν 

αἰτίαν" φησὶ γὰρ “ἢ σελήνη ἐχλείπει, τὸ ἐχλεῖπον ἀντιφράττεται, ἢ σελήνη 
ἄρα ἀντιφράττεται᾽. τοῦτο ἀνάλυσις ἐχ τῶν αἰτιατῶν ἰοῦσα ἐπὶ τὰ αἴτια. 80 
I ΄ » LES 5 P] - yhp PES AE δ. e Σ a RD ^ 

15 εἶτα ἢ ἀπόδειξις &x τῶν αἰτίων ἐπὶ τὰ αἰτιατὰ χάτεισιν" “ἢ σελήνη ἀντι- 

φράττεται, τὸ αἀντιφραττόμενον ἐχλείπει, : σελήνη ἄρα ἐχλείπει᾽. χαὶ πάλιν 
ς΄» D - , ' bI C - 

ὁρῶμεν τὴν γῆν σειομένην, xal φαμὲν “ἢ γῆ σείεται, σειομένης δὲ πνεῦμα 

ἐν τοῖς χοιλώμασιν xai σήραγξιν αὐτῆς ceca ἐν τῇ γῇ πνεῦμα ἀπο- 
e o £v c L4] 

. 
e x χλείεται " τοῦτο T, ἀνάλυσις. εἶτα T, ἀπό τῇ γῇ πνεῦμα ἀπο- 

4 

20 χλείεται, πνεύματος ἀποχλειομένου σεισμὸς γίνεται, iv τῇ γῇ ἄρα σεισμὸς 

γίνεται), T, γοῦν διὰ — τὴν αἰτίαν -ἐπιγέγραπται ᾿Αναλυτιχά, ἢ διότι 

ἐν τῇ ἀποδείξει 6 μέσος gum τὸ χῦρος ἔχει, οὗτος O3 ὁ μέσος ὁρισμός 80 

ἐστι τοῦ πράγματος, 6 δὲ δρισμὸς ἐξ ἀναλύσεως εὑρίσχεται. ὁρῶν γὰρ 
. » , , 5 - ΄ » 

τον ἄνϑρωπον αἀναλύω τοῦτον ets τὰ ες ὧν ἢ φυσι αὐτοῦ συνίσταται. 

v ἤγουν τὸ Aoqtxóv, τὸ ὕνητόν, τὸ νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχόν, xol οὕτως UD σι 

, , 5 ᾽"» , Li ^ ^— ^ 

Io zoe τὸν ὁρισμόν. [ἀνάλυσίς ἐστιν ἢ ἀπὸ τῶν μεριχῶν xoi 

χαῦ᾽ ἔχαστα ἐπὶ τὰ χαϑόλου ἄνοδος dypt xal αὐτοῦ τοῦ γενιχωτάτου γένους. 
AJ » , z A e 3 x m P E P 3 3 ^ ^ ' » », ΄ 

ἔστιν ἀνάλυσις xal f, ἀπὸ γνωστοῦ τινος εἰς τὰς ἀρχὰς xol τὰ αἴτια ἐπά- 
p ) - νοδος, ἐξ ὧν τὸ εἶναι ἔχει xai τὸ γνωρίζεσϑαι: χαϑ᾽ ὃ σημαινόμενον τῆς 40 

80 ἀναλύσεως xal ἣ ἀποδειχτιχὴ ἀνάλυσις λέγεται. ἀνάλυσίς ἐστι xal ἢ ἐχ 

τῶν αἰτιατῶν χαὶ ὑστέρων ἀναδρομὴ ἐπὶ τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰ αἴτια, ἐξ ὧν 

τὰ αἰτιατὰ τὴν σύστασιν ἔχουσιν. εἴληπται 6à ἣ λέξις μεταφοριχῶς ἀπὸ 
τῶν ἀποδήμων xal ἀναστρεφόντων εἰς τὰ οἰχεῖα᾽ xal ἢ εἰς τ 

πάνοδος ἀνάλυσις λέγεται. λέγεται ἀνάλυσις χαὶ ἢ ἀπὸ 
οἰχεῖα γὰρ 

ἀπὸ τῶν ξένων ἐπ 

35 τῶν συνθέτων ὁδὸς ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ ἐξ ὧν συνετέϑησαν. ἔστι xal συλλο- 

1 περὶ ἀναλύσεως τοῦ συλλογισμοῦ ἃ 4 χαὶ οἴη. ἃ xal ἐχεῖ conicio ἐν ἀρχῇ 

τῶν τριῶν cy.] Anal. Pr.I l1 p. 24210 9 ἀποδείξεώς ἃ 6 τοῦ ἕν χάτου (sic) ἃ 

ἄρα οἴη. ἃ ( καϑὸ---8. 9 ἀναλύσεως om. a 10 αἰτιατῶν om. ἃ 11. 12 αἰσϑήσει 

ὡς 7, mrg. E! 11 σειομένη a 18 χαὶ σήραγξιν om. ἃ 18. 19 ἐν τῇ---ἀπο- 

χλείεται om. ἃ 21 ἤγουν a: ἢ οὖν b 22 τὸ χῦρος ἔχει ὁ μέσος ὅρος Ca 
24 αὐτοῦ om. ἃ 26— p. 336,2 ἀνάλυσίς--- ὅρους seclusi 21 MED, om. à 

28 post xai alt. add. εἰς a 90 ἡ ἀπόδειξις ἃ 81 τῶν αὐτῶν ἃ 82 ἔχει ἃ 

323 ἀναστραφέντων ἃ γὰρ om. ἃ 95 ἐπὶ τὰ ἁπλᾶ mrg. ΕἸ 5. p. 335,1 “δὲ 

συλλογισμοῦ a 
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γισμῶν ἀνάλυσις εἰς τὰ σχήματα: ἀναλύομεν γὰρ τὸν συλλογισμὸν εἰς τὰς 

προτάσεις xai τοὺς ὅρους.] | 

p.89»23 Τὰ ζητούμενα ἐστιν ἴσα τὸν ἀριϑμόν. τὸν 
q , 3 lj , ΄ - , 5 ' e 

Oca, φησίν, εἰσὶ τὰ ζητούμενα προβλήματα, τοσοῦτοί εἰσι xai oi 
, ) , M , NF Β , 

5 τρύποι xaU οὃς ἐπιστάμεϑα xal γινώσχομεν. τέσσαρα δέ clot τὰ ζητού- 

μενα" τέσσαρες ἄρα xai ot τρόποι χαϑ'᾽ οὺς γινώσχομεν. ὥσπερ γὰρ τὸ 

πρόβλημα xat τὸ συμπέρασμα ταὐτὰ μέν clot τῷ ὑποχειμένῳ, τῷ δὲ λόγῳ 
[4 - Ce ' , , ) ' 
ἕτερα (otov “ἢ ψυχὴ αἀϑάνατος xai πρόβλημα ἐστι xai συμπέρασμα" ὅταν 10 

γὰρ προβάλληται εἰς ζήτησιν xal αἰτῶμεν τοῦτο ἀποδεῖξαι, λέγεται πρό- 

10 βλημα" ὅταν Oi ἀποδειχϑῇ, λέγεται συμπέρασμα), οὕτω xai τὰ ζητούμενα 
^ , , - i —-— ^ ^ 

χαὶ τὰ γινωσχόμενα ταὐτὰ μέν εἰσι τῷ ὑποχειμένῳ, τῷ δὲ λόγῳ ἕτερα. 
* ' ^ - CU A END, EJ 4 e p , : - Y 

μὲν γὰρ ἀγνοῶ ὅτι ϑεὸς ἔστιν T, χένταυρος, λέγεται ζήτημα" ζητῶ γὰρ 
Ὗ 4 - " , [d ΙΝ ΄ d — 

ἔστι φύσις ϑεοῦ T, χενταύρου. ὅταν ὃὲ μάϑω ὅτι ἔστι, πέπαυμαι τῆς 
τοιαύτης ζητήσεως" τὸ γὰρ πρώην μοι ἀγνοούμενον xat διὰ τοῦτο ζητού- 15 

15 μενον γέγονε γινωσχόμενον. xal πάλιν μεταβαίνω εἰς ἕτερον ἀγνοούμενον 

ζήτηυα" ζητῶ γὰρ τί ἐστι ϑεὸς xal τί χένταυρος. xai μαϑὼν xat τοῦτο 
πέπαυμαι τῆς ζητήσεως" γέγονε γάρ μοι γινωσχόμενον τὸ ζητούμενον. εἰς 

τέσσαρα ἄρα ἀνάγονται τὰ ζητούμενα χαὶ εἰς τέσσαρα τὰ γινωσχόμενα 
πάντα" ταῦτα γάρ, ὡς εἴπομεν, εἰσὶ τῷ ὑποχειμένῳ ταὐτά. εἰσὶ δὲ ταῦτα 

^ 339. M M , οἷ σ » M P1 ^ , , οὗ ' , 

20 τὸ εἰ ἔστι xal τὸ τί ἐστι, τὸ ὅτι ἔστι xal τὸ διότι. τούτων δὲ τὸ εἰ 
» εἰ M , 3 Qe Lol nd ^ ^N e ' ' , , *, - 

ἔστι xal τὸ τί ἐστιν εἰσὶν ἁπλᾶ, τὸ δὲ ὅτι xal τὸ διότι σύνϑετα. ἐχεῖνα 90 

piv γὰρ περὶ ἁπλοῦ τινος xai ἑνὸς ὅρου τὴν ζήτησιν ἔχουσιν" οἷον εἰ ἔστι 
3-57 od e ΄ M , M ἊΝ e Ἂν ἙΝ Ji NEN , ^ τις αἰτία τῆς ὑπάρξεως τῆς σελήνης. τὸ δὲ ὅτι xal διὰ τί ἐπὶ συνϑέτου τὴν 

ζήτησιν ἔχουσι" ζητοῦμεν γὰρ ἄρα ἔστι τι αἴτιον δι᾿ οὗ τὸ ἐχλείπειν 

"o οι ὑπάρχει τῇ σελήνῃ, χαὶ εὑρόντες ὅτι ἔστι ζητοῦμεν τὸ διὰ τί τὸ ἐχλείπειν 
ὑπάρχει τῇ σελήνῃ. τὸ ὅτι δὲ xal τὸ διότι ὡς ἐπὶ συνθέτου τὴν ζήτησιν 

ἔχοντα προέταξε τοῦ εἰ ἔστι χαὶ τί ἐστι τῶν ἐπὶ ἁπλῶν τὴν ζήτησιν ἐχόν- 
των: πρότερα γὰρ ἡμῖν xal γνωριμώτερα τὰ σύνϑετα, ὡς τῇ φύσει τὰ 

ἁπλᾶ. ἀντὶ ὃὲ τοῦ εἰπεῖν ὅτι εἰσὶ σύνϑετα προβλήματα τὰ ζητούμενα 

30 εἶπε τὸ εἰς ἀριϑυὸν ϑέντες" ὃ γὰρ ἀριϑμὸς &x συνϑέσεως xal πλήϑους 25 

μονάδων συνίσταται, ὡς f δυὰς xal ἣ τριάς. ἣ δὲ μονὰς ἁπλῇ ἐστι" xal 

διὰ τοῦτο τὰ ἁπλᾶ προβλήματα λέγεται μοναδιχὰ xol ἑνιαῖα. 
Ὅταν γὰρ ζητῶμεν πότερον τόδε ἐστὶν 7| τόδε, ἤτοι τὸ ἐχλείπειν 

ἢ τὸ σφαιροειδὲς ὑπάρχειν τῇ σελήνῃ, τὸ ὅτι ζητοῦμεν. σημεῖον δὲ 
35 τούτου, ὅτι ζητοῦμεν τὸ ὅτι: εὑρόντες γὰρ τοῦτο οὐχέτι περὶ τούτου 

ζητοῦμεν. 

6 post ἄρα add. εἰσὶ ἃ post γὰρ add. καὶ ἃ T τὸ οἴῃ. ἃ ὃ χαὶ συμπέρασμά 

ἐστιν ἃ 12 ἀγνοῶν ἃ 16 ἐστε om. ( post τί alt. add. ἐστι E xal 

tert. om. a 19 εἶπον a 20 τί---εἰ ἃ xai primum transposui: post ἐστι colloc. 

CEF: om. ἃ τὸ quart. superser. € διότι ἃ Arist.: διατί CEF 28 ὑπάρξεως, (otov 

τῆς ἐχλείψεως» conicio τὸ 6£— 25 τῇ σελήνῃ om. ἃ συνϑέτου scripsi: σύνϑετα CEF 

24 dpa scripsi: ὅτι CEF 26 δὲ om. a σύνϑετα ἃ 21 προσέταξε a 28 γὰρ 

superser. C 29 ὅτι CEF: τί ἃ τά om. ab ζητοῦντες b 81 ἡ alt. 

om. CFa 39 7 E Arist.: om. CFa 24 immo ὑπάρχει 35 τοῦτο (ante ὅτι) ἃ 
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p.89b31 Ταῦτα μὲν οὕτως. τῆν 

Ἤγουν τὸ ὅτι xai τὸ διὰ τί οὕτως ζητοῦμεν, ἤγουν ἐπὶ συνϑέτου τινὸς 
΄ ΄ ^, 5 "ns v ' 

προβλήματος. σύνϑετον δέ ἐστι πρόβλημα τὸ ἔχον ὑποχείμενον xai xar 

γορούμενον. 
» 2 » [4 ^ , - v , "» 

5 Evita δ᾽ ἄλλον τρόπον, ἤγουν ἢ δὲ ζήτησις τοῦ εἰ ἔστι χαὶ -τί ἐστιν 

ἐπὶ ἁπλοῦ γίνεταί τινος ὅρου xai ἑνός, οἷον εἰ ἔστι χένταυρος, ἣ τί 

ἐστι χένταυρος. 

΄ p.89»33 Τὸ δ᾽ εἰ ἔστιν 7 μὴ ἁπλῶς λέγω. 

' *, 

- R4 - * eo , ἊΨ ^ - 

Τοῦτο εἴρηχε διαιρῶν τὸ ὅτι ἀπὸ τοῦ εἰ ἔστιν: φαίνεται γὰρ χαὶ ἐπὶ τοῦ 
σ c - rd c. ne 

e cn Ξ τὸ 10 ὅτι ὅτι ζητοῦμεν τὸ 
v » -" 

εστιν, ἤγουν εἰ ἔστι ι αἴτιον τοῦ ἐχ ) 

στι ζητοῦσιν, ἀλλ 

τ 

σελήνην. χαὶ φησὶ χαὶ ἄμφω τὸ εἰ ἔ à 
-—- ν - e , , 

ὅτι ζητεῖ εἰ ἔστι τι αἴτιον τοῦ ὑπάρχειν τὸ λευχὸν τῷ ποτ ἢ μή, 40 
L4 

. 
B 
t 

«f » - , ^ - 

ὄντος τοῦ ἔστι προσχατηγορουμένου: ἐπὶ δὲ τοῦ ἊΣ ἔστιν οὐ ζητοῦμεν ε 
2 Y Y - ΄ Ζ -^ EE ^ 

ἔστι τι αἴτιον τοῦ ὑπάρχειν τόδε τῷδε, ἀλλ᾽ ἕνα ὅρον λαβόντες, οἷον ὑεὸν 
^ , - 3 «ἢ , p EN s ' - * 

15 ἢ ψυχήν, ζητοῦμεν ἐπὶ τούτου εἰ ἔστι ϑεὸς ἢ ψυχή, ὄντος τοῦ ἔστι χατη- 

γορουμένου, χαὶ εὑρόντες τοῦτο ζητοῦμεν τὸ τί ἐστι. 

Δείξας ἄνωϑεν τέσσαρα εἶναι τὰ ζητήματα xal διαιρήσας αὐτὰ εἴς τε 4 

τὰ ἁπλᾶ xai τὰ σύνϑετα νῦν πρὸς πλείονα σαφηνισμὸν τούτων ἐπιδιαιρεῖ 
- ^ , »ν w ^ ΄ * 

30 ταῦτα. xai τὸ μὲν εἰ ἔστι xal ὅτι ἔστι ταυτίζει xal εἰς ἕν τ ττει, x25 
» v - - , 

xai ἄμφω ἐὰν ἔστι τις αἰτία ζητοῦσι τοῦ πράγματος, χἂν τὸ εἰ ἔστιν αἰτίαν * 

LH — - - ' — € -^ - 

ζητῇ ἑνός τινος ὅρου ὑπ Εδχεηρένοι, νοῦ ἢ ψυχῖῆς,- τὸ δὲ ὅτι ἔστι ζητῇ 
^ P . ΄ 

αἰτίαν πράγματός τινος ἐν ὑποχειμένῳ ϑεωρουμένου, οἷον εἰ ἔστι τις αἰτία 

τοῦ τὴν ἔχλειψιν ὑπάρχειν τῷ ἡλίῳ ἣ τῇ σελήνῃ. τὸ δὲ τί ἐστι xal τὸ 

35 διὰ τί πάλιν ταυτίζει, χαϑὸ τὸ μὲν τί ἐστι ζητεῖ τὸν 6 ; ῦ mp4 Tet τῶν ορισμὴν «00 πρα- 50 

^ ^ 
6 

τοῦτον τὸν ὁρισμὸν μέσον ὅρον ἐν τῇ ἀποδείξει τοῦ διὰ τί 
24) ΓΒΑ “ ὃὲ M a PIE E XN a. — te πὸ 3 as ' , 

MES Oe on Debpasy ὅτι τὰ τέσσαρα ζητήματα εἰς τὴν ἀπό- 

δειξιν χρησιμεύουσι: πάντα γὰρ τὴν αἰτίαν ζητοῦσι" τὸ δὲ αἴτιον τὸ μέσον 
΄ Ld 

30 ἐστί. συλλογίζεται οὖν ἐν πρώτῳ σχήματι οὕτως: ἐν πᾶσι τοῖς ζητου- 
- 

, , - ^ M , h] - μένοις τὸ αἴτιον ζητεῖται. τοῦτο δὲ τὸ μέσον ἐστίν: ἐν πᾶσιν ἄρα τοῖς 

ζητουμένοις τὸ μέσον ἐστίν. | 

2 τὸ alt. om. EF διότι ἃ ἤγουν om. ἃ 2. ὃ προβλήματός τινος E 

6 ἐπὶ CEF: μὴ ἃ 10 ζητούμενον, om. alt. ὅτι ἃ τοῦ ἐχλείπειν — 12. αἴτιον 

iterat ἃ 11 xai εἰ E 12 τὸ λευχὸν.---14 ὑπάρχειν om. ἃ 11 post ὅταν 

add. μὲν a Arist. (om. d M) 18 "Άνωϑεν δείξας ὅτι τέσσαρα εἰσι τὰ ζητούμενα a 
20 ante ὅτι add. τὸ ἃ 22 (oiov) νοῦ conicio ζητῆ alt. F: ζητεῖ CEa 

23 οἷον —24 σελήνῃ om. a 24 xai CEF: ἢ a 25 post διατί add. ἐστι a 

28 ζητούμενα a 29 πάντως a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 9: τω 
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p.89»39 Ἢ τὸ ἐπὶ μέρους ἣ τὸ ἁπλῶς. τρι 

Διὰ μὲν τοῦ ἐπὶ μέρους ἐδήλωσε τὰ σύνϑετα ζητούμενα προβλή- 
ματα διὰ τοῦ ὅτι’ τὰ γὰρ σύνϑετα διαιροῦνται εἰς ὑποχείμενα xal χατη- 
Ἰορούμενα xoi μερίζοντα!. T, ἐχάλεσεν ἐπὶ μέρους τὰ σύνϑετα, διότι ἢ σύν- 

5 ὕεσις μεριχεύει τὸ πρᾶγμα. ἣ γὰρ οὐσία T, γενιχωτάτη λεγομένη xai ἐπὶ 10 

τῶν αἰσϑητῶν χαὶ νοητῶν οὐσιῶν, εἰ προσλάβοι τὸ σῶμα, μεριχεύεται χαὶ 

ἐπὶ μόνων τῶν αἰσϑητῶν λαμβάνεται. ἐπεὶ δὲ αἱ αἰσϑηταὶ οὐσίαι 7, ἔμ- 

Ψυχοί εἰσιν T, ἄψυχοι. προσλαβοῦσα τὸ ἔμψυχον ἐμεριχεύϑη, ἐπὶ μόνων 

τῶν ἐμψύχων: εἰ δὲ τὸ λογιχόν, ἔτι μεριχεύεται. διὰ δὲ τοῦ ἁπλῶς 

Moss τὸ ἁπλοῦν πρᾶγμα, οὗ τὴν αἰτίαν ζητεῖ τὸ εἰ ἔστιν. 

ἰ γὰρ ἔστι tt, ἤγουν αἰτία τοῦ ἐχλείπειν τὴν σελήνην T, αὔξειν, 

2^ 
10 £0 

[2d m" ρ - MAN - , » 3757 enr). e - , 

ζητοῦυεν. ἁπλῶς δὲ ζητεῖς εἰ ἔστι τις αἰτία ἕνός τινος ὅρου, οἷον τίς 
ἐστιν αἰτία τοῦ εἶναι σελήνην 7, νύχτα. 15 

p.90a9 Τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ εἶναι μὴ τοδί. 

» ES ἐπὶ A 9. M. 3 M L3. ^ , -* , 

15 Ηγουν τὸ ζητεῖν εἰ ἔστι τις αἰτία τοῦ εἶναι μὴ τόδε 7| τόδε, 
R4 ^ , ϑετό E , ) e “Ὡς F - , , Cn as ze € 

ἤγουν μὴ σύνθετόν τι, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ζητεῖν οὐσίαν ἑνός τινος ὅρου Omo- 90 

χειμένου, ἤγουν γῆς T, ἡλίου, εἴτε μὴ ἁπλῶς ζητεῖς αἰτίαν ἕνός τινος 

ἁπλουστάτου ἀλλά τινος ϑεωρουμένου ἔν τινι ὑποχειμένῳ ἢ χαϑ’ αὑτὸ 

7 χατὰ συμβεβηχός, τουτέστι συνθέτου τινός, τὸ μέσον ἐστὶ τὸ ζητού- 
20 μένον. 

p.90213 Τὸ δὲ τὶ ἔχλειψιν. 

Τὸ τὶ δηλοῖ τὰ συμβεβηχότα xot πάϑη τὰ ὑπάρχοντα ἔν τινι" οἷον 
ἐπ ». T I , - AA - J pt , b P1 P 

ἢ ἔχλειψις ἐν τῇ σελήνῃ ϑεωρεῖται xarà συμβεβηχός, τὸ δὲ σφαιριχὸν 
σχῆμα χαϑ᾽ αὑτό. τὸ δὲ ἢ ἐν μέσῳ ἣ μή, τοῦτο δηλοῖ ὡς Gp "vc 

gu τις αἰτία τοῦ εἶναι τὴν γῆν μέσην ἣ οὐχ ἔστι; χέντρου γὰρ λόγον 
COR ἜΣ πος τὴ τὸν ER EE. πέχει: xaÜ' ἧς γῆς τὸ μὲν αἰσθητὸν χατηγορεῖται χατὰ συμβεβηχός, τὸ 

εἶναι τόπῳ χαϑ᾽ αὑτό. xal πάλιν τῷ τριγώνῳ ὑπάρχει τὸ 
v 

ἴσον xaU αὑτό: ἔχει yàp τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας xaU αὑτό" 
Q2 Q9» (Qa (Q^ ὧν x e c "E (0. e c 

τὸ ὃξ ἔχειν τὰς δύη πλευρὰς ἀνίσους, fy[ouv μείζους τῆς μιᾶς, χατὰ συμ- 95 

80 βεβηχός. συνηρίϑμησε Oi ταῖς οὐσίαις τὸ τρίγωνον ὡς μαϑηματιχὴν οὐσίαν" 
τῶν γὰρ οὐσιῶν at μέν εἰσι νοηταί, ὡς 0 νοῦς xai ἢ Ψυχή. αἱ δὲ αἰσϑη- 

τιχαί, ὡς ὁ Σωχράτης xai 6 [[ἰλάτων, αἱ Oi διανοηταί, ὡς τὸ τρίγωνον 

χαὶ τὸ τετράγωνον. ἔδειξε γοῦν ὡς ἐν πᾶσι τοῖς ζητήμασι τὸ μέσον 

9 διὰ δὲ τοῦ ἁπλῶς, τὰ ἃ γὰρ seripsi: δὲ libri 4 7 CEF: ἃ καὶ ἃ 

6 x«i νοητῶν om. ἃ εἰς € προσλάβη F: προλάβοι a T αἱ CEF: 

χαὶ a αἰσϑητιχαὶ EF 1.8 ἔμψυχαί a 8 aute ἐπὶ add. ὅτι C: ἔτι a 
11 ἔστι τι CEF: ἐστιν ἢ μὴ ἐστί τι ἃ Arist. 12 ζητεῖν ἃ 13 ἐστιν om. E 

15 τὸ CEF: τοῦ ἃ ἢ τόδε om. ἃ 21 lemma om. EF 22 post πάϑη add. 

χαὶ ἃ 24 7; prius CEFa (A d): si Arist. 25 χενταύρου (quod correxit b) a 

21 χαὶ πάλιν —28 ἴσας χαϑ᾽ αὐτό om. a 29 τὸ prius om. ἃ 

aai Nlonnchdd 



10 

30 ὦ 

90 

MJ * , - 

τὰ OE σύνϑετα, ἐπὶ μὲν τῶν συνϑέτων χαλῶς ἂν λέγοις τὸ μέσον ζητεῖσϑαι, 
Y RN » : ^ ES - 

εἴ γε πᾶν μέσο t δύο ἄχρων ἐστί, τὸ δὲ σύνϑετον διαιρεῖται εἰς 40 

χείμενον xal χατηγορούμενην, ὧν μεταξὺ δυνατόν ἐστι 
' t € τς ) e , 

ξ τῶν ἁπλῶν ζητημάτων, &€Q ὧν eria ἢ αἰτιὰ ἕνος e 

b er ΄ 

δύο ὅρους. τόν τε 

υέσον λαβεῖν" ἐπὶ 
^ , ' 1 ' 

τινος ὅρου. πῶς ἐὄτι δυνατὸν μέσον λαβεῖν ὅρον: xal φαμὲν ὅτι ἐπὶ uiv 

ὧν ἁπλῶν οὐσιῶν, ἤγουν τῶν γοητῶν τῶν dvo ὕλης ϑεωρουμένων, ὡς 
΄ , , 7^ , , MN 

ὃς xal T, ψυχή. ἐπὶ τούτων τὸ εἶδος, ἤγουν 6 ὁρισμός, οὐχ ἄλλο 
Ἁ 

b 
E E il VIMUS do rry T. A NONE ὌΦΙΣ τί ποτέ ἐστι παρὰ τὸ δριστόν. uu δρισμὸς τοῦ νοός ἐστι ᾿ δύναμις ψυχῆς 
LI - , ' - ΄ ΄ ' ' ΄ - 

ἀντιληπτιχὴ τῶν ϑείων χαὶ voncOv'* οὗτος γοῦν ὁ ὁρισμὸς xal à νοῦς 45 
a. ie. 3 , y» d ι - , 3-1 

αὐτά siot. — xal εἰ ταὐτὰ χαὶ ἕν, πῶς δυνατὸν λαβεῖν μέσον ὅρον αὐτῶν: 
bis 

χ Ξτὰ ὕλης ϑεωρουμένων. n πὶ oi τῶν συνϑέτων u 

bi 

V 
΄ ΄ ^ - - ^ , UN 

εἰ xai ὁ ὁρισμὸς αὐτοῦ, τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητόν, συντέταχται τῷ ἀνθρώπῳ 

eo c x S2 el Q^. “Ὁ b [0] PS Ὁ 
ῳ "TE É LA 

! 
o c 

LU 
e "Ὁ zx 2 

"CO 
o x xai ἐν αὐτῷ ϑεωρεῖται, ἀλλ᾽ οὖν ἐστι 

τερός τις δοχεῖ παρὰ τὸν ἄνθρωπον. χαὶ 

διὰ τοῦτο ἐπὶ τῶν τοιούτων ἐστὶ δυνατὸν μέσον ὅρον ληφϑῆναι τὸ αἴτιον. 
ἄλλως τε γνοὺς xal αὐτὸς ὡς ἀδύνατόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἁπλῶν οὐσιῶν, νοῦ 50 

τε xal ψυχῆς, μέσον ὅρον ληφϑῆναι, τούτου χάριν παραδείγματα ἔλαβε χαὶ 
τ ον rel γε τ - 
et τὸν λόγον ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔνϑα xai 

σ 2 3 ἕτερα. ἐν | λήν 
* ' ^" N , , ^ , 

xai τὸς Ot «t. usur δὲ τούτοις, τ τί χαὶ | 
w^ , e ’ - , ^ 

ἄλλως. εἰ uiv λάβωμεν τὴν ἔχλειψιν αὐτὴν χαϑ᾽ αὑτήν, ζητοῦμεν τί τὸ 
» ^ πες 

αἴτιον τῆς ἐχλε 

ἀντιφράξεως τῆς γῆς. εἰ ὃξ ζητοῦμεν εἰ ἢ ἔχλειψις ὑπάρχει τῇ σελήνῃ BE E TIRE μη τυ ΘΟΌΜΞΥΤΘΕ A CEU BUS υτεαρχεεεῃ GEN, 
a XI Apis ad qt 7, Ξ — AR dp- SEC v ἤγουν διὰ τί ὑπάρχει, λαμβάνομεν μέσην ὅρον τὸ τί ἔστιν, ἤγουν τὴν G 

“- A - Sox ΄ “» - 

ρησιν 100 φωτός τὺς LAE την γινομξενὴν ὑπὸ τ ης ἀντιφράζεως τὴς γῆς. 

Y 
t 

h - 

- 

σ 
^o ^ El - , » ΄ 

ξεῖ χαὶ βαρεῖ. x s x x λόγος δέ ἐστιν ἐν ἀριϑυοῖς θεωρούμενος 6 ἐπ΄- 
Ld δ Là M , "a - "4 ^ b , ^ ^ ^ 5 Ww 

τρίτος, ὁ ἡμιόλος χὰὶ ὁ διὰ πασῶν. διὰ πασῶν δὲ λέγω τὸν διπλασίονα λόγον. 
ὅταν ὁ βαρὺς φϑόγγος ὃ 

ὅταν ὅλον ἔχῃ τὸν ὀξὺν χαὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ. 

2 post ἂν add. χαλῶς ἃ λέγης Fa 6 ὅρου (post λαβεῖν) E 9 τὸν ὁρι- 

σμόν ἃ οἷον addidi ante ψυχῆς add. τῆς ἃ 12 συνϑέτων CEF: σωμάτων a 

ὅλης a 13 ὁ om. a 14. δύνατόν ἐστι E χεχωρισμένως post ϑεωρεῖται colloc. 

E: χεχωρισμένον a 15 4v ὅτι χεχωρισμένος ἃ ἑτέρα ἃ c E 

16 τούτων a 11 ἁπλῶς a 18 παραδείγματος ἃ 20. 21 εἰ γὰρ --- διὰ τί 

om. ἃ 23 πάϑει scripsi: πάϑος libri οὔσης à 24 post zat alt. add. τῷ ἃ 

27 1, om. a 29 τῆς alt. om. a 91 λόγῳ ἀριϑυῷ a 31. 82 ἐν ὀξεῖ evan. F 

32 lac. indicavi; supple εἰ δὲ ζητεῖς διὰ τί συμφωνεῖ τὸ ὀξὺ τῷ βαρεῖ, ἐρεῖς διὰ τὸ λόγον 

ἔχειν ἀριϑυμῶν τὸ ὀξὺ καὶ τὸ βαρῦ ϑεωρούμενος om. E 94 δὶς om. a 

περιέχει E δὲ om. a 
93 * 
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Ὅτι δέ ἐστι τοῦ -μέσου ἢ ζήτησις, δῆλόν ἐστι xoi ἀπ’ αὐτῆς 76v 
τῆς ἐναργείας, ἤγουν τῆς αἰσϑήσεως. ἐπὶ γὰρ τῶν ἐπιστητῶν πραγμάτων 
(ἐπιστητὸν δέ φημι τὸ τὴν σελήνην ἐχλείπειν), ἐφ᾽ ὅσων τὸ μέσον αἴτιον 10 

(οὐχ) ἔστιν αἰσϑητόν, ἤγουν διὰ τῆς αἰσϑήσεως γνωριζόμενον, ζητοῦμεν 

ἐπὶ τούτων, ἐὰν ἔστι τι αἴτιον τῆς ἐχλείψεως, ὡς πόρρω χατοιχοῦντες τῆς 

σελήνης χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ἠσϑημένοι xol ὁρῶντες τὸ αἴτιον ταύτης" 

οὐ γὰρ ὁρῶμεν πῶς f, σελήνη ἀντιφράττεται χαὶ παρεμποδίζεται ὡς μὴ 

δέχεσϑαι τὰς τοῦ ἡλίου ἀκτῖνας. εἰ δ᾽ ἦμεν ἐπὶ τῆς σελήνης, ὡρῶμεν 
ἂν πῶς ἀντιφράττεται ὑπὸ τῆς γῆς, καὶ οὕτως οὐχ ἂν ἐζητοῦμεν εἰ γίνεται 

10 ἢ ἔχλειψις ἢ μή, ἀλλ᾽ ἅμα δῆλον ἂν Tv, ἤγουν ἅμα τῷ ἰδεῖν, πῶς 15 

ἐμπεσοῦσα τῷ χώνῳ ἀντιφράττεται χαὶ παρεμποδίζεται δέχεσϑαι τὰς τοῦ 

ἡλίου ἀχτῖνας. ἐγνωρίζομεν ἂν x«l τὸ αἴτιον. 

p.90228 Ἂχ γὰρ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι xal τὸ χαϑόλου. 

Τοῦτο λύσις ἐστὶν ἐνστάσεως. ἴσως γάρ τις ἠπόρησεν, εἰ ἢ ἔκλειψις 
τῆς σελήνης ἐστὶ πρᾶγμα ἐπιστητόν, τὸ δὲ ἐπιστητὸν χαὶ αἰσϑητόν εἰσιν 90 

ἕτερα. ὡς xal ἢ ἐπιστήμη xal ἣ αἴσϑησις, πῶς τὴν ἔχλειψιν ἐπιστητὴν 
"n y T M 2 ; » Y zd 5 , ' Q ^3 » ! 

οὖσαν φὴς εἶναι xal αἰσϑητήν; φησὶν οὖν: οὐ λέγω τὴν χκαϑόλου ἔχλειψιν 
^ 3 - e (Q7 M , , S EX ΟὟΞ ΄ *, ) , : Y SEN Y 

τὴν ἀεὶ γινομένην διὰ τὴν ἀντίφραξιν αἰσϑητήν, ἀλλ᾽ αἰσϑητὴν λέγω ἔχλειψιν 

ἣν νῦν ὁρῶ γινομένην. ix γὰρ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι, ἤγουν τῆς αἰσϑή- 

20 σεως, χαὶ τοῦ πολλάχις ἰδεῖν τοῦτο γινόμενον ἐπισυνάγεται ἡμῖν ἢ τοῦ 
χαϑόλου εἴδησις. T, μὲν γὰρ ὅρασις δρᾷ ὅτι νῦν ἀντιφράττεται ἢ σελήνη 
χαὶ ἐχλείπει" ἐχ δὲ τούτου τοῦ μεριχοῦ, ὃ πολλάχις εἴδομεν γινόμενον, ἐπε- 

, d - (c Q^ », , » σ ^ » - , - 

γένετο ἡμῖν ἢ χαϑόλου ἐπιστήμη, ἤγουν ὅτι πᾶσα ἔχλειψις τῆς σελήνης 95 

x«t ἀεὶ γίνεται διὰ τὸν λόγον τῆς ἀντιφράξεως. 

w ^ des] 95 p. 90331. Ὥσπερ οὖν λέγομεν, τὸ τί ἐστιν εἰδέναι. 

Τουτέστιν οὕτως λέγω τὸ αἰσϑητὸν χαὶ τὸ ἐπιστητὸν ταὐτὰ ὥσπερ 
^ Ἁ ὦ» Χ N iJ , 3 » e ^ ' , M M NIAI , , AJ xai τὸ τί ἐστι xal τὸ διὰ τί ταὐτά. ὡς γὰρ τὸ τί xal τὸ διὰ τί ταὐτὰ 

μέν εἰσι τῷ ὑποχειμένῳ τῷ δὲ λόγῳ xal τῷ τρόπῳ τῆς χρήσεως ἕτερα, 30 “ὩΣ Ἵ M eu p eva i x ς i pon [b χρη ὑπ ρα, 
e 5 ^ ^ 5 , » 5 - ^ v € , 5 ' iJ b4 

ὡς ἐπὶ τῆς ἐχλείψεως ἔστιν ἰδεῖν xal ἄμφω ϑεωρούμενα (εἰ γὰρ τὴν ἔχλει- 
! ΄ » 9 ΝΗ ὃ ie ΄ δι Ἔν ἘΝ N , 3 acus e ἘΝ IN - (à Ξ 30 Ψψιν λάβοις αὐτὴν xaÜ' αὑτήν, γνοίης ἂν τὴν φύσιν αὐτῆς διὰ τοῦ τί ἐστιν 

εἰ ὃξ θεωρεῖς ταύτην ἐν τῇ σελήνῃ ὑπάρχουσαν, δειχνύεις τοῦτο διὰ τοῦ 
AN , , ^ σ MJ 5 , F Ὁ M bi » EO A M Ἂν 

διὰ τί μέσον λαβὼν ὅρον τὴν ἀντίφραξιν), οὕτως χαὶ τὸ αἰσϑητὸν χαὶ τὸ 
21 x 9.» , - € ἧς PENA , o » Ls * ἐπιστητὸν ταὐτά εἰσι τῷ ὑποχειμένῳ τῷ δὲ λόγῳ ἕτερα. ἄμφω γὰρ ἐπὶ 

τοῦ ἐχλείπειν τὴν σελήνην Üempoüvcat τὸ γοῦν ἐχλείπειν τὴν σελήνην 
35 αἰσϑητὸν μὲν γίνεται, εἰ λάβοις τὴν νῦν γινομένην ἔχλειψιν, ἐπιστητὸν δέ, 95 

2 ἐνεργείας ἃ τῶν αἰσϑητῶν ἃ 9 αἴτιον om. ἃ 4 οὐκ addidi 

7 1| [7j ἃ 8 ὁρῶμεν a 10 ἡ om. a 11 χώνω CEF: χενὰ a 

15 εἰσιν CEF: ἐστιν ἃ 16 post ἡ alt. del. ἔχλειψις C 117 φὴς CEF: φασιν a 

20 τοῦ CEF: τοῦτο a Tpiv— 21 ἀντιφράττεται om. ἃ 2 τὸ quart. om. € 

30 αὐτὴν (post φύσιν) C 81 δὲ post ϑεωρεῖς in mrg. E διὰ om. a 
35 λάβης Ε 
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εἰ τὴν χαϑόλου xai del γινομένην. τοῦτο δέ, ἤγουν τὸ ταὐτὰ εἶναι τὸ 7 

τί χαὶ διὰ τί, εἴτε λάβῃς τι cv sao ϑεωρουμένων xai ui ὑπαρχόντων 

ἐν ἑτέρῳ, ἤγουν τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ὑφεστώτων, ὡς 6 νοῦς xal ἢ ψυχή, εἴτε 

λάβῃς τι τῶν ἐθελοντῶν ἐν ἄλλῳ χαὶ ϑεωρουμένων, ὡς ἢ ἔχλειψις ἐν 
' - 

c 
γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας. ὡσαύτως xal τὸ μεῖζον xal ἔλαττον ἐν τῷ 

D 
, e ' P3 E D αν LEN - 

τριγώνῳ at γὰρ 600 πλευραὶ μείζους εἰσὶ τῆς μιᾶς. 40 

ρ. 9015 "Ost μὲν οὖν πάντα τὰ ζητούμενα μέσου ζήτησις. 

’, e. A E. ZA » ME ES - , 

Δείξας, ὅτι xal τὰ m ζητήματα περὶ τοῦ μέσου 
5 

ἣν uc: ias I c e ylbres PS NE 9 OE ING S ι ΄ H 
Aat περὶ τοῦ 6000, €t οὐνᾶτον ἐστιν ἀποῤειχνυσῦασαι ὡς τοὺς ἔστιν ορίσμης 

3 -—- , , - * - * 

τοῦδε, xal τίς ὁ τρόπος τῆς ἀναγωγῆς, ἤγουν xal πῶς d ἄγονται εἰς 

τὴν ἀπόδειξιν, χαὶ τί ἐστιν ὅρος, » τίνων ἐστὶν ὁρισμός. πρὸ δὲ 

οὶ 

15 

30 

oi δὲ ἐν τῷ τρίτῳ μεοικοί. συλλογίζεται ὃὲ ἐν δευτέρῳ σχήματι οὕτως" ὃ 

πᾶν τὸ τί ee ἤγουν ὁ δρισμὸς sidus xai χατηγοριχός ἐστιν’ οὐ πᾶς 

ὃὲ συλλογισμὸς χαϑόλου xal χατηγριχός ἐστιν’ οὐ πᾶς ἄρα συλλογισυὸς 

τὸ τί ἐστι δηλοῖ. 

1 δὲ CEF: γοῦν a 2 post χαὶ prius add. τὸ ἃ λάβοις itemque vs. 4 E a 

10 xai CEF: δὲ a: om. b 11 post τίς add. ἐστιν ἃ 12 τί CEF: τίς a 

14 ἀποδειχτιχόν EF ζητήσειε Z: ζητήσει EFa: ζητήσοι C 15 εἰς CEF: ἐπὶ a 

16 ἀπόδειξις xai ἀποδειχτὸν, ἢ a 91 ὁ utrumque om. a 22 εἰσιν om. E 

συλλογιστιχόν E 28 τὸ alt. Z: om. CEFa 25 αὐτὸ χαὶ om. EF 21 7 δι" 

ἀδυνάτου ἃ 28 et 29 χαὶ om. ἃ 29 χατηγοριχόν a 3l εἰ (ante δὲ) a 

post οὕτως add. ὁρισμός a 329 τὸ om. a ὁ 0m. à 92 et 39 xai om. ἃ 

99 δὲ om. a ἐστι ante χαϑόλου colloc. E 

τοῦ ζητῆσαι πε 
[4 ^ ' FN Α , ' M ΩΣ 

Y - ΄ 

τούτων ὦν εἴπομεν διαπορεῖ πρῶτον εἰ ταὐτόν ἐστιν 

δρισυὸς χαὶ ἀπόδειξις χαὶ δριστὸν χαὶ ἀποδειχτόν. 
΄ - w^ ^ , 

περὶ τῶν ζητημάτων ἐζήτει xal τοῦ μέσου, τίνος χάριν μετέπεσεν εἰς τὸ 

ζητεῖν περὶ δρισμοῦ xal δριστοῦ xal ἀποδείξεως xal ἀποδειχτοῦ εἰ ταὐτά 
E Ag Ὁ Σ À ΤᾺ ΄ RUE S weh In cae S cp ud ^ , 

εἰσιν 7| ἕτερα. xal φαμέν, ὡς ἐπειδὴ προσεχῶς εἴρηχε τὸ τί xal διὰ τί 

7 y 

ur τις Mod. ταὐτὸν εἶναι τὸν δρισμὸν xal τὴν ἀπόδειξιν, τούτου χάριν 

ἠναγχάσϑη διαφορὰν δοῦναι πρῶτον τούτων. ἀνέδραμς δὲ εἰς τὸ χαϑολι- 
1 NES 2 e 

t γὰρ οξιζςει ὡς Q^ χώτερον, sig τὸν πον ξ δρισμὸς χαὶ ὃ συλλο- 
, , o ^ " κ * , 3T n Y 

4topog εἰσιν ἔτ epa χαὶ τὸ ὅριστ ὧν χαὶ τὸ συλλογιστόν, ἀνάγχη λοιπὸν xal 
e * z « 3 , 

τὴν ἀπόδειξιν xal τὸν ὁρισμὸν ἕτερα εἶναι xol τὸ δριστὸν wal τὸ ἀποδειχτόν" 

εἶδος γὰρ τοῦ συλλογισμοῦ ἢ ἀπόδειξις, ἐρωτήσας γοῦν χαὶ ἀπορήσας εἰ 
ὃ 

* 

^ ^ Mi , P1 M a A ἔστι δυνατὸν τὸ αὐτὸ xal ἕν χαὶ ι 

ὡς εἶναι τὸ αὐτὸ ἅμα χαὶ ὁριστὸν χαὶ dmoós 
"t. 

hd et 

΄ Poe 

, , ' , , óv, ἐπαγει τὴν on 

σχήματι οὕτως" ὃ δροισμὸς 
^ ^ - vw 

“ἢ ἀδύνατον τοῦτο᾽. xal συλλοὴ 

τὸ τί ἐστι σηυαίνει" πᾶν δὲ τὸ d is χαϑόλου χαὶ χατηγοριχόν" πᾶς ἄρα 
[4 * , M , , " e ^ * 

ὁρισμὸς χαϑόλου xai χατηγοριχός. οὐ πάντες δὲ οἱ συλλογισμοὶ χαϑόλου 

xal χατηγοριχοί εἰσιν. ot γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι ἀποφατιχοί εἰσιν, 

S , Ὁ ^ "m t δρισμοῦ εἰδέναι xal | OU ἀποδείξεως, 7 

15 

-1I 
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Ὁ) 

p.90438 ᾿Αρχὴ δ᾽ ἔστω τῶν μελλόντων. rri 

à ἐχόμενα T, τὰ προσεχῶς ῥηϑέντα νόησον, xal νοεῖται οὕτως" 

ἀρχὴ δὲ ἔστω τῶν μελλόντων ῥηϑῆναι περὶ δρισμοῦ χαὶ ἀποδείξεως, 

(ce ἐστὶν οἰχεία τοῖς ἐχομένοις, ἤγουν τοῖς προσεχῶς ῥηϑεῖσιν, ἵνα xai 

5 εὐσυνάρτητος ὃ λόγος γένηται: προσεχῶς δὲ εἴρηχεν ὡς τὸ τί xal διὰ τί 
εἰσι ταὐτά. ἣ ἐχόμενα νόει τὰ προσεχῶς μέλλοντα ῥηϑῆναι: ἀρχὴ γὰρ 1 

ἔστω, φησί, τῶν μελλόντων prüTvat περὶ ὁρισμοῦ xal περὶ ἀποδείξεως 

οἰχεία τοῖς προσεχῶς ῥηϑησομένοις. πρὸ γὰρ τοῦ ζητῆσαι, τί ἐστιν ὁρισμὸς 

χαὶ τίνων χαὶ εἰ ἀπόδειξις ἔστιν αὐτοῦ, ζητεῖ προσεχῶς εἰ ταὐτόν ἐστι τὸ 

10 δριστὸν xal συλλογιστὸν xal ὁ ὁρισμὸς xal συλλογισμός. 

p.90»7 Eica οὐδὲ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι. 

M Ld 

Δείξας, ὅτι οἱ ἐν τῷ δευτέρῳ xai τρίτῳ σχήματι συλλογισμοὶ ὁρισμοὶ 

οὐχ εἰσίν, δείχνυσιν ὅτι οὐδὲ οἱ ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι χαταφατιχοὶ δρισμοί 

εἰσι, διότι ὁ μὲν συλλογισμὸς δείχνυσί xt πάϑος ὑπάρχον ἔν τινι ὑποχει- 

15 μένῳ, οἷον τὸ ἔχειν τὰς τρεῖς Ἰωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ὑπάρχειν τῷ 

τριγώνῳ: δείχνυσι δὲ τοῦτο διὰ μέσου τοῦ “δυσὶ ταῖς ἐφεξῆς ἴσαι εἰσίν᾽. 
ὁ δὲ ὁρισμὸς οὐ δείχνυσί τι πάϑος ὑπάρχον τινὶ ὑποχειμένῳ ἀλλ᾽ οὐσίαν 25 

ἐχόμενον. εἰ δέ τις εἴποι “πῶς φὴς τὸν ὁρισμὸν οὐσίαν δηλοῦν; δηλοῖ 

90 γὰρ xol συμβεβηχός: λευχὸν γάρ ἐστι χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως᾽, λέγομεν 
ὡς χαὶ τὸ λευχὸν χρῶμα διαχριτιχὸν ὄψεως τὸ εἶδος τοῦ λευχοῦ δηλοῖ, 

τὸ δὲ εἶδος φύσιν xal οὐσίαν σημαίνει: πᾶσα γὰρ ὕπαρξις οὐσία λέγεται. 

Λόγος δέ ἐστι τούτου, τοῦ εἶναι xai τὸν ὀρισυὸν xal τὴν ἀπόδειξιν 80 

ἕτερον, διότι τὸ ἐπίστασϑαι τὸ ἀποδειχτὸν οὐχ ἄλλο τί ἐστιν ἀλλ T, 

25 τὸ ἔχειν ἀπόδειξιν, ἤγουν τὸ δι’ ἀποδείξεως γινώσχειν αὐτό. 
Ὥστ᾽ εἰ ἐπὶ τῶν τοιούτων, ἤγουν τῶν ἀποδειχτῶν, ἀπόδειξίς 

ἐστιν ἢ ταῦτα παριστῶσα, δῆλον ὡς ὁρισμὸς αὐτῶν οὐχ ἔσται, ἤγουν οὐχὶ 35 

xai δι’ δρισμοῦ αὐτὰ γνωσόμεϑα: εἰ γὰρ δώσομεν τὸ ἀποδειχτὸν δι᾿ ὁρισμοῦ 

γινώσχεσϑαι, ἐπίσταιτο ἄν τις τὸ ἀποδειχτὸν OU ὁρισμοῦ, οὐ μέντοι δι᾿ ἀπο- 

30 δείξεως, ὃ ἀδύνατον. 

2 τὰ prius om. ἃ ἢ CEF: δὲ a 4 ἤγουν ΟΕ: xoi ἃ 9 ἀσυνάρτη- 

ος ἃ γίνηται, ut videtur, pr. € 5. 6 τὸ τί εἰσι xal διὰ τί E 

ἐστι ἃ περὶ alt. om. ἃ 9 xai εἰ OEF: ἡ ἃ ἔστιν om. C 10 ante συλλο- 

γιστὸν add. τὸ ἃ ó οἵη. ἃ 11 τῶν om. EF 12 οἱ post σχήματι colloc. a 

xai τρίτῳ om. ἃ 13 οἱ om. ἃ 13. 14 καταφατιχοὶ ὁρισμοί εἰσι (ὁρισμοί εἰσι 

mrg. E) CEF: συλλογισμὸς, ὁρισμός ἐστι χαταφατιχός ἃ 15 ὑπάργει a: fort. ὑπάρχον 

16 post ἐφεξῆς add. ὅτι a: fort. post τοῦ transponendum 17 oi δὲ ὁρισμοὶ ἃ 

ἐνυπάρχον ἃ 18 τινὸς ἑνὸς EF 19 φὴς CEF: φησι ἃ 20 καὶ om. ἃ 

φύσιν CEF: φησι ἃ 98 λόγος δέ ἐστι τούτου C, om. τούτου EF: τούτου δὲ λόγος, ὅτι--- 

τὸ ἀπόδειξιν ἔχει lemma ἃ καὶ prius om. fort. recte ἃ 24 τὸν ἀποδειχτιχὸν ἃ 

26 εἰ ἃ Arist.: ἐὰν CEF 21 post ὡς add. ὁ CEF: om. ἃ 99 post ἐπίσταιτο add. 

γὰρ ἃ 90 7, ἀδυνάτου ἃ 

ΠΥ ΥΥΉΉ ΗΟ Φ00000ἋἝἋἝ6ΘΙΝ 

-διαδμΝμιαδινκν, 



10 

15 

τῷ σι 

30 

PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 3 [Arist. p. 90b 13. 16] 343 

p.90b13 Οὐδὲν γὰρ χωλύει μὴ ἅμα. 

Τοῦτο λύσις ἐστὶν ἐνστάσεως xal ἀπορίας. ἴσως γάρ τις ἐζήτησεν, 3 

dod γε οὐχ ἔστι δυνατὸν τὸ αὐτὸ γνῶναι xal OU ὁρισμοῦ xal OU ἀποδεί- 40 
ξεως. λύων γοῦν τὴν ἀπορίαν φησίν: οὐδὲν γὰρ χωλύει ἔχειν τ 

b ΓΒ - M $3 , e 

xal ἑνὸς γνῶσιν xat Ot τ xdi (QU) ἀποδείξεως, ἀλλ᾽ οὐχ ἅμα, 

ἤγουν ὡσαύτως, ἀλλὰ xax! ἄλλον xal ἄλλον λόγον. εἰ Y áp 
- - 5133? T ^ ΄ ΄ 

ἐν τῇ σελήνῃ ϑεωρεῖται, ἀλλ᾽ οὖν δυνάμεϑα ταύτην χωρίσαι αὐτῆς xal 
» *, , , US ) CN * - n ' ον e - , C 

ἐν ἐπινοίᾳ μόνῃ αὐτὴν xaÜ αὑτὴν λαβεῖν: ἣν xal δι᾿ δρισμοῦ γνωσόμεϑα 
ὡς ἔστιν ἀντίφραξις ὑπὸ γῆς. εἰ δὲ ϑεωροῦμεν τ 

X » t , 
ξεως. ὡσαύτως xal τὸ 

*, , ΄ - ΄ σὲ τ ^ 

ἀποδείξομεν ταύτην ὑπάρχειν τῇ σελήνῃ Ot dimos 

ἰσόπλευρον τρίγωνον ἔστι xai OU ὁρισμοῦ xal OU ἀποδείξεως γνῶναι, ἀλλ 
^ ΄ - , e v € M » ^) , 

ἄλλως xai ἄλλως. δι᾽ ὁρισμοῦ μέν, ὅταν εἴπω “ἰσό 
- - , 7 » ^ - ^ v 

τὸ ὑπὸ τριῶν ἴσων πλευρῶν συγχείμενον᾽. ἔστι OX xal ἀποδειχτιχῶς δεῖξαι 

πλευρόν ἐστι τρίγωνον 

, , ^ A" YN — 

UO χύχλοι Otd τῶν eo» τοῦτο, ὡς ἔχει τὰς τρεῖς πλευρὰς ἴσας, οὕτως" ὅταν 
A ' , 

χέντρων HL E) τες τέμνωσιν ἀλλήλους xal τὴν αὐτὴν διάμετρον ἔχωσι. 

τότε τὸ ἐχ τῆς διαμέτρου συγχείμξνον τρίγωνον xal τ 

ἀπὸ τῆς ἁφῆς ἜΝ ἄχρι τῶν ρον ἰσόπλευρόν ἐστιν: αἱ γὰρ ἀπὸ 
2 ΄ 
t3 

M E] - - ^ - 

ἔστι δὲ πιστώσασϑαι xai βεβαιῶσαι τοῦτο xai àv ἐπαγωγῆς" οὐδὲ 

γὰρ πώποτε δι᾽ δρισμοῦ ἔγνωμέν τι τῶν ὑπαρχόντων ἔν τινι χαϑ᾽ αὑτὸ 
- 93 “ ᾿ , » ^ - , ex ΄ *, 

ἢ χατὰ συμβεβηχός, ἤγουν tt τῶν ἀποδειχτῶν: χαϑ' αὑτὸ γάρ ἐστι τῇ τ 

σελήνῃ τὸ σφαιριχὸν σχῆμα, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ τὸ ἐχλείπειν. 

2 ΄ ΄ , , 

p.90»16 Ἔτι εἰ ὁ δρισμὸς οὐσίας τις qvoptapóc. | 

Ἁ a 

45 

50 

"Hyouv ἐὰν ὁ ὁρισμὸς οὐσίαν δηλοῖ, τὰ δὲ τοιαῦτα, τὰ ἀποδειχτά, ττν 
οὐχ οὐσίαι εἰσὶν ἀλλὰ 5 πάϑη ἔν τιν! ὑποχειμένῳ ϑεωρούμενα, λοιπὸν ἄρα ἘΠ 

τι 

»i 
z l2 

P , - 

ἢ ἀπόδειξις ὁρισμὸς οὐχ ἔστιν οὐδὲ τὸ ἀποδειχτὸν OU ὁρισμοῦ qwcxscat. 
' xd ^ 3 [d - ^ 

“Ὅτι uiv οὖν τὸ ἀποδειχτὸν οὐχ ἔστι χαὶ OU ὁρισμοῦ εἰδέναι, δῆλον. 
Mnt δὲ πάλιν xal ζητεῖ, τί δὲ xai ὃ ἔστι δι᾿ δρισμοῦ εἰδέναι, 

ἤχουν τὸ ὁριστόν, xal Ot ἀποδείξεως ἔστιν εἰδέναι T, οὔ; xal φησὶν εἷς 

μὲν δὴ λόγος xal περὶ τούτου ὁ ) ] ; , [4 UJ ^ 

6c αὐτος. ὡς γάρ τὸ ἀποδειχτὸν 
iy ^ 
ty G6 ἐδείξαμεν μὴ B qt δυνατὸν OU 60tGuo0 εἰδέναι. οὕτω xai τὸ δριστὸν ὃει- 3 

9. E P i ἘΠ. 3 ^ - τὰ € * , 

χϑήσεται wr, δυνατὸν εἶναι OU ἀποδείξεως γινώσχεσϑαι, λαβόν τες ὡς ὅμο- 

λογούμενον ὅτι παντὸς ἑνὸς πράγματος χαϑὸ ἕν μία ἐστὶν ἐπιστήμη χαὶ τὸ 
γνῶσις, 7| ἣ δι᾿ ὁρισμοῦ ἢ f, δι’ ἀποδείξεως. εἰ γοῦν τὸ ἐπίστασϑαι τὸ 

2 ἐνστάσεώς ἐστι E 4 λύων---ῦ ἀποδείξεως om. ἃ οὖν τὴν ἔνστασιν C γὰρ 

om. € 9 γνῶσιν xal ἑνὸς E δι᾽ alt. addidi cf. vs. 11 6 εἰ scripsi: ἡ libri 
8 μόνον a 10 ἀπεδείξαμεν a 11 «ai prius om. ἃ δι᾽ alt. a: om. CEF 

13 xai om. a 15 τέμωσιν ἃ τὴν διάμετρον ἔχωσι τὴν αὐτὴν ἃ 19. 20 οὐ 

γάρ ποτε ἃ 21 ἀποδειχτῶν scripsi: ἀποδειχτιχῶν libri 28 τινος C (BDMnu) 

24 τὰ alt. om. ἃ ἀποῦδειχτά Scripsi: ἀποδειχτιχὰ libri 26 τὸ om. a 27 ante 

ὅτι add. ex Arist. ὅτι μὲν τοίνυν obw ἔστιν ὁρισμός C 21. 28 δῆλον --- εἰδέναι om. a 

28 post εἰδέναι del. δῆλον. ἀντιστρέφει δὲ πάλιν C 32 an λαβόντων 83 ἕν a: 

ἑνὸς CEF 
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ἀποδειχτόν ἐστι τὸ OU ἀποδείξεως γινώσχειν αὐτό, εἰ τὸ δριστόν ἐστι xal Viv 
τὸ ἀποδειχτὸν ταὐτά, συμβήσεταί τι ἀδύνατον, ὅτι ὁ ἔχων τὸν 

δρισμόν, ἤγουν ὃ sodio tt OU ὁρισμοῦ, ἐπιστήσεται αὐτὸ ἄνευ 

ἀποδείξεως, ὃ ἄτοπον. 

5 p.90»24 "Est αἱ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων. 

»[""* e [d , 5 , M - 5 ^ Lu e 

Eàv ot 6ptapot εἰσιν ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων, αἱ 

πόδειχτοι, λοιπὸν xai ot δρισμοὶ ἀναπόδειχτοι ἔσονται. εἰ 

δὲ goes dya- 30 

δὲ ol ὀρισμοῖ 

εἰσιν ἀποδειχτοί, ἀνάγχη xal τῶν ὁρισμῶν ἕτερα λαβεῖν ἀρχοειδεσιερα, εἴ 

(8 πᾶσα ἀπόδειξις ἐξ ἀρχῶν τινων χαὶ πρώτων γίνεται, xal τούτων ἕτερον 

10 πρότερον, xai τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον. χαὶ εἰ οὐχ ἔστι λαβεῖν ἀρχὰς διὰ τὸ 
"τ τ [4 δ᾿ Ὁ , - , € 

del εὑρίσχειν ἀρχοειδέστερα, ἀναιρεῖται ἢ ἀπόδειξις xol οὐχ ἔσται. 7, εἰ 

ΓΕ ἔλλει εἶναι ἀπόδειξις, ἀνάγχη τὰ πρῶτα xai χατὰ τὴν ἀρχήν, τοὺς ὅρι- 
σωούς, εἶναι ἀναποδείχτους. χαὶ εἰ ἀναπόδειχτοι οὗτοι, λοιπὸν ἄρα xol ὃ 95 

UO - - , N 
δρισμὸς xal T, ἀπόδειξις ἕτερα. χαὶ εἰ ἔτ repa ταῦτα, πῶς ἔσται τὸ αὐτὸ 

5 M 

15 xai OU δρισμοῦ εἰδέναι xal OU ἀποδείξεως; εἶτα ἐπαπορεῖ, εἰ xal πᾶν τὸ 
M 

QU ὁρισμοῦ γνωστὸν οὐχ ἔστι δυνατὸν xal QU ἀποδείξεως γινώσχεσϑαι, dpa 
ἔσται τι ὃ χαὶ OV δρισμοῦ xai OU ἀποδείξεως ἀνάγχη γινώσχεσϑαι, ὡς 
εἶναι τὸ αὐτὸ xal δριστὸν xal ἀποδειχτόν; xoi φησὶν ἡ ἀδύνατον" οὐ 

γάρ ἐστι δυνατὸν ἀπόδειξιν εἶναι τοῦ δριστοῦ πράγματος. ὃ μὲν γὰρ 6pt- 

90 συὸς τὸ τί ἐστι παριστᾷ χαὶ τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος: αἱ δ᾽ ἀποδείξεις 
χαὶ πᾶσαι αἱ μαϑηματιχαὶ ὑποτίθενται xal ὡς ὁμολογούμενον λαμβάνουσι 30 

τὸ τί ἐστιν, οὐ μὴν δὲ xoi ἀποδειχνύουσιν αὐτό. αὐτίχα T, γεωμετρία 

ὡς διμολογούμενον λαμβάνει τὸ εἶναι σηυεῖον οὗ μέρος οὐδὲν xai ὡς γραμμή 

ἐστι uf xo; ἀπλατές. χαὶ ἢ ἀριϑυητιχὴ τὸ εἶναι μονάδα ἀργὴν ἀριϑωοῦ ξστι μῆχος Qi ge, | 2p un ποτὰ h ex ριύμου. 

΄ 

p.90533 τι πᾶσα ἀπόδειξις τὶ χατά τινος δείχνυσι. τῷ [51] 

Καὶ τοῦτο ἕτερον ἐπιχείρημα δειχνύον τὸν ὁρισμὸν τῆς ἀποδείξεως 

ἕτερον. xal φησὶν ὡς πᾶσα ἀπόδειξις T, χαταφατιχὸν δείχνυσί τι T| ἀπο- 

φατιχόν: οὐδὲν δὲ τῶν χειμένων ἐν τῷ ὁρισμῷ ἕτερον ἑτέρου T, χατη- 

τορεῖται 7, ἀποφάσχεται. ἐν γὰρ τῷ “ζῷον πεζὸν δίπουν᾽ οὔτε τὸ ζῷον 

80 χατὰ τοῦ δίποδος χατηγορεῖται T, ἀποφάσχεται, οὔτε τοῦτο χατ᾽ ἐχείνου. 

χαὶ πάλιν δρισμὸς τοῦ τριγώνου τὸ σχῆμα ἐπίπεδον" οὔτε γοῦν τὸ σχῆμα 

χατὰ τοῦ ἐπιπέδου χατηγορεῖται οὔτε τοῦτο χατ᾽ ἐχείνου. οὐχ ἄρα ὃ Opt- 
συὸς ἀπόδειξίς ἐστιν. 4 

2 ταῦτα γὰρ συμβήσεται ἀδύνατον ἃ ὃ ἤτοι ἃ 4 ὅπερ ἃ 6 ἀρχαί 

εἰσι C: ὦσιν ἀρχαὶ E 8 ἀναπόδειχτοι ἃ λαβεῖν ἕτερα C: ἕτερα εἶναι ἃ 

12 ἀπόδειξιν ἃ 13. 14. «al ἡ ἀπόδειξις καὶ ὁ ὁρισμὸς E 14 τὸ αὐτὸ post l5 εἰδέναι 

colloc. ἃ 15 or alt. om. F εἶτα -— 16 ἀποδείξεως om. a 11 ἔστι tt, ἡ a 

25 οὐϑὲν ἃ ὡς alt. om. a 28 7| om. a 29 7, ἀποφάσχεται---80 ἀποφάσχεται 

om, 8 3l οὖν ἃ 39 ἀποδείξεώς O 
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"E e Y Li - LE - ' £5 v δ᾽. τὰν " ΄ "πν 
EU μὲν ὁρισμὸς δηλοῖ τὸ τί ἐστι, f/' oov οὐσίαν τινὸς πραγ- τὰν 

6s ) , E b ^ L SL À » USE , - MY /- 
uztos* T Ó οειξζις τὸ Ott, γοῦν οὐσιὰν οὐ παρίστα, αλλ. Ott. τοῦξ 2. zl o 

, v - , - 5 - N ^ 

τὸ πάϑος, ἤγουν τὸ ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας, Os(xvuGty 

ὑπάρχον τῷ τριγώνῳ 7, μὴ ὑπάρχον. 

€ 

5 p. 9142. Ecépou 
Ld - Ἁ - » 5» - i , ΜΞ 

Sr ἐνταῦϑα τὴν γνῶσιν ἔλαβεν. εἰ γοῦν τῶν ἑτέρων xai δια- 4» 

σ 

φερόντων πραγμάτων at γνώσεις ἕτεραί εἰσι, τὸ δὲ δριστὸν xal τὸ dmo- 

δειχτὸν ἫΝ γινώσχεται δὲ τὲ 
^ z) wo 

τὸ 6ptotüv OU ὁρισμοῦ τὸ δὲ ἀποδειχτὸν Ot 
, m ' y ye. *e c 
ἀποδείξεως, λοιπὸν xal ὁ ὁρισμὸς xol f, ἀπόδειξις ἕ εἰ qe 

TO 
»" 

10 p. 9123 '"Eàv μὴ ὡς μέρος 1 τι. 

- , 5 ΄ » ΄ € - 

Τοῦτο λύσις ἐστὶν ἐνστάσεως. ἴσως γάρ τις ἐνέστη λέγων ᾿ πῶς φὴς 
- e , e , X ἢ , 2s*YY hi , bl M hi , 

ERcuey τ πος εἶναι τὰς Ἰνώσεις; “ἰδοὺ τὸ ἰσοσχελὲς xal τὸ τρίγωνον 
σ ξς 2 ou 5 Ὁ 3» EY 

ἕτερα" ἀλλὰ xal οὕτως Ot ἧς ἀποδείξεως γινώσχομεν ὡς τὸ xp τς 005 18r 

[DE ὀρϑὰς ἔχει, δι(ὰ τῇς) αὐτῆς γινώσχομεν ὡς xol τὸ ἰσοσχελὲς οὕτως 73 . 
λύ c τ NJ Y. e rp iie a ΡΣ αν Ὁ pe 2 , "Ἂν ' M , 

15 λύων οὖν τὴν ἔνστασιν φησίν" εἰ xal ἕτερά εἰσι ταῦτα, ἀλλ᾽ οὖν τὸ dr τρί- 
, [ ) ^ ^ , d , 

γωνόν ἐστιν ὅλον, τὸ δ᾽ ἰσοσχελὲς μέρος, xal διὰ τοῦτο μίαν ἔχουσιν ἀπό- 
- , S 2 Ὁ ὄξιξιν- τὸ γὰρ πάϑος τοῦτο τῷ μὲν τριγώνῳ ὑπάρχει χαϑ’ αὑτό, τῷ δ᾽ ἰσο- 

τ 
Gi 

- , ' o $, v 

GxsÀel ὡς τριγώνῳ: ταῦτα δέ, τὸ ὅτι ἔστι xal τί ἐστιν, οὐχ ἔχουσιν 

οὕτως ὡς τὸ μὲν εἶναι ὅλον τὸ δὲ μέρος. χαὶ διὰ τοῦτο τὸ μὲν ὁριστὸν 
P1 

φι 90 Ἰινώσχομεν δι᾿ ὁρισμοῦ, τὸ δὲ ἀποδειχτὸν δι’ ἀποδείξεως: οὐ γὰρ ἐνδέ- 
χεται τοῦ αὐτοῦ xal &vóc, τοῦ ὁριστοῦ, ἄμφω εἶναι, xal ἀπόδειξιν xal 
[4 , » ^ c - , ^ ,» , 

δρισμόν, οὔτε τὸ ἀποδειχτὸν δι᾽ ὁρισμοῦ xol ἀποδείξεως γινώσχεσϑαι. οὐχ 
ν *, Ὁ e e » ΄ v er , € 

ἄρα ἣ ἀπόδειξις xal ὁ δρισμὸς οὔτε ταὐτά εἰσιν οὔτε ἕτερον περιέχεται Ór2 
MASA HL ΄ T b e " B3 , t 

ξτέρου" εἰ yàp ταὐτά, ἦσαν ἂν xal τὸ ὁριστὸν xal ἀποδειχτόν, τὰ ὑπο- 

χείμενα, ταὐτά. τῷ σι 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ὅτι οὐχ εἰσὶ ταὐτά, ὁ δρισμὸς χαὶ ἢ ἀπόδειξις, 
διηπορήσϑω οὕτως, ἤγουν διαπορητιχῶς χαὶ διαλεχτιχῶς χαὶ χοινοτέρως 

δεδείχϑωσαν. διαπορητιχὰ δὲ λέγονται τὰ χοινότερα wal διαλεχτιχὰ ἐπιχει- 
ρήματα" ἴδιον γὰρ τοῦ διαλεχτιχοῦ ἐστι τὸ διαπορεῖσϑαι. οἷον εἰ πρόχειται 10 Ξ ς 

e 
Φ 30 ὡς 1, ffovi ἀγαθόν, ἐπειδὴ δύναται io! ἑχάτερα ἐπιχειρεῖν xai διὰ τῶνδε πι 

uzy τῶν προς τῶν δειχνύξ Ξιν E ἀγαϑὸν διὰ τῶνὸς ὃὲ οὐχ ἀγαϑόν, 

διὰ τοῦτο ἐπαπορεὶ ἀπορήνασϑαι εἴτε ἀγαϑόν ἐστιν εἴτε χαὶ υή. 

Ρ. 9112 Τοῦ δὲ τί ἐστι πότερον ἔστι συλλογισμός. 

ἽἝτερον προϑέμενος ζητῆσαι OU ὅλης τῆς πραγματείας, πρῶτον μὲν 1 ας 
- 

Y 
0v 35 el ἔστιν ὡς τόδε ἐστὶν ὁρισμὸς τοῦδε, sita πῶς ἐστι δυνατὸν εἰς τὴν dmó- 

1 Ὃ μὲν οὖν ὁρισμὸς τί ἐστι δηλοῖ ἃ Arist. πραγμάτων om. ἃ 8. 9 γινώσκεται-- 

ἕτερα om. ἃ 12 «6 alt. om. a. 14 διὰ τῆς scripsi: 9€ libri 15 ἐστι E 

11 γὰρ CEF: piv a 18. 19 ταῦτα --- ὅλον om. ἃ 19 «ai om. ἃ 22 οὔτε CEF: 

ὥστε à 25 post οὔτε alt. add. τὸ EF 21 χοινώτερον ἃ 90 ἑχάτερον ἃ 

94 μὲν om. E 39 post ἔστιν addiderim δυνατὸν ἀποδεῖξαι cf. p. 341,10. 346,9. 4 
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^ *, , /F Ww ' , , * Ld , ^| e , *, , ^ » δειξιν ἀνάγειν τόνδε, xal τότε τί ἐστιν ὁρισμός, xal οὕτω τίνων ἐστί, πρὸ 78r 
τῆς τούτων ζητήσεως ἐζήτησεν εἰ ταὐτόν ἐστιν ὁρισυὸς xal ἀπόδειξις, xal 

L e ΄ - [i - , * - 

δείξας ἕτερα ζητεῖ ὃ πρῦτον προέϑετο. xal ἐρωτήσας, εἰ ἔστι δυνατὸν 
^^ 

ἀποδεῖξαι ὡς τόδε ἐστὶν ὁρισμὸς τοῦδε, ἀπεχρίνατο T| οὐχ ἔστιν. 

5 p.91214 'O μὲν γὰρ συλλογισμός. 90 

[Πρὸ τοῦ ἐπιχειρῆσαι ζητῆσαι ὃ εἴπομεν λαμβάνει δύο λήμματα εἰς 

τὴν ἀπόδειξιν τοῦ προχειμένου χρήσιμα. xal τὸ μὲν ἕν ἕπεται τῷ συλλο- 
γισμῷ, τὸ ὅτι πᾶς συλλογισμὸς δείχνυσί τι χατά τινος διὰ μέσου 

τινὸς ὅρου. τὸ δὲ ἕτερον λήῆυμα ἕπεται τῷ ὁρισμῷ, τὸ ὅτι τὸ τί ἐστι 
10 xai ὃ ὁρισμὸς ἴδιον λέγεται τοῦ ὁριστοῦ xal ἐν τῷ τί ἐστι χατηγο- 25 

ρεῖται αὐτοῦ. ταῦτα δέ, ἤγουν τὸ ἴδιον xal τὸ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγο- 
ρεῖσϑαι, εἰ συνδράμωσι xal ἄμφω ἐν τῷ αὐτῷ xal ἑνὶ ὁρισμῷ, δύναται 

ἀντιστρέφειν xai ὃ δρισμὸς πρὸς τὸ ὁριστὸν xai τὸ ὁριστὸν πρὸς τὸν ὁρισμὸν 

χαὶ ἀντιχατηγορεῖσϑαι ἀλλήλων. ὡς τὸ “ζῷον λογικὸν ϑνητόν᾽ xal ἴδιόν ἐστι 

15 τῷ αἀνϑρώπῳ (μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἐστι) xol ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται αὐτοῦ" 
ἐρωτηϑεὶς γάρ τις, τί ἐστιν ἄνϑρωπος, τὸ ζῷον λογιχὸν xal τὰ ἑξῆς ἀπο- 

χρίνεται. τὸ δὲ γελαστιχὸν ἴδιον μέν ἐστι τοῦ ἀνθρώπου xal ἀντιχατηγο- 

ρεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὁρισυός ἐστι, διότι οὐχ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται. τὸ 80 

δ᾽ “οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή᾽ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται τοῦ ἀνθρώπου, 
y 

^ ' ' , ) 5 e , 5 - ^ XY , - , »y- 

20 αλλ Οὐχ ὁρισμὸς ἔστι τοῦτο οιαὰ τὸ Wr ξινᾶι αὐτοῦ μόνον totov. 

p.91a316 Εἰ γὰρ τὸ τοῦ D ἴδιον. 

᾿Ἐδνταῦϑα τὸ “γὰρ᾽ ἢ ἀντὶ τοῦ “δὲ᾽ ληπτέον 7| ἀντὶ τοῦ ᾿ δή᾽, εἰ λάβοις 
τὰ λήμματα ἀπηρτισμένα ἄχρι τοῦ ἀντιστρέφειν. εἰ δὲ ἄχρι τοῦ ἐν 

τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται, ὀφείλεις λαβεῖν τὸ “Ὑὰρ᾽ χατασχευαστιχὸν τοῦ 

25 πρὸ αὐτοῦ. ἀλλὰ προϑεωρητέον τοῦτο εἰ μέλλει τις ἀποδεῖξαι ὡς τὸ Α 
δρισῃός ἐστι τοῦ Γ᾿ διὰ μέσου τοῦ D, ὀφείλει xal τὸ AÀ xai τὸ DB δρισμοὺς 

Ἁ λαβεῖν. ἔστω τὸ Α ζῷον πεζὸν δίπουν, τὸ ὃὲ B ζῷον λογιχὸν ϑνητὸν 
M ἊΝ χαὶ τὰ λοιπά, τὸ δὲ [| ἄνϑρωπος. ἄλλως γὰρ οὐχ ἔστι δειχϑῆναι τὸ ἃ 45 ὲ 

με εἰ 1 e lU zr J n M [4 ἣν" λ o7; Ld Cl 2 ^ * , δρισυὸν εἶναι τοῦ D, εἰ wy, xai ὁ μέσος ληφϑῇῃ δρισμός: ἀρχὴ yàp dmo- 

80 δείξεως ὁ ὁρισμός. 

*, ΄ * 

p.914316. Ταῦτα δ᾽ ἀνάγχη ἀντιστρέφειν. 

Εἰ μέλλει δειχϑῆναι τόδε δρισωὸς τοῦδε, ταῦτα, τὰ εἰς ἀπόδειξιν αὐτοῦ 
μέλλοντα ληφϑῆναι, ἀνάγκη ἀντιστρέφειν, ἤγουν δρισμοὺς εἶναι. εἰ γὰρ 

1 ἀναγαγεῖν ἃ ὃ ἕτερον ἃ 4 ὥστε, Om. τόδε ἃ post 7, del. γὰρ E 

S τῷ (ante ὅτι) ἃ 9 τῷ (ante ὅτι) ἃ 11. 12 αὐτοῦ ---κατηγορεῖσϑαι om. ἃ 

11 καὶ---τί ἐστι in ras. F 12 ἐὰν E 16 τὸ (ante ἑξῆς) ἃ 17 δὲ οἴῃ. ἃ 

20 μόνου conicio 22 λάβης Fa 25 τοῦ alt. om. a 24 γὰρ CEF: γᾶ ἃ 

20 ὁρισμὸν alt. l. ἃ 28 καὶ τὰ λοιπά om. ἃ 31 lemma om. Ea 99 ὁρισμὸς ἃ 
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» " - τ .- ε - v "" 

τὸ A ἐστὶν ἴδιον xal ὁρισυὸς τοῦ [', δῆλον ὡς τὸ ἃ xai τοῦ DB ἔσται 78: 
δρισμὸς xai τοῦτο, τὸ D, τοῦ [᾿ ὁρισμός, ὥστε πάντας τοὺς ὅρους ἀντι- 

στρέφειν χαὶ ἀντιχατηγορεῖσϑαι. xat εἰ τὸ ἃ ἐν τῷ τί ἐστιν, ἤγουν ὁρισμός 
ἐστι xal χατηγορεῖται παντὸς τοῦ D, xal τὸ DB ὡς δρισμὸς χατηγορεῖται 

τοῦ [', ἀνάγχη xal τὸ À ἐν τῷ τί ἐστιν, ἤγουν δρισμὸν τοῦ T εἶναι. 

εἰ δὲ μὴ οὕτω τις διπλώσει, ἤγουν δύο λάβοι ὅρους, xal ἐν τῷ ἡ 

xai ἐν τῷ D, οὐχ ἄν ποτε ἀποδείξῃ τὸ A ὁρισμὸν εἶναι τοῦ [' ἐπ 

πάσης γὰρ ἀποδείξεως ὁ μέσος ὅοος ὁρισμὸς ληφϑήσεται, ὡς μαϑήσῃ. ε 
γὰρ τὸ À ὡς ὁρισμὸς χατηγορεῖται τοῦ D, τὸ δὲ DB οὐχ ὡς ὁρισμὸς χατη- 
γορεῖται xaÜ' ὅσων χατηγορεῖται, ὕγουν τοῦ [', οὐδ᾽ ἀπόδ E γενήσεται 

τοῦ Α πρὸς τὸ D ἄμφω γοῦν ταῦτα, τὸ À x«i B, ὀφείλουσιν ἔχειν 
τὸ τί ἐστι xal ὁρισμούς, ἤγουν ἄμφω ai προτάσεις. εἰ γοῦν xal ἄμφω 

εἰσὶ τὸ τί ἫΝ ἤγουν τὸ τί ἣν εἶναι χαὶ δρισμοί, τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτήσεται 

6 δειχνύων τὸ Α ὁρισμὸν τοῦ [᾿, ὅπερ ἄτοπον. ζητῶν γὰρ ἀποδεῖξαι τὸ 
D 

οἱ 
ἃ δρισμὸν τοῦ [' ἐπὶ τοῦ μέσου ὅοου ἔλαβεν ὡς δμολογούμενον πρὸ τῆς 

μ D lh n i 

( ἀποδείξεως d z ἣν εἶναι, ἤγουν 60tsuby τοῦ 1. xal λοιπὸν περιττὸν τ 

δεῖξαι τὸ ἃ ὁρισυὸν τοῦ [' παντὸς γὰρ δριστηῦ εἷς ἐστιν ὁρισμός, ὃν 

ἐλάττονι προτάσει. οὐχ ἄρα ἔστιν ἀπόδειξις τοῦ ὁρισμοῦ. 
ad 

τ 
τῇ N ^ - , [4 ' - 2l 

Ὅλως τε, εἰ ἔστι δεῖξαι τὸ τί ἐστι xal τὸν ὁρισμὸν τοῦ dy- 

? ^ - D Y e ' 
Exi τούτου δέ, τοῦ B, ἔσται ἄλλος ὁρισμὸς 3 

u 
! 

, ^ ^ P ΟῚ 

λογιχόν. ὥστε ὃ ἔδει δεῖξαι, ἤγουν ὃ ἐζήτει, ἔλαβε πρὸ τῆς ἀποδείξεως 

c -— c . εἰπὼν τὸ B δρισμὸν τὸ 

Ρ. 91188 Δεῖ δ᾽ ἐν ταῖς δυσὶ προτάσεσι. 

[Ππειρώμενοί τινες ἀποδειχνύξιν τὸ ἃ ὁρισμὸν τοῦ [ ἐν τῷ λαβεῖν 

χαὶ τὸν μέσον ὁρισμόν, ἵνα λάϑωσι τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτούμενο!, παρεμίγνυον xat 

ἐν τῇ μείζονι προτάσει xai ἐν τῇ ἐλάττονι τὰ ἴδια τοῦ ἀνϑρώπου, τὸ γελα- 
στιχὸν xal τὸ ὀρϑοπεριπατητιχόν. δεῖ γοῦν μὴ λαμβάνειν ταῦτα τὰ ἴδια 

μεταξὺ τῶν προτάσεων dÀX ἀμέσως λαμβάνειν αὐτάς, τὸ ἃ χατὰ τοῦ DB 
xai τὸ B χατὰ τοῦ [', ἵνα φανερὸν γένηται τ inieró ὄμενον, ἤγουν τὸ 

ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι. 

p.91335 Οἱ μὲν δὴ διὰ τοῦ ἀντιστρέφειν δειχνύντες 

, ^ Δείξας ὡς οὐχ ἔστι δυνατὸν ἀπόδειξιν τοῦ δρισμοῦ γενέσϑαι. xdv ἐν ( 

τῷ μείζονι ὅρῳ xal τῷ μέσῳ ὁρισμοὶ χεῖνται, νῦν δείχνυσιν ὅτι, χἂν λόγους 

50 

τὸν 

Q 

15 

ὃ el τὸ ἃ post ἤγουν Balle. à 6 δὴ E διπλάσει ἃ λάβη Fa 1 ἀπο- 

δείξῃ] cf. p. 367,6. 28 8 οὐ μαϑήσει a 10 καϑόσον a 12 τὸ τί ἐστι χαὶ 

14 

om. 

om. 

CEF: ὡς ἃ ἤγουν ἃ: 7j CEF 13 τὸ primum om. ἃ ὁρισμὸς. καὶ ἐν a 
i Tj i D , 

ὁρισμὸς ἃ 16 ὁρισμὸς ἃ 11 τὸ ἃ ὁρισμὸς ἃ 21 μέσος ex Arist. scripsi: 

μέσον CEFa 26 τὸ om. a 27 ἐν alt. a: om. CEF 97. 28 τὸ γελαστιχὸν 

a 28 et 29 λαβεῖν a 90 γενήσεται ἃ 32 δὴ CF (Dn): οὖν a Arist.: 

E τὸ à 94 xai ἐὰν ἃ 
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λάβῃς ἀντιστρέφοντας, οὐδὲ οὕτως ἀποδείξεις τόνδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε" 78v 
τὸ γὰρ ἐν ἀρχῇ xal οὕτως aiti. ὡς 6 Ξενοχράτης βουλόμενος δεῖξαι τὸ 
ἀριϑμὸς αὐτὸς ἑαυτὸν χινῶν ὁρισμὸν εἶναι τῆς ψυχῆς ἐλάμβανε μέσον 
ὅρον τὸ αἴτιον αὐτὸ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν. οἱ δ᾽ ὅροι οὗτοι ἀντιστρέφουσιν " 25 

Qt εἴ tt γὰρ ψυχή, τοῦτο αὐτὸ ἑαυτῷ αἴτιον τοῦ ζῆν, xal εἴ τι αὐτὸ ἑαυτῷ 
αἴτιον τοῦ ζῆν, τοῦτο xal ψυχή" ταυτίζονται γάρ. ὡσαύτως xal εἴ τι 
ψυχή, ἀριϑμός ἐστιν αὐτὸς ἑαυτὸν χινῶν, xol εἴ τι ἀριϑμὸς αὐτὸς ἑαυτὸν 
χινῶν, ψυχή. χαὶ εἴ τι αἴτιον αὐτὸ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν, ἀριϑμός ἐστιν αὐτὸς 
ἑαυτὸν χινῶν, xal τὸ ἀνάπαλιν. ὡς γὰρ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται 6 συνάγων, 

10 ὅτι ἢ λύπη οὐδεμιᾷ ἡδονῇ ἐστιν, οὕτως, ὅτι ἢ λύπη οὐδεμιᾷ ἡδονῇ, ἢ δὲ 
ἡδονὴ πάσῃ χαρᾷ, f, λύπη ἄρα οὐδεμιᾷ χαρᾷ, διότι f, ἡδονὴ xa f, χαρὰ 
ταὐτά, ὥστε αὐτὸ ξχυτοῦ λαμβάνει εἰς ἀπόδειξιν, οὕτως τὸ αἴτιον αὐτὸ 80 
ἑαυτῷ τοῦ Civ ταὐτόν ἐστι τῇ ψυχῇ. ὥστε ὁ λέγων, ὅτι τὸ ᾿ἀριϑυὺς 
αὐτὸς ἑαυτὸν χινῶν᾽ ὑπάρχει παντὶ τῷ αἰτίῳ ὄντι αὐτῷ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν, 

15 οὐδὲν ἄλλο λέγει dAM 7, τὸ “ἀριθμὸς αὐτὸς ξαυτὸν χινῶν ὑπάρχει τῇ Ψυχῇ 
ὡς τὸ αὐτὸ ὄν, διότι τὸ αἴτιον αὐτὸ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν ταὐτόν ἐστι τῇ ψυχῇ. 

p.913 'AAX ἀληϑὲς ἦν εἰπεῖν. 

» *' - ', e - T 

ἤγουν ἀληϑές ἐστιν εἰπεῖν ὡς τὸ “ἀριϑμὸς αὐτὸς ἑαυτὸν xwv 80 

tf. οὐ μέντοι qs 0i xal ὁρισμός ἐστιν 
20 αὐτῆς. 

Ἢ 5 Ὁ) Y 
Ὁ: 9189. 008 cei εστι τὸ À Ónxep ci. 

Λαμβάνει εἰς χατασχευὴν τοῦ λεγομένου τὰς οὐσίας, διότι xal περὶ 

ὁρισμῶν 6 λόγος ἐστίν, οὗτοι δὲ οὐσιῶν εἰσιν, οὐ συμβεβηχότων. φησὶ 

q00v* εἰ λάβοις τὸ Α ζῷον T, τὸν ὁρισμὸν τοῦ ζῴου, τὸ “οὐσία ἔμψυχος 

25 αἰσϑητιχή᾽, τὸ ὃς D ἄνϑρωπον T, τὸν δρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου. τὸ δὲ ὅπερ 
τι ἔλαβεν ἀντὶ τοῦ “οὐσιωδῶς, φησὶ γοῦν: ὥσπερ τὸ ζῷον ἣ ὃ δρισμὸς 45 

τούτου χατηγορεῖται ὅπερ τι, ἤγουν οὐσιωδῶς χατὰ παντὸς τοῦ ἀνθρώπου 

7, τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως χατηγοροῦνται ὥστε Sv 

εἶναι, ἤγουν ὥστε εἶναι τὸ ζῷον T, τὸν ὁρισμὸν τοῦ ζῴου ὁρισμὸν τοῦ 
30 ἀνϑρώπου. 

Εἰ μὲν οὖν μὴ οὕτω λάβῃς ὅρους ἀντιστρέφοντας, τὸ ἐν ἀρχῇ 
divi ζητῶν γὰρ εἰ τὸ “ἀριϑμὸς αὐτὸς ἑαυτὸν χκινῶν᾽ ὁρισμός ἐστι τῆς 

| immo τόδε 2 αἰτεῖ EFa, at cf. vs. 32 ὃ ἔλαβε ἃ 8 αὐτὸ om. ἃ 

) ante ὡς add. ex Arist. τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτοῦνται ( τὸ alt. om. ἃ 10 post ἡδονῇ 

prius del. ἡ δὲ ἡδονὴ πάση yapz Ο ἐστιν---ἴδονῇ om. ἃ 1l post διότι add. «at ἃ 

13 τὸ CEF: ὁ a 14 ὄντι] ὅτι ἃ 15. 16 τῇ --- ὄν in ras. E 16 αὐτῶ ἑαυτῶ C 

11 ἣν om. a (n) 18 ἐστιν om. a 19 δὲ om. ἃ 24 λάβης F 26 6 om. à 

21 τούτων ἃ 28 ἡ--ὠΟἈὈἨνϑρώπου om. C ἀλλ᾿ ---820ὺ ἀνθρώπου om. ἃ 29 τὸ 

superscr. E 80 post ἀνθρώπου intulerunt e vs. 28 7, τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου CE 

3l λάβοις E: λάβῃ a post ἀντιστρέφοντας add. δύο a τὸ om. à 292 ζητεῖ a 

3 
É 

1 
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ψυχῆς, ἔλαβες πρὸ -τῆς ἀποδείξεως τοῦτο ὡς 5piloryepeyoy, ὅτι τὸ B, 78v 
τὸ αἴτιον αὐτὸ ἑαυτῷ τοῦ ζῆν, τὸ τί ἣν εἶναι, ἤγουν δρισμός ἐστι τοῦ Γ΄ 

Ρ. 91012 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ f, διὰ τῶν διαιρέσεων δδὸς συλλογίζεται, 50 

Οἱ περὶ τὸν [Πλάτωνα ἐπειρῶντο διὰ τῆς διαιρετιχῆς μεϑόδου συλλο- 
γίζεσϑαι xai ἀποδειχνύειν τόδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε λέγοντες" ὡς εἰ Ó δρισυὸς 

ἐχ γένους xai συστατιχῶν διαφορῶν σύγχειται, εἰ δείϊξομεν διὰ τῆς διαιρέ- 19. 
LÀ 

σξεῳς χαὶ τὸ ζῷον ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ xal ἐχάστην διαφοράν, ἤγουν 

ὃν xai τὸ δίπουν, λοιπὸν ἐσόμεϑα ἀποδεδειχότες xal τὸ “ζῷον πεζὸν -ὶ f? 
το πες 

? 

δίπουν ὁρισμὸν εἶναι τοῦ ἀνϑρώπου. ἐπεχείρουν γὰρ οὕτως" ὁ ἄνϑρωπος 

ἢ ζῷον T ἄψυχόν ἐστιν: ἀλλὰ μὴν ζῷόν ἐστιν: οὐχ ἄρα ἄψυχον. χαὶ 
΄ e » c - F - E w€ * ^ Ἣν ^ e ov 

«παλιν ὃ ἄνϑρωπος ζῷον: πᾶν ζῷον ἡ πεζὸν T, πτηνὸν T, ἐνυδρον" ὁ dv- 

ὕρωπος ἄρα πεζόν, οὐ μὴν δὲ πτηνὸν ἢ ἔνυδρον. χαὶ πάλιν ὃ ἄνϑρωπος 

ζῷον: πᾶν δὲ ζῷον T, πολύπουν T, τετράπουν τ δίπουν: 6 ἄνϑρωπος 5 
ὃ » , [rd , - 5 

ἄρα δίπουν. τς Tot ὃξ ous τες ἕχαστον τούτων ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ 

ἴξαι ὁρισμὸν εἶνα! 
- b] 9 , e X A xA λέ ri F 

τοῦ avüpd ou. ὁ δὲ prssozóore é Yxe xai αὐτοὺς Uu, συλλογιζομένους 

xai ἀποδειχνύηοντας λαβὼν τὸ ἴδιον τοῦ συλλογισμοῦ xal συλλογιζόμενος ἐν 

δευτέρῳ σχήματι, λαβὼν ὡς ἴδιον τοῦ συλλογισμοῦ ἐστι τὸ γίνεσϑαι τὸ 
- » ^ , * , — 

πρᾶγμα, ἤγουν τὸ συνάγεσϑαι τὸ συμπέρασμα, ἐξ ἀνάγχης ἀπὸ τῶν χει- 

μένων xai ληφϑεισῶν προσάσεων, ot δὲ διὰ τῆς διαιρετικῆς υεϑόδοηου ἀπο- 

δειχνύοντες τὸ ζῷον T, τὸ πεζὸν T, τὸν ὅλον ὁρισμὸν ὑπάρχειν τῷ ἀνϑρώπῳ 10 

οὐχ ἐξ ἀνάγχης συνάγουσι ταῦτα ἀπὸ τῶν χειμένων, ὡς xal ἔχειν χώραν 
/»« L3 

τὸν βουλόμενον ζητεῖν διὰ τί 6 ἄνϑρωπος ζῷον ἣ πεζόν. 

Ρ. 91015 ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ οὐδ᾽ ὃ ἐπάγων. 

d. - - - - ^ ΄ , 
ὥσπερ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς τῶν μεριχῶν 6 δειχνύων τὸ χαϑόλου οὐχ 

ἀποδείχνυσιν (οὐ γάρ, εἰ ὃ ἄνϑρωπος χαὶ ὃ ἵππος τὴν χάτω γένυν χινοῦσιν, 

ἀνάγχη xai πᾶν ζῷον τὴν χάτω γένυν χινεῖν), οὕτως οὐδὲ διὰ τῆς διαιρέ- 

σεως δυνατόν ἐστι συλλογίσασϑαι τὸν ὁρισμόν. 

p.91515 Οὐ γὰρ δεῖ τὸ συμπέρασμα ἐρωτᾶν. 15 

30 "Hqouv o0 γὰρ ἐφ᾽ ὅσων συνάγεταί τι συμπέρασμα διὰ συλλογισμοῦ 

8 διὰ superscr. E post ὁδὸς add. x«i μέϑοδος CEF: om. a Arist. post συλλο- 

γίζεται add. τόδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε CEF: om. a Arist. 4 τὸν om. ἃ 

9 τοῦδε om. O 6 ἐδείξαμεν, om. εἰ a 6. 7 διαιρετιχῆς a 7 ὑπάρχει a 

xai alt. om. a 8 λοιπὸν — 9 δίπουν om. a 9 ὁ ἄνϑρωπος om. a 

11 post πᾶν add. δὲ C 12 ἢ CEF: οὐδὲ a 15 ἤγουν om. a 

11 χαὶ ---18 συλλογισμοῦ om. a 19 ἐξ ἀνάγχης τὸ συμπέρασμα E 21 ὅρον 

(quod correxit Waitz Organ. II p. X) ἃ 23 τοῦ βουλουένου a 7 om. à 

24 lemma om. EFa 26 xai Ca: 7, EF 
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)s(tsec, ἐπὶ τούτων ἔχει ἄδειαν ὁ βουλόμενος ἐρωτᾶν διὰ τί 79r 
Ses τὸ συμπέρασμα, οὔτε μὴν ἔχει ἄδειαν δοῦναι xal συγχωρῆσαι τὸ 90 

συναχϑὲν συμπέρασμα T, μὴ δέξασϑαι. ἐπεὶ γὰρ ἐξ ἀνάγχης συνήχϑη; 

χαὶ ἄχων πᾶς τοῦτο δέξεται. ἐπὶ δὲ τῆς διαιρετιχῆς τοῦτο οὐχ ἔστιν, 

ἀλλ ἔξεστι τῷ βουλομένῳ ἐρωτᾶν διὰ τί ὁ ἀἄνϑρωπος ζῷον, διὰ τί πεζόν, σι 

, 

xai εἰ μὲν βούλεται, δέξεται ταῦτα, εἰ δὲ μή ye, οὐ συγχωρήσει. εἶτα 
“Ὁ ^ , 5.» , ^ ^— ^ 

λέγει xat πῶς διὰ τῆς διαιρέσεως ἐδείχνυον ταῦτα. 
I 

^ 

p,91h21 Διαφέρει δ᾽ οὐδὲν ἐπὶ πολλῶν 7, ὀλίγων 
? ^S - , ' 
Ene ὃν ἔλαβεν ὁρισμὸν τοῦ οὐ συνέβαινεν ἔχειν δύο 

10 διαφοράς, τὸ πεζὸν χαὶ τὸ δίπουν, D xdv λάβῃς ὁρισμὸν πλείονας 

διαφορὰς ἔχοντα. ὥσπερ τὰς Spent ταύτας ἀσυλλογίστους ἔλαβες δια- 

φορᾶς, οὕτω χαὶ τὰς πολλάς. τοῖς μὲν οὖν οὕτω μετιοῦσι χαὶ διὰ 

τῆς διαιρετιχῆς μεϑόδου πειρωμ. "ud ἀποδειχνύειν τοὺς ὁρισμοὺς χαὶ 
“΄ (2 ENS - ἊΣ E 5» , RE de Ἢ e y E 

συλλογίζεσϑαι ἢ χρῆσις τῆς διαιρέσεως ἀσυλλόγιστός ἐστιν, ἤγουν οὐ 80 

15 δύναται συλλογίσασϑαι. χαὶ οὐ μόνον οὐ συλλογίσεται τὰς ἀμέσους προτάσεις 
Ἁ ^ , , 3 ) $ «A ' 2 

τὰς μὴ πεφυχυίας δείχνυσϑαι, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰς ἐνδεχομένας xai δυνατὰς διὰ 
Pun , , Ἁ e » 

συλλογισμοῦ δειχνύεσϑαι συλλογίσεται. ὅτι γὰρ 6 ἀἄνϑρωπος πεζὸν συλλο- 

γισϑήσεται διὰ μέσου τοῦ Ὁ γελαστιχοῦ, xoi ὅτι δίπουν δειχϑήσεται διὰ 
μέσου τοῦ φύσει ὀρϑίου: ἢ δὲ διαίρεσις οὐδὲ ταῦτα δύναται συλλογίσασϑαι. 

20 ρ.91024 Τί γὰρ χωλύει τοῦτο ἀληϑὲς μὲν εἶναι; Ρ i , 
x ^ ) * ^ - Cm) , 5 Y - , , ' 

Τὸ γτὰρ ἀντὶ τοὺ “δὲ yere οὐ γὰρ τοῦ προλαβόντος ἐστὶ χατα- 

χευαστιχὸν ἀλλ᾽ ἕτερον ἐπιχείρημα. φησὶν οὖν, ὡς xv δοίημεν ἕχαστον 
- 

07 

μέρος τοῦ ὁρισυοῦ τοῦ ᾿ζῷον πεζὸν δίπουν᾽ χατηγορεῖσϑαι τοῦ ἀνθρώπου 
' 

ἀληϑῶς, ὡσαύτως δὲ xal τὸν ὅλον ὁρισμόν, ἀλλ᾽ οὐδεμία ἀνάγχη (xal) ὡς δρι- 

Gubv χατ᾽ αὐτοῦ λέγεσθαι" οὐ γὰρ πᾶς λόγος κατά τινος ἀληϑῶς λεγόμενος τῷ [51] 

ἤδη xal ὁρισμός ἐστιν αὐτοῦ. ἔστι γὰρ &x συμβεβηχότων ϑεῖναι λόγον, ὡς τὸ 40 

ζῷον ὀρϑοπεριπατητιχὸν πλατυώνυχον, χαὶ χατηγορῆσαι τοῦ ἀνθρώπου dkr- 

ϑῶς, ἀλλ᾽ δρισμὸς αὐτοῦ οὐχ ἔστιν. ἔτι οὐχ εἰ ἰδίᾳ λαβὼν τὸ πεζὸν xal ἰδία 
τὸ δίπουν ἀληϑῶς ταῦτα τοῦ ἀνθρώπου χατηγόρησας, xal ὁμοῦ δύνανται 

30 ἀληϑῶς τοῦ ἀνθρώπου χατηγορηϑῆναι. οὐ γὰρ πάντα τὰ ἰδία χατηγορού- 

μενα ἀληϑῶς δύνανται xot ὁμοῦ ἀληϑῶς χατηγορεῖσϑαι: χατὰ γὰρ τοῦ 

Σίμωνος ἰδίᾳ μὲν xai ἰδίᾳ ἀληϑῶς τὸ σχυτεὺς xai τὸ ἀγαϑὸν χατηγορη- 

ϑήσεται, ὁμοῦ δὲ ἀδύνατον. : 45 

1 6—2 ἄδειαν om. ἃ 4 πάντων ἃ τοῦ διαιρετιχοῦ ἃ 5 ἕξουσι ἃ 

6 δέξασϑαι ἃ 8 ἐπὶ ἃ Arist.: om. CEF 9 ὃν CEF: οὖν ἃ 10 τὸ 

alt. a: om. CEF 11 an ἀσυλλογίστως ἢ 12 διὰ om. ἃ 15 συλλογίσασϑαι 

om. à ob συλλογίσασϑαι ἃ 16 τὰς alt. om. ἃ 18 συλλογιστιχοῦ a: fort. 
βαδιστιχοῦ δειχϑήσεται om. C 19 ὀρϑία ἃ 20 ante εἶναι add. τὸ πᾶν a Arist. 

(post εἶναι colloe. n) 2] προσπλαβόντος ἃ 22 ὡς οὐχ ἂν ἃ 24 χαὶ alt. 

addidi ef. vol. XXI 1 p. 73,8 25 qépssüat a 26 αὐτοῦ ἐστιν E 21 χατηγο- 

ρεῖται ἃ 29 δύναται ἃ 90 ἰδίᾳ ἃ: ἰδίως CEF 91 post ὁμοῦ add. xai ἃ 

32 μὲν om. C τὸ σκυτεὺς χτλ.] cf. Περὶ &pu. c. 11 p. 20b 35 ἀγαϑὸς E 
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p.91b26 “Ἔτι τί κωλύει 7, προσϑεῖναί τι 7, ἀφελεῖν; τϑτ 

Ταῦτα εἰ μὲν λάβοις πρὸς τὰ προσεχῶς ἄνω ῥηϑέντα περὶ ὁρισμοῦ, 
ὡς γχατασχευαστιχὰ ἐχείνων ληφϑήσεται’ ἐπεὶ γὰρ εἶπεν ἀληϑῶς μὲν 

, . EN TA b a ' - e - 

λέγεσϑαι τὸν συντεϑέντα λόγον χατὰ τοῦ δριστοῦ, υὴ 

ἴ τὸ χατηγορούμενον 
ε ' 5» - , H 

5 ὁρισμὸν αὐτοῦ, τρόπους τινὰς τίϑησι χαϑ᾽ οὺς τς 

ἀληϑῶς χατά τινος uy, ὁρισμὸν εἶναι αὐτοῦ. ἐν γὰρ τῷ “ζῷον λογιχὸν 

ϑνητὸν νοῦ xai ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽ τί κωλύει, φησί, προσϑεῖναί τι τῇ 

οὐσία, ἤγουν τι συμβεβηχὸς ἐπέχεινα τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων ἐν τῷ 
M 

δρισυῷ. οἷον τὸ γραμματιχὸν T, τὸ γελαστιχόν: ὃ 1ὰρ ῥηϑεὶς ὁρισμὸς i í p e h h 

g. 10 προσλαβὼν ϑάτερον τούτων ἀπώλεσε τὸ εἶναι ὁρισμός. ὡσαύτως xal dv 
, - , - e , - € - 

ἀφέλῃς τινὰ τῶν οὐσιωδῶς ἐν τῷ ὁρισμῷ ὑπαρχόντων xal ἐρεῖς ᾿ζῷον 
TENE ) - ΄ *, C ER * ΄ ' w ^ - 

λογιχόν᾽, τοῦτο ὁρισμὸς οὐχ ἔστι διὰ τὸ μὴ μόνον τὸν UNUM δηλοῦν 
- 

50 

ἀλλὰ xai ἄλλα. | ὡσαύτως xoi εἰ ὑπερβῇς τὰ μεταξὺ xol ἐρεῖς “ζῷον νοῦ 79* 

χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν᾽, οὐδὲ τοῦτό ἐστιν ὁρισμός" δεῖ γὰρ τὸν δρισμὸν 
15 ἐχ πλειόνων εἶνα: διαφορῶν. 

* «4 

p.91»98 Ταῦτα μὲν οὖν παρίεται. 

"Hyoov παρεῖται, xai συμβαίνει γίνεσϑαι ταῦτα, ἤγουν τὴν πρόσϑεσιν, 
M J , 

τὴν ἀφαίρεσιν xal τὴν ὑπέρβασιν, ἐν τοῖς δρισωοῖς, ἃ xaxíat γίνονται τοῦ 5 
ὁρισμοῦ. 

20 ρ.91028 ᾿Ενδέχεται δὲ λῦσαι. 
y - ΄ , - 

γοῦν παραδοῦναι τρόπους χαϑ᾽ οὖς λυϑήσεται f; χαχία αὕτη τοῦ 
δρισμοῦ, χαὶ οὔτε πρόσϑεσις γενήσεται ἐν αὐτῷ οὔτε ὑπέρβασις οὔτε 

΄ , Y T 

ἀφαίρεσις. πρόσϑεσις μὲν οὖν οὐ μὴ γένηται, εἰ λαμβάνεις πάντα τὰ 10 

οὐσιώδη τ χαὶ τὰ ἐφεξῆς χαὶ προσεχῶς ἐν τῇ διαιρέσει χείμενα. 
25 πρῶτον μὲν γὰρ χεῖται τὸ ζῷον" τοῦτο προσεχῶς διαιρήσεις εἰς τὸ λογι- 

χὸν xai τὸ λογιχὸν εἰς τὸ ϑνητὸν xal χαϑεξῇῆς. ταῦτα γοῦν εἰ ἐφεξῆς 
΄ 5 - ΄ - e - ΄ Η͂ 

λαμβάνεις ἐν τῷ ὁρισμῷ, ὡς χεῖνται ἐν τῇ διαιρέσει, ἐχφύγοις χαὶ τὴν 
ES Y. e , 239 Ce m - , AA C Y. 

ὑπέρβασιν. ὡσαύτως οὐδὲ παραλείψεις vt, εἴ iet aote τὸ πρῶτον, ἤγουν 
- n , - - - 

τὸ ζῷον, εἶτα μηδέν τι παραλείψεις τῶν οὐσιωδῶς Pupo iuro τῷ ὁριστῷ. 15 

80 Τοῦτο δ᾽ ἀναγχαῖον, ἤγουν εἰ ἅπαντα τὰ οὐσιωδῶς ὑπάρχοντα τῷ 
e - ΄ AES ' ^ ^ A. ἄς εν τῶ δε eU ΄ , SUD €. 

δριστῷ λάβῃς εἰς τὴν διαίρεσιν, εὑρήσεις ταῦτα xal λήψῃ ἐν τῷ δρισμῷ. 
- , , - - € - 

τοῦτο δέ, τὸ μηδέν τι παραλιπεῖν ἐν τῷ ὁρισμῷ ὧν εἴπομεν, ἀναγχαῖον 
ἔσται. 

1 ἢ prius a Arist.: om. CEF, at cf. p. 352,10 2 λάβης F 4 συνϑέντα ἃ 

ὁρισμοῦ ἃ δὲ om. ἃ 6 τὸ (post γὰρ) C 1.8 τῇ οὐσίᾳ scripsi: τῆς 

οὐσίας libri 8 ἤτοι, om. τι ἃ 9 τὸ utrumque om. ἃ 10 post elvat 

add. χαὶ a post ὡσαύτως add. δὲ a 18 ἄλλο ἃ li πρόϑεσιν ἃ 

22 ὑπέρβασις---πρόϑεσςις ἃ 23 πρόϑεσις ἃ οὖν ἃ: om. CEF 24 ante προ- 

σεχῶς add. τὰ a 27 ἐχφύγης CFa 28 παραλήψεις a λάβης F 

29 παραλήψεις a ὁρισμῷ a 91 λάβοις Ea 32 τι om. a 
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ἀνα χαῖον. τὸ ἐχφυγεῖν χαὶ τὰ τρία ταῦτα ἐν τῇ διαιρέσει. (OV i , i , 

v εἰς τὴν Otatpsotv. τοῦτο 
^ 

δ᾽ ἀναγχαῖον, τὸ πάντα ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν. 
o 

€ [ 9.4 

- 
[0] 3 zl 2 ὑπ c1 2 e Q- ez τ c1 S [em 

-G 
(9 IL o c a c x (0^ "e E] EN τ] [a] 

eco (0 

r* 

p.91531 "Acopov γὰρ δεῖ ε 

c "Hqouv εἰ πάντα τὰ συνιστῶντα τὸν δρισμὸν λάβῃς ἐν τῷ ὁρισμῷ, 

ἄτομον ποιήσεις τὸν ὁρισμόν, ἤγουν ἐφαρμόζοντα μόνῳ τῷ Optocp χαὶ 

οὐδενὶ ἑτέρῳ. πλὴν χἂν τὸ ἄπταιστον καὶ ἀνεπίληπτον ἕξει ὃ ὁρισμὸς 80 

ἐχφυγὼν τὰς καχίας αὐτοῦ, ἀλλ᾿ οὖν συλλογισμὸς οὐχ ἔστι. xoi ταῦτα 
c 

μὲν συνεβιβάσϑησαν πρὸς τὸν ὁρισμόν. εἰ δὲ λάβοις τὸ "Ext τί χωλύει bi 

10 7 προσϑεῖναί tt; ὡς ἕτερον ἐπιχείρημα, οὕτω συμβιβάσεις τὰ ῥητά. 
M [sd 

E 
mel περὶ διαιρέσεως ἣν 6 λόγος, ὅτι ἀποδείχνυται ὃ 

Q2 ὧν 

, οι ' - eo - ΄ ^ [4 [4] , , * [τὰ -» 

ιαιρέσεως, φησὶ νῦν ὅτι, χἂν ἢ διαίρεσις συμβάλληται εἰς τὴν εὕρεσιν τοῦ 
Li zc , , Χ b] ' ^ - 92: EU. 3 ) » 3:98 

ὁρισμοῦ, οὐ μέντοι γε δὲ εἰς τὸ συλλογίσασϑαι αὐτόν, ἀλλ΄ ἔστιν εἰχός 
ΑἹ * - ' y € , Ν μὰ AME ^ ΄ ᾿ , X» 4 

τινα ἀπατηϑῆναι xai μὴ μεταχειρίσασϑαι χαλῶς τὴν διαίρεσιν. xai εἰ μὴ 95 

015 χαλῶς xoi ἀμέμπτως προβῇ f, διαίρεσις, οὐδ᾽ εἰς εὔρεσιν τοῦ συλλογι- 

σμοῦ συντελέσει. πρόσϑεσις μὲν οὖν γίνεται ἐν τῇ διαιρέσει, ὅταν διαιρῶν 

οὐ λαμβάνῃς μόνον τὰς οὐσιώδεις xal εἰδιχὰς διαφορὰς ἀλλὰ xoi τὰς 

ὑλιχὰς χαὶ χατὰ συμβεβηχός. εἰ γὰρ διαιρήσεις τὸ ζῷον εἰς τὸ γαμψώ- 
' , y ' [4 » b] Le] 95} 2 , e voyov xai πλατυώνυχον, ἔλαβες τὰς ὑλιχάς, εἰς ἃς οὐδ᾽ ἐμπίπτει πᾶν 

20 ζῷον" οἱ γὰρ ἰχϑύες xal οἱ ὄφεις οὐδὲν τούτων. καὶ πάλιν διαιρῶν τὸ 
- , v ' ^ , , ^ - M AJ - 

ζῷον εἰς ἄρρεν xal ϑγλυ, ob πάντα περιέλαβες τὰ ζῷα: xat γὰρ ταῖς 40 

ἐγχέλυσι τὸ ἄρρεν xal ϑῆλυ οὐχ ἔστι. παράλειψις ὃὲ λέγεται, ὅταν οὐ 
, λάβῃς ἐν τῇ διαιρέσει πάντα τὰ ἀντιδιῃρημένα, ἀλλὰ διαιρήσῃς τὸ ζῷον 

εἰς τὸ πεζὸν xal πτηνόν, ἐάσῃς δὲ τὸ ἔνυδρον. ὑπέρβασις δὲ γίνεται, εἰ 

τῷ σι διαιρήσεις τὸ ζῷον εἰς τὸ ὑπόπουν xol dmouv: ὑπερέβης γὰρ τὸ πεζόν" 
ἔδει γὰρ προδιαιρῇσαι τὸ ζῷον εἰς τὸ πεζόν, πτηνὸν χαὶ ἔνυδρον καὶ οὕτω 

τὸ πεζὸν εἰς τὸ ὑπόπουν χαὶ ἄπουν. 
ἼἌτομον γὰρ δεῖ εἶναι. τοῦτο εἴρηχεν ὡς πρός τινα οἷον ἐπαπο- 

ρήσαντα, ἄχρι πόσου δεῖ προβαίνειν τὴν διαίρεσιν καὶ οὕτως ἵστασϑαι. 

30 xai φησίν": εἰ διαιρῶν χαταντήσεις εἰς ἀτομόν τι, οἷον εἰ ἔστι τὸ νοῦ xai 
2. , ^ » " 9 4 bd - δ... Qm y^ , - 

ἐπιστήμης δεχτιχόν, ὃ οὐ δύναται διαιρεϑῆναι εἰς ἕτερα εἴδη, τότε δεῖ 
στῆναι τὴν διαίρεσιν. πλὴν xw προβῇ f, διαίρεσις ἀνεπίληπτος xai ix 

/, -“ [4 , 5 , σ δὴ e 3 » 

ταύτης προβῇ ὁρισμός, ἀλλ᾽ ὅμως συλλογισμὸς αὐτὴ οὐχ ἔσται, 60 

ἤγουν οὐ διὰ συλλογισμοῦ τὸν ὅρον εὗρεν. 

1 ante τοῦτο add. εἰς τὸ αὐτό EF 1--- post 27 ἄπουν colloe. Ca post ἀνα- 

γκαῖον add. εἰς a xai om. à 9 ἀναγχαῖον a: ἀνάγκη CEF 4 post γὰρ add. 

εἴδει a. (pr. B: ἤδη codd.) 5 λάβοις Ez '| οὐδέ τινι ἑτέρω E χἂν in ras. F: 

ἂν ἃ ó om. ἃ 9 ὅτι ἃ 12 xav CEF: οὐχ ἂν a συμβάλλεται a 

18 δὲ om. a 14 μεταχειρήσασϑαι ἃ 16 πρόϑεσις ἃ 11 λαμβάνεις E: λαμ- 

βάνῃ ἃ εἰδικὰς ἃ: ἰδικὰς CEF 20 an ὄφεις (cic)? 22 ἐγχέλεσι Ea 

παράληψις ἃ γίνεται conicio cf. vs. 10. 24 23 διαιρήσεις ἃ 24 εἴς τε ἃ 

πτηνὸν καὶ πεζὸν O 20 πτηνὸν, πεζὸν C 28 οἷον om. ἃ 

ONSE 
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-- Ρ.91089 ᾿Αλλ εἴπερ, ἄλχον τρόπον γνωρίζειν ποιεῖ ri 

^ , - 

t 
- - ΄ 3 ΄ 

Οὕτω τοῦτο συνταχτέον: ἀλλ΄ εἴπερ ἢ διαίρεσις «ots 
- 
x g 

. *O 

-Ἦ 

συνιστᾶν τὸν pov xal γνῶσιν ἡμῖν ἐμπο' ιεῖ τῶν ἐν αὐ τι μορίων, ποιξῖ 

γνωρίζειν αὐτὸν οὐ διὰ συλλογισυοῦ ἀλλὰ χατ᾽ ἄλλον τρόπον γνώσεως" οὐ 

τ ἀεὶ τὰ ἀγνονύμενα διὰ συλλογισμῶν γινώσχομεν, ἀλλ᾽ ἢ δι᾽ ὁρισυοῦ 

ἢ δι’ ἀναλύσεως T, διὰ διαιρέσεως. 

Καὶ τοῦτο μὲν οὐδὲν ἄτοπον, τὸ μὴ ἀεὶ διὰ συλλογισμοῦ 

χινώσχειν, 

ἐμποιεῖ τοῦ χαϑόλου διὰ τῶν μεριχῶν. 

᾿Αλλ᾽ ὅμως δηλοῖ τι, ἤγουν τὸ χαϑόλου, συλλογισμὸν δὲ οὐ 

λέγει, ren οὐ διὰ συλλογισμοῦ παριστᾷ τὸν ὁρισυὸν ὃ diues xai ἐπι- 
συνάγων αὐτὸν ἐχ δια:ιρέσεως. 

*, - Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων τῶν *** συναχϑέντων οὐχ 
* σ - 

πῇ ὅτι τούτων ὄντων, ἤγουν τῶν προτάσεων οὐσῶν, 
»ν 

ἀνάχη τοδὶ εἶναι, ἤγουν τὸ συμπέρασμα, οἷον εἰ συνάξει τις τὴ 
, 

0 

σε ελήνην ἐχ χλείπειν διὰ υέσου το! 7 2m tta ety T, γεγονένα! βροντὴν δι ξληνη ἱξείπει Ε, n UT o [418— 1 Ἰεγονξεν Pt an Ot 

- ' v , 5 -- — 

ἔσου τοῦ ψόφου (οὔτε γὰ ψόφος αἴτιὸς ἐστι τῆς βροντῆς, οὔτε τὸ μὴ 
ν 

φωτί“ Ξ πιῶν τῆ- ἐ λει φῶώτι-Ξιν guixtov τῆς εχλει 

οντῆς ἢ ἀπόσβεσις τοῦ πυρός), ἔχει χώραν 6 ἀχροατὴς i I - : 1 3 : - c NL. A ' - - 

ἐχλείπει ἢ βροντᾶ, οὕτω xal ἐπὶ τῶν διαιρετιχῶν ὅρων, ἤγουν τῶν 
- - , ^ , e * - 

ópiouiby τῶν ἀπὸ διαιρέσεως εὑρεϑέντων. οἷον εἰ ἔστιν ὀρισμὸς τοῦ 
" 9 , ' qu 9 c. [4 , : Poo - oem Y - 
ἀνθρώπου τὸ ζῷον ὕνητὸν ὑπόπουν δίπουν ἄπτερον, ἔξεστι τῷ 
, SE. 2 “ΞΞ E E ET e δ΄ ES COUNT LA 4 - 

ἀχροατῇ ἐρωτᾶν παρ ἔχαστην πρόσϑεσιν, ἤγουν μέρος ἕχαστον τοῦ 

ὁρισυοῦ. οἷον διὰ τί ϑνητὸν T, ὑπόπουν: ἐρεῖ γὰρ ὃ διαιρετιχὺὸς- xal Ost ρ u , e ητ f i O16 ; épst i40 O0 OUZI'DEXTAOS xat Ost- 
" v ΄σ - -- " (€ * πὲ bI ^ [4 ^ "» 

£st ὡς οἴεται ὅτι πᾶν ζῷον 7, ϑνητὸν ἢ ἀϑάνατον, ὁ 63 ἄνθρωπος 
* » * ΄ 4» Y * ES - ». 

ὕνητός, οὐχ ἄρα ἀϑαάνατος. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀσυλλογίστως ταῦτα ἔλαβεν, ἐρω- 
΄ iu ^C. ' ΄ e ' * *, ΄ £F mx - 

τήσει αὐτὸν διὰ τί ϑνητὸν ὁ ἀνϑρωπος χαὶ οὐχ ἀϑάνατον: ὁ δὲ τοιοῦτος 
B 

- 

ὃ εἰ ον μον ἀπὸ τῆς διαιρέσεως ὁρισμὸς o C» ἝΝ [01 a εἰ e x m e 

e , 

ἅπας λόγη 
, ' 7, ' ΄ “ἊΝ 

γὰρ χαὶ ἀπεδείχνυτο ἀπὸ τῆς διαιρέσεως, ἀλλ᾽ οὖν 6 hd συλλογι- 

σμὸς οὐ γίνεται, tfo οὐ διὰ συλλογισμοῦ ἐφευρέϑη. 

Σ , — Ἄς 
ὃ τί ἐστι xav οὐσίαν δηλοῖ τὸν εἰδιχὸν δρισμόν" οὗτος γὰρ μόνος 

- ΄ - 9 F- 

παριστᾷ τὸ εἶδης xai τὴν οὐσίαν τοῦ ὁριστοῦ ὡς ἔχων τὰς οὐσιώδεις 

1 εἴπερ CEF Arist.: ἕτερον ἃ 2 γνωρίζειν ποιεῖ ἃ 8. ὁρισμὸν ἃ 

ποιεῖ ἃ post ἐμποιεῖ del. τοῦ χαϑόλου---παριστᾶ e vs. 9—1l illata C 9 post 

γὰρ add. ἂν a ἐγνωσμένα ἃ συλλογισμοῦ γινώσχεται E 6 διὰ om. ἃ 

86 om.a 9 τὰ (ante a3.) a 10 δὲ om. a 117a 13 ὥσπερ 
ἐχ τῶν a lac. indicavi; supple ἄνευ τῶν μέσων, ἤγουν τῶν διὰ μέ 

αἰτίων add. αὐτῷ Ca ὄντων om. E οὐσῶν corr. € 1 Qa 
γεγονέναι ἃ 16 μέσον, om. διὰ ἃ 17 αἴτιόν ἃ 21 τοῦ om. ἃ 

22 ὑπόπουν ϑνητὸν EF 25 xaW a πρόϑεσιν ἃ post ἤγουν add. τὸ ἃ 

ἔχαστον CEF: πᾶν a 25 7, prius om. ἃ 21 αὐτὸν om. a 33 ὡς om. a 

Comment, Arist. XIIL 3. Philop. in Anal, Post. 93 

΄ 5 -- ^ — "- πεὶ xai o ἐπαωγῃ χρώϊμενοης ἀποδείχνυσι χαὶ γνῶσιν ἡμῖν 80 τ 

10 

ων 14 post 

post ἤγουν add. 
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διαφοράς, ὡς τὸ ζῷον λογιχὸν ϑνητόν. ἔστι γὰρ τὸ τί ἐστι xal τὸν δρισμὸν 80r 
ἀποδοῦναι, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ xav! οὐσίαν, ἤγουν ἀλλ᾽ οὐ δηλοῦντα τὴν φύσιν 

xai τὴν οὐσίαν τοῦ ὁριστοῦ διὰ τὸ ἀπὸ συμβεβηχότων συνίστασϑαι, ὡς 
εἴ τις εἴποι τὸν ἄνϑρωπον ζῷον ὀρϑοπεριπατητιχὸν πλατυώνυχον γραμμα- 
τιχόν. σι 

^ ρ. 9911 'E& ὑποϑέσεως δὲ λαβόντα. 30 

Τὸ ἐξ ὑποϑέσεως μὴ νόει ᾿ διὰ ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ᾽, ἀλλὰ τὸ 
ee [4 , , , , [e , , , n 5» , * ^ * 

ὡς ὑπόϑεσίν τινα λαβόντα᾽ ὑπόϑεσίς ἐστιν, ἣν ἀνάγχη τὸν pavÜdvovca μὴ 

ἔχειν οἴχοϑεν Dus τῷ λαβεῖν θη: τοῦ διδασχάλου" οἷόν ἐστιν ἐπὶ τῆς 
2 

10 γεωμετρίας τὸ ᾿ ἀπὸ παντὸς σημείου εἰς πᾶν σημεῖον ἔστιν εὐϑεῖαν γραμμὴν 
ἀγαγεῖν xoi τὸ ᾿ἐπὶ παντὶ χέντρῳ xoi πον ἔστι χύχλον τορι : 

ληπτέον οὖν ὡς ὑπόϑεσιν τὸ τί ἣν εἶναι, ἤγουν τὸν δρισμόν, ἔχειν ὁρισμὸν 
τοῦτο ὃ Bx τῶν ἰδίων τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν. ὃ γὰρ ὁρισμὸς συνίστα- 25 

ται ἐξ ἰδίων τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων τῷ δριστῷ, ὡς τὸ ζῷον λογιχὸν 

15 ϑνητόν: ἔχομεν μὲν γὰρ χαὶ ἴδιά τινα ἀλλ᾽ οὐ συμβαλλόμενα εἰς τὴν οὐσίαν 

τοῦ δριστοῦ, ὡς τὸ γελαστιχὸν xal ὀρϑοπεριπατητικόν. ὥστε opu 
ἐστι τοῦ ὁρισμοῦ “λόγος ὃ ἐχ τῶν ἰδίων τῶν ἐν τῷ τί ἐστι ees : 

ταδὶ δέ, ἤγουν τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν, ἐν τῷ τί ἐστι μόνα, ἤγουν ἐχ 

τῶν ἰδίων ἐστὶ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι. τοῦτο ἢ ἐλάττων πρότασις. χαὶ τὸ 

90 πᾶν, ἤγουν τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν, ἐστὶν ὁρισμός. τοῦτο τὸ συμπέρασμα. 
χαὶ γὰρ τοῦτο, ἤγουν ὁ λόγος ὃ &x τῶν ἰδίων τῶν ἐν τῷ τί ἐστι, τὸ 

εἶναί ἐστιν, ἤγουν ὁρισμὸς ἐχείνο", τοῦ age εἰ γοῦν τις πειρώμενος 30 

δεῖξαι διὰ Bron els τὸν ὁρισμὸν λάβῃ μέσον ὅρον τὸν ὁρισμὸν τοῦ Ópt- 

συοῦ χαὶ συλλογιεῖτα! οὕτω “τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν λόγος ἐστὶν ἐχ τῶν 

25 ibt τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν, ὃ δὲ λόγος δ᾽ ἐκ τῶν ἰδίων τῶν ἐν τῷ τί ἐστιν 

ὁρισμός ἐστι᾽, τὸ ἐν ἀρχῇ πάλιν ἔλαβεν: ὃ γὰρ soe ἔλαβεν ὡς ὁμολο- 

γούμενον" τὸ γὰρ "em ὅτι “ζῷον πεζὸν δίπουν᾽ λόγος ἐστὶν ἐχ τῶν ἰδίων , 

τῶν By τῷ τί ἐστιν, οὐδὲν ἄλλο λέγει ἀλλ᾽ ἣ “ὁρισμός ἐστιν᾽. I 

p.92310 ᾿Ανάγχη γὰρ διὰ τοῦ μέσου δεῖξαι. 35 

30 Ἤτγουν ἀνάγχη λαβεῖν μέσον ὅρον οὐ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ὁρισμοῦ ἀλλ᾽ 

ἄλλο τι. 

2 καὶ om. ἃ ἢ ἃ 2.9 οὐσίαν --- φύσιν C 4 εἴπη F περιπατητι- 

χὸν ἃ 6 lemma om. EF τ ὑπερϑετιχοῦ a ὃ λαβόντα τινὰ EF 

9 τὸ (post ἀλλὰ) ἃ ἐπὶ CEF: τὸ ἃ 10 «ó om. a ' εἰς CEF: éni a 

ἔστιν 0m. ἃ 10. 11 ἀγαγεῖν γραυμὴν O 12. 18 ἤγουν τὸ ἔχειν ὁρισμὸν τοῦτο ἃ 

15 μὲν om. Ca xai om. à 18 ταδὶ CEF: πᾶσι ἃ 19. 20 7j — τοῦτο 
om. à 28 λάβοι E 25 6 alt. om. a 30 οὐδὲ a 
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p.924311 Ἔτι ὥσπερ οὐδ᾽ ἐν συλλογισμῷ λαμβάνεται. 80r 

Κοινῶς ἐχάχιζε πάντας τοὺς τρόπους δι᾿ ὧν ἐπειρῶντό τινες dmo- 
E A ' ΄ , o ' 3 - ) - me SP EST Dep. , 

δειχνύειν τὸν Optsuóv, Ott τὸ ἐν ἀρχῇ ᾧτοῦντο. τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα 
αἰτίαν παριστᾷ, Ot ἣν οὐ χαλῶς ἐπεχείρουν δειχνύειν τὸν ὁρισμὸν λαμ- 40 

5 βάνοντες μέσον ὅρον τὸν ὁρισμὸν τοῦ δρισμοῦ. φησὶ γἸοῦν ὡς πολλοὶ 

τρόποι εἰσὶ x40. o0; τὰ ἀγνοούμενα δῆλα ἡμῖν γίνεται. Y γὰρ διὰ τῆς 

διαιρετιχῆς μεϑόδου τὸ ἀγνοούμενον γινώσχομεν ἢ OU PX ἢ oU 

ἀποδείξεως ἢ δι’ ἀναλύσεως T, διὰ συλλογισμοῦ. ἐν οὐδεμιὰ γοῦν τῶν 

μεϑόδων τούτων λαμβάνεται 6 ὁριτιὸς τῆς μεϑόδου bot ὃς T τὸ 
»ν» ^ ^ -»" - - F7 

10 ἀγνοηύμενον ἔγνωμεν. ἐάσας γοῦν τὸ δεῖζςαι τοῦτο ἐπὶ πασῶν τῶν μεϑόδων 
^ , . ' ^ M ** 

λαυβάνει μόνην τὴν συλλογιστιχὴν μέϑοδον, xai φησίν: ὥσπερ συλλογι- 
το ὡς 6 ἄνϑρωπος οὐσία oup vida v μέσον ὅρον τὸ ζῷον xol φαμὲν 40 

“ὃ ἄνθρωπος ζῷον, τὸ ζῷον οὐσία᾽, ἐν οὐδεμιᾷ δὲ τῶν δύο προτάσεων 

χεῖται ὃ δρισμὸς τοῦ συλλογισμοῦ, οὕτως οὐδὲ τὸν ἀποδειχνύοντα, ὅτι τόδε 
M 

9 

ano 

^ ΄ ' MM «-- , , Ld αὖ 

15 ἐστὶν ὁρισμὸς τοῦδε, δεῖ λαμβάνειν μέσον τὸν δρισμὸν τοῦ ὁρισμοῦ. 

p.92319 ᾿Δεὶ γὰρ ὅλη. 

᾿Απὸ τοῦ εἰπεῖν ὅλη τα ἣν μείζονα πρότασιν ὡς περιεχτιχὴν 

τῆς ἐλάττονος: ἀπὸ δὲ τοῦ εἰπεῖν μέρος ἐδήλωσε τὴν ἐλάττονα περιεχο- 50 

μένην ὑπὸ τῆς υείζονος. δύο A εἰσιν αἱ προτάσεις ἐξ ὧν 6 συλλογι- 

20 σμὸς περαίνεται. ἐν οὐδεμιᾷ γοῦν τῶν δύο ὁ ὁρισμὸς τοῦ SOXIOYIPILO 
χεῖται, ὅστις ἐστὶ “λόγος ἐν ᾧ τεϑέντων τινῶν 

p.92313 Οὕτως οὐδὲ osi τὸ τί ἦν εἶναι. 80v 

Ἤ ^ [d M - ΄ - 2 - E ^ f ἐν " 

γοῦν τὸν ὁρισμὸν τοῦ ὁρισμοῦ ἐνεῖναι xol λαμβάνεσθαι ἐν τῷ 
-Ὁ- - , γ᾿ [4 b 

GoÀAo(qtcuqo τῷ δειχνύοντι τόδε jus υἱὸν εἶναι τοῦδε. 

᾿Αλλὰ χωρὶς εἶναι τοῦτο, di τὸν ὁρισμὸν τοῦ ὁρισμοῦ ἣ τὸν τῷ οι 

φι δρισμὸν τοῦ συλλογισμοῦ δεῖ εἶναι ἐχτὸς τῶν χειμένων χαὶ ληφϑεισῶν 

προτάσεων. πρὸς ὃὲ τὸν ἀμφισβητοῦντα χαὶ ἐνιστάμενον, ὡς οὐ 
χαλῶς προέβη ὃ συλλογισμὸς T, ὅτι οὐ τόδε ὃ ἀπέδειξας δρισυός ἐστι τοῦδε, 

ἀπαντᾶν τε xal προβάλλεσϑαι τοῦτο, ὅτι χαλῶς συλλελόγισμαι" τοῦτο 

30 1dp ἐστιν ὁ συλλογισμός, “λόγος ἐν ᾧ τεϑέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν 

1 ἐν συλλογισμῷ ἃ Arist.: συλλογισμὸς CEF 9 post πολλοὶ add. οἱ ἃ 0 γένη- 

ται ἃ 8 διὰ om. EF 9 οὗ ἃ 11 μόνον Ca 14 ὁ συλλογισμὸς τοῦ 

ὁρισαοῦ (quod correxit Waitz Organ. II p. X) ἃ ἀποδειχνῦντα à 16 lemma 

om. EF αἰεὶ a (A B u) 11 ὅλη a: ὅλην CEF 11. 18 περιεχομένην ὑπὸ τῆς 
ἐλάττονος ἃ: περιέχουσαν τὴν ἐλάττονα vel simile quid coniecerat Waitz l. c. 21 λόγος x1)..] 

Anal. pr. 1 1 p. 24518 22 δεῖ post elvat colloc. 4 Arist. 29 ἤγουν CEF: 7 a 
21.28 χαλῶς ob zsptégn a  - 28 ob evan. F: οὐδὲ a τότε à 29 τε om. Ea 
post ὅτι add. οὐ C συλλελόγισμαι) συ. supra στ ser. E 80, p. 356,1 ἕτερόν τι 

τῶν κειμένων bis, semel del. F 

28" 
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χειμένων συναγξεται ἐξ ἀνάγχης, T, ὅτι χαλῶς ἀπέδειξα τόδε δρισυὸν εἶναι 80v 

τοῦδε" ὁρισμὸς γάρ ἐστι λόγος σύντομος παριστῶν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος 
ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων αὐτῷ. 10 

Ὥστε ἀνάγχη συλλογίζεσϑαι xal ἄνευ τοῦ λαβεῖν τὸ τί ἐστι xai 

5 τὸν ὁρισμὸν τοῦ συλλογισμοῦ xai ἀποδειχνύειν, ὡς τόδε ἐστὶν ὁρισμὸς 
^ » M 58 - ΄ -» - 

τοῦδε, ἄνευ τοῦ λαβεῖν τὸν ὁρισμὸν τοῦ δρισυοῦ. 

p.92490 Καν ἐξ ὑποθέσεως δὲ δειχνύῃ. 

Ἐπεὶ ἧσαν τινες πειρώμενοι OU ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ ἀποδειχνύειν i i 

τόὸς ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε, ἐλέγχει χαὶ αὐτοὺς ὡς τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτοῦντας. 

10 τίϑησι δὲ παράδειγυα τοῦ πῶς δι᾿ ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ ἐπειρῶντο 
^ , bi e. , » ^N δὴ , Q* M ' "d 5 b] , Ld 

δειχνύειν τὸν ὁρισμόν. ἐπειδὴ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ χαχόν εἰσιν ἐναντία, τῶν 
^ ΄ Ly € -Ὁ ὃὲ δρισμοὶ ἐναντίοι, ὡς τοῦ μὲν λευχοῦ τὸ “χρῶμα διαχριτιχὸν 

υέλανος τὸ ᾿ χρῶμα συγχριτιχὸν ὄψεως᾽, ἐδείκνυον τοῦ ἀγαϑοῦ 
, 

| τὸ xaxov ἐναντίον τῷ ἀγαὺ ᾧ, 20 δρισμὸν εἶναι τὸ ἀδιαίρετον οὕτως" εἰ 
^w - - » 4 

15 τοῦ Oi x«xo0 ὑρισμὸς τὸ διαιρετόν, τοῦ ἀγαϑοῦ ἄρα ἔσται Optoube τὸ 
$^ , MI b M ^ , ^ M [d — 

ἀδιαίρετον. χαὶ τὸ μὲν χαχὸν λέγεται διαιρετὸν ὡς ἐν ὑπερβολῇ xai 
' ' VG , N 1€. NW , b Y 5 AC 

ἐχλείψει θεωρούμενον χαχὸν γὰρ χαὶ ἢ ϑρασύτης xat ἢ δειλία: τὸ ὃὲ ἀγαϑὸν 

ἀδιαίρετον, διότι ἐν μεσότητι ϑεωρεῖται, ἢ δὲ μεσότης μία, τὸ δὲ ἕν 

ἀδιαίρετον. 
A «1 15 , » - » - * ΤΥ 1 - E v v ' ^ 

20 To 8 ἐν αὐτί, τ γθυν Rio ἀγαθῷ, ἐστὶ τὸ εἶναι xoi ὁ ὁρισμὸς τὸ 

εἶναι ἐναντίον, ἤγουν ἀδιαίρετον: ἐν ὅσοις γὰρ πραγμασιν ἐμφαίνεται 
E "e fra 

ἐναντίον τι, ἤγουν ἐναντιότης τις, τούτων xal ot δρισμοὶ ἐναντίοι. 25 

p.924294 Καὶ γὰρ ἐνταῦϑα λαβών. 

Aou τον, Tis , ων TUE - - e 1 31208 N 
Τοῦτό ἐστι xax(m τοῦ ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ, ὅτι xal αὐτὸς τὸ ἐν 

25 ἀρχῇ αἰτεῖται: xal γὰρ ἐνταῦϑα, ἤγουν ἐπὶ τοῦ ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ, 

είχνυσι τὸ ἀδιαίρετον ὁρισμὸν εἶναι τοῦ ἀγαϑοῦ λαβὼν τὸ τί ἣν εἶναι, 

ἤγουν τὸν ὁρισμόν, τοῦ χαχοῦ, ὅπερ χαὶ τοῦτο ἄδηλόν ἐστι χαὶ ἄγνωστον. 
, ' ^ e SS ^ e , , - TELE - . ν᾿» 

πόϑεν γὰρ δῆλον ὅτι τὸ διαιρετὸν ὁρισμός ἐστι τοῦ χαχοῦ; ὃ γοῦν τὸ ἄδηλον 80 

διὰ τοῦ ἀδήλου δειχνύων τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται" χατὰ πολλοὺς γὰρ τρόπους 
2 80 τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι γίνεται. 

΄ ^) ES 

p.92325 Λαμβάνει δ᾽ εἰς τὸ δεῖξαι τὸ τί ἣν εἶναι. 
-Ὁ ΄ ΄ € 

Τοῦτο λύσις ἐστὶν ἐνστάσεως. ἴσως γάρ τις ἐνέστη λέγων τί χαχίζεις 

τὸν δείξαντα τὸ ἀδιαίρετον δρισμὸν τοῦ ἀγαϑοῦ ix τοῦ λαβεῖν τὸ διαιρετὸν 85 
[4 - - T ΄ 5 ^ ^ , €- 5 ^ MN 

δρισμὸν τοῦ χαχοῦ; dpd γε οὐ χρὴ λαυβάνειν ἐν ταῖς ἀποδείξεσί τινα δι 

Ι συνάγεσϑαι ἃ εἶναι om. E 2 post σύντομος add. δηλωτιχὸς ἃ ὃ «al 

om. ἃ 11 χαχὸν---ἀγαϑὸν ἃ 18 τοῦ δὲ---ὄψεως om. ἃ 16 ἐν om. ἃ 

20 τὸ ἀγαϑόν ἃ ὁ CEF: οὗ ἃ 95 post ἐνταῦϑα add. λαβών ἃ 28 ἐστι 
€ om. Ca γὰρ à 94 ob χρὴ evan. C λαβεῖν a τινα post λαμβάνειν colloe. EF 

oo € e nÉ m 

H 
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» LI IN PP» ᾿ LE ΓΝ ς 1 ΠῚ λύ 3 " Y Ze MA - pt. £s Y 

ὧν dmoósi;ousy τὸ ζητούμενον;. λύων οὖν τὴν ἔνστασιν ταύτην φησί" 80 

λαυβάνειν χρὴ εἰς τὸ ἀποδεῖξαι τὸ τί ἣν εἶναι, ἴγουν τὸ ἀδιαίρετον ὁρισυὸ" αι; νειν χρη ΘΕ τὸ πηύξιξς τ τι Ἣν et ; 3i 0 ἀοιχίρξετο opt μον 

*, 
1 τοῦ dyaUo0, τινά, πλὴν οὐχ αὐτὸ τὸ mpoxstusvoy xoi ζητούμενον ἀλλ᾽ 

, - 20508 ) , 

ἕτερόν tt. νῦν Oi αὐτὸς ἡτήσατο τ q 

ὅ ἀδιαίρετον δρισυὺν τοῦ ἀγαϑοῦ οὐχ εν. εἰς ἀπόδειξιν τούτου 
3 ) ^ * e * - * € -- 5» 

ἀλλ T, τὸν ὁρισμὸν τοῦ χαχοῦ. ὡς γοῦν ὁ ὁρισμὸς τοῦ ἀγαϑοῦ ἐξ: 
, 2^ , » [cd Á M ; - 

ὁ aou pexov ξεστιν, 0010 ζητεῖται χαὶ αἀγνόξιται € 
, 
t τοῦ χαχοῦ δρισυό ec c E 

A x ^ , * ΩΝ ' , 

ἐστι τὸ διαιρετόν" τὸν αὐτὸν γὰρ λόγον ἔχουσιν ἄμφω xal ἀναλογίν, xa 
ἄμφω ἀγνοοῦνται. 

10 Καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, ἐν αἷς ἀποδειχνύομεν ὡς τόδε τὸ 
» , (ἢ : Ar 22 5s λ "nos ES Mj 3 Mr, το " T4 τ 

πάϑος ὑπάρχει τῷδε, λαυβαάνομέν τι, πλὴν οὐκ αὐτὸ τὸ ζητούμενον. 

Ἤτγουν οὐδὲ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχει πρὸς τὸ ζητούμενον οὐδ᾽ 
τὸ ὃς ἀγαϑὸν xai χαχὸν xui τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν 

15 ἔχει, ác &be(tauev, x«i ἀντιστρέφουσιν, ἤγουν Ov ἀλλήλων δείχνυτα!" ὡς 
γὰρ ἔῤειξας τὸν δρισμὸν τοῦ ἀγαϑοῦ διὰ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ χαχοῦ, οὕτω χαὶ 
τὸν ὁρισμὸν τοῦ χαχοῦ δείςεις διὰ τοῦ δρισμοῦ τοῦ ἀγαϑοῦ. 

Πρὸς ἀμφοτέρους δέ, τόν τε δειχνύοντα τὸν ὁρισυὴὸν διὰ τῆς διαιρε- 50 

τιχὴς μεϑόδου xai τὸν δειχνύοντα τὸν ὁρισμὸν διὰ τοῦ ὑποϑετιχοῦ συλλο- 

30 γισμοῦ, τὸ αὐτὸ ἀπόρημα ἐστιν, ἤγουν τὰ αὐ ἀετὸν ἀποροῦμεν χαὶ ζητοῦμεν. 
e UJ 2 * ΄“-« ^ — ad “ 9.7 Y 5* f , e Ld » 

ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ διαιρετιχοῦ τοῦ ἰδίχ μὲν xai (a λαμβάνοντος ὡς 6 dv- 
ϑρωπός ἐστι ζῷον xai ἰδίχᾳ τὸ πεζὸν xai ἰδία à δίπουν, εἶτα ταῦτα χαὶ 

διοῦ χαϊτηγοροῦντος τοῦ ἀνθρώπου ζητοῦμεν, διὰ τί χατὰ τοῦ ἀνθρώπου Sir 

τὸ ζῷον ΕΥ̓ΡῪ δίπουν ὁμοῦ χατηγόρησας xai οὐχ ἰδίως ἕν ἕχαστον (οὐ 

- e 

35 yàp πάντα τὰ ἰδίως χατηγορούμενα xal ὁμοῦ δύνανται χατηγορεῖσϑαι), 

09 ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ τοῦ συνάγοντος ἰδία μὲν xal οὕτως χαὶ ἐπὶ τ 
ἰδίᾳ τὰ ὑπάρχοντα τῷ ὁριστῷ, εἶτα λαμβάνοντος ταῦτα χαὶ δυοῦ ζητοῦμεν 
τὸ διὰ τί ταῦτα ὁμοῦ χατηγόρησας. οἷον εἰ τῷ χαχῷ, φασίν, ὑπάρχει τὸ 5 

διάφορον πρὸς ἑαυτό, τῷ ἀγαϑῷ ὑπάρχει τὸ ἀδιάφορον, xal εἰ τῷ χαχῷ 

εἰ τῷ χαχῷ 3 EE , E) P! , - , - ΄ ᾽΄ 

80 ἔστι τὸ διαιοετόν, τῷ ἀγαϑῷ ὑπάρχει τὸ ἀδιαίρετον, xa 
M P1 

t 9 
J A - E] Q.- * ' , m M [4 κῶν τὰ - 

παρὰ φύσιν, τῷ ἀγαθῷ τὸ χατὰ φύσιν: εἶτα xal ὁμοῦ ἐλά ies ὅτι τῷ ἱ b 
ἀγαϑῷ ἐστι τὸ χατὰ φύσιν τὸ ἀδιάφορον zal ἀδιαίρετον. ἐχ γὰρ τῶν 

1 οὖν superscr. E 4 τινὰ ἃ 6 αλλ᾽ ἡ ἃ: ἀλλὰ CEF 6 om. fort. recte ἃ 

1 post εἰ alt. add. ὁ ἃ 8 γὰρ om. ἃ 12 μηδὲ a Arist: οὐδὲ CEF 
14 ἀντιλογίαν (quod correxit Waitz Organ. II p. X) ἃ 15 ἐδιδάξαμεν EF immo 

δείχνυνται 16 ἔδειξε ἃ 11 δείξει ἃ 18 ἀμφότερα a post διὰ add. 

δὲ a 20 τὸ---ἐστιν CEF: T6 αὐτὸ ἀπόρημα. διατὶ---τὸ κατηγορούμενον lemma a 21 τοῦ 
alt. om. E ἰδίως (post τοῦ) a λαμβάνοντες E 24 χατηγόρησε a 24 et 25 fort. 

ἰδίᾳ 21 post ταῦτα add. τοῦ ἃ 28 χατηγόρησε ἃ φασίν scripsi: φησὶν libri 

29 διάφορον CEF: ἀδιάφϑορον ἃ ἀδιάφορον --- 80 ὑπάρχει τὸ om. ἃ 92 τὸ 

alt. deleverim ἀδιάφϑορον a 
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ον ^ , *,^ * ^ 

λαμβανομένων ἰδία xai ἰδίᾳ οὐδεμία ἀνάγχη ἐμφαίνεται, Ov ἣν ὡς 81- 
Ü 

[4] Ld — ^ ^ , 

ἕν xal ὁμοῦ ταῦτα πάντα χατηγορηϑήσονται. 

9 b »y p.92332 'AAX ὥσπερ ἂν ἀνϑρωπος ὃ αὐτὸς εἴη, 

ἘΠ dire new Aere χὺς xol ἰδίᾳ . γοῦν 0 SPARE δία μὲν λέγεται μουσιχὸς xal ἰδίᾳ γραμμα- 
^ 

τιχός, 6u00 δὲ ληφϑέντα χατὰ τοῦ Σωχράτους ἀληϑῶς μὲν κατ Ἰορη θη. Qt 

^N , 

εται, ὁρισμὸς δὲ αὐτοῦ οὐχ ἔσεται (οὐδὲ γὰρ οὐσιώδη εἰσὶ ταῦτα), οὕτω 

xai ἰδία uiy ὑπάρχει τῷ ἀγαϑῷ τὸ χατὰ φύσιν xal τὸ ἀδιώβορρυ χαὶ τὸ 

ἀδιαίρετον, διοῦ δὲ ληφϑῆναι ὡς δρισμὸν αὐτοῦ ἀδύνατον, xày ἀληϑῶς 15 

x ατηγορῶνται χατ᾽ αὐτοῦ. x«i ἐπεὶ οὔτε OU ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ οὔτε 
^ *, ^ ,- » ΓῚ - ^ » ^ ^ hs 

10 δι’ ἀποδείξεως οὔτε διὰ τῆς διαιρέσεως οὔτε διὰ συλλογισμοῦ ἔστιν dmo- 

δεῖξαι τὸν 6ptopóv, πῶς ὃ δριζόμενος x«l ἀποδιδοὺς τὸν δρισμὸν δείξει ς 
E ὡς τόδε ἐστὶν οὐσία, ἤγουν ὁρισμὸς τοῦδε; οὐσίαν Oi ἐχάλεσε τὸ τί ἐστιν 

ὡς δηλωτιχὸν οὐσίας. 

p.92335 Οὔτε γὰρ ὡς ὁ ἀποδειχνύς. 

15 Ἐνταῦϑα τὴν ἀπόδειξιν χοινοτέρως ἐπὶ συλλογισμοῦ λαμβάνει. οὐ 
γάρ, φησί, δυνατόν ἐστιν ἀποδεῖξαι, ἤγουν dice ἐξ δμολογοῦυ - 20 

^N 

uévev προτάσεων ὡς τόδε ἐστὶν ὁρισμὸς τοῦδε. οὐδὲ γὰρ ἐξ ἀναάγχης 

χείνων, ὧν λαμβάνουσιν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ὁρισμοῦ, ἕτερόν τι συνάγουσιν 

ἐξ αὐτῶν ἀλλὰ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτοῦνται. τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδειξις, ἤγουν 

90 συλλογισμός, τὸ ἐχ τῶν ληφϑέντων ἕτερόν τι συνάζξαι. 

ne (no 

993371 0959 ὡς ὁ ἐπάγων. l 

Ἤτουν ἀλλ᾽ οὐδὲ δυνατὸν δεῖξαι τόδε δρισμὸν τοῦδε QU ἐπαγωγῆς. ] 
ἢ Ἰὰρ ἐπαγωγὴ τὸ χαϑόλου δείκνυσιν ἐν τῷ Suede πάντα τὰ μεριχὰ 

^, c - ^ - xal υμηδέν τι ἐᾶσαι" ὡς τὸ “πᾶν ζῷον τὴν χάτω γένυν χινεῖ᾽ OU ἐπαγωγῆς 

τῷ [51] δειχϑήσεται ἐν τῷ λαβεῖν πάντα τὰ εἴδη, ἤγουν τὸν ἄνϑρωπον xal τὸν ἵππον 

χαὶ τὰ λοιπά. ἀλλὰ υὴν ἀδύνατον τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα ἐπεξελϑεῖν διὰ τὸ 
» ^ “ ^N [cd » ^ 

ἄπειρα εἶναι: — xol διὰ τοῦτο οὐδὲ αὕτη ἔχει τὸ ἐξ ἀνάγχης ἀποδειχνύειν 30 
^ , ^ , *, , "ow &- 3-3 —- ^ [4 b 

τὸ χαϑόλου. x«l λοιπόν, εἰ μέλλει τις δεῖξαι Ot ἐπαγωγῆς τὸν ὁρισμὸν 

τοῦ ἀνθρώπου, ἀνάγχη λαβεῖν τοὺς ὁρισμοὺς ἑνὸς ἑχάστου εἴδους οὕτως" 

30 τοῦ βοός ἐστι ΤΟΥ xol τοῦ ἵππου τόδε, xal ἁπλῶς πάντων τῶν εἰδῶν" 

λοιπὸν λείπεται τοῦ ἀνθρώπου δρισμυὸν εἶναι τὸ ζῷον λογικὸν ϑνητόν᾽. εἰ p | 

9 ἂν ἄνϑρωπος ἃ Arist.: om. CEF 5 piv om. a 1 τὸ alt. om. € 

ἀδιάφϑορον a 8 ὁρισμὸς ἃ 11 ὁ om.a 12 ante ὁρισμὸς add. ὁ ἃ 
14 ὁ CEF (Dn): om. ἃ Arist. 15 χοινωτέραν ἃ 16 ἐστιν om. ἃ ἐξ om. ἃ 

11 οὐ ἃ ἐξ ἀνάγκης scripsi: ἀνάγχη ἐξ libri 19 ἐξ αὐτῶν om. ἃ 21 οὔϑ᾽ 

a Ατὶβί.: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ EF, ἀλλ᾽ evan. C ὁ om. Ca (M) 22 τόδε evan. C: τόνδε a : 
24 μὴ δέ τις ἃ 25 xai om. Ca 26 τὰ alt. a: τὸ CEF ἐξελϑεῖν a ; 

21 αὕτη scripsi: αὐτὴ EF: αὐτὸ Ca 28 μέλλοι E 
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& βούλει, ποίησον ἐπαγωγὴν τῶν μεριχῶν ἀνθρώπων, xai οὕτω συνάξεις 81: 

τὸ ᾿ ζῷον ρον ϑνητόν᾽ εἶναι ὁρισμὸν παντὸς λυ βώξου, ἐπεὶ ὃὲ ἀδύνατον 
^ ^ ἐοὦ , c 

τὰ xaÜ' ἕχαστα πάντα ἐπεξελθεῖν, ἵνα παραστήσωμεν OU αὐτῶν τὸ χαϑόλου 35 
σ 

ἢ ἵνα παραστήσωμεν τοὺς ὁρισμοὺς πάντων τῶν ὁριστῶν, λοιπὸν ἀδύνατον i 

5 δι᾿ ἐπαγωγῆς τὸν ὁρισμὸν δειχϑῆναι. ἄλλως 
i | » a - ΧΡ ata ΓΦ. , M “ὌΝ * 

τί ἐστιν, ἤγουν ἕν πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ὅτι τόδε ἐστὶ τῷδε ἢ οὐχ ἔστι. xol 

λοιπόν, εἰ χατάφασιν T, ἀπόφασιν δείχνυσιν T, ἐπαγωγ 
M * - ^ eie 

χατάφασις οὔτε ἀπόφασις, οὐχ ἔστι OU ἐπαγωγῆς δεῖ 
δ57ὸον J € , , , J ^ " ^ τ» LJ e M —— 

οὐδὲ διὰ τῆς αἰσϑ ἡσεώς ἐστι δυνατὸν δεῖξαι τόδε ὁρισμὸν τοῦ q 
Rm p , διότι ἢ 

10 αἴσϑησις ἀντιληπτιχή ἐστι τῶν μεριχῶν, ἐν οἷς χαὶ πολλὰ δαχτυλοδειχτοῦμεν, 40 

ὅτι περὶ τοῦ δεῖνος λέγω, ὁ δὲ δρισμὸς χαϑόλου. 

E Lad * , M 

ξει τὸ τί ἐστιν ἄνϑρωπος: p.99b4 Ἔτι πῶς δεῖ 

Αξίξας ὡς ἀδύνατόν ἐστι δι᾿ ἀποδειχτιχοῦ συλλογισμοῦ T, ἁπλῶς τ LITE i 

γισμοῦ ἢ δι᾽ ὑποϑετιχοῦ ἣ OU ἐπαγωγῆς ἣ δι᾿ αἰσθήσεως δεῖξαι ὡς τόδε 45 i is T 
15 ὁρισμός ἐστι τοῦδε, ΕἸ παρ ηπ κῶς νῦν ἐνταῦϑα προφέρε! τὸν λόγον. πῶς 

οὖν, φησί, δείξει τις τὸ τί ἐστιν, ἤγουν τὸν ὁρισμόν: dpa μόνον δείξει 

τὸ τί ἐστιν, ἤγουν τὸν ὁρισμόν: xal εἰ τοῦτο, ἔσται ὁρισμὸς τῶν μὴ ὄντων. 

εἰ γὰρ δείξει ὅτι τὸ ᾿ ζῷον πεζὸν δίπουν᾽ ὁρισμός ἐστι τοῦ ἀνθρώπου 7, ἄλλου 
^ e , $ ^ ) e , » » * 

τινὸς πράγματος ὁρισμόν, εἰ ἀγνοῶ xa) ὑπόϑεσιν ὅτι ἔστιν ἄνϑρωπος, ἤγουν 
20 εἰ ἀγνοῶ ὅτι ὅλως ἐν τοῖς οὖσι συγχατηρίϑαγται ὁ ἄνϑρωπος, λοιπὸν μὴ Ov 

ἐστιν. ἔδειξα οὖν τοῦ μὴ. ὄντος τὸν ὁρισμόν: τοῦ δὲ μὴ ὄντος δρισμὸς 50 i h Ie 
5 - 

οὐχ ἔστιν. εἰ δὲ συναπέδειξε τοῦτο, ον τῷ ὁρισυῷ τοῦ ἀνθρώπου xai 
A€* C^ kd » , ^ L ad τὸ ὅτι ἔστιν ἀνϑρωπος, συμβαίνει xal τὸ ὅτι ἔστι xal τὸ τί ἐστι δι᾿ ἀποδείξεω 

γινώσχειν. 

' Ἁ M 25 p. 9205. Τὸ γὰρ μὴ ὃν οὐδεὶς οἶδεν 6 τι ἐστίν. 
» Fui3 , [4 τ hd MJ » ; L4 y MN 

Hrjoov τί ἐστι, τουτέστιν δρισμὸς τοῦ μὴ ὄντος οὐχ ἔστιν. ἴσως δὲ 
s, - ^ m ' » 

πρὸς τὸ λεγόμενον ἐνέστη τις λέγων’ πῶς φὴς τοῦ μὴ ὄντος μὴ εἶναι 

ὁρισμόν: ὃ τραγέλαφος μὴ ὅν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔστιν δρισμὸν ἀποδοῦναι αὐτοῦ 
b pc ze ^. ᾿ P] ΄ ΓΝ ) , - ἬΝ Y, τὸ “ζῷον ix τράγου xai ἐλάφου συγχείμενον᾽. λύων οὖν τὴν ἔνστασιν 

80 ἐπάγει | ἀλλὰ τί μὲν σημαίνε! ὁ λόγος ἢ τὸ ὄνομα, ἔστιν εἰδέναι, 8Iv 
τουτέστιν ἐπεὶ χαὶ τοῖς μὴ οὖσι χεῖνται ὀνόματα χαὶ λόγοι ἐφερμηνευτιχοὶ 

^N τῶν ὀνομάτων, ἔστι τῷ μὲν [τῷ] μὴ ὄντι ὄνομα τὸ τραγέλαφος, λόγος δὲ 

ὃ αὐτῶν scripsi: αὐτοῦ libri 4 τοὺς ὁρισμοὺς πάντων in ras. F 9 οὐ a Arist.: 

om. CEF 7 εἰ CEF: ἣ a 8 χατάφασις---ἀαπόφασις scripsi: χατάφασιν .--- ἀπόφασιν 

libri post ἀπόφ. add. ὥστε a 9 τόδε om. a τοῦδε] ὃε evan. C 

11 (x)a9óAoo evan. C 12 ἄνθρωπος CEFa(f): om. Arist. 18 δι᾿ ἀποδειχτιχοῦ 

συλλογισμοῦ in ras. F ἀποδειχτιχοῦ] ἀπο evan. ( 18. 14 ἁπλῶς συλλογισμοῦ ἢ om. ἃ 

14 ὑποϑετικοῦ] ετιχοῦ evan. C 15. ὁρισμός] μός evan. € 11 τὸ τί --- ὁρισμόν CEF: 

ὅτι ἔστιν ἃ 18. fort. δείξω 90 ὅλως evan. € 20. 21 ὄν ἐστιν non liquet C 

21 ἔδειξας a τὸν deleverim 22 fort. συναπέδειξα 23 τὸ primum om. a 

καὶ alt. CEF: μὴ a 26 post ἤγουν add. τὸ a οὐχ ἔστιν---Ω7 μὴ ὄντος om. ἃ 

30 ἀλλὰ--- ὄνομα lemma, cui add. ὅταν--- εἰδέναι a 90. 31 ἔστιν εἰδέναι, τουτέστιν om. a 

92 τῷ alt. delevi 
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Y e , ' 

ὄνομα τὸ ἱπποχένταυρος, λόγος δὲ αὖτ “ζῷον ἐξ ἵππου x«l χενταύρου 5 

αὐτοῦ τὸ “ζῷον ἐχ τράγου χαὶ ἐλάφου συγχ ΧΕ ΞΡανεΙ ἄλλῳ 03 μὴ ὄντι ἐστὶν SIv 
PES 

συγχείμενον᾽. ὃ τοιοῦτος οὖν λόγος, τὸ ' ἐπῶν ἐχ τράγου χαὶ ἐλάφου puc 

χείμενον᾽, ἔστιν ὁρισμὸς ὀνοματώδης: οὐ γὰρ φύσιν xal οὐσίαν xai ὑπό- 

στασιν παριστᾷ τραγελάφου, ἀλλ ἐφερυηνευτιχός ἐστι τοῦ τί σημαίνει τὸ σι 

τραγέλαφος ὄνομα. ἔστι μὲν οὖν γινώσχειν τί σημαίνει τὸ τ 

ὄνουα T, ὃ λόγος 6 λέγων ᾿ ζῷον ἐχ τράγου xal ἐλάφου συγχείμενον᾽ - τὸ δὲ 

τί ἐστιν ἢ φύσις χαὶ ἣ αἰτία τοῦ τραγελάφου ἀδύνατον εἰδέναι: ἀνυπό- 

στατον γὰρ οὗτος xal ψιλὸν διανοίας ἀνάπλασυα. 

10 ᾿Αλλὰ μὴν εἰ δείξει τις τὸ τί ἐστι, ἤγουν τὸν ὁρισμόν, ἀδύνατον 10 

συναποδειχνύεσϑαι τούτῳ χαὶ τὸ ὅτι ἔστι. τοῦτο ὃὲ φέρει πρὸς τὸν 
ἐνιστάμενον, ὅτι συναποδειχνύεται τῷ τί ἐστι τὸ ὅτι ἔστι’ πῶς γὰρ δυνατὸν 

τῷ αὐτῷ λόγῳ xal τρόπῳ τῆς ἀποδείξεως δειχνύεσϑαι xal τὸ τί ἐστι 

x«l τὸ ὅτι ἔστιν ἕτερα ὄντα ἀλλήλων; τῶν γὰρ ἑτέρων xat οἱ τρόποι τῇς 

15 ἀποδείξεως ἕτεροι. ὡς γὰρ ἔδειξεν ὄπισϑεν, τὸ uiv τί ἐστι παρίσταται δι᾿ 
δρισμοῦ, τὸ δὲ ὅτι ἔστ' xal τὸ εἰ ἔστι δι᾿ ἀποδείξεως. 

ρ. 9909 "O τε γὰρ ὁρισμὸς ἕν τι δηλοῖ, 15 

Ἤτουν ἕτερόν τι παριστᾷ, φύσιν δηλονότι πράγμάτος, xal T, dmó- 

δειξις ἄλλο παριστᾶ, ἤγουν τὸ εἰ ἔστιν ἣ τὸ ὅτι ἔστι" ταὐτὰ γάρ" ζητοῦσι 
20 γὰρ εἰ ὃ ἄνθρωπος ἐν τοῖς οὖσι συνηρίϑμηται. ἢ 6 τραγέλαφος. xai εἰ 

(93 τερα ὁ δρισμὸς xal ἢ ἀπόδειξις, ὡσαύτως δὲ xal τὰ παρ᾽ αὐτῶν δειχνύ- 
μενα, ἤγουν τὸ ὅτι ἔστι xal τὸ τί ἐστι, πῶς ἐστι δυνατὸν ἣ δι᾽ ὁρισμοῦ 

, τινώσχειν xal τὸ ὅτι ἔστι xal τὸ τί ἐστιν ἢ δι᾽ ἀποδείξεως: 20 

^ p.92»10 Τὸ δὲ τί ἐστιν ἄνϑρωπος xal τὸ εἶναι ἄνϑρω πον. 

25 "Hqoov τὸ τί ἐστιν ἄνϑρωπος 7 εἰ ἔστιν ἕτερα ἀλλήλων. 

990190 Εἶτα xai δι ἀποδείξεώς φαμεν ἀναγχαῖον. p 
V 

Δέδειχται ὄπισϑεν ὡς ἀναγχαῖόν ἐστιν ἅπαν πρᾶγμα δείχνυσϑαι μ 

-} * ^ ^ 

ὅτι ἔστι δι᾿ ἀποδείξεως. 

Εἰ μὴ οὐσία εἴη. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν δρισμὸν εἶπεν οὐσίαν, τουτέστι S5 
(ἔξ 

90 μόνον δ push οὐχ ἀποδειχνύξ ται δι᾿ αἀποὸςξ ἰςξως. 

1 ἀλλὰ δὴ μὴ ἃ 1. 2 ὄνομά ἐστι E: ὄνομα a 2 δὲ om. ἃ τὸ ζῶον 

om. à ταύρου ἃ ὃ post παριστᾷ add. τοῦ ἃ τραγελάφου ἃ: ἱπποχεν- 

ταύρου CEF 6 τραγέλαφος prius ἃ: ἱπποχενταύρου CEF ἔστι--- ὄνομα om. ἃ 

οὖν superscr. E 7 ζῶον om. ἃ 1.8 «( 08 a 9 τοῦτο ἃ ψιλῆς ἃ 

ἀπόπλασμα ἃ 10 Ἀλλὰ μὴν εἰ δείξει τί ἐστι, καὶ --- δείξει lemma ἃ 11 συναπο- 

δείχνυσϑαι E τὸ Om. à 12 ante τῷ add. xai a τὸ ὅτι ἔστι Om. ἃ 

13. 14. τί ἐστὶ vai τὸ om. ἃ 15 ὄπισϑεν] c. ὃ p. 90b 30 sq. 16 τὸ εἰ CEF: τί ἃ 

18 ἤγουν CEF: οἷον ἃ φύσιν CEF: ἡ φύσις ἃ ante πράγμ. add. τοῦ ἃ 

19 ἔστιν CEF: ἕτερον ἃ 25 εἰ om. ἃ post ἕτερα add. καὶ ἃ 21 ὄπισϑεν] 

c. ὃ p. 90b 88 sq. 29 εἰ CEF: ἣ a ὁρισμὸς — οὐσία E εἰπεῖν — alt, 1, à 

| 

ind ἂν bd. in 
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p.92»13 Τὸ δὲ εἶναι. 51» 

ν ' 3 5 Ψ » ΄ m. ΄ 

ΗΊουν τὸ εἰ ἔστιν οὐχ ἔστιν οὐσία οὐδενός, ὕγουν δρισμός τινὸς 
* » M 

οὐχ ἔστιν. εἰ γὰρ γένος οὐχ ἔστι τὸ ὄν, ἵνα xdv μέρος ὁρισμοῦ γένηται 

(ἐν γὰρ τῷ ὁ Tut τὸ γένος μέρος ἐστὶν Sft πολλῷ μᾶλλον οὐδ᾽ 
*, - * ᾿ 

5 δρισμός ἐστιν" ὁ Y 3p ὁρισμὸς ἐχ γένους xal συστατιχῶν διαφορῶν ἐστι" τὸ 
* μι , x IR 3 M v * 

ὃξΞ ὃν μία λέξις ἐ ! στίν. ὅτι Oi τὸ ὃν γένος οὐχ ἔστι, δῆλον: ἔυμαϑες γὰρ 30 

ὅτι τὸ ὃν δμωνύμως χατηγορξῖται χατὰ τῶν δέχα γενιχωτάτων γενῶν" τὰ 

γὰρ γένη συνωνύμως χατηγοροῦνται xal ὧν χατηγοροῦνται. ἀπόδειξις ἄρα 

ἐστὶν f, γνωρίζουσα xal παριστῶσα τὸ ὅτι ἔστιν, δρισμὸς ὃὲ οὐχ ἔστιν. 

σ - - ed ἃ LI 
10 p. 99b15 O0 περ xai νυν ποιουσιν αἱ ἐεπιστημᾷαι. 

Μέχρι γὰρ τοῦ νῦν ὁρῶμεν τὰς ἐπιστήμας, τὴν μουσιχὴν χαὶ τὴν 

“εωμετρίαν xal τὰς λοιπάς, δι’ ἀποδείξεως γινωσχούσας τὸ ὅτι ἔστιν. ὁ μὲν 
s i 

4àp Ἰεωμέτρης τί μὲν σημαίνει τὸ τρίγωνον ἔλαβε xal ἄνευ ἀπο- 

δείξεως διὰ τοῦ ρος ὁρισμοῦ, ποδῶν τρίγωνον εἶναι ay Tua ἐπίπεδον 

15 τρεῖς γωνίας ἔχον' ὅτι δ᾽ ἔστι τρίγωνον τὸ συσταϑὲν xal χαταγραφὲν ἐπὶ 
τῆς δοϑείσης εὐϑείας, δι᾿ ἀποδείξεως παριστᾷ. ζητεῖ γὰρ ὁ γεωμέτρης εἰ ἐπὶ 40 

τῆς δοϑείσης εὐθείας ἔσται δυνατὸν τρίγωνον συστήσασϑαι, xal εἰ ἐπὶ παντὶ 

χέντρῳ xal διαστήματι ἔστι χύχλον pty ράψαι. ὃ γοῦν δοιζόμενος xal τὸν 
ὁρισμὸν ἀποδιδοὺς τί ἄρα δείξει; T| πάντως παρίστησι τί ἐστι τρίγωνον 

20 χαϑὸ τρίγωνον, ἤγουν τί ἐστιν ἢ τοῦ τριγώνου φύσις: ὁ γὰρ χυρίως ὁρισμὸς 

τοῦ τριγώνου ἐστὶ ᾿σχῆωα ἐπίπεδον ἔχον τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας᾽. 
* , -) ΄ - - 

στιν, ise τὴν φύσιν τοῦ πράγματος, Ot Optcuoo 46 
ι 

(Q2 
CO» v ' , 

Εἰδὼς ἄρα τὸ τί 
* *, “ , 5» ν ^ e - Αια, Ἢ ^) , ^ 7 * ^ 

τὸ εἰ ἔστι τρίγωνον οὐχ εἴσεται OU ὁρισμοῦ ἀλλὰ OV ἀποδείξεως. ἀλλὰ 
ὅδ“ 7 ΄ 

τοῦτο ἀδύνατον δέδειχται, τὸ εἰδέναι τί ἐστι τρίγωνον ἐν τῷ ἀγνοεῖν εἰ 

τῷ σι ἔστιν ὅλως τρίγωνον. 

IL p.92»19 Φανερὸν δὲ xal χατὰ τοὺς νῦν τρόπους τῶν Olpov. 

» ^os - ΩΣ ' ΄ , - - * ^N ΄ A - 

Ηγουν δηλοῦσι ὃὲ xai οἱ uÉypt τοῦ νῦν ἀποδιδόμενοι ὁρισμοὶ τῶν 
, ' - - eie € [4 » , * 

πραγμάτων παρὰ τῶν OOCQOQY, Ott 0t δοιζό gyot τὸ Ott ἐστιν Οὐχ ἅπο- 
ῃ D à i 

' : ὃς : 1 SETA 
δειχνύηυσιν ἀλλὰ μόνον τὸ τί ἐστιν, Ty[oUy τὴν φύσιν τοῦ πραγματος. 

- 

30 p.92b20 Ei γὰρ xai ἔστιν ix τοῦ μέσου τι ἴσον. c 

^ , — , *, *, —^ 

Τοῦτο ὁρισμὸς τοῦ χύχλου ἐστί: χύχλος γάρ ἐστι σχῆμα ἐπίπεδον 
ν οὗ ἢ ἐπιίφάνεια πανταχόϑεν ἐπ᾽ ἴσης τοῦ χέντρου ἀφίσταται" τὸ δὲ χέντρην 82r wd. 

5 ἐστιν om. ἃ 8 an δὲ (ante γένη) 9 12 τὸ τί E 14 post φάσχων 

add. τὸ a 18 χέντρῳ xai om. ἃ 19 πάντα ἃ 22 εἰδὼς---ἐστιν CEF: 

Εἰδὼς dpa τίς 6pwsp) — ἀδύνατον lemma a 23 οὐ δι᾽ ὁρισμοῦ εἴσεται E 24 τὸ 
δὲ εἶναι ἃ 21 δὲ om. ἃ 28 ὅτι prius evan. F 29 μόνον CEF: 

μᾶλλον ἃ 81 ante χύχλος add. ὁ ἃ post ἐστι add. τι ἃ 
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ἐστὶ μέσον τοῦ xÓxÀou. φησὶ γοῦν, εἰ xal ἔστι τι ἔχον τὸ ἴσον ἀπὸ 82r 
τοῦ μέσου ἀφίστασϑαι, ἤγουν τὸ ἐπ’ ἴσης ἀπὸ τοῦ χέντρου ἀφίστασϑαι, 
ἀλλ᾽ οὗτος ὁ ὁρισμὸς οὔτε δείχνυσι διὰ τί τὸ ὁρισϑέν ἐστιν ἐπ᾽ ἴσης 
ἀπὸ τοῦ χέντρου ἀφιστάμενον, οὔτε δείχνυσι διὰ τί τοῦτο, ἤγουν 6 ὅρι- 
σμὸς τὸν χύχλον παριστᾷ οὗτος. ὅσον γὰρ ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ οὐ δειχνύεται σι 

σ - , , M - ΄ [d , » ^ » » , -— x ὅτι τοῦ χύχλου ἐστὶν οὗτος ὃ ὁρισμός: εἴη γὰρ dv ἴσως οὐ τοῦ χύχλου 5 
ἀλλὰ τοῦ ὀρειχάλκου. τὸ δὲ ὀρείχαλχόν ἐστιν εἶδος ὕλης μὴ νῦν εὕρι- 

, " ἂν , , e ^ , Ld e , — σχομένης. T, ὀρείχαλχός ἐστιν ὃ λευχὸς χαλχός, ὡς ὃ Hoíobo; ἐν «ij 
᾿Ασπίδι φησὶν 

c 2 M -^ , ΄ - 

10 Oc εἰπὼν χνημῖδας ὀρειχάλχοιο φαεινοῦ 
δύσατο. 

e Ἢ -“- ' ^ - Y , [sd ΑἹ Οἱ γὰρ ὅροι οὐ προσδηλοῦσι xal παρεμφαίνουσιν ὅτι δυνατὸν 
εἶναι τὸ λεγόμενον, ἤγουν τὸ ὁριζόμενον, τοιοῦτον. ὅσον γὰρ ἀπὸ τοῦ 
δρισμοῦ τοῦ “ζῷον πεζὸν δίπουν᾽ οὐχ ἐμφαίνεται τὸ ἐξ ἀνάγκης εἶναι τὸν 
ἣν: Ὁ - v ^ o 5 ' ΄ iy Y» - -* 15 ἀνῦρωπον τοιοῦτον, οὔτε μὴν ὅτι ἐξ ἀνάγχης τὸν ἄνϑρωπον δηλοῖ, οὗ 10 
λέγεται εἶναι ὁρισμὸς οὗτος, dÀX ἀεὶ ἔξεστι τῷ βουλομένῳ ἐρωτᾶν τὸ 
^ ^ , » , ^ o ^ » - E ee e »" διὰ τί, ἤγουν πόϑεν δῆλον ὅτι τὸν ἀνῦρωπον δηλοῖ 7| ὅτι ὃ ἀνϑρωπος 
τοιοῦτόν ἐστιν. 

p.92»96 Et ἄρα ὁ ὁὀριζόμενος. 
» τῷ ' [d , ἃ Ὁ Α ^" ' po m - v NJ 20 ἤγουν 6 τὸν ὁρισμὸν ἀποδιδοὺς ἢ τὸ τί ἐστι παριστᾷ, ἤγουν τὴν 

φύσιν τοῦ πράγματος, 7, τὸ τί σημαίνει τὸ ὄνομα" διττὸς γὰρ ὃ Opt 
σμός, ἣ ὃ τὴν οὐσίαν παριστῶν T, ὃ ἐφερμηνευτιχὸς τοῦ ὀνόματος. εἰ γοῦν 

, , ὃ 6ptopóc οὐχ ἔστι δηλωτιχὸς τοῦ τί ἐστιν, ἤγουν τῆς φύσεως τοῦ 1 
πράγματος (ἔξωϑεν δὲ ληπτέον τὸ δηλωτιχόν, ἵνα σαφὲς τὸ λεγόμενον 1), 

25 εἴη ἂν λοιπὸν ὁ ὁρισμὸς λόγος ὀνόματι τὸ αὐτὸ σημαίνων, ἤγουν 

ὀνοματώδης. ἀλλ᾽ ἄτοπόν ἐστι τὸ δοῦναι τὸν ὁρισμὸν ὀνοματώδη εἶναι" 

οὕτως γὰρ ἔσται xal τῶν μὴ ὄντων ὁρισμός, εἴγε xal τὰ μὴ ὄντα ὀνόματα 
ἔχουσι xal Óptouobs ὀνοματώδεις, ἤγουν παριστῶντας τί σημαίνει τὸ ὄνομα. 30 

p.92528 Πρῶτον μὲν γὰρ xal μὴ οὐσιῶν dv εἴη καὶ τῶν μὴ 
80 ὄντων. 

Τὸ μὴ οὐσιῶν χαὶ μὴ ὄντων τὸ αὐτὸ σημαίνουσιν. 

τ 5 v 

p.92»29 Σημαίνειν γὰρ ἔστι xal τὰ μὴ ὄντα. 
ν x LY ' - * » 5 , " - , ? y ἣν τοῦ έ- 

H-oov εἰσὶ xal τῶν μὴ ὄντων ὀνόματα σημαντιχά. οἷον τὸ tpa 
τ M 5 , 3 3X ty. λαφος σημαντιχὸν ὄνομα λέγεται, οὐχ ὅτι σημαίνει φύσιν τινά, ἀλλ᾽ ὅτι 26 

1 μέσον scripsi: μέρος libri 9 τοῦ χύχλου ἀφιστᾷ ἃ ἴ εἶδός ἐστιν C 

8 ὁ alt. om. ἃ 8.9 ἐν τῇ Ἀσπ.] vs. 122 14 ζώου a 19 dpa a Arist.: γοῦν CEF 
- " L , 5 v 

24 προσληπτέον a εἴη € 25 λοιπὸν om. a post σημαίνων add. ἀλλ᾽ ἄτο- 

πον (εἴη κτλ. lemma) ἃ 26 ὀνοματῴδην ἃ 27 xai alt. om. ἃ 28 ὅτι ἃ 

79. 30 lemma a: om. CEF 32 σημαίνει à 
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δοχεῖ uiv lsedepe χαϑὸ xai αἱ λέξεις 
»- , - ' , 

χαὶ ἔλαφος, φωναί εἰσι σημαντιχαί: οὐδαμοῦ Oi τὶ σημαίνει τὸ 

δ» , » ΄ x 

ἐξ ὧν σύγχειται, ἤγουν τὸ τράγος 82: 

τουτων. Qu D 

p.92530 Ἔτι πάντες ot λόγοι δρισμοὶ ἂν εἶεν. 

Ἔτι ἕτερον ἄτοπον συμβαίνει, τὸ πάντας λόγους εἶναι ὁρισμούς, ἐχ 80 
5 τοῦ λέγειν τὸν ὁρισμὸν xal τὸ ὄνομα ταὐτὰ σημαίνειν. ἑχάστῳ 1 

ἐστὶ xal ὄνομα, otov τῇ ποιήσει τοῦ Ὁμήρου τῇ λαμβανούσῃ τὰ ἐν ᾿Ιλίῳ 
ἐστὶν ὄνομα Ἰλιάς, ὥσπερ τῇ λαμβανούσῃ τὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως ἐστ 

᾿Οδύσσεια, xai τῷ ᾿“ αἱ 1άρ, Ζεῦ τε πάτερ ὄνομα εὐχή, τῷ δὲ “ Báo ἴθι, 
Ἶρι ταχεῖα τὸ προσταχτιχόν' τὰ ὃξ ὀνόματα συνεχωρήϑη ταὐτὰ σηυαί- 

10 νειν τῷ ὁρισμῷ. χαὶ ἔσονται. τὰ ὀνόματα δρισυοὶ xal οἱ λόγοι, οἷς τὰ 

ὀνόματα χεῖνται, δρισυοὶ xal αὐτοί, εἴς προσφυῶς αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τέ- 95 

ϑεινται. προσφυῶς γάρ ἐστι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦτο τὸ ὄνομα διὰ τὸ ἄνω 

ἀϑρεῖν: ὡσαύτως χαὶ μέροψ λέγεται παρὰ τὸ μεμερισμένην xal ἔναρϑρον 

ἔχειν τὴν ὄπα. χαὶ ἁπλῶς, εἴ τι λέγομεν, πᾶν ἔσται ὁρισμός. 

15 p. 92538 "Ett οὐδεμία ἀποδείξειεν ἄν. 

» c - AN » 9 ' v , A Brseuisepy ton ὄνομα, οἷον τὸ ἀἄνϑρωπος ἣ τὸ ἵππος λεγόμενον, ἐν 

οὐδεμιᾷ ἀποδείξει ἀποδείχνυσιν ὅτι δηλοῖ τὸν ἀνῦρωπον ἢ τὸν ἵππον, 
οὕτως οὐδ᾽ οἵ Rest προσδηλοῦσι xal ἐμφαίνουσιν εἰ τῶνδέ εἰσιν 

δρισμοὶ ὧν λέγονται χαὶ οὐχ ἄλλων. 40 

20 p.92535 "Ez μὲν τοίνυν τούτων. 

, "En Nnpsseienupere πᾶντα ὅσα εἶπε φησίν: ix τούτων ὦν εἴπομεν 

δῆλον ὅτι οὐχ εἰσὶ ταὐτὰ ὁ ὁρισμὸς χαὶ 6 συλλογισμός (ὧν γὰρ ot ὅρι- 

σμοὶ ἕτεροι, χαὶ αὐτὰ ἕτερα), οὔτε μὴν τὸ αὐτὸ δείχνυται xai διὰ συλλο- 4ὅ 

415900. χαὶ (OU) ὁρισμοῦ, οὔτε ὁ ὁρισμὸς ἀποδείχνυσί τι. διὰ τοῦ 

25 ἀποδείχνυσιν ἐδήλωσε τὸν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμόν, διὰ δὲ τοῦ δείχνυσι 

τὸν ἁπλῶς συλλογισμόν. 

- 

p.92»38 Οὔτε τὸ τί ἐστιν οὔϑ᾽ ὁρισμῷ. 

» l4 [2d e, , 3 , à 3 ^ uU. ^ ^ FE 3 E 

Ηγουν οὔτε, ὅτι ὁρισμός ἐστι τούτου τὸ ἀποδοϑέν, OU ἀποδείξεως iu- 

φαίνεται οὔτε δι᾿ ὁρισμοῦ. 

l μὲν om. ἃ τὸ τράγος scripsi: τὸ τραγέλαφος CEF,;: τὸ τραγέλαφος. τὸ τράγος ἃ 

2 οὐδαμῶς ἃ ( post ὄνομα alt. add. καὶ ἃ 8 τῷ utrobique scripsi: τὸ libri 

ai γὰρ κτλ. velut B 371 Δ 288 Ζεῦ evan. F: om. ἃ βάσχ᾽ ἴϑι χτλ.] Θ 399 

9 "Ip om. E ταχεῖα a: om. CEF τὸ om. E 11 post προσφυῶς add. 

καὶ ἃ 12 immo προσφυὲς post ἀνθρώπῳ add. ὄνομα CEF: om. a 14 ἤτοι 

(ante λέγομεν) E 15 lemma om. EFa 20 lemma om. EF 22 ὁ utrumque 

om. à 23 post ἕτερα add. lemma πρὸς δὲ τούτοις ὅτι οὐδὲ ὁ ὁρισμός C 24 δι᾽ 

addidi post τι addiderim lemmation οὔτε δείκνυσιν 97 ὁρισμῷ a Arist.: ὁρισμόν 

CEF 28.29 om.a 98 ὅτι superscr. C 
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.93a41 [[ἄἀλιν δὲ σχεπτέον τί τούτων λέγεται xaA Gc. 82r p 

"A ἔλεγε, ταῦτα ἦσαν, ὅτι ἀπόδειξις τοῦ ὁρισμοῦ οὐ δύναται γενέσϑαι, 50 

χαϑώς τινες ἐπεχείρουν ἀποδειχνύξιν, xal ὅτι οὐ δυνατὸν τὸ αὐτὸ xal δι᾽ 

δρισμοῦ xal (OU) ἀποδείξεως εἰδέναι, χαὶ ὡς 6 ὁρισμὸς οὔτε δείκνυσιν οὔτε 

ὃ ἀποδείχνυσιν. δεῖ οὖν, φησίν, ἐπισχέψασθαι εἰ χαλῶς ταῦτα mpostp- 

χαμὲν εἴτε xal μή" μέλλει γὰρ δεῖξαι ὡς οὐ πάντῃ ἀληϑές ἐστιν 14 

ψευδὲς τὸ λέγειν ἀπόδειξιν ὁρισμοῦ εἶναι, ἀλλὰ χατὰ τὶ μὲν ἀληϑεύει, 

o2 
UJ M M nh-4^- e s 1Z €" ;» TENES ^ , - ^ ΣΝ ς 

χατὰ τὶ ὃξ ψεύδεται: πῶς ὃέ, | δείξομεν. μέλλει δὲ εἰπεῖν xai τί ἐστιν 82ν 
2 *, 

st c (0 a εἰ c x m δρισμός (ἐπεὶ γὰρ ἢ ζήτησις περὶ αὐτὸ 

10 xai ὅτι πολλαχῶς 6 δρισμὸς ἀνάγχη εἰδέναι xal τί ἐστιν οὗτος) xoi dpa 

ἔστιν ἀπόδειξις τοῦ ὁρισμοῦ πῶς, ἤγουν χατὰ τί, ἣ οὐδαμῶς, xal dpd 
- 

(8 ὃ 6ptopós συμβάλλεταί τι εἰς τὴν ἀπόδειξιν 7, οὐδαμῶς. 

η. 9315. 'Emsi δ᾽ ἐστὶ ταὐτόν. ὡς ἔφαμεν. I ? 

Ἄρχεται ἐντεῦϑεν ϑεωρεῖν πῶς ἐστι δυνατὸν ἀπόδειξιν qevíoUat τοῦ 
15 ὁρισμοῦ. ἵνα Oi σαφέστερος ὃ ἐφερμηνευτιχὸς λό ἐς τοῦ χειμένου γένηται, 10 

Ὁ ποσαχῶς ὁ ὁρισμός. ὃ γοῦν ὁρισμὸς T, ὑλιχός ἐστιν ὡς λαμβα- 

νόμενος ἐχ τῶν προσόντων τῇ ὕλῃ T, εἰδιχὸς ὡς λαμβανόμενος ἐχ τῶν 

οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων τῷ sseiee c xai ὃ ὑλιχὸς ἣ ἀντιστρέφει T, οὐχ 
ἀντιστρέφε', xal T, ὃ αὐτός ἐστι τῷ ὁριστῷ T, ἕτερος. ὑλιχὸς μὲν οὖν 

20 δρισμὸς ἀντιστρέφων xal ταυτὸς ὧν τῷ ὁριστῷ ἐστι τὸ ᾿ἀνϑρωπός ἐστι 
ζῷον ὀρϑοπεριπατητιχὸν dbi γελαστιχόν᾽. uy ἀντιστρέφων δὲ 

xal μὴ ταυτὸς τῷ ὁδριστῷ τὸ “ϑυυός ἐστι ζέσις τοῦ περιχαρδίου αἵματος. 

οὐ ταυτὸς δέ ἐστι τῷ Optot, ἐπεὶ οὐχ ἀντιστρέφει" εἰ γὰρ GycE TREE 15 
, Üt T» ἂν ὃ αὐτός. πᾶς μὲν γὰρ ϑυμὸς ζέσις τοῦ περιχαρδίου αἵματος" οὐ i i 

[e d 

tuatos ϑυμός ἐστι’ οἵ γὰρ πυρέττοντες 
i 

ζέσις τοῦ περιχαρδίου a τῷ σι il III a 2 o2 (07 

, 

ουσι μὲν τὸ Veg Eu) αἶμα ζέον, οὐ μὴν δὲ xal ϑυμοῦντα!. χαὶ ὃ τς ἔχ 
ἰδιχὸς αὖϑις Y, ἀντιστρέφει xal ταυτός ἐστι τῷ ὁριστῷ, ὡς τὸ “ἄνϑρωπός 

στι ζῷον λογιχὸν ὑνητόν' (οὗτος γὰρ 7, πάσας τὰς διαφορὰς ἔχει οὐσιώ- 

δεις xai εἰδοποιοὺς T, υἱαν αὐτῶν ἔχει τῆς ὕλης, οἷον τὸ ino ἢ οὐχ 
2 ἢ me ^ , - [4 - (E 30 ἀντιστρέφει xal διὰ τοῦτο οὐδὲ ταυτός ἐστι τῷ ὁδριστῷ, ὡς τὸ ᾿ϑυμὸς 90 

β 
| 

ἐστιν ὄρεξις ἐπ ΝΣ πᾶς γὰρ ee δι᾽ ὄρεξιν We 

ὀρεγόμενοι xatd ὁιανοιαν τ τὸν 2m οὐ μέντοι '(& ὃ M 

9 ὅτι Om. ἃ 4 δι᾿ addidi ὃ om. Ea post οὔτε prius del. ἀπὸ C 

5 γοῦν CF φησίν om. E 9. 6 εἰρήκαμεν Ca 6.'( 7, ψευδές ἐστι Ca 

10 post ὅτι add. εἰ CEF: om. a ὃ a: om. CEF post «at alt. add. τὸ E 

11. 12 ἔστιν --- ἄρά om. a 13 ταυτὸν CEF (f): post ἔφαμεν colloc. a Arist. 

11 προσόντων — à τῶν om. a 19 6 superscr. E 20 ταυτὸν ἐν ἃ 

τὸ ἀνϑρωπός evan. F 22 ϑυμός ἐστι χτλ.] ef. De an. 11 p. 4032831 24 μὲν 

om. Ea 25 ϑυυμός ἐστι post ζέτις colloc. ἃ 80 δὲ οὐ ἃ 81 πᾶς] πῶσα 

(sic) a 32 ante θυμοῦται prius add. οὐ a οὐ πᾶς-- ϑυμοῦται Om. ἃ 

39 δὲ om. ἃ 
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ἀλλ᾽ ἡσυχάζουσι xmi ἠρευοῦσι xoi φιλιαν ὑποχρίνονται. οὗτοι μὲν οἵ 82v 

δρισμοί, ὅ τε ὑλιχὸς xal ὁ εἰδικός, οὐ χυρίως εἰσὶν ὁρισμοὶ ἀλλὰ πος 
3 *, S lose - »’ σ »^X*5 A »* ^ e - * 

εἶναι, οὐχ εἰσὶ δέ. ὅϑεν οὐδὲ τὸ ἴδιον τοῦ ὁρισμοῦ ἔχουσιν, ἤγουν τὸ 
, an ^ Y T - [d [4 4 

ἀντιστρέφειν xal τὸ ταυτοὶ εἶναι τῷ Optowp: ὁ γὰρ χυρίως ὁρισμὸς 95 

ὃ παντὸς πραΐματος εἷς ἐστιν, οὐ πολλοί. ἐπεὶ OR πρότερός ἐστιν ὁ εἰδιχὸς 
- [4 - - [4 , , P y 70) [5d 

τοῦ ὑλιχοῦ, χαϑὸ πρῶτον ὁ Üopobusvoc ὀρέγεται ἀντιλυπήσεως, εἶθ᾽ οὕτω 

ζέει τὸ περιχάρδιον αἶμα, ἔτι ὃὲ xai πᾶσα ἀπόδειξις ἐχ προτέρων 

γίνεται, ἀνάγχη τοῦ ὑλιχοῦ Krieg DE διὰ e τοῦ εἰδιχοῦ 

eyoc ἀντιλυπήσαι e 
EC 

(0. -— Q e S ec Sg. -- εὶ -ν ξ $5 à a E] c 
. 

eo^ e»? (η΄ Qe 
ToO 
o 
-— 
o. "e οὕτως" 6 ϑυμούμενος 

Τά ^ - ΄ ΄ » - 7 ' 

10 ζέει τὸ περιχάρδιον αἶμα" ὃ Tete dpa ζέει τὸ περιχάρδιον αἶμα. 

χυρίως ὃξ ὁρισμός ἐστιν 6 ἐξ ἀμφοτέρων, ἤγουν τῆς ὕλης x«i τοῦ εἴδους, 
, - , 2 ἘΞ - M | P4 [» d ^D » » συγχείμενος, οἷον Sopós ἐστι ζέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος δι᾿’ ὄρεξιν 30 

) 3 ^ 4“ f 

Αλλὰ σαφηνιστέον χαὶ A χείμενον. ἐπεὶ ὃξ τὸ εἰδέναι τὸ τί ἐστι 
E a * PE 9 * » - , wv Ἁ M 3 , , A] ' 

τ ι cg ELOSVOL τὸ QtttOV τοῦ εἰ &€Gtt τὸ πραγμα ταῦτα εἰσι (τὸ γὰρ 
ΓΝ. e , » e. ^N [4 ' ' ^N T^ B ΄ 

τι δστιν ERE US εστινς Ο OC 6ptauos εἰὸος, tO 0€ εἰὸος a! ttov), ἘΘ t 
[4 ' - nr 1 

L 

ἐστιν ἄρα αἴτιόν ἐστιν: ὃ γὰρ ὁρισμὸς δηλοῖ τὴν αἰτίαν τοῦ εἴτε ἐστὶ τὸ 
΄ ΄ ^ * 

ζητούμενον πρᾶγμα ὑφεστὼς εἴτε xol μή. προσϑετέον δὲ τούτῳ τὸ 
δὴν 3 ^ - n P M ' σ - , 

ἐγχωρεῖ γενέσϑαι ἀπόδειξιν τοῦ ὁρισμοῦ. ἔστι OR τὸ ὅλον τοιοῦτον" εἰ 
ΕῚ; » 

ει 20 τὸ τί ἐστιν αἴτιόν ἐστιν, ἐγχωρεῖ εἶναι ἀπόδειξιν τοῦ δεῖ μοῦ. λόγος δὲ 35 

xai αἰτία, τούτου, τοῦ εἶναι ἀπόδειξιν τοῦ δρισμοῦ, διότι ἔστι τι, ἤγουν 
»ν ΄ »^* , [d ' [4 » , € , , ^ 

Redes 0 εἰδικάς, ὁρισμὸς ὡς αἴτιον ἐν τῷ μέσῳ λαμβανόμενος. χαὶ 
τοῦτο τὸ αἴτιον 7, τὸ αὐτό ἐστιν T, ἄλλο, ἤγουν ἢ ταὐτόν ἐστι τῷ 
ὀριστῷ T, ἕτερον. — xol εἰ ἕτερον, (7) ἀποδειχτόν ἐστιν, ὡς ὃ ὑλιχὸς 

25 ὁρισμός, ἣ ἀναπόδειχτον, ὡς ὃ εἰδιχός. 6 γὰρ ὑλιχὸς ὁρισυὸς διὰ μέσου 

ὑπάρ 
Ὁ PL. — ^ - -" σ A , ^ , Ld ^N 5^ Α 

τοῦ εἰδιχοῦ ὑπάρχει τῷ ϑυμῷ, ὅϑεν xai ἀποδείχνυται: ὁ δὲ εἰδιχὸς 
3 , e - - e MJ » Ld , - , , 

ἀμέσως ὑπάρχει τῷ ϑυμῷ. ὡς γὰρ εἴπομεν, ὃ ϑυμούμενος πρῶτον ὀρέ- 40 

ται ἀντιλυπῆσαι, εἶθ᾽ οὕτω Cist τὸ περιχάρδιον αἷμα αὐτοῦ" ἐχ δὲ τῶν í i - ρ 
πρητέρων T, ἀπόδειξις. εἰ τοίνυν τὸ αἴτιον, ἤγουν ὃ ὑλιχὸς ὁρισμὸς ἕτερός 

aS. 

y, 5 [09V τὸν εἰδιχὸν ὁρισυόν. χαι ἐν πρώτ τῷ 
' λαβεῖν ἐν συλλογισαῷ τὸ αἴτι 

σχήματι συλλογισϑγναι διὰ τὸ εἶναι τὸ ἀποδειχνύμενον χαὶ χαϑόλου χαὶ 
, 

30 ἐστι παρὰ τὸ δριστὸν xal ἐν τος aet ἀποδεῖξαι αὐτόν, ἀνάγχη υὑέσον 

0 

E. , 2 ^ ΄ 2 ws ἔα τεῦ M E m Acer - χατηγοριχόν" ἀποδειχνύμενον ἐστι τὸ “πᾶς ϑυμὸς ζέσις ἐστὶ τοῦ περι- 
χαρδίου αἵματος. εἷς μὲν δὴ τρόπος οὗτος 6 LE uL xai ἀπο- 45 

35 δοϑείς, xaU ὃν ἐνδέχεται τὸ τί ἐστιν, ἤγουν τὸν ὑλιχὸν ὁρισμόν, ἀποδεῖξαι 
) » - ^ - 

δι᾿ ἄλλου ὁρισμοῦ, τοῦ εἰδιχοῦ. 

2 6 alt. a: om. CEF 4 αὐτὸ ἃ T χαὶ om. ἃ 8 γίνεσϑαι alt. 1. a 

9 ὁ δὲ ---ὠἀντιλυπῆσαι CEF: οὗτος a 11 ὁ om. ἃ τοῦ εἴδους χαὶ τῆς ὕλης ἃ 

12 περιχαρδίου ἃ 14 χαὶ om. ἃ 11 ἐστιν alt. om. ἃ 19 post ὁρισμοῦ 

del. λόγος δὲ καὶ αἰτία e vs. 20.21 illata C 20 τί superser. E 21 τὸ (ante 

εἶναι) ἃ 22 ἔστι τις delevi 24 ὁρισμῷ ἃ 7, alt. ex Arist. addidi 

28 αὐτοῦ αἷμα EF 31 post ἐν prius add. τῷ E 93 ἐστὶ om. a 35 ὑλιχὸν 

ϑλισμὸν C 
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Ρ.98411 Τῶν γὰρ τί ἐστιν ἀνάγχη xal τὸ μέσον. 82v 

"Hyoov ἐπὶ τῶν συλλογισμῶν τῶν ἀποδειχνυόντων τὸ τί ἐστιν, ἤγουν 
τὸν δρισμόν, ἀνάγχη εἶναι τὸν μέσον ὁρισμόν, ὥσπερ xal ἐπὶ τῶν ἰδίων 
ἴδιον, ἤγουν ὥσπερ χαὶ εἰ δείχνυσί τις ὅτι τὸ γελαστιχόν ἐστι τῷ 50 

5 ἀνθρώπῳ, ἀνάγχη λαβεῖν μέσον ἴδιον, ἤγουν τὸ ὀρϑοπεριπατητιχὸν T, τὸ 
λόγῳ χρᾶσϑαι. 

p.932319 ὥστε τὸ μὲν δείξει. 

» 2 s TP. , , - , - , [4 b e δ 

ἤγουν ἐπειδὴ πολλοὶ ὁρισμοί εἰσι τοῦ αὐτοῦ πράγματος, ὃ μὲν ὑλιχὸς 
ὁ δὲ εἰδιχός, τὸ μὲν τῶν τί ἣν εἶναι, ἤγουν ἄλλον μὲν τῶν ὁρισμῶν 

Ὁ 

[! 

- ΄ [2 , b] P ^ ^ 

10 τοῦ πράγματος, τὸν ὑλιχόν, ἀποδείξει, τὸ δέ, τὸν εἰδιχόν, οὐχ ἀποδείξει 
^N T v 
διὰ τὸ εἶναι ἄμεσον. | 

p.93214 Οὗτος μὲν οὖν ὁ τρόπος, 83r 

Ka0' ὃν ὁρισμοῦ γίνεσϑαι ἀπόδειξιν ὑλιχοῦ ἐδείξαμεν διὰ μέσου τοῦ 
, 5^* - e *, Ὑ , b ^ , , 51 - ^ ^ 

εἰδιχοῦ, Ott οὐχ ἔστι χυρίως ἀπόδειξις, δέδεικται mpocepov* αἰτεῖται γὰρ τὸ 6 
3140 i3 

τοῦ θυμοῦ, λαμβάνει εἰς ἀπ 

ζητούμενον χαὶ αὐτὸν εἰ ὁρισμός ἐστι τοῦ ϑυμοῦ" τὸ δὲ δι᾿ ἀδήλων ἄδηλον 
A E 2 Dp Acer ἰτεῖσϑαί 2 λεγέσῶ ἌΣ δα ρ λλο. X f δειχγύειν ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαί ἐστι. λεγέσθω γοῦν ὁ συλλογισμὸς οὗτος 
*3 Ἁ 5^5 ' τ , , ' ' » ' , e $i λογιχὸς ἀλλὰ μὴ ἀποδειχτιχός. πολλὰ γὰρ ἔχει τὰ αἰτιάματα, ἕν μὲν 

20 τὸ ἐξ ἐνδόξων συλλογίζεσϑαι, ἕτερον δὲ τὸ μὴ ἐξ ἀναγχαίων. οὐ γὰρ ἐξ 
9.4. [4 , - PN PE ἀνάγχης 6 ὀρεγόμενος ἀντιλυπῆσαι ζέει τὸ περιχάρδιον αἷμα" T, δ᾽ dmó- 
δειξις ἐξ ἀναγχαίων καὶ ἀληϑῶν χαὶ οὐκ ἐξ ἐνδόξων. ἄλλως τε οὐδὲ 10 

, 74 ^ , ΓΝ *, ^ ^ «d , , -—- ' χυρίως ὁρισμὸν ἀπέδειξεν ἀλλὰ δοχοῦντα. ζητήσωμεν δέ, πῶς δυνατὸν 

ἀπόδειξιν γενέσϑαι τοῦ ὁρισμοῦ ἐστιν, ἐπιόντες xal λαβόντες πάλιν ἃ ἐξ 
9n 29K *, AA. De , - R4 ^ eo v ' RN tw P M M ' AY ,F 

αρχὴης ξ-ητησαμεν, fj(0UV τὸ Ott εστι χαὶ τὸ OtOxt χαΐ tO st Ἔστι X2 cO Xl [ov] σι 

2 ' - o o - v M , o e , ἔστι. φησὶ γοῦν ὅτι, ὥσπερ πρῶτον ἔχοντες xal μαϑόντες ὅτι ἢ σελήνη 
2 , ey - CAU PN , » , € , , 5€, ἐχλείπει, ὕστερον ζητοῦμεν διὰ τί ἐχλείπει, ἤγουν τίς ἣ αἰτία τούτου (ἀδύ- 
νατον γὰρ τὸ διότι ζητεῖν πρότερον τοῦ ὅτι), πολλάχις δὲ xal ἅμα ταῦτα 15 
^S ΕΣ ^ ^ ^ , - 

δῆλα γίνονται (ἐν οἷς γὰρ ἀποδειχνύω τὸ διότι ἐχλείπει αὕτη διὰ μέσου τοῦ 

80 ἀντιφράττεσϑαι ὑπὸ τῆς γῆς, συναναφαίνεται χαὶ ὅτι ἐχλείπει), οὕτως ἀδύ- 
νατόν ἐστιν εἰδέναι τί ἐστιν ἀγνοοῦντας τὸ εἰ ἔστιν’ ἀδύνατον 
γὰρ εἰδέναι τί ἐστιν ἄνϑρωπος μὴ γινώσχοντας εἰ ἔστιν ὅλως xol συνη- 

1 post τῶν add. τε ἃ Arist. xai om. a Arist. 9 εἶναι (xal) conicio 

4 τὸ om. a 9 et 10 τὸ ex Arist. scripsi: τὸν libri 9 τῶν prius CEF Arist.: 

τὸ ἃ τὸν ὁρισμὸν ἃ 18 οὗ ἃ 14 ἐδείξαμεν C πρότερον] ec. 4 p. 9189] sq. 
16 post λαμβάνει add. δὲ a αὐτοῦ Om. à 117 αὐτὸς ἃ 19 αἰτήματα ἃ 

20. 21 ἕτερον --- ἀντιλυπῆσαι om. a 22 τε superscr. E 25 τὸ quart. a: om. CEF 
28 πρότερον a: πρῶτον ΟΕ — 28. 29 ἐνίοτε δὲ xal ἅμα δῆλα γίνεται, ἀλλ᾽-εἰ ἐστί lemma a 

90 post zal add. τὸ a 9l ἐστιν prius om. a ἀγνοοῦντα ἃ 32 μὴ γινώ- 

σχοντας CEP: ἀγνοοῦντας ἃ 

ὧν aisiibudl dedidit Andh 
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ρίϑυηται τοῖς οὖσι. προέταξε δὲ τὸ ὅτι xal τὸ διότι τῶν λοιπῶν διὰ τὸ 83r 

εἶναι ἡμῖν γνωριμώτερα ὡς σύνϑετα. 20 

p.93321 Τὸ δὲ ei ἔστιν ὁτὲ μὲν χατὰ συμβεβηχός. 
US LUE τς ΑΔ LA A M - n ' 3 ΘΕᾺ - , *0? o 

Τοῦτό ἐστιν ὃ λέγει: ἐπεὶ πρῶτον τὸ εἰ ἔστι γινώσχομεν, εἰϑ᾽ οὕτως 
* - " E Y R 

τὸ τί ἐστιν, ὡς ἔχομεν γνώσεως τοῦ ci ἔστιν, οὕτως ἔχομεν γνώσεως xal 
ἊΣ ῥᾷον (ἂν) ἐντεῦϑεν 

ποδηγηϑῶμεν εἰς τὴν τοῦ τί ἐστι γνῶσιν" εἰ υδράν, ἀσυντελὴς ἡμῖν Q^ 

a ΕΣ 

S 

e - ; v - , A JU - ΡΣ ' * 

ἢ τοῦ εἰ ἔστι γνῶσις γίνεται πρὸς τὴν τοῦ τί ἐστιν. οὐ γὰρ τὰ λαμβα- 
vóusya πάντα εἰς δήλωσιν τοῦ εἰ ἔστιν δμοτίμως παριστῶσι τὴν ὕπαρξιν 

τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τὰ μὲν χαϑαρῶς παριστῶσι τὰ Oi ἀμυδρῶς, ἤγουν 
^ 2 - ν - Ó) , 

τοῦ εἰ ἔστι γνῶσις ἢ ἀπό τινων συμβεβηχότων γίνεται T, ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς 

ὑπαρχόντων τῷ πραγμ χαὶ τὰ μὲν τῶν συμβεβηκότων γνωρίζουσι τὸ 
Ld ; τες Ἃ 

Uop Os ως αὐτου ὄντα χαὶ υὴ ἄλλου τινός, χαν 

ΡΣ Ld 5 S. e. A ἐρρυϑοι , Ἀ σ᾽ ΄ ' M 
0081001 ΟΥΧ εἰσιν. (G6 τό ὀρϑοπεριπατητιχόν, τὸ υμξρον φυσξ' χαι τὴ γε- 

^N Q0. , 3 (2. "tv. - » €M [d 

λαστιχόν. τ 
* , *, - , x. τῳ γι ἃ ἘΝ τὼ e 

ur ἐν RUN uovo ὃς pers ἀλλὰ χαὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς, ὡς τὸ λευχόν, 
En RU vd ANUS MEE LLENOS Ἢ τὶ τὸ μέλαν, τὸ βαδίζειν. γὰρ ἀπὸ συμβεβηχότων ἐπιχειρῶν γνῶναι τὸ 

pU d "RN? Ὁ ὩΣ NL ' 5$ 5 M FM , 

εἰ ἔστιν ἣ οὐδ᾽ ὅλως τοῦτο γινώσχει, xal λοιπὸν οὐδὲ τὸ τί ἐστι γινώσχει, 
ἢ ἀμυδρὰν τὴν τοῦ εἰ ἔστιν ἔχει γνῶσιν: xai εἰ τοῦτο, xal τὴν τοῦ τί 

^N , M - , 

ἐστι pon LLSRED ἕξει. εἰ δὲ ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων '(vopt- 
H Bue τὸ εἰ ἔστιν, y τὰ μὲν αὐτῶν ἐν πλείοσι ϑεωρεῖται xai moppo- 

25 

à δὲ τῶν ΠΗ cu Epio τὺ 

τέρω ἐστίν, ὡς τὸ οὐσία, τὸ ἔμψυχον, τὰ δὲ ἐν ἐλάττοσι θεωροῦνται xai 35 
2 , »*- e * “ M , ' ^N 2 ΄ 2 5 κω ΓΞ 

ἐγγυτέρω εἰσίν, ὡς τὸ ζῷον, τὸ λογιχόν, τὰ ὃξ ἐν μόνοις αὐτοῖς ὕεω- 

ροῦνται, ὡς τὸ νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχόν, εἰ μὲν ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς 

ὑπαρχόντων χαὶ πόρρω ὄντων ὡς χοινοτέρων Ἰνωρίζομεν τὸ εἰ ἔστιν, 
ἀυνυδρὰν x«i τὴν γνῶσιν ἐχ τούτων ἕξομεν, ὅϑεν οὐδὲ ῥαδίαν τὴν τοῦ τί 

D r i i , In i 
^ ^ 5 ^ - ^ - , 

ἐστι Ἰνῶσιν ἕξομεν: εἰ ὃὲ ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων τῶν ἐγγυτέρω 
—- “ - e «-ὠ 4 b] 

xai αὐτῷ μόνῳ ὑπαρχόντων τὴν τοῦ εἶναι γνῶσιν ἕξομεν, ῥαδίως ἄν 
e^ ^ ^ «Ὁ AJ - - *, 

ὀδηγηϑῶμεν xal εἰς χαϑαρὰν γνῶσιν τοῦ τί ἐστι. 40 

Ρ.98491 Ὃτὲ δ᾽ ἔχοντές τι αὐτοῦ τοῦ πράγματος. 

Ἤγουν ποτὲ δὲ ἔχομεν Ἰνῶσιν τοῦ πράγματος ἀπό τινος τῶν 4 
οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων αὐτῷ. χαὶ πρῶτον uiy τίϑησι παραδείγματα, πῶς 

5 εἰ CEF: ὅτι ἃ 6 εἰ alt. a: om. CEF ἂν addidi ef. vs. 28 et p. 947, 1 1 τί om. E 

12 post ὑπαρχόντων del. πραγ C τὰ CEF: ταῦτα ἃ 14 τὸ alt. om. ἃ 

15 δὲ συμβεβηκότα a 16 ϑεωρούμενα μόνῳ ἃ ἐν alt. a: om. CEF 

18 γινώσχει alt. E: γνώσει CFa 19 γνῶσιν ἔχει E 21.22 πορρώτερα EF 

22 εἰσὶν CFa ἐν om. a 28 ἐγγύτερα EF 26 post τὴν prius del. τούτων F 

21 el δὲ CEF: οἱ a ἐγγυτέρων ἃ 28 χαὶ CF: 7, καὶ E: ἢ ἃ post 

ἕξομεν add. ὅϑεν οὐδὲ a 90 ὁτὲ Ca Arist.: ποτὲ E: non liquet F τοῦ αὐτοῦ à 

31 δὲ om. a τινος Om. à 
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ἐπιγίνεται ἡμῖν γνῶσις τοῦ εἰ ἔστιν ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ὑπαργόντων αὐτῷ. 83r 
εἰ γὰρ γνῶσιν ἕξομεν τοῦ εἰ ἔστι βροντὴ ἐχ τοῦ γίνεσϑαι ψόφον νεφῶν, 

χαὶ πάλιν εἰ γινώσχομεν εἰ ἔστιν ἔχλειψις ἀπὸ τοῦ στέρησιν γίνεσϑαι 

φωτὸς xal τὸν ἄνϑρωπον γινώσχομεν εἰ ἔστιν ἀπὸ τοῦ εἶναι ζῷον xol τὴν 

5 ψυχὴν ἀπὸ τοῦ αὐτὴν εἶναι χινοῦσαν ἑαυτήν, ῥᾷον ἀπὸ τούτων ἕξομεν 

ὁδηγίαν εἰς τὸ γνῶναι xal τί ἐστιν ἕχαστον αὐτῶν. τοῦ δὲ γινώσχειν τὸ 50 

εἰ ἔστιν ἀπὸ συμβεβηκότων παραδείγματα ταῦτα. οἷον γνωρίζομεν βροντὴν 
εἶναι ἀπὸ τοῦ γίνεσϑαι χαὶ εἶναί τινας ἐμβροντήτους ὑπὸ τοῦ ψόφου" ἐμ- 
βρόντητοι δέ εἰσιν οἱ τὸν νοῦν ἀπολέσαντες Bx τοῦ ψόφου. xoi ὅτι ἔστιν 

10 ἔχλειψις γινώσχομεν, ὅτι ἀφανὴς ἄφνω γίνεται ἢ σελήνη πανσέληνος οὖσα 
χαὶ μὴ ὑπὸ νέφους ἐπισχοτουμένη, xal ἀνϑρωπός ἐστιν ἐχ τοῦ περιπατη- 

vuv εἶναι T, ὁμιλητιχόν, xal ψυχὴν εἶναι γνωρίζομεν διὰ τὸ τὸ ἔμψυχον 

σῶμα με ταμείβειν ἐχ τόπου εἰς τόπον μή τινος ἔξωϑεν χινοῦντος αὐτό. 885 
ἐπεὶ οὖν ἐκ τῶν τοιούτων ἔχομεν τὴν νῶσιν τοῦ εἰ ἔστιν οὐδ᾽ ὅλως ἡμῖν 

Ἁ 15 παριστῶσαν αὐτό, διὰ τοῦτο οὐδὲ τὴν τοῦ τί ἐστι γνῶσιν ἕξομεν. 

p.93299 Ὧν δ᾽ ἔχομέν τι τοῦ τί ἐστιν. 

ON e c » , M ι Dus, ^ Xe fev Y - 
Εἰπὼν ὅτι ὡς ἔχομεν γνώσεως περὶ τὸ εἰ ἔστιν χαὶ τὸ ὅτι ἔστιν, οὕτως 

ἔχομεν χαὶ τὴν τοῦ τί ἐστιν T, τοῦ διότι γνῶσιν, xal ὅτι, εἰ μὲν ἀπὸ συμβεβη- 
΄ M^ EY y ^ 

χότων γινώσχομεν τὸ εἰ ἔστιν T, τὸ ὅτι ἔστιν, ἀυαυδρὰν xal τὴν περὶ τούτων 
20 γνῶσιν ἔχομεν, ὅτι ἀγνογῦντες τὸ (εἰ ἔστιν ἣ τὸ ὅτι ἔστι x5) τί ἐστι xal τὸ διὰ 

τί ζητοῦμεν, εἰ δὲ ἀπὸ οὐσιωδῶν αἰτίων γινώσχεις ταῦτα, ἅμα τούτοις συν- 10 

αναφαίνεται χαὶ ἢ τοῦ τί ἐστι xal T, (x00) διὰ τί γνῶσις, xal παραδείγματα 
, ζ΄ - , [r4 ^ » cr , - 50? e ^ Ὁ» 

τούτων τίθησι, πρῶτον μέν, ὅταν τὸ αἴτιον ἢ οὐσιῶδες, εἶθ΄ οὕτω xal ὅτε 
AN LONE ΝΜ ' - , , ) Ld - A s 2 - , ' * 

συμβεβηχός. xai φησίν, ἐφ΄ ὧν πραγμάτων αἰτιατῶν λαμβάνομεν τὸ προσ 

25 εχὲς τούτων αἴτιον xai οὐσιῶδες, ὅτε χαϑαρὰν τὴν τοῦ εἰ ἔστι γνῶσιν 

ἔχομεν T, τοῦ ὅτι ἔστιν, ἔχομέν τι xal τοῦ τί ἐστιν, ἤγουν ἔχομεν συνανα- 
φαινομένην χαὶ τὴν γνῶσιν τοῦ τί ἐστι τῇ τοῦ εἰ ἔστι γνώσει. τὸ μὲν 

οὖν ζητεῖν, dpa ἐχλείπει T, σελήνη T, 00, οὐχ ἄλλο τί ἐστιν ἀλλ᾽ T, εἰ τὸ 15 
» [d , - e 23 » ᾿Ξ 5) ἌΣ AN , E DM - , A^ » [3 

B, ἤγουν ὃ μέσος ὅρος, αἴτιός ἐστι τῆς ἐχλείψεως τῆς σελήνης, ἤγουν j, 
80 ἀντίφραξις. τὸ δὲ ζητεῖν, εἰ τὸ B. ἐστὶν αἴτιον τῆς ἐχλείψεως, οὐδὲν 

^ , zm - 3 Ἂ 2 M , M e Χ b] s € διαφέρει τοῦ ζητεῖν εἰ τὸ DB ἐστὶ λόγος xol ὁρισμὸς αὐτοῦ, τοῦ 
y [v4 » - 2 ΄ NPNSN - » e b] , RF 

υείζονος ὅρου, ἴγουν τῆς ἐχλείψεως. xal ἐὰν τοῦτο, ἤγουν T, ἀντίφραξίς 

ἐστιν ὁρισμὸς τοῦ ἃ, χἀχεῖνό φαμεν εἶναι, ἤγουν ἔγνωμεν διὰ τούτου 

4 εἰ ἐστιν evan. C: om. ἃ 5 εἶναι CEF: οὖσαν ἃ ἑαυτήν evan. O 6 χαὶ 

om. à ὃ ἐμβροτήτους ἀπὸ ἃ 8. 9 ἐμβρότητοι ἃ 9 ἀποτελέσαντες ἀπὸ ἃ 

10 ἀφανὲς ἄμφω ἃ 11 (ὅτι) ἄνϑρωπος sive ἄνϑρωπον εἶναι conicio 12 τὸ alt. 

om. à 15 παριστῶσα ἃ τί ἐστι CEF: ὅτι ἃ 10 δ᾽ CEF: οὖν ἃ Arist. 

11 τοῦ (post περὶ) O εἰ CEF: τί ἃ 18 τοῦ alt. om. ἃ 19 γινώσχομεν a: 

γινώσχεις CEF τούτου à 20 ὅτι a: ὅτε CEF εἰ---ἔστι τὸ addidi 
χαὶ, quod ante ἀγν. colloc. libri, transposui 22 ἡ alt. om. a τοῦ alt. addidi 

γνῶσις CFa: διάγνωσις E 28 T om. a ὅτι ἃ 24 αἰτιχτῶν] ατῶν evan. C 

25 ὅτι ἃ εἰ om. ἃ 28 ἡ σελήνη ἐκχλείπει E εἰ 011. ἃ 29 ἡ om. ἃ 
80 τὸ B ἐστὶν evan. C 91 B ἐστὶ evan. C 32 τῆς ἐκ evan. C εἰ ἃ 
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ς᾽» , - o Ὑ »ν ! - [d - emo Y. M M » Hi ^ 

τοῦ B ὅτι ἔστιν ἔχλειψις. ὁρᾶς ὅπως ἅμα ἔγνως xal τὸ εἰ ἔστι xai τὸ 887 
͵ 

^ 

τί ἐστι, πλὴν εἰ xal τὸ εἰ ἔστι xai τὸ τί ἐστιν ἐπὶ τῶν οὐσιῶν ϑεωρεῖται, 20 

οἷον εἰ ἔστι νοῦς, xal τί ἐστι νοῦς. τὸ δὲ ὅτι xal διὰ τί ἐπὶ παϑῶν τῶν 

2 

5» e d *. 9e P4 [e ad e 2 5 , » n I5 ὑπ ΕΝ -- Pe ἐν ἑτέροις ϑεωρηυμένων ζητεῖται, ὡς εἰ ἢ ἔχλειψις ΤῊ τῇ σελήνῃ. 
ἀλλ ἐπεὶ σχοπός ἐστι τῷ ᾿Αριστοτέλει πῶς ἔστιν ἀπόδειξις 

- e us 
t00 *t EOt V, m Av - 

^- , 7 - - ἢ δ᾽ ἀπόδειξις ἐπὶ παϑῶν ϑεωρεῖται τῶν ἐν ἄλλοις ἄρ δ χαὶ 

ὑφεστώτων, οὐ μέντ Φ e (02 z ἕω. εὶ 5 "- o c a 

. B 
E m S. e» 

E Ὡς 

eG o e o - E Ex [0] 

-« rl 

εὶ 2 ec e o^ o [0] a c -- 

e c Ὡ- e o ΟΣ τὴ ἴω el ei x λαυβάνειν ἐπὶ τοῦ ὅτι ἔστι xai τὸ τί ἐστιν ἐπ 

αὐτῶν xai τὰ τέσσαρα ϑεωρεῖσθϑαι. παραδειγματίζονται τὰ WN ' 
“Ὁ 

^ (no 

τ) c el 
C 1 [4] 

c3 ὦ» c1 λείψεως. ἦτις ἐν μὲν τῇ σελήνῃ ϑεωρουμένη ζητεῖται ἐπ᾿ αὐτῆς τὸ ψξως, τις μὲν Tfj σΞεληνῃ Ὀὕξωρηυμένὴ -ητειται ἐπ αὐτὺς τὸ 
[0 
l » 

" ἔστι. xal τὸ διὰ τί’ εἰ δὲ χωρίσαις ταύτην τῆς σελήνης, ϑεωρήσεις 
εἶ , $c v ' Y 2 

αὐτῦς tO0.ELt &Ott χαὶ τὸ τὶ ἐστιν. 

p.93333 Ἢ ποτέρας τῆς ἀντιφάσεως. 

^ 

25 

᾿Αντίφασιν εἰπὼν ἐδήλωσεν T, χατάφασιν T, ἀπόφασιν" μέρη γὰρ ταῦτα 30 

τῆς ἀντιφάσεως. χαὶ παλιν εἰ ξητοῦμ μεν εἰ ἔστι τις αἰτία τῆς ἀντιφάσεως, 

τοῦτο ζητοῦμεν, dpa ἔστιν alza τοῦ τὸ ἐμὰ ἔχειν τὰς τρε 
- v ^ ^ rr , b , 

δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας T, τοῦ μὴ Eystv s οὕτως. πάντως δὲ τῆς χαταφά- 

σεως ἔσται $ αἰτία, οὐ τῆς ἀποφάσεως" τοῦ 1ὰρ μὴ ὄντος αἰτία οὐχ ἔστιν. 
αἰτία δέ ἐστι τῆς χαταφάσεως d ἔχειν ἘΣ τρεῖς γωνίας δυσὶ ταῖς ἐφεξῆ 

ἴσας. ἐὰν ὃὲ εὔρωμεν τὴν αἰτίαν, ἅμα ἔγνωμεν χαὶ τὸ ὅτι χαὶ τὸ 
διότι. γίνεται χποὺ 

Ξ & PEE. : 
σελήνῃ ὑπάρχει τὸ ἐχλείπειν χαὶ τῷ τριγώνῳ αἱ δύο ὀρϑαί, διὰ μέσων 

΄ » ^ ΄ *, ΄ 

αἰτίων ὄντων οὐ μόνον τοῦ συμπεράσματος ἀλλὰ χαὶ τοῦ πράγυατος, 
, v , ^c 5 

γοῦν οὐσιωδῶν αἰτίων. 

Χ , 

p.93236 Ei δὲ μή. 

Ei δὲ τὸ μέσον οὐχ ἔστιν αἴτιον οὐσιῶδες x«l διὰ τοῦτο τοῦ μὲν 
$ » ^ συμπεράσματός ἐστιν αἴτιον, τοῦ δὲ πράγματος οὔ, τὸ ὅτι μόνον γινώ- 

σχομεν, τὸ δὲ διότι ἀγνοοῦμεν. 

΄ *, , ^ κ ^ » 

p.9355 Πότερον ἀντίφραξις Y, στροφὴ τῆς σελήνης 

΄ - τ ^ - 
& τούτων ἢ γνῶσις dpa, ἐὰν ἢ ἀποδεδοιμένον, ὅτι τῇ 35 

45 

Ταῦτα παραδείγματά εἰσι τῆς ἐχλείψεως. ἢ δ᾽ ἀπόσβεσις τοῦ πυρὸς 50 
΄ , » iJ Ld - , Ξ - mw - o 5 Ld 27 δὰ o z 

1 us ἔτι γὰρ ἐξερχόμενος τοῦ βεβαιῶσαι (0:0), εἰ ὁ μέσος ὅρος 
o , M * e » ' * Ὁ 7; - 

αἴτιόν ἐστιν οὐσιῶδες, aua γινωσχήμεν χαὶ τὸ Ott εὄτι χαὶ τὸ OtOtt, οις 

l. 2 τὸ διατί ἃ 2 εἰ alt. a: om. CEF ὃ πασῶν à 4 ἑτέρῳ ἃ 

εἰ om. ἃ 7 om. E 6 πασῶν a 1.8 λαμβάνειν τὸ εἰ ἔστιν a 10 

fte (ἐὰν) --- σηλήνῃ Qr)? ef. p. 948, 52 ϑεωρουμένης a αὐτῆς a: αὐτῇ CEF 

11 

an 

τὸ om. E 14 ante ἀντίφασιν add. [lóvepov — τὸ διότι ἴσμεν a 18 ante 
ἔσται add. «al a ob om. à 19 δυσὶ ταῖς evan. F 21 (οἷον) ὅτι conicio 

22 αἱ om. a 28 διότι CEFb: ὅτι a 29 στροφὴ evan. C 31 ἐξερχόμενοι E 

ὅτι addidi 32 «ai prius om. a . 

Comment. Arist. X1IL 3. Philop. in Anal. Post. 24 
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συναναφαίνεται xul ἢ τοῦ τί ἐστι γνῶσις, ἔλαβε ταῦτα τὰ παραδείγματα. 83v 
εἰ ὃὲ x«i πλείω αἴτια ἔλαβε τῆς ἐχλείψεως, μὴ ϑαυμάσῃς: οὔπω γὰρ φα- 

M Y [4 »v ΄ , A - 

νεροῦ ὄντος ὅπως T, ἔχλειψις γίνεται, λαμβάνει πολλὰ τὰ αἴτια, ἵν᾽ ἐχ τῶν 
- ^ - 5 ΄ 3 700 M t - ΄ 

πολλῶν τὸ χρεῖττον ἐχλέξηται. εἰώϑασι γὰρ οἱ ζητοῦντες περί τινος ai- 

τιατοῦ λαμβάνειν ὅσα εἰχός ἐστιν ὑποπτεῦσαι εἶναι αἴτια τούτου, εἶτα ἐχ- 84r σι 

Y 

λέγεσϑαι τὸ χρεῖττον αὐτῶν. ἔλεγόν τινες τὴν ἔχλειψιν χατὰ στροφὴν γίνεσϑαι 

τῆς σελήνης" τὸ γὰρ μέρος αὐτῆς τὸ πρὸς ἡμᾶς ἔλεγον εἶναι πεφωτισμένον 

ὑπὸ τῶν ἀχτίνων τοῦ ἡλίου ὑπὸ γῆν ὄντος, τὸ δὲ μέρος αὐτῆς τὸ πρὸς 

οὐρανὸν εἶναι ἀφώτιστον, ὅπερ στρεφόμενον πρὸς ἡμᾶς ποιεῖ τὴν ἔχλειψιν. 

10 πρότερον δὲ ἐχτίϑεται τὸν ὁρισμὸν τῆς βροντῆς xal τῆς ἐχλείψεως. εἶτα 5 

ποιεῖται τὴν ἀπόδειξιν, ὅτι ἢ σελήνη ἐχλείπει ἢ ὅτι ἐν νέφει ἐστὶν ἢ 

βροντή, ἤγουν ὃ ψόφος, ἵν᾿ ἔχων τοὺς ὁρισμοὺς ἑχατέρους ῥᾷον νοήσῃς; 
πῶς τὸ τί ἐστι ϑηρᾶται xai εὑρίσχεται διὰ τῆς ἀποδείξεως. 

Τοῦτο δέ, ἤγουν ὃ μέσος ὅρος, ἐστὶν ὃ λόγος xai δρισμὸς τοῦ 

15 ἑτέρου ἄχρου τοῦ μείζονος, τοῦ Α. 

p.93b19 "Av δὲ πάλιν τούτου ἄλλο μέσον T. 
, 

Τοῦτο λέγει ὅτι, εἰ πολλάχις ὃ μέσος ὅρος ἐν τῇ ἀποδείξει οὐ ληφϑῇ 10 

δρισμός, πῶς εὑρεϑήσεται ὃ ὁρισμὸς τοῦ μείζονος" οἷον εἴ τις ἀποδειχνύων 
e » , ^N - , [4 

ὅτι 6 ἄνϑρωπος οὐσία διὰ μέσου τοῦ ζῴου ὁρισμὸν οὐχ ἔλαβε. xal παρα- 

90 δίδωσι χανόνα, πῶς ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀποδείξει εὑρήσεις τοὺς ὁρισμούς, xai 

ρησίν: ἐπειδὴ xal αἱ δύο προτάσεις ἔμμεσοί εἰσι, πρὸς ἀπόδειξιν μὲν τῆς 
2) d - a8 MR sS IN One (50 "aU doe] e ' - , $ 

ἐλάττονος λάβε τὸ “οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή᾽, ὅ ἐστιν δρισμὸς τοῦ ζῴου 
ἐν ὃς τῇ ἀποδείξει τῆς μείζονος λάβε μέσον ὅρον τὸ ἀνὰ μέρος δεχτιχὸν 
εἶναι τῶν ἐναντίων, ὃ ἴδιόν ἐστι τῆς οὐσίας. 15 

ἜΣ a e 

(2 σι ze p.93b15 Ὡς μὲν τοίνυν λαμβάνεται τὸ τί ἐστι. 
A xe e 

"Hyouv πῶς τὸ τί ἐστι xal ὃ δρισμὸς δι᾽ ἀποδείξεως γινώσχεται, εἴρη- 20 
ται: δειχνύων γάρ, ὅτι ἢ ἔχλειψις ὑπάρχει τῇ σελήνῃ, ἐν τῇ ἀποδείξει 
ταύτῃ ὃ μέσος sóptoxerat ὁρισμὸς τῆς ἐχλείψεως. συλλογισμὸς δὲ xal 

ἀπόδειξις οὐ γίνεται τοῦ τί ἐστιν, ἤγουν συμπέρασμα δὲ ἀποδείξεως 

30 6 ὁρισμὸς οὐ γίνεται. ὥστε xal ἔστιν ἀπόδειξις τοῦ ὁρισμοῦ xal οὐχ ἔστιν" 
b] ^"- F ^ » 5 - [4 € , mW 5 , /, e * P 

ἀπόδειξις μὲν ἔστιν αὐτοῦ ὡς εὑρισχομένου Ot ἀποδείξεως: ὃ γὰρ μέσος 

1 τὰ om. ἃ 4. 5 αἰτιατοῦ scripsi: αἰτίου libri δ ἦν ἃ αἴτια CEF: ἀντὶ ἃ 
ὅ. 6 εἶτα ἐχλέγεσδαι scripsi: εἴτε ἐχλέγεται libri 6 fort. ἔλεγον (οὖν) γίνεσϑαι 

om. ἃ 8 ἡλίου evan. F ante γῆν add. τὴν a 9 post ὅπερ add. χαὶ ἃ 

11. 12 ὅτι νέφος ἐστὶν 7j βροντὴ, ἣ ὁ a 12 ἑχάτερον a: fort. ἑκατέρας νοήσεις Ea 

13 τὸ πῶς E θηρᾶσαι ἃ 14 post x«i add. ὁ ἃ 15 ἃ] πρώτου a 16 εἴη 

a (ABDdu XM) 18 6 om. a 20 εὑρήσει, utvidetur, C 29 δεχτιχὸν ἃ 

δεχτιχὴν CEF 21 δεικνύων] cf. ad. p. 809. 10 ὅτι ἡ ἔχλειψις evan. C 

28 ταύτῃ scripsi: ταύτης libri 28. 29 συλλογισμὸς ---τί ἐστιν ΟΕ: ὥστε συλλογισμὸς 

μὲν τοῦ τί ἐστιν οὐ γίνεται. οὐδ᾽ ἀπόδειξις ἃ 29 οὐ γίνεται bis, semel del. F δὲ 

om. Ca 80 ὁ om. a καὶ pirus om. a 
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ὅρος δρισμὸς τοῦ μείζονός ἐστιν" ἀπόδειξις δὲ οὐχ ἔστιν αὐτοῦ, διότι συυ.- 84τ 
πέρασμα οὐ γίνεται QU ἀποδείξεως. 25 

p.93521 Ἔστι δὲ τῶν μὲν ἕτερόν τι αἴτιον. 

^ - ν - - 

Ἐπί τινων πραγμάτων αἰτιατῶν τὸ αἴτιον ἕτερόν ἐστι τοῦ αἰτιατοῦ" 
5 εἰσὶ γάρ τινα αἴτια, ἃ ὕστερον ἕπονται ἡγουμένων προτέρων αἰτίων τινῶν 
προσεχῶς ὑπαρχόντων τῷ αἰτιχτῷ. οἷον τὸ ἀφώτιστον γίνεσϑαι τὴν σε- 80 
UE » , 2 -- A ed "s — 5 εν, 5. ἊΝ ἢ , * - 

λήνην αἴτιόν ἐστι τῆς ἐχλείψεω: τῆς σελήνης, ἀλλ᾽ ὕστερον ἐπαχολουϑοῦν- 

προηγεῖται γὰρ τούτου ἣ ἀντίφραξις" πρῶτον γὰρ ἢ σελήνη ἀντιφράττεται 
σι καὶ - - ' * ΄ 10} -΄ , ^ Q.-- ^ τ 

ὑπὸ τῇς γῆς xai ἐχλείπει, εἰ οὕτως Emi oues τὸ ἀφώτιστον εἶναι 

10 ταύτην. -ὡσαύτως OE xai ἐπὶ τῆς ββαντης στερον ἐπαχολουϑεῖι ὃ νόφος 
πρότερον ἀποσβέσεως πυρὸς γενομένης ἐν νέφει. ἢ γοῦν ἀντίφραξις, ἥτις 

ἐστὶν αἰτία, ἑτέρα ἐστὶ παρὰ τὸ αἰτιατόν, τὴν ἔχλειψιν τῆς σελήνης, χαὶ 
$ ἀπόσβεσις τοῦ πυρὸς ἑτέρα ἐστὶ παρὰ τὴν βροντήν, xai ἢ ζέσις τοῦ 35 

περιχαρδίου αἵματος ἑτέρα τοῦ ϑυμοῦ. τινὰ δὲ αἴτια οὐχ εἰσὶν a) τοῦ 
Li € e 

18 αἰτιατοῦ ἀλλὰ ταὐτά, ὡς τὸ Cd ov λογικὸν ϑνητὸν xoi ὁ 

ἑτέρων μὲν αἰτιατῶν ἐστι τὸ αἴτιον ἕτερον παρ᾽ αὐτά, ἐπὶ EN δὲ αἰτια- 
τῶν τὸ αἴτιον οὐχ ἔστιν ἕτερον ἀλλὰ ταὐτὸν ἐχείνοις. ταῦτα Oi λέγει, 
ἵνα δείξῃ ὡς οὐ πᾶς ὁρισυός, ἤγουν οὐ πᾶν αἴτιον, OV ἀποδείξεως SUME 

E πᾶς ὁρισμὸς γίνεται συμπέρασμα. ἀλλ᾽ ὅσοι μὲν τῶν 6 
εὶ 
4 Hm [4 m 

M! “Μὴ 20 ποὺ ὑπάρχουσι τοῖς ὁριστοῖς xal αἰτιατοῖς, ὡς f$, ἀντίφραξις ' 3 i 1 

ἀμέσως impie τῇ ἐχλείψει xal ἢ ἀπόσβεσις τοῦ πυρὸς τῇ βροντῇ xal 7, 40 

D ide ἀντιλυπήσεως τῷ ϑυμῷ, οὗτοι ἀργαί εἰσιν. αἵτινες ἀναπόδειχτοι D E342 i 9 E] 

rf oasüa xdi de ouo ΕΑ ΕΣ ΟΣ ΑΝ Toby CroGue xai ὑποτιϑέμεϑα xal ὡς ὁμολογουμένας λαμβάνομεν ταύτας, xai (οὐ) ζητοῦμεν 
-^ 

LI 

- Y e πὸ , 
ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ εἰ ἔστιν ἢ τί ἐστιν. οἱ τοιοῦτοι δρισμοὶ ἀναπόδειχτοί εἰσι" 

25 συμπεράσματα γὰρ οὐ γίνονται ἀποδείξεως. γινώσχονται δὲ χατὰ ἄλλον 
) 

τρόπον. ὕγουν T, Ot ἐπαγωγῆς T, OU ἀποδείξεως: ἐν γὰρ ταῖς ἀποδείξεσιν A i is ἢ γα! LI 

, , x Ld Ἢ 94 o ai Ld Az ἘΞ "- -— 

εὑρίσχεται ὁ μέσος ὅρος δρισυὸς τοῦ μείζονος. 

p.93b24 Ὅπερ 6 ἀριϑμητιχὸς ποιεῖ. 4 

΄ ΄ * ree 

᾿Επεὶ γὰρ ON ἔχει τὴν υηνάδα, ὡς ὁυηλ ογουμενον ταυτὴν λαυβανει 

σ 
30 xal ὅτι ἔστι xal τί ἐστιν. ἔστι δὲ μονὰς χαϑ᾽ ἣν Éxactov τῶν ὄντων ἕν 

, 35. ..Ὰ Pu - ΄ .»"» E A 1E » 

λέγεται. ἐπὶ 65 τῶν ὁριστῶν xal αἰτιατῶν τῶν ἐχόντων τὸ μέσον, γοῦν 50 
D 

[4 -' " - - , 

τὸ αἴτιον, ἕτερον τῆς οὐσίας xai ἐμμέσως θεωρούμενον ἐν τῷ ὑποχειμένῳ 

/8 post μὲν add. τὸ ἃ αἴτιον ἕτερόν τι E 4 ἕτερον αἵτιόν ἃ αἰτίου ἃ 

5 post ἃ ras. F 6 γίνεσϑαι evan. F 1 τῆς ἐχλείψεως, quod post 6 αἰτιατῷ 

habet a, hue transposui: om. CEF 8 γὰρ prius evan. F 11 γενομένης a: qtvo- 

μένης CF: non liquet E ἤγουν à 12 ἐστὶ om. a περὶ à 
14.15 δὲ ἕτερα, οὐχ εἰσὶ τοῦ αἰτιατοῦ αἴτια a 15 ὁ om. ἃ 16 ἑτέρου (ante 

παρ᾽) ἃ 18 post πᾶς add. ὁ E 23 ὑποτιϑέμεϑα)] τι superscr. E οὗ 

addidi 25 ἀποδόσεως. γινώσχοντες ἃ 26 ἢ prius om. ἃ 28 ὁ om. a 

30 ante ὅτι add. τὸ E 81 post za! add. τῶν E 32 ἀμέσως a 

24" 
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X Ν᾿ τω ^ ^ o ^ p C$ ^) *, -ὠ f UJ Δ ^ , ^ 

ἔστι δηλῶσαι x«t δεῖξαι τὸ τί ἐστι OU ἀποδείζεως, μὴ ἀποδειχνύντας δὲ 84r 

à τί ἐστι, ἤγουν μὴ ὡς συμπέρασμα τὸν ὁρισμὸν ποιοῦντας. . olov, ἢ 
—— E S ME od rae Ξ A M e , m D “Αἰ 5 8. y». M MJ 

στέρησις τοῦ φωτὸς αἰτία μέν ἐστι τῆς ἐχλείψεως, ἀλλ᾽ Spusooc* xal διὰ 

τοῦτο λήψῃ uícov ὅρον τῆς σελήνης xal τῆς στερήσεως τοῦ φωτὸς τὴν 
* x 5 ἀντίφραξιν τῆς γῆς, χαὶ λοιπὸν εὑρίσχεται $, ἀντίφραξις δρισμὸς εἶναι τῆς 

στερήσεως τοῦ φωτός, ἤγουν τῆς ἐχλείψεως. 

7 C47 * ^ ^ 

p.93529 Ὁρισμὸς 9 ἐπειδὴ λέγεται ε 

“ρίζεται τὸν ὁρισμὸν ἐνταῦϑα, xal φησὶν ὡς ὁρισμός ἐστι λόγος 84v 

τοῦ τί ἐστιν. ἐν τούτῳ πάντα τὰ εἴδη τοῦ ὁρισμοῦ ἐμπεριείληπται xal 

10 αὐτὸς ὁ ὀνοματώδης δρισμός" χαὶ οὗτος γάρ ἐστι λόγος τοῦ τί ἐστιν. ἀλλ᾽ 

ὅρα χαὶ τὴν διαφοράν" τὰ μὲν ἄλλα εἴδη τοῦ ὁρισμοῦ λόγοι cicli τοῦ τί 

ἐστιν, ἤγουν δηλωτιχοὶ τῆς φύσεως τοῦ πράγματος" ὃ δὲ ὀνοματώδης Ópt- 
Roo iba ΩΣ eer ρα , l4 à ; Y. - ES x MAS - 

συὸς λόγος ἐστὶ τοῦ τί (σημαίνει τί) ἐστιν, ἤγουν ἐφερμηνευτιχὸς τοῦ 

ὀνόματος. ὑετὰ ὃὲ τὸ δρίσασϑαι τὸν δρισμὸν λέγει xol τὰ σημαινόμενα 
Ὡς 2 - ' , Y EY e * , , PES n ^ 

15 τοῦ ὁρισμοῦ, χαὶ φησίν: ἄλλος μὲν δρισμὸς λέγεται ὀνοματώδης, ὃς xal ὅ 

ἔστι λόγος τοῦ τί σημαίνει τὸ ὄνομα, T, et βούλει, εἰπὲ τοῦτον Χόγον 
ὀνοματώῴώδη: ταὐτὰ γάρ εἰσιν. οἷον παριστᾷ τί σημαίνει τὸ ὄνομα τοῦ 

᾿ [d c L , - ΄ - 
τριγώνου χαϑὸ τρίγωνον: 6 γὰρ εἰπὼν “τρίγωνόν ἐστι σχῆμα ὑπὸ τριῶν 

γωνιῶν συνιστάμενον λόγον εἶπεν ὀνουματώδη. 
i V 

ty » * 

20 p. 933b32. Ὅπερ ἔχοντες ὅτι ἔστι. 

"H ^ - 33 "ES ἂν e * 94 A e » ΄ 

γοῦν δι᾿ οὗ ὀνοματώδους ὁρισμοὺ μαϑόντες ὡς ἔστι τρίγωνον, ζη- 
- ^ , , »ν - 

τοῦμεν χαὶ διὰ ποίαν αἰτίαν τὸ τρίγωνον ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας. χαλεπὸν 
ἰ 

- 

| 
| 

€ *, n iJ , em 5 ’ - ^ € - rv ν ᾿ 

üí ἐστιν, ἃ μὴ γινώσχομεν ὅτι εἰσί, λαβεῖν xai μαϑεῖν οὕτως, ἡγοὺν | 

- e , ^ M [e , e v *$wx* , *, , e 

25 ὅταν τις γινώσχῃ ἀπὸ συμβεβηχότων τι ὅτι ἔστιν, οὐδὲ γινώσχει αὐτο" ὁ ' 
, 

^ *3 FM [d ^ n. fi 5 ' [d , ^ NL T Jd " € 

δὲ ὀνοματώδης ὁρισμὸς συμβεβηχότος ἐστὶν ὁρισμός. xat διὰ τοῦτο οὐτε εἰ 15 
» v 

σ 
ἔστι τρίγωνον γινώσχομεν οὗτε εἰ μὴ ἔστιν ἀπὸ τούτου. ; 

BA y 4 UNO ' ΨῊΣ 
p.93»35 ᾿Αλλ᾽ ἢ χατὰ συμβεβηχός. 

Τουτέστιν οὐχ ἔχομεν γνῶσιν τῆς φύσεως τοῦ τριγώνου ὡς τριγώνου, 

80 ἤγουν ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶς ὑπαρχόντων αὐτῷ, ἀλλ᾽ T, κατὰ συμβεβηχὸς 

τοῦτο τινώσχομεν, ἤγουν ἀπὸ συμβεβηκότος, δηλονότι τοῦ ὀνόματος" τὰ 

Ἰὰρ ὀνόματα ϑέσει, τουτέστιν ἐξ ἐπινοίας ἀνθρώπων ἐτέϑησαν, οὐ παρὰ 

1—3 δι᾽ ---μέν ἐστι om. ἃ 2 ἤγουν EF: oiov O 9 post ἐκλείψεως add. ὡς 

ἐπὶ ἃ 6 στερήσεως --- τῆς Om. ἃ ( ἐπεὶ ἃ (D) 10 ὃ om. Ea 

10—12 ἀλλ᾽ --- ἐστιν om. ἃ 13 δηλωτιχὸς ἃ 18 σημαίνει τί ex Arist. addidi. 

15 ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἃ 16 εἰ CEF: εἴπερ ἃ 18 ἐστι om. ἃ 20 τί ἐστι ἃ. 1 

2] ὃν ὀνοματώδη ὁρισμὸν ἃ 24 εἶπε] c. 8 p. 9842486. 25 συμβεβηκότων) 

κότων evan. C 26 δὲ om. a 29 ὡς τρίγωνον ἃ : 
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τῆς φύσεως δεδημιούργηται, xal διὰ τοῦτο παρὰ μὲν τῶν “λλήνων ὃ 8 4v 
ἀνϑρωπος λέγεται, παρὰ δὲ τῶν Λατίνων ἄλλως xal παρὰ τῶν [Περσῶν 20 

ἄλλως" τὰ δὲ ϑέσει συμβεβηχότα. 

p.93b35 Λόγος δὲ εἷς λέγεται διχῶς. 

, λόγος: X γὰρ td συνδέ- eo^ 

» MJ , , , E 

Ηγουν χατὰ δύο τρόπους λέγεται εἷς 

σμῳ εἷς λέγεται, χἂν πολλοὶ ὦσι xal πολλὰ πράγυατα σημαίνωσιν. οἷον 
c ^ - ' 

Σωχράτης περιπατεῖ xal Πλάτων διαλέγεται χαὶ ᾿Αριστοτέλης φησί. χατὰ 2 

τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ τὴν Ἰλιάδα, ἤγουν τὴν συγγραφὴν πᾶσαν τοῦ 

τῷ συνδέσμῳ" ἐξέχοντα! qàp τῆς ἐννοίας 

σμῳ Qoxoügt* διὰ γὰρ x00 εἰπεῖν Duae 

€ , eo 

Ὁμήρου, εἴποι τις λόγον ἕνα 

ἀλλήλων xai εἷς λόγος τῷ Govà 
- » , 

τὸ ὅλον βιβλίον ἐδήλωσεν ὡς διαλαμβάνον περὶ τῶν 

p.93536 Ὁ δὲ τῷ ἕν xaU' ἑνὸς δηλοῦν. 

Ἤγουν λέγεται εἷς λόγος xai ὁ εἰδιχὸς ὁρισμὸς ὁ ἕν xa ἑνὸς 
[4 P1 δηλῶν μὴ xatà συμβεβηχός, ὡς τὸ ᾿ϑυμός ἐστιν ὄρξξις ἀντιλυπήσεως * 

οὗτος γὰρ xai τὸν χατηγορούμενον ἕνα ἔχε: (εἰ γὰρ χαὶ δύη εἰσὶ τὰ ὀνό- 

ματα, τὸ “ὄρεξις ἀντιλυπήσεως᾽, ἐξ ὧν ὃ χατηγορούμενος, ἀλλ᾽ ἕν εἰσιν ὡς 
συμπληρωτιχὰ ἑνὸς πράγματος) χαὶ xaÜ' ἑνὸς χατηγορεῖται, ἤγουν τοῦ 

- ' »7^*N 

ϑυμοῦ, xal οὐδὲ χατὰ συμβεβηχὸς χατηγορεῖτ 

οὖν ἐστιν 6 τοιοῦτος λόγος χαϑ᾽ αὑτὸ ὡς xol τὸν χατηγορούμενον “ἔχων | X 
ey ἕνα xal τὸν Omoxsipevov. T; δὲ πρότασις f, λέγουσα ᾿ Σωχράτης οἰ όσθ της 

ix 

M 

t 

, , - LI ΄ ΄ 3 eo LEN ^ * »»»ν 

ἐστιν᾽ εἷς μὲν λόγος λέγεται xal αὕτη, ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός, διότι τὰ ἐξ ὧν 

σύγχειται ὃ χατηγορούμενος ἕτερά εἰσιν ὡς σημαντιχὰ ἄλλων xal ἄλλων" 

τὸ μὲν γὰρ ᾿ἰἐστίν᾽ ὑπ δηλοῖ, τὸ δὲ “φιλόσοφος συμβεβηχός. κατὰ 
Ξῇγχὴς- ὃὲ c 5 Σωχράτει τὸ ο Ὁ συμβεβηχὸς ὃξ λέγεται cic, χαϑὸ συνέβη ἐν τῷ Σωχράτει τὸ φιλόσοφον 

4 

ϑεωρεῖσϑαι. 

LIENS 3 e , 

αι GÀAX x40 αὗτό. εἴς 95 

Ete ' ' e , 2 μεν σ πὰρ EN Ere E PN 2 ) 

(s μὲν δὴ ὁρισμός ἐστι τοῦ ὅρου χυρίως τὸ λόγος ἕν xa 40 
L- M - ' ' , » Ave ' —-— (o9 ἑνὸς χατηγορῶν μὴ κατὰ συμβεβηχός. ἄλλος δὲ δρισμὸς τοῦ ὅρου 

ἐστὶ λόγος ὁ δηλῶν διὰ τί ἐστιν, ἤγουν ὁ ἔχων τὴν αἰτίαν τοῦ πραγ- 

uaros ἅμα xai τὸ αἰτιατόν. οἷός ἐστιν 6 σύνϑετος ὁρισμός, ὃς xal χυρίως 

δρισμός ἐστ: xal τέλειος ὡς xal ἀντιστρέφων πρὸς τὸ δριστὸν xal ταυτὸς 

ὧν ἐχείνῳ. οἷόν ἐστι τὸ ᾿ϑυμός ἐστι ζέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος δι᾿ 

ὕρεξιν Bluse ἐν τούτῳ γὰρ ἔνεστι xal τὸ αἰτιατόν, ἤγουν 1j, 

1 δεδημιούργηνται conicio, at cf. p. 818, 15 ó om. à 4 λέγεται ΟΕΕ: ἐ 

Arist. 9 ἣ CEF: καὶ a 6 ὦσι a: εἰσι CEF 1 φησί evan. F 

9 εἴπη F 10 εἰπεῖν om. a 11 διαλαμβάνων a γινομένων ἃ 
14 οὐ ἃ 11 συμπληρωτιχὸν Εὶ 22 post σύγχειται add. ὁ ὑποχείμενος καὶ ἃ 

ἐπισημαντιχὰ, om. ὡς ἃ 24 συμβαίνει ἃ σωχράτῃ ἃ τὸ Om. ἃ 

29 οἷός a: οἷον CEF post σύνϑετος add. λόγος C 30 ὃς a πρὸς τῶ 
δριστῶ E post ὁριστὸν add. ὡς ἃ 81 ἐχείνου ἃ ϑυμός κτλ. 

cf. p. 364, 22 περιχαρδίου à 32 xai superscr. E 
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ζέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος, xoi τὸ αἴτιον τῆς ζέσεως, οἷον τὸ 'Opstig 84v 
ἀντιλυπήσεως᾽. 0 45 

Ὁ ? 

ωστε ὃ μὲν πρότερος ὃ εἰδιχὸς σημαίνει μὲν φύσιν: πράγματος; 
δείχνυσι δ΄ οὔ, ἤγουν ἀπόδειξις ὃ 

Y» » ε - 

οὐχ ἔστιν, ἤγουν οὐχ ὡμοίωται τῇ 
σι g. τὴ o e Ξίξει- ἐν γὰρ τῇ ἀποδείξει xal τὸ αἴτιον xal τὸ αἰτιατὸν λαμβάνεται" 

ὃ ὃς ῥηϑεὶς ὁρισμὸς τὸ αἴτιον μόνον ἔχει. ὁ δ᾽ ὕστερος ὁρισμὸς ὃ λέγων 

ον ἀπόδειξις τοῦ τί ἐστιν, ἤγουν 
ἐοικὼς τῇ ἀποδείξει xal οἷον τὸν ὁρισμὸν ἀποδειχνύων. διαφέρει δὲ τῆς 50 

ἀποδείξεως χατὰ τὴν ϑέσιν. zv μὲν γὰρ τῇ ἀποδείξει πρόχειται τὸ 

10 αἴτιον, εἶθ᾽ οὕτως ἐπάγεται ὡς συμπέρασμα τὸ αἰτιατόν" olov ὃ ϑυμούμενος 

ὀρέγεται ἀντιλυπήσεως, ὁ ὀρεγόμενος ἀντιλυπήσεως ζέει τὸ περὶ χαρδίαν 

αἶμα, ὃ ϑυμούμενος ἄρα ζέει τὸ περὶ χαρδίαν αἶμα" xai πάλιν ἐν νέφει πῦρ 

ἀποσβέννυται, ἀποσβεννυμένου τοῦ πυρὸς ψόφος γίνεται, ἐν" τῷ νέφει ἄρα 

ψόφος γίνεται, ἤγουν βροντή. ἐν δὲ τῷ ὁρισμῷ τῷ συνϑέϊτῳ ἀνάπαλιν 85r 

15 χεῖνται, τὸ μὲν αἰτιατὸν πρῶτον, τὸ δ᾽ αἴτιον ὕστερον: οἷον τὸ ᾿ϑυμός 
5 , - Ὁ, ^ 5 ', * ^ 

ἐστι ζέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἴματος Ov ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως xol “βροντή 
, ,F *, , 

ἐστι ψόφος ἀποσβεννυμένηυ πυρὸς ἐν νέφει. ὥστε ὁ αὐτὸς 

o^ 

' v γ᾽ [d , 4 τρόπος χατὰ ἄλλον μὲν τρόπον λέγεται ὁρισμός, ἤγουν εἰ ἔχει τ 

αἰτιατὸν πρῶτον τὸ δ᾽ αἴτιον ὕστερον, ὡδὶ δέ, ἤγουν χατὰ ἄλλον δὲ 

e 

, *, , , ^ ^ - - 

20 τρύπον, λέγεται ἀπόδειξις συνεχής, εἴπερ τὸ uiv αἴτιον χεῖται πρῶτον 
^3 ἮΝ n * ἣΝ , ἐν ^, ΠῚ 

τὸ δ᾽ αἰτιατὸν ὕστερην. εἶπε δὲ τὸ συνεχής, διότι ἢ ἀπόδειξις τὸ παντὶ 

δείχνυσι, τοῦτο δὲ ἐν μόνῳ τῷ πρώτῳ σχήματι δείκνυται, ἐν δὲ τῷ 
πρώτῳ σχήματι συνεχῶς xal χατ᾽ εὐϑεῖαν χεῖνται οἱ ὅροι χαὶ οὐχ ὡς ἐν 

- ^ , , bi - , Ld - — 4 

τῷ δευτέρῳ σχήματι T, ἐν τῷ τρίτῳ ὁ μέσος ἔξω χεῖται τῶν ἄχρων. 
ι 

, 

ρ. 9418 Διαφέρει yàp εἰπεῖν διὰ τί βροντᾷ xat τί ἐστι βροντή. τῷ σι 

^ 2. 

Διὰ piv τοῦ διὰ τί ἐδήλωσε τὴν ἀπόδειξιν, διὰ δὲ τοῦ τί ἐστι τὸν 

ὁρισμόν, λέγων διαφέρειν ταύτην τοῦ ὁρισμοῦ διὰ τὴν ϑέσιν τοῦ αἰτίου 

χαὶ αἰτιατοῦ. 

Ἔτι ἐστὶ xal ὁρισμὸς τῆς βροντῆς ὑλιχὸς ὁ λέγων ψόφος ἐν 
80 νέφεσι" τοῦτο δὲ γίνεται συμπέρασμα ἀποδείξεως, χαὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος 

ἀποδειχτὸς διὰ μέσου τοῦ εἰδιχοῦ ὁρισμοῦ. ὃ δὲ ὁρισμὸς ὃ εἰ- 1ῦ 

ἀμέσως ὑπάρχει τῷ ὁριστῷ, ϑέσις ἐστὶ δηλωτιχὴ τοῦ τί 
τὸ πρᾶγμα, ἤγουν τῆς οὐσίας τοῦ πράγματος, ἀναπόδειχτος. 1 (20 

35 ὡς φϑαάσαντες εἴπομεν, διαιρεῖται εἰς τὴν ὑπόϑεσιν χαὶ ϑέσιν. 

3 ὥστε ex Arist. scripsi: ὡς τὸ a: om. CEF μὲν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος ἃ 

6 post λέγων add. ϑυμός ἐστι ζέσις τοῦ περιχαρδίου αἵματος. δι᾿ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως ἃ 

10 τὸ συμπέρασμα ὡς E 11 ἀντιλυπῆσαι. τῷ ὀρεγομένῳ ἀντιλυπῇσαι περι- 

κάρδιον ἃ 12 τῷ ϑυμουμένῳ ἃ περιχάρδιον ἃ 14 τῶν συνθέτων ἃ 

15 τὸ tert. om. E 11 ἀποσβεννύμενος .C 19 δὲ om. ἃ 20 μὲν om. ἃ 

21] πᾶν ἃ 28 συνεχεῖς a: non liquet C 29 «at post βροντῆς colloce. E: 

0m. à 9l ἀποδειχτὸς scripsi: ἀποδειχτιχὸς libri 35 εἴπομεν] p. 35,1 sq. 

x 
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8 τουτέστι ἃ post πρᾶγμα del. ἤγουν τῆς οὐσίας τοῦ πράγματος C 4. ὃ 

τέστι ἃ ὅ οἷόν pr. E 7 τουτέστιν, Om. ἤγουν ἃ 8 et 11 ἀποδειχτός scripsi: à 

PHILOPONI I NALYT. POST. II 10. 11 [Arist. p. 942 11. 14. 20] 965 

Ρ. 934411 Ἔστιν ἄρα δρισμός. (8 

Νῦν ἀπαριϑμεῖται τὰ CI s τὸν τοῦ ὁρισμοῦ. xal φησὶν 
D 

^ χ 

ἐστὶν. ὁρισμὸς λόγος. δηλωτιχὸς τοῦ τί ἐστι τὸ πρᾶγμα dvamo 

οἷός ἐστιν 6 εἰδιχός. εἷς δέ 

ἐότι, διαφέρων τῆς ἀπο 

ἐστιν ὁ σύνὕϑετος. i ΚΗ 

» eo "xA 

τιν, ἤγουν ἕτερος, συλλογισμὸς co! 

ως τῇ πτώσει, ἤγουν τῇ ὃέ 
e 

στιν por ὃ DA ὃς xol αἀποῦδεί- 
ἘΞ 

7 " , ^ ΓΕ - 

ὅστις ἐστὶ xal ἀποδειχτός" ἀποδείχνυται γὰρ διὰ μέσου τοῦ εἰδιχοῦ. 

To EC. uz ως x ΒΞ ^3 p.94214. Φανερὸν οὖν ix τῶν ε 
- y Νῦν ἀναχεφαλαίωσιν ποιεῖται ὧν εἴρηχε. φανερὸν οὖν ἐστι πῶς 

e 
^ - 

ἔστιν ἀπόδειξις τοῦ ὁρισμοῦ xai πῶς οὐχ ἔστιν, ἤγουν ἀποδειχτὸς 

μέν ἐστιν 6 εἰδιχὸς ὁρισμὸς ὡς διὰ τῆς ἀποδείξεως ἐμφαινόμενος: μέσος 

γὰρ χεῖται δρισυὸς ὧν τοῦ μείζονος ὅρου" ἀπόδειξις δὲ οὐχ ἔστιν αὐτοῦ. 

χαϑὸ συμπέρασμα οὐ γίνεται. χαὶ πῶς τὸ τί ἐστι δείχνυσιν, ἤγουν 
ὁ [piv] δρισμὰς δείχνυσι μὲν φύσιν πράγματος, χαὶ πῶς οὐ um 

ἤγουν οὐ δείχνυσι ὃὲ mao; ὑπάρχον τινὶ ὑποχειμένῳ. χαὶ τίνων 

ἐστὶν ὁρισμός, τῶν ἁπλῶν, νοῦ xal ψυχῆς, τίνων δὲ οὔ, τῶν! Gldfnme. 
y 

͵ 

ς 
, ^ , 5» ἫΝ - “ 5" - Ἁ e * Ὗ 

τι οιᾶφερξει αὐτου. X2! πῶς 100 QUXOU χᾶι ξἕνος ἕν εται εἶναι 
- ΄ I] bl 

δρισμόν, xal πῶς οὐχ ἐνδέχεται εἶναι ds iE ἀπόδειξιν. οἷον 
M , v ^ e M ' , ^T Α WS 3, Y 

τῆς ἐχλείψεως ἔστι xai ὁρισμὸς xal ἀπόδειξις ἄλλως xoi ἄλλως" εἰ n 
J ΄ ' v - , - 2 ’΄ qa E , ^ 

1&p χωρίσεις τὴν ἔχλειψιν τῆς σελήνης τῇ ἐπινοία, δηλώσεις ταύτην OU 
POR , - , 5 ^ ^ 

σελήνῃ ϑεωρεῖς ταύτην, OU ἀποδείξεως δηλώσε'ς 
» - Ld - , ^ 

ὁρισμοῦ" εἰ OS ἐν τῇ 
σ ^ ὁ 5 δὴ ὃ " τὸ 

ὁτι ἐστιν ἐν αὐτῃ- 

p.94a390 Ἐπεὶ δὲ ἐπίστασϑαι οἰόμεϑα. 

m e [0] — - Ex o - . c Φ εὶ Qo - 
o Cc «x Αἴτιά εἰσι τέσσαρα, εἰδιχόν, ὑλικόν, ποιητιχὸν xn 

λεγόμεθα ἐπίστασθαι τὸ πρᾶγμ, ὅταν γινώσχωμεν τὴν αἰτίαν Ot 
n ν » ' [4 ' *, -“ b EP. b 4 Ἁ ΩΣ 

Ἣν ἐστιν, εἰτε τὴν ὁλιχὴν αὐτοῦ αἰτιᾶν εἰτε τὴν εἰοιχὴν Ξξι 

5 - ^^ * Y , i 

εἰπεῖν εἰοιχὸν Q'XlOV. ε 

3 , F-. ΄ ^N L4 M [d 3 2E. ^ M 

$ £OxlV 005t«0T$* 09 ὃς optaGp.os ? οὐσιώόης ειήίχον 

ἄλλων. ἀντὶ δὲ τ 
, cx 3 τί ἦν εἶναι ὁρισ 

αἴτιόν ἐστιν ὡς τὸ εἶδος xal τὴν οὐσίαν παριστῶν τοῦ πράγματος τὸ τί 
- » τ ?* Y v , 5 » ' ^N - , - ΄ 223 τ: — 
Tv ap ειναι &LOUXOV αἴτιον ἔστιν. αντι OZ τοὺ εἰπειν ὑλιχόν ειπε τὸ 

(D 

35 

40 

τοὺυ- 

πο- 

δειχτιχός libri ὃ γὰρ om. ἃ 12 ὡς CEF: ἤγουν ἃ 14 xai πῶς CEF: 

εἰπὼν a 15 μὲν prius delevi μὲν alt. om. a 17 οὔ CEF: οὐχ ἔστι a 18 πῶ 
E 

evan. F 20 ὁρισμὸν prius a: ὁρισμὸς CEF 91 ἐστιν, om. καὶ a an (ἀλ 

ἄλλως xa? xal ἄλλως om. a 22 χωρήσεις ἃ 24 ὅτι--- αὐτῇ minoribus litteris 

script. F 26 ποιητιχὸν, ὑλικὸν ἃ 30 ὁ alt. om. EFa οὐσιώδης alt. post 

colloc. a 91 ἐστιν om. E 

ς 
N ^y 

6e 
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T 

τίνων ὄντων ἀνάγχη τοῦτο εἶναι, ἤγουν «b εἶδος" τὸ γὰρ τίνων 85r 

ὄντων παριστᾷ τὴν ὕλην. ἐν χρείᾳ γοῦν γινόμεϑα τῆς ὕλης διὰ τὴν Ümó- 50 
-“ Y ^ *Q) [4 ' [4 e - 

στασιν τοῦ εἴδους" αὐτὴ yàp χάϑ᾽ αὑτὴν ἢ ὕλη τὸ ἀναγχαῖον οὐχ ἔχει, 
ἽΝ ' ^N ^ Ed , , —- , , e - » , 

ἀλλὰ διὰ τὸ εἶδος. ἐν χρεία γοῦν γινόμεϑά τινων ὑλιχῶν, ἤγουν λίϑων 

xal ξύλων, ὡς dy ὑποστῇ τὸ τῆς οἰχίας εἶδος: χαὶ πάλιν ἐν χρείᾳ γι- σι 

νόμεϑα τῆς συμμετρίας τῶν ϑερμῶν χαὶ τῶν ψυχρῶν χαὶ τῶν ὑγρῶν χαὶ 

τῶν ξηρῶν, ὡς ἂν τὸ τῆς ὑγείας εἶδος ὑποστῇ ἐν ἡμῖν. ἕτερον δὲ αἴτιόν 

ἐστιν ὃ πρῶτον ἐχίνησεν, ἤγουν τὸ ποιητιχὸν αἴτιον, ὡς ὃ πατὴρ ποιη- 

τιχὴν αἴτιόν ἐστι τοῦ παιδὸς ὡς πρῶτος τὸ σπέρμα χαταβαϊλὼν ἐν τῇ 85v 

10 μήτρᾳ. ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν ᾿τελιχὸν αἴτιον εἶπε τὸ τίνος ἕνεχα, ὃ 

ὕστερον ἐπιγίνεται" ὃ γὰρ ϑεμέλιος xat οἱ τοῖχοι χάριν τῆς οἰχίας γεγόνασι" 

τελιχὸν 1ὰρ τούτων αἴτιον τὸ εἶδος τῆς οἰχίας. πᾶσαι γοῦν αἱ τέσσαρες 
αὗται αἰτίαι διὰ τοῦ μέσου δείχνυνται, ἤγουν ὡς μέσοι ὅροι λαμβάνονται 

ἐν ταῖς ἀποδείξεσι xai εὑρίσχονται xal συνϑηρῶνται διὰ τῆς ἀποδείξεως. 

15 p.94a24 Τό τε γὰρ οὗ ὄντος τοδὶ ἀνάγχη εἶναι. 5 

᾿Απαριϑμησάωμενος τὰ τέσσαρα αἴτια xai εἰπὼν ἕχαστον τούτων μέσον 
ὅρον ἐν τῇ ἀποδείξει λαμβάνεσθαι xai δείξας τοῦτο ἐπὶ τοῦ εἰδιχοῦ, νῦν 

δείχνυσι χαὶ τὰ λοιπὰ μέσα γίνεσϑαι ἐν ταῖς ἀποδείξεσι διὰ παραδειγμάτων. 

xai προτίϑεται τὸ ὑλιχὸν αἴτιον, ὃ ἐδήλωσεν ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν οὗ ὄντος 

50 τοδὶ ἀνάγχη εἶναι" εἴπομεν γὰρ ὅτι ἢ ὕλη τὸ ἀναγχαῖον ἔχει διὰ τὴν 

τοῦ εἴδους ὕπαρξιν" ἀναγχαῖοι γὰρ ot λίθοι xal τὰ ξύλα διὰ τὸ εἶδος τῆς 15 

οἰχίας. ἐφερμηνεύων δὲ οἷον ἑαυτόν φησιν ᾿ὅταν uou ἀχούσῃς λέγοντος 

ὅτι οὗ ὄντος ἀνάγχη τοδὶ εἶναι, ἤγουν τὸ συμπέρασμα, uy, νόει τὸ οὗ 

ὄντος uíav πρότασιν: ἀδύνατον γὰρ &x μιᾶς προτάσεως συμπέρασμα Ὑγενέ- 
PIN ) 3 ο΄ ΄ ' ^ 5 ^ - 

35 σϑαι, ἀλλ᾽ ἐχ δύο τοὐλάχιστον᾽. xal λοιπὸν τὸ οὗ ὄντος δηλοῖ τὸ 

μέσον: ἑνὸς γὰρ uécou ληφϑέντος ἀνάγχη συμπέρασμα τίνεσϑαι: τὸ γὰ 

μέσον ἐστὶ τὸ συνδέον τὰς προτάσεις χαὶ αἴτιον τοῦ συμπεράσματος. πᾶς 
γὰρ υέσος xal ὑλιχὸν αἴτιον ὡς ἐν συλλογισμῷ λέγεται" εἰ γὰρ αἵ προ- 20 

τάσεις ὕλης λόγον ἐπέχουσιν ἐν τῷ συλλογισμῷ, ὥσπερ xal τὸ συμπέρασμα 
80 εἴδους, ὃ ὃξ μέσος αἴτιός ἐστι τῆς συμπλοχῆς τῶν προτάσεων, λοιπὸν xal 

*, ^ ΓΝ , Ὁ" , $4 *)5 2 - - ^ ^ - 

αὐτὸς ὕλης λόγον ἐπέχει, αλλ ἐν συλλογισμῷ. τοῦ ὃὲ πραγματος 7 
^ ^ * Ὑ ^ , -^ ΄ "^ , — —- 

εἰδιχὸν αἴτιον ἔσται τὸ μέσον T, ὑλιχὸν ἣ ἕτερόν τι. τέως γοῦν ἐνταῦϑα 
λαμβάνει τὸν μέσον ὑλιχὸν αἴτιον τοῦ πράγματος, ὅ ἐστιν ἡμίσεια τῶν 
- *, € - e 1 ^ * € Ml , e o , , , , 

δύο ὀρῶν" at γὰρ δύο ὀρϑαὶ γωνίαι ὡς ὅλον τί ἐστι διαιρούμενον εἰς 
ὃ, , » t y - c , S] 5» ' , ' v , 

35 δύο μέρη, ἤγουν ἡμισεύματα, ὧν ἕχαστόν ἐστιν ὀρῦη γωνία: τὰ δὲ μέρη 935 
e e 375 - e [74 bl L4 , €" , - , - e Le 

ὡς ὕλη εἰσὶ τοῦ ὅλου. ὥστε τὸ ἡμίσεια δύο ὀρϑῶν μέρος ὃν ὡς ὕλι- 

1 γὰρ scripsi: δὲ libri 2.3 ὑπόϑεσιν a 4 οὖν ἃ τινῶν CEF: τῶν ἃ 

6 zai primum a: om. CEF 1 post δὲ add. «ai ἃ 8 πρῶτος ἃ 

9 πρῶτον à 21 dvaq«aiov ἃ 22 ἐφερμηνεῦον a 24. 25 γίνεσϑαι ἃ 

25 ὄντος ex Arist. scripsi: ἐστι libri 28 ai yàp, om. εἰ a 31 ὕλης om. a 

post ἐν add. τῶ E 32 ὑλιχὸν --- εἰδιχὸν ἃ 35 post ἕχαστον add. ὅλον ἃ 

35.836 τὰ δὲ -- ὅλου om. a 
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[d ^ v ^ ΄ M Χ dida /* 2 - 

xbv αἴτιον λαμβάνεται. χαὶ 6 uiv Εὐχλείδης ἐν τῷ tp 
E EE - *, ΄ , , 5 , , ' A NA ^ , , 

δείχνυσι, πῶς ἢ ἐν ἡυιχυχλίῳ γωνία ὀρθή ἐστι. xal ἐπεὶ δυσχερές ἐστι 

παραστῆσαι τοῦτο τοῖς ἀγεωμετρήτοις ἐξ ὧν ἐχεῖνος εἴρηχε, φέρε ἡμεῖς 

ἐχλαβώμεϑα τοῦτο ὅσον ἀνήχει τῇ προχειμένῃ πραγματείᾳ. χαταγράφει 

χύχλον τὸ ΒΓ ΔΙ, x«i μέσον ἄγει διάμετρον εἰς δύο ἡμιχύχλια τὸν χύχλον 

διαιροῦσαν τὴν ΒΔ. ἄγει δὲ χατὰ χάϑετον εὐθεῖαν τὴν [Δ ἐπὶ τῆς DA. 80 
Ἁ *, ' ^t Μ᾿ - 5 ? 3n , € -- * M ΄ * 

ἐπεὶ Oi εὐϑεῖα ἐπ᾽ εὐϑείας σταϑεῖσα δύο ὀρϑὰς γωνίας ποιεῖ, λοιπὸν ἢ iv 

ἡμιχυχλίῳ γωνία, Y, ἢ BAU ἢ ἢ ΓᾺΔ, ἡμίσεια ἐστι τῶν δύο ὀρϑῶν’ τὸ γὰρ 

ἕν τῶν δύο ἥμισυ. ὄέξόειχται γοῦν ὡς T, ἐν ἡμιχυχλίῳ γωνία ὀρϑή ἐστι 

διὰ μέσου τοῦ ἡμίσΞξια δύο ὀρϑῶν. 

Τίνος ὄντος αἰτίου ἣ ἐν M γωνία ἐστὶν ὁρϑ ἡ; τοῦ B δηλον- 

ότι" τὸ γὰρ D, ἤγουν ἢ ἡυίσεια τῶν δύο ὀρϑῶν, αἴτιόν ἐστι τοῦ τὸ Α, 
- Ἢ - » - Ἂ , , , 

Tou» τὴν ὀρϑήν, τῷ D εἶναι, ἤγουν τῇ ἐν ἡμιχυχλίῳ γωνία. 

Ρ. 94188 Τοῦτο δ᾽ 7v. 35 

» e * L4 , 5 , - ks L4 ΄ , - -^ Ph. - 

Ηγουν ἢ ἐν ἡυιχυχλίῳ ὀρϑή, τοῦτο ἦν ἢ ἡμίσεια τῶν O00 ὀρϑῶν. 

τοῦτο ὃξ, ἤγουν f, ὀρϑή, ταὐτόν ἐστι τῷ τί Tv εἶναι, ἤγουν τῷ ὁρι- 
Oud αὐτῆς" ὃ γὰρ λόγος xai ὁ ὁρισμὸς αὐτῆς τοῦτο σημαίνει, τὴν 

Ó ὀρϑην. ταὐτὸν γάρ ἐστιν ὁ ὁρισυὸς ὁ χυρίως xai τὸ Optotóv* τὸ τὰρ 

ὄνομα ὁρισμός ἐστι συνεπτυγωένος, ὁ Oi ὁρισμὸς ὄνομα ἐξηπλωμένον. 40 

p.94335 ᾿Αλλὰ μὴν xal τὸ τί ἦν εἶναι αἴτιον. 

Ἤγουν ἀλλὰ μὴν χαὶ ὁ ὑλιχὸς ὁρισμὸς δέδειχται μέσος λαμβανόμενος 
ἐν τῇ ἀπόδείξε! 

2 
*» , *, «-- (C Ἁ ^) ΄ , , 

Τὸ υέσον. ἐνταῦϑα τὸ ':0' ὡς παρέλχον ληπτέον. 
΄ 

ι Τὸ διὰ τί οἱ δίηδοι τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐπολέμησαν, τοῦτο ζητεῖ τίς 

ἐστιν ἢ ποιητιχὴ αἰτία τοῦ πολεμεῖσϑαι τοὺς ᾿Αϑηναίους παρὰ τῶν 
Μήδων. xai ἐνταῦϑα μέλλει δεῖξαι ὅτι τὸ ποιητιχὴν αἴτιον μέσον ἐν τῇ 50 

ἀποδείξει EC ποιητιχὸν δὲ αἴτιον τοῦ πολέμου ἐστὶ τὸ τοὺς ᾿Αϑη- 
P] γαΐους ust' ᾿Ερετριέων πρώτους εἰσβαλεῖν εἰς Σάρδεις. ἔστι δὲ ἢ 

e ΄ 4 3x mI ΄ LA fo τελὴ - ἜΝ. LT M ὃ ΠΝ e ^) 

ἱστορία τοιαύτη" at Σαρδεις ἢ πόλις ὑποτελὴς ἦν τοῖς Μήδοις" οἱ ὃ 
) - UJ - »p , , Σ , H ^N - [4 
Αϑηναῖοι μετὰ τῶν 'Eps:préov ταύτην ἐπολιόρχησαν, xai διὰ τοῦτο οἱ 

Mzàot χατὰ τῶν ᾿Αϑηναίων πόλεμον ἐχίνησαν. 

2 post ἐν add. τῷ ἃ 5 tom. ἃ 6 à prius seripsi: 7 libri 7 στα- 

ϑεῖσα a: σταῦη CEF ὀρϑῶν ἃ post ποιεῖ add. 7j δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἃ 

8 αῇ7 a ἡμίσεις εἰσὶ a 9 ἡ superscr. E ἐστὶν ὀρϑὴ a 
ll ante τίνος add. τίνος ὄντος ὀρϑή ἃ ἐστὶν om. ἃ 18 τὴν --- γωνίαν ἃ 

15 ante ἤγουν add. Τοῦτο δ᾽ ἦν ἃ τοῦτο ἦν (ras. E) ἡ ἡμίσεια CEF: τῷ ἡμίσει ἃ 

16 τὸ τί EF 17 αὐτοῦ alt. l. ἃ 18 6 prius om. a 19 συνεπυγ- 

μένος ἃ 20 τοῦ a (A Bfdu M, pr. c) ante αἴτιον add. τὸ CEF: om. a 

Arist. 24 post τὸ add. δὲ ἃ 25 περὶ a 26 τὸ om. a 

28 πρώτους μετ᾽ ἐρετριέων ἃ 
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(n^ p.94b8 Ὅσων δὲ αἴτιον τὸ ἕνεχα τινος. | 

Ὅσων δὲ πραγμάτων ἐστὶ τὸ ἕνεχαά τινος αἴτιον, ἤγουν τὸ 86r 
τελιχὸν αἴτιον. τοιαῦτα εἰσιν οἷα μέλλει εἰπεῖν: δεῖ γὰρ προσϑεῖναι τὸ ὃ 

τοιαῦτα siot πρὸς ἀπόδοσιν τοῦ λόγου. οἷον διὰ τί περιπατεῖ ἀπὸ 

5 δείπνου ὃ Σωχράτης; ἵνα ὑγιαίνῃ" τοῦτό ἐστι τὸ τελιχὸν αἴτιον. χαὶ 

διὰ τί οἰκία ἐστίν; ὅπως συντηρῶνται τὰ Siu xal αὐτὸ τελιχὸν 

αἴτιον. τὸ γὰρ ἐρωτᾶν διὰ τί δεῖ περιπατεῖν ταὐτόν ἐστι τῷ λέγειν τίνος 

ἕνεχα ὃεῖ περιπατεῖν, ἤγουν ζήτησίς ἐστιν ἐνταῦϑα τοῦ τελιχοῦ αἰτίου" 
, ' μὰς b] ^ δ ἘΣ ἢ , - 5T» ^ ' M € δ ^ 

χαϑόλου γὰρ ὃ ἐρωτῶν τὸ διὰ τί ζητεῖ αἰτίαν ἣ ποιητιχὴν T, ὑλιχὴν 7, 10 

10 ἄλλην τινά. ἐνταῦϑα δὲ ζητεῖ τελικήν. τὰ βρώματα puce ἐν τῷ στό- 

ματι χεῖνται τῆς γαστρός, Ὁ ἐν τῷ στομάχῳ, χαὶ διὰ τοῦτο gue 
Ξτὰ δεῖπνον, ἵνα ὑπὸ τὴν Ἰλστερα ipe enum ἐν ταύτῃ zl (ἢ 

a) 
A τὴ 2 εἰ ω ct x 

CE γὰρ ἀξιολογώτερον πέττονται χαὶ οὕτως τρόφιμα γίνονται τοῦ ὅλου σώματος. 
εἰ δ᾽ ἐν τῷ στόματι τὴς γαστρὸς ἐμβραδύνουσιν, ἄπεπτα μένουσι xal 

15 συσσήπεται" Olev xal αἱ δυσωδίαι γίνονται ἐν τοῖς στόμασι τῶν ἀνϑρώπων 

xai ἐρυγαὶ ὀξώδεις xal χνισσώδεις, xal νοσεῖν ἐντεῦθεν συμβαίνει τὸν ἄν- 16 
Ἁ II] ^ , Ld - 

ϑρωπον. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ συγχεχυμένως πως ὁ συλλογισμὸς παρὰ τῷ ᾿Αριστο-. 

píps ἡμεῖς τοῦτον προσσαφηνίσωμεν, ἵνα μὴ δυσχερές τι el {ἢ L—- [0] c (ἢν “ἥν [0] εἰ (η- c .Ξ - 
E 

xal πρόσαντες ἐν τῇ τοῦ χειμένου ἐξηγήσει ἐφεύρωμεν. τοῖς σχεύεσι δεῖ 

20 σωτηρίαι οἷς δὲ δεῖ σωτηρίας, diee σχέπης" τοῖς σχεύεσιν ἄρα δεῖ σχέ- 
πῆς, ἤγουν οἰχίας. ἐλάττων ὅρος τὰ σχεύη, μείζων τὸ χρεία σχέπης. xal 
πάλιν τῷ Σωχράτει δεῖ τοῦ ὑγιαίνειν: ᾧ ὃὲ δεῖ τοῦ ὑγιαίνειν, τὸ ἀπὸ 

δείπνου περιπατεῖν" τῷ Σωχράτει ἄρα ὑπάρχει τὸ ἀπὸ δείπνου περι- 20 

πατεῖν. ὅρα πῶς χαὶ ἐπὶ τούτου τοῦ δυο σον ὃ ἐπ ὅρος ἐστὶ τὸ 

95 τελιχὸν αἴτιον, ἤγουν ἢ ὑγεία, xal ἐπὶ τοῦ προτέρου μέσος ὅρος i σωτηρία. 

εἶτα προσσυλλογίζεται τὴν μείζονα πρότασιν μεταλλάξας τοὺς ὅρους τῆς 

μείζονος προτάσεως x«i λαβὼν μείζονα ὅρον τὸ ὑγιαίνειν, τὸ δὲ ἀπὸ δεί- 

πνου περιπατεῖν ἐλάττονα, τὸ D. μετήλλαξε δὲ τοὺς ὅρους διὰ τὸ ταυτί- 

ζεσϑαι: ταὐτὸν γάρ ἐστι τὸ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν xal τὸ ὑγιαίνειν, 

80 ὥσπερ xal ἐπὶ τοῦ γελαστιχοῦ xal τοῦ ἀνθρώπου" ἐπεὶ δὲ ταυτίζονται, 25 

ἀδιάφορόν ἐστι τὸ ϑάτερον αὐτῶν λαβεῖν T, ὑποχείμενον T, χατηγορούμενον. 

μέσον δὲ ὅρον λαμβάνει τὸ D, ἤγουν τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία πρὸς 

τῷ στόματι τῆς γαστρός. xal συλλογίζεται οὕτως: τῷ ἀπὸ δείπνου 

περιπατοῦντι χρεία τοῦ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία ἐν τῷ στόματι τῆς 

35 γαστρός: ᾧ δὲ χρεία τούτου, τούτῳ ὑπάρχει τὸ ὑγιαίνειν. ἔστι δὲ τὸ μὴ 
ἐπιπολάζειν τὰ σιτία ἐν τῷ στόματι τῆς γαστρὸς οὐχὶ τελικὸς ὁρισμὸς 

1 lemma a: om. CEF 5 χαὶ ---ἴ αἴτιον om. EF 6 an τελιχὸν (0v)? — yàp scripsi. 

δὲ libri ἐστι 0m. ἃ 9 ὑλιχὴν — ποιητιχὴν ἃ 10 τελιχὸν ἃ 14 ἐμβραδύνωσιν E 

μένοντα ἃ 15 immo συσσήπονται, at cf. p. 373, 1 αἱ om. ἃ 16 χνισώδεις ἃ 

11 ἀλλ᾽ om. ἃ 18. τοῦτο προσαφηνίσωμεν ἃ 20 οἷς --- σωτηρίας om. ἃ δεῖ alt. 

CEF: χρεία ἃ 21 post μείζων add. ὅρος ἃ 26 προσυλλογίζεται fort. recte a, at 

ef. p. 379, 8 380,1 28 περιπατεῖ a, 29 περιπατεῖ τῷ ὑγιαίνειν ἃ 90. 81 διά- 

φηρόν ἃ 32 δὲ om. a 33—36 καὶ ---τῆς γαστρός om. a 

——— 
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τῆς ὑγείας ἀλλὰ εἰδικός. ὑγείας δὲ λέγει οὐχὶ τῆς χαϑόλου ἀλλὰ τῆς 801 
e 

ix τροφῆς γινομένης. τῆς δὲ χαϑόλου ὑγείας δρισμός ἐστι συμμετρία τῶν 
τεσσάρων χυμῶν. 

Τὸ ὑγιαίνειν Α, ἤγουν μείζονα ὅρον. ἴσως τις ἀπορήσει, εἰ τὸ 
5 ὑγιαίνειν τελιχὸν αἴτιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν, προέχειτο δὲ 30 

5 - - ΄ ' wv ΄ , ' τῷ 

ὑτῷ ὃδεῖζαι ὡς xai τὸ τελιχὸν αἴτιον λαμβάνεται μέσος ὅρης iv τῇ ἀπο- ! 
δείξει, πῶς ἐνταῦϑα μείζονα ὅρον ἔλαβε τὸ ὑγιαίνειν. χαὶ φαμὲν ὡς 

τοῦτο προσσυλλογισυός ἐστι τῆς μείζονος προτάσεως τοῦ συλλογισμοῦ" ἐν 

γὰρ τῷ συλλογισμῷ μέσος ὅρος χεῖται τὸ ὑγιαίνειν. τὸ Oi ἔστω δὴ 

10 ἀντὶ τοῦ “ χατηγορείσϑω᾽ ληπτέον. 
5 - * ' ΄ 

Καὶ τοῦτο, ἤγουν τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία, ὑπάρχει: ὑγιεινόν" 

δοχεῖ qp, ἤγουν παρὰ πάντων ὁμολογεῖται, ὁρισμὸς εἶναι τῆς ὑγείας 
a 4, A 25 d ' , 

t0 UT ἐπιπολάζειν τὰ σιτία. 
΄ a v - M » bi E^ o A , ^ 

Τί οὖν τὸ αἴτιον τοῦ τὸ Α΄, ἤγουν τὸ οὗ Évexa, xouxíov τὸ 40 

15 ὑγιξινόν, ὃ ὡς τελιχὸν αἴτιον ἔχειτο ἐν τῷ συλλογισμῷ, ὑπάρχειν τῷ DP 
Y - EON 2d ASH NECS: x. ES DE AE ἤγουν τῷ περιπατεῖν; xal φησὶν ὡς τὸ D, ἤγουν τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ 

σ , - ^ , 

σιτία. τοῦτο OÉ, dus τὸ μὴ ἐπιπολάζειν, ἐστὶν ὥσπερ ὁρισμὸς 

x 

$ , » - ' ^ e , ^ » 

3d ἤγουν τῆς ὑγείας" xal γὰρ οὕτως ἀποδοϑήσεται τὸ ἃ, ἤγουν 

εἴ τις μέλλει ἀποδοῦναι δρισμὸν τοῦ A, ἤγουν τοῦ ὑγιεινοῦ, τοῦτο ἀποδώσει 

20 τὸ μὴ ἐπιπολάζειν. 

- 

p.94b520 Διὰ τί δὲ τὸ B τῷ ἐστίν: 
D 

ν [7 ^ - 4 X. - * A, 
ὥσπερ ἔδειξε τὸ ὑγιεινὸν ὑπάρχειν τῷ D, ἤγουν τῷ ἀπὸ δείπνου 

MJ 

fas 

TA 

περιπατεῖν, διὰ υέσου τοῦ DB, τοῦ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία, οὕτως πειρᾶ- 45 

ται δεῖξαι ὡς τὸ DB, τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία, ὑπάρχει τῷ D, ἤγουν 
x 25 τῷ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν, διὰ μέσου τοῦ Α, ἤγουν τοῦ ὑγιεινοῦ, τὰ 1 

ταυτιζόμενα QU ἀλλήλων CEN ταυτίζονται δέ, ὡς εἴπομεν, τὸ ἀπ 
e 

^ , y! e * ' , , Ἁ , 

οείπνοῦ περεξατεῖν και τὸ ὑγιαίνειν. ὠσπξερ χαὶ τὸ ἐχλείπειν τὴν σελήνην 

σ , 

δείξει τις διὰ τῆς ἀντιφράζεως, xal ὅτι ἢ σελήνη ἀντιφράττεται, διὰ τῆς 
2B cae 3 Ξ SORT ΠΝ OMNE DER χλείψεως. πλὴν ὅταν f ἀπόδειξις γένηται διὰ τοῦ πρώτου αἰτίου, ἔστιν 

- 'N , , ^ p -— . ^ » - 

ὄξιξις" ὅταν oi διὰ τοῦ αἰτιατηῦ δειχϑῇ τὴ αἴτιον, αποηόειςις 50 80 1$ τυρίως ἀπ 
, , 

Ὕ μὲν γίνεται, οὐ χυρίως δέ" δεύτερον γὰρ μέτρον xal ἔχπτωσιν ἔχε! ἀποδείξεως. 
en! 

M 

p.94b21 Δεῖ δὲ υεταλαμβάνειν τοὺς λόγους. 

Ἤγουν τοὺς συλλογισμούς. ἐπεὶ γὰρ συγχεχυμένως ἐξέϑετο τοὺς 

1 immo λέγω 2 γενομένης ἃ 4 τῷ utrobique a 9 ὑγιαίνει a τὸ à 
7 ἐλάμβανε a 8 προσυλλογισμός a 9 δὲ ἃ: om. CEF 11 ante χαὶ add. 

lemma «xai τοῦτο — τὸ ὑγιεινόν à 14 τί οὖν αἴτιον τῷ T τοῦ τὸ ἃ ὑπάρχειν. τὸ οὗ 

ἕνεχα lemma ἃ 15 ὃ EFa: 7; C τοῦ T ἃ 16 τὸ ἃ a 18 ἀπο- 
δειχϑήσεται ἃ 20 μὴ om. EF 28 post σιτία add. δηλονότι E, post ἐπιπο- 

λάζειν a 28.24 οὕτως --- τὰ σιτία om. ἃ 24 ὑπάργειν ἃ 25 τὸ (ante 

ἀπὸ) à 26 ταυτίζεται ἃ εἴπομεν] p. 318,29 97 xai alt. om. a 

31 χυρία a γὰρ CFa:.26 E 88 συγχεχυμένως om. a 
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συλλογισμοὺς xal οὐχ ἰδίᾳ ἔϑετο τὸν συλλογισμὸν ἰδίᾳ δὲ τὸν προσσὺλλο- 86r 

γισμὺν τῆς μείζονος προτάσεως, φησὶ λάβε τούτους ἰδία, xal οὕτως 
ἕχαστα σαφῇ σοι γενήσεται". 

Ρ.940928 Αἱ δὲ γενέσεις ἀνάπαλιν ἐνταῦϑα. | 

5 Φέρε πρὸ τῆς τοῦ χειμένου ἐξηγήσεως περὶ αὐτομάτου xal τύχης 86v 

μιχρόν τι φιλοσοφήσωμεν, ἵνα μὴ f, ἀχολουϑία τῆς τοῦ χειμένου ἐξηγή- 

σεως ἐχχρούηται. τὸ αὐτόματον ϑεωρεῖται ἐν τοῖς ὑπὸ τῆς φύσεως γινο- 
μένοις οὕτως. ὃ γὰρ χατὰ τὸν σχοπὸν τὴς φύσεως ἀποβαίη, xaU' ὃν τοῦτο 

χεχίνηχε, τοῦτο λέγεται φυσιχὸν xal χατὰ φύσιν. τὸ δὲ παρὰ τὸν σχοπὸν ὅ 

10 τῆς φύσεως γενόμενον λέγεται αὐτόματον ὡς αὐτομάτην xal παρὰ τὸν 

σχοπὸν τῆς φύσξως γενόμενον. οἷον λίϑος ἀπὸ τοῦ ὄρους ἀποχοπεὶς ὑπὸ 

τῆς ἐνούσης αὐτῷ φυσιχῆς δυνάμεως τοῦ χινεῖσϑαι, ἣν ἔσχηχεν ἐχ τῆς 

ὕλης, ἤγουν τῆς ἐν αὐτῇ βαρύτητος, χεχίνηται χατὰ φύσιν χαταλαβεῖν τὸν 

οἰχεῖον τύπον" οἰχεῖος δὲ τόπος ἐστὶ τῶν βαρέων 6 χάτω, ὥσπερ xai τῶν 

15 χούφων ὁ ἄνω. χαταλαβὼν οὖν τὸν χάτω τόπον ἔστη τῆς χινήσεως" τὸ 
γὰρ σχηπιμώτατον τέλος τῆς ἐν τῷ λίθῳ φύσεως, οὔ χάριν αὕτη τοῦτον 10 

ἐχίνησεν, ἐστὶ τὸ τὸν οἰχεῖον τόπον χαταλαβεῖν, χαὶ λέγεται τοῦτο φυσιχόν. 

εἰ δέ mou ὃ λίϑος χαταλαβὼν τὸν χάτω χῶρον ἐπιτήδειος εἰς χαϑέδραν 

γέγονεν ἐν τῷ περιαιρεϑναι τῷ χατέρχεσϑαι ἃς εἶχεν ἐξοχὰς wal τετρα- 

20 γωνισϑῆναι, τοῦτο αὐτὸ τὸ εἰς χαϑέδραν ἐπιτήδειον γεγονέναι λέγεται αὐτό- 

ματὸν ὡς αὐτομάτην γενόμενον χαὶ οὐ χατὰ τὸν σχοπὸν τῆς φύσεως. f, 

δὲ τύχη ϑεωρεῖται ἐν τοῖς χατὰ προαίρεσιν γινομένοις xai ἐν τοῖς χατὰ 16 

διάνοιαν, Ty[o0v τοῖς χατὰ τέχνην γινομένοις: τὰ γὰρ τεχνητὰ πᾶντα, οἷον 

ὅλη οἰχία, ἐκ τέχνης ἔσχον τὴν γένεσιν: αἱ δὲ τέχναι ἐξ ἐπινοίας τῶν 

25 ἀνθρώπων ἐφεύρηνται. χατὰ προαίρεσιν δὲ λέγεται τίνεσϑαι τὸ λούσασϑαι, 

ὃ εἰς ἀγορὰν χατελῦεϊν xai ἁπλῶς ὅσα ἐχ τῆς προαιρέσεως τὴν γένεσιν 

ἔσχηχεν. εἰ γοῦν τις ᾧρετίσατο λούσασϑαι xal τούτου χάριν ἐβάδιζε, 

ὕτό ἐστι τέλος προαιρετόν: ὃ γὰρ προύρηται, xal εἰς τέλος ἐχβέβηχεν. 

(OE χατερχόμενος εἰς τὸ βαλανεῖον ἐνέτυχε χρεωφειλέτῃ τινὶ xai ἔλαβεν 20 
; 

E 
ὯΔ, ὠὰ * - ΄ NIU - - TRAC 12 , 

ὃ δέδωχεν αὐτῷ χάριν δαάνους, τοῦτο τὸ λαβεῖν τὸ δάνειον λέγεται τυχὴη- (). 

ρὸν xal τύχη ὡς παρὰ τὸν σχοπὸν τῆς προαιρέσεως γενόμενον" ἄλλο γὰρ 

προϑεμένης τῆς προαιρέσεως, ἤγουν τὸ λούσασϑαι, τοῦτο ἀπέβη. ὁμοίως 

δὲ χαὶ ἐν τοῖς ἀπὸ τέχνης γινομένοις ἢ τύχη ϑεωρεῖται. otov t, ὑγεία 
ἀπὸ τῆς ἰατριχῆς τέχνης γίνεται xai τέλος αὐτῆς ἐστιν: ὡσαύτως xal ἣ 

35 σωτηρία τῆς νηὸς τέλος τῆς χυβερνητιχῆς. εἰ μὲν οὖν $ ὑγεία ἐπιγένηται 

1. 2 προσυλλογισμὸν ἃ 2 τούτους CEF: τοὺς ἃ οὕτω post 3 σοι superscr. E 

ὃ. got om. ἃ γένηται a 9 ψυχῆς (quod correxit b) a 6 φιλοσοφήσομεν à 

9 χεχίνηχε scripsi: χεχίνηχας libri 11 ὑπὸ CEF: ἀπὸ ἃ 18 αὐτῶ Ca 

18 τὸν χῶρον τὸν χάτω EF 19 χατέγεσϑαι ἃ 20 fort. τὸ αὐτὸν cf. vs. 30 

24 ὅλη scripsi cf. ad p. 383,29: ὕλη libri 20 γίγνεσθαι C: om. a 21 ἠρετή- 
Gato ἃ 28 mpoatpettxóv a προηρήσατο CFa 29 εἰ ἔτυχε ἃ 

90 ἔδωχεν ἃ δανείου ἃ 33 ὑγίεια itemque vs. 39 ἃ 95 ἐπιγένοιτο E 

"9 £N ! 

ud dim ^, 

r 
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τῷ νοσοῦντι &x τῶν προσφερομένων heces παρὰ τοῦ ἰατροῦ, τέλος 8 

λέγεται. τεχνητόν: τὴς γὰρ ὑγείας ἢ τέχνη ἐστοχάζετο. εἰ O& πυρέττων so 

το 
e^ x S E] T6 xal τ ὑπερβολικῶς προσήγαγεν ἑαυτῷ ὕδωρ ψυχ τὴν 

τῆς δίψης ἴασιν, ἐντεῦϑεν ὃξ συν μὴ αὐτῷ ἀπαλλαγῆναι τῆς νόσου xai 

ὑγείαν λαβεῖν, οὐ τεχνητὸν λέγεται τότε ἢ ὑγεΐα ἀλλὰ τυχηρὸ 
΄ 

ν χαὶ τύχη, 

ὡσαύτως xai 6 χυβερνήτης εἰ μὲν ἀπὸ τῆς χυβερνητιχὴς τέχνης σωτηρίαν 
e 

, [4 

ἐπάξει τῇ χλυδωνιζομένῃ νηΐ, τότε ἢ σωτηρία τὴς νηὺς ὡς χατὰ τὸν 

σχοπὸν τῆς τέχνης προβᾶσα λέγεται τεχνητὸν τέλος. εἰ ὃξ πολλάχις ὁ 80 

* " 

, , , » 

χυβερνήτης ἀπέχαμε πρὸς τὰ ἐγειρόμενα χύματα xal τὸ μὲν ἱστίον ἐσχίσϑη 

ἀνέμου xal τὸ πηδάλιον διερράγη, τὸ O& πλοῖον 
ν 

10 παρὰ τῆς σφοδρότητος τοῦ 

τὶ a oq Xx S φερόμενον ἄτερ χυβερνήσεως παρὰ τῶν χυμάτων εἰς λιμένα χατή 

διεσώϑη. τότε ἢ τῆς νεὼς σωτηρία τυχηρὰ λέγεται xol οὐχ ἀπὸ RUNS 

λέγεται 0$ xol ἢ τύχη αὐτόματον. ὡς χαὶ ab μάτην τὴν σύστασιν 
Y : . x : 
ἔχουσα xal οὐ χατὰ τὸν σχοπὸν τῆς προαιρέσεως T, τῆς τέχνης. ὥστε i i i i 

15 πᾶν μὲν τυχηρόν ἐστι xal αὐτόματον, οὐ πᾶν δὲ αὐτόματόν ἐστι xal 80 

τυχηρόν. χαϑολιχώτερον ἄρα τὸ αὐτόματον τῆς τύχης. ἀλλ᾽ ἀρχτέον i D n D i - n 

τῆς ἐξηγήσεως τοῦ χειμένου. 

Αἱ δὲ ενέσεις ἀνάπαλιν ἐνταῦϑα. διὰ μὲν τοῦ ἐνταῦϑα 
€. Ἁ Ν v ^ ἐδήλωσε τὰ τελιχὰ αἴτια, ὃ 
"^ ' , b s . Id d Ἁ ' LI , 

20 ἐδήλωσε τὰ ποιητιχᾶ. γένεσιν ΟΞ Λεγξι τὴν tàGtv τὴν χατὰ τὸν ypovov 
, 

ἐπὶ τῶν χατὰ χίνησιν αἰτίων 8 e» [O 1d ce o c 

τοῦ αἰτίου τε xal τοῦ αἰτιατοῦ; ὠνόμασε δὲ τὴν τάζιν ταύτην γένεσιν, 

διότι περὶ τάξεως γινομένων πραγμάτων ϑεωρεῖ. χαὶ διὰ τοῦτο τὴν 
τάξιν γένεσιν εἴρηχεν. εἰπὼν (dp, πόσα τὰ αἴτια xal τίνα εἰσί, νῦν λέγει 40 

xal χατὰ τί ἀλλήλων διαφέρουσι. φησὶ γοῦν ὡς ai γενέσεις, ἤγουν τὰ 
Z - - v ' , » τι ^ , *, c 

35 αἴτια τὰ τελιχὰ xo ποιητιχά, ἀνάπαλιν ἔχουσιν ἐν τῇ ἀχολουϑήσει. ἐχεῖ 
Ἂν , , - - ^ , » 

μὲν γάρ, ἐπὶ τῶν ποιητιχῶν, δεῖ προγενέσϑαι τὸ μέσον, ἤγουν τὸ 
΄“" 

* (a 
' » e , o € τῶ) [cd , 

TO'fTtZOV QtttovV. ὁ U£O60S 0pos χξιται ἐν τῇ αἀποὼςξ teet, εἰ οὕτως χξνΞ- 

N v σϑαι τὸ D, ἤγουν τὸ ἔσχατον ἐν τῷ [᾿ xs(uzvov. ἐν 1ὰρ τῷ [᾿ κεῖται 
ΞΕ dic Us P Nudes tL c 2v ÀCEostoé EUST A eb ps: 

τὸ πρητέρους εἰς Σάρδεις ust  P;psipteov εἰσβαλεῖν, e» (^ 
1 ᾿Αϑηναῖοι, ἀρὰν 

, ^ . ^ LA - -T , , T ) 

30 μείζων Oi ὅρος ὁ Μιηδιχὸς πόλεμος. πρῶτον οὖν Ἰέγονε τὸ μέσον, εἰ 

οὕτως ἐπηχοληούϑησε τὸ D, Προ τὸ τοὺς ᾿Αϑηναίους πολεμεῖσθαι ὑπὸ 45 

τῶν Mov. ἐνταῦϑα δέ, f ζοῦν ἐπὶ τῶν τελιχῶν αἰτίων, πρῶτον γέγονε 
τὸ χείμενον ἐν. τῷ ἐσχάτῳ ὅρῳ, ἤγουν τὸ [' χεῖται δὲ τὸ ἀπὸ δείπνου 

περιπατῆσαι. τὸν Σωχράτην: εἶθ᾽ ὕστερον γέγονε xai τὸ οὗ ἕνεχα, 

85 ἤγουν τὸ τελιχὸν αἴτιον, ἢ ὑγεία" αὕτη γὰρ χεῖται μέσος ὅρος ἐν τῇ 

ἀποδείξει. 

ὃ vid cac] tb in ras. F 4 αὐτῷ ἀπαλλαγῆναι om. ἃ 5 ὑγίεια ἃ 
T ὡς om. ἃ τὸν Om. ἃ 9 τὴν ἐγειρομένην θάλατταν ἃ 12 νηὸς ἃ 

18 δὲ om. C an (ζαὐτογμάτην᾽ cf. p. 380, 10. 21. post μάτην add. zai a 

14 οὐ om. a 15 μὲν om. a 16 τέχνης a 19 ἐπὶ ex Arist. scripsi: ἐκ 

libri . 20 τὴν alt. om. a τὸν Om. à 2] τε om. a 23 εἰπὼν — 24 

διαφέρουσι om. ἃ post vov ras. E 28 v alt. a: τρίτω CEF 32 δέ om. a 

33 τὸ alt.] o in ras. E 85 γὰρ αὕτη a 
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p.94»297 Ενδέχεται δὲ τὸ αὐτὸ xai Évexd τινος εἶναι xai ἐξ 86v 

ἀναγχης. 

2 - τὶ Ty iai » Ty Σ ΄ E , Ενταῦϑα ὃ ᾿Αριστοτέλης ἄλλο τι ϑεώρημα λέγει. μὴ ἀχριβολογούμενος 50 
^N » κ - 5» - € - [ed ) ^T e ^ o ^ , , 

δὲ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν “οὗ ἕνεχα᾽ εἶπεν ἕνεχαά τινος" ἕτερα γὰρ ἀλλήλων 

5 εἰσὶ τὸ οὗ ἕνεχα xal τὸ ἕνεχά τινος. ἕνεχα γάρ τινος λέγεται πᾶντα τὰ 
πρὸ τοῦ τέλους γινόμενα ἀφορῶντα ὃὲ πρὸς ἀπάρτισιν τοῦ τέλους, ὡς 6 

ϑεμέλιος, oi τοῖχοι καὶ ὁ ὄροφος ἕνεχα τοῦ τέλους εἰσὶ τῆς olxíac* οὗ 

o2? δ Évexa λέγεται τὸ τελιχὸν αἴτιον, ἤγουν ἢ οἰχία: χάριν γὰρ τῆς οἰχίας 

προξγένοντο τοῖχοι xoi ϑεμέλιοι. ἐξ ἀνάγχης δὲ νόει τὸ ὑλιχὸν αἴτιον 

10 διὰ τὸ τὴν ὕλην ἀναγκαίαν λέγεσθαι: ἀναγχαῖα γὰρ ot λίϑοι xai τὰ ξύλα 811 
1 e ?( o0 S UN - AE NUN EY , L , , 

xai οἱ πλίνϑοι, ἃ ὕλη εἰσὶ τῆς οἰκίας, διὰ τὸ ἐν χρείᾳ τούτων γίνεσϑαι 

τὸν οἰχοδομήσοντα οἰχίαν. φησὶ Ἰοῦν ὡς ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ xal ἕν 
- 

πρᾶγμα δείχνυσϑαι xol διὰ τοῦ ἕνεχα τινος, ἤγουν τοῦ τελικοῦ αἰτίου, 
et i5 ΄ 

χαὶ ἐξ ἀνάγχης, ἤγουν διὰ τοῦ ὑλιχοῦ αἰτίου. 

15 ρ.94028 Οἷον διὰ τί δίεισι διὰ τοῦ λαμπτῆρος τὸ φῶς; 5 

λαυπτῆρας νόει 7| τὰ ὑέλια, ἃ διὰ τῆς γυψεμπλαστιχῇς τέχνης ἐ IAGIETCHDNS NOEL] ES je DEPT Ts CE JOE 
τίϑενται ταῖς οἰκίαις χάριν τοῦ φωτίζεσϑαι ταύτας, T, τὸ &x δορᾶς λεπτῆς 

χατασχευασϑὲν ἐξ ἐπινοίας τῶν ἀνθρώπων χάριν τοῦ μὴ τοῖς λίϑοις προσ- 

χρούειν τοὺς νύχτωρ βαδίζοντας. ἢ γοῦν δορὰ χαὶ τὰ ὑέλια φυσιχά εἰσιν, 

20 ὧν τοὺς πόρους T, φύσις μεγάλους πεποίηχε" τεχνιχὰ δέ εἰσι τὰ γυψεμ- 10 
Y * Y /C ' ev. e , M ^ M 5 - 

πλαστιχὰ οἷς ἐντίϑενται τὰ ὑέλια' ὡσαύτως xai τὸ χατασχευασϑὲν ἐκ τῆς 

δορᾶς. τὸ δὲ πῦρ λίαν ἐστὶ λεπτομερέστατον. εἴ τις γοῦν ἔροιτο διὰ τί διὰ 
τῶν λαμπτήρων τὸ φῶς διέρχεται, ἐροῦμεν ἐξ ἀνάγχης, ἤγουν ὑλι- 

χὴν αἰτίαν, τὸ τὸ πῦρ μιχρομερέστερον ὃν διέρχεσϑαι διὰ τῶν ἐν αὐτοῖς 
ϑτας Ψ'. , , » ^ - - 

25 ἀδήλων πόρων μειζόνων ὄντων. εἶπε δὲ τὸ εἴπερ φῶς γίνεται τῷ 

διιέναι, διότι οὐ πρόχειται αὐτῷ διδάξαι πῶς διὰ τῶν λαμπτήρων τὸ 
φωτίζον πῦρ διέρχεται. xal διὰ τοῦτο οὐδ᾽ ἀχριβολογεῖται τίς ἐστιν ἣ 1 

αἰτία. ἕνεκά τινος δέ, ἤγουν τελιχὴν αἰτίαν, ἐροῦμεν τὸ μὴ προσπταίειν 
, - ^C M , M , EL [4 ^ ΄ UJ 9- 4 *, , 

νύχτωρ τοῖς λίθοις. xal ἐπὶ τούτων piv ἢ μὲν ὑλιχὴ αἰτία ἀπεδόϑη 

30 φυσιχή, ἢ δὲ τελιχὴ τεχνητή. ἐπί τινων δὲ ἑτέρων xol τὰ δύο αἴτια 
*, ^ SN , - mh , e , Mf b. M 

ἀποδίδονται φυσικά. οἷον διὰ τί oi ἐμπρόσϑιοι ὀδόντες ὀξεῖς εἰσι; xai 
- M e J 3 ac M bi 5 τς [td , 

ἐροῦμεν μὲν ὑλικὴν αἰτίαν φυσιχὴν τὸ ix λεπτομερεστέρας ὕλης γενέσϑαι 

τὴν αὐτῶν σύπτασιν ἢ διὰ τὸ ἐν τῇ φατνώσει xal τῇ ἄνω καὶ τῇ χάτω 
τῇ ἐμπροσϑίᾳα λεπτομερὲς εἶναι τὸ ὀστοῦν, ἐξ οὗ οἱ ἐμπρόσϑιοι ὀδόντες 20 

35 φύονται. τελιχὴν δὲ αἰτίαν ἐροῦμεν φυσιχὴν τὸ διαιρεῖν τὰ σιτία. 

3 τι om. ἃ 6 τοῦ prius om. ἃ γενόμενα ἃ c πρὸςἁπλότητα ἃ 

12 εἰχοδομήσαντα (sic) a 13. 14. ἤγουν — αἰτίου in ras. E 13 αἰτίου evan. F 

15 lemma a: om. CEF 21 ἐντίϑεται CEa 24 τὸ alt. om. ἃ λεπτο- 

μερέστερον Ea διέρχεται ἃ αὐτοῖς scripsi: αὐτῷ libri 25 τὸ (post 

γίν.) ἃ 32 μὲν om.a 
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x ' ΄ ^ - 

p.94b31 "Apa οὖν εἰ εἶναι ἐνδέχεται, καὶ γίνεσϑαι ἐνδέχεται; 87 

τὰ ΄ ^ Y. * ^ , Y ΝᾺ , 1 Q? 

Τὰ πράγματα 7, ὄντα εἰσὶν T, γινόμενα. ὄντα δὲ λέγεται τὰ χαϑ 

ὁλοχληρίαν συνεστῶτα, ἤγουν ὧν τὰ μόρια ὑφεστήχασιν ἅμα, οἷον ἀνϑρω- 

πος, λίϑος, ξύλον. γινόμενα δὲ λέγεται τὰ μὴ χαϑ᾿ ὁλοχληρίαν συνεστῶτα 

5 ἀλλὰ χατὰ μέρος, ὧν ὅσον uiv μέρος [αὐτοῦ] παρελήλυϑε, ὃ δας πάρτε, 
ὅσον δὲ οὕπω γέγονεν, οὕπω ἔστι, μόνον δὲ ἔχει τὸ εἶναι χατὰ τὸ ἐνεστὼς 
xai τὸ νῦν. οἷόν ἐστιν ἢ ἡμέρα xal ὁ ἀγών: οὔτε γὰρ τὰ μόρια τῆς 80 

ἡμέρας πάντα dua Queer ium ἀλλ᾽ ὅσα QURE ὑπορρέουσιν, xal Gua 

τῇ συμπληρώσει τῆς ὅλης ἡμέρας οὐδὲν μέρος αὐτῆς ἀπομένει: ὡσαύτως 

10 ὃξ xai ἐπὶ τοῦ ἀγῶνος γίνεται. ζητεῖ γοῦν, dpa ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὄντων 
- ,“ δ , z , » 5 NAM M [4 MJ 

[τῶν] xai χαϑ' δλοχληρίαν συνεστώτων πραγμάτων ἀποδίδοται xal ὑλιχὰ 
ὶ ^ » Icd 30m ' M M - , M ' Q? χαὶ τελιχὰ αἴτια, οὕτως ἐνδέχεται xai ἐπὶ τῶν γινομένων xai μὴ χα 

ὁλοχληρίαν ὑφεστώτων πραγμάτων ἀποδίδοσϑαι xai ὑλιχὰ αἴτια χαὶ τελιχά. Ι T i 

γινόμενον δὲ πρᾶγμα ἐστι xal ἢ βροντὴ διὰ τὸ χατὰ μέρος συνίστασϑαι. 

1à xal δείχνυσιν ὡς ἀπὸ τοῦ παραδείγματος Ott xal ἐπ᾿ αὐτῶν ἀποδίδονται 
M € ᾿ P. 4 * , - Ἁ ^ - , - )4 τ xal ὑλιχὰ αἴτια xat τελιχά. οἷον πρὸς τὸν ζητοῦντα εἰ βροντᾷ, ἤγουν 35 i TENE MIT 

διὰ τί βροντᾷ, ἐρεῖς ὑλιχὸν αἴτιον τὸ ἀποσβέννυσθαι τὸ πῦρ xai οὕτως ἐξ 
ἀνάγχης σίζειν ἐν τῇ d ἔσει, ἤγουν Ψόφ (yea t δὲ [loüaqó- χης; ct ἐν τῇ ἀποσβέσει, ἤγουν ψόφον γίνεσθαι. οἱ δὲ Πυϑαγό 
ρειοι τελιχὸν αἴτιον ἀπεδίδουν τῆς βροντῆς τὸ διὰ τοῦ ψόφου τὸν Δία ἐπ- 

20 ἀπειλεῖν xal ἐχφοβεῖν τοὺς ἐν τῷ ταρτάρῳ Τιτᾶνας. πλεῖστα δὲ 
τοιαῦτα εὑρήσεις ἐν τοῖς φυσιχοῖς πράγυασιν, ἐφ᾽ ὧν ἀποδίδονται xol 
΄ iJ X JJ »y "E ^N δ΄ τ ' ^ ] - M 

ὑλιχὰ xal τελιχὰ αἴτια. εἶπε Oi φυσιχὰ διὰ τὰ τεχνητά, ἐξ ὧν χαὶ παρα- 

δείγματα προέϑετο τοὺς λαμπτῆρας. 

p.94b36 Ἣ μὲν γὰρ ἕνεχαά tou ποιεῖ φύσις, ἢ δὲ ἐξ ἀνάγχης. 40 

25 Τὴν αἰτίαν ἐνταῦϑα ἀποδίδωσι OU ἣν ἐν τοῖς φυσιχοῖς noxuast δύο 
[| " LI 

, αἰτίας ἀποδιδόαμεν φυσιχάς, ὑλιχὴν xal τελιχήν. χαὶ φησίν: ἐπειδὴ 

ἕχαστον τῶν φυσιχῶν πραγμάτων ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους σύγχειται (λέγεται γὰρ 45 
' M c , v A T , , M M , , d xai τὸ ἔνεχαά too, ἤγουν τὸ οὗ Évexa, φύσις, λέγεται xal τὸ ἐξ dva (x qe, 

ἤγουν ἢ ὕλη, φύσις), ἐπὶ δὲ τῶν φυσιχῶν πραγυάτων τὸ εἶδος xal τὸ 
, 5 » e. ' 3» T^ δὰ , 2 € Ἁ τῷ , Δαν 80 τέλος ταὐτά" ὁ γὰρ ἀνϑρωπος εἶδος μὲν λέγεται, xa^ ὅσον τὸ εἶδος αὐτοῦ, 

» e [4 , , P Ἁ - , -— (y »v - 

Ty(0Uv ὃ ὁρισμός, ἐπιτεϑὲν παρὰ τῆς φύσεως τῇ ὕλῃ, ἤγουν τοῖς xataum- 

νίοις μὴ ἔχουσι μηδέν τι εἶδος εἴτε ἀνθ) ρώπου εἴτε ἵππου εἴτ᾽ ἄλλου τινὸς 
*, M ἀλλ᾽ ἀμόρφοις οὖσι, διεμόρφωσε ταύτην xal ἄνϑρωπον εἰργάσατο" τὸ αὐτὸ 

1 γενέσϑαι ἃ 4 ξύλον ἃ: ξύλα CEF ὃ αὐτοῦ delevi ( χαὶ prius om. ἃ 

8 post ἡμέρας add. τὰ a ὅσον à 9 ἐπιμένει ἃ 11 τῶν delevi 

xai prius, quod post 6AoxA. colloc. CF, superscr. E, transposui cf. vs. sq.: om. a 

συνεστώτων CEF: τῶν ὑφεστώτων à post συνεστώτων del. τῶν C ἀποδίδοται---18 
πραγμάτων om. ἃ 16. 11 ἤγουν --- βροντᾷ om. a 17. 18 καὶ --- γίνεσϑαι om. ἃ 

19 τοῦ om. E 20 φοβεῖν a 2] πράγμασιν om. a 24 ποιεῖ om, C 
26 ἀποδίδομεν a φυσιχάς om. ἃ 27 γὰρ scripsi: δὲ libri 28 τὸ tert, E: 

τὰ CFa 29 ὅλη a 30 ὅσων a 31 ἐπιτιϑὲν a 
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ΖΝ 

δὲ τοῦτο, ἤγουν τὸ εἶδος τοῦ dvÜpd mou, λέγεται xal τέλος" οὐ γὰρ μάτην 81r 

1, φύσις ἐχίνει τὰ χαταμήνια xal ἐνεργὰ ταῦτα ἐποίει, ἀλλ᾽ ἵνα γίνοιντο ἐπιτή- 

δεια εἰς ὑποδοχὴν τοῦ ἀνθρωπείου εἴδους. ἀλλ᾽ ἐπανιτέον εἰς τὴν τοῦ λόγου 

συνέχειαν. ἐπεὶ πᾶν πρᾶγμα φυσιχὸν xal εἶδης ἔχει, ὃ xmi τέλος ἐστὶ 

ὃ χαὶ λέγεται, συνίσταται δὲ xal ἐξ ὕλης, τούτου χάριν ἀποδιδόαμεν ἐν τῷ 

εἰς ζήτησιν προχεῖσϑαί τι τῶν φυσιχῶν πραγμάτων xai ὑλιχὸν αἴτιον xal c 

, ^ - , [4 

τελιχόν, ἵνα δι᾿ ἀμφοτέρων τῶν αἰτίων παραστήσωμεν xà μέρη ἐξ ὧν Guv- 
, » Ἁ ev M εἶ T^ 3 M ^N * ^^ τὰ [κῶν *, ^ mJ 

ἔστηχεν, ἤγουν τὴν | ὕλην xai τὸ εἶδος. ἐπεὶ δὲ ἐχάλεσε τὴν ὕλην dydq- 870 

χὴν, διαιρεῖ τὸ αἀναγχαῖον εἰς τὴν χατὰ φύσιν xal δρμ. x χίνησιν xai 
, ' , ' 5 , 10 εἰς τὴν βίᾳ τὴν παρὰ τὴν. ὁρμὴν xot [εἰς τὴν παρὰ] φύσιν χίνησιν. ἐν 

, 

δὲ ἑτέραις πραγματείαις αὐτοῦ διαιρεῖ τὸ ἀναγχαῖον εἰς τὸ ἁπλῶς xai 

χυρίως ἀναγχαῖον xai εἰς τὸ xaÜ' ὑπόϑεσιν ἀναγχαῖον, ἃ ἐνταῦϑα παρ- 
, bi , * 3 - , ^ 5 , , ' 

ἔλειψε. xai χυρίως μὲν ἀναγχαῖον λέγεται τὸ ἀπολύτως λεγόμενον xal Ξ 

e ἄνευ προσδιορισμοῦ: οἷόν ἐστι τὸ ᾿ἀνάγχη τὸν ἥλιον χινεῖσϑαι᾽ xal τὸ 
15 ᾿ἀνάγχη ἡμέραν γίνεσϑαι ὑπὲρ γῆν ὄντος τοῦ ἡλίου᾽  χαὶ ἁπλῶς τὸ 

χυρίως ἀναγχαῖον ἐπὶ τῶν ἀιδίων λέγεται. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν γενέσει xal 

φϑορᾷ πραγμάτων λέγεται τὸ ἀναγχαῖον ἐξ ὑποϑέσεως xal μετὰ προσδι- 

ορισυοῦ xal προσϑήκχης τινός, ὡς τὸ “ ἀνάγχη τὸν ἄνϑρωπον ἀναπνεῖν, ἔστ᾽ 
ἂν ζῇ : ἀπολύτως γὰρ οὐ δύνασαι τοῦτο εἰπεῖν διὰ τὸ μὴ ἀεὶ εἶναι τὸν 

20 ἀνϑρωπον. 

Ὡς 6 λίϑος ἐξ ἀναάγχης χινεῖται xal ἄνω xal χάτω, ἀλλ οὐ 
» Ὁ * J , δ 5 » » ) 5» M » n , - *, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ἤγουν ἀλλ᾽ οὐχὶ xa ἕν σημανόμ νον ΠΡ 10 

χαίου. οὐ γὰρ ἄνω xai χάτω χινεῖται χατὰ seen y, παρὰ φύσιν, ἀλλὰ 

χάτω μὲν χινεῖται χατὰ φύσιν, Aeg xatà τὴν προσοῦσαν αὐτῷ ὕλην 

25 φυσιχήν, τουτέστι p βαρύτητα’ χατὰ φύσιν γὰρ λέγεται, ὅταν ἐξ ἑαυτοῦ 
τι χινῆται χατὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ ὕλην’ T, γὰρ βαρύτης ἐστὶν αἰτὰ — . 
τῆς εἰς τὸ χάτω αὐτοῦ χινήσεως, ὥσπερ xal τοῦ πυρὸς T, χουφότης αἰτία 

ἐστὶ τῆς εἰς τὸ ἄνω αὐτοῦ χινήσεως. παρὰ φύσιν δὲ χαὶ βιαία χίνησίς 

ἐστιν ἢ υὴἡ ἀπὸ τῆς ἐνούσης φυσιχῆς δυνάμξως xai ὕλης ἐνδιδομένη ἀλλ᾽ 16 

s -——————ÓÉ—— 

A - Y ἊΝ σ ' e , » , ΄ [6 , , 

30 ἐχ τῶν ἔξωϑεν: ὅταν γὰρ ὁ λίϑος ἄνω φέρηται, mapa τινος ἑτέρου xext- 
m—- 5 

ἦν ὃ 

4 

νηται χαὶ οὐχ Sx τῆς ἰδίας φύσεως. ἢ 
5 » - ^ i 

Ἔν δὲ τοῖς ἀπὸ διανοίας, ἤγουν τοῖς τεχνητοῖς πράγμασι xal E 
« 

- ΄ ^ LI mpoatpetote, οὐδέποτε τὸ αὐτόματον θεωρεῖται: οὐ γάρ ἐστι δυνατὸν τὸν ' 
: νδριαντοποιὸν χαταμαλάττοντα τὸν χαλχὺὸν xai σπουδάζοντα ἀνδριάντα 

2 ἐναργὰ ἃ γένοιντο ἃ TG CY 9 x«i ὁρμὴν ex Arist. scripsi: inv. ord. 

libri 10 βίᾳ ex Arist. scripsi: βίαν libri τὴν alt. om. a εἰς τὴν παρὰ 

delevi 10. 11 ἐν δὲ ἕτ. zpayp.] velut De part. animal. I 1 p. 639b 28. 24 cf. Anal. 

Pr. I 10 p. 30b 32 sq. 12 καὶ --- ἀναγκαῖον om. a ἐντεῦϑεν a 14 ἀναγκαῖον 

τὴν ὕλην ἃ 18 τὸ a: om. CEF 19 τοῦτο οὐ δύνασαι a 23 post χάτω del. 

in fin. vs. χινεῖται F 28.24 παρὰ ---χατὰ EF 23 post ἀλλὰ add. χαὶ a 

24 *tweitat] τ primum in ras. E 24. 25 φυσιχὴν ὕλην, om. τουτέστι ἃ 

20 χινεῖται ἃ: ἡ in ras. E 21 an τῷ πυρὶ 28 βιαίως ἃ 29 εἰσιν, 
ut videtur, C ἐνδεδομένη a 30 post ἑτέρου add. οὐ a 33 ϑεωρεῖ- 

ται om. à 
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ποιῆσαι ἀποτυχεῖν τοῦ σχοποῦ xai ποιῆσαι ἄλλο τι. ὡσαύτως οὐδὲ 6 olxo- 81* 

δόμος σχοπὸν ϑέμενος οἰχίαν ποιῆσαι ἀποτύχοι ποτὲ τοῦ σχοποῦ. 

p.9534 Οὐδ᾽ ἐξ ἀνάγκης. 

? ΄ [d y 7. MJ er rr ^N - Ἂν ἧς - 

Αναγχην, ὡς εἴπομεν, λέγει τὴν ὕλην. ὕλη δὲ τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ 
e , - ^N 7 ΄ L 1 NC es B ^ E e uf 
ὁ χαλχός, τῆς δὲ οἰχίας οἱ λίϑοι xai xà ξύλα. φησὶ γοῦν ὅτι ot λίϑοι 

xai τὰ ξύλα οὐ χατὰ τὴν φυσιχὴν αὐτῶν δύναμιν δύνανται χινηϑῆναι xal 
ἀποτελέσαι οἰχίαν, εἰ μὴ παρὰ τοῦ οἰχοδόμου χινηϑεῖεν χαὶ εὐάρμοστον 

σύνϑεσιν σχοῖεν. 

p.9535 ᾿Αλλ᾽ ἕνεχά του 

» , UJ -— - J , m - IN 

ἤγουν ἀλλὰ χινοῦνται ταῦτα παρὰ τοῦ τεχνίτου ἕνεχα τοῦ τενέσϑαι 
, 7 ^ 3 ὍΝ , - wo , , ΖᾺ Μρ d ^N * 

oixíay ἢ ἀνδριάντα T, ἕτερόν τι, ὃ σχοπιμώτατον τέλος ἔϑετο. ἐπὶ μὲ 

οὖν τῶν τεχνητῶν χαὶ τῶν προαιρετῶν τὸ αὐτόματον χώραν οὐχ ἔχει, 

ιανοίας, ἤγουν ἐπί τινων 

δὲ χαὶ τεχνητῶν χαὶ προαιρετῶν πραγμάτων ἔχει χώραν τὸ ἀπὸ τύχης, 

eo ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν μόνων. τὰ δὲ τῶν ἀπὸ 

ἤγουν ἢ τύχη" εἰσὶ γάρ τινες τέχναι στοχαστιχαί, ὡς T, ἰατριχὴ xai ἢ 
χυβερνητιχή. ἐχ γὰρ τῶν οὔρων xol τῶν διαχωρημάτων xal τῆς σφυγ- 

μιχῆς χινήσεως x«l τῆς τοῦ προσώπου χρόας χαὶ τῆς εὐπνοίας χαὶ τῆς 

δυσπνοίας στοχάζεται τὸν νοσοῦντα, εἴτε ὑγείαν ἕξει εἴτε χαὶ μή. χαὶ 
Lo , AI idu De τῆς τέχνης el IPz (Q0 he διὰ τοῦτο πολλάχις ἐπιτυγχάνει τοῦ σχοποῦ ποιῶν 

Ὡ“ e o^ 
) 
c QS x E [9] [0] τ] εὶ o L- πάντα διαταττόμενα" πολλάχις δὲ xai ἀποτυγχάνει διὰ 

τῶν σωμάτων x«i τὴν ποιχίλην μεταβολὴν χαὶ ἀλλοί E z 2 C» e 

Qu Ει 
Ε΄ ἐπ 

2S c el 
RL- ] 

γοῦν ἣ ὑγεία οὐ μόνον γενήσεται ἐχ τέχνης ἰατρικῆς ἀλλὰ xal 
ὡσαύτως δὲ xai fj χυβερνητιχὴ στοχαστιχὴ λέγεται, διότι ἐχ τῆς χατα- 

στοχάσεως τῆς ἀνατολῆς τῶν ἄστρων xai τῶν ἀνέμων σωτηρίαν & 
zc 

τῇ Φ [{] 

τῇ νηΐ: διὸ χαὶ ἀποτυγχάνει. ἐν ὅσοις γοῦν τῶν τεχνῶν T, χαὶ 

τεχνητῶν πραγμάτων ἐνδέχεται xai ὧδε εἶναι, ἤγουν ἐπ Rata τοῦ 
, , M » » , , e [4 , U 

τέλους Ἰίνεσϑαι, xal ἄλλως, ἤγουν ἀποτυχίαν, ὅταν T; γένεσις T, μὴ 
, bi ,F v eo * ,F Ἁ 3 bi , , 5 ) 9 * 

ἀπὸ τύχης, ἤγουν ὅταν τὸ τέλος μὴ ἀπὸ τύχης γένηται ἀλλ᾽ ἀπ 
P1 , , , ^ ? ji VO eK , , v 

τέχνης, τότε ἐστὲ τὸ τέλος ἀγαϑὸν xal Évexd τοῦ γινόμενον, ἤγουν 

- M 

[4 v τελιχὸν αἴτιον. ἢ yàp ἀπὸ τύχης γνομένη Bie ds 7 σωτηρία τελιχὸν at- 
D. Bars τῆς φύσεως γίνεται τὸ τέλος τὸ ἀγαϑόν, ὡς 

, 

, , MI 

τιον οὐ λέγεται. χαὶ : 

ἐπὶ τῶν φυσιχῶν πρργμό Toy, ἢ ἐχ τῆς τέχνης, ὡς ἐπὶ τῶν mypras «bau. 
, [4 e ἀπὸ. τύχης δὲ οὐδὲν γίνεται ἔἕνεχά του" οἷον ἢ ὑγεία ἢ ἀπὸ τύχης 

γινομένη T, ἣ σωτηρία τῆς νηὸς τελιχὸν αἴτιον οὐ λέγεται. 

30 

40 

1 6 om. E 2 ἀποτύχη CFa 4 εἴπομεν] p. 384,5 "owvndBàst CF: χινηϑῶσιν, 

χαὶ ἃ 18 τὸ δὲ ἃ post τὰ δὲ ex Arist. addiderim xai ἀπὸ τύχης τῶν 

alt. om. ἃ 14 δὲ om. a xal προαιρετῶν om. a: ante καὶ ceyv. colloe. C 
om. 

15 
28 

ἤγουν ἣ τύχη om. a 11 χροῖας ἃ 19 ἐκ CEF: διὰ ἃ 28 καὶ om. ἃ 

οὐχ EFa 30 post σωτηρία add. τῆς νεὼς ἃ 91 ob om. ἃ 31—34 xai 

—éyezat om. a 33 οἷον C: ἤγουν EF 94 ἡ E: om. CF 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 25 
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p.952310 Τὸ αὐτὸ δ᾽ αἴτιόν ἐστι τοῖς γινομένοις. 

bd 

Δείξας, ὡς ἔστι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα δεῖξαι διὰ διαφόρων αἰτίων, νῦν 46 

μεταβαίνει εἰς ἕτερόν τι ϑεώρημα, ὅτι τὸ αἴτιον ἀνάγκη συνεξαλλάττεσϑαι 
τῷ προχειμένῳ ζητήματι χαὶ ποιχίλλεσϑαι μὲν χατὰ τὸν χρόνον, μὴ μέντοι 

5 q& δὲ xal χατὰ τὸ εἶδος, ἀλλὰ μένειν μὲν τῷ εἴδει ἀμετάβλητον ὥσπερ 

χαὶ τὸ προχείμενον ζήτημα, τοῦ δὲ ζητήματος συνεξαλλαττομένου χατὰ 

τὸν χρόνον συνεξαλλάττεται χαὶ τὸ αἴτιον. οἷον αἰτία ἐστὶ τοῦ χρυστάλλου 

ἢ τοῦ ὕδατος πῆξις διὰ παντελῆ στέρησιν τοῦ ϑερμοῦ. εἰ μὲν οὖν mpo- 50 

τεϑῇ τὸ ζήτημα χατὰ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον, ἀποδοϑήσεται xal τὸ αἴτιον 

10 αὐτοῦ χατὰ τὸν ἐνεστῶτα εἰ δὲ γινόμενόν ἐστι τὸ πρᾶγμα, xal τὸ αἴτιον 
γινόμενον ἀποδοϑήσεται: xot εἰ γεγενημένον τὸ προχείμενον T, ἐσόμενον, 

χαὶ τὸ αἴτιον τοιοῦτον ἀποδοϑήσεται. οἷον διὰ τί χρύσταλλός ἐστι; διότι 
πήγνυται τὸ ὕδωρ διὰ παντελῆ ἔχλειψιν τοῦ ϑερμοῦ. διὰ τί ἐγένετο; διότι 
ἐπήχϑη τὸ ὕδωρ διὰ παντελῆ ἔχλειψιν τοῦ ϑερμοῦ. xol ἐπὶ τῶν ἄλλων 

15 ὡσαύτως. 

p.952311 Τὸ γὰρ μέσον αἴτιον. | 881 

Καὶ γὰρ τὸ μέσον, ἤγουν τὸ αἴτιον, xal τῶν ὄντων χαὶ τῶν γεγονό- 
των xai τῶν λοιπῶν τὸ αὐτό ἐστι χατὰ τὸ εἶδος, εἰ xal τῷ χρόνῳ διαλ- 
λάττεται. 

20 p. 95222. Τὸ μὲν οὖν οὕτως αἴτιον. 

' mU P, «y - »^ ^ e e M] - , - ^ 

Περὶ αἰτίου λέγει ἐνταῦϑα εἰδιχοῦ, ὅπερ ἅμα ἐστὶ τῷ αἰτιατῷ. xal τὸ 

ἐξ ἀνάγχης γίνεται ἣ ἀχολούϑησις τοῦ τε αἰτίου xai τοῦ αἰτιατοῦ, ὅϑεν 

ἄν τις ἄρξηται, ἤγουν εἴτε ἀπὸ τοῦ αἰτίου εἴτε ἀπὸ τοῦ αἰτιατοῦ" ἀντιστρέ- 
" S » » 5» ^ b ON , m Cc gm - - 

φουσι γὰρ πρὸς ἄλληλα. εἰ γὰρ τὸ ὕδωρ πέπηγε Ot ἔχλειψιν τοῦ ϑερμοῦ, 

25 ἀνάγχη χαὶ χρύσταλλον γενέσϑαι, xal εἰ χρύσταλλος γέγονεν, ἀνάγχη xal 
Y -- ΄ , -— OcU^SN ^ , Ὰ “5 "MA 
ἔχλειψιν ϑερμοῦ γενέσϑαι πηχϑέντος τοῦ ὕδατος. πλὴν εἰ xal ἐξ ἀνάγχης 

ἢ ἀχολούϑησις τοῦ αἰτίου xal τοῦ αἰτιατοῦ γίνεται, ὅϑεν ἄν τις ἄρξηται , 3 

»y , a m iy » , M ^ 5 ^" 2] 3 τ ^ », 2 »} 

εἴτε ἀπὸ τοῦ αἰτίου εἴτε ἀπὸ τοῦ αἰτιατοῦ, ἀλλ᾽ οὖν διαφορά ἐστιν ἐν αὐ- 

τοῖς αὕτη“ εἰ μὲν γὰρ τοῦ αἰτίου τεϑέντος ἕψεται τὸ αἰτιατόν, ἔστι χυρίως 16 
, , y. M [9 2] FN 5 , M ond , , x 30 ἀπόδειξις, διότι xal ἢ ἀπόδειξις ἐχ προτέρων xoi αἰτίων γίνεται: εἰ δὲ 

τοῦ αἰτιατοῦ τεϑέντος ἕψεται τὸ αἴτιον, γίνεται τεχμηριώδης ἀπόδειξις. Ex 

] δ᾽ a: om. CEF: post τὸ colloc. Arist. ὃ μεταφέρει E 4 τῷ bis, in fine 
et init. vs., E 5 δὲ om. ἃ μένων à Ἢ an συνεξαλλάττεσϑαιῦ 

χρυστάλου itemque in seq. libri 8.9 προστεῦη E 9 τὸν om. ἃ 13. 14 διὰ 

τί --- ϑερμοῦ om. a 14 παντελῆ] ἢ in ras. E l7 post γὰρ add. καὶ EF 

ἤγουν τὸ om. à αἴτιον bis a 17.18 τῶν λεγόντων xal τῶν ληπτῶν ἃ 18 εἰ 
xai E: inv. ord. CFa 20 lemma om. EF 21 ἐνταῦϑα λέγει E 22 T οἴῃ. ἃ 

τοῦ alt. om. ἃ 25. 26 χρύσταλλος---ἐξ ἀνάγκης om. ἃ 21 τοῦ alt. om. CFa 
30 xai prius om. ἃ αἰτίων] wv in ras. E! 3l τεϑέντος τοῦ αἰτιατοῦ ἃ 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. 1I 12 (Arist. p. 95222. 24. 25] 381 

" - € , e. AA ps RÀ - e ὯΝ [4 9 ΦῚ Lad [4 ^ 

γὰρ τῶν ὑστέρων ὃ συλλογισμὸς προέβη" ἣ δὲ τοιαύτη ἀπόδειξις ἢ Ex 88r 
^ € , , 5 ^ , , , , τῶν ὑστέρων δεύτερα μέτρα φέρει ἀποδείξεως ὡς ταύτης ἐχπίπτουσα. ἐδί- 

' 

͵ 

x , - ^ - M , δαξε δὲ πρότερον περὶ τοῦ εἰδικοῦ αἰτίου, διότι xal ἀρχὴ ἐρρέϑη εἶναι 

) Y - p.95324 Ἐπὶ δὲ τῶν μὴ ἅμα. 90 
v ΟῚ ὡς ' » - , - N^ ἘΣ 

Αἴτια λέγει μὴ ἅμα ὄντα τοῖς αἰτιατοῖς ἀλλὰ προηγούμενα αὐτῶν 
* Hi 

xarà τὸν χρόνον τὸ ὑλιχὸν xal ποιητιχόν" x«i γὰρ xai ot λίϑοι xal τὰ 
» ξύλα ὑλιχὰ αἰτιά εἰσι προὐπάρχοντα τῆς οἰχίας xal τὰ τέσσαρα στοιχεῖα 

10 τῶν σωμάτων": ὁ ὃὲ Σωφρονίσχος ποιητιχὸν αἴτιον προὐπάρχον τοῦ Σωχρά- 

τους, xal ἢ τῆς ᾿Ελένης ἁρπαγὴ ποιητικὸν αἴτιόν ἐστι προηγούμενον τοῦ 

αἰτιατοῦ, τῆς τοῦ Ἰλίου δηλονότι χατασχαφῆς. ἐπὶ γοῦν τῶν τοιούτων 95 

αἰτίων τῶν μὴ ἅμα ὑπαρχόντων τοῖς αἰτιατοῖς οὐ γίνεται ἀναγχαία ἢ ἀχο- 

λούϑησις, ὅϑεν ἄν τις ἄρξηται. εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ προτέρου, τοῦ αἰτίου, 
ι6 ἄρξεταί τις, οὐχ ἐξ ἀνάγκης ἀχολουϑήσει xal τὸ αἰτιατόν, ὅ ἐστιν ὅστερον᾽ 

οὐ γὰρ εἰ λίϑοι xal ξύλα εἰσίν, ἀνάγκη xui oixíav εἶναι, οὐδὲ εἰ Σωφρο- 

νίσχος ἐστίν, ἀνάγχη καὶ τὸν Σωχράτην εἶναι. ἀλλὰ ϑεωρητέον χαὶ τὸ 

χείμενον. ἐπὶ δὲ τῶν αἰτίων τῶν μὴ ἅμα ϑεωρουμένων τοῖς αἰτιατοῖς, 

ἤγουν τοῦ ποιητιχοῦ χαὶ τοῦ ὑλιχοῦ. 

20 p. 95325 Ὥσπερ δοχεῖ ἡμῖν. 80 

"Hdouv ὥσπερ xai ἡμεῖς δοξάζομεν ταῦτα μὴ Gua τοῖς αἰτιατοῖς ϑεω- 

Ὁ γενέσϑαι, 

ναι λίϑους 

xai ξύλα, xai τῆς ἐσομένης οἰχίας ἕτερον ἐσόμενον αἴτιον, ἴγουν ἐσό- 
25 μενα ξύλα xal λίϑους, xai τοῦ γίνεσϑαι οἰχίαν αἴτιον, εἴ τι ἔμπροσϑεν 25 

ἐγένετο, ἤγουν [ἢ] τὰ προγεγονότα, εἴτε τοῖχον εἴτε ϑεμέλια εἴτε λίϑους 
εἴτε ξύλα εἴποι τις. πᾶσα δὲ γένεσις xal χίνησις ἐν χρόνῳ ἐστίν. ὁ δὲ 
χρόνος ἐστὶ συνεχὴς οὕτως, διότι μέτρον ἐστὶ χινήσεως οὗτος, ἤγουν 

μετρούμενος ὑπὸ τῆς χινήσεως τοῦ ἡλίου, ἥτις χύχλῳ γίνεται: ἣ δὲ 
80 χύχλῳ χίνησις συνεχής ἐστι xat ἀδιάχοπος. ἢ δὲ χατ᾽ εὐϑεῖαν χίνησις 

διαχόπτεται᾽ τὸ γὰρ χινούμενον χατ᾽ εὐϑεῖαν χινεῖται, ἔστ᾽ ἄν χαταλάβῃ 
τὸν οἰχεῖον τόπον, εἶθ᾽ οὕτως ἠρεμεῖ. χατ᾽ εὐθεῖαν δὲ χινήσεις εἰσὶν ἥ τε 40 

1 γὰρ om. a 1.2 ὃ --Ο- ὑστέρων om. ἃ 2 δεύτερα --- ἀποδείξεως CEF: ἢ xai δευτέ- 
ρου μέτρου φέρει ἀπόδειξιν ἃ 8 δὲ CEF: χαὶ ἃ χαὶ om. ἃ ἐῤῥήϑη a 

9 eye pr. l. E ἐστιν om. a ἀπόδειξις libri 6 lemma om. a 8 xoi 

tert. om. a 10 ὑπάρχει a 13 ἅμα in ras. post ὑπαρχόντων E! 14 γὰρ 
om. à τοῦ alt. om. EF 16 ante λίϑοι add. ot a ante ξύλα add. τὰ a 

19 ὑλιχοῦ---ποιητιχοῦ a τοῦ alt. om. E 22 τοῦ τόδε CEF: τοῦτο a 

25 λίϑους---ξύλα Ea post αἴτιον add. ἐστιν a 26 7, delevi λίϑους in 

ras. E! 21 εἴπη F 28 οὗτος CEF: οὕτως a 29 ὑπὸ τῆς χινήσεως CEF: 

ἤγουν ἃ 32 χίνησίς ἐστιν ἃ 

25* 



388 PHILOPONIF IN ANALYT. POST. II 12 [Arist. p. 95225. 27. 29. 31] 

ἄνω xol κάτω" χινεῖται γὰρ τὸ πῦρ, ἔστ᾽ dv χαταλάβῃ τὸν αἰϑέρα, εἶτα 88r 

ἠρεμεῖ" xai ὃ λίϑος χινεῖται χάτω, ἔστ᾽ ἂν χαταντήσῃ εἰς τὴν γῆν. 

p.95a321 Ἔστι δὴ ἀπὸ τοῦ ὕστερον γεγονότος ὁ συλλογισμός. 

Ταῦτα ἐπαπορήσας φησίν, εἰ xoi τὸ προγενέστερον ἀνάγχη πρῶτον 
5 ὑπάρχειν τοῦ αἰτιατοῦ ἐπὶ τῆς τῶν πραγμάτων γενέσεως (πρῶτον γὰρ δεῖ 4^ 

εἶναι τὸν Σωφρονίσχον, εἶτ᾽ ἐξ αὐτοῦ τὸν Σωχράτην γενέσϑαι, xal πρῶτον 

λίϑους xai ξύλα, εἶθ᾽ οὕτως οἰκίαν), εἰ γοῦν xal ἐπὶ τῆς τῶν πραγμάτων 
γενέσεως ἀνάγχη προὐπάρχειν τὰ αἴτια τῶν αἰτιατῶν, ἀλλ᾽ οὖν ἐν τῷ 

θὰ, (ας ὅκα , ^ em Ὁ} e , *, , 

συλλογισμῷ δεῖ προλαμβάνειν τὰ ὕστερα, ἵν᾽ οὕτως ἐξ ἀνάγχης ἐπαχολου- 
΄ M , , ' » , 3" JN - ΄ - , 

10 ϑήσῃ τὸ πρότερον: εἰ γὰρ ἄρξεταί τις ἀπὸ τοῦ προτέρου, ἣ τοῦ ὑστέρου 
, ^Q ] 5 ΄ 5 , y ^N [d b 5 , 

ἀχολούϑησις ἐξ ἀνάγχης οὐ γίνεται. ἔστι δὴ ὃ συλλογισμὸς ἀρχόμενος 

ἀπὸ τοῦ ὕστερον γεγονότος, ἵν’ οὕτως ἐξ ἀνάγκης ἕψηται τὸ πρότερον. 50 

πλὴν χἂν ἐν συλλογισμῷ ἀπὸ τοῦ ὕστερον ἀρχώμεϑα, ἀλλ᾽ οὐ δεῖ οἴεσϑαι 
διὰ τοῦτο τὸ ὕστερον αἴτιον εἶναι τοῦ προτέρου" xal γὰρ xal τούτων τῶν 

15 αἰτιατῶν ἐπὶ τῆς τῶν πραγμάτων γενέσεως ἀρχαί εἰσι xal αἴτια τὰ προ- 
γεγονότα, τὰ προγενέστερα δηλαδή. 

2 M -- p.95229 Διὸ xal ἐπὶ τῶν γινομένων ἁαύτως. 

ἼἬγουν ὥσπερ ἐπὶ τῶν γεγονότων συλλογιζόμενοι ἀπὸ τοῦ ὑστέρου 
ἀρχόμεϑα, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν γινομένων χαὶ ἐσομένων συλλογιζόμενοι ἀπὸ 

20 τοῦ ὑστέρου ὀφείλομεν ἄρχεσϑαι. ἀπὸ δὲ τοῦ προτέρου εἴ τις ἄρξεται, οὐχ 
ἐξ ἀνάγκης ἕψεται xal τὸ ὕστερον: οἷον ἐπεὶ τόδε γέγονεν, ἤγουν 6 Σω- 
φρονίσχος, ἀνάγκη xal τόδε γενέσϑαι, ἤγουν τὸν Σωχράτην. 88. 

p.952331. Καὶ ἐπὶ τοῦ ἔσεσϑαι ὡσαύτως. 

ἼἬἬγουν ἀπὸ τοῦ ὑστέρου ἄρχου τοῦ συλλογίζεσϑαι: οἷον εἰ Σωχράτης Y f pac 

25 ἔσται, ἐξ ἀνάγχης ἔσται xal Σωφρονίσχος. 

.95a317 Οὔτε γὰρ ἀορίστου οὔϑ᾽ δρισϑέντος. Ρ E γὰρ «op p 

Γυμνάζει τὸν λόγον ἐπὶ τῶν γεγονότων, xal ὑποτίϑησι γεγονότα xal 
τὸν Σωχράτην χαὶ τὸν Σωφρονίσχον. wai φησίν, εἰ ἐφ᾽ ὧν xal τὸ αἴτιον xal 

NN 5» * M. (( , , — P. , ^ ow » ἥν 

(τὸ) αἰτιατὸν ἔφϑασαν γενέσϑαι, ἀπὸ τῶν ὑστέρων δεῖ ἄρχεσϑαι τὸν συλλο- 
» - d 2 - , SL iN -Ὁ- € , -— » 

30 γισμόν, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἐσομένων ἀπὸ τῶν ὑστέρων δεῖ ἄρχεσϑαι" 
εἰ γὰρ ὃ Σωχράτης ἐγένετο, ἀνάγχη xai τὸν Σωφρονίσχον γενέσϑαι. ἀπὸ 

8 δὲ ἃ 4 ἀπορήσας ἃ 9. 6 εἶναι δεῖ C 9 λαμβάνειν E post ὕστερα 
add. πρῶτον E 12 ἕψεται ἃ cf. p. 392,6 18 χἂν CEF: μὲν a ἀρχόμεϑα. 

ἀλλ᾽ οὐδεὶς οἴεται ἃ 15—18 τῆς τῶν---ὥσπερ ἐπὶ om. ἃ 19 ἀρχώμεϑα E 

2] an οἷον (obw)? cf. p. 389,21 24 dpüpou τοῦ συλλογισμοῦ a 28 χαὶ tert. om. a 

29 τὸ addidi ἔφϑασαν om. a 29. 80 τὸν συλλογισμὸν --- dpycsüat om. a 
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δὲ τοῦ προτέρου εἰ ἄρχεταί τις, δόξει μὲν ἀληϑεύειν 6 τοῦτο λέγων διὰ 88v 
τὸ [μὴ] ἐπαχολουϑεῖν τὸ ὕστερον τοῦ προτέρου τεϑέντος, ἀλλ᾽ οὐ χαϑ᾽ 
ΜΝ , , 5 ' ' , ^ ' 3 ^0. -— AS M αὑτὸ ἀληϑεύει ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός: χαϑὸ γὰρ ἀπέβη τὸ πρᾶγμα xol 

ἐγένετο, δοχεὶ ἀληϑεύειν ὁ ἀπὸ τοῦ προτέρου ἀρχόμενος. εἰ γὰρ μὴ διὰ 
oz 5 τὴν ἀπόβασιν ἀληϑὴς ἦν 6 λόγος οὗτος, ἔδει del ἀληϑεύειν, εἴτε ὡρισμένος 

χεῖται 6 χρόνος εἴτε ἀόριστος, χαϑ᾿ ὃν μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ Σωφρονίσχου 

ὃ Σωχράτης ἐγένετο. μετὰ γὰρ τὴν γένεσιν τοῦ Σωφρονίσχου ὑπόϑες ἡ 
t βούλει, 

, , SN o δὴ ^ ^ , [4 τ' 225.. δι ΤΡ, τ ἀορίστως εἰπὲ ὅτι μετὰ παραδρομὴν χρόνων ὁ Σωχράτης ἐγένετο. εἰ 1 
ετὰ δέ; ἢ εἴχοσι ΐνο εγέσϑαι τὸν Σωχράτην. ἢ ε μετ ἔέχα ἣ εἴχοσι χρόνους γενέσϑαι τὸ ὠχράτην, T ε 

10 γοῦν xaÜ' αὑτὸ ἠλήϑευεν ὁ λέγων μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ Σωφρονίσχου 
γενέσϑαι τὸν Σωχράτην, ἠλήϑευεν ἂν τοῦτο λέγων χαὶ ἐν τῷ μεταξὺ 
χρόνῳ τοῦ ὡρισμένου χρόνους ἀλλὰ μὴν οὐχ ἀληϑεύει" εἴτε γὰρ ὃ 

χρόνος δρισϑείη εἴτε ἀόριστος ληφϑείη, χαϑ᾽ ὃν ὁ Σωχράτης ἐγένετο μετὰ 
- M 

τὴν γένεσιν τοῦ Σωφρονίσχου, οὐχ ἔστιν ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὡς ἐπεὶ ὁ Xo- 

18 φρονίσχος ἐγένετο, ἀληϑὲς γεγονέναι xai τὸ ὕστερον, ἤγουν τὸν Σωχράτην" 
᾿ς - - , -—— M , 

ἐν γὰρ τῷ μεταξὺ χρόνῳ τοῦ δρισϑέντος χρόνου ψεῦδός ἐστι τὸ λέγειν 

γενέσϑαι τοῦτον, ἤγουν τὸν Σωχράτην, ϑατέρου γεγονότος, ἤγουν διὰ 

τὸ γενέσϑαι τὸν Σωφρονίσχον. 30 

M ^ 

p.95235 “Ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος xal ἐπὶ τῶν ἐσομένων. 
M ^ ' , 5 - SI «Ἂν - , — , 

20 Καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων οὐ δεῖ ἀπὸ τῶν πρώτων, τῶν γεγονότων, 
» , Lt 2 ^N , , 2 b] ^ Y , - ἄρχεσϑαι: οὐ γὰρ ἐπειδὴ γέγονε Σωφρονίσχος, ἐξ ἀνάγχης ἔσται Σωχράτης" 25 

ἀλλὰ τοὐναντίον ἀπὸ τοῦ ὑστέρου, ἤγουν τοῦ ἐσομένου, ἀρχτέον οὕτω 
γὰρ ἀχολουϑήσει ἐξ ἀνάγχης τὸ προγεγονός: οἷον εἰ χκατεσχάφη τὸ Ἴλιον, 
, Nr) e € , ec ΄ ἐξ ἀνάγχης ἢ ᾿λένη ἡρπαγη. 

25 Τὸ γὰρ μέσον, ἤγουν τὸ αἴτιον, ὁμιόγονον δεῖ εἶναι τῷ aito, 
ἤγουν ὁμόχρονον: τῶν γὰρ γενομένων πραγμάτων χαὶ τὸ αἴτιον ἔσται 
γενόμενον xol χαϑεξῆς. ἐπὶ δὲ τοῦ γεγονέναι xal τοῦ ἔσται οὐχ 

, T , (e , Ἁ * M ^ » E- - 5 , 

ἐνδέχεται εἶναί τι Ópóqovov: τὸ γὰρ γεγονὸς πῶς ἔσται τῷ ἐσομένῳ 
, , δμόγονον, εἴγε τὸ μὲν παρεληλυϑότος ἐστὶ χρόνου τὸ δὲ μέλλοντος; 30 

30 p. 95339 Ἔτι οὔτε ἀόριστον ἐνδέχεται εἶναι. 

Μετὰ τὸ γενέσϑαι γὰρ τὸν Σωφρονίσχον, εἴτε ὡρισμένον τινὰ χρόνον 
λάβῃς, ὡς μετὰ δέχα ἔσται χρόνους ὃ Σωχράτης γενησόμενος, εἴτε χαὶ 
ἀόριστον λάβῃς τὸν χρόνον, ὡς μετὰ παραδρομὴν χρόνων ἔσται ὃ Σω- 
χράτης, ψεύδεται ὁ λέγων ἐν τῷ μεταξὺ χρόνων τῶν εἴχοσιν “ἔσται ὁ 80 

35 Σωχράτης᾽. 

2 μὴ delevi "| 6 σωχράτης --- σωφρονίσχου om. a ὑπόϑες CEF: ὑπὸ ἐννέα ἃ 8 γενέσϑαι 

om. ἃ 13 ληφϑῆ CFa 16. 17 ἐν γὰρ---τὸν σωχράτην om. ἃ 17 γενέσϑαι τοῦτον 

EF: inv. ord. € ante ϑατέρου add. ἤδη a Arist. 19 τοῦ ἐσομένου a Arist. 

21 ἐπεὶ a 25 γὰρ om. ἃ 26 γὰρ om. ἃ γεγονότων ἃ 21 γινόμενον 

(quod correxit Waitz Org. II p. X) ἃ γέγονε Arist. 82 λάβοις Ea χρόνους 

ἔσται E γενόμενος ἃ 33 λάβοις Ea 94 ypóvo ἃ 
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p.95b1 Ἐπισχεπτέον δὲ τί τὸ συνέχον. 88. 

Τὸ προχείμενον ζήτημα τοῖς περὶ χινήσεως λόγοις ἐστὶν οἰχειότερον, 
ἔνϑα χαὶ πλατύτερον περὶ τῆς γενέσεως διαλαμβάνει, ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς 40 

Φυσιχῆς ἀχροάσεως. ἐνταῦϑα δὲ μιχρόν τι παρεχβὰς do' ὧν ἔλαβε παρα- 

5 δίδωσι τὴν τῶν αἰτίων xai αἰτιατῶν ἀχολούϑησιν. xat ἐπειδὴ διαφέρειν 
ἔλεγε τὰ αἴτια χατὰ τὸν χρόνον (ἢ γὰρ ὡς ὄντα ἀποδίδονται τὰ αἴτια ἢ 

ὡς γεγονότα χαὶ τὰ ἑξῆς), ἐπειδὴ μετὰ τὴν τῶν τοιούτων αἰτίων γένεσιν 

τὰ αἰτιατὰ δρῶμεν γινόμενα, οἷον μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ Σωφρονίσχου 

δρῶμεν ὕστερον ἐπαχολουϑοῦσαν χαὶ τὴν τοῦ Σωχράτους γένεσιν ἢ μετὰ 

10 τὴν γένεσιν τῆς ἁρπαγῆς τῆς EAévge ἐπαχολουϑοῦσαν τὴν γένεσιν τῆς 45 

χατασχαφῆς τοῦ ᾿Ιλίου, ζητεῖ πότερον αἱ γενέσεις τῶν αἰτίων xol αἰτιατῶν 

συνεχεῖς εἰσιν, ὥστε μετὰ τὸ γενέσϑαι τὸν Σωφρονίσχον ἐπαχολουϑεῖν τὸ 

γίνεσϑαι τὸν. Σωχράτην, ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἐν γενέσει xal φϑορᾷ 

οὖσι xal ἔστι δή τι συνέχον αὐτάς, ἤγουν ἔστι τις ὅρος χαϑ᾽ Ov συνε- 
15 χίζονται αἱ δύο αὖται γενέσεις, τοῦ αἰτίου φημὶ xai τοῦ αἰτιατοῦ. ἐν 

ἐρωτήσει γοῦν τὸν λόγον πρηαγαγὼν μετὰ σφοδρότητος τὴν ἀπορίαν οὐ 

παραδέχεται λέγων “ἢ δῆλον ὅτι οὐχ ἔστι τις ὅρος συνεχίζων ταύτας 50 

τὰς γενέσεις᾽. xal χατασχευάζει τοῦτο οὕτως" τὰ πέρατα οὐ συνεχίζονταιϊ" 

͵ 

ἐξέχεται. συνεχῆ γάρ φαμεν ὧν τὰ πέρατα ἅμα" εἰ γοῦν αἱ στιγμαὶ ὡς 20 ἐξέχεται. εχῇ γάρ φᾶμε πέρ ἱ Í αἱ στιγμαὶ ὡς 
πέρατα ἀμερεῖς εἰσι χαὶ ἀδιαίρετοι, εἰ δώσομεν ταύτας ἔχεσϑαι ἀλλήλων 

M 

TU x«i συνεχίζεσϑαι, GoveyT, δέ εἰσιν ὧν τὰ πέρατα ἅμα, λοιπὸν διδόαμεν 

ταύτας χαὶ πέρατα ἔχειν. xal εἰ fj στιγμὴ πέρας ἔχει, τὸ δὲ πέρας Ére- 

pov τοῦ οὗ ἐστι πέρας, ἔσται dpa ἣ στιγμὴ μεμερισμένη xal | διαιρετὴ 89r 
» ' , ' ) - v 

25 εἴς τε τὸ πέρας xal εἰς τὸ περατούμενον δι᾿ αὐτοῦ, ὅπερ ἄτοπον. τούτῳ 

τῷ ἐπιχειρήματι χρώμενος δείχνυσιν ἀδύνατον εἶναι γινόμενον πρᾶγμα xal 

—-— orm Ὑ  Ψ Ψ ΨΨΨΨΨ0ΟΟΝ μήπω τελειωϑὲν xal ἀπαρτισῦὲν xal τὸ οἰχεῖον εἶδος λαβὸν ἐχόμενον 

εἶναι χαὶ συνεχὲς τῷ γεγονότι. πῶς γὰρ ἣ τοῦ Σωχράτους γένεσις ἔσται 

συνεχὴς τῇ τοῦ Σωφρονίσχου γενέσει; ὃ μὲν γὰρ Σωφρονίσχος γέγονεν, ὁ 

80 δὲ Σωχράτης ὡς γινόμενον ἔτι χυοφορεῖται ἐν τῇ μήτρα τῆς μητρός. τὸ ὅ 
οὖν γεγονὸς πέρας ἐστὶ χαὶ ἀμερές. πῶς οὖν τὸ πέρας συνεχισϑήσεται 

| 
: 

3 
ἢ 
] 
4 

- ΄ Ξ , J , aspIf. ΄ σε ' , o τῷ γινομένῳ; εἰ γὰρ δώσομεν συνεχίζεσϑαι τούτῳ, ἕξει τὸ γεγονός, 6 
ἐστι πέρας, ἕτερον πέρας περατούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ, xal ἔσται διαιρετὸν χαὶ 
μεμερισμένον τὸ πέρας, ὡς χαὶ ἐπὶ τῆς στιγμῆς δέδειχται. εἰ γοῦν δύο 

85 γεγονότα ἀδύνατον συνεχίζεσϑαι ἀλλήλοις (πέρατα γάρ εἰσιν, ὡς εἴπομεν), 
— e , , ^ ^ 

εἰ γοῦν τὰ ὁμόγονα xal ὁμόχρονα οὐ συνεχίζονται, πῶς συνεχισϑήσεται 
N LAE M ES , 1 - N e ΚΣ Ἃ 5 ἘΝ 3 M [4 A 

τὸ γινόμενον τῷ γεγονότι, xai ταῦτα μὴ ὁμόγονον ὧν αὐτῷ; ἀλλὰ ῥητέον 10 

2 λόγοις om. a 3 τῇ τετάρτη C 3.4 ἐν τῷ cet. τῆς Quo. ἀχρ.] c. 10 

p. 217} 29 sq. 6 post ὄντα add. καὶ a T τῶν αἰτίων τῶν τοιούτων ἃ 

8 τοῦ om. ἃ 12 ὥστε CEF: ὡς τὸ ἃ 18 γενέσϑαι a 14 xal om. a 

20 συνέχειαν a 22.23 ἅμα---ἣ στιγμὴ πέρας om. a 24 οὗ om. E 25 à 

αὐτοῦ superscr. F 26 γιγνόμενον ἃ 29 γενέσει om. a 34 τῶν στιγμῶν a 
80 xai ὁμόχρονα om. ἃ 81 αὐτοῦ CFa 
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- M , , ' - , 

πῶς τὸ γεγονός ἐστι πέρας xal τὸ χίνημα. ὡς γὰρ τῆς χινήσεως Ὑγινο- 89r 
΄ e - , ' ΄ - - " , , 

μένης f, ἀχαριαία xal βραχυτάτη παῦλα τῆς χινήσεως λέγεται χίνημα πέρας 
Ἃ - ΄ ΄σ - - , 

ὃν τῆς χινήσεως ἀμερές, οὕτω xal $ παῦλα τῆς γινομένης οἰχίας (ἔστι δὲ 
τ , ' ' y , - 

ἢ αϑρόα ἀπάρτισις τῆς Bas οἰκίας) λέγεται γεγονὸς xal ἔστι πέρας τῆς 
, 

5 γενέσεως. 

[S o eco a c b. p.95b5 Ὥσπερ οὖν οὐδὲ στιγμα 

φησίν: ἢ στιγμὴ xal τὸ γεγονὸς ταὐτά εἰσι χατὰ ἀναλογίαν: ὡς 1ὰρ ἢ 
Διὰ τούτου χατασχευάζει πῶς γεγονὸς γεγονότι οὐ συνεχίζεται. χαὶ 

bi 

Ἁ , ^ -w , Ἁ ^ et 

στιγμὴ πέρας τῆς γραμμῆς xai ἔστιν ἀμερὴς xal ἀδιαίρετος, οὕτω καὶ 
i , - , , 

10 τὸ γεγονὸς πέρας 15d τῆς γενέσεως xal ἔστιν ἀμερὲς xal ἀδιαίρετον. 
5» LES , ΄σ ^ 

ὡς γοῦν αἱ στιγμαὶ ἀλλήλαις οὐ συνεχίζονται, οὕτως οὐδὲ δύο γεγονότα 90 

συνεχισϑήσονται: ἄμφω γάρ, T, στιγμὴ xal τὸ γεγονός, ὡς πέρατά εἰσιν 
»5 ὯΔ bi 

ἀδιαίρετα. οὕτως οὐδὲ τὸ γινόμενον συνεχισϑήσεται τῷ γενομένῳ διὰ τὴν 
, 

αὐτὴν αἰτίαν: πέρας γὰρ xal ἀδιαίρετον τὸ γεγονός. 

Ξ E J ME σον L] Mp , - , 
15 p.959. Ενυπάρχει γὰρ ἄπειρα γεγονότα τᾷ γινομένῳ. 

Γινομένην νόει E οἰχηοδομουμένην οἰχίαν, ἧς γινομένης ἄπειρά ἐστι 

προγεγονότα" ὀρυγὴ 1ὰρ γέγονε πρῶτον x«i ϑεμέλιον xai ἜΠΙΟΝ 

(η΄ 
—- , - , 

φανερῶς ἐν τοῖς χαϑόλου. 
E 

p.95b10 Μᾶλλον ὃ 

Περὶ γενέσεως χαὶ γεγονότων ἐνταῦϑα μὲν ἀμυδρῶς εἰρήχαμεν χαὶ 

20 ὅσον ἥρχει Tjulv περὶ τὴν παροῦσαν πραγματείαν. χαϑόλου δὲ xal πλατύ- 
Μ ' 5 - - - 3 ^ "Tow ^ , 

τερον εἴπομεν περὶ αὐτῶν ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει, ἐν Tj διδάσχει χαϑόλου 
M 

τ E 
* ^ , , [4 , 

περὶ πάσης χινήσεως εἶδος γὰρ χινήσεως ἣ γένεσις. 

' cT - - Ἃ , - 

p.95b13 [Περὶ μὲν οὖν τοῦ πῶς dv ἐφεξῆς τινομένης τῆς 

ἘΠ 

ρ 

ἅμα ὑπάρχοντα xai τὰς doc ὁ αὐτῶν, ἤγουν τὴν τοῦ Σωφρονίσχου χα 
τοῦ Σωχράτους, υἢ συνεχε 

d - * - — » 
εἰ γὰρ συνεχεῖς ἧσαν, xà αἴτια τοῖς αἰτιατοῖς οὐχ ue de ἠχολούϑησαν, 

b τούτων ἦν λαβεῖν 

ς εἶναι, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ ταύτας ἐφεξῆς οὔσας. 80 
v 

4 
οὔτε μὴν ἢ Y 

30 μέσα, xal 050 
δειξις οὐ γίνεται. ἐπεὶ ὃ 

΄ - , , 7 » 

ἕνεσις τῇ γενέσει, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄπειρον μετα 

ἔποτε ἔστη ἥ τομὴ τῶν προτάσεων: ἀπὸ δὲ ἐμμέσων ἀπό- 

ai γενέσεις τῶν αἰτίων καὶ αἰτιατῶν ἐφεξῆς (0^ 

1.2 γινομένης scripsi: γινομένη CEF 2 «xwfsse;—3 παῦλα τῆς om. a 4 post 

οἰκίας add. xai a 1 τούτων ἃ 9 ἀμερὲς καὶ ἀδιαίρετον ἃ 18 γινομένῳ ἃ 

15—11 om. ἃ l7 πρῶτον γέγονε C 19 μὲν om. a 20 ἦρχεν a fort. πρὸς, at 

ef. p. 396, 10. 12. 13 21 iv τῇ Qus. ἀχρ.] ct. p. 3903. 4 24 γενέσεως a Arist.: 

χινήσεως CEF 26 τοῦ om. a 2421 τοῦ CEF: τὴν ἃ — 31 ob om.a . ali CEF: 
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εἰσι, τὰ δ᾽ ἐφεξῆς ἄμεσα, αἱ δ᾽ ἀποδείξεις ἐξ ἀμέσων, λοιπὸν ἄρα τοῖς 89r 
αἰτιατοῖς τεϑεῖσιν ἐξ ἀνάγχης apes ὡς ἕπεται τὰ αἴτια. χἄἂν γὰρ ἐπὶ τῶν 
πραγμάτων προηγοῦνται αἱ γενέσεις τῶν αἰτίων τῶν γενέσεων τῶν αἰτια- 80 

τῶν (πρῶτον γὰρ ὃ Σωφρονίσχος γέγονεν, εἶδ᾽ οὕτως ὁ Σωχράτης, xol 

ὃ πρῶτος ὃ ϑεμέλιος, εἶτα T, οἰχία), ἀλλ᾽ ἐν συλλογισμῷ πρῶτον ὀφείλεις 
λαμβάνειν τὴν τοῦ αἰτιατοῦ γένεσιν, ἵν᾽ οὕτως ἐξ ἀνάγχης ἕψοιτο ἣ τοῦ 

αἰτίου γένεσις" εἰ γὰρ Σωχράτης γέγονεν, ἐξ ἀνάγκης χαὶ Σωφρονίσχος. 
; - ^ , - RN δὼ 7 5» * e Wl ΄ 
ξ φᾶμεν ὧν μεταζὺ οὔοξν ἐστιν ὁμογεν ες" ἰόν Ὁ Σωχράτης 

(η. Qr 

^ 2] m 

4Yv Yv 

21 

ρεξῆς ἵστασϑαι τῷ [Πλάτωνι ῥηϑήσεται, εἰ μὴ μεταξὺ αὐτῶν μήτ᾽ dv- 

10 ὕρωπος εἷστήχει μήτε ἵππος μήτε ἄλλο τι ὁμογενὲς αὐτοῖς. εἰ δέ τις 40 
ἐρεῖ 

Ἢ , A ^ [2 Ἂν ΄ i As , , a e A 35 AE 

ξῆς ἀνατρέψει: οὐ γὰρ 6 ἀὴρ ὁμογενής ἐστιν αὐτοῖς: 6 1ὰρ ἀὴρ οὐχ 

Ν, ^ ' οἰ - .7 , ) 5 M e , , - 5 

xai μὴν μεταξὺ αὐτῶν ἀήρ ἐστιν᾽, οὐ τὸν prüévra λόγον τῶν ἐφε- 

ἀνάγεται ὑπὸ γένος τὸ ζῷον ἀλλ᾽ ὑπὸ τὴν οὐσίαν τὴν ἄψυχον. περὶ 
Ἂν - - » 2 - μὲν οὖν τοῦ πῶς τὸ be ΤΟ τὸ αἴτιον, ἔχει ἐπὶ τῶν γενέ- 

15 σεων ἐφεξῆς οὐσῶν χαὶ ο o c^ 2l DTO e ns 9 y. wc 
νεχῶν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω, ἤγουν ὅσον 

ἀνήχει τῇ goo duni κα εἴπομεν: dpxsi yàp ἐχ τούτων γνῶναι 
σ , ὡς ἀμέσως tà αἴτια τοῖς αἰτιατοῖς ἕπεται. ἐν δὲ τῇ Φυσιχῇ πλατύτερον 

περὶ αὐτῶν διδάξει. 

.95b14 ᾿Αναγχη γὰρ xal ἐν τούτοις, 4b I ἡ γὰρ 
» - *, 5 ^ 5, - - ν᾿ e "m , » 20 ἤγουν τοῖς αἰτίοις xai αἰτιατοῖς τοῖς μἢ dua οὖσι, τὸ μέσον, ἤγουν 50 

τὸ αἰτιατόν, χαὶ τὸ πρῶτον, ἤγουν τὸ αἴτιον, ἄμεσα εἶναι. λάβε γὰρ τὸ 
» » , CN Ἂν , μι , » -Ὁ M x 

Α αἴτιον, ἤγουν ϑεμέλιον, τὸ Oi [' τὸ μέσην αἰτιατόν, ἤγουν τοῖχον, τὸ δὲ 

A τὸν ἐλάττονα ὅρον οἰκίαν: ἀμέσως γοῦν ἐπαχολουϑεῖ τῇ γενέσει τοῦ 

τοίχου T, τοῦ ϑεμελίου γένεσις xal τῇ τῆς οἰχίας ἢ τοῦ τοίχου" οἷον ἐπεὶ 

25 τὸ D γέγονεν, ἐξ ἀνάγχης xai τὸ A ἐγένετο. ὡς ἐν συλλογισμῷ δὲ 
ἐλήφϑη πρῶτον τὸ D, εἶτα τὸ Α' ἐπὶ δὲ τῆς γενέσεως τῶν πραγμάτων 89v 

A 

πρῶτον ἐγένετο τὸ À* εἶτα τὸ [᾿. 

^ 

p.95517 ᾿Αρχὴ δὲ τὸ D' διὰ τὸ ἐγγύτερον τοῦ νῦν εἶναι. 

Ὥσπερ. ἥ γραμμὴ διαιρεῖται τῇ στιγμῇ, ἥτις ἢ aere xaü ἣν ἢ 

80 διαίρεσις τῆς γραμμῆς γέγονε, τοῦδε μὲν τοῦ τμήματος γέγονε τέλος, ἀρχὴ 

ὃὲ τοῦ τς τιήματος, οὕτω χαὶ ὃ χρόνος συνεχὴς ὧν διαιρεῖται χατὰ 

τὸ νῦν. xpé óvoy ὃὲ vost xai τὴν ἡμέραν αὐτήν: τῆς γοῦν ἡμέρας γενο- 

μένης χατὰ συνέχειαν, ὅπου ἂν χαὶ ἐν οἵῳ μέρει τῆς ἡμέρας ἐννοήσῃς τὸ ὅ 

νῦν, εὐθὺς διαιρεῖς ταύτην εἰς δύο τμήματα, χαὶ ἔστι τὸ νῦν τοῦ μὲν 
35 παρελϑόντος Vspne τῆς ἡμέρας τέλος, ἀρχὴ δὲ τῶν μήπω γεγονότων 

9 προσάγωνται ἃ 4 πρῶτος ἃ ὅ an πρῶτον" at cf. p. 399,6. T post ἐν add. 

τῷ E 5. 6 ὀφείλει λαβεῖν a 8 post ὧν add. οὐ ἃ 11 χαὶ μὴ ἃ 

τὸν (post λόγον) ἃ 12 οὐδὲ γὰρ ἃ ὁμογενές ἃ ἐστιν post ὁ ἀὴρ colloc. E 

13 γένος τὸ ζῶον ἀλλ᾽ ὑπὸ iterat E 14 ἔχοι EF 11 ἐμμέσως ἃ ἐν δὲ τῇ 

Φυσ.] cf. p. 390,3. 4 21 πρῶτον scripsi: ἃ libri 28 τοῦ 1 ἃ 29 ἡ alt. om. a 

90 μὲν om. ἃ 91 διαιρεῖται συνεχὴς ὧν a 94 μὲν scripsi: μὴ libri 

| 
f 

1 
] 

nadie adifón 2 ̂. 
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ερῶν αὐτῆς. εἰ γοῦν xal at γενέσεις τῶν πραγιάτων ἐν γρόνῳ εἰσίν, 895 D - à 3 Dy 

*, , Ld bI , » ^ ^ DU! ^ » , ^ [4 , —- 

ἀλλ᾽ ὁ piv χρόνος ἔχει τὸ συνεχὲς διὰ τὸ ἀεικίνητον τοῦ ἡλίου" μετρεῖται 

ἄρ. ὡς πολλάχις εἴποιεν. ὃ χρόνος ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου χινήσεως. αἱ δὲ 1 i , s i i i 

γενέσεις τῶν V pU imd ὡς ἐν χρόνῳ ϑεωρούμεναι δοχοῦσι μὲν xai αὗται 
L RS ' m 

συνεχεῖς διὰ τὸ εἶναι τὸν Ld d συνεχῆ. οὐχ εἰσὶ Oi: δεΐρηνται γὰρ à 

ἀλλήλων. χαὶ δῆλον ὅτι f, τοῦ Σωφρονίσχου γένεσις πρώτη γέγονεν, ap 10 
i i i ΠῚ D [ 

οὕτως Visio χαὶ ἢ τοῦ Σωχράτους, xal πρῶτος ὁ ϑεμέλιος, εἴτα 

ὃ τοῖχος" ἐφεξῆς γάρ εἰσι" τὰ δὲ ἐφεξῆς διῃρημένα. χαὶ ἐπὶ τῶν γενέ- 

σεων γοῦν, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς οἰχοδομήσεως, τὸ ὕστερον γεγονὸς ἐγγίζει τῷ 

νῦν, οἷον ὁ τοῖχος" πόρρω Oi τοῦ νῦν τούτου, χα ὃ ὁ τοῖχος ἀπήρτισται, 
ψ' e - , , 5 M "^N ^ ^" ὦ ἊΣ 

ἢ τοῦ ϑεμελίου γένεσίς ἐστι. xal διὰ τοῦτο δεῖ πρῶτον ἐν συλλογισμῷ 

τὸ D λαμβάνειν, εἶθ᾽ ἕψεται τούτῳ τὸ ἃ. ὡς γὰρ τὸ νῦν τέλος ὃν τοῦ 
παρελϑόντος χρόνου εἰσάγει ἐξ ἀνάγχης xai τὰ γεγονότα μόρια τοῦ παρελ- 1ὅ 

ϑόντος χρόνου, οὕτω xal 6 τοῖχος 6 χατὰ τὸ νῦν ἀπηρτισμένος τέλος ἐστὶ 
τῶν προγεγονυιῶν γενέσεων: τοῦ δὲ τέλους τεϑέντος ἐξ ἀνάγχης συνεισά- 

(exar xol τὰ πρὸ τοῦ τέλους. ἀρχὴν ὃὲ ληπτέον ἐν συλλογισαῷ τὸ D διὰ 
* 

' 

τὸ ἐγγίζειν τῷ νῦν, ὅπερ νῦν ἀρχὴ μέν ἐστι τοῦ μέλλοντος χρόνου τέλος 

δὲ τοῦ παρελϑόντος. 

p.95b32 Οὕτω δὲ λαμβάνοντι τὸ μέσον. 

M 

ἐν συλλογισμῷ πρῶτον τὸ ὕστερ ἐξ ἀναγχης 20 
ua v, ἐπι} 

᾿ σ 

Ἤγουν εἰ λαμβάνει: 
b] ' 

ς 

τὸ prn ἕψεται ἀμέσως: ἀμέσως γὰρ ἐπαχολουῦςξ Ἢ Ἱενέσει τοῦ 

rna ὃ ϑευέλιος xal τῇ γενέσει τῆς οἰχίας ^ τοῦ τοίχου. εἰ δέ που οὐχ 

ἀμέσως τοῖς αἰτιατοῖς ἐπαχολουϑοῦσι τὰ αἴτια, δεῖ λαμβάνειν τὰ μέσα 

τούτων, xal οὕτω σταίης εἰς ἀμέσους προτάσεις. οἷον εἰ λάβοι τις τὸ A 

ἀπότμησιν λίϑου, τὸ δὲ Γ΄ ϑεμέλιον, τὸ δὲ Δ οἰχίαν, ἀμέσως τοῖς αἰτιατοῖς 

οὐχ ἐπαχολουϑοῦσι τὰ αἴτια. εἰ δὲ λάβοις μεταξὺ τῆς μείζονος προτά- 

σεως τὴν ὀρυγήν, τῆς δὲ ἐλάττονος μέσον τὸν τοῖχον, εὗρες τὰς ἀμέσους 3 

προτάσεις. 

» 

p. 95523 Ἢ ἀεὶ παρεμπεσεῖται διὰ τὸ ἄπειρον. 

τῶν μέσων v Εἰπών, ὅτι εἰς ἀμέσους προτάσεις χαταντῶμεν τῇ Xi st 
αἱ is ovog προτάσεως, προσέϑετο τὸ ἢ ἀεὶ παρεμπε- 

(uc σους ποτὲ 

τῆς τε μείζονος 
^N 

v e σεῖται ἀναιρῶν Ónóvotdv τινα" ἴσως γάρ τις ὑπέλαβε μὴ ε 

χαταντῆσαι προτάσεις τὰ αἴτια xal τὰ αἰτιατὰ διὰ τὸ ἐν χρόνῳ εἶναι 

ταῦτα, τὸν δὲ χρόνον συνεχῆ» τὸ δὲ συνεχὲς ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετόν, καὶ 80 

2 post ἀειχίνητον add. τῆς a 2.9 μετρεῖται---τοῦ ἡλίου om. a 9 πολλάχις] velut 

p. 387,29 12 τὸ ἃ CEF: τῷ ὃ ἃ 18 γεγονότα] γεγ in ras. E 15. 16 ἑξῆς 

ἀνάγκη συνεισάγεται à 16 an 25? 11 τὸ (ante vov) E 20 λαμβάνοις E 

24 σταίης CEF: τοῖς ἃ λάβη F 26 λάβης F: λάβοιμι a 27 δὲ om. a 

εὖρον à 81 7 CEF: δὲ a 82 ἀνερῶν ἃ γάρ CEF: 4v ἃ 88 τὰ alt. 

om. E τὰ (post διὰ) a 
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τοῦ ληφϑέντος ἀεὶ χρόνου ἔστιν ἐπινοεῖν ἕτερον χρόνον. διὰ τοῦτό φησιν" 890 
ἢ δόξει διὰ τὴν ἀπειρίαν τοῦ χρόνου, ἣν ἔχει διὰ τὸ συνεχὴς εἶναι, 
συνεχῇ εἶναι xoi τὰ αἴτια xal τὰ αἰτιατὰ xal τὰς τούτων Ὑενέσεις xal 
ἀεὶ δυνατὸν εἶναι ἐπ᾽ ἄπειρον λαμβάνειν τούτων μέσα. ἀναιρῶν γοῦν 

ὃ τὴν ὑπόνοιαν ταύτην φησίν: εἰ xal ὃ χρόνος συνεχὴς xal διὰ τοῦτο ἐπ᾽ 
ἄπειρον διαιρετός, ἀλλὰ τὰ ἐν αὐτῷ πράγματα συνεχῇ οὐχ εἰσὶν ἀλλὰ 
διῃρημένα᾽ δέδειχται γὰρ ὅτι τὸ γεγονὸς οὐχ ἔχεται καὶ οὐ συνεχίζεται 35 

i τῷ γεγονότι. ἐπεὶ δὲ ὃ συλλογισμὸς οὐ χατὰ τὸν χρόνον γίνεται ἀλλὰ 
*, χατὰ τὰ πράγματα, οὐδὲν παραλυμαίνεται τὸ λαμβάνειν ἀμέσους προτάσεις 

10 ἐν ταῖς ἀποδείξεσι, χἂν ὃ χρόνος ἐστὶ συνεχής. 

p.95»24 ᾿Αλλ᾽ ἀρξασϑαί γε ὅμως. 

ἼἬγουν χἄν δέδειχται ἀμέσους εἶναι τὰς Ἱενέσεις τῶν αἰτίων καὶ 
αἰτιατῶν, ἀλλ᾽ οὖν ἐν συλλογισμῷ δεῖ ἄρχεσϑαι ἀπὸ τοῦ μέσου πρώτου 40 

τοῦ xal ἐγγίζοντος τῷ νῦν, xal οὕτως ἐξ ἀνάγκης ἀχολουϑήσει xal τὸ 

15 προγεγονός. 

p. 95525; .“Ομοίως δὲ xal ἐπὶ τοῦ ἔσται. 

ὍὭ H SN - x LS SUN € [4 , » " , 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν γεγονότων ἀπὸ τῶν ὑστέρων ἄρχῃ συλλογιζόμενος, 46 

Σ L 
οὕτω xai ἐπὶ τῶν ἐσομένων ἀπὸ τῶν ὑστέρων δεῖ ἄρχεσϑαι, ἵν᾿ ἐπαχολου- 

ϑήσῃ τὸ πρῶτον" εἰ γὰρ ἔσται οἰχία, ἔσται τοῖχος, xal εἰ τοῖχος, ἔσται 

20 χαὶ θεμέλιος. 

.95»99 ὋὍμοίως δ᾽ ἄπειρος ἣ tou. Ρ ἰδ pos ἢ τομὴ 

Τομὴ τῆς προτάσεώς ἐστιν ὁ μέσος ὅρος... εἰ γὰρ ληφϑῇ πρότασις, δ0 
) e ΡΨ » eese A -- 

ὡς ^6 ἀνϑρωπος ζῷόν ἐστιν 
5 

ι 

, ἐπεὶ ἔμμεσός ἐστιν αὕτη, λαβὼν μέσον τὸ 
λογιχὸν διαιρήσεις αὐτὸ εἰς δύο. διοίως γοῦν xal ἐν τοῖς ἐσομένοις αἱἷ- 

25 τίοις xal αἰτιατοῖς δόξειεν ἣ τομὴ τῶν προτάσεων ἐπ᾽ ἄπειρον γίνεσϑαι 

διὰ τὴν τοῦ μέσου λῆψιν διὰ τὸ ἐν χρόνῳ εἶναι ταῦτα, τοῦτον δὲ συνεχῆ. 
ἀλλ οὐχ ἔστιν" εἰσὶ γὰρ xai ἐπ᾽ αὐτῶν αἱ προτάσεις ἄμεσοι. ὡς γὰρ τὰ 

γεγονότα οὐ συνεχίζονται, οὕτως οὐδὲ τὸ ἐσόμενον ἔχεται xal συνεχί ζεται 90r 

ἐσομένῳ, ἀλλὰ διήρηνται. χαὶ διὰ τοῦτό εἰσι xal τὰ ἐσόμενα αἴτια xol 
80 αἰτιατὰ ἄμεσα. δεῖ γοῦν χαὶ ἐν τούτοις τοῖς ἐσομένοις ἀρχὴν χαὶ πρό- 

τασιν εὑρεῖν ἄμεσον. 

1 διὰ τοῦτο EFa: διότι C 4 εἶναι om. ἃ γοῦν e γὰρ, ut videtur, corr. E 

9 περιλυμαίνεται a 12 ἣ ἃ 13 μέσου om. ἃ 14 xal primum om. ἃ 

15 

24 δεομένοις ἃ 26 τοῦτον scripsi: τοῦ CEF: τοῦτο ἃ συνεχές ἃ 

28 οὐ συνεχίζοντα ἃ 29 ἐσομένῳ] o in ras. E διήύρηται a 30 οὖν E 

καὶ prius om. a 
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p.95b31 Ἔχει δὲ οὕτως ἐπὶ τῶν ἔργων. 90r 

, Y , M - , - ^ M ^ 

Παραδειγματίσας τὸ λεγόμενον ἐπὶ τῶν στοιχείων νῦν xal ἐπὶ τῶν 

ἔργων αὐτῶν, ἤγουν τῶν πραγμάτων, παραδειγματίζει ταῦτα. χαὶ πρῶτα 

μὲν τίϑησι παράδειγμα τῶν γεγονότων, εἶτα τῶν ἐσομένων. 

- 

5 p.95b38 ᾿Επεὶ δ᾽ δρῶμεν ἐν τοῖς γινομένοις. 10 

» ^ - M - s e» Ld mel ' bd Εδειξεν ἐπὶ τῶν μὴ ἅμα ὄντων αἰτίων xol αἰτιατῶν 

ὑστέρου προληφϑέντος ἐν συλλογισμῷ ἀμέσως τὸ αἴτιον ἕπεται. ἐπεὶ δὲ 

ἐν τοῖς φυσιχοῖς πράγμασι τοῖς γινομένοις (γινόμενα δὲ λέγει τὰ v. 
» L] [4 , P] e , - MA. » i] Tt , - 

ὄντα xai ὑφιστάμενα xaÜ' ὁλοχληρίαν ἀλλὰ ἔχοντα τὸ εἶναι ἐν τῷ ἀεὶ 

10 πεφυχέναι γίνεσϑαι χατὰ ἄλλους xai ἄλλους χαιρούς) ὁρῶμεν χύχλῳ 20 
z 

τινὰ γένεσιν, xal ἐπεὶ χύχλῳ γίνεται f, γένεσις, ἐνδέχεται τοὺς dxpouc 

ὅρους xal τὸν μέσον τούτων ἀλλήλοις συνέπεσϑαι: ἐν γὰρ τούτοις coi 
ὅροις τοῖς ἐξισάζηυσι χαὶ ἀντιστ Borgo $ χύχλῳ δεῖξις 

λογικώτερον μὲν πρότερον ἐν τοῖς ὃ vie en τῶν Ilpozépay δέδειχται, ὅπως 

15 τὰ συμπεράσματα ἀντιστρέφουσιν εἰς τὰ cen xai ai 

τὰ συμπεράσματα ἐν τῷ λαμβάνειν ὅρους ἴδια xal itud0ovra* ποτὲ γὰρ 

τὸ emn Ἰίνεται αἰτιατόν, ποτὲ Ob αἴτιον xal αἱ P idy αἰτιαταί, 95 

ἐπὶ δὲ τῶν ἔργων τῶν φυσιχῶν τῶν xaÜ' ἑχάστην γινομένων τοῦτό 
ἐστι τὸ ποιοῦν τὴν χύχλῳ γένεσιν, τὸ λαμβάνειν τὰς γενέσεις ἐξισαζούσας 

20 χαὶ ἀντιστρεφούσας ἀλλήλαις χαὶ τὴν αὐτὴν χαὶ μίαν οὖσαν χαὶ αἰτίαν χαὶ 

αἰτιατήν, οἷαν ἂν χαὶ λήψῃ. οἷον Beppep νης τῆς ἧς ὑπὸ δετοῦ 

(τοῦτο ὡς αἴτιον) ἀνάγχη ἀτμίδας ix γῆς ἀναδίδοσθϑαι (τοῦτο αἰτια- 
τόν)" τούτου δὲ γενομένου, ἤγουν ὑψωϑείσης τῆς ἀναδοϑείσης ἀτ- 

μίδος ἐχ τῆς γῆς ἐπέχεινα τῶν τοῦ ἡλίου ἀνταναχλάσεων, πάχυνσις γίνεται 80 

25 ταύτης" παχυνϑείσης δὲ ταύτης νέφος γίνεται" νέφους δὲ γενομένου ὕδωρ 

συνίσταται" τὸ ὃδὲ ὕδωρ συσταϑὲν μὴ δυνάμενον μένειν ἄνω ὡς βαρὺ 
πάλιν χάτω φέρεται, xal συμβαίνει βεβρέχϑαι τὴν γῆν. τοῦτο αἴτιον 

ἐξ ἀρχῆς ληφϑὲν αἰτιατὸν νῦν γέγονε xal κύχλῳ περιῆλϑεν": ὡς 

γὰρ 6 χύχλος ἀφ᾽ οὗ σημείου ἄρχεται, εἰς τὸ αὐτὸ χαταλήγει, οὕτω xal 

y. ἀλλὰ 95 
' 2 ΄ 

80 ἐπὶ τούτων ὧν εἴπομεν, ἀφ᾽ οὗ ἠρξάμεϑα, εἰς τὸ αὐτὸ χατελήξαμε 
, ) ^ , ^ d A] -* » *, SEC ^» e 

χαὶ ἀπὸ ἄλλου τινὸς ὧν εἴπομεν ἀρξάμενος εἰς τὸ αὐτὸ χαταλήζεις, ὡς 
΄ 

— wv e et^ 

χύχλῳ τῆς γενέσεως οὔσης" n νέφους γενομένου ὕδωρ γίνεται. ὕδατος 
Ἁ ^ S γενομένου ἣ γῇ βέβρεχται" ταύτης δὲ βραχείσης ἀτμὶς ἀναδίδοται" αὕτη δὲ 

εἰς νέφος συνίστατα!. 

2 Παράδειγμα ὅτι τὸ a 8 πραγμάτων CEF: προηγμένων a 6 αἰτίων om. C 

8 παραδείγμασι a δὲ a: om. CEF λέγει in ras. F 12 τοῦτον E 

13 τοῖς om. a 14 piv CEF: xai a ἐν τοῖς δευτ. τῶν []ροτ.] c. 5— 7 
15 αἱ προτάσεις om. a 16 συμβαίνειν ὄρους ἰδίᾳ ἐξισάζοντας ἃ 20 xal (ante μίαν) 

om. a 24 ix om. a ἀνταναχλάσεων, v superscr. E: ἀνταχλάσεων a 

25 post δὲ prius add. xai a γινομένου a 31 ἀρξάμενος corr. E: ἀρξάμενοι CFa, 

pr. ut videtur, E 
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p.96a8 Ἔστι δ᾽ ἔνια μὲν γινόμενα χαϑόλου. 90r 

ΠΠάλιν διαφορὰν παραδίδωσι τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσι μέσων λαμβανο- 46 
μένων. χαὶ φησίν, ὡς ἐπεὶ τὰ πράγματα ἣ ἀεί εἰσι xal ἀναγχαῖα ἣ 

γινόμενα T, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ εἰσιν ἣ γινόμενα, εἰ μὲν τὸ προχείμενον εἰς 
, 

ἀπόδειξίν ἐστι τῶν del xai ἐξ ἀνάγχης οὕτως ἐχόντων, δεῖ xai τὸν μέσον οι 

εἶναι τοιοῦτον, ἤγουν ἐξ ἀνάγχης xal ἀεὶ οὕτως ἔχοντα. οἷον εἰ ζητεῖ τις 

ἀπόδειξιν τοῦ τὸν οὐρανὸν χύχλῳ χινεῖσϑαι, ληπτέον μέσον τὸ νοῦν μιμεῖ- 
σϑαι. τοῦ δὲ ἀεὶ γινομένου παράδειγμα ἔστω τοῦτο’ οἷον εἰ ζητεῖται 

διὰ τί μετὰ τὸ ϑέρος μετόπωρον γίνεται, ληπτέον μέσον ὅρον τὸ τὸν 

10 ἥλιον τρέπεσϑαι εἰς τὰ ἀντιχείμενα τῆς χαϑ᾽ ἡμᾶς οἰχήσεως, ἤγουν περὶ 
τὰ νοτιώτερα μέρη (ἡυεῖς γὰρ περὶ τὸ βόρειον χλίμα οἰκοῦμεν), xal εἰπὲ 50 

“μετὰ τὸ ϑέρος 6 ἥλιος τρέπεται περὶ τὰ ἀντιχείμενα μέρη τῆς xaü" ἡμᾶς 

οἰχήσξως. χαὶ τρεπόμενον περὶ τοῦτο τὸ χλίμα μετόπωρον γίνεται᾽. δύο 
γοῦν εἴρηχεν 6 ᾿Αριστοτέλης, ἀεὶ οὕτως ἔχοντα xal ἀεὶ γινόμενα. xal τὴν 

E 5 

χύχλῳ χίνησιν τοῦ οὐρανίου σώματος διὰ τὸ ἀδιάχοπον εἶναι χαὶ "- c t (Qu^ xS 

συνεχῇ 7, τὴν τοῦ ἡλίγυ T, ἄλλου τινὸς ἀστέρος del οὕτως ἔχειν λέγομεν. 

ὕσων ὃὲ ἢ γένεσις διαχοπήν τινα ἔχει, ὡς μετὰ τὸ ϑέρος μετόπωρον | xal 90v 
μετὰ τοῦτο χειμὼν χαὶ μετὰ τὸν χειμῶνα ἔαρ, ἀεὶ δὲ οὕτω γίνεται, 
ταῦτα λέγομεν ἀεὶ γινόμενα. τῶν δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ παράδειγμα τοῦτο" 

20 οἷον εἰ πρόχειται εἰς ἀπόδειξιν διὰ τί τὸ γένειον τοῦ ἄρρενος τριχοῦται 
(τοῦτο γὰρ οὐχ ἀεὶ γίνεται ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ: ὁρῶμεν γάρ τινας dp- 

ρενας ἄχρι xal γήρως μηδεμίαν τρίχωσιν ἐν τῷ πώγωνι ἔχοντας), λάβε 
μέσον ὅρον τὸ ξηροτέρας ἡλιχίας γενομένου τοῦ ἄρρενος λιγνυώδη xol & 

χαπνώδη ἀναθυμίασιν ἐχ τοῦ πώγωνος ἀναδίδοσϑαι, ἥτις xal ἀπογεννᾷ 
— ^ , ^ ἊΝ ον * ^ *, M - (5 *, ^ *, 

25 τὴν τρίχωσιν. τὸ δὲ χαϑόλου ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ “ἐξ ἀνάγχης xol ἀεὶ 
M ' LEES ME) , e 2 “ P ΄ , Y 

x«i χατὰ παντός᾽ ἐχληπτέον, ὡς xal ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ εἴρηται. 

Ρ. 9611 Τῶν δὴ τοιούτων. 

Τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πραγμάτων ληπτέον καὶ τὸν μέσον ὅρον ὡς 
ἐπὶ τὸ πολύ. ὅτι δὲ δεῖ εἶναι τὸν μέσον ἐν τούτοις τοιοῦτον, δείχνυσι 

80 διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. ἔστω γὰρ συναχϑὲν συμπέρασμα ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ διὰ μέσου τοῦ B τὸ AT. xoi ἐγὼ μὲν λέγω ὅτι xal τὸ B τὸ 
€ SX ' ' δ 3 τὸ} , , » ' a , 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἴληπται. εἰ δέ τις ἀντιπίπτει; ἔστω τὸ D, ὁ μέσος, 

τῶν ἀεὶ xal ἐξ ἀνάγχης ὄντων. ἐπεὶ δὲ ὃ μέσος αἴτιός ἐστι τῆς συμ- 

πλοχῆς τῶν δύο προτάσεων διὰ τὸ ἐπὶ μὲν τῆς μείζονος ὑποχεῖσϑαι ἐπὶ 

4 ἤγουν (ante ὡς) a μὲν CEF: δὲ ἃ 5 ἐστι--- ἀπόδειξιν om. a 

ἢ τὸ CF: τὸν Ea: fort. τὸ τὸν 11 νότια ἃ περὶ CEF: ἐπὶ ἃ 

εἰπὲ CEF: ἐπεὶ a 18 τούτου, om. περὶ a 15 ἀδιάχοπτον ἃ 16 ἄλλου 
om. ἃ ἔχει ἃ 117 ὅσον ἃ ἔχειν ἃ 19 τῷ δὲ ἃ παρα- 

δειγμάτων ἃ 29 τὸ ξηροτέρας om. ἃ 28. 24 λιγνώδη (quod correxit Waitz 

Org. II p. X) καὶ χαπνώδην (corr. b) a 24 χαὶ om. a 26 πάντα EF 

72i alt. om. a εἴρηται] 1 4 p. 13b26 sq. 3l ἃ om. ἃ 34 μὲν om. E 
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, - Ἂ , ' , ἈΞ *, , A 

δὲ τῆς ἐλάττονος χατηγορεῖσϑαι, ἀναάγχη xal τὰς προτάσεις εἶναι avorqxatas. 90v 

εἰ δὲ αὗται ἀναγχαῖαι, ἔσται xai τὸ Α T συμπέρασμα ἀναγχαῖον. ἀλλὰ 
N e n SN, T * ΄ De e T n »' μὴν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔχειτο εἶναι τὸ συμπέρασμα. ἀδύνατον οὖν τὸ αὐτὸ 

συμπέρασμα χαὶ ἀναγχαῖον εἶναι χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἐπεὶ δὲ τὸ ἀδύ- 
, , - » - * A] » , e 

5 vatov συνήχϑη διὰ τὸ ὑποϑεῖναι τὸ D ἀναγχαῖον, λοιπὸν dpa ἀνάγχη ὡς 15 
M Ν ' * ' m Y x d » MEX TER ΨΨ0Ν τ΄. ΟΝ ΠῈΣ ? 166 

ἐπὶ τὸ πολὺ εἶναι τὸ B. οὕτως μὲν οὖν ἐπὶ στοιχείων διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον 

ἀπαγωγῆς ἔδειξεν ὅτι τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πραγμάτων ἀποδειχνυμένων ἐστὶ 
b] M 2 , e M ^ , 

xai 6 μέσος ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 

- * x d * P os33 2 NN ED CR E] Ὁ E 

p. 962 20 [Πὡς μὲν οὖν τὸ τί ἐστιν εἰς τοὺς ὅρους ἀποδίδοται. 

10 Ζ4ητήσας ὄπισϑεν πολλὰ περὶ ὁρισμοῦ, ἐπεὶ εὕρισχε τὸν δρισμὸν μὴ 50 

μόνον μέσον ὅρον ἐν ἀποδείξεσι λαμβανόμενον ἀλλὰ χαὶ τὰ ἄλλα αἴτια, τὸ 
ποιητικόν, τὸ τελιχὸν χαὶ τὸ ὑλιχόν, τούτου χάριν ἐδίδαξε xal περὶ τῶν 

ἄλλων αἰτίων, ὅπως μέσοι ὅροι λαμβάνονται, χαὶ χατὰ τί ἀλλήλων δια- 

φέρουσι, χαὶ πῶς ἐν συλλογισμῷ ἡ ἀχολούϑησις ἐν αὐτοῖς γίνεται. χαὶ 

15 μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τούτων πάλιν ἐπανατρέχει εἰς τὸν ὁρισμόν, χαὶ 

ἀναχεφαλαιωσάμενος ἃ εἶπε περὶ αὐτοῦ ἔτι προστίθησι καὶ ἕτερα ἃ εἶπε 90 

περὶ δρισμοῦ. πῶς μὲν οὖν τὸ τί ἐστι xal ὃ δρισμὸς εἰς τοὺς ὅρους 

ἀποδίδοται; τρεῖς ὅροι ἐν τῷ ἀποδειχτιχῷ συλλογισμῷ λαμβάνονται’ ἐν 

τίνι οὖν τῶν τριῶν ὅρων τέταχται ὃ ὁρισμός: εἴρηται ὅτι ὡς μέσος ὅρης 

20 λαμβάνεται. χαὶ τίνα τρόπον ἔστιν ἀπόδειξις αὐτοῦ; ἀπόδειξις μὲν 
γὰρ οὐχ ἔστιν αὐτοῦ ὡς μὴ γινομένου συμπεράσματος ἀποδείξεως- ἔστι δέ, 
χαϑόσον συνθηρᾶται ἐχ τῆς ἀποδείξεως. χαὶ τίνα τρόπον ἔστιν δρι- 
σμὸς αὐτοῦ xal οὐχ ἔστι; τέσσαρσι τρόποις δρισμοὺς τοῦ ὁρισμοῦ ἀπο- 30 

, -* ^ Lc , E 1 τ L- D Ln - , A ^ 

δέδωχεν: εἷς μὲν ὁ λέγων ᾿ὁρισμός ἐστι λόγος ἐφερμηνευτιχὸς τοῦ τ 
e 

25 σηυαίνει τὸ ὄνομα᾽. ὃς xal ὀνοματώδης λέγεται: ἔτ , i «- CN 

S ec - 

ρος λόγος τοῦ 
- εἰ 3 , 7 M y» ς » - “- Z5 P] 7 

ἐστιν ἀναπόδειχτος᾽ — xal ἄλλος Gopmípacua τῆς τοῦ τί ἐστιν ἀποδείξεως᾽ - 

πρὸς δὲ xal οὗτος ᾿ συλλογισμὸς τοῦ τί ἐστι πτώσει διαφέρων τῆς ἀπο- 
δείξεως᾽. τεσσάρων οὖν ὁρισμῶν τοῦ ὁρισμοῦ ἀποδοϑέντων 6 μὲν εἷς, 6 
ὀνοματώδης, οὐχ ἔστιν ὁρισμὸς τοῦ ὁρισμοῦ: οἱ δὲ τρεῖς εἰσιν ὁρισμοὶ 

3 - τὰ ΡΥ e ΄ - M 5 m ce) 5, eu hrs [d , , 

30 αὐτοῦ. ἀλλὰ ῥητέον πρῶτον περὶ ἀριϑμοῦ, ἵν᾽ εὔοδος ἡμῖν ὁ λόγος ἐν τοῖς 

ἔμπροσϑεν γένηται. τῶν ἀριϑμῶν of μέν εἰσι πρῶτοι xal ἀσύνϑετοι, οἱ Oi 80 

εἰσι πρῶτοι xai σύνϑετοι, οἱ δὲ δεύτεροι xal σύνϑετοι. xal δεύτερος μὲν 

χαὶ σύνθετός ἐστιν ὁ δεχαέξ' διαιρεῖται γὰρ εἰς μέγιστα μόρια xac 

διχοτομίαν τὰ ὀχτὼ xal ὀχτώ᾽ διαιρεῖται OE xal εἰς ἐλάττονα μόρια τὰ 

1 ἀναγχαῖον ἃ 2.9 ἀναγκαῖον--- τὸ συμπέρασμα om. ἃ 9 ante οὖν add. δὲ ἃ 

4 χαὶ prius om. a ὃ διὰ τοῦ ἃ 6 στοιχείων Scripsi: στοίχων. C: στοῖχον E: 
στοιχίων, t alt. postea add. F: στίχων a 10. ηὕρισχε a μὲν a 11 μόνον 

om. EF ἐν om. a 12 τελιχὸν. τὸ ποιητιχὸν ἃ ὑλιχὸν CFa: εἰδιχὸν E 

15 ἀνατρέχει ἃ συλλογισμόν a: non liquet F 16 ἃ om. a: ἀεὶ E 17 οὖν 

superscr. E 18 ἀποδίδονται a 21 γενομένου a συμπεράσματος ἃ: συμπέ- 

ρᾶασμα CEF 28 τέτταρσι ἃ 23. 24 ἀποδέδωκεν] cf. c. 10 p. 93530 sq. 9481] sq. 

25 λόγος om. a 28 ὃ alt. om. a 30 ῥητέον om. a 31. 32 οἱ δέ---σύνϑέτοι om, a 
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σσαρα τετράχις. ὁ γοῦν δεκαὲξ σύνϑετος μέν ἐστιν ὡς συγχείμενος ἐχ 90v 
^ Q0. » 

c 

δύο ὀχτάδων" δεύτερος δὲ λέγεται τοῦ τέσσαρα τοῦ μετροῦντος αὐτὸν τε- 
τράχις" τὸ γὰρ μετροῦν πρῶτόν ἐστι τοῦ μετρουμένου. xal ὁ ἐννέα (δὲ) 

δεύτερος xal σύνϑετός ἐστι. χατὰ γὰρ διχοτομίαν εἰς δύο μέγιστα μόρια 40 

ὃ διῃρέϑη, ἤγουν τέσσαρα xal πέντε, ἐξ ὧν xal συνετέϑη. διαιρήσεις δὲ 
αὐτὸν xal εἰς ἐλάττονα μόρια τὰς τρεῖς τριάδας: ὁ γοῦν ἐννέα δεύτερός 
ἐστι τοῦ τρία τοῦ μετροῦντος αὐτὸν τρισσάχις. ὁ δὲ ἑπτὰ λέγεται πρῶτος 
χαὶ σύνϑετος, πρῶτος μὲν διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀριϑμόν τινα μετροῦντα αὐτὸν 
χατὰ πολλαπλασιασμόν, σύνϑετος δὲ ὡς διαιρούμενος εἰς δύο μέγιστα μόρια 

10 τὰ τρία xai τέσσαρα, ἐξ ὧν xal συνετέϑη. τοιοῦτός ἐστι xol 6 ἕνδεχα. 
πρῶτος xal ἀσύνϑετος ὃ τρία, πρῶτος μὲν ὡς μὴ ἔχων ἀριϑμὸν μετροῦντα 46 

αὐτὸν εἰ μὴ μόνον τὴν μονάδα τρισσάχις λαμβανομένην, ἥτις οὐδ᾽ ἀριϑμός 
ἐστιν. οὔτε μὴν σύγχειται ἐχ δύο ἀριϑμῶν" ix δυάδος γὰρ xal μονάδος 

σύγχειται. ἀλλὰ xal ἢ δυὰς πρώτη xal ἀσύνϑετός ἐστι. 

15 p. 96222. Πῶς δὲ δεῖ ϑηρεύειν τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν. | 

᾿Αντὶ τοῦ εἰπεῖν ᾿ δρισμούς᾽ εἶπε τὰ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενα" 91: 
2 

χαὶ γὰρ xai ὃ δρισμὸς ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται τοῦ ὁριστοῦ, 

^ e , »y 

p.96224 (Τῶν δὴ ὑπαρχόντων del ἑχάστῳ ἔνια ἐπεχτείνει.) 

Τινὰ κατηγοροῦνται τοῦ δριστοῦ μὴ ὑπερβαίνοντα xal ἐπὶ πλέον ὄντα τοῦ 
20 γένους ὕφ᾽ ὃ τὸ ὁριστὸν ἀνάγεται. οἷον ἔστω ὁριστὸν T, τριάς, xal χατηγο- 5 

ρείσϑω κατ᾽ αὐτῆς τὸ ὃν ἐν τῷ τί ἐστι. τὸ οὖν ὃν τοῦτο ὑπερβαίνει τὸν 
ἀριϑμόν, τὸ γένος τῆς τριάδος: οὐ γὰρ μόνον τὸ ὃν χατηγορεῖται τῆς τριάδος 

xal τετράδος xal τῶν ἄλλων ἀριϑμῶν ἀλλὰ xal νοῦ χαὶ ψυχῆς xai ἀνθρώπου, 

ἃ ἀριϑμοὶ οὐχ εἰσί. χατηγορεῖται τῆς τριάδος ἐν τῷ τί ἐστι χαὶ τὸ περιττόν, 
ὅπερ οὐχ ἐπὶ πλέον ϑεωρεῖται τοῦ ἀριϑμοῦ ἀλλὰ χατηγορεῖται τῶν ἐν- 

τὸς ὄντων τοῦ ἀριϑμοῦ, οἷον τριάδος, πεντάδος, ἑπτάδος. εἰ γοῦν πρόχειταί 
τι δριστὸν xal μέλλεις εὑρεῖν τὸν δρισμὸν αὐτοῦ, δεῖ σε λαμβάνειν τινὰ τῶν 10 

ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορουμένων τοῦ ὁριστοῦ ἀεί, ἤγουν ἐξ ἀναγχης, μὴ 

μέντοι γε δὲ ἔξω τοῦ γένους xal ἐπὶ πλέον αὐτοῦ ϑεωρούμενα, ὑφ᾽ 

30 ὃ τὸ δριστὸν ἀνάγεται. λέγω δὲ ἐπὶ πλέον τοῦ γένους εἶναι xai ὑπερ- 

βαίνειν τὴν τούτου περιοχὴν ὅσα ἑχάστῳ μὲν ὁριστῷ χαϑόλου ὑπάρ- 

χουσιν, ἤγουν ἐξ ἀνάγχης, οὐ μέντοι «s δὲ ἐχείνῳ μόνῳ εἰσὶν ἀλλὰ 
χαὶ ἄλλοις. τὰ δὴ τοιαῦτα, τὰ ἐπὶ πλέον μὲν ὄντα τοῦ ὁριστοῦ μὴ 

τῷ σι 

2 λέγεται CEF: ἐστι ἃ τοῦ alt. CEF: ὡς a 3 δὲ addidi 4 μέγιστα om. E 5 xai 

alt. superser. E 6 χαὶ om. ἃ T τρίτου ἃ τρισάχις itemque vs. 12a 11 πρῶτος (08) 

conicio σύνθετος ὁ τρίτος a 12 αὐτὸν om. EF 16 ἀντὶ--- κατηγορούμενα om. ἃ 

11 xai alt. om. a ὁρισμοῦ ἃ 18 lemma addidi 20 ὦ C: οὗ ἃ 21 οὖν 

ὃν (ὃν in ras. E) EF: inv. ord. Ca 28 τετράδος «ai om. a 28 ἐν τῷ om. EF 

ὁρισμοῦ à 29 δὲ om. ἃ ϑεωρούμεναι a 30 εἶναι τοῦ γένους E 3l τούτου 

τὴν ἃ ὁριστὰ ἃ 82. δὲ om. ἃ 33 post τὰ alt. add. μὲν τὰ E piv om. Ea 
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v , ^N M , , - et δ - ΄» , ^ , ὑπερβαίνοντα δὲ τὸ γένος αὐτοῦ xal ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα, ληπτέον 9lr 
τοσαῦτα πρῶτα, μέχρις οὗ ἐξισωϑῇ τὸ σύνϑημα τῶν μερῶν πάντων τῷ 
c - * - - ^ * ' - - 

δριστῷ. ἕἔχαστον μὲν γὰρ μέρος τοῦ δρισμοῦ ἐπὶ πλέην ἐστὶ τοῦ δριστοῦ, 
€ ^ Y 

' 
e - x , € Q4 , M , 2 , 

ὁμοῦ δὲ πάντα ἑνωϑέντα μόνον παριστῶσι τὸ ὁριστὸν xal οὐχ ἐπὶ πλέον 

5 αὐτοῦ ϑεωροῦνται. ταύτην μὲν γὰρ τὴν σύνϑεσιν τῶν μερῶν τοῦ δρισμοῦ τὴν 
à 

-— ἜΣ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένην τοῦ δριστοῦ ἀνάγχη οὐσίαν εἶναι χαὶ 
δρισμὸν τοῦ δριστοῦ πράγματος ὡς ἐξισάζουσαν αὐτῷ xai ἀντιστρέφουσαν. 20 

τε ἐξ ἀριϑμῶν συγχείμενος 

10 μήτε ἐξ ἀριϑμοῦ μετρούμενος. 
Τὸ δὲ τελευταῖον τὸ χατ ἀμφότερα πρῶτον. 

p.96b] ᾿Επεὶ δὲ δεδήλωται fuv. 25 

"Ἔδειξεν, ὡς εἰ λάβοι τις πάντα τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα co: 
δριστοῦ xal συνϑήσει ταῦτα ὡς ἐξισασϑῆναι τ ( 

15 σμόν. ὅτι δὲ τὰ ἐν τῷ τί ἐστι ληφϑέντα εἰς ἀπάρτισιν τοῦ δρισμοί 
ἀνάγχης ὑπάρχουσι τῷ ὁριστῷ, ΠΕΣ ἔδειξε. μέλλει δὲ δεῖξαι συλλογι- 

τί 
D 

ζόμενος ἐν p σχήματι οὕτως" τὰ ἐν ἘΠ ἐστι πάντα χαϑόλου 
κατηγορεῖται οὗ χατηγορεῖται. τὰ δὲ χαϑόλου χατηγορούμενα ἀναγχαῖα᾽ 30 

MJ € L v » 2 - τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν ἄρα πάντα ἀναγχαῖα. 

20 p. 9653 Τὰ χαϑόλου δὲ ἀναγκαῖα. 

Τὸ “δέ᾽ ἀντὶ τοῦ ᾿γάρ᾽- τὰ γὰρ χαϑόλου ἀναγχαῖα. 

Τῇ δὲ τριάδι, ἤγουν ἐν τᾷ δρισμῷ δὲ τῆς τριάδος, ἢ ἐφ᾽ οὗ 
ἄλλου, ἤγουν xal ἑτέρου τινὸς δριστοῦ, ἀνθρώπου T ἵππου, λαμβάνεται 

πάντα τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν οὕτως ὡς οὐσιωδῶς χαὶ es ἀνάγχης χατὰ 

x 25 τοῦ ὁριστοῦ χατηγορεῖσϑαι, ἐξ ἀναγ) 1c dv εἴη τριὰς τοιαῦτα, τὰ 

ἴπομεν οὐσία χαὶ 40 ἀριλμὸς περιττὸς τρίτος χατὰ ἘΝ τ ὅτι δὲ ἃ ε 

BEapos ἐστι τῆς esum ix ὃ 

ὃος, ἤγουν 6 δρισμός οὗτος, ε 

αὐτῆς τὸ “ ἀριϑμὸς περιττὸς xal τὰ Mie , ἔσται γένος ἢ ὠνομασμ 

30 7 ἀνώνυμον μόνοι γὰρ ot ὁρισμοὶ xol τὰ γένη χατηγοροῦνται ἐν τ 

ἐστι xaÜ' ὧν χατηγοροῦνται. εἰ γοῦν τὸ ᾿ἀριϑμὸς περιττὸς πρῶτος xat 

ἄμφω᾽ δρισμὸς τῆς τριάδος οὐχ ἔστιν, εἴη ἄν γένος αὐτῆς ἀνώνυμον. ὠνο- 

1 ληπτέον CEF: ἐπὶ πλέον ἃ 8 ὁριστῷ scripsi: ὁρισμῷ libri 9 ϑεωρεῖται a 
τῶν --ὁρισμοῦ mrg. E 7 ὁρισμὸς a 8 ante «ai add. πρῶτος a 10 ἀριϑμῶν ἃ 

χατὰ τὸ EF ἀμφότερον E 12 δὲ om. ἃ 13 λάβη F 14 ἀπαρτήσω a 

15 ἀπάρτησιν a 16 δεῖξαι] δεῖ in ras. E 22 δὲ alt. om. a 28 ἢ ἵππου 
om. à 24 ὡς mrg. E 94.95 χατὰ---ἀνάγχης om. ἃ 95 «à, ut videtur, C: 

τὸ EFa 26 περιττὸν ἀριϑμὸς a post χατὰ add. τὰ a 28 εἰ μὴ τοῦτο om. ἃ 

32 εἴη---αχνώνυμον om. a 
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υασμένον (piv γὰρ) γένος ἐστὶ τὸ δι᾿ ὀνόματος ἑνὸς δηλούμενον, olov ζῷον, 91r 

ἀριϑμός, χρῶμα" ἀνώνυμον δὲ γένος ἐστὶ τὸ διὰ δύο ἣ xal πλειόνων ὀνομά- 

των δηλούμενον, οἷον τὸ ζῷον λογιχόν. εἰ γοῦν ὁ ἀποδοϑεὶς ὁρισμὸς γένος 45 
; , ^ , ^ ν “-- ΄ » , , * , - 3 iJ 

ἐστίν, ἐπὶ πλέον ἂν εἴη τῆς τριάδος, ἤγουν οὐχ αὐτὴν μόνην παριστᾷ ἀλλὰ 

5 xai ἕτερον. 
“Ὑποχείσϑ ÉD, ἤ ληπτέον ὡς ὁμολογούμενον, ἁ ὕτό ποχείσϑω γάρ, ἤγουν ληπτέον ὡς ὁμολογούμενον, ὡς τοιοῦτόν 

ἐστι τὸ γένος χατὰ δύναμιν, ἤγουν δυνάμει ἐπὶ πλέον χατηγορούμενον 
- τος , , Lg » , , ^» 3 , b m 

τοῦ οὗ λέγεται γένος εἶναι. οἷον γένος λέγεται τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον, 

ἀλλὰ δυνάμει ἐμπεριέχει χαὶ ἵππον χαὶ βοῦν χαὶ λοιπὰ ὡς ἐπὶ πλέον ὃν 
- 5 e e » ΄ b] 

10 τοῦ ἀνθρώπου. εἰ τοίνυν ὃ ῥηϑεὶς λόγος οὐδενὶ ἄλλῳ ὑπάρχει ἀλλ΄ ἢἣ 60 

μόνον ταῖς ἀτόμοις τριάσι, ταῖς μερικαῖς, λοιπὸν τὸ elvat xal 6 ὁρισμὸς 
τῆς τριάδος τοῦτό ἐστιν. ὑποχείσϑω γὰρ xai ληπτέον ὡς ὁμολογού- 

μενον xal τοῦτο, ὅτι ἢ οὐσία xal ὃ δρισμὸς ἑχάστου ἐστὶν f, xatm- 
Ἰορία ἣ ἐσχάτη ἣ κατὰ τῶν ἀτόμων ϑεωρουμένη τῶν ὑπὸ τὸ εἶδος 

eo * e e b! , A, » }Ὶ τὸ ' * e x "^ RU 

15 ὄντων οὗ ὃ 6ptcpóc ἀπεδόϑη" olov τὸ ζῷον λογιχὸν ὕνητὸν δρισμὸς ὃν τοῦ 
; 5 z E E , - - 5 
ἀνθρώπου ἐσχάτως χατηγορεῖται χατὰ μόνων τῶν μεριχῶν ἀνθρώπων. | 

Kai οὐ μόνον ἐπὶ τῆς τριάδος εὑρήσεις οὕτω τὸν δρισμόν, ἀλλ᾽ ὁμοίως 91ν 

χαὶ ἐπὶ ἄλλου δτουοῦν πράγματος ἔσται τὸ εἶναι xal ὃ ὁρισμὸς αὐτοῦ ἀπὸ 

τῶν οὕτω δειχϑέντων, ἤγουν ἀπὸ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένων, 
€ , Ξ 5» 'd BM » , f 9 ^ ev , 

20 ϑηρώμενος. ἐπί τινων δὲ ἀντιγράφων εὑρήσεις τῶν οὕτω ληφϑέντων. 
, , e) “φζ - “" mn , e FIXE. a! ἣν. , 

εἰ δέ τις ἐρεῖ “πῶς φής, ὦ ᾿Αριστότελες, ὡς ὃ ὁρισμὸς σύγχειται ἐχ πάντων 6 

τῶν ἐν τῷ τί ἐστι; xal μὴν ἔφασχες ἐχ γένους xal συστατιχῶν διαφορῶν 
τὸν ὁρισμὸν συγχεῖσϑαι: at δὲ διαφοραὶ ἐν τῷ δποῖόν τί ἐστι χατηγοροῦν- 

ται. λέγομεν οὖν πρὸς αὐτὸν ὡς ai διαφοραὶ ἐν τῷ ὁποῖον τί ἐστι χατὴ- 

25 γοροῦνται, ἀλλὰ αὐταὶ χαϑ' ἑαυτὰς λαμβανόμεναι χωρὶς τοῦ γένους" εἰ δὲ 
M M , ^ $, , jl, ' Ὁ iJ , 9 , 

μετὰ τοῦ γένους ληφϑῶσιν, οὐχέτι λέγονται διαφοραὶ ἀλλὰ γένη ἀνώνυμα" 

τὰ δὲ γένη ἐν τῷ τί ἐστι χατηγοροῦνται. οἷον τὸ λογικὸν xal τὸ ϑνητὸν 

ὡς μὲν λογιχότης xal ϑνητότης διαφοραί εἰσι xai ποιότητες ἐν τῷ Omoióv 

τί ἐστι κατηγορούμεναι, μετὰ δὲ τοῦ ζῴου ληφϑέντα εἰσὶ γένη ἀνώνυμα. 10 

, 

30 p. 96515. Χρὴ δέ, ὅταν ὅλον τι πραγματεύηταί τις. 

Ὅλον νόει τὸ γένος, ὡς ἐν ταῖς Πέντε φωναῖς εἴρηται, μέρη δὲ αὐτοῦ 
τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα. ἄτομα τῷ εἴδει λέγονται τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα διὰ 15 

τὸ μὴ τέμνεσϑαι T, εἰς διαφορὰς ἣ εἰς εἴδη. πρόσχειται δὲ τῷ εἴδει εἰχό- 
τως, ἵνα ἀντιδιαστείλῃ τὰ εἰδιχώτατα εἴδη τῶν μεριχῶν" ταῦτα γὰρ ἄτομα 

35 λέγονται τῷ ἀριϑμῷ. ὃ Σωχράτης γὰρ ἀἄτομόν ἐστι xai ἕν τῷ ἀριϑμῷ" 

1 μὲν γὰρ addidi 8 τὸ om. a post λογικὸν add. ϑνητόν ἃ 4 μόνον ἃ 

ὅ ἕτερον ἃ: ἑτέραν CEF "| τὸ γένος ἐστί C 8 τὸ οὗ Ca οἷον λέγεται γένος C 

9 λοιπὸν a: fort. (cà) λοιπὰ 11 ὁ ἃ: om. CEF 15 ὧν E 16 ἔσχατον ἃ μόνον ἃ 

11 ante καὶ add. lemma ὥστε ὁμοίως --ἔσται ἃ 21 φησὶ πῶς φησιν ὁ ἀριστοτέλης ἃ 

ὃ om. Ca 22 μὴ ἔφασχεν ἃ 24. 25 λέγομεν ---κατηγοροῦνται om. ἃ 

25. αὑτὰς ἃ 26 διαφοραὶ superscr. C 29 ληφϑεῖσαι CFa 31 ἐν ταῖς Πέντε φ.7 p. 8,1 

92 τὰ εἰδιχώτατα εἴδη ἃ 83.34 πρόσχειται---εἴδη om. a 35 6—dpiuo mrg. F 

4 4l 
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6 δὲ χαϑόλου ἄνϑρωπος ἀτομόν ἐστι χατὰ τὸ εἶδος" ἕν γὰρ τῷ εἴδει ἐστί, 91" 
Ἃ μ᾽ ^ J ^ - κὸν Ἢ ct LT ^ mA V [4 , xüy εἰς πολλὰ μεριχὰ διαιρῆται. παραδοὺς οὖν μέϑοδον δι’ ἧς εὑρήσεις 

, ^ 

i js «V 
' ΄ - "ἝΝ ΄ 2 - - ^S e €» - 

τοὺς ὁρισμοὺς τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν, νῦν παραδίδωσιν ἑτέραν QU T. 
, , —- »ν , Ld , ^ 

ρίσχῃ τις τοὺς ὁρισμοὺς τῶν γενῶν. ἔστι δὲ τοιαύτη T, μέϑοδος. λάμ- 
* Bav E , A 5 tm er rm e beh c PN IA ere m Red - 

ανε, φησι, xat διαίρει τὸ γένος εἰς τὰ εἰδη τὰ εἰδιχώτατα' οἷον τὴν 90 

γραμμὴν ὡς γένος διαίρει εἰς τὴν εὐθεῖαν Ἰραμμήν, εἰς τὴν περιφερῆ xai 
, - ^ T ἃ “ὦ 

εἰς τὴν ἑλιχοειδῆ τὴν xal χαμπύλην λεγομένην. εἶτα λάβε τοὺς δρισμοὺς αὐτῶν, 
' ,F L4 , —-f - - M 

xai ὃ μέρος εὑρήσεις τοῦ ὁρισμοῦ χοινῶς ϑεωρούμενον ἐν πᾶσι τ et 

2 3 , » 
[0] e o (ἢ a e s " e c c o 

c e, R ἐστιν δθεαμὸς τοῦ γένους, ἤγουν τῆς γραμμῆς. otov γραμμὴ εὖ 
3 

ἀπλατὲς οὗ τὰ μέρη τοῖς ἄχροις ἐπιπροσϑεῖ" περιφερ 
2 

D ! € 

loe! dT rM λ - 
$62 ἔστι UT X0s ἀπλατες οὐ 

' 

[ 

αἱ ἀπὸ τοῦ χέντρου πρὸς τὴν περιφέρειαν ἐχβαλλόμεναι εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλύ- 
NECUERIS 34unóAn δέ ἔδει Aro ἥηχατεξ ξέοεἠθείας Ὁ, 
"t$ εἰσι" χαῦπο χη Oz ἔστι τος αι τες ἐξ εὐὔξιας ^" α 

φεροῦς συγχείμενον: ἐπεὶ γοῦν ἐν τούτοις πᾶσι χοινῶς ϑεωρεῖται o "B ΩΝ o LA τ 

-" , , 6 

t 
[ 

D. -- ΝΞ cun dunc IS RC DEREN ͵ : ἀπλατές, τοῦτό ἐστιν ὁρισμὸς τοῦ γένους. xal πάλιν 6 ἀριϑμὸς γένος ἐσ εἰ ς΄ 

ονάδων χατὰ Ot- 
΄-Ν 

δυάδος χαὶ τριάδος: ἔστι γοῦν τριάδος did πληϑος "E 

χοτομίαν εἰς ἄνισα διαιρούμενον" Ou ἔ ἐστι πλῃϑος 
^-"-" , 

διαιρούμενον" ἐπεὶ γοῦν τὸ πλῆϑος μονάδων ἐν ἀμφοτέροις 
λοιπὸν τοῦτο 'pratipe τοῦ ἀριϑμοῦ. 

25 

e ^ ' - e. 

Ὅταν δέ τις ΡΕΥ͂ΜΑ τε isnt τὸ ὅλον, ἤγουν Sd λα ees 0pt- 30 
M - , —- 

σμὸν τοῦ γένους, δεῖ διελεῖν τὸ γένος οὗ τὸν ὁρισμὸν ζητεῖ sÓps 
b] 
tc € ἄτομα τῷ εἴδει, otov τὴν γωνίαν εἰς τὴν ὀρϑὴν γωνίαν xal εἰς E ὀξεῖα 

M €- Ἃ - 

xai εἰς τὴν ἀμβλεῖαν: ὀρϑὴ γωνία ἐστὶ χλίσις εὐϑείας γραμμῆς ἐπ᾽ εὐϑείας 
AJ , 5» - ^ , , ^ 5 

χατὰ χάϑετον- ἀμβλεῖα δὲ χλίσις εὐθείας γραμμῆς ἐπ᾽ εὐϑείας ἰὴ χατὰ 
χάϑετον ποιοῦσα γωνίαν μείζονα τῆς ὀρϑῆς- (ὀξεῖα ὃ 

ων Q^ 
esc M ΡῚ EL JU ' ΄ - ΄ 

μῆς ἐπ᾽ εὐϑείας μὴ χατὰ χάϑετον ποιοῦσα γωνίαν 
ἐπεὶ Ὑοῦ Up eue 29' cnühvrhte TP “χλίσις ὑϑείας * ΡΩΝ eR eos 
n χοῖνον ἔστιν ἐν τοῦτοις XO χλισις &ÜOUSctac (p* uus eR εὐϑείας . 

M z Ὡς εὶ e o LA ES] εἰ M! LA Q- eo c 
« [21 

. 
^ 

Dc 

τοῦτό ἐστιν δρισμὸς τῆς γωνίας. 

p.96b19 Μετὰ δὲ τοῦτο λαβόντα τί τὸ γένος. 35 

- 
o c c c 6 (1 Qa ( εὶ o^ [Sr -—- S - 

ro RC 
a ὩΣ - cl o^ 

— 
x o v e “υ [21 [Ὁ] 

à δὲ 
S 

n SW c Ε x e o ec .a [ὦ Et - 

- 5» 9 - m - ' αὐτῶν λαβεῖν τὸ χοινῶς [0] x QS c c1 Φ τ co m eg TO («s ] c ἘΞ o x e ες -.Φ e a τὴ e To εὶ S c 
x 

x o n Ὡ zi cu [1 c1 (Q^ 

ἐλάβομεν, δεῖ σε λαβεῖν xai τὸ γένος - TO uz m [^ -—; Qa [e] εἰ ei e (η΄ εὶ 

(p^ O^ w τὴ 

ι 
, - T " ' - »^ - 1 - 

POS; αἴξαι Οὔν τὸ XO!VOV τῶν εἰόῶν τοῦτο μετὰ τοὺ ποσοῦ xai εἰ 

b ^ 

6 “τραμμή ἐστι ποσὸν μῆχος ἀπλατές᾽. ἐπί τινων δὲ εὑρήσεις γένος τὴν 

ποιότητα T, ἄλλην τινὰ τῶν χατηγοριῶν. 

1 ἔσται alt. 1. ἃ 2 μέρη ἃ ὃ ἂν om. ἃ 4 εὑρίσκοι ἃ 5 τὴν superscr. E 

T «d om. ἃ 10 περιφερὴς seripsi: περίφερ 

14 

18 

᾿ libri 12 χαμπύλον a &c 
ἐστὶ om. a 16 διαιρούμενον) δι in ras. E l7.post πλῆϑος add. τῶν a 

τοῦτο λοιπὸν ἃ 20 ζητεῖ CEF: δεῖ a 23 ἐπ᾽ εὐθείας om. ἃ 
24.25 ὀξεῖα --- ὀρϑῆς addidi 26 ἐν τούτοις χοινόν ἐστι ἃ, om. χοινόν C εὐϑείας 
γραμμῆς ἐπ᾽ εὐθείας scripsi ef. vs. 22. 23: γραμμῆς ἐπ᾽ pp γραμμῆς libri 28 λαμβά- 

νοντα ἃ 29 δὲ om. ἃ καὶ om. a 31 σε CEF: δὲ 82 τοῦ σχοποῦ a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 26 
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p.96520 Τὰ ἴδια πάϑη ϑεωρεῖν. 91v 

Τὰ χοινῶς ϑεωρούμενα πάϑη ἐν τοῖς εἴδεσιν ἴδιά clot τοῦ γένους, d 40 

xal συνιστῶσι τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ. τὰ γοῦν ἴδια πάϑη τοῦ γένους ἀπὸ 

τῶν χοινῶν εὑρίσχονται παϑῶν τῶν ἐν τοῖς εἰόεσι θεωρουμένων. τὸ δὲ 

5 πρῶτον οὕτως νόει, ὡς ταῦτα τὰ χοινὰ πάϑη πρῶτα ϑεωροῦνται ἐν τοῖς 

εἴδεσι, διὰ δὲ τὰ εἴδη ὕστερον ὑπάρχουσι χαὶ τοῖς γένεσι. 

p.96b921 Τοῖς γὰρ συντιϑεμένοις éx τῶν ἀτόμων, 46 

[d 

γος ὅλον εἶναι ἐχ 
b 

"Hqoov τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν (εἴπομεν γὰρ τὸ 7 ΟΣ 

μερῶν τῶν εἰδῶν συγχείμενον) ἔσται δῆλα ἐχ τῶν δρισμῶν τῶν εἰδῶν 

10 τὰ συμβαίνοντα, ἤγουν τὰ ἴδια πάϑη τῶν γενῶν, οἱ δρισμοὶ αὐτῶν. 

p.96b99 Διὰ τὸ ἀρχὴν εἶναι πάντων τὸν ὁρισμὸν xal τὸ ἁπλοῦν. à0 

᾿Απλᾶ vóst τὰ εἴδη τὰ εἰδικώτατα᾽ μέρη γάρ εἰσι τοῦ ὅλου; 
πλούστερον τοῦ ὅλου. ὁ γοῦν ὁρισμὸς ῶν 

, Ὑ σ ' ^N , Ἱένους ὄντος ὅλου. τὸ ὃὲ μέρος 
-— »?- ' , ' * »* ^ , " ἂν yc - * 5 N 

τῶν εἰδῶν xai αὐτὰ τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα, ὃ xoi ἁπλᾶ εἶπεν, ἀρχαὶ λαμ- 

15 βάνονται ἡμῖν ποδηγοῦσαι εἰς εὕρεσιν τῶν δρισμῶν τῶν γενῶν: ἀρχὴ qàp 

λέγεται πᾶν ἁπλοῦν τοῦ συνϑέτου xai τὸ δι’ οὗ ὁδηγούμεϑα εἰς εὕρεσίν 
τινος. τὰ γοῦν πάϑη τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἁπλοῖς, ἤγουν τοῖς εἰδιχω- 

τάτοις εἴδεσι, χαϑ'’ ἑαυϊτὰ xol πρώτοις καὶ μόνοις ὑπάρχουσι, τοῖς (δ᾽ ) 92. 

ἄλλοις, τοῖς γένεσι, δευτέρως κατ᾽ ἐχεῖνα, ἤγουν δι’ ἐχεῖνα τὰ εἴδη. 

20 p:.96b25 Αἱ δὲ διαιρέσεις αἱ χατὰ τὰς διαφορᾶς. 

Πρῶτον μὲν ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς καὶ ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ διέσυρε 

τὴν διαίρεσιν ὡς ἀσυντελῇ xal ἄχρηστον εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν δρισμῶν, 5 
T A , DS - e Ξ M - ID ^ P 50 ^N ὃέ ^ 

1j πρὸς τούτους ἐχρῶντο οἱ περὶ τὸν [[λάτωνα. ἐνταῦϑα. δὲ δέχεται τὴν 

διαίρεσιν ὡς συμβαλλομένην εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν ὁρισμῶν, ἀλλ᾽ εἴ τις ταύ- 

25 τὴν μεταχειρίσαιτο ὡς μέλλει εἰπεῖν οὗτος, οὐ μέντοι "(s δὲ ὡς οἵ περὶ 

τὸν Πλάτωνα ταύτην μετεχειρίζοντο. 
Ν , ^ , x, δ Ὁ ν -^ ^ ^ — 

Τὸ λέγειν διαιρέσεις κατὰ τὰς διαφορὰς T, διὰ τῶν διαφορῶν 

ταὐτόν ἐστι: τὰ γὰρ γένη διαιροῦνται εἰς τὰ εἴδη τὰ εἰδικώτατα διὰ μέσων 

9 αὐτόν ἃ ὅ πρῶτον CEF (pr. A): πρώτων a Arist. χοινὰ in ras. E 

γὰρ om. C post yàp add. γένεσι xoig E, γένεσι F 8 εἴπομεν] p. 400, 81 

11 τὸν ὁρισμὸν ἃ Arist.: τῶν (pr. B, om. AednM) ὁρισμῶν (d, pr. ABM, corr. c) CEF 

12 ἁπλῶς ἃ post νόει add. καὶ CEF: om. ἃ 13 ὄντος ὅλου om. ἃ 14 ante 

ἀρχαὶ add. ὡς E 18 δ᾽ ex Arist. addidi 19 ἄλλοις, τοῖς om. ἃ 21 ἐν τοῖς 

"Avyahoz.] c. 81 p. 46a 51 856: ἐν τούτῳ τῷ βιβλ.] e. 5 p. 91» 12 sq. 23.24 1— 

ὁρισμῶν om. à 23 ἢ Ὁ: οἱ EF τούτους EF: τούτω C 25 δὲ ὡς om. ἃ 

26 τὸν om. ἃ 27 διὰ om. ἃ 28 εἴδη τὰ om. ἃ 

DAS. δ ἃ 
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τῶν διαφορῶν. χρήσιμοι οὖν εἰσιν αἱ διαιρέσεις εἰς τοὺς ὁρισμοὺς ἐν τῷ 92r 

οὕτως μετιέναι ταύτας ὡς μέλλει εἰπεῖν. πῶς μέντοι δειχνύουσιν 

οἱ περὶ τὸν [ἰλάτωνα τοὺς ὁρισμοὺς ἐχ τῶν διχιρέσεων, εἴρηται πρό- 

τερον. χρήσιμοι δ᾽ dv εἶεν αἱ διαιρέσεις οὕτως πρὸ 
, a. 5 
Ξ 5 Ἰίσασϑαι xai συνάξαι τὰ μέρη τὰ ἐν τῷ τί ἐστιν, ἤγουν d - t ΄ 

ξ ὦν 6 ὄρι- 
σμὸς σύγχειται" ὁ γὰρ ὁρισμὸς ἐχ γένους xat διαφορῶν: αὗται δὲ ἐχ τῆς 

διαιρέσεως εὑρίσχονται. 

p.96»38 Καίτοι δόξειεν ἂν οὐδέν. 

Εἰπὼν τὸ χρήσιμον τῆς διαιρέσεως διασύρει πάλιν τὸν [Πλάτωνα ὡς 
10 λέγοντα διὰ τῆς διαιρέσεως συλλογίζεσθαι xal ἀποδειχνύειν τὰ μέρη τοῦ 15 

δρισαοῦ τὰ ἐν τοῖς ὀριστοῖς ϑεωρούμενα. χαίτοι δόξειεν ἂν fj διαί- 
ρεσις οὐδὲν συλλογιστικῶς ἀποδειχνύειν τὰ μέρη τοῦ ὁρισμοῦ ὑπάρχειν τοῖς 

313? T. 
δριστοῖς, ἀλλ᾽ αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν ἀρχῇ xai λαμβάνειν εὐθὺς ἁπάντα ὡς 

ὁμολογούμενα, ὥσπερ χαὶ εἰ ἐ 

0 

c 4v ἀρχ ἧς ἐλάμβανέ τις αὐτὰ ἄνευ Otat- 
I 

15 ρέσεως᾽ ὡς d οὗτος οὐχ ἀποδειχνύει, οὐδ᾽ ἐχεῖνος. 

- 

p.96b30 Διαφέρει δέ τι τὸ πρῶτον xat ὕστερο x 

^ 

?]^ - ΄ T ΄ - ^ , - Nr 
Ενταῦϑα λέγει τὸ χρήσιμον τῆς διαιρέσεως. ἘρΟ παν λέγει, τὸ 

χαϑόλου διαφορὰς τὰς περιεχούσας, ὕστερον δὲ τὰς περι ἐχομένας, ὡς τὸ 
*" ΡΞ ΑΞ m 9 4 Y A τὶ A "e -— ^ z La 

λογιχὸν περιέχει τὸ ϑνητὸν xal τὸ πεζὸν τὸ δίπουν. συμβαλλέται 60v ἢ 
^ 8 δ - * —- 

20 διαίρεσις εἰς τὸ εἰδέναι ποῖαι τῶν διαφορῶν εἰσι χαϑολιχώτεραι xal ποῖαι 
ἊΨ 4 σι: 5 [gu e - [ape ΄ Q^ ΘΕ 

peptxecepat, ἵν εὐτάχτως ἐν τῷ ὁρισμῷ πρῶται ᾿λαμβαάνωνται αἱ χαϑόλου 25 
ΠΣ Y 1 - H ΄ E J fS Nee, M 

xat petia ταυτὰ αἱ μέεριχαι, οὐ αἰχρα γὰρ διαφος pa &Ott τὸ (QU ) ως E1072 

΄ » - ΄ ^ ^s ἊΣ 

λαμβάνειν ἄλλην uiv τῶν χατηγορουμένων διαφορῶν πρώτην ἄλλην ὃ 

ὑστέραν. οἷον ὁ μὲν εἰπὼν τὸν ἀνϑρωπον ζῷον estoy δίπουν χαλῶς 

35 εἴρηχεν᾽ ὃ Oz εἰπὼν δίπουν ζῷον Zusopov ἀδιανόητα Ὁ ἘΞ δίδωσι γὰρ L 

ὑπόνοιαν νοεῖν, ὅτι εἰσί τινα δίποδα ἃ ζῷα οὐχ εἰσίν. ἀεὶ γὰρ at Ozu- 
τέρως χείμεναι διαφοραὶ μεριχεύουσι τὰς πρώτας χειυμένας" οἷον τῷ ζῴῳ 

λογικῷ προστεϑεῖσα $ τοῦ ὕνητοῦ διαφορὰ ἐμερίχευσε τοῦτο. ἐπεὶ οὖν 30 

χαὶ τὸ δίπουν πρόχειται τοῦ ζῴου, δοχεῖ χαϑολιχώτερον εἶναι τούτου. 

, , 

30 p.96532 Εἰ γὰρ ἅπαν 3x δύο ἐστίν. 

᾿Επιχείρημα ἐκ τοῦ ἥττονος. χαὶ φησίν" εἰ qàp 6 ὁρισμὸς σύγχειται 

2 αὐτὰς C ὃ τὸν om. ἃ 11 post ἂν add. οὐδέν ἃ 18 λαβεῖν ἃ 
18. 14 ἁπάντων, ἤγουν ὁμολογουμένως ἃ 14 zai om. ἃ 22 τὸ---ἔτυχε om. a 

οὐχ addidi 23 λαβεῖν a 23.24 ἄλλην --- ὑστέραν mrg. E 26 νοεῖν om. ἃ 
20. 21 δεύτερον a 21 πρώτως F: προτέρας a 80 ante Εἰ add. εἰς τὸ αὐτό ἃ 

26* 
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σι 

10 

n5 

ἐχ δύο τινῶν μερῶν, ἤγουν γένους xal μιᾶς διαφορᾶς, (xal) οὐ δύναται ἢ 92r 
διαίρεσις ἐξ ἀποδείξεως ταῦτα λαβεῖν, ἀλλ᾽ αἰτεῖται τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβά- 

vouga ταῦτα ὡς ὁμολογούμενα, πολλῷ μᾶλλον, εἰ πολλὰ ἦσαν τὰ μέρη τοῦ 
δρισμοῦ, οὐχ ἂν ἠδυνήϑη ἀποδειχτικῶς ταῦτα λαβεῖν x«i διὰ συλλογισμοῦ. 

Εἰς τὸ αὐτό. εἰ γὰρ ἅπαν, ἤγουν εἰ γὰρ ἅπας ὁρισμὸς ἐχ δύο 
τινῶν μερῶν συνίσταται, οἷον τὸ ζῷον ἥμερον δίπουν. χαὶ τὸ μὲν ζῷον 

ἥμερον ληπτέον ὡς ἕν τι, ἤγουν ὡς γένος ἀνώνυμον, τὸ Oi δίπουν ὡς 

διαφοράν. χαὶ πάλιν ἐχ τούτου, ἤγουν ix τοῦ ὡς γένους ληφϑέντος, 

τοῦ ζῴου ἡμέρου, xal μιᾶς διαφορᾶς, τοῦ δίποδος, συνίσταται ὁ ὁρισμὸς 80 

τοῦ ἀνϑρώπου. 

p.96534 Ἢ ὁτιδήποτέ ἐστι τὸ ἕν γινόμενον. 
vy » e A ^ e Ll , - , - a A “ -ΟΌ 

ἤγουν εἴτε ἑτέρου τινὸς ὁριστοῦ ἀναγχαῖον αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν ἀρχῇ 
τὸν διαλεγόμενον, ἤγουν τὸν ἀπὸ τῆς διαιρέσεως ταῦτα λαμβάνοντα. 

p.96b35 "Ἔτι πρὸς τὸ μηδὲν παραλιπεῖν. 
^ , bI ' AZ » *, 5 ^ διαίρεσις πρὸς τὸ μηδέν τι παραλεῖψαι ἀπὸ τῶν 40 

τί ἐστιν, ἤγουν τῶν συντελουσῶν εἰς τὸν ὁρισμόν. 

ε 
Tj 

v τῷ 
» 5 * ex ^ , 

«c, ἤγουν ἀπὸ τῆς διαιρέσεως. 

i 

διαφορῶν τῶν & 

Οὕτω μόν 

p.96»36 Ὅταν γὰρ τὸ πρῶτον ληφϑῇ γένος. 

-. [ , ^ - » ^ ^ *, , i 

Πρῶτον γένος λάβε τὸ ζῷον ἄνευ διαφορᾶς ἐχφερόμενον. τὸ δὲ 
μετὰ διαφορᾶς ἐχφερόμενον, ὡς τὸ ζῷον ἥμερον, πρῶτον γένος οὐχ ἔστι 
διὰ τὸ ἀνάγεσϑαι αὐτὸ ὑπὸ τὸ ἁπλῶς ζῷον. οἷον τοῦ χόραχος οὐ πρῶτον 

, 5 ^ * -" A , lJ οὐ - » ^5 - 3 4 , ^ - 

Ἱένος ἐστὶ τὸ ζῷον πτηνὸν ἀλλὰ τὸ ζῷον, οὐδὲ τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον 

λογικὸν ἀλλὰ τὸ ζῷον. ἐνταῦϑα δὲ μέλλει παραδοῦναι, πῶς ἄν σχοίημεν 

γινώσχειν εἰ ὁ διαιρῶν χατέλειψε διαφοράν, xai φησίν: εἰ μὲν ληφϑῇ τὸ 50 

πρῶτον γένος ἐν τῇ διαιρέσει, ἤγουν τὸ ζῷον, καὶ διαιρεϑῇ εἰς τὰς προσ- 
εχεῖς διαφοράς, τὸ πεζόν, τὸ πτηνὸν xal τὸ νηχτόν, ἀνάγχη πάντα τὰ 

»y- - , 3 e , * , 5 M 3 ΄ , ^ 

εἴδη τοῦ ζῴου εἰς ἕν τούτων ἐμπίπτειν. εἰ δὲ οὐ λάβῃς ταύτας τὰς δια- 

φορὰς ἐν τῷ διαιρεῖν τὰς χαὶ προσεχεῖς οὔσας τοῦ ζῴου ἀλλ᾽ ἑτέρας τινὰς 
τῷ Es ἢ , ῥε - A - 
διαφοράς, αἱ τοῦ ζῳου ox εἰσὶν ἀλλά τινος τῶν προσεχῶν διαφορῶν τοῦ 

ἕῴου, οὐκ ἐμπεσοῦνται τὰ εἴδη πάντα τοῦ ζῴου εἰς ταύτας τὰς διαφοράς. 
εἰ γὰρ διαιρεϑῇ τὸ ζῷον εἰς τὸ δὁλόπτερον | xal εἰς τὸ σχιζόπτερον, 92v 
o0 πᾶν εἶδος τοῦ ζῴου εἰς ταύτας ἐμπέσῃ: ὃ γὰρ ἄνθρωπος xoi 6 ἵππος 

Y , ΄ , » , NC UNAM σ ' ex, κι 
οὔτε ὁλόπτερά εἰσιν οὔτε σχιζόπτερα. χαὶ δῆλον ὅτι τὸ ὁλόπτερον xal 

- ^ - , - - 

σχιζόπτερον οὐχ εἰσὶ προσεχεῖς διαφοραὶ τοῦ ζῴου ἀλλὰ τοῦ πτηνοῦ. ὁλό- 

] τινῶν om. ἃ ἤγουν — 6 μερῶν om. ἃ χαὶ alt. addidi cf. p. 416.23. 24 

8 γένους scripsi: γένος libri 12 ἕτερόν a τὸ CEF: τί a 18 lemma a: 
om. CEF 20 ὡς om. a 21 ὕπο x0 om. a 29 τὸ ζῶον tert. a: om. CEF 

24 διαφορὰς ἃ μὴ Ὁ 26 post πεζὸν add. «ai ἃ νυχτὸν à 21 λάβοις ἃ 

31 γὰρ scripsi: δὲ libri 32 fort. πᾶν (ἂν) — ἐμπέσοι 94 προσεχεῖς om. O 



10 

20 

90 

y 
᾿διαφοραν᾽ " πᾶν γὰρ γένος εἰς δύο διαφορὰς τοὐλάχιστον διαι, 

σι 
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' /- M 

p δὲ λέγεται ἢ τὰ ὑμενόπτερα, ὡς a νυχτερίδες, T, τὰ χολεόπτερα, ὡς 92v 
e - 

of τέττιγες xal αἵ μυῖαι. 
D 

o 

Εἰς τὸ αὐτός ὅταν yàp τὸ πρῶτον ληφϑῇ γένος. ἐὰν μὲν 6 

διαιρῶν λαμβάνῃ οὐ τὰς προσεχεῖς διαφορὰς τοῦ ζῴου ἀλλά τινας τῶν 

διαιρέσεων τῶν χάτωϑεν, ἤγουν τινὰς τῶν διαφορῶν τῶν ἐχ τῆς διαι- 
ρέσεως ἐφευρεϑεισῶν χαὶ wx 85v οὐσῶν τῶν προσεχ 

exg 
&t -j [47 e ιαφορῶν τοῦ ζῴου, 

οἷαί εἰσι τὸ ὁλόπτερον χαὶ σχιζόπτερον, οὐχ ἅπαν εἶδος τοῦ ζῴου 

ἐμπεσεῖται εἰς ταῦτα, ἀλλὰ πάντα τὰ πτηνὰ ζ “πίπτουσιν εἰς ταύτας €i Q2 
* Qu 

c 
' ὃ m - ' ᾿ς cO s , QN ὃ : E 5» -“ F, , 

τας OtaQopas* X00 γὰρ πτηνοῦ -ῴοὐὺ εἰσι Otacopat qoxat, οὐ τοῦ .00U0. 

Πρώτη δὲ xal προσεχὴς διαφορά ἐστι τοῦ C 
* Mj - 

πάντα τὰ εἴδη τοῦ ζῴου. σημειωτέον δὲ ὅτι ὁ 
-&. 

, n , , 

0 εἰς ἣν ἐμπίπτει 

τὶ τοῦ εἰπεῖν S RISPRSS εἶπε 

ται. δμοίως 

δὲ xal ἐπὶ ἑχάστου τῶν ἄλλων ἔλαβεν εἰς παράστα τῆς διαιρέσεως 
- , - ^ 4 " 

τοῦ γένους τὸ ζῷον, xol φησίν: εἰ δὲ βούλει, λάβε xal ἕτερόν τι γένος εἴτε 
EOS e c τ di ^ em y vd » 2 x ; * P - , 5 ' , j 
ἐχτὸς τοῦ ζῴου EDD εἴτε ἐντός. ἐχτὸς μὲν τοῦ ζῴου ἐστὶ γένος τὸ 

— v ^ 

ἄψυχον T, τὸ diae τὸ ἀντιδιῃρημένον τῷ 
^ - ἀναίσθητα Of. 

- 

)ς-ς 
A o [43 e? e τ S Ce e e d e 

Q eo^ 

4^ [^1 o NS Ὧν vx x 
- 

Oo. E o e- e d Li Ὡς 
του 
q εὶ I o ἘΞ -ο e c R 

» T ΄ , B ^ 
οἷον οὖν λάβῃς γένος, εἰ μὲν διαιρή 

φοράς, πάντα τὰ ὑπ᾽ αὐτὸ εἴδη ἐμπεσοῦνται εἰς 
^ 

Ee - UU ἘΠ εἰς ἑτέρας πο χάτωϑεν οὔσας τῶν προσ- 
; 

Οὔ τως μὲν οὖν βαδίζων , ἤγουν τούτῳ τῷ χανόνι χρώμενος ἐν τῷ 

διαιρεῖν, ἔχεις ἐξ αὐτοῦ γνῶναι εἰ π sumo τινας τῶν προσεχῶν διαφορῶν 
τοῦ γένους. ἄλλως δὲ διαιρῶν χαὶ οὐ χατὰ τὸν χανόνα τοῦτον ἐξ ἀνάγχης 

παραλείψεις τὰς διαφοράς, χαὶ οὐ συνήσεις ὅτι παρέλειψας. 

p.9736 Οὐδὲν δὲ δεῖ τὸν δριζόμενον xal διαιρούμενον. 

Τοῦτο λέγει ἀναιρῶν τοὺς λόγους δι᾿ ὧν ἐπεχείρει ὁ Σπεύσιππος 
ἀναιρῆσαι xal τὴν διαίρεσιν xai τοὺς ὁρισμούς. ἐπεχείρει γὰρ οὗτος ὃει- 

χνύειν, ὡς οὐχ ἔστιν ἀποδοῦναι ὁρισμόν τινος, λέγων ὡς ὁ ϑέλων δι᾿ δὄρι- 

σμοῦ παραστῆσαι τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου ἢ τοῦ ἵππου ἣ ἄλλου τινὸς 

ὀφείλει γινώσχειν πάντα τὰ ὄντα xal τὰς διαφορὰς αὐτῶν χαϑ᾽ Gc διαφέ- 
: 

ρουσιν ἀλλήλων" οὕτως γὰρ παρίσταται T, φύσις τοῦ ἀνθρώπου ἣ τοῦ ἵππου 
ἢ ἄλλου τινὸς ἐν τῷ χωρίζεσθαι τῶν ἄλλων πάντων. τὸ δὲ χωριζόμενον 4 

^ , - ^ ue , k.! ὯΝ REA » — ΜΡ 

διά τινων διαφορῶν δεῖ χωρίζεσϑαι. ἐπεὶ δὲ ἀδύνατον πάντα τὰ ὄντα 

τῷ Qt 

1 χολεόπτερα scripsi: χκολλόπτερα CEF: χαλλόπτερα ἃ 2 μαῖαι ἃ 9 γὰρ CEF: 

δὲ ἃ 4 post προσεχεῖς add. μὲν ἃ 9 post εἰσὶ ras. E 10 δὲ om. ἃ 

13 
λάβοις Ea αὐτὸ εἰς om. a 19 ci; alt. om. a 20 χάτωϑεν CEF: χά 

δὲ om. ἃ τῆς διαρέσεως mrg. E! 14 δὲ om. C 18 fort οἷον (àv) 

μὲν ἃ 2] εἰς αὐτάς scripsi: εἰς αὐτά CEF: ἐρωτᾷ a 22 βαδίζοντι ἃ Arist. 

24 τοῦτο ἃ 25 παραλήψεις a τὰς delendum aut τινὰς scribendum censeo 

21 λέγειν ἃ μετεχείρει ἃ 28 οὕτω ἃ 29 ante ὡς prius add. xai ἃ 

90 τοῦ ἵππου ἢ a: om. CEF 33 τῷ δὴ ἃ 

τω 
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, ^ ^ ^ ^— ' ^ ^ — , γινώσχειν Ἢ τὰς διαφορὰς αὐτῶν, λοιπὸν δι᾿ δρισμοῦ παραστῆσαί τι 92v 
ἀδύνατον. 

» ^N - ^ - , 3 

Ρ.9119 Ἄνευ δὲ τῶν διαφορῶν οὐχ εἶναι. 

* 

"Hyoov οὐχ ἔστι 
3 

c e Ὡς 
& δυνατόν τινα εἰδέναι ἕχαστον ὁριστὸν μὴ εἰδότα 

^ ^ b] , - YS ΄ τὰς διαφορὰς χαϑ᾽ ἃς διαφέρει τῶν ἄλλων πάντων. [51] 

* 

p.974310 Οὗ γὰρ μὴ διαφέρει. 

» 2 A » ^ ' ) , - ἤγουν si μὴ ἔστι τις διαφορὰ OV ἧς διαφέρει ὃ Θεαίτητος τοῦ 3 
Δίωνος, ἔσονται dpa xal ἄμφω ταὐτὰ χαὶ οἱ αὐτοί. ^Y εἰ βούλει, λάβε 
fenO0J! τοὶ ΠΡ SHOBOEDY Ἐν Ὁ ἘΠῚ : NU ) ἵππον xal βοῦν εἰς παράδειγμα. τῶν δὲ ἑτέρων πραγμάτων, ὡς λίϑου xal 

᾿ NON ' ) 5» 

10 ἀνθρώπου, εἰσὲ καὶ διαφοραὶ xw ἃς ἀπ᾿ ἀλλήλων διαχέχοινται. 
[Πρῶτα λέγονται τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα, ὃ ἐπελαϑόμεϑα ἐξηγήσασϑαι 40 

. 
Oo. d ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ, διότι ὃ ἀπὸ τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα ἀνιὼν ἐπὶ τὰ Ἰένη χατὰ 

ἀνάλυσιν πρῶτον εἰς τὰ εἰδιχώτατα εἴδη χαταντᾷ, εἶϑ’ οὕτως προβαίνει 
MATE Ἃ ' € , , 

xoi ἐπὶ τὰ ὑπεράνω τούτων.] 

15 p. 9:311. Ιρῶτον μὲν οὖν τοῦτο ψεῦδος. 

Εἰπὼν τοὺς λόγους, δι’ ὧν ὃ Σπεύσιππος ἀνέτρεπε τοὺς δρισμοὺς 

xal τὰς διαιρέσεις, νῦν πρὸς ἀνατροπὴν χωρεῖ ἑνὸς ἑχάστου τῶν ἐπιχει- 
ρημάτων αὐτοῦ. ἔλεγε γάρ' πᾶς 6 ὁριζόμενος T, διαιρῶν ἀνάγχην ἔχει 
γινώσχειν πάντα τὰ ὄντα χαὶ χατὰ τί ἀλλ ἥλων διατοέρουσιν᾽ εἰ γὰρ 6 6pt- 45 

20 σμὸς χωρίζει τὸ πρᾶγμα ἀπὸ πάντων τῶν ὄντων, ἀνάγχη γινώσχειν τὸν 

διοριζόμενον τὰς διαφορὰς χαῦ᾽ ἃς PXacpay τῶν ὄντων ἕτερην τοῦ ὁριστοῦ 
M A 

ἐστι πᾶν γὰρ τὸ διαφέρον τινὸς : 

ἐλέγχει 
οὐ γὰρ χατὰ πᾶσαν διαφορὰν ἕτερα χρίνονται εἶναι τὰ πρ τς ἀλλὰ 

D 

US i] τερόν ἐστιν Gxetyou. xal πρῶτον μὲν 

τοῦτον ψευδόμενον ὡς αὐνοοῦντα τὰ τῆς δια“ 20 ἃς O f, αἰνόμενα" T u j i 

t2 οι χατὰ μόνας τὰς οὐσιώδεις. οἷον 6 ἀνϑρωπος xal 6 ἵππος εἰσὶν ἕτερα ὡς 50 

διαφέροντα ἀλλήλων οὐσιώδεσι διαφοραῖς: διαφέρουσι (8) ἀλλήλων ὃ Bo 

xui 6 Δίων, κα ὸ 6 μὲν λευχὸς 6 0i μέλας, Y, 6 uiv φαλαχρὸς ὃ δὲ xo- 

μήτης, ἀλλὰ ἕτεροι οὐχ εἰσὶν ἀλλὰ οἱ αὐτοὶ τῷ εἴδει: συμβεβηχότα γά ΐ Y) ΠΣ S τξερη 9 ct [44] - - ὑπ Tj Í p 

εἰσι xaU' ἃ διαφέρουσιν ἀλλ᾽ οὐχ οὐσιώδη. 

30 p. 972314. Εἶτα ὅταν λάβῃ τὰ ἀντιχείμενα καὶ τὴν διαφοράν.] 98: 

Τοῦτο ἐπιχείρημά ἐστι ἀνατρεπτιχὸν τοῦ λόγου τοῦ Σπευσίππου λέγοντος 

4 δὲ om. ἃ 8 χαὶ ἄμφω om. O 10 «ai om. ἃ ἀπ᾿ om. ἃ 

διακέχριται aF ll ante πρῶτα add. lemma πρῶτον μὲν οὖν — xa αὑτά ἃ 

11—14 πρῶτα --- τούτων, quae ad p. 96516 videntur pertinere, delevi da ἐπελα.. 

ϑόμεϑα scripsi: ἐπελαβόμεϑα libri 14 ὑπεραίνω ἃ 18 ἀναιρῶν ἃ 19 πάντα E 

γινώσχειν à 2] ὁρισμοῦ a 25 post μόνας add. εἶναι a 26 διαφέρουσι δ᾽ 

seripsi: διαφέρουσιν libri 28 δέ ἃ 29 καϑὸ ἃ 80 τὰ EFa Arist.: τις C 
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ὡς ἀναγχη τὸν ὁριζόμενον εἰδέναι πάντα τὰ ὄντα wal τὰς τούτων διαφορὰς 93r 
xaü' ἃς διαφέρουσι τοῦ δριστοῦ. ἀντιχείμενα λέγει τὰς ἀντιχειμένας δια- 

vat τὸ ζῷον, ἤγουν τὸ λογιχὸν xal τὸ ἄλογον. ὠνό- 
- 
t φορὰς waU' ἃς διαιρε 

- D - 5 ) ^ ΄ AN E, X. 5 

ἂσε δὲ ταῦτα x«i διαφορὰν ἑνιχῶς ἀλλ οὐχὶ διαφοράς, διότι χαὶ ἄμφω μ ὕ Te-L 3 à 

e ὑπὸ τὴν διαφορὰν ἀνάγονται. xal ὥσπερ T, χατάφασις χαὶ f, ἀπό ὄφασις ai 8 
ι σι 

3 — - - M ^ 92793 Ts 

δνειφατέκῶς ἀντιχείμεναι, εἰ χαὶ δύο εἰσίν, ἀλλ᾽ οὖν ἕν ὄνομα ἔχουσ! 

τὸ χαλεῖσϑαι ἀντίφασις, οὕτως οἱ δύο ὅρο! οἱ ἀντιχείμενοι, ἤγουν τὸ λογιχὸν 
Ἁ , , a e 

xai τὸ ἄλογον, ἑνὶ ὀνόματι διαφορὰ λέγεται ὡς ὑπὸ ταύτην ἀναγόμενοι. 
-* eo ^ ^ f M , κεῖ bj - - 5 ' , , n M 

εἶτα ὅταν λάβῃ τις τὸ γένος καὶ διαιρῇ τοῦτο εἰς τὰ ἀντιχείμενα, ἃ χαὶ 

10 ἐχάλεσε διαφοράν, χαὶ λάβῃ ὅτι πᾶν πρᾶγμα ἀνάγχη ἐμπίπτειν ἐνταῦϑα 

ἢ ἐνταῦϑα, ἤγουν ἢ ὑπὸ τὸ λογιχὸν ἢ ὑπὸ τὸ ἄλογον, καὶ λάβῃ τὸ 
ζητούμενον, ἤγουν τὸ προχείμενον εἰς τὸ ὁρισϑῆναι, ἐν ϑατέρῳ εἶναι, 10 

ἤγουν ὑπὸ τὸ λογιχόν, xal τοῦτο, ἤγουν ὅτι ὃ ἀνϑρωπός ἐστι λογιχός, 

δεν ea dag pape συλλογιζόμενος οὕτως “ὃ ἀνϑρωπος τέχνας xal ἐπι- 

15 στήυας ἐπιτηδεύετα', πᾶς ὁ ἐπι τηδευόμ, ενος τέγνας xoi ἐπιστήμας λογιχός li i , i It , 

m ὃ ἀνῦρωπος ἄρα λογικός᾽, οὐδὲν διαφέρει, ἤγουν οὐ συμβάλλεται αὐτῷ, 

εἰδέναι εἴτε χαὶ μή, ἐπὶ τίνων χαὶ ἄλλων ὄντων αἱ διαφοραὶ αὗται, 
M ἤγουν τὸ λογιχὸν χαὶ ἄλογον, ϑεωροῦνται. οἷον εἰ μέλλων ὁρίσασϑαι τὸν 

I " c b] * - - ^ E E ^ ^ I ΄ x 

ἄνθρωπον λάβῃς ὅτι ἐστὶ ζῷον, πᾶν δὲ ζῷον T, λογιχὸν T, ἄλογον, λάβῃς 1 

50 δὲ τὸν ἄνϑρωπον εἶναι λογιχόν, περισσόν ἐστι τὸ γινώσχειν εἰ χαὶ πάντα Y 
& E 

ἐν ^ Y 
τα 

€ χ b! Y ^. , * € ^ v 

ὄντα ἢ ὑπὸ τὸ λογιχὸν ἐμπίπτει ἢ ὑπὸ τὸ ἄλογον. 

Ρ. 9118 Φανερὸν γὰρ ὅτι ἐὰν οὕτω βαδίζων, 

, » NX - ΕΣ ^ - t jt a 

Ηγουν διὰ τῆς διαιρέσεως χατερχόμενος xal διαιρῶν αὖϑις. τὸ λογιχὸν 
M 
' 

^ 5 , 

εἰς τὸ ὕνητὸν xal ἀϑάνατον xai xb ϑνητὸν εἰς τὸ νοῦ xa ταῦτ ς 30 

χτ ἰχὸν νηοῦ χαὶ ρον τοὶ χαταντήσ ιῷ οι 

M ὧν υηχέτι ἐστὶ ὃ: 
διαφοράς, οἷόν ἐστι τὸ νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχόν, ἕξεις ἐχ τῶν διαιρεϑεισῶν 

αἱ 

{(δεχτιχὸν xal τὸ μὴ Oz 
αφορά, ἤγουν ὅπερ οὐ δύναται διαιρεθῆναι εἰς ἑτέρας 

διαφορῶν ἐπισυνάξαι τὸν λόγον χαὶ τὸν δρισμὸν τῆς προχειμένης οὐσίας 
P e 

εἰς τὸ ὁρισϑῆναι. 

30 Ῥ.91419 Τὸ δ᾽ ἅπαν ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν. 
, , - , - , ΓΞ 

᾿Αναιρήσας τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Σπευσίππου, δι᾿ ὧν οὗτος χατεσχεύαζε 25 
MJ ks Ld Ἀ , A // , ^Y ' - Sw , ^ A Ἐς ως A 

μὴ εἶναι ὁρισμὸν μήτε edge ἐπειδὴ xai αὐτὸς ἐχ διαιρέσεως λέγει 

ἐπισυνάγεσϑαι τοὺς ὁρισμούς, ἣν αὐτὸς διέσυρε λέγων μὴ ἐξ ἀνάγκης Ex 

διαιρέσεως συνάγεσϑαι τὰ ὁ ἧς τοῦ ὁρισμοῦ ἀλλ 

9.4 xa) --- διαφορὰν om. ἃ τ οὕτω καὶ οἱ ἃ 8 immo λέγονται ἀναγόμενα a 

10 πίπτειν a 11 7j ἐνταῦϑα om. a 7 alt. om. a ὑπὸ alt. om. a 

12 προχείμενον] πρ in ras. E 13 6 om. a 16 οὐ om. ἃ αὐτῷ 

CEF: ἐν τῷ ἃ 19 λάβοις utrobique E 90 τὸ om. ἃ 2] 7j, prius om. ἃ 

ὑπὸ τὸ alt. om. a 22 àv a Arist. 94 xai ἀϑάνατον --- ϑνητὸν om. a 25 δεχτι- 

κὸν ---ἐπιστήμης addidi καταντήσεις ἃ 26 μή ἃ 81 πευσίππου E 

χατεσχεύαζεν οὗτος C 88 διέσυρε] p. 96} 28 sq. 
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ἵνα υἡ τις διασύρῃ αὐτὸν ὡς τοῖς αὐτοῖς περιπίπτοντα xai αἰτούμενον τὸ 93r 

ἐν ἀρχῇ ἐν τῷ συνἄγειν τὰ μέρη τοῦ δρισμοῦ &x τῆς Mee ὡς εἴπομεν 

ἄνωϑεν, τὴν ὑπόνοιαν vibes ϑεραπεύει. xat λέγει μὴ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσϑαι 

τὸν λέγοντα τὸν ἄνϑρωπον T, ὑπὸ τὸ λογιχὸν ἀνάγεσϑαι T, ὑπὸ τὸ ἄλογον: ἀλλὰ 30 

μὴν λογιχός ἐστιν" ἐξ ἀνάγχης γὰρ ὁ ἀνϑρωπος ὑπὸ θάτερον τούτων ἐμπίπτει. σι 

ὅτι ὃξ τὸ ἐξ ἀνάγχης ἐν τούτῳ ϑεωρεῖται, δῆλον" αἱ ἀντιχείμεναι διαφοραί, 

τὸ λογιχὸν xai τὸ ἄλογον, ἰσοδυναμοῦσι ταῖς ἀντιφατιχῶς ἀντιχειμέναις" 

ταὐτὸν γάρ ἐστι τὸ λέγειν λογιχὸν wot οὐ λογιχόν. εἰ γοῦν ἐπὶ τῶν ἀντι- 

φατιχῶς ἀντιχειμένων ἐξ ἀνάγχης θάτερον ἀληϑεύει ἐπὶ ἑχάστου τῶν ὄντων, 

10 λοιπὸν ἄρα χαὶ ἐπὶ τῶν ἀντιχειμένων διαφορῶν ἕχαστον τῶν ὄντων ὑπὸ 
ϑαάτερον τούτων πεσεῖται. τὸ ὃὲ αἴτημα ἐξ ἀνάγχης οὐχ ἔστιν. αἴτημα δὲ 8ὅ 

m i ΠῚ 

λέγεται ὃ οὐ γινώσχει ὃ sio dipend eds οἴχηοϑεν, ἀλλὰ RE γῦν πρώτως 

τοῦ διδασχάλου τοῦτο Xeon οἷον τὸ f; Ψυχὴ αὐτοχίνητος᾽ " αἰτήσεται γὰρ 

τὸν διδάσχαλον δεῖξαι τοῦτο. χαὶ λοιπὸν χεῖται παρὰ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ 
^ 

15 μαϑητευομένου δέξασϑαι τοῦτο εἴτε xal wr, xal οὐχ ἐξ ἀνάγχης ἔχει τὸ τοῦτο 

δέξασϑαι. εἰχότως δὲ does τὸ ὧν μὴ ἔστι τι Spes εἰ 1àp ἔυμεσά με 

εἰσι τὰ ἀντιχείμενα, οἷον τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν, οὐχ ἐξ 
, - - za ^ 

αν a xs παν πρα ἵμα Ti 40 

λευχὸν ἔσται T, μέλαν, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται μηδέτερον τούτων εἶναι ἀλλ᾽ εἶναι ὠχρὸν ἢ 
, 

ως 

M 5 
& 2 φαιὸν T; ξανϑόν. τὸ 0& εἴπερ ἐχείνου διαφορὰ ἔσται πρόσχειται, ἵνα δείξῃ 

90 ὅτι, ἐὰν τὰ ἀντιχείμενα προσεχεῖς διαφοραί εἰσι τοῦ ζῴου, ὡς τὸ πεζόν, πτηνὸν 

xal νηχτόν, ἐξ ἀνάγχης εἰς ϑάτερον αὐτῶν ἐμπίπτει ἕχαστον τῶν ὄντων. εἰ δὲ 
οὐχ εἰσὶ διαφοραὶ τοῦ ζῴου ἀλλά τινος τῶν ὑπυχάτω αὐτοῦ, ὡς τὸ ὁλό- 
mtepov xai τὸ σχιζόπτερόν εἰσι τοῦ πτηνοῦ, οὐχ ἐξ ἀνάγχης ἅπαν ζῷον T, 

δλόπτερόν ἐστιν ἣ σχιζόπτερον. συντάσσων δὲ οὕτω συμβιβάσεις τὸν λόγον 
P 

εἰπὼν ᾿ἀνάγχη γὰρ ἔσται. τὸ δὲ ἅπαν ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν ἱ i τῷ σι 

^ - Cn» , * , 

ληπτέον ἀντὶ τοῦ ἅπαν ἐμπίπτειν εἰς τὰς ἀντιχειμένας διαφορὰς τὰς &x 46 
- ^ , 2 

τῆς διαιρέσεως εὑρισχομένας.. 

Ρ. 91128 Εἰς δὲ τὸ χατασχευάζειν ὅρον διὰ τῶν ϑέσεων. 

"Eni τινῶν μὲν ἀντιγράφων χεῖται διὰ τῶν ϑέσεων, ἐπὶ τινῶν δὲ 

80 διὰ τῶν διαιρέσεων" p γὰρ xoi at αντιχείμεναι διαφοραὶ ϑέσεις, 50 

Os χαϑὸ ἕχαστον τῶν ὄντων ὑφ᾽ ἕν αὐτῶν τίϑεται ἀνάγεσϑαι. 

Δείξας, πῶς ϑηρᾶται ὃ ὁρισμός, χαὶ χατὰ τί χρησιμεύει ἢ διαίρεσις 
εἰς τοὺς ὁρισμούς, νῦν ζητεῖ πῶς ἐστι δυνατὸν χατασχευάαζειν xal δειχνύειν 

2.9 ὡς--- ἄνωϑεν om. ἃ 9 ἄνωϑεν] p. 349,4 sq. ϑεραπεύσῃ à 9 ὁ γὰρ ἃ 

ϑάτερον ἃ: ϑατέρω CEF 6 δὲ in ras. E fort. αἱ (γὰρ) 8 ἐστι om. a 

9 ἀληϑεύειν a 10 λοιπὸν --- ὄντων om. ἃ 13 τοῦτο] non liquet C 

post τὸ add. εἰ a αἰτεῖται à 15 x«i prius om. a οὐκ om. E 

16 τι om. ἃ Arist. 19 διαφορὰ ἔσται ἃ Arist.: διαφοραὶ CEF πρόσχειται 

scripsi: πρόχειται libri 20 ὅτι om. a 2] αὐτῶν om. ἃ 29 καὶ τὸ 

CEF: ἣ ἃ 28. 24 εἶσι --- σχιζόπτερον om. ἃ 24 δὲ om. ἃ 25 δὲ om. ἃ 
26 Pisces] ἀντι in ras. E 28 ϑέσεων CEF: διαιρέσεων a Arist. 

29 μὲν CEF: γὰρ a 

Εν ̂ h tio iis dai κ᾽ δέν... Ao) mpl st 
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M [4 ^ » ^ *, , ev » M , , - 

τὸν δρισυὸν ἔχειν τὸ ἀνεπίληπτον, ἅτε τέλειον ὄντα x"! μήτε πλέον τοῦ 

χατασχευάζειν xal οὐ ᾿ συλλο- () δέοντος το τι μήτε ἐλλεῖπον. εἶπε ὃ 
“4 Ü AU Ὁ YS LA ) pue LT TS Er GA - A d d NN ). γίζεσϑαι᾽ ἢ ᾿ἀποδειχνύειν᾽, εἰχότως" οὐ (àp πᾶς ὁ χατασχευάζων τι διὰ συλ- 

λογισμοῦ ἢ δι᾿ ἀποδείξεως τοῦτο χατα σχευάζει, ἀλλὰ γίνεται ἢ χατασχευὴ 9837 

5:xal ἀπὸ ἀναλύσεως T, ἀπὸ διαιρέσεως. ἐπεὶ δὲ οὗτος ἔδειξε τοὺς ὁρισμοὺς 
ἦτε συλλογίζεσϑαι μήτε ἀποδειχνύεσϑαι. ἔϑηχε τὸ χατασχευάζειν. ἐξ i i ? i 

ἀναλύσεως γὰρ ἔφησεν εὑρίσχεσϑαι τὸν ὁρισμόν: ἀπὸ γὰρ τῶν δρισμῶν 
- ) e ΄ ^ - ^ ΄ * * - [2 

τῶν xal) ἕχαστα εὑρίσκονται οἱ δρισμοὶ τῶν εἰδιχωτάτων xal ἀπὸ τῶν Ópt- 
D D à i 

συῶν τῶν εἰδικωτάτων οἱ ὁρισμοὶ τῶν γενῶν. 
T« - ^ 9 dr *, ' -t , o o ENS € T P] [4] A. 

10 ὃ τριῶν δεῖ στοχάζεσϑαι ἀντὶ τοῦ ἱ τρία δεῖ παρατηρεῖν. ἔν μὲν 

τὸ λαμβάνειν ἐν τῷ ὁρισμῷ τὰ χατηγορούμενα χατὰ τοῦ ὁριστοῦ ἐν ὅ 
-: , - Ar » c ΄ 

τῷ τί ἐστιν, ἤγουν οὐσιωδῶς. εἰ δέ τις εἴπῃ xal μὴν 6 ὁρισμὸς &x 
» 

, 
LI 

ὁρισμοῦ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖσϑαι;", J 

διαφορῶν συνίσταται, αἱ ὃὲ διαφοραὶ ἐν τῷ δποῖόν τί ἐστι χατηγοροῦνται" 

πῶς ἐνταῦϑα λέγει τὰ μέρη τοῦ ὁ 
15 ἐροῦμεν πρὸς αὐτὸν ὃ πολλάχις εἰρήχαμεν, ὅτι ai διαφοραὶ συνειλημμέναι 

τῷ γένει οὐχέτι εἰσὶ διαφοραὶ ἀλλὰ γένη Panne δεύτερον δὲ τὸ τάττειν 

τὰ χαϑολιχώτερα πρῶτα, τὰ δὲ μερικώτερα μετ᾽ αὐτά: οὕτω γὰρ εὐταξία 
ἔσται ἐν τοῖς μέρεσι τῶν ὁρισμῶν. xol τρίτον ὅτι ταῦτα πάντα τὰ ἐν 10 

“- e - , ^ τῷ δρισμῷ συλληφϑέντα οὐσιώδη μόνῳ τῷ Optouo ἐφαρμόζουσιν. 

20 p. 97226 Ἔστι δὲ τούτων ἕν πρῶτον διὰ τοῦ δύνασϑαι. 

) , e , ^ , ' ^ Ἁ , ^ ν᾿ 

ἰστέον ὡς τέσσαρα εἰσι τὰ διαλεχτιχὰ προβλήματα" γενιχά, οἷς συν- 

on: xai αἵ διαφοραί (ἔμαϑες γὰρ ὡς αὖται συλληφϑεῖσαι τῷ γένει 
οὐχέτι διαφοραί εἰσιν ἀλλὰ γένη DP EU δριχά, εἰδιχὰ xol xarà συμ- 

βεβηχός. ἐν γὰρ ταῖς διαλέξεσιν 5 περὶ γένους Ἔν ἢ ζήτησις, οἷον 
E ? - -" e - - - - D El - 25 εἰ τόδε τοῦδε γένος ἐστίν, T, περὶ ὅρου T, P εἴδους T, περὶ συυμβεβηχύτος. 

i D L à 

, 3) , ΄ ^, M 
xal αὐτίχα χαὶ τόπους xal ἀφορυὰς ἐπιχειρημάτων παρέδωχεν ἰδίᾳ xat 30 
3 3 πα ΄ ΄ -“» ΄ ἰδίᾳ περὶ αὐτῶν, OU ὧν τις χατασχευάσει ὅτι τόδε τῷδε συμβέβηχεν, εἰ 

1 
M e πε EI ouo. ΡΥ 3 HP tUe qdyns ἃ SPOTS TED συμβεβηχότος εστιν Ἢ Ξητησις, 7| οτι 1008 γξνος ἐστὶ X000&€ Ἢ ορισμος 

i 

h.l FP ; M * , e - - - b - 
Ἢ €&t50c. &mst ὃξ ἐν τὸ ς ορίσμηις πρῶτον χειται τὸ γένος, δεῖ σε προλπο- 

, Ind , - Y^ - - x 

30 δειχνύειν ὅτι γένος ἐστὶ τὸ ἘΡΠ Του βενον τῶν ἄλλων μερῶν 100 ὁρισμοῦ 
΄ 

͵ i 

RA 

Iq EY , ΄ - 

xal οὐχὶ δμιώνυμηος φωνή. ἔστι δὴ τὸ ἕν παρατήρημα ἀπὸ τούτων τῶν 

ὃ xni προταγὲν τῶν ἄλλων διὰ τοῦ δύνασϑαι χατασχευάσαι τὸ τριῶν τὸ xa 
“«- , 4 -- ft - »v ^ , [14 [4 ΄ , Ud CN SR πρῶτον χείμενον ἐν τῷ δρισμῷ, ἤγουν τὸ γένος, ὅτι ὑπάρχει γένος. ὁξίζεις 

- - *» - ^ ^ xz 

ὃξ τοῦτο xal διὰ τοῦ γένους, ἤγουν διὰ τῶν ἐπιχειρημάτων OU ὧν χατα- 25 
^ 

35 σχευάζονται xal δειχνύονται ὅτι τάδε γένη εἰσίν, ὥσπερ ἔστι συλλογίζεσϑαι 

1 τὸ (EF: τὸν ἃ 4 ἡ κατασχευὴ om. ἃ 9 ἀπὸ alt. om. ἃ 6 ἔϑειχε ἃ 

6. 1 ἐξ --- ὁρισμόν om. E 8.9 ἀπὸ --- εἰδιχωτάτων om. ἃ 11 τὸ om. ἃ 

12 εἴποι Ea 14 post τῷ add. ὁποῖον EF 15 πολλάκις} velut p. 400,26 404,1 

19 ληφϑέντα E 21] «à om. a 23 immo ἰδιχὰ, at cf. vs. 25. 29 

24 λέξεσιν a 26 παρέδωκεν] Topic. II— VII 21.28 τῷδε — τόδε om. a 

29. 30 προαποδειχνύειν] aro superscr. C 91 δὴ seripsi: δὲ libri τὸ Om. à 

32 διὰ τὸ ἃ 88 δείξεις scripsi cf. ad p. 410,4: δεῖξαι libri 94 γένος E: non 

liquet F 35 τάδε om. in lac. a: ante ὅτι collocaverim 
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᾿ "» ^ , c DES -—— bj - * ΄ En 

x«i ἀποδειχνύειν ὅτι τύδς συμβέβηχε τῷδε διὰ τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν 93v 
' X , » Χ 3 b - 

συμβαλλομένων πρὸς τὸ συμβεβηχός, ἤγουν πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ συμβεβη- 

χότος. μετὰ γοῦν τὸ δεῖξαι, ὅτι τὸ προηγούμενον ἐν τῷ ὁρισμῷ - γένος 

ἐστί, üsl σε τάττειν τὰ ἄλλα μέρη αὐτοῦ εὐτάχτως. εὐτάχτως δὲ τάξεις 
8 αὐτά, ἐὰν μετὰ τὸ γένος ϑήσεις τὸ πρῶτον τῶν ἄλλων. πρῶτον ὃέ dou: 

^ ΄ , M - * - , 5 ) τὸ ἑπόμενον πᾶσι τοῖς μετ᾽ ἐχεῖνο χειμένοις. οὐ μέντοι qs δὲ xol dyd- 80 
παλιν ἐχεῖνα τούτῳ ἕπονται" τὰ γὰρ χαϑόλου ἕπονται τοῖς μεριχωτέροις, 

^ ΄ 

o0 μὴν ὃς τὰ μεριχώτερα τοῖς χαϑόλου. δεύτερον δὲ τάττε τὸ πάλιν 
πρῶτον Ov χαϑολιχώτερον τῶν μετ᾽ αὐτὸ xai ἑπόμενον αὐτοῖς, οὐ μὴν δὲ 

10 χαὶ τοὐναντίον. χαὶ χατὰ τὴν αὐτὴν μέϑοδον 0j oltre τάττε τὸ τρίτον xai 

τὸ τέταρτον. ὡς ἐπὶ τοῦ ζῴου λογιχοῦ ϑνητοῦ imb χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχοῦ 
΄ M -- - - ' e , σῶν εν 

μετὰ τὸ γένος, γοῦν τὸ ζῷον, πρῶτον χεῖται τὸ λογιχὸν ὡς ἑπόμενον τῷ 35 

τ 
- MS ^ EC ' c PENES * , n χ τῷ οὐ μέντοι γε δὲ xai τὸ ϑνητὸν ἕπεται αὐτῷ ὡσαύτως xal τὸ 

ὑνητὸν ἀχολουϑεῖ τῷ νοῦ x«l ἐπιστήμης δεχτιχῷ 00 μὴν. δὲ xal τοῦὐναν- 

15 τίον συμβαίνει. 

Ξ2 "Ἂς , b - ΟῚ ΄ 

p.972332 Καὶ τρίτον τὸ τῶν ἐχομένων. 

"Ἤγουν τὸ πρῶτον τῶν ἐφεξῆς. 

(07 

t QV, ΄ - 

p.97a35 Ὅτι πάντα ταῦτα. 40 

Τοῦτό ἐστι τὸ τρίτον παρατήρημα. δείξεις δέ, ὅτι ταῦτα πάντα τὰ 
, , - e 5 , bd e - ^ , [2 , , 

20 up 100 0ptop.o ἐφαρυόζουσι τῷ οριστῷ Mov xat οὐχ ξτερῳ τινὶ, ἐχ 
à 

- b 

)Ü 

E auget) τὸ πρῶτον, δ. τὸ Eu ὃ due MN xai διαιρῆσαι 45 

7, ζῷον λογιχόν, T, τόδε, ἤγουν ζᾷον ἄλογον, ὑπάρχει δὲ ὃ ἄνϑρωπος 
^ b74 - Ν ΄ Ν ^t , , - 

25 τόδε, ἤγουν ζῷον 2E EscUE χαὶ πάλιν τούτου ὅλου, τοῦ ζῴου ληγιχοῦ, 

λάβῃς τὴν διαφορᾶν, ieu) τὰς ἀντιχειμένας διαφοράς, τὸ SC φημι 
M X ^ »Q ΄ M ^ 

x«i τὸ ἀϑάνατον, xal εἴπῃς πᾶν 7, ζῷον λογιχὸν ϑνητόν ἐστιν ἢ ζῷον 
* b 9i 25. £A CNN 3E Ere b € τ 22 I 9 5 * ^N 

λογιχὺὸν ἀϑάνατον: ὃ ὃὲ ἀνῦρωπος ζῷον λογιχὸν ὕνητόν ἐστιν᾽. οὐ χαινὸν δὲ 

εἰ τὰς ἀντιχειμένας διαφορὰς ἑνιχῷ ὀνόματι διαφορὰν εἴρηχε' χαὶ τοῦτο 
626 E M^ M Tw E ^ ^ P “Ὁ M 2! 

30 δέδειχται dvo zv. εἶτα λάβε xai τοῦ ὕνητοῦ διαφοράν, τὸ νοῦ xui ἐπι- 

δ turc δεχτικόν. ἔστη γοῦν ἢ διαίρεσις ἄχρι τούτου: τελευταίαν γάρ 

1 τόδε om. ἃ 4 τάξαι (post δὲ) CFa 5 αὐτά om. EF ϑήσῃς ἃ 

8 τάττει ἃ 10 αὐτὴν τὴν ἃ 11 τοῦ om. ἃ ϑνητοῦ om. C νοῦ om. a 

13 post ὡσαύτως add. δὲ ἃ τὸν (post καὶ alt.) a 14 δεχτιχοῦ à 

18 δὲ πάντα CEF (Dn): δ᾽ ἅπαντα a Arist. 19 δείξας a 20 óptsp ἃ 

21 τὸ alt. om. a 22 εἰς τὸ — 26 διαφοράς om..a 23 εἴπης om. EF 
25 post τούτου ras. E 26 λάβης CF: εἰ λάβοις E 21 εἴποις Ea 

8 à 
21.28 ὕνητόν ἐστιν 7| ζῷον λογικὸν om. a 28 ἀϑάνατον λογιχὸν F 28. 29 οὐχ 

ἂν δὲ εἰς a 30 ἄνωϑεν] p. 407, 4sq. τοῦ Om. à 31 ἔστι a 

γὰρ CEF: γοῦν a 
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^ 

pav δυναμένην διαιρεθῆναι, 93v Ln e» δ A G o e Q- u Qn 
ER φηῦ! διαφορὰν τὴν μηκέτι ε 

a -/ , “ἂς ^ 

οἷόν ἔστι τὸ νοῦ zat [ὩΣ SAXUXÓV. 00t0$ ἀπήρτισται ὃ τοῦ ἀνϑρώ- 50 

΄ ποὺ δρισυὸς ὡς αὐτῷ μόνῳ ὑπάρχων χάϊ μὴ ἑτέρῳ τινί. xal εἰ μὲν 

λάβῃς ὅτι εἰσί τινα ζῷα λογικὰ ϑνητὰ φύσεις τινὲς αὐτομαϑεῖς, ἤγουν μὴ 
5 ἀπὸ διδασχάλου ἔχουσαι τὰς ἐπιστήμας xul τὰς τέχνας ἀλλ᾽ αὐτοδίδαχτοι 

οὖσαι ὑπὸ τῆς φύσεως, οἷος λέγεται εἶναι ὁ Ἱπποχένταυρος 7, 6 Σατυρος 

ἢ Πᾶνές τινες (λέγεται δὲ xal παρὰ τοῦ [Πλάτωνος εὑρεϑῆναι σῶμα Νηρηΐ- 
^ Y * ΄ , Y T - , - E B ΄ ΄ 
δος νεχρὸν ippiupévov), εἰ μὲν οὖν τοιαῦται φύσεις εἰσίν, ἀναγχαίως πρόσ- 941 
χειται τῷ | ὁρισμῷ. τοῦ ἀνθρώπου τὸ νοῦ xal ἐπιστήμης δεχτιχὸν ἀντιδια- 

10 στέλλον τὸν ἀἄνϑρωπον ἐχείνων: ὁ γὰρ ἀνϑῦρωπος ζῷον λογιχὸν ὕνητόν 

ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ αὐτοδίδαχτον ἔχον τὴν τέχνην x«i τὴν ἐπιστήμην ἀλλὰ 

παρὰ διδασχάλου ταύτην λαβόν. εἰ δὲ οὐχ εἰσὶ φύσεις τοιαῦται, περισσὸν 
, - 2 Ex - , —-. - 2 χεῖ A CA m CA 6 RE E^ " - AER. * 

χεῖται ἐν τῷ ὁὀρισυῷ dpxst γὰρ εἰπεῖν τὸν ἀνῦρωπον εἶναι ζῷον λογιχὸν 

[^1] ϑνητόν. χαὶ οὕτω uiv ns sc nC ot 6ptGuot τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν. 

15 ἐπεὶ Ob ἔχουεν xal ἄλλα εἴδη ὑπάλληλα, παραδίδωσί σοι πῶς χατασχευάσεις 

xai τοὺς δροισμοὺς αὐτῶν. xol διὰ τοῦτο προσέϑηχε τὸ T, xai εὐϑὺς 

7 γὰρ πρόχειται χατασχευάσαι τὸν ( -υ μετὰ τῆς τελευταίας Siem 
L3 ^ - , 

δρισμὸν τοῦ ζῴου, ὅπερ ἐστὶ τὸ “ οὐσία juae αἰσϑητιχκή᾽, δεῖ σε λαβεῖν 

τὸ γένος, ἤγουν τὴν οὐσίαν, x«l διαιρῆσαι αὐτὴν εἰς ἔμψυχον xal ἄψυχον ? i i i - kA: 
"* Ὁ - - ^ v ^ » ^ - 

20 χαὶ εἰπεῖν “πᾶν πρᾶγμα T, ξἔυψυχόν ἐστιν T, ἄψυχον, τὸ Oi ζῷον οὐσία 
»w , ^ ,^ - 

ἔυψυχός ἐστι᾽, xal πάλιν διαιρῆσαι τὴν οὐσίαν τὴν ἔμψυχον εἰς τὸ αἰσϑη- 10 
^ ' , Y , - ^ M^ ».€ , 5 » , ^ 

τιχὸν xai εἰς τὸ ἀναίσϑητον. πᾶν Oi T, αἰσϑητιχόν ἔστιν T, ἀναίσθητον" τὸ 
δι —- 5 , w , — * ^ -, 

0E ζῷον οὐσία £udjoyoc αἰσϑητιχή. εἰ γοῦν xal τὸ αἰσϑητιχὸν δύναται 
50 P Pe pc M 3:1 ' - , 2" ^ —A m - ' 

αὖϑις διαιρεϑῆναι εἰς τὸ ζῷον xal εἰς τὸ ζῳόφυτον, ἀλλὰ δεῖ στῆσαι τὴν 
At - " m2 - * πο 

25 διαίρεσιν ἄχρι τοῦ αἰσϑητιχοῦ ὡς δι᾿ αὐτοῦ ἀπαρτισϑέντος τοῦ ὁρισμοί 
΄ ΄ 

τ 
ἊΝ 3: E t F T Aus X 5 , » ! 

o2 ἁπηρτισῦύη ὁ δοισυὸς τοῦ ζῳου. n γοῦν τὸ οὐσιὰ εὐυφῦὺ- 
- mí! c 

τοῦ ζῴου. ὅτι 
3. ^q - ΄“} ^ 2 E us UJ E A —- s ΄ 4 M 2. 

yos αἰσϑητιχή᾽. δῆλον ἐχ τοῦ μὴ διαφέρειν “τοῦτο τὸ Optocóv. ἴγουν τὸ 
- - , x. Ls eto » zu E Pr 7) Q4. Ss kw 

ζῷον, τοῦ συνόλου, ἤγουν τοῦ ᾿ οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή᾽, ληφϑέντος αὐτοῦ 
"CO ΟΣ * ἂν EA ga E " , ^ - , - 9 6 E M 

τοῦ ὅλου μετὰ τῆς τελευταίας διαφορᾶς, τουτέστι τοῦ αἰσϑητιχοῦ. UT, 
ς ΄ ^ , ^ V yt. ^ - ΄ ε t. 

30 διαφέρειν δὲ ἐν τῷ εἴδει, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐχὶ ὅλος οὗτος ὁ ὁρισμὸς ὃ 15 ' 

L4 ὃ ἣν ὁ δ M E. 5 Ἁ - , » uU , bi 

βηϑεὶς ἐπὶ πλέον ἐστὶ τοῦ ζῴου ὡς δηλῶν χαὶ ἕτερα εἴδη. ἀλλὰ μόνον τὸ 

ζῷον δηλοῖ χαὶ οὐ διαφέρει: αὐτοῦ, ἤγουν οὐχ ἐπὶ πλέον ἐστὶν αὐτοῦ. 
- ^ 4 - 6" - La -- » 

Δῆλον δὲ ὅτι οὐ πλεῖόν τι πρόσχειται τῷ δρισμῷ, ἤγουν οὐ 

περιττόν τι χαὶ μὴ συμβαλλόμενον εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος (τοιοῦτον 
' 35 ὃξ ἐστι τὸ συυβε Buxác) ix τοῦ πάντα λαβεῖν ἐν τῷ ὁρισμῷ xà ἐν τῷ τί 

2 B στιν, ἤγουν τὰ οὐσιωδῶς ὑπάρχοντα τῷ δριστῷ: — xal πλεῖον τούτων xal 

xat ἐπέχεινα οὐχ ἔλαβε συμβεβηχός τι. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπολείπει τι, ἤγουν 

4 λάβοις E post ϑνητὰ add. ἤγουν ἃ ὅ διδασκαλίας ἃ τὰς alt. om. Ca 

αὐτοδίδακται libri 7 τοῦ Πλάτωνος scripsi cf. vol. XXI 1 p. 206,32: τῷ πλάτωνι libri 

ἐρριμένον libri 11 ἀλλ᾽ om. E ταυτοδίδαχτον ἃ ἔχων ἃ 12 λαβών ἃ 

15 καὶ om. ἃ 19 xai prius om. ἃ 22 εἰς τὸ om. Ca ἢ prius om. a 

23 xai om. C τί (ante αἰσϑ.) a 24 «xal om. a an dedi? ef. p. 410,31 

21. 28 δηλον---αἰσϑητική om. a 31 xai om. a 33 γὰρ a Arist. οὔτε πλεῖον 

om. zt ἃ Arist. τῷ ὁρισμῷ om. a Arist. 
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σι 

10 

90 

ἐλλιπής ἐστιν 6 ὁρισμός. ὁ γὰρ δρισμὸς ἐχ γένους xal διαφορῶν: εἰ γοῦν 94r 
ἢ τι μέρος τοῦ ὁρισμοῦ, T, γένος ἐστὶν ἣ διαφορά" τὸ (DE) γένος 9ὅ 

- MJ οὐ χατελείφϑη" πρῶτον γὰρ χεῖται ἐν τῷ δρισμῷ xal ταῖς διαφοραῖς συν- 

i 

xatsÀstoU 
-— 

$^ 

είληπται- ἀλλ᾽ οὐδὲ διαφορά ἐστι τὸ χαταλειφϑέν: πᾶσαι γὰρ αἱ δια- 
ΤΕ v Δ C ΟῚ D Y 5 ᾿ - ΄ 

φοραὶ ἔχονται, ἤγουν ἐλήφϑησαν. οὐ γὰρ ἔτι ἐστὶ χαταλειφϑεῖσα ἢ 

ὑστέρα διαφορά, οἷόν ἐστι τὸ νοῦ xoi ἐπιστήμης δεχτιχόν' εἰ γὰρ τὸ 

τελευταῖον, ἤγουν f, τελευταία αὕτη διαφορά, χατελείφϑη, διέφερεν dy 
^-— f - ' ἵΖς ^ E ' 2 € ν᾿» M * , 2 n 

τοῦ ὁριστοῦ τὸ ζῷον λογιχὸν ὕνητὸν ἐν τῷ εἴδει, ἤγουν οὐχέτι ἐδήλου 
, M wq , ^ M a y , , Ql. 

μόνον τὸν ἀνϑρωπον ἀλλὰ χαὶ ἃς εἴπουεν φύσεις αὐτομαϑεῖς. 80 

p.97b7 Δητεῖν δὲ δεῖ ἐπιβλέποντα ἐπὶ τὰ ὅμοια. 

Εἰπὼν ὡς δεῖ ϑηρᾶσϑαι τοὺς ὁρισμοὺς τῶν τε εἰδιχωτάτων εἰδῶν 

χαὶ τῶν γενῶν ἐξ ἀναλύσεως (ai γὰρ χοινότητες τῶν μεριχῶν ὁρισμοί εἰσι 
τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν, χαὶ αἱ τῶν εἰδιχωταάτων χοινότητες ὁρισμοὶ τῶν γενῶν), 

ἔτι πραγματευόμενος τὸ τοῦ ὁρισμοῦ ἀνεπίληπτον, ἐπεὶ ὁ ὁρισμὸς ἐχ γένους xal 

συστατιχῶν διαφορῶν σύγχειται, τὸ δὲ γένος χοινὸν ἅτε ἐν πολλοῖς θεωρούμενον, 

ἐπειδὴ xal at ὁμώνυμοι φωναὶ δοχοῦσιν εἶναι χοιναὶ διὰ τὸ ἐπὶ πλειόνων λαυβά- 40 

νεσϑαι, ἵνα μή τις πλανηθεὶς λάβῃ τὴν ὁμώνυμον φωνὴν ὡς γένος ἐν τῷ 

ὁρισμῷ, παραδίδωσι μέϑοδον δι᾿ ἧς ἂν ἔχοις γινώσχειν ποῖον χοινὸν ὡς 
γένος ἐστὶ χαὶ ποῖον ὡς ὁμώνυμος φωνή. οἷον εἰ τὸ ζῷον μέλλεις δεῖξαι 

γένος ὄν, λάβε τοὺς μεριχοὺς ἀνθρώπους, εἶτα τοὺς αὐτῶν ὁρισμούς, χαὶ 

ποίησον μίαν συστοιχίαν Σωχράτην, [Πλάτωνα xoi ᾿Αλχιβιάδην, xai Us κατὰ 
τί λέγονται οἱ αὐτοὶ τῷ εἴδει. χαὶ εὑρήσεις πάντως, χαϑὸ ζῷα λογικὰ 
ὕνητὰ xai τὰ ἑξῆς. λαβε πάλιν ἑτέραν συστοιχίαν μερικῶν ἵππων, οἷον 4 

χατάγραψαι ξανϑὸν xal ἑτέρους μεριχοὺς ἵππους, xal (Os χαὶ ταῦτα χατὰ 
τί ταὐτὰ λέγονται, χαϑὸ δηλονότι ζῷα ἄλογα ὕνητὰ χρεμετιστιχά. εἰ δὲ 

βούλει, κατάγραψαι xal ἑτέραν συστοιχίαν ψεριχῶν τινων, ἤγουν βοῶν, xal 

ἴὸς εἰ χοινόν ἐστί τι ἐν τοῖς ὁδρισμοῖς τούτων. xal εἰ εὑρήσεις χοινότητά 
τινα, ἔχεις τὸ ζητούμενον. εἰ δὲ οὐχ εὑρήσεις, ἀνάδραμε εἰς τὰ εἴδη τὰ 

εἰδιχώτατα, xal λάβε ἄνθρωπον, ἵππον xai βοῦν, εἶτα xai τοὺς ὁρισμοὺς 
αὐτῶν. χαὶ ἐπειδὴ χοινόν τι ἐν τοῖς δρισμοῖς τούτων εὑρίσχεται, τὸ “ οὐσία δ0 

ἔμψυχος αἰσθητική (φαμὲν γὰρ τὸν ἀνϑρωπον οὐσίαν ἔμψυχον αἰσϑητιχὴν 
νοῦ χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχήν, ὡς τὸν ἵππον οὐσίαν ἔμψυχον αἰσϑητιχὴν 

χρευετιστιχήν' ἐπὶ ὃὲ τοῦ βοὸς ἔχομεν τὸ μυχητιχόν), τὸ δὲ χοινὸν τοῦτο 

οὐχ ὄνομά ἐστι μόνον ἀλλὰ πρᾶγμα σημαῖνον χαὶ οὐσίαν, ἴγουν τὸ ζῷον, 

λοιπὸν ἄρα τὸ ζῷον οὐχ ἔστιν ὁμώνυμος φωνὴ ἀλλὰ γένος. ἐπεὶ δὲ xal 

ἢ μεγαλοψυχία χοινόν τι ἐστι χαὶ iv πολλοῖς ϑεωρούμενον, εὑρήσεις αὐτὴν 

2 δὲ addidi 9 χαὶ CEF: ἐν a 9 ἤχοντο ἃ: εἴχοντο b ἔτι om. ἃ 

1 φϑορὰ ἃ 18 fort. αἱ τῶν (εἰδῶν cv) ante ὁρισμοὶ add. ὁ (sic) a 

16 ὁμώνυμαι libri 18 ἔχῃς a ante ποῖον add. τὸ ἃ 19. 20 ἐστὶ — γένος 

om. a 24 xai tert. om. a 25 ἄλογα om. a 27 τι CEF: τὸ ἃ 

28 τινι F 92 νοῦ — δεχτιχὴν CEF: λογιχὴν ἃ ὡς τὸν CEF: τὸν δ᾽ ἃ 

38 μυκιστιχὸν ἃ 84 ἤγουν CEF: xai ἃ 39 xal om. ἃ 
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u$; γένος οὖσαν ἀλλ᾽ ὁμώνυμον φωνὴν διὰ τῆς δηλωϑείσης | μεϑόδου. 94v ) 
i i 

λάβε γάρ τινας μεριχοὺς ἐν οἷς f, T neun ἐμφαίνεται, οἷον Euge 
324.» ΄Ν ^ f 

Αἴαντα καὶ ᾿Αλχιβιάδην, xal ἴδε xarà τί λέγονται οὗτοι μεγαλόψυχοι, διὰ τὸ 

ἡ ἀνέχεσϑαι ὑβριζόμενοι. εἶτα λάβε xal ἑτέραν συστοιχί εριχῷ»ν py ἀνέχεσϑαι ὑβοιζόμενοι. εἶτα À έρ υστοιχίαν μεριχῶν 

[51] μεγαλοψύχων, οἵτινες oí αὐτοὶ μέν εἰσι πρὸς ἀλλήλους χαϑὸ μεγαλόφ Ψυχοι 

(κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον τῆς μεγαλοψυχίας μ μεγαλόψυχοι οὔτοι), ἕτεροι 
E H 

δὲ Αἴαντος xal τῶν λοιπῶν. εἶτα ἴὸε κατὰ τί λέγονται μεγαλόψυχοι, χατὰ 

τὸ ἀδιαφόρως ἔχειν χαὶ ἀπαϑῶς περὶ τὰς εὐπραγίας χαὶ δυσπραγίας τὰς 

ἐχ τῆς τύχης’ οὔτε γὰρ ps ἠλαζονεύοντο οὔτ᾽ αὖϑις ἐταπεινοῦντο 

10 δυσπραγοῦντες, ἀλλ᾽ οἱ αὐτοὶ ἔμενον. χαὶ λάβε τοὺς δύο τούτους ópt- 
' L2 AES Ἂ M ΩΣ, 2 5 - , $^ , , 

σμοὺς τῆς μεγαλοψυχίας. xal ἐπεὶ ἐν ἀμφοῖν τούτοιν οὐδεμία xowótrc 
*, , ^ » [ud , e *, , - 

ἐμφαίνεται, λοιπὸν ἄρα ἣ ρα s ἢ £v τούτοις χοινῶς ϑεωρουμένη 

ὁμώνυμος φωνή ἐστιν" εἰ γὰρ ἣν γένος, πάντως dv xal τὰ ὑπ᾽ αὐτὴν 

ἐχοινώνουν ἀλλήλοις χατά τινας χοινότητας, ἀλλὰ ϑεωρητέον xol τὸ χεί- 
E BER EP Stve ti cn cé tnic σθαι dittycvoc λα Π νόμον, Eres 15 μενον. δεῖ δὲ ζητεῖν, εἰ τὸ ἐν τοῖς irr γένος λαμβανόμενον εἴτε 

Boios φωνή ἐστι εἴτε γένος, τὸν ὁριζόμενον λαβόντα πρῶτον μεριχά 
΄ vet» 

τινα ὅμοια xal ἀδιάφορα xac. εἶδος xal ἐπιβλέπειν χατὰ τί ἅπαντα ταῦτα 

τὰ ὑεριχὰ ταὐτά εἰσι xai χοινωνοῦντα in oi γὰρ μεριχοὶ ἄνϑρωποι 
* ὶ 

2 
c ΄ , 98 7 ' * € 4 
ὅμοιοί εἰσι xal ἀδιάφοροι xatà τὸ εἶδος, ἤγουν χαϑὸ ἄνϑρωποι. εἶτα 

c 

10 

20 πάλιν λάβε ἕτερα αὶ μεριια, ἤγουν μεριχοὺς ἵππους, οἵ εἰσι xal αὐτοὶ ὑπὸ 15 

τὸ αὐτὸ γένος ὑφ᾽ ὃ χἀχεῖνοι οἱ μεριχοὶ ἀνήγοντο ἄνϑρωποι. εἰσὶ δὲ oí 
σ X1 6 - Jj A T κ᾿ c c ' ' EX 

ἵπποι ταυτοὶ ἑαυτοῖς χατὰ τὸ εἶδος χαϑὺ ἵπποι, ἕτεροι δὲ χατὰ τὸ εἶδος 

ἐχείνων τῶν μερικῶν ἀνθρώπων. ὅταν δὲ ἐπὶ τούτων, ἤγουν τῆς συ- 

στοιχίας τῶν ἀνθρώπων τῶν μεριχῶν χαὶ τῶν ἵππων, χοινόν τι ληφϑῇ xol 
- 2 ΄ - ΄ ᾿ 4 *, 

25 εὑρεϑῇ xaÜ' ὃ πάντα ταῦτα ταὐτά εἰσιν. ἊΣ τὸ ζητούμενον, ὅτι τὸ ἐν 

τούτοις χοινόν ἐστι γένος. εἰ δ᾽ οὐχ ἐν τούτοις εὑρήσεις χοινόν τι, δεῖ σε 
βλέπειν ἐπὶ ἄλλα τινὰ εἰλημμένα, ἤγουν d Gd cn εἴδη, ἤγουν ἄνϑρω- 20 

πον, ἵππον χαὶ βοῦν, xal σχηπεῖν σε πάλιν εἰ ταὐτὸν xal χοινόν τί ἐστιν 
* , * *»'* »w ^ ^ , [td , 5 

ἐν τούτοις. χαὶ ἐὰν ἔλθῃς χαὶ χαταντήσῃς εἰς ἕνα λόγον, ὥσπερ ἐπ 
ED nb Mero DM MONS ἐνερ αὕτη i405 30 τ ρώπου, ἵππου xai βοὸς χατηντήσαμεν εἰς τὸ ᾿οὐσία ἔμψυχος 

,) »ν - ΄ » - ΄ n 

giro γ ἔστι τοῦτο 6ptouóc τοῦ πράγματος, ἤγουν τοῦ. γένους. χαὶ 

εὗρες λοιπὸν ἐκ τούτων ὡς γένος ἐστὶ τὸ ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ἀνθρώπου 
ληφῦέν. 

) p.97b13 "Eàv δὲ μὴ βαδίζῃ sic ἕνα. 

» ΄ ΄ 35 Ηγουν ἐὰν οὐ χαταντήσωμεν εἰς ἕνα λόγον xowóv, ὡς ἐφ᾽ dv 

5 οἱ om, a 8 διαφόρως a τὰς alt. om. a 9 τῆς om. EF 
9. 10 δυσπραγοῦντες ἐλυποῦντο a 13 «4 om. a Ι6 ἡ a τὸ ἃ 

16.17 τινὰ μεριχὰ ὅμοια πρῶτον E 11 ὅμοιαι x«i ἀδιάφοραι ἃ ἀδιάφορα χατ᾽] 

α κατ᾿ in ras. E 18 τὰ om. a 19 εἰσι post ἀδιάφοροι colloc. E 
21 ἀνάγοιντο C 22 ἕτεροι] &x in ras. E 25 post ἔχεις add. x«i a τὸ alt. 

CEF: xai ἃ 26 «otvóv τι γένος ἐστίν a 29 χαταντήσεις, Om. χαὶ ἃ 

80 χαταντήσομεν ἃ 85 μὴ καταντήσῃ μὲν ἃ 
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10 

ιῷ Q 

ϑεωρεῖται ἢ μεγαλοψυχία, ἀλλ᾽ εἰς δύο λόγους ἑτέρους πάντῃ ἀλλήλων ἢ 94v 
εἰς πλείους, ἤγουν τρεῖς T, τέσσαρας, εἴ γε xal aí συστοιχίαι τῶν μερι- 35 
χῶν τρεῖς ἣ xal τέσσαρες ληφϑεῖεν, δῆλον ὡς τὸ ζητούμενον εἰ γένος 

' * ἮΡ σ » ** U ^ , wv e * ἐστὶν οὐχ ἔστιν ἕν τι, ἤγουν γένος, ἀλλὰ πλείω, ἤγουν ὁμώνυμος φωνὴ 
διάφορα πράγματα σημαίνουσα. οἷον εἰ ζητοῦμεν τί ἐστι μεγαλοψυχία, 
ἤγουν ὡς γένος ἐστὶν εἴτε ὁμώνυμος φωνή. 

p.97526 ᾿Αεὶ δ᾽ ἐστὶ πᾶς ὅρος καϑόλου. 

᾿Επειδὴ ἔλεγεν ix τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα εὑρίσχεσϑαι τοὺς ὁρισμοὺς τῶν 
εἰδιχωτάτων χαϑόλου ὄντων (at γὰρ χοινότητες τῶν μερικῶν ὁρισμοὶ τῶν 40 

χαϑόλου εἰσί) χαὶ ἐκ τῶν εἰδιχωτάτων εὑρίσχεσϑαι τοὺς δρισμοὺς τῶν 
γενῶν, ἴσως ἂν τις ὑπενόησεν εἶναι τῶν μεριχῶν χυρίως τοὺς ὁρισμούς, 
C den Y b31 Pj. a M ds Q ^35 * - e yl ' [4 , 

Qta O& Ὅςειν XXL τοις χαϑόλου. ἀναιρῶν 00v τὴν ὑπο- ce Q- ΓΕ [0] eo c XN 
Ὁ (02 G Sg 

το 
c eo 

νοιαν ταύτην (Quot πᾶς ὁρισμὸς τῶν καϑόλου ἐστὶ xopíoc. xol τοῦτο 

λον ἐχ τῶν τεγνῶν᾽ 6 γὰρ ἰατρὸς δριζόμενος τὸ ἐν ὀφθαλμῷ ὑγιεινὸν i i4 i : 

οὐ τὸ ὃν ἐν τινὶ ὀφθαλμῷ ὑγιεινὸν ὁρίζεται ἀλλὰ παντὶ ὀφθαλμῷ 

Γτὸ ζῷον ἣ εἴδει ἀφορίσας. ἤγουν T, τὸ ὑγιεινὸν τοῦ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 
n i 1 , i i Í ᾿ i 

ὀφϑαλυοῦ. 45 
€ - ^N e * ^ 5, 

Ρᾶον δὲ τὸ xat? ἕχαστον δρίσασϑαι. ἤγουν τὸ τὸν δρισμὸν Ex- 
Ó 9 i 

* *, M ^N , Ri "^ J 

λέγεσθαι ἀπὸ τῶν χαϑ᾽ Exacta (x4) ἔἕχαστα OX vóst T, xà μεριχὰ Y, τὰ 
i h i 

2 2 - 5^ LCS bi ' , , , A ^ Q^ ^ ἮΝ ον 

etür τὰ εἰδιχώτατα) παρὸ τὸ ἐχλέγειν τούτους ἀπὸ τῶν χαϑόλου. διὸ Oc 

c^ ct 
- ee ' - ΝΆ M e M * i - ) c ? 

μεταβαίνειν xai ϑξεταγειν τοὺς Optouobc ἀπὸ τῶν xaÜ ἔχαστα ἐπ 
^ e mw - wer ὁ BJ ^) τὰ χαϑόλου" paüubcspov γὰρ τοῦτο. εἶτα λέγει xal τὴν αἰτίαν OU ἣν Ex 

5 

& 
- 2) dez , , e ' , [4 [d iJ τῶν xaü ἕχαστα ἐχλεγόμεϑα τοὺς ὁρισμούς, xoi φησίν: ὃ ὁρισμὸς σαφὴ 

ώ 
, 

[41 

e ὀφείλει εἶναι" εἰ δὲ ὁμώνυμος λέξις χεῖται ἐν τῷ ὁρισμῷ, ἣ παροῦσα Op. 

νυμὴς ἀσαφῆ ποιεῖ τὸν δρισμόν. χαὶ ἐπεὶ ἐν τοῖς χαϑ’ ἕχαστα ὁμωνυμία 50 
» , N3 τῷ ἘΣ Y ' 

οὐ παρεμπίπτει. οὐδ᾽ ἔστι πλανηϑῆναι ἐξ αὐτῶν: αἰσϑητὰ γὰρ ὄντα xal 
- ΄ ΄ -— , *, - - ^ - e 

ταῖς αἰσϑήσεσιν ἡμῶν ἐμπίπτοντα ἐναργεῖς ποιοῦσι τὰς διαφορὰς τῶν Ópo- 
΄ , , 2 AN - Q^ - ἈΠ ΔῈΝ e , N 2 μένων φύσεων. ἔν ὃὲ τοῖς χαϑόλου παρενοχλεῖ ἀεὶ T, ὁμωνυμία xai αμ- 

[4] , 2] e - , ^ *, ΄ » S Les o ἢ e ΄» - 

φιβολίαν ἐν ἡμῖν εἰσάγει xal ἀσάφειαν, εἴτε τόδε τι σημαίνει ζὃε ἣ λέξις á 
Ὗ , f^ ^ , ba! - δ - b] εἴτε xol μή. τὰ γὰρ χαϑόλου διανοητά" ἐν Oi τοῖς διανοητοῖς οὐ xac 90 
a 2 € 3 ' ' NP. bi ^ ^,- M δ »J ' αἴσθησιν ἐνεργοῦμεν ἀλλὰ χατὰ διάνοιαν T, χατὰ δόξαν. xol διὰ τὸ μὴ 

παρεμπίπτειν ἐν τοῖς xaU' ἕχαστα τὴν ὁμωνυμίαν, διὰ τοῦτο ἐπισυνάγεται 95r 
e - [rd ΄ 5 7 ΄ 6 δρισμὸς £x τῶν xaÜ' ἕχαστα, ἃ xal ἐχάλεσεν ἀδιάφορα ὡς μὴ διαφέ- 

povca χατὰ τὸ εἶδος. 

2 ante τρεῖς ét ante τέσσαρας add. εἰς a 9 x«i om. E εἰ] εἰς ἃ 
4 πλείων ἃ V αἰεὶ EF 15 οὐ — bqtetvóv om. a ἀλλὰ bis (in fine et 

initio vs.) C: fort. ἀλλ᾽ ἡ 16 τὸ ζῶον CEF: τὸ ὑγιεινὸν a: fort. ζἤγουν τῷ 

ὀφϑαλμῷ» τοῦ ζῴου 18 τὸ alt. om. a 20 παρὰ a τοῦτο à: fort. τοῦτον 

24 post δὲ add. ὡς C 24. 25 immo ὁμωνυμία 21 ἐμπίπτοντα ἡμῶν EF 

28 δὲ superscr. ΕἸ 31 xai om. ἃ ., 32 ἐπεισάγεται ἃ 
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p.97531 Ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι δεῖ. 95r 

, Ἕτερον ϑεώρημα 3 
φησίν, ἐν ταῖς ἀποδείξεσι παραχοηλουὃξ 

c K Xf. 1 95 C, 

, ὥσπερ οὖν οὐ ουνατὸῶν ἀπο- Qc GuALoqtGuós* τὰ Oi γέν: 

οὶ 5 ὅειξιν γενέσϑαι χωρὶς συλλογισμοῦ, οὕτως οὐδ᾽ δρισυὸν δυνατὸν γενέσθαι 

ἄνευ τοῦ σαφοῦς" ἕπεται τὴ ἢ σαφήνεια τοῖς ὄρισ 
"E 

πὸς τοῦ ὁρισμοῦ ἐστι τὸ ma Bass τὴν οὐσίαν toi 
φής ἐστι, πῶς δηλώσει τὴν οὐσίαν τοῦ πραγματος: 

p.97533 Τοῦτο δ᾽ ἔσται. 

M 

10 "Ἤτγουν τὸ εἶναι σαφῆ τὸν Optguóv, si ἐπισυνάγεις αὐτὸν οὐχὶ ἀπὸ 
-ν » 2 * - “ἘΣ 

τῶν χαϑόλου ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν χαϑ᾽ ἕἔχαστα. 
1 - Q 7 A g4 A L cnn nh € z Διὰ τῶν χαϑ᾽ ἕκαστα εἰρημένων, ἤγουν ἐχ τοῦ δρίσασϑαι ἕν 

2 "n - 

T9 χηιϊινωνηῦσι 
Ἁ , 

τὴν χοινωνίαν χαῦ T S2 VO (0 
)m- ἐς x ^ 

xa) ἔχαστον τῶν υεριχῶν, εἶτα λαβεῖν 

ταῦτα αὕτη γὰρ ἢ χοινωνία ἐστὶν ὁρισμὸς τῶν χαϑόλου. οἷον εἰ πρόχει- 

15 ται ὁρίσασϑαι τὸ ὅμοιον, ἐπεὶ τοῦ δυοίου γένος ἐστὶν ἢ ποιότης i i 823 

ὃαζε ἐχ τῶν χαϑόλου, ἴγουν τῆς ποιότητος, εὗρε 

ἀλλὰ λάμβανε ἰδία xai ἰδία τὰ ἐν ἐχάστῳ γένει ϑεωρούμενα εἴδη. χαὶ 1 à i i i [ 
, ΝΑ A] ET 

τοῦτο μὲν λέγει οὗτος χαϑύλου. ἐγὼ Oi σαφὲ 
^ ΄ 

y À0 iov. EFT" OEtL OZ. Opt- En va 
n , ^ [d ' , ) ' - ^ 

£y γένος τὸ ὅμοιον, xoi ἐπ᾽ αὐτοῦ γυμνάζω 

20 σασϑαι ἕχαστον εἶδος ὑπὸ τὸ ὅμοιον cpm xai εἰ μὲν εὕρῃς ἐν 

τοῖς ὁρισμοῖς αὐτῶν. χοινόν τι, τοῦτό ἐστιν ὁρισμὸς τοῦ ὁμοίου, ὃ ὡς γένος 
- "» -“ ' ' * * - 

διαιρεῖται εἰς τὰ ἐν χρώμασιν ὅμο!α xat εἰς τὰ ἐν σχήμασιν. 
- ) -T , 

εἰσιν ἐν χρώμασι τὰ τοῦ. αὐτοῦ xar εἶδος υξετέχοντα χρώματος. ὡς dy 
»ν ΄ ^ ^ 

τις εἴπῃ τὴν χιόνα xal τὸ ψιμμίϑιον xai τὸ γάλα. ὅμοια λευχά. ὅμοια 
, - ^ , 

25 ὃξ εἰσι ἐν σχήμασι τὰ τοῦ αὐτοῦ xac εἶδος μετέχοντα σχήυατος, olov εἰ 
- Jg 

χατ γράψεις τρία DLE ταῦτα γὰρ ὅμοια εἰσιν ὡς ὑπὸ τὸ χαϑόλου cpf- 
, - , - ^ [4 , 

(«vov ava 602a. ἐν γοῦν αὐυφοὶν τούτοιν τοῖν ορισμοιν x0otyoy ξυρισχξται 
L L 

* - 2! - 3 e - , - € , 

τὸ τοῦ αὐτοῦ xat εἶδος μετέχειν, ὅ ἐστιν ὁρισμὸς τοῦ γένους. τοῦ διιοίου 

δηλονότι. 

30 p. 9108ῦ0 Καὶ ὀξὺ τὸ ἐν φωνῇ. 

Ἁ ΡΝ" ^-^ , *, - ΄ , ^ »ν ^ Ἁ 5 

Τὸ 690 παραώξιγμα εστι τὴς ομωνυμοῦ φωνῆς. εστε γοῦν τὸ .0GU 

ι δι ; 
M. 

Qt εἰς tO ὁ 

. χοινόν S e ἱρούμενον ὡς ὁμώνυμος φωνὴ εἰς τὸ ὀξὺ τὸ ἐν τῇ φωνῇ 
- ) » * , 

τὸ ἐν τοῖς χυμοῖς. ὁρίσαιτο δ᾽ ἄν τις τὸ μὲν ἐν τῇ φωνῇ 
- - ' , 7 7 b ^M 2 

v τῇ φωνῇ βαρὺ ἀντίχειται - τὸ ὃξ ἐν τὸ a o^ (02 

ΣΡ em 

ὀξὺ οὕτως 

10 

25 

2 τοῦ ἑτέρου a 9 iv deleverim ( ὁριστοῦ ἃ 10 εἰ om. ἃ 12 διὰ CEF: 
ἐκ ἃ post διὰ add. δὲ C 14 εἰ om. a 15 γένους a μὴ CEF: zai 

20 ἀγόμενον a εὕροις E 21 ἐστιν om. C 23 εἰσι τὰ ἐν a 
24 εἴποι E Ψιμμύϑιον ἃ 26 post τρίγωνα add. σχήματα E 

ὡς om. ἃ 30 lemma a: om. CEF 32.88 τῇ --- τὸ ἐν om. a 94 ὀξὺ--- 
eov; ΟΠ]. ἃ 
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ὀξὺ οὕτως ᾿ᾧ ἀντίκειται ὃ ἀμβλὺς χυμός᾽. ὀξὺν χυμὸν λέγομεν τὸν ϑᾶτ- 951 
voy ἀναδιδόμενον χαὶ ἀλλοιούμενον xal πεττόμενον, ἀμβλὺν δὲ τὸν βραδέως 
ἀναδιδόμενον καὶ ἀλλοιούμενον. ἐπεὶ γοῦν ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις ὁρισμοῖς 
τῶν εἰδῶν τοῦ ὀξέος χοινόν τι οὐχ εὕρηται, ὁμώνυμος φωνή ἐστι τὸ ὀξύ, 80 

5 οὕτω δεῖ εὑρίσχειν τοὺς δρισμοὺς ix τῶν xaÜ' ἕκαστα xol βαδίζειν xal 
ἀνάγειν αὐτὰ ἐπὶ τὸ χοινόν, ἤγουν τὸ χαϑόλου. 

.91b36 Καὶ οὕτως ἐπὶ τὸ χοινὸν βαδίζειν. 
p . 

Οὕτω δὲ βαδιστέον τὸν ὁριζόμενον ἀπὸ τῶν xaÜ' ἕχαστα ἐπὶ τὸ 
χοινὸν εὐλαβούμενον, μή πως ἐντύχῃ ὁμωνυμίᾳ ix τῶν χαϑόλου πει- 

10 ρώμενος εὑρίσχειν τοὺς ὁρισμούς: ἐν τοῖς χαϑόλου γάρ, ὡς εἴπομεν, f, 
ὁμωνυμία λανθάνει παρεμπίπτουσα. 35 

p.97537 Ei δὲ μὴ διαλέγεσϑαι δεῖ μεταφοραῖς. 

Μετάφοριχαὶ λέξεις λέγονται αἱ τροπαί, oi χυρίως μὲν τόδε σημαί- 

νουσι, μεταφέρηνται ὃὲ παρ᾽ ἡμῶν ἐπὶ ἕτερόν τι σημαινόμενον, οἷον τὸ 
15 μένανδρος χαὶ σχέπαρνον. εἰσὶ δὲ xa( τινες λέξεις χαϑ᾽ ὁμοιότητα χαὶ 40 

ἀναλογίαν λεγόμεναι" otov οἱ πόδες τῆς χλίνης ὁμοιότητα xol ἀναλογίαν 

ἔχουσι. πρὸς τοὺς πόδας τῶν ζῴων: ὡς γὰρ ἐν τοῖς ζῴοις τὸ ἄνω μέρος 
τοῦ σώματος. ὑπερείδεται xal ἀνέχεται ὑπὸ τῶν ποδῶν, οὕτω xal f, χλίνη 

ἀνέχεται ὑπὸ τῶν ποδῶν αὐτῆς. ἀντὶ ὃὲ τοῦ εἰπεῖν τὰς λέξεις τὰς χαϑ᾽ 

20 ὁμωνυμίαν χαὶ ἀναλογίαν ἐχφερομένας εἶπεν ὅσα λέγεται μεταφοραῖς. 

ἐπεὶ γοῦν αἱ μεταφοριχαὶ λέξεις, ἤγουν αἱ τροπαὶ xai ai xa" ὁμοιότητα, 

ἀσάφειαν ἐμποιοῦσιν, ἀνάγχην ἔχει ὁ ὁριζόμενος μὴ χρᾶσϑαι τοιαύταις 
λέξεσιν. εἰ γὰρ ἐν ταῖς διαλέξεσιν 6 προσδιαλεγόμενος οὐ χρᾶται τοιαύταις 45 

λέξεσι, πολλῷ μᾶλλον ὁ δριζόμενος ταύταις οὐ χρήσεται. ἔστι γὰρ ἀναάγχη 

95 ποτὲ xol τὸν προσδιαλεγόμενον μεταφοραῖς χρήσασϑαι, ὅτε ἡττᾶται" τότε 

γὰρ εἰ τοιαύταις λέξεσ! χρᾶται, οὐ χαχίζεται. σπουδάζων γὰρ νιχῇῆσαι διὰ 

τῶν τοιούτων λόγων σπεύδει συγχέαι τὴν διάλεξιν x«i ἀσαφῆ ἐργάζεσϑαι" 

ἔνϑα γὰρ μάχη, ἐχεῖ xol ἧττα xol νίχη. 6 δὲ ὁριζόμενος, ἐπεὶ οὐκ ἐρίζει 

οὐδὲ πρὸς νίχην ἀφορᾶ ἀλλὰ σπουδάζει γνώριμον ποιῆσαι τὸ ὁριστόν, 

80 οὐδὲ ἀνάγχην ἔχει τοιαύταις λέξεσι χρᾶσϑαι, ἵνα μὴ ἀσάφειαν μᾶλλον 
ἐμποιήσῃ. 50 

1 ὦ CEF: ὡς a fort. ὀξὺν (yàp) 2 δὲ om. O 4 ὀξέως ἃ " lemma a: 

om. CEF 9 εἰ τύχοι ἃ 9.10 πειρώμενος, sed ante ἐκ ἃ: πειρωμένη CEF 

10 εἴπομεν] p. 414, 28sq. 1, om. Ca 11 λαμβάνει a 12 lemma ἃ: 

om. CEF 16 λεγόμεναι --- ἀναλογίαν om. ἃ 11 τοῦ ζώου ἃ τὸ ἄνω CEF: 
τῷ ἀνθρώπῳ a 20 ἀναφερομένας ἃ μεταφοραῖς om. ἃ 2] χαϑομοιότητες ἃ 

24 γράσεται ἃ an δὲ 25 χρῆσϑαι EFa εἴτε ἃ 20. 26 τότε — χρᾶται 

om. ἃ 29 ante γνώριμον add. μᾶλλον Ca 

κι 
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p.9821 [ΙΙρὸς δὲ τὸ ἔχειν τὰ προβλήματα λέγειν δεῖ. | 

"Exepov ϑεώρημα, ἐν d παραδίδωσι πόϑεν μέλλεις εὑρίσχειν τὰ μέσα 95v 
χαὶ τὰ αἴτια τῶν προχειμένων προβλημάτων εἰς ἀπόδειξιν. τὸ Oi λέγειν 5 

ἀντὶ τοῦ ἐχλέγειν χαὶ συνάγειν ἐχληπτέον. πρὸς δὲ τὸ ἔχειν τὰ αἴτια, 

5 ἤγουν τοὺς μέσους Ot dv ἀποδειχνύονται τὰ προβλήματα, δεῖ ἐχλέγειν 

ταῦτα ἀπὸ τῶν ἀνατομῶν χαὶ τῶν διαιρέσεων. εἰ μὲν γὰρ τὸ αἴτιόν ἐστι 
φανερόν, δεῖ ἐχλέγειν τοῦτο ἐχ τῶν διαιρέσεων" εἰ δὲ χεχρύφατα: τὰ αἴτια, 

δεῖ ἐχλέγειν ταῦτα ἀπὸ τῶν ἀνατομῶν. xai γὰρ ἀνατουῆς γενομένης ἐν 

ἀνθρώποις εὑρίσχεις τὸ ἐν αὐτοῖς χολῶδες πάνυ ὀλίγον συγχρινόμενον πρὸ 

10 τοὺς ἄλλους χυμούς, αἴωυα δηλονότι, φλέγμα xal ξανϑὴν χολήν. εἰ δὲ 
3 , ΟῚ ΄ ^ » 

ἀνατέμῃς no, εὑρήσεις αὐτὸν τέσσαρας χοιλίας ἔχοντα, πρώτην μὶ £y τὸν 10 
* , , [4] , ' , , ? , , 

λεγόμενον rou εἰς ὃν πρώτως τὰ βρώματα φέρεται" perio 
ἐστιν ὁ ἐχῖνος, εἰς ὃν φερόμενα χατέχεται" τρίτη δὲ ἢ λεγομένη ἤνυστρον - Tiv 

ὡς ἀνύουσα xai συμπέττουσα τὰ βρώματα τετάρτη δέ ἐστι τὸ χύτος 

15 αὐτῆς. χαϑ᾽ ὃ xai γιλοποιοῦντα!. τέτταρας δὲ χοιλίας ἀχούων τέτταρα i i 

χοιλώματα νόει xal ὑποδοχὰς τῶν βρωμάτων ἐν ὅλῳ τῷ σώματι τῆς xov 

λίας ϑεωρούμενα. 

Ρ.9842 Οὕτω δ᾽ ἐχλέγειν ὑποϑέμενον. 

Ei πρόχειται πρόβλημα διὰ τί ὃ ἄνθρωπος αἰσϑάνεται ἢ χινεῖται ἢ 1 
20 ὃ ἵππος ἢ ὁ βοῦς T, ἄλλο τι εἶδος, δεῖ σε ὑποϑεῖναι χαὶ λαβεῖν τὸ χοινὸν 

Ἱένος αὐτῶν, ἴγουν τὸ ζῷον, εἴ γε ἐπὶ τοῦ τον τος τὰ τεϑεωρη- 

μένα χαὶ ὑποχείμενα ἐν αὐτῷ ζῷα εἰσιν. εἶτα ἐχ τῆς διαιρέσεως εὑρὲ 
- - , , - , - , - ν "^ 

ποῖα ἕπεται τῷ ζῴῳ λέγων: τὸ ζῷον οὐσία, πᾶσα οὐσία T, ἔμψυχος ἣ 
ἄψυχος, τὸ O& ζῷον ἔμψυχον. χαὶ παλιν τὸ “ἔμψυχον T, αἰσϑητιχὸν 7 

χος, I t el 1 γᾷ ἐς el Y X^ i 1 X6V Ἢ 

^ 

25 dvaícüxtov, τὸ ὃὲ ζῷον αἰσϑητιχόν: xat πάλιν τὸ αἰσϑητιχὸν ἣ χινεῖται 

χατὰ τόπον Tj ἀχίν HUE ἐστιν, ὡς τὰ ὄστρεα. ἐπεὶ γοῦν ταῦτα ἕπονται 
- , ἄν τὰ -——— 

τῷ ζῴῳ, δείξεις ὅτι τὸ α ἐξ νεδβᾶι xai τὸ χινεῖσϑαι ὑπάρχει τῷ ἀνϑρώπῳ 90 
xai τοῖς λοιποῖς διὰ μέσου τοῦ ζῴου. ληφϑέντων δὲ τούτων, τῶν ἕπο- 

, - , - - ' 

μένων τῷ ζῴῳ, πάλιν ἐπὶ τῶν λοιπῶν τὸ αὐτὸ ποιητέον, xol ἐχλεχτέον 
- , - * - 

30 &x τῆς διαιρέσεως τὰ ἑπόμενα τῷ πρώτῳ, ἤγουν τῷ προσεχῶς ὑποχει- 
, - , » 

μένῳ τῷ ζῴῳ. οἷόν 

γένος δὲ τῶν εἰδικωτάτων εἰδῶν αὐτοῦ, ἤγουν χύραχος, ἱέραχος xal τῶν 

1 λέγειν EF Arist.: ἐχλέγειν Ca. (ἃ f, corr. BDc) 2 εὑρεῖν a 6.7 εἰ piv — 

διαιρέσεων om. a l χεχρύφατε ἃ 8 ἐν om. ἃ 11 ἀνατέμοις E: ἀνατέμεις ἃ 

πρῶτον ἃ 12 ὃν a: ἣν CEF πρότερον à φέρονται CFa 

αὐτόν ἃ 18 ὃν ἃ: ἣν CEF χατέχονται ἃ 14 συμπέσουσα ἃ 

15 καϑ᾽---χιλοποιοῦνται mrg. E 18 lemma om. EFa 19 7j χινεῖται post 20 

βοῦς colloc. a 21 εἴτε ἀπὸ ἃ 22 ὑποχείμενα om. a εἴτε ἃ 

23 ἢ prius om. ἃ 24 ἔμψυχον alt. CEF: ζῶον a 26 ἡ---ὄστρεα bis E 

ἀκίνητόν ἐστιν a: ἀκίνητά εἰσιν CEF post ὡς add. τὰ φυτὰ CFF: om. a 

30. 31 «à — ὑποχείυενα a 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 91 
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λοιπῶν. εἰ γοῦν npo πρόβλημα διὰ τί 6 ἀετὸς σχιζόπτερον 3| 6 95v 
T »- e , —-— 

εἶτα ἴὸε τὰ ἑπόμενα τῷ ὄρνιϑι 36 χόραξ, λάβε τὸ γένος αὐτῶν, τὸν ὄρνιν" 

&x "τῆς iati xai εἰπέ" ὃ ὄρνις πτηνὸν ζῷόν ἐστι, τὸ δὲ πτηνὸν ζῷον 

ἢ ὁλόπτερον T σχιζόπτερον. εὗρες οὖν ἐχ τῆς διαιρέσεως τὸ σχιζόπτερον 
δ ἑπόμενον τῷ ὄρνιϑι, xol συλλόγισαι οὕτως" ὁ ἀετὸς ὄρνις ἐστί: τῷ δὲ ὄρ- 

νιϑι ὑπάρχει τὸ σχιζόπτερον. ὃ ἀετὸς ἄρα UNE οὕτως οὖν del 

εὑρίσχοις τὰ αἴτια ἐν τῷ λαμβάνειν τὰ ἐγγύτατα, ἤγουν τὰ προσεχῇ εἴδη 
, ὡς ἐπὶ τοῦ ὄρνιϑος pouce οὕτω ipa ποιοῦντες 30 

εν λέγειν xal ἐχλέγειν τὰ αἴτια xai τὰ μέσα, δι’ ἃ τὰ ἑπόμενα ᾿ 
10 τοῖς ὑπὸ τὸ χοινόν, ἤγουν τῷ ἀνθρώπῳ χαὶ ἵππῳ τοῖς ἀναγομένοις ὑπὸ ᾿ 

τὸ χοινόν, ἤγουν τὸ ζῷον, ἀποδείχνονται. ᾿ 

Τὸ A ληπτέον μέσον ὅρον, ὅ ἐστι ζῷον, τὸ δὲ B μείζονα, ἐν o : 

χαταγράφονται τὰ ἑπόμενα, ἤγουν τὸ αἰσϑάνεσϑαι 7| τὸ χινεῖσϑαι, τὸ δὲ T 

xui τὸ Δ xoi τὸ Εἰ ἐλάττονας ὅρους, ἐν οἷς χαταγράφονται τὰ εἴδη, ἤγουν 
Ü 15 ἄνϑρωπος 7, ἵππος 7, s 

rr fala at^ τὸς ὦ ilum. toe 

- bi n. Ἁ J bj ^ , ^ *, , 

p. 98a ]3 Νῦν μεν οὺν xata τα παραοεόομενα χοινα ονομᾶτα. 

) » NJ Y 3 f. Y κει - - , 
Ἐπειδὴ τῶν γενῶν τὰ piv ὀνόματα ἔσχον ἀπὸ τῶν παλαιῶν φιλοσό- 

φων, τὰ δὲ παρ᾽ ἐχείνων οὐχ ὠνοματοϑετήϑησαν, δεῖ ἡμᾶς ὀνοματοϑετεῖν 
- 5 - ^ ^ , - - 

αὐτὰ xoi χρᾶσϑαι τῇ αὐτῇ μεϑόδῳ εἰς εὕρεσιν τῶν ἑπομένων αὐτοῖς, τοῖς 
or D REC E 7 ὦ - 

20 παρ᾽ ἡμῶν ὀνοματοϑετηϑεῖσιν, f| xal ἐπὶ τῶν ὠνομασμένων γενῶν χρώμεϑα. 
ἢ xxl οὕτως" ἐπειδὴ τὰ γένη T, τ εἰσίν, ὡς τὰ OU ἑνὸς ὀνό- 
ματος Δ 7 GU UM ὡς τὰ διὰ λόγου δηλούμενα xol οὐ OU 45 δ 

ὀνόματος, οἷον τὸ χέρατα ἔχειν γένος ἀνώνυμόν ἐστιν, δεῖ γοῦν, φησί, χαὶ 

ἐπὶ τῶν τοιούτων γενῶν τὰ ἑπόμενα αὐτοῖς λαμβάνειν οὕτως ὡς xol ἐπὶ 

95 τῶν ὠνομασμένων γενῶν. 

Y 

p.98310. Τὸ ἔχειν ἐχῖνον. 

, 

Eb προτεϑῇ πρόβλημα διὰ τί ὃ βοῦς ἐχῖνον ἔχει TY, ἀμφώδουν οὐχ 
ἔστι, δεῖ σε λαβεῖν τὸ γένος, οἰκειότερον δὲ εἰπεῖν πάϑος τι, τὸ χέρατα 

ἔχειν. εἶτα σχόπει τίσιν ἕπεται τοῦτο. ἤγουν βοΐ, αἰξί,. προβάτοις καὶ ἕτέ- 

30 ροῖς τοιούτοις. εἶτα σχόπει τὰ ἑπόμενα τοῖς χέρατα ἔχουσι, xol ἔστι 
τὸ μὴ ἀμφώδουν, τὸ ἔχειν ἐχῖνον’ ταῦτα δὲ γνοίης ἐχ τῶν ἀνατο- 50 

μυῶν. χαὶ οὕτως λάβε μέσον ὅρον τὸ χέρατα ἔχειν xal συλλόγισαι" 6 

βοῦς χέρατα ἔχει, τὸ ἔχον χέρατα ἐχῖνον ἔχει, ὁ βοῦς ἄρα ἐχῖνον ἔχει. 
Ἔτι δ᾽ ἄλλος τρόπος ἐστὶ κατὰ τὸ ἀνάλογον ἐχλέγειν τὰ Enó- 

V εὑρίσκεις Ea, at cf. vs. 91 παραλαμβάνειν a 8 γένη sic E 9 δι᾽ ἃ scripsi: 

διὸ libri 11 ἀποδείκνυται ἃ 18 ἤγουν — κινεῖσθαι om. ἃ à δὲ ἃ 
18. 14 1 xal τὸ ὃ xal τὸ E scripsi: T 7| τὸ ὃ 7j τὸ € CEF: ὃ. ε. 7 a 14 ἐλάττονα, 
ὅρους---εἴδη om. ἃ οἷς scripsi: ὦ CEF 11 ^Enci δὲ τῶν ἃ 18 post δεῖ 

add. δὲ ἃ 19 εἰς εὕρεσιν om. ἃ 20 ὀνοματοϑετεῖσιν libri 26 lemma om. 

EFa 21 ἀμφόδουν itemque vs. 31 ἃ 32 ἔχουσιν ἃ 
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usva τοῖς εἴδεσιν. go ὅταν (3t διάφηρά τινα, ὡς τὸ σήπιον χαὶ ἢ ἄχανϑα 
, 

καὶ τὸ ὀστοῦν, τὴν αὐτὴν χρείαν ἀποπληροῦντα ἐν τοῖς ζῴοις, ἐπεὶ οὐχ ἔστι 
δυνατὸν QU ἑνὸς ὀνόματος ταῦτα δηλῶσαι, ἀνάγομεν ταῦτα ὑπὸ τὸ DIDI 

χαὶ ἔστι τοῦτο ὡς χοινὸν ὄνομα δηϊλωτιχὸν τούτων ἅπαάντων. χαὶ εἰ 96r 

5 προτεϑῇ πρόβλημα διὰ τί ἢ σὰρξ τῆς σηπίας ἐρείδεται. χαὶ τί τὸ αἴτιον 
τὸ ταύτην ὑποστηρίζον ὑγρὰν οὖσαν χαὶ μαλαχήν, λάβε μέσον τὸ ἀνά- 

Àonv τῷ σηπίῳ, xal εἰπέ: ὃν λόγον ἔχΞξι τὸ ὀστοῦν πρὸς τὴν σάρχα 
τοῦ ἀνθρώπου (ὑπερειστιχὸν γάρ ἐστιν αὐτῆς μαλαχῆς οὔσης) χαὶ ἢ ἄχανϑα 

πρὸς τὴν τῶν ἰχϑύων (ὑπερείδει γὰρ ταύτην), οὕτω χαὶ τὸ σήπιον ὑπερείδει 

10 τὴν σάρχα τῆς σηπίας χατὰ τὸν αὐτὸν λότον. 5 
vp e." , 2 ' ' 3 ^ 5 , 2 , Sy , 
ἔτι δ᾽ ἄλλος τρόπος ἐστὶ χατὰ τὸ ἀνάλογον ἐκλέγειν τὰ ἐπό- 

μενα τοῖς εἴδεσι. Wem γὰρ μέσον ὅρον τὸ ἀνάλογον ἀποδείξομεν τὰ 
ἑπόμενα τοῖς εἴδεσιν ἐν oi; ϑεωρεῖται τὸ ἀνάλογον, ἀνθρώπῳ, ἰὑχϑύϊ xal 

n 3 i ᾿ Ξ 
, , 14 - ^ - , 

σηπίᾳ" οὐ γὰρ ἔστιν εὑρεῖν ὄνομα ἕν δηλωτιχὸν τῆς ἀχάνϑης xal τῶν 

15 λοιπῶν, χαὶ διὰ τοῦτο ὡς χοινὸν ὄνομα αὐτῶν τιϑέχυξν τὸ ἀνάλογον. 
*, n n i 

ν" ), € , ^ , M » ^N e , - 

ἔσται δ᾽ ἑπόμενα xal τούτοις. ἤγουν ἔστι δὲ ἑπόμενα εὑρεῖν 
i ? i D 

* 

xal ἐν τοῖς τοιούτοις, ἤγουν τῷ σηπίῳ, τῇ ἀχάνθῃ xal τῷ ὀστῷ, 3x τῆς 10 
b 

τοιαύτης φύσεως, ἤγουν τῆς ἀναλογίας, τοῦ ὑπερείδειν τὴν σάρχα, ὥσπ 
, [4 - ΄ , ' 

φύσεώς ttyoc* ὡς γὰρ τοῖς pe onte ὡς φύσις τίς ἐστι χοινὴ τὸ 
- 
' 

, L4 ' 

20 χέρατα ἔχειν, οὕτω xai τὸ ἀνάλογον δοχεῖ οἷον φύσις τις εἶναι δηλωτιχὴ 

τοῦ σηπίου χαὶ τῶν λοιπῶν. 

Ρ.98124 Τὰ δ᾽ αὐτὰ προβλήματα ἐστι τ 
ἔχειν. 

Q- E (0^ ὍΝ εἰ 
E r 

εἰ o^ E] C^ εὶ o^ Mz Qu a o x 

p τῶν προβλημάτων τὰ μέν εἰσιν ἕτερα τὰ ὃὲ ταὐτά, τὰ υὲν 
e ὄντα ἕτερα ὡς δῆλα παρῆχεν. ἕτερα γὰρ προβλήματά 

, εἶ 

τῷ σι 

woo 

e x € 
- b 

Xx 2B εὶ Ὡσ 

ὑποχείμενα χαὶ τὰ χατηγορούμενα χαὶ τὰ μέσα, ἤγουν τὰ αἴτια, εἰσὶν ἕτερα“ 30 

οἷον τοῦ μὲν “διὰ τί ὃ δ αν πριώπος αἰσϑάνεται; μέσον xal αἰτιόν ἐστι τὸ 

ζῷον: τοῦ δὲ ᾿διὰ τί ὁ ἰχϑὺς οὐχ ἀναπνεῖ: μέσον xal αἴτιόν ἐστι τὸ μὴ 

πνξύμονα ἔχειν: ταὐτὰ δὲ προβλήματα λέγεται ὧν τὸ μέσον ταὐτόν ἐστι, 

30 xdv χατὰ τὰ ὑποχείμενα xal χατηγορούμενά εἰσιν ἕτερα" οἷον διὰ τί ἐν 
χειμῶνι ῥᾷον πέττομεν: xai διὰ τί χοιωαώμενοι πυχνὸν ἀναπνέομεν; χαὶ 

διὰ τί τὰ φρέατα ἐν χειμῶνι ϑερμά εἰσιν, ΕἸ τὰ ὕδατα τὰ ἐν τοῖς 
ἔασι; ταῦτα γὰρ τὰ τρία προβλήματα χἂν ἕτερα εἰσι χατὰ τὰ ὑποχεί- 25 

? ἐν 

μενα xai κατηγορούμενα, ἀλλ᾽ οὖν τὸ αἴτιον αὐτῶν πάντων ἕν ἐστι xax εἶδος" 

35 ἔστι 0b ἢ ἀντιπερίστασις xal συστολὴ τοῦ ϑερμοῦ. πέττομεν γὰρ ῥᾷον 

1 οἷον addidi εἰσὶ CFa 4 εἰ om. ἃ 7 τῷ σηπίῳ scripsi: τὸ σήπιον CEF: 

τῇ σηπίᾳ ἃ 12. 18 τοῖς εἴδεσι τὰ ἑπόμενα ἀποδείξομεν, οοἷς ἃ 14 εὑρεῖν CEF: ὡς ἃ 

ἕν ὄνομα Ο: ὄνομα ἃ post ἕν del. ὄνομα F post δηλωτιχὸν add. καὶ C 

16 ἔσται CEF (D M d n): ἔστι ἃ Arist. post τούτοις add. ὥςπερ μιᾶς τινος φύσεως ἃ 

δὲ. CEF: xai ἃ 17 τῇ σηπία CFa 21 χαὶ CEF: ἣ ἃ 22 δ᾽ ἃ Arist.: om. 
CEF 26 τὰ primum om. CF 30 post κἂν add. καὶ CFa κατὰ in ras. E 
«atr[popobusva—ü0nzoxclpeva ἃ ὧτιν à 35 post δὲ add. xai a 

975 
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2 - ON M -- M 5 - , , [4 LT - - ἐν χειμῶνι διὰ τὸ πυχνοῦσϑαι τοὺς ἐν τοῖς σώμασι πόρους ὑπὸ τῆς τοῦ 96r 

περιέχοντος, ἤγουν τοῦ ἀέρος, ψυχρότητος: πυχνωϑέντων δὲ τῶν πόρων 
, , αὐ A » ec -Ó » M L1 , , - 

συστέλλεται ἐντὸς τὸ ἐν ἡμῖν ἔμφυτον ϑερμὸν xal εἰς βάϑος διεισδύνει τῶν 

τοῦ σώματος στερεῶν, χαὶ ἐπεὶ ἐχτὸς οὐχ ἔστι διαχεόμενον διὰ τῶν τοῦ 
, " , 2 , STER ' - ΄ : κι ET 

5 σώματος πόρων, πολλαπλασιάζεται ἐντὸς xal πλεῖστον γίνεται" πολὺ δὲ Oy 30 

oov δύναται xal τὰ βρώματα χατεργάζεσϑαι xol πέττειν. ὡσαύτως xal 
τὰ ἐν τοῖς φρέασιν ὕδατα ϑερμά ἐστιν ἐν χειμῶνι διὰ τὸ ἀντιπεριίστασϑαι 

' , ' , ' - - - Ὁ“ Y * 
xoi συστέλλεσϑαι xal εἰς τοὺς χευϑμῶνας τῆς γῆς διεισδύνειν τὸ ϑερμὸν 

ότητα. πυχνὸν ὃὲ ἀναπνέομεν χοιμώμενοι διὰ τὸ 

^ 

διὰ τὴν τοῦ ἀέρος ψυχρ 

10 τὸ ζῷον χρήζειν τῆς εἰσπνοῆς τῆς ἐχ τοῦ ἀέρος διὰ χατάψυξιν τοῦ ἐν τῇ 
χαρδία. ἐμφύτου ϑερμοῦ, ἵνα μὴ μένον ἄχρατον τὸ ϑερμὸν χαταφλέξῃ τὸ 
ζῷον. ἐπεὶ γοῦν ὁ ὕπνος γίνεται διὰ τὸ ἐπιπωματίζεσϑαι τὴν χαρδίαν διὰ 35 

. 

τῶν ἐχ τῆς χεφαλῆς χατερχομένων παχέων ἀτμῶν, ἢ ὃὲ ἐπιπωμάτισις τῆς 
^, e 53 5 , , 5 2 v Η ᾿ M , — χαρδίας ἢ ἐξ αὐτῶν γινομένη συστέλλει ἐν αὐτῇ τὸ ϑερμὸν xal οὐχ ἐᾷ 

» ΄ € , ^N * ' τ , τ. δὲ 
15 ἄνω φέρεσϑαι, συστελλόμενον Oi τὸ ϑερμὸν πολλαπλασιάζεται xal ὃραστι- 

χώτερον γίνεται, ἵνα μὴ ἐχφλογωϑῇ τὰ τοῦ ζῴου ἐντὸς ὑπὸ τῆς τοῦ ϑερμοῦ 

χαυστιχῆς δυνάμεως, τούτου χάριν πυχνὰ τὸν ἐχτὸς ἀέρα εἰσπνέομεν ἐν 
τῷ τοῦ ὕπνου χαιρῷ, ἵνα διὰ τῆς ψυχρότητος χολασϑῇ τὸ χαυστιχὸν τοῦ 

ἐμφύτου ϑερμοῦ xal ἄμετρον xal πρὸς συμμετρίαν ἔλϑῃ. ταὐτὰ γοῦν λέγεται 40 

90 ταῦτα τὰ ῥηϑέντα προβλήματα ἐν τῷ ἔχειν τὸ αὐτὸ μέσον, ἤγουν 
αἴτιον, χατὰ τὸ εἶδος: αἴτιον γὰρ ταῦτα ἔχουσι τὴν τοῦ ϑερμοῦ ἀντιπερί- 

στασιν χαὶ συστολήν. 
Y * ^N - ^ 4 Ἃ σ , , AJ RT d [4 

Τινὰ δὲ τῶν προβλημάτων τούτων, xdv ἕτερά εἰσι χατὰ τὰ ὑποχείμενα 
" , 5 ) τ » ' , - , ^N ' M * 2 χαὶ χατηγορούμενα, ἀλλ᾽ οὖν ταὐτὰ λέγονται τῷ γένει, διὰ τὸ xol (xà) ἐν 

αὐτοῖς αἴτια χαὶ μέσα ἕτερα μὲν εἶναι τῷ εἴδει ταὐτὰ δὲ τῷ γένει. ἐχεῖνα 
^N , » 3 - » c » ^ ΄ » e ^ , 

ὃὲ λέγεται αἴτια ταὐτὰ τῷ γένει, ὅσα ἔχουσι διαφοράς, ἤγουν ὅσα διαφέ- 46 

τῷ [51] 

V 

ρουσι τῷ εἴδει, τῷ ἄλλων T, ἄλλως εἶναι, ἤγουν ἐν τῷ ἐν ἄλλοις xal 
ἄλλοις ὑποχειμένοις ϑεωρεῖσϑαι xal χατὰ ἄλλους xal ἄλλους τρόπους 

, SEN «Y - , 3r - ^N , D e * , τ x , 
γίνεσϑαι. εἰσὶ δὲ τῷ γένει ταὐτὰ οἷον διὰ τί γίνεται $ ἠχώ; xol διὰ τί 

80 ἐμφαίνεται, ἤγουν διὰ τί ἐν τοῖς χατόπτροις ὁρῶμεν ἑαυτούς: xol διὰ 

τί ἢ ἴρις συνίσταται; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ τρία προβλήματα τὸ αὐτό, 

ἤγουν ἕν τῷ γένει πρόβλημα λέγεται εἶναι: πάντα γὰρ ταῦτα αἴτια ἔχουσι 
τὴν ἀντανάχλασιν, ἥτις ὡς γένος ϑεωρεῖται ἐν τούτοις πᾶσι. πλὴν εἰ χαὶ δ0 

' , α - , “ιν RENITN A ' ' , - y [4] - , ἐν τὰ τρία ἕν τῷ γένει εἰσὶ διὰ τὸ χαὶ τὰ ἐν αὐτοῖς αἴτια ἕν τῷ γένει εἶναι, 
35 ἀλλ οὖν ταῦτα τὰ αἴτια ἕτερα τῷ εἴδει εἰσὶ διὰ τὸ ἐν ἄλλοις xal ἄλλοις 

ὑποχξιμένοις ϑεωρεῖσϑαι τὴν ἀντανάχλασιν: ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἠχοῦς ἄντα- 

νάχλασις γίνεται τοῦ ἀέρος, ἐπὶ δὲ τῆς ἴριδος ἀντανάχλασις τῶν τοῦ ἡλίου 

2 περιϑέοντος ἃ Ψυχροῦ ἃ 9 διαδύνει à 6 «x«i primum om. a 

8 xcüpvac ἃ 10 τὸ om. a 12 post τὸ del. μὴ F 18 ἐπιπωμά- 
τησις ἃ 15 τὸ ϑερμὸν om. ἃ πολλαπλασιάζεται mrg. E 11 ἐντὸς ἃ 

18. 19 τὸ ἐμφύτου ϑερμοῦ χαυστιχὸν ἃ 21. 22 ἀντιπαράστασιν ἃ 28 δὲ om. EF 

24 τὰ addidi cf. vs. 34 97 τῷ alt. a Arist.: τῶν CEF (A d, pr. B) ἢ CEF 

Arist.: «al a εἶναι om. € ἐν τῶ CEF: τὸ a 82 προβλήματα E, post 
λέγεται ἃ 
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ἀχτίνων, ἐπὶ δὲ τῆς ἐμφάσεως τῆς ἐν χατόπτροις ἀντανάχλασις γίνεται τῶν 
, ^ 3, ἘΞ 3r ΄ ks - r 4 el * SEN 

ἀχτίνων τῶν ὄψεων. ἀλλὰ ῥητέον ταῦτα λεπτομερέ τιον ὰθ qe | ἠχὼ 96v 
γίνεται οὕτως" ὁ ἐχφωνῶν πλήττει τὸν SEE ἀέρα διὰ τῆς ἐχφωνήσεως 

y 5 9 *, 7) - Ἢ : ^- 5 ' ὟΝ 

xal ἐγχαταγράφει ἐν αὐτῷ τὸ ἐχφωνούμενον: ὁ Oi προσεχὴς οὗτος ἀὴρ 
, ὩΣ - v REA , δ. πλήττει τὸν ἐφεξῆς αὐτῷ ὄντα ἀέρα ἐγχαταγράφων ἐν αὐτῷ xol ἃ ἐν αὐτῷ 

΄ - 3 el Δ ΑΥ̓͂. ^ ^ - 

χατεγράφησαν, χαὶ οὗτος τὸν ἐφεξῆς. χαὶ οὕτω χατὰ διαδοχὴν τῶν ἐφεξῆς 

ἀέρων πληττομένων χαὶ τὰ ἐγγραφέντα B χατὰ τὸ ἀχέραιον ot 

e [1 ἐφεξῆς ἀέρες πληττόμενοι, ὅταν προσπέσωσιν ἔν τισι χοιλώμασιν £x στερε 
λίϑων τὴν χατασχευὴν ἔχουσιν, ἀνταναχλῶνται χαὶ ὑποστρέφονται αὖϑις πρ 

eo? ὦ». Q^ wn 10 τὰς ἡμετέρας ἀχοὰς ἔχοντες σῶα ἃ ἐν αὐτοῖς χατεγράφησαν. ἐν 
χαὶ λαμπροῖς" αἱ γοῦν χατόπτροις ὁρῶμεν ἑαυτοὺς λείοις οὖσι χαὶ στερεοῖς 

ἀχτῖνες τῶν ὄψεων αἱ ἐχ τῶν ὀφϑαλμῶν ρον ἐξερχόμεναι τοῦ ὁρᾶν δύνα- 

μιν ἔχουσαι προσπίπτουσι τῷ χατόπτρῳ λείῳ ὄντι χαὶ στερεῷ χαὶ λαμπρῷ, 

xal ἀνταναχλώμεναι ποιοῦσιν ἡμᾶς ὁρᾶν ἑαυτούς, ὥσπερ dv xal τὸ ἐν τῷ 10 

15 δόρατι ξίφος στερεῷ τινι ἐντυχὸν σώματι πάσχει τινὰ ἀντανάχλασιν μετὰ 

σφοδρότητος αὐτῷ ἐμπεσόν. ἐπὶ δὲ τῆς ἴριδος οὕτως. ὅταν μετρία τις 

πύχνωσις τῶν νεφῶν γένηται ὡς δύνασϑαι ὃδροσίζειν 7, xal ὑετίζειν τοῦ 

ἡλίου λάμποντος, τότε αἵ τοῦ ἡλίου ἀχτῖνες προσπεσοῦσαι τοῖς δροσίζουσι 

νέφεσιν ἢ xal ψαχάζουσι χλῶνται χατὰ χύχλον, ἐπεὶ xal ἐν σφαιροειδεῖ 

20 σώματι ἢ τοῦ ἡλίου χίνησις (verat, xal οὕτως ὁ τῆς ἴριδος χύχλος 

συνίσταται. 
Τὰ δὲ τῶν προβλημάτων λέγονται ταὐτὰ διὰ τὸ τὸ αἴτιον xoi μέσον 15 

τοῦ ἑτέρου ὑπὸ (τὸν ἕτερον μέσον ἀναφέρεσϑαι. μέλλων δὲ εἰπεῖν, ὅτ 

ταὐτά εἰσι τὰ τοιαῦτα προβλήματα, ταὐτὰ μὲν οὐχ εἶπεν, ἀλλ ὅτι διαφέ- 
' ^ P ΄ » Y ^N , - ^ , 

25 ρουσι xat ἕτερα εἰσιν. ἔδει δὲ u ἕτερα ταῦτα εἰπεῖν xat οιαφέροντα 

y cete Cr» (0q 

M 

ἀλλὰ μᾶλλον ταὐτά, διότι οὐδὲ ζητεῖ ἐνταῦϑα τίνα εἰσὶ τὰ ἕτερα προβλή- 

ματα, ἀλλὰ τίνα ταὐτά. χαὶ λέγομεν, ἐπειδὴ τῶν προβλημάτων τούτων 
, , T ^ Y , € a Y , *, , e M 

[ἐφ᾽ dv] τὸ αἴτιον ϑατέρου ὑπὸ τὸ αἴτιον ϑατέρου ἀναφέρεται ὡς xat 

δοχεῖν ἐντεῦϑεν τὸ ἀπαράλλαχτον ἔχειν τὰ προβλήματα τὰ τοιαῦτα, διὰ 

80 τοῦτο ἠναγχάσϑη τὴν διαφορὰν αὐτῶν εἰπεῖν. 

S 

p.98231 Οἷον διὰ τί ὃ Νεῖλος φϑίνοντος τοῦ μηνὸς μᾶλλον ῥεῖ; 

Μὴν λέγεται τὸ χρονιχὸν διαίτημα δι’ ὅσου ἥ τε γένεσις τῆς σελήνης 
xai ai ποιχίλαι ταύτης αὐξήσεις xal μειώσεις γίνονται. 25 

Otov διὰ τί μᾶλλον pet ὁ Νεῖλος τοῦ μηνὸς φϑίνοντος, ἤγουν 

ὃ ἣ ἐχφώνησις ψόφος πλήττει ἃ 4 τὸ ϑεωρούμενον. ἣ δὲ προσεχὴς, οὕτως ὅδε ἀὴρ ἃ 

9 xai ἃ ἐν αὐτῷ om. ἃ fort. xai (αὐτὸς) 6 οὕτω (ante τὸν) a T xal κατα- 

γραφέντα ἃ 8 τινι κοιλώματι ἃ 9 ἔχοντα ἃ ὑποστρέφονται CEF : ἀντανα- 

᾿στρέφονται ἃ 10 σῶμα ἃ 11 αὑτοὺς ἃ 19 ψεχάζουσι a: non liquet E 

ἀνταναχαλῶνται ἃ 22 τὸ alt. om. ἃ 29 τὸ ex Arist. addidi 28 ἐφ᾽ ὧν 

delevi ϑάτερον (ante ὑπὸ) E 31 lemma om. CEF 32 ὅσου, υ in ras. E 

ὅσον CFa 88 καὶ ποιχίλη — αὔξησις — μείωσις γίνεται ἃ 
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ἐλαττουμένου x«l πρὸς τέλος ἀγομένου: χαὶ ἀποδιδόαμεν αἰτίαν τὸ τὸν 96v 
χαιρὸν τότε χειμεριώτερον γίνεσϑαι λέγοντες: ὁ Νεῖλος μᾶλλον ῥεῖ, ὅτε 
6 χαιρὸς ειμεριώτερος γίνεται: χειμεριώτερος ὃς 06 χαιρὸς γίνεται 

φϑίνοντος τοῦ μηνός" ὃ Νεῖλος ἄρα μᾶλλον ῥεῖ pru τοῦ μηνός. xal 
Pass [t 

5 πάλιν ἕτερον ΣΡ τὰ e xal διὰ τί χειμεριώτερος 6 χαιρὸς γίνεται φϑίνοντος 30 

τοῦ μηνός; xal ἀποδιδόαμεν αἰτίαν τὴν τῆς σελήνης ἔχλειψιν λέγοντες" 

χειμεριώτερος ὁ χαιρὸς γίνεται ἐχλειπούσης τῆς σελήνης" ἐχλείπει δὲ αὕτη 

φϑίνοντος τοῦ μηνός: ὃ χαιρὸς ἄρα χειμεριώτερος γίνεται φϑίνοντος τοῦ 

μηνός. ὅρα ὅπως τὸ αἴτιον τοῦ πρώτου προβλήματος ἀπεδείχϑη μᾶλλον 
10 διὰ τοῦ αἰτίου τοῦ δευτέρου προβλήματος. χαὶ πάλιν ἕτερον πρόβλημα 

παρασιωπηϑὲν μὲν παρὰ τοῦ ᾿Δριστοτέλους ἐμπῖπτον δὲ χαὶ αὐτὸ ἐξ 

ἀνάγχης, οἷον διὰ τί ἐχλείπει ἢ σελήνη φϑίνοντος τοῦ ἰμηνός; χαὶ φαμὲν 95 

αἴτιον τούτου τὸ συνοδεῦσαι τὴν σελήνην τῷ ἡλίῳ. ἣ γὰρ σελήνη ἐχλείπει 
τῷ συνοδεῦσαι τῷ ἡλίῳ: συνοδεύει δὲ τῷ ἡλίῳ φϑίνοντος τοῦ μηνός" 

15 f, σελήνη ἄρα ἐχλείπει φϑίνοντος τοῦ μηνός. ταῦτα γοῦν τὰ τρία mpo- 

βλήματα ταὐτά εἰσι διὰ τὸ τὸ αἴτιον τοῦ πρώτου χατασχευάζεσϑαι ὑπὸ 

τοῦ αἰτίου τοῦ δευτέρου, τὸ δὲ τοῦ δευτέρου αἴτιον χατασχευάζεσϑαι ὑπὸ 

τοῦ αἰτίου τοῦ τρίτου. ἐπεὶ γὰρ ἢ σελήνη τὸ φῶς ἀπὸ τοῦ ἡλίου δέχεται, 

πανσέληνος οὖσα χαὶ πολὺ τὸ φῶς ἐξ ἐχείνου δεχομένη ἔχει χαὶ πλείονα 40 

20 ϑερμότητα᾽ ὑφ᾽ ἧς ϑερμότητος ai ἐν τῷ ἀέρι ἀτμιδώδεις ἀναϑυμιάσεις 
διαλύονται, χαὶ χαϑαρὸς ὃ ἀήρ ἐστιν. ἐπὰν δὲ φϑίνηται ἢ σελήνη, ὀλίγην 
λοιπὸν ἔχει xal τὴν ϑερμότητα: ὅσον γὰρ ἐλαττοῦται τὸ φῶς αὐτῆς, 
τοσοῦτον ἐλαττοῦται xal τὸ ἐν ταύτῃ ϑερμόν: xal ἐλαττωϑὲν οὐ δύναται 

διαλύειν τὰς ἀτμιδώδεις ἀναϑυμιάσεις, χαὶ συνίστανται λοιπὸν αὗται χαὶ 
z — M € δὶ *, ^ M "ON ^ ^ e δ —- ΄ 25 πυχνοῦνται xal ὑετοὺς ἀπεργάζονται" χαὶ διὰ τοῦτο xal οἱ ποταμοὶ μᾶλλον 45 

ῥέουσι τότε. ταῦτα γὰρ τὰ αἴτια οὕτως ἔχει πρὸς (ἄλληλα, ἤγουν 

ϑάτερον πρὸς) ϑάτερον, ὡς ϑάτερον ὑπὸ ϑατέρου χατασχευάζεσϑαι, ἤγουν 
τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ δευτέρου χαὶ τοῦτο ὑπὸ τοῦ τρίτου. 

p.98235 [legi δὲ αἰτίου xai οὗ αἴτιον. | 

80 "Exspow xal τοῦτο θεώρημα. ἐπειδὴ γὰρ ὄπισϑεν περὶ αἰτίων τε xal 97r 

ὶ τούτων 

νῦν, ἐὰν ἐπὶ τῶν Gua ὄντων αἰτίων xai αἰτιατῶν ὄντος τοῦ αἰτίου ἐξ 

αἰτιατῶν ἔλεγε, τῶν τε ἅμα ὄντων x«i τῶν μὴ τοιούτων, xal πῶς f, dxo- 

EB λούϑησις ἐπὶ τούτων ἐξ ἀναγχης γίνεται. ἀπορίαν τινὰ χινεῖ πε i Ii i , 

ἀνάγχης ἐστὶ τὸ αἰτιατόν, xal ὄντος τοῦ αἰτιατοῦ ἐξ ἀνάγχης ἐστὶ τὸ αἴτιον. 

35 οἷον εἰ τοῦ ἐχλείπειν τὴν σελήνην αἴτιόν ἐστι τὸ ἐν μέσῳ εἶναι τὴν 

9 ὃ prius om. ἃ 4 post μηνὸς add. ὁ καιρὸς dpa χειμεριώτερος γίνεται φϑίνοντος τοῦ 

μηνὸς ἃ ὃ xai deleverim 10 τὴν αἰτίαν E 18 τὴν σελήνην τῷ ἡλίῳ ἃ: 

τῇ σελήνη τὸν ἥλιον CEF 14 δὲ a: om. CEF 16 τὸ alt. om. a τοῦ zpá- 

ματος à 11 τοῦ δευτέρου αἰτίου E: αἰτίου τοῦ δευτέρου a τὸ δὲ δεύτερον E 

κατασχευάζεται ἃ 22 «ai τὴν om. a 26. 291 ἀλληλα---πρὸς addidi 26 ὡς 
om. à 30 ὄπισϑεν] c. 12 p. 95210 sq. τε om. EF 32 ἀπορίας τινὰς a 

34 τοῦ om. à αἴτιον CEF: αἰτιατόν à 35 μέσω corr, ΕἸ, a : μέρει CE, pr. F 
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γῆν xal τοῦ φυλλορροεῖν τὸ πλατύφυλλον, εἰ οὖν ὄντος τοῦ πλατυ- 91τ 

φύλλου μέσου ἀποδείχνυται τὰ δένδρο, p sbred xai διὰ τοῦ golkonpu 10 

ἀποδείχνυται xà δένδρα πλατύφυλλα εἶναι, λοιπὸν ἀδύνατον ἀπόδειξιν διὰ 

τούτων γενέσϑαι. εἰ γάρ 25 εἰσι QU ἀλλήλων δειχνύμενα, χύχλῳ δεῖξιν 

5 ποιοῦσιν, ἥτις ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν. εἰ δὲ μὴ ἅμα εἰσὶν αἴτια xal αἰτιατά, 

συμβαίνει ὄντος μὲν τοῦ αἰτίου ἐξ ἀνάγχης εἰσάγεσθαι τὸ αἰτιατόν, ὄντος 

0i τοῦ αἰτιατοῦ οὐχ ἐξ ἀνάγχης εἰσάγεσϑαι τὸ αἴτιον τοῦτο τὸ ὑποτεϑέν. 
οἷον τὸ πῦρ ἐστιν αἴτιον τῆς τέφρας xal τοῦ χαπνοῦ: ἀλλ οὐχ ἅμα εἰσὶ 1 
τὸ αἰτιατὸν χαὶ τὸ αἴτιον, ἀλλὰ πρῶτον μὲν γίνεται πῦρ, εἶτα ἐ 

10 ὕστερον 7, τέφρα xol ὃ χαπνός. χαὶ παλιν τοῦ τὴν ἄμπελον φυλλορροεῖν 
- 

αἴτιόν ἐστι τὸ πήγνυσθαι τὸ ἐν τῷ ὀχάνῳ ὑγρόν. τοῦτο γοῦν τὸ mapd- 

δξιγμα χρεῖττόν ἐστι τοῦ τεϑέντος παραδείγματος χατὰ λήϑην ἐπὶ τοῦ πυρός. 

ὄντος μὲν οὖν τοῦ αἰτίου, ἤγουν τοῦ πήγνυσϑαι 
σ ' ^ J POM - 

ἕπεται xai τὸ τὰ δένδρα Si Móppocis 
" P - V Ζ οὖ Σ ᾿ nue ΄ ν 18 ὃὲ τοῦ τὰ δένδρα ΠΡ ΑΝορΡμειΣ οὐχ ἐξ ἀνάγκας ἐστὶν ὃ ὑπετέϑη αἴτιον, 90 

Bye 

ὸ 
σ 5» , » 

ὅ ἐστιν αἰτιατόν" ὄντος 

ἤγουν ἢ τοῦ ὑγροῦ πῆξις, ἀλλ᾽ ἔσται τι ἕτερον αἴτιον, τὸ πλατύφυλλον, ἔτι 

τὸ ῥυτιδοῦσϑαι τὰ φύλλα. εἰ γοῦν τὸ τὰ dad DENUET δείχνυται 

χαὶ διὰ τοῦ σή βιβαῦαι τὸ ὑγρὸν xai ῥυτιδοῦσϑαι τὰ φύλλα, λοιπὸν ἄρα τοῦτο 
ἀπόδειξις οὐχ ἔστι’ πᾶσα γὰρ ἀπόδειξις Or ἑνὸς αἰτίου μέσου Tie ται. 

20 ἐν qào τῇ ἀποδείξει, ὡς ἐμάϑομεν, ὁ μέσος ὅρος ὁρισμός v τοῦ μείζονος" 

ὃὲ ὁρισμὸς ἑχάστου πράγματος εἷς ἐστιν. οὕτως ἄρα ἑχατέρωϑεν ἣ ἀπο- 
ρία ἔχει τὸ ἰσχυρόν. 

Ι νρ.9801 Εἰ γὰρ μὴ ὑπάρχει, ἄλλο τι ἔσται. 
US 

, ^ -» - *, - » - Ἁ "^w - 2 Ξ 

Εἰ γὰρ ὄντος τοῦ αἰτιατοῦ, ἤγουν τοῦ τὰ δένδρα φυλλορροεῖν, οὐχ 95 

95 ὑπάρχει αἴτιον τὸ πρώτως ὑποτεῦϑέν, d τὸ πήγνυσϑαι τὸν ὁπόν, A 

ὕσϑαι τὰ φύλλα, xal λοιπὸν 
ἜΣ 

a S. τι ἔσται τὸ αἴτιον αὐτοῦ, ἤγουν τὸ 

δύο αἰτίων φαίνεται ἀποδείχνυσϑαι τὸ 3 ics φυλλορροεῖν, ὃ 
b » v Y Y m ' Y , ᾿ t ΄ ^ 

οὐχ €OX'V. et δὲ τὸ αἴτιον αμὰ xat t0 αἰτιᾶάτον ege d sse λοιπὸν δι 

ὃ 

Pu 

ἀλλήλων Octxvovcatt T; δὲ διάλληλος δεῖξις ἀπόδειξις οὐχ ἔστι. δειχϑή 
80 γὰρ χαὶ τὸ αἰτιατόν, τὸ τὴν ἄμπελον φυλλορροεῖν, διὰ CE ue 30 

πλατυφύλλου αἰτίου ὄντος, xal αὖϑις τὸ αἴτιον, ἤγουν ὅτι ἢ ἄμπελος 
, A , - , - v - - 

πλατύφυλλος, διὰ μέσου τοῦ αἰτιατοῦ, ἤγουν τοῦ φυλλορροεῖν. 

p.98b16 Ei δὲ μὴ ἐνδέχεται αἴτια εἶναι ἀλλήλων. 

Δείξας ἑχατέρωϑεν τὴν ἀπορίαν τὸ ἰσχυρὸν ἔχουσαν νῦν ἐπάγει τὴν 

2 post φυλλορροεῖν alt. add. τὸ πλατύφυλλον ἃ 6 μὲν om. ἃ 6. 7 ὄντος δὲ --- αἴτιον 

mrg. E!  elodqexav Ca 14 x«i om. a 14. 15. ὅ---φυλλορροεῖν om. à 

15 ἐστὶν CEF: δὲ a 16 ἕτερον om. ἃ post πλατύφυλλον add. xoi a 
ἔτι Scripsi: ἔστι libri 18 «ai prius om. ἃ 20 ὡς om. à post ἐμά- 

ϑομεν add. ὅτι a 21 οὗτος ἃ 25 πρῶτον ἃ 28 ἂν δὲ ἃ τὴ 

alt. om. ἃ 99 δείχνυται ἃ 3l αἰτίου om. ἃ 88 αἴτια ἃ Arist.: αἴτιον CEF 
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λύσιν αὐτῆς λέγων ὡς οὐ δι᾿ ἀλλήλων ἐνταῦϑα ἣ ἀπόδειξις Ἰίνεται. εἰ 97r 
' M ' »y e , ΄ ' ' γὰρ xai τὸ αἴτιον xal τὸ αἰτιατὸν ὁμόχρονά εἰσι xal xarà τὸν χρόνον 

€ ΄ € , τὶ - [od - N 

θάτερον ϑατέρου οὐ προηγεῖται (ἅμα γὰρ ἐπινοεῖς τὸ αἴτιον, τὸ ἐν μέσῳ 
^ Y ^ — ^ *, M ^ * 

εἶναι τὴν γῆν; xal εὐϑὺς συνεισάγεται xal τὸ αἰτιατόν, ἤγουν τὸ ἐχλεί- 40 
δ Ἐς , * ^) "E - , — * , ^ -" , 

6 πειν τὴν σελήνην), ἀλλ᾽ οὖν τῇ φύσει xal τῇ ἐπινοίᾳ xal τῷ λόγῳ τὸ αἴτιον 

προηγεῖται τοῦ αἰτιατοῦ. χαὶ γὰρ ἡμεῖς πρῶτον ἐπινοοῦμεν τὸ ἐν μέσῳ 
c ' Penh eio (REDE. EN , ros ' Eod 5 ' M [s , 

εἰναι τὴν γῆν, εἰῦ ὕστερον τὸ ἐχλείπειν τὴν σελήνην’ ἀλλὰ xoi ἢ φύσις 

πρῶτον γινώσχει τὸ αἴτιον, εἶθ᾽ οὕτω τὸ αἰτιατόν. xal ἐπεὶ προηγεῖται τὸ 
Ψ Ξ - *, - , ^ e ^ , [4 , , c , 

αἴτιον τοῦ αἰτιατοῦ, εἰ μὲν ὃ συλλογισμὸς γένηται, ὅτι ἐχλείπει ἢ σελήνη 
Ἃ σ - , - , » - 

10 7| ὅτι φυλλορροεῖ τὰ δένδρα, διὰ μέσου τοῦ αἰτίου, T;(ouv τοῦ ἐν μέσῳ 

εἶναι τὴν γῆν T, τοῦ τὸ ὑγρὸν πήγνυσϑαι, γίνεται χυρίως ἀπόδειξις: αὕτη 
1 3x 

3EBRSS 
- *, - * , δ 5» Ὑ - * MJ PW , , 

τοῦ αἰτιατοῦ, ἀπόδειξις οὐχ ἔστι τοῦτο ἀλλὰ τεχμηριώδης συλλογισμός" &x 

ξι 

αἰτίων χαὶ προτέρων γίνεται. εἰ δὲ ὃ συλλογισμὸς προβῇ διὰ μέσου 

τοῦ ὑστέρου γὰρ τὸ πρῶτον τεχμαιρόμεϑα. 

15 Εἰ γὰρ οὐχ ἐνδέχεται αἴτια ἀλλήλων εἶναι τὸ αἴτιον xol τὸ 
αἰτιατόν: ἀεὶ γὰρ τὸ αἴτιον πρότερον τοῦ αἰτιατοῦ. εἶτα ἀναρτήσας τὴν ἀπό- 

δειξιν τοῦ λόγου πάλιν ἐπάγει" εἰ μὲν Tj ἀπόδειξις ἣ διὰ τοῦ αἰτίου τοῦ 

διότι ἐστίν, ἤγουν τὴν αἰτίαν τοῦ πράγματος ἀποδίδωσιν, ἢ δὲ διὰ τοῦ αἰτια- 
τοῦ ἀπόδειξις οὐχ ἔστι τοῦ διότι συλλογισμός, ἤγουν οὐ δείχνυσι τὴν αἰτίαν 50 

90 τοῦ πράγματος, ἀλλὰ μόνον τὸ ὅτι συνάγει. εἶτα διὰ τὴν ἀπόδειξιν τοῦ λόγου 
ἐλλειπτιχῶς λάβε ἔξωϑεν: οὐδὲν ἄτοπον τὸ δι᾿ ἀλλήλων δείχνυσϑαι, ἀλλ᾽ ὅτε 

μὲν ὃ συλλογισμὸς διὰ τοῦ αἰτίου γίνεται, ἀπόδειξίς ἐστι χυρίως, ὅτε δὲ διὰ 

μέσου τοῦ αἰτιατοῦ, ἀπόδειξις χυρίως οὐχ ἔστιν ἀλλὰ τεχυηριώδης συλλο- 

γισμός. ὅτι δὲ οὐ τὸ ἐχλείπειν αἴτιόν ἐστι τοῦ ἐν μέσῳ τὴν γῆν εἶναι, 
ἀλλὰ τὸ ἐν μέσῳ εἶναι τὴν γῆν | αἴτιον τοῦ ἐχλείπειν, φανερὸν ἐχ 97v τῷ σι 

τοῦδε τὰ γὰρ αἴτια ἐν τῷ ὁρισμῷ λαμβάνονται τῶν αἰτιατῶν, xal τὸ ἐν 
24 

μέσῳ λοιπὸν εἶναι τὴν γῆν ἐν τῷ δρισμῷ λαμβάνεται τῆς ἐχλείψεως" ἔχλειψις 

γάρ ἐστι σελήνης στέρησις φωτὸς δι᾽ ἀντίφραξιν τῆς γῆς" οὐ μὴν δὲ ἐν τῷ 

δρισμῷ τοῦ ἐν μέσῳ εἶναι τὴν γῆν λαυβάνεται 7, ἔχλειψις. 

30 p.98b25 Ἢ ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια εἶναι. δ 

Λύσας τὸ ἄπορον xal εἰπὼν μὴ δι’ ἀλλήλων δεῖξιν γίνεσϑαι, ὅταν τὸ 
αἴτιον ἅμα χαὶ τὸ αἰτιατὸν ὦσιν, ἀλλὰ τὸν μὲν συλλογισμὸν τὸν διὰ μέσου 15 

τοῦ αἰτίου χυρίως εἶναι ἀπόδειξιν xal τοῦ διότι, τὸν δὲ διὰ τοῦ αἰτιατοῦ 

τεχυηριώδη εἶναι συλλογισμόν, νῦν ἐπάγει χαὶ ἑτέραν λύσιν, ὅτι ὅταν μὲν 

35 διὰ τοῦ αἰτίου γίνηται 6 συλλογισμός, ἐξ ἀνάγχης ἕπεται τὸ αἰτιατὸν xai 
* , , ^ , o ^N ^ , M , Qc , ^; *, ^ Ξ T. 

χυρίως ἀπόδειξις τίνεται, ὅταν δὲ τὸ αἰτιατὸν μέσον ληφῦῇ, οὐκ ἐς ἀναγχὴς 

1 ἡ om. ἃ 9 ἐπινοεῖ ἃ 7. 8 immo τῇ φύσει---τίνεται 10 7j scripsi: «a a: 

om. CEF 11 ἣ τοῦ CEF: xai a 15 τὸ alt. om. a 11 ἡ piv, om. εἰ a 

2] λάβε scripsi: λάβη CF: λάβοι E: λαμβάνει a τὸ om. à 28 μέσου om. a 

30 τοῦ αὐτοῦ CEF: ἑνὸς a Arist. 81 ἄλογον (quod correxit Waitz Org. II p. X) 

ἀπόδειξιν ἃ 32 εἰσιν CFa δῦ γένηται à 
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ἕ za ν. » ΄ » bn - Ἁ ΤΩΝ *, *, πεται τὸ αἴτιον. otov 6 ἄνθρωπος ζῷον, τὸ ζῷον οὐχ i 
λογιχόν, ἀλλ᾽ 

Y, τ 
αιτια εἰναι τὸ 

4v g. ἊΝ S - Feo R. j v 0). a εἰ p .-- 

νδέχεται Tj λογιχὸν εἶναι T, ἄλογον, ἤγουν ἐνδέχεται πλείω 

γορεῖται χατὰ πλειόνων μέσων πρώτως, ἤγουν ἀμέσως. χαὶ γὰρ τὸ ἃ 

5 τὸ ζῷον, χατηγορ Ξ 
- ἴται τοῦ DB, τοῦ λογιχοῦ, πρώτως xal ἀμέσως zal χατὰ 

τοῦ Γ ἀμέσως, xai ταῦτα, τὸ DB xai τὸ D, χατηγοροῦνται τοῦ AE, ἀμέσως" 

ὑπάρξει ἄρα τὸ À τοῖς AE. αἴτιον δὲ τοῦ μὲν τὸ Α εἶναι τῷ Δ τὸ B, 
τὸ δὲ Γ τοῦ τὸ À ὑπάρχειν τῷ E. ὥστε τοῦ μὲν αἰτίου ὑπάρχον - ο 

τος, ἢ τοῦ λογιχοῦ T, τοῦ ἀλόγου, ἀνάγχη xal τὸ πρᾶγμα ὑπάρχειν, 

10 τὸ ζῷον, τοῦ δὲ πράγματος, τοῦ ζῴου, ληφϑέντος μέσου οὐχ ἐξ ἀναγ- 3 

χης εἰσάγεται πᾶν dmg v», ἤγουν xai τὸ λογιχὸν xal τὸ ἄλογον, ἀλλ᾽ at- 

τιον μὲν ἕν εἰσάγεται, πᾶν δέ, ἤγουν τὰ OX δύο αἴτια, οὐδαμοῦ. ἐπα- 

Ἰαγὼν οὖν ταύτην τὴν λύσιν ἀπαρέσχεται πάλιν αὐτῇ ἐπιχοίνων χρείττονα 

εἶναι τὴν προτέραν. ἐλέγχει δὲ ταύτην χαχῶς ἔχουσαν οὕτως. οὐχ ἀπο- 
15 δειχτιχῶς ἀποδέδειχται ἢ δευτέρα λύσις διὰ τὸ πᾶσαν ἀπόδειξιν χαϑόλου 

Ἰίνεσϑαι. — 6 γὰρ ἀποδειχνύων τὸ ζῷον ὑπάρχειν τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸ εἴδεσι χα- 

ϑόλου χατὰ πάντων τῶν εἰδῶν τοῦτο Oz I οἷον 6 ἄνϑρωπος, 6 ἵππος 30 

xal τὰ λοιπὰ πάντα χινητιχά εἰσι xal xaT ὄρεξιν xal xarà xómov* πάντα 

δὲ τὰ χινητιχὰ xav ὄρεξιν χαὶ χατὰ τόπον ζῷα" ὃ E ucelrer ἄρα. 6 ἵππος 

20 χαὶ τὰ λοιπὰ ζῷα. ἐνταῦϑα δὲ χαϑόλου ἢ ἀπόδειξις οὐ γέγονεν ἀλλὰ 

χατὰ μέρος, χαὶ οὐδὲ διὰ τοῦ Hes υέσου ἀλλὰ OU ἄλλων. ἀλλ᾽ ἐπι- 

σχεπτέον τὸ χείμενον. ἣ εἰ ἀεὶ πᾶν πρόβλημα ἀποδειχτιχὸν χαϑόλου 

ἐστίν, dvd χαὶ τὸ αἴτιον ὅλον τι εἶναι, ἤγουν χαϑόλου, χαὶ τὸ αἰ- 

τιατὸν οὔ ἐστιν αἴτιον. otov τὸ φυλλορροεῖν ὅλῳ τινί, ἤγουν χαϑόλου, 

25 co HE ἐστὶ xal χατηγορούμενον: xdv γὰρ τὰ εἴδη αὐτοῦ, ἤγουν 8 

τὰ δένδρα 7| τὰ φυτά, διάφορα εἰσιν, ἀλλ᾽ οὖν xai τοισδί, ἤγουν πᾶσι 

τοῖς ουτοῖς, χαϑόλου Semostcat τὸ φυλλορροεῖν, 7| τοῖς t0totGül φυτοῖς, 

ἤγουν τοῖς δένδροις τοῖς πλατυφύλλοις. ὥστε χαὶ τὸ μέσον, Ἰγουν τὸ 

αἴτιον, ἴσον δεῖ εἶνα! ἐπὶ τούτων, τῶν δένδρων T, τῶν φυτῶν, ἤγουν 

80 χαϑόλου χατὰ τούτων πάντων χατηγορεῖται ἐπ᾽ ἴσης τῷ HE ὅρῳ, τῷ 
,. φυλλορροεῖν, οὗ αἴτιόν ἐστιν: ἀντιστρέφειν γὰρ ὀφείλει xal ἐξισάζειν τὸ 

μέσον, ἤγουν τὸ αἴτιον, πρὸς τὸν μείζονα ὅρον, τὸ αἰτιατόν. εἰ γὰρ τοῦ 

φολλορροεῖν αἴτιόν ἐστιν ἢ τοῦ ὑγροῦ πῆξις, ἀνάγχη, εἰ τὸ φυλλορροεῖν 40 

ἔστιν, εἶναι χαὶ τὸ πήγνυσϑαι τὸ ὑγρόν, χαὶ εἰ πήγνυται τὸ ὑγρόν; ἀνάγχη 

35 elvat xal τὸ φυλλορροεῖν. πῆξιν δὲ λέγει ὑγροῦ οὐχ δτουοῦν, ἤγουν τοῦ 

1 τὸ αἰτιατόν (quod correxit Waitz 1. c.) a 2 εἶναι post ἄλογον colloc. C 

ἤγουν a: 7j CEF 8 ἤγουν τὸ om. a 5 B τοῦ om. ἃ 1 τοῦ ὃ, om. £ ἃ 

10 τὸ ζῶον] ὁ et ov in ras. E! 14 τὴν ἑτέραν ἃ χαχῶς om. ἃ 

15 ἡ προτέρα ἃ 18.19 πάντα δὲ---τόπον om. ἃ 19 post ἄρα add. xai E 

21 οὐ a ἄλλων (xai ἄλλων) conicio 23 εἶναί τι ἃ 96 ἣ EF: xai a: 

non liquet C τοισδί CEF: τοῖς τέσσαρσιν ἃ 21 χαϑόλου---φυτοῖς οἢ). ἃ 

29 post τούτων add. 7; ἃ 30 post χαϑόλου add. xai a immo χατηγορεῖσϑαι 

ὅρα τὸ ἃ 31 οὗ scripsi: ὦ CEF: ὡς ἃ 88 εἰ CEF: καὶ ἃ τὸ scripsi: 

τοῦ libri 84 ἔστιν om. à τὸ primum €: τοῦ Fa, superscr. E 

ἑνὸς πράγματος" x«l γὰρ τὸ αὐτό, ἤγουν τὸ ζῷον, χατη- 20 
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τυχόντος" οὐ γάρ, εἰ πήξει τὸ ἐν τῷ ποταμῷ ὑγρόν, ἀνάγχη καὶ τὰ δένδρα 97v 
- E 3 xe - T € - - - €f ΄ n a 

φυλλορροῇσα!, ἀλλ᾽ f, πῆξις τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν τοῖς δένδροις ἐπάγει xal τὸ | 
φυλλορροεῖν. | 

(0s 
^ y * 9 , 

yósyetat py] τὸ QUO. Qr p.9931 llóczpov δ᾽ 

* , , c , ' - ΡΝ NINJA - 5, - 4 
5 Μίεταβαίνει εἰς ἕτερον ϑεώρημα, xal ζητεῖ εἰ ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ xal 

ἑνὸς πράγματος, ἤγουν τοῦ τὰ δένδρα φυλλορροεῖν, εἶναι τὸ αὐτὸ xai ἕν 
»ν "v [ed Ν σ "v , 3 NIE ec "2 Ἂν, "^ ^ 

αἴτιον T, ἕτερον xal ἕτερον, Ty[ouv εἰ ἐνδέχεται ἕν αἴτιον εἶναι ἣ πολλὰ 
τοῦ αὐτοῦ πράγματος. xal φησίν, ὡς εἰ μὲν καϑ' αὑτὸ τὸ αἴτιον ὑπάρχει 

τῷ αἰτιατῷ, ἀνάγχη. εἶναι Év* οἷον αἴτιον τοῦ φυλλορροεῖν ἐστι xai αὑτὸ 50 
^ [4 Ἁ , εἰ ' — 

10 τὸ πήγνυσϑαι τὸν ὀπόν. εἶτα λέγει xol τὴν αἰτίαν, πῶς, εἰ xa0. αὑτὸ 
..-..-- τ. χἕυκ5..-ὸ 

* ^ Q.- ^ Y 5. ΟΝ * c ' D ε ' Q? CRY 
ἀποδοῦῇ τὸ αἴτιον, ἐνδέχεται εἶναι £v tt. xal φησὶν ὡς τὸ xaÜü αὑτὸ 

αἴτιον ὁρισμός ἐστι τοῦ αἰτιατοῦ, ὁ δὲ δρισμὸς ἑχάστου πράγματος εἷς 
᾿ M 

τοῦτο xai τῆς σεληνιαχῆς ἐχλείψεως τὸ xal" αὑτὸ αἴτιον Ey a εἰ Xx E A o ER] 

E - d 3 NN , ^ Y Y. ' -«᾿ 
o pasts της γης- εὐ Ἐ 3 αἀποδηῦϑὲν αἰτιῶν χατὰ σημειον c1 T ce) S. x εἰ Θ 

ἡ. ὧὐ ὧν cQ a 15 € 

πυρὸς σημεῖα εἰσιν ὁ χαπνὸς xal T, τέφρα: χαὶ δείξω ἐνταῦϑα πῦρ εἶναι 
τιν 7 συμβεβηχός, ἐνδέχεται πολλὰ αἴτια εἶναι τοῦ αὐτοῦ. οἷον τοῦ - δ 

λαβὼν μέσον ὅρον | T, τὴν τέφραν T, τὸν χαπνόν. τοῦ δὲ χατὰ συμβεβηχὸς 98r 

παραδειγμα ἔστω τοῦτο’ τὰ δένδρα φυλλορροεῖ, διότι ῥυτιδοῦται τὰ φύλλα | 
e ; - " , "o0 » a -5 5 E 

αὐτῶν T, λευχαίνονται. T, ὅτι ὁ ἀνϑρωπος λογιχὸν ζῷόν ἐστι, διότι γελαστι- 

20 xbv πλατυώνυχον. 1 

,F 
] Ρ. 9944 Ei δὲ μή, οὕτως ἐν δέχεται. i 

, » Y ^ Ὑ ' ν Q? EY M *, , x ' Ητγουν εἰ δὲ μὴ ἔσται τὸ αἴτιον xa αὑτὸ xai ἀντιστρέφον πρὸς τὸ i 
αἰτιατόν, ἐνδέχεται οὕτως εἶναι πολλὰ xà αἴτια. 

» Ὁ ' * - t 

p.99a35 Ἔστι δὲ xat οὗ αἴτιον xal ᾧ σχοπεῖν. δ ᾿ 
M 

c b A —- 2 - c , Lon 3, E - Y» ^, ^ SE - *, - 

25 Αντὶ τοῦ εἰπεῖν “αἰτιατόν᾽ εἶπεν οὗ αἴτιον. ἀντὶ ὃξ τοῦ εἰπεῖν 
΄ c. b uy ?* »v * €- 9. ΄ σ ΄ ΄ ^ 

M tx0ya | 0pov EB. 0G. γοῦν ῳ τίνι, τῷ ἐλάττον!: ἡρ. ὑπάρχει το 

υξῖζον ἄχρον διὰ μέτου αἰτίου τινός. παραδίδωσι γοῦν ὅτι, εἰ τὰ ἄχρα 

Sor 
εἰσὶ συμβεβηχότα xoi χατηγορεῖται ὃ μείζων ὅρος τοῦ ἐλάττονος χατὰ 

) [0] ivat συμβεβηχός. εἰ δὲ τὰ ἄχρα 10 E 
Ξ - fis , S US M hi E 

υβεβηχός, ἀναάγχη xal τὸ uécov 

(2 

D 

30 εἰσὶν οὐσίαι, xal τὸ μέσον ἐξ ἀνάγχης ἔσται οὐσία. χαὶ εἰ τὸ μεῖζον ἄχρον 
- ΟῚ ΄ ΄ , N - * ^ 5 

Ἵένος τοῦ ἐλάττονος, xol ὃ μέσος γένος ἔσται τοῦ ἐλάττονος. xai εἰ τὸ 

μεῖζον δμωνύμως χατηγορεῖται τοῦ ἐλάττονος, xal τὸ μέσον οὕτώ χατηγο- 

2 post πῆξις add. χαὶ CF 9 ἐστι om. a 9. 10 τὸ πήγνυσθαι καϑ᾽ αὑτὸ ἃ 
11 ἀποδοϑῆ ---καϑ᾽ αὑτὸ om. ἃ ἀπεδόϑη C 15 ante συμβ. add. κατὰ Ea 

18 ὅτι ἃ an ῥυτιδοῦνταιῦ 22 δὲ μὴ CEF: οὐδαμῇ ἃ 26 τῷ om. E 
27 ci om. a 30 τὰ μέσα---εἰσὶν οὐσίαι ἃ 31 τὸ μέσον fort. recte ἃ ἔσται 

scripsi: ἐστὶ CEF: om. ἃ 32 xai— p. 427,2 τοῦ ἐλάττονος iterat a ὁ μέσος a 
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" - * - - , 5 » » 

ρηϑήσεται κατ᾽ αὐτοῦ. ἔστι γοῦν σχοπεῖν εἰ συμβεβηχός ἐστι τὸ οὗ αἴτιον, 98: 
, ἤγουν τὸ αἰτιατόν, xal εἰ xaxà συμβεβηχὸς κατηγορεῖ ἐλάττονος, 15 «1 8 εἰ o c 

, ἫΡ ΄ d - 4 ^ , 

ᾧτινι ἐνυπάρχει. οὐ μὴν δοχεῖ πρόβλημα εἶναι ἀποδειχτικόν, εἰ xal τὸ 

μεῖζον κατὰ συμβεβηχός ἐστι xai τὸ μέσον τοῦ ἐλάττονος χατηγορούμενον. 
3 δὲ MJ 9 ὃ td Ια ἊΣ ΣΝ A - "δ: Pis apes 42. I. 2 ^ $e 

εἰ δὲ μὴ ob δοχεῖ, (ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ “εἰ δοχεῖ πρόβλημα styat , λοιπὸν οι 

v ad ' [4 

xai τὸ μέσον ἔσται συμβεβηχὸς ὅμοιον τῷ μείζονι. χαὶ εἰ τὸ μεῖζον ὡς 
"» ^ - τ τῷ , * - 

ἐν γένει ἐστίν, ἤγουν γένος τοῦ ἐλάττονος, xai τὸ μέσον γένος ἔσται τοῦ 

ἐλάττονος. 

p.9938 Οἷον διὰ τί καὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογον: 20 

10 Τοῦτο παράδειγμά ἐστι τοῦ με ἴονος ὡς γένους ληφϑέντος. χαὶ λαμ- 

βάνει ὡς γένος τὸ μεῖζον ἄχρον τὸ “ἐὰν τέσσαρά τινα ἀνάλογον ἔχωσι, καὶ 
» ΄ Ὑ - - 5 ^ * 

ἐναλλὰξ ἀνάλογον "hr E τοῦτο γὰρ ϑεωρεῖται ἐπὶ πολλῶν, ἤγουν 

γραμμῶν, ἀριϑμῶν xai ἄλλων μεγεϑῶν. ἔστι δὲ τοιοῦτον. ληπτέον ιβ΄ 

xai ς΄ (xal τὸν μὲν μείζονα χαλοῦσι πρόλογον. τὸν δὲ ἐλάττονα ὑπόλογον) 90 
^J [d ΄ , M ΄ 

15 καὶ η΄ xol δ΄. xal εἰπὲ ὡς 6 πρόλογος πρὸς τὸν ὑπόλογον, ἤγουν ὃ ιβ΄ 
M M , M Cz LA Δ. , [4 , * ' P4 N πρὸς τὸν ς΄. xal ὁ πρόλογος πρὸς τὸν ὑπόλογον, ὃ η΄ πρὸς τὸν ὃ * τὸν 

, MJ , ^ * ^ * ΄ 

διπλασίονα γὰρ vé ἔχουσι. χαὶ EE ἀνάλογον ἕξουσιν, ἤγουν ὡς 6 
΄ ^ ' w ͵ * ' ' c ΄ , 

πρόλογος πρὸς τὸν πρόλογον,. ἤγουν 6 ιβ΄ πρὸς τὸν v, xal ὃ ὑπόλογος n f 
πρὸς τὸν ὑπόλογον" τὸν is pem segs χαὶ ον χαὶ τὸ αἴτιον, 

περ ἄλλο μὲν 4 20 τὸ μέσον, γένος des εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἰσάχις ἴσον. 
χαὶ ἄλλο ἐστί, χαϑὸ ἐν ἄλλοις χαὶ ἄλλοις ὑποχειυένοις m ρεῖται, ἤγουν 30 

ἐν τραμμαῖς καὶ ἀριϑμοῖς: τὸ αὐτὸ δὲ χαὶ ἕν ἐστι χατὰ τὸν ἑαυτοῦ 
λόγον" ἰσάχις τος ἴσα λέγεται τὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα. τὸ γοῦν τοι- 

οὕτον, τὸ ἰσάχις ἴσον, ἧ μὲν qpauuat, ἔγουν χαϑὸ ἐν γραμμαῖς ϑεωρεῖται 

95 xal ἀριϑωοῖς, ἐστὶν ἄλλο xal ἀλλο’ τὸ αὐτὸ δὲ xai ἕν, καϑὸ ἔχει tot- 

avól αὔξησιν, ἤγουν χαϑὸ τηρεῖ τὸν αὐτὸν λόγον οὕτως ἐπὶ πάντων. 

xai οἱ μὲν ἀριϑυητιχοὶ ἰσάχις ἴσον λέγουσιν ἀριϑμὸν τὸν tc ὡς γεννώ- 
2 3 Cie X e ^ - μενον ἐξ ἀριϑυοῦ τοῦ ὃ΄ πρὸς αὑτὸν πολλαπλασιαζομένου. ὡσαύτως χαὶ 85 

΄σ , 3 , e - - 

6 xe' ἰσάχις ἴσος ἐστὶν ὡς γεννώμενος ix τοῦ ε΄ πολλαπλασιαζομένου πρὸς 

80 ἑαυτόν. ἐνταῦϑα δὲ ἰσάχις ἴσους λέγει ἀριϑμοὺς τοὺς ἔχοντας τὸν αὐτὸν 
(G4 ww» τ 6 , ' Y 9s N αν (Ἱ ΄ 6 ἡ’ xal ὃ δ' ἰσάκ'ς ἴσοι εἰσὶν ἀριϑμοί, “ἤγουν “τω 7 (^ 3 o c » 

. 
o 

"CO GuS oa 
1 λόγον. ε 

τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντες, ἰσάχις ἴσοι ἀριϑυοὶ xai ἐναλλὰξ ἀνάλογον 
^, L4 * ΄ »ν 

ἔχουσιν, 6 ιβ΄ xal ς΄, ὃ η΄ xal δ΄ ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔχουσιν. 

5 τὸ ἃ 9 ἀνάλογον ἃ Arist.: ἀναλόγως CEF 10 γένος E 11 γένος CEF: 

μεῖζον ἃ 12 γὰρ om. ἃ 18 δὲ EF: γε a: non liquet C 15 6 prius om. EF 

16 ὁ η΄ CEF: φησὶ a 17 γὰρ om. a &Eousty CFa: ἔχουσιν E 

ὁ om. EF 18. 19 ὑπόλογον ---πρόλογον a 18 ἤγουν ---η΄ om. a 19 zai 
alt. om. EF 23 λέγονται a 26 τηρεῖ CEF: τῆς εἰς a 38 εἰς a 

αὐτὸν libri 98.29 ὡσαύτως---πολλαπλασιαζομένου om. ἃ 81 xai om. a 

εἰσὶν ἴσοι E 33 post τβ add. γοῦν a ante ς΄ et ante ὃ add. ὁ a 

post ς΄ add. «ai E 
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^ 

p.99311 Τοῦ δ᾽ ὅμοιον εἶναι χρῶμα χρώματι. 98r 

Te e c , ro s M ἥ Dn.  Ξ - ἘΞ "- 

ὃ ὅμοιον ὁμώνυμος φωνή ἐστι. καὶ λαμβάνει τοῦτο εἰς παράδειγμα 

τοῦ προβλήματος τοῦ ἔχοντος τὸ μεῖζον ἄχρον ὁμώνυμον. x«i τὸ μὲν 40 
Ὁ 5.3 ΄ , οἱ ^^ » ^ , ' , ΄ » ) , , 

£ày τεσσαρα τινα ἀνάλογον ἔχωσι, xol ἐναλλὰξ ἀνάλογον ἔχουσιν᾽ ἐλήφϑη 
΄ κ- - 5 ὡς γένος, διότι εἰ xal ἐν διαφόροις εἴδεσι ϑεωρεῖται, qpappais τε xal 

ἀριϑμοῖς xal ἄλλοις τισίν, ἀλλ᾽ 6 δρισμὸς αὐτοῦ εἷς ἐστι, τὸ ἰσάχις ἴσους 
εἶναι τοὺς ἀριϑμούς. τὸ δὲ ὅμοιον οὐ τοιοῦτόν ἐστιν: εἰ γὰρ xol ϑεωρεῖ- 
ται τὸ ὅμοιον ἐν διαφόροις εἴδεσιν, ἤγουν χρώμασί τε χαὶ σχήμασιν, 

ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὸν αὐτὸν χαὶ ἕνα λόγον ἀλλὰ χατὰ ἄλλον [λόγον] χαὶ ἄλλον 

10 λόγον. σχήματα γὰρ ὅμοια λέγονται" οἷον εἰ χαταγράψεις δύο τρίγωνα, 

ὅμοια ταῦτα ρηϑήσονται, εἴ γε τὰς πλευρὰς ἀναλόγους ἔχουσι xol τὰς γω- 46 

νίας ἴσας. χρώματα δὲ ὅμοια λέγονται χατὰ ἄλλον λόγον" οἷον τὸ ἐν τῇ 

χιόνι λευχὸν χαὶ τὸ ἐν τῷ ψιμμιϑίῳ ὅμοια λέγονται διὰ τὸ ὑπὸ τῆς αὐ- 
τῆς αἰσϑήσεως χρίνεσϑαι xat ἀντιλαμβάνεσϑαι. 

15 p. 9312. Δλλο ἄλλῳ. 

"Hyouv ἄλλο τρίγωνον ῥηϑήσεται ὅμοιον ἄλλῳ τριγώνῳ xa ὃν λόγον 
εἴπομεν: ὡσαύτως x«i ἄλλο χρῶμα ῥηϑήσεται ὅμοιον ἄλλῳ χρώματι. τὸ 

γοῦν ὅμοιον τὸ ἐπὶ τούτων ϑεωρούμενον, ἤγουν τῶν χρωμάτων χαὶ τῶν 

σχημάτων, ὁμώνυμόν ἐστι διὰ τὸ χατὰ ἄλλον χαὶ ἄλλον λόγον λέγεσϑαι 

20 τὰ σχήματα χαὶ τὰ χρώματα ὅμοια. ἔνϑα μὲν γάρ, ἐπὶ τῶν σχημάτων, 

ὅμοια λέγονται τρίγωνα τὰ | ἔχοντα τὰς πλευρὰς ἀνὰ λόγον, ἤγουν 985 

ἀναλύγους" ὅμοια δὲ λέγονται λευχὰ ἐπὶ τῶν χρωμάτων τὰ ἔχοντα τὴν 
αὐτὴν αἴσϑησιν ἀντιληπτιχήν. 

Ρ. 39415 Τὰ δὲ χατὰ ἀναλογίαν τὰ αὐτα. 

25 Ei δὲ τὸ μεῖζον ἄκρον ἐστὶ τὸ τὰ αὐτὰ εἶναι xa xà ἀναλογίαν, xal 
τὸ μέσον χατὰ ἀναλογίαν ἐστίν. οἷον xai ὁ ἀνϑρωπος xai ὁ ἰχϑὺς 

' δ , 5 ' , iJ 3) " , » ὦ ' ^ /" xai ἢ σηπία ταὐτὰ λέγονται χατὰ ἀναλογίαν, ἤγουν xax τὸ μὴ λυγίζεσϑαι" 
* Q9 [4] Ἢ ' , ΄ » 9 - 5» A Ἐν de [sd ΄ ' - », - 5 δό χαϑ᾽ ὃν γὰρ τρόπον ὃ ἄνϑρωπος οὐ λυγίζεται ἅτε ὑπὸ τῶν ὀστῶν ἐρειδό- 5 

μενος, τὸν αὐτὸν τρόπον xai ἢ σηπία χαὶ ὁ ἰχϑὺς οὐ λυγίζονται ἐν τῷ τὴν 

30 μὲν ὑπερείδεσϑαι ὑπὸ τοῦ σηπίου τὸν Oi ὑπὸ τῆς ἀχάνϑης. xai τὸ μέσον 

δὲ ἀνάγχη εἶναι χατὰ ἀναλογίαν, ἤγουν τὸ ἐρείσματα ἔχειν. ἔστι δὲ 
6 συλλογισμὸς τοιοῦτος " 6 ἄνϑρωπος, 0 ἰχϑὺς xal f, σηπία ἐρείσματα ἔχουσι" 

4 ἀνάλογον prius scripsi cf. p. 427,11: ἐναλλὰξ CEFa 5 ante ἐν add. τὸ a 

6 ὁ om. ἃ αὐτὸς à 9. 10 λόγον (delevi cf. vs. 19) «ai—Aóyov CEF: τρόπον a 

10 ὅμοια om. a δύο in ras. E! 18 λευκὸν om. C Ψιμμυϑίῳ a 19 λόγον 

superscr. E! 22 δὲ superscr. E! λευκὰ] Àeox in ras. E! 24 lemma 

om. EFa 25 δὲ om. a τὸ alt. superscr. E! 21 ταῦτα E λογίζεσϑαι ἃ: 

λιγύζεσθαι, itemque λιγύ- in sequentibus E 28 γὰρ om. a οὐ superscr. E! 

91 post δὲ alt. add. zai a 32 post ἄνθρωπος add. «ai ἃ xai om. E 

LU 

4, 



οι 

10 

30 
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τὰ ἐρείσματα ἔχοντα οὐ λυγίζονται: 6 ἄνϑοωπος ἄρα. 6 ἰγϑὶ ὶ ἢ σηπία 9 ρξίσματα ἔχοντ γίζοντ ρωπος ἄρα, ὃ ἰχϑὺς xal ἢ σηπία 

οὐ λυγίζονται. 

- ' ταραχολουϑεῖν τὸ αἴτιον ἀλλήλοις. Ρ.99416 Ἔχει δ᾽ οὕτω τὸ 
^ ν᾽ q - AN -- » " ^X C »- * Y. 

Τὸ οὗ αἴτιον δηλοῖ τὸ μεῖζον ἄχρον, τὸ δὲ ᾧ αἴτιον τὸ ἔλαττον. 

ἕτερον τοῦτο ϑεώρημα. ἐπεὶ γὰρ ὃ ἀποδειχτιχὸς συλλογισμὸς τρεῖς ὅρους 
5» ^ * - Ld €- Lr d 4" 5 , 

ἔχει, παραδίδωσιν ἐνταῦϑα πῶς οἱ τρεῖς ὅροι ἀλλήλοις ἀχολουϑήσουσι. xal 

φησὶν ὅτι, εἰ μὲν ἐν τῷ ἐλάττονι ὅρῳ λάβῃς παντα τὰ εἴδη τὰ ὑπὸ τὸ 
"4 M 

i υξῖζον ἄχρον, ἔσονται χα pets χαϑόλου ὅροι xal ἐξισάζοντες χα! ἀντι- τ 

στρέφοντες, εἰ ὃὲ ἐν τῷ ἐλάττονι λάβῃς ἕν τι εἶδος τῶν ὑπὸ τ 
o^ 

A 

0 

» , Lm 4e E Fe" 5 ^ 2E 44.2 - 

ἀναγομένων, ἀπόδειξις οὐ γίνεται. οὐ γὰρ ἐξισάζει ὃ ἐλάττων τῷ μέσῳ 
- 1 d ps X. Ξε xu - - Ἂς τ τ 

τῷ μείζονι. XOXCTRIEDM & xai τὸ xstusvov. τῷ μὲν οὖν λαμβάνοντι 

, 
χουν τὸ Tod D in πλέον τοῦ ἐλάττονος. οἷον ἔστω μεῖζον 

ἃς ἔξω ἴσας τέτρασιν ὀρϑαῖς. τοῦτο 

τῶν τριγώνων χαὶ τῶν τετραγώνων. εἰ 

λάβης i reed ὅρον τρίγωνον μόνον T, τετράγωνον, ἐστὶν ὃ μείζων ὅρος 

ἐπὶ πλέον χαὶ χαϑολιχώτερος αὐτοῦ. εἰ δὲ λάβῃς χαὶ γον χαὶ τετρά- 
* 3 

qov^v 25g ἐν ἅπασι τοῖς δυσὶν ἐπ΄ ἴσων ϑεωρεῖται xal 

τρίγω XE | 
55 
εςι σά ξι ὃ ustt fov* 

ὅσα γὰρ εἴδη σχημάτων ἔχουσι τὰς ἐχτὸς γωνίας ἴσας cé: ou ὀρϑαῖς, 
ἐλήφϑησαν ἐν τῷ ἐλάττονι, χαὶ λοιπὸν ἐξισάζηουσι τῷ μείζονι. χαὶ τὸ 

μέσον δμοίως ἐξισάζει ἀμφοῖν τοῖν dxpoty* ἔστι δὲ τὸ δυσὶ ταῖς ἐφεξῆς 
ν Y - , Y 

ἴσας ἔχειν τὰς ἐντὸς τρεῖς γωνίας. ἔστι δὲ τὸ μέσον, τὸ 
ἐφεξῆς ἴσας εἶναι, / 
ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι. διὸ xal ἐπιστῆναι πᾶσαι τίνοντα! 
£ - ΄ , - ^ Ll 

δρισμοῦ" ἐχάστη γὰρ ἐπιστήμη τὰς ἀποδείξεις ποιεῖ διὰ υέσου δρισμοῦ. 

χρεῖττον ὃὲ νοηϑήσεται οὕτως: πᾶσ 
- 
ιν ἀποδειχτιχαὶ γίνονται διὰ μέσου δρισμοῦ. οἷον τὸ cuÀkoppos 

3 - ' b RA - τ ^ 

ἀχολουϑεῖ μὲν ἰδία τῇ ἀυπέλῳ χαὶ ἐπὶ πλέον ἐστὶ xai χαϑολιχώτερον 
ς2 ὦ » ^ RÀ - - ΄ ' * κι αὐτῆς: ἀχολουϑεῖ ὃὲ xai τῇ συχῇ καὶ ὑπερέχει xal ἐπὶ πλέον ἐστὶν 
e ΄ -ν - ε ΄ - - 

αὐτῆς. ἀλλ εἰ πάντα ληφϑῶσιν δμοῦ τὰ ὑποπίπτοντα τῷ φυλλορροεῖν, 
^c Ü ἐξισάζουσιν abc 

p.99325 Εἰ δὴ ἘΎΡΑΙΑ τὸ πρῶτον. 

υ Πρῶτον μὲν λέγει τὸ πήγνυσ ; 
Àopposiv. ἔστι γοῦν τὸ πρῶτον μέσον ἐπὶ ϑάτερα τὰ ἄχρα. πρὸς μὲν τὸ 

1 post ἄρα add. «ai CFa οἱ ἰχϑῦς ἃ 3 post οὕτω add. διὰ a 4 post 

add. τὸ a τὸ quart. a: om. CEF ἡ λάβοις E 8 immo ὥροι χαϑόλου 

16 

24 

9 λάβοις E i4 τρεῖ delevi 15 τῶν alt. om. CFa el γοῦν ἃ 

λάβοις Εὶ 18 ix^ sov Arist. (ἐπ᾿ iov BMedu f) 19 τὰς ὀχτὼ ἃ 

8v 

10 

20 

25 

A 
ᾧ 

εἶναι om. a 21 ἀποδειχτιχαὶ om. ἃ γίνονται om. EF 28 xai prius 

om. a post πλέον add. δέ a 32 lemma om. EFa 39 ἐστὶν ὅρος a 

34 μέσον CEF: μεῖζον ἃ τὸ alt. om. ἃ 



480 PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 17 (Arist. p. 992925. 98. 30. 33. 34] 

ἴζον dxpovw, τὸ φυλλορροεῖν, πρῶτόν ἐστι τὸ πήγνυσθαι τὸν Ónóv* πρὸς 98v "E Q 
Ν 

ὃὲ τὸ ἔλαττον dxpovw, τὴν συχῆν xal τὴν ἄμπελον, πρῶτον μέσον ἐστὶ xal 
' ^ 5 ^- 2 ὦν M , ^ -» ' 

πρησεχὲς τὸ ἐγγίζον αὐτῇ, ἤγουν τὸ πλατύφυλλον. πρὸς γοῦν τὸ ἔλαττον 
Mw -ὋὉ- , , *, , ^ e» M 

ἄχρον πρῶτον μέσον ἐστὶ xal ἐγγίζον τὸ τοιαδὶ ἅπαντα, ἤγουν τὸ πλατύ- 
ἣμ , b Ὁ ^ , ^ , » 

φυλλὸν εἶναι. τούτου O& τοῦ πλατυφύλλου xai τοῦ μείζονος ἄχρου μέσον 40 
( 

σι 

AX XN Nat. D Αγ LR m CN * Ἃ , , *, , 

εστι τὸ O0 πος πηγνυται. εἰπξ OS τὸ Ἢ τοιοῦτον τι, διότι 00 πρόχξιται 

c 

αὐτῷ ἀχριβολογεῖσϑαι νῦν τίς ἐστιν ὃ δρισμὸς τοῦ φυλλορροεῖν. 

Ρ. 99198 Τοῦ σπέρματος ὀπόν. 

Σπέρμα λέγεται τὸ dxpov τοῦ ὀχάνου, καϑ’ ὃ συνάπτεται τῷ φύλλῳ. 
A ^N ES M v ^N ' PT, 2l , a 

10 σπέρμα δὲ λέγεται τὸ ἄχρον διὰ τὸ ἐγχεῖσϑαι ἐν αὐτῷ τὴν πες 

σχημάτων ὧδε ἀποδώσει. 45 

Ἐπὶ υὲν τῶ f Y)Glv. ἐδείξαιαΞ Dz ot 6 2 7c d "πὶ uiv τῶν πραγμάτων, φησίν, ἐδείξαμεν πῶς oi ὅροι ἐν ταῖς dmo- 
δείξεσιν ἀχολουϑοῦσιν ἀλλήλοις. δείξομεν δὲ xal ἐπὶ τῶν σχημάτων 

15 (διὰ τῶν) στοιχείων. 

πὶ πλεῖον δέ. ἤγουν τὸ B χαϑολιχώτερόν ἐστι τοῦ Δ' οὐ γὰ i 2» 
n 5 ' 20^ 4 ' ' ἔλ - ἐν" ἐλ ' VLA NE CY: μόνον τὸν ἐλέφαντα χαὶ τὴν ἔλαφον περιέχει ἀλλὰ xal ἄνϑρωπον xal ἵππον" 50 

χαὶ ταῦτα γὰρ ἄχολά εἰσιν. 

Ρ. 99188 Τοῦτο γὰρ λέγω χαϑόλου. 
M , 2 NUN , M M 3 , M , , , , 

20 Τὸ χαϑόλου ἐστὶ διττόν, τὸ μὲν ἀντιστρέφον, τὸ δ᾽ οὐχ ἀντιστρέφον" 

χαϑόλου piv xol αὶ μὴ ἀντιστρέφον, ὡς τὸ ζῷον χατηγορεῖται χατὰ τοῦ 
9, Ü , e Ἂ ἘΞ ΠΥ VPN M 5 ὃ , 2 , €. PN » € x 

ἀνθρώπου: xai τὸ uiv ζῷον παντὶ dvUpd o ἐστίν, 6 δὲ ἄνϑρωπος παντὶ 
, *, » 

ζῴῳ οὐχ ἐστι. 

p.992334 [Πρῶτον δὲ χαϑόλου ἐστίν. | 

τῷ Qu 

΄ M - " 

"Hioov κυρίως xal τῇ ἀποδείξει χρήσιμον, ᾧτινι ἕν μὲν ληφϑὲν τῶν 99r 
ὑπ᾽ αὐτὸ οὐχ ἀπο t πρὸς αὐτό: οἷον τὸ πήγνυσϑαι i ὑπάρχει μὲν 

τῇ ἀμπέλῳ, οὐ μὴν δὲ χαὶ ἀντιστρέφει: ἅπαντα δὲ ὁμοῦ συλ} E τὰ 

πλατύφυλλα ἐξισάζουσι τῷ πήγνυσθαι τὸν ὀπὸν xul ἀντιστρέφουσι xai 
2 παρεχτείνηυσιν, ἤγουν συνεξισάζουσι. διὰ μέσου Ἰοῦν τοῦ B τὸ ἃ 5 

5 [4 ΄ - - , 5 - » δ, Ὧν P1 y δ , 5 / 

30 ὑπάρχει πᾶσι τοῖς χειμένοις ἐν τῷ A. ἐπεὶ δὲ τὸ Β αἴτιον ὃν οὐχ ὀφείλει 

4 τὸ prius CEF: τὰ ἃ 4. 8 πλατύφυλλα EF 6 ὁ om. Ea τοιουτονδὶ, 

om. τὶ ἃ T ὃ οἴῃ. ἃ 8 lemma om. E: ante τοῦ add. τὸν ἐν τῇ συνάψει ἃ 
13 μὲν CEF: δὲ ἃ 14 τῶν om. EFa 15 (διὰ τῶν» στοιχείων scripsi: στοι- 

χεῖα libri 18 γὰρ CEF: καὶ ἃ ἄσχολά ἃ 19 lemma om. EFa 

λέγω Arist: ϑέλω C 21 lac. indicavi; supple velut ἀντιστρέφον, ὡς τὸ «aW ὁρμὴν 

xal ὄρεξιν χινητιχὸν χατηγορεῖται κατὰ τοῦ ζῴου, χαϑόλου δὲ καὶ cf. vol. XXI ] p. 249,3. 4 

24 ἐστίν om. a Arist. 95 ἀποδείξει a: ἀποδώσει CF: ἀποδόσει, o alt. in ras. E 

26 πρὸς αὐτό deleverim ante ὀπὸν add. τὸν a 
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^ 2» ΄ - - - E Qi TES ^ ΄ 

ἐξισάζειν τῷ αἰτιατῷ, ἤγουν τῷ Α, διὰ τὸ μὴ διάλληλον δεῖξιν γίνεσϑα!, 99r 
΄ » » Ἅ ΄ A ) "2 - 

ὡς ὄπισϑεν εἴπομεν, ἀνάγχη τὸ À παρεχτείνειν xol ἐπὶ πλέον εἶναι τοῦ B. 

εἰ γὰρ μή ἐστιν ἐπὶ πλέον αὐτοῦ, τί μᾶλλον, ἤγουν οὐδὲν μᾶλλον, τοῦτο, 

τὸ B, ἔσται: αἴτιον ἐχείνηυ, τοῦ Α΄ δύναται γὰρ τὸ A πευδεδαὶ αἴτιον 

οὗ B* τὰ γὰρ ἐξισάζοντα ἀλλήλων αἴτια γίνονται. εἰ πον τὸ ἃ ἐπὶ πλέον 

M 

t 

| ὑπάρχει τοῦ B, ὑπάρξει ἄρα πᾶσι τοῖς E χαϑ’ àv τὸ B οὐ λέγεται. 

ἔσται τι ἄρα ἕν, ἤγουν ἔσται τι αἴτιον ἄλλο τοῦ Β χαὶ ἕτερον, ἤγουν τὸ 

[, δι’ οὗ D ἅπαντα ἐχεῖνα τὰ ἐν τῷ E ἐπισυναφϑήσεται τῷ A. εἰ τὰρ 
΄ » , v 3p » PE ΄ ἮΝ 9 - - ΡΥ ΒῚ μὴ, ἤγουν εἰ μὴ ἔστι τι αἴτιον τὸ ἐπισυνάπτον τὰ ἐν τῷ E τῷ Α ἀλλὰ 

- ΝΑ , - - , - » 2 

10 διὰ μέσου τοῦ B xoi ταῦτα AB UE ποὺς ἔσται τὸ c ἐ 

τὸ E, ἤγουν παντὶ τῷ E- τὸ ὃ 

τῷ Α. διὰ τί γὰρ οὐχ ἔσται τι αἴτιον discit 5A xai Ez ἕτερον τοῦ Β, 

c εἰ e " οἷον τὸ ἃ ἐστὶ πᾶσι τοῖς Δ, ἤγουν ὥσπερ τὸ B αἴτιόν ἐστι τοί 

15 ὑπάρχειν τοῖς Δ, διὰ τί οὐχ ἔσται τι αἴτιον δι᾿ οὗ τὸ Α ὕτ 
5. κ Y £Í ] δὲν 4C Y 2. 3; o ΄ ^Y LASS | ' Y. ἀντὶ OE τοῦ εἰπεῖν τι αἴτιον᾽ εἶπε τι ἕν. ἐπισχεπτέον δὲ τί ἐστι τὸ αἴτιον 

τοῦ AE, xoi ἔστω τὸ Γ. A οὖν τοῦ uid τοῦ À, πλείω 
v ^ M M ' - 

atc εἶναι, τὸ B xat τὸ Γ΄. ἀλλ᾽ οὐ τοῖς αὐτοῖς τῷ € 
- 

χείμενα ἐν τῷ Δ xal τὰ ἐν τῷ E ἕτερά εἰσιν ds y κατὰ τὸ εἶδος" τὰ 
2 

eto 

D 

20 μὲν γὰρ Δ πεζά. τὰ δὲ Εἰ πτηνα. Y , i 

p.99b7 Εἰ δὲ εἰς τὸ ἄτομον μὴ εὐϑύς 

Ἔν μὲν τοῖς προσεχῶς εἰρημένοις ἐλάμβανεν αἴτιον μέσον τὸ Β χαὶ 
τὸ D, ἤγουν τὸ ἄχολον xal τὸ ξηρόν, μὴ ἀντιστρέφοντα πρὸς τὸ μεῖζον 
ἄχρον μηδὲ αὐτῷ ἐξισάζοντα. νῦν δὲ λαμβάνει τὸ B αἴτιον ἀντιστρέφον 30 

35 πρὸς τὸ Α χαὶ φησίν: ἐὰν τὸ D, τὸ αἴτιον, xal τὸ A, τὸ αἰτιατόν, dvu- 

στρέφωσιν. οὐχ εὐθὺς δὲ ὃ μέσος ἔρχεται xol χαταντᾷ εἰς τὰ ἄτομα, 
ἤγουν τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα, οὔτε μὴν Ov αὐτοῦ τοῦ μέσου 6 μείζων 

χαταντᾷ εἰς τὰ ἄτομα, ἤγουν τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα, ἐξ ἀνάγχης δεῖ χαὶ 
ἑτέρου μέσου, ἵνα δι᾿ αὐτοῦ xai τὸ À xai τὸ B ὑπάρχῃ τοῖς Δ, ἤγουν εἰ 

80 τὸ À, τὸ φυλλορροεῖν, καὶ τὸ B τὸ αἴτιον, ἤγουν τὸ πήγνυσθαι τὸν ὀπόν, οὐ 
χαταντῶσιν ἀμέσως πρὸς τὰ ἄτομα, ἀνάγχη εἶναι ἕτερον μέσον, τὸ [᾿ τὸ 35 
πλατύφυλλον, OU οὗ xoi ἄμφω ἐπισυναφϑήσεται τοῖς A. χαὶ εἰ μὴ 

μέσον xal τὸ αἴτιον ἕν μόνον ἐστίν, ἤγουν τὸ B, ἀλλ᾽ ἔστι καὶ ἕτερον 

1 γίνεσϑαι ἃ: γενέσϑαι CEF 2 εἴπομεν] p. 423,1 sq. post τοῦ B add. lemma εἰ δὲ 

μὴ---πᾶσι τοῖς ὃ (391—952) a 9 τοῦτο] o alt. in ras. E! 7 ἔσται τι dpa ἕν CEF: 

ἀλλ᾿ ἄρα---τούτῳ δὲ αὐτό (D2—14) lemma a 8. 9 ἐπισυναφϑήσεται---ἐν τῷ € om. ἃ 

11.12 ὥστε---τὸ δὲ € om. ἃ 11 αὐτῶ C: αὐτὸ EF 12 τὸ ἃ om. ἃ 19 τὸ 

om. EF 21 εἰς δὲ, om. εἰ a 23.24 πρὸς τὸ ἄχρον τὸ μεῖζον E 25.26 ἀντι- 

στρέφουσιν ἃ 26 xai om. ἃ 28 post ἤγουν add. εἰς a 29 ἕτερον μέσον a 

τὸ alt. om. a 80 τὸ quart. om. à τοῦ (post ἤγουν) a 32 xal prius om. a 

τοῖς ὃ om. a ante xai εἰ add. τὸ μέσον ἀλλὰ πλείω lemma C 23 αἴτιον ---μέσον ἃ 

ms, 
N- 
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σι 

10 

15 

τῷ [51] 

30 

, , ΄ * - , v - ϑυ Y - μέσον, τὸ | περιεχόμενον ὑπὸ τοῦ DB, πότερον, ἤγουν ποῖον ἀπὸ τῶν 99r 
€, e ΄ - ΄ - ) 

δύο ied SE αἴτιον τοῦ τὸ Α ὑπάρχειν τοῖς xa9' Exacta, τὸ 
A πρὸς τὸ καϑόλου, ἤγουν τὸ B τὸ dyes αἴτιον ὑπάρχον τὶ 

'7o 

gi εἰ 

Ἁ 

τῷ MOTA ἢ t6 wpógc πὸ xa ἕχαστα, ἤγουν T| τὸ D τὸ προσεχὲς | 

αἴτιον τοῖς xal" ἕχαστα: 

Ρ.39010 Δῆλον δή. 

Τοῦτο ἢ λύσις τοῦ ζητήματος. φησὶ γὰρ ὅτι τὰ ἐγγύτατα ὄντα 
΄ - - " - ^ [d ΄ ΄ ΄ ἫΝ 

104 τοῖς χαϑ᾽ ἔχαστα ταῦτα εἰσιν αἴτια τοῦ τὸ À ὑπάργειν ἐχάστῳ ᾧ | 
Dy [! 

» » - Q? cv * 5» » Y * 

αἰτιον, ἤγουν τοῖς x40 ἔχαστα, ὧν ἐστιν αἴτιον προσεχὲς τὸ [. 

* .9901 Τοῦ γὰρ τὸ πρῶτον ὑπὸ τὸ καϑόλου ὑπάρχειν τοῦτο Ρ Ἷ 
αἴτιον. 

Πρῶτον ὑπὸ τὸ χαϑόλου νοητέον τὸ Β΄’ τοῦτο γὰρ τὸ B εἰρηχὼς 
ὄπισϑεν πρῶτον πρὸς τὸ χαϑόλου, ἤγουν τὸ Α, νῦν λέγει αὐτὸ πρῶτον 40 

ὑπὸ τὸ χαϑόλου, ὡς ταὐτὸν εἶναι τὸ ὑπὸ τῷ “πρός᾿. ζητήσας οὖν, ποῖον 

ἀπὸ τῶν δύο μέσων ὑπάρχει αἴτιον τοῦ τὸ Α τοῖς Δ ὑπάρχειν, ἐπάγει τὴν 
- , , - ES - - ; - ^ , , * [d 

τοῦ ζητήματος λύσιν ἀπὸ τοῦ μᾶλλον ἐπιχειρῶν. φησὶ γάρ" εἰ τὸ B ὄρι- 

σμὸς ὧν τοῦ Α ἐπισυνάπτεται τοῖς Δ διὰ μέσου τοῦ D', ἀνάγχη x«i τὸ 
- * Y ? ὁριστόν, ἤγουν τὸ À, διὰ μέσου τοῦ [' ὑπάρχειν τοῖς A. τὸ μὲν οὖν Tl 

- ΄ » , 5 δὰ ἐστὶν αἴτιον τοῦ τὸ Α ὑπάρχειν τοῖς Δ’ τὸ δὲ DB πάλιν αἴτιόν ἐστιν τοῦ 

τὸ B, ἐστὶν αἴτιον τοῦ τὸ Α ὑπάρχειν 45 τὸ Α ὑπάρχειν τῷ [Γ΄ αὐτὸ δέ, Ὁ 

ᾧ DB, ἀμέσως xai οὐ δι᾽ ἄλλου τινὸς αἰτίου: τὸ γὰρ B ὁρισμός τούτῳ, 
ι 

ε) 

ἐστι τοῦ Α, ὁ δὲ εἰδιχὸς δρισμὸς ἀρχή ἐστιν ἄμεσος χαὶ ἀναπόδειχτος. 

p.99b15 [Περὶ μὲν οὖν συλλογισμοῦ xal ἀποδείξεως. 
* 

"Ow μὲν ἀπόδειξις λέγεται αὐτὴ ἢ 
. (γυ 

νέργεια xa)" ἣν ἐνεργοῦμεν χαὶ 

ἀποδειχνύομεν, ἀποδειχτιχὴ OI ἐπιστήμη ἐστὶν ἢ τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐνοῦσα 99v 

ἕξις αὐτῆς, ἐξ ἧς προβαίνει ἢ ἐνέργεια. εἴρηται xal πρότερον. ἐπεὶ γοῦν, 
φησί, xaU' αὐτὸ προϑέντες περὶ ἀποδείξεως διδάξαι, ἧς χάριν χαὶ περὶ 

συλλογισμοῦ ἐφθάσαμεν διδάξαι, xal ἀπεδώχαμεν, τί τέ ἐστιν ὃ ὁρισμὸς 
τοῦ συλλογισμοῦ xai τί 6 τῆς ἀποδείξεως, xai πῶς γίνεται T, ἀπόδειξις, 

ὅτι ἐχ προτάσεων ἀμέσων xal χαϑ᾽ αὑτὸ xal πρώτων, πᾶσαν μὲν οὖν τὴν 

διδασχαλίαν τὴν cus ἀποδείξεως ὉΠ ἘΣ λείπεται δὲ νῦν χαὶ ἊΝ τῶν ὅ 

ἀρχῶν αὐτῆς διδάξαι, ἃς εἴπομεν εἶναι τὰς ἀμέσους προτάσεις xal xa 

l ante τὸ 1 add. ἤγουν a 2 μέσον a τὸ πρῶτον---ὃ τοῖς χαϑέχαστα om. a 

8 τοῖς CEF: τοῦ ἃ 8.9 ταῦτά---τοῖς χαϑέχαστα om.a 10 ὑπάρχειν---1 2 τὸ 

χαϑόλου om. ἃ 14 τοῦ (ante χαϑ.) a post τὸ alt. ras. E τὸ (ante πρός) a 

24 post μὲν add. οὖν ἡ a 26 προβαίνειν a εἴρηται] p. 23,23 sq. 21 προσ- 

ϑέντες ἃ 21. 28 ἧς---διδάξαι om. ἃ 28 τέ scripsi: γε CEF: om. ἃ 
Li 

32 
6 om. EFa 80 πρώτως a οὖν superscr. E! 91 ἐπεράνομεν sic a 

εἴπομεν] c. 2 p. 7247 
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- 

αὑτὸ xal πρώτας.  Osi γοῦν εἰπεῖν, πῶς γίνονται γνώριμοι αἱ ἄρχαι τῆς 99" 

ἀποδείξεως, xal τίς ἐστιν ἢ ἕξις xai ἢ ἐπιστήμη Y, γνωρίζουτα xal παρι- 

στῶσα ταύτας. ὃεϊῖ ὃξ μιχρήόν τι πρῶτον ἀπορῆσαι περι αὐτῶν. χαὶ ὅτι 

μὲν ἀδύνατον γενέσϑαι ἀπόδειξιν, εἰ μὴ γινώσχομεν τὰς πρώτας ἀρχάς, 

8 ἤγουν τὰς ἀμέσους da ese ἐς ὧν συνίστανται, εἴρηται πρότερην. νὺν 

δὲ ζητοῦμεν, πόϑεν ἔχομεν τὴν νῶσιν τῶν ἀμέσων τούτων πρώτάσξων, 10 

xai πότερον 1, Ἰνῶσις τῶν ἀμέσων προτάσεων ἢ αὐτή ἐστ' τῇ γνώσει τῇ 

ἐπιγινομένῃ ἡμῖν Ór ἀποδείξεως T, ἑτέρα, xal πότερον ἢ ἑχατέρας γνῶσις, 

$, ὁν᾿ ἀποδείξεως γινομένη xai ἢ τῶν ἀρχῶν γνῶσις, ὡς εἰς ἕν γένος ἀνά- 

10 γῆνται τὴν ἐπιστήμην ἢ τοῦ μέν, ἤγουν τῆς ἀποῤείξεως, γένος ἢ ἐπιστήωη 
ὸ 

, - , w - , - » - , ? * “ ΄ *, 

ἐστί, τοὺ δέ, ἤγουν τῆς Ἰνώσεως τῶν ἀρχῶν, γένος ἐστὶν οὐχ f, ἐπιστήμη 
, , 2i 0 , Η ΘΝ ας ι, t " , JU * ΄ 

ἀλλ ἕτερόν tt, xal πότερον αἵ ἕξεις, xaU' ἃς γινώσκομεν τὰς ἀρχάς, 

οὐχ ἐνοῦσαι no £x γενετῆς xal σύμφυτοι ὕστερον ἐγγίνονται ἡμῖν ix 1δ 

μα ήσεώς τινος ἢ ἔνεισιν ἡμῖν ἐχ 1:0... λανϑαάνουσ: Oi ἡμᾶς, ὅτι εἰσὶν ἐν 
* v 

z Xon 
“» - lr d , 'N » - 

αὐτὰς ἐν τῇ ψυχῇ χαὶ ἀγνοοῦμεν ὅτι ταύτας ἔχομεν, ἄτοπον. πῶς γὰρ οὐχ 
Y w 

15 hipiv, xat eiie διατελοῦμεν ὅτι ταύτας ἔχομεν. εἰ μὲν ὃ 

ἄτοπον τὸ ἀγνοξῖν ὃ ἔχομεν; χαὶ συμβαίνει λανϑάνειν ΠῚ ὅτι ἔχομεν τὰς 
rn 

; t 
— τὰ Ag. : 

γνώσειςτῶν αρχῶν, αἱ ἀχριβέστεραι τῶν ἀποδείξεών εἰσιν ἢ uv γὰρ απη- 

δειξις ἐπιστήμη ἐστὶν ἐξ ἑτέρων τὸ πρᾶγμα ἀποδειχνύουσα" f, δὲ γνῶσις τῶν 
- UJ 

20 ἀρχῶν xpsivtov ἐστὶν T, χατὰ ἀπόδειξιν, ἤγουν οὐ OU A ibd ὡς γίνεται 25 

ἀλλὰ ἀκριβεστέρα ταύτης ἐστὶ χαὶ τιμιωτέρα. ε 

xal ἃς γινώσχομεν τὰς ἀρχάς, ἐκ φύσεως λα 

μαϑήσεως, ἐπειδὴ πᾶσα μάϑησις ἐχ προῦπαρχο 

ἀδύνατόν ἐστιν εὑρεῖν προτέραν τινὰ xal ἀρχοξιδεστέραν τῶν ἀρχῶν. ἐξ ἧς 

a τῷ οι ἔστιν ὁδηγηϑῆναι πρὸς γνῶσιν τῶν tov Tap, ὥσπερ, xai 

(" ς: 

΄ 

λέγομεν 
ς ὦ». 

ξ ἀρχῆς ἐν τῇ ἀποδείξει, μάϑησιν γενέσϑαι T, ὁδιδασχαλίαν 

ἄνευ os eas Ge τινὸς γνγώσεως. ταῦτα προὰπ ΠΗ. ἐπαγει" φανερὸν 80 

ὅτι οὐ δυνατὸν ἔχειν αὐτὰς Íx γενετῆς xal συμφύτους, οὔτε p ἀγνηοῦσιν 
ἡμῖν αὐτὰς χαὶ μηδεμίαν ἕξιν χαὶ γνῶσιν Uu ἔχηυσίν ἐστι δυνατὸν 

80 ἐγγίνεσθαι τὴν μάϑησιν αὐτῶν ὕστερον. xal λοιπόν, " οὔτε ταύτας 
συμφύτους ἔχομεν οὔτε μὴ ἔχοντες δυνάμεϊα ὕστερον ταύτας μαϑεῖν, 
*, , ^ b L4 ^ ' 

ἀνάγχη λοιπὸν ἔχειν τινὰ δύναμιν ψυχιχὴν ἐπι τ Ν ορηγοῦσαν ἡμῖν ἀφορμὰς 
πρὸς γνῶσιν αὐτῶν. f, δὲ δύναμις αὕτη οὐχ ἔστι τιμιώτερον xal ἀχρι- 

^ βέστερον τῆς Ἰνώσεως τῶν ἀρχῶν, xdv ἐξ αὐτῆς 

85 γινώσχωμεν. 

τ 

ἀφορμὰς λαβόντες ταύτας 85 

1 πρώτως ἃ 2 τί ΒΕ 9 συνίστανται ἃ: συνίσταται CEF 12 ἕξεις 

ες in ras. ΕἸ 13 et 14 γεννητῆς ἃ 14 μανϑάνουσι ἃ 15. 16 ἐν τῇ -α 

ἔχομεν om. ἃ, in qua εἰ μὲν---χατὰ ἀκρίβειαν (Ὁ 36--- 94) lemmatis loco sunt 1τ ὃ 

εἵλομεν ἃ 18 εἰσιν ex ἐστιν corr. E! 20 κρείττων a: χρεῖττον CEF 21 dxpt- 

βεστέρα a: ἀχριβωτέρα CEF ἐστὶ ταύτης ἃ 22 post λαμβάνομεν add. δὲ ἃ 

24 τινὰ προτέραν ἃ ἧς scripsi: ὧν libri 21 τινὸς om. a 28 fort οὔτε 
(ante 2uv.) γεννητῆς a 29 ἡμῖν om. C γνῶσιν xal ἕξιν E 81 μὴν EF 

92 τινὰ λοιπὸν ἔχειν ἃ 89. 84 οὐκέτι τιμιωτέρα καὶ ἀχριβεστέρα a 34 ταῦτα ἃ 

Comment. Arist. XIII 8, Philop. in Anal. Post. 928 
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p.99b34 Φαίνεται δὲ τοῦτό τε πᾶσιν. 

175 , o Y» , ^ P , , - M , * 

Einóv, ὅτι ἔχομέν τινα δύναμιν σύμφυτον, λέγει νῦν xat τίς ἐστιν 99v 

αὕτη. x«i φησὶν ὅτι ἢ αἰσϑητιχὴ δύναμίς ἐστιν, ἥτις ἐν πᾶσι τοῖς 

ζῴοις ϑεωρεῖται xal οὐχ ἐν ἀνθρώποις μόνοις" xol γὰρ xol τὰ ζῷα 

5 ἔχουσι τὴν δύναμιν ταύτην τὴν αἰσϑητιχὴν σύμφυτον τὴν χριτιχὴν 

οὖσαν xal ἀντιληπτιχὴν τῶν αἰσϑητῶν. πλὴν χἂν ἐν πᾶσι ζῴοις ἣ δύναμις 
e - $442 τ J Y - , ΕῚ , ' ΄ bl " 

αὕτη ϑεωρῆται, ἀλλ᾽ οὖν τινὰ μὲν τῶν ζῴων οὐ μόνον αἰσϑάνεται, ἀλλ 
- Σ - Mou ΄ 2 E] [4 , - 5 ΠῺΣ - ^ Y 

εχτυποῦυται χαὶι εγχαταγρᾶς &xat £y αὕτοις O τῦπος X109 αἰσϑητοῦ, τινα ὃξ 45 

^ 3/505 *, UJ EN , ^ , e , " *, - »] ^ 

αἰσϑαάνονται μέν, οὐ μὴν ὃξ ἐχτύπωσις τοῦ αἰσϑήματος ἐν αὐτοῖς ἐγγί- 
. (ἢν * 9.703) e) ^ e bd AN gti ^ M τὶ , 2 ^ , - , » 

10 νεται, ἀλλ᾽ ἔστ΄ ἂν ὁρῶσι τὸ αἰσθητὸν T, αἀχούωσιν, ἐπιγινώσχουσιν οἷον αὐτό, : 
, 

ἐπὰν Oi πόρρω τοῦ αἰσϑήματος γένωνται, παντελῆ ἄγνοιαν ἔχουσι τούτου, 
οἷον οἱ σχώληχες xal at μυῖαι xal αἱ εὐλαί' ἐν τούτοις γὰρ ἐπιμονὴ τοῦ 

αἰσθήματος xal ἐχτύπωσις οὐχ ἐπιμένει. ὅδεν xal τὰς μυίας ἴδῃ τις xal 
1) 

τοὺς σχώληχας ἐξελθόντας τοῦ τόπου, ἐν ᾧ ἐμφωλεύουσι, τῇδε χἀχεῖσε 
, 15 περιερχομένους xal πλανωμένους ὡς μὴ γινώσχοντας παλιννοστῆσαι ὅϑεν 50 

ἐξζλϑον. ἐν τισὶ δὲ τῶν ζῴων ἔνεστιν ἐπιμονὴ τοῦ αἰσϑήματος, ἀλλ᾽ 
E ὦ κὰν ι - UN AT ας ΡΥ Χ - * M. 51 2 τ 
ἀμυδρά τις xal βραχεῖα διὰ τὸ xal τὸ φανταστιχὸν ἔχειν ὀλίγον, ἐν ᾧ 
ἐγχαταγράφονται xal ἐντυποῦνται τὰ αἰσϑήματα. οἷον αἱ χίσσαι xal oi 

Ψιτταχοὶ αἰσϑάνονται μὲν τῶν φωνῶν τῶν λεγόντων, ἀμυδρὰ δέ τις ἐν- 
20 τύπωσις τούτων ἐν αὐτοῖς ἐγγίνεται: xol διὰ τοῦτο ἀπομιμοῦνται τὰς φωνὰς 

-Ὁ *, , "X ^ » wo! κι *, -- * ^ ^P, , 

τῶν ἀνθρώπων T, xat ἄλλων ζῴων, πλὴν οὐ χαϑαρῶς. ἐν τισὶ 0f ἐστιν ἐπι- 

μονὴ χαϑαρὰ τοῦ αἰσϑήματος διὰ τὸ | xal χαϑαρώτερον τὸ φανταστιχὸν 100r 
“ - εν» E ' , - ἘΣ ς ΄ MES 
ἔχειν, olov ot ἄνϑρωποι, ἀλλὰ xat τινα ζῷα, οἷον at μέλισσαι xal αἱ περι- 
στεραὶ [xal οἱ ὄνοι]" πολλάχις γὰρ ταῦτα ἐχτοπίζονται τῶν φωλεῶν xal 

τῷ σι σίαβλων διάστημα τριῶν T, xal τεσσάρων ἡμερῶν xal παλιννοστοῦσιν ὅϑεν 

ἐξῆλθον. ἀλλὰ χαὶ ὃ ὄνος περιπατῶν χαὶ ἐντυχὼν βοϑύνῳ χαὶ ἐμπεσὼν 

ἅπαξ ἐν αὐτῷ, χἄἀν mou συμβαίη μετὰ παρέλευσιν χρόνου οὐχ ὀλίγου 
διέρχεσθαι τὴν πρὸς βόϑυνον ἄγουσαν, οὐδέποτ᾽ ἂν πεισϑείη ταύτην περι- 5 i ? i D 

πατῆσαι, χἂν πληττόμενος T. ἀλλὰ ϑεωρητέον xal τὸ xe(uevov. τισὶ μὲν 
80 τῶν ζῴων γίνεται μονὴ τοῦ αἰσϑήματος, τοῖς δὲ οὐ γίνεται. χαὶ 

ἐν ὅσοις ἢ ἡ ὅλως ἐγγίνε ἢ τοῦ αἰσϑήματος 7| περὶ ἃ μὴ ὅσοις T, μὴ ὅλως ἐγγίνεται μονὴ τοῦ αἰσϑήματος 7| περὶ ἃ μὴ 
ἐγγίνεται, (ἤγουν) T, ἐγγίνεται μὲν μονὴ τῶν αἰσϑημάτων, περὶ ὃ ἐνήργησεν 

2 9, ; UJ SX M ἢ ' 29 , ὃ ΄ - ὍΝ , ες c , EE αἰσϑήματα, οὐ μὴν δὲ χαϑαρὰ ἀλλ᾽ ἀμυδρά τις, τοῖς τοιούτοις ζῴοις ἔξω 
τοῦ ἃἰσϑάνεσϑαι γνῶσις οὐχ ἔστιν, ἤγουν τοῦ αἰσϑήματος πόρρω τῆς 

1l ye CEF Arist.: ὑπάρχον ἃ 2 χαὶ om. ἃ 3 ἡ οι. ἃ 4 iva: 

om. CEF xai tert. om. C 9 ταύτην om. E post αἰσϑητιχὴν add. 

xa Ο 6 χαὶ ἐν a T ϑεωρεῖται ἃ αἰσϑάνονται ἃ 8 ἐχτυποῦνται ἃ 

τρόπος ἃ 9.10 γίνεται CF: om. ἃ 10 τὸ αἰσϑητὸν om. ἃ 11 γένοιντο CFa 

12 post γὰρ add. ἡ ἃ 13 post xai primum add. ἡ ἃ εἴδῃ ἃ 14 ἐμφο- 

λεύουσι ἃ 15 περιερχουένους---πλανωμένους scripsi: περιερχομένας---πλανωμένας libri 

16 τοῦ om. ἃ 11 τὸ alt. om. Ca 22 τὸ alt. om. ἃ 22. 28 ἔχειν τὸ φαντα- 

στιχὸν C 28 οἷον alt. a: om. CEF xai alt.] non liquet C 24 xol oi (οἱ a: 
om. CEF) ὄνοι delevi 25 σύμβλων a 26 ὁ om. à 28 ἂν πεισϑείη CEF: 

εἰ δὲ πλησϑείη a 30. 31 τοῖς δὲ---τοῦ αἰσθήματος om. a 32 ἤγουν addidi 
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Ὡς αἰσϑήσεως αὐτῶν γενομένου οὐχ ἔχουσι γνῶναι χαὶ ἀναλαβέσϑαι ὅτι εἰδόν 1001 
πότε ἣ ἤχουσαν τι. ἐν οἷς δέ ἐστιν αἰσϑανομένοις [uov τοῦ aigüT- 10 

ματος]. ἤγουν ἐν τισὶ δὲ αἰσϑανομένοις, σὺν τῷ εἶναι ἐν αὐτοῖς τὴν μονὴν 

ἔτι xal ἔχειν ἐν τῇ ψυχῇ ἕν τι, ἤγουν δύναμίν τινα ἐπισυνάπτουσαν 
E ' o - , Lx - l4 - AS AP τι 2 KE 

ὃ τὰ ὅμοια τῶν αἰσϑημάτων ὧν ἔσχον τὴν αἴσϑησιν. οἷον ἐπὶ ἀνϑρώπων 

εἶδόν ποτε ὡς 6 Σωχράτης πιὼν ἐλλέβορον χολὴν ἐχένωσε: τοῦτο εἶδον 

xai ἐπὶ τοῦ [ἰλάτωνος. ταῦτα τὰ αἰσϑήματα τῇ AU ἐνετ Fonds, 

εἶτα μετὰ παραδρομήν τινος χαιροῦ ἰδὼν ἐλλέβορον ἐδυνήϑην ἐπισυνάψα! 
- ΝΣ σ 

ünv διὰ τὴν δυοιότητα χαὶ ἐντεῦϑεν γνῶναι ὅτι xal οὗτος χενω- 15 
2) 

10 τικὸς χολῆς ἐστιν. 

p.10021 [Πολλῶν δὲ τοιούτων γινομένων. 

puc run ra xulani» τὴν ἃ Ee cinvor eulogdw εἶν Ent vii τῶν αἰσϑη- 
- , - - » 

μάτων, διαιρεῖ πάλιν τὰ τοιαῦτα ζῷα εἰς τὰ ἔχοντα δύναμιν ἐπισυνάγειν τὸν 
2 

λόγον, ἤγουν τὸ χαϑόλου ἐχ τῆς ἐπιμονῆς τῶν τοιούτων duly ens. 

15 πολλῶν γενομένων, ὡς ἐπ e τῶν ἀνθρώπων. τοῖς 0i τῶν ζῴων οὐχ ἐπι- 

συνάγεται τὸ χαϑόλου. xdv πολλὰ αἰσϑήματα ἐν αὐτοῖς à: cipes τ 25 M 

ὡς ἐπὶ τῆς μελίσσης xal τῶν ὄνων xal τῶν περιστερῶν. ὥστε ἐχ uiv τῆς 

αἰσϑήσεως ἐπισυνάγονται αἰσϑήματα πολλὰ ἐν τῇ φαντασία, ἐξ ὧν γίνεται 
΄ , , » 

ἢ μνήμη. $x δὲ μνήμης πολλάχις τοῦ αὐτοῦ ponen CORTIRDS ποὶλ- 

20 λῶν δὲ μνημῶν συναϑροισϑεισῶν, γίνεται ἐμπειρία, ἤγουν γνῶσίς τις δυνά- 
μεως πράγματός τινος. οἷον εἶδον υυριάχις τὸν ἐλλέβορον χενοῦντα χολήν, 

χαὶ πολλὰ αἰσϑήματα τοιαῦτα ἐν τῇ φαντασίχ uoo ἐνετυπώϑησαν, ἐξ ὦν 80 

ἐπισυνηϑροίσϑησαν μνῆμαι πολλαί: ἐχ ὃξ τῶν πολλῶν uvruGv γέγονέ 
5 - , M δ᾽ - » (ES PN 4 bj - EHE zi ' - A ΄ 

uot ἐμπειρία xal γνῶσις, ὡς ὃ ἐλλέβορος δύναμιν ἔχει χενωτιχὴν χολῆς. ἢ 
e ονῖ E en un EE tà eos ape cai 35 0E γνῶσις αὕτη ἠρεμήσασα xai mae xdi ἑδραιωϑεῖσα ἐν τῇ ψυχῇ 

ji 23 Y 

pou, ὡς οὕτως ἔχει ὃ ἐλλέβορος xal οὐχ ἄλλως, τὸ χαϑόλου συνῆξεν, 
- * 

ἤγουν τὸ ᾿ πᾶς ἐλλέβορος χαϑαίρει᾽, ὃ χαϑόλου ἐστὶν ἀρχὴ τῶν ἀποδείξεων. 

Q^ 

2. ἢ 
[07 
ΠΝ Edu. 3-49 ABS cá Wie aie yero Men: L δὲ τὸ χαϑόλου τριττῶν ἔστι, T, τὸ πρὸ τῶν πολλῶν, ὅπερ εἰσὶν αἱ 

^ ἰδέαι αἱ παρὰ τῷ []λάτωνι, xai τὸ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς xai τὸ ἐν τοῖς πολ- 35 

30 λοῖς, ἐφερμηνεύων ποῖον σηυαινόμενον τοῦ χαϑόλου ἐχ τῆς ἐμ 
πάγη τῇ Ψυχῇ xol ἡδραίωται, ἐπάγει ὡς χαϑόλου φημὶ τὸ ἕν ὃ ἕτερον 

μέν ἐστι παρὰ τὰ πολλά, ἤγουν τὰ μεριχά (λόγος γάρ ἐστι τοῦτο’ τὰ 

ὃὲ υεριχὰ σώματα), ἐν πᾶσι δὲ τούτοις τοῖς μεριχοῖς ἐμφαίνεται xal 
c 

ϑεωρεῖται" ὡς ὃ ἄνϑρῥωπος 6 χαϑόλου λύγος υέν ἐστιν ἕτερος τῶν μεριχῶν 
, , 

35 ἀνθρώπων, ἐν τούτοις ὃξ ἐμφαίνεται. αλλὰ ϑεωρητέον xai τὸ χείμενην. 

1. 2 ποτε ὅτι εἴδον E 2.9 μονὴ τοῦ αἰσϑήματος delevi 4 ἔχειν ex Arist. scripsi: 

ἔχουσιν libri 6 πιὼν post ἐλ. colloc. a ἐλέβορον a, pr. E itemque vs. 8. 21 

9 χαντεῦϑεν ἔγνων ἃ 9.10 τοῦτο χενωτιχὸν ἃ 11 post δὲ add. τῶν CF: om. Ea 
Arist. 14 τὸ om. ἃ 15 γινομένων ἃ 10 ἐπισυναϑροίζωσιν a 20 δὲ 

om. ἃ ἀϑροισϑεισῶν E 20. 21 δυναμένη ἃ 24 ὃ om. ἃ ἐλέβορος item- 

que in sequentibus a ἔχει δύναμιν ἃ 26 συνῆξα ἃ 29 τὸ alt. om. CFa 

3l φησὶ ἃ ἑδραίωται ἃ ὃ om. ἃ 82, 88 δὲ τὰ ἃ 35 xai om. ἃ 

28* 
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p.10026 Ἔχ δὲ τῆς ἐμπειρίας 1. 100r 

ν. s Se] NEIN - € M , y ^ - ^N - P] Τὸ “ἢ ἀντὶ τοῦ “καὶ ληπτέον. ἔστι δὲ τοιοῦτον" ἐχ δὲ τῆς ἐμπει- 40 

ρίας καὶ ἐχ παντὸς αἰσϑήματος τοῦ ἠρεμήσαντος ἐν τῇ ψυχῇ xoi 

ἑδραιωϑέντος γίνεται ἢ Ἰνῶσις τοῦ χαϑόλου τοῦ ἑνὸς ὄντος παρὰ τὰ 
^ » - € , “, ' ^ , e Q^ ac 9 - » 

5 πολλά, ἤγουν τοῦ ἑτέρου ὄντος παρὰ τὰ μεριχά. ὃ χαϑόλου (ἕν) ἐνῇ, ἤγουν 

ἐμφαίνεται ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ ἐν ἅπασιν ἐχείνοις τοῖς μεριχοῖς. τὸ δὲ τοιοῦ- 
τὸν χαϑόλου τὸ ἕτερον μὲν ὃν παρὰ τὰ μεριχὰ ἐν τούτοις δὲ ϑεωρούμενον 

γίνεται ἀρχὴ τέχνης χαὶ ἐπιστήμης. εἰ μὲν οὖν ἐπισυνήχϑη τὸ χα- 

ϑόλου τοῦτο ἀπὸ τῶν περὶ γένεσιν, ἤγουν τῶν ἐν γενέσει xal φϑορᾷ 45 
Y νὴ , , ^ 9 UN a 4 * ^X Y 

10 ὄντων πραγμάτων, ἐστὶν ἀρχὴ τῆς τέχνης, ἐὰν δὲ περὶ τὸ Ov, ἤγουν 

ἐὰν ἐπισυνήχϑη ἀπὸ τῶν ἀεὶ xal ὡσαύτως ἐχόντων πραγμάτων, ἤγουν τῶν 
ἀιδίων, ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ἐπιστήμης. 

p. 1002 10 Οὔτε δὴ ἐνυπάρχουσιν ἀφωρισμέναι. 

» M. QULA » - ecd [5 Ὡς σ» » M - , Hxoov οὔτε εἰσὶν ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἕξεις τινὲς γνωστιχαὶ τῶν dp- 50 

15 χῶν ἀφωρισμέναι, τουτέστιν ἐνεργείᾳ οὖσαι χαὶ ἐφεστηχυῖαι, οὔτε ἐπι- 
Ἰΐεται ἢ Ἰνῶσις τῶν ἀρχῶν ἐξ ἄλλων τινῶν γνώσεων xoi ἕξεων 

, » *, , - “Ὁ ϑ Ld 

Ἰνωστιχωτέρων, ἤγουν ἀχριβεστέρων τῆς Ἰνώσεως τῶν ἀρχῶν (xai τί 

τὰρ ἂν εἴη τὸ γνωστιχώτερον ἐχεῖνο xal ἀχριβέστερον ὃν τῆς γνώσεως τῶν 
*3 - - b *, 2 τὶ M 9 , [S 4 POL ἘΞ Ὁ - *, Α 

ἀρχῶν;), ἀλλ᾽ ἀπὸ αἰσϑήσεως, ὡς δέδειχται, ἐνδίδονται ἡμῖν ἀφορμαὶ ἐξ 

20 ὧν τὸ χαϑόλου συνάγομεν xoi ἐπιγινώσχομεν. | 

Ρ. 100412 Οἷον ἐν μάχῃ τροπῆς γεν ομένης. 100v 

Διὰ τούτου τοῦ παραδείγματος παριστᾷ, πῶς ἐπισυνάγεται ἡμῖν τὸ 
, 2 - 5 , M , Y e , , , 

χαϑόλου ἐχ τῆς αἰσϑήσεως. χαὶ φησίν: ἔστωσαν ὡς ἐν λόγῳ παραδείγ- 

ματος ἑχατὸν ἄνδρες πόλεμον xac! ἐναντίων συγχροτήσαντες, οἱ τραπέντες 
Ὁ , 'N - ^ , e , τὰ Ld - , 

25 διεσπάρησαν, xai ἐντεῦϑεν διελύϑη ὃ πόλεμος. εἰτα εἰς τις τῶν φυγα- 

δῶν ἀλχὴν δυσάμενος παλιννοστήσας 3x τῆς φυγῆς χατὰ πρόσωπον ἔστη 5 

τῶν ἐναντίων. εἶτα ἕτερος τῶν φυγάδων τοῦτον ἰδὼν στάντα συνῆλϑε 

τούτῳ εἰς βοήϑειαν: xal τοῦτο ἕκαστος τῶν φυγόντων ποιήσας, ἔστησαν 

αὖϑις xal οἱ ἑχατὸν εἰς μάχην τὴν πρώην διαφϑαρεῖσαν. ὡς γοῦν ἐπὶ τῆς 

80 μάχης διαφϑαρείσης συνέβη πάλιν συστῆναι ταύτην Bx τοῦ ἐπισυναχϑῆναι 

τὸν xal? ἕνα τῶν φυγόντων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς γέγονεν. τῶν γὰρ 

ἀλόγων δυνάμεων τῆς ψυχῆς, ϑυμοῦ λέγω καὶ ἐπιϑυμίας, ἐπιχρατησάντων 10 
- Στ ἢ se / - N - Q/ - ' LENS 

τῆς λογικῆς ψυχῆς συνέβη φϑαρῆναι τὴν τοῦ χαϑόλου γνῶσιν τὴν ἐν αὐτῇ 

οὖσαν. εἶτα ἐχ τῆς αἰσϑήσεως ἑνὸς αἰσϑήματος ἐντυπωϑέντος ἐν τῇ 

35 φαντασίᾳ xai αὖϑις ἑτέρου τοιούτου xal οὕτω πολλῶν αἰσϑημάτων ἐπι- 

! 

1 ἢ EF: ἤγουν Ca 5 ἕν ex Arist. addidi 1 δὲ om. a 14 τιναὶ sic C 

15 ἐνεργείᾳ scripsi cf. vol. XXI 1 p. 264,33: ἐνέργειαι libri an συνεστηχυῖαι ut 1]. e.? 

11 τῆς γνώσεως scripsi: τῶν γνώσεων libri 18 γὰρ om. E 24 post οἱ add. 

xai .CFa 26 ἐνδυσάμενος ἃ 28 φυγάδων ἃ 80 συστῆσαι ἃ 81 τὸν 

om. E γίνεται EF 33 αὐτῶ EFa 
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συναχϑέντων μνῆμαι πολλαὶ γίνονται" ὧν μνημῶν ἐμπειρία μία" 100. é τ 

ἐχ δὲ τῆς ἐμπειρίας ἐπεγένετο αὖϑις τῇ ψυχῇ ἢ τοῦ. χαϑόλου Ὑνῶσις & τῆς ἐμπειρίας ἐπεγένετο αὖϑις τῇ ψυχῇ fj τοῦ. χαϑόλου γνῶσις. 

p.100a313 'H δὲ ψυχὴ ὑπάρχει τοιαύτη οὖσα οἵα ᾿δύνασϑαι 

πάσχειν τοῦτο. 

5 ἼἬἬγουν ἢ δὲ λογικὴ ψυχὴ πάσχει τοῦτο, τὸ ἐκ τῶν πολλῶν μνημῶν 15 
ἐπισυνάγειν τὸ χαϑόλου. 

p.100214 Ὃ δὲ ἐλέχϑη μὲν πάλαι, οὐ σαφῶς. 

, , , o Hi , Σ - , , , " -ν 

Εἰπών, ὅτι τὸ χαϑόλου £x τῶν αἰσϑημάτων ἐπισυνάγεται, ἀσαφῶς 
τοῦτο ῥηϑὲν ἔτι πάλιν διασαφεῖ. 

10 p. 100415 Στάντος γὰρ τῶν ἀδιαφόρων ἕνός. 

᾿Αδιάφ popa λέγει xal τὰ χατ᾽ εἶδος ὄντα ἀδιάφορα xal ὅμοια, ὡς 6 
Σωχράτης xai ὃ [Πλάτων χατ᾽ εἰδός εἰσιν ἀδιάφοροι xai ὅμοιοι" ὡσαύτως 

xal 6 ἄνϑοωπος xai ὁ ἵππος ἀδιάφοροι λέγοντα! τῷ εἴδει" ζῷα γὰρ ἄμφω. 
, 

i 

TES " 7^ Y »» ; - - m T 
X24! ὡς ἐπ τισυνάγεται τὸ &tOQOS XO εἰοιχωταάτον EX τῶν μερίχων. οὐτως αὖϑις 

H ΄ 
15 τὸ γένος ἐχ τῶν εἰδῶν. xai διασαφεῖ πῶς τοῦτο γίνεται. f, αἴσϑησις 

» ΄ 3E 
t ἐνεργήσασα περί τινα μεριχὰ ἀδιάφορα χατ᾽ εἶδος ἅπαξ τὸ ἕν τοῦτο αἴσϑημα 95 t e 

ἔστησεν ἐν τῇ φαντασίᾳ xal του οὐ μόνον ἔχον ἀπόμορξιν ἰδιοτή- 
των xal συμβεβηχότων τινῶν, ἐξ ὧν τὰ μεριχὰ συνίστανται xal γνωρίζον- 
ται, ἀλλὰ xal ἀπομάσσεταί τι τοῦ χαϑόλου. χαϑόλου Of ἐστιν ἢ χοινότης 

20 xaU' ἣν χοινωνοῦσι πάντα τὰ peptxd* ot γοῦν μεριχοὶ ἄνϑρωποι τὸ ζῷον, 

τὸ λογικόν, τὸ ϑνητὸν χοινὰ ἔχουσιν. T, γοῦν αἴσϑησις ἰδοῦσα τὸν Xoxpd- 
τὴν χαὶ ᾿Αλχιβιάδην χαὶ ἀπομόρξασα μετὰ τῶν μεριχῶν ἰδιωμάτων τῶν ἐν 
αὐτοῖς (μεριχὰ δὲ ἰδιώματα εἰσι τὸ τὸν ᾿ et εἶναι χομήτην χαὶ λευχόν, 20 

τὸν δὲ ui τοιοῦτον) xat τι τῶν ἐν αὐτοῖς ϑεωρουμένων χοινῶν, ἤγουν 7, 

25 ὅτι ζῷα εἰσιν T, ὅτι λογιχὰ ἤ τι τοιοῦτον, Pu eus τοῦτο πρώτως τῇ 

φαντασίᾳ" ὃ πρῶτον αἴσϑημα ἐντυπωϑὲν ἐν αὐτῇ ἐνεποίησε τῇ ψυχῇ 

xal γνῶσίν τινα ἀμυδρὰν τοῦ χαϑόλου. ὡσαύτως xal τὸ δεύτερον αἴσϑηυα 
χαὶ τὸ τρίτον xal τέταρτον ὅμοια ὄντα χαὶ μετὰ τῶν ἰδιωμάτων xal συυ- 

βεβηχότων τῶν ἐν τοῖς ὑεριχοῖς ἔχοντά τι xal τῶν ἐν αὐτοῖς χοινῶν ἐν- 

30 τυπωϑέντα xal ταῦτα τῇ φαντασία ἐνεποίησαν τῇ ψυχῇ xal γνῶσιν τοῦ 35 

χαϑόλου: ἥ αἴσϑησις γὰρ οὐ μόνον ἀντιλαμβάνεται τῶν χαϑ᾽ Exacta, 
ἤγουν τῶν συμβεβηχότων χαὶ ἰδιοτήτων, ἐξ ὧν τὰ μεριχὰ συνεστήχασιν, 

2 ἐπάγεται, ante quod add. ὃ, a ante αὖϑις add. xai CEF: om. a 9 ψυχὴ 

om. E τὸ CEF: ὃ a T piv a Arist.: om. CEF οὐ σαφῶς a Arist.: 

ἀσαφῶς CEF 12. 13. χατ᾽ ---τῷ εἴδει om. a 16 ἐνεργοῦσα, ὡς ἝΝ τινὰ 

μεριχὰ ἃ 11. 18 ἰδιωμάτων ἃ 19 ἐστιν om. C 20 ἐποίησε ἃ 

21 post ὡσαύτως add. δὲ C 29 χοινωνιῶν a 90 ἐποίησαν à 31 ante 
ἡ add. ex Arist. xai γὰρ αἰσϑάνεται μὲν C 
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ἀλλὰ xal τοῦ χαϑόλου ἀνϑοώπου, ἤγουν ἀλλὰ χαὶ τινῶν ἐξ dv ὃ χαϑόλου 100v 
ἄνϑρωπος συνίσταται. 

p.100b1 'AAX οὐ Καλλίου ἀνϑρώπου. 

"H » 2 , 5 nz» , - , ' " 

γοῦν ἀλλ΄ οὐχ ἀντιλαμβάνεται μόνων τῶν συνιστώντων τοὺς μεριχοὺς 

5 ἀνθρώπους ἀλλὰ xal τινῶν τῶν τοῦ χαϑόλου, οἷον ὅτι λογικά εἰσι τὰ ὁρώ- 
ἢ ὅτι ϑνητὰ 7| ὅτι ζῷ μενα T, ὅτι ὕνητὰ 7| ὅτι ζῷα. 

Ρ.10001 [Πάλιν ἐν τούτοις ἵσταται. 

“Ἑνὸς οὖν αἰσϑήματος ἐντυπωϑέντος ἐν τῇ ψυχῇ. εἶτα xal δύο xal τριῶ νὸς οὗ ματος ἐντυπωϑέντος ἐν τῇ ψυχῇ, εἶτα xal δύο xal τριῶν 

xal τεσσάρων xal ἄλλων πολλῶν ἐχόντων. xat τινα ἀπόμορξιν τοῦ χαϑόλου, 

10 ὡς εἴπομεν, πάλιν ἐν τούτοις ἵσταται ἕτερα αἰσϑήματα, ἕως ἂν καταν- 

40 

τήσωσιν εἰς τὸ ἐπισυνάξαι τὰ ἀμερῆ, ἤγουν τὰ χαϑόλου. οἷον ἢ αἴσϑησις, 

ὁρῶσα τὸν Καλλίαν πρῶτον χρίνε! τοῦτον ὡς ζῷον τοιονδί, ἤγουν λελξυχω- 
μένον xal τετριχωμένον: εἶτα χατὰ μιχρὸν χρίνει τοῦτον xol ζῷον εἶναι, 

χαὶ μετὰ ταῦτα ζῷον τοιόνδε, ἤγουν λογιχόν. 

15 p. 10053 Καὶ ἐν τούτῳ ὡσαύτως. 

» M ΄ - » - ^ (τῷ τς, ΟῚ , - Ηγουν xal χρίνασα τοῦτον ζῷον λογικὸν ὕστερον ἐπιγινώσχει τοῦτο 
χαὶ ὡς ὕνητόν, χαὶ οὕτω χατὰ προχοπὴν προβαίνουσα ἐπισυνάγει τελείως 
τὸν χοινὸν xat χαϑόλου ἀνϑρωπον ἐν τῇ ψυχῇ. 

p. 10053. AjAov δὴ ὅτι ἡμῖν τὰ πρῶτα. 

"T , Y *, ΄ v H ACTA ΄ σ᾽ -- 
20 I p «ota λέγε: τας αρχᾶς, γοὺν τα αμξεσοὺς προτάσεις, αἰτινες 

5 & ἐπαγωγῆς" ὡς γὰρ ἐν τῇ 
- ΄ -" - er d , 

ἐπαγωγῇ συνάγομεν τὸ χαϑόλου διὰ τῶν μεριχῶν, οὕτω xal ὃ νοῦς ἐπι- 

Φ 
$ 
5 

e γνωρίζονται xol ἐπισυνάγονται τῇ ψυχῇ 

συνάγει τὸ χαϑόλου, ἤγουν τὰς ἀμέσους προτάσεις T, xal τοὺς δρισμούς. 

215 ^ - ^ ΄ 

.100»5 Ἐπεὶ δὲ τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἕξεων. Ρ T 

25 Αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς ai μέν εἰσιν ἄλογοι πάντῃ, ὡς f, ϑρεπτιχὴ 
δὴ 5 (e xal αὐξητιχή. αἱ 

, , ' - - , , S^ RN , - ΄ - M 
εἰσι λογιχαί. χαὶ τῶν λογικῶν at μέν εἰσιν ἀεὶ ἀληϑεῖς, ὡς νοῦς xai 

45 

€ εἰσι λόγῳ ἐπιπειϑεῖς, ὡς ϑυυὸς xal ἐπιϑυμία, αἱ δέ 101r 
€ 1 

4 συνεστώτων à 10 πάλιν---11 χαϑόλου om. a 11 post χαϑόλου add. ex 
Arist. ἡ 9" αἴσϑησις τοῦ χαϑόλου ἐστίν C 12 τοῦτον χρίνει ἃ ἤγουν CEF: 

οἷον ἃ 16 τοῦτον Ca: τοῦτο EF 11 «ei prius om. ἃ 21 συνάγονται ἃ 

ἀπαγωγῆς --- 22 ἀπαγωγῇ (quae corr. Waitz Org. IL p. X) a 22 γινώσχομεν ἃ 

28 ἤγουν CEF: ἣ ἃ xai om. E 24 lemma om. EF ἐπειδὴ δὲ τῶν 

παρὰ ἃ 25 ἡ om. a 26 ἐπιπισϑεῖς ἃ 21 ἀληϑῶς ἃ 



PHILOPONI IN ANALYT. POST. II 19 [Arist. p. 10055. 10] 439 

am^ 
ἐπιστήμη, αἱ δέ εἰσι ποτὲ μὲν ἀληϑεῖς ποτὲ δὲ ψευδεῖς, ὡς 

ὃ Καγισμβύς: at δέ εἰσι λογικαὶ ἐν αἷς οὔτε τὸ ψεῦδος ϑεω 

τὸ ἀληϑές, ὡς 7j, αἴσϑησις xal ἢ φαντασία. λογισμὸν δὲ λέγει τὸν νοῦν 

ὃ όξα xat 101Ὁ 

ὠὡρεῖται οὔτε 

τὸν πραχτιχὸν τὸν δυνάμει νοῦν λεγόμενον, ὃς λογίσει χαὶ χρίσει χαὶ ἐξε- 
5 τάσει χαϑυποβάλλει τὰ πράγματα. ὁ γὰρ νοῦς χυρίως νοῦς λέγεται, ὅταν ὃ 

νεργῇ,) ἃ xal χυρίως αὐτῷ πρὸς νόησιν (η. περὶ τὰ ἀεὶ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντα 
ὑπόχεινται. ὅταν δὲ ὁ νοῦς ἐχστῇ uiv τοῦ ϑεωρεῖν τὰ ὄντως ὄντα, ἐξώρ- 

poxos δὲ γένηται xal νεύσῃ περὶ τὰ ἐν γενέσει xal φϑορᾷ πράγματα τὰ 

ἐν ῥοῇ καὶ ἀπορροῇ χαὶ μυρίαις μεταβολαῖς τυγχάνοντα χαὶ περὶ τὰ 
10 πραχτὰ ταῦτα xal πολιτιχὰ πράγματα, ἃ ἐνδέχεται γενέσϑαι xol u 

γενέσϑαι, τότε λέγεται λογισμὸς xat νοῦς πραχτιχός. λογίζεται γὰρ xai 
xptvst, ὡς εἰ uiv τόδε D EE ἤγουν χένωσιν ts ἐνοχλούντων χυμῶν, 

οὐχ ἂν νόσῳ περιπέσοιμι, εἰ δ᾽ οὔ, εἰς νόσον βαρεῖαν ἐμπεσεῖν μοι γένη- 10 

ται. ἕξεις γὰρ περὶ τὴν διάνοιαν φησι τὰς Pn t$ τῆς λογικῆς ψυχῆς, 

15 dv τινὲς μὲν ποτὲ μὲν ἀληϑεύουσι ποτὲ δὲ ψεύδονται, ὡς $ δόξα χαὶ ὃ 
'λογισμός, at δὲ (det) εἰσιν ἀληϑεῖς, ὡς ὁ νοῦς xal ἢ ἐπιστήμη. οὐδὲν 
0: γένος ἄλλο, ἤγουν εἶδος, ἀχριβέστερον xal τιμιώτερόν ἐστι τῆς 
- 2 , ^ 

δι᾿ ἀποδείξεως εἰδυίας τὰ πράγματα, παρὸ νοῦς. αἱ Te ἐπιστήμης, ἤγουν τῇ 
δ᾽ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων, ai ἄμεσοι προτάσεις, ἡνωριμώτεραί εἰσι 

20 παρὸ τὸ ἀποδειχϑὲν διὰ τῆς EOMgcniere ἤγουν τῆς ἀποδείξεως" τὸ γὰρ 
*, a , Lb] M , «x σον 5 - 

ἀποδειχτὸν ἀποδέδειχται xal γνώριμον γέγονΞ διὰ τῶν ἀρχῶν. 20 

p.100b10 Ἐπιστήμη δ᾽ ἅπασα μετὰ λόγου. 
D 

9 N * ΄ s ' LES » ὰ τ 

Απασα pi» ἐπιστήμη χαὶ ἀπόδειξις διὰ 
Ἰισμοῦ: ἐπιστήμη δὲ xal Ἰνῶσις τῶν ἀρχῶν οὐχ dv εἴη διὰ συλλογισμοῦ. 

95 ἐπεὶ δὲ ἐν ταῖς λογιχαῖς δυνάμεσι τῆς ψυχῆς ἀληϑέστερα τῶν ἄλλων εἰσὶν 

ἣ ἐπιστήμη χαὶ ὁ νοῦς, ἐὰν οὖν f$, ἐπιστήμη f, δι᾿ ἀποδείξεως γινομένη 

ἀρχάς, διὰ τὸ μηδὲ εἶναι 

λόγου (vexat, ἤγουν συλλο- 

ob δύναται ἀποδεῖξαι τὰς προτάσεις, ἤγουν τ 

δυνατὸν λαβεῖν ἀρχοειδέστρα τούτων ἐξ ὧν ὃ συλλογισμὸς προβαίη, νοῦς 

ἄρα εἴη ὃ τὰς ἀρχὰς γἸινώσχων. ἣ γὰρ δόξα xol ὁ συλλογισμὸς περὶ τὰ 35 

ἀληϑεύοντα ποτὲ δὲ ψευδόμενα 

ὰ 
"e Q^ x 30 ἐνδεχόμενα χαταγινόμενα χαὶ ποτὲ 

πῶς ἂν δύναιντο γνωρίζειν χαὶ γινώσχειν τὰς ἀμέσους προτάσεις ἀεὶ ἀλη- 

1 ποτὲ δὲ ψευδεῖς om. ἃ 9 λέγεται νοῦς ἃ 6 καὶ alt. om. ἃ 1. 8 ὅταν-- 

γένηται om. a 8 νήσση a πράγματα om. ἃ 9 xai tert. om. ἃ 
10 πραχτικὰ EF 11 λέγεται om. a 19 ποιῆσαι ἃ 18 o5 scripsi: οὖν 

libri fort. βαρεῖαν (4v)— γένοιτο 14 παρὰ a φησι scripsi: φασι CEF: 

φασὶ δὲ a 15 μὲν prius om. ἃ μὲν alt. a: om. CEF 16 ἀεί addidi 

16.11 οὐδὲ γένος a 17.18 ἐστιν ἐπιστήμη. οὐδὲ γένος ἄλλο, ἤγουν εἶδος ἀχριβέστερον 

εἰδυίας ἃ 18 παρὸ νοῦς CEF: πα ante lac. a 19 αἱ ἄμεσοι προτάσεις CEF: 

γνωριμώτεραι---ἅὅπαν πρᾶγμα (b9—11) a post γνωριμώτεραι add. δέ ἃ 20 παρὸ 

scripsi: παρὰ CEF: περὶ a 21 γνωριμώτερον EF 22 lemma om. a 
28 μὲν om. C 24 ἐπιστήμη --- συλλογισμοῦ om. ἃ 20 εἰσι ante τῶν colloc. a 

26 γινομένη ἃ: γενομένη CEF 28 προβαίνει a: non liquet C 90 γίνεται ἃ 
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Ω.- Y - - Q.- * , » ν » AC m 

ὑεῖς οὔσας; τοῖς γοῦν γνωσϑεῖσιν ἐχ τούτων dy εἴπομεν ἔστιν ἰδεῖν ὅτι 101Ὁ 

ὥσπερ τῆς ἀποδείξεως οὐχ ἀπόδειξίς ἐστιν (ἄλλη ἀρχὴ) ἀλλ᾽ ἢ 
» Ἢ σ 5} 9 , ΄ Y à A VERAN , , , 

ἄμεσης πρότασις, οὕτως οὐδ᾽ ἢ ἐπιστήμη xol ἢ ἀπόδειξίς ἐστιν ἀρχὴ amo- 

ὀείξεως xal τῆς Ἰνώσεως τῶν ἀρχῶν ἀλλ᾽ ὃ νοῦς. εἰ γοῦν μηδὲν ἄλλο 

δ γένος. ἤγουν εἶδος γνώσεως, τῆς ἐπιστήμης xal τῆς ἀποδείξεώς ἐστιν 
ἀληδέστερον ἀλλ᾽ T, ὃ νοῦς μόνος, τουτέστιν εἰ μηδεμία δύναμις τῇς λογι- 30 

- ato re H ἴὰ δὲ ὧν 5 € , D M 5 Q4 , 9 ς - , 

xTc ψυχῆς. xaU dc ἀληϑεύομεν, ἐστὶν ἀληϑέστερον dÀÀ' T, ὃ νοῦς μόνης, 

νοῦς ἄρα εἴη ἀρχὴ τῆς ἐπιστήμης xal τῆς Ἰνώσεως τῶν ἀρχῶν. xal 
€ *, ^ - , A - , rm x - 5 E ^ » » a $ ἀρχὴ τῆς γνώσεως τῆς ἀρχῆς, ἤγουν τῶν ἀμέσων προτάσεων, εἴη ἂν 35 

10 ὃ νοῦς. ἣ δὲ πᾶσα ἐπιστήμη T, δι᾿ ἀποδείξεως ἐπιγινώσχει τὰ πράγματα 
τὰ ἐπιστητά, ἤγουν ὡς ὃ νοῦς γινώσχει τὰς ἀρχὰς τῆς ἀποδείξεως, οὕτως 
$, ἀπόδειξις γινώσχει τὰ ἐπιστητὰ πράγματα xal ἀποδειχτά. 40 

οὖν ἃ 3.4 ἀποδείξεως E: lac. CF: om. ἃ 6." τουτέστιν ---μιόνος bis a 

δύναμις om. a 1 post ἀληδέστερον add. ἕτερον CEF, in iteratis a 9. 10 εἴη 

v ὃ νοῦς om. à 10 γινώσχει a 11 τὰ om. ἃ 11. 12 οὕτως ἡ ἀπό- 

δεῖξις om. ἃ 12 Φιλοπόνου, τῶν εἰς τὸ δεύτερον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους, 
TéAog subscr. ἃ 

? $93 OO»? »- 
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I INDEX VERBORUM 9*) 

Verba asterisco notata in lexieis desiderantur 

A στερητιχόν B 93,18 

ἀβάκχκιον A 1,21 8,29 B 133,2 156,9 

ἀβέβαιος B 325,18 

ἀγαϑός (ϑεός) A 249,23 sq. 244,19 54. τὸν 

d. ἄνδρα οὐδὲν βλάψαι δύναται A 33 

οὐδεὶς ἀδιχῆσαι δύναται A 341,2 τὸ d. 

(τέλος) A 1,4 273,29 sq. 274,8 sq. 

'211,11 sq. 281,21sq. 336,9 B 2,29 τοῦ 
σώματος, τῆς Ψυχῆς B 280,6. 8 def. 

B 356,15 sq. 351,29 sq. 

[51] 
ER 
9 

ἀγαπητός B 300,29 

ἄγγελος (dist. dvüpwzoc) A 19,18 372,10 

B 209,19. 20 

ἄγειν εἰς ταὐτόν A 42,19 44,5 B 23,16 69,1 

εὐθείας A 258,883.34 sq. B 9,20 13,6 

14,96 33,94 103,20sq. 129,8 214,14 
343,17 354,11 31 1,5sq.al. logice ὑπὸ τὰ 

σχήματα B 257,4 τοῖς μὴ δι᾽ ἀστρονομίας 
ἠγμένοις Α 255,20 

ἀγένητος A 211,9 B 135,12 

ἀγεωμέτρητος B 36,8.9 3975,98. ἐρώτημα 

.B 154,5 

ἀγνοεῖν B 191,16 sq. χατὰ μέρος, xarà τὸ 

καϑόλου B 16,18 sq. κατὰ τὸ μεριχόν 

B 18,25 19,9 ἐνεργείᾳ ibid. 17 

ἄγνοια B 14,1. 9 διττή B 150,21 54. διπλῆ 

ibid. 28 κατὰ ἀπόφασιν i. 4. ἁπλῆ expl. 

B 131,14 sq. «tà διάϑεσιν 1. q. διπλῆ 

ibid. 19 sq. 
ἄγνωστος B 52,30 11,10 283,9 332,13. 24 

356,21 

ἄγριος (ζῷα, φυτά) À 111,34 sq. 

ἀγχίνοια def. B 888,14 

ἀγχίνους def. B 339,13 sq. 
ἀγωγὴ τῶν ὅρων Α 241,26 συλλογιστιχὴ 

A 264,7 521,9 B 331,33 cf. A 246,12 
247,23 286,1 τελεία d. τοῦ συλλογισμοῦ 

A 9368,91 

ὁεής. ἀδεέστερον Α 122,23 186,18 
, 
ὃ 

δεια. ἔχει ἄδειαν c. inf. B 850,1. 2 

ὃ 

ὃ 

416,20. 291 ὃ τὸ ἀ. διὰ τοῦ d. δειχνύων 

B 850,28. 29 366,17 ἀδήλως A 454,19 

ἀδιαίρετος B 34,23 269,9 sq.19 320,7 

356,16 sq. 357,30.32 358,8 390,21 

391,9sq. log. A 312,12 

ἀδιάκοπος B 381,30 396,15 

ἀδιανόητος Α 250,9 B 408,25 

ἀδιαρϑρώτως B 122,26 

ἀδιάστατος Α 66,95 

ἀδιαφορεῖν χατὰ τὸ ποιόν, τὸ ποσόν A τό, 

8.21 19,25.26 187,2-199,10 

ἀδιάφορος A 195,26 356,28 851,7. 8 

Β΄190,15 204,3 292,80 293,2 369,1 

318,91 xacx' εἶδος B 413,17.19. 431, 

11 534ᾳ. τὸ à. B 3957,29 sq. ἀδιαφόρως 

A 294,52 ἔχειν B 418,8 περὶ τὴν ποιότητα 

Α (0,15. χατὰ τὸ ποσόν, τὸ ποιόν À 105,31 

ἀδιεξίτητος B 44,6 45,21 225,8 221,2 

249,19 256,12 

ἀδικία B 313,8 

ἄδιχος À 251,14 B 313,8 

ἀδιόριστος. ἰσοδυναμοῦσιν αἱ à. προτάσεις ταῖς 

μεριχαῖς Α 19,5 sq. 110,27 opp. χαϑόλου 

o 

? 

*) A Priorum, B Posteriorum Analyticorum commentarium significat. 



444 ἀδύνατος 

ibid. 20 δδειχνύναι διὰ τοῦ d. A 

190,25 ἀδιορίστως A 71,18 (coni. ἁπλῶς) 

249.26 

ἀδύνατος τρόπος À 44,9 54. (ἐμπεριέχεται 

tq ἀναγχαίῳ) 46,8 εἴ τι d, τοῦτο xal 

ψεῦδος A 128,4. ὃ τὸ ἀδύνατον εἶναι A 165,23 

ὀχτὼ συζυγιῶν ἐχ τοῦ δυνατοῦ xal ἀδυνάτου 

γινομένων A 108,9 sq. (ἐν) τῇ γενέσει(ορ . τῇ 

φύσει) expl. A 169,2. 54. τὸ κυρίως à. 1. 6. ἐν 

τῷ ἀληϑεύεσϑαι Α 169,10. 11 ὕλη A 16,24 

98,8 sq. ὑπόϑεσις (opp. μὴ ἀληϑής) A 

96,27 ἀδύνατον συνάγειν A 439,25 διὰ (τοῦ) 

d. δεικνύναι, συνάγειν Α 117,18. 190,2 sq. 

246,33 sq. 432,22. 24 435,6. 7 B 16,23 

ἡ διὰ (τοῦ) ἀ. δεῖξις A 121,5 164,21 190,4 

(μέρος ἐστὶ τῶν ἐξ ὑποϑέσεως) 248,4 432,24 

430,29 (ορρ. ἡ δειχτιχὴ) 499.1754. B 16,24 

19,10 137,33 140,12 144,1. 291,2 sq. 

ἡ (τοῦ) ἀ. δεῖξις Α 189,8. 13 208,24 436,11 

διὰ τῆς ἀδυνάτου δείξεως A 168,24 τὴν 

ἀδύνοτον δεῖξιν Α 436,23. τὸν δι᾿ ἀδυνάτου 

τρόπον Β 20,1.2 ἡ εἰς ἀ. ἀπαγωγή Α 49, 

14.16.90,15 sq. 128,6 B 160,21 ἀπόδειξις 

B 291,1 ἡ ἀδύνατος ἀπαγωγή A 91,90 

433,21 435,21 439,18 440,16 ὁ δι᾿ ἀδυνά- 

τοῦ συλλογισμός (μέρος τῶν ὑποϑετιχῶν) A 

246,17sq. 247,17 299,26sq. (opp. ὁ 

ἐπ᾽ εὐθείας) 300,27 B 137,28 sq. 291, 

9 sq. ὁ πρῶτος, ὁ δεύτερος τοῦ d. Α 246,18 

Sq. τίνι διαφέρει ὁ δειχτιχὸς τοῦ ἀδυνάτου 

A 300,24 sq. τῶν d. ἐστίν A 365,16 

B 19,18 330,22 

ἀεικίνητος À 11,84 35,4. 6 sq. 36,4.5 

398,4 40,19 sq. 250,6. ἡ 256,6 sq. 

258,2 B 6,21.22 30,21.22 218,17 sq. 

393,2 

ἀετός B 418,1 sq. 

ἀήρ Α 276,28 B 392,11 sq. 420,2 sq. 421, 
5 sq. 422,21 

ἀϑανασία B 143,14. 17 

ἀϑάνατος Α 18,2 250,4 sq. 256,2. 3 215,30 

26,6 278,10 2308,28.29 310,33 sq. 

311,15 sq. 312,10 B 6,20sq. 7,21 sq. 

24,8 sq. 30,22 135,10.11 sq. 218,17 

322,20 326,80 sq. 328,4 sq. 336,8 
410,2. 28 

ἀϑρεῖν ἄνω B 363,13 

ἀϑρόος B 391,4 ἀϑρόως B 31,25 coni. 

ἀμερῶς A 32,20 

ἀίδιος (τὸ πᾶν) A 243,19 (ἀΐδια ποιεῖν) 

244,19 sq. (συμπέρασμα) Β 106,15. 88 sq. 

I INDEX 

135,11sq. τὰ 4. B 384,16 ἀιδίως (ὄντων) 

A 66,8 (γινομένων) B 110,14 

αἰϑάλη A 341,19 
αἰϑήρ B 388,1 
αἷμα B 109,15 sq. 373,31 sq. 417,10 
αἰνιγματωδῶς B 121,3 

αἰνίττεσθαί τι B 38,14. 102,13 182,3 

εἴς τινα A 307,3. 8 περί τινος opp. σαφῶς 

διδάσχειν Α 911,5 

αἵξ B 418,29 
αἱρεῖν γνῶσιν et sim. B 13,28 17,277 48,15 

2170,1.89. med. c. inf. A 451,11 πλέον 

A 411,13. αἱρετός (opp. φευχτός) A 6,34 

213,26. 27 346,10 sq. 

αἱρετίζειν med. B 380,277 

ἀϊσϑάνεσϑθϑαι B 417,19 sq. 419,27 τοῦ 

συμπεράσματος ἃ 461,9 αἰσϑητός (opp. 

νοητός) Α 3,10 B 213,21 940, 4 sq. 

coni. ὑλιχός B 300,5.6 οὐσίαι B 338, 

6 sq. 30. 31 τὰ αἱ. αἰσϑήσει ληπτά, 

οὐ λόγῳ A 2171,15. 16. μεριχά ἐστι 

ibid. 80 οἱ τύποι τῶν αἱ, A 2,7 8.0.18.14 

αἴσϑησις. πᾶσα αἴ. δύναμίς ἐστι γνωστιχή τε 

xai διαχριτιχή τινων Α 3254,20 6 νοῦς 
xai ἡ αἴ, οὐ συλλογίζονται A 1,20 sq. 

χειρόνως ἔχουσα τοῦ συλλογίζεσθαι οὐ 

συλλογίζεται Α 2,1 τῶν ὑπὸ τῆς αἱ. 

φανέντων στάσις xol τήρησις ibid. 3.4 

μονὴ αἰσϑήσεως ibid. 20 coni. υμός, 

ἐπιθυμία, φαντασία A 13,82 32,18 πᾶν 

ζῷον, οὐδὲν φυτὸν αἴσϑησιν ἔχει A 87, 21sq. 

804,11 5ᾳ. διὰ τῆς al. ϑεᾶσϑαι A 3,13 

τὸ πιστὸν ἔχειν Α 28,231 αἰσϑήσει ληπτά, 

οὐ λόγῳ Α 211,16. τῆς δι᾽ αἱ, ἀντιλήψεως 

ibid. 18 ὁδηγίας A 352,16 ἔξω γινό- 
μενον τῆς ἡμετέρας αἰ. Α 466,4 ἡ αἴ. διδάσχει, 
χἂν μὴ npoünoxéotto πρόγνωσις B 5,2 sq. 

ἄνευ ἀποδείξεως γινώσχει Β 48,12. 18 

γινώσχομεν τὰ μεριχὰ OU αἰσϑήσεως DB 17, 

14 cf. 125,21 806,80 307,27 311,20 
359,10 . περὶ τὸ κατὰ συμβεβηχὸς 

ὑπάρχον (χαταγίνεται) B 307,8 sq. οὐ 
μόνον ἀντιλαμβάνεται τῶν χαϑ᾽ Exacta 
B 431,31 εἴπερ τις αἵ. ἡμῖν ἐχλέλοιπεν.... 

᾿ ἀνάγκη xoci ἐπιστήμην τινὰ ἐχλελοιπέναι 
B 213,24sq. αἱ αἰ. αἴτιαί εἰσι τῶν 

ἐπιστημῶν B 214,22 τῶν al. ἐξυπνι- 

ζουσῶν χαὶ ἀναχινουσῶν τὸν ἐν ἡμῖν 

τῆς γνώσεως σπινϑῆρα χρυπτόμενον ibid. 

24 δόξειεν ἄν τισι ταὐτὸν εἶναι αἴ. xal 

ἐπιστήμη B 306,21 sq. οἵ. 840,16 
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τῆς al. ὀργάνου χρείαν ἀποτελεσάσης τῷ 

λόγῳ B 801,82 τῶν ἐξ αἰσϑήσεως γινω- 

σχομένων B 4,0, ἐχ τῆς al. εἴληπται 

B 10,4 κατ᾽ αἴσϑησιν ἐνεργεῖν B 29,9 

(opp. κατὰ διάνοιαν ἢ κατὰ δόξαν) 414,91 

ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἱ. χρίνεσϑαι χαὶ ἀντι- 

λαμβάνεσϑαι B 428,14. 23 
αἰσϑητιχός A 15,984.35. 17,82 18,82. 88 

100,31 278,27 (dist. ἔμψυχος) 9354, 

29 sq. B 96,15. 16 107,11sq. 230,16 sq. 

234,17 216,21 280,22 2346,19 2348, 
25 al. opp. μαϑηματιχός B 180,27 sq. 

δύναμις Α 14,7 B 434,9 sq. γνῶσις B 4,90 

15,17 μάϑησις B 18,9 

αἰτεῖν παρὰ τοῦ προσδιαλεγομένου A 268,9 

ΟΡΡ. συλλογίζεσϑαι Α 801,29 ορρ. ἀπο- 

δειχνόναι Α 310,16. 30 311,26al. αἰτεῖσϑαι 

τὸ ἐν ἀρχῇ A 241,8 249,21 B 112,27 

341,13.26sq. 403,13 404,2.12 407,99 54. 
αἴτημα opp. συλλογισμός A 254,18 opp. 

χατασχευή A 312,32 dist. ὑπόϑεσις, ἀξί- 

ὡμα, ὁρισμός def. B 35,20 36,2 55,8 121, 

1134. 129,117.24 214,14 215,7 408,11sq. 
κυρίως B 129,6 130,3 ἁπλῶς B 131,22 
πρὸς τὸν μανϑάνοντα D 129,11 130,11 

αἴτησις. ἡ ἐξ ἀρχῆς, ἐν ἀρχῇ al. A 451,19. 

25 sq. 452,14. 22 τοῦ ζητουμένου B 38,20 

αἰτία expl. A 59,1 opp. τὸ αἰτιατόν B 168,21 

ποιητιχή, ὑλιχή, τελιχή B 318,9 382,24 sq. 

τῆς ἀντιφάσεως B 369,15 sq. αἰτίαν τινὸς ἀπο- 

διδόναι À 58,930.32 B 118,8sq.al. v. ἀποδ. 

αἰτίαμα Β 366,19 

αἰτιατιχός (πτῶσις) A 840,8 sq. 

αἰτιατός opp. αἴτιος Α 35,21 414.11.20 sq. 

B 24,24 26,11 sq. 28,11 sq. 49,13. 14 97, 
26.29 98,4 105,18sq. 119,19.21 168,21] 54. 

173,8sq. 297,20 sq. 335,10 sq. 268,24 

210,4. 5 311,4 sq. 422,51 sq. 
αἰτιολογιχὸς σύνδεσμος A 368,12 B 327,12 

αἰτιολογικῶς B 288,16. 11 

αἴτιος Opp. αἰτιατός A 35,21 414,11.26 sq. 

B 24,24 26,10sq. 28,12.22 49,123.14 91, 

25.29 98,4 105,18sq. 119,20.21 168, 

22 sq. 179,14. 18 297,20 sq. 335,11 sq. 
310,4.5 911,4sq. 422,30sq. τὸ προχαταρ- 

χτιχὸν αἴ, B 9,4 τὰ προσεχῆ, xà πορρωτέρω 

αἴ. B 25,18 sq. τὸ πρῶτον at. B 308,19 

τέσσαρα, εἰδικόν, ὑλικόν, ποιητιχὸν καὶ τελι- 

χόν Β815,26054. 381,25 sq. οὐσιῶδες B 568, 

21sq. 369,24sq. coni. προσεχές Β 368,25 

comp. B 308,15 superl. B 280,2 310,27. 28 

ἀχούειν 445 

ἄκαιρος B 8,8 

ἄκανϑα B 419,1 sq. 428,30 
ἀκαριαῖος B 333,8 (coni βραχυτάτη) 

391,2 

ἀκαταληψία B 141,10. 15 234,6 

ἀχκχατάλληλος B 240,21 

ἀχέραιος ἃ 50,23 151,21 160,14 κατὰ 

τὸ d. Β 421,7 
ἀκινησία B 305,18 

ἀκίνητος Α 249,25 B 417,26 

ἄκμων Α 1,91 

ἀχοή B 180,28sq. 214,84 269,21 plur. 

421,10 

ἀκοινώνητος À 41,2 (ἀλλήλοις) 260,20 

ἀκολασία B 318,8 

ἀκολουϑεῖν ταῖς ἰδίαις ὑποϑέσεσι AÀ 197,1 

ἑαυτῷ B 3,13 logice A 35,1.2 817,29 
938,2 56,14 517,2.83 sq. 75,6 121,12 

122,29 123,13. 16. 17 al. B 76,15 89,24 
94,26 138,4 295,8 389,293 410,14 429,6 
430,14 al. 

ἀχολούϑησις logice A 148,25 166,24 

168,30 169,4. 11 170,5.6 371,7 314, 

15. 22 sq. 376,1 381,8. 11 383,13.20 al. 
B 381,25 886,22. 21 381,13. 14. 388,11 
390,5 397,14 422,31. 32 

ἀχολουϑία τοῦ δευτέρου στίχου πρὸς τὸν 

πρῶτον B 150.18 τῆς ἐξηγήσεως B 380,6 

logice A 33,20 79,28 (δείξεως) 113,16 
(συλλογισμοῦ) 262,12. 16 264,3 302,13 

311,4sq. 311,8 318,28sq. 319,19 opp. 

διάζξευξις A 244,4 sq. ὁ ἐξ d. . . κατα- 

σχευάζων, ἀναιρῶν ibid. 10 sq. διὰ τὴν 

à. opp. δι᾿ αὐτὴν τῶν πραγμάτων τὴν 
φύσιν, διὰ τὴν ὑποχειμένην ὕλην. B 94,24. 

25.30 sim. χατὰ ἀχολουϑίαν ibid. 29 

ἀχόλουϑος. ἀκόλουϑον (ἐστι) ζητῆσαι et sim. 

A 31,30 262,26 382,13 B 3,11 32,1 95,1 
164,7 194,2 χατὰ τὸ d. A 30,20 τὸ τῆς 

λέξεως d. Β 19,18 τὰ d. συμπεραινόμενος 

A 145,81 ἀκόλουθα πεποίηχεν ἑαυτῷ 

A 182.4 ἀκολούϑως A 10,5 38,16 49,53 
53,9 222,21 B 81,4 83,19 

ἀχούειν intellegere B 279,24. χαχῶς B 218,20 

τὶ B 41,4 c. adv. (ἀκούσομεν) A 18,6 

19,5 87,6 192,7. 319,383. B 11.6.15 
τινός c. adv. B 118,26 278,16 296,13 
315,11 τὶ ὡς A 18,7 B 273,25 om. 
ὡς A 252,4 319,11 B. 4,10 62,2 
152,11.17 240,9 πῤός τι A 252,1 - ἐπί 
τινος B 254,15 260,18 323,16 ἀντί 



440 ἀχουστιχός 

two; À 851,8 B 4,18 26,2 122,11 

268,25 --- ψευδὴς ἀκούει A 401,6 — ἀκου- 

στός B 213,19 

ἀχουστιχός (αἴσϑησις) B 213,25 

ἄκρατος B 420,11 

ἀκρίβεια (τὴν ἐσχάτην) B 300,21. 30 

ἀκριβής A 471,2. ἀχριβῶς A 88,22 435,23 

463,15al. ἀχριβέστερον A 381,9 B 217,18 

ἀχριβολογεῖσϑαι B 68,27 382,8.27 480,1 

περί τι A 341,15. περί τινος B. 317,33 

ἀκριβοῦν. ἠχριβωμένην (ἔννοιαν) coni. ἀσφαλῆ 

B 150,24 
ἀχροᾶσϑαι Σωκράτους (coni. μαϑητής ἐστι) 

A 834,10. 17. 19 

ἀχροατής B 80,8. 11 353,19 sq. 

ἄχρος B 113,5.35. superl. B 162,27 324,5 

332,0 log. B 224,28 τὰ ἀκρότατα 

B 226,30 — οἱ d. ὅροι, τὰ ἄκρα A 19, 

5.15 168,8 235,10.14 237,16.17 248,22 
256,17 361,28 al. B 47,11 90, 22.21 

219,25 221,18 al. 
ἀκτίς B 118,28 sq. 309,11 340,8.12 310,8 

421,1. 2 sq. 
ἀλαζονεύεσθαι opp. ταπεινοῦσϑαι B 413,9 

ἀλεξητήριος (φαρμάχον) B 3,1 

ἀλήϑεια B 2,21. 22 3,10. I1 1,4 

(συλλογισμός) B 209,0 opp. δόξα A 22,1 τὴν 

d. μεταδιώχειν μετὰ ἀποδείξεως B 2,21.22 

τὴν d. ἔχειν A 98,9 οἴχοϑεν B 130,15 

ἀόριστον Α 190,21 αὐτὴν ἑαυτῇ σύμφωνον 

εὑρήσομεν τὴν d. A 318,20. χατὰ ἀλήϑειαν 

(opp. χατὰ τὴν ὑπόϑεσιν) A 361,25 396,18 

399,20. 22 400,5 401,18 al. B 108,23 
ἀληϑεύειν opp. ψεύδεσθαι Α 2,91 60,8 

213,4.6 214,2.3 245,21 295,183 322, 

1084. 4]. B 135,27 306,16 389,1 sq. 

489,18. 80 al. ἐπί τινος Α 16,24 sq. 42,8 

180,6 sq. 182,31 185,2 215,29 253,17 
399,29 B 68,17 12,8.9 108,21..123,9 

139,1.2 408,9 διά «x A 82,2.4 sq. 

99,11 108,23 109,8. 1 349,30 al. χατά 
τι A 213,30 B 135,21 364,1 440,7 ἐν 

χρόνῳ, ἀεί A 175,24 116,2 sq. 

αὐτὸν ypóvov A 225,22.24 xarà τὸ 

ἀληϑεύειν i. q. χατὰ τὸ ἀναγχαῖον A 169,5 

ἀληϑεύεσθαι Α 251,10 

A. 220,6 
ἀχηϑής B 2,29 1,0 del, ποτέ A 2,21. 32 

4,9.10.sq. ἐπί τινος A 180,29 349,21 al. 

τὸ d. οὐδέποτε ἐλέγχεται B 210,21 xai 

ἐκ ψευδῶν προτάσεων δυνατὸν ἣν ἀληϑές 

ὁ τῆς ἀ. 

χατὰ τὸν 

χατά τινος 

I INDEX 

tt συναγαγεῖν ἃ 849,81 ef. 255,11 sq. 

Β 90,5. 6 sq. 296,19 312,9 sq. 
ἁλίσκεσθαι λόγοις A 31,8. ἐν πολλῇ ὕλῃ 

(ἀναλίσχεσϑαι) A 480,4 

ἀλκή. ἀλχὴν δυσάμενος D 436,26 

ἀλλά. εἰ xol... ἀλλά A 15,7 150,6 173,23 
b 65,14 10,1 307,8 537,11 350,24 al. 
ἀλλὰ..γε B 139,94 ἀλλ᾽ οὖν A 4,1 19,15 45, 
31 55,8 56,27 18,8 139,22 153,24 154,23 
171,28 419,17 B 44,25 10,9 14,2 128,2 

216,18 225,93 218,6 308,25 309,25 
311,13 339,14 852,1 al.. ἀλλ᾽ οὖν γε A 

314,13 B 89,6 — ἀλλὰ δή B 197,5. 10 

205,22 — ἀλλ᾽ d B 325,82 984,10 

242,24 440,6. 1 al. 

ἀλλαχόϑεν A 8,11 

ἀλλαχοῦ A 85,90 

ἀλλήλων. δι ἀλλήλων δείχνυσϑαι B 423,4.29 
424,1. 21. 31 

ἀλλοιοῦσϑαι A 184,28. 29 B 147,13 305, 
11 sq. 416,2. 3 

ἀλλοίωσις B 385,21 

ἄλλος παρά τι Α 291,831 305,8 307,14. ἐχ 

γὰρ ἄλλου ἄλλο et sim. A 2,5 13,29 329, 

14 339,21 B 319,21.22 320,8. 29 321,1.2 
ἄλλος καὶ ἄλλος A 8,84 2571,1.35 484,20 

B 69,6 170,8.5 183,15 209,4 304,22 

305,25 310,15 330,17 al. ἄλλος piv. . 
ἄλλος δέ A 15,28.29 329,4.5 ἄλλως ἀλλα 

B 319,1 v. «ἀλλότες 

B .339,24 

ἄλλως χαὶ ἄλλως 

3843,12 315,91 al | aAhex 

piv... ἄλλως δέ B 318,91 3189, 

1l4al. καὶ ἄλλως (δέ) A 5,19 11,4. 15,32 

B3,8 5,4 94,5 184,24 304,1 209,81 

286,94 ἄλλως τε A 5,80 8,6 10,16 

19,28 45,14 B 4,4 66,7 67,27 10,23 

89,18 157,10 160,9 219,1 307,1 339,17 

359,5 366,22 ἄλλως τε δέ B 74,7 

ἄλλοτε Α 197,20 ἄλλοτε ἄλλως, ἄλλα Α 43,9. 

18.14 B 91,5 322,5 324,18 331,21 al. 

ἀλλότριος logice (γένος) A 398,18 τινός 

Α 14,21. 22sq. 88,18.19 89,31 214,3sq. 

219,3 sq. 280,25. 26 281,6. 1 sq. 381,21 

B 192,24.30 195,10. 196,2. 199,27 

200,1. 18 sq. 205,8.28 sq. 209,18.23.2'1 

210,16 211,19 sq. 213,5.6 sq. ἀλλή- 

λοις ἀλλότρια Α 110,1 

ἀλογία A 13,30. 31 15,29 

ἄλογος saepe in exemplis: A 13,30sq. 14,10 

18,2 18,29. 80 93,23 sq. . 103, 12: sq. 

191,29 216,14 275,80 276,6 279,183.15 
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307,17sq. 310,17 sq. 311,13 sq. 312,9 

349,25 B 142,14 187,50 202,24 205,93 
sq. 209,14 264,1 sq. 322,14 401,5 sq. al. 

δυνάμεις A 32,18sq. geom. def. B 124,16 sq. 

ἀλυσιτελής A 282,12. 13 sq. 
ἄλυτος Α 481,8 483,8 B 3L,11. 16 32,5 

49,6. 11 169,7 
ἀμαϑής B 145,8 

ἀμαϑία A 80,29. 80 
ἁμαρτάνειν. ἡ λέξις ἡμάρτηται A 223,9 

χατὰ τὸ ποιὸν ἡμάρτηνται (οἱ τρόποι) Α 97, 

81 χατὰ τὴν ὅλην (ὁ συλλογισμός) B 151,6 

παρὰ τὸ σχῆμα B 158,19.21 

ἁμάρτημα γεωμετριχόν B 151,6 

ἁμαρτία τῆς ὕλης, παρὰ τὸ σχῆμα, τοῦ σχ. 

B 151,21 sq. 154,8. 9 

ἀμβλύς (τὰ κέρατα) D 331,28 

401,21sq. (χυυός) 416,1. 32 

ἀμεγέϑης B 36,12 

ἀμεθϑόδως. οἱ d. παρὰ toig Στωιχοῖς περαί- 

νοντες À 36,6 

ἀμείβειν opp. φυλάττειν A 258,22. 24 τὴν 

τάξιν A 31,15.16 42,26 202,26 B 398, 
2.19 τὸν τόπον B 135,14 τὴν ϑέσιν 

B268,26sq. 210,20 τὴν ποιότητα A 149,34 

τὴν δύναμιν τῶν ἄχρων AÀ 2361,28 τὰ 

στοιχεῖα Β 270,15 pass. (οἱ τρόποι) 

A 125,23 218,1 (χατά x) B 219,8. 9 

ἀμέλει A 10,20 21,17 45,2 321,1 B 58,10 
123,7. 23 127,12 188,5 240,2 

ἀμέμπτως Β 952,18 

ἀμερής (σημεῖον) B 34,17 120,21 (στιγμή) 

390,21 391,9.10 ἀμερῶς (coni. ἀϑρόως) 

γινώσχειν A 32,20 

ἄμεσος (ἀντιχείμενα, opp. ἔμμεσα) Α 244, 

88 sq. (ἐναντίον) 251,9 (ἐναντιότης) 

330,15 cf. B 33,20 sq. — i. q. ἀνα- 

πόδειχτος, αὐτόπιστος B 24,11sq. τὸ 

δοχοῦν ἄμεσον, τὸ τῇ φύσει d. Β 218, 

1954. προτάσεις (coni. αὐτόπιστοι) A 

353,21sq. def. et expl. B 80, 84. 

94,6 sq. 45,8 186,13 cf. 36,19 41, 
l6sq. 92,12sq. 111,7.11 201,5sq. 
210,26 sq. 226,20 sq. οὐχ ἀποδειχταί, 

ἀλλ᾽ ἀρχαὶ xai στοιχεῖα ἀποδείξεως B 
266,10.11.26 cf. 269,12. 25 270,8. 6 

432,5 sq. 438,20. 23. 499,19. 81 sq. ὅτι 
ἄμεσοι εἰσὶ προτάσεις B 211,5sq. ἡ d. πρ. 

διαιρεῖται εἰς τὰ ἀξιώματα xal εἰς τὴν ϑέσιν 

B 55,0 3174,84 οὐ μόνον ἀποδειχτιχαί 

εἰσιν ἀλλὰ καὶ διαλεχτιχαί τε χαὶ ἔνδοξοι 

(γωνία) 

ἂν 441 

B 325,5 cf. 218,11 sq. 
φατιχαί εἰσιν ἀλλὰ — xai 

B 186,1sq. 198,9 sq. χαταφάσεις, ἀπο- 

φάσεις B. 191,28 sq. def. 186,5. 19 187, 

4 sq. 229,20 συλλογισμός def. B 93,1 

πρόβλημα A 333,8 ἀμέσως A 117,1 
250,26 B 218,20 255,2 341,29 431,31 
ὑπάρχειν, χατηγορεῖν,. καταφάσχειν, dmo- 

φάσχειν Α 929,1 B 186,3.4sq. (i.q. ἀτόμως) 

24 sq. 189,4.27 191,223.26 (opp. διὰ 

πλειόνων) 197,29 198,31 sq. 217,15 
220,19.20 221,10.14 998,19: 22 sq. 

230,1 sq. 263,25 266,6 267,3 320,15 
365,27 311,290.21 374,32 498, 4 sq. 
περαίνειν Α 116,29 ἀκχολουϑεῖν, ἕπεσϑαι 

B 391,28 392,2.17.23 393,21sq. 395,7 

(opp. δι᾽ ἄλλου τινὸς αἰτίου) 432,21 

ἀμετάβλητος B 386,5 

ἀμετάπειστος B 321,32 

ἀμετάπτωτος Β 41,16 

ἄμετρος Β 420,19 

ἀμήχανος Α 2,14 

ἄμορφος B 383,53 

ἄμπελος B 425,10 430,2. 27 

ἀμυδρός coni. ἀόρατος B 332,20 φαντασία, 

ἔννοια B 43,1. 10. γνῶσις (opp. καϑαρά) 

B 961, sq. 431,21 ἐπιμονὴ τοῦ ai- 

σϑήνατος (coni. βραχεῖα) B 434, 17 sq. 

ἀμυδρῶς (opp. xaJapo;) B 367,10 sq. 

391,19 

ἀμφιβάλλειν B 241,15 τὶ B 39,15 
τι ἃ 6,10 

ἀμφιβολία Β 414,38. 29 

ἀμφίβολος (τὸ ἀ. ὡς ὁμολογούμενον ἐ- 

λάμβανεν) A 254,15.16 264,19 307,26 
308,7 313,23. 80 359,4 sq. B 89,29 

ἀμφίκυρτος B 21,23 

ἀμφισβητήσιμος À 125,11 

ἄμφω. xai d. B 346,12 341,12 

ἀμφώδους B 418,21 sq. 

&v c. opt. fut. A 3,22 254,13 B 7,15 246,14 
285,6 301,18 303,19 314,19 c. ind. 
fut. B 13, 20 e. coni. (ἐξέϑετο πῶς ἂν 

.. εὐπορήσωμεν) À 280,14—16 B 347,1 

861,6. 28 401,8 — 6 τι dv βούλοιτο et sim. 

A 24,25 298,12 351,21 B 4,14.94,25 
148,16 223,14 ὡς, ὅπως ἂν εἶχεν et sim. 

A 139,31 162,6 186,30 189,3 200,12 
ὃ ἂν (?) olóa B 16,8. ὃ 2v ἐλήφϑη B 196,1 
ὃ... ἀποβαίη ... τοῦτο λέγεται Β 380,8 

— ἄν potent. om. optativus ἃ 31,13 247,20 

οὐ μόνον κατα- 

ἀποφατικαί 

, 

πρός 
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260,2 313,9 B 61,14 73,23 351,27 418,31 

439,28 coniunctivus ἃ 124,15 B 404,32 

405,18 434,13 4139,13 — dv irreal. c. 
plusqpft. B 4,26 ἄν irreal. om. A 254, 

15.18 339,14 390,17 466,10 B 4,25.26 

31,25 177,9 200,10.11 ὡς ἂν εἰ A 166,24 

A 232,30 B 242,15 (cf. ὡσανεί) ὥσπερ 

B 177,4 225,22 261,4 264,5 

ὥσπερ dv . . πάσχει B 421,14 

ἀνὰ τέσσαρας Α 100,22 B 215,20 

ἀναβάλλειν med. A 81,32 
ἀναβλέπειν εἰς B 214,91 

ἀνάγειν logice ὑπό, εἰς, ἐπί τι A 1,10. 6,29 

13,18 28,31 115,2sq. 133,10 144,3 

151,20.23al. B 12,29 15,21 30,2 93,25 
162,9 184,11.12 187,30 189,18. 19 

195,16 239,10 265,18 341,11 346,1 

418,10 419,8 433,9. 10 al. 

A 44,1 ἐν A 444,3 
ἀναγινώσχειν Β 96,14 δεῖ. . . οὕτως 

ἀναγνῶναι et sim. A 219,21 B 25,24 

261,2 299,27 
ἀναγκαῖος. διαιρεῖ (Ἄριστ.) τὸ à. B 384,9sq. 

logice A 17,1 saepe opp. πιϑανός B 3,5 

def. A 119,10 124,11 cf. B 57,23 82,2 

τὸ d. διχῶς λέγεται, τὸ μὲν κυρίως τὸ δὲ ἐξ 

ὑποϑέσεως A 120,954ᾳ. B384,11.12 ἁπλῶς, 

χυρίως Α 136,16 233,31.32al. cf. B 384,11 
Sq. τὸ d. del ὡσαύτως ἔχει xal ὁ περὶ αὐτοῦ τι 

^ , 
"y VEL 

εἰς ταὐτόν 

λέγων πάντως ἀληϑεύει A 169,18 χατὰ 

τὸ d, 1. q. κατὰ τὸ ἀληϑεύειν A 169,5 

τὸ δυνατὸν χαὶ τὸ ἀ. καὶ τὸ ἐνδεχόμενον 

ἀπαρεμφάτοις συντάττονται ῥήμασιν A 28,11 

Opp. ὑπάρχων, 

6 αὐτός ἐστιν αὐτῷ (sc. τῷ 

ἀ. τρόπος ἐνδεχόμενος 

A 43,11. 17 
ἀδυνάτῳ), ἀντίστροφος μέντοι A 44, 11 sq. 

λέγεται xal ἐπὶ πάσης ὕλης τὸ ἀναγχαῖον 

ἐνδεχόμενον Α 59,9 834. τὸ μὴ d. 1. 4. τὸ 

ὑπάρχον ibid. 26 τὸ d. τῶν συλλογισμῶν 

A 39,80 τὸ ἐν τῷ συλλογισμῷ κρυπτόμενον 

d. ἐχφαίνειν A 817,11 cf. 298,29 sq. 

309,26 ἐπὶ πλέον ἐστὶ τὸ d. τοῦ συλλο- 

γισμοῦ A 820,8054. 3522,184. 528,20 sq. 

925,8 οὐ ταὐτόν ἐστιν ἐξ ἀνάγχης τι 

συμβαίνειν xal ἀναγχαῖον εἶναι B 91,4 

χατὰ ἀχολουϑίαν, χατὰ φύσιν D 94,24sq. 

ἀναγχαία ἀπόφασις dist. ἀναγκαίας ἀπόφασις 

A 53,17.18sq. τὸ τῶν προτάσεων à. 

A 18,19 αἱ τοῦ d. προτάσεις A 119,5 

190:.10.. 129: 27.298 8].. B 57,28. oi d. 

προτάσεις (ταῖς ὑπαργούσαις ὁμοίως ἀντι- 

I INDEX 

στρέφουσι) Α 51,26 sq. 120,3 122,19 sq. 170, 

11 al. B 2,18 51,24sq. 66,24 80,31 sq.al. 

προβλήματα B 57,2 80,81 ot συλλογισμοὶ 

τοῦ 4. A 121,31al. ἡ à. ὕλη A 16,25 59.9 

aid. συζυγίαι A 1114,9 sq. à. συμπέρασμα (ἐξ 

ἀναγκαίων ἀναγχαῖον) A 120,4 170,11 al. 

cf. B 57,24 sq. 84,20 91.27 106,10 sq. 

318,26 τὸ d. Éystv A 36,28.30 43,15. ἐκ 

τῶν χειμένων À 35,15. διά τινος A 92,14 

οἵἴκοϑεν A 241,24 sq. 

10 ἀναγκαίως mxpostünxe B 264,3.11 

ὑπάρχειν A 44,4 119,16 124,13 sq. al. 

γίνεσθαι Α ὅ9,11 συνάγειν Α 310,15 

B 162,7. δειχνύναι Α 446,8 

ἀνάγκη logice A 2,18 1,30 13,12. 16 17, 

3.12 434,8. 12. 13 saepe B 4,11 12,10 

15,983 al. τῶν λόγων B 2,20 ἀ. πᾶσα, 

πᾶσα à. A 2,19.23 31,25 41,9 58,22 

11,8 90,28 149,4 165,26 170,22 171,5 

173,6 183,28 184,2 212,9. 14 216,12 

917,15 241,17 243,20 al. B 90,28 

106,17 134,8 136,21 200,21 211,1 217, 

2.291 221,9 225,13sq. 271,8sq. al. ἡ 
δὲ d. διὰ τὴν χαϑόλου πρότασιν A 922,15 

τὴν d. τοῖς συλλογισμοῖς ποιεῖν Α 298,830 

προφανῆ τὴν d. ἔχειν ibid. 84 

ἐπιϑεῖναι τῷ λόγῳ Α 802,25 ἐξ ἀνάγκης 

γίνεσϑαι B. 19,17 συμβαίνειν expl. B 91,8 sq. 

ἔχειν B 408,15. ἀνάγχην ἔχειν c. inf. 

B 406,18 416,22.30 πρός τι ἀνάγκη 

τινός (ἐστι) Β 184,20 — i. q. ὕλη B 383,28 

384,8. 9 385,4 
ἀνάγνωσις. τάξις ἀναγνώσεως À 1,8 

ἀναγράφειν B 1517,11.17 geom. B 14, 

24 sq. 15,17 102,25 
ἀναγωγή logice eic, ἐπί τι A 5,19 92,14 

133,6 141,1 B 57,12 184,21 

ἀναδειχνύναι Α 69,23 

pass. B 395,22sq. 396,24 

περαίνειν Α 964, 

ἀνάγχην 

ἀναδιδόναι 

410,2. 8 

ἀναδιπλασιάζξειν A 18,8 

&vaOpop. ἡ (ἐπὶ τὰς ἀρχάς) B 335,81 
ἀναϑυμίασις B 396,24. plur. B 422,20.24 

ἀναιρεῖν logice A 7,20.22 14,20 20,17 

88, 1 sq. 51,18 53,19 sq. 90,20 sq. 

426,1.8.28 sq. 458,8 461,91. 24 al. 

B 15,26.21 44,13 45,21 48,3 18,16 54. 

81,7 87,2 588,17 sq. 133,19 193,9 al. 

εἰς τὸ ἐναντίον, εἰς τὸ ἀντιφατικῶς ἀντι- 

χείμενον A 421, 2.8 ἐναντίως, ἀντιφατιχῶς 

ibid. 17.18 ἀναιρῆσαι B 405,28 407,30 
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ἀναίρεσις logice A 38,17 51,17 244,7 sq. 

436,16 439,14.19 al. B 136,24.25 (opp. 
ϑέσις) 137,4. 5 293,18 297,12. 21 al. 

ἀναιρετιχός logice A 216,21.23 219,6 225,5 

ἀναίσϑητος Α 15,34. 35 B 231,1 232,13 sq. 

405,11 411,22 411,25 

ἀνακάμπτειν (τοὺς συλλογισμούς) B 50,12 

ἀνάχαμψις (ἐπὶ τὸ πρότερον) A 5,20 B 
58,12 

ἀνακεφαλαιοῦν med. A 252,21 B 121,20 

397,16 
ἀναχεφαλαίωσις B 315,10 
ἀνακηρύττειν τὸν σχοπόν Α 10,9.5 

ἀνακινεῖν B 214,24. 25. 29 

dvaxAàw pass. B 182,5. 6 

ἀνάχλασις B 181,21 182,5 sq. 

ἀνα κόλουϑος. τὸ à. B 170, 21 

ἀναλαμβάνειν τὰ εἰρημένα A 298,6 sim. 

351,8 381,8 385,10 B 57,20.21 141,4 
174,2 194,2 228,7 238,13.14 252,6 
211,10 311,6 ἵνα ὡς ἀναλαβὼν εἴπ 

A 80.31.82 ἄνωϑεν B 168,23 med. (coni. 

γνῶναι) seq. ὅτι B 435,1 

ἀναλογεῖν τινι À 6,2 42,32 66,10.15.215q. 

(χατά τὺ 67,8 302,17. 19 

ἀναλογία A 366,4. 5 392,21 B 14,11.17.26 

357,8.19 419,18 ἀναλογίαν ἔχειν πρός 

zt A 482,4 (coni. ὁμοιότητα) B 416,16 

κατὰ ἀναλογίαν Α 66,91 ταὐτὰ χατὰ d. 

B 391,8 τὰ χατὰ d. A 480,8 (coni. 

ὁμοιότητα) B 416,16 sq. ἐξ d. δειχνύναι 

A 212,5 364,23 (πρὸς ταῦτα) 9266,15 

λαμβάνειν B 123,24. 25 

ἀνάλογος A 169,30 (μεγέϑη) B 124,21 
428,11.22 τὸ à. A 366,9 B 419,3. 
θ. 734. ἀνάλογον ἔχειν, εἶναι Α 190, 1.8 

B 18,1554ᾳ. 102,21 5ᾳ. 816,18 ἐν τοῖς 
ἀνάλογον Α 369,9 

ἀναλύειν pass. εἰς τὸ μὴ ὄν D 28,14 logice 

(opp. συντιϑέναι) A 5,31.34 25,9 B 162,25 
(τεχνιχῶς) 251,4 319,18 sq. εἰς A 26,19 

21,1 85,1 al. B 47,28 335,1 sq. 
ἀνάλυσις λέγεται πολλαχῶς Α ὅ,16.19 def. 

ibid. 20 B 335,26 sq. opp. σύνϑεσις A 5, 

22 B164,8 ἡ ἀπόδειξις ἀ. καλεῖται B 334, 
20 cf. 235,9. 10 opp. διαίρεσις B 409,5. 1 

πᾶς συλλογισμὸς ἐξ d. εὑρίσκεται ἔχων τὸ 

οἰχεῖον σχῆμα Α ὅ,80 εἰς τοὺς συλλο- 

γισμούς ibid. 28 χυριωτέρας καὶ τελειοτέρας 
οὔσης τῆς d. ibid. 29 συλλογισμῶν A 25,9 

317,10 318,5 887,21 ἃ]. opp. γένεσις 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 
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A 960,9 cf. 5,26—98 

σχῆμα Β ὅ17,11 ἐπὶ τὰ ὡρισμένα D 163, 

11.12 ἀνίέναι κατὰ ἀνάλυσιν B 406,13 

δεῖ ϑηρᾶσϑαι τοὺς ὁρισμοὺς τῶν τε εἰδιχω- 

εἰς τὸ πρῶτον 

τάτων εἰδῶν χαὶ τῶν γενῶν ἐξ ἀ. Β 412, 

12 οἵ. 409,6. 1 geom. B 162,16 sq. 

ἀναλυτικός 1. q. ἀποδειχτιχός B 256,26 sq. 

à. πραγματεία A 10,017 B 256,27 sq. 

ἀναλυτιχή dist. ἀποδειχτιχή A 301,8. i. q. 

ἡ ἀποδειχτιχή Β 335,9 
ἀναμάρτητος Α 1,22 2,1 

ἀναμιμνήσκειν τινά τινος À 235,0 τὶ 

Β 92,10 pass. A 464,21 sq. def. B 12,21 
ἀνάνευσις Opp. χατάνευσις Α 28,1 

ἀνάπαλιν Α 198,22 234,2 231,2 al. B 90,13 

225,11 τὸ à. A 141,18.26 199,8 209,22 

224,25 226,18 231,4 421,2 432,99 
466,22 B 348,9 

ἀναπέμπειν (ἡμᾶς εἰς τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα) 
A 315,2 

ἀνάπλασμια (διανοίας) B 360,9 

ἀναπληροῦν χρείαν τινός Α 9,8.9 

ἀναπλήρωσις λόγων (coni. μῆχος) A 262,18 

ἀναπνεῖν Α 28,15.16 89,14 B 419,28.31 sq. 
ἀναπνοή B 100,21. 30 

ἀναπόδεικτος expl. A 415,13. 15 B 47,13 

cf. Α 432,11 (coni. αὐτόπιστος) B 4,16 

24,12 sq. 21,24 (i. q. ἄμεσος) 30,11. 21 

94,13. 14 (coni. τὰ πρῶτα) 120,28 263,1 

ἀρχαί A 314,25 B 808,17 sq. 304,6 sq. 

944,6 sq. 911,22 (coni. ἄμεσος) 432,99 

ἐπιστῆμαι B 20,22 39,21 323,33 54. 311,24 
391,26 ὑπόϑεσις opp. ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς évap- 

γείας τὸ πιστὸν ἔχουσα DB 296,16 τοὺς 

πάντα ἀναπόδειχτα εἶναι λέγοντας Β 45.0 

ἀναποδείχτως λαμβάνειν, αἱρεῖν Α 801,10 

314,18 B 36,1 48,14 128,22 129,15.16 
254,14 

ἀνάπτυξις B 35,12 

ἄναρϑρος D 242,15 

ἀνάρμοστος B 180,1 

ἀναρτᾶν (τὴν ἀπόδειξιν) B 424,16 

ἀνασκευάζειν A 2,8 (ὅμοιον τῷ ἀπο- 

φάσχειν) 86,10 267,22 sq. al. B 47,9 al. 

εἰς τὸ ἐναντίον, εἰς τὸ ἀντιφατιχόν Α 429,25 

430,8. 11 

ἀνασκευή À 94,21 268,10al. B 38,19 al. 
dist. ἔνστασις Α 411,21 

ἀναστρέφειν πρότασιν Α 414,18. 21. 22 sq. 

intr. eig τὰ οἰχεῖα B 335,99 pass. περί 

tt À 154,9 

29 



400 ἀναστροφή 

ἀναστροφή Α 42,20 dist. 

Α 414,14. 15 ἀναπόδειχτος A 415, 

ἐξισάζουσα ibid. 19 

ἀνατέλλειν B 325,22 

ἀνατέμνειν B 411,11 

ἀνατιϑέναι τί τινι B 809,27 

ἀντιστροῷ 

5.1 

ὁμολογηϑέντα A 262,9 

ἀνατολή (τῶν ἄστρων) B 385,24 

dvacoy.f, B 417,6 sq. 418,21. 22 

ἀνατρέπειν λόγον B 392,12 406,16 

ἀνατρεπτιχός B 406,31 

ἀνατρέχειν πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς Α 918,5 εἰς, 

ἐπὶ τὰς ἀρχάς A 388,1 B 120,18 εἰς τὸ 

προχείμενον Β 250,2 εἰς τὸ χαϑολικώτερον 

Β 841,20 
B 412,38 

ἀνατροπή (ἐπιχειρήματος) B 406,1 

εἰς τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτατα 

ἐπὶ πρῶτα καὶ αἴτια Β 28,12 

ἀναφαίνεσθαι 

64,32 241,22 242,23 295,22 B 282,28 

ἀναφέρειν εἰς A 6,26 πρός τι A 10,14.20 

ὑπό τι Α 80,14 Β 188,2 421,28. 28 ἐπί 

τι À 115,30 

ἀναφορά Α 21,8 

24. 26 

Ξἀναψηλαφήσασα (διάνοια) Β 935,12 

ἀνδριαντοποιός B 284,94 385,4 

ἀνδριάς Β 280,18 sq. 384,84 385,11 

ἀνείδεος B 242,5. 6 332,18 

ἀνεχτός À 4,24 588,1 

ἀνελλιπής A 29,9. ἀνελλιπῶς A 86,177 

ἄνεμος plur. Β 385,24 

ἀνενόχλητος Α 216,24 316,23 

ἀνεπίληπτος B 352,7. 32 409,1 412,14 

ἀνεπιστασία Β 25,4 180,18.24 285,18.22 

ἀνεπιστήμων B 100, ὃ 

χατὰ ἀναφοράν A 167, 

ἀνέρχεσϑαι ἐπὶ τὸ χαϑολιχώτερον DB 80,9 

πὶ τὸ πρῶτον D 219,91 ἐπὶ τὸ ἄνω 

B 233,90 
μέχρι τούτου D 281,24 

ἄνευ. ἧς ἄνευ A 326,12 

ἀνέχειν pass. ὑπὸ τῶν ποδῶν B 410,18.19 

ἀνήκειν ἐπιστήμῃ B 146,5 

πραγματείᾳ B 311,4. 992,16 

ἀνήρ A 921,28 sq. 

ἀνϑίστασϑαι πρός τινα Α 1,10 τινί Α 461,24 

τὶ A418,6 

ἀνϑθρώπειος: εἶδος Α 17,5 B 384,8. φύσις 

A 21,12. ἀναπνοή B 100,28 

ἀνϑρώπινος. τὰ d. πράγματα Α 6,93 

ἄνθρωπος etymol. B 565,12. def. A 12,27 

B 35,8sq. 37,8 182,26 sq. 184,7 185,4.5 

εἰς τὰς ἀρχάς B 803,11. 19 

τῇ προχειμένῃ 

εἰς B 191,8 

A 2,93.24 5,94 43,95. 
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186,90 sq. 249,16 339,12 346,15 sq. 

948,25 sq. 350,23 358,81 364,20 412,31 
saepe in exemplis, velut A 9,11 sq. 12, 

8sq. 13,22sq. 14,22 sq. 18,33. 34 21,12 sq. 

25,18 sq. 28,15 39,12 sq. 42,7 sq. 47,1 

Sq. 152,16.26 sq. 156,27 sq. 215,90. 

26 sq. B 5,24 8,177sq. 216,4 (τὸ ἐν αὐτοῖς 
χολῶδες πάνυ ὀλίγον) 417,9 428,26 sq. 

(ἄχολος) 430,1 μεριχός, καϑόλου B 435, 

34. 35 431,20 438,1. 18 
ἀνθρωπότης B 242,11. 18 243,11 

*ávtacptxóc B 152,8. 9 

iviévat logice B 303,20 ἐπὶ τὸ ἄνω A 

272,20 ἐπ᾽ ἄπειρον B 234,23 διὰ τῶν 

μέσων B 221,4.29 μέχρι τοσούτου B 219,95 

μέχρι τοῦ χαϑόλου, τῶν ἀμέσων B 281,18 

321,8 ἐπὶ τὸ καϑολιχώτερον B 5,5. ἀπὸ 

τοῦ ὑποχειμένου ἐπὶ τὸν χατηγορούμενον 

A 80,8 ἀπὸ τῶν ἀτόμων ἐπὶ τὰ εἴδη B 
255,9 sim. 335,10 406,12 

ἄνοδος (ἀπὸ τῶν μεριχῶν... ἐπὶ τὰ καϑόλου) 

Β 888,21 

ἀνόητος A 44,6 

ἀνοίχειος (συλλογιστικῆς μεϑόδου) A 95,33 
ἀνομογενής B 149,183. 14 

ἀνομοειδής D 15,2 

ἀνομοιογενής B 113,3. 18 

ἀνόμοιος (μεγέϑη) B 114,16 

ἀνομοιοσχ μων τινὶ (προτάσει) χατὰ τὸ 

ποιόν (πρότασις) Α 10,12 86,21.32 97,91 

τὸ d. τῶν προτάσεων Α 98,4. d. προτάσεις 

A 91,18 5ᾳ. 204,21 201,45ᾳ. 215,2 217, 

18 240,10 (χατὰ ποιότητα) 381,16 B 208,6 

συζυγίαι A 86,28 93,14. 95,92sq. 159,28 

196,183.15 200,14 sq. 221,28.99 226,25 

228,22 231,11 
ἀνομοιότης τῶν μεγεθῶν D 114,13 

ἀνταναχλᾶν pass. B 421,9sq. logice οἱ 

χαλούμενοι ἀνταναχλώμενοι expl. A 19, 

10 sq. 

ἀντανάχλασις B 420, 88 sq. 

ἡλίου B 395,24 
ἀνταποδιδόναι πρός τι B 288,16 

ἀντεισάγειν logice A 38,21 

ἀντι expl. A 40,3 

ἀντιάνειρα A 40,4 

ἀντίγραφον Α 20,4 517,24.25 2955,90 

B 107,18 233,11.12 252,26 264,23. 24 

400,20 408,29 

ἀντιδιαιρεῖν logiee τισί τι Α 6,22 301,6 

πρός, tt B 39,26 pass. A 7,7 13,9.4. 

plur. τοῦ 
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9sq. 15,13sq. 18,27 94,1.2 103,19. 
30.21 129,30 130,2 181,35. 26 133,98 
279. 18.19.21 292,93 295,6 301,1 
313,24 B 140,20 181,29 199,2.3 sq. 
209,9 264,4 sq. 320,13 321,13 405,16 

ἀντιδιαστέλλειν τί τινι A 216,017.18 B 21,7 

τινός B 153,13 400,34 411,9.10 med. 

B 18,8 
ἀντιδιαστολή B 4,30 258,21 

ἀντίϑεος A 10,5 

ἀντίϑεσις Α 26,5 sq. 53,28sq. 471,18 407,24 

B 33,10sq. 66,7 61,18 sq. γένος τῆς 

ἀντιφάσεως B 33,11. 18. ἄμεσος B 65,34 

69,5 83,29 χατὰ τὴν λέξιν A 445,2 σὺν 

d. ἀντιστροφή A 42,10. 24 B 174,31 sq. 

ἀντιχαϑίστασϑαί τινι ἃ 412,22. 28 

ἀντιχατηγορεῖσϑαι (ἀλλήλων) B 245,28 

246,2. 15 248,19 264,4 540.14.11 341,2al. 

ἀντιχεῖσϑαι B 29,12 203,22 sq. τετραχῶς 

τὰ ἀντιχείμενα ἀντίχειται Β 33,18 sq. ἀντι- 

φατιχῶς Α 16,7.8 20,18 447,21 B 192,15 
193,10 407,6 408, sq. χυρίως A 54,9 

χατὰ πάντα, xal κατὰ τὸν τρόπον xal κατὰ 

τὸ ποσὸν χαὶ χατὰ τὸ ποιόν Α 56,12 118, 

15 189,26.29 ἐναντίως A 441,20 αἱ ἀντι- 

χείμεναι διαφοραί A 17,21 B 408,6 410,22 

Sq. ἐπὶ τῶν d. ἣ τῶν ἐμμέσων 7, τῶν ἀμέσων 
Α 244,33 sq. ἑχάτερον τῶν ἀντιχειμένων 

A 880,18 354ᾳ. αἱ d. προτάσεις ἢ ἐναντίαι 

εἰσὶν ἢ ἀντιφατιχαί Α 441,22 ἐξ ἀντι- 

χειμένων συλλογισμός ibid. 298. ἀντι- 

χειμένως ἔχειν A 126,32 164,22 119,23 

263,29 318,31 B 66,30 κατὰ τὸ ποιόν 

A 150,3 ἀπαρνεῖσϑαι A 448,4 

ἄντιχρυς Α 6,21 287,930 B 42,12 

ἀντιλαμβάνειν εἰς ἄλληλα A 380,5 med. 

τινός B 269,21 306,30 801,21. 80 309, 
23 sq. 437,31 438,4 pass. D 425,14 

ἀντιλέγειν Α 90,18 91,2 sq. 94,21 102,15 

104,1 106,21 107,1 163,28 ἃ]. ἐριστι- 
χώτερον ἕνεχεν φιλονειχίας B 85,12. πρός 

τινα À 43,18 B 113,1 τινί A 90,21 

165,28 B 85,10 ὅτι A 223,21 

ἀντιληπτιχός τινος B 216,17 3006,22 

939,10 428,23 434,6 
ἀντίληψις B 118,26 δι᾽ αἰσϑήσεως A 211,19 

B311,9 τῶν ϑείων B 324,6 332,8. (τῶν 
ὅρων al τῶν ἀμέσων προτάσεων) 25 

ἀντιλυπεῖν B 109,21 364,33sq. 366,21 

ἀντιλύπησις B 109,15 sq. 364,31 sq. 311, 

22 313,14 sq. 

ἀντιτάττειν 451 

ἀντιμεταλαμβάνειν A 339,29. 362,17 
ἀντί τινος À 329,21 347,6 εἰς A 329,23 

B23,12 ἐκ A 341,5 
ἀντιπαράστασις. τῇ καλουμένῃ ἐνστάσει 

χαὶ à. B 244,8 216,14 

ἀντιπάσχειν B 239,4 perf. geometr. B 

1038,30.31 104,23 ἀντιπεπονθότως ἔχειν 

Α 363,32 
ἀντιπεριίστασθαι B 420,7 

ντιπίπτειν B 241,25 396,32 

ντιποιεῖσϑαι βραχυλογίας Α 57,19 12,18 

σαφηνείας A 341,4 εὐεπείας D 151,15 

ἀντιστρέφειν. τὰ ἀντιστρέφοντα τοὐλάχιστον 

g. 

R. 

δύο τινά εἰσιν À 40,1 ἀντιστρέφειν λέγοντα! 

συλλογισμοί expl. A 40,16 sq. ἐν τοῖς 

ὅροις Α 46,19 ὅπως ἑχάστη τῶν προτά- 

σεων ἀντιστρέφει Α 46,25 sim. saepe 

πρός τι Α 46,2 48,11 49,8 saepe πρὸς 

τὸ συμπέρασμα τὰς προτάσεις B 162,16. 25 

ἀορίστως A 60,24 ὡρισμένως A 61,9 
χατὰ τὰς χαταφατιχὰς wal ἀποφατιχάς 

Α 111,16. 117 πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται 

Α 48,11 i.q. δι’ ἀλλήλων δείχνυσϑαι B 

551,18 54. cf. 343,28 transit. ἡ κατὰ φύσιν 

ἀντέστραπται τάξις B 297,21 ὅρους A 

48,96. 21 50,18 ἃ]. B 161,13 πρότασιν 

A 88,17 89,2 saepe B 162,5 

ἐναντίον, εἰς τὰ ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενα 

Α 425,11 sq. 428,3. 19 429,11.19.26 sq. 
i. q. ἀντὶ χαταφατιχῆς ποιῆσαι ἀποφατιχήν 

εἰς τὸ 

Β 208,21 ἀντεστραμμένως ἔχειν κατὰ τὴν 

ἀκολούϑησιν A 511,1 

ἀντιστροφή. τὰ περὶ ἀντιστροφῆς Α 89, 

9lsq. πᾶσα d. ἢ ὅρων ἐστὶν ἢ προτάσεων 

ἢ συλλογισμῶν . .. ἢ ἐν ὅροις ἢ ἐν προτά- 

σεσιν 7, ἐν συλλογισμοῖς A 40,9 sq. 422, 

26 sq. ἐνδεχομένη expl. A 42,6. 21 σὺν 

ἀντιϑέσει expl. ibid. 10. 24 B 174,97 sq. 
ἁπλῆ expl. A 42,14 sq. τῶν d. ἡ μέν 

ἐστιν ἁπλῆ, ἣ δὲ ix μεταϑέσεως, ἡ δὲ 

ἐνδεχομένη A 141,8 οὐ γὰρ ἡ d. ἐστιν 

1| τὴν ἀνάγχην τοῖς συλλογισμοῖς τούτοις 

ποιοῦσα A 298,80 sq. ἐπὶ πλέον τῆς δι᾿ 
ἀδυνάτου A 422,24 dist. ἀναστροφή A 

414,14 
ἀντίστροφος Α 44,11.12 B 50,15 ἀντί- 

στροφον λαμβάνειν B. 188,26 τῆς δι᾿ ἀντι- 

στρόφου βοηϑείας A 162,8 ἀντιστρόφως 

ἕπεσϑαι Α 512,24 ἔχειν A 582,14. λέγειν 

B 215,22 
ἀντιτάττειν ἑνὶ δύο Α 54,19 

29* 



452 ἀντιτιϑέναι 

ἀντιτιϑέναι Α 479,9. 158. 14. τινί Α δ2,28 

54,14 56,7 123,30 150, 22.23 B 255,28 
ἀντίφασις Α 15,18. 30 38,28 expl. B 32, 

llsq. opp. ἀντίϑεσις B 33,10 μόνον τὸ 

xat. d. εἶδος τῆς ἀντιϑέσεως ἄμεσόν ἐστιν 

ibid. 24 cf. ibid. 17 65,55 69,14 A 341,1 

υάχη καταφάσεως xal ἀποφάσεως διαι- 

ροῦσα τὸ ἀχηϑὲς ἐκ τοῦ Ψεύδους B 94, 

1.2 cf. 328,9 A 319,8 90:1 
ἀνάγκη πάντως τὸ ἕτερον μόριον ὑπάρχειν 

(x 16 
τὴν d. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ συναληϑεύειν Α 

868,1.14 399,30.31 406,26 D 121,15 
135,9 1836,22 138,24 140,8 141,1 528,9 

dist. τὸ ἐναντίον A 251,8 cf. 436,1 τὸ 

ἀξίωμα τῆς d. À 41,15. 16 148,26 B 135, 

6.25 sq. 138,29 sq. 140,4 τῷ xotvozáto 

πάντων ἀξιώματι, τῇ à. B 142,22 

τῆς d. 

τοῖς ὑποχειμένοις D 68, ἀδύνατον 

αὐτὴ 

1 sq. 
OPEN 
ξενος 

1, τῆς d. σημασία κοινή ἐστι B 141,2 

cf. 36,11 χυρίως Β 208,14 opp. 

ὅρου μόνου ϑέσις καὶ ἀναίρεσις B 131,9. 1 

ἐν ὅροις ibid. 8 ἁπλῇ, ἐχ μεταϑέσεως 

A 381,12.sq. μέρη τῆς d. (i. e. χατά- 

φασις χαὶ ἀπόφασις) B 369,14 sq. cf. 407,7 

τὸ ἕτερον, ἑχάτερον μόριον τῆς d. D 144, 

80 145,2.18 147,19.27 cf. A 251,26. 21 

τὴν d. τῆς ἀληϑοῦς A 440,9 τὴν ὅλην 

d. ἐρωτᾶν, λαμβάνειν A 21,90 854ᾳ. 449,29 

B 19,14.10 ἀντιφάσει, εἰς à. περιπίπτειν 

A 9,5 15,94 175,9 εἰς à. ἀπάγειν Α 21,31 

περιάγειν Β 256,19 

B 33,20. τὴν χατὰ d. γινομένην (διαιρετιχὴν 

μέϑοδον) A 901,4 

ἀντιφάσχειν τινί Α 451.10 B 68,19. 21 

ἀλλήλοις A 55,21 B 197,6 

ἀντιφατιχός À 490,8.9. 11. opp. 

A 441,29 B 2093,24.25 ἀντιφατιχῶς 

ἀντιχεῖσϑαι Α 16,7 20,18 102,23 103,32 

104,9 115,5 149,3. 9 171,21 173,19 sq. 

1176,18. 30 177,12. 25. 26 sq. 182,29 

189,19 195,14.20 (opp. ἐναντίως) 197,23 

198,26 371,18.19 318,36 519,9 381,208q. 

394,12 sq. 396,13 399,27 sq. 401,3 sq. 

401,1. 21.22 423,1 sq. B 192,15 193,10 

198,13 401,6 408, 7 sq. 

ἀντίφραξις τῆς γῆς B 21,1 26,11 110,22 

307,95 308,1sq. 310,19 3593,18 368,32 

911,8 sq. 339,28 424,28 426,14 al. 

ἀντιφράττειν ipaq (ὑπὸ τῆς γῆς) B 26, 

12. 18. 307,23 335,13. 14 sq. 840, ἡ sq. 

866,30 811,8 319,28 al. 

^ - 

τὰ χατ΄ ἀντίφασιν 

ἐναντίος 

I INDEX 

ἀντίχειρ Α 40,5 

ἀνύειν (coni. 

411,14 

ἀνυπαρξία A 152,9 

ἀνυπόστατος B 360,8.9 

ἄνω χινεῖσϑαι Β 384,21 sq. ὁ ἄνω τόπος 

B 380,15 logice ἐπὶ τὸ d. B 219,32 229, 

16.17 224,26 al. ἵστασϑαι A 272,21 εἰπών, 

ἔλεγε sim. A 235,24 249,3 374,9 419,5 

461,25 B 27,14 351,2 itemque ἀνωτέρω 

A 151,15 194,21 196,28 204,51 211, 
10.18 225,183.22 220,6. 11 al. B 26,26 

29,17. 40,5. 6 :91,5:19: 16. πο τη: 
28 al. τιϑέναι B 296,14 logice A 319,99 

ἀνώτερον B 256,10 ἡ ἀνωτέρω ἐπιστήμη 

B 118,80 178,20 301,5 

ἄνωϑεν ἴδωμεν Α 241,82 ἀναχεφαλαιοῦσϑαι 

B 127,20 ἀναλαμβάνειν B 168,23. ἄρχεσϑαι 

b 261,4 263,5 opp. χάτωϑεν (ἐχλέγειν 

τὰ ἴδια) A 289,11 (τὴν πρότασιν προστι- 

ϑέναι) 950,18 54. 433,11 i. q. ἄνω A 901, 

27 B 331,18 408,8 410,30 
, , 

ανὼν 

συμπέττειν) τὰ βρώματα B 

υμος. τὶ κοινῶς χατὰ πάντων ὑπάρχον. 

ὅπερ ἐστὶν d. B. (01,21 γένος B 399,32 sq. 
p 418,22 sq. opp. διαφορά B 400, 

6 sq. 409,16. 23 

τῆς αὐτῆς εἶναι ἀξίας A 13,14 τοῦ 

xaT^ ἀξίαν (τυγχάνειν) A 88,7 sq. (ἀπο- 

νεμητική) 944, 26 

ἀξιόλογος B 271,9  superl. 

compar. adv. B 378,13 

ἀξιόπιστος Β 31,28 

ἄξιος. ἄξιον ζητῆσαι et sim. A 22,4 42,29 

45,91 125,18 172,10 B 146,14 

ἀξιοῦν c. inf. À 212,97 

ἀξίωμα 1. q. ἀξία: 

de 

B 988,93 

ἀξιώματι πρότερος opp. 

χρόνῳ A 19,6 ἐγγύτερον opp. τῇ ϑέσει 

A 81,9 — logice B 10,14.28 54. 25,9 28,25 

48,10.15 98,22.24 sq. 112,9 123,2.4 sq. 

126,15 127,12.13 164,14.19 sq. coni. at 

χοιναὶ ἔννοιαι À 806,19 «otvd, ἴδια B 8,8 

20,8 sq. 30,12 91,954. 56,13 sq. 40,7 124,6 

125,1 315,30 316,1 sq. def. B 34,10 sq. 

99,16 127,16 sq. ἡ τῶν d. γνῶσις ob δι᾿ 

ἀποδείξεως ἡμῖν παραγίνεται ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτό- 

πιστος B 23,2 cf. 40,5 45,8 81,5 ἐπαγωγῇ 
μανθάνομεν Β 215,1 sq. cf. 214,14. i. q. 

αἱ μείζονες προτάσεις B 8,12 cf. 121,11 

dist. τὸ δεδομένον, τὸ ζητούμενον B 8, 

21 sq. 121,11 sq. 125,12 dist. ἡ ϑέσις 
B 55,8 374,94 dist. ὑπόϑεσις, αἴτημα 



ἜΣ νὰν ᾿ 

VERBORUM 

B 127,16 sq. 214,14 215,1. τὸ d. τῆς 
ἀντιφάσεως A 417,15 50,2.3 148,26 B 

135,6.25 sq. τῷ χοινοτάτῳ πάντων d., 

τῇ ἀντιφάσει B 142,22 ὡς d. λαμβάνειν 

opp. συλλογίζεσθαι A 307,24. 25 

ἄορ B 19,20 

ἀόρατος Β 332,20 
ἀορισταίνειν B 150,1. 8 

ἀοριστία Α 51,20 15,7.14 154,11. (τοῦ 

ὑπάρχειν) 17. 191,25. B 141,11 155,15 

163,8 
ἀόριστος Α 56,8 61,8.11 64,6. 7 190,21 

191,8 244,834 245,5 318,22 417,9 sq. 
B 32,14 κατὰ τὸ εἶναι A 152,1 expl. 

ibid. 2 153,9 ἐνδεχόμενον Α 1954,22 

αἱ τέχναι Β 9,8 μόριον B 365,2 xac 
ἀριϑμόν B 316,28 911,4 34. ἀορίστως 

(ἀντιστρέφειν) Α 60,24 88,1 305,23 

B 389,9 
ἀπαγγέλλειν (συντόμως) A 21,12 B 128,32 

ἀπάγειν εἰς (pass.) A 129,2 εἰς ἀντίφασιν Α 

91,831 εἰς ἄτοπον A 58,14 B 50,17 254,20 

251,928 258,1.16.29 

Α 435,2.3 
ἀπαγορεύειν opp. τιϑέναι À 251,12 

ἀπαγωγή expl. A 476,21 54. opp. ὑπέρβασις 

Α 411,9 εἰς ἄτοπον, ἀδύνατον A 38,10 sq. 

98,15 115,4 sq. 174,28 B 249,14 258,2 
396,30 397,0 expl. A 115,1 5ᾳ. dist. 

ἡ ἐν συλλογισμῷ ἀντιστροφή A 429,15 

491,12 sq. δι᾿ ἀδυνάτου A 439,21 
ἀπαϑὴς xav οὐσίαν B 80,14. 17 ἀπαϑῶς 

(coni. ἀδιαφόρως) ἔχειν περί τι B. 418,8 

ἀπαιτεῖν Α 9,24 

ἀπαλλάττειν χαχῶς A 414,26 4τῦ,1 

ἀπαντᾶν πρός τι (ἀπορίαν) A 13,9 23,15 

B 17,25 79,16 130,35 
ἀπάντησις πρός τι Α 125,25 226,6.10 

B 132,32 211,26 
ἀπαξάπαντες B 291,11 

ἀπαραλείπτως Α 398,17 

ἀπαράλλαχτος. τὸ d. ἔχειν B 421,2ω9 ἀπα- 

ραλλάχτως A 461,4 ἀκολουϑεῖν Α 264,19 

315,24 χρῆσϑαι B 316,22 

ἀπαρέμφατος. d. ῥῆμα (οὐκ ἀπαρτίζει λόγον) 

A 21,84 28,11 τὰ d. A 9,28 opp. τὰ 
δριστιχά Α 329,21 sq. 

ἀπαρέσκεσθϑαί τινι B 132,90 425,13 

ἀπαριϑμεῖν med. B 23,27 49,22 65,8 

66,183 69,18 251,12.22 375,2 316,16 

pass. τὰ ἀπηριϑμημένα Β 26,18 333,5 

H ^ ^! 

εἰς τὸ αἀουνατον 

ἄπεπτος 453 

ἀπαρίϑυησις Α 30,24 

ἀπαρνεῖσϑαι med. B 141,123 pass. τινός 
Opp. κατηγορεῖσϑαι A 445,15.16 448,4 
462,21 

ἀπαρτᾶν. δύο ἀπηρτημέναι προτάσεις Α 294,5 

ἀπαρτίζειν λόγον A 26,25 21,84 pass. 
A 28,12 221,25 334,13 B 346,23 390,21 

393, 10. 14 411,2. 25. 26 
ἀπάρτισις (τοῦ τέλους) D 382,6 391,4 

ἀπατᾶσϑαι expl. A 466,15 τοῦ παντί A 

462,16 εἰς ἐναντίον τι A 465,8 ἠπατη- 

μένως δοξάζειν B 192,2 συλλογίζεσθαι B 

194,23 

ἀπάτη. τοὺς τρόπους τῆς d. À 324,29 γίνεται 

διὰ τὸ μὴ ἐπιστημονιχῶς εἰδέναι τὰ πράγ- 

ματα Α 462,11 sq. ἐλέγχους τῆς τοιαύτης 

ἀ. B2,15 τὰς αἰτίας τῆς à. B 12,24 sq. 
τὴν παρεπομένην τῇ ἐπιστήμῃ ἀπάτην 

B 191,4.5 sq. i. 4. Ψευδὴς ὑπόληψις 

ibid. 32 

38 sq. 194,9 sq. ὁ τῆς d. συλλογισμός 
B 208,8 207,8 sq. 

φατιχή, ἄμεσος, ἔμμεσος B 193,26 sq. 

210,23 211,3.4 ἡ κατὰ διάϑεσιν d. 

B 198,9 opp. ἐπιστήμη A 466,12 sq. 

opp. ἀπόδειξις B 37,25 ἡἣ dà. προΐει 

A 385,2 ἡ d. ἡ λέγουσα B 198,81 
ef. 192,26 ἀπάτης ἐστίν B 272,8 

ἀπειπεῖν Opp. συγχαταϑέσθαι A 223,12 

ἀπειρία B 219,81 283,13 
B 394,2 

ἄπειρος Α 68,14 352,10. 11 διὰ τὸ d. À 

42,84 τοῦ d. γνῶσις οὐχ ἔστιν B 4,28 τὸ 

ἄ. ἄγνωστον ἐπιστήμῃ B 289,9 ἀδιεξίτητον 

B 44.5.6 45,21 234,26 255,11 256,11 τὸν 

(xav) ἀριϑμόν A 68,93 B 226,2 (coni. 

ἀόριστος) 216,29 317,4 sq. τῇ διαιρέσει 

B 219,27 xav ἐνέργειαν opp. τῇ γενέσει 

B 225,25 ἐκβάλλειν ἐπ᾽ ἄπειρον geom. 
B 16,10 καὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον Α 31,2 

458,1 B 4,18.26 24,12 234,30 344,10 
ἐπὶ τὸ d. χωρεῖν A 31,24 εἰς, ἐπ᾿ ἄπειρον 

μετὰ, ἄνευ συλλογισμοῦ ibid. 

καταφατιχή, ἀπο- 

τοῦ χρόνου 

ἰέναι, ἐξιέναι, προϊέναι, προβαίνειν, ἥκειν 

A 3127 212,26 514,21.28 B 4,24 
21,20 44,4.8 45,22 46,6 48,5. 16 216, 
29.30 sq. 227,13 sq. τῆς προόδου ἐπ᾽ à. 
γινομένης A 314,21 κατηγορεῖν B 222,11 

cf. 235,6 αὐξηϑῆναι B 113,15 sq. — ἀπει- 

ρότερον ἀποχρίνεσϑαι Β 149,21 

ἀπελέγχειν A 95,21 383,20 

ἄπεπτος B 3178,14 



454 ἀπεργάζεσϑαι I INDEX 

ἀπεργάζεσθαι ὑετούς B 422,25 páspaca . . . δῆλον ὅτι 7| ἐκ τῶν χοινῶν 

ἀπερείδειν τὴν φαντασίαν cic B 155,1 ἐννοιῶν ἀποδέδειχται ἢ ἐξ ἀληϑοῦς δόξης 

ἀπερίληπτος B 317,7 A 98,980.21 οὐχ ἐνδέχεται OU ἐμμέσου 

ἀπέριττος D 68,15 προτάσεως ἀποδειχϑῆναί τι B 164,19 τὸ 

ἀπήχησις B 242,15 269,21 plur. 306,25 ψεῦδος οὐδέποτε ἀποδείχνυται Β 26,28 

214,6 τὰ δόξαντα ἀληϑῆ εἶναι xal ἀποδεδεῖχϑαι 

ἀπίϑανος Β 248,18 A 2,86 ἀποδειχτιχῶς Α 314,18 B 425, 

ἀπλανής (ἀστήρ) Β 111,15 15 sq. καὶ τοὺς ῥήτοράς φαμὲν ἀπο- 

ἀπλατής (μῆχος) B 344,24 401,10 sq. δεικνύειν χαὶ τοὺς γραμματιχοὺς ἁπλῶς 

ἁπλοῦς opp. σύνϑετος A 5,17 14.1854. 16,2 B 240,010 £x τοῦ εἰκότος A 480,24 ἐχ 

155,6 .B 336,29 375,17 402,16 φωνή τοῦ σημείου A 481,6 c. inf. A 49,34 B 

Α 16,18 D 1,1 sq. προτάσεις opp. &x μετα- 949,5. 21 425,16 al. ἀποδειχτός A 333,4 

θέσεως A 26,15 sq. συλλογισμοί Α 190,25 (opp. αὐτόπιστος) B 23,01 24,20. 28 (cf. 

opp. μιχτοί A 206,1.9 sq. 210,18 opp. Add. et Corr. 34,7 111,8 215,8 255,3 

σύνθετοι ἃ 259,21 353,20 B 289,16 241,16 sq. 439,21 440,12 οὐ πάντα ἀπο- 

δεῖξις Opp. μιχτὴ 2x χατηγοριχοῦ καὶ δειχτά Α 51,20 sq. B 256,10.11 sq. 268,1 

ὑποϑετιχοῦ B 293,26 ἁπλούστερος A 266,28 οἱ πάντα εἶναι d. ὑποτιϑέμενοι 

10,32 13,26 14,1 sq. (ἐξήγησις) 25,98 ^ Β 42,12 sq. 44,14 sq. 50,12 51,18 219, 

ἁπλούστατος B 338,18 ἁπλῶς A 166,26 35 sq. 254,24 262,26 sq. 

185,24 ἁπλούστερον ἐξηγεῖσϑαι A 25,91 ἀποδειχτιχός. συμβήσεται μηδὲν εἶναι d. 
(coni. σαφέστερον) χατασχευάξειν Α 48,13 ὃ μὴ ἀντιστρέφει πρὸς τὸ κατηγορούμενον 

λέγειν Α 994,26 ἀχούειν B. 118,25. 26 χτὰλ. B 10,9 sq. opp. χοινότερα xal δυνά- 

315,11 μενα πλείοσιν ἐφαρμόσαι B 234,10. 11. opp. 

ἀπό. oi ἀπὸ Πλάτωνος A 123,16 χατὰ τὸ διαλεχτιχός, σοφιστιχός : συλλογισμός A 2,26 

ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ πρὸς ἕν A 338,21 ἀπὸ τοῦ 4,1..10.18. 21. 23. 5,12. 6,4. 6 10,7 .sq. 

εἰπεῖν. . ἐδήλωσε D 355,171.18 376,19 (ἐπιστημονιχός ἐστιν) 24,11 (τοῦτο, scil. τὸ 

ποῖον ἀπὸ τῶν δύο μέσων B 432,1.15 ἐξ αἰτιῶν περαίνεσϑαι, τοῦ ἀ. σ. ἐστιν ἴδιον) 

sim. 404,15  geometr. τὸ ἀπὸ τῆς δια- 35,19 B 1,14 2,3 sq. 18 20,13 22,6. 28 

μέτρου (scil. τετράγωνον) et sim. B 27,1sq. 28,26 24,4.16 .29,10 36,19 39,8. 18 

102,25 sq. 104,11 sq. 51,28.29 81,2 96,1 120,16 162,14. 33 

ἀποβαίνειν fere i. q. συμβαίνειν B 580,8. 32 165,4 207,25 208,8.30 211,7 324,2 

389,5 925,5 991,92 384,4 sq. 363,25 897,18 
ἀποβάλλειν τὴν μουσιχήν A 326,16 τὴν 429,5 opp. λογικός B 366,19 ἐπιστήμη 

γόσον Α 331,11 A 65,93 sq. B 1,14.16 57,19 106,1 dist. 

ἀπόβασις B 389,5 ἀπόδειξις A 9,90 sq. B 432,25 πρότασις 

ἀποβλέπειν πρός τι A 43,8 88,29 158,7 A 21,23. 24 23,21 sq. (expl.) 24,15 280,15 

eic A 129,2 288,24 289,33 324,26 B 57,31 59,11.12 60,4 81,14 al. δξτεις 
ἀπογίνεσϑαι (opp. γίνεσθαί vw) B 94,6 expl. A 34,29 μέϑοδος (opp. διαιρετιχή) 

τινός À 59,12.18 opp. εἶναι ἐν τῷ Α 30,5 414,11 B 7,12 64,14. plur. B 5,11 

πράγματι Α 124,12 59,9 85,14 al. χανών B 2,28 21,10 δύο 

ἀπογράφειν med. A 280,81 287,32.33 τρόποι D 256,18 ἀρχαί B 29,21. πρόβλημα, 

288,8 303,12 305,23 pass. A 281,12 συμπέρασμα Β 81,13 84,11 92,4 108,28 
283,2 289,84 292,11 293,20. 26 sq. al. ἀποδειχτιχοὶ ὅροι DB 265,14 sq. μέσοι 

B. 149,11 B 208,25 κατηγορίαι Β 256,1 γνώσεις 

ἀπογραφή Α 287,91 B 429,27 --- ὁ ἀποδειχτιχός Α 2], 

ἀποδεικνύναι opp. ἐπίστασθαι B 20,16 28 sq. (λαμβάνει καὶ οὐκ ἐρωτᾷ) 23,26 

ἀδύνατον γάρ τι ἀποδεῖξαι μὴ προειλημ.- (ὅπερ φίλον τῷ d. scil. συμπεραίνειν τὸ 

μένων τινῶν Α 81,21 ἀδύνατον ἄλλως χαϑόλου) 86.7 114,19. 20 sq. 906,10 

ἀποδεῖξαι μὴ πρότερον λαβόντας ἡμᾶς ἐκ B 32,26 151,8. (λήψεται . . . τὸ τῇ 

χοινῶν ἐννοιῶν προτάσεις τινὰς ὁμολογου- φύσει ἄμεσον) 218,21 --- ἣ ἀποδειχτιχή 

μένας D 93,24 εἰ ἀληϑῆ εἴη τὰ συμπε- (ἔοικε τῇ μὲν d. τὸ πρῶτον σχῆμα) 



ἀ 

VERBORUM 

A 86,5sq. (dist. διαιρετική, ὁριστιχή coni. 

ἀναλυτική) 301,6 sq. 445,18 B 334,2.23 

985,4. 9. 80 — 
(coni. συλλογιστιχῶς) A 6.16 συλλογίζεσϑα: 

A 980,20.21 opp. ἀληϑῶς B 96,25 
120,8. 8.9 συνάγειν B 143,28 208,11 
ἐπίστασϑαι B 88:23 εἰδέναι B 146,28 

λαμβάνειν opp. ἐξ ἐρωτήσεως Β 144,21 

coni. διὰ συλλογισμοῦ B 404,4 

δειχνύναι À 314,13. Β 425,14. 15 

χνύναι B 343,13. opp. λογιχῶς B 250,8 

ἀποδειχτιχῶς φέρεσθαι 

ἀπο- 

ὃει- 

πόδειξις χρήσιμος πρὸς φιλοσοφίαν A 4,21 sq. 

ef. 8,1. 24 

τῆς φιλοσοφίας μερῶν D 2 

ἀποδείξεως ἕνεχα (παραλαμβάνεται) A 8,21 

»μ M , - ὄργανον πρὸς χατόρϑωσιν τῶν 

,234 ἡ λογιχὴ - .. 

σχοπὸς πάσης τῆς ἀναλυτιχῆς πραγματείας 
B 256,97 cf. 1,5 sq. ἀνάλύσις λέγεται 

B 334,20sq. def. B 3,1 22,18 85,90 
συλλογισμός τίς ἐστι A 1.11. 12 sq. cf. 

11.81 εἴδος τοῦ συλλογισμοῦ B 341,24 

τῆς αἰτίας ἐστὶ συλλογισμός Β 184,80 

opp. ἐπιστήμη, ἐπίστασϑαι B 20,14 sq, 

283,24 41.19.20 dist. ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη 

B 432,24 ἐνέργεια ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης 

προϊοῦσα A 9.80 sq. 

μάϑησις Β 8,22 
B 5,0 εἰ ταὐτόν ἐστιν ὁρισμὸς καὶ ἀπό- 

δειξις B 341,14 354. τοὐλάχιστον ἐχ τριῶν 

ὅρων B 88,4 πᾶσα d. διά τινος μέσου ὅρου 

Ἰίνεται Α 333,3 B 266,8 oU 

αἰτίου μέσου γίνεται Β 423,19 sq. οὗ 

πάσας τὰς ἀ. χαὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ἀ. διὰ 

συλλογισμῶν λαυβάνομεν A 31,16 μετὰ» 

ἄνευ συλλογισμοῦ Β 992,2 ἀπό 

τινων ἀρχῶν περαίνεται À 31,21 εἶναί 

τινα xal ἀρχὴν ἀποδείξεως B 48,5 τὰς 

διδασχαλία τις χαὶ 

διανοητική ἐστι γνῶσις 

“ον 
ενος 

πᾶσα ἀ. 

, - , - 

γνώσεις τῶν ἀρχῶν, 
», ᾽» , 

ἀποδείξεών 

ai ἀκριβέστεραι τῶν 

B 433,18 
A y a Ny ὦ 

χατὰα ἀποόούειξιν 

εἰσιν 

χρειττόνως ἣ 

χρείττων, 

B 254,50 
255,9.11.12.25 ἀρχὴ πάσης d. αἱ κοιναὶ 

ἔννοιαι xal τὰ ὑπὸ τῆς ἐναργείας μαρτὺυ- 

ρούμενα Α 914,18 sq. 

εγνωσμένων γίνεται, ἐχ 

ἔχ τινων προ- 

προὐπαρχούσης 

λαμβάνεται γνώσεως, τουτέστιν ἐκ χοινῶν 

ἐννοιῶν B 3,19 sq. ὅ,9. ἐξ ἀρχῶν τινων 

xal πρώτων γίνεται D 344,9 cf. 220,2. τισὶ 

προτέροις τὰ δεύτερα πιστοῦται Β 255,6. cf. 

254,29. 30 256,11 865,7. 29 δύο τρόποι 

B 49,254. ἐχ τῶν αἰτίων τὰ αἰτιατὰ συλλο- 

γίζονται B. 109,11534. cf. 886,90. κατὰ τὴν 

ὑστέραν (συζυγίαν) γίνονται αἱ ἀ. 1. 6. 

τὸ ἀσαφὲς ἐκ τοῦ σαφοῦς χατασχευάζουσι 

A 84,3 ϑέλει ἡ d. xal τὸ ἀεὶ ἔχειν B 
64,220 ἐξ ἀναγχαίων 

B 66,24 106,9. 10 sq. 

B 366,21.299 δεῖ τὰς à. ἐχ τῶν «a αὑτὰ τοῖς 

προτάσεων αἱ ἀ. 

οὐχ ἐξ ἐνδόξων 

πράγμασιν ὑπαρχόντων περαίνεσϑαι B 28,16 

cf. 251,8 αἱ τῆς d. προτάσεις ἄμεσοι 

B 30,4.9 184,10 391,30.31 392,1 τὰ 

πολλὰ διὰ τῶν ὁρισμῶν γίνονται B 183, 

18.33 255,17 A 301,83 διὰ τῶν καϑόλου 

B215,9 ἐχ τῶν χαϑολιχωτάτων B 222,2 

cf. 280,29 τὸ πρώτως χατὰ 

ὑποτίϑεται B 159,22 αἱ ἀ.... 

Lire vat 

παντὸς 

ὑποτίϑενται 

: ἐστιν, 

δειχνήύουσιν αὐτό B 344,20 sq. τὸ 

δείχνυσι B314,21. τοῦτο (τὸ τὸ χαϑόλου ἀπο- 

00 nav δὲ xai ἀπο- i 

παντὶ 

φατιχὸν συνάγον σχῆμα) οἰχειότερον ἀπο- 

δείξει τοῦ μηδὲν καϑόλου συνάγοντος À 65,35 
δύο ταῦτα ϑεωρεῖται, τό τε 

χαὶ αἱ προτάσεις DB 7,18 
A 10,19 «hv 

d. ὕλην B 57,21 sq. 

edi ὧν (τῶν νοητῶν xai λόγῳ ϑεωρητῶν) 

αἱ à. Α 3,8 
περὶ τς m (eiat) E 2n 9. 19 ed 

τῶν ἐξ dq 

B τς Bios Se B 133,94 

γένος ἀποδείξεως 

ποβεβλημένην τῇ 

αἱ ἀ. καὶ τὰ προβλήματα 

γενῶν ἃ 306, 15 sq. τῶν ἀτόμων d. οὐκ 

ἔστι B 64,21 γινώσχει τὰ ἐπιστητὰ 

πράγματα καὶ ἀποδειχτά B 440,12 ἡ καϑ᾽ 

αὑτὸ d. τῆς κατ᾽ ἄλλο βελτίων B 211,18 sq. 

χυρίως A 307,33 B 31,6.12 49,19. 18 

97,80 222,9 379,80 τὴν κυριωτάτην xal 

μάλιστα d. def. B 70,11.12 cf. 72,17 

χατὰ φύσιν B 297,21 καταγρηστικώτερον 

λέγεται Β 120,11 cf. 240,5 sq. δεύτερα 
expl. B 32,7 70,13 

χατὰ τὰ δεύτερα D 169,8 cf. 12,18 

ἐξ ὑποθέσεως B 256,1 sq. 

def. B 386,81 οἱ 

μέτρα ἀποδείξεως 

τεχμηριώδης 

μὴ εἶναι ὅλως ἀπό- 

δειξιν ἀντιχρυς λέγοντες Β 42, 11 sq. 

ef. 44,18. 48,83 51,17 141,19 254,24 

τὴν ἀλήϑειαν μεταδιώκειν μετὰ ἀποδείξεως 

B 2,22 χωρὶς, δίχα, ἐχτὸς ἀποδείξ 

A 30,91 B 40,8 120,28. διὰ χαϑολιχῶν à. 

opp. διὰ παραδειγμάτων Α 406,4 συνάγειν 

διὰ τῆς εἰς τὸ ἄτοπον ἀποδείξεως A 436,13 

δι᾿ ἀποδείξεως λαμβάνειν Β [88,90 

ἀποδέχεσθαι admittere A 81,18 211,4 
P 
πόδημος B 325,92 



ἀποδιδόναι 

jvat τῷ μέσῳ τὴν μέσην χώραν 

.18 ὃ ἐχεῖ ἐπηγγείλατο, νῦν ἀπο- 
δίδωσι ἃ 206,32 τὸ λεῖπον B 216,12 

δρισμόν, ὅρον, λόγον, τὸ τί ἦν εἶναι A 21,22 

64,15 18,11 148,6. 7 B 85,8 49,5 110.3 
180,2.4 319,19 αἰτίαν. αἴτιον Α 58,31.32 

66,7 88,28 152,22 B 118,8 54. 281,22 
282,1.19 sq. 383,26 384,5 422,1.6 al. 
τὴν ἐξήγησιν B 47,24.25 τὰς συντάξεις 

τοῦ λόγου A 333,24  grammat. τὶ πρός τι 

Α 9.28 τὸν σχοπὸν ὡς πρὸς τὰ προειρη- 

μένα B 138,6 — ἀποδιδόαμεν B 382,26 

384,5 422,1.6 
ἀπόδοσις αἰτίας B 252,12 (plur.) 282,8 τῆς 

συντάξεως B 216,10. ποιεῖσϑαι τὴν ἀ. τινος 

Ἂ 1. 18 0B. 115/17 

ἀποκχαλεῖν B 184,2 

ἀποκάμνειν πρὸς τὰ χύματα B 381,9 
ἀποκλείειν B 335,18 sq. 

ἀποχλήρωσις ἃ 160,9. 4 

ἀποκχρίνειν pass. τινός B 157,8 
aor. pass. B 143,16 178,10 

ἀποκχρούειν med. (ἀπορίαν) A 53,14 B 134,1 

ἀποκρύπτειν med. (τὴν ἀχολουϑίαν τοῦ 
συλλογισμοῦ) A 262,16 

ἀπολαμβάνειν B 67,19.20 τάξιν A 65, 

19.20 sq. 101,8 309,28 310,8 
A 86,16 100,17 112,16 315,6 

ἀπολλύναι τὸ ἴδιον Α 12,19 17,28. 108,18 

199,20 202,14 236,9 ἀπώλεσε τὸ εἶναι 

ὁρισμός B 351,10 τὸ εἶναι τρίγωνον 
ἀπόλλυται B 239,25 

ἀπολογεῖσϑαι A 28,25 πρὸς τοῦτο A 44,2 

329,16 53,17 ὑπὲρ τούτου A 71,29 

B 242,26 294,26 
ἀπολογία ἀπίϑανος D 2493,18 

στοτέλους B 291,17 

ἀπολύτως (coni. ἄνευ προσδιορισμοῦ) B 

984,19. 19 
ἀπομιάσσειν med. τὶ τοῦ καϑόλου Β 491,19 

ἀπομένειν B 80,21 888,9 

ἀπομιμεῖσϑαι τὰς φωνάς B 434,20 

ἀπομινημόνευ μια. ἐν τοῖς ἀρχαίοις ἀ. B 118,18 

.. χοινῶν B 491,22 

ἀπόμορξις ἰδιοτήτων B 497,11 τοῦ καϑόλου 

Β 488,9 
ἀπονέμειν. ὡς ἡ χρεία ἀπένειμεν D 331,18 

ἀπονεμητικός (τοῦ xav ἀξίαν ἑκάστῳ) 

A 2344,26 
ἀπονία Α 282,19 sq. 

ἀποξενοῦν. ἀπεξενωμένον Α 49,9. 4 

respondere 

πέρας 

ὑπὲρ 'Apt- 

ἀπομοργνύναι τι τῶν. 

I INDEX 

ἀποπληροῦν τὴν ἀπορίαν ἡμῶν A 59,24 

χώραν τινός B 121,11. 12 γρείαν B 419,2 

ἀπορεῖν. ἀπορεῖ λέγων A 6,14 B 38,4 

94,18 ὅταν ὡς ἀπορῶν τις εἴπῃ Α 22,11 

seq. πῶς, εἰ A 20,28 3,16 298,7 314,3 
B 90,31 239,29 341,24 μήποτε A 328,22 

ὅτι À 318,8  xdxtivo, πῶς Α 160,19 

τοῦτο Β 91,9 περί τινος α 302,6 B 

488,8 πρός τι A 49,6 172,9 247,90 B 
174,94 pass. εἰς B 119,10 τὰ ἠπορημένα 

Α 56,15 
ἀπορία A 19,9 16,29 19,26 31,14 38,12 

53,14. 24 112, 10 329,12 338,34 B 14,12 
15,26 16,2sq. 18,25 19,2sq. 38,9.19 
94,28 95,22 271,80 272,5.31 214,15 
25,16 ἡ d. ἡ λέγουσα A 19,8 52,30 
56,6 B 275,17 271,26 218,9. ai xarà τὸν 
τόπον d. Α 575,19 τὰς χατὰ τὸ ῥητὸν 

φερομένας d. Α 42,96 τὰς εἰς τοῦτο χεχι- 
νημένας à. A 220,14 d. τινὰ χινεῖ περὶ 

τούτων D 422,82 ἑχατέρωϑεν ἡ ἀ. ἔχει 

τὸ ἰσχυρόν B 428,21. 22. 84 φέρειν εἰς 
ἀ. À 51,7 ἐν d. εἶναι B 311,11 πεν 

ἀπορίας A 119,27. 28 

ἄπορος. τὸ d. i.q. ἡ ἀπορία B 38,19 

424,51 fort. 228,4 

ἀπορροή. τὰ ἐν ῥοῇ καὶ d. B 439,9 

ἀποσβεννύναι pass. B 814,18 888,11 

ἀπόσβεσις τοῦ πυρός B 858,19 311,11 sq. 

388,18 

ἀποσημείωσις. d. σχολιχαί in tit. A 1,2 

B 1,2 

ἀποσιωπᾶν Α 17.16.22 395,20 404,17 

40ῦ,1 401,24 409,15 468,26 
ἀποσπινϑηρίζειν B 111,14 

ἀπόστασις. τὴν κατὰ διάμετρον τῶν φω- 
στήρων d. B 161,25 

ἀπόστροφος. εἰς τὸ t ἀ. ποιητέον B 93,17 

ἀποσυλᾶν τῆς ὕλης B 181,8 

ἀποτείνειν μαχρὸν λόγον Α 262,20 pass. 

τὰς ἀποδείξεις πρός τι B 181,1 132,26 

ἀποτελεῖν Α 5,88 90,16 312,97 841,21 
B 118,21 sq. 307,32. 33 385,1 

ἀποτέλεσμα A 1,28 8,2sq. B 173,1 

ἀποτέμινειν geom. ἃ 253,35 254,6 

ἀπότμησις λίϑου D 395,25 

ἀποτυγχάνειν τοῦ σχοποῦ À 61,20 B 385, 
1. 2. 20. 25 

ἀποτυχία (τοῦ τέλους) B 385,27 
ἀπουλοῦν Β 182,21 

ἄπους À 311,28 812,10 B 352,25 



VERBORUM 

ἀποφαίνειν med. A 6,21. 22 11,31. (κατά, 

ἀπό τινος) 35 15,21 22,9 48,21 244,18sq. 

262,15 B 9,16 
ἀπόφανσις expl A 11,26sq. 22,6 sq. 

εἴδη τῆς d. A 13,24 15,19 16,8 ὁ τρόπος 

τὴς d. B 3938,27sq. cf. A 17,25 sq. 
B 32,11 sq. 33,12 sq. 194,1 198,12 

ἀποφαντιχὸς λόγος A 12,17 19,8 17,21 

18,4 310,16 B 147,50 148,8 
ἀπόφασις opp. κατάφασις (διαφοραὶ τοῦ 

ποιοῦ) A 12,19. 88 sq. 16,92 sq. saepe 

B 32,14 33,14 34,1.2 48,11 68,8 54. 8]. 
def. B 35,18 128,25 137,5 συνϑετωτέρα 

Α 13,27 οὐκ dpa ἁπλουστέρα τῆς κατα- 

φάσεως A 16.20.34. τὸ σημαινόμενον τῆς 

χαταφάσεως οὐχ ἔχει Α 16,11 cf. B 290,21 

ἐπὶ πλέον εἰσὶν αἱ d. τῶν καταφάσεων 

A 871,11 ἡ d. «ai ἐπὶ τὰ μὴ ὄντα χωρεῖ 

Ἁ .512.14. εἰ 

προϊέναι τὰς 4. B 222,12sq. οὐ 

χαταφάσεως δείχνυται B 287.1 διαιρεῖσθαι 

αἱ d. μετὰ τοῦ εἶναι 7, μὴ εἶναι (λεχϑεῖεν 

ἄν) Α 28,4 

ἀπόφασιν (ἀντιχειμένων) A 244,86 μετ’ 

ἀποφάσεως ποιεῖσθαι τὴν διαίρεσιν Α 245,20 

ἐπὶ παντὸς 7) ἡ κατάφασις ἡ ἡ à. Α 806,20 

822,31 811,18 512,5 B 10,29 20.9 130,94 
181,5 144,4 315,32 510,8 ἄμεσος expl. 

B 217,10sq. ἔμμεσος D 231,26 

χαία d. dist. ἀναγχαίας ἀπόφασις 
17: 18 sq. 

αἱ δὲ τὸ πρᾶγμα A 160,6. ἡ ἁπλῆ 2. dist. ἡ ἐκ 

υεταϑέσεως χατάφασις À 967,8 54. αἱ ἐκ 

υεταϑέσεως 4. expl. A 376,18 2380,31 

4. ἀντιχειμένας expl. Α 221,19 ἡ κατὰ 

ἀπόφασιν ἄγνοια (opp. 7j χατὰ διάϑεσιν) 

expl. B 150,21 sq. 

ἀποφάσχειν Α 11,81 60,5 86,10 369,17 

910,6 B 136,6. ἀναγκαίως, ἐνδεχομένως A 

194,32 τινός (ἐξ ἀνάγχης, ὑπαρχόντως) A 
129,91 sq. 193,6 275,5 293,29 300,11 

B 32,20 131,31.32 138,50 116,25.26 
185,18 187,5 sq. 202,1 sq. 205,31 344, 
29sq. xatd τινος A 151,1 B 57,32 ἀπό τινος 

B 57,90 ἀμέσως D 186,9sq. 189,5 
196,16 — ἀποφανϑ. pro 4xoza9. exhibent 

libri A 129,53 130,4.10 B 187,5 189,5 

196,16 202,31 203,21 905,31 231,12. 13 
ἀποφατιχός À 15,7 saepe B 32,16 33,11 

290,6 sq. χατὰ τὸ σχῆμα A 150,16 

ἀόριστον ἔχειν τὴν μεριχὴν d. τὴν ἀλήϑειαν 

ἐνδέχεται ἐπ᾿ ἄπειρον 

δέποτε ἄνευ 

τῶν χατὰ κατάφασιν καὶ 

ἀναγ- 

Α 59 

αἱ μὲν τὸν τρόπον ἀναιροῦσιν, 

ἀριϑινητιχός 451 

Α 190,27 

φατιχῆς mpoiídeme ἀποφατιχὴν δειχϑῆναι 

εἴ γε μὴ ἐνδέχεται ἄνευ κατα- 

B 222,25 cf. 281,1 288,7 sq. v. 

χαταφατιχός -- ἀποφατιχῶς λαμβάνειν 

B 139,6 κατηγορεῖν B 196,11 sq. 212, 

20 sq. 266,3 

ἀποφέρειν pass. εἰς ἀοριστίαν Β 155,16 

ἀποφεύγειν τὰς σοφιστιχὰς ἐνοχλήσεις Β 2,8 

ἀπογχωρίζειν logice ἃ 42,24 

ἀπροσδιόριστος opp. καϑόλου, μεριχός, 

προσδιωρισμένος Α 12,20 20,24sq. 42,30.31 

52,8. 11. 31 sq. 68,12 sq. 95,1 sq. 110, 
10 sq. 150,22. 23 208,1 sq. 240,9 211,11 
350,6 sq. 313,14 sq. 378,32 αἱ 4. 

μεριχαῖς ἰσοδυναμοῦσιν Α 222,14 228,10 

211,12 528,8. 4 825,21. 22 349,8. 9 sq. 
918,26 ἀπροσδιορίστως ὑπάρχειν A 950,20 

ἅπτ αἰστος (coni. ἀληϑὴς det) A 4,9 B 852,1 

ἅπτεσϑαι apud Plotinum A 1,22.23 geom. 

B 113,88 302,24 
ἁπτικός. ἡ á. αἴσϑησις A 14,6 B 214,2 

ἄρα. οὐχοῦν ἀληϑὲς ἄρα A 449,8 ὥστε. 

ἄρα B 210,4 ἄρα in apodosi, imprimis 

post εἶ A 2,4 17,7 14,2 15,19 21,6 

30,10 62,24 13,23 14,18 92/15 103,2.3 

104,11. 13. 16 106,22 110,32 450,17 al. 
B 3,23 8,14 15,13 23,16 29,11 40,1.23.29 

51,21 532,11 69,14 81,16 83,10. 15 
84,20 86,893.10 al. 4X st qe, ci dpa 

A 135,81 186,6 B 269,11 εἰ μὴ ἄρα 
- A 3829,34 390,15 415,19 418,8 421,6 

B 183,33 
ἀρετή Α 124,28 (τὸν xat 

281,28 301,16. 17. (σώματος) 18 al. 

A 341,8 cf. B 14,14 

B 39,21 sq. 
dp9pov grammat. B 259,27 μετὰ, ἐχτὸς 

ἄρϑρου A 11,24 20,80 343,10 348,6 
ob ταὐτὸν δύναται ἐν ταῖς προτάσεσι τό τε 

«ais 

ἀρετὴν βίον) 

def. 

διδαχτόν, ἐπιστήμη 

ἄρϑρον καὶ ὁ χαϑόλου προσδιορισμός A 

825,21 οἵ. 21,1 sq. 

ἀριϑμητικός B 97,4 98,19 (ἀπόδειξις) 101,6 

1.28 145.15 146,10 304,8 ϑεωρήματα 

opp. γεωμετριχά B 314,4 321,2. 6 a. B 

34,23 98,26 99,8 117,22 129,8. 4.1] 
126,8 140,23 145,15.28 239,13 301,13.14 

316,20 427,27 1| à. A 24,14 B 11,2 
99,25 100,91 101,30 118,10 sq. 33 sq. 
119,27 122,14 124,22 140,16 146,6 213, 
20 242,23 2301,2.9 sq. 302,4 808,31 

306,27 314,15 sq. 320,1 al. 



458 ἀριϑμός 

ἀριϑμός Α 17,6 sq. 245,1. 27 sq. 251,18 

B 11,20 256,24sq. def. A 18,15 sq. 343,19 

B 126,8. 9 260,13 sq. 336,30 401,14 sq. 

opp. μέγεθος B 771,9 123,22 321,12 sq. 

al. &xeivot (οἱ Πυϑαγόρειοι) πρώτας οὐσίας 

ἐχάλουν τοὺς d. A 92,9. 10 τῶν αἰσϑητῶν 

χοινὸν ὁ d. B 218,21 ἄπειρος χατ᾽ ἐνέρ- 

γειαν, οὐ τῇ γενέσει B 225,25 cf. 

226,9 sq. 

ἀσύνϑετοι B 397,31sq. ἐὰν τέσσαρες à. ἀνά- 

λογον ὦσι χτλ. B 13,158sq.. τῷ à. opp. τῷ 

εἴδει A 19,34 sq. B 286,29 κατ᾽ ἀριϑμόν, 

τῷ d. Opp. τῷ ὁριστιχῷ λόγῳ B 219,4 sq. 

πρῶτοι, δεύτεροι, σύνϑετοι, 

ὡρισμένος ἀριϑμῷ opp. ἀόριστος κατ᾽ 

ἀριϑυόν Β 316,21 sq. 

ἀρχεῖν A 18,11 240,9 268,18 325,20 

εἰς A: 94.5 *$0925,6 DU HI; d "C πρύς «t 

A. 918,5 /919:3. B. 171,29» - pass.» τινὶ 

A 49,18 51,28 127,0 320,24 333,26 c. 

partie. A 363,18 B.318,2 

ἁρμόδιος πρός τι Β 147,26 

ἁρμόζειν τί τινι Α 88,26 121,0 τὰς ὕλας 

πρὸς τὰ στοιχεῖα Α 285,16 τὸ ἡρμο- 

σμένον B 180.8 intrans. A 29,5 164,15 

404,17 405,16 B 254,11 264,18. 19 τινί 

A 20,6 186,17.18 B 11,1 16,28.30 ἐπί 
τινος À 19,3 67,26 137,16.23 158,29 

161,10 269,15 B 66,8. 6 18,2. 9 14,94 

16,25 101,4 140,29 250,6 254,10 285, 

4.6sq. πρός τι B 17,8 147,25 πρὸς τὸ 

δεῖξαι Α 131,6. ἁρμόσουσι δεῖξαι A 138,29 

ἁρμονία B 119,9 180,6.9 sq. 210,1 307,11 
def. B 308,28. 29 Δώριος, Λύδιος Α 5,8 

B 1.11.12. ἡ à τεσσάρων B 117,20 

&pp.ovtxóc. ἁ. ἐπιστήμη (def) B 213,19 
214,1.21 ἡ & B 119,27 (ἡ κατὰ τὴν 
ἀκοήν) 180,27 301,9 902,5. ὁ ἁ. B 117,22 

ἄρνησις Α 55,16 151,18.20 365,28 380,8.9 

ápvmnttxóc. τὸ d. μόριον, A 183,7 51,19 

55,19 62,29 63,7 sq. 365,2 τὰ mot- 

οὔὗντα τὴν ἀπόφασιν Β 196,6 

ἁρπαγὴ τῆς ᾿λένης B 387,11 390,10 

ἁρπάζειν. ἡ Ἑλένη ἡρπάγη Β 989,24 

ἄρρην B 352,21sq. τὸ ἅ. B 280,18. 19 
996,20 56. 

ἄρρυϑμος expl. B 151,7 sq. 

dpcevtzóc (φωναί Α 37,7 

ἀρτᾶν. τὸ μὴ ἐκ φυσιχῆς ἐννοίας ἠρτῆσϑαι 

Β 88,31 ἣ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν ἤρτηται 
B 147,11 sim. 148,10 

ἄρτι. δεῖ γὰρ d. εἰδέναι B. 84,93 
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ἄρτιος Opp. περιττός Α 17,6 sq. 18,17 

359,10 sq. B 65,93 66,4 6,5. 14 sq. 

68,10sq. 82,15 83,27 129,21 138,4 304,1 
319,26 al. ἀριϑμός B 314,18 def. B 61,16 

ἀρτίως A 10,23 39,30 B 236,20 

ἀρτοποιία Α 10,16 

ἀρχαῖος. ἐν τοῖς ἀ. ἀπομνημονεύμασιν 

B 118,18 οἱ à. B 238,4 
ἄρχεσθαι ἀπό, ἔχ τινος Α 10,82 sq. 11,3.4 

18,81 14,2 τὸ ἀρχόμενον τῆς συνϑέσεως 

A 18,80. 31 
ἀρχή opp. τέλος B 156,15 πρώτη B 48,9 

ζωῆς B 167,18 ὅτι ἀρχαὶ δύο εἰσὶ τῶν 

ὄντων Β 192,6 ἀρχαὶ συλλογισμῶν, ἀπο- 

δείξεων Α 2,24 sq. 305,28 314,23 388,1 (v. 

ἀναπόδειχτος) ἀναγχαῖαι, ἀποδειχτιχαί B 

83,10 ἐπιστήμη καὶ γνῶσις τῶν d. οὐχ ἂν 

εἴη διὰ συλλογισμοῦ B 439,24 cf. 220,2 

τὴν d. ἔχειν ix A 8,6 τὰς à. λαμβάνειν 

ἐχ ibid. 16 ποιεῖσϑαι τὴν d. A 10,8 

ἀπό τινος ibid. 99 11,1 ἐν ἀρχαῖς (τοῦ 

βιβλίου) A 71,27 B 18,8 28,24. 28 

191,12 1297,18 . 130,10 (131722 πύζας- 
ἀρχάς A 186,10 τὸ ἐν dpyr, αἰτεῖσϑαι, 

λαμβάνειν Α 241,38 243,21 452,29 

453,2. 14. 19. 88 4]. B 347,13.26 sq. 354,26 
355,8 356,29.530 366,18 403,13 404,2. 12 

408,2 sq. ἡἣ ἐν ἀ. αἴτησις A 452,14 

459,10.24 ἐξ ἀρχῆς A 175,2 171,16 

178,9 τὸ ἐξ à. αἰτεῖσϑαι, λαμβάνειν, 7) 

ἐξ d. αἴτησις expl. A 451,15 sq. B 112,27 

τὸ ἐξ d. ζητούμενον Α 451,21.26 ἡ ἐξ 

d. ὑπόϑεσις A 458,14.25 οὐδὲ τὴν d. 

A 1,28 
ἀρχοειδής compar. B 30,14 931,4. 19 

844,8 sq. 439,28 coni. ἁπλούστερον A 

84,91 coni. πρότερον B 87,11 255,22 

433,24 coni χαϑολικωτέρα B 100,17 

coni. αἰτιώτερον Β 208,15 

ἀσάφεια Α 52,82 τῆς λέξεως Α 155,8 

451,20 cf. B 50:21 51,5 61,18.21 

416,92. 30 τῶν συλλογισμῶν A 318,8 

ἀσαφής À 94,1 sq. 

ἄσημος (φωναῦ A 25,12 (Ovópas) B 141,17 

ἀσϑένεια. διὰ τὴν ἡμετέραν à. B 332,11.19 

ἀσϑενής compar. (τὰς ὄψεις) B 171,22 

ἀστήρ B 129,21 173,28 396,16 οἱ ἀπλανεῖς 

τῶν 4. B 171,15 

ἀστράπτειν B 64,8 

ἀστρολογία def. B 180,8 ναυτιχή, μαϑη- 
ματιχή ibid. 4. 28 sq. 
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ἀστρολογική B 182,28 

ἀστρολόγος B 183,2 

ἄστρον B 134,27 119,19 332,19.21 385,24 
τὰ νότια d. ϑᾶττον δύνουσι τῶν βορείων 

B 167,9sq. περὶ τῶν σχημάτων τῶν d. 

Α 888,6 sq. 

ἀστρονομιεῖν. ὅταν ἀστρονομούμενον ἡ τὸ 

ϑεώρημα A 306,1 

ἀστρονομία Α 255,20 306,8 B 856,9 

125.4 213,189.20 300,23 sq. 306,26 314,21 
ἀστρονόμος Β 145,28 180,20 230,20 

ἀστρῷος χύων B 134,29 213,9 
ἀσυλλόγιστος 1. e. οὐ συλλογιστός Α 4,8 

B 350,11 opp. συλλογιστιχός: συζυγίαι 
A 84,2. 7 al. B 315,4 sq. ἐν τῷ πρώτῳ, 

δευτέρῳ, τρίτῳ σχήματι A. 10,10 sq. 95,7 sq. 

ἐν πᾶσι κοινῶς τοῖς σχήμασι A 112,22 sq.al. 

τοῦτο ταῖς ἀ. ὑπῆρχε, τὸ ἐπὶ τινὸς μὲν 

ὕλης ἀληϑεύειν ἐπὶ τινὸς δὲ ψΨεύδεσθα! 

Α 349,28 συμπλοκαί (ἐν ἑχάστῳ σχήματι) 

A 61,17 sq. 298,13 B 151,21 sq. 190,25 

τρόπος ἃ 104,19 σχῆμα A 298,25 810, 

2.3 B 40,3 82,32 211,19 συλλογισμός 

B 294,16 τὸ ἀσυλλόγιστον A 91,9 326,11 

B 162,9 ἀσυλλογίστως αἰτεῖσϑαι A 301, 14 

λαμβάνειν B 253,26 συμπλέχειν B 151,4 

159,8 συνάγειν B 153,21 

ἀσύμμετρος (ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ) Α 

245,2 sq. 801,91 sq. 313,26 sq. 359,8 sq. 

B 16,22 21,9 (coni. καὶ μὴ «otvóv ἔχον 

μέτρον) 124,17 138,2 144,2.21 316,6.8 
319,15 329,14 

ἀσύναπτος Α 911,11 

ἀσυνάρτητος (προτάσεις) A 460,28 B 95,11 

Asyndeton ἃ 21,10.20 98,20 102,22 
104,6 106,25 107,5 110,94 135,24 
177,8 189,24 195,19 201,1 202,1 
205,24 223,21 224,18 409,6.15.16.23.24 

410, 11. 25. 26. 82 411,8. 9. 14. 20. 21 

417,99 419,9 425,117.18 4931,3.4. 16 
438,13 439,5 441,20.21 cf. 31,29 51,8 
232,18 

ἀσύνετος À 345,8.5.6 

ἀσυνήϑης (ἑαυτῷ) B 51,1 
ἀσύνϑετος (ἀριϑμοῦ B 397,31 sq. 

ἀσυντελής πρός τι B 361,0 εἰς B 402,25 
ἀσυνύπαρκτος (χατὰ τοῦ αὐτοῦ) A 15,16.18 

328,26 τὸ ἀ. A 310,2 
ἀσύστατος συζυγία A 40,86 41,16.31 42,1 

(coni. ἀσυλλόγιστοι) 283,12. 14. 16 

ἀσφάλεια. μετὰ ἀσφαλείας A 481,3 

αὐϑυπόστατος 459 

ἀσφαλής (ἔννοια) Β 150,24 

ἄσχετος (προτάσεις) ἃ 261,92 

ἀσώματος Α 8,11 15,14 sq. 16,1 249,25 at 
B 199,4 (δύναμις) 214.33 

ἀταξία (τοῦ μέσου) A 154,12 

ἅτε δή c. partie. A 242,16 251,11 280,16 

B 162,1 
ἀτελής A 250,29 sq. 274,3 281,33 sq. 

πρότασις A 21,939.94 πραγματεία Α 53,21 

logice συλλογισμοί expl. A 12,1 72,28 

115,32 163,24 185,17 195,21 298,21 
309,25 σχήματα expl. A 298,83 προ- 

τάσεις, συζυγίαι (coni. καὶ δεομένας τῆς 

δι᾿ ἀντιστρόφου βοηϑείας) A 162,8 expl. 

164,24 189,6 
ἄτερ κυβερνήσεως B 381,11 

ἄτιμος compar. A 13,10. 20 66,26 

ἀτυ ὴ B 420,18 
ἀτμιδώδεις ἀναϑυμιάσεις B. 422,20. 24 

ἀτμίς B 395,23. 24. 33 
ἄτομιος. ὅτι ἀργαὶ τῶν πραγμάτων εἰσὶ τὰ 

ἄτομα Β 129,12 

φυσιχὰ σώματα B 192,3 logice B 91,11 

sq. 219,19 257,13 244,18 215,8 ἔσχατα 

ἐν ταῖς χατηγορίαις τὰ d. B 233,28 ἡ d. 
οὐσία Β 250,81 εἰς ἔσχατον τὰ ἄ. χατα- 

λήγουσιν (αἱ οὐσίαι) B. 259,16 259,10. 14 

τὴν μέχρι τῶν d. διαίρεσιν A 212,9 

B 248,4 οὐδενὸς ἑτέρου χατηγοροῦνταϊ 

B 241,21 cf. 64,19 def. οὗ πρώτως 

χατηγορεῖται τὸ εἰδιχώτατον εἶδος B 254,9 

Opp. τὰ γένη, τὰ εἴδη B 253,13 τὰ ὑπὸ 

τὸ εἶδος d. A 21,14 cf. 18,31. 84 i. q. 
τὰ εἴδη τὰ εἰδιχώτα D 491,26 sq. τῶν d. 

" » , , ^ 

ὅτι ἐξ ἀτόμων τὰ 

οὐχ ἔστι γένος τὸ εἶδος A 335,2 ἄτομα τῷ 

ἀριϑμῷ i. q. τὰ μεριχά B 400,84. 8 τὰ 

μεριχὰ καὶ d. πάντα Α 211,1 τῶν d. 

ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν B 64,21 χατὰ τὰ 4. 

ΟΡΡ. κατὰ τὸ ὁριστὸν εἶδος B 110,7 d. ὁρισμός 

i. e. ἐφαρμόζων μόνῳ τῷ ὁριστῷ B 352,6 

ἀτοπία Α 145,11 

ἄτοπος À 1,5 6,18 8,1 106,25 107,5 110,33. 

34 431,15. 20.32al. B 16,2 89,3.4 sq. 255, 
14 258,4. 26 259,4 328,13al. συμβήσεται 

πλείονα ἄτοπα B 828,7 ὑπόϑεσις A 38,14 

εἰς d. ἀπάγειν A 90,28 B 254,21 258,29 

ἀπαγωγή Α 38,10 41,15 49,1 50,9 106,11 

107,34 110,29 al. B 249,14 258,2 διὰ 

τοῦ d. δειχνύναι À. 434,14. 18 

αὖ. πάλιν δ᾽ αὖ A 30,92 B 129,22 

αὐϑυπόστατος B 30,21. 29 220,1. ὃ 



460 αὐλητρίς 

αὐλητρίς plur. B 176,9. 10 

do9Àoc. τὰ d. coni. νοητά B 300,4.6 ἀύλως 
coni. χαϑολιχῶς À 46,31 

αὔξειν, αὐξάνειν pass. B 161,4. συλλο- 

γισμούς B 164,22 sq. ἐπ᾽ ἄπειρον Β 118, 

15 sq. κατὰ συνέχειαν B 280,28. 80 

291,9 intrans. opp. ἐχλείπειν B 338,11 

αὔξησις B 147,13 161,14. 21 τῶν λόγων 

B 164,9.16 sq. plur. τῆς σελήνης B 421,38 
αὐξητιχός. τὸ αὐξ. (opp. τὸ ϑρεπτιχόν, 

γεννητιχόν) A 14,5 δύναμις τῆς ψυχῆς 
B 438,26 

αὐτάρχης εἰς A 35,94 B 139,21.25 185,9 

286,94 αὐτάρχως A 286,98 B 117,13 

αὐτίχα B 344,9 

αὐτοάνϑρωπος B 241,28 

αὐτογραμμι΄ή B 100,20 

αὐτογωνία B 100,20 

αὐτοδίδαχτος B 411,5.11 

αὐτοζῷον B 241,28 243,24 

αὐτόϑεν À 1.1 5,24 84,15 115,30 117,6 

151,24 173,25 174,27 187,1 217,21 291, 

28 241,0 243,21 248,2.5 251,7 252,9 

263,13 264,7 284,2 287,9 383,21 B 45,18 

56,28 65,12. 27 82,30 148,15 185,12.15 
291,12 al. 

αὐτόισον B 241,28 943,24 

αὐτόχαλον B 241,28 

αὐτοχίνητος Α 11,34 35,4 sq. 36,4.5 38,4 

40,19 sq. 250,6 256,2 sq. 258,2 456,20 

B 6,21. 22 30,24 127,85 143,15 16',1'7 

218,20 408,13 
αὐτομαϑής B 411,4 412,9 

αὐτομάτην (coni. παρὰ τὸν σχοπὸν τῆς 

φύσεως) Β 580,10 sq. 

αὐτόματον (coni. τύχη) B 80,5 384. (dist. 

τυχηρόν) 381,15 384,93 385,12 

αὐτόπιστος À 2,27 24,9 353,21.22 B 2,19 

8,1 4,5.16 23,1.3 24,14 25,5 30,18 
94,18 39,17 41,17 127,22 129,29 161,21 

168,13 184,23. 24 226,14. 15 
αὐτοπραγία Α 341,8.9 

αὐτός. αὐτὸ ὅπερ DB 241,27 αὐτὸ xac 
ἀριϑμόν opp. οἷον αὐτό DB 279,0 τὰ 

μὲν πράγματα αὐτὸ τοῦτο πράγματα ὠνό- 

pacav A 242,28 sim. ibid. 30 ταὐτὸν 

τῷ ὑποχειμένῳ Α 11,20.26 12,11 22,7 

38,92 264,51 B 128,24 (ἣ τῷ λόγῳ ἣ 
ὁπωσοῦν ἄλλως) 329,7 opp. τῷ λόγῳ 

ἕτερος B 990,7 sq. ταὐτὸν γάρ ἐστιν εἰπεῖν 

Α 130,26 ταὐτὸν δὲ ἔστω εἰπεῖν Α 282.1 
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ταὐτὸν δὲ (ἐστιν) εἰπεῖν Α 69,32. 93. 109,2 

281,94 282,8 291,24 303,16.17 320,8. 10 
Β 54,17 94,17 328,8 330,6 331,33 ἐν 

ταὐτῷ δηλῶσαι 17,18 τιϑέναι B. 260,9 

κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχειν A 237,12 ὁ αὐτός 

i.e. Arist. A 427,3 

αὐτοσχῆμα B 100,20 

αὐτοτέλεια AÀ 2,38 

αὐτοτελής (πρότασις) A 2,22 (συλλογισμός) 
35,10 

αὐτοφυῶς Α 49,19 

ἀφαιρεῖν (opp. προστιϑέναι)͵ Α 26,9 sq. 

B 80,17 sq. math. A 254,10 sq. 306,21 

916,10 B 10,32 215,22 al. 

ἀφαίρεσις opp. πρόσϑεσις Α 26,3sq. B 

351,18 sq. τὰ χατὰ ἀφαίρεσιν, ἐξ ἀφαι- 

ρέσεως B 67,29 sq. 216,3 τοῖς ἐξ d. 

εἴδεσιν Α 8.11 ἐξ ἀφαιρέσεως λαμβάνειν 

B 174,5.6 ϑεωρεῖν B. 100,20 

ἀφανής À 416,9 sq. 

ἀφανίζειν τὸ σχῆμα B 182,95 

Σἀφερεπονία i. q. ἀπονία A 282,18 
ἁφή geometr. B 343,17 

ἀφϑαρσία χατὰ τὸν ὁριστιχὸν λόγον B 279,13 

ἄφϑαρτος B 218,19 τῷ ὁριστιχῷ λόγῳ opp. 
xat. ἀριϑμόν B 219,8. 4 

ἀφιέναι. ἀφείσϑω ὁ περὶ τούτου λόγος Α 

154,23 

ἀφίστασθαι (ἀπὸ) τοῦ xévrpou B 361,32 sq. 

perfeet. B 800,37. 28 τῆς αἰτίας B 174,34 

ἄφνω B 368,10 

ἀφορᾶν πρός τι Β 240,18 382,6 416,29 

ἀφορίξειν B 35,13. med. A 154,7 311,7 

B 65,9 69,18 τὸν σχοπὸν τῶν προχει- 

μένων ἀφοριστέον Β 181,26 

ἀφορμή (ἔξωϑεν) B 214,21 plur. (ἐντεῦϑεν 

λαβόντες ἀφορμάς) Β 121,4 (τῆς ἀπορίας 

τὰς d. δεδώχαμεν) 147,2 (ἀπάτης) 158. 

(ἐπιχειρημάτων) 409,26 (πρὸς γνῶσιν) 433, 
32. 94 480,19 

ἀφυής. οὐχ ἀφυῶς ἔχουσαν A 172,10 

ἄφυχτος superlat. A 307,5 

ἄφωνος i.q. χαχόφωνος Β 151,19 

ἀφώτιστος B 810,9 911,6 sq. 

ἄχολος A 418,17 sq. B 430,18 431,23 

ἄχρηστος, A 21,25 112,19.25 281,5 290, 

1 84. εἰς, πρὸς ἀπόδειξιν et sim. A 61,20 

66,6 68,15 305,5 809,18 312,22 al. B 3,6 
185,25 402,22 

ἄχρι €. gen. A 25,9 B 335,27 343,17 346,25 

352,29 396,22 410,31 411,25 

PTCUMP 
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ἀχώριστος. à. συμβεβηχότα B 63,11.14. 20 

84,28 393.25 sq. ἀχωρίστως ὑπάρχειν 
B 94,5.6 

ἄψυχος A 15,16 18,1 82,32 sq. 98,31 

104,25. 26 105,2.3 292,25 319,25 sq. 
385,2 349,22 sq. 396,20 sq. 410,13. 14 
B 171,10sq. 189,13 202,22 205,2 sq. 232, 
14sq. 292,19 sq. 405,16 411,19sq. 417,24 

βαδίζειν A 184,28 191,9 sq. Β 63,30. 51 
64,8 84,28 96,14 169,15.16 5323,19. 
20 καινοτέραν A 243,1.2 “πλείω τῆς 

dvayxaíag A 295,25 ἐπί τι B 1,10. ἐπ᾽ 

ἄπειρον B. 262,25 

βάδισις A 124,25 34. 136,7 sq. 131,14 sq. 

213,10. 11 

βαδιστικός B 96,14 cf. 350,18 

βάϑος (τῶν τοῦ σώματος στερεῶν) B. 420,3 

βαϑύς (λήϑη) B 214,26 
βαλανεῖον B 380,29 

βάναυσος. B. τέχναι A 8,16 sq. 

λογικαί Α 905,13. 11 

βάρος. ἀρχὴ τοῦ Q., ἀδιαίρετον β. B 209,18 sq. 

βαρύς B 67,18 68,11 189,18 οἰκεῖος τόπος 

ἐστὶ τῶν B. ὁ χάτω B 380,14 

opp. ὀξεῖς B 508,27 914,6 

βαρύτης B 380,13 584,25. 26 
βάσις (τριγώνου) A 13,5sq. 253,32sq. B 8,81 

178,277 sq. αἱ πρὸς τῇ β. γωνίαι B 212,10 

214,6 285,21.28 802,30 sq. opp. αἱ ὑπὸ 
τὴν Q. ibid. 81 sq. 

βέβαιος. ἔχει τὸ B. A 34,23 

B 322,28 

βεβαιοῦν OU ἐπαγωγῆς B 343,19 ὅτι 

B 369,81 pass. διὰ τούτων A 318,21 
βίαιος (κίνησις) B 384,28 

βιβλιοϑήκη. ἐν ταῖς παλαιαῖς 8. A 6,8 
βιβλίον i. e. Analyt. prior. A 4,26 5,25 

6,1.8 sq. 10,4.6 352,8 
B 39,8. τινὰ τῶν παλαιοτέρων β. A 145,6 

299,8 πάντα τὰ β. i. e. ἀντίγραφα A 261,28 

βλαστεῖν (γένειον) A. 153,5 

βλέπειν πρός τι A 92,2 εἰς A 808,98. 94 

βοᾶν. ὁ Ἄριστ. πανταχοῦ βοᾷ B 243,2 
βοήϑεια A 120,71 ἡ δι᾽ ἀντιστρόφου A 162,8 
βοηϑεῖν pass. A 307,11 

βόϑυνος B 434,26. 28 - 

βόρειος: ἄστρα B 167,8 sq. 168,8 sq. 180, 

20 sq. 396,11 πόλος B 178,1 

opp. 

φϑόγγοι 

βεβαίως ἴσμεν 

τὸ προχείμενον β. 

γένεσις 461 

βούλεσϑαι opp. δύνασϑαι A 472,19. 90 ὅτι 

τοῦτο βούλεται ('Aptaz.) et sim. A 126,94 

127,9 130,22 133,2 136,17 171,8.9 
173,21 111,4 196,25 205,8 220,29 953,25 
B 300,2 ἡ δὲ ἐλάττων... βούλεται 

A 105,93 sim. 167,13 B 48,0.11 i. q. 
significare A 64,21 136,1 B 39,3 

βουλευτιχός Α 312,15. 16 

βούλημα A 23,1 182,25 

βοῦς B 5,25 418,29 sq. 

βραχυλογία Aristotelis A 26,5 52,32 51,19 

Bp. ἐπίστασις A 111,28 

ἡμεῖς βραχέα A 242,18 

βρέχειν pass. B 91,7 sq. 

995,93 

8povcav B 353,20 

βροντή B 353,16 sq. 368,2 sq. 369,31 

910,10.12 311,10sq. 374,14 sq. 383,14 sq. 
βροτός B 246,23 

βρῶμα plur. B 378,10 417,12 sq. 420,6 

βυϑός. τὸ ἐν τῷ B. ὄστραχον A 169,2.21 

βωμός B 102,15 sq. 

εἴπωμεν 

βραγείσης DB 

Τάλα ἔχειν A 35,98 sq. 
B 21,12 sq. 

γάμος Α 321,30 

1495 voy oc B 352,18. 19 

γάρ nempe A 101,11.12 

215,11 

γαστήρ Α 463,2 sq. 465,18 B 16,14 180,15 

280,5 282,5 285,20 318,11 sq. 

γε c. partie. B. 199,12.18. 7: μήν B 65,33 

129,91 εἰ δὲ μή γε B 350,6 
γελᾶν B 96,9.12 

1eÀaczixós A 39,29 64,5.6 74,10. 11 

167,15 263,11.12 23,32 sq. 9275,90 

276,14.16 2386,15 303,26 sq. 415,11 

451,18 454,21 470,17 sq. B 44,28 sq. 

51,23 sq. 54,18 56,6.13 sq. 96,12 sq. 

110,8.9 159,11 sq. 201,233 sq. 223,18 

224,11 246,28 346,17 341,21.98 880, 

18 (Ὁ) 351,9 354,16 426,19. 20 al. 

γελοῖος A 345,5 B 85,19 88,11 

γέλως (σημεῖον) A 341,152 34. ὕλη γέλωτος 

1014. 22 

γένειον A 153,1. 5 

γένεσις coni χίνησις. Β 387,27 

κινήσεως B 391,22 χύχλῳ γίνεται B 395, 

481,18. 25. 26 

2365,12.13 B 

εἶδος 



462 γενετή 

11 34ᾳ. αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ὡς ὑπὸ χάρου 7, 

ὕπνου τῆς y. κατεχόμεναι B 314,24 τῶν 

πραγμάτων B 388,5 sq. τοῦ πυρός opp. 

αὔξησις, κίνησις B 161,21 τῆς σελήνης 

opp. αὐξήσεις, μειώσεις B 421,92 συλλο- 

γιοῦ Α 5,26 239,28 (opp. ἀνά- 

Aoc) 270,6 271,18 325,6.10 350,8.9 

B 65,15.17 192,4 τῶν σχημάτων 

A 818,6 τὰ ἐν q. xal φϑορᾷ (πράγματα) 

A 66,9 B 384,16 390,13 436,9 459,8 
ἀδύνατον ἐν τῇ T. expl. A 169,2 sq. 

ἄπειρος τῇ y. Opp. κατ᾽ ἐνέργειαν Β 225, 

20. τὴν γ. ἔχειν ἐκ A 829,21 B 55,16 

980,24. 26 
γενετή. x γενετῆς B 214,19.20 433,13.14.28 

γενητός coni. φϑαρτός B 110,18 opp. 

ἀγένητος Β 135,12. 18 

γενιχός logice A 345,9 941,14. ἐπιστήμη 

B 20,25 (coni. χαϑόλου) 23,6 compar. 

coni. χαϑολιχώτερον B 234,24 ἐπιστήμη 

B 118,4. 19 superlat. A 73,29 270,24 

211,5 sq. 273,11 313,12 B 186,11 190, 
18.23 200,19.20 220,2" 221,4 sq. 226,1 

248,9 966,23 γένος B 187,16 193,14. 

15:80. 195, 19'sg- 219/23. 241718. 19 
335,21 — γενιχὰ προβλήματα B 409,21 — 

1. πτῶσις À 335,14. 20 sq. 

γεννᾶν γραμμήν A 67,5 τετράγωνον B 

112,29 χύχλον B 128,12 τὰς προτάσεις 

B 101,12 pass. ot συλλογισμοί A 61,12 

ἀριῦμός B 421,21.28 

φϑαρτός A 68,14 
γέννημα ᾿Αριστοτέλους Α 0,1 
γέννησις (opp. αὔξησις) B. 161,14 

γεννητιχὸς προτάσεων B 87,18. τὸ γ. A 1455 

(opp. τὸ ϑρεπτιχόν, τὸ αὐξητιχόν) 

γένος. τὸ τῆς φιλοσοφίας y. B 215,9 logice 

(dist. διαφορά, εἶδος) A 14,94 17,2 18,91 

19,11 sq. 82,21 39,20 311,1 348,23 398,8 
B 35,13 234,19 sq. 251,14 253,13 πρότερον 

τῶν οἰχείων εἰδῶν Α 6,9 τοῦ εἴ. χαϑολι- 

χώτερον DB 19,91 ὅλον τί ἐστι B. 15,11 

ἐχ μερῶν τῶν εἰδῶν συγχείμενον Β 402, 

γεννητός coni. 

8.9 ἐν τῷ τί ἐστι χατηγοροῦνται τὰ Y. 

χαὶ αἱ διαφοραὶ τῶν εἰδῶν οὐ μόνον ἐπὶ 

τῆς οὐσίας ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων χατη- 

γοριῶν B 249,12 ef. 399,30 400,27 τὰ 

γ. συνωνύμως χατηγοροῦνται B 361,8 ὡς 

γένος κατηγορεῖσθαι A. 39,21 212,32 τὰ γ. 

ἕπονται τοῖς εἴδεσιν B 419,4 ἐπισυνάγεται 

ἐχ τῶν εἰδῶν DB 451,12 πρὸς διάχρισιν 

I INDEX 

τῶν ἑτερογενῶν λαμβάνετάι ἐν τοῖς ὁρισμοῖς 

A 52,27 sq. διαιροῦνται εἰς τὰ εἴδη τὰ 

εἰδικώτατα διὰ μέσων τῶν διαφορῶν 

Β 402,31 ἀδύνατόν ἐστιν ἀπόδειξιν γενέσϑαι 

ὁρισμῶν xal γενῶν Α 308,19 sq. 313,18 
214,10 cf. 306,16 γένος ἀνώνυμον opp. 

ὠνομασμένον B 399,82 sq. 418,21 sq. 

opp. διαφορά B 404,7 409,16.23 χοινὸν 

1. B. 35,11. πάντων τῶν ὄντων B 200,9 sq. 

τὰ χαϑολικώτατα y. A 211,010 306,16 v. 

γενιχός, διαφορά, εἶδος 

γένυς. τὴν κάτω, τὴν ἄνω T. κινεῖν Α 84,22 8α. 

B 5,24.25 49,22 216,4 849,20.21 358,24 

γέρων Α 50,14 sq. 

γεῦσις B 214,3 
γεωμετρεῖν A 253,2.3 B 88,12 sq. τὰ 

ἐπίπεδα Α 3306,91 

γεωμέτρης A 61,13 253,31 B 8,29.31 84,28 

36,9 sq. 61,15 72,4 85,22 sq. 98,25 99.1 
100,11 102,23.24 105,9 sq. 113,4.25 

119,8 123,8 sq. 125,25.26 126,18 129,15 

1392,28 140,18 142,12 145,15. 21 sq. 

179,7 181,26 182,14 183,13 1 (scil. 

ἀναλύσει) χρῶνται ot y. A 5,11 ef. B 162,16 

χεχρημένοι πολλάχις αὐτῇ (Scil. τῇ εἰς 

ἀδύνατον ἀπαγωγ) Α 49,17 sq. cf. 246,22 

251,15 359,7 B 16,23 138,2 239,11 214, 

26 501,16 302,17 316,19 361,16 παντα- 

χοῦ τὴν καϑόλου παραλαμβάνει πρότασιν 

A 254,12 οὐ πρὸς ἣν λαμβάνει εὐθεῖαν 

ποιεῖται τὰς ἀποδείξεις ἀλλὰ πρὸς ἣν νοεῖ 

B 133,1 

γεωμετρία Α 24,14 66,31 sq. 190,6 306,9 

339,22.29 B 11.1.8 36,16 85,22 86,2 

99,25 101,9.17.30 102,6. 7.20 115,4.5.6 

116,20 118,9 119,5.26 120,7. 20. 22 
122,15 1283,11 124,3. 16.17 140,16 144,26 
146,1 sq. 162,27 181,10sq. 219,19 215,17 

242,25 265,24 301,9 302,9 sq. 306,24 

314,15 sq. 319,3 320,29 al. τῶν ἐπιπέδων 

ἐπιστήμη ἐστίν Α 336,20 sq. περὶ τὰ ἐπί- 

πεδα ἔχει opp. στερεομετρία B 102,11 

119,14 sq. ἀχριβεστέρα ὀπτιχῆς, ὅτι ἡ pev 

(γ.) τὰ συμβαίνοντὰ αὐτοῖς καϑ᾽ αὑτὰ τοῖς 

σχήμασι xal ταῖς γραμμαῖς ἄνευ πάσης ὕλης 

ἐπισχοπεῖ Β 800,9 cf. 100,17 sq. 

γεωμετρικός A 259,0 sq. 306,9 B 91,8 sq. 

98,18 304,8 διδασχαλία A 10,28 ζῆλος A 

84,26 μέϑοδοι & 259,50. ϑεώρημα B 3,26 

148,9 sq. (ορρ. ἀριϑμητικόν) 314,3 319,1.12 

321,2 ἐπιστήμη B 86,4 100,10 ἀπόδειξις 
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B 101,8 ἀρχαί B 115,6. 116,21 120,13 
149,8 sq. 320,28 ἐρώτημα B 145,15 sq. 

γεωμετριχῶς B 112,35. ἀποδεῖξαι D 265,20 

γεωργία Α 10,16 

γεωργός A 10,15 

γῇ À 93,23.24 111,3 B 92,111 128,20 115,25 sq. 

900,28 585,17 sq. 384,15 
γὴν ἑστάναι B 22,15.17 

παντὸς χεῖται Β 12,21 128,20. σφαιροειδής, 

σφαιριή B 2989, 80. 82 sq. πτερωτή 

B 46,13 γαῖ πλείους, μία q7, B 13,1 sq. 

τὸ σχίασμα τῆς y. À 255,171.18 ἡ τῆς 
γῆς ἀντίφραξις v. ἀντίφρ. 

γῆρας Α 152,16. 25 158,4 

γίνεσθαι. μηδὲν ἐχ τοῦ μηδαμῇ μηδαμῶς 

ὄντος γίνεσϑαι Β 35,23 41.11 sq. γινόμενα 

(πράγματα) def. B 383,4 

B 235,10 ἐνταῦϑα γενόμενος Α 6,14 

92,4 53,6 ἐχεῖσε A 39,31 
τρόπου προτάσεσι A 45,10 

γενέσθαι A..59,10 

γινώσχειν. ὁ γινώσχων xal ἡ γνῶσις xal τὸ 

γινωσχόμενον D 88,1 sq. cf. A 1,15 sq. 

τὸ γινῶσχον ἢ νοῦς ἐστιν ἢ διάνοια T) δόξα 

€ , iJ 

οἱ οἰόμενοι τὴν 

ἐν μέσῳ τοῦ 

ἐπ᾿ ἄπειρον 

ἐν ταῖς μετὰ 

ἐν χριῷ 

ἢ φαντασία A 1,19 τῶν qd. τῆς Ψυχῆς 

μορίων Α 3,20 ἐχ τοῦ γινωσχομένου τὰ 

αὐτὰ τρία εἴδη εὑρήσεις Α 4,5 ἢ μαν- 

ϑάνοντες παρ᾽ ἑτέρου γινώσχομεν ἢ εὑρί- 

σχοντες αὐτοί B 3,32 cf. 20,5 ἁπλαῖς ἐπι- 

βολαῖς À 1,239 ἀϑρόως «oi ἀμερῶς A 32,20 

ἐξ αἰσϑήσεως Β 4.6 εἰ γινώσχομεν τὰ πράγ- 

ματα, ἕχαστον δὲ γινώσχεται διὰ τοῦ οἰχείου 

δρισμοῦ B 234,18.19sq. τῶν προτέρων μὴ 

ἐγνωσμένων ἀδύνατον τὰ δεύτερα γνωσϑῆναι. 

γινώσχομεν δὲ τὰ πρότερα ἢ πάλιν δι᾽ 

ἀποδείξεως... 7) χρειττόνως 7, κατὰ ἀπόδειξιν 

Β 258,1 84. 

συλλογισμῶν γινώσχομεν, ἀλλ᾽ 7, δι᾽ ὁρισμοῦ 
ἢ δι᾿ ἀναλύσεως 7, διὰ διαιρέσεως Β 353,5 sq. 
959,7.8 γινώσχειν χρὴ ὅτι B 9,30 c. inf. 

B 484,15 τὸ γνωστόν A 1,11] B 888, 

1.28 

γλαφυρός (ϑεώρημα) A 53,23 
adv. A 69,1.2 

γνήσιος (βιβλίον) Α 1,8 6,7 

γνώμη (τῶν ἀνϑρώπων) A 472,8 

γνώμων B 18,2 

γνωρίζειν. τοῦ γν. δύο εἰσὶ τρόποι Β 12, 

1654. cf. 17,1 sq. opp. ἀναμιμνήσχεσθϑαι 

B 12,20 opp. πρώτως μανϑάνειν ibid. 28 

i. q. δηλοῦν B 367,12 

οὐ γὰρ ἀεὶ τὰ ἀγνοούμενα διὰ 

compar. 

Ἰραμμή 468 

γνώριμος Α 187,18.31 τῷ ἄχρῳ, πρώτῳ 

ὅρῳ, τῷ μέσῳ A 474,21 sq. 

γνώρισις. τοῖς δύο τρόποις τῆς γν. B 16,98 

cf. 14,2sq. dist. εὕρεσις B 14,5sq. dist. 
γνῶσις Β 11,11 

γνῶσις Α 4,9 sq. 416,32 coni. ἐπιστήμη 

B 342,94 μέση ἐστὶ τοῦ τε γινώσχοντος 

xai τοῦ γινωσχομένου À 1,1ὅ 54. cf. B 

88,1 sq. dist. εὕρεσις B 14,2 5ᾳ. ὃ 

τρόπος τῆς yv. B 16,20 δύο τρόποι 

B 254,29 αἰσϑητιχή B 4,30 sq. 

αἰσϑήσεως B 18,7 εἴ, 215,4 διανοητιχή 

B 5,8sq. expl. 12,8 sq. ἄμεσος B 286,11 

χαϑαρά, ἀμυδρά B 361,6 sq. 

B 458,1 sq. 436,16 sq. διὰ τῶν ὁρισμῶν 

B 235,4 διὰ συλλογισμοῦ B 323,32 

συλλογισμοῦ B 324,11 

Tv. σπινϑῆρα χρυπτόμενον B 214,95 ἡ 

ἡμετέρα qv. B 225,11.14 

χατὰ τὰ εἴδη γίνεται B 332,12 

γνῶσιν προηγήσασϑαι B 290,20 

αὐτῶν dv. B 808,117.19 γνῶσιν Aap- 

βάνειν, αἱρεῖν τινος D 12,20 13,28 215,4 

τὴν πρώτην γν. αὐτῶν αἱροῦντες B 17,26 

διὰ τῆς 

τῶν ἀρχῶν 

ἄνευ 
τὸν ἐν ἡμῖν τῆς 

ἣ oq ἡμῖν 
χατὰ 

7| περὶ 

εἰς γνῶσιν ἡμῖν ἐρχόμενα B 15,22 plur. 

A 2,18 ἀποδειχτιχαί (coni. ἐπιστῆναι) 

B 429,26 τῶν ἀρχῶν B 433,17 

γνωστιχός. τῶν vv. τῆς ψυχῆς μορίων 

ἈΠ2. 5.2... 18 qv. δυνάμεις A 32,17 354, 

l7sq. ἕξεις Β 436,14. αἴσϑησις B 213.24 
τὸ γνωστιχώτερον (coni. ἀκριβέστερον) 

Β 486.18 

γοῦν excipit orationem post parenthesin 

B 335,21 388,7 in apodosi B 418,23 

i. q. οὖν B 338,33 339,10 saepe in seq. 

γραμματικός Α 21,117.18 191,26sq. 214,1 

B 351,9 354,4.5 τὰ yp. B 265,20 ὁ qp. 

A 24,17 (opp. φιλόσοφος) 25,10 275,27 

B 240,10 ἡ vp. (ἀρχὴν ἔχει τὰ στοιχεῖα) 

A. 24,18 131,11. 12 

105. v. ἡ Α 66,335q0.67,184,28 190,1 sq. 246,7 

B 36,13 59,27 62,26 14,25 sq. 269,11 214, 
26 215,2 302,18 304,1 390,19 391,9 392, 
29 sq. al. àv λόγον ἔχει τὸ σημεῖον πρὸς τὴν 

γρ.. τοῦτον τὸν λόγον ἔχει yp. πρὸς ἐπιφάνειαν 

A 480,9sq. πᾶσα qp. 2 χαμπύλη ἐστὶν 7, 

εὐϑεῖα D 67,14sq. def. B 60,24sq. 120,21 

123,28 314,18 544,253.24 def. εὐϑεῖα, 
περιφερής, ἑλιχοειδής, χαμπύλη B 9,16. 

11 60,24. 2 61,8 sq. 124,1 401,6 sq. 

3l sq. opp. σχῆμα B 63,1.2 265,25 



404 γράφειν 

ἁπλῶς opp. ἐν ὄψει B 100,18. 21 ἄνευ 

πάσης ὕλης Β 800,10 ποτέρα χαλλίστη, 

ἡ εὐϑεῖα 7| 7 περιφέρεια Β 146,5 

γράφειν ὀξύρυγγον 7, στρογγύλον γαραχτῆρα 

opp. ἁπλῶς yp. À 5,9.10 B 1,18 ἐπ᾿ 

εὐϑείας A 65,21 geom. A 352,11 454,44 

B 103,20 111,24 sq. 130,7 155,31 παντὶ 

χέντρῳ wai διαστήματι χύχλον B 35,25 

129,0 --- περὶ τινος B 102,28 331,29 

ἡραφὴ A 9$1,24sq. 226,5 299; 2:9. 11 

B 107,17.19.20 108,6 ἡ λέγουσα Α 58,23 

B 107,21 geom. B 104,1 

γραφιχός (σφάλμα) Α 145,6 261,27 

γρυπός def. B 61,21 

γρυπότης Β 61,28 
γυμνάζειν τὸν λόγον Α 41,14 169,27 208,21 

266,4 289,5 299,22 804,11 340,3 381,10 
B 50,22 230,11 244,12 250,21 254,16 

318,19 339,19 388,21 415,19. τὰ λεγόμενα 

A 15,12. τὰς ὑποϑέσεις Α 261,24. 25 

γυμνασία πραγμάτων (coni. χρῆσις) Α 9,8 

γυμναστική D 14,16 

γυμνὸς τῆς γρήσεως A 9,1 

γυνή (opp. παρϑένος) A 50,16. 11 sq. 521, 

28 sq. 

q19bepzAaotUxós (τέχνη) B 382,16. τὰ γ. 

ibid. 19. 90 
γωνία (ἡμιχυχλίου) A 254,1 sq. 982,18 sq. 

(ἀπλῶς) B 3,28 13,16 sq. 1518 sq. 

18,( 19,21 80,18 113,6 sq. 116,12 sq. 

126,18. 19. 182,24. 25 191,15 302,18. 20 

303,2 428,11. 12 al. def. B 401,21 sq. 
j ὑπὸ ya8 B 9,92sq. 113,9 
μείζονος γ. ὁρώμενα B 118,22 sq. ὀρϑή, 

ὀξεῖα, ἀμβλεῖα, ἐκτός, ἐντός, ἐφεξῆς, πρὸς 

τὰ ὑπὸ 

M , t ' δ , - 2 τῇ βάσει, ὑπὸ τὴν βάσιν v. ἢ. v. 

Δακχτυλιαῖος B 133,8 

δαχτυλοδειχτεῖν B 359,10 

δάκτυλος À 15,27 

δᾶν i. e. δὴ dv v. δή 

δανείζειν med. Β 383,15 

δάνειον Β 380,50 

δάνος B 380,30 

δέ. οὕτω δέ in apodosi B 222,12 261,10 

268,16 274,27 326,10 327,9.14 

δεῖ. Α 9,22 sq. 329,94 sq. (ἔνεστιν ἐν τῷ δεῖ 

1j εὐϑεῖα) 894,11 πολλοῦ γε (δεῖ Β 313,16 

ttvóc πρός τι À 32,2.4 δέον (ἐστί) 

I INDEX 

A 384,11 415,24.26 424,8 495,1. 4. 28 
428,10.21.28 429,29 430,6 451,92 459,5. 
19.30 4553,6.29 B. 184,14. χρόνος δέων def. 

A 2342,10 sq. δεόντως Α 10,5 ἐδέετο 

A 11,14. δέεται Β 24,10 31,2 128,99 
εἰς A 215,19 21,8 τὸ δειχϑῆναι δεόμενον 

B 233,26 

δειχνύναι ἃ 166,2. iq. ἀποδεικνύναι 

B 184,14 sq. al. πᾶν τὸ δεικνύμενον ἡ 

δειχτικῶς δείχνυται. . . 7j ἐξ ὑποϑέσεως 
A 241.8.0 πᾶς ὁ δειχνύων OU ἑνὸς τῶν 

τριῶν σχημάτων δείχνυσι À 483,29 διὰ 
τοῦ ἀδυνάτου ἃ 209,10 224,13 284.18 

opp. δι᾽, ἐπ᾽ εὐθείας A 236,24 B 16, 

22.94 294,2 34. δειχτιχῶς Α 291,21 sq. 

440,22 sq. δείχνυσϑαι OU ἑαυτῶν A 115, 

33 187,9.13.29 αὐτόϑεν B 297,12 τὸ 
ἀδύνατον Α 205,28 211.17 κχύχλῳ, oU 

ἀλλήλων A 414,9 415,20 sq. ὅπερ ἔδει 

δεῖξαι Α 57,12 174,8 B 15,19 al. περί 

τινος (fort. διδάξας) À 424,50 εἰ A 105,19 

224.11 236,94 c. infin. A 69,30 123, 
14.18 209,31 223,13 148,19 166,28 445,5 
441,11 448,4 B 250,8 348,2 349,14 
391,25 408,83 409,5 426,16 al. 

δειχτιχός Α 166,5 167,9  logice τινός 
À 454,9 ἡ 9. δεῖξις opp. ἡ δι᾿ ἀδυνάτου 
A 299,11.12 439,16 sq. i. 4. ἐπ᾽ εὐϑείας 

B 2917,11 “τὰ 9. A 440,13. 14. 451,20 

δειχτιχῶς δειχνύναι Α 115,33. 457,13 

opp. δι᾿ ἀδυνάτου A 2917,21754ᾳ. 440,22 sq. 

δειλία opp. ἡ ϑρασύτης B 806,17 

δεῖνα À 816,12sq. B 5,28 21,11 52,91 
285,13 

δεινός. πάνυ δεινῶς À 12,96 

δεῖξις ᾿Αριστοτελιχή A 118,16 τελεία Α 256,4 

καϑολικωτέρα A 381,11 τοὺς τρόπους 
τῶν ὃ. Α 200,13 cf. 297,26 διὰ (τοῦ) 
ἀδυνάτου Α 121,ῦ 129,21 209,8.11 212,2 
215,20.21 229,14]. opp. δι᾿ ἀντιστροφῆς 
A 264,2] εἰς τὸ ἀδύνατον Α 91,81 

210,19 τοῦ ἀδυνάτου 124,51 189,8.13 

διὰ τῆς ἀδυνάτου ὃ. À 163,94 εἰς ἄτοπον 

A 125,16. 11.19 διὰ τῶν ὅρων (opp. ἡ 
εἰς ἄτοπον ἀπαγωγή) A 127.9. «ac^ εὐθεῖαν 

opp. δι᾽ ἀντιστροφῆς A 164,29. 28 ἐπ᾽ 
εὐθείας A 439,26 opp. δι᾿ ἀδυνάτου 

B 19,10 271,1 sq. 291,10 sq. 291,11.12 

ποία ὃ. χρείττων καὶ μᾶλλον πρέπουσα τῇ 

ἐπιστήμῃ (7| καϑόλου, fj μεριχή, 7] κατα- 

φατική, ἡ ἀποφατιχή) D 211,4 sq. δι᾽ 
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ἐπαγωγῆς B 49,20 διὰ παραδειγμάτων 

A 188,30 διὰ τῶν γνωριμωτέρων À 187,18 

διὰ σημείου A 482,7 
B 284.18 ἀναλυτιχαί i. 4. ἀποδειχτιχαί 

B 256,26 257,2 διαλεχτιχαί B 265,16 

χύχλῳ (coni. διάλληλος) A 414,10 sq. 

B 5395,15 sq. 

δεχάς B 47,29 67,20 69,24 112,10 225,24 

δεχτικός τινος B 61,20sq.. νοῦ καὶ ἐπιστήμης 

A 19,988 17,5 18,26 74,10—12 B 44, 
29 sq. 51,24.25 54,18 57,9. 10 11,15 sq. 

1323,13. 14. 159,11 sq. 164,26 237,12 239, 

20 351,7. 14 352,31 401,25. 21 al. προσ- 

διορισμοῦ Α 25,24. τῶν ἀντιχειμένων À 

345,81 

καὶ ὑγιείας Α 2328,97 

τῆτος B 33,22. 29 68,6 

μένου À 216,15 

ἀπὸ τῶν ὁρισμῶν 

τῶν ἐναντίων B 3170,23 νόσου 

ὄψεως καὶ τυφλό- 

τοῦ κατηγορου- 

χρωμάτων ibid. 18 

δένδρον B 425,5 sq. 425,26 sq. 

δέρμα B 5,16 

δεσμεύειν. πρὶν δεσμευϑῇ ἡ Ψυχὴ τῷ σώ- 

ματι À 468,1. 2 

δεύτερος. τὰ ὃ. b 120,10 254,271.50 255,7. 23 

χατὰ τὰ ὃ. B 169,7.8 (v. μέτρον) ὃ. ἀριϑινοί 

B 891,92 54. δεύτερον adv. (opp. πρότερον) 

A 4,94 i. q. δίς (opp. ἅπαξ) A 81,8. ὃ 

δευτέρως Β 12,18 402,19 405,26. 21 

δέχεσθαι ex τῆς αἰσϑήσεως et sim. A 2,7. 
32 sq. τὸ μηδέτερον τούτων (τῶν ἀντι- 

χειμένων) δεχόμενον Α 245,92 ὡς 

interpretari & 18,0 assentiri B. 0.22 

in apodosi post εἰ A 225,24 DB 106,19 

οὕτω δή post ὥσπερ A 29,20 146,2 

312,11 B 66,3 214,29 219,27 237,26 
219,19 3232,21 λέγω, φημὶ δή Α 14,4 

16,90 18,4 149,7 152,1 al. B 1,5. 1.4.6 
1,22 8,12 10,14 13,9 14,23 32,3 al. ἀλλὰ 

δή A 125,6 209,20 B 214,93 δὴ οὖν 
B 4,16 219,11 àv i.e. δὴ 4v A 41,16 
(v. Add. et Corr.) B 156,22 301,9 

δηλαδή A 1,24 Β 388,16 
δηλητήριος (odppaxov) B 2,9 

δηλος. ἐπὶ τοῦ ὃ. οὐ πάντως ἀνάγχη χαὶ τὰς 
προτάσεις δήλας εἶναι À 255,115sq. δηλονότι 

scilicet A 3,93 13,9 B 39,12 51,12 52,22 ἃ]. 
δήλωσις B 3619 

δηλωτιχός τινος ἃ 234621 B 558,13 

262,25. 24 512,12 315,9 419,4. 14. 20al. 
δημιουργεῖν B 245,25. pass. B 812,1 

δημιουργιχὸς νοῦς D 243,6 λόγος ibid. 

10. 14 cf. vs. 1 243,5. 14. 22. 24 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 

e 
E 

διαιρεῖν 465 

δημιουργός B 215,2. λόγος ibid. 1 (?) 

δημώδης μουσιχή B 180,7 

δήπου Α 14,10.28 142,12 174,8 291,22 

298,24.95 al. B 42,14 43,15 185,14 
202,32 al. 

ἡπουϑεν B 46,14 

tá. ἡ Oud πρόϑεσις πολλάκις αἰτίαν δηλοῖ 
A 35,18.28 διὰ τὸ c. inf. i. q. 

τοῦ B 22,11 301,24 

διαβάλλειν pass. B 6,l 

διαβήτης geom. B 128,11 

ὃ 

ὃ 

ἕνεχα 

“διαβιβάζειν logice A 241,19 

διαγινώσχειν À 15,17 B 249,20 

διάγραμμα À 148,11 177,19 178,19 181,6 

213,29 214,38 282,23 285,19 3171,12 

919,93. 19. 29. 375,9 412,71. 18. B 333,21 
διαγώνιος. at ὃ. opp. at ὑπάλληλοι προτά- 

σεις 819,4 ἡ ὃ. i. q. ἡ διάμετρος B 

14,26 15,8 104,5 

διάδηλος B 322.20 
διαδιδόναι pass. (τὴν τοῦ φωτὸς ἐνέργειαν) 

B 5309,10 

διαδοχή. κατὰ διαδοχήν B 421,6 

διαζευχτιχὸς σύνδεσμος (opp. παραδια- 

ζευχτιχός) Α 17,24 18,28 245,5 B 171,11 

ὃ ἐκ διαξζευκτιχοῦ (τέταρτος. πέμπτος τρόπος 

ὑποϑετιχός) Α 245,893. 34 

17,29 18,6. 8 

διάζξευξις opp. 

expl. ibid. 36 τῶν 

ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν Α 245,4 

διάϑεσις Α 80,31 sq. B 20,18 dist. ἕξις, 

ποιότης À 288,19 τῆς Ψυχῆς A 2341,16 

ἐν τῇ φυχῇ D 131,9 

ἄγνοια (opp. 

B 150,21 sq. 

διαιρεῖν εἰς geom. B 371,6 pass. τῇ στιγμῇ 

B 392,29 arithm. B 397,935 sq. δίχα B 61, 

16.17 τὰ σιτία B 382,95 dist. ἀφαιρού- 

μενον, Opp. συντιϑέμενον Α 26,10 sq. 
logice A 4,5 20,1 (συντόμως) 207,16 

πραγματωδῶς) 246,011.13 B 55,7 152, 

15 153,4 19L18 200,14 235,25 238,11 

320,15 (ἀχριβέστερον) 332,6 

B 151,1 236,5 τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ Ψεῦδος 

A 269,19 3178,56. 37 819,8 480,65. B 

323,25 66,1 135,7 140,21 328,10 κατά τι 

A 41,27 B 392,31 τινός B 326,0 ἐχ 

A 319,21 τὸ ἀληϑὲς ἐκ τοῦ ψεύδους B 24,2 

ἀπό B 33759 εἰς A 5,25 143 18,18 

19,29 260,1 273,2 307,17 311,6. 1 3138, 

30 

Σ 

διαζευχτιχῶς 

f 

ξ ἀχολουϑία A 944,ῦ.98 
* Ε 

χατὰ διάξζευξιν 

ἡ κατὰ διάϑεσιν 

ἢ κατὰ ἀπόφασιν) expl. 

διχῇ, δίχα 



400 διαίρεσις 

23l B 33,4 35,19 36,14 55,8 11,18 

19 320,13 324,1 sq. (προσεχῶς) 

25 359,18 392,94 394,24 401,2 sq.al. 

byepéocepov τὸ διελεῖν εἰς μεγάλα μόρια 7, τὸ 

εἰς μιχρότερα α 818,28 sq. med. B 152, 

coni. μεμερισμένος (εἰς) 

Q2 t2 — t2 

-1 

- 0C - b € C» 

Qo 

[0] 

16 διαιρετός 

B 390,24.33  éimx' ἄπειρον B 225,29 

969,16 393,94 394,6 «à ὃ. B 260,15 
356,15 sq. 357,30 — διαιρῆσαι B 891,18 

352,28 401,29 410,21 411,19. 21 
διαίρεσις geometr. B 392,50 τοῦ βιβλίου 

A 5,25 opp. non πρόσϑεσις sed σύνϑεσις 

A 26,2 sq. logice A 41,26 (ποιχιλωτέρα) 

69,2.13.22.29 147,0 242,22 (τῶν γενῶν) 

312,25 B 36,6 64,13 65,9 127,21 129,25 

191,11 194,18 235,12 329,29 951,24 sq. 
353,2 402,92 sq. τὴν λέγουσαν A 396,3 

τῇ ὃ. ἄπειρα B 219,227. ἐπ᾿ 

B 225,92 opp. σύστασις ἃ 18,18 

ἀνάλυσις B 353,6 plur. opp. ἀνατομαί 

B 417,6 sq. τὸ. ypfjouov crc ὃ DB 

403,9. 171 ἐλλιπὴς A 28,90 ef. 1,12 
ἀνελλιπήῆς A 29,9 ὑγιής A 245,10 ὃ. 

ποιεῖσϑαι Α 1,11 (μετὰ ἀποφάσεις) 245, 

20.95 26,11 483,2 B 29,17 94,8 

98,20 125,7 194,10 (ποιεῖν) B. 224,15 al. 

ἀπό τινος À 43,20 69,15 εἰς (xà κεφάλαια) 

A 1,9 318,30 sq. B 

A 19,6 41,53 308,22 
μανϑάνειν, λαμβάνειν sim. Α 1,14 45,7 

95,24 sq. 240,32 sq. 245,11 398,20 

402,297 B 249,27 353,21 403,6. ( 

(τῆς) ὃ. δειχνύειν, συλλογίζεσϑαι Α 40,14 

B 349,6. 1. 217. 28 350,1 sq. 

ρεσιν τὴν ὑπόϑεσιν προάγειν, ποιεῖσθαι 

A 245,0.9 προϊέναι A 9511.11] 

ἑχάστην ὃ. 1014. 8 

12 τὴν ἐν 8. ὑπόϑεσιν expl. A 244,96 

ἄπειρον 

opp. 

0. ederet πὶ 

ἀπό, ἐκ διαιρέσεως 

^ ^ 

0t 

UJ ^ , 

Λατὰ Otat- 

«ad 

τὰ ἀπὸ τῆς ὃ. ibid. 

i. q. διαφορά A 400,12 

διαιρετιχός logice Α 19,12. διαφοραί opp. 

συστατιχαί α 17,90 sq. μέϑοδος A 907, 

2 sq. 309,13 310,11 314,11 B 3495, 

4 sq. 355,70 391,18.19 — σύλλαγίσμός 

B 357,21 ἡ ὃ. opp. ἀποδειχτική A. 301,6 

ὄργανον τῆς διαλεχτιχῆς lbid. ( μικρὸν 

μόριον τῆς μεθόδου τῆς συλλογιστιχῆς, 

μόριον βραχὺ τῆς ἀποδειχτιχῆς ibid. 90. 

95 ef. 3139,11 sq. B 350,4 6 ὃ. D 353, 
24 διαιρετιχῶς ἀκούειν Α 19 

ρεσϑαι Α 240,10 

ὃ. 
r 

;9 

I INDEX 

διαίτηνια χρονιχόν B 421,92 

διαχεῖσϑαι (χρειττόνως 7, κατὰ ἀπόδειξιν) 

B 40,4 191,21 

διαχοπή B 996,017 

διαχόπτειν λόγον Α 39,32 

διαχοπέν A 165,6 

διαχρίνειν Α 8,9.26 32,1.8 42,25. 21 

B 129,97 181,91 310,15  «wóc. A 18,1 

B 131,23 143,7 252,6. ἀπό τινος D 2,26.28 

127,16.17 130,10.11 321,19 sq. xatd «t 

B 162,14 406,10 τινί A 246,10 B 18, 

14. 15 19,15 

διάκρισις Α 800,26 B 127,19 190,10 186,9 

τινὸς πρός τι Α 359,18 B 189,8 «i, 

πρὸς ὃ. A 18,10. 18. 14. 82,28. 80 42,29 

B 323,28 

ótaxptttxóc ὄψεως D 250,23 342,20. 21 

356,12 χανών B 80,2 

γνωστιχή Α 354,11 sq. ἐπιστήμη B 214,4 

διαλαμβάνειν τι ἀπό B 218,16 ἀντί A 

414,8. — περί τινος Α 1,13 4,28 5,2 

10,11. 12. 230,10 23,20. 28 44,29 523,1 

15,0.8 al. B 7,17. 18 20,12 105,9 124, 

16.21 198,9 331,9 sq. 373,11 390,8 

ὅταν... διαληνώμεθϑα A 163,17 

διαλέγεσθαι B 59,23. 24 60,5 sq... 208,1 

2304,27 404,13 ἀληϑῶς B 141,14 ἐξ 

ἐνδόξων Β 149,10 χαλῶς, χαχῶς τινί, 

149,7]. sq. περί τινος 

A 4,99 10,60.7 11,2 22,5.15 30,24 

40,1.19. 98  45,93.10 52,11. 14. 81 sq. 

146,25 al. B 7,4 12,14 42,7 117,22 

119,16 142,10 143,2 146,18 182,5. ἡ al. 

διάλειμμα Α 152,05 

διαλείπειν ἃ 152,12 

διαλεχτιχὸς συλλογισμός (dist. ἀποδειχτικύς, 

σοφιστιχός) expl. A 2,29 4.8. 9 sq. 

(ἐν ταῖς συνουσίαις τῷ ὃ. χγρώμεϑα μόνῳ) 

21.99. 5,19 .B 2,8 89.1 5/916 Ὁ 

15.16.33 sq. 165,4 207,28 208,21 sq. 

211,7 218,12 sq. 269,26. 27 20,4 331, 

31 πρότασις A 21,24 (def) 22,28 sq. 

23,22 sq. 280,14 (ἔνδοξοι 7] ἐκ συμβεβη- 

κότων) B 164,24 270,93 (coni. ἔνδο- 

Eo) 325,0. 7 ἐρώτησις (dist. πυσματιχή) 

ἀπόχρισις Α 29,00 δείξεις 

B 265,16 ὅροι B 265,14 μέσοι B 208,26 

ἐπιχειρήματα B 345,28. τὰ ὃ. προβλήματα 

(τέσσαρα) B 409,21 ἡ ὃ. πραγματεία 

(coni. λογιχή) A. ὑ,19.90. μέϑοδος A 33,18 

μέϑοδοι, συνουσίαι B. 154,16. 18 155,17 

τὸ ὑπάρχον 

δύναμις coni. 

πρός τιὰα DB 

erm 



VERBORUM, 

156,4 158,11 — ἡ διαλεχτικὴ αὐτὴ xa 

αὑτὴν χωρὶς ὕλης καὶ πραγμάτων opp. ἐν 

χρήσει xal γυμνασίᾳ πραγμάτων A 9,9 sq. 

παρὰ τῷ Πλάτωνι ibid. 17. dist ἡ ἀπο- 

δειχτιχή, ἣ σοφιστική A 86,9 sq. 

δεύτερον (σχῆμα) τῇ διαλεχτιχῇ 

1014. 8 
φίαν τὰ πάντα ἀποδειχνύναι πειρᾶται Β 

102,8 cf. 115,0 141,5 142,26 143,1 sq. 
145,1.9. 10 155,18 ἐξ ἐνδόξων διαλέγε- 

ται B 142,10 218,15. 16. ὁμωνύμοις οὐδὲ 

ἡ ὃ. ἀπροσδιορίστως χρήσεται Β 134,29. 50 

τὸ δὲ 

(ξοιχε) 

τὴν πρώτην μιμουμένη φιλοσο- 

αἱ μὲν ὃ. (fort. διαλέξεις) πολλὰ xal τῶν 

χατὰ συμβεβηχὸς λαμβάνουσι B 164,2 

ὄργανα τῆς ὃ. A 801,7 -- ὃ ὃ. (opp. ὁ 

ἀποδειχτιχός) οὐ πάντως τἀληϑῆ λαμβάνει 

ἀλλὰ τὰ δοχοῦντα τοῖς προσδιαλεγομένοις 

A 21,27 sq. 23,13. 25 
μορίων τῆς ἀντιφάσεως χατασχευάζει D 

144,9 sq. cf. 99,2 sq. 

διαπορεῖσϑαι Β 345,29 

τινὰ πράγματα ἔχουσιν DB 155,2 cf. 140, 

24 142,11. -- διαλεχτιχῶς συλλογίζεσθαι 

A 280,22 B 218,12.15 συνάγειν B 208, 
1. 11 τὴν πίστιν ποιήσασϑαι Α 2914,14 

δειχνύναι (coni. χοινοτέρως) D 945,21 

διάλεχτος. ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους ὃ. (coni, 

ταῖς χοιναῖς συνουσίαις) À 2,90 

διάλεξις B 416,27. plur. B 154,23. 108, 

35.21 409,24 416,23 
διαλιμπάνειν intrans. A 155,2 

ἑχάτερον τῶν 

ἴδιον τοῦ ὃ. ἐστι τὸ 
οὐ περὶ ὡρισμένα 

διαλλάττειν d. q. 

255,10 348,6 

B 386,18. 19 

διάλληλος δεῖξις A 49,11. 13 54. (coni. 

χύχλῳ) 414,10 sq. Β 4235,29 451,1 

διάλογος plur. (Platonis) A 6,11 i. q. 

διαλεχτιχοὶ συλλογισμοί B. 164,21 

διαλύειν B 422,21. 24. πόλεμον B 426,25 

gramm. εἰς A 25,1 30,18 

διάλυσις τοῦ σώματος εἰς τὸ μὴ ὄν B 28,14 

διάμετρος A 852,11 sq. B 9,20.21 14,24 sq. 

103,20 113,5 sq. 124,25 302,23 303,1 

942,15 sq. 911,5 τῇ πλευρᾷ ἀσύμμετρός 

ἐστι Α 251,16 sq. 245,2.2'( sq. 301,26 sq. 

313,25 sq. 359,7.24 B 106,22 26,26 

124,18 144,2 316,6 319,15 329,14 sq. 
τὸ ἀπὸ τῆς ὃ. (τετράγωνον) B 217,1 sq. 

κατὰ διάμετρόν τινι γίνεσϑαι, εἶναι B 91,28 

92,24 sq. 101,28 sq. 

διαμορφοῦν Β 385,92 

200,14 
διαλλάττεσθαι τῷ 706v 

διαφέρειν Α 

διάστημα 461 

διανοητιχός. τὸ συλλογιζόμενον τῆς Ψυχῆς 

μόριον τὸ ὃ. ἐστιν Α 32,16. ὃ. δύναμις 

ibid. 22. 39 γνῶσις B 5,8 sq. (etymol. 

ibid. 10) 12,8 sq. 

διανοητός B 414,90 οὐσίαι Β 538,32 

διάνοια dist. νοῦς, δόξα (λογιχαὶ δυνάμεις) opp. 

φαντασία, αἴσϑησις (ἄλογοι ὃ.) Α 32,18 cef. 

1.1954. τῶν γνωστιχῶν τῆς ψυχῆς μορίων 

μόνην τὴν ὃ. συλλογίζεσθαι A 2,12.19 cf. 

9,28. 94 4,4 B 324,12 331,12. 30 opp. 

αἴσϑησις D 215,15 335,12 (χατὰ διάνοιαν 

ἐνεργεῖν) 414,31 συμπέρασμα διανοίας i. e. 7, 

δόξα A 2,11 τῇ δόξῃ συμπλαχεῖσα ibid. 28 

τῇ φαντασίᾳ συμπλαχεῖσα ibid. 53 8,2. 4 

£x ὃ. λαμβάνειν A 4,4 τῇ ὃ. (coni. τῷ 

λόγῳ) ϑεωρεῖν A 9,06 ἐν τοῖς χατὰ διάνοιαν 

(γινομένοις) i. q. ἐν τοῖς χατὰ τέχνην γ. 

B 380,25 τεχνῶσαι τὴν ἡμετέραν ὃ. 

A 904,14 λόγοι διανοίας χενοί B 242,16 

Ψιλὸν διανοίας ἀνάπλασυα B 360,9 — 

τινός À 325,16. 1. τῶν ῥητῶν, τῆς λέξεως 

sim. A 155,7 594,20 B 48,8 15,1 19,12 

127,20 196,10 302,24 cf. 41,5 xac 

ἄλλην μὲν 0.... κατὰ ἄλλην δέ A 264,30 

διανόειν B 5,10 

διαπίπτειν logice opp. σώζειν τὴν ἀντι- 

στροφήν Α 19,20 

διαπορεῖν περί τινος D 2941,13 med. B 345,29 

τὰ διηπορημένα A 44,10 

διαπορητιχὰ ἐπιχειρήματα expl. B 345, 

298 διαπορητιχῶς δειχνύναι coni. 

λεχτιχῶς χαὶ χοινοτέρως ibid. 27 

διαρϑροῦν A 123,9 B 1660.1 897,28 τὸν 

λόγον et sim. B 98,90 122,26 150,90 

268,1] διηρϑρωμένως B 193,5 

διαρρηγνύναι pass. Β 381,10 

διαρρήδην B 245,1 

διασαφεῖν B 451,9.15 

διασχέπτεσϑαι À 9,1 

διασπᾶν ἀπό B 158,22 

διασπείρειν pass. Β 436,25 

διάστασις D 108,8.9 τὰς τρεῖς 0. A 3,26 

B 214,7 πρώτην, τὴν κατὰ μῆχος μόνην 

A 60.94.8 μιᾷ ὃ. λείπεσϑαι Β 214,9 

διαστατὸς ἐφ᾽ ἕν, ἐπὶ δύο B 60,28 120,22 

124,1 314,19 τριχῇ B 131,13 

διαστέλλειν distinguere B. 99,11 122,21 

διάστημα B 35,24 113,22.33 128,11 129,7 

150,7 182,25 554,11 361,18 τριῶν ἡμερῶν 

B 454,25 i. q. γραμμή A 60,96 84,28 

i.q. πρότασις A 61,10 84,25 190,5 sq. 264,51 

90" 

δια- 



468 διαστρέφειν 

διαστρέφειν. διεστραμμένως B. 151,15 

διασύρειν B 402,24. 409,9 401,92 408,1 

διατάττειν pass. À 289,21 382,9 ἐκ τῆς 

τέχνης D 385,20 med. B 42,8.9.11 

διατρίβειν περί τι Α 86,11 

διατυποῦν pass. ἐν τῇ Ψυχῇ D 155,14 

διαφανής (σῶμα) B 909,9 

διαφέρειν ἐπὶ τὸ χρεῖττον, χεῖρον Α 19,11 

χατά τι Opp. χοινωνεῖν A 40,32 sq. 

64,18 sq. πρός τι A 290,06. 10. 11 

διαφέρει Α 29,18. 19 οὐδέν, οὐ, τί διαφέρει 

A 928,25 990,31 821,4 339,26 440,15 

B 14,7 161,220 197,28 198,4 227,10 

πρός tt A 60,6 275,12 B 165,24 δια- 

[d 
:G 
ερόντως ἃ 65,92 

όφασιν A 41,16. 11 

διαφϑείρειν pass. μάχην Β 426,29. 50 

διαφεύγειν τὴν ἀπό 

διαφορά plur. A 5,4. opp. χοινωνία A 41,21 

204,16  .def. .A .19,22 sq. 35 Sq. 

A 14,294 17,2 398,8 Ξ (o 

51,15 (v. γένος) τὰ γέν: 

dist. γένος, εἶδο 

: f 
1 

B 35,14 249,12 2 
διαιροῦνται... διὰ μέσων τῶν ὃ. B 408, 

ἡ τοῦ γένους διαίρεσις χατὰ τὰς οἰχείας 

γίνεται ὃ. A 808,22 sq. διαιροῦντες ἀεὶ τὸ 

γένος εἰς τὰς οἰχείας 0. À 911. 2.8. ἔνϑα 

πλείους αἱ ὃ., ὁ ἀριϑμὸς τοῦ ὑποχειμένου 

συστέλλεται ἃ 100,29 cf. B 9350,10 sq. 

351,15 ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χατη- 

γοροῦνται, ἀλλὰ αὐταὶ xad" ἑαυτὰς λαμβα- 

νόμεναι Β 400,29.24 409,13 ορρ. 

συνειλημμέναι τῷ γένει 1. 4. ἀνώνυμα γένη 

B 400,26 sq. 409,15.16 τὰ τῆς 9. σημαι- 

γόμενα B 406,23 συστατιχαί Α 13,12 

32,91 sq. 9308,23 311,8 B 349,6 400,22 

Opp. διαιρετικαί À 11,29 sq. χρείττων, 

χείρων, τιμιωτέρα A 13,21. 23. 25 ἐνδέχεται 

τὰς ἀντιδιῃρημένας τῶν ὃ. ἐν τῷ αὐτῷ 

ϑεωρεῖσϑαι A 15,93 αἱ ἀντικείμεναι ὃ. ἐν 

τῷ γένει εἰσίν Α 17,21 οἵ. B 408,0 410, 

29 sq. εἰδιχώταται Α 17,9 54.119,14 sq. 

τελευταῖαι ibid. 13 def. B 411,1.29 

412,1 οὐσιώδης A 17,18 310,23 Β 406, 

95 sq. coni. εἰδιχαί opp. ὑλικαὶ καὶ χατὰ 

συμβεβηκός B 2352,17.18 

χείμεναι ὃ. μεριχεύουσι τὰς πρώτας χειμένας 

B 403,21 προσεχής B 404,26 sq. ὀνο- 

μάτων διαφορὰ τῶν πραγμάτων τῶν αὐτῶν 

ὄντων Α 60,24. τινὸς πρός τι  296,11.22 

πρός ἀλλήλας D 291,8. διαφορὰς λαμβάνειν 

iX A 12,18 τὴν ὃ. ποιεῖσϑαι ἀπό Α 

440,18 

t ^ , 

at οευτερὼς 
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διάφορος (εἴδη) A 18,11. 14. (γραφή) 51,24 

(στοιχεῖα) B 294,28 (opp. κοινός) 296, 

21 304,11.13.29 313,2 sq. «vo yévet 

B 314,12 τὸ ὃ. πρὸς ἑαυτό B 351,29 

διαχεῖν pass. διὰ τῶν τοῦ σώματος πόρων 

D 42044 
διάχυσις Α 941,16 

διαχ ῴρημα plur. medic. B 385,16 

016 ag a Àta. (γεωμετρική) A 10,28 42,94 (τῶν 

φιλοσόφων) 51,23 187,92 sq. 352,15 B 

81,12 191,9.8 ὁ τρόπος τῆς ὃ. Β 9,14. opp. 

μάϑησις D 4,16sq. 12,054. 20,5 433,26 def. 

B 491 ei ὃ: A 11,8.9 mpóc «kv 9. 

B 141,17 διὰ τὴν σαφήνειαν τῆς ὃ. et sim. 

A 214,29 285,14 352,19 353,12 «6v 

συλλογισμῶν et sim. A 10,31 39,28 53,8 

154,29 B 66,10 περί τινος Α 10,12. 18 

11,18 B 1,7.8 58,5 69,20 81,0 432,9] 

τὴν ὃ. ποιεῖσθαι Α 43,8 802,4 ἰδίαν περί 

τινος Β 334,8 

διδασχαλιχός opp. πιστευτιχός (πίστις) 

ΒΒ. 
διδάσκαλος B 4,20 34,22 35,22 36,1 3,21 

129,28.831 | 130,5 | 354,9. 41155:2..— 5 
ἡμέτερος 8. A 21,10 B 112,90 ὃ ὃ. 

A 23294,296 Alexandri i. e. Σωσιγένης 
A 126,92 τοῦ φιλοσόφου i. e. []ρόχλος 

Β 11991 
διδάσχειν B 3342. 6 διδάσχων B 12,21 

περί τινος A 4,32 5,11 10,18 11,11 305,29 

310,44 B 1.117 τινά τι ἃ 5,26. τινὰ περί 

τινος À 6,10 242,15 311,5 319,14 B 1,19 

2,6 pass. B 2,9 ὅ,11 διδαχτός (ἀρετή) 

Β 39,20 sq. 

όναι ἑαυτὸν εἰς B 5,I7 1. 4. παραδι- 

δόναι B 341,20 τινί τι tribuere A 29, 

992 909,26 c. inf. permittere À 4104 

B 248,24 403,25  dialectice concedere 

A 2,6.16 4,9 56,26 B 94,25 95,1 143, 

12 342,28 (coni. συγχωρῆσαι) 350,2. 22 

c. inf. A 56,80 sq. 171,21 15,8 8 74,1 

362,26 390,21 sq. (διδόαμεν ibid. 22) 

ὅτι A 467,17 (δῴη) 484,9.6 B 83, 
11.18. εἰς τὸ ληφϑῆναι Α 460,10 λόγον 

τῷ ἐρωτῶντι D 146,20 opp. ζητεῖν 

o? - o 

B 522 8,22 9,11 sq. 103,12 sq. 111,29. 
121,9 (eoni. λαμβάνειν) 139,19 361, 

16.17 τὸ δεδομένον opp. τὸ ζητούμενον 

expl. B 1.91 5ᾳ.. 8,21 sq. cf. 11,18 12,2 

20,11 191,12 sq. 124,7 127,3 140,31 

διείργειν logiee A 19,20 
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διεισδύνειν B 42058 sq. 

διελέγχειν D 42,9 211,11 

διεξέρχεσϑαί τινα Α 234,24 sq. 105,6 599,7 

B 2271,25 248,8.14 320,18 τὸ ἄπειρον 

B 255,11 259,9 περί τινος A 300,26 τί 

διαφέρει B 132,33 

διεξιέναι τὰ χατὰ μέρος et sim. A 34,25 

2361,16 395,52 394,2 4093,25 

ιεξοδιχῶς δειχνύναι Β 2217,28 

ἐξοδος. ἡ διὰ πάντων τῶν χατὰ μέρος 0. 41,3 

ιέρχεσϑαι τὴν. . ἄγουσαν B 454,28 

ἕχαστον B 11,26 τὰ ἄπειρα B αὐ ρα 90 
- 

διήχειν ἐπὶ, διὰ πάντων D 140,19.25 215,1 

ὃ 
ὃι 

üt 

διιστάναι τὰ ἄχρα (opp. συνδεῖν) A 32,11 

(διιστῶντος opp. συνάγοντος) 256,1 (opp. 

συνάπτειν) 289,4 τὰ ἱχανὰ διαστῆσαι τῷ 

λόγῳ Α 129,20 διεστῶτα opp. κοινωνοῦντα 

Α 82,10 πολύ D 171,20 τῷ γένει B 314,5 

δίχαιος Α 251,10 sq. 340,4 sq. DB 313, 

τὸ ὃ. τάξεως αἴτιον Α 263,26 sq. 264,8 sq. 

διχαιοσύνη A 2340,16. 17. B 315,8 τοῦ 

xat! ἀξίαν ἑχάστῳ ἀπονεμητιχή A 9544: 
25 sq. opp. φιλία D 335,20 sq. 

διχκαιωτήριον. τὰ ἐν "Aion ὃ. A 249,26. 29 

διχαστής À 33,17 

διχαστιχή B 14,02 sq. 

δίκη. δίχην ὕλης Α 44,24 

δίμοιρος DB 160,5 

διορίζειν med. ci A 18,15 62,5. 61,20 

154,7 162,24 185,6 B 66,9 94,13 406,21 
τί ἐστι et sim. Β 60,15 63,10 περί τινος 

Α 34,21 944,11 B 240,8 pass. A 214,13 

χατὰ τὸ χαϑόλου ἃ 150,28 ποσὸν διω- 

ρισμένον B 260,15 319,26 sq. opp. σῦυνε- 

χὲς & 15,17. 27 sq. B 3042.9 3144 
320,14 321,14 

διοσημεῖαι B 331,29 

διότι opp. τὸ ὅτι A 32,21 392,5sq. B 146,29 

166,15 sq. 178,16 299,12 sq. 321,9 sq. 
336,21 sq. al. 

διότιπερ Α 94,5 

διπλασιάζειν (τὸν βωμόν, χύβον) B 102, 

15 sq. χατά τι À 19,21 

διπλάσιός τινος B 15,15 sq. 27,1 

διπλασίων B 103,5 τινός B 10453 sq. 

λόγος B 160,15. 16 427,17 music. def. 

B 339,93 

δίπλωσις τοῦ χύβου B 102,21 

δίπους A 111,25 268,8 312,11.19 B 11,16 
110,9 208,6 216,5 304,21 305,2 al. 

δίσκος Β 31,24. 25 

δοξαστιχός 409 

δισύλλαβος B 154,26. 21 

διττός (γραφή) A 226,5 (αἱ ἀρχαῦ B. 321,6 

ἡ ἢ al. τὸ ὃ. ὅρου B 155,29 δισσῶς po 

αμβάνειν B 154,18 

MERE v. διὰ τοὺς διφορουμένους συλλο- 

γισμούῦς expl. A 33,23. 24 

δίχα τέμνειν B 9,21 13,6.23 15,13 — διαιρεῖν 

B 61,16.17 236,5 c. gen. A 26,25 44,3 

254,22 265,17.21 B 40,8 194,16 231,21 

(τοῦ σχέψασϑαι) 332,9 

διχῇ διαιρεῖν B. 151,1 

διχόϑεν Α 53,28 121,4 

διχοτομία. κατὰ ὃ. διαιρεῖν D 391,94. 898,4 

401,15. 16 

διχότομος B 931,23 

διψὴν D 381,3 

δόγμα Β 245,18 sq. 

δοχεῖν. χατὰ τὰ Δριστοτέλει δοχοῦντα À 201, 

20 (πᾶσι) 928,5 

δόχησις À 325,19 B 192,16 

δοχιμασία B 242,15 

δόξα dist. νοῦς, διάνοια, φαντασία, αἴσϑησις A 

1,1954. cf. 32,18 συμπέρασμά ἐστι διανοίας, 

οὐ συλλογίζεται A 2,11 οὐχ ἀεὶ ἀληϑής ibid. 

32 cf. 3,32 B 325,15. 16. opp. o νοῦς: τὰς 

διαλεχτιχὰς xai ἐνδόξους προτάσεις (αἱρεῖ) 

B 210,3 opp. ἐπιστήμη DB 321,20 sq. 

ὑπόληψις περὶ τούτων ἃ ὑπάρχειν ἐνδέχεται 

xai μὴ ὑπάρχειν D 322,15 sq. 324,31 

325,12 sq. 326,9 sq. 328,20 sq. cf. 

499,29 ἐπὶ πλέον ἐστὶ xal τέχνης καὶ 

φρονήσεως B 331,26sq. πολλαὶ γὰρ καὶ 

ψευδεῖς ày ἀνθρώποις δόξαι A 2,32 cf. 

15,11 πᾶσα Ψευδὴς ὃ. ἐχ φαντασίας 

τὴν ἀρχὴν ἔχει A 8,5 cf. ibid. 16. 17 

guopzÀexopéívr πρὸς τὴν φαντασία" ibid. 

.18.19 ἄνευ, μετὰ συλλογισμοῦ B 323, 

3 sq. 2324,14 Aristotelis A 123,26 

124,8 ταύτης εἶναι τῆς ὃ. A 126,22 εἰς 

δόξαν ὁρῶν Opp. πρὸς ἀλήϑειαν βλέπων 

A 91,9]. κατὰ δόξαν opp. xac ἀλήϑειαν 

A 910,21. 20 «à χατὰ ὃ. coni. τὰ dx 

ἐπὶ τὰ πολὺ ὑπάρχοντα A 280,29 κατὰ 

δόξαν ἐνεργεῖν (dist. χατὰ διάνοιαν opp. 

χατὰ αἴσϑησιν) B 414,31 

δοξάζειν A 278,2 464,22 480,19 (ἀνευ, 

μετὰ συλλογισμοῦ, ἐκ παραδόσεως) Β 192, 

2.8 194,9 322,20 sq. δοξαστός A 345, 

17.18 opp. ἐπιστητός B 321,20 sq. 

δοξαστιχός. | ὃ. δύναμις (τὸ ὅτι μόνον 

οἶδεν, οὐ μὴν xal τὸ διότι) dist. ἡ νοερά, 



410 δορά 

ἡ διανοητιχή Α 32,20. 21 πρότασις B 321,6 

διαλεχτιχός Β 591,91 

δοξαστιχῶς εἰδέναι, συλλογίζεσθαι (opp. 

ἐπιστημονιχῶς) B 326,9. 14 321,11 

δορά B 382,17 sq. 

δοτιχός. δοτιχή (πτῶσις) 

342,13 949,1 al. B 205,4 

δοῦλος (τοῦ Μένωνος) A 14,22 

δρᾶν εἰς τὰ τῇδε ἃ 289,5.4 

δραστιχός compar. B 420,15. 16 

δροσίζειν B 421,107. 18 

δρυοτόμος Α 10,16 

6udc B 62,5 sq. 117,24 261,15 318,15 

319,25 398,13. 14 def. 401,15. 16 

δύειν. ἀλχὴν δυσάμενος B 436,26 
^n 

δύ 

συλλογισμός i. q. 

A 840,12. 30 

bvap.te. πάντα ὅσων ἐστὶ μία ὃ., ταῦτα τῶν 

αὐτῶν ἐστι ποιητιχά ἃ 958,90 τῆς ψυχῆς 

B339,9 plur. 323,50 324,15.25 991,4 458, 

25 5η. τὴν ἀχροτάτην B 324,5 ἄλογος, λογιχή, 

διανοητική, δοξαστιχή, νοερά v. sub his voc. 

φωνῶν coni. σημασία B 2.1 ἀποφάσεως, 

χαταφάσεως A 55,8. 9 150,18 

A 361,228 362,17 363,29  «pdqpacoc 

B 435,20.21 ἀσώματος B 214,33. φυσιχή 

B 384,29 385,0 τὴν αὐτὴν, ἴσην ὃ. ἔχειν 

i. q. ἰσοδυναμεῖν A 21,8 89.18 ταὐτὸν τῇ ὃ. 

B 69,5. δυνάμει opp. ἐνεργείᾳ A 17,28 22, 

29 sq. 26,12 sq. 45,9 160,10 242,1 24τ,1 

255,29 256,5.7 218,26 280,4 460,21 B 8, 

12 18,16 19,17 66,17 68,5 87,31 147,19 
173,15. 19. 225,81 258,21 400,1.9 439,4 

ἄνευ ὃ. ἐνεργείᾳ ὄντα D. 332,11. 12 

δύνασϑαι opp. ϑέλειν 412,0 sq. 

χείμενα A 365,11 ταὐτόν idem significare 

A 21,0 325,26 841,28. 38 

σώμεϑα B 113,12 
δυνατός. τὸ ὃ. xal τὸ ἀναγχαῖον «al τὸ 

τῶν ὅρων 

τὰ ἀντι- 

οὐχ ἂν δυνη- 

ἐνδεχόμενον ἀπαρεμφάτοις συντάττονται 

ῥήμασιν ἃ 28,11 6 ὃ. (τρόπος) τῷ 

ἐνδεχομένῳ (ἐμπεριέχεται) Α 40,Ὡ. τὸ 

χυρίως ὃ. A. 59,227 expl 4A 1608, 
81 5ᾳ. 169,22 cf. 165,19 
ἐνδεχόμενον φέρεται χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀναγκαίου 

χαὶ ἐπὶ τοῦ ὑπάρχοντος A 169,6 sq. χατὰ 

τὸ ἀληϑεύειν, xarà τὸ ἀναγκαῖον, κατὰ τὸ 

ὑπάρχον ibid. 5. 12 Diodori def. 

ibid. 17 sq. Philonis ibid. 19. 20 ὀχτὼ 
συζυγιῶν ἐχ τοῦ δυνατοῦ xal ἀδυνάτου 

γινομένων Α 168,9 sq. 

τῷ δυνατῷ ἑπόμενον δυνατὸν εἶναι A. 165, 

96 109.381 54. 110,,6 173,10 174,95 

τὸ ὃ. χαὶ τὸ 

᾿Ξ TE) E 
πασα αναγχὴ τὸ 
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ἐὰν δυνατόν (f, τὸ συμπέρασμα), ἣ τὴν 

μίαν ἢ τὰς ἀμφοτέρας (ἀνάγχη ὁμοίας 

elvat) ἃ 255,9 8. συλλογισμοί expl. ibid. 
92 sq. 

δύνειν D 167,5 sq. 177,81 180,21 sq. 

δυσαπούλωτος compar. B 182,13. 14. 21 

δύσπνοια D 385,18 

δυσπραγεῖν D 415,10 

δυσπραγία B 415,8 

δυσχεραίνειν D 182,23 

δυσχέρεια ἃ 276,25 

δυσχερής À 5,32 11,7 99,19 261,24 316,31 

217,4 sq. 318,4 319,6 553,13 Β 162,32 

971,2 918,18 πρὸς χατασχευήν ἃ 268, 

9.21. 22 δυσχερῶς A 851,20 

δυσωδία plur. B 378,15 

Ἔν c. indie. A 266,17 B 246,16 331,21 

240,5 343,24 (fut) 410,5 422,33 ef. A 

421,19 425,28. ἐὰν 7j χινῶνται ἢ κάϑηνται 

Α 127,29 sim. 72,24 479,29 484,18 c. 

opt. A 11.15.16 228,2 232,4 239,22 

350,24 362,16 465,13 484,3. 6. Β 10,15 
ἐάν τε... ἐάν τε c. coni. À 207,9. 6 

ἐᾷν omittere Ὁ 352,24. 355,10 858,24 al. 

ἔαρ D 396,18 
ἑαυτῶν. ἐλάϑομεν ἑαυτούς Α 15,20 sim. 

243,9 407,25 DB 420,50 421,11. 14 

ἕβδομος. at ἕβδομοι κρίσιμοι D. 183,1 

ἔβενος A 203,27 sq. 326,28 2312,18 

B 252,2 
ἐγγίζειν (τῇ ἀποδείξει), B 108,10 (ταῖς 

πρώταις ἀρχαῖς) 284,12.10 286,11 (τῷ νῦν) 

393,9. 17. 394,14 430,3. 4 
ἐγγίνεσθαι ἡμῖν B 20,18. τῇ Ψυχῇ B 29,24 

ἐν B. 454,9. 10 

ἐγγράφειν pass. B 421,0. opp. περιγράφειν: 

ἐν χύχλῳ εὐθύγραμμον B 111,21. 22 sq. 

(def. ibid. 23) 114,15  zózAov D 113,26 

ἐγγύϑεν (ὁρώμενα) Β 118,21 

ἐγγυμνάξειν pass. τοῖς πιϑανοῖς B 3,4 

ἐγγὺς γενέσϑαι εἰς τὸ φανερωϑῆναι A 416,14 

ἔγγιον logice ἃ 101,17. ἐγγυτέρω B 967, 

28. 21 
ἐγείρειν pass. (λύματα) B 581,9. ἐγρηγορέναι 

A 239,94 sq. B 208,8 

ἐγχαλεῖν τινί τι B. 294,12. 25 
ἐγχαταγράφειν Β 421,4. pass. B 494,8 sq. 

ἐγχατασχευάζειν (προτάσεις) B 288,26 
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ἐγχεῖσϑαι ἐν B 420,10 

ἐγχύχλιος B 151,8 sq. 

μαϑήματα expl. ibid. 2 sq. 

ἔγκυος Α 464,1 

ἐγρήγορσις A 131,283 sq. 156,21 sq. 

ἔγχελυς. ταῖς ἐ. τὸ ἄρρεν xal ϑήλυ οὐχ ἔστι 

B 352,22 
ἐγχωρεῖν A 165,18 167,51. 32 168,18 sq. 

217,13 225,14 259,26 al. B 196,6 
ἑδραιοῦν pass. ἐν τῇ ψυχῇ D 490,20. 91 

456,4 

ἐθέλειν. ἤϑελε γὰρ τὸ «aacact«os ἐξ ἀμφο- r Dy T UT 

τῷ ὁρισμῷ Α 94,1 

τὰ ἐ. λεγόμενα 

τέρων χαταφατιχῶν εἶναι ἡ 445,11 v. ϑέλειν 

ἔϑος. ἔϑος ἔχει c. infin. A 145,11 216,28 

ὡς ἔϑος A 240,18 

εἰ c. coniunet. À 77,9 84,14 107,951 112,50 

123,9 127,18 132,16 135,10 136,25 115,1 

185,19.21 199,20 330,15 395,90 394,4 al. 
B 54,15 19,5 89,1 103,13 119,19 127,55 
429,1. 9. 17. 80 saepe 

χαὶ οὕτως εἴπωμεν A 36,25 sim. B 12,19.20 

351,13 354,22. εἰ ὑπάρχει... εἶτα λάβωμεν 

Α 108,26 sim. 278,24 B 204,21. 28 

c. ind. et opt. B 205,20 246,9 c. opt. 

et ind. fut. B 599,13 c. optat. et coni. 

B 264,23.24 303,9.10 εἰ... ἐλέγομεν... 
τύχοι. .. εἶτα ἐπιφέρωμεν A 166,25—21 

εἰ uf, τί γε c. opt. A 456,12. 14. c. coni. 

A 461,23 
Α 415,19 

εἰδέναι ἐπιστημονιχῶς À 462,22 165,10 sq. 

ἀκριβῶς ibid. 15 (τῷ) χαϑόλου, κατὰ τὸ 

εἰ ἀντιστρέψομεν 

εἰ μή τίς γε ἄρα c. coni. 

ἀγνοούντων ἡμῶν εἴγε ἃ 49,50 

χαϑόλου, κατὰ τὸ μεριχόν D 16,12 sq. 

18,24 19.18.16 δυνάμει 1014. 11 μάλιστα 

def. B 279,28 

τὸ εἰδέναι τι χαϑόλου ἀναιροῦσα Β 15,27 

c. inf. Α 5,26 8,34 εἰδέναι χρὴ ὅτι ἃ 9,21 

157,28 ὃὲεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι et sim. A 4,21 

11,13 145,5 196,24 392,5.15 394,25 

399,24 414,9 417,8 436,14 445,44. 11 

446,28 450,26 452,18 455,0 454,22 

410,2.8 475,2 B 9,9.28 10,27 13,29 

xal τοῦτο ὀφείλομεν εἰδέναι A 410,29 
ἱστέον ὅτι Α 11,19 65,6 66,7 86,1 94,12 

110,4. 124,1 174,90 175,9 197,2 212,16 

215,28 240,7 242,18.24 246,95 250,14 

259,14 212,5 334,5 314,12 315,1 404,11 

B 3,13 56,24 60,25 61,2 11,4 16,5 409,21 

εἴδησις B 340,21 

εἰδικός: αἰτία, αἴτιον B. 282,29 386,21 54. 

opp. ὑλικόν, ποιητικόν, τελικόν B 915,26 sq. 

1 τῶν σοφιστῶν (ἀπορία) 

εἰχοσαπλάσιος 411 

διαφοραί (coni. οὐσιώδεις) Β 952,11 ὁρισμός 

(opp. ὑλιχός) D 3592,22 364,17 sq. 366, 

10 sq. 919,18 314,31 315,4 sq. 432,22 

προβλήματα (fort. ἰδιχά) B 409,23 

χώτερον εἶδος À 13,29 

7^ 

etot- 

τὰ εἰδιχώτατα 

A 313,12 B 921,2 sq. 414,9.10 εἴδη 
A 18,31 313,15 B 219,18.19 2544 
400,32 sq. 402,8 sq. 406,11. 13. 411,14 
412,11 sq. 417,92 4531,21.28 4931,14 

διαφοραί Α 17,2. 15. 11 

λέγεσϑαι B 20,29 23,7 

B 282,29 διαφοραί DB 299,16 

(coni. οὐσιώδεις) 364,29 

εἶδος 7, πάϑος D 1793,11 

δηλοῖ B342,22 opp. αὐτὴ ἡ οὐσία τῶν πραγ- 

νάτων D 181,9sq. opp. ὕλη A 32,32 sq. 

65,12 66,18 210,12 B 34,25 109,13 sq. 

151,1.7 18L3 267, 2311 

ἀφαιρέσεως εἴδεσι ὕλην πάντως ὑποβάλλουσα 

A 5,11 τὰ εἴ. τῶν αἰσϑητῶν (coni. τοὺς 

τύπους) ibid. 12 

τῇδε B 242,5.6 

B 47,26 332,8 
ibid. 11.15. τὰ ἐν ὕλῃ B 242,24 αἴτιον 

τῆς ὕλης D 109,18 

συγχατατεταγμένον εἰ. B 195,24 μηδὲν 

3^ , 

εἰοιχῶτερον 

^ ΄ 
e£t6601:0t05 

φύσιν καὶ οὐσίαν 

x YE 
τοῖς ἐξ 

οὐδὲν cl. εἰλιχρινὲς τῶν 

τὰ νοητὰ χαὶ ϑεῖα εἴ. 

ἄνευ χαϑαρὰ ὕλης 

τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς 

οὐσιῶδες εἴ. εἶναι 

B 242,9 μέσον τι πρᾶγμα λέγεται τῶν 

εἰδῶν A 660,19 opp. γένος, διαφορά A 6, 

3.4.6 14,34 sq. 18,90 19,11 sq. 312,21 

49,23 398,8.9 B 13,31 535,14 251,14 

52,13 οἱονεὶ μέρη τῶν γενῶν B 33,14 15,12 

χωριστὸν τῆς ὕλης 

τῷ Q2 

ἀντιδιαιρεῖται ἀλλήλοις A 13,93. 10sq. τὰ ἀν- 

τιδεηρημένα τῶν εἰδῶν μὴ ἐνδέχεσθαι τῷ a- 

τῷ ὑπάρχειν Α-16,2 τὰ εἴ, τὰ εἰδιχώτατα 

opp. τὰ μεριχά B 400,52 sq. (v. εἰδεχός) opp. 

τὰ ἄτομα D 253,13 215,9 

ἄτομα Opp. αὐτὸ τὸ χαϑόλου ci. A 21,15sq. 

cf. B. 12,29 

τὰ ὑπὸ τὸ cl. 

τῷ εἴδει διαφέρειν opp. τῷ 

ἀριϑμῷ A 19,99534. πλείους D 286,29.33 

ἐλάττονες Β 288,9 οἱ αὐτοί D 412,22 

ἄτομον κατὰ τὸ cL, τῷ εἴ. D 401,1.20 

τὸ ἀνθρώπειον ci. Α 117,2 εἶδος τῆς 

B 146 «6 

τὰ φυσιχὰ εἴ. ibid. ll τὰ 

γνωρίσεως μοναδιχὸν εἶ. 

B 219,5 
διάφορα τῆς προτάσεως εἴ. A 18,11.14 

21,225 68,13 sq. 418,5 sq. εἴδη τῶν 

συλλογισμῶν τὰ συμπεράσματα Α 210,17 

opp. ἡ ὕλη A 381,10 

εἰχός v. ἐοιχέναι 

εἰχοσαπλάσιος Β 800,29 



412 εἰχοστός 

εἰχοστός (ἔτος) Α 152,21 153,5 

εἱλεῖσϑαι περί τι Β 157,8. 1 

εἰλιχρινής (εἶδος) B 242,6 

ibid. 2 

εἱμαρμένος (τοῦ ϑανάτου ypóvoc) B 64,50 

εἶναι. τὸ ἔστι τρίτον προσχατηγορούμενον ἔχειν 

εἰλιχρινῶς 

A 21.8 364,26 τὸ ἔστι καὶ προστίϑεται vai 

ἀφαιρεῖται ταῖς προτάσεσι À 21.18 τὰ μὲν 

τῶν ὄντων ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσι χτλ. 

A 119,6 sq. τὸ ὃν ἀδύνατον μὴ εἶναι 

Α 166,4 ἐνόμισαν γάρ τινες τὸ ὃν ὡς 

γένος χατηγορεῖσϑαι τῶν δέκα χατηγοριῶν 

. ὁμώνυμός ἐστι φωνὴ τὸ ὃν εἰς διάφορα 

σημαινόμενα διαιρουμένη Α 212,92 sq. 

216291 B 8601,0.1 ὄντα πράγματα (opp. 

γινόμενα) def. B 383,2.3 

τῶν ὄντων B 192,6 τὸ «t ἐστι Β 61,26 al. 

τὸ εἶναι αὐτοῦ B 241.18 ἐστί τινι ἐν 

A 895,25.21 ἔχειν ἐν B 61,21 66,21.29 

241,21 242,25 246,30 211,24 219,0 395,9 

ἐκ B 2,19 335,8.29 τὸ τί ἦν εἶναι τοῦ 

dpyai δύο εἰσὶ 

πράγματος D 95,2 εἶναί τινι i. 4. ὑπάρχειν 

A 410,13 B348,105q. 3683,12 266,4 398,32 

περί τι (τινος) À 12,23 B 322,23sq. 328, 

1554. ἐπί τινος A 391,19 sq. ὑπό τι Α 390, 

96 391,4 sq. ἔστω ... τὸ B τινὶ τῶν À 

ὑπάρχειν ἃ 47,29 sim. 184,19 215,16 

B 228,]7 ἔστω δεῖξαι Α 356,0 4598,16 

ἔστω ὅτι À. 394,16 τῷ ὄντι Α 583,8 

339,14  óvvroc A 17,20 63,97 86,11 
305,15 318,8 B 24,12 119,183 146,18 

ὑπάρχειν opp. ἐξ ὑποθέσεως A 156,14 

τὰ ὁ. ὄντα D 439,0 --- ἔσεται B. 358,6 

εἵπερ ἄρα D 112,91 

εἷς χατὰ τὸ ὑποχείμενον A 17.1 τὸ ἕν... 

ὥσπερ χαὶ τὸ ὃν ὁμώνυμος φωνή ἡ 219,2 

216,27  xaxà τὸ ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ πρὸς ἕν 

Α 338,21 ἐν τῇ μιᾷ. 
A 446,6 
440,9 

εἰσάγειν τὰς ἰδέας DB 133,18 sq. 

ληψίαν wal ἀοριστίαν ἐν τοῖς πράγμασιν 

B 141,10. 11. 224,6 
B 414,29 logice opp. ἀναιρεῖν, ἐκβάλλειν 

A 7,28 38,16 sq. 51,19 55,217.29 90,32 
2309,28 211,24 213,20 242,7 245, 

14.35 251,20 376,11 435,8 439,19 451,3 

411,118 B 193,6. 7 395,13 425,6. ἡ 425, 
11.12 — οἱ εἰσαγόμενοι δέονται τῆς OU 

αἰσϑήσεως ὁδηγίας 952,10 

εἰσαῦϑις B 221,12 

. xd dy c pu 

ἡ pía.. ἡ δὲ μία A 439,21.22 

ἀχατα- 

ἀμφιβολίαν ἐν ἡμῖν 

I INDEX 

εἰσβάλλειν (εἰς τὸν περὶ συλλογισμιῶν λόγον) 
Α 64,10 

εἰσδέχεσθαι A 44,28 

εἰσπνοή D 420,10 

εἰσφέρειν logiee A 15,6 (ὑποχείμενά τινα 

τῷ λευκῷ ὅρῳ) 82,22. 25 

εἶτα οὕτως α 4,91 206,14. 22 431,14 B 3,16 

365,6. 28 261,4 368,23 al. λοιπόν A 206,18 

δεύτερον A 425,19 ὕστερον Β 424,7 

εἴτε. εἰδέναι εἴτε χαὶ μή B401,17 408,15 εἰ... 

εἴτε καὶ p.f, B 964,5.6 εἴτε... εἴτε Α 18, 

30.31 29,10 82,9 εἴτε χινεῖται εἴτε μή B 

300,20 e. coni. .Α-94.,19..15. 161,8 207,1 

490,29.30 B 341,2 sq. 389,932.33 c. opt. 

post οὐδὲν διαφέρει D 197,28.29 198,4 

οἵ. 895,2. εἴτε (ez ἹΠῸΣ {π| PME UE 

(e. coni.) ὁ. dupliei apodosi ἃ 1179,11.1Ὁ 

sie . . . 7j À 20,26.21 23,25 

ὁμοίως δὲ χαὶ el ἃ 960,11 

ἕχαστος. τὰ χαϑ᾽ Exacta A 19,22 

ἔστι ibid. 29 o5- 

δὲν τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα ὑπάρχειν τινὶ δύναται 

A 328,91 ἀδύνατον τὰ 

ἐπεξελθεῖν B. 858,26 359,3 

«al^ ἕχαστα δείξει ἃ 49,23 

ἑχάτερος ἑχατέρῳ B 18,18. 190 16,29 ἐφ᾽ 
ἑχάτερα B 2,5 39,2 108,11 sq. 

ἑχατοντάς DB 47,28. 29 

ἐχβαίνειν τὴν τοῦ μέσου τάξιν Α 65,14 81,22 

εἰς ἐνέργειαν Α 155,11. 138. 105,20 110, 

24.25 εἰς τέλος B 380,28 om. his addit. 

A 43,16 sq. 56,21 sq. 60,14. 15. 147, 

21.22 169,18 sq. 219,8 304,17 B 531,22. 

25 coni. γενέσϑαι ὑπάρχον A 165,6 111,28 

v 

Ere. . 

ποὺ , 

οὐδεμία 
* , ^ ^ " 

ἐπιστήμη περὶ τὰ x. &. 

χα  Éxacca 

τῇ διὰ τῶν 

ἐχβάλλειν Α 85,30 860,1 (ὡς ψεῦδος) 

᾿ 90,91 191,3 (opp. - εἰσάγειν) 251,20 

geom. τὰς εὐϑείας, τὰς πλευράς ἃ 454,7 

B 36,2 3706,9.10.15 103,18. 19 104,5 

116,10 129,14. 15. 124,25 265,5 848,18 

401,11 τὴν διάμετρον ἐπ᾽ εὐϑείας ἐπὶ τὸ € 

B 113,92 

ἐχδέχεσθαι ὡσαύτως intellegere Α 109,11 

ἐχεῖνος. ἐχεῖνο ἔστιν εἰπεῖν. ὅτι α 829,20 

sim. 989,5 353,19 355,931 3506,16 

B 289,295 ἐχείνως B 231,3 
ἐκεῖσε i. 4. ἐκεῖ A 39,91 44,34 55,12. 13.14 

66,91 314,29 

ἔχϑεσις (τοῦ ϑεωρήματος) A 461,10 B 291,11 

logice στοιχείων Α 60,17 352,8 sq. cf. 

289,6. 29 sq. τῇ Ot ἐχϑέσεως δείξει; 

τουτέστι τῇ διὰ τῶν χαϑ᾽ ἔχαστα A 49,23 
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104,10 108,6 δειχνύναι διὰ τῆς &., τῇ ἐ. 

Α 102,29.80 100,28 101,8 118,2 191,19 

286,50 393,3 dist. ἡ ἀντιστροφή A 102,26 
ἔκϑλιψις τοῦ ἃ B. 93,14. 18 

ἐκχεῖσθαι ὅρους À 264,26 333,6 προτάσεις 
A 266,10 ἀριϑμούς Β 160,15 

ἐχχρούειν pass. ἡ ἀχολουϑία DB 380,7 intr. 
τῆς πρώτης προτάσεως ἃ 262,13 

ἐχλαμβάνειν intellegere A. 252,1 266,8 
269,13 B 67,10.16.28 243,9.17 ἀντί 
τινος DB 396,26 417,4 med. explicare 

B 311,4 

ἐχλέγειν (oig ἕπεται, τὰ ἐπόμενα) A 212, 

28 sq. 280,90 med. A 270,14 289,55 

809,12 τὸν ὁρισμὸν ἀπὸ τῶν x49 ἕχαστα, 

τῶν χαϑόλου PB 414,18. 19 sq. i. 4. 

προαιρεῖσϑαι seq. ἤπερ ἃ 411,10 
ἐχλείπειν c. dat. B 213,23 c. acc. B 214,1.2 

— astron. B 26,13 sq. 65,20 92,14 sq. 

96,9 sq. 167,21 sq. 335,12 sq. 336,24 sq. 

399,16 sq. 368,28 422,1 sq. al. 

ἔχλειψις opp. ὑπερβολή Β 356,00 τοῦ 

ϑερμοῦ B 386,13. 14. astron. ἃ 255,16 

B 21, 26,6 sq. 65,18 932,26 sq. 96,4 
110,15 sq. 167,24 301,24 sq. 310,19. 20 

940,17 sq. 353,18 368,9 sq. 310,6 sq. 

919,21. 22 422,6 424,2 sq. al. 

ἐκλιμπάνειν astron. ἃ 255,18. 19. D. 65, 

16.21 92,30.31 110,22.27 161,22 301,24 

908,2 330,18 
ἐχλογή ἃ 281,5 (τῶν ἐπομένων τοῖς ὅροις 

xai οἷς ἕπονται!) A 290,8 304,13 806,3 sq. 

ἐκπίπτειν τῆς ἑαυτοῦ τελειότητος ἃ 250,93 

ἀποδείξεως D 981,2 εἰς ἄτοπον A 968,25 

ἔκπληξις coni. ὁ φόβος Β 64,50 

ἔκπτωσις τῶν ὄντως σοφῶν À 86,11 

δείξεως B 319,31 

ἐχτείνειν (εὐϑείας) D 9,22 

ἐκτιϑέναι τὸ διάγραμμα A 349,28 med. 

B 293,11 τὶ A 210,21 B 16,5.6 (γραφήν) 

10451-12721 1741 175,/.8 191,5 

193,28 265,7 291,12 sq. 299,52. 84 al. 
συζυγίας Α 19,21 80,12 92,22 105,9 
107,14 sq. 125,11.17 131,31 135,13 140, 

2.9 163,18 164,3 185,12 188,15. 16. 52 
195,1.9. 10 218,12.22 B 315,1. ἐν διαγράμ.- 

pact πάσας τὰς προτάσεις Α 171,19 logice 

ὅρους A 16,15 126,27 184.1 199,29 

216,17 213,23 sq. περί. τινος Α 428,16 

seq. πῶς Α 455,27 sim. DB 291,9 οἱ 

συλλογισμοί Α 117,28 

ἀπο- 

ἐχτεϑέντες τῶν 

419 ἐλιχοξιδής 

ἐκτεϑεισῶν προτάσεων Α 148,25 τῶν 

χειμένων ῥητῶν ἐχτεϑέντων Β 93,9 

οπ ἔεαϑαι τῶν φωλεῶν B 434,24 

ós Opp. μετά. A 21,15.11 «τὰ 

Α 411,12. ai ἐ. γωνίαι Β 10,26. 21 265, 

4.6 280, 90 281,25 282,27 sq. 

ἐχτυποῦν pass. coni ἐγχαταγράφεται DB 
424,8 

ἐκτύπωσις τοῦ αἰσϑήματος B 494,9 sq. 

ἐκφαίνειν A 311 

ἐκφέρειν pass. ἄνευ, μετὰ διαφορᾶς D 404, 

ὁμωνυμίαν χαὶ ἀναλογίαν 19.20 za 

B 416,20 εἰς zóv . . . λόγον A 318,80 

ἐκφεύγειν εἰς τὸ ὁμολογούμενον ἃ 114,3 

ἐχφλογοῦν pass. B 420,16 

ἐχφοβεῖν B 385,20 

ἐχφοριχός. ἐχφορικά Stoicorum i. 4. τὰ 

νοήματα À 243,3 

ἐκφύειν γένειον A. 155,1 

ἐκφωνεῖν B 421,5 sq. 

ἐκφώνησις B 421,9 
ἐλαττοῦν pass. (μήν) B 422,1. (τὸ φῶς, τὸ 

ϑερμόν) 22. 23- 

ἐλάττωμα (χατὰ τὸ 

Α 18,24. 25 
ἐλάττων πρότασις, ὅρος expl. Α 67,18 sq. 

B 8,834. 106,18sq. 268,10sq. 238,85q.al. 

ἔλαττον ἄκρον A (8,3 54ᾳ. 6 ἐλάττων (ὅρος) 

ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι Α δ7,1 54. 

ἔλαττον (Opp. τὸ ἐπὶ πλεῖον, τὸ ἐπ᾽ ἴσης) 

expl. A 61,15 sq. -152..2. 565...153.9 sq. 

169,16 ἐπὶ τὸ ἔ. προϊέναι, πρόοδος, προ- 

χοπή B 289,1 sq. 

ποσόν, τὸ ποιόν) 

* A ? 

το ἐπ 

τοὐλάχιστον À 29.}1 

40,6.1.29 64,16 71,18 141,13 110,1 241,12 
243,16. 92 248,25 381,18 B 8,3 5344.5 
55,12. 17 

ἔλαφος A 419,11 Β 359,29 sq. 363,2 430,17 

ἐλεγχτιχός Α 38,15 

ἐλέγχειν refutare (ἐμμεϑόδως) A 7,9.11 

18,9 79,92 80,2.9 85,5 95,20.30 al. 

B 149,22 sq. 276,28 al. 

τῶν ἀσυλλογίστων ἠλέγχϑησαν οὖσαι A 

80,18 35,92 ψευδὴῆ οὖσαν A 209,13 
B 319,10 ὡς οὐχ οὖσαν ἀληϑῆ A 211,12 

A 719,28 

c. partie. probare 

seq. πῶς 

A 918,18 

ἔλεγχος pl. ἀπάτης B 2,15. Σοφιστιχοὶ &. v, 

l. Arist. ὁ περὶ τούτων ἔ. Α 19,81 ἐξ αὐτῆς 

τῆς ἐναργείας A 889,8 εἰς ἔλεγχον A 121,1 

ἐλέφας Β 490,11 

ἑλιχοειδής B 401,1 

ἐλήλεκται ὅτι 



414 ξλχειν 

ἔἕλχειν τὸν σίδηρον B 12,24 sq. 

τροφή Β 141,12 

ἔλλαμψις. τῆς ἐκεῖϑεν ἐ. B 48,0 

ἐλλέβορος (χενωτιχκὸς χολῆς) B 425,6 sq. 

ἐλλείπειν opp. περιττεύειν ἃ 10,1 44,21 

101,1. 256,4 sq. B 409,2 τινί A 829,10 

ἐλλειπτιχῶς λέγεσθαι Α 516,30 511,2 

λαμβάνειν B 424,21 
ἔλλειψις Opp. ὑπερβολή B 67,22 κατ᾽ 

ἔλλειψιν ἃ 9,25 

“Ἑλληνικῶς τὰς συντάξεις τοῦ λόγου ἀπο- 

διδόναι ἃ 809,24 

ἐλλιπής A 28,90 55,0 DB 412,1 
ἔχειν A 7,12 28,0 εἴρηται A 45,10 368,15 

ἐμβαδόν D 21,4 182,21 

pass. ἢ 

ἐλλιπῶς 

ἐμβάλλειν ὅρον A 415,9. B 221,6 262,20 

289,9 317,15 sq. intrans. εἰς ἀγοράν 

B 280,93.10 282,4 εἰς ἐξέτασιν A 64,11 

ἐμβραδύνειν ἐν τῷ στόματι τῆς γαστρός 

B 318,14 

ἐμβρόντητος expl. B 368,8. 9 

ἐμιμεϑόδως ἐλέγχειν A. 1,9 

£y. p.006. ἐπὶ τῶν ἀντιχειμένων ἡ τῶν ἐμμέσων 

ἢ τῶν ἀμέσων A 244,33.94 sq. D 408,10 

ἐν τοῖς ἐ. τῶν ἐναντίων Α 990,15 πρότασις 

B'. 41,15 .99,19.—.173,25 sq. * 191,24. 33 

198,10 207,6 sq. 269,15 310,21 394,23 

οὐχ ἐνδέχεται δι᾿ ἐ. προτάσεως  dmo- 

δειχϑῆναί τι B. 164,18 391,20 οἵ. 

167,20 1419,25 αἰτία (opp. προσεχής) 

B 101,29. 260 312,3 ἀπόφασις Β 191,91 

ἀπάτη B 210,28 χατηγορίαι B. 226,19 sq. 

ἐμμέσως ϑεωρούμενον D 511,92 

ἐμπεριέχειν δυνάμει (ἐν ἑαυτῷ) B 147,19 

400,9 pass. τινί, ἔν xt Α 46,8 359, 

Debt 8 su. 8. 8:19 

ἐμπεριλαμβάνειν Α 44.11.10 339,10 

ἐν ibid. 6 pass. τινί ἃ 319,24 B 8,19 

ἐν B 312,9 

μπηγνόναιραϑ5. (ἐν) τῇ ψυχῇ B 435,25.50.51 

μπίπτειν B 422,11 τινί B 421,16. τῷ 

zw» DB 840,11 ταῖς αἰσϑήσεσιν ἡμῶν 

B 414,297 εἰς A 272,21 .294.0.2 1.26 

εἰς τὸ σχίασμα τῆς γῆς ἃ 255,17.18 

B 299,15 εἰς νόσον D 439,13 geometr. 

B 70,19 sq. 76,8 logice εἰς D 352,19 

404,27 sq. ὑπό τι Β 408,5 

ἐμποδίζειν c. dat. B 85,13. pass. Β 100,50 

ἐμπόδιον B 100,590 
ἐμποιεῖν ἀσάφειαν B 50,21 61,21 416,22.31 

τὸν ϑάνατον DB 65,1 

2 
[3 

ἢ 
ε 

σωτηρίαν τῇ νηί l Tj νη 

I INDEX 

B 385,24 ἐπιστήμην, γνῶσιν ἡμῖν B 22,21 

353,3. 9 431,26. 30 
ἐμποιητιχός (δόξης ψευδοῦς) B 215,12 

ἔμπροσθεν ἃ 99,7 B 265,19 

A 8425 98,4 128,5 
B 125,12 141,9 397,91 

ἐμπρόσϑιος (ὀδόντες) D. 382,81. 34 

ἐμφαίνειν Α 238,2 450,1] B 171,7. 15 

363,18 pass. Β 958,1 362,14 363,21.28 
315,12 dv B 96,2 356,21 413,2.12 
435,99. 95. 496,6 

ἐμφανής. εἰς τὸ ἐ. ἄγειν Α 9,2 
ἐμφανίζειν pass. B 168,26. 27 

£p pacte ἐν κατόπτροις B 421,1 

. A 312,32 

ἔμφυτος (ἐν ἡμῖν) B 420,8 sq. 

ἐμφωλεύειν D 494,14 

ἔμψυχος Α 9,12 1493 15,16 17,92 18,92. 88 
18,15 sq. 83,2.4 385,21.22 94,30.31 
100,91 al. DB 71,16 107,11 189,12 186,8 
205,25 208,5 211,29 219,10 284,11 
245,32 246,15 sq.al. τὸ &. σῶμα B 368,12 

αἰσϑητιχόν A 354, 

H pod ur 
ἐν τοῖς €. 

139,91 191,20 

ἀποδείξεως 

οὐ πᾶν E. ἐστιν 

29 sq. 

ἐν τῷ c. inf. B 297,26 847,25 858,29. 25 

361,24 395,16 408,2 

ἐνάγισμια plur. B 28,13 

ἐναλλαγή Α 848,12 τοῦ 

τῶν στοιχείων ἃ 258,18 

ἐναλλάξ A 2θῦ,12 DB 14,15 

15 sq. 274,21 

DB 70,19 sq. 

ἐναλλάττειν τὴν τάξιν τῶν ὅρων A 42,19.25 

142,15410,27 intrans. κατὰ τὸ ἄρτιον xai 

τὸ περιττόν Α 26ῦ,5.9 

ἔχειν À 188,52 265,5 

ἐναντίος. τὰ &. πολέμιά ἐστιν α 335,19. τὰ 

&. τῶν ἐ. ἰάματα D 9,95 36,16. ei cà &. 

ἐξ ἀλλήλων γίνεται B. 127,95 128,98 logice 

opp. ἀντιφατιχῶς ἀντιχείμενος, ἀντιφατιχός 

A 119,13. 28 196,20 (xarà τὰ ἐναντία) 

244,905 251,9. 394,10.11 423,6 sq. 

B 33,19. 192,16 193,6 sq.. 1985312:208, 

18.23 ἀντίφασις opp. ἡ χυρίως a. B 208,14 

ἐν τῷ αὐτῷ ἐνδέχεται τὰ ἐ. εἶναι, ἀλλ᾽ 

οὐ χατὰ τὸ αὐτό Α 15,25 τὸ &, οὐχ 

ἀξιοῦται οὔτε ἀεὶ διαιρεῖν τὸ ἀληϑὲς χαὶ 

τὸ Ψεῦδος οὔτε ἄτοπόν τι συνάγειν πολλάχις 

A 480,8 cf. 450,9 τῶν ἐ. οἱ ὁρισμοὶ 

ἐναντίοι B. 850,12. 22 

DB 68,4 sq. 

ποιοῦ Α 85,13 

ἀνάλογον D 13, 

τὸ ἐ. D. 14,26 54ᾳ. γωνίαι 

ἐνηλλαγμένως 

τὰ ἄμεσα τῶν ἐ. 

ἐν τοῖς ἐμμέσοις τῶν ἐ. 



VERBORUM 

A 330,16 
mopíag τῶν προτάσεων) A 295,21 τοὐ- 

ναντίον adv. A 11,14 13,1 15,12 16,91 

330,1 B 2,14al. πᾶν τοὐναντίον Β 218,2 

ἀπ᾽ ἐναντίας A 472,8. γωνία Β 10,26.28 
ἐναντίως A 298,11 ἀντιχεῖσϑαι opp. ἀντι- 

A 179,27 197,23 425,9 486,1 
441,20 A 421,11. 18 
χατὰ τὸ ποσόν À 202,12 τῇ τάξει τῶν 

προτάσεων A 224,4 λαμβάνειν ἃ 995,2 

409,21 
ἐναντιότης Α 340,12. (plur. 13. B 108,14 

356,22 ἄμεσος A 330,15 
ἐναντιοῦσθαι (ἐναντιωϑήσεται) 

B 242,21. 22 

Α 54,10 
ἐναντίωσις (0020002) Ὁ 311,3 

ἐνάργεια. ix τῆς &. B 15,9 125,28 126,7 

127,12 sq. 245,22 230,15.52 319,10. 16 
ἀπ᾽, ἐξ αὐτῆς τῆς ἐ. (ὁ ἔλεγχος) A 383,1 

B 183,31 245,0 340,2 ὑπὸ, ἐκ τῆς ἐ. 
μαρτυρεῖσϑαι Α 314,16. 19. 34 359,15. 22 

ὕπ᾽ αὐτῆς τῆς &. τὸ. πιστὸν ἔχειν B 296, 
16. 17 sim. 321,6 

ἐναργής (coni ὁμολογούμενον) A 90,21 

B 7,28 34,18 125,26 127,1 128,8 131,2 

(coni. πρόδηλον) 138,10 294,5 ἐναργῶς 

A 90,20 219,17 436,20 487,1. 25 498, 

13. 20 al. B 58,9. 10 200,25 266,21 
ἔναρϑρος D 363,13 
&£voóstzvovat med. A 88,20 B 118,14. 15 

294,28. 30 
ἐνδεῖν A 250,92 320,29 

ἐνδεχύμενος. τὸ & 

ἀναγχαίῳ B 90,12 91,5 

τὸ ἀναγχαῖον 

τὴν διὰ τῶν ἐ. (ὁδὸν τῆς εὐ- 

φατιχῶς 

ἀναιρεῖν ἔχειν 

πρός τι 

logice τινὶ χατὰ πάντα 

- 
ἀνάπαλιν ἔχει τι ) 

τὸ δυνατὸν χαὶ 

καὶ τὸ ἐ. ἀπαρευφάτοις 

συντάττονται ῥήμασιν A 28,11. ἐνδεχόμενος 

τρόπος dist. ἀναγχαῖος, ὑπάρχων A 42, 

15.18 119,11 sq. 120,4 al. 

ἐπὶ τοῦ ἀναγχαίου χαὶ ἐπὶ τοῦ ὑπάργον- 

τὸς Α 169,6 cf. 304,22 

i. e. τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀόριστον ἐ. i. e. 

φέρεται χαὶ 

ὡρισμένον ἐ. 

τὸ ἐπ᾽ ἴσης καὶ τὸ ἐπ᾽ ἔλαττον A 152,2 
sq. cf. 169,10 54ᾳ. 28 158,7] ποσαχῶς 
λέγεται τὸ χυρίως ἐς. A 151,26 sq. 

τὸ χυρίως ἐ., τὸ xarà τὸν διορισμὸν 

€. opp. τὸ ἁπλῶς i, τὸ ἰσοδυναμοῦν τῷ 

ὑπάρχοντι, τὸ xacà τοῦ ὑπάρχοντος χατη- 

γορούμενον, τὸ συντρέχον τῷ ὑπάρχοντι, 

τὸ ἥμισυ τοῦ ἐ. A 59,15 sq. 60,14 62,2 

163,12.16 177,18 178,10 181,4.19 189,14 
/ 

ἐνεργητιχός 415 

194,1 sq. 196,5. 197,30 sq. 198,7 200,25 

202,4 204,26 205,9 208,11 222,24 221,31 

230,22 sq. 231,15 233,13 sq. 235,16 

288,19 304,24.26 ὅλον &. opp. ἥμισυ 

τοῦ &. Α 182,23 ἐνδεχομένη πρότασις 

A 51.391 ἃ]. B 318,23 sq. 

δεχομένου προτάσεις ἡ 59,7 al. 

τὰς τοῦ ἐν- 

ὕλη α 

αἱ ἀποφατιχαὶ τοῦ ἐ. 

A 60,12 

προσδιορισμὸν δύναται μεταληφϑῆναι εἰς 

ἡ ἀποφατιχὴ €. κατὰ τὸν τοῦ ἐ. 

χαταφατιχήν 188,4 ἐνδεχομένως ὑπάρ- 

χειν Α 55,29 202,1 304,22 al. 

ἐνδιάϑετος λόγος B 131,4. opp. προφοριχός 

ibid. 16 

διατρίβειν τοῖς Ψευδέσιν B 3,9 

ἐγδιδόναι pass. D 384,29 436,19 

νδοξος. τὸ ἔ. πολλαχῶς λέγεται Α 24,25 

opp. B 33,2.3 

Α 255,8 προτάσεις (opp. dvaqzaiat τε χαὶ 

αὐτόπιστοι). D 2,18 πρόσωπα ibid. 21 

ἐνεῖναι ἐν Α 23,15 894,10.11 ἔνι A 389,18 

418,92 450.11 
r 

ἕνεκα. τὸν οὗ ἕ. λόγον ἔχουσα A 8,11 

ἀληϑής συμπέρασμα 
΄ 

ἄλλο 

ἐστὶν ἕνεχά του χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα Α 39,28 sq. 

DB 882,4 sq. 
Δωηκ πε »rY £ cs ^ UM SUM ἐνερ n ἐνέργεια. αὐτὴ ἡ ἐ. wa ἣν ἐνεργοῦμεν 

B 432,24 ἡ τοῦ νοῦ, ἡ νοερά B 280,8.9 

τοῦ φωτός D 509,10 

προϊοῦσα  9.91.92 

ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης 

1, ἐκ τοῦ διδασκάλου 

προϊοῦσα ἐπὶ τὸν μαϑητήν opp. ἡ περὶ 

αὐτὸν͵ τὸν μαϑητὴν γινομένη Β 4.21. 22 

ἡ κατὰ φύσιν Α 219,,38 φυσιχή A 848,18 

λεία Α 316,289 plur. B 521,25. 24 
λογιχαί Α 2,9 ἐχβαίνειν εἰς ἐνέργειαν 

A 155,11. 13 165,20 170,24.25 xev 

ἐνέργειαν Α 520,14. 25 
γενέσει Β 225,25 ἐνεργείᾳ opp. δυνάμει 

A 17,28 22,29 sq. 26,18 sq. 45,9 255,29 
B 19,16.17 173,16.20 225,31 sq. 251,26 

258,24.25 436,15 ταῖς &. opp. τῇ οὐσίᾳ 

B 135,1 -— grammat. opp. πάϑος 

A 329,28 sq. 
ἐνεργεῖν opp. πάσχειν À 329,28.29 465, 

16.19 ἐχ, ἀπὸ τοῦ χκαϑόλου Α 465,18 

466,9. 10 ἐπὶ τὸ χατὰ μέρος ibid. 14 sq. 

χατά τι B 492,24 χατ᾽ αἴσϑησιν B 29,9 

Opp. χατὰ διάνοιαν 7, κατὰ δόξαν B 414,31 

χατ᾽ ἀρετήν B 280,9 περί τι B 322,2 

434,93 431,16 439,6 

ἐνεργητιχός  grammat. 

A 218,8 

ἄπειρος opp. τῇ 

, 

παϑητιχός opp. 



116 ἐνεργός 

ἐνεργός B 984,2 

ἐνθεωρεῖν pass. ἐν A 334,12 338,19 B 51,7 
239,22 

ἐνθυμεῖσθαι B 6,2. ὃ 

ἐνθύμημα B 5,277 A 481,24 sq. opp. παρά- 

δειγμα A 482,4 D 5,14 1.1 def. B 6,2 

δι᾿ εἰκότος xal σημείου A 480,20 κατὰ 

τὸν τῶν &, τρόπον D 52,920.21 

ἐνιαῖος (coni. μοναδιχός) B. 336,92 

£vtxóc gramm. τὸ &. A 240,18 ὄνομα D 

410,29 ἑνιχῶς B 401,4 

ἐνίστασθαι A 22,13 B 151,22 

πρὸς τὶ Δ 124,9.31 140,99 383,5 B 59, 

11. 12 157,28 sq. 243,15 248,19 al. τινί 

A 252,9 460,8.11. 16. 17 461,21. 80. 81 

B243,2] τὶ A471,26.21 μεριχῶς, χαϑόλου 

A 418,19 419.1.6sq. B 157,24 ὃ ἐνεστὼς 

χρόνος Α 50,21 172,24 sq. B 386,9 sq. 

κατὰ τὸ ἐνεστὼς xol τὸ vov B 383,6 

ἔννοια τοῦ φιλοσόφου i. e. Aristotelis 

Α 903,22.32 καὶ ἡ μὲν &. αὕτη A 211,30 

ταύτης ἔχεται τῆς &. B 153,15 ἐξέχονται 

τῆς €. ἀλλήλων B 919.9 τινός, περί τινος 

(τοῦ χαϑόλου) B 12,22 42,23.25 43,1.2sq. 

154,1 150,22. 28 εἰς ἔ. τινος ἔρχεσθαι, 

χινεῖσϑαι A 30,26 31,31 B 214,27.28.32 

xot, (πάντων) B 21,5 85,8.14 χατὰ 

τὴν χοινὴν ἔ. À 8.11 φυσιχή B 35,21 

ταῖς ἐ. ἡμῶν αἷς ἔχομεν φυσιχῶς περὶ 

αὐτῆς Α 49,18 αἱ χοιναὶ ἔ. A 2,25. (ἀεὶ 

ἀληϑεῖς xal αὐτόπιστοι) 217 3,31 31,18.26 

205,14 306,19 314,18.24 B 3,24.25 4,6 

254,31 266,22 270,1. 8 315,28 ἃ]. coni. 

πρῶται D 24,29 coni. ἀξιώματα B 34, 

10 sq. 127,24 coni. ἄμεσα B 45,12 

def. B 20,21 sq. 

ξεων, ἁπάσης ἀποδείξεως Α 24,1. 8. 28 

ef. B 28,5.6 (οὐχ εἰσὶ διδαχταί) 39,21 sq. 

255,9 308,16 sq. 

ἐνοειδής. τὸ &. τοῦ ἀνθρώπου εἶδος À 3925, 

28. 80 

&£vonotós D 533,20 

χρείττους τῶν ἀποδεί- 

νοῦν pass. ὁμοῦ D 399,4 

ἐνοχλεῖν (yopot) B 439,12. "τῷ 

B: 19117 

ἐνόχλησις. αἱ σοφιστιχαὶ ἐ. A 445,92. B 2,9 

ἔνστασις (plur) B 59,11 840,14: (coni. 

ἀπορία) 343,2 2345,11. 15 356,82 sq. 

al. def. A 11,25 sq. 22,7 sq. dist. 

πρότασις Α 477,16 sq. dist. 

ibid. 20.21 

ct ον. πιστήμονι 

ἀνασχευή 

δεικνύναι, ἀναιρεῖν τῇ 

345,11 al.. 

I INDEX 

καλουμένῃ ἐ. at ἀντιπαραστάσει B 244,1 sq. 

210,18 584. ἐπιστημονιχή (τοῦ συλλογισμοῦ 
μέρος γίνεται, ἀρχή, συμπέρασμα) B 157, 
26 sq. 

ἐνταῦϑα οὐ τυγχάνει (scil. ἡ Ψυχὴ τοῦ xax' 

ἀξίαν) A ὅ8,7ΖΙ τὸ ἐ. χαλόν B 242,3 

ἐντελής D 99,10 ἐντελῶς (εἰσόμεϑα) A 62,16 

B 93,14 121,21 ἐντελέστερον B 235,12 

219,29 

ἐντεῦϑεν λοιπόν Α 195,7 273,20 B 218,16 

ἐντιϑέναι pass. τινί B 982,21 τὰ ἐντεϑει- 

μένα B 263,4 

ἔντομος. τὰ E. B 114529 

ἐντός. ai &. (γωνίαι) B 70,226.27 716,9 

282,831 308,9 

ἐντυγχάνειν τινί Α 159,15. 330,20 τῷ 

ἐξηγητῇ DB 158,18 
B 322,21 

ἐντυποῦν (coni. ἐγκαταγράφειν) τὰ αἰσϑήματα 

B 484,18 (ἐν) τῇ φαντασίᾳ B 435,1. 92 

436,94 49,17. 26 sq. 

ἐντύπωσις bw B 434,19. 20 

ἔνυδρος B 352,24 sq. 

posu iud Α 288,3. τινί A 338,21 451,18 

454,21. 22 435,17 485,9 B 82,14.16 

278,4.5 ἐν B 60,30 62,25 Σου δα ἐδ τα 

τῷ ὑποχειμένῳ expl. B 67,6 

ἐνύπνιον À 161,2 sq. 

ἕνωσις (coni. συλλογή) A 2,16 

ἐξαδάκτυλος Α 61,17. 19. 22 211,4 

ἐξαχούειν τι ἐπί τῖνος ἃ 230,0 318,95 

πρός τι Α 158,19 

ἐξαλλαγή Α 948,16 

ἐξαπατᾶν pass. ὑπὸ τῶν προσδιαλεγομένων 

ἡμῖν Β 2,6 

ἐξαπλοῦν. πᾶσι 

ὕλη) Α 66,18 

911,19 

ριϑμεῖν med. A 245,14 

ρκεῖν A 32,16 75,15 εἰς A 100,28 
ρτᾶν pass. τινός D 9,7 

Aéyy ctv (coni. ἐχτίϑεσϑαι) Α 210,2 
Ξέρχεσϑαι τοῦ βεβαιῶσαι DB. 369,31 i q. 

διεξέρχεσθαι Α 440,4 

ἐξετάζειν A 51,7 334,22 841,15.22 B.193,29 
pass. B 219,19 

ἐξέτασις (τὴν ἐπὶ πλέον) A 15,80 B 439,4. 5 

τινός (τοῦ ῥητοῦ) A 30,25 42,35 112,18 

τὴν ἀχριβεστέραν περὶ τούτων 2. B 65,23 

ἐξευρίσχειν Β 14,28 

ἐξέχεσθαί τινος B 319,9 415,2 

πιϑανοῖς λόγοις 

γὰρ ὁμοίως ἐξήπλωται (jj 

ὄνομα ἐξηπλωμένον B 
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VERBORUM 

ἐξηγεῖσθαι A 25,91 32,25. (ἑαυτόν) 35,16 

39,9 253,1.15  293,4.5 B. 29,18 48,8 
80,10 86,8 158,0 160,14 178,1.2 323,10 

ἐξήγησις A 18,8.18.20 25,94 532,8 253,14 
B 35,1 47,24. (5,17 86,17 93,3 112, 
1.36 158,13 254,12 2323,22 2918,19 

980,5 sq. 581,11 
ἐξηγητής B 158,13. ὁ τοῦ φιλοσόφου &. 

(Ἀλέξανδρος) A 126,21. οἱ ἐ. B 291.,11.10 

294.12.25 cf. Α 88,16 54. B 38,4 10,15 86,8 
ξηγητιχός Α 378,24 DB 177,20 

&E$c A 6,19 116,23 190,15 148,11 155,7 
184,12 351,9 358,17 385,12 al. B 84,5 
τὰ ἕξης A 12,2 57,13 59,23 163,19.27 
220,11 241,27.30 253,13 300,25 383,9 

B 93,2.10 254,11 (τοῦ λόγου) 219,90 al. 

xai tà &Enc A 10,24 19,10 B 128,90 , 

194,14 390,0 τὸ ἑξῆς i. q. ἡ ἀκολουϑία 

A 18,18 B 231,13 
ἐξιέναι ἐπ᾽ ἄπειρον Β 27,20 

ξΕῖς ΑἹ 80.917 ὃ." dist. ὃ 

A 288,19.20 πολλάχις τὰς ἕ. ἀντὶ τῶν 

μετειληφότων παραλαμβάνομεν A 921,1954. 

992,0 τῆς Ψυχῆς A 9,31 coni. ἡ ἐπιστήμη 

B 433,2 

ματικχή Β 159,19 

τὰς ἕ. xal ἃς γινώσκομεν τὰς ἀρχάς 
B 433,21 opp. στέρησις B 68,5 sq. 

290,6 sq. τὰ χα ἕξιν xoi 

Α 244,95 B 33,19. ἐν &. 
B 3,9. 1l 

ἐξισάζειν τῷ ὁριστῷ τὸν ὁρισμόν D 183,25 

intrans. A 17,23 18,7 60,5 74,9 161,2 

273,91 275,9 286,14 415,10.19 B 51, 

ιάϑεσις, ποιότης 

συλλογιστική À 915,14 pad- 

ἀκροτάτη B 162,27 

τέρησιν 

τινὸς γενόμενον 

2 sq. 68,24 136,22 159,9 102,4 sq. 
201,21 sq. 224,5 sq. 231,10 1. q. ἀντι- 

στρέφειν DB 54,17 — coni. ἀντιστρέφειν 

B 395,13sq. 396,1.14 429,8 τινί A 39,22 

310,22 B 193,18 sq. 223,21 429,10 sq. 
430,28 sq. πρός τι A 161,66 B 70,9 

223,24 298,12 425,31 

ἐξισοῦν pass. τινί B. 399,2 

ἐξίστασθαι τοῦ ϑεωρεῖν Β 439,7 

ἐξογκοῦν pass. A 408,2 sq. 465,15 sq. 

B 16,14 

ἐξομοιοῦν τί τινι À. 66,30. 190,6 

ἐξορίξειν pass. τινός Α 154,18 

ἐξουσία. ἐπ᾽ ἐξουσίας A 41.4 κατ᾽ ἐξουσίαν 

A 18,12 χεῖται παρὰ τῇ ἐ. τινός D 408,14 

ἐξοχή plur. B 880,19 

ἐξυμνεῖν A 114,8. 18 305,2 306,81 307,3 

αὶ] ἐπαγωγή 4 

ς 
ἔξω τίϑεσϑαι τὸν μέσον ὅρον expl. B 174,6sq. 

175,20 πίπτειν τοῦ κατηγορουμένου, τοῦ 

ὑποχειμένου DB 201,24 sq. expl. B 268, 

2sq. 25 210,10 sq. 20.26  &. 

χειμένου ποιεῖσϑαι τὸν λόγον DB 119,12 

A 249,4 6 E. 

λόγος opp. ὃ ἐν τῇ ψυχῇ B 132,206.32 

ἔξωϑεν χινεῖν D 908,18. Ἰορίοθ A 35,11 ὁ0, 

9. 18 81,156. 91,32.33 91,11 255,32 256,4 

264,13.17.26.27 384,8 B 262,27 291,27 

292,18. 25 sq. 294,32 sq. 362,24 424,21 

τοὺς ὅρους προστιϑέναι opp. μεταξύ expl. 

B 164,11 sq. «ó -ἔ. ἀγαθόν. A 471,14 

éx τῶν &. Β 384,90 

*"ibópponxoc B 439,0.8 

éotxévat τειν ΠΑ 2,8 B 321,31 . ἐοικώς 

B. 10611-.3424,8. ς- inti) & 2159 725,6 

159,16. 17 161,26 εἰχός dist. 

A 480,21 sq. 

εἰχότων χατασχευάζειν D 21,10 χατὰ 

τὸ cl. À 32,27 -εἰχότως A 5,13 6,5 11,18 

21,22 28,17 29,31 al. B 1,11 8,10 174,34 

τοῦ προ- 

εἰς τὸ ἔ. προφέρομεν 

σημεῖον 

opp. ἀληϑές (ἀληϑὴ ἐξ 

219,6 in fine enuntiati seq. γάρ A 12,9 

18,22 113,24 138,15 163,98 186,90 

190,23 al. B 409,9 zai τοῦτο εἰκότως 

À 149,228 222,0 B 593,4 168,4 304,9 

«ai μάλα εἰχότως A 211,12 

ἐπαγγέλλειν med. A 12,15. 71,27. 206,32 

214,8 359,30 B 300,21 

ἐπάγγελμα A 24,16 

π ἐπάγειν σωτηρίαν τῇ νηί B 981,0 — con- 

tinuare, addere A 23,( 35,0.16. 52,20 

80,21 84,8 114,13 153,183. 17 116,15 al 

Bi: 8155*:29:110015451. 162,22, (013.545,18 

80,10 al. συμπέρασμα Α 33,12 

145,16 244,24 B 5,222 ὡς c 

om. συμπ. Α 244,24 B 89,1 seq. ὅτι et 

sim. A 175,7 194,24. 28 226,12 4179,26 

482,16 B 29,21 170,2 194,1.24 

A 175,14 B 258,25. συμπέρασμα τ 

A 412,10 ἐν τοῖς ἐπαγομένοις 

sim. Β 274,23 

διὰ τῶν χατὰ μέρος &. 

, 
IE TENE 

A 

tà ἐφεξῆς ἐΞ B 

πιστεύομεν ἐπαχϑέντες διὰ τῶν αἰσϑητῶν 

B 216,1 οἵ, ibid. 23.24 
ἐπαγωγή A 412,9 sq. 

414,15. opp. at ῥητοριχαὶ πίστεις B 5,6. 19 

sq. 7,9 opp. τὸ παράδειγμα Α 482,5. def. ἡ 

dist. συλλογισμός 

διὰ τῶν χατὰ μέρος γνῶσις D 17,12 sq. 

cf. 359,8 858,28 sq. 438,21. 22 ἐν ταῖς 



41:8 ἐπαγωγιχός 

&. μόνα τὰ aU ἕχαστα γινώσχομεν wol 

οὐ τὰ καϑόλου B 18,10 cf. 216,13. 14 
949,25 54. 7| τῶν χαϑόλου γνῶσις δι᾿ ἐπα- 

γωγῆς ἡμῖν γίνεται, 7| δὲ ἐ. διὰ τῆς αἰσϑή- 

σεως D 216,22. 23 cf. 214,15 sq. οὐχ 
ἔστι δι᾿ ἐ. δεῖξαι τὸν ὁρισμόν B 359,7. 8 
τῆς χαϑ᾽ ἕχαστα ἐ. A 262,9 διὰ τῆς χατὰ 

μέρος &. A 464,29 δι . 

χῶν δειχνύναι D 349,25 δι᾽ ἐπαγωγῆς 
χατασχευάζειν A 262,30 δεῖξις B 49,20 

λαμβάνειν, τὰς πίστεις xopitew B 214,12.15 

à τῆς É. τῶν μερι- 
9 

τὰς ἐνστάσεις μὴ δι᾿ ἐ. φέρειν Β 157,22 

ix τῆς ἐ. λαμβάνειν B 239,9 

ἐπαγωγικός Opp. παραδειγματιχός (συλλο- 

γισμός, τρόπος, πίστις, δεῖξις) Δ 94,18.20 

49,25 41ῦ,4.14 414.19 

ἐπαινετός À 251,18 sq. 258,29. ἐπαινετῶς 

A 2304,29 
ἐπαχολουϑεῖν B 371,1 sq. 590,9 sq. 392,25 

399,0 433,9 logice D 381,91 388,9. 10 

389,2 394,18 ἀμέσως B 992,22 sq. 

ἐπαχούειν supplere A 36,21. 22 

ἐπαλλάττειν τὰς ἀποδείξεις B 119,24 

ἐπαμφοτερίζειν log. A 98,24 

ἐπαναβαίνειν perf. τὴν δικαιοσύνην B 899, 

20. 21 

ἐπαναδιπλοῦν ὅρον Α 2544,21 sq. 

ἐπαναδίπλωσις ὅρου 'expl. A 544,22 

ἐπανακεφαλαιοῦσθαι B 363,21 

ἐπαναλαμβάνειν τὰ εἰρημένα A 2381,12 

τὸν λόγον B 29,18 51,17 52,9 113,29 

194,13 
ἐπανάληψις τῶν λεχϑέντων Α 422,14 430,28 

«ut^ ἐπανάληψιν εἴρηται D. 200,28 

ἐπανατρέχειν εἰς B 397,16 

ἐπανερέσθαι DB 156,9 

ἐπανέρχεσθαι ἐπὶ, εἰς τὸ προχείμενον 

A 318,91 879.18.20 

ἐπανίέναι ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς A 911,4 B 517,18 

ἐπὶ τὸ προχείμενον B 295,24 εἰς τὴν τοῦ 

λόγου συνέχειαν D. 584,2 

ἐπάνοδος εἰς τὰς ἀρχάς, τὰ οἰχεῖα B 335, 

28. 29. 34 
ἐπάνω. ἐν τοῖς ἐπάνω Α 369,28 B 198,1 

logice (opp. ὑποχάτω)η ἃ 16,5 87,23 

2303,90.31 B 118,22 119,9 ἐπιστήμη 

B 118,27 146,21 sq. 

ἐπαπειλεῖν Β 389,19. 90 

παπορεῖν B 344,5 352,28.29 c. inf. 

B 345,92 τῷ λόγῳ B 14,5 ταῦτα 

B 388,4 ἐπὶ τοῦ ἵνα A 460,6 

I INDEX 

ἐπαπορητιχῶς B 359,15 

ἐπεί vot ἃ 38,18 add. γε B 132,12 312,20 
ἐπειδήπερ Α 220,2 B 200,29 
ἐπείπερ Α 6,20 11,25 

ἐπέκεινα c. gen. B 395,24  logice A 272,24 

B 35L8 xev 8 B 41ΠΠ1 90 

ἐπεχτείνειν τὸν λόγον ἃ 249,24 pass. ἡ 
δόξα B 331,27 ! 

ἐπένϑεσις (τοῦ μέσου ὅρου) B 186,2 

ἐπεντιϑέναι μέσους ὅρους B 1064,16 sq. 

185,10. 31 

ἐπεξεργασία (πλείων) B 128,14 

ἐπεξέρχεσθϑαι c. dat. A 86,20 245,11. 18 

361,17. 19 B 58,4 19,5 170,4 235,12 

288,13. 14. e. acc. A 454,17 456,19 
τὰ «40. Exacta B 358,26 359,8 

ἐπεξηγεῖσϑαι A 454,20 B 26,18 54,4 

πεξίέναι B 9,2 12,16 c. dat. B 196,29 

198,28. 271,0 τὸ ῥητόν B 81,26 τὴν 

λέξιν B 258,81 
ἐπέρχεσθαι c. acc. B 18:0 “τὴν λέξιν 

B 326,90 

ἐπερώτησις Α 449,7 

ἕπεσϑαι opp. προηγεῖσϑαι A ὅ,14 ἕπεται 

λοιπὸν c. inf B 281,4 τῇ ἀνάγκῃ τῶν 

λόγων B 2.20 τῇ χείρονι τῶν προτάσεων 

A 11.14. 78,28 126,8 B 56,9 ἐπύμενα 

τῷ αὐτοῦ σχοπῷ Α 45,16 logice A 1,2 

8,18 19,28 34,32 09,90 88,117]. B 24,24 

95,5 50,14.15 69,3 81,19 sq. 94,29 95,177 
96,20 sq. 1174,50 346,7.9 3248,19 410, 

6 sq. 415,4. 6 al. 

A 26,11 οὐ γὰρ ὁμοίως ἔχει τὰ οἷς 

ἕπεταί τι χαὶ τὰ ἑπόμενα αὐτῷ À 289,14 

. διαίρεσις τῶν ἑ. 

τὰ προσεχῶς ἑπόμενα expl. ibid. 15 sq. 

δεῖ τὸ χυρίως &. ἐπὶ πλέον εἶναι τοῦ 

ἡγουμένου A 100,9 54. 100,31 sq. 167,15 
ἐξ ἀνάγκης Α 323,6 sq. B 91,10 sq. 94,20 

95,14. 388,12 opp. διὰ τῶν κειμένων 

A 36,8 ef. B 96,11sq. ἀναγχαίως B 83,12 
τὸ ἑπόμενον (80. τῶν ὑποϑετικῶν συλλο- 

γισμιῶν) opp. τὸ ἡγούμενον A 242,26 sq. 

244,6 sq. cf. 165,16. 26 10,22 sq. 

B 45,22 44,17 sq. 41,1 81,19 sq. 174, 
90 sq. 292,14. 25: 29,50 sq. — ἕψηται 

B 388,12 
ἐπέχειν λόγον τινός Α 14,15 65,12 B 338,26 

916,29 sq. τάξιν A 65,28 

ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ προχειμένου μεταφέρει τὸν 

λόγον B 288,6 cf. 249,24 ἐπὶ τὸ c. inf. 

B 2,8.10 ἐπὶ τοῦ ἵνα A 460,6 
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ἐπιβάλλειν τινί Α 352,07 353,12 B 13,5 

48,14. 17 255,2? med. B 
286,10 

ἐπιβεβαιοῦν (συμπέρασμα) Α 90,17 

ἐπιβλέπειν Α 282 ova ΩΝ 289,2. 35 
821,9 8]. εἰς A 324,2 

ἐπίβλεψις plur. (coni. τὰς zd A 304,14 

ἐπιβλητιχῶς B 332,14 

ἐπιβολή B 4,7 304,20 ἁπλαῖς ἐ. ἅπτεσθαι 

ἀμέσως Β 

A 1,28 ἐπιβάλλειν B 48,14 ef. 324,6 

ἐπίβουλος Α 334,18 
ἐπιγίνεσθαι A 217,1] B 89,5 816,11 τινί 

(Ex, ἀπό, διά τινος) B 840 ,29. 28 pde 

380,35 433,7. 8 4312 
B 43410 438,06 440,10 

A 4110 
ἐπιγινώσχειν 

τιί Α 100,24. 25 

B. 436,20 

ἐπίγραμμα B 156,12 157,1 

ἐπιγράφειν À 4,18 5,15.23.24 6,1.5 B 2,16 

334,22. (ἀπό) 24 sq. 

ἐπιγραφή. αἰτία ἐπιγραφῆς Α 1,8 5,15.24.28 

A 120,15 387,12 403,23 
429,1 

ἔχ τινος 

ἐπιδειχνύναι 

423,29 424,20 426,5 421,1 

ἐπίδειξις Α 262,19 

ἐπιδέχεσθαι ὑποδιαίρεσιν Α 69,14. οὐ 

᾿ πρίτον B 88,11 τὸ ἐναντίον B 242,8 

ἐπιδιαιρεῖν Β 991,19 

epe dee (κατὰ τὸ ποιόν) Α 69,23 

^: 
οεν 

ἐπιζευγνύναι τὰς διαγωνίους B 15,2 εὐϑεῖαν 

B 34,16 114,1 
ἐπιζητεῖν B 7,25 8,1 

ἐπιϑεωρεῖν D 11,22 

ἐπιϑυμία coni. ϑυμός A 13,32 |B 426,32 
458,26 

ἐπικρατεῖν τῆς λογιχῆς ψυχῆς Β 436,32 

ἐπικρίνειν c. inf. B 425,13 

ἐπίκρυψις A 316,27 317,94 
ἐπίκτητος À 31,12 

ἐπιλαμβάνειν med. Ἀριστοτέλους B 291,11 

ἐπιλανϑάνεσϑαι B 88,10. 1] e. inf. B 

406,11 

ἐπιλείπειν B 317,8 

ἐπιλογίζεσϑαι (τὴν οὐσίαν) B 181,6 
ἐπιλύειν med. ἀπορίαν A 31,8 42,36 160,5 

440,22 B 14,12 16,2.3 19,2 38,9. 25 
94.28 212,5 219,23 306,28 (τὴν δοχοῦσαν 

ἐναντίωσιν) 311.9. 6 

ἐπίλυσις (ἀπορίας) A 1l,i 

18. 19 215,16 

ἐπιμένειν Β 434,12 

ἐπιμήκης Β 182,14 

B 194.7 38, 

ἐπισχοπεῖν 419 

τινί B 242,44 

A 111,29 

ἐπιμονὴ τοῦ αἰσϑήματος B 434,12 sq. 

πιμόριος λόγος opp. πολλαπλασίων expl. 

B 159,22 sq. 

1t ttv vat pass. d- 

ἐπιμιμνήσκειν pass. τινός 

94 Q9. 0)». (ἢ. 

τινός B 160,4 sq. 

ἐπινοεῖν Α 65,6 126,7 292,9.10 B 62,15 

202,15 3233,20 291,17- 308,29 394, 
424,9.6 pass. A 305,4 

ἐπίνοια. τῇ ἐ. χωρίζειν B 943 375,99 
κατ᾽ ἐπίνοιαν B 216, ἐν à. μόνῃ τὸ εἶναι 
ἔχει Β 211,24 λαβεῖν B 848,3 ἐξ ἐπι- 
νοίας ἀνϑρώπων B 312,32 380,24 382,18 

v. ὡς ἐπίπαν Α 154,18.19 271,19 
20,8 
ὃον σχῆμα Α 11,10 B 361,14. 21. 31 

ὁ ἐ. A 936,20 sq. 454,1 B 10,2.3 155,13 

5,2 9302,18 304,1 320,30al τὰ ἐ 

241 
ext 

“ἡ 

2 € 
* 
υῷ 

opp. τὰ στερεά B 10,1 102,11 103,1 sq. 
eee 214,21. 23 

ἐπιπειϑής B 438,26 

ἐπιπλήττειν (τούτοις) B 16,8 

ἐπιπλοχή (πρὸς τὸ ποιόν) A 72,5 14,31 
ἐπιπολάζειν B 318,32 sq. 

ἐπι ἐδλίάτος A 125,95 

ἐπιπροσϑεῖν τὰ μέσα τοῖς ἄχροις B 61,10 
124,2 401,10 pass. 7, σελήνη ὑπὸ τῆς 

γῆς B 65,19. 20 92,28 sq. 96,3 
ἐπιπρόσϑησις τῆς γῆς B 65,16.91 964 ^ 

167,26 -τῆς σελήνης B 299,14 

ἐπιπωματίζειν B 490,12 

ἐπιπωμάτισις B 420,13 

ἐπιρραπίζειν (τὴν τῶν ἰδεῶν δόξαν) B 242,9 

243,18 

ἐπισημαίνειν med. A 254 

262,23 275,9 B 51,4 

ἐπισημειοῦν med. A 63,2 129,21 150,14.15 

261,29 3204,14 B 188,18 243,16 χατὰ 

τὴν λέξιν A 213,21 B 10,23 

τῇ λέξει Α 261,19 ἐπισημειωτέον, ἐπι- 

σημειοῦσϑαι δεῖ ὅτι B. 188,7 212,11 

ἐπισχέπτεϊίν Β 128.9.8 

132,28 172,10 2τ0,18 
989,2 B 100,19. 25 sq. 

221,12.19  239,17.18 271,8.9 291,7 

300,8 326,20 περί τινος A 231,15 ἐπι- 

σχεπτέον (Ex τοῦ διαγράμματος) A 315,9 

B 425,21. 22 431,16 

τίσχεψις A. 291,6 306,5 

pe en τινί B 16,4. 112,1 

ἰισχοπεῖν A 295,30 315,16 348,11 B 

202,9 214,9 

197,99 299,3 

ἐν τῇ À. 

105,13 15112 

200,11 



480 ἐπισχοτεῖν 

πισχοτεῖν pass. ὑπὸ νέφους B 368,11 

πισχώπτειν B 184,2 τινά B 180,10 

ἐπίστασθαι dist. ἀπόδειξις B 90,17 opp. 

σ. 0. 

δοξάζειν B 322,21 sq. ὃ ἐπιστάμεϑα 

ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν Β 81,94 82, 

cf. 26,25 84,83 

ἢ περὶ τὸ χατὰ μέρος 7, περὶ ἀμφότερα 

A 466,15 χατὰ τὸ χαϑόλου B 19,8 

ἐπιστητός Α 345,25.26 sq. Β 440,11. 12 

opp. αἰσϑητός BD 307,6.7 340,2 sq. opp. 

δοξαστός Β 321,20 sq. 

τὸ &. 7 περὶ τὸ καϑόλου 

τὸ &. Opp. ἡ περὶ 
αὐτοῦ ἐπιστήμη A 388,91 sq. 

στασία. ὀλίγης δεῖται ἐ. Β 128,18 

στασις coni. μονή Β 922,11 ἔχειν βραχεῖαν 

ἐς τινος A 111,28 ἐπιστάσεως ἄξιον A 139, 

13 “δεῖταί τινος &. B 34,19 127,22 198,9 

ἐπιστήμη etym. B 322,117.18. opp. ἀπόδειξις 

def. ἕξις τῆς ψυχῆς A 9,81 αὐτὴ ἡ διά- 

ὕεσις 7| ἐγγινομένη ἡμῖν περὶ τῶν πραγ- 

μάτων B 20,175q. 38,25.24 χαϑολιχωτέρα 

ἐστὶ τῆς ἀποδείξεως B 20,20 sq. 41.19.20 

ef. 29,6 sq. ἀποδειχτιχή B 1,14. 54. opp. 

αἴσϑησις D 906,20 sq. 

B 321,20 sq. 323,91 “ἔχει περὶ τὰ 

ἀναγχαῖα D 324,30 325,33.24.39 sq. 328, 

19 sq. 

ἀναστρέφονται Α 154,9 sq. »cf. Β 323,32 

925,11. 18. τῶν χαϑόλου ἐστὶ χαὶ οὐχὶ 

τῶν μερικῶν Α 51,23. B 185,26 192,14 

216,21 310,6 σὺν τῇ καϑόλου i. καὶ τὸ 

A 466,6 
ἄγνωστον ἐπιστήμῃ τῶν δὲ πεπερασμένων 

Opp. δόξα, νοῦς 

αἱ ἐ. περὶ τὰ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα 

μεριχὴν εἰδέναι τὸ ἄπειρον 

D χαὶ ὡρισμένων ἐστίν D 289,9.10 περὶ τὸ 

ποιὸν χαταγίνεται Β 800,20 τὸ οὐσιῶδες 

ποιόν B 307,9 sq. 

μένη, ἔστι δὲ xal ἕτερον εἶδος ἐπιστήμης 

B 22,26sq. cf. 439,18 440,10 διδαχτόν D 

99,21 sq. ἀναπόδειχτος D 329,99 sq. 324,20 

plur. B 20,22 ἄνευ, μετὰ συλλογισμοῦ 

B 229,1 sq. 324,16.20 326,8 sq. 232,1 sq. 

ai αὐταί, ἕτεραι &. B 302,15 sq. 

, 
ἡ 0€ ἀποδείξεως γινο- 

ἑνὸς 
΄ ' ΠῚ , , ^ , 

πράγματος χαϑὸ ἕν μία ἐστὶν ἐπιστήμη 
^ - bi [4 «3 e - » € EE τ καὶ γνῶσις, 7, ἣ δι᾿ ὁρισμοῦ ἢ ἡ δι᾽ ἀπο- 

δείξεως Β 9549.58. 84 

ἀρχὰς ἔχει xal ὑποϑέσεις καὶ περαιτέρω οὐ 

πρόεισιν Α 24,12 τὰς ἰδίας ἀρχὰς οὐδεμία 

€. ἀποδείξει B 147,16 τὰ 

ἀναπόδειχτα ἀρχαί εἰσιν ἐπιστήμης B 120,24 

ἑχάστη ἐ. ἰδίας 

πρῶτα χαὶ 

προτάσεις ἄμεσοι, ὧν 

δεόμεϑα B 224,22 

τῶν ixtocnp ov B 214,22 

εἰς τὰς ἐπιστήμας 

αἱ αἰσϑήσεις αἵτιαί εἰσι 

οὐ γὰρ ἔστι τοῦ 

I INDEX 

μὴ ὄντος z., τουτέστι τοῦ ψεύδους B 26,9 sq. 

opp. ἀπάτη A 466,12 sq. B 191,4. 5 sq. 

198,8sq. σπανίως ἀποφατιχὰ συμπεράσματα 

αἱ ἐ. συνάγουσιν Β 183,13 

ὁμωνυμία παρὰ ταῖς ἐ. B 155,11 αἱ χατὰ 

μέρος ἐ. B 1,11.18 86, εἰ ἦν τις ὡρισμένη 

φύσις ἐπιστήμης B 85,32 sq. μερικωτέρα, 

γενιχωτέρα B 100,9sq. 118,4.34. ἡ ἐπάνω, 

ἀνωτέρω, ἡ ὑποχάτω i. B 118,16 sq. 

146,27 sq. αἱ ὑπάλληλοι 2. B 118,18 

1, χυρίως, ὄντως ἐ. (opp. ὃ σοφιστιχὸς 

τρόπος) B 21,8 119,18,30 ἐπιστήμη 

ἐπιστημῶν B 118,25 119,10 ἐνέργεια ἀπὸ 

τῆς i. προϊοῦσα A 9,32 

δύεσϑαι D 198,13. 14. ἐπιστήμης δεχτιχός 

A (4,10 sq. coni. νοῦς B 439,16 νοῦ 

καὶ ἐπιστήμης δεχτιχός V. δεχτιχός , COD. 

τέχνη (μέρος, μόριον) A 6,20 sq. B 9,2 

141,2 407,14. 15 παρὰ τῶν xarà μέρος 
τεχνῶν 7) ἐπιστηυῶν A 306,12 — in exem- 

plis A 191,25 sq. 131,11 sq. 336,9. 19. 97 

B 218,9. 10 

ἐπιστημονικὸς συλλογισμός A 24,11 B 3,1 

21,9 22,18 24,12. 13 27,21 312,6. 6iba- 

σχαλία A 51,22. μέϑοδοι A 154,18 ὑπόνοια 

A 4163,13.14 qvac; B 21, 

B 28,15 ἀπόδειξις DB 118,6. συμπεράσματα 

B 169,10 πρότασις, ἀπόφανσις B 145,21sq. 

198,11 ἐρώτημα Β 145,22 sq. ἔνστασις 

B 157,27. ϑεωρήματα B 302,16sq. ὑπό- 

ληψις B 330,20 τὰ à. B 188.0. 4 ἐπι- 

στημονιχῶς συλλογίζεσϑαι (coni. ὄντως) 

A 305,15. 10 συνάγειν B. 148,21 εἰδέναι 

A 462,12.22 4623,10 sq. opp. δοξαστιχῶς 

B 326,9.10.14. ἐπιστημονικώτερον Β 43,9 

ἐπιστήμων Α 2,36 36,23 154,19 B 328,21 
expl. A 270,11. 129 

B 127,13 140,23 μεριχός τις i. (opp. 

ὁ πρῶτος φιλόσοφος) B 149,94 

πιστρέφειν εἰς ἑαυτό A 951,16 

πισυνάγειν D 455,18 438,11. τισὶ συμπέρα- 

spa B 90,12 pass. ἡμῖν ἡ τοῦ καδόλου 

εἴδησις B 5340,20 τὸν λόγον, ὁρισμόν 

B 353,11.12.28 407,32 488,18. ἀπό, ix 
Β 407,21 414,32 415,10 --- ἐπισυνάξαι 

B 401,21 438,11 

ἐπισυναϑροίζειν pass. (αἰσϑήματα, μνῆμαι) 

B 435,16. 28 

ἐπισυνάπτειν προτάσεις, συμπεράσματα sim. 

Α 249,16 251,20 263,25 964,12 356,15 
385,12 B 95,12 164,10 (ἔξωϑεν) 165,8 

οὐδεμία 

ἐπιστήμην ὑπο- 

δείξεις 

οἱ χατὰ μέρος ἐ. 

(04 (02 
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216,30 296,11 431,8sq. 435,4.8 seq. 

ὅτι Αἱ 382,21 intr. B 318,12 

ἐπισυντιϑέναι A 21,9.10 B 183,24.277 502, 

18. 19 317,19. ?0 

δυσχέρειαν) ἃ 216,25 

πλεῖον ἐπιτείνεται ἡ ἀπορία A 329, Bo 

ἐπιτελεῖν pass. A 117,9 

ἐπιτέλλειν (τὸ ἄστρον) Β 119,19 

ἐπιτέταρτος (λόγος) B 160,7 

A 210,18 sq. B 380,18. 20 

T -΄ ἐπιτείνειν (τὴν 

ἐπιτήδειος εἰς 

884,2. 5 
ἐπιτηδεύειν βραχυλογίαν A 9,1 λογικὰς 

τέχνας A 305,12 ἀρετήν B 282,5 c. inf. 

B 7,5 med. 

401,15 
ἐπιτιϑέναι Β 188,7. τί τινι (ταῖς οἰχίαις) 

B 382,16. 11 A 119,6 
τῷ λόγῳ Α 302,25.26 τὴν 

ἀπορίᾳ B 321.26 

pass. B 585,31 

ἐπιτρέπειν (ἡμῖν τὰ λοιπὰ προσυπακοῦειν) 

A 53,2 
ἐπίτριτος λόγος Β 117,20. 21 sq. 

def. 339,92 sq. ἀριϑμοί Β 160,23 

ἐπιτυγχάνειν τοῦ σχοποῦ D 385,19 

τέγνας χαὶ ἐπιστήμας B χνὰς it 

τάξιν ἀνάγχην 

λύσιν τῇ 

εἶδός τινε B 331,17 sq. 

160,7 

ἐπιτυχία τοῦ τέλους B 385,26 

ἐπιφάνεια (ὁρατή, ἀλλ᾽ οὐ χαϑ᾽ αὑτήν) B 

28,8 155,1 geom. B 361,52 opp. γραμμή 

Α 480,9.10 B 14,25 sq. 128,19 μῆκος 

μόνον χαὶ πλάτος ἔχει D 215,27 sq. 

ὃος ἐπὶ δύο διαστατόν B 314,19 

ἐπιφέρειν Α 160,27 B 23,12 58,12 182,1 

συμπέρασμα A 36,20 214,12. παράδειγμα 

B17,9 seq. ὅτι A 167,94. «t τινι B 258,5 

291,16 συμπέρασμα A 248,9 

f- 
beTz- 

τὸ ζῆν τοῖς 

σώμασιν A 256,29 τὸ ἐπιφερόμενον 

9.21 B- 15,17 171,21. 264,24 

med. B 333,19 

ἐπιφημίζειν τινὶ ὄνομα B 37,8 

ἐπιφορά Stoicorum i. 4. συμπέρασμα Α 243,9 

ἐπιχειρεῖν D 349,9 

A 301,11 B 432,16 ἐφ᾽ ἑχάτερα B 2,5 

945,80 εἰς τὰ ἐναντία B 211,9 

ἐπιχείρημα Α 89,6 208,220 B 84,12 sq. 
85,5 86,25 87,31 233,81 sq. 254,12. 18 
219,26 283,31 284,7 285,2 288,12.21 
289,22.28 313,29 316,26 390,26 406, 

11.18. 31 407,30 409,20. 84 
ἥττονος Β 403,891 

ἐπιχείρησις 250,19 (ῥητοριχή) Β ὃ.18.14 
84,17 211,23 

Comment, Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 

€x, ἀπὸ τοῦ μᾶλλον 

) - 
εχ τοῦ 

e - ^ 

ἑτεροξιδῆς 481 

ἐπιχορηγεῖν (ἡμῖν ἀφορμὰς πρὸς γνῶσιν) 

B 488,32 

ἐπόγδοος λόγος D 269,92 

ἐπουσιώδης opp. οὐσιώδης πο » τὰ μὲν 

ἴδια τὰ δὲ συμβε κότα) À 2 

ὑπάρχοντα dd 315 jt 
&pr 

χατὰ συμβεβηχὸς ὃ 

πτάς Β 398,96 

ἂν (f, ἐρωμένη, ὁ ἐρῶν) A 472,6 sq. 

si. 3 À. 412,18 

ἐργάζεσθαι ἀσυλλόγιστον τὴν 

109,8 sim. B 900,22 416,277 

τῇ διδασχαλίᾳ Α 285,14 τὴν 

Α 450,11 

Α 365,28 

ἐργασία B 169,16 

ἐργώδης compar. (δεῖξις) Α 81,32 

xa τὴν Ψυχήν B 214,30 

συζυγίαν Α 

σαφήνειαν 

ἀσάφειαν 

τὸ τὴν χατάφασιν ἐργαζόμενον 

ἐρείδειν D 419,5 428,28. 29 

ἐμοῖς σμια B 428,31 sq. 

ἐρίζειν A 457510 B 4106,28 

ἐριστιχῶς | rg σϑαι B 131,2. ἐριστικώτερον 

ἀντιλέγειν Β 85,11. 12 

ἑρμηνεύειν (ξαυτ ταὶ A. 35,0 155,25 * 332, 

15. 27 D oni e pap m 

ἑρπετός. ἘΞ LA 180,25 sq. 185,3 

ρυγή χαὶ χνισσώδεις D 578,16 

ἐρυϑρός ri 945,8 

ἔρχεσθαι ἐπί τι A 396,2 402,225 419,9 

426,32. cf. 418,1 B 3,16 εἰς γνῶσιν 

B 15,22 εἰς ταὐτόν τινὶ AÀ 44,17 59,97 

109,1 πρὸς συμμετρίαν B 420,19 ἦλϑεν 

δεῖξαι ἃ 436,11 

ἔρως Α 4724. 25. 21 

ἐρωτᾶν dist. χαλεῖν A 38,5 

τὴν ὅλην ἀντίφασιν A 21,30 pass. c. 

inf. (?) B 60,3.4 
ἐρωτηματιχός (λόγος) Α 12,17 

ἐρώτησις dist. πύσμα B 147,21 ἐξ ἐρωτήσεως 

προστάττειν, 

λαμβάνειν D 144,22 

ἐσθίειν A 161,5 B 65,2.3 

ἔστε ἄν Α 126,12. 13. 16 sq. B 107,15. 23 

434,10 
ἔσχατος logice B 24,20 219,18 

223,59 sq. 227,32 228,2 sq. 
κείμενον, κατηγορούμενον B 219,20.22 sq. 

224,26 sq. 400,16 
ἑταῖρος plur. Aristotelis A 123,15 194,9 

ἑτερογενής ἃ 32,28 sq. 

ἑτεροειδής À 232,28 sq. B 246,13 

3l 

220,16 
3 ds Ῥ B ἀν τ ἐσχάτως ὑπο 
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t 

t 

tt 

ἑτερομήχης ἀριϑμός def. D 62,18 sq. 

S 

τῷ ὑποχειμένῳ Β 218,8. 22 παρά τι 

A 32,4 89,21. 88 299,27 300,5 B 112,7 

219,14 288,12 311,12 sq. 435,31 ἕτερον ἐξ 

ἑτέρου Α 939,81 B 344,28 ἕτερον... καὶ 

ἕτερον A 988,28.24 D 182,10 

A 114,14 

ἑτερότης (opp. χοινωνία) A 32,8 Β 51,14 52,8 

ἑτέρωϑεν A 65,22 518,23 

ἔτι... «εἶτα Α 162,28. ἔτὶ τε ἃ 240,27 281,11 

290,8 

εὐανάτρεπτος. τὸ εὐαν. τῶν σωμάτων 

B 385,20 

εὐάρμοστος B 385,1 

εὐδαιμονεῖν À 2540,19 B 280,9 282,5 

εὐδαιμονία Α 213,29 210,19 B 9280,11 

εὐδαίμων. τὸν c0. οὐδεὶς βλάψαι δύναται 

Α 840,19 

εὐεξία Α 211,28 sq. 

εὐέπεῖα B. 151,15 

εὐήϑης (λόγος) A 126,2 (ὑπόϑεσις) B 320,28 

εὐθυγραμματίζειν (τὸν χύχλον) A 411,2.8 

ἑτέρως 

εὐθύγραμμος opp. χυχλοτερής D 182,20 

σχῆμα B 111,22 sq. 280,32 281,25 282, 

28.29 γωνία Β 113,10 sq. 

εὐϑύς. τὸ εὐθύ def. D 61,8 opp. περιφερής, 

χαμπύλος B 62,2 61,18. 38. 25 69,4 sq. 

251,19 τὸ εὐθὺ ξύλον B 2,26 ἡ εὐϑεῖα 
(vpapp/) A 17,12 253,94sq. 454,5. 1 

B 8,12. 22 sq. 34,15 sq. 76,8 sq. 100,11 

102,21 sq. 116,18 183,14 sq. 377,6 sq. 

401,6al. def. B 9,16 61,9 124,1.2 319,30 
401,9.10 ἐν τῷ ἀέρι B 181,15 τὸ ἀπὸ παντὸς 

σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐϑεῖαν γραμμὴν 

ἀγαγεῖν B 35,24 129,8 190,0.17 δύο εὐϑεῖαι 

χωρίον οὐ περιέχουσιν Β 80,11 εὐϑεῖαν 

περιφερείᾳ ἐφαρμόζειν B 112,5.20 149,13 

ποτέρα χαλλίστη τῶν γραμμῶν, 7; εὐϑεῖα ἡ 

ἡ περιφέρεια D 146,8 149,21 ἐπ᾽ εὐϑείας 
Opp. ὑπεράνω, ὑποχάτω Α 65,21 τάττειν 

A 18,1) geom. ἐχβάλλειν PB 113,32 

ἔσονται ἀλλήλαις αἱ εὐϑεῖαι B 9,14. logice 

(opp. δι᾿ ἀντιστροφῆς, διὰ τοῦ ἀδυνάτου 

sim.) δειχνύναι Α 90,9 sq. 459,23. 24 sq. 

440,16 sq. 444,24 B 16,24 213,28 304,18 

εἰδέναι B 10,21 συνάγειν Β 144,1. τ 
Octtic Ἃ 102,6 195,52 198,9 (i. e. διὰ 
τοῦ χατὰ παντὸς χαὶ τοῦ χατὰ μηδενός) 

201,19 284,4. 26 237,4 (i. q. ἡ κατη- 

I INDEX 

γοριχὴ δεῖξις) 248,8 298,7. 9 sq. B 106,95 

19,10. 19 sq. 140,11 273,27 ἀπόδειξις 
(«pstvttov τῆς εἰς ἀδύνατον) B 290,32 sq. 

συλλογισμοί Β 137,28 sq..295,9 sq. xac? 

εὐθεῖαν (τῶν ἄχρων) A 101,21 483,17 

(coni. συνεχῶς) χεῖνται οἱ ὅροι Β 314,23 

Opp. ««9^ ὑπόϑεσιν A 41,14 δειχνύναι 

opp. δι᾽ ἀντιστροφῆς A 120,25 δεῖξις 

opp. 7, δι᾽ ἀντιστροφῆς, ἡ εἰς ἀδύνατον 

ἀπαγωγήῆ.  À 01 116, 164,93.95 

291,4 OU εὐϑείας δειχνύναι opp. Oui 

τοῦ ἀδυνάτου A 236,94 δεῖξις A 187,6 

ἐξ εὐθείας δεῖξαι A 251,17 ὑπ᾽ εὐϑείας 

προσχεῖσϑαι geom. Db 104,11 --- εὐϑεῖα 

πτῶσις (opp. πλαγία) A 333,20 sq. 334,12 

942,25 B 265,1 — εὐθύς adv. A 105,22 

logice ἃ 19,19 52,19 B 199,2 opp. μετὰ 

πλείονα, πολλά B 196,13sq. 197,30 εὐλέως 

A 9,21 395,19 423,15. 20. 22 480,22 

εὐθύτης ῥινός opp. σιμότης B. 67,50 

εὐχαίρως Α 289,4 

εὐχοσμία (περὶ τὴν λέξιν) A 333,23 

εὐχτιχός (λόγος) A 33,8 

εὐλή plur. B 434,12 

εὔλογος Α 111,29 331,1 B 127,19 εὐλόγως 
A 3,22 B 278,23 291,15 294,25 

εὐοδεῖν A 46,97. ἐπί τινος A 208,1 

εὔοδος (ὃ λόγος) B 391,90 

εὔπνοια B 385,1 

εὐπορεῖν ὑλῶν A 74,20 178,12.96 89,90 

93,28 94,24. 25 al. προτάσεων A 133,28 

2/(0,8 sq. 280,14 sq. 287,16. 11. 25. 805,5 
ὅρων Α 176,14 203,8 216,31 225,14. 15 

227,10 (μέσων) 288,9. διαφορῶν A 312,13 

ὀνόματος Α 992,17 τοῦ διδάσχοντος B 12, 

217 c. inf. A 126,27 176,14 295,31 332,21 

εὐπορία τῶν προτάσεων Α 25,27 290,5 

295,20 299,19 302,1.30 304,31 305,2. 

9.29 306,26 315,70 347,26 τῶν ὑλῶν 

A 88,15 συλλογισμῶν A 280,13 318,18 

εὐπορίαν τῇ ἀποδείξει ποιεῖν Α 288,1 

εὔπορος compar. (λόγος) A 281,21 

εὐπραγία plur. B 418,8 

εὕρεσις opp. μάϑησις B 8,31 54. opp. ζήτησις 

Β.4,412.1054. 20,6 dist. γνῶσις B 14,256. 

&x προὐπαρχούσης γίνεται γνώσεως B 12,1 

SQ. ὡς οὐχ εἴη ὅλως εὕρ. D 14,16 τῶν προ- 

τάσεων Α 218,21 274,5 319,18 B 162, 
10. 82 163,20. 27 al. τῶν δέχα χατηγο- 

ριῶν B 392,27 τῆς αἰτίας, τοῦ μέσου 

D 339,6.9 τοῦ ὁρισμοῦ, τοῦ συλλογισμοῦ 

x 
3 

1 
: 
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B 352,012.15 εἰς sp. τῶν ἑπομένων 

B 418,19 
εὐρίσχειν opp. μανϑάνειν B 2,92 opp. 

ζητεῖν DB 14,15 sq. διὰ συλλογισμῶν 

02:29 e mf. (p 

σημᾶναῦ) A 333,6 

εὔσημος. διὰ τὸ εὔσημον Α 111,6 

2 , 

εὑρίσκων ὀνόματι 

εὐσύνοπτος A 317,4 πρὸς τὸ εὐὖσ. Α 69,29 

εὐτάχτως B 408,21 410.4 

εὐταξία B 214,32 409,11 

εὐτυχεῖν opp. δυσπραγεῖν B 415,9 

εὐφρονεῖν A 411,21 

εὐχερής Α 88,92 261,24sq. 318,28 B 165,21 

186,5. 9 

εὐχερῶς Β 169,7 compar. A 316,92 319,12 

εὔχεσϑαι expl. Α 32,14 B 147,50 

εὐχή expl. B 365,8 

εὔχρηστος εἰς ἀπόδειξιν Β 64,25 

ἐφάπτεσθαι geom. B 119,91 

ἐφαρμόξειν (ἐφαρμόττειν) τί τινι B 12,25 

13,10. 22. 28 14,3. 8 16,15. 17,4. 7. 25 

156,11 geom. B 112,4.5. ἐπί τινι B 

98,17 pass. A 127,8 geom. διὰ σημείου 

B 104,6 intrans. logice expl. B 214, 

14.25 sq. 315,10 geom. B 8,31 113.38 

*w( À 20,1.23 235,28 B 98,11 234,11 

250,11 352,6 409,19 410,20 414,12 

(ἀλλήλοις) B 314,13 sq. geom. B 27,5 

26,15 105,12 112,19 sq. 114,0 149,13 

ἐπ᾿ ἄλληλα B 11,2 123,17 126,15. 16 

ἐφεχτιχός. oi à. 

πρὸς ἀνασχευήν Α 268,10. 22 

χατασχευάζοντες ὅτι οὐχ 

ἔστι συλλογισρός A. 30,29 

ἐφεξῆς A 34,10 55,9 57.18 19,28 100; 
197,21 342,25 951,9 264,920.22 971,9 

461,9. 6. 10 B 70,31 11,2 80,2 885,1 92,10 

115,13. 122,20 154,1 160,14 194.24 
197,26 230,26 259,10 262,3 290,28 
333,28 (eoni. προσεχῶς) 951,24. 26 

391,27 sq. 393,8 421,5.6 def. B 392,8 
τούτων À 206,9 τινί B 315,19 ἀλλή- 

λοις A 24224 264,16 «ai i. B 156,14 
157,14 160,6. 16 256,23 258,14 i 
οὕτως i. B 160,19 164,16 226,30 228,24 
232.20 233,9 263,3 2899 319,94 χαὶ 
τοῦτο ἐ. B 230,21 τὰ &. B 120,8 253,3 

xal τὰ i. B 261,25 γωνίαι A 332,28 

B 9,14 116,11. 13 sq. 117,7 sq. 126,19 
128,30 219,15 342,16 369,19 429,21 sq. 

ἐφερμηνεύειν B 485,30 ἑαυτόν B 216,22 

ἐφερμηνευτιχός B 359,31 360,5 362,22 

264,15 312,13 397,24 

-1 05 
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.18 sq. 262,6 sq. 268,26. 21 
15,10 sq. 346,10 

ἐφευρίσχειν B 165,11. 12 353,30. 318,19 
80,25 

ἐφιστάναι ἀχριβέστερον B 39.25 ὅτι, ὡς 

A 104,26 128,29 145,31 324,30 441,25 
πῶς cna À 204.28 ἐχεῖνο, ὅτι A 9289, 

6 356,416 «w A 21711 9295,21 
398.21 B 180,15. 16 — ἐπιστάς B 65,9 

ἐφεστηκυῖαι Coni. ἐνεργείᾳ οὗται B 436,15 
€ Aoqxf B 935,2 

ety τὸ ζητούμενον Α 89,231 141,11 236,36 

260,13. 31 B 412,28 413,25 

καὶ ἐν πότοις ἡ ἀντιστροφή A 40,8 ἔχομεν 
διὰ τούτων ὅτι A 184,11 ἔχομεν... ἀπο- 
δεδειγμένας A 168,20 sim. B 116,91 266,27 
εἶχον... ἑπόμενον A 181,16.20 ἔχει (scil. 

eo 

» τ 
ξγεῖς 00v 

φύσις ἐν γήρᾳ πολιοῦσϑα! A. 152,95. ταῦτα δὲ 
ἡ ὑπόϑεσις ἔχει ἐπ᾽ ἄπειρον προϊέναι B 951, 
22 ὅδεν χαὶ τὸ ἀπόδειξις ὀνομάζεσϑαι ἔσχεν 
B 91,13 sim. 88,1 40,3. ἐν ἑαυτῷ B. 156,2 
πλέον ἔχειν Β 208,34 ὡς ἔχομεν γνώσεως 
B 367,5 368,10 περί τι A 159.3. 4 
B 101,10 102,11 144,18 155,9 157,6 
215,9 300,16 306,28.99 322,6 τούτου 
& οὕτως ἔχοντος A 19,8 B 202,32. οὕτω 

γὰρ ἐχόντων B 201,27 — med. coni. συνε- 
ἔζεσϑαι (ἀλλήλων) B 390,21 394,1 ἔχεται 

διανοίας ἣ λέξις τοιαύτης B 41,5 sim. 
159,14 τὰ ἐχόμενα expl. B 342,2 sq. 

χῖνος expl. B 417,13 

9c οὗ c. ind. fut. A 516,20 

ἜΡΓ δ conis B 

183,24. 28 184,11 

í 

ja 

£c c. ind. aor. 

158,13 162,26 

Δέειν B 109,21.22 364,26 sq. 366,21 314,11 

ζέσις τοῦ περὶ τὴν χαρδίαν αἵματος B 109, 

1454. 364,22sq. 560,15 311,13 313,31 sq. 

ζῆλος γεωμετριχός A 84,96 

ζῆν. τὸ ζ. ἐπιφέρειν τοῖς σώμασι A 256,93 

ζητεῖν τι, εἰ, πότερον sim. A ὅ,21 6,19 

10,32 22,4 39,83 42,29. 86 52,15. 22. 97 

92,24 62,28 al. B 7,24 sq. 42,26 sq. 
211,8 218,23 341,14 343,2 846,93 4]. περί 

τινος B 20,24 341,9.13 sq. ὅτι B 39,1 

opp. λαμβάνειν A 454,8 opp. εὑρίσχειν 

B14,l5sq. pass. opp. δεδόσϑαι B 1,22sq. 

815 
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121,9 τὸ ζητούμενον B 1,21 sq. 8,21 sq. 

11,15 19,9 20,11 42,27 43,10 56,21 

121,13 sq. 121,4 334,12 sq. ὡς ὁμολο- 

1o9pevov λαμβάνειν ἃ 34,26. 141,11. 12 

236,36 241,8.9 253,23 260,183.81 B 412, 

28 413,25 ἔχειν τὸ ζητούμενον v. ἔχειν 

ξήτημα A 213,48 B 334,10 sq. (expl) 

336,12 sq. 386,6 sq. 390,2 

B 432,1.16 

l sq. 

ζήτησις opp. εὕρεσις D. 4,5 12,9 sq. 
τινός B 334,15 846,2 περί τινος B 

43,28 43,9 334,13 409,28 C τὴν C. τὴν 

λέγουσαν διὰ τί A 88,15 τοῦ μέσου ἕνεχεν 

t, - d 

λύσις τοῦ C. 

ἁπλοῦν, σύνθετον D 999, 

20,6 

4.1 

γίνεται ἃ 298,30 ἔν τισι, περί τι À 90], 

22.91 πολλὴ πῶς B 196,9 ἔχειν τὴν 

C. A 913,19. 15. περί, ἐπί τινος B 936,22 sq. 

ζητήσεως ἄξιον B 39,13. παυόμεϑα τῆς C. 

expl. B 281,19 

ζῳδιαχὸς χύχλος B 26,5 

ζῷον saepe in exemplis, velut A 180,20 sq. 

B 5,24 8,11 sq, 187,1. 31 dist. ζῳόφυ- 

τον, φυτόν Α 14,4 16,4 354,9sq. B 411,24 

def. A 18,32. B 348,24 sq. 411,18 cf. 

A 17,31 100,30 

ζῳόφυτον ἃ 14,4.5.10 16,4.5 B 411,24 

Ἡ γεῖσϑαι. ὁ ἡγούμενος ὅρος A 166.50 sq. 

ἀδύνατον τὸν ἡ. ἐπὶ πλέον εἶναι τοῦ ἑπομένου 

A 101,16 τὸ ἡγούμενον ἐν τοῖς ὑποϑετιχοῖς 

συλλογισμοῖς A 242,26 sq. 100,10 sq. 

110,21 sq. 944,6 sq. B 44,418 sq. 41,8 

81,18 sq. 174,30 115,1 sq. 292.14.15.24 

291,29 sq. 
ἤγουν scilicet A 301,27 416,9 B 39,15 145,6 

335,11. 25 saepe in sq. 
ἤδη logice A 14,1 B 20,21 21,90 al. 
ἡδονή (οὐχ ἀγαϑόν, ἀγαϑόν) A 250,29 sq. 

262,5 sq. 273,24 sq. 214.9 (οὐ πᾶσα 

χατὰ φύσιν) 210,20 sq. 271,18 sq. 281, 

20 sq. 9315,20 sq. (λεία ἐνέργεια, ἀνενό- 

χλητος ζωή) 316,23 341,016 348,12 sq. 

446,9 (χαρά) 448,19 sq. 451,18 454,22 
455,4. 5. Β 940 80 sq. 948,10 sq. 

ἠϑιχ ός (πραγματεία) D 931,9. 15 

ἥκειν εἰς ἄπειρον Β 48,5 

ἡλιαχός (ἔχλειψις) B 21,0] 26,8 (χύχλος) 

115,96 (φῶς) 910,21 
ἡλικία, ξηροτέρας Ti. γενομένου Β 996,23 

I INDEX 

ἥλιος Α 111,8 242,81 sq. B 31,25 sq. 12,28 
(9,1. 4. 8 92,24 129,2 168,3 325,22 
332,18 540,8 370,8 384,15.16 396,10 sq. 
421,18 φύσει ϑερμός A 38,29 
λήνης ὑψηλότερος Β 91,26 

τῆς σε- 

τὸν T. μεί- 

ζονα εἶναι τῆς γῆς D 128,20 ἀφεστηχέναι 

τῆς σελήνης, ὅσον ἣ σ. τῆς γῆς ἀφέστηχε, 

μεῖζον μὲν 7| ὀχτωχαιδεχαπλάσιον ἔλαττον 

δὲ ἢ εἰχοσαπλάσιον ^B 300,27 κινεῖται 

A 48,29 126,12 B 328,21 421,20 ἐπὶ 
τοῦ ζῳδιαχοῦ χύχλου B 26,5 sq. ὁ χύ- 

χλος ὃν κινεῖται ὁ ἥ. B 115,25 (ὁ χρόνος) 

υετρούμενος ὑπὸ τῆς χινήσεως τοῦ ἧ., 

ἥτις χύχλῳ γίνεται B. 881,29 cf. 393,2. 9 

ἐν χριῷ γίνεται A 89,11 169,1 ἐχλείπει 

B 26,6sq. 110,28 sq. 299,14 2330,18 
331,24 τὸ συνοδεῦσαι τῇ σελήνῃ τὸν ἥ. 

B 422,13 sq. 

ἡμέρα A 166,7 sq. 171,3 242,91 B l5, 

26 sq. 988,1 sq. 384,15 

ἥμερος φύσει Β 361,14 

ἡμικύχλιος. 1. τμήματα B 302,22 τὸ ἢ. 

B 103,20.27 1183,4.5 sq. 181,24 τὸ 

ὑπὲρ γῆν, ὑπὸ γῆν ἡ. B 1175,25 παντὸς 

1. αἱ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν A 254,1 sq. 

πῶς ἡ iv f. γωνία ὀρϑή ἐστι B 311,2 sq. 

ἡμιόλιος Β 160,7. (τινός) 9. 252 λόγος 

B 399,93 427,19 
ἡμίονος. οὐδεμία d. χύει A 468,l sq. 

464,0. 8 465,15 sq. B 16,13 sq. 180, 
14 sq. 285,19. 20 

ἡμίσευμα geom. B 9216,95 
ἥμισυς. τὸ Tj. τοῦ ἐνδεχομένου opp. τὸ χατὰ 

τὸν διορισμὸν ἐνδεχόμενον A. 163,16 111,18 

118,11. 29 181,5. 19. 35 sq, 195,22 202,4 

208,11 219.18. 25 cf. 211,26 μία ipt 

ce D 16,14 

ἡμισφαίριον B 31,29 

ἡνίκα c. ind. A 22,8 132,11 204,29 206,26 

c. coni. ibid. 31 c. ἂν c. opt. A 116,31 

ἡνίοχος A 82.15 astron. B 167,9 180,22. 23 

ἤνυστρον expl. B 417,18 

ἤπερ post eompar. A 4932,19 411,11. 14 

414,16 B 48,13 105,1 126,6 154.17 
163,13 261,5 280,21. 89 287,19 333,23: 

ἠρεμεῖν B 305,18 365,1 387,92 sq. 435,25 

ἠρεμία B 35,1 805,11 sq. 

ἠρεμίζεσϑαι (μέσον τῆς χινήσεως xal τῆς 

ἠρεμίας) B 305,20 

ἡσυχάξειν D 365,1 
fjcot... 1 A 12,7 118,84 260,6. 10 315,18. 19 



——— V —— 

VERBORUM 

Rr 2235,22 400,25 sq. B 107,28 195,11 

336,33al. ἤτοι... ἤτοι sive . . sive A416,15 
440,151.25 454,23.24 B 19,13 198,21.22 

i.q. ἤγουν scilicet A 15,90 17,26 18,4 

149,1. 117,11 417,24 455,9 456,9 458,2 

482,3 B 4,22 24,14 34,20 51,1 106,17 

121,29 159,7 190,18 194,7 198,12 268,16 

314,2 317,9 331,31 

ἧττα B 416,28 

ἥττων. ἐπιχείρημα ἐκ τοῦ ἥττονος B 405,31 

ἐπιχειρεῖν 2x τοῦ ἧττον (opp. ἐκ τοῦ 

μᾶλλον, ἐκ τοῦ ὁμοίου) A 3901,12 sq. 

ἧττον ἀχριβέστερα B 900,22 

ἠχώ expl. B 420,29 sq. 

Θάλασσα ἃ 851,21. 28 

ϑαλάττιος (κύων) B 194,29 213,8 

ϑάτερος A 361,6 395,25 Β 186,20 187,10 

198,18. 32 
θαυμάσιος (ϑεώρημα) Α 470,6 ϑαυμασίως 

B 4,29 

ϑαυμαστός. τί ὃ. Β 144,10. τί, οὐδὲν 9. 

εἰ A 13,23. 24 11,18 49,16 167,22 314,15 

B 16,9 14546 e. inf. A 168,24 246,12 

ὅπερ ὃ. ὅτι À 294,4 

ϑεᾶσϑαι Α 9,18 

ϑεῖος. ἀχριβὴ zai ϑεῖα A 471,2 νοῦς coni. ὑπὲρ 

ἡμᾶς opp. ὁ ἡμέτερος DB 41.36 οὐσίαι 

Β 48,2 Et coni. νοητά B 324,8 332,8 

χρῆμα B 333,19 ὁ ὃ. [Ιλάτων À 6,16 

᾿Ἰάμβλιχος ^ 96.5 τὸ ὃ. A 243,29 sq. 

τὰ ὃ. A 446,27 B 324,6 352,9 sq. (coni. 

νοητά) 339,10 ὕλη τοῦ ϑεωρητιχοῦ A 1,5 

ϑέλειν opp. δύνασϑαι A 413,1 54. ἀνομοιο- 

σχήμονες ϑέλουσιν εἶναι αἱ συλλογιστιχαὶ 

προτάσεις À 201,,. sim. DB 64,25 11055 

170,9 176,32 198,14 251,32 

ϑεμέλιος, ϑεμέλιον A 8,220 B 376,1 

382,( sq. 387,26 591,17 392,5. 22 sq. 

393,1 sq. 594,20 

ϑέμις. οὐ γὰρ 9. B 214,22 

ϑεολογία B 331,9 

ϑεολογιχός (πραγματεία) B 331,11 

ϑεὸς ἀγαῆός, ἀγαϑά, diüvx ποιεῖ A 245,18 

sq. 244,19sq. πάντα. χατὰ χαιρὸν ποιεῖ 

Α 942,9 sq. ὅτι ϑεὸς ἔστιν Β 556,12. 13 
sq. 331,14. 15 

ϑεραπεία τῶν χατοιχομένων B ὃ 

A 112,20 
6,32 logice 

ϑεωρητιχός 485 

ϑεραπεύειν τινά B 326,93.34 ὑπόνοιαν 

B 408,5 

ϑερμαίνειν D 322,4. pass. Β 38,1 

ϑερμός A 27,29 242,9 B 38,8 sq. (i 

συμμετρία τῶν ὃ. xal τῶν ψυχρῶν) 316,6 

986,8 sq.. 419,32 jo 

9epp.ócns D 938,18 422,20 sq. 

ϑέρος ^" 396,9 sq 
ϑέσις B 296,15 375, τὴν ὃ. ἔχειν B 

117,26 314,16 ἀμείβειν Β 268,26 sq. 

210,20 τῇ 93. opp. τῷ ἀξιώματι A 

80,2 πρῶτος Α 87,24 τῶν σχημάτων 

A 65,0 τῶν τριῶν ὅρων D 268,35. opp. 

ἀναίρεσις Α 244,6 sq. B 135,4 opp. 

στέρησίς τις χαὶ ἀπόφασις B 301,21 

αὐτοῦ ἐστι ϑέσις À 85,92 cf. 460,22 logice 

opp. ἀξίωμα DB 34,9 sq. def. ibid. 13 

τῆς ὃ. εἴδη (ὑπόϑεσις, ὁρισμός) B 35,1 sq. 

cf. 59,01. 8 121,25 sq. 814,34. 35 A 33,8 

οὗ δείχνυται ἀλλὰ λαμβάνεται B 36,20 i. q. 

πρότασις expl. B 55,6.9 ϑέσεις i. q. αἱ 

ἀντικείμεναι διαφοραί expl. B 408,30. ϑέσει 

opp. φύσει A ST7,11. 11 (i. q. ἐξ ἐπινοίας 

Are B 312,32. 318,8 

ϑεωρεῖν Α 9,1. 14. 65,9. 28. 66,5. 451,20 

B 215,10 240,20 300,21 sq. ἀλλὰ ϑεω- 

ρητέον xai τὸ χείμενον B 387,17 434,29 

ov B 23,28 ἄνευ, 

12 ἁπλῶς B 841,2 

39,2 40,1.6 41,8.9 

B 7,20.26 96,19 156,8.10 331,23 338 

18.23-339,14 356,17. 18 al. ἐπί τινος 

B 7,18 444,4 136,7 428,18 περί τι α 

40,29 ϑεωρητός λόγῳ (coni. νοητός) A 3,1 

ϑεώρημα A 53,24 112,17 159,19 165,1 

252,26 293,18 333,19 344,17 345,24 

848,4 461,2.10 469,11.22 410,6. 2 

411,9. 472,3 B 8,9 (μεριχά, χαϑολιχά) 

19.354. 125,2 146,754. 164,14.19 165,85q. 

183,9 216,28 263,13.25.26 265,1 288,29 

299,9 302,3 sq. 415,2 422,30 426,5 429,5 

περὶ τούτου À 146,28 119,11 γεωμετριχά 

À 49,117.18 B 3,26 8,22 9,10.11 sq. 91,4 
98,18.19 101,17.18 113,25 120,7 122,15 

128,28 144,29 148,21 302,30 μουσικά 

B 150,8 ἰατριχά B 318,91 ἐν τοῖς συμ- 

ptxxotg 9. B. 179,10. 11 

ϑεωρητιχός opp. πραχτιχός Α 8,238 μέρος 

τῆς φιλοσοφίας Α 6,31 sq. B 2,25 τούτου 

(Scil. τοῦ ὃ.) ὕλη μὲν τὰ ϑεῖα, τέλος δὲ ἡ περὶ 

ταῦτα ϑεωρία ἃ 7,5 ϑεωρητιχή A 998,14 

4ἀϑῦ,30 ἀκχριβέστερ 

μετὰ ὕλης B 339, . 

ἐν A 98,20 32,31 

18 

56,1 



480 ϑεωρία 

ϑεωρία opp. πρᾶξις B 2,230 τινός B 42,8 

περί τι Α "4,6 περί τινος ἃ 423,16 B 

299,10 φυσιχή B 147,12 μετὰ ὕλης 

τὴν 9. τινὸς ποιεῖσϑαι 10 800,24 

ϑηλυχός (φωνή) A 358 

ϑήλυς B 280,19 352,21 sq. 

ϑηρᾶν τὸ τί ἐστι, τὸν ὁρισμόν Β 910,18 

400,20 408,32 412,11 

ϑησαυρίζειν ἑαυτῷ τὰ σιτία À 484,27 
ϑησαυρός Α 152,4 153,17 B 64,8. 9 

θιγγάνειν (coni. προσπίπτειν) A 994,17 sq. 

)vncóc A 18,2 100,92 308,2 sq. 310,93 

sq. 311,15 sq. 312,10 B 35,8 sq. 37,9 

199,20 223,13. 19 264,9 sq. 481,21 438, 
6. 11 

ϑνητότης D 400,28 

ϑρασύτης (opp. δειλία) Β 356,17 

ϑρεπτιχός Α 14,5 (δύναμις τῆς ψυχῆς) 

B 438,25 

ϑυμός coni ἐπιϑυμία A 13,32 B 436,392 

4388,26 def. B 109,14 sq. 364,22 sq. 

30 sq. 365,12 366,16 311,14. 22 313,14 
sq. 91 914,15 

ϑυμοῦσϑαι Β 2364,26 sq. 214,10 sq. 

ϑύρα A 1,20 (τὸ χεχρυμμένον ὑπὸ τὴν ὃ.) 

464,14 

"Ia pa plur. B 9,5 236,16 

ἰᾷσϑαι B 100,50 

ἴασις τῆς δίψης B 381,4 

ϑεωρήματα B 151,13 818,31 

προβλήματα B 814,8.9 ἀρχαί D 319,3 
τέχνη D 380,84 τὰ i. B 150,16 265,20 

819,12 ἰατριχή A 8,8. 14. 10. 259,1 sq. 

391,26. 20 B 9,83.8 36,17 174,16 100,25 
119,5 146,17 157,5 182,28 314,21 320,10 

385,15 sq. 

ἰατρός A 8,7 152,2 844,4 sq. B 2,9 5,18 

34,24 100,26 sq. (τὸν ὄντως ἰ.) 146,18 sq. 

150,2. 12 sq. 182,18 sq. (χάμνων) 243,5 

414,14 

ἰδέα τινός Α 21,11 343,15. τὰς i. εἰσάγειν 

B 133,18 sq. 

οὔτε χατὰ παντὸς οὔτε χατὰ τινὸς λέγοιντο 

ἄν ibid. 21 

25 sq. cf. 243,9. 12 ai i. ai παρὰ τῷ 

Πλάτωνι Β 425,29 

ἰδιάζειν A 219,14 306,6 346,20. ἰδιαζόντως 

Α 61,28 800,4 

ἰατρικός: 

Mud , - - 

ἐξηρημέναι τῶν πολλῶν 

ὁ περὶ τῶν ἐ. λόγος B 241, 

I INDEX 

ἰδικός D 80,14 141,24 142,1. fort. 409,23 

ἰδικῶς D 100,21 ἰδικώτερον B 129,4 

235,25 

ἴδιος logice DB 55,22 τὰ (0 opp. ai 

εἰδιχώταται διαφοραί A 17,16. opp. γένος 

A 39,20 sq. dist. τοὺς ὁρισμούς, τὰ ἐπό- 
μενα Α 216,10 sq. B 10,5. opp. τὰ xac 

οὐσίαν ὑπάρχοντα Α 303,13 cf. 314,0. τὰ 

. ἴδια συμβαίνοντα συμπτώματα B 12,98 

τὰ xat οὐσίαν ἑχάστῳ..... ἴδια ὑπάρχοντα 

b 294,8 τὸ ἴδιον σημεῖον expl. A 484,15.16 

ἰδίως ὑπάρχειν A 11,4 ἰδίᾳ A 206,8 312,3 

944,1. 6. 12. 882,25. B 350,28 sq. 991. 

21.26 358,1 al. ἰδίᾳ καὶ ἰδίᾳ B 415,17 
ἰδιότης (σχήματος) A 12,18 355,83 856,8 

plur. (φυσιχαί) A 992,19. coni. συμβεβη- 

xótov B 498,11. 18. 32 

ἰδίω μια plur. coni. συμβεβηχότων B 487, 

28 μεριχὰ ü expl. ibid. 22 sq. 

ἰδιώτης A 5,92 B 16,18 191,15 

ἰδού A 249,2 395,10. 11. 12. 23 54. 400,7. 
15 408,29 404,7 406,18 409,8. 21 410, 
13. 21 428,22 450,25 B 6,9 40,8 53,26 
54,4 65,20 83,7 92,25 96,3 109,23 125, 

1 188,8 167,29 175,28 187,93 .312,15 

ἰέναι εἰς, ἐπ᾽ ἄπειρον A 31,20 B 44.4.8 

45,22 46,6 48,4.16 222,16 297,13 298, 

9 sq. 229,25 232,6 al. ἐπὶ τὸ ἄνω, ἐπὶ 
τὸ χάτω D 235,26.2€ χύχλῳ B 46,20 

ἱέραξ B 417,32 

ἱκνεῖσϑαι (εἰς τοῦτο) A 153,1 

ἱμάτιον Α 61,5 B 18,13 214,28 

ἵνα. παράγγελμα παραδίδωσι καϑολιχόν, ὅτι... 

ἵνα εἴπῃς... ἵνα ἡ Α 419,5—'0. c. ind. fut. 

A 220,31 c. opt. fut. B 392,6 c. opt. 

post praesens A 19,6 225,12 B 226,18 

248,8 290,21 ἵνα pn... βλέπωμεν ἀλλ᾽ 

εἰδείημεν A 205,28  eonseeutive magis 
quam final. e. coni. A 201,5 205,14 248, 

14. 19 249,6. 9 (post συνοίσει εἰς τοῦτο) 

280,26 289,29 293,6.19 336,30 394,18 

396,29 (post οὕτως) 404,31 407,10 B 

4,1 38,16 41,2 92,29 98,10 111,15 144, 

28. 24 147,23 163,29 175,11 186,17 
265,28 324,28 ἵνα χἂν.. . γένηται B 

361,9 c. opt. B 287,0 c. indic. (ἐστίν) 

A 10,15 

lof óAoc (ζῷα) A 140,23 

ἱππιχή Α 8,12. 18 

ἱπποκένταυρος v. Ἵπποι. 

———— 

n 



VERBORUM 

ἵππος saepe in exemplis: A 13,22 (def.) 

1716. 81,9 sq. 191,29 sq. 202,20 sq. 
263,8 389,29 397,18 B 5,24 360,2 412, 

32 430,11 al. 
ἵπτασϑαι Α 64,1 sq. 252,9 315,94. 35 

ipte (ὅτι τρίχρωμος χτλ.) B 181,23. 24 420, 
3lsq. 6 τῆς b κύχλος B 421,20 

ἰσάχις B 11,20. 21 427,20 sq. 

ἰσάριϑμος A 26432 DB 318,2 adv. D 

317,25 
ἘΠ τος B 103,30 104,22 

ἰσοδυναμεῖν Α 4121 54,20 sq. 58,2 sq. 

19,4 80,8. 23 81,28 82,4 sq. al. B 20,26 

28,0 65,35 68,12 sq. 295,16 408,1 al. 

ἰσοπερίμετρος D 148,26 182,15 sq. 

ἰσόπλευρον τρίγωνον Α 254,12 Β 8,28 sq. 

10,12 73,25. 26 162,18 sq. 211,26 213,15 
211,12 348,11 sq. al. παραλληλόγραμμα 

B 103,30 104,22 ἀριϑμοί expl. B 62,11 

ἴσος τοῖχος Opp. ὁ χεχλικώς D 2,21 mathem. 

Α 354,9 306,20. 21 321,17 sq. B 8,14 sq. 

10,14. 31 sq. 25,4. 5. 12 98,26 99,1 123, 
3.18 130,35 214,10 215,18 sq. 315,92 

ἐξ ἴσου χεῖσϑαι B 124,1 ἐπ᾽ 
στασϑαι Β 2361,82 sq. 
B 495,90 πρὸς ἑχάτερα ἔχειν A 9301,14 

ἴσης ἀφί- 

χατηγορεῖσϑαι 

πλεῖον, ἐπ᾽ ἔλαττον expl. A 39, 

19 sq. 218,52 sq. τὸ ἐπ᾽ ἴσης A 61,15 sq. 
(περὶ ὃ ἣ προαίρεσις ἔχει) 152,2 sq. 153, 

9 sq. 169,16 
ἰσοσκελὲς τρίγωνον Α 253,91 sq. 932,18 sq. 

ΕΠ 19. 19.3ῃ: 16,11 69,29 "11,9 sq. 

12,4 sq. 13,24 "05,8 sq. 16,20. 21 "8, 

18 sq. 19,9 sq. 80,26 86,20 104,9 134, 

17.18 271,26.2' 212,8 sq. 219,15 214, 

ὃ sq. 215,27. 28 302,930 245,12 sq. al. 

ἰσοστροφή À 40,3 

ἰσότης B 242,1. 18 

ἰσοτιμία. ἐξ i. A 158,6 

χοινωνεῖν 'A. 18,12. 22 ἰσοτίμιως μετέχειν, 

ἀντιστρέφειν A 160,3 ἔχουσι πρὸς ἀλλή- 

λους οἱ ὅροι A 167,14 

εὐϑεῖαν ἐπ᾽ εὐϑεῖαν 
? 

t 
ἱστάναι οἰχίαν Α 8,19 

B 116,18 128,30 ἐπ᾽ εὐθείας B 3151 

αἴσϑημα iv τῇ φαντασίᾳ D 481,11 ἵστα- 

σϑαι opp. εἰς ἄπειρον ἰέναι A 81,26 

B 217,8 219,10 sq. 227,13 sq. 

σεται B 229,22. ἔστη ἡ τομή B391,80. μέχρι 

B 36,6 ἔστη ἡ 

σταϑή- 

ταύτης τῆς διαιρέσεως 

διαίρεσις ἄχρι τούτου B 410,31 cf. 411,24 

χαὶ ἐπὶ τὸ ἄνω zal ἐπὶ τὸ κάτω A 212,26 

481. χαϑόλου 

Ms ΄ 
αἀμιεσηὺς προτάσεις 

σεὼς B 280,2 τῆς κινήσεως B 380,15 

τ perf. geom. B 128,10 ἑστώς A 191 

1l n 

v» B 381,9 

b. ορεῖν pass. D 248,20 

ἱστορία (φέρεται) A 480,21. (πολυϑρύλλητος) 

B 102,13 157,3. 15 371,29 plur. B 151, 
159 

ἰσχυρός. ἑχατέρωϑεν ἔχειν τὸ ἰσχυρόν D 
433,22. 34 

ἰσχύς A 301,18 sq. 

ἰχϑύς B 174,29 352,20 419,9. 13. 28 428, 
26 sq 

Καϑαίρειν (ἐλλέβορος) D 435,2 

χαϑαρός (γνῶσις) Β 361,6 τὸ Sq. χαῦ- 

αρῶς (opp. ἀμυδρῶς) B 367,10 454,21 

χαϑέδρα D 380,18. 20 

χαϑεξῆς. zai x. B 8351,26 389,27 

χάϑετος B 2,21 geom. B 13,9 χατὰ χά- 

üevov B 371,6 401,22 sq. 
ἡλίῳ B 26,7 299,14 

χαϑεύδειν Α 161,3 sq. 

32.23 208,8 

χαϑῆσϑαι Α 61,18 127,29 

χαϑιστάναι τὴν λέξιν A 456,11. B 61,19 

268,24 

δύναται τοῦτο χα- 

γίνεσθαι τῷ 

240,4 sq. DB 89, 

τοῦτο D 

B 270,21 οὐδαμῶς 

ϑίστασϑαι τὸ ῥητόν Α 250,21 

σιηχε B 190,1 

ταῦτα Ἰνώριμα B 25,6 

τὰ λεγόμενα 

καὶ ὅσα 

τοιαῦτα χαϑέ 

χαϑιστάνειν 

χάϑοδος logice 7; ἐπὶ τὸ χάτω D 219,24 

χαϑολιχός (ἀπόδειξις) A 40.4 (ϑεωρήματα) 

B 14,1 141.24.:2 (λόγος) 196,25. compar. 

A 11.80.81 108,5 124,28 136,8 261,5. 6 

2712,8.931 B 3,14 5,5 18,8 5ᾳ. 20,19 
187,10 188,22 sq. 200,5 91138 212, 
218,26 219,8 225,10 sq. 236,3 284,24 al. 

superl. (γένη) A 271,10. 11 212,24 206,16 
B 189,26 190,5 199,25 217,3 sq. 225, 
13 54. ἃ]. χαϑολιχῶς δειχνύναι A 46,31 

ἐνίστασθαι B 151,24 

καϑόλου opp. μεριχόν, ἀπροσδιόριστον A 12,19 
saepe B 6,9.15.16 al. x. προσδιωρι- 

σμένη A 20,23 τοῦ x. ὄντα προτάσεις 

B 215,8 τῇ ποῦ x. 

σχευή À 34,27 sq. τὸ x. 

χατασχευή, ἀνα- 

κρεῖττον τοῦ 



488 χαϑυποβάλλειν 

μεριχοῦ Α 10,0 τῷ x. τὸ μέρος ἀκολου- 

Jet A 100,28 B 410,7. 8 τῷ x. εἰδέναι 

B 16,12 0 x. λόγος A 75,14 B 180, 

16.18 ἡ x. ἐπιστήμη A 466,6 προ- 

vat διὰ τῶν x. B 214,11] τὰ χ. Aap- 

βάνειν OU ἐπαγωγῆς ibid. 11 sq. 2195, 

9.11 οὐχ ἄρα τῶν μὴ ὄντων τὸ . 

B 218,11 sq. ἐστὶ διττόν Β 480,20 sq. 

τριττόν “ἐστι D 435,28 χαϑόλου εἰπεῖν 

A 138,12 

χκαϑυποβάλλειν τὰ πράγματα λογίσει χτλ. 

Β 489,5 

χαϑώς Α 12,15 216,28 B 864,8 

x«t ultimo enumerationis membro addituin 

A 239,90 307,8 saepe B 351,18 315,26 

401,6 409,25 411,10 429,1 al. πῶς xat 

τοῦτό φησι À 246,16 sim. 285,4 891,21 

400,8 405,17 444,19 468,17 469,6 

«atvóc. οὐ καινὸν εἰ D 410,28. compar. ὅρος 

Α 316,5 καινοτέραν βαδίζοντες A 243,1 

καινοφωνία Α 11,7 

καίριος B 64,23. 80 

xatpóc def. A 342,8 sq. c. inf. A 53,15 

i. q. χρόνος B 65,1] 420,18 422,2 sq. 

495,8 plur. Β 395,10 

χα ποι c. indice. A 59,10 204,31 B 180,19 

saepius c. partie. A 28,25.26 31,19 

45,25 66,14 12,26 al. B 57,3 141,9 al. 

χαίτοι ye D 143,6 ὁ. partic. B 141,6 

καχία. ὑπὸ τῆς ἰδίας x. φϑείρεσϑαι A 2506, 

24 sq. ὁρισμοῦ B 2351,18. 21 352,8 

συλλογισμοῦ B 356,24 

χακίξειν- B 355,2 356,82 pass. B 416,26 

χακόρρυϑμος στίχος B 151,10 sq. 153,19 

xaxóc D 3,1. def. B 356,15 sq. 351,28 sq. 

xaxóocmvoc τραγῳδός B 151,19 

χαλεῖν dist. προστάττειν, ἐρωτᾶν A 33,6 

κάλλος (σώματος) A 301,18 sq. B 105,8.14 

χαλλωπίζεσθαι B 5,28 sq. 22,4 

χαλλωπισμός B 22,5 26,3 

χαλλωπιστής A 959,18. 29 sq. 316,12 sq. 

B 21,11 sq. 52,21 sq. 
καλός A 269,26 264,11 sq. al.  etymol. 

A 25'(lTsq. καλὸν νομίσας c. inf. D 194,12 

χαλῶς ἃ 304,28 

χάμνειν B 169,15. 16 248,5. 6 

χαμπύλος opp. εὐθύς B 69,4. ξύλον DB 2,26 

ῥίς Β 61,25.26 69,10 geom. B 61,14 251, 

19.14 γραυμή 61,15 401,7. def. ibid. 12 

αν ΓΞΞ ζαὶ ταν) "6. ind. À 13,91 94095 

802,14 476,20 B 89,2 112,14 347,93 

I INDEX 

994,10.12 419,30.33 420,23 425,25 

c. ind. fut. B 352,7 e. impf. A 456, 

28 c. opt. Α. 9401 B 69,29 3167/97 

108,18 434,27 c. ind. et coni. B 97, 

22.23 ὁ. opt. et ind. B 232,99 sq. 

χὰν εἰ λέγωμεν D 52,28 — xdv . . χἄν 

A 145,90 e. coni. A 136,20 141,29 191, 

18.19 χἄντε . -. χᾶντε c. coni. ἃ 331,9.4 

B 126,29 c. opt. A 87,831 (χἄντε — χἄντε 

— χἄν) 938,18 350,24 

κανών (ὄργανον) A 1,25 54. 8,5 9,20  logice 

A 6,18 1,9 B 18,16 186,3 302,7 310,20 

405,22. 24 χαϑολιχοὶ x. A 46,29 83,25 

ἡ διὰ χαϑολιχοῦ χανόνος πίστις A 403 

χοινός Α 67,217 

διαχριτικός D. 80,2 

καπνός ΑΑ 35,924.25 0941,07 sq. 481,10 

D 21,31 96,21.22 91,27 423,8 426,16 sq. 

χαπνώδης Β 396,24 

καρδία B 109,14 sq. 919,51 sq. 420,11 sq. 

χαρχῖνος (χατὰ πλειόνων φέρεται) B 134,26 

χάρος (coni. ἣ ὕπνου) B 214,23 
xapsóc plur. B 169,24. 25 115,16 

χαρτερός. χαρτερώτατα (ἐνστῆναι) B 249,21 

καταβάλλειν ϑεμέλια A 8,20 τὸν προσ- 

διαλεγόμενον A 21,31 τὸ σπέρμα ἐν τῇ 

μήτρᾳ B 316,9 med. πολυστίχους πραγ- 

ματείας περὶ τούτων A 242,19. μονόβιβλον 

ὅλον εἰς Β 36,5 sim. 129,17 

χατάγειν pass. logice B. 189,12 

καταγέλαστος A 4,25 125,92 B 50,20.21 

246,1 

χαταγίνεσϑαι περί τι Α 6,26. 28 1,183. 14.sq. 

12,23 61,24 151,28 154.11 al. B 934,12 

64,20 100,18. 19 142,26 143,9. 10 144, 

20.21 180,1] 2183,18.22 al. τῆς ἀκριβείας 

A 2342,14 
χαταγράφειν ἐν D 421,6 sq. geom. A 353, 

10 454,6 B 112,32 156,8 361,15 311,4 

415,26 428,10 logice B 418,13.14 med. 

B 412,24. 26 

χαταγραφή À 69,29 

ἀποδειχτιχός D 2,28 

ü 

χαταδοχή (εἰδῶν) A 2 

χατάκλισις. ἡ ἀρχὴ τῆς x. B 9,4.5 

χαταχλυσμός B 22,11 

χαταλαμβάνειν τὸν οἰκεῖον τόπον B 981,9] 

med. B 141,18 τινός B 811,1 

χαταλέγειν Β 241,16 

καταλείπειν praetermittere A 33,12 B 42,17 

(κατέλευψνε) 404,24 pass. relinqui À 254, 

9 sq. 206,21 B 10,32 190,80 al. 

* 
i 



VERDORUM 

χαταλήγειν εἰς A 11,1 B 27,9.10 395,29sq 

logice B 44,8 45,3 211,22 251,5 er 

xacákn'bts Α 8,24. (3.59952) 96 B 141,18.19 

ἀναιρεῖν τὴν x. B. 142,283.24 (coni. γνῶσιν) 

255,13 
χαταλιμπάνειν praetermittere B 5,29. τινί 

tt À 54,3. c. inf. B 6,2 

χαταμαλάττειν τὸν γαλχόν B 384,54 

χαταμήνιος. τὰ x. D 383,91. 82 884,2 

χατάνευσις À 28,1 

χατανοεῖν (ἀχριβῶς) A 16,19 128,90 450,8 

B 128,10 
χαταντᾶν εἰς λιμένα B 38L,ll εἰς τὴν γῆν 

B 388,2 εἰς τὸ ἐπισυνάξαι Β 438, 10. 11 

logice A 31,26. 27 241,93 242,6 312,11 
316,21 B 27,20 30,20. 29 sq. 47,15 116, 
19.20 226,13.24 227,7 228,3.12 283,5al. 

πρὸς τὰ ἄτομα B 431,91 

χαταπυχνοῦν τὰς προτάσεις Β 188,18. 14 

(μέσοις ὅροις) 288,21.90 389,4. τὸν συλλο- 

γισμόν B 269,7 912,24 

χαταριϑμεῖν med. D 22,28 331,5 pass. 

B 66,18 
χαταρίϑμησις Α 105,95 B 

χατασχάπτειν. εἰ χατεσχάφη τὸ 

B 389,23 
“πτεσχαφή (τοῦ ᾿Ιλίου) Β 390,11 

χατασχευάζειν ὄργανα A 1,18.16. 92 8, 

pass. ἐκ τῆς δορᾶς D 382,18.21 ἐχ προ- 

συλλογισυῶν B 55,14 logice τὶ (διά, ἐχ, ἀπό 

τινος) Α 6,25 1,21 11,28 12,25 28,24 24,1 

81,19 40,18 Ted B-..3,18.2,20. 8,8 

21,10. 30 28,2 30,28 37,19 41,12 43,25 
saepe expl. Α 33,94 sq. B 409,3.4 τῇ 

εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ Δ 113,18 183,10.25 
212,90 περί τινος A 358,6 B 22,2. ὅτι Α 

30,28. 29 50,27 190,18 B 3,26 6,20.22 49, 

Jal. e. inf. A 243,955 B 326,10 407,50al. 
χατασχευαστιχός τινος B 81,31 346,24 

900,21. 22 351,8 ὅτι B 288,13 318,21 
κατασχευὴ τοῦ πλοίου Α 210,14. ix στερεῶν 

λίϑων τὴν x. ἔχουσιν B 421,9. logice opp. 
ἀνασχευή À 94,28 250,28 251,14 252,5sq. 

258,93 (τοῦ ὅτι) 264,14 265,5al. B 30,19 

36,1.4 52,1 81,28 82,6. 83,12 84,8 
409,4 al. opp. αἴτημα A 312,32 

χαταστόχασις (τῆς ἀνατολῆς 

B 385,23. 24 
χατασυλλογίζεσϑαι A 459,28 460,1. 21 

τινός À 459,22 460,6.26 τινά ibid. 5 

pass. ibid. 4 

4.5 

τῶν ἄστρων) 

χατατείνεϊν μαχρὸν λόγον Α 262,10 πολλοὺς 

χαὶ μακροὺς ἐλέγχους D 248,19. 20 

χατάφασις ορρ. ἀπόφασις (διαφοραὶ τοῦ ποιοῦ) 

A 12,19. 88 sq. saepe (μόρα τῆς 

σεως, μάχη καταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως) 

B 54.1.2 expl. 35,18 εἶδος οὖσα τῆς 

ἀποφάνο σεως A 18,24 cf. B 32,14 33,14 

ἐπ᾽ ἔλαττον iis προτάσεως A 106,31 sq. 

οἵ. B 128,2 

μόνον ἀξιώματι, ὡς τινὲς ὑπέλαβον, ἀλλὰ 

ἀντιφά- 

προτέρα τῆς ἀποφάσεως οὐ 

χαὶ χρόνῳ: ἁπλουστέρα γὰρ χτὰ. A 13, 

ὅ.54.26 16,9 5ᾳ. B 290,21 συντίϑεσθαι 

(λεχϑεῖεν ἂν) αἱ «. A 28,4 29,2 

μεταλαμβάνεται εἰς τὴν τος Α 182,18 

)2sq. οὐ 

D 

τῶν χατὰ χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν (ἀντι- 

"o Α 244,96 ἐπὶ παγτὸς ἣ ἡ ». 

ἀπόφασις Α 2306,20 322,81 371,18 

912,5 B 10,20 20,9 48,11 1230,34 131,5 

1444 915,81 316,7 ef. 68,5 sq. ἄμεσος 

B 12 sq. ἁπλῆ, ἐκ μεταϑέσεως 211 IE 

964,15.29 84. ἐν καταφάσει παραλαυ.- 

ἄνεσϑαι B 183,20 195.20 

χα δα πὰ τι opp. ἀποφάσχειν A 11,51 60, 

9 2969,17 450,24. 25 pass. opp. κατηγορεῖς 

σϑαι D 196,10.11 τινός A 300,12 saepe 

B 32,20 131,32 136,6 138,30 197,20 

(ἀμέσως) 198,30 202,7 sq. al. i. 4. χατη- 

γορεῖσϑαι B. 136,5 κατά τινος B 51,930.32 

c. inf. A 369,16. 17. χαταφανϑήσεται falso 

libri B. 202,28. 29. 80 205,9 

χαταφατιχός Opp. ἀποφατιχός Δ δῦ,1 sq. 

107,159 sq. 177,11 saepe B 32,16 33,12 

al. χατὰ τὸ ποιὸν τὸ χ. τοῦ dxogatt- 

χοῦ χρεῖττον A 

288,0 sq. ἡ *. προτέρα τῇ φύσει τῆς 

ἀποφατιχῆς καὶ γνωριμωτέρα B. 290,4 sq. 

τινός Α 389,81 

25 χαταφατιχῶς λαμβάνειν B 189,0 κατη- 

γορεῖν B 196,11 sq. 212,20 sq. 266,8 al. 

420,11 
ὁμολογουμένη) A 

ἐχ μεταϑέσεως A 210, 

χαταφλέγειν τὸ ζῷον D 4 

χαταχρῆσθαι (αὐτῇ ὡς 

49,22 (τῷ ὀνόματι τοῦ αἰσϑάνεσϑα) D 

210,91 
χαταχρηστιχῶς (χαλεῖν) A 484,12. κατα- 

χρηστιχώτερον (λέγεσϑαι) Β 120,10 

κατάψυξις Β 420.10 
κατεργάζεσϑαι τὰ βρώματα B 420,6 
χατέργχεσϑαι B 380,19 420,19 logice ἐπὶ 

τὰ μεριχά DB 6,9 διὰ τῆς διαιρέσεως B 

401,23 
κατέχειν pass. Βὶ 214,24 417,13 
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χατηγορεῖν. τὰ χατηγορούμενα ποσαχῶς 

χατηγορεῖται Β 258,12 sq. 241,10 249, 

2156. 946,15sq. οὐ γὰρ πάντα τὰ ἰδίως 

x. χαὶ ὁμοῦ δύνανται χατηγορεῖσϑαι B 

351,20 οὐ δυνατὸν ἄλλα ἄλλων ἐπ᾽ 

ἄπειρον χατηγορεῖν B 217,26 234,12 sq. 

204,15 χαταφατιχῶς, ἀποφατιχῶς B 212, 

20 τινός, χατά τινος Opp. ἀποφάσχειν 

A 293,29 B 35,4 209,28 (ἐπ᾽ ἄπειρον) 

232,11 344,28 sq. opp. ὑποχεῖσϑθαι A 

12,10 64,31 (χρεῖττόν ἐστι τὸ χατη- 

γορεῖσϑαι 7 τὸ ὑποχεῖσϑαι) 65,15. 421,16 

saepe ἐπί τίνος A 192,29 sq. c. dat. ut 

ὑπάρχειν A 390,5 448,8.4 459,25 418, 

27.28 χατηγορούμενα opp. ὑποχείμενα, 

ἀλλότρια A 981,20 τὸ κατηγορούμενον expl. 

Α 41,11 περιεκτικόν ἐστιν ἐκείνου οὗ χατη- 

γηρεῖται ibid. 26 χρεῖττον ἀεὶ τὸ χα- 

τηγορούμενον τοῦ ὑποχειμένου, ὅτι τε ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ πλέον ἐστὶν ὁ χ. τοῦ ὑποχει- 

μένου καὶ ὅτι... εἴδους λόγον ἐπέχει Α 65, 

)sq. τὸ ἔσχατον, ἐσχάτως κατηγορούμενον 

v. ἔσχ. ὁ χατηγορούμενος (ὅρος) A 20,8 

24,29 sq. (def. 25,13 40,30 saepe B 7, 

23 48,10 121,8 sq. al. σχέσις τοῦ τε ὑπο- 

χειμένου πρὸς τὸν χ. καὶ τοῦ κ. πρὸς τὸν ὕπο- 

χείμενον A 13.054. μείζων ἐστὶν ὅρος ὁ ἐν 

τῷ συμπεράσματι χατηγορούμενος ἃ 61,28 

6 μηδὲ ὅλως χατηγορούμενος, ὁ ἀεὶ χατη- 

γορούμενος, ὁ ποτὲ μὲν ὑποχείμενος ποτὲ 

δὲ χατηγορούμενος Δ 101,1054ᾳ. 270,23 sq. 

οἱ κατηγορούμενοι ἀεὶ κατ᾿ εὐϑεῖαν τίϑεν- 

ται πτῶσιν Α 994,1 sq. 

«avtnyopta A 217,17 «wóc À 161,7. 10 

χατά τινος B 235,5.6 οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον 

προΐασιν αἱ x., ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἵστασϑαι xod 

ἐπὶ τὸ ἄνω xal ἐπὶ τὸ χάτω A 22,26 

B 211,154. 219,32 233,27sq. 234,23sq. 

251,30..31 262,5 τ“ αἱ δέχα x. (1. q. τὰ 

γενιχκώτατα) A 200,24 (expl.) 212,23.32 

343,16. 18. (ἁπλαῖ, συμπεπλεγμέναι) 26 sq. 

B 200,14 238,25 244,54 250,16 320,11 

3932,21 401,94 αἱ κυρίως v. expl. A 334,25 

χατὰ φύσιν (ἁπλῶς), παρὰ φύσιν (κατὰ συμ.- 

βεβηχός) def. B 218,20 sq. 224,11 288, 

11 56. 244,4 sq. opp. ἀπόφασις A. 241,30 

διὰ, κατὰ τὴν χατηγορίαν Opp. διὰ, κατὰ 

τὴν ὕπαρξιν A 899,25. 82 401,2 sq. 406, 

20 sq. διὰ κατηγορίας δειχνύναι 1. q. διὰ 

χατηγοριχοῦ συλλογισμοῦ opp. διὰ προσ- 

λήψεως A 417,4 

I INDEX 

κατηγοριχός i. q. καταφατιχός Α 107,21 

B 9341,28 sq. προτάσεις A 421,1 422,2 

B 289,29 συζυγία A 182,11 συλλογι- 

Gpóc (τουτέστι τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων χαταφα- 

τιχῶν τῶν προτάσεων) A 201,22 B 289, 

29 opp. ὑποϑετιχός: συλλογισμός A 240, 

80 243,56 244,2 246,17.18.32 sq. 241, 
28 248,9 sq. 301,1. ὅ 302,2. 4 sq. 413,23 

417,12. 13 sq. B 82,28. 31. 292;8. 9 sq. 
2993,26 sq. 

πάντως τῶν τριῶν ἀνάγεται σχημάτων A 

241,29 242,11 sq. 802,4 δεῖξις opp. ἡ 

δι᾿ ἀδυνάτου A 248,9 299,18 προτάσεις 

A 241,9.4 468,31 

δειχτικῶς Opp. ὑποϑετιχῶς A 248,2 δει- 

χνύναι Α 241,93. 84 244,1 301,4 302,4. 

21 χατασχευάζειν Α 251.9 συλλογίζε- 

σϑαι ibid. 14.15.22 sq. 290,9 sq. 302,3 

συμπλέχειν B 89,4. εἰσάγειν τὴν ὑπόϑεσιν 

A. 242,6 

κατιέναι ἀπὸ τοῦ χατηγορουμένου ἐπὶ τὸν 

πᾶς χ. συλλογισμὸς εἰς ἕν 

χατηγοριχῶς 1. q. 

ὑποχείμενον Α 89,5 ἐπὶ τὸ κάτω B 224,1 

ix τῶν αἰτίων ἐπὶ τὰ αἰτιατά B 335,15 

χατοιχεῖν intr. B 340,5 

χατοίχεσθαι. οἱ xatotyóucevot B 28,13 

326,32. 84 

κατοπτρικχός. ὁ κα. B 181,22 sq. ἡ x.-ibid. 

19. 20 

χάτοπτρον B 182,5. 6 420,80 sq. 

χατορϑοῦν pass. Β 6,13 

χατόρϑωσις τῶν τῆς φιλοσοφίας μερῶν 

Β 2.24 

χάτωῳ χινεῖσϑαι B 2384,21 sq. τὴν *. γένυν 

B 5,24.25 ὁ «. τόπος, χῶρος B 380,14 sq. 

logice A 87,24 ἐπὶ τὸ «. A.272,18. 21 

B 219,24.32 223,17 224,1.27 250,28 al. 
τῆς κατωτέρω ἐπιστήμης B 1178,19 

χάτωϑεν logice A 289,12 (τὴν προσϑήχην 

ποιεῖσϑαι) 356,25 sq. 499,11 B 263,5 

«aucttxóc B 420,07. 18 

κεῖσθαι. τὸ χείμενον i. e. ἡ λέξις B 381,18 

429,11 454,29 435,56 
χενός. εἰ τόπος χενός ἐστι B 8,1.9 τὸ χ. 

B 42,22 sq. 129,19 

χενοῦν (χολήν) B 435,6. 21 

χένταυρος v. Kévraupoc 
χέντρον (χύχλου) A 17,9 253,84 sq. 352, 

12 sq. B 8,25 34,15 35,24 100,24 113, 
22.32 114,1 sq. 128,9 sq. 28 129,7 130,7 

148,26 239,13 343,15 sq.354,11 361,18.32 

κέντρου λύγον ἔχειν Β 128,20. 21 338,25 
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χένωσις τῶν ἐνοχλούντων χυμῶν Β 439,12 

χενωτιχὸς χολῆς B 495,9. 10. 24 

χέραμος Α 48,24 sq. 

χέρας DB 309,5 sq. χέρατα ἔχειν D 418, 

2854. τὰ x. ἔχουσαν ἀμβλέα (σελήνην) 

B 33128 
χεράτινος B 309,4 

χερατοειδής (γωνίαι) B 113,14 

χερατοφόρος B 419,19 

χεραυνίτης λίθος B 211,25 sq. 

χευϑμών plur. τῆς γῆς B 420,8 

χεφάλαιον plur. A 1,7.9 5,26 τὸ περὶ 

συλλογισμῶν x. A 280,13 

χεφαλὴ ὄρους B 123,24 

κιϑάρα D 308,27 

χιϑαρίζειν A 5,8 B 1,12 

εὐπορίας 

χιϑαρῳὸ δός plur. DB 242,14 : 

κίναιδος Α 211,22 

χινεῖν pass. saepe in exemplis, velut A 21, 

22 sq. 121,21 191,9 sq. 26 sq. 213,7 sq. 

εἰ τῷ χινουμένῳ ὑπάρχει τὸ ϑερμαίνεσϑαι 

B 88,7.8 κχαϑ᾽ ὅλον opp. κατὰ τὰ μέρη 
B 135,13. 14 τάχιστα, ἐν τῇ rogi ἀνα- 

λογίᾳ B 161,18sq. ὑφ᾽ ἑτέρου, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

B 165,1.2 208,8 384,26 
τὰ φύσιν, παρὰ φύσιν, παρά τινος 

dO, κάτω. χα- 

ἑτέρου, 

ἐχ τῆς ἰδίας φύσεως B 384.21 sq. cf. 380, 

12 sq. xac! εὐϑεῖαν B 381,30 sq. 

B 396,0 χατὰ τόπον B 411,19 sq. — 
χινεῖν μέγεϑος B 9,80. πόλεμον χατά τινος 

B 371591 ταῦτα πάντα B 262,16 ἀπορίαν 

τινὰ περὶ τούτων B 422,32 

χύχλῳ 

τὰς εἰς τοῦτο 

χεχινημένας ἀπορίας A 220,15 

εἰς ἔννοιαν B. 214,28 

κίνημα expl. B 391,1 sq. 

χίνησις opp. στάσις A 2,8 

ἕτερον ibid. ὃ 

χινεῖται 

ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς 

περὶ τὸν αὐτὸν τόπον, ἐχ 

Α 14,6 μεταβατιχή 

ἀρχὴ κινήσεως xal ἠρε- 

τὸ εἶναι 

τόπου εἰς τόπον 

A 81,22. 23 sq. 

μίας. B 35, 

πράγμασι ibid. 22 εἰς τὸ κάτω, εἰς τὸ 

ἄνω B 384,221.28 κχύχλῳ, κατ᾽ εὐϑεῖαν 

B 387,29 sq. 396,15 
*. ἐν χρόνῳ ἐστίν. . . μέτρον ἐστὶ χινή- 

σεως οὗτος χτλ. B 381,20 sq. ἡ ἀχα- 

ριαία καὶ βραχυτάτη παῦλα τῆς χ. B 391, 

lsq. τοῦ Opp. γένεσις, 

B 16L21 σφυγμιχή B 385,11 — saepe 

in exemplis, velut A 124,25 sq. 136,1 sq. 

131,14 sq. 155,20 156,27 sq. 158,21 sq. 

210,9 sq. 225,28 250,831 2713,21 216,20 

κίνησιν ἐν τοῖς 

πᾶσα γένεσις χαὶ 

πυρός αὔξησις 
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218,5.6 281.98 sq. 458,5 sq. B 21,24 sq. 

98,8 sq. 205,9 sq. 

χινητιχός (xal xav ὄρεξιν «al xarà τόπον) 

B 425,18. 19 

χίσση plur. Β 434,18 

(κλᾶν) geom. χεχλάσϑαι opp. νεύειν expl. 

B124,23 302,24 χατὰ χύχλον B 421,19 
χλέπτης Α 316,12 sq. B 21,12 sq. 

pee τούτου τοῦ ὀνόματος χεχλήρωται 

B 332,23 

khu (πτῶσις) Α 348,5 

χλίμια (βόρειον) B 396,11. 13 

κλίνειν perf. intrans. B 2,21 

κλίνη B 123,24 416,18 

κλίσις geom. B 401,22 sq. 

χλυδωνίζεσθϑαι B 581,17 

κνήϑεσθαι A 276,22 

χνηστιᾶν À 2705 

κνισσώδης (ipoqat) B 318,16 

κοιλία. τέσσαρας *. ἔχοντα (seil. τὸν βοῦν) 

B 417,11 sq. 

χοιλότης ἐν pot B 61,7 

χοίλωμα plur. (τῆς γῆς) B 335,18 417,16 

421,8 
κοιμᾶσθαι A 239,90 sq. B 419,91 420,9 

χοινός ἐπί τινων Α 18,39 16,21 

Α 204,8 sq. ἐν ταῖς *. συνουσίαις A 2, 

30 ἐν ταῖς χ. τέχναις B 10,30 κ. 

ἔννοιαι v. sub h. v. logice ἃ 94,26 102,5 

103,20 105,23.24 (opp. ἴδιος) B 234,8 

compar. ἃ 18,13.14 B 32,13 225,16 

234,110 235,18 285,8 36 425 
κοινότεραι διαφοραί (opp. εἰδικώταται) A 

19,1ὅ.16 κοινῷ λόγῳ A 268,31 B 107,2 

δειχνύναι B. 248,21 

μάτων Α 180,23 

129,21 1 ἀπὸ χοινοῦ Β 19,19 χατὰ 

9,32 431,8 (xw) 455,14 B 
152,17 1531 240,14 ἐν πᾶσι κοινῶς τοῖς 

σχήμασι Α.119,22 sim. B 8,20 10,21 22,6 

244,13 355,2 κοινῶς κατηγορεῖν, λαμβά- 

vev sim. A 13,13 23,31 24,1 239,7 D 

34,6 401,90 402,2 opp. ἰδίᾳ A 607,20 

906,3. 4 383,24 κοινότερον B 240,1 

256,16 χοινοτέρωυς A 214,15 Β 345,27 

2358,15 
χοινότης logice (χατὰ τὸ ὑποχείμενον Opp. 

πρός τι 

χοιναί, 

Opp. διὰ παραδειγ- 

διὰ χοινοτέρων λόγων A 

χηινοῦ ἃ 

χατὰ μόνον τὸ ὄνομα) B 123,29 418,11 

431,19 plur. B 412,12. 18 413,14 414,9 

χοινωνεῖν χατὰ μητέρα, πατέρα A 221,99. 

94 logice opp. διαφέρειν A 32,8 482,4 
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B 284,1 415.18 481.20 χαϑ᾽ ὅρους A 40, 

32 sq. 64,l7sq. χατὰ τὸ ὑποχείμιενον 

B. 328,25. «wóc Α 18,22 417,16. 1*4 

πρός tt ἃ 82,10 τινί A 417,12. 14. 19 

ἀλλήλοις A 32,1. 6 294,2 B 305,1 413,18 

τινός τινι Α 6,32. 93 

κοινωνία logice B 415,13. 14. opp. ἔτε- 

ρότης A 32,9 opp. διαφορά A 204,15 

299,80 τῶν ἄχρων A 32,19. 15. τῶν ὅρων 

Α 41,27 x. ἔχειν A 41,9. B. 303,22. πρός 

τι Α 32,9 328,11 (πρὸς ἀλλήλους) Β 804, 

30 sq. 

κολάζειν pass. τὸ χαυστιχόν D 420,18 

χολεόπτερος D 405,1 

χολόχυνϑα A 48,22 sq. 

χόλπος ἃ 464,14 

κομήτης (opp. φαλαχρός) B 400,21. 28 

151,28 

χομίζειν τὰς πίστεις OU ἐπαγωγῆς B 214,15 

κόραξ Α 43,11 8l,llsq. 130,11 159,23sq. 

186,28 sq. 200,4 sq. al. Β 69,10 934,4. 5 

219,1 404,21 417,32 sq. 

κορυφή geom. b 19,5 118,28 sq. 

χοσμεῖν pass. χατά τε τὸ ποσὸν xal τὸ 

ποιόν A (0,5 τῷ ποιῷ, τῷ ποσῷ A 88, 

28 105,93 1006.1 

κόσμος σφαιριχός B 12,28 εἰ πλείονες ἧσαν 

χόσμοι B 19,1 πότερον ὁ x. ἀίδιος 7, 055 

B 145,20 cf. 132,11. 12. 135,15 

(oua) B 67,18 68,11 àv x. 

ἐστί) B 380,15 

χουφότης αἰτία ἐστὶ τῆς elg τὸ ἄνω αὐτοῦ 

ς Β 884,21 
χρατεῖν. δόξα τις κχεχράτηχε παρά τισιν 

A 212,81 

κρείττων B 214,28. ἐν «p. τάξει A 65,9 sq. 

«00006 

ὁ ἄνω (οἰχεῖος τόπος 

(τοῦ πυρός) χινήσεω 

χατὰ τὸ ποσόν, τὸ ποιόν Α 10,6 χρείττων, 

χρειττόνως, χρεῖττον 7| κατὰ ἀπόδειξιν D 

40,4. 10.12. 22. 45,9. 13. 45,18 254,90 
255,9. 11. 24 

κρίνειν τι Β 180,8 τοῦτον ὡς ζῷον τοι- 

ονδί B 498,12 om. ὡς ibid. 16 c. inf. 

ibid. 18 pass. ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως B 428,14 

ταύτῃ χριτέον εἰ A 13,18. τῇ τοῦ μέσου 

ϑέσε! χριτέον τὸ σχῆμα A 824,1 ἐκχρί- 

ὕησαν εἶναι ᾿Δριστοτέλους A 6,9 sim. 
461,11 

κριός astron, £v zpup γενέσϑαι Α 59,10 169.7 

κρίσιμος. ὅτι αἱ ἔβδομοι χρίσιμοι Β 183,2 

κρίσις (coni. λόγισις et ἐξέτασις) B 439,4 

τοῦ ἀληϑοῦς B 214,294 

I INDEX 

χριτιχός (ἐπιστήμη) D 214,18 

χροχόδειλος τὴν ἄνω γένυν κινεῖ À 34,24 

χρύβειν A 448,11. 18. 22 

κρύπτειν τὴν ἀχολουϑίαν τοῦ συλλογισμοῦ 

A 202,12 τὸ xexpop.pévov τρίγωνον (ὑπὸ 

τὴν ϑύραν T, τὸν χόλπον) 464,19. 3] 

66,3. 4 ὑπὸ τὴν χεῖρα DB 15,21. 28 
ἐν τῇ χειρί D 16,10 κεχρύφαται τὰ 

αἴτια Β 411,1 

χρύσταλλος. αἰτία τοῦ xp. B 386,1 sq. 

χρύψις A 446,28 449,5 460,27 461,9. 10 
νεϑόδους τῶν «xp. ἃ 44'l 

χύαϑος Α 21,20 

χυβέρνησις B 381,11 

χυβερνήτης A 61,26 B 281,6 sq. 

χυβερνητιχός, fj x. τέχνη B 381,6 j x. 

B 380.55 385,16. 23 
χύβος (δίπλωσις) B 102,15 sq. 

χύειν A 408,1 sq. 464,1 465,15 sq. 481,25 
482,10 485,4. B 16,14 sq. 180,14 sq. 

285,19. 20 

χύχλος Α 2583,36 sq. 352,11 sq. B 9,32 E 

11,21 14,30sq. 155,6 sq. 216,6 239,12.21 

302,18 303,25 343,14 395,29 def. A 17, 

854. B 128,6. 1.21 sq. 961,31.sq. τῶν ἰσο- 

περιμέτρων σχημάτων 

ἐστι, τέλος ἐστὶ τῶν πολυγωνίων Β 182, 

λ Ὁ , , 

πολυχωρητότερός 

18 sq. τὸ παντὶ κέντρῳ xal διαστήματι 

X. γράφεσθαι B 35,25 804,11 501,18 

ef. 113,22. 38 Truy UE τὸν ἃ. 

A 410,28 sq. B 111,21 sq. 6 τοῦ χ. τε- 

τραγωνισμός B 149,10 ὃ ζῳδιαχός, ἡλι- 

αχὸς x. B 26,5 175,24.26 cf. 981,29 

κύχλῳ ἰέναι B 46,20 χύκλῳ γίνεσϑαι 

B 89,11 54ᾳ. κίνησις B 881,29. 80 δεῖξις, 

δειχνύναι Α 248,4 414,10 418,2. 12 sq. 

(expl) B 44,25 sq. 48,25 sq. 50,13 sq. 

51,8 53,5 54,5 sq. 55,18 56,1 sq. 293,25 
295,13 (ἀπόδειξις οὐκ ἔστιν) 423,4. 5. χατὰ 

χύχλον A 422,24 τὸ τὰ ἔπη κύχλον εἶναι 

B 156,11 sq. cf. 185,8 τὰ “ποιήματα τὰ 

ἐν τοῖς «. ἀπογεγραυμένα B 1δ1,11 

κυχλοτερής B 182,20 

κυχλοφορία (τοῦ οὐρανοῦ) A 213,9 

χυχλοφορικχός (κίνησις) A 210,18 

χύχνος A 81,10 54ᾳ. 82,29sq. 159,20 sq. 

186,20 sq. 200,8 sq. 210,8 292,19 sq. al. 

B 21,18. 20 
χυοφορεῖν B 280,017. 18 390,90 

κύριος τοῦ συμπεράσματο ̂  (προτάσεις) À 200. 

20 260,22 B 290,2 superlat. A 200, 35 

"n3 

í 
[ 

᾿ 
Γι 
ἣν 
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263,19 B 92,27 χυρίως A 12,24 286, 

5.19 B 235,98al. 6 x. σχοπός À 10,9 

δρισυός A 12,26 κχυριώτερον D 237,20 

κῦρος. τὸ x. ἔχειν A 105,51.34 106,1 168,6 

251,3.32 B 335,22 

χυρτός D 61,26 
κύτος (xa ὃ xal γιλοποιοῦνται) B 417,14 

κύων Α 168,5 263,8 389,29 Β 5,25 

τε τοῦ χερσαίου καὶ τοῦ ϑαλαττίου xai 

ἀπτρῴου χαὶ τοῦ φιλοσόφου B 124,28 

219,2 cf. 271,18 sq. 28 

χωμιχός. τὰ x. opp. τὰ ἐγκύχλια Β 157,8 

ἐπί 

χωμῳδία ἀργαία B 157,9 

χῶνος. ἐμπεσοῦσα τῷ χ. Β 840,11 

χωφός (ἐκ γενετῆς) D 214,20 

Λαγχάνειν τάξιν Α 65,29 

λαλεῖν B 164,28 sq. 
λαμβάνειν τι διχόϑεν Α 53,28. ὡς Α L1, 

23.98 18,28 53,29.30 56,21 al. ἀντί 

A 11,24. ἐπί τινος A 23,91 B 62,15 358,15 

χατά τινος À 452,20 sq. ἀπό A 452,6 sq. 

B 335,92 ὑφ᾽. ἕν A 19,2. εἰς i. 4. μετα- 

λαυβάνειν A 157,18 408,33. εἰς πίστιν 1. 

q. παραλαυβάνειν B 20,3,  syllogistice 

(ὁμολογούμενα) A 2,13 21,27 54. ἃ]. opp. 

ἐρωτᾶν ἃ 22,2 23,26 ὡς ὁμολογούμενον 

(coni. ὑποτίϑεσϑαι) B 344,21 (v. ὁμολογεῖν) 

τὸ ζητούμενον A 34,26 241,9 253,29 ὃ 

ἐζήτηται A 454,8 B 354,26 τὸ ἐν ἀρχῇ 

ibid. (v. ἀρχή) ἵνα λάβωμεν A 900, 

11 seq. ὅτι A 448.6 c. inf. A 451,24 

— τῇ ποιήσεϊ . . τῇ λαμβανούσῃ τὰ ἐν 

Ἰλίῳ, τὰ τοῦ Ὀδυσσέως DB 868,6. 7 — 
ληπτός αἰσϑήσει, λόγῳ A 271,16 B 307,9 

νόϑῳ λογισμῷ B 332,14. λάβε A 446,19 

B 370,22.23 380,2 392,21 396,22 404,19 

405,14. 11. 410,30 al. 

B 395,21 
λάμπειν. τοῦ ἡλίου λάμποντος D 421,18 

λαμπρός. τὰ À. τῶν σωμάτων DB 111,23 

λαμπτήρ B 309,9 sq. 382,16 sq. 

λανϑάνειν. λεληθότως A 294,6 

λαξευτιχή B 285,1 

λαός (αἰτία τῆς ὀνομασίας) B 22,10. 14 

λάχανον B 2,14 plur. A 3,23. 24 B 134, 

29. 80 280,4 282,4 285,13 
λέγειν κατά τινος i. 4. χατηγορεῖν A 20,184. 

$9,13.15 sq. λέγω appositioni additum 

" ^" x ^ s ey 2 I 

0tay ἂν «at ^T|'2T 

A 68,11.33 204,9 B 2 

66 A 50,10 52,5 59,12.17 143,29. 30 

152,11 al. λέγω δή A 14,4 38,1. 10. 15 

40,15 41,23 42,2 46,23 142,8 al. B 1,7 

4,5 1,22 al. v. δή ἡ λέξις ἡ λέγουσα et sim. 

A 303,33 419,26 436,5.19.91 437,8. 

15 sq. al. B 8,15.16 sq. 9,12 198,32 

201,10 al. ἵνα οὕτως εἴπωμεν Α 7,27 

243.93 ἵν 

δὲ λέγω; À 

254,30 al. λέγω 

1 

εἴπωμεν A 411,0 χαὶ τί, τί 

252,1 B 84,21 156,18 306,9 

A 1418 53,830 58,5 115,25 
TOME 

οἷον τί λέγω: 

544.24 DB 80,1 184,15 263,16 266,14 

τί οὖν ἡμεῖς λέγομεν; A 53,27 1172,19 

τί οὖν ἐροῦμεν; Α 192,25 

A 16,32 B 39,16 ἀληϑέστερον δὲ εἰ 

B 42,12.13 τὸ δὲ ἀληϑὲς εἰπεῖν B 222,9 

ῥητέον A 11,2 λέγων ἑαυτὸν ὄνον εἶναι 

Α 161,98 λεχτά Stoicorum A 243,4 

B 421,11 sq. λ. ἐνέργεια Α 316,23 

εἰν deesse. À 36,5.12 455,29. Σωχράτει 

" 330,2 λείπων ὅροις, προτάσεσιν Α 35,96 

Β 210,12 

— τοῦ ἀχριβοῦς λείπεται D. 800,20 

ἔστιν εἰπεῖν 

ἱπεῖν 

36,9 τὸ λεῖπον τῇ συντάξει 

τινί 

τινος DB 214,9 — reliquum esse ἕν ἔτι 

λείπει ζητῆσαι Α 29,16 τὸ λεῖπον τῆς 

διδασχαλίας D S1,12 sim. 320,20 saepius 

ita pass. A 2,10 382,25 384,19 B 44,12 

eunt" A 9,12 1,4. 29,35*:32,22:/38,11 

40,8 173,12 411,31 B 82,21 118,17 292,2 

922,26 324,20.21 432,31 add. 

B 358,31 ὅτι A 411,221 λειπόμενος 

Ὁ 191,16 

μανὸν (τῶν ὀστῶν) A 167,28 

"res μιᾶς À. σημαίνεται) Α 332,12 (τῆς 

λοιπόν 

pi τὴν À. εὐχοσμίας) 339,23. 21 B 159, 

Ὁ 395,92 (μία) 961,6 (ὁμιώνυμος) 414, 

24.29 verba Aristotelis A 155,8 160,30 
182,26 211,90 233,9 231,12 247,52 261,19 

202,28. 21 292,34 293,18 346,13. 350,16 
351,8 403,25 451,20 456,12 B 39,9 41,5 
61,18 70,23 15,6. 12 193,28 198,23 240,21 

241,9 958,81 278,29 τὰ τῆς À. A 84,8 
290,23 303,23 326,12 333,15 361,19 
383,9 B 276,22 τὸ τῆς À. ἀχόλουϑον DB 

19,18 τὴν X. τῆς ἀπορίας B 826,19 ἡ λ. ἡ 

λέγουσα A 3092,92 plur. B 202,11 

"Aptstozehtzaig Β 158,11 μεταφοριχαί B 

ταῖς 

416,13 sq. xaxa τὴν à. A 213,21 ἀντι- 

ϑέσεις A 445,2. παρὰ τὴν λ. A 321,12 sq. 

328,16 
ττομερής B 382,22. 32. 34 421,2 



494 λεπτότης 

λεπτότης Β 909,0 

λευχαίνεσθϑαι B 420,19 

λευχός def. B 342,920.21 356,12 saepius 

in exemplis, velut A 25,19.90 66,14 

191,9 sq. 200,2 sq. 203,19 sq. 242,9 B 
33,21 sq. 

λευχότης B 193,1 sq. 242,17 943,10 245,1 
219,15. 16 

Àeuxobv pass. perf. B 438,12. 13 

λέων A 112,3 484,10. 26 

λήγεῖν ἐπί, εἴς τὶ A 10,33 B 109,30. 32 

162,18 251.2 λῇγον Stoicorum A 243,6 

λήϑη B 12,17. 19 88,6 89,5 ὁ ἐν A. τινὸς 

τῶν φίλων βαϑείᾳ γενόμενος D 214,26 

χατὰ λήϑην B 423,12 

λῆμμα A 90,380 (τὰ λ. τῆς εἰς τὸ ἀδύνα- 

τον ἀπαγωγῆς) 100,14 B 138,11. 12. 14 

946,6. 9. 23 

λημυμάτιον Α 206,24. B 304,19 

λῃστής A 33,14 34,18. 19 

λῆψις A 433,29. 30. τῶν ὁρισμῶν Β 235,2 

τοῦ μέσου ὅρου Α 288,5 289,21 B 394, 

26 τῶν οἷς εἴπετο Α 289,9 τῶν mpo- 

τάσεων À 292,7] τῶν ἐναντίων A 294, 

21 τῶν χοινῶν ἐννοιῶν B 324,10 

λίαν ἐστὶ λεπτομερέστατον Β 882,22 

λιγνυώδης (coni. χαπνώδης) ἀναϑυμίασις 

B 396,23 

λίθος in exemplis A 12,8. 11 39,14 sq. 

91,15 sq. 74,22 sq. 16,8sq. 79,13. 14 

9571 7.s9: 191,10. 11. 1:98,3160.7292:25. 96 
B 12,24 sq.. 22,12 259.191.299. 17 3: 
280,11 sq. 388,2 al. 

λογίξεσϑαι (coni. xplvew) B 439,11 

Aoqtxós Opp. ἄλογος in exemplis (ζῷον) 

A 13,90 18,2 19,18 8,29. 30 93,23 sq. 

100,32 103,12 sq. 275,26 al. Β 35,3 sq. 

9/595 110,31 .:133712:19€ 1810. 9.901] 

2289,19. 19. 263,20. 21 264,7 sq. 266, 
15 sq. al. ζῷον X. ϑνητόν, ἀϑάνατον 

B 410,27 sq. ἐνέργειαι Α 3,9 νοήσεις 

ibid. 15 δυνάμεις (τῆς ψυχῆς) A 14,8 

02,11 sq. B 328,29 438,2" sq. 439,95 
ψυχή B 480,38 497,5 439,14 τέχναι 

opp. βάναυσοι Α 305,12. 11 — συγγράμ- 

ματα B 1,0 ἐπιστῆμαι B 6,12 μέϑοδος 

A 6,28 πραγματεία (πότερον μέρος ἐστὶν 

ἢ ὄργανον ἣ À. τε καὶ διαλεχτικὴ πραγ- 

ματεία τῆς φιλοσοφίας) A 0,19 sq. 6,7 

τέλος πῆς À. mp. B 1,5. 2,28 "plur, 

B 891,12 — ἐπιχείρημα expl. B 233, 

I INDEX 

92sq. 235,1 254,12.13 εφοδος B 235,2 

δεῖξις expl. B 250,8 sq. τρόπος expl. 

B 254,9 — ἡ λογική (μέρος, ὄργανον τῆς 

φιλοσοφίας, ὕλη, σχοπός) A 6,99 sq. φιλο- 

σοφίας ἴδιον ὄργανον A 305,16 — λογικῶς 

δεικνύναι Opp. ἀποδειχτικῶς B 250,8. λογι- 

κώτερον B 395,14. opp. διὰ παραδειγμάτων 

A 180,8 opp. πραγματειωδέστερον B 233, 
3l sq. 

λογιχότης Α 18,30. 84 15,99 B 400,28 
λόγισις B 489.4 

λογισμός expl. B 439,3. 11. 29 (v. Add. et 

Corr.) vódoz Platonis B 332,13 

λόγος. ot ἁπλοῖ λ. expl. Α 5,3.6 ὀχτὼ elvat 

τὰ μέρη τοῦ À. λέγεται Α 14.19 πᾶς À. 

δεῖται ὁριστιχοῦ ῥήματος πρὸς αὐτοτέλειαν 

A 21,92 cf. 26,25 opp. ὄνομα A 332, 

19.1" sq. ὁ περί τινος À. A 146,28 209,23 

298,9.27 318,20 378,80 B 1,5 1771,24 

191,9 271,4.8 6 A. ἐστὶ περί τινος Α 147,5 

209,1 298,18 B 2,12.17 ἐπὶ πάντων... 

ὁ αὐτὸς À. B 300,31 305,8 sim. 998,12 
τὸν À. ποιεῖσθαι περί τινος Α 30,25 

146,27 150,12 τοὺς λ. ποιεῖσϑαι πρός τινα 

B 149,8 γυμνάζειν τὸν λ. A 4,14 169,97 

208,21 266,4 al. B 50,22 230,11 944,19 

250,21 al. (v. γυμνάξειν) ὁ λόγος ὁ λέγων 

A 210,10 ὁ πρῶτος A. (τῶν []ροτέρ. "Ava- 
λυτ.) Α 981,1.9 428,4. οἱ λ.1.4. 7] διαλεχτιχή 

D 104,17 λόγον ὑπέχειν, διδόναι A 460,20 B 

140,12.54. i. q. συλλογισμός B 159,7 164,9 

221,15 δείξομεν τοῖς αὐτοῖς λόγοις A 134,10 

ἀδύνατος δείχνυται ὁ À. A 260,25 συλλο- 

γιστικός Α 324,831 849,5 ἐν τοῖς οὕτω 

προφερομένοις À. Α 321,21 323,18 ἐν τοῖς 

παρὰ τοῖς ἀρχαιοτέροις χειμένοις λ. A 944,18 

i.q. ὁρισμός D 219,12. τῷ λ. opp. τῷ ὑπο- 

χειμένῳ B 990,17 84. 540,28,98. coni. τῇ 

οὐσίᾳ D 218,8. 25 ὁ τοῦ χαϑόλου A. B 17,20 

χκαϑολιχός B 190,25 χαϑολικώτεροι B 200,5 

τοὺς συνουσιωμένους αὐτῇ (Seil. τῇ ψυχῇ) 

τῶν παραδειγμάτων λόγους B 214,31 6 A. 

καὶ ἡ ἐπιστήμη τῶν χαϑόλου ἐστίν B 210,21 

opp. αἴσϑησις B 307,12.91 λόγος γάρ 

ἐστι τοῦτο (τὸ χαϑόλου) B 435,32 ἐχ 

τοῦ À. ἐλέγχειν opp. ἐκ τῆς ἐναργείας DB 

919,10 τῷ A. δειχνύναι ibid. 17 διὰ τοῦ 

À. πιστοῦσϑαι opp. διὰ τῆς χοινῆς τῶν 

ἀνθρώπων χρήσεως B 322,10 τὸν λ. xal 

τῇ ἀπορίᾳ τὴν λύσιν ἐπιτίϑησι B. 327,25. ὁ 

ἐχτὸς À. opp. ὃ ἐν τῇ boym B 131,17. λόγῳ 

S124. εἰ es med d 
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ϑεωρητός coni. νοητός Α 2,0 coni. διανοίᾳ 

Α 9,6 λόγῳ ληπτά opp. αἰσϑήσει A 211,16 

λόγῳ χρῆσϑαι A 288,20 B 192,6 202,21 

διὰ τόνδε τὸν Δ. Α 060,9 κατὰ τρίτον 

λόγον Β 184,1 εἶχεν ἄν τινα λόγον B 259,12 

ἐν ἀργῆς λόγῳ γχρῆσϑαι D 109,20 ὡς ἐν 

λόγῳ παραδείγματος B 480.38 λόγον ἔχειν 

πρός τι A 480,8 B 14,18 "75,1 801,10 

ἀρχῆς λόγον B 916,13 τὸν αὐτὸν λ. coni. 

ἀναλογίαν B 951,8 στοιχείων, ὕλης λόγον 

éxéyetv Α 14,15 65,12. B 316,29 sq. 

χέντρου λόγον ἔχειν, ἐπέχειν Β 128,21 

898,25 πολλαπλασίων, διπλασίων, ἐπιμόριος 

sim. B 159,20 sq. ὁ ἐπόγδοος B 269,22 

τοὺς À. τῶν ἀριϑμῶν, τοὺς ἐν ταῖς χορδαῖς 

B 300,8 

λοιμός Β 102,14. 15. 16 

λοιμιώσσειν B. 102,14 

λοιπός. λοιπὸν ὅτι B 262,11. λοιπὸν λείπεται 

B 958,81 λοιπόν adv. (saepius coni. εἶτα) 

A 5,9 31,26 32,25 89,31 53,15 57,13 64,10 

12,2 10,28 81,91 saepe B 3,11.19 5,17. 

22.27 20,11 43,9 57,18 16,4 81,4 saepe 

λούεσθαι Α 55,19 58,3.4 60,7 61,18 62, 

19.20 238,24 B 65,2 322,16 323,19.20.24 
λουτρόν B 65,3 

λυγίξζεσϑαι B 428,27 sq. 

λύειν τὴν ἀπορίαν A 31,14 49,26 56,6 

B 16,95 19,9 343,4 al. 

945,15 35,1 359,29 al. 

ὁρισμοῦ B 351,21 

λυτός B 49,9 

λυμαίνεσθαι (opp. συντελεῖν) A 8,222 B 

251,80 

λύπη B 348,10 sq. 

Α 480,7 

λύσις ἀπορίας A 160,22 B 16,8 95,92 326,20 

949,2 424,1.94 425,13 sq. ἐνστάσεως 

B 340,14 343,2 345,11 3506,32 al. τοῦ 
ζητήματος D 452,1. 16 

λυσιτελεῖν τινι πρός τι B 137,21. 140,8 sq. 
λυσιτελής Α 341,18 

λυχνιαῖος. τὸ λ. φῶς B 171,13. 94. 25 
λώπιον Β 18,19 

τὴν ἔνστασιν D 

τὴν χαχίαν τοῦ 

τὸ σγῆυα Α 256,6 

» - * 

οὔτε γὰρ πᾶσα À. καχόν 

Μαγειριχή Β 14.106 

μαγνῆτις λίϑος B 12,24 sq. 232,19 

μάϑημα. τὸ τῆς ἴριδος p. Β 182,4 plur. 

B 155,27 sq. 281,27 819,11 ἐπὶ τῶν y. 
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τῇ αἰσϑήσει τοῦ μανϑάνοντος χρώμεϑα 
A 353,9 

uad Tp act 6e: ἕξις B 159,19. οὐσία B 338,30 

συλλογισμοί B 163.25 προτάσεις ibid. 27 

ἀστρολογία opp. ναυτιχή D 180,4. μουσιχή 

opp. δημώδης ibid. 9 — πᾶσαι at v. (coni. αἱ 

ἀποδείξεις) B 344,21 

expl. Β 180,27 sq. 

υνάϑησις opp. εὕρεσις B 5.31 sq. def. B 4,22 

opp. διδασχαλία B 12,6 sq. 20,5 435,26 

αἰσϑητιχή B 18,9 

εἰσίν, ὅτι ἡ μ. ἀνάμνησις οὐχ ἔστιν Α 464, 

25 sq. 

opp. at αἰσϑητιχαί 

ὅτι αἱ p. ἀναμνήσεις 

κατὰ τὸν τρόπον τῆς p. DB 19,19 

τὰς ἕξεις λαυβάνειν ἐκ μαϑήσεως (opp. 

ἔχειν àv. φύσεως) DB 433,22. 23 

υαϑητεύεσθαι B 408.12. 15 

υαϑητής DB 421.22 οἱ pg. (Platonis) 

B 102,22. 23 

uaxpógtos Α 419,17 sq 

μαλακός B 419,6. 8 

μᾶλλον comparativo additum A 14.18 

16,20 25,94 80,2 101,17 471,5.6 B 38, 

12 48,0 81418 118,25 γνωριμώτατος 

μᾶλλον τῶν ἄλλων πάντων B 2332,18 

ὅπερ xai p. B 153,12 (ef. Add. et Corr.) 

240,6 πολλῷ p. οὐδέ B 361,4 py. δέ 

B 65,15. 17 86,7 102,8 117,9 121,10 192, 
4.8 195,13 200,28 313,26 

ἐπιχειρεῖν (dist. ix τοῦ ἧττον, ἐκ τοῦ 

ὁμοίου) A 801,11 sq. ἀπὸ τοῦ p. B 432, 

16 ἐκ τοῦ p. ἐστιν i.q. 2x τοῦ περι- 

ὄντος B. 178,1 — μάλιστα superl. add. 

B 184.32 

νανϑάνειν. pavüdvovces παρ᾽ ἑτέρο" opp. 

ἐχ τοῦ p. 

εὑρίσχοντες αὐτοί B 8.31 

γνωρίζειν D. 11,28 χατὰ τὸ μεριχόν, κατὰ 

τὸ χαϑόλου D 19,18 sq. cf. A 464,29 

B 154,23 sq. 

A 353,9 B 95,2. opp. ὁ ἀναμιμνησχόμενος 
A 464,26 sq. 

μαρτυρεῖν Α 45,16 B 322,21 pass. ὑπὸ 

(ἐκ) τῆς ἐναργείας Α 314,16. 19. 24. 359, 

15.16.22 ὁ μαρτυρούμενος B 37,28 
uacatoloyta À 41,22 

υάτην (λαμβάνειν) A 260,10 261,32 316,25 

(λέγειν) 9388,18 (fort. scribendum αὐτο- 

μάτην) B 381,13 

μάχαιρα À 48,22. 28 sq. B 246,23 
νάχεσϑαί cw logice A 20,16. 18 (opp. 

ἰσοδυναμεῖν) 54,20 55,10 sq. 58,5 sq. 

177,283. 24 178,14. 18 sq. 179,25 180, 

πρώτως opp. 

ὁμιώνυμον ὁ μανϑάνων 
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9. 18 181,9. 10 sq. 435,23 τοῖς ἐναργέσι 

B 181,22. τῷ δόγματι Β 243,18 

μιάχη B 416,28 ἐπὶ τῆς p. διαφϑαρείσης B 456, 

29.30 καταφάσεως xal ἀποφάσεως D 34,2 

μεγαλοψυχία B 412,96 

μεγαλόψυχος Β 4123,83 sq. 

μέγεϑος ἀντιχειμένως ἔχει τῷ πλήϑει A 318, 

91 sq. mathem. A 67,1 245,29 301,50 

318,27 B 9,80 sq. 60,28 73,18. 19. 30 
14,24sq. 122,22 1118,24 sq. 215,20 302,14 

421,18. ὁμοειδὴ B (4,24.25  àvopotoqevr, 

ἀνόμοια Β 115,13 114,16 opp. ἀριϑμός 

B 1,9..:99,2725/ sq." * 101,9. 80 * 123,22 

140,16 141,28 sq. 321,12 sq. 

ἐστι ποσόν ibid. 1Ὁ ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετόν 

B 269,16 

μέϑη B 175,90 sq. 

μέϑοδος A 270,10. 21 273,21 445,24 441, 
l. (i. q. τόποι) 2 B. 160,22. 23. τῶν p. 1j 

χρεία ἡμῖν καϑέστηκεν ob δι᾽ ἑαυτάς, ἀλλ᾽ 

συνεχές 

ἵνα τοῖς πράγμασιν αὐτὰς ἁρμόζωμεν 

A 197,5. λογική A 6,28 συλλογιστική 

A 1,30 95,93 110,15 B 334,25 al. ἀπο- 

δειχτιχή Β 1,12 διαλεχτιχή A 923,18. plur. 

5. 5,11 154,17 ἐπιστημονιχαί Α 104,18 

γεωμετρικαί A 209,30 ὁδοποιητική A 259,5 

μεϑύειν B 98,58 sq. 

υεϑύσχειν pass. B 118,12 
μείζων πρότασις, ὅρος saepe; expl. 61,18 586. 

87.9 sq. 310,25 922,18. 14 p. dxpov 

expl. A 18,8 sq. 87.10 sq. ef. Β 8,7 sq. 

106,93 121,11 298,8 sq. ἐπὶ τὸ p. πρῦ- 

oboe, προχοπή B 259,12. 13 

μειοῦν pass. geom. ἐπ᾽ ἄπειρον Β 113,15sq. 

μείωσις plur. (τῆς σελήνης) B. 421,58 

véAac def. B 356,13. saepius in exemplis, 

velut ἃ 66,14 242,9 B 33,21 sq. 

μέλει Α 324,9 

μέλισσα B. 494,28. 495,11 

μέλλειν. πῶς γὰρ ἔμελλεν Α 49,29 μέλλων 

χρύνος A 51,91 59,17 62,2 167,26 112, 

33.24 B 389,29 392,17 

νεμνῆσϑαι. μεμνήμεθα... 

200,20 
μέν in clausulis om. οὖν A 69,7 158,25 

166,9 204,27 290,22 294,91 31,4 

393,24 408,16 B 285,13 al. 
μένανδρος (exemplum μεταφοριχᾶς λέξεως) 

B 416,15 
μένειν καϑόλου κχαταφατιχὴν ὑπάρχουσαν 

A 172,28 sim. 185,18 399,13 429,24 

ὅτε ἔλεγεν Α 

I INDEX 

426,5 al. ἐπὶ τοῦ σημαινομένου B 

86,14 

pévcot ye A 145,91] B 9,9 add. δέ B 348,19 

251,4 352,13 9564,53 386,4 398,29. 32 

402,25 410,6. 13 

μερίζειν med. A 70,1I 

963,13 390,24. 34 

μερικεύειν Β 998,5 sq. 405,27. 28 

μεριχός opp. χαϑόλου, ἀπροσδιόριστος Α 12,20 

20,18. 28 saepe i. 4. ἄτομος B 400,11. 

16. (opp. τὰ εἰδικώτατα εἴδη) 94. 414,19 

cf. 435,32 sq. 497,14 sq. τὸ p. ἀκολουϑεῖ 

τῷ χαϑόλου Α 150,11 215,99 οὐδὲν τῶν 

p. πέφυχε xar. ἄλλου χατηγορεῖσϑαι πλὴν 

χατὰ συμβεβηκός A 271,26 272,9 τὰ p. 

9 39,16 6,9 οἱ τά τε χαϑόλου ἐκ τῶν 

U. καὶ τὰ p. EX τῶν χαϑόλου πιστούμενοι 

pass. B 338,4 

ibid. 15. 16. μὴ. ἐφαρμόξειν τὸ p. τῷ 

χαϑόλου, xarà τὸ p. εἰδέναι B 16,15 sq. 

γινώσκομεν τὰ p. δι᾽ αἰσϑήσεως B 17,14. 28 

216,14 306,30 οὐδὲν τῶν p. ἐπιστητόν 

B 307,6 τὰ p. σώματα (ἐστί) Β 455,53 

φϑείρεσϑαι xarà τὰ p. D 110,10 τὸ 

φάντασμα τὸ p. Α 9,20. p. ϑεωρήματα 

B 183,2 ἡ ἐν ἑχάστῳ p. φύσις B 25,24 

p. ἰδιώματα Β 481,22. 28 — compar. 

A 124,29 136,8 272,8 B 209,12 211,24 
212,9 218,26 219,9 235,18 284,25 τὰ 
χαϑόλου ἕπονται τοῖς μερικωτέροις, οὐ μὴν 

δὲ τὰ υεριχώτερα τοῖς χαϑόλου Β 410,1. 8 

superl. B 225,10 sq. τὰ μεριχώτατα.... 

μόνως ὑπόχειται α 213,12 cf. 212,19 

μέρος def. A 8,22 τῆς φιλοσοφίας opp. ὄργανον 

A 6,19sq. 8,25sq. dist. μόριον Α 60,2156. 

τὰ U. ὡς ὕλη εἰσὶ τοῦ ὅλου D 316,95. τὸ p. 

ἁπλούστερον τοῦ ὅλου D 402,13. ἀνὰ μέρος 

A 945,91 306,4 451,5 B 18,8 310,28 
χατὰ μέρος opp. dua A 209,2 opp. 

χαϑόλου Α 464,9. 19 sq. al. ἐπιστῆμαι, ἀπο- 

δείξεις Β 7,11 8,4. ἀγνοεῖν B 16,13. τὴν 

λέξιν ἐπεξιόντες DB 198,28 παρὰ μέρος 

A 451,1.8 ἐπὶ τὰ αὐτὰ p. geom. B 9,18 

183,15 
μέροψ etymol. B 363,13 

μεσημβρινὸς χύχλος ἃ 454,6 
υεσολαβεῖν. λήϑης μὴ μεσολαβησάσης B 12, 

17. 19 
μέσος ὅρος A 32,10 65,5 sq. 87,22 312,17 

saepe ὁ χαραχτηρίζων τὰ σχήματα À 154, 
12 sq. ef. 65,5 sq. 101,5 sq. 824,28. ὁ 

τὸ κῦρος ἔχων ἐν τοῖς συλλογισμοῖς Α 257,9 

——— ——— 
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cf. 108,0 ἐν τῇ ἀποδείξει Β 335,22 
τοῖς χυρίοις συλλογισμοῖς μεριχώτερός ἐστι 

συγγενής 

ἐστι τοῖς ἄχροις . .. γεννᾷ τὰς προτάσεις 

B 101,10.12 

καὶ ὁ p. ἐστὶν ὁ τοῦ συμπεράσματος αἴτιος 

B 168,4.5 ἡ προσεχὴς αἰτία ἐν τῷ p. ἐστὶν 

ὅρῳ B 175,29 οἵ. 172,1 174,35.34 116,21 

sq. 118,4. οὐχ ἔστιν αἴτιος 6 p. ὅρος τοῦ 

"n x 

τοῦ μείζονος ὅρου A 309,18 sq. 

" , * - , " 
1j αἰτία ἐν τῷ μ. τίϑεται ὅρῳ, 

συμπεράσματος ἀλλ᾽ ἣ φύσις αὐτὴ τῶν ὅρων 

B 171,95. 6 ἐν τῇ ἀποδείξει ὁρισμός ἐστι 

B 334,16 cf. ibid. 9.11] 
B 311,27 423.20 

4.4. διλυχὸν 

as 

τοῦ με τ νης 
t 

νοξο τὸ p. ἐστὶ τὸ G 

τὰς προτάξεις αἴτιον ὡς ^ 

συλλογισμῷ λέγεται... τοῦ δὲ πράγματος 

ἢ εἰδιχκὸν αἴτιον ἔσται τὸ μ. ἢ ὑλιχὸν 7| 

ἕτερόν τι B 316,26 54. τομὴ τῆς προτάσεώς 

ἐστιν B 394,22 sq. διὰ τὸ διττὸν τοῦ p. 

ὅρου B 155,29 — , 
* 

ποτε 
* 

τὰ μέσως ἔχοντα i. e. 

μὲν χατηγορούμενά τινων ποτὲ δὲ 

ὑποχείμενα ἄλλοις εἰς κατηγορίαν A 211.1 

σχεδὸν περὶ μόνα τὰ μέσα (scil. οἱ συλλο- 

γισμοὶ xal αἱ σχέψεις ἡμῖν εἰσι) ibid. 4 

218,14 

μεσότης B 67,29 356,18 

Ee ἐπί τε Α 86,19 117,29 206, 

18.22 315,1.8 327,10 332,9 345,94 
341,9 256,18. 23 B 42,22 86.14 162.14 
164,6 502,5 504,15. ix A 240.31 ἀπό 

B 86,11 101.26 εἰς B 336,15 386,5 

426,5 ἐξ B 265,19 
μετάβασις ἐχ δευτέρου εἰς πρῶτον A 2506. 

24. 291 sq. sim. 362,20 sq. 

μεταβατιχός (χίνησις) A 31,22 sq. 

νεταβολή coni ἀλλοίωσις B 385,21 

μετάγειν τὸν λόγον ἐπὶ σαφέστερον ὑπόδειγμα 

A 809,15 

ἕχαστα ἐπὶ τὰ καϑόλου B 414,21 

εν μετάγων Α 980,91 

εταγέγραπται À 222,9 

μεταδιώχειν y ἀλήϑειαν Β 2.22 

μεταδοξάζξειν B 322,20 

μεταδοτιχός. τὸ p. Α 484,21 

μετάϑεσις. 

«ον αἱ μέν εἰσιν ἁπλαῖ αἱ δὲ ἐκ μεταϑέσεως 

A 26,15 sq. 28,1 sq. χαταφάσεις (opp. 

ἀποφάσεις) A 63,1. 11 364,13. 23 sq. 

HuicakaeBdvetv τὰς προτάσεις A 105,3 τῶν 

τοὺς ὁρισμοὺς ἀπὸ τῶν χαϑ᾽ 

intr. 

ἐπὶ τὸ σαφέστ 

μεταγράφειν. 

τῶν μετὰ τρόπου (προτάσεων) 

κατὰ τὰς ἕξεις μετειλημμένων A 328,22 

εἰς Α 56,25 58,14.15 sq. 82,9. 11 sq. 

89,19 109,21 158,27 159,31 160,1 sq. al. 

Comment. Arist, XIIL 3. Philop. in Anal. Post. 

μετέχειν 491 

B 207,19. 28 208,19 211,10 2zó 112,28 

A 242,35 962,25 sq. ἀντί A 321,13. 

21.31. 380,90 332,6 347,11 sq. B 238, 

11.12 — τινός logice A 13,31.34 130,8 

ἕξεις A 321,21.31 

μετάληψις (τῶν προτάσεων) Α 165,9 sq. 

114,23 116,21 εἰς A 162,9 165,3 sq. 119, 

19.20 115,1 174,8 117,9 al. ἀπό A 160,18 

ἐκ B 20,26 — τοῦτο oi Περιπατητιχοὶ 

t A 242,35 cf. 251,54 sq. 

301,9. 10. ἡ ἀεὶ χατασχευῆς δεομένη A 

252,10 501,4 ορρ. 

χατὰ μετάληψιν ibid. 

τὰ μετειληφότα opp. τὰς 

μετάληψιν χαλοῦσ 

ποιότης ibid. 6 sq. 

10. 20 sq. 

μεταλλάττειν τοὺς ὅρους Β 378,26 sq. 

νέταλλον (χυτὰ τῶν p. τινά) B 280,14. 1 

μεταμείβειν ἐχ τόπου εἰς τόπον B 568,13 

μεταμέλει A. 534,10 v. ῥῆμα 

μεταξύ A 311,4 319,19 logiee εἶναι μεταξύ 

Α 38,18 341,2. τὰ p. A 130,7. 8 271,20 

213,19 319,10 πότερον ἀπεινά ἐστι τὰ 

. o9 B 221,1 cf. 225,4sq. 226,16sq. 

ἐν τῷ p. εἶναι, τοῦ p. 

τέχειν Α 580,16. 11. 25 

μεταπείϑειν B 2,19. 20 

d 

"E 

τῶν p. τινος ὑε- 

μεταπίπεειν B 322,19 325,14.15 εἰς 

A 205.0 B 341,15 
μεταστρέφειν εἰς σαφές À 451,20 

μετατιϑέναι τὴν τάξιν τῶν ὅρων ἃ 42,11 αι 

411, 10 τὰς προτάσεις Α 404, 

5. B. 295,18:19. 91 . eic ἐλάτ- 

e^ovog ἃ 363,11 εἰς τὸ 
, 

ἀντιχείμενον 

ἐναν- 

τίον ἢ εἰς τὸ ἀντιφατιχῶς 

A 423,6 

ταφέρειν τὰ ἐπὶ ἄλλου σηυαινομένου 

λεγόμενα ἐπ᾿ ἄλλο B 155.20 410,14 τὸν 

λόγον ἐπί τινος D 288,6 om. τὸν λόγον 

A 85,20 

μεταφορά. μεταφοραῖς χρήσασθαι D 416,25 

μεταφορικός. μ. λέξεις def. Β 416,13. 21 

useaetsnus B 335,32 

μεταχειρίζειν med. καλῶς τὴν 

B 352,14 sim. 402,25. 26 

μετέρχεσϑαι ἐπί τι Α 49.34 55,15 214,50 

369,28 B 20,25 232,9 249,9 210,18 

290,82 εἰς τὸ διδάξαι B 201,6 τὴν ὃι- 

δασχαλίαν A 42,94 τὸ πρᾶγμα D 329,22 

μετέχειν logiee (τοῦ γένους) A 12,12. 20. 

94 sq. 124,29 135,50 526,1 990,11 sq. 

B 192,29.30 177,12 sq. 

ις αὶ 

τὰς ἀποδείξεις D 117,26 

"m μ 

διαίρεσιν 

τὰ μετέχοντα 

327,18 328, τῶν ἕξεων opp. αἱ ἕξε 

15 sq. 
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Hem τιέναι ἐπί τι e 59i 95, e το 5 1830,19 

283,23 al. cic B 69.19 e . inf B 204.14 

νετόπωρον B 396,9 sq. 

μετουσία τοῦ γένους A 183,11 

μετογ ή. ἀναλύειν εἰς p. xai τὸ “ἔστιν᾽ 

A 26,19 866,22. 26 367,9 369,4 αἱ p. 

ἰσοδυναμοῦσι τοῖς ῥήμασι A 329,11. 20 sq. 

οὐ παντὶ ῥήματι ibid. 26 sq. 

μετρεῖν A 9,13 sq. Β 11,20 sq. 

τετράχις B 117,24. 20 — pass. ὑπὸ τῆς 

τρισσάχις, 

χινήσεως τοῦ ἡλίου 2387,29 ὑπὸ, ἐκ 

μονάδος μόνης (ὡς χοινοῦ μέτρου), μονάδι 

μόνῃ (χοινῷ μέτρῳ) sim. B 02,4. ὃ sq. 

117,24 261,18. 15 
μετρητιχός B 21,21 

μετριοπάϑεια Α 6,84 0,8 

μέτρον A 9,117. χοινόν B 62,10.11 111,28 

261,14 χινήσεως B 387,28 δεύτερον μ... 

δεύτερα μ. ἀποδείξεως DB 70,13 39,91 

φέρειν Β 887,2. χατὰ (τὰ) δεύτερα p. 

(τῆς) ἀποδείξεως B 32,7 12,9 

μέχρις οὗ c. ind. fut. A 312,11 c. coni. B 399,2 

UT, (μηδέ, v. fj τε) post ἐπεί, ἐπειδή A 18,12 

212,11 214,1 251,7 299,2 464,23 B 1.11 

40,21 53,13 11,12 8,26 18,14 92,15 

107,20 130,28 132,31 192,19 200,15 

241,16 al. post ὅτι, διότι ἃ 298,84 

B 57,5 60,10 18,2. 81 284,26 86,21 

87,10 94,9 97,29 115,6 118,30 137,15 

200,8 254,15 258,2. 83 al. τί οὖν μὴ καὶ 

τούτου ἐμνήσθη; A 120,17 sim. 45,29 

179,8.14 ἄδηλος p.f, πως A 46,21 

v192p1 υυηδαμῶς A 194,90 B 35,23 41,11 sq. 

μηδέτερος ad tria refertur A 161,25 

v1 «oc opp. πλάτος B 215,28 p. ἀπλατές 

Β 244,24 401,9 sq. λόγων A 262,18 

uv B 3122 def B 421,82 

τοῦ p. B 422,4 

Ufv. καὶ μήν À 8,81 B 15,80 400,22 οὔτε, 

μήτε μήν A 4,24 25,6.23 33,5 B 126,16 

190,16 235,24 320,25 2623,22 al. οὐδὲ 

μήν B 126,15. οὐ μὴν δέ B 112,32 230,29 

2394,95 344,22 349,12 364,26 410,9. 14 

424,28 430,27 434,9. 98 
μηνίσκος geom. ἃ 477,4 ὁ μέντοι “Ἱππο- 

χράτης τετραγωνίσας τοὺς p. B 149,15 

μιηνοειδής (σχῆμα) A 4704 B 81,22 

υήποτε. ζητεῖν p. A 192,14 sim. 328,22 

3838,22 35,81 B 259,12 321,25 Jorsitan 

Α 249,82 B 325,29 p. δέ A 16,9 232,19 

φϑίνοντος 

I INDEX 

299,2 283,97 581,5 B 315,11 p. ov A 

19,95 286,10 319,10 5:8 ,( b 48,26 144,19 
216,2 236,1 246,18 254,15 259,12 

μήτηρ Α 321,82.33 

υήτι ye B 134,30 

vr tp« Β 280,17 316,10 390,90 

βηχανίχός. 6 v. D 146,7sq. ἡ p. B 119, 

9. 26 119,15. 16 
μιγνύναι logice A 76,28 147,10 155,5 

162,27 230,11 240,27 med. μετὰ τοῦ 

ποσοῦ D 401,82 μιχτός A 125,90. 81 

(opp. ἁπλοῦς) 156,6 206,2. 22 229,9 210,19 

(£x χατηγοριχοῦ καὶ ὑποϑετικοῦ) B 293,26 

πρὸ μιχροῦ À 56,18 174,20. ἐν τοῖς 

μιχρὸν ἀνωτέρω Α 395,15. παρὰ μιχρόν 

A 848,5 sq. χατὰ μιχρόν D 438,18 
μιμεῖσθαι τὴν γεωμετριχὴν διδασκαλίαν 

A 10,28 νοῦν B 396,0 

μιμινήσκεσθαί τινος A 42,531.92 44,8. l0 sq. 

59,13 120,18 B 29,2 32,10 121,18 119. 
2 ἃ]. μεμνήσεται B. 65,24 

υἴξις A 472,4. δ. 21. 22 — logice Α 62,17 

177,92 187,21 193,16 204,8. 20 sq. 206, 
14. 17 208,4 sq. 218,23. 24 220,28 222, 

20.21 228,17 230,19 233,9 sq. al. 

μνᾶ B 269,15 

μιν ἡμιη. μνήμην ποιεῖσϑαί τινος Α 28,8 44,91 
περί τινος D. 191.18 ποιεῖν A 28,21 ἔχειν 

τινός Β.12,18 

μνημονεύειν A 42,80 44,20 52,5 al. ὅτι 

A 389,82 

μοίρα. ἐν bxoxetpévou μοίρᾳ Α 214,2 

μοιχεία B 26,9 

μοιχεύειν À 56,29 

μοιχός Α 33,13. 28. 316,13 sq. B 5,28 sq. 

21,11 sq. 52,21 sq. 

povaützóc B 72,26 10,238 εἶδος B 29,5 

προβλήματα B 926,92 ἐπὶ τῶν μοναδιχῶς 

ὑφεστηχότων Β 18,0 

μονάς A 18,15 24,14 B 11,19 sq. 225,23 

258,70 259,16 260,14 304,1 317,20. 26 
336,81 401,15.16.17 def. B 126,8.9 

371,29.30 ἀρχὴ ἀριϑμοῦ D 344,24 cf. 

47,21. 28 269,9 sq. 320,0 οὐδ᾽ ἀριϑμός 

ἐστιν D 998,12 ἀδιαίρετος B 94,23 320,7 
ἁπλῶς, χειμένη που D 301,14 sq. ὑπὸ 

μιχρός. 

(ἐκ) p. μόνης, μονάδι μόνῃ μετρεῖσθαι 

B 62,4 sq. 261,13. 15 
σον ἡ (coni. τήρησις) A 2,6. (αἰσϑήσεως), 20 

(τῶν ὑπειλημμένων) B 922,18 

μονόβιβλος A 120,21 B 36,4. 5 

| 
| 
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μονοειδής Α 18,12 
μονολήμματος (τοὺς παρὰ coi 

λεγομένους συλλογισμούς) A 99, 

64,20 
μόνος. xal μόνος Α 52.8 53,9 187,17 199,10 

3551721 
μόνον οὐχί B 86,15 --- μόνως A 15,26 

94:16 101,13 127,19 151.19 178,26 
179,28 181.34 185,4 al. Β 163,15 163,12 
173,12 171,14 183,22 186,19 187,2 

206,21 306,17 al. 
μόριον dist. μέρης A 0,27 sq. διελεῖν cic 

μεγάλα, εἰς μιχρότερα p. À 318,28.29 sq. 

opp. οὐσία A 321,5 arithm. Β 27,8 sq. 

Ψυχῆς Α 2,12.19 3,20 32,16 τῆς ἀντι- 

φάσεως A 22.9 sq. 23,12 sq. B 33,1 sq. 

ἀρνητιχόν Α 13,7 51,19 565,27 

B 265,2 

μορφή (coni. σχῆμα) A 5,11 

μουσιχός D 149.9 272,17 319,12 al. ϑεω- 

ρήματα, ἐρωτήματα D 150,2.29 151,12 

153,18 προβλήματα B 314.5 ὃ p. B 

117,19 145,21 146,6 sq. 180,18. 19 251, 
94.846. 1 p. A 397,25.26 B 11,1 100,31 
118,10 sq. 33 sq. 213.9.10 306,25 514,21 

320,9 861,11 
μαϑηματική Opp. fj δημώδης, ἡ κατὰ τὴν 

ἀχοήν B 180,6 sq. 181,4 

μύειν Α 2,21 

υὔϑος. ot p. D 45,6 

μυῖα plur. B 405,2 434,12 sq. 

μυχητιχός B 412,53 

μυριάκις B 97.18 435,21 

νυρίοι A 17,14 34,28 15,14 262,11 B 38,8 

110,22. 27 108,4 261,16 439,9 

οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ xat Α 8,10 

ἀόριστον 

ἡ τῶν [|υϑαγορείων, ἡ 

Ναΐ τὸ voci ἢ τὸ ob A 23,9 sq. B 148,2 

vauaqsiv Α 34,17 D 175,15 

ναυπηγία Α 10,16 

ναυπηγός Α 210,14 

ναῦς B 279,8sq. ἡ σωτηρία τῆς νηός 

B 580,95 381,1 385,94 

ναύτης B 179,19 

ναυτιχός. ἡἣ v. ἀστρολογία opp. 7, μαϑη- 

ματιχή B. 180,4 181,1 sq. 

νεχρός (σῶμα) B 411,8 

νέος A 50,4. — 
νεύειν πρὸς τὸν ἥλιον B 31,27.29 geom. 

B 302,23 303,2 def. B 124,24 ὅταν ὁ 

νοῦς 499 

νοῦς . . . νεύσῃ περὶ tà . 

B 439,17.8 

νέφος B 370,11 371,11 374,12sq. 421,17 sq. 

vn «tóc opp. πεζός, πτηνός B 404,26 408,21 

νίχη B 416,28. 29 

νοεῖν cogitare ἐν αὑτοῖς Α 243,9 

.. πράγματα 

τοῦτο 

παρῆκεν ἡμῖν νοεῖν B 241,12 248,24 

ἔξωϑεν A 334,8 ὅτι B 408.26 

νοούμενα (συμβαίνει) opp. παρὰ τὰ ἐκτε- 

ϑέντα Α 952,18 

A 446.29 νοεῖ ἔχαστον ἑχάστου ὁρισμὸν 

ἀποδιδοὺς D 248.12 

pa καχῶς B 243,19 οὕτω τὴν λέξιν et 

sim. A 45,14 303,22 B 18,12 93,18 

108,6 320,21 429,26 «i ἐπί τινος Α 255, 

90 ὑπερβατὸν νοήσομεν τὸ 7«ptov et 

sim. e. dupl. accus. A 481,16 B 295, 

18.21 342,2 sq. 432,12 νόει B 354,1 

216,25 382,9.16 391,16 392,52 400,91 

402,5. 13 414,19 al. νοητός: τὰ v. Β 286, 

10 coni. λόγῳ ϑεωρητά A 8,7 opp. τὰ 

αἰσθητά ibid. 10 B 285,23 coni. d» 

B 900.4 54. «coni. dei» B 939,10 

v. αὐτοῖς χαϑ᾿ αὑτά A 822,17 εἴδη 

B 47,26 324,9 332,8 οὐσίαι B 338,6. 31 
ἁπλαῖ 929,1 
εἶ Y 3 ᾿ E 5 

νοερός. τῆς μὲν v. οὐχ ἔστι δυνάμεως τὸ 

παρὰ τὰ 

cognoscere, perspicere 

intellegere. τὸ δόγ- 

τοῖς 

ΤΣ 

συλλογίζεσθαι, ἐπεὶ χρείττων αὕτη 7, χατὰ 

συλλογισμόν (opp. δοξαστιχή. διανοητική) 

A 32,19 ἡ v. ἐνέργεια χρείττων τῆς 

συλλογιστιχῆς B 286,9 

vónp.a plur. (opp. πράγματα, φωναί) Α 242. 

24 56. 

νόησις B 139,4 439,6 — opp. 

(τῆς v. πάσης ἁπλῶς χαϑόλου οὔσης χτλ.) 

B 810,28 sq. ἡ ἁπλη xai ἄνευ αἰτίας 

Opp. ἡ μετὰ αἰτίας Β 508,7 sq. cf. 510, 

26 sq. λογιχκαί Α 93,15 

νόϑος λογισμός Platonis B 332,13 
νομίζειν A 145,11 χαχῶς A 252,6 ὅτι 

Α 319,23 392,831 449,21. 28 
νομοϑετιχή B 14,12 sq. 

νοσεῖν Α 2330,27 sq. 411,10 

expl. A 328,24 sq. 

νόσος Α 183,24 sq. 214,4 328,21 411. sq 

νότιος. τὰ wv. ἄστρα Β 167,9 sq. 168,7. 9 

177,91 180,21 τὰ νοτιώτερα 

ibid. 24 μέρη B 396,11 

νοῦς B 6,2 18,19 331,22 coni. Ψυχή (οὐσίαι 

νοηταί, ἁπλαῖ) B 938,31 339,8. 17 915,11 

ὁρισμὸς τοῦ νοός D 339,9 dist. διάνοια, 

82" 

αἴσϑησις 

τὸ νοσοῦν 

ἄστρα 
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92,18 dist. 
ὁ v. xai 1j, αἴσϑησις οὐ 

^ of 

δόξα Α 1:19 sq. 

B 339,5 sq. 
σοφία 

συλλογίζονται, ὃ μὲν νοῦς χρείττων ὧν 

τοῦ συλλογίζεσθαι Α 1,20 sq. ἀρχὴ ἐπι- 

στήυμης (χαὶ ἀποδείξεως) DB 41,20 48,9 

210,1 324,10 

(τοῖς ὅροις) ἐπιβάλλων, ἀναποδείχτως τὴν 

φύσιν αὐτῶν αἱρεῖ D. 48,14.11 892,25 56. 

ὁ τὰς ἀρχὰς γινώσχων Β 489,28 440, 

4sq. ὁ ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων τὸ καϑόλου 

συλλογιζόμενος B 808,81. 84. ϑὺ 438,22 

ὃ v. xal ἡ ἐπιστήμη ((ἀεί» εἰσιν ἀληϑεῖς) 

D 459.16 
135,19 sq. 

ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς τούτοις 

ἀϑάνατός ἐστιν ἢ ἀίδιος D 

ὅτι ὁ δημιουργιχὸς v. ἑαυτὸν 
H - “-ε ἘΞ [4 - s ^ vens E 9c novi , 

ὑρῶν πάντα ὁρᾷ, καὶ ὅτι χαϑὸ πλήρωμά 

elóoc B 249,0 0 v. ὃ εἰδῶν xal 

πραχτιχὸς 

ἢ 
ξστιν 

6 δυνάμει v. λεγόμενος i. e. 

ὁ λογισμός B 459,3 sq. ἡ τοῦ v. ἐνέργεια 

b 286,8 324,12 ὅτι ὦτα τοῦ νοῦ mpo- 

ἡγήσαντο B 180,10 

Β΄ 900 7 

V. δεχτιχός 

νυχτερίς plur. B 332,19 405,1 

γύχτωρ A 33,18 54,18.19 147,23 B 21,12sq. 

382,19. 90 

νῦν. ἐν χρόνῳ τὸ νῦν (f ἀρχὴ καὶ τὸ ἀδιαί- 

τὸ νοῦν μιμεῖσθαι 

νοῦ «al ἐπιστήμης δεχτιχός 

ρετόν ἐστι) Β 269,11 οἵ, 892,99 sq. νῦν 

óé A 119,19 445,12 
νύξ A 166,6 sq. B 338,18 

ανϑός B 408,19 412,24 (χολὴ) 417,10 

ένος. οὐδὲν E. ποιῶν DB 50,95 οὐ ξένον 

τῶν συλλογισμῶν B 81,20 

στῆς τοῦ οἴνου À 21.19 

ηρός (πῦρ) Α 42,12 B 299,91 (1 συμμετρία 

τῶν ὑγρῶν χαὶ τῶν ξ.) 976,7 451,23. λόγος 

A 262,19 ξηροτέρας ἡλικίας Β 396,23 

ξίφος B 38,6 sq. 19,20 246,22 421,15 

ξύλινος B 211,27 

ξύλον saepius in exemplis, velut B 211,21 

212,29 sq. 235,21 241,24 252,19 313,10 

J4YY wYY 

p. 

^ 

“Ὁ. τὰ οἷς. ἕπεται et sim. A 28,26 289,9.13 

14 291,16 296,20 B 121,6 127,9 373,21 

400,8 πῶν ὅσαι. B 110,20 «6 óc 

Α 215,25 264,14 265,8 309,0 τὴν ὅτι 

A 298,4 300,19 ἐπὶ τοῦ ἵνα A 460,6 

I INDEX 

ὄγκος (coni. μορφή. σχῆμα) A 3,11 

ὀγκοῦν. ὠγχωμένην ἔχουσαν τὴν γαστέρα 

D 180.15 285,20 

ὅδε. τὰ τῇδε B 242,6 243,25 τῇδε χἀκεῖσε B 
434.14 

ὁδεύειν À 94,18. 19. ἐπὶ φϑοράν A 161,21 

logiee ἐπί τι B 226,92 285,94 διά τινων 

B 225,18. 19 226,18 

ὁδηγεῖν pass. εἰς (πρὸς) γνῶσιν, εὕρεσιν 

b 9361.29 402,16 433.25 

ὁδηγία ἡ OU αἰσθήσεως A 352,1 εἰς τὸ 
γνῶναι B. 568,6 

ὁδοποιητιχός (μέϑοδος) A 259,5 

ὁδός logice A 312,12 314,1 B 5,10 20,19 

29,25 47,19 2892,22 293,30 335,95 ὁδῷ 

D 1.10 

δούς. οἱ ἐμπρόσϑιοι ὁ. Β 382,31 
ὅϑεν quare A 5,21 16,22 32,91 60,5 65,29 

100,22 114,2 B 38,14 265,20 365,3. 26 

261,26 494,18 

οἴεσϑαι ὅτι Α 333,1 466,17 412,4 B 158,30 

οἰκεῖος. πᾶν olx. ἀγαϑόν Α 918,19 54. logice 

τινός Β 205,0 

Β 418,28 

οἰχέτης (τοῦ Μένωνος) B 15,9. 20 

οἴκησις 7| ὑπὸ τὴν ὀρϑὴν σφαῖραν Β 1415. 

24 54. τὰ ἀντικείμενα τῆς «aU. ἡμᾶς olx. 

b ὅ90.10 sq. 

oixía ἃ 8,19 167,29- B. 178,101 385)295 

987,9. 16 sq. 391,3. 4 392,5. 29. 24 5998, 

25 394,19 al. 

οἰκοδομεῖν À 161,29 

οἰκοδόμησις D 395,9 

*, , M - 

οἰχειότερον δὲ εἰπεῖν 

οἰχοδομία À 210,15 

οἰχοδομιχή À 10,28. 29 

οἰχοδόμος À 8,18. 19 270,15. B 2,21 1183, 

1415985511. 9 

οἴχοϑεν (coni. ἄνευ ἀποδείξεως) εἰδέναι 

B 34,10 γινώσχειν Β 408,12 προ- 
βάλλεσθαι B 54,21 81.2 προχειρίζεσλαι B 

129,980 ἔχειν B 306,25 129,21 354,9 

τὸ πιστόν, τὴν πίστιν B 90,5. 22 121,28 

128,10.18 τὴν ἀλήϑειαν B 130,15 τὸ 

ἀναγχαῖον Α 241,24, (χεχτῆσϑαι) 91 

οἶχος A 161,99. 30 

οἶνος B 245,99. 30 

οἷον i. q. οἱονεί A 2,16 84,27 B 35,12 11,15 

155,30 239,16 316,99 324,9 3106,22 

nempe B 101,18 34,1 οἷον ὡς A 3,22 

38,18 246,22 389,19. οἷον τί λέγω ; et sim. 

v. λέγειν, φάναι — oia δή c. part. B 159,18 
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2,14 10.18 B 3232.15 71,6 yet À 18,5 

155,14 243,11 332,8 

οἱοσδήποτε Α 145,29 146,1 433,2 451,5 

ὀχτάς B 398,2 

ὀκτωχαιδεχαπλάσιος B 300,28. 29 

ὀλίγος. usc Nis. B 23,9 174,19 πρὸ 

ὀλίγου B 122.26 ὀλιγώτερα A 319.2 

6) tz ec E adv. B 121,6 
) (a. xa^ ὁλοχληρίαν B 982.3. (opp. 

χατὰ μέρος) 4. ll sq. 395.9 

ὁλόκληρος (βιβλίον) D 129,16 
λόπτερος B 404.31 sq. 408,22 sq. 415.4 

λος. τὸ ἐν ὅλῳ opp. τὸ χατὰ παντός A 98, 

πὸ ὅλον A 592. 

OQ. O* P . Ἦ 

32 sq. ἐχ τῶν μερῶν 

28.24 τὸ 6. τοῦ μέρους τιμιώτερον 

B 310,23 τὸ ὅ. τοῦτο B 49,12 109,8 
294,28 δι᾽ ὅλου Ψευδής DB 202,6. 10 

2303,16 904.1.198 χαὶ ὅλως A 16,3 
μὴ ὅλως B 390,20 εἰ ὅλως A 1.10 sim. 

B 94,20 121,15 

E G).oayspéacsp 

6. 1. 98,29 τοῦς 3 
ginenc i. 4: οὐσία A 322,28 χατὰ τὰς ὁ. 

Opp. χατὰ Pap BÓ ἡ B 135,12 

ὄμβρος B 521,29 

B 368.12 

ὁμιλία. ταῖς πρὸς ἀλλήλους ὁ. B 10,30 

ὄμμα B 118,25 sq. 

ὁμογενής B 119,2 M5 292,8. 10 sq. 

ὁμιόγονος B 390,56. 9 

ὁυοειδής Α 252,11. 18 D 14,22 sq. 

(ἀργαὶ τῶν 

ρον ἃ 306.25 B 

διιλητιχός 

» ὁμοιομέρειαι πραγμάτων) B 

199,18 

ὁμοιομερής B 105,11 

ὅμοιος. τὸ 6. def. B 415,15sq. ὁμώνυμος φωνή 

ἐστι Β 428,2 54. àx τοῦ ὁ. ἐπιχειρεῖν (opp. 

ἐχ τοῦ μᾶλλον, ἐχ τοῦ ἧττον) A 301,12 sq. 

ὁμοιοσγήμων. ὃ. συξυγίαι, προτάσεις Α 80, 

80 91,30.81 156,8 196,13 201,5 sq. 218,3. 
98sq. 220,28.29 221,12 222,28 224,98 
236,26 228,23 al. 

Α 99,4. 26 

ὁμοιότης coni. ἀναλογία Β 416,15 sq. 

ὁμοιοτρόπως À 468,10 

ὁμοιοῦν. οὐχ ὡμοίωται τῇ ἀποδείξει D 314,4 

ὁμολογεῖν A.32,5 359220 B 1,239 15,9 

pass. A 35,4 90,20.21 241,99 242,6 
262,9 al. B 3,2.25 5,21 20,13 24,10 28, 
28 39,15 294,1 al. ἔχει τὸ ὡμολογῆσϑαι 

B 40,2.5 
τὸ ὁμολογούμενον A 2,13 4,3 

τὸ Ó. τῶν προτάσεων 

πᾶσιν A 32,9. τινὶ δόξῃ B 925,6 

114,3 482,1 

501 ὄνομα 

Β 14,8 (τὸ £x 
(ὡμολογημένον) λαμβάνειν À 34,26 241.8.9 

, L t » ' 
ἡτούῦμενον ὡς) ομολ ̓Ογ Ομ εν ον 

258,24 254,16 219,4 450,28. 80 451, 

6.16 al. B 36,10 39,1. 254,13. 20. 22 

343,82. 33. 344,21. 25 354,26. 21 403,14 

404,3 al. ὁμολογουμένως A 30,0] 33,90 

288,8 350,27 351,12 357,26 367,11 B 
123,25 291,29 

join ἐξ ὁμολογίας A 958,2 sq. 417,16 

6. καλουμένους (συλλογισμούς) expl. 

ὁμόλογος geom. B 105,2 

ὁμοτίμιως (μετέχειν) Α 19,20 B 361,9 

ὁμόχρονος D 389,26 990,96 424,2 

ὁμιωνυμία. ἐξ ἀναλογίας λαμβάνομεν τ 

B 123,25 οὐδεμία ὁ. παρὰ ταῖς ἐπιστήμαις 

Β.155.11 év «oic 

παρευπίπτει D 414,25 sq. 

B 154,26 

πλάνης ἣ ὁ. B 172,11 αἱ τοῦ σοφι- 

? er , 

χαϑ᾽᾿ ἕχαστα ὁ. οὐ 

λανϑάνει T 

τὸ αἴτιον ἀπάτη διὰ τὴν ὃ. 

τῆς 
, -- ἜΣ 

στιχοῦ (προτάσεις) . . . παρὰ τὴν ὃ. ὡς 

ἐπὶ τὸ «x0ÀD τὸ B uk ἔχυσαν B 3044 

δι τὴν ὁ. σοῦ ὅρου γινόμενοι 

[ B 158 PM 

σοφιστιχοὺς RUMOR! ούς Α 3,21 

δμιώνυμος A 166,226.30 B 52,18 123,12 
154,20 sq. 158,17. 24 119,26 428,9. φωνή 

B 211,13 sq. 415,31 sq. 428,2 opp. γένος 

A 213,1.4 B 409,51 412,16 sq. 

B 13 29 

στιχοὶ συλλογισμοί A 280,24 

τῶν ὁ. τρόπον B 123,5. ὁμωνύμως φέρεσϑαι 

Α 148,1 B 184,27. ἐνυπάρχειν A 338,20 

χατηγορεῖσϑαι B 361,7 426,92 τῷ γένει 

χαλεῖσϑαι B 35,20 129,4. 5 

ὀνειδίζειν c. dat. Β 102,20 

A 319,6 
υγμένος, ὁ δὲ óptop. 0s 

^ ,»- € 

παραλογισμοί ποὺς ἐξ ὁ. 

ὁμώνυμα 

τὰ ὃ.,) ἐξ ὧν μάλιστα οἱ σοφι- : 
κατὰ τὸν 

ὀνινάναι οὐδὲν εἰς 

dvo u.a ὁρισυιός ἐστι συνεπτ 
E € m 

ὄνομα ἐξηπλωμένον D θ11,19 χατ αὐτοὺς 

τοὺς Στωιχοὺς τὰ ὁ. τὸ ἰδίως ποιὸν ση- 

μαίνουσιν À 161,18 τ L 

παρὰ τῆς φύσεως δεδημιούργηνται Β 
τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ὀνόματι 

δηλοῦται. - - τὰ δὲ o) δι᾿ ὀνόματος ση- 

μαίνεται ἀλλὰ διὰ λόγου A 852,10 sq. cf. 

B 418,17 sq. ὀρϑὴ χρῆσις A 989,38 

xal τοῖς μὴ 023t χεῖνται ὀνόματα Β 259,9 
* ^! , 331? τ 

εἰ xai 0509 εἰσίν, ἀλλ΄ οὖν 

ἕν ὄνομα ἔχουσι B 401,0 dist. 

5,1. 89 34. expl. A 11,20 sq. 

ῥήματος οὐκ ἀπαρτίζει λόγον 320,34, 2 

862,21. 33 
ὑῆμα A 

n στα ἤν 
690 ὁ. δίχα 



002 ὀνομάζειν 

ὀνομάζειν Α 11].4.ὃ B 418,21 sq. 

ὀνομασία A 9,15 59,21 85,33 B 22,13. 14 

51,16 

ὀνομαστιχός (πτῶσις) Α 396,6 

ὀνοματοθϑετεῖν A 332,14 B 938,5 418,18.20 

óvop.a t6 δης ὁρισμός B 360,4 361,14 362,26 

312,10sq. 397,29 def. B 312,96 397,95 

ὄνος Α 167,38 sq. 288,20 B 434,24 sq. 
135,177 

υγώνιος def. B 130,1 

d duc (f, στρογγύλος) yapextíp A 5,9 

τύπος B 1,18 

ὀξύς: τοῦ οὐρανοῦ περιδίνησις B 22,15. γωνία 

B 113,9. 10 sq. 130,1 def. B 401,21 sq. 

φϑόγγοι B 308,27 314,6. τὸ ὁ. τὸ ἐν τῇ 

φωνῇ, τὸ ἐν τοῖς χυμοῖς def. B 415,31 sq. 

ὀξώδεις ἐρυγαί coni. χνισσώδεις B 218,16 

óznvixa ec. ind. A 65,13 85,930 1992,97 

6. ἄν c. coni. A 3,7 11,15 ἄν om. ibid. 9 

21,4 35,21 130,3 

ὄπισϑεν βαλεῖν B 22,12 i. q. Épzpootev B 

360,15. 27 991,11 422,30 431,2 
ὅπλον À 8,2 

ὑπλοποιητιχή Α 8,2 

óE 
- 
S 

ὁ δύ 
c! 

ως 

ὁποιοσδήποτε c. coni. B 190,13 

ὁποιοσοῦν A 92,117 358,8 360,7 

ὁπός Β 426,10 429,83 sq. 

ὁπότε quandoquidem B 144,11 242,21 

ὁπότερος. ὁποτέρου ἔτυχε B 268,10  indef. 

B 203,15 

E AES i CR 15 

ὅπου δή À € ὅπου μὲν... ὅπου δέ 

Α 2'1,6 CON — quandoquidem A 463,28 

ὅπου γε Α 852,0 445,9 B 84,28 139,8 

ὀπτιχός B 147,9. ϑεώρημα Β 119,10 ὁ ὁ. 

ΒΊΘΟ,3954. 146,8sq. 178,20sq. 181,1454. 

ὀπτική 100,10 sq. 119,27 181,10 sq. 800, 

9 sq. 301,9 302,6 sq. 

ὅπως. ἣ ὅπως ἄλλως B 61,10 εἰπεῖν ὅπως 

B. 95,16 

Uf κατασυλλογίζωνται A 459,22 

ὁπωσοῦν À 35,96 B 196,26 294,12 7, 6. 

ἄλλως ἃ 159,29 Β 329,8 

ὁρᾶν. τὰ ὑπὸ μείζονος γωνίας ὁρώμενα μείζονα 

φαίνεται χτὰ. B 178,22 sq. οὐδέποτε ἐν 

συλλογισμός Α 482,2 

οὐχ ὁρᾶται τὸ ἀναγχαῖον B 162,9. ἐνύπνιον 

δευτέρῳ (ey .. 

ὁρᾶν Α 161,2 εἰς δόξαν A 21,81 πρὸς 

ἐπίδειξιν Α 262,19. πρὸς ἀλήϑειαν B 88,10 

ἴδωμεν ὅπως A 72,18 ὅρα (ὡς, πῶς) 

A 31:919 95,9. 72,11. 71,16 -88;19 al 

B 318,24 422,9 ὁρᾷς ὅτι B 59,25 τὰ ὁρατά 

I INDEX 

B 218,19 — ὡρῶμεν B 340,8 ἴδε B 419, 
21. 24. 21 418,2 

ὁρατιχός (δύναμις) B. 332,20 

ópyavtxóc compar. (γραφή) B 104,1 

ὄργανον B 194,28 207,32. τῆς ψυχῆς A 8,35 

φιλοσοφίας À 305,16 B 2,24 opp. μέρος 

Α 6,19 sq. 8,26 sq. ὄργανα τῆς διαλεχτιχῇς 
A 801,1 

ὀρέγεσϑαι ἀντιλυπῆσαι, ἀντιλυπήσεως B 

109,21 364,32 sq. 366,21 374,11 ὀρεχτός, 
A 206,20 κατὰ φύσιν A 281,23 

ὀρείχαλκον, ὀρείχαλχος expl. B 362,7. 8 

ὄρεξις A 14,8 B 425,18. 19 ἀντιλυπήσεως 

B 109,15 sq. 364,31 571,22 513,14 sq. 
ὄρϑιος φύσει Β 350,19 

ὀρϑογώνιος (παραλληλόγραμμον) B 109, 

19.20 104,4 def. B 129,34 

ὀρϑοπεριπατητιχός Α. 275,20 308,98 

947,15 B 201,24 sq. 216,5 223,129.19 294, 

ll sq. 304,27 347,28 350,21 854,4.16 al. 
0p óc. ὀρϑή (γωνία) A 332,19 sq. 464,12 466,3 

B 17,18 sq. 36,8 sq. in 10sq. 361,21 317, 

2sq.al. def. B 401,20.21 ef. 116,18 τὰς 
ἀπ᾿ ἐλαττόνων ἢ δύο Nie ἐκβαλλομένας 

συμπίπτειν DB 36,2 129.14 πρὸς ὀρϑάς 

B 104,9.10 113,5.8 ὑπὸ τὴν ὀρϑὴν 

φαῖραν Β 175,24 sq. 

«ttv. Α 55,29 (eoni. περιγράφειν) 67,11 

9,6 (ἐν ἑαυτῷ) 84,6 244,34 245,28 417, 
sq. B 155,80 931,16. 20 χρόνῳ A 192, 

6.21 193,10. I1. ἀριϑμῷ Β 316,27 sq. 

τὸ ἄνω, ἐπὶ τὸ χάτω B 224,26 sq. 

χατὰ τὸ ἐλάχιστον, τὸ μέγιστον B 220.8.4 

ὡρισμένως À 46,2 51,8 55,27 61,9 88,7 

325,13 249,24.25 B 63,171.19 221,8 med. 

logice A 19,15. 27. 17,9: 16 18, 11215195; 

15 33,10 42,16.1' 147,20 163,26 171,16 

311,99 250,14 B 14,14 234,2 248,5 416, 
28 al. ὁριστός A 12,21 sq. 16,30 sq. 17,30 
18,24 25,28 303,19 313,4 357,21 al. 

Β 35,10 sq. 10,6 82,18 110,5 sq. 183,25 
341,16 sq. al. 

6ptxóc (προβλήματα) B 409,28 

ὁρισμιός. ὅτι εἰσὶν ὁρισμοί Β 234,2 sq. δεῖ 

τὰ πρὸς ὁρισμόν τινων παραλαμβανόμενα 

-- επ 

γνωριμώτερα ἐχείνων εἶναι Α 11,12. δεῖ 

ἐπὶ τοῦ χυρίως ὁ. τὰ μέρη αὐτοῦ περιτ- 

τεύειν τοῦ ὁριστοῦ πάντως Α 12,26 cf. 

16,30 sq. D 399,8 δεῖ τὸν ὁ. πᾶσι τοῖς 

ὁριστοῖς ἐφαρμόττειν Α 25,27 οἱ ὁ. ἀν- 

τιστρέφοντες πρὸς τὸ ὁριστόν ἃ 808,19 

E 
1 
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cf. B 10,5 110,5 352,5.6 2365.9. 4 οὐχ 
ἔστιν ἕτερος τοῦ ὁριστοῦ ... ἐξήγησις γάρ 

ἐστι. . xai οἷον ἀνάπτυξις DB 35,10 sq. 

μένον B 911,18. 19. πᾶς ὁ. 

ἐκ γένους ἐστὶ wai διαφορῶν A 308,28 

17,2 εἴ. B 234,19. 28 351,14 408,0.91 
412,1. πρὸς μὲν διάχρισιν τῶν ἑτερογενῶν 

ὄνομα ἐξηπλωμέ 

ὶ 

λαμβάνεται τὸ γένος ἐν τοῖς 0., πρὸς δὲ 

τῶν ἐἑτεροειδῶν διάχρισιν λαμβάνονται αἱ 

διαφοραί A 92,29 ἐν τοῖς ὁ. οὐ τὰς διαι- 

ρετιχὰς τῶν ὁριστῶν διαφορὰς παραλαμβά- 

νομεν ἀλλὰ τὰς συστατιχάς A 11,90 sq. ef. 

B 349,5 361,5 400,23 412,14 αἱ χοινό- 

τητες τῶν μεριχῶν 6puGpol τῶν χαϑόλου 

iat B 414,9sq. 415,14 ef. 437,19 sq. ἐπειδὴ 
?* 

εἰὸ εόμεϑα ἐν τοῖς 0. μάλιστα τῶν oO m ικω- 

τάτων διαφορῶν, ὑπηνίχα ἂν τούτων ἀπο- 

ρήσωμεν, τοῖς ἰδίοις χεχρήνεϑα A IT, 
14 sq. dist. τὰ ἴδια τοῦ πράγματος χαὶ 

τὰ ἑπόμενα αὐτῷ Α 216,10 cf. B 70,5 

χατηγορικοί τέ εἰσι καὶ καϑόλου B 185,3 

ef. 183,22. τὰ xac οὐσίαν ἑχάστῳ χοινά 

τε xal ἴδια ὑπάρχοντα ἐξ ὧν οἱ ὃ. D 

284,8 ef. 399,30 415,1 ἑχάστου πράγ- 

paroc εἰς ἐστὸ B 423,21 426,12 τοῦ 

pij ὄντος ὁρισυὸς οὐκ ἔστι B 359,21. 

26 sq. 362,27  xaxíat τοῦ". ὁ. B 351, 

19.21 852,1 πῶς ἐστι δυνατὸν χατα- 

σχευάξειν "xl δεικνύειν τὸν ὃ. ἔχειν τὸ 

ἀνεπίληπτον D 408,88 sq. ἐξ ἀναλύσεως 

- . εὑρίσχεσϑαι τὸν ὁ. B 409,7 sq. ἀδύ- 

νατόν ἐστιν ἀπόδειξιν γενέσθαι ὁρισμῶν 

xai γενῶν A 308,19 sq. cf. 311,6 314,8 

941,1 οἵ. B 358.9 sq. οὐχ ἔστι τῶν ^. 
; 

ἀπόδειξις... ἐπεὶ μηδὲ ὁρισμός ἐστιν 

ὁρισυοῦ, εἰ ux, ἄρα ὑπογραφή τις DB 183, 
30 ἀλλ᾽ οὐδὲ δυνατὸν δεῖξαι τόδε ὁρισμὸν 

τοῦδε DU ἐπαγωγῆς .. - ἀλλ᾽ οὐδὲ διὰ 

τῆς αἰσϑήσεώς ἐστι δυνατόν B 258,22 sq. 

ἱ περί τὸν [[λ. ἐπειρῶντο διὰ τῆς 

διαιρετιχῆς μεϑόδου συλλογίζεσϑαι καὶ 
ἀποδειχνύειν τόδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε B 

349,5. 28 403,3 ἀναπόδειχτοι DB 844,0 

Sq. ἀρχὴ ἀπηδείξεως B 946,90 αἱ ἀπο- 

δείξεις τὰ πολλὰ διὰ τῶν ὁ. γίνονται Β 

188,18 sq. χυρίως ἀπόδειξις γίνεται διὰ 

τῶν ὁρισμῶν, οἱ δὲ ὁ. γίνονται οὐχ ἄνευ 

τῆς διαιρετιχῆς Α 801,88. 84 dist. ὑπό- 

ϑεσις B 35,10sq. 128,29 sq. ef. 130, in 

133,11 342,11 244,19. 20 350,26 353,1. 8 

dist. ἀπόδειξις D 341,16 sq. def. B 35,2 

ὅρος 508 

sq. 127,18 sq. 354,12 sq. 356,2 312,8 sq. 

τρία τὰ εἴδη B 109,12sq. διττός D 362, 

21. 22 τέσσαρες τρόποι B 391,23 ed 

ὑλιχός, εἰδιχός B 364,16 sq. ὀνοματώδης 

B 312,10sq. τελιχός opp. εἰδιχός D 

918,96 χυρίως B 365,4.11 (xal τέλειος) 

i. q. ὁ σύνϑετος B 313,29.30 314,14. οὐσι- 

ώδης B 375,90 συνεπτυγμένος B 311,19 

f, ἀπὸ τῶν ὁ. δεῖξις Β 294,12. ἡ διὰ τῶν 

ὁ. γνῶσις B 259,28 ὁ περὶ τῆς διαφορᾶς 

ῥ- À. 19,22 
δριστιχός B 994,9 gramm. ῥῆμα A 21,32 

28,12. 13. 30,18 329,27 logice λόγος B 

2340,18 2173,16 279,3. 10.14 δριστιχή 

(ὄργανον τῆς διαλεχτιχῆς) À 301,1 

ὁρμᾶν intr. ἐπὶ τὴν διδασκαλίαν A 154,29 

€x τῆς χαϑόλου ὡρμημένος ὑπονοήσεως 

A 465,17 sim. B 121,1 

ὄρνις B 417,31 sq. 

ὅρος. ἔοιχεν αὐτὸς τὸ τοῦ 6. ὄνομα τεϑειχέναι 

A 25,6 expl. ibid. 8sq. B 47,26sq. χατὰ 

τοῦτο τοῖς σημείοις ἀναλογούσας (τὰς ἁπλᾶς 

φωνάς) ὅρους ὠνόμασεν ἃ 67,8 cf. 88,1 

dist. φάσις, ἁπλῆ Φωνή, ὄνομα, ῥῆμα 

A 11,19 sq. ὅταν ὡς συλλογισμοῦ μέρος 

λαμβάνηται, ὅρος λέγεται ibid. 21 οὐ μὴν 

οἱ ἐν τῇ προτάσει παραλαμβανόμενοι ὅροι 

αἴτιοι πάντως εἰσὶ τοῦ δηλουμένου πράγ- 

υατος ἐν τῷ συμπεράσματι Α 35,21 cf. 

B 177,6 396,22 τοὺς τρεῖς ὅ. ἐξ ὧν αἱ δύο 

οτάσεις Α 319,11 sq. B 136,14 ἐλάττων, 

dele. μέσος cf. h. v. opp. στοιχεῖα 

A 46,30 352,8 353,1.6.12 opp. τὰ 

πράγματα A 941,14 ἀντιστροφὴ ὅρων, 

ἐν ὅροις A 40,10 sq. 423,1 sq. τάξις τῶν 

ὅρων A 41,8sq. 285,26 εἴ. B 268,95 

τῇ διὰ τῶν ὅρων δείξει Opp. τῇ εἰς ἄτοπον 

ἀπαγωγῇ À 127,5 216,9.26 κοινῶν ὅρων 

ἐπὶ πάντων συναγόντων χαὶ τὸ παντὶ xal 

τὸ οὐδενί A 208,9 ἕχαστος ὅρος τῶν ἐν 

τοῖς μαϑήμασι διὰ τὸ ὡρισμένον οἷον δεῖξίς 

ἐστιν B 155,29 δεῖ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς 

ἁπλοῦς εἶναι τοὺς ὅ. B 251,29' ἀρχαὶ 

πρώτισται B 260,11 ἄμεσος D 181,24 

ἀποδειχτιχοί, διαλεχτιχοί Β 265,14 sq. 

χαϑολικώτεροι B 284,20.27 ἐν τοῖς ὅροις 

τιϑέναι A 327,31 828,12 ληψόμεϑα ὅρους 
κρείττονας A 200,0 ὡς ἐπὶ ὅρων ἔλαβε 

τὸ λεγόμενον A 394,92 — i. 4. ὁρισμός 

A 11,15 19,5 al. B 82,17 (opp. ὑποϑέσεις) 
131,30 sq. al. 



504 ὄροφος 

ὄροφος B 382,7 

ὀρυγή B 391,11 393,27 

ὀρύττειν A 152,4. B 64,8. 9. 10 

ὅς. δῆλον ἐξ ὧν πρώτου τοῦ δίποδος ἐμνη- 
μόνευσεν 145,9 sim. 29,14 177,4 180,19 

216,20. 92 917,29 225,4 321,19 325,92 

358,24 378,13 sim. δι᾿ ὧν B 42,13 

ὁσάχις ἃ 326,10 835,9 

ὁσαχῶς D 201,31 

ὅσος. ὅσῳ. 

τοιαῦτα ἃ 153,5 161,5 ὅσον ἐπ’ c. dat. 

A 19,28 187,95 328,19 331,26 B 232,15 

319,17 ἀπό Α 129,25 350,26 Β 51,15 

3629, ἐξ A 157,15 192,24 294,4 B 

299,18 πλὴν ὅσον A 89,14 ὅσον οὖν ἐμὲ 

. τοσούτῳ 260,28 χαὶ ὅσα 

εἰδέναι A 350,15 
ὅσπερ. ὕπερ τόδε et sim. A 337,31 399, 

11.12 345,7.8 341,12 348,14 αὐτὸ ὅπερ 

B 241,28 sq. 

ὀστέον. ὀστοῦν DB 382,34 419,2sq. 428,28 

ἐν δὲ ὀστέοις τὸ ἀναίσϑητον A 15,95 

τῶν ὀστῶν ᾿Αχιλλέως A 167,28 

ὅστις. ἥτις ἡ στιγμή B 392,29 indef. 7, 

ἥντινα ἄλλην B. 131,15 

ὁστισοῦν A 21,9.11 B 228,8 321,3 

ὅστισπερ Α 351,21 

ὄστρακον τὸ ἐν τῷ βυϑῷ Α 169,2.21 

ὄστρεον plur. B 417,26 

ὅταν c. ind. A 65,9 156,24 184,2 423,3 

B 86,26 136,3 218,28 322,28 29295, 
19.20 ὑπόκειται... κατηγορῆται A 65,1.2 

itemque ibid. 7.16 462,20.21 c. optat. 

A 456,5 B 89,18 217,11 

ὅτε c. coni. A 438,29 449,2.9 4950,10 
B 339,15 e. optat. post οἴδαμεν A 466,5 

ὃτέ. . ὁτέ- α 440,2 
ὅτι opp. τὸ διότι v. διότι  ónitio inter- 

pretationis. ἃ 267,15. 277510 474,0 B 

54,14 126,14 140,3 al. διὰ τί; ὅτι ἐπειδή 

A 446,8. εἰπὼν τίνα ἐστὶν... ὅτι B 26,8 

sim. 138,13.21 170,4 198,17 432,30 c. 

opt. post fut. B 333,15 

οὖ. ἣ τὸ “ναί 7| τὸ “οὔ ἀποχρίνεσϑαι A. 28, 
4 54. οὐ μὴ γένηται B 501,25. post eL A 

38,( 54,22 63,29 89,27 110,29 121,21 

122,13 413,17 401,22 432,13 al. B 344, 
10 362,23 369,26 '370,17.19 3983,22 

399,32 404,27 405,20 al. post idv A 
460,10 484,18 B 367,14 405,4 439,26 al. 

pr... ob B 623,12.18 
9» οὐδαμῇ οὐδαμῶς D 138,22 

I INDEX 

οὐδαμοῦ B 363,2 425,12 
οὐδὲ ... οὐδὲ. μήν D 126,14. 15 

οὐδείς. οὐδὲν ἡμῖν τοῦτο πρὸς τὸ προ- 

χείμενον 161,10 ἡ οὐδείς (i. e. ἡ καϑό- 
λου ἀποφατιχή) Α 151,4 151,18 209, 

16 sq. 407,13 409,50 445.1 τὸ οὐ- 

δείς A 269,7 sq. 394,23 B 193,9 τὸ 

οὐδενί Α 425,8. 10. 426,13 433,22 al. B 

203.26 post εἰ Α 114,50 116,13 117,19 

121,27.29 122,19 390,12.15 424,31 421, 

21 al. B 56,21 232,8 

οὐδέτερος ἃ 245,90 

οὐχέτι logice A 5,32. 84 14,17 16,13 19,2 

45,28 al. B 21,32 31,1 135,11. 200,31 

264.13 al. 

οὐχοῦν ἀληϑὲς ἄρα A 442,(.8 in apodosi, 

imprimis post εἰ A 390,5. 593,5 469,23 

411,25.26 412,15.25 419,28 B 86,1 post 

parenthesin ἃ 442,20 463,18 

οὖν epanaleptice A 69,22 183,97 324,12 

b 400.24 429,1 432,90 post parenthe- 

sin A 28,9 143,14. 367,21 470,11 B 

32,6 147,21 157,22 12,21 219,5 231,15 
242,8 251.21 415,4 439,26 al. ἀλλ᾽ οὖν 
atqui B 185,22 v. ἀλλά 

οὐράνιος. τὰ obp. σώματα D 48,2 τὴν 

χύχλῳ χίνησιν τοῦ οὐρ. σώματος DB 396, 

15 ef. A 127,28. fj οὐρ. σφαῖρα (χινου- 

μένη) D ὅ00.285 τὰ οὐράνια ἃ 48,10 

ὁμοειδῆ Α 252,18 

οὐρανός (εὐταξία) B 214,91. 82 

B 90,7 sq. κινεῖται χαὶ οὐ χινεῖται 

B 135,13sq. χύχλῳ B 322,4 396,7 

cf. A 218,9 διὰ τὴν ὀξεῖαν τοῦ obp. 

χινεῖται 

περιδίνησιν Β 22,15 γνῶσις τῶν γινο- 

μένων zav' οὐρανόν DB 180,9 πότερον 

£x τῶν τεσσάρων στοιχείων συνέστηχεν ἣ 

ἑτέρας τινός ἐστιν οὐσίας B 238,26 sq. 

oopov plur. (coni. τῶν διαχωρημάτων) 

B 385,16 

o9c plur. B 215,2. ὅτι ὦτα τοῦ νοῦ προη- 

γήσαντο D 180,10 

οὐσία def. B 31,1 96,8 cf. 68,26 ἁπλῶς 

οὐσίαν οὐδέ τι τῶν χαϑολιχωτάτων ἔστιν 

ὁρίσασϑαι DB 248,5 εἰ γέγονεν ἢ ἀγένητός 

ἐστιν A 211,9. τῇ οὐσίᾳ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον 

Α 335,9 841,2 τὸ ἀνὰ μέρος δεχτικὸν 

εἶναι τῶν ἐναντίων, ὃ ἴδιόν ἐστι τῆς οὐσίας 

B 2570,24 opp. αἱ ἄλλαι χατηγορίαι 

A 343,1D sq. πᾶσα οὐσία μετὰ ποιότητος 

ibid. 24 οἵ. D 191,21. 28 χαὶ οὐσιῶν 
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διαφορὰς δεῖ εἶναι ἃ 19,15. 16. τὰ γχαρα- 

χτηρίζοντα ἐχάστην οὐσίαν A 1617.19 οὐ- 

δεμία οὐσία συνεχής ἐστιν, ἐπειδὴ μιηδὲ ποσόν 

B 187,21 sq. 188,18 sq. οὐδεμία οὐσία 

ποιότητός ἐστι α 3493,25 cf. B 192,25 

196,16 τὰ μέρη τῆς οὐσίας A 317,6 sq. 

ef. 321,6 322,21 sq. 

οὐσία ἐστὶν ἑχάστου ibid. 23 

ἡ ὁλότης ἑκάστου 

τῷ λόγῳ 

[09] τέρα τῶν μεριχῶν. πρῶτον. ὕστερον τῶν p. 

b 218,25 sq. τῆς οὐσίας τὸ μέν ἐστι σῶμα 

τὸ δὲ ἀσώματον A 15,14. cf. 288,12 sq. 

αἱ ϑεῖαι Β 48,2 

αἱ αἰσϑηταί, νοηταί B 338,0.6. 31 αἱ ἁπλαῖ 

πρῶται οὐσίαι Α 92,10 

i. 4. αἱ νοηταὶ αἱ ἄνευ ὕλης ϑεωρούμεναι 

B 839.1.11 μαϑηματιχή B 338,30. πέμπτη 

B 399,21 οἵ. 238,27 πᾶσαι αἱ κατηγορίαι 

συμβεβηκότα εἰσὶ τῶν οὐσιῶν D 349.1 sq. 

ὑπόκεινται πάσῃ κατηγορίᾳ αἱ οὐσίαι B 259, 

16 opp. συμβεβηχός Α 25,16 sq. B 623.26 

Opp. xa8' αὑτὸ συμβεβηχότα ταῖς οὐσίαις 

B 224,8.9 

τὰς οὐσίας τῶν συμβεβηκότων χατηγορεῖν 

A 2412,10 sq. cf. 313,13 B 219,2.4 

234,10 sq. 244,14 245,11 248,29 249, 

32 sq. 253,11 sq. 

τὰ εἴδη xai τὰ ἄτομα ibid. 18 

τὰ συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν 

οὐσίαι δὲ τὰ γένη χαὶ 

πεπερα- 
Μ 

σμέναι εἰσίν ibid. 1.10 ἔσχατον ἐν zat 

τοῖς χατηγορουμένοις ἣ ἄτομος οὐσία B 250, 

9i 251,9 252,16 --- αὐτὴ ἡ οὐσία τῶν 

πραγμάτων opp. τὰ εἴδη B 181,5.6. ἡ οὐσία 

τοῦ ὁριστοῦ coni. τὸ εἶδος, ἡ φύσις B 353,33 

324,9 τῇ οὐσίᾳ opp. ταῖς ἐνεργείαις Β185.10 

ἕτερος coni. τῷ λόγῳ Opp. τῷ ὑποχειμένῳ 

B 218,3 xax οὐσίαν B 354,2 ἕτερος 

A 32,5 B 181.2 ἔπεσϑαι A 804,1 ὑπάρχειν, 

χατηγορεῖσϑαι B 208,4 234,8 245,31 sq. 
; 

τὰ xat. οὐσίαν ὑπάρχοντα Opp. τὰ ἴδια, τὰ 

συμβεβηκότα, κατὰ συυ βεβηκὸς ὑπάρχοντα 

A 302,11 308,4 313,8 — saepein exemplis, 

velut ἡ ἄλογος οὐσία Α 18,22 ἔμψυχος ai- 

σϑητιχή Α 18,32. 89 280,22 

παντὸς ζῴου et sim. A 19.2554ᾳ. 102,35 255, 

18 256,2 sq. 261.4 sq. 263,11 sq. 218,21 

281,18 sq. 319,20 sq. 320.2 sq. 323.12 sq. 

333,21 353,26 sq. 389,20 sq. B 8.17 sq. 

186,7. 30 sq. 191,29. 30 193,25 sq. 196, 

14 sq. 304,24 310,19 sq. al. 
οὐσιώδης B 351.24 

216,12 τὰ οὐσ. i. q. τὰ «aW αὑτὸ ὑπάρχοντα 

opp. τὰ ἴδια ibid. 17 opp. συν βεβηχότα 

B 367,14 400,29 τὰ ἐν τῷ ὁρισμῷ συλλη- 

οὐσία χατὰ 

Opp. ἐπουσιώδης A 

φϑέντα oos. D 409,19 διαφορά A 11,18 

310,23 (coni. εἰδιχάς) B 352,11 353,83 

(coni. εἰδοποιούς) 364,28.29 406,25 sq. 

εἶδος B 242,9 χατηγορούμενος B 108,10 

246,4 ποιόν D 307,9 sq. αἴτια B 368, 

21.23 969,24 sq. optuóc def. B 315,30 

οὐσιωδῶς ἕπεσϑαι (coni. xa9' αὑτό) A 

216,15 (opp. χατὰ συμβεβηχός) B 245, 

29 sq. 248,26. 27 351,8 sq. 364,18 χατη- 

γορεῖσϑαι B 240,15 399.24 409,12 ὑπάο- 

Js» B 241,16 245,21 354,14 356,3 361, 

11 sq. 3912,90 411,36 

οὔτε i q. οὐδέ A 454,17 460,18 B 1,19 

γάρ A 399,29 480,7.11 B 54,29 60,26 

63.1 

οὗτος δειχτιχὸν ὑπάρχον A 166,3 167,9 

i. e. Aristoteles B. 402,25 409,5 415,18 

ad sequentia pertinens ἃ 4,50 54,7 159,10 

281,97 381,6.9 463,11 B 44,1.14.24 

ΠΡ ΕΘ δ δι. 1121112; 

31 4]. praenuntians A 47,29 112.21 213,4 

B 254,13al. αὐτὸ τοῦτο A 31,10 155,9 

B 128,31 epanaleptice A 60,22 118,50 

179,18 184.4 318,21 B 112,10al. καὶ αὗται 

μήν B 398,08 v. μήν 

ipsae quoque ἃ 206,29 B 313,21 393.4 

ὅπερ xai τοῦτο À 425.29 B 356.27 ταύτη 
n d 

À 9,18 13,13. 17. 17,14 62,13al. B 18,15 

90.1 12,1 162,32 212,4 al. praenuntians 

B 165.4 315.29 al. epanaleptiee B 12.9 

141,30 142,1 332,5. 22 al. 

οὕτως. ὃ ἰδίως ποιὸς οὕτω χαλούμενος B 

219,4. οὕτως, ὅτι, διότι Α 349,2. 5 417,25 

419,17 441,3 442,11 al. B 24,19 εἴϑ᾽ οὕτως 

ὀφείλειν A 17,20 18,32 37,8 41,19 124,7 

125,27 395,18al. B 7,12 194,1 292,26 

946,24. 26 388,20al. τὰ ὀφείλοντα προ- 

λέγεσϑαι Α 1,6 sim. 31,11 10,22 B 110. 

11.13 8,20 299,235 294,2 

ὀφθαλμία B 1471. 
ὀφθαλμός À 15,25. B 915,2 

ὄφις plur. B 352,20 

ὄχανος B 423,10 sq. 430,9 

OyAÀnotc. " τὰ ἐκ cv παϑῶν ὁ: A 
216,26 

ὄψ B 363,14 
ὀψαρτυτική B 14,16 

ὄψις opp. τυφλύτης B 33,22 68,6 χρῶμα 

διαχριτιχόν, συγχριτιχὸν ὄψεως DB 250,23 

942,20. 21 356,13 plur. B 171,19 sq. 

178,25 sq. 181,22 300,11 ἡ τῶν 6. ἀνά- 
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χλαπις B 182,5. 7 

χτίνων τῶν 6. B 421,2 

ἀντανάχλασις τῶν d- 

Πάϑημια. ἐν τοῖς φυσιχοῖς z. A 484,4 

παϑητιχός grammat. opp. ἐνεργητιχός A 
218,9 

πάϑος Α 484,21 φυσιχόν ibid. 5 τὰς ἐχ 

τῶν mx. ὀχλήσεις A 276,26  logice B 

6159: 117.63,2: 124,19 1172,11; 980,831 

339,19 sq. 942,14. 17 345,3. 17 369,3. 6 

402,2 sq. coni. τὰ συμβεβηκότα B 338,22 

grammat. opp. ἐνέργεια A 329,28 

ταιδεῦειν pass. c. inf. A 3,9 

παίξειν B 2,12 ί 

hat antea. B. 5,4. 52,3 

Ka uds. οἱ πὶ A 06521:95905:4:4B»95/1,95 οἱ 

x. φιλόσοφοι A 480,12 B 418,11 παρὰ 

τοῖς παλαιοτέροις ἃ 315,8 τινὰ τῶν πα- 

λαιοτέρων βιβλίων A 145,5 

πάλιν δ᾽ αὖ v. αὖ 

παλινδρομεῖν Ἰορίοα. ἀπό, ἔχ τινος ἐπί τι B 

26,14 214,93 

παλιννοστεῖν B 434,15. 25 4306,26 

πάμπαν B 382,6 

xavoélmvoc B 31,23 92,19. 20 167,28 

165,16 368,10 422,19 ἐν πανσελήνῳ DB 

92,20 167,29 

πανταχόϑεν A 126,6 260,924 B 128,12 

361,92 

πανταχοῦ Α 391,18 

παντελὴς ἀγνοια B 484,11 παντελῶς A 41,2 

66,96 76,5 112,19. 34 161,26 328,10 

B 8,6 192,24. 30 193,9 321,15 

πάντῃ À 1,22 148,22 B 43,12 179,25.26 al. 

πάντῃ Te χαὶ παντῶς À 47,19 71,83. 5 

250,16 328,9 332,15. 80 

πάντοτε B 232,11 

πάντως À 2,15. 31 7,80 12,21.28 24,21 

48,6 56,27.28 B 8,7 20,20 21,13 22,4 

31,5. 8 43,15 al. v. πάντῃ 

πάνυ À 12,26 140,18 191,6 B 1,10 34, 

14 al. γαριέστατον πάνυ Α 469,11 

παρά e. gen. velut τὰ παρ᾽ αὐτοῦ εἰρημένα 

A 45,117 64,14 204,28 305,2 306,31 

309,5 B 47,14 112,30 129,24 130,5 

145, T al. πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῶν ἀποχρινόμενοι 

B 141.16 δείκνυται παρὰ τῷ γεωμέτρῃ 

B 118,4 παρὰ δυάδα B 318,15 ἕτερος 
παρά τι V. ἕτερος 

I INDEX 

À 821,8. 4 

παραβολή (πρὸς ταύτην) Β 8,12 

παραγγέλλειν A 460,6 

παράγγελμα A 947,3 391,18 4795 
παραγίνεσθαι τῇ ψυχῇ Β 332,22 γνῶσις, 

ἐπιστήμη ἡμῖν T. διά, ἔχ τινος B 12,956. 

14,11 15,23 20,6 23,3 40,1 ἄνευ συλλο- 
γισμοῦ Β 324,11 

παράδειγμα Α 175,14. I5. 285,14 sq. 418, 

2.9 sq. B 173,271.28 214,30.31 2943, 

24.25 423.12. opp. ἐνθύμημα Α 482,5sq. 

B 5,14 6,26 διὰ παραδειγμάτων δεικνύναι 

A 46,9.25 (opp. λογιχώτερον) 180,3. 25 

Β 291,80 (ix) 327,29 δεῖξις Α 135,30 

ἐλέγχειν Α 50,13. πιστώσασϑαι Α 285,11 

συλλογίζεσθαι A 4175,16 τὸ π. ποιεῖσϑαι 

ἐπί τινος ἃ 494,16 παραδείγματος χάριν, 

ἕνεχεν À 117,12.18 481,28 B. 105,9 

295,19 ὡς ἐπὶ παραδείγματος A 50,30 

413,29 455,20 464,11 471,6. 0 ὡς ἐν 

παραδείγματι ἃ 113,20 B 261,11 ἐπὶ 

Rd s ποιεῖσϑαι τὸν λόγον et sim. 
A 482,80.81 478,2 B 6,3 8,21 292,16 

329,12 εἰς παράδειγμα λαυβάνειν B 121,28 
τιϑέναι B. 122,12 

παραδειγματίζειν τι ἐπί τινος B 995,2. 3 

pass. Β 369,9 418,8 

παραδειγματιχός: συλλογισμοί (coni. éxa- 

γωγιχοῦ Α 84,18 413,4.5 474,20 πίστις 

A 94,16 208,23 ἀπόδειξις A 191,22 
δεῖξις Α 210,1 

παραδειχνύναι B 300,4 

ὃ ἐγεσϑαι A 18,8 83.29. B 890,11 
- 

D 
παραβλάπτειν 

/ 

παραδιαζ εὐυχτικός Opp. διαξζευχτιχός (a9v- 

δεσμος) A 17,24 

παραδιδόναι tradere, docere (fjpiv) τι Α 

10,4. 11. 19. 12,25. 21,23 .23,21...26,8 
96,16. 17. 45,8. 30 143,14. 18. 144,31 
146,28 sq. al. B 1,7.16.19. 2,4. 5. 4,4 
1,10 20,28 42,8.21 sq. 43,20 45,8 60,16 
64,13 al. περί τινὸς À 20,28 B 315,7 

παράδοξος A 61,28 B 113,14 289,1 

παράδοσις. ix παραδόσεως DB 192,5 

zapa0popT χρόνων B 389,9.33. τινὸς καιροῦ 

B 455,8 
παράϑεσις τῶν ὅρων A 124,25 145,9 208,22 

215,8 210,17 τῆς ἀληϑείας B 3,10 

παραιτεῖν. παραιτητέον τὰς ὑπολοίπους 

συζυγίας Α 111,26 

παραχατιέναι. παραχατιών Α 52,10 B 4,8 

36,6 

| 
| 
᾿ 

i 
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παραχεῖσϑαι πλησίον Β 182,22 

παραχελεύεσϑαι A 12,317 289,11 544,19 

παρακολουϑεῖν logice A 66,4 110,94 547, 

21.28 B 14,19 415,3 

παραχολούϑημα B 299,20 

παρακούειν coni. παρορᾶν D 192,9 

παραλαμβάνειν A 8,260.27 27,35 B 16,6 

διαφοράς A 17,93.4.19 προτάσεις Α 32,93 

64.26 ὅρους A 140,10 142,271.29 B 50,8 

πρὸς διδασχαλίαν A 11,8 sq. εἰς τὸν 

ὁρισμόν, ἐν τῷ ὁ. A 17,21 18,3. 24. 80 
B 60,18 61,5 5ᾳ. 994,21 5ᾳ. εἰς ἀπό- 

δειξιν, ἐν τῇ 4. sim. À 31,22 B 24,16 

25,2. 9 sq. 30,9 32.17. 18 48,26 59,9. 10 

2333,1.3 χατὰ ποῖον σημαινόμενον D 29,5 

ὡς A 5.31 31,13 55,0 69,1 B 52,4. 19 

59,20.2 om. ὡς A 14,30. B 29,1 

ἄντε À 45,1 46,299.31 52,16 53,16 213,1 

REAESL 50,95. 51,23. 3. 14. 15. 52,15. 20 

59,29.26 εἰς i. 4. μεταλαμβάνειν Α 504,25 

(c... παρειλήφαμεν 1. e. ut. accepimus, 

didicimus A 43,2 

παραλείπειν Α 21,24 28,24 81,91 137,9 

315,21 sq. B 351,28 sq. al. παραλεῖψαι 

A 9,22 43,3 B 384,12.19 404,15 405, 
28. 25 

παράλειψις logice def. B 352,22 χατὰ 

παράλειψιν B 52,24 248,23 

παραλιμπάνειν A 1934,26. 315,18 316,11. 

11.18 sq. 354,25 356,3 

παραλληλόγραμμον B 302,20.21 303,25 
ἰσόπλευρον xai ἰσογώνιον B 103,30 104, 

23.28 ὀρϑογώνιον ibid. 4 
παράλληλος geom. B Τ0,18.19 sq. 100,12 

150,24 sq. 151,16 sq. οἱ τὰς π. γράφοντες 

Α 454.4.5 sq. παραλλήλως B 104,8 — 
ἐκ παραλλήλου B 58,21 0,31 281,2 

315,16 323,15 
παραλογίζεσϑαι Α 349,6 366,18 B 21,16 

155,11. 20 192,15 seq. ὅτι A 445,22 
ἑαυτόν B 151,2 

παραλογισμός A 48,27.98 166,99 167.1 

225,99 450,6 B 21,29 192,4.8 sq. 193,26 
194,24 sq. 197,20 272,22 ἰδίως def. B 
152,1 ef. 208,11 ἧττον ἐν ταῖς ἐπιστήμαις 

γίνεται T, ἐν ταῖς διαλεχτιχαῖς μεϑόδοις B 

158,16 54. 

παραλυμαίνεσθϑαι B 394,9 
παραμιγνύναι log. B 347,26 

παραμυϑία log. δεῖσϑαι παραμυϑίας D 34,14 

39,9 129,6. 14 130,9 

παρέργεσϑα!' 501 

παραπέμπειν (τοῦτο τῇ φαντασίᾳ) B 431,25 

παραπλήσιος A 161,11 

παρασιωπᾶν B 422,11 

παράστασις. εἰς παράστασιν B 58,12 405,13 

παρατέλευτος Β 818,16 

παρατηρεῖν Α 10,18.19 sq. 532,9 B 409,10 

παρατηρητέον ὅτι B 55,6 

παρατήρημα B 409,91 410,19 

παρατήρησις Tj τῶν φαινομένων ὑπὸ τῶν 

ναυτῶν γινομένη B 119,18 sq. 

παρατιϑέναι B 112,8 ὅρους A 109,20 

216,90 med. παραδείγματα A 11,14 104,21 

152,9 152,10 340,2 348,15 B 131,27 

ὅρους A 127,1 161,10 199,30 221,2. àct£tv 

A 154,28 

παραφϑείρειν Α 351,10 

παραφυλάττειν med. A 69,98. 96 54ᾳ. παρα- 

φυλαχτέον τὸ τοιοῦτον A 110.3 seq. ὅτι 

A 424,12 430,18 pass. A 10,22. 31 (εἰ 

τὴν τῶν συλλογισμῶν γένεσιν) 325,9 351,10 

παραχρῆμα À 15,20 43,25 

ασϑαι A 460,15 

παρεῖναί τινι i. q. ὑπάρχειν ἡ 365,14.15.21 

982,16,30 ἐν τῷ παρόντι προοιμίῳ A 10,23 

1j παροῦσα πραγματεία B 334,21. 22 591,20 

Pr 

παραχωρεῖν opp. ἐνίστ 

ἐπὶ τοῦ παρόντος (χρόνου) A 50,21 ἐν 

τῷ m" 2231,14 

zapet ja ιν τὸ ἀντιχείμενον Α 91,33 

παρεχκβαίνειν (μικρόν τῇ B 390,4 

s parus c. gen. ἃ 470,13. 15. 16 

παρέλευσις χρόνου Β 434,21 

παρέλκειν intrans. Α 281,2 334,90 B 121,22 

139,24 311,23 

παρεμβάλλειν B 269,1.2 ? 

263,1.3 ἐν μέσῳ Α 456,9 μέσον “ὅρον 

παρεμπίπτειν Α 8,8 B 414,92 416,11 

ἔξωϑεν A 264,17. 20 εἰς τὸ μέσον A 

266,9 sq. μεταξύ B 186,14 187,3 

παρεμπλέχεεν pass. Β 157,9 

παρεμποδίζειν pass. B 340,1. 11 

παρεμφαίνειν B 362,12 

παρενοχλεῖν B 154,17 414,28 

ups at ὅρον B 186,16 266,20.21 

μεταξῦ B 217,15. 17. 288,25 311,12 

παρέπεσϑαι. τὴν παρεπομένην τῇ ἐπιστήμῃ 

ἀπάτην B 191,4 

πάρεργος. κατὰ πάρεργον Β 2324,15 

παρέργεσϑαι. ὁ παρελϑών, παρεληλυϑὼς 

χρόνος B 392,35 393,13 sq. 389,29 ἐπὶ 

τοῦ mapeAüóvzos χρόνου Α 1617,26 



508 παρέχειν 

παρέγειν φάρμακον DB 2,8 ἡ ὑπόϑεσις 

τοῦτο παρέσχεν, ὅτι Α 47,29 c. inf. B 

132,9 med. B 331,22 

zapüévoc opp. γυνή A 50,16 sq. 

vaptévat À 15,80 28,26 46,22 120,22 

248,22 B 8,931 10,11 28,29 58,19 286 

20.22 419,25 

B 24,12 

παριστάναι, παριστᾶν παράδειγμα A 469 

? 

τοῦτο παρῆχεν ἡμῖν νοεῖν 

14. 15. fere i. q. δηλοῦν (tt σαφέστερον) 

A 94,8 412,19 (τὴν διάνοιαν τὴν ἑαυτοῦ) 

B 58,10 343,21 iem 945,2 253,11.35 

255,4 356,2 359,9. 4 560,5 D ὅδ: sq. 

3975,91 399,4 400,4 405,30. 32 400,1 

415,( 483,2. 8 486,22 «t «wt. B. 871,3 

— παρίστασϑαι τῇ ἐναντίᾳ δόξῃ A 123,19.20 

παροίχου.αι. μετὰ γρόνου παρῳγχημένου 

Α 50,22 

παρό post compar. B 414,20 439,18. 20 

παρόραμα Α 129,1 

παρορᾶν À 129,0 B ue 

xo9sty) 192,3 pass. A 3 

0 (eoni. παρα- 

1,346: B* 19171 

Participium absol. disi ων À 89,24 

sim. 355,22 B 158,8. 6 26 
B 

τὸ [' ἐσχάτου ὅρου ὄντος A 391,11 sim. 

Rm 

5.10 τῶν ὑπὸ 

B 188,10 τὠσπερ ὑποπεῦεν . ἐν ἔπετει 

τὸ οὐδενί, οὕτω χαὶ τὸ οὐδενί ὑποτεϑὲν 

Ψεῦδος ἕπεται τὸ τινί Α 435,011. 18 οἵ. 

466,4 419,21 ὡς δὲ ἐδείχνυποι. . . id 

βάνοντες Α 455,25 cf. 481,20 Β 349,82 
9,10 510,2 

πᾶς. ἡἣ πᾶς" (i. e. ἡ καϑόλου χαταφατιχή), 
1j “οὐ πᾶς ἋΣ 90). 10: 1951512947 150,18 

209,16 is 409,30 445,1. 3 τὸ “πᾶς, τὸ 

^o) πᾶς A. 969,0 sq. 894,22 407,14 
463,32 B 193 à 
ἐν ὅλῳ expl. A 38,92 sq. δεικνύναι διὰ 

,8 τὸ χατὰ παντός Opp. τὸ 

(ἐκ) τοῦ κατὰ παντὸς χαὶ χατὰ μηδενός et 

sim. A 188,21 189,7 198,20 201,19 238,13 

234,5. 25 389,19 sq. 390,10. 25. τὸ παντί 

A 203,9 424,18 425,1. 9 426,19 sq. 433, 

22 al. B 203,25 διὰ παντός À 4,24.25 

2],24 — παντός ἐστιν ἐπαχοῦσαι À 96,21 

sim. B 186,5 χατὰ πᾶν B 192,28 ὁ διὰ 

πασῶν (λόγος) expl. Β 990,98 — ἀίδιον elvat 

τὸ πᾶν Α 249,19 ἐν μέσῳ τοῦ παντός B 12.21 

πάσγειν τοῦτο (Sc. τὸ ἀντιστρέφειν) Α 51,8 

οὐχ οἵδ᾽ ὅ τι παϑών D 159,18. grammat. 

opp. ἐνεργεῖν A 929,29 

πατήρ Α 249,20 κοινωνεῖν χατὰ πατέρα 

A 821,94 

I INDEX 

πάτταλος ἃ 48,20 sq. 

παύεσθαι. τοσοῦτον εἰπὼν — ἐπαύσατο À 

242,15 “ τῆς ζητήσεως B. 281,19 

παῦλα τῆς κινήσεως B 991.2. 8 

παχύνειν pass. B 395,25 

VE NC B 395,24 

εὐειν B 331,34 

GEHE b 404,26 408,20 431,20 

πειϑέσϑαι τῷ συμπεράσυατι B 39,11 

πείρα. ἐκ τῆς m. εἰδότες Α' 306,18 

πέυ purs οὐσία B 299,21 

πένεσθαι A AT1,10 

ta À 411,1 sq. 

aD RE A 61,16 152,1 

πεντάς B 398,26 

περαίνειν τὰ προσεχῶς εἰρημένα À 192,6 

τὴν διδασχαλίαν B 432,91 --- ἐν πεπερα- 

σμένῳ χρόνῳ Δ 408,17 πεπερασμένος geom. B 

8,24 sq. 10,10 sq. logice B 221,9 222, 

21 sq. (ἐπὶ τὸ ἄνω, τὸ xt) 253,15 

sq. al. πεπέρασται B 244,25. 36. 32 

250,11. 18. 25 251,22 e 26 259,24 
sed πεπέρανται Β 244,3 2 253,22 — con- 

clusione efficere A 31, ̂  95,19. 259,28 

300,7 301,2 320,11 324,9.18 al. B 7,11 

10,6 24,15 21,15.16.21 28,17 211,18 χατὰ 

ἀντιστροφῆς A 100,18 
110,36 τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ Δ 116, 

26.2'( ἀμέσως ibid. 29. 30 διὰ ὑποϑέ- 

σεων A 245,17. διὰ δύο ὑποϑετιχῶν xal 

ἑνὸς χατηγοριχοῦ Α 240,17 διὰ (ἐξ) προ- 

τάσεων A 349,28 250,25 B 168,20 173, 

Na , ^? 

αντιστροφην, οι 

25 955,20 διὰ προσυλλογισμῶν A 251, 

25. 26 sq. διὰ τοῦ πρώτου σχήματος B 

192,18 τῇ εἰς τὸ πρῶτον ἀναγωγῇ περαί- 

νειν τὸ ἀναγχαῖον ἃ 364,10 ἐξ ἀντιχει- 

μένων A 448.2 ἀσυλλογίστως A 252,94 

ot ἀμεθϑόδως παρὰ τοῖς Στωικοῖς περαί- 

νοντες À 36,6 -- intr. εἰ περαίνει τὰ μέσα 
ὥς ς B 221,29 

περαιοῦσϑαι εἰς ἄλληλα B 221,21 

περαϊτέρω οὐ πρόεισιν et sim. A 24.12.18 

B 31,9 110,20.21 281,24. 26 

coni. τὸ ἕν Β 283,10. 12. τῆς ἀπο- 

δείξεως DB 283,28 τῶν ὄντων B 324,9 

geom. Β 142, 15 219,21 390,20 sq. πέρατα 
o 

2 οὐδαμῶς περατούμενα Α 66,99 πέρας 

ἀπείληφε A 86,10 100,017 315,6 ἔσχε 

A 210,6 πέρατα, πέρας ἔχειν B 78,19. 

22 sq. 183,16 390,25 

at qm« ns) S L2 

t 
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περατοῦν Α 66,94 61,9.4 B 390,25. 

πᾶν πὸ περατοῦν μιᾷ διαστάσει we: AB 

τοῦ περατουμένου D 214,9 

περί 6. aec. ubi πρός exspectes ἃ 205,20 

B 391,20 396,10. 12. 18 439,8. 9 

περιάγειν ἐπί xt À PH εἰς ἀντίφασιν 

B 145,9 256,13 εἰς SONOTUASED) cJ Tua 

B Y geom. B 125,12 345,15 

περιαιρεῖν pass. Β 9280,19 

BE. αἰ πινι À 8 ἊΣ 22 

ptqstos (τόπος) B 92, 

περιγράφειν coni. ὁρίζειν ia 67,10 geom. 

B 113,91. 308,1 954,11 956LIS opp. 
ἐγγράφειν Β 111,28 sq. (def. ibid. 24) 

114,14. 16 

περιδίνησις (τοῦ οὐρανοῦ) D 22.15 

περιεῖναι. ἐχ τοῦ περιόντος B 111,28 118,6 

ἐχ πολλοῦ δῆλον ὅτι τοῦ περιόντος D 291,4 

περιεχτιχός logice A 47,26 202,1 520,3 

998,18 B 355,11 compar. coni. χαϑολι- 

χώτερος Α 261,5 coni. κοινότερος D 225,16 

περιέρχεσθϑαι χύχλον τινά B 293,25 τῇδε 

χάκεῖσε B 494,18 

περιέχειν ἐντὸς ἑαυτοῦ Α 93,26 D 239,9 
τὸ περιέχον i.e. ὁ ἀήρ D 420,2 logice 

A 39,5. 41,27. 28 sq. 178,93. 28. 179, 
16sq. 181,24. 26 182,14. 21 211,17. 19. 

20:212, 1.sq. aL. B. 74,5 117,16 157,8 

211,6 212,4 213,8 225,18. 20 285,17 al. 
ἐν Α 12,8 217,17 287,29 288,28 sq. al. 

B 8,11 18,217.28  arithm. δίς Β 339,54 
geom. D 15,15 36,11. 12 119,10 περιέγε- 

σϑαι ὑπὸ, ἐκ γραμμῶν Α 17,8 sq. 19,28.55 

67,13 B 8,28 34,17. 18 60,22. 23. 128, 
5. 6 sq. 129,33 155,9 

περιίστασθα: eic Α 101.1 

περιχάρδιος. τὸ π. aiua D 964,22 sq. 

966,15.sq. 911,14 

περιχλείειν ἐν A 52,1 

περιλαμβάνειν τὰς ΠΣ € 165,10. 11 

logice A 29,4 248,22 B 3352,21 περι- 

λαβόντα εἰπεῖν Α 5,20 

περιλείπειν pass. A 209,5 B 320,25 

περίμετρος geom. D 14,90 sq. 80,16. 20 

182,20 216,25 

περίοδος. ὡς ix m. τινός Α 248,5 

περιορίξειν pass. ἐν A 25,8 

περιουσία. ἐχ περιουσίας A 174,29 215,51 

B 111,28. 51 232,4 236,11 307,16 
περιοχή (γένους) B 398,91 

περιπατεῖν Α 161,5 164,7 sq. Β 87,20 

πιστεύειν 509 

Ux bigis Α 159,20 sq. 186,20 sq. 

188,26 sq. 238,183 sq. B 368,11. 12 

περιπίπτειν νόσῳ DB 439,18 ἀντιφάσει et 

sim. A 9,5 145,17.18 154,17 B 408, 

ig ἀντίφασιν À 15,24. 115,9 

ρίστασις. χατὰ περίστασιν Β ὃ s 

περιστερά plur. B 4534,23. 24 435,17 

περιτιϑέναι γνώμονα B 15,2 sq. 

τεριττεύειν τοῦ ὁριστοῦ Α 12,27. 29 sq. 

ἐεριττολογεῖν Α 45,16 

περιττός (περισσός) Α 53,4 91,21 246,9 

50,9 263 ,12 316,19 sq. 350,7 363,17 

B 941,16 407,20 411,12.54 math. opp. 

ἄρτιος Α 17,6 sq. 18,11 359,10 sq. (def.) 

B 61,16 65,82 66,4 67,6.14 sq. 68,10 sq. 

11,18 giis 138,4. 256,21 sq. 304,1 

998,24 — περισσῶς DB 89,28 90,1 

περιτυγχάνειν ist A 153,15. 17 

εριφέρεια (τοῦ χύχλου) A 11,9 B 8,25.9 

34,15 112,4. 5.20 113,1 sq. 128,29 148,25 

149,12 sq. 401,11 def. B 61,11 54. τῶν 

γραμμῶν χαλλίστη, ἐναντία τῇ εὐϑείᾳ 

B 105,10 sq. cf. 146,3 149,2.21 ἡ ὑπὲρ 

Tüs, 7| 9«ó Tiv» m. B 167,138.14 111,32 
περ EX γραμμί B 401,6 def. ibid. 10 

z. B 182,21 def. B 61,11 62,26 

P rim διὰ τί ἐν χειμῶνι ῥᾷον πέττομεν 

B 419,91 sq. pass. B 318,19 416,2 

πῇ piv. . πῇ δέ Α 60,11. 12 316,13 

πηγνύναι pass. B 880,18 5ᾳ. 423,11 sq. 

429,93 sq. intrans. B 420,1 

πηδάλιον À 323,28.29 B 381,10 

πῆξις τοῦ ὕδατος B 386,8 τοῦ ὑγροῦ B 

423,16 

πηχυαῖος Α 318,95 319,1 

πῆχυς Α 1,99 καὶ μέρος. ἐστίν. 

A. 9,19. sq. 

πιϑανός (τεχμιήρια) Β 21,13. opp. ἀναγχαῖος, 

ἀληϑής B 8,4 (coni. ἔνδοξος) 143,18 

294,9 compar. ἃ 45,15 125,90 πιϑανῶς 

ἐξ Ἢ ἐρεῖν B. 211,9 

πιϑανότης (τῶν λόγων) D 271,11 

πτεῖν logice ὑπό τι ἃ 242,12 902,50 

110,20 408,11 geom. ἐχτός, ἐντός 

τὶ 

. χαὶ ὄργανον 

ἐκ 

c 
τὸ c. B 31,22 μᾶλλον ταῖς zpo- 

τάσεσι τοῦ συμπερίσματος Β 40,10. 18 

ὅτι B 37,21 (ὑμῖν χωρὶς ἀποδείξεως) 

Α 30,31 pass. B 39,10 41,2 sq. 



» , 

510 πιστευτιχός 

πιστευτιχός Opp. διδασχαλιχός (πίστις) 

D 195.4 

πίστις. πᾶσα v. ἣ ἐχ τοῦ ἴσου τὸ ἴσον πιστοῦ- 

ται ἣ ἐκ τοῦ μείζονος τὸ ἔλαττον ἣ ἐχ 

μεῖζον À 94,15 ἡ διὰ 

χαϑολιχοῦ κανόνος π. A 4,9. διδασχαλιχή, 

τοῦ ἐλάττονος τὸ 

πιστευτιχή B. 1,8.4 παραδειγματική A 208, 

29 ῥητοριχαί B 5,6 17,10 αἱ ἐκ τούτων π. 

B 82,6 τὰς v., τὴν m. ἔχειν, λαμβάνειν, 

ποιεῖσθαι ἐχ, διά τινος Α 34,4 318,25 

B 31,9 81,24 39,18 821,0 οἴχκοϑεν B 30,23 

128,16. 18 τὰς πίστεις κομίζειν δι᾿ ἐπαγω- 

γῆς B 214,14. διαλεχτιχῶς τὴν περὶ τῶν 

ποιήσασϑαι Α 314,14. εἰς, πρὸς 

24,21 26,, 980,12. 26 

γενῶν π. 

πίστιν Β 

168,14 al. 

πιστός. τὸ m. ἔχειν D 39,14. 24 180,8 διά 

τὸ À 924,10 “ἔκ «voc Ὁ 384,5 B ἈΦ ot- 

xoüev B 30,9 127,24 ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς 

ἐναργείας B 290,17 τῇ αἰσϑήσει Α 255,21 

πιστοῦν med. éx, διά τινος ἃ 294,15 sq. 

56,14 62,18 102,29 135,29 144,18 148, 

6.8. 25 al. B 5,12.23 6,9.10:16 21,4 

3171.115:119/80:5109,21 11329 τῆς 

πλάγιος (πτώσεις) ἃ 333,28 sq. 340,18 

πλανᾶσϑαι νύχτωρ A 233,13 910,12 sq. 

B 21,12 sq. οἱ πλανώμενοι (τῶν ἀστέ- 

pov) B 171,16 1. 4. ἀπατᾶσϑαι ἃ 294, 

81 301,24 412,17 414,26 

πλάνη ἡ ἐν νυχτί B 22,5 logice A 317, 

96 (coni ἀπάτη) Α 304,18 385,4 B 

43,24 155,5 119,10 

πλάνητες B 170,24 172,1. 8 

πλάτος B 36,13 opp. μῆχος B 216,1 τὸ 

πλ. τοῦ ἐνδεχομένου A 158,6 

πλατύς. πλατύτερον εἴρηται, δέδειχται Α 290, 

94 935,8 sim. B 150,19 152,6 238,18 
971,8 390,8 391,20. 21 392,17 

πλατύφυλλος B 423,1 sq. 490,8 sq. 

πλατυώνυχος ἃ 275,20 303,28 347,15 B 

223,12.20 sq. 950,21 352,19 354,4 426,20 
πλέειν Β 64,24 

πλέχειν log. Α 89.24 συλλογισμούς A 4,23 

315,9 856,10 860,0ὺ 407,29 

Α 100.2 

τῶν προτάσεων ἃ 322,5 

μόνῃ B 317,20. 36 

τὴν κατηγορίαν τοῦ πρώ- 

συζυγίας 

μὴ συλλογιστικῶς πεπλεγμένων 

πλεονάζειν μονάδι 

logice ἃ 14,5 

tou (coni. ὑπερτείνει) A 161,6 

τηγορίας ibid. 16 

πλευρά geom. Β 105,2 265,5 al. τριγώνου 

te χα- 

I INDEX 

B 13,14 sq. 114,6 116,10. 13 118,28sq. 
428,11 .. αἱ δύο mà. τῆς λοιπῆς μεί- 

ζους εἰσί B 3,26 9,18 15,29 sq. 142,11. 18 

cf. 191,20 338,29 sapie B 

103,31 104,23 τετραγώνου A 245,2 sq. 

251,16 sq. 307,27 sq. 313,25 sq. 359,8 

B 16,22 26,26 sq. 194,19. 36 138,2 
144,2 316,6 319,15 (v. διάμετρος) τὸ ἀπὸ, 

ἐχ τῆς «À. B 2'11 sq. 

πλῆϑος. ἀπὸ μονάδος τε τὸ πὰ. ἄρχεται καὶ 

εἰς μονάδα ἀναλύεται DB 47,97 τὸ ἐκ 

υονάδων συγκείμενον Α 18,16 ef. B. 200, 

11 56. opp. μέγεθος A 318,81 sq. 

πληϑυντιχός. τῷ πλ. χρησάμενος ἀντὶ τοῦ 

ἑνιχοῦ À 240,17 πληϑυντιχῶς Α 298, 

15 B 62,13 

πλήν i.q. dAd A 111,97 197,23 157,28 

185,11 211,10 230,6 246,9 248,21 255, 
10 al. B 232,4 339,81 352,32 351,8. 11 

219,29 386,26 388,13 al. post xoi εἰ A 

1,12 πλὴν ὅσον A 89,14 ὅτι B 239, 

25 εἰ μή B 54,15 246,32 
πλήρης ἀριϑμιός opp. μετὰ μορίου B 27,10 

τοῦ πλήρους ἕνεχεν τῆς διαιρέσεως D 64, 

12. 1950 0519 

πληροῦν χρείαν τινός Α 298,4 τὸν περί τινος 

λόγον 59,71 Τ0,20.21 119,4 132,28 

198,8 8]. τὰς συζυγίας et sim. A 71,12 188, 

12 322,20 228,20 233,9 319,19 398,16 

402,25 al. B. 285,29 
ρώϑη A 388,9 περί τινος om. τὸν λό- 

1o» Α 396,2 400,12 404,23 405,11. 21 

411,26 saepe in seq. 
πλήρωμα εἰδῶν Β 249,7 

πλησιάζειν ἀνδρί B 169,23. 24 112,22 sq. 

155,18. 14 
πλήττειν τὸν ἀέρα D 421,9 sq. 

πλίνϑος B 382,11 

πλουτεῖν À 411,10 sq. 

πλοῦτος Α 301,15 411,1 sq. 

πνεῦμα B 990,1} sq. 

πνεύμων. μὴ 

111,30 419,29 
ποδηγεῖν εἰς εὕρεσιν B 402,15 

γνῶσιν B 360,7 

τὸ προοίμιον ἐπλη- 

B 17431 ἔχειν πνεύμονα 

pass. εἰς 

πόϑεν ποῖ Α 67,2 (v. Add. et Corr.) 

264,31 πόϑεν δῆλον ὅτι Α 416,25 454,26 

al. om. δῆλον A 242,2.5 246,26 241. 

8.19 950,390.32 257,12sq.al. B 39,24 
44,9 49,21 51,98 92,96 116,16 164,31 
269,99al. quare A 172,4 113,3 213,29 
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VERBORUM 

ποῖ. πόϑεν ποῖ À 67,9 264,31 v. πόϑεν 

ποιεῖν πολιάς À 1598, 

ποίημα Β 151,12 τὰ v. τὰ ἐν τοῖς κύχλοις 

ἀναγεγραμμένα ibid. 17 

ποτητῆς plur. B 157,7. 11. 12. 16 
ποιητιχός: αἴτιον Opp. εἰδικόν, ὑλιχόν, 

τελιχόν B 25,28. 315,26 316,8.9 381,8 sq. 

391,12  aizía B 280,16. 21 

ποικιλία B 194,18 

ποιχίλλειν pass. Α 68,25 sq. 940,24 449, 

15.10.18 χατὰ τὸ ποιόν et sim. À 69,28 

81,25 85,10 100,5 133,7.10 χατὰ τὸν 

χρόνον B 386,4 διὰ τῶν σχημάτων B 233,9 

ποικίλος (μεταβολή) Β 385,21 compar. 

A 69,9 B 192,7. 8.9 
ποῖος Α 4,19 5,94 6,1 67,15. 11 156,25 B 

1,15 29,4 136,15 al. ποία δεῖξις χρείττων, 

πότερον ἣ καϑόλου 7, 7 μεριχή B 211,4.5 

ποιός. τὸ ποιόν categor. A 945,11 B 14, 

10 sq. 191,27 sq. 192,30 193,2 al. τὸ 
οὐσιῶδες zx. Opp. τὸ χατὰ συμβεβηκὸς 

ὑπάρχον B 901,1 5ᾳ. τὸ ; 

Stoicorum expl. A 167,18 ὁ ἰδίως π, 

οὕτω χαλούμενος οὐχ ἄφϑαρτος κατ᾽ 

ἀριϑμόν B 219.4 — τοῦ ποιοῦ 

τοῦ ποσοῦ) κατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν (δια- 

φορὰς AonBáve) A 12,19 xaxà μὲν 

τὸ π. χατάφασις ἢ ἀπόφασις 19,1 cf. 

42.18.24 54,9 sq. 50,18 51,28 sq. 69, 
24. 2 10,5 sq. 19,24 88,28 97,31 123,30 

150,2 158,14 159,7. 9 162,7 163,2. 1 al. 
V. ἀνομοιοσγχήμων 

uiy (opp. 
n 

ποιότης μία τῶν κχατηγοριῶν B 244,19. 

84 sq. 401,94 dist. ἕξις, διάϑεσις A 288, 
19 αἱ π. ἀσώματοι A 10,1 saepius in 

exemplis: ἃ 255,183 340,12 sq. 343,24. 

25 B 8,1 192,25 sq. 193,3. 24. 25 978, 

10 sq. al. — ϑεωρεῖται δὲ χαὶ ποιότης 
Scil. ἐν ταῖς προτάσεσι opp. ποσότης A 
41.954. 10,15 149,24 387,16  — χατὰ 

ποιότητα (ὑποϑετιχοὶ συλλογισμοῦ expl. 

Α 801,11 sq. 

ποιοῦν. πεποίωται À 9423,24 

πολέμιος adiect. Α 335,19 

πολιός. πολιὰς δὲ οὐχ ἐποίησεν A 153,4 

πολιοῦσϑαι A 152,16. 25 
πολιτικός (coni. πραχτά) B 439,10 

xoÀAkdxte fortasse c. partie A 167,2 

post εἰ B 370,17 
πολλαπλασιάζειν στερεὸν στερεῷ D 104, 

80 pass. B 420,0. 3ᾳ. κατὰ τὸ ποσόν A 

πολύς. ὃ x. ἄνθρωπος DB 30,10 οἱ πολλοί 

ποσός 511 

46,10 — arithm. πρὸς αὑτόν Β 427, 

28. 29 

πολλαπλασιασυός B 398,9 

πολλαπλασίων λόγος opp. ἐπιμόριος expl. 

B 159,21 3848. ἀναλογία ἡ κατὰ τοὺς zx. 
λόγους B 160,19. 20 

πολλαγχόϑεν (ücrzvovat) B 189,1 

πολλαγ ὥς λέγεσθαι Α 5,16. 19 

πόλος. d Βύβειας πὲ EE 168,85q. 118,1 

πολυγώνίος: τὰ x. B 182,11 :à πολὺ 

γωνιώτερα πολυχγωρητότερα ibid. 10 

πολυϑρύλλητος ἱστορία B 102,19 

πολυπλασιάζειν pass. ἐφ᾽ ἑαυτόν B 27,9 

62,18 sq. 

πολύπους Α 312,11 B 349,18 

B 2,11. τὰ πολλά B 133,24 435,28sq. μετὰ 

πολλά: A 62,8 217,11 B 170,4 196,9 

197,30 198,5 ἐχ πολλοῦ A 153,15 ἐκ 

πολλοῦ δήλον ὅτι τοῦ περιόντος Β 291,4 

ἐπὶ πολύ B 288,26 τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 

i. q. τὸ πεφυχὸς εἶναι A 153,26 cf. 152, 

18 sq. opp. τὸ ἐπ᾽ ἴσης, τὸ ἐπ᾽ ἔλαττον 

A 169,16 τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ (ὑπάρχοντα) 

A 980,19 τὸ ἐπὶ πλεῖον opp. τὸ ἐπ᾽ ἴσης; 

^ ἐπ᾿ ἔλαττον Α 61,15 sq. 39,19 sq. 

4,21 218,91 sq. διὰ πλειόνων ἀπεδείξαμεν 

: 2,2 πολλῷ πλέον B 298,2 299,5 πλέον 

αἱρεῖσθαι Α 411,19 πλέον αἱρετή ibid. 81 

πολύστιχος Α 242,18. 19 

πολυγώρητος compar. B182,15. 16. superl. 

B 148,26 182,11. 18 

πόνος À 214,4 

πόρισμα συνάγειν À 299,1.10 B 98,15 

(κατὰ τοὺς γεωμέτρας) 119,33 λαμβάνειν 

A 451,25 opp. ἐπιχείρηνα B 288,22 

πόρος plur. ἐν τῇ ὑέλῳ B 309,5 sq. 311, 

10 sq. 382,20 sq. ἐν τοῖς σώμασι B 

420,1 sq. 

πόρρω logice B 367,25 τὸ 7. τίϑεσθαι τὸν 
μέσον ὅρον expl. D 174,11 πορρωτέρω 

B 367,21. 22 τὰ πορρωτέρω opp. 

προσεχῆ Α 281,16. 29 sq. B 251,29. 24 

261,0 αἴτια B 25,18 171,23 sq. 

πόρρωϑεν. τὰ v. ὁρώμενα D 118,21 sq. 

ποσαχῶς Α 61,14 151,26 262,11 B 29,4 

235,11 236,15 238,11 364,16 
τόσος. μέχρι πόσου B 232,90 
prs τὸ ποσόν pe A 2343,19 51 

9 sq. B 187,21 sq. 192,30 319,25. 21 



401,82 sq. τοῦ m. τὸ μέν ἐστι συνεχὲς 

ὁ δὲ διωρισμένον Α 15,11 cf. 343,19 B 

187,21sq. 188,18sq. 260,15 314,4.5 

320,14 321, 18. 14. περιέχει καὶ τὸν τό- 

rov xai τὸν λόγον D 14,250. τὰ ὡς 

ἔτυχε T. Opp. τὰ ὁμοειδῆ ibid. 22 — τοῦ 

δὲ ποσοῦ (opp. τοῦ ποιοῦ) χαϑόλου «oi 

μεριχὸν al ἀπροσδιόριστον (διαφορὰς λαμ- 

βάνε!) A 12,19.20 οἷ, 19,7 46,11 54,8 sq. 

906,13. 57,21 sq. 69,23 "(0,5 sq. 88,27 

97,28 123,90 159,7 163,1 al. 

ποσότης (προτάσεων) opp. ποιότης Α 

τ0.10 τῶν ὑποχειμένων πραγμάτων A 84,6 

ποταμός plur. B 422,25 

ποτέρως £yct Α 125,11 

ποὺς plur. χλίνης B 123,24 416,16 sq. 

πρᾶγμα. τὰ mp. 7j ἑτερογενῇ ἐστιν ἢ ἑτεροειδῆ 

A 82,28 οἷ, 91,91 sq. τῶν mp. τὰ μὲν 

ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει, τὰ δὲ ἄλλοτε ἄλλως 

A 49.8.10 τριχῇ τῶν πρ. διῃρημένων A 

210,22 sq. εἰ τὰ πρ. ἄπειρά εἰσι... εἰ 

δὲ χαὶ μὴ ἐπ᾽ ἄπειρα εἴσι B 44,5.8 45,22 

40,0 48,0 ἡ ὄντα εἰσὶν ἣ γινόμενα D 589,2 

τὰ ἐν γενέσει xal φϑορᾷ mp. B 384,17 

439,8 coni. τὰ πραχτὰ ταῦτα χαὶ πολι- 

τιχὰ πρ. ibid. 10 ἡ φύσις μέσον τι mp. 

λέγεται τῶν εἰδῶν A 60,12 τὰ mp., περὶ 

ὧν ὁ συλλογισμός A 4,6 τοῦ δηλουμένου 

xp. ἐν τῷ συμπεράσματι Α 235,21 ορρ. 

ὄνομα Α 20,19 59,21 60,25 B 154,28 ἡ 

φύσις τῶν cp. Opp. ἡ ἡμετέρα προφορά 

A 48,20. 21 opp. νοήματα, φωναί A 242, 
-€ 

24sq. τὰ μὲν ὀνόματι δηλοῦται. . . τὰ 

δὲ ob δι᾽ ὀνόματος σημαίνεται ἀλλὰ διὰ 
λόγου Α 332,10 sq. opp. ὁ τρόπος A 100, 

0 54. 169,13. opp. τὸ σχῆμα τῆς ἀγωγῆς 

A 246,11 opp. τοὺς ὅρους A 841,14. 28 

opp. σημεῖον A 481,10 sq. ἐν πράγμασι 

coni. ps0" ὕλης A 9.20 ἐν τοῖς πρ. opp. 

χατὰ τὴν λέξιν A 445,9 

zpaqpaceta A 4,270 10,14. 52,13. 583,21 

(πολυστίχους) 242,19 315,11 387,6 B 3,7.8 

157,14 345,94 λογιχή τε καὶ διαλεχτιχή 

À 0.20 B 1,5. 2.28. “ τοπιχή A 388,5 

ἀναλυτιχή Α 10,17 DB 2560,2154. ἠϑιχή, 
Seoloquef, λογική, φυσιχή cf. ἢ. v. περὶ 

συλλογισμῶν A 5,23 44,93 περὶ οὐρανοῦ 

A 358,5 περὶ ἀποδείξεως B 256,80 
πραγμιατειώδης compar. αἰτία Α 00,0. 7 

πραγματειωδέστερον opp. λογικώτερον D 

233,92 

I INDEX 

πραγματεύεσθαι περί τινος Α 859,32 τὶ 
B 412,14 

πραγματωδῶς (διῃρημένος) A 246,13 

πραχτιχός Opp. θεωρητικός Α 6,31 sq. 8,24 

B 2,25 νοῦς DB 439,4 sq. 

πραχτός. τὰ np. B 282,9 931,10sq. coni. 

πολιτιχά Β 439,10 

πρᾶξις opp. ϑεωρία B 2,,39 κχατὰ τὴν mp. 

opp. κατὰ τὴν προαίρεσιν A 42,13 

πρέπειν τῇ ἐπιστ 

πρεπώδης. ἀποὸ 

A 65,80 

πρεσβύτης À 50,15 sq. 

πρίν adv. B 332,24 τὸ πρίν A 194,16 

πρινῇ B 88,9 — c. coni. A 465,l 

B 37,24 87,11 281,5  mpiv ἡ c. inf. 
AÀ 45,2 B 3,8 12,14 

προάγειν τὸν λόγον Α 262,25 ἐχ διαιρέσεως A 

240,92 συμπεπλεγμένως B 275,19 ἐν 

ἐρωτήσει B 5390,16 τὴν ὑπόϑεσιν χατὰ 

διαίρεσιν Α 245,0 τὸ συμπέρασμα, τὰς 

προτάσεις xac. εὐθεῖαν Α 339,36 τὴν 

ἀκολούϑησιν A 281,11 

προαίρεσις. τὸ μὲν ἐπ᾽ ἴσης περὶ ὃ j| mp. 
ἔχει Α 152,9 κατὰ προαίρεσιν dist. χατὰ 

διάνοιαν expl. Β 980,22 sq. τῆς φιλίας 

opp. ἣ πρᾶξις (ἣ uisi) A 472,5 sq. 

προαιρετός: τέλος expl. Β 380,28 πράγματα 

coni. τεχνητά B 384,93 opp. φυσιχά 

D 385,12 sq. 

προανατέλλειν D. 180,23 

προαναφωνεῖν Α 10,22 207,13. 383,5 

προαποδειχύειν Β 409,29. 30 — perf. 

pass. Α 252,20 B 27,18 106,6 195,1 
164,20 165,12 521,4 

προαπορεῖν B 433,21 

προβαίνειν ἐπὶ τὰ ὑπεράνω D 406,18 

κατὰ προχοπήν B 458,17 ὁ συλλο- 

γισμός Α 252,10 B 355,28 (éx) 387,1 

439,28 (διά) 424,12 ὁ λόγος A 8319,99 
(εἰς ἄπειρον) B 4,24 ἡ ἀπόδειξις (ἐπ᾿ 

ἄπειρον) B 227,15 ἡ διαίρεσις B 352,15. 
29sq. ἡ ἐνέργεια ἐξ B 432,26 

προβάλλειν pass. (πρότασιν) A 7,11 10,25 

εἰς ζήτησιν Β 18,1 336,9 med. B 7,5 

214,90 355,29 οἴχοϑεν Β 34,21 37,2 
129,28 τινί (εἰς τὸ δεῖξαι) Α 11,29 210,9 

τὸ πρόβλημα τοῖς μαϑηταῖς Β 102,29 
πρύβατον plur. B 418,29 

πρόβλημα dist. πρότασις, ἔνστασις, συμιπέ- 

ρᾶσμα, ἀπόφανσις expl. A. 11,28 sq. 22,6 
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sq. B 7,19 sq. 32,21 42,19 128,25 886, 

"sq. τὰ ἀναγχαῖα Β 51,21 58,5 80,91 sq. 

τὰ ἀποδειχτιχά B 81,18 τὰ διαλεχτιχά 

B 409,21 sq. σύνθετον def. DB 331,3 

338,8 ἕτερα, ταὐτά B 419,25 sq. 

τινος À. 2171,11. 12 

προγενής compar. B 388,44. 16 

προγεννᾶν pass. A 321,91 

προγίνεσϑαι B382,9 προγεγονώς B 387,26 

388,15.16 389,23 391,17 393,15 394,15 

προγινώσχειν B 5,15. 16 6,1 12,17 sq. 

pass. A 21,8 

γινώσχεται τὰ προγινωσχόμενα Β 714,15 

10,6 sq. cf. 3,18: sq. 5,21 6,20.21 7,10 

sq. 11,12 sq. 12,10 sq. 17,8 20,6 sq. 28, 

περί 

χατὰ ποίους τρόπους προ- 

2284. 38,24 sq. 58,4 121,26 τινός B 

4,11 38,21 39,4 
πρόγνωσις B 5,2. 20 6,4. 158 ἀμφότεροι 

οἱ τρόποι τῆς zp. D 11,18 28,23 

πρόγονοι. τιμᾶν τοὺς τάφους τῶν mp. B 

326,31. 32 sq. 
προδειχνύναι perf. pass. B 250,4 

πρόδηλος A 30,4 56,10 123,1.2 124,23 
24 129,92 139,18 al. B 40,28 138,10 
219,83 289,5 316,14 al. προδήλως A 191,4 

προδιαχιρεῖν.  logice προδιαιρῇσαι εἰς B 

352,26 

προδιαλαμβάνειν περί τινος Α 480,21 B 

90,18 

προδιαπορεῖν. 

πορημένων ἃ 42,95 

Ἐπροδιαψηλάφημα plur. B. 242,14 

προδιδάσκειν περί τινος Α 49,14. 15sq. 53,2 

προδιορίζειν med. D 224,23. 24 

προειδέναι B 5,18. τῷ χαϑόλου Β 18,20 

προεχκτιϑέναι med. A 966,7 B 122,6 

ἡ προεχτεϑειμένη διαίρεσις À 28,7 

προεπίστασϑαι Α 464,27 

προέργχεσϑαι B 280,9 282,4. in scribendo 
Α 45,10 εἰς τὴν διδασχαλίαν A 53,9 

ἐπὶ τὰ καϑολιχώτερα D 32,8 

γορίαι Β 244,28 

χὴν πτῶσιν, τὸ δὲ συμπέρασμα xav εὑ- 

ϑεῖαν A 841,10 ἡ δεῖξις A 296,7 (διὰ 

τῆς μεϑόδου) 299,19. 20 

τῶν ἀξιωμάτων) 316,11 

τινος B 86,22 ὁ συλλογισμός (ἀποδειχτι- 

χῶς) B 120,9 (διὰ προτάσεων) 192,21. 28 

292,12 ἐπ᾽ ἄπειρον (αἱ ἀποδείξει) B 

217,21 221,24 (αἱ χατηγορίαι) 222,1 

236,10. 12 

τούτων ἡμῖν... προδιη- 

αἱ κατη- 

αἱ προτάσεις χατὰ γενι- 

αὐτῆς (διὰ 
* », I F , 

ἡ ἀπόδειξις ἐπί 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 

προχρίνειν 518 

προηγεῖσθαι Α 718,82 261,4 B 14.8.9 

410,5... τινός A 5,14 148.9 155,6. 

239,9 B 3,5 180,10 371,8 409,30 
γνῶσιν Β 290,20. 21 

B 387,1.11. 892,8 

τῇ ἐπινοίᾳ xai τῷ λόγῳ D 424,8.6 sq. 

logice B 24,19.20 285,10. 25 opp. ἕπεσϑαι 

A 8,18 167,4 168,23. 24 431,23 προη- 

γούμενον Α 165,16 166,14 167,31. 38 sq. 

170,22 sq. προηγουμένως A 66,8 491, 
20 439,20 

πρόϑεσις opp. συλλογισμός A 950,15. gram- 

mat. A 35,18. 28 B 93,13 sq. 

προϑεωρεῖν B 346,25 

προϊέναι. προϊόντες εἰσόμεϑα A 2,15 sim. 

221,20 350,28 B 98,30 120,14 193,28 

ἐνέργεια ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης προϊοῦσα A 9,32 

ἐκ τοῦ διδασχάλου ἐπὶ τὸν μαϑητήν B 4,20 

6 λόγος. A 121,6 5 ἡ: δεῖξις A 1923,21 

B 14,25 254,94 αἱ ἀποδείξεις (διὰ τῶν 

καϑόλου) B 214,11 (ἐξ ὑποθέσεως) 956,2 

262,28 (ἐπὶ τὸ πέρας xai τὸ ἕν) 283,8 sq. 

ὃ συλλογισμός (διὰ τῆς αἰτίας) B 169,18 
(δι᾽ ἑνὸς σχήματος) 232,30 ἡ ἀπάτη 

A 385,9 logiee A 81.235 B 280,21 265,10 

αἱ κατηγορίαι B 244,26.29 254,5 περαιτέρω 

A 24,12.13 B 31,9 διὰ τῶν ἀμέσων, 

μέσων B 220,18sq. ἐπὶ τὸ χάτω B 239,95 

ἐπ᾿ B 259,1.10 ἐπ᾽ ἄπειρον:. 

B 234,18 259,13. αἱ κατηγορίαι, τὰ χατη- 

Ἱορούμεα Α 21220. Β 217, sq. 

294,19 αἱ ἀποδείξες A 814,23. Β 

216,29 (ai ἀποφατιχαί) 221.26 αἱ ἀπο- 

B 227,22 298, 

χατὰ 

χατὰ τὸν χρόνον 

Opp. τῷ φύσει xal 

ἔλαττον 

φάσεις, 

20 sq. 

προὶϊέναι med. τὸ σπέρμα B 280,19 

προχαταρχτιχός. τὸ mp. αἴτιον B 9,4 

προκεῖσθαι τινός B 408,29 — εἰς ζήτησιν 

B 384,6 εἰς ἀπόδειξιν B 396,4.20 417,3 

εἰς τὸ ὁρισϑῆναι B 407,129.98 c. inf. 

A 134,6.7 201,4 B 450,6 ἡ προχειμένη 

σύνταξις et sim. Α 9,24 10,14 44,98 

293,18 315,11 387,9 B 3,3 41,24 τὸ προ- 
χείμενον À 10,4 287,8.9 B 3,11 7,12 48,8 

166,15 214,5; 226,12 267,21 al. διὰ 

τούτων Α 209,17 287,14 292,6 ἐν 
τούτοις B. 213,11 

προκοπὴ ἡ τοῦ ἀριϑμοῦ ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὸ 
ἔλαττον Β 259,13. 15 

B 438,11 

προκρίνειν Α 288,27 

αἱ χαταφάσεις 

κατὰ προχοπήν 

33 



514 προλαμβάνειν 

προλαμβάνειν Α 10,29.81 31,22 64,11 

68,8.9 165,1 173,11 206,24 B 9,6 121, 
14. 21 122,2 125,20 sq. 126,28 121,9.10 

sq. 138,14 244,94. 85 245,1. 8 388,9 

395,0 seq. ποσαχῶς δυνατόν et sim. A 

61,14 sq. 6« B 97,7 101,81 «! «voc 

B 8,4.20 11,8 περί τινος A 154,28 

ὅπερ προλαβὼν εἴρηχε A 195,9 sim. 
B 184.1 ἐν τοῖς προλαβοῦσιν in prae- 

cedentibus A 1,5 sim. 4,26. 21 22,4 115, 

4 184,8 199,7 229,8 266,91 337,24 

B 350,21 

προλέγειν. ἕξ ἐστι xà ὀφείλοντα προλέγεσϑαι 

ἑχάστου ᾿Δριστοτελικοῦ συγγράμματος A 1,0 

ἔφϑημεν προειπόντες Α 580,0 

πρόλογος mathem. opp. ὑπόλογος D 427, 

14 sq. 

προμανϑάνειν B 4,28 

πρόνοια ἀνύρηται À 88,8.9 εἰ mp. ἔστιν 

A 241,21. 28. 81 ὅτι ἔστι mp. B 144,9 

256,5 

πρόοδος τῆς ἀποδείξεως Β 26,9 τῶν πραγ- 

μάτων Opp. ἡ ἡμετέρα γνῶσις B 225,9 

δι᾿ ἀμέσων B 220,21 227,10 ἐπ᾽ ἄπειρον 

A 814,20. 21 (τῶν χατηγοριῶν) B 255, 

20 201,21 ἐπὶ τὸ ἄνω, τὸ χάτω Β 224, 

28 225,2 283,24 

vov B 259,12.14 

προοιμιάζεσθαι Α 201,18 

προοίμιον Α 10.285 388,9 B 278,24  &x 

προηιμίων ἀνακηρόττει Α 10,8. ἐν mpoot- 

υἱοις Α 32,17 85817,11.12 B 121,3 219, 

35 269,24 
προομολογεῖν pass. B 4,14 15,21. 25 

προπαρασχευάζειν pass. τούτῳ Α 344,14 

ἐπὶ τὸ μεῖζον, τὸ ἔλατ- 

προπαροξὑτονεῖν B 265, 

προπερισπᾶν B 268,1 

πρός. adv. πρὸς 06 B 991,21 -- πρὸς τῷ 

μείζονι, τῷ ἐλάττονι et sim. A 137,22 

141,16.17.30 434,23 B 231,5.6 πρός «t 
categor. A 48,17 343,20 B 33,19 πρὸς 

ὅ fere i. q. διό B 25,12 
προσάγειν ἑαυτῷ ὕδωρ ψυχρόν B 381,9 

logice A 90,19 

προσαγορεύειν pass. B 4,22 
προσάντης (coni. δυσχερές) B 378,19 

προσάπτειν ὄργανον ὕλῃ A 9,10.11 τοῖς 

ὅροις τὰ ἄρῦρα A 21,6 τὴν ἄρνησιν A 380,8 

προσαρμόΐζειν τινί τι Α 19,90 
προσβάλλειν τινί B 8,5 12,1154. 14,11 

11,8. 1.26 31,25. 26 171,21. 25 118,26 

I INDEX 

sq. 901,91 

18,13 

προσβλέπειν (φῶς) Β 111,25 

προσδεῖσϑαί τινος ἃ 51,29 

προσδέχεσϑαι ἔξωϑέν τινα A 91,19. 20 ad- 

mittere ibid. 17 

προσδιαλέγεσθϑαι. οἱ προσδιαλεγόμενο! A 

4,24 21,28. 80 sq. 23,1 sq. 86,9 241,30 

252,8 265,10 315,9. 17 348,29 359,16. 177 
446,29 449,7 459,24 460,28 461,4 B 2,6 

6,19. 20 33,4 94,32 95,3. 125,31 sq. 131, 

8. 11 143,11 sq. 145,3 218,14 4106, 

χατὰ τὴν αἴσϑησιν B 17,12 

προσὸ 

219 pass. προσδιωρισμένος Α 20,23. 24 

42,92 52.14. 31 53,4 sq. 68,11 sq. 94,32. 

33 110,8. 9 313,15 sq. 918,99 
προσδιορισμός Α 25,24 sq. 44,8 41,10 

53,9 sq. 67,26 B 71,22 155,24 ἄνευ, 

μετὰ προσδιορισμοῦ DB 384,14.17. 18. ὁ 

χαϑόλου, 6 μεριχός Α 21,1 sq. 68,11 69, 

9 sq. 325,27 B 284,24. 925 
τοῦ ἐνδεχομένου «p. A 188,4.5 fj mpos- 

ϑήκη τῶν mp. ἐλλείπειν τὰ πράγματα 

χατὰ τὸν 

ποιεῖ Α 10],1 πρὸς τὸν“ mp. οὐ τὸν 

ὥρον τὸ χαϑόλου A 253,11 

προσεῖναι Α 417.16 τινί A 30,4.5 B 

264,17 384,24. 26 
προσεχβάλλειν geom. πλευράν B 70,25. 

26 sq. 116,13 
προσευρίσχειν DB 103,17. 18 104,3. 4 

προσέχειν τινί (ἀκριβῶς) A 15,23. 16,16 

2903,22 εἰς A 289,84.35 ὅτι A 449,5 
προσεχής B 17,25 327,21 ἀήρ B 421, 

logice opp. τὰ πορρωτέρω A 287,15 B 

257,28 261,0 ὅροι A 257,91 B 92,32 

480,8 προτάσεις A 315,14. (opp. αἱ 

πρώτισται) B 312,1 ἀρχαὶ τῶν συλλο- 

γισμῶν (opp. αἱ πρῶτα B 912,2 sq. 

919,29. sq. 315,27 sq. 316,94 — διαφοραί 

B 404,25 sq. 408,20 εἴδη B 418,7 

αἴτιον, αἰτία B 25,18 sq. (opp. ἔμμεσος) 

167,22.sq. (coni. κυριωτάτη) 114,9.10 sq. 

171,22. sq. 432,3 sq. al. superl. A 289, 

29 προτάσεις Α 259,24. 25 αἰτία 

B 168,5 προσεχῶς A 3,94 66,96 61,9 

178,8 341,19 B 55,16 εἰρημένος, εἶπε 

sim. A 161,28 192,6 218,4 219,2 227, 

19 320,9 B 84,4 117,4 135,3 197,23 

941,17 342,2 sq. 431,22 ἕπεσϑαι A 279, 

31 287,26.28 sq. 289,8 sq. al. χατηγο- 

7 
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ρεῖσϑαι B 107,14 226,29 

167,2 21514 311,6 ὑποχεῖσϑαι (opp. 

μετὰ πολλά) B 198,4 417,80 περιέχειν 

A 280,1.8 B 117,16 διαιρεῖσθαι A 319,27 

B 320,15 351,25 sq. δείχνυσϑαι B 125, 

2 συνάγειν A 426,14 439,13 B 163,28 

συναχτιχός Α 2319,15 B 25,22 

διαφοραί B 405,6 ὑπέρ τι, ὑπερχείμενος 

B 146,5. 15. 22 sq. 

προσηγορία (coni. τάξις) Α 65,1 
προσήχειν τῇ γεωμετρίᾳ B 11,9 149,23 

151,15 προσῆχον B 191,9 προσηχόντως 

B 2584 

πρόσϑεσις (τῶν ὅρων) B 164,12. opp. ἀφαί- 

ρεσις Α 26,2sq. logice B 801,18 sq. 

dist. ἀφαίρεσις, ὑπέρβασις B 351,17 sq. def. 

352,16 sq. 

προσϑήχη Α 27,19 35,35 36,2 46,14 1,18 

97,11 101,1 356.23 sq. B 7,29 16,6 43,23 
ἀεὶ αἱ mp. ἐν ταῖς ἐπιστήμαις μεριχώτερα 

ὑπάρχειν Β 

αἰτία 

τὰ πράγματα ἐργάζονται καὶ διὰ ταῦτα 

ἧττον ἀκριβέστερα Β 900,21 

προσίἰέναι A 245.8 sq. 

B 317,90 ὁ ἄρτι τῇ γεωμετρίᾳ προσιών 
B 215,17 logice τινί A 119,12 

προσίεσθϑαί τι Α 66,13. 14 
προσίστασϑαί τινι Α 19,22 

mpocxaAciv med. τοὺς διχαστὰς εἰς εὔνοιαν 

A 33,18 
προσκατηγορεῖν pass. τὸ elvat xai τὸ μὴ 

εἶναι A 582,18 τὸ ἔστι B 891,18 ὃ τρόπος 

τῷ ἔστι τρίτῳ προσχατηγορουμένῳ ἰσοδυνα- 

ὁ προσιὼν ὅρος 

pet Α 864.36 τῶν τὸ ἔστι τρίτον προσχα- 

τηγορούμενον ἐχουσῶν προτάσεων A 21.8 

αἱ ἐκ τρίτου προσχατηγορουμένου (προτάσεις) 

A 24,90 28,21 608,06 151,17 2334.14. 

15 365,26 369.1 314,29 sq. 315,36. 
91 sq. 

προσχεῖσϑαι Α 20,26 33,2. 23 al. 

προσχρόύειν τοῖς λίϑοις Β 382,18. 19 

προσλαμβάνειν τὸ ἀρνητιχὸν μόριον A 15,7 

ἔξωϑέν τι Α 31,11. 18 τοὺς ὅρους opp. ἐν 
μέσῳ B 262,20 μέσους ὅρους DB 269,8 

in def. B 538,6.8 351,10 πρότασιν A 

493,1 sq. 441,26. 21 pass. ἐν ταῖς προ- 

τάσεσι B 136,11 ὡς στοιχεῖα opp. ὡς 

ἀρχαὶ καὶ αἴτια Β 800,91 
πρόσληψις logice expl. A 242,27 sq. 243, 

8 301,9. 25 cf. 244,23 358,1 418,19 B 
44,17 sq. διὰ προσλήψεως δειχνύναι opp. 

διὰ χατηγορίας A 417,3. 5. 52 sq. 418,16 

πρότασις 515 

Sq. διὰ τοῦ χατὰ πρόσληψιν συλλογισμοῦ 

Α 416,24 expl. 417,8 sq. 

προσλογίξεσϑαι B 300,19. 20 

προσοιχειοῦν ct τινι B 316,17 

προσπίπτειν. τῶν προσπιπτόντων ἢ ϑιγγα- 

νόντων Α 354,017.19. ἐν Β 421.8 τινί 

ibid. 18 geom. B 61,12 πρὸς τὴν περι- 
φέρειαν Α 17,12 B 8,26 34,15 128,8. 

29 σημεῖον ὡς εἰπεῖν προσπῖπτον περὶ 

τὸ ἐπίπεδον ἐχείνου Α 454,1 

προσπταίειν τοῖς λίϑοις Β 882,28 

προσσαφηνίζειν Β 818,18 

προσσημαίνειν χρόνον A 11,25 

προσσυλλογίζεσϑαι B 318,26 

προσσυλλογισμός B 319,8 380,1. 2 

προσταχτιχός. τὸ mp. Opp. εὐχή B 363,9 

προστάττειν Α 33,5 B 148, 

προστιϑέναι A 1,9 18,14. 16 54,5 80,19 

85,26 al. B 4,30 24,7 28,4. 7 32,15. 16 
40,8 al. seq. ὅτι À 254,17. 20 τῷ τρό- 

πῳ τὴν ἄρνησιν Α 595,16 

σματι ὅρον B 221,23 pass. προτάσεις, συμ- 

«πέρασμα B 317,15 sq. opp. ἀφαιρεῖσναι 

A 26,9 sq. opp. συντίϑεσϑαι A 271,28sq. 

med. B 393,31 

προσυλλογισμός Α 251,0 sq. 262,90 263, 

5 286,8 sq. 317,21 sq. 808,20 5ᾳ. B 8, 

20 55,14 292,9 
προσυπαχούειν τι Α 53,2 13,16 97,19 

286,12 xaX xotoo B 240,14 pass. 

A 143,24 B 51,12 προσυπαχουστέον τινί 

A 62,9 11,22 192,11 

προσφέρειν pass. φάρμαχα B 881,1 
προσφοιτᾶν τινι coni. διαλέγεσθαι B 14], 

14 
πρόσφορός τινι A 343,5. 6 

προσφυὴς ἐξήγησις A 18,19 B 112,36 

compar. A 18,20 B 86,16. 117 τινί: ὅροι 

A 191,6 compar. γραφή À 2995,17. 18 

προσφυῶς τὰ ὀνόματα τέϑεινται B 363,11. 

12 τῷ ῥητῷ ἐξηγεῖσϑαι Β 48,8 

προσχρῆσϑαι A 8,1 11,I5 perf. A 148,26 

B 181,7 
πρόσωπον. κατὰ πρόσωπον ἔστη τῶν ἐναν- 

τίων B 436,26 πείϑεσϑαι ἐνδόξοις rp. 

Β 2,21 
πρότασις. τὸ τῆς mp. xal τοῦ συλλογισμοῦ 

- , 
το συμπερα- 

(ὄνομα) εὑρεϑῆναι xal παρὰ τῶν πρὸ αὐὖ- 

τοῦ (ἔοιχεν) A 295,0 

ἐοιχέναι διαστήματα καλεῖ Α 67.9.10 85, 

2 190,5 sq. ᾿ἣ πρώτη σύνϑεσις τῶν ἁπλῶν 

80" 

διὰ τὸ γραμμαῖς 
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φωνῶν i1. q. οἱ ἁπλοῖ λόγοι (opp. συλλο- 

γισμός) Α 8.2 ef. B 1,8.18 opp. ὅροι 

B 10,26 def. A 12,16 sq. B 51.239 sq. 
νέρος συλλογισμοῦ (dist. πρόβλημα, ἐἔν- 

στασις, συμπέρασμα, ἀπόφανσις) A 11,25 

sq. 22,6 sq. B 33,10 sq. 33,9 128,95 

opp. πρόβλημα B 7,19 8,9 dist. ἔνστα- 

σις A 471,17 sq. ὕλη τῶν συλλογισμῶν, 

τοῦ συμπεράσματος ἕνεχα Α 6,12 sq. 

32,93 33,81 270,20 381,11 B 810,28.29 

αἴτιχι τοῦ συμπεράσματος Α 35,20 cf. 

ibid. 30 B 1,15sq.. 121,7 sq. 2906,23 
ἀρχαὶ τῶν συλλογισμῶν A 305,28 B 311, 

26 προσεχεῖς, πρώτισται B 312,0. διὰ 

τὴν τῶν προτάσεων φύσιν συνάγεσϑαι Opp. 

διὰ τὴν τῶν ἄχρων τοιαύτην πρὸς ἀλλής- 

λοὺς σχέσιν B 90,21 296,22 τῆς mp. 

μέρη τό τε περὶ οὗ ὃ λόγος xal τὸ περὶ 

ἐχείνου λεγόμενον, ὅσα δὲ ἄλλα παραλαμ- 

βάνεται ἐν τῇ mp., συνδέσμου χρείαν πληροῖ 

A 24,29 ἀτελής A 21,54 τριῶν ὄντων 

ὅρων ἐν ταῖς προτάσεσι D 136,10 τὸ 

τῆς πρ. εἶδος A 217,25 εἴδη προτάσεων 

ἕξ A 12,20 68,10sq. οἷ. 18,11 sq. ὄντων 
τῶν τρύπων τριῶν χαὶ πολλαπλασιαζομένων 

χατὰ τὸ χαταφατιχὸν wal ἀποφατιχὸν γὶί- 

νονται αἱ πᾶσαι ἕξ, αἵτινες πολλαπλασια- 

ζόμεναι κατὰ τὸ ποσόν, τὸ χαϑόλου, τὸ 

μεριχκόν, τὸ ἀδιόριστον, ποιοῦσι τὰ πάντα 

προτάσεων εἴδη δεχαοχτώ Α 46,9 58. πο- 

σαχῶς δυνατὸν συμπλέξαι τὰς ἐν τῷ συλ- 

λογισμῷ παραλαυ,βανομένας προτάσεις xau. 

ἕχαστον σχῆμα A 617,14 5ᾳ. ἀντιστροφὴ 

προτάσεων, ἐν προτάσεσιν A 40,10 sq. 

423,1 sq. μείζων, ἐλάττων πρ. expl. A 

61,18 sq. ἀμείβειν τὴν τάξιν τῶν mp. À 

218,2 p. συλλογιστιχαί, ἀσυλλόγιστοι i. e. 

συζυγίαι συλλογιστικῶν, ἀσυλλογίστων προ- 

τάσεων ἃ 180.17.18 συνάπτουσαι, συνημ.- 

μέναι πρός τι Α 250,4. T. ἐκ τῶν πρὸς τοῦτο 
πρ. 1014. 9 εὐπορία τῶν πρ. A 5.217 πῶς ἂν 
διαλεχτιχῶν, ἀποδειχτιχτιν, πρὸς πᾶν εἶδος 

συλλογισμοῦ προτάσεων εὐπορήσωμεν ἃ 

280,14 sq. εὐχερέστερον τὰς mp. εὑρήσο- 

μεν 7, τοὺς ὅρους Α 319,18 περὶ τῆς 

ἀχολουϑίας τῶν τε ἁπλῶν mp. xai τῶν ἐκ 

μεταϑέσεως A 371,4 sq. 

προτάσεσι παραλαμβάνειν B 65,22 128,27 

180,21 ef. 132,2 ἡ xp. ἡ λέγουσα B 48, 
2. ὃ 51,22 sq. 52,6. 22. 24 al. 

προτάττειν À 45,22 88,32 94,39 110,7 

ἐν προτάσει, 

I INDEX 

τινός À 11,13.51,30 110,5 B 336,97 
261,1 409,52 

προτείνειν Α 12,15 B 15,30. προτάσεις Α 

315,17 B 85,21 94.30.21 ϑεώρημα B 

14,13. (tvi) ὅτι Α 262,5.6 εἰ A 218,10 

pass. τὸ ἐναντίον τῷ προτεινομένῳ Α 479,1 

συλλογισμοί A 316,29 πλείοσι λημμάτια 
3. 304,19 

προτερεύειν B 43,4 

πρότερον ποσαχῶς λέγεται Β 29,4 sq. 49, 

2.9.17 προτέρως B 229,9 

προτιμᾶν Α 105,95 pass. A 40,1 τινός 

A 45,26 

προτιϑέναι c. inf. B 200,22. 28 432,97 

med. A 309,14 310,21 B 297,12 346,3 

216,19 al. c. inf. A 128,6 250,11 sq. 

307,13.23 378,28 B 12,7.15 3,18 38,94 

42,10 50,11 191,9al. τινὶ λαβεῖν A 472,17 

pass. εἰς ἐπίσχεψιν, ἀπόδειξιν Α 306,5.11 

B'119. πρόβλημα B 418,27 419,5 χατὰ 

τὴν προτεϑεῖσαν τάξιν Α 12,10 τὸ προτεϑέν 
B 143,13 

προὔπάρχειν Α 26,95 B 17,19 προῦπάρ- 

χουσα γνῶσις D 4,8sq. 5,8sq. 6,17. 

26 sq. 423,24 χρόνῳ, φύσει A 13,27 

14,12 ἐνεργείᾳ B 225,81.33 τινός A 14, 

15. 20 B 4,5 28,22 381,9 388,8 

προὐποχεῖσθαι A 27,4. 8 851,1. B 4,25 

5,1. 2 18,27. 117 

προὗπτος. παντὶ προῦπτον ὅτι B 145,9 
προφανής Α 32,13.14 36,30 108,9 241.28 

298,34 B 48,39 129.82 142,17. 28 165,9 

238,27 al. αὐτόϑεν B 65,297 ἐχ «τῆς 

ἐναργείας D 250,32 

προφέρειν D 1517,23.24. εἰς τὸ ἔξω Α 943,4 

med. 1,11 9,25 240,8 54. τῷ τοιούτῳ 

σχήματι B 190,15 τὴν διαλεχτιχὴν ἐρώ- 

tnow ἃ 22,81 τὰς προτάσεις Α 898,1 

961,5 τὰς ἐνστάσεις B 60,5 τὸν λόγον 

B 148,1 359,15 pass. οἱ ὁπωσοῦν προ- 

φερόμενοι συλλογισμοί Α 818,14 λόγοι 

A 321,21 323,18 προτάσεις, συμπεράσματα 

xaT^ εὐθεῖαν πτῶσιν et sim. A 384,14 

336,10 sq. 337,13. 17. 338,7. 10 al. 
προφϑάνειν. προφϑάσαντες εἰρήκαμεν D 

18,25 

προφορά A 20,27. 28 43,22. 26 51,28 246, 

12 χατὰ τὴν τῆς φωνῆς «p. À 148,22 
xatà τὴν τῶν λόγων mp. Opp. xatá 

τὴν τῶν πραγμάτων ὑπόστασιν A 2350,19 

ὁ ἐν τῇ πρ. λόγος i. q. ὁ ἔξω A. opp 
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αὐτὴ ἡ τῶν πραγμάτων φύσις xal ὁ év- 

διάϑετος λ. B. 131,2 

προφορικός. κατὰ, πρὸς τὸν πρ. λόγον Opp. 

κατὰ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ διάϑεσιν, χατὰ τὸν 

ἐνδιάϑετον À. B 191,8. 9. 15 
προχειρίζειν med. λῆμμα A 90,30 ἀξίωμα 

B 123,1.9 (οἴκοϑεν) 129,30 perf. pass. 

A 453,21. 22 
πρόχειρος f, ἀπάντησις À 125,25. οὐ πρό- 

χειρον συνιδεῖν B. 90,4 

προχωρεῖν (ἡ δεῖξις ἐπί τινων) B. 14,11 

πρώην À 450,1 B 336,14 
πρῶτος χρόνῳ, φύσει A 14,2 sq. log. coni. 

ἄνω def. B 231,22 ἀριϑμός def. B 62,2 

sq. 261,13 ef. 256,29 251,17 sq. “πρὸς 
ἀλλήλους «p. dptüpo( def. DB 62,9 sq. 

πρ. καὶ ἀσύνϑετοι, σύνϑετοι def. D 297,51 sq. 

compar. seq. gen. A 14,2.18.31 B 293,19 

398,9. τὰ ἡμῖν πρῶτα xal γνωριμώτερα 

B 29,11 πρώτιστος B 139,19 προτάσεις 
L 

- 

coni. μὴ Ot ἑτέρων ἀποδειχνύμεναι, αὐτό- 

πιστος ἄμεσος B 90,10. 18. 29. opp. προσε- 

χεῖς B 312,1 34. ἀρχαί (coni. μόνως αἴτιαι 

μηδαμῶς δὲ αἰτιαταῦ B 119,20 222,5. 

206,11 αἴτιον (coni. κυριώτατον) D 280,10 

310,27 πρώτως Α 402,12 B 12.18.21 

13,3 .11,1.28 29,8.9 408,13 417,12 

423,259 431,25 opp. προσεχῶς A 426,14 

ὑπάρχειν, χατηγορεῖσθϑαι sim. B 69, 

Sousg- 5041,26 sq. 44,9. 78,29: 350. 79,11 

107,11. 21 sq. 118,19 133,22. 134,16 sq. 

186,6. 30 187,4.12 217,17 223,13.153.2 

239,82 coni. ἀμέσως B .195,14 425, 

πταίειν. οὐ ποτὲ μὲν ἐπταισμένων ποτὲ δὲ 

ὑγιῶν Α 82,26 

πτερόν plur. ἔχειν À 56,28 B 46,14 

ztepocóc Α 51,15 82,3 98.8.9 147,26 

215,90 394,11. 12 399,21. 90 B 406,13 

πτηνός Α 417,7 sq. 349,10 sq. 456,26 sq. 

B 404,26 408,20 411,91 sq. 431,20 

πτῶσις gramm. ἃ 333,28 sq. B 265,1 3971, 

2 τὰς πέντε «x. À 348,5 

πυκνός. πυχνὸν ἀναπνέομεν Β 419,91 420,9 

πυχνά ibid. 17 

πυχνοῦν pass. B 420,1.2 422,25 πυχνου- 

μένων τῶν συλλογισμῶν D 289,18 

πύκνωσις τῶν νεφῶν D 421,17 

πῦρ B 21,31 38,12.13 96.21.22 91,28 

168,25 109,9.4 110,19 322,4 423,8.9 

426,16 ξηρόν A 42,12. λίαν ἐστὶ λεπτομε- 

ρέστατον DB 883,22. τοῦ m. ἧ. κουφότης 

ῥίπτειν 511 

αἰτία ἐστὶ τῆς elg τὸ ἄνω αὐτοῦ χινήσεως 

B 384,27 χινεῖται, ἔστ᾽ ἂν καταλάβῃ 

τὸν αἰϑέρα B 388,1 ἀρχή A 273,5 cf. 

πυρετός B 9,4 

πυρέττειν B 9,3 364,25 381,2 

πυρσός À 841,17 sq. 

πύσμα dist. ἐρώτησις Β 147,21 

πυσματιχὴ ἐρώτησις dist. διαλεχτιχή 

Ἃ 2333 sq. 

πώγων B 396,22. 24 

πῶς. ἀλλὰ πῶς; Α 49,24 417,25 sim. 141,8 

118,11 

“Ῥάδιος εἰς τὸ ἀνασχευάσαι A 201,22  [a- 

διώτερον B 414,22 

ῥᾳστώνη À 216,24 

ῥαψωδεῖν περισσῶς D 89,28 

ῥεῖν. πρὸς τὸ ὕδωρ ῥέον Α 33,16 

ῥήηνα plur. $U4 B 242,16 opp. ὄνομα 

À 5,1.33 sq. 11,20 sq. 29,94 , 30,5 

δύο ὀνόματα δίχα ῥήματος οὐχ ἀπαρτίζε! 

λόγον A 20,258 ὁριστιχόν, ἀπαρέμφατον 

A 2,929.94  98,12.18 . ἀναλύεται. εἰς 

σεως πλὴν τοῦ μέλει καὶ μεταμέλει Α 994,9 

πολλάκις xal ῥήμασι χρώμεϑα ἐν τοῖς ὑπο- 

κειμένοις ὅροις... καὶ γὰρ ταῦτα ὀνόματά 

εἰσι τῶν ὑᾧ., διὸ καὶ μετὰ ἄρϑρων λέγεται 

A 343,1. 9 
ῥησείδιον A 25,30 58,90 

ῥητόν A 30,25 42,395.96 64,11 250,21 

253,15 293,2 303,22 B 20,21 47,24 48,8 

. 81,26 93,13 196,10 302,24 plur. A 155,1 

B 93,9 352,10 
δῥητοριχός: συλλογισμοί À 316,12. def. 413, 

4.5 καὶ οἱ f. σ. διὰ τῶν τριῶν σχημά- 

των δείχνυνται 1014.8 πίστεις B ὅ,6 1,9. 10 

ἐπιχείρησις B 5,13. ἐνθυμήματα ibid. 25 

— ῥητοριχή A 8,9.15 D 14,13.14 15155 

— ῥητοριχῶς (ἀποδεῖξα) D 265,20 

ῥήτωρ Α 8.06 (opp. φιλόσοφοι) 11,5 33,1 

61,25 χέχρηνται τῇ παραδειγματιχῇ π 

μάλιστα ἃ 34,20 δι᾽ ἐνθυμήματος ἀπο- 

δειχνύουσι ἃ 480,20 διὰ σημείου, ἤτοι 

παραδείγματος, ἣ δι᾿ ἐνθυμήματος A 482,9 

ef. B 240,10 ἐπιτηδεύοντες πείϑειν μᾶλλον 

ἢ τἀληϑῆ προβάλλεσθαι D 1,9 

ῥίπτειν pass. D 411,8 

15 1: 
, 

ίστει 



518 ῥίς 

ῥίς B 61,7 64,17 67,25 sq. 69,9 260,6 

pof. τὰ ἐν por καὶ ἀπορροῇ B 439,9 

δυϑμός B 151,8 sq. 

potoxecüat A 67,4 v. σημεῖον 

ῥύσις στιγμῆς B 60,24 σημείου B 123,28 

ῥυτιδοῦσϑαι (xà φύλλα) B 423,177 sq. 

ῥωννύναι. τοῦ σχήματος ἐρρωμένου À 3,94 

B 95,29 διὰ τὸ μὴ ἐρρῶσϑαι τὸ σχῆμα 

B 153.1 οὐχ ἔρρωται χατὰ τὴν ἔννοιαν 

τοῦ φιλοσόφου ἡ λέξις A 3093,82 ἐρρω- 

μένος: τοῦ σχήματος &. ὄντος B 292,9 

χατὰ τὸ σχῆμα B 203,9 

ὄψεις) B 171,21 

compar. (αἱ 

Σαίρειν. τὸ oeonpévat τὰ χείλη A 941,20 

σανίς B 219,8 

σάρξ B 419,5 sq. ἐν μὲν σαρξὶ τὸ αἰσϑητιχόν 

A 15,95 
σαφήνεια DB 415,6 τῶν λεγομένων ἃ 841,4 

πρὸς σαφήνειαν ἃ 46,7 διὰ τὴν G., εἰς 

c. τῆς διδασχαλίάς Α 187,28 352,18 cf. 

985,14. σαφηνείας ἕνεχεν, χάριν ἃ 289,923 

352,9 389,20 B 280,11 

σαφηνίζειν τὴν λέξιν et sim. A 211,30 

B 121.4 365,14 

σαφηνισμός. πρὸς πλείονα σαφηνισμὸν τούτων 

B 331,19 
σαφής Α 38,94 sq. superl. B 332,10 sq. 

διὰ τὸ σαφές A 183,27 189,28. τοῦ σαφοῦς 

ἕγεχεν τῆς διδασχαλίας A 3593,12 πρὸς 

τὸ σαφέστερον ἡ 92,11 σαφῶς A 304,28 

σαφία. οἱονεὶ σ. τις Β 992,8 

σείειν pass. 7; γῆ B 335,17 

σειρά. τὴν dq ἑκάστου γένους καταγομένην 

σειράν B. 189,12 

σεισμός Β 335,20 

σελήνη σφαιροειδής, σφαιρικχή Α 35,24 sq. 

259,20 358,9 B 28,9 31,18 sq. 19:9: 8 

91,26 98,2 168,26sq. 299,16 sq. 343,22 τὰ 
τετράγωνα τῆς σ. σχήματα B 189,2. ὁρῶμεν 

αὐτὴν δὶς τοῦ μηνὸς μηνοειδῆ γινομένην, 

δὶς διχότομον, δὶς ἀμφίκυρτον, ἅπαξ παν- 

σέληνον B 91,22. 28 ἐπειδὰν ϑεασώμεϑα 

τὴν σ. ἀπὸ συνόδου οὖσαν καὶ τὰ χέρατα 

ἔχουσαν ἀμβλέα DB 3931,28 γένεσις, αἱ 

ποιχίλαι αὐξήσεις καὶ μειώσεις D 421.92 

ὅσον 1) σ. τῆς γῆς ἀφέστηχε B 800,28 ὑπο- 

δρομή B 21,2 330,18 cf. 26,5 sq. ἐπιπρόσ- 

ϑησις B 299,14 ἐχ τοῦ ἡλίου φωτίζεται 

B 129,1 cf. 889,10 422,18 οἱ φωτισμοί 

I INDEX 

B 168,226 172,13 (vide has v.) μὴ 

ἔχουσα οἴχεῖον τὸ φῶς ἐμπίπτει εἰς τὸ 

σχίασμα τῆς γῆς ... ἐχλιμπάνει À. 255,11 sq. 

B 299,15 saepe in exemplis, velut B 65, 

16 sq. 92,13 sq. 96,2sq. 110,215sq. 167,23 

sq. 335,12 sq. 343,1 sq. 9353,16 422,6 sq. 35 

σεληνιαχός (ἔχλειψις) B 21,1 426,13 

σημαίνειν αὐτῷ A 147,12 B 231,21al. 

τὸ σημαινόμενόν τινος À 95,30 60,29 61,3 

128,12 153,23 154,7 al. B 29,3. 4 32,11 

34,8 60,16 61,4.18 63,23 al. opp. 7, 
φωνή Α l6,11 sq. B 86,11 ὁ αὐτός, εἷς 

τῷ c. A 148,21 B 32,19 — σημᾶναι A 18, 

16 20.13 37,9.12 46,22 71,18. 21 12,18 

14,25 80,11 al. 
σημαντιχός τινος ἃ 329,98 sq. 333,29 

B 141,18 373,22 φωνή A 11,23 25,11 
B 65,12 363,2 ὄνομα B 362,983.34 

σημασία A 16,111 124,11. B 2,1 43,1 58,12 

127,13 141,27 155,12. ὡρισμένη, ἀόριστος 

Α 98,21. 29 

σημεῖον geom. ἃ [117,11 24,14 454,6.9 

B 9,135sq. 34,16. 11 35,23. 24 60,25 

61,9 sq. 113,21. 38 sq. 120,20 151,8 
153,18 214,13 302,18 303,31 354,10 al. 

dpéqeüec, ἀμερές B 36,12 120,21 καὶ 

αὐτῷ μονάδι τινὶ ὄντι Β 301,14. def. οὗ 

μέρος οὐδέν D 344,28 τὰ μὲν σ. μόνως 

πέρατά φασιν οὐδαμῶς περατούμενα Α θ6, 

82 84. ῥυϊσχόμενον τὸ σ. γεννᾷ τὴν γραμ- 

νἦν ἃ 67,5 ef. Β΄128,28 ὃν λόγον ἔχει τὸ 

σ. πρὸς τὴν γραμμήν, τοῦτον τὸν λόγον ἔχει 

γραμμὴ πρὸς ἐπιφάνειαν... οὔτε γὰρ τὸ 

σ. τῆς γραμμῆς μέρος Α 480,9 sq. τὰ c. 

πάντων ἁπλούστερα ὄντα xal οἷον ἀρχοει- 

δέστερα ὅρους χαλοῦσι A 84,26  logice 

B 32,6 304,5. 7 λυτόν, ἄλυτον B 49,10 

169,7 dist. eixóc A 480,21 sq. ὁμώνυμον 

c. i. q. τὸ εἰκός A 481,1.2 def. ibid. 7 
εἰς δύο διαιρεῖται. εἰς εἰκὸς xal τεχρμιήριον. 

τὸ δὲ o. τριχῶς νοοῦμεν ibid. 8.9 cf. 1 

482,20 488,12 sq. 20 ἀποδεικνύναι ἐκ τοῦ 

c. Α 481,6 διὰ σημείου, ἤτοι παρα- 

δείγματος opp. δι᾽ ἐνθυμήματος A 482,9 

σημειοῦσϑαι. σημείωσαι B 290,9 σημειω- 

τέον A 180,10 190,4.5 23,24.25 210,18 
B 18,7 28,24 284,24 405,11 

σηπία B 419,5 sq. 428,21 sq. 

σήπιον D 419,1 sq. 428,90 
σηραγξ plur. (coni. χοιλώματα) B 335,18 

σιαγών. τὰς c. κινεῖν B. 91,19. 20 

P» 
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σίδηρος B 5,16. 19 12,25 sq. 

σίμιβλος plur. B 434,25 

octuóc À 271.17 275,21 219,90 280,1.8 
B 244,15 245,9 sq. 247,1 257,14 260, 
6.7 def. B 67,21 

σιμότης (opp. γρυπότης) B 61,28. 30 245, 

13sq. 256,21 def. B 61,6. 7 1 

σιτίον plur. A 484,27 

σχαληνός (τρίγωνον) B 69,27 sq. 71,12. 26 

13,2 sq. 25 80,27 21,26 212,28 27 

211,11 al. 
σκέλος. διὰ σχελῶν χινεῖσϑαι B 84,24. 32 

geom. τοῦ διαβήτου D 128,10.11 logiee 

τῆς διαιρέσεως .. τὸ λέγον ἃ 69,13 

σχέπαρνον Α 8,28 DB 416,15 

σχέπη B 318,20. 21 

σχέψις B 221,25. περί τινος D 48,8 τὴν ox. 

ποιξῖσϑαι A 25,11 B 43,10 τινός A 291,26 

J| Gx. ἐστί, γίνεται περί xtvoc À 154,8. 19 

211,9. 7 299,29 300,5 366,12 B 43,6 

335,5 ἐν σχέψει εἶναι Α 218,18 τὸ προ- 

κείμενον εἰς σχέψιν A 210,4 

σχιά (τῆς σελήνης) B 92,13 sq. 167,28 168,16 

τῆς γῆς B 299,15 
σχιάξειν pass. D 309,8 

σχίασμα τῆς γῆς À 255,17. 18 

σχοπεῖν Α 394,21 ἐπὶ πάντων Β 6,11 τὶ 

A '10 48419 B 199.139.14. 300,19 

seq. ὅτι Α 414,22 c. inf. A 458,28 

σχόπει (ὡς, πῶς, ὅτι, pi) A 2,22 27,16 

54,26 128,3 243, 32 2D 253,14 

302,11 351,12 375,14 B 8,28 33,8 12,10 
133,30 296,5. τὰ ἑπόμενα Β 418,30 σχο- 

πητέον Α 324,14 480,17 

B 429,11 
σχκόπιμος Superl. αἰτία D 280,0 τέλος 

B 380,16 385,11 
σχοπός À 1.71 4,20 60,32sq. 10,3 sq. 

45,16 310,21 387,6. 11 B 137,26 138,5 

217,5.22 219,16 221,21 256,27 280,8 τῆς 
φύσεως B 380,8.9 sq. τῆς προαιρέσεως 

ibid. 31 381,14 τῆς τέχνης ibid. 8.14 
διήμαρτε τοῦ σχοποῦ A 152,14 σκοπὸν 

ἔχειν ὁ. inf. A 23,20 σχοπός (ἐστι) c. 

inf. A 1,11 2,35 267,21 317,13 B 251,2 

Seq. πῶς ἔστιν ἀπόδειξις D 269,5 

σχυλάχιον B 33,28 

σχυτοτομεῖν D 5,15 

σκώληξ plur. Β 434,12. 14 

σολοιχισμιός. μὴ σολοιχισμοῖς ὑποφέρεσϑαι 

Α 3393,24 

σχεπτέον 

στερεός 519 

σοφία À 326,9.19 i.q. ἡ πρώτη φιλοσοφία 

B 141,6 dist. νοῦς B 332,5 sq. etymol. 
ibid. 8. 9. 23. 24 

σοφίζεσϑαι διὰ παντός Α 4,25 

σοφιστής B 161,9 σχοπὸς τοῖς c. Α 9,35 

τῷ φαντάσματι τῷ μεριχῷ ὡς χαϑόλου 

χρῆται À 9,26 ἡ τῶν c. ἀπορία B 15,21 

παραλογιζόμενοι B 21,16 ὅταν βουλώμεϑα 

τοὺς σ. συλλογίσασϑαί τι A 262,5 

σοφιστιχὸς συλλογισμός dist. ἀποδειχτιχός, 

διαλεχτιχός (ἀεὶ ψευδὴς dv) A 2,94 (ἐχ 

δόξης Ψευδοῦς τὰς ἀρχὰς λαμβάνει) 3,16. 

11 sq. 4,8.11.16.22 5,13 B 2,8 sq. 5,6 
91.184. 28 sq. τὸ δὲ τρίτον (σχῆμα) τῷ 

σ. ἔοιχεν Α 860,10 sq. τὰ ἐρώνυκα, ἐξ 

. σ. A 280,24. 25 cf. 3,21 
B 320,3.4 c. τὸ παρὰ τὸ σχῆμα τοὺς 

ὧν μάλιστα οἱ 

παραλογισμοὺς ποιεῖσϑαι DB 203,10 πρό- 

τασις Α 21,24 ἐνοχλήσεις ἡ 445,22 B 2,8 

ἔλεγχοι οἵ, h. v. et l. Arist. τὸν c. τρόπον 

B 21,8 78,4  — ἡ σοφιστιχή A 86,6 sq. 

B 74,18 sq. — σοφιστικῶς συλλογίζεσϑαι 

A 3,5 dist. ἀποδειχτιχῶς, διαλεχτιχῶς 

Α 280,23 c. ἀπὸ τῶν σημαινομένων ἐπὶ 

τὰς φωνὰς μεταβαίνοντος τοῦ λόγου B 86, 

10.11 σοφιστιχώτερον ἐξηγεῖσϑαι 1014. 8.9 

σοφός D 154,23. 24 

σπανιάχις Α 153,12 B 183,9 184,31 

σπάνιος Α 61,28 153,14 σπανίως A 66,3 

114,20. 21 211,12 B 183,12 

σπέρμα B 280,20 316,9 τὸ ἄχρον τοῦ 

ὀχάνου B 450,9 sq. 

σπερματιχός (ἀρχή) B 480,10 

σπεύδειν c. inf. B 416,927 

σπιν vulp (τῆς γνώσεως) Β 214,25 

σπουδάζειν Opp. παίζειν Β 2,12 c. inf. 

B 416.26.29 opp. δύνασϑαι A 332,15. 14 
ὃ σπουδάζεται ÁÀ 65,83 

σπουδαῖος. τῷ Gr. τὸ εὐδαιμονεῖν ἕπεται 
Α 340,19 τὸν cz. οὐδεὶς βλάψαι δύναται 

ibid. 20 
σπουδή. τὴν πᾶσαν Gm. περὶ τοῦ χατηγοριχοῦ 

συλλογισμοῦ ἐποιήσατο Α 242.15 

στάϑμη Β 2,26 

στάσις τῶν ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως φανέντων 

A 2,8 sq. opp. κίνησις ibid. 8 

στερεομετρία opp. γεωμετρία D 102,11 

179,14. 15. 302,5 sq. 
στερεός DB 421,11 sq. τὰ «05 σώματος 

στερεά B 420,4 τὰ στ. opp. τὰ ἐπίπεδα 

B 10,1 102,12 108,11 179,15 214, 28 



520 στέρησις 

210,2 στερεὸν στερεῷ πολλαπλασιάσαι 

B 104,30 τὰ ὅμοια στ. B 105,1 

στέρησις τοῦ φωτός B 312,3 sq. τοῦ ϑερμοῦ 

B 386,8 logice opp. ὕπαρξις A 44,23 

opp. ἕξις B 290,0 sq. τὰ καϑ᾽ ἕξιν xai 
στ. (ἀντιχείμενα) opp. τὰ κατὰ τὰ ἐναντία, 

τὰ κατὰ χατάφασιν xal ἀπόφασιν À 244,35 

cf. B 33,19 68,5 sq. 

στερητιχός. τὸ ἃ ccepmttuóv D 93,18 τὸ 

στ. l. 4. τὸ ἀποφατιχόν B 204,4 στερη- 

τιχῶς B 68,14 

στιγμή geom. B 59,27 269,11 392.29. ὡς 

πέρατα ἀμερεῖς εἰσι wai ἀδιαίρετοι Β 390, 

20 sq. 391,8 sq. ῥύσις στιγμῆς D 60,24 

στίλβειν B 170,24 sq. 

στιλπνότης B 171,20. 25. 26 
στίχος D 156,13 sq. 151.12 ἄρρυϑμος, 

χαχόρρυϑμος B 151,10. 18 153,19 

στοιχεῖον. τὰ τέσσαρα Ot. (τῶν σωμάτων) 

A 5,18 913,4 B 25,20 34,24 146,17 sq. 
288,26 267,6 316,94 387,9 καὶ ἀγένητα 

xai γενητά B 135,11. 12. τὰ ἁπλᾶ στοι- 

χείων ἐπέχοντα λόγον 7, στοιχεῖα ὄντα α 

14.10 ἀστρονομίας opp. ἀρχαὶ καὶ αἴτια 

τῶν ἐν d. ἀποδειχνυμένων Β 900,91 gramm. 

A 94,13. 11 τὰ εἰχοσιτέσσαρα DB 310, 

33 opp. ὅροι A 46,80 15,11 552,1 sq. 

i.q. ὅροι B 50,283 cf. A 241,5. 6 τὰ στ. 

ἀντὶ προτάσεων παραλαμβάνειν B 51,1.3 cf. 

50,23.24 295,24 καϑολιχῶς τε xal ἀύλως 

ἐπὶ τῶν στ. δειχνύναι À 46,31 cf. 381,11 

390,83 opp. ἐπὶ τῶν ἔργων, τῶν πραγμάτων 

B 395,2 397,6 430,15 ἐπὶ μόνων στ. 

γυμνάσαι τὸν λόγον B 50,22 ἐπ᾽ αὐτῶν 
Ψιλῶν τῶν στ. αὐτὸ ἐχϑησόμεϑα A 282,24 

στοιχείων ἔχϑεσις A 60,16 352,9 sq. παρα- 

δειγμάτων τῶν διὰ τῶν στ. À 285,16. éx 

τῆς φύσεως τῶν στ. τὴν τάξιν τοῦ πρώτου 

σχήματος ἡμῖν δηλῶν 14,0. 6 οἵ. 88,19 

122,28.24 258,18 
210,15 

στοῖχος. χαϑ᾽ ἕνα xal τὸν αὐτὸν στ. ἡ 912,22 

383,16. 19 384,21 
στόμα τῆς γαστρός B 918,10. 11 sq. 

στόμαχος i.q. τὸ στόμα τῆς γαστρός Β 978,11 

τὸν λεγόμενον στ. B 417,12 

στοχάζεσϑαι τῆς ὑγείας D 381,2 τὶ A 818, 

9 τὸν νοσοῦντα εἴτε... εἴτε Β 980,18 sq. 

ὅτι B 338,15. 11 

στοχγαστιχός (τέχνα!) expl. DB 385,15. 23 

στρατιώτης Α 8,2 

τὰ στ. ἀμείβειν Β 
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στρέφεσθαι πρὸς ἡμᾶς B 370,9 περί τι 

B 157,4 

στρογγύλος (dist. ὀξύρυγχος) χαρακτήρ A 

ὅ.10 

συγγένεια logice Α 871,79 χατὰ συγγένειαν 

A 101,15 μηδεμίαν ἔχειν c. B 303,18 

συγγενής ]ορσίοθ B 158,31 προτάσεις B 314,1 

τοῖς προβλήμασιν ibid. 11 ἀρχαί B 321,1 

sq. compar. (coni. ἐγγύτερον) A 87,2 88,33 

συγγιν ώσχειν. συνεγνωσμένοις ἡμῖν (coni. 
δήλοις) B 320,2 

σύγγραμμα A 1,5.7 6,18 374,29 B 1,6 

151,16 

συγκχαταριϑμεῖν pass. ἐν τοῖς οὖσι B 359,90 

360,20 

συγκατατάσσειν. τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς συγ- 
χατατεταγμένον εἶδος Β 199,24 

συγχατατίϑεσθαί τινι (ορρ. ἀπειπεῖν) Α 
23:12 /B: 128,1 

συγχατήγορος coni. σύμψηφος A 33,19 

συγχεῖσθαι éx A 14,16 sq. 18,16 22,10 
190,10 B 1.15.18 48,10 55,13 sq. 62,20 

283,0 349,16 249,6 al. ὑπὸ πλευρῶν B 

943,13 

συγκρίνειν τί τινι B 291,1 πρός «t B 297,16 

411,9 

συγκχριτιχός ὄψεως Β 356,13 — c. πρόβλημα 

B 39,2 

GUT xpoceiv πόλεμον zat ἐναντίων B 436,24 

συγχεῖν τὴν διάλεξιν B 416,277 συγκεχυμένως 

B 378,17 319,33 

συγχωρεῖν τινι Α 262,8 460,17 B 39,19. 26 

60,4 sq. 141,12. 143,26. τὶ Α 460,95 
pass. B 5,21 seq. ὅτι, inf. A 451,27 sq.al. 
τὸ B παντὶ τῷ D ἀντιστρέψον A 453,25 

συγχώρησις. χατὰ σ. xal ὁμολογίαν λαμ.- 
βάνειν Α 359,21 

συζυγία logice i. 4. συστοιχία B 189,13 
ἀσυλλόγιστος, ἀσύστατος, συλλογιστική Α 

94.2.1 40,35 41,15.22. 28 sq. 68,9 sq. 32 

111,2.24 112,19sq. 318.21 al. B 315,4sq. 

πόσαι γίνονται σ. καϑ᾽ ἕχαστον σχῆμα ἐχ 

τῶν συμπλοχῶν τῶν προτάσεων ... τριά- 

χοντα χαὶ ἕξ A 68,9 sq. ποῖαι μέν εἰσιν 

ἐξ αὐτῶν αἱ συλλογιστικαὶ xa" ἕχαστον 

σχῆμα σ. ... καὶ ποῖαι ἀσυλλόγιστοι ἃ 69, 

91 sq. 

συκῇ B 430,2 
συλλαβὴ plur. (dist. στοιχεῖα) A 24,17 25,12 

συλλαμβάνειν ἐν αὑτῷ A 18,25 pass. ὁμοῦ 

Β 480,27 τῷ γένει, ταῖς διαφοραῖς Β 409, 

| 

| 
| 
| | 
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15.99 412,3.4 τὰ ἐν τῷ ὁρισμῷ συλλη- 

φϑέντα οὐσιώδη B 409.19 
“ 

συλλογὴ λόγων (coni. ἕνωσις) A 2.14 sq. 

64.12. 19 
συλλογίζεσθαι. ὁ μὲν νοῦς xal ἡ αἴσϑησις 

οὐ συλλογίζονται. - . ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ φαντασία 

συλλογίζεται... λείπεται οὖν ἡ δόξα χαὶ 

ἡ διάνοια... δῆλον ὡς οὐδὲ αὕτη (scil. 

ἡ δόξα) συλλογίζεται. λείπεται ἄρα τῶν 

Ἱνωστιχῶν τῆς ψυχῆς μορίων μόνην τὴν 

διάνοιαν συλλογίζεσθαι Α 1.230 sq. cf. 4.4 

80,21 32,16 sq. πόϑεν ἡ ψυχὴ εἰς ἔννοιαν 

ἦλϑε τοῦ συλλογίζεσθαι A 30,26 31.30sq. 

συλλογίσασϑαι μηδενὸς ὁμολογουμένου λη- 

φϑέντος ἀμήμανον A 2.18 ὧν (λόγων) 

δεῖ τὴν συλλογὴν al οἷον ἕνωσιν τὸν 
συλλογιζόμιενον ποιεῖσθαι Α 2.16.11 μόνος 

ὁ συλλογιζόμενος ὁμολογεῖ τε xai τίϑεται 

A 33,6 ἐπ᾽ εὐϑείας (opp. δι᾿ ἀδυνάτου) 

Α 91,91 συλλογίζεσθαι τὰ οἰκεῖα ϑεω- 

ρήματα B 183.9 τῶν διαφορῶν ἑχάστην 

ibid. 21 Ψευδὴ Α 3,2 ἐχ τῶν ὑστέρων 

τὰ πρότερα Α 25.29 £x τῶν αἰτιατῶν τὰ 

αἴτια ibid. 28 οὐδεὶς τὰ σπάνια xal οὕτως 

παράδοξα συλλογίζεται A 61.398 περί τινος 

A 38,82 407.26 B 184,3 περὶ ὧν ὅλως 

πεφύχαμεν συλλογίζεσθαι À 20.21. 22 περὶ 

τῶν xaÜ Exacta οὐδεὶς συλλογίζεται Α 

211.14 σοφιστικῶς A 3.5. χατηγοριχῶς ἃ 

201,15. 238 sq. τοὺς ὄντως συλλογιζομένους 

xai ἐπιστημονικῶς Α 305,15 ἀληϑῶς opp. 

ἀποδειχτικῶς DB 96.24.25 διὰ παραδειγ- 

πατῶν A 475,16 e. inf. A 450,19. 20 

συλλογιστόν opp. συλλογισμός A 31.9 sq. 

240,92 B 341,22 
συλλογισμός. τὸ τῆς προτάσεως xal τοῦ 

c. (ὄνομα) εὑρεϑῆναι xal παρὰ τῶν πρὸ 

αὐτοῦ (ἔοικεν) Α 25,1 πειρῶνταί τινες χατα- 

σχευάζειν ὅτι οὐδὲ ἔστιν ὅλως o. À 90,29 sq. 

πραγματεία, λόγος περὶ τῶν σ. À 5,29 44, 

30.33 55,24 11,81 B 1,9 τὸν ἀχριβῆ τοῦ 

€. ρον Ὁ 2,15 . τί ἐστι c. expl. À 232, 

25 sq. γνῶσίς τίς ἐστιν Α 1,15 κίνησίς 

ἐστιν ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς ἕτερον A 2,5 οἱονεὶ 

συλλογή τινων λόγων Α 2,14 64,12. 13 

σύνϑεσίς ἐστι χαὶ συναγωγὴ πλειόνων 
λόγων Α 5,21 cf. ibid. ὃ δεῖ πάντως ἐν 

τῷ Gc. δοϑῆναί τινας λόγους Α 2,15.16 

ἀδύνατον σ. γενέσϑαι μὴ δοϑέντων τινῶν 
ὁμολογουμένων ἀσυλλογίστων Α 4.8 cf. 

.81,17 sq. οἱ πρῶτοι s. ἐχ τούτων (scil. 
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τῶν χοινῶν ἐννοιῶν) À 31,29 cf. B 269, 

12.26 ὃ c. οὐ πάντως ἐξ αἰτιῶν περαίνεται 

A 35,18 ἐν τοῖς σ. ὡρισμένα δεῖ τὰ 

συμπεράσματα συνάγεσθαι À 55,25 56,3 

cf. 69,94 πᾶς o. ἣ τὸ ἔστιν ἣ τὸ οὐχ 

ἔστι δείχνυσιν A 243,12. ef. 244,1 sq. 

2973.9 ἐν τῷ σ. δεῖ προλαμβάνειν τὰ 

ὕστερα B 388,9 sq. οὐ χατὰ τὸν χρόνον 

γίνεται ἀλλὰ κατὰ τὰ πράγματα B 394.8 

πᾶς G. ἐχ τριῶν ὅρων σύγκειται À. 64.27 

cf. 286,5 sq. B 58.0 429,5 ἐν τοῖς κυρίως 

c. ὃ μέσος ὅρος ... μερικώτερός: ἐστι τοῦ 

μείζονος ὅρου A 309,18 ἀνάγκη τὸν σ. τοὺ- 

λάχιστον ἐκ δύο προτάσεων εἶναι À 64,19 sq. 

68,18 241.12 ef. 35,36 sq. B 53,6 298.9.4 

£x τῆς διαφόρου συνθέσεως τῶν mpo- 

τάσεων οἱ σ. γεννῶνται Α 61,12 δεῖ τοὺς 

σ. διὰ τὰς προτάσεις συνάγειν τὰ συμπε- 

ράσματα Α 375,29 οἵ, ibid. 18—20 

B 22,22 29,34 39,8 349.11 sq. dist. τὸ 

ἀναγκαῖον 4 320.91 sq. 322,1 sq. 329.20 sq. 

925,0 ἀληϑοῦς ὄντος τοῦ συναχϑέντος, 

οὐ μὴν xarà συλλογισμὸν συναχϑέντος 

A 324,29 οὐχ ἂν γένοιτο c. δίχα καϑο- 

λιχῆς προτάσεως Α 254.22 οὐχ οἷόν τε o. 

γἹενέσϑαι ἄνευ καταφατιχῆς προτάσεως B 

227,17 ὕλη τῶν c. αἱ προτάσεις À 210,20 

388,4 εἴδη τῶν oc. τὰ συμπεράσματα 

A 210.11 i.q. τὸ συμπέρασμα A 214,22 

ef. 475,4 opp. συμπέρασμα A 256,90 

opp. συλλογιστόν A 31,9 sq. 240,31 B 

941,21. 22 ἡ εἰς τὰ οἰχεῖα εἴδη - τῶν 

c. ἀναγωγή Α 8.19 ἀναδραμεῖν εἰς τὰς 

ἀρχὰς τῶν c. À 388,1. 2 πᾶς c. ἐξ ἀνα- 

λύσεως εὑρίσκεται ἔχων τὸ οἰχεῖον σχῆμα 

A 5,30 οἱ c. ἀνάλογον ἔχοντες τοῖς 

σχήμασιν ... σχήματα ἐκλήϑησαν X 190.1 

6 ἁπλῶς (xai χαϑόλου) c. A 1.12 4.20 

5,6.11 6,4 10,11.13 23,20 sq. 25,9 

opp. τὸν τοιόνδε G. Α 4,30. 31 sq. opp. ὁ 

ἀποδειχτιχός D 1.14 sq. 59,7 362,26 

6 τοῦδε πρὸς τόδε σ. ἃ 249,30 sq. πολλὰ 
συλλογισμῶν εἴδη A 1,13. πόσα ἐστὶ συλλο- 

γισμῶν εἴδη ibid. 14 sq. τὰ τρία εἴδη τῶν 

c. A 3,28 sq. ἀποδειχτιχός, διαλεχτιχός, 

σοφιστικχός Α 2,20 sq. 4,7 sq. B 2.1 sq. 

cf. 5,5.6 21,9 sq. τρεῖς εἰσι τῶν c. αἱ δια- 

φοραί Α 8.4 ἀνάγχη πάντα σ. 7, ἀναγκαῖον 

ἢ ὑπάρχοντα ἢ ἐνδεχόμενον εἶναι À 161,24 

τοῦ ἀναγκαίου, τοῦ ὑπάρχοντος A 121,51 

&nÀoi opp. μιχτοί A 190.25 206,2 210, 
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18.19 τῶν o. οἱ μὲν ἁπλοῖ εἰσιν, οἱ δὲ σύν- 

ϑετοι Α 859,19.20 54. (v. σύνϑετος) ἀδύνατον 

γενέσϑαι σ.. ὑποϑετιχόν τε καὶ χατηγοριχόν, 

εἰ μὴ δι᾽ ἑνὸς τῶν τριῶν τούτων σχημάτων 

A 240,29 sq. 
ὑποϑετιχῶν c. ἀναφαίνονται ἃ 242,23 sq. 

πόσοι τρόποι. .. ἡμῖν 

ἐπιστημονιχός DB 3,1 21.9 ἀληϑής opp. 

ἐξ ἀληϑῶν B 24,1 ορρ. ἀποδειχτιχός 

B 84,22, 28 sq. τῶν φιλοσόφων DB 6,25 

τῆς ἀπάτης B 208,8 sq. 207,8 sq. 211,9. 

10 54ᾳ. dist. ἐπαγωγή A 413.9 sq. 414,15 

B 4,9 ὁ δι᾿ ἐπαγωγῆς o. A 414,71 ῥητο- 

ριχοί, ἐπαγωγιχοί, παραδειγματιχοί À 413, 

J sq. ἀντιστροφὴ συλλογισμῶν, ἐν συλλο- 

γισμοῖς Α 40,10 sq. 423,1 sq. 431.11 sq. 

διὰ συλλογισμῶν εὑρίσχειν A 3,29 σ. ὁ 

λέγων Β 44.28, 

συλλογιστιχός: σγῆμα Α 23,99 59,10 323, 

26al. B 24,3.4 162,4 203,7 207,18 210,10 

μέϑοδος Α 7,30 61,24 95,33 170,14 232,3 

307,33 209,17 310,9 B 394,24.25 355, 

11 ἐπιστήμη B 23,25 ἀγωγή Α 264,1 

321,9 B 331,93 “δεῖξις B 30,8 ἕξις A 
910,14 ἐνέργεια opp. νοερά B 286,9.10 

ὅροι À 241,6 λόγοι Α 152,2 ἐρώτημα 

expl. B 148,4. opp. ἀσυλλόγιστος: Gup- 

πλοκαί (ἐν ἑκάστῳ σχήματι) A 67,16sq. συ- 

ζυγίαι ἐν τῷ πρώτῳ, δευτέρῳ, τρίτῳ σχήματι 

A 10,23 sq. 95,9 sq. 112,2 54.8]. B315,4 sq. 

προτάσεις À 168,7 τρόπος A 18,21 18, 

10. 20 ἃ]. ---- συλλογιστιχ ἡ A 309,13 --συλλο- 

γιστικῶς (coni. ἀποδειχτικῶς) A 6,16 520, 

22.28 συμπλέχειν, πλέχειν Α 821,8 322,5 

B 151,8. συνάπτειν DB 158,3238.24 ἐρωτᾶν 

B 145,19 ἀποδεικνύειν B 403,12. χεῖσϑαι 

(τοὺς ὅρους) A 225,5 sq. ἀχολουϑεῖν A 

321,12 sq. συνάγεσθαι Α 417,25 opp. 

διὰ τὴν ὕλην αὐτήν Α 323,5 

συν βαίνειν c. inf. A 280,25 logice A 15,19 

83,13. 15. 121,19 149,19 150,9 174,11 

192,24 197,18 352,6 sq. al. τινί B 72,28 

300,11.21 328,7 συμβεβηχός expl. B 241, 

8 sq. opp. οὐσία A 25,16 sq. Β 348,25 

ὅπερ τοῦ ὑποχειμένου ἀπογίνεσϑαι δύναται. 

οἷα τὰ συμβεβηκότα A 59,13 τὰ c. τὰ 

γαρακτηρίζοντα ἐχάστην οὐσίαν . À 167, 

18.19 xai τοῖς χκαϑόλοῦ χαὶ τοῖς συμ.- 

βεβηκόσιν A 211,91 cf. 101,36 τῶν ἐπου- 

σιωδῶν τὰ μὲν ἴδια τὰ δὲ c. Α 216,13 sq. 

c. ἀχώριστα B. 608,11] sq. 84,28. 93,25 sq. 

οὐσίαν συμβεβηχότος, συμβεβηχὸς cup- 
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βεβηκότος κατηγορεῖν B 244,14 sq. 252, 

5.6 sq. ef. A 272,10 sq. οὐδὲν τῶν c. 
καϑ᾽ αὑτὸ ὑποστῆναι, ὑποχείμενον ἑτέρῳ 

τινὶ γενέσϑαι δύναται B 246,29 sq. 252, 

17.28 τὰ c. ἕτερα μὲν εἶναί φαμεν τῆς 

οὐσίας οὐ μέντοι χαὶ κεχωρισμένα αὐτῆς 

B 278,9.10 ef. 63,25 sq. χατὰ συμβε- 

βηχὸς κατηγορεῖσϑαι A 271,27 sq. dist. 

παρὰ φύσιν ibid. 33 sq. expl. 272,13 sq. 

cf. 280,24 κατὰ o. ὑπάρχοντα (coni. 

ἐπουσιώδη, opp. κατ᾽ οὐσίαν) Α 818,1 

(dist. τὰ ἴδια) 314,6 
συμβάλλειν med. πρός, εἰς Α 10,18. 29 

44.29.80 55,24 165,1 445,21 B 34,ll 

58,2 64,14 65,10.15 sq. 10,16 191,8 

352,12 al. οὐδέν A 23,239 295,8.9 445,18 

τὶ B 288,21 364,12 
συμβιβάζειν τὰ ῥητά D 352,10 τὸν λόγον 

D 408,24 pass. D 352,9 

συμβολιχῶς σημαίνειν B 501,27 

σύμβολον A 472,5. 22 

συμμεταβάλλειν pass. τινί À 484,3. 6 B 

325,16. 17 
συμμετρία τῶν (τεσσάρων) χυμῶν B 25,22 

319,2 τῶν βαρέων xat ὀξέων φϑόγγων 

D 814,1 τῶν ϑερμῶν καὶ τῶν ψυχρῶν 

καὶ τῶν ὑγρῶν καὶ τῶν ξηρῶν D 376,6 

πρὸς συμμετρίαν ἔλϑῃ B 420,19 

σύμμετρος ἃ 245,2 sq. 801,2154. 313,26 sq. 

359.10 sq. B 20,20 sq. 138,2. 3. 140,18. 
(ἐν peyéüe) 20 144,2 316,6 329,15. v 

ἀσύμμετρος 

συμμιγής (τῷ ἀνειδέῳ) B 242,6 

σύμμικτος. ἐν τοῖς σ. θεωρήμασι B 179,11 

265,1 

συμμύστης B 339,16 

συμπεραίνειν. συμπεραίνων τὰ εἰρημένα 

Α 117,27 sim. 192,3 204.10 logice 

A 113,27 177,4 252,34 253,8 302,16.17 

τὶ A 64,24 86,7 241,30 251,1 259,14 

310,81 B 8,5 56,29 135,16 293,24 πρός 

tt ἃ 265,20 2606,82 sq. pass. A 183, 

11. 12 248,26 257,9 B 129,18 286,2 

med. τὰ προβληϑέντα et sim. A 10,24 

145,81 B 254,2 211,10 298,28 320,19 

logiee Β 136,12. 18 167,1 τὶ A 11,33 
969,5 B 66,17 132,831 

συμπέρασμα εἶδος τῶν συλλογισμῶν Α 6,12 

210,17 B 316,29 οὗ Évexa Ὁ 99,92 

expl. À 11,26 sq. 22,6sq. 242,2 sq. B 30,1 

cf. 5,22 91,1.2 96,2sq. 121 sq. opp. 
NM Mi^ 
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συλλογισμός À 256,80 cf. 475,9.4 opp. 

τὸ πρόβλημα B 336,0sq. cf. 128,25. opp. 

τὸ πρᾶγμα Β 324,5 sq. 

ταῖς προτάσεσι σημαινόμενα αἴτιά ἐστι τῶν 

τοῦ συμπεράσματος σημαινομένων ἡ 35,90 

ὡρισμένον 

οὐ πάντως τὰ ἐν 

ὡρισμένων οὐσῶν τῶν πρ. 

συνάγεται καὶ τὸ G., ἀορίστων δὲ ἀόριστον 

Α 56,9 ἐπὶ 
χείρονι τῶν προτάσεων ἕπεται τὸ σ. 

A "1,04Ààia B 56,9 290,9 
μιᾶς προτάσεως σ. γενέσῆδαι D 376,24 

αἴτια τοῦ σ. Opp. πιϑανὰ τεχμήρια Β 21,18 

σ. διανοίας ἃ 2,11 cf. 3,28 

Α 266,7 sq. 

λαμβάνειν B 52,18.19 

80 428,12 

συμπεριλαμβάνειν τινί A 339,15.16. pass. 

A 219,892.33 ἔν τινι Α 384,31 

συμπέττειν τὰ βρώματα B 417,14 

συμπίπτειν geom. B 36,93 10.10.15 100,12 

124,25 129,15 151,2. 16. 155,13 sq. al. 
συμπλέχειν B 274,15. τὰ συμπεράσματα 

A 8,29 τὰ ἀξιώματα B 48,15 τὰς προ- 

τάσεις Α 67,14. 141.10 110.14 241,16 

339,10 συλλογιστικῶς, ἀσυλλογίστως A 

321,9 B 151,3.5 159,8 αἱ διαφοραὶ 

τοιῶσδε συμπλεχόμεναι Α 312,24 τὸν 

συλλογισμόν Α 3231.23 χατηγορικῶς, ὑπο- 

ϑετιχῶς B 82.33 83,5 τοὺς τρεῖς ὅρους 
Α 336,15 ὑγιῶς D 162,11. χατὰ γενιχὴν 

πτῶσιν et sim. À 335,14 336,4 338,5.18 

340,28 842,22 τινί A 2,28. 33 3,2. 4 sq. 
16,21 40,25 80,18 146,21.26 141,9 

282,50. 33 340,17. 18 al. B 312,30 316.4 
πρός τι À 237,16 B 227,21 μετά τινος 

Α 308,24.30 311,9 συμπεπλεγμέναι χάτη- 

γορίαι (opp. ἁπλαῖ) expl. ἃ 343.26 sq. 

B 251,226 συμπεπλεγμένως B 275,19 

χατηγορεῖσϑαι opp. ἰδία B 344,5. 12 

συμπληροῦν τὴν πρότασιν B 136,8 pass. 

(ὑπό, ix) A 67,3.9 PB 239,21 geom. 

103,19 104,4 
συμπλήρωσις (ἡμέρα) DB 383,9 991,10 

τῆς οὐσίας B 60,29 239,15. 16 
συμπληρωτιχός B 313,01 

συμπλοκὴ (τῆς δόξης) πρὸς τὴν φαντασίαν 

Α 8,18 περὶ 

τῆς κατὰ τὰς πτώσεις τῶν ὅρων σ. À 

848,14 τῶν προτάσεων A 67,16 68,10 sq. 

15,28 118,15.18 156,14 298,13 329,15 
B 162,9. 10. 315,9 376,90 296,32. 94 

πάντων τῶν σχημάτων τῇ 

ἀδύνατον ἐχ 

τινὸς πρός τι 

ὡς ἐν συμπεράσματι παρα- 

c. τὸ λέγον A 107, 

ὕλης καὶ εἴδους B 261,5 

συναιρεῖν 523 

ἀληϑεύειν διὰ τὴν συμπλοχὴν τῶν προτά- 

σεων opp. διὰ τὴν ὕλην Α 349,90 συλλο- 

γιστικαί, ἀσυλλόγιστοι ἃ 67,16 298,18 

852,0 ἃ]. B 151,21 190,26 τοῦ συλλο- 
A 310,21 ὑποθετιχὴῆ B 83,8 

ἀποφατιχή À 245,24 246,6 μετὰ συμ- 

πλοχῆς ἀποφάσεως ibid 14. 

συμπροέρχεσϑαι logice B 227,22 

γισμοῦ 

συμπτύσσειν. ὁρισμὸς συνεπτυγμένος Β8771,19 

σύμπτωμα lgice B 31,8 73,27 sq. 18,3. 

11 sq. 79,8sq. 26 80,21 sq. 272,20 sq 

216,5. 28 271,1 281,11. τὰ τῷ ἡλίῳ ἴδια 
συμβαίνοντα c. B 12,28 

τεχμαιρομένη B. 299,18. 19 

συμφέρειν eic Α 280,25.217 347,90. cf. 

4171,9(?) τὸ συμφέρον Α 264,22. 23 

συμφϑείρειν pass. τοῖς σώμασιν B 321,1.2 

συμφύεσθαι perf. πᾶσι B 127,22 sq. 129,27 

σύμφυτος B 433,13. 28 sq. 

συμφωνεῖν τινι Α 249,5 

ἀπό τινων σ. 

συμφωνία τῶν φϑόγγων τῶν ὀξέων xal τῶν 

βαρέων DB 308,28 

σύμφωνος ἁρμονία, λόγος B 117,19sq. 118, 

l1sq. 180,8.9 sq. τιν A. 318,19 B. 15,17 

συμψεύδεσθαι Α 319,1.2 

σύμψηφος (coni. συγχατηγόρους) A 33,19 

συνάγειν contrahere Β 182,23. (coni. ἀπου- 

Àoov) 21 

χατὰ μέρος ὑπὸ τοῦ "A. ἀποδειχνύμενα (cf. 

Add. et Corr. A 69,36 B 60,18 

τάξιν B 157,15 εἰς ἕν. B 311,21 «oic 

ἄκρους (opp. διιστάναι) A 256,16 239,7. 8 

B 80,9 τὸν ἐλάττονα ὅρον πρὸς τὸν μείζονα 

A 112,21 i. q. συλλογίζεσθαι A 3,52 saepe 

B 51,16 55,21 58,14 al. ἐξ ἀνάγχης opp. 

διὰ τῶν «etucvov Α 236,12 

colligere συνάγοντας ἤδη τὰ 

χατὰ 

ἀληϑοῦς 
ὄντος τοῦ συναχϑέντος, οὐ μὴν κατὰ συλλο- 

γισμὸν συναχϑέντος A 324,29 ἔλεγχον 

συναγαγεῖν A 462,8 — συνάξαι Α 117,21 

391,14. 15 402,26 407,30 423,23 425,8sq. 
460,14 461,22: 29.30 479,27. 30 B 358,20 

403,5 435,26 
συναγω γή (coni. σύνϑεσις) πλειόνων λόγων 

Α ὅ,22 
συναγωγὸς τῶν ἄχρων ὅρων B 92,32 333,21 

συνάδειν τινί Α 3178,22 B 218,23 cf. 

308,22 n. 
συναϑροίζειν pass. B 183,28 (μνῆμαι) 

425,20 
συναιρεῖν τὸ ὅλον B 152,1] συνελόντι 

εἰπεῖν A 54,75 om. εἰπεῖν A 285,5 



524 συναισϑάνεσϑαι 

συναισθάνεσθαι Α 184,226 B 51.15 τοῦ 

συμπεράσματος A 262,8 

συναχτιχὸς τοῦ συλλογισμοῦ Α 88,18 at 

(προσεχῶς) τοῦ συμπεράσματος σ. (προτά- 

cete) Α 815.15.10 B 91,26 162,30 163,6 

συναληϑεύειν A 42,19.20.28 80,94. 25 

(coni. ἰσοδυναμεῖ) 83,12 84,21 149,4. 9 

sq. 180,19 365,7 367,22 sq. 373,1 sq. 

426,24 428,13 445,9 B 127,15 135,9 

136,21 sq. 139,8 140,5 sq. 141,2 144,12 

328,9 al. 

συναμφότερος. τὸ 9. Α 18,6 B 109,13 sq. 

συναναιρεῖν (opp. συνεισφέρειν) A 14,30 sq. 

16,22. 1612^sq- 5B: * 18:10 8080,92 

τινί Α 16,2. 4. 167,6 sq. 321,6 B 80,24 

297,98 
συνανατέλλειν astron. (τοῖς νοτίοις) Β 180, 

21 

συναναφαίνειν pass. B 366,50 368,21. 22 

sq. 910,1. τινί Α 43,24. 319,14 

συναποδειχνύναι B 359,22 pass. B 110,2 

ἐν τούτοις Α 80,10 τούτῳ B 360,11. 12 

συνάπτειν. ἵν᾽ ἡ οὕτω συνημμένον B 163,29 

τοὺς ὅρους Α 64,29 τοὺς ἄχρους A 388,9 

309,18. 21 512,11 τὰς προτάσεις A 262,14 

τί τινι B 430,9. gramm. A 329,94. logice 

ταύτῃ τὸ συμπέρασμα D 55,26. ταῦτα ἀλλή- 

λοις Α 242,94 348,28 τὸν μείζονα ὅρον τῷ 

ἐλάττον! et sim. A 89,94 113,13 124,15 

413,10. 11. 18 474,12. 475,26. Β 80,12 

συλλογιστικῶς DB 158,23. πρὸς ἑαυτούς 

A 458,9 συνημμέναι εἰσὶν αἱ προτάσεις 

πρός τε τὸ ἀϑάνατον χαὶ τὴν ψυχήν 

A 250,7 :intr. πρός vt A 241,19 /249, 

τινί ἃ 392,6 

dist. 7 

21.29 250,2. 4. 21. 458,8 

συνημμένον expl. ἃ 242,26 sq. 

μετάληψις, ἡ πρόσληψις A 252,5 sq. 302, 

28.91 358,2sq. οἷ. B 43,18. 24 83,11 

84,8 

συναριθμεῖν τι ταῖς οὐσίαις D 938,90 pass. 

τοῖς οὖσι Β 266,52 

συναύξειν pass. τινί B 31778. 26 

συνδεῖν τοὺς ὅρους Α 26,26 τὰ ἄχρα (opp. 

διίστησιν) A 32,11 64,25 800,1 B 30,15.20 

ὅταν συνδέωνται οἱ μέσοι ὅροι Α 458,13 

τὰς προτάσεις D 976,2 

δύνδεσμος.- εἷς λόγος τῷ σ..- B 319,9. 10 

gramm. ἃ 25,4 189,11 456.11 B 252,12 

διχζευχτιχός, παραδιαζευχτιχός Α [11,24 

18,238. 245,9 αἰτιολογικός A 568,12 B 

321,11. 12 

I INDEX 

συνδιαλέγεσθαι Α 278,1 

συνεγγίζειν τῷ ἀναγχαίῳ A 126,15 154,10 

συνεισάγειν logice B 44,19 133,27 398, 

15. 16 424,4 

συνεισφέρειν (opp. συναναιρεῖν) Α 14,30. 

81 54. 16,23 84,2 
συνεχδοχή. κατὰ συνεχδοχήν B 151,10 

συνεχτιχός τινος (προτάσει) Α 318,30 

superl. A 263,4. 9 319,3. 4 

συνελέγχειν pass. A 351,283.24 
224,90 

συνεξαλλάττειν pass. τινί B 386,3 sq. 

Ἐσυνεξισάζειν Β 430,29 

συνέπεσϑαι ἀλλήλοις B 808,22) 395,12 

συνεπινοεῖν χατὰ παράλειψιν B 52,24 pass. 

A 88,117 B 52,20 136,8 

συνεπιφέρειν logiee ἑαυτῷ Α 385,22 

συνέρχεσϑαι εἰς γάμον Α 321,30 

εἰς βοήϑειαν Β 436,21. 

συνέχεια Opp. τὸ διωρισμένον A 15,28. τοῦ 

λόγου D 384,4. χατὰ συνέχειαν A 200,16 

264,18 B 160,10.11 219,30 230,25.30 

231,4 254,4 261,2 309,8 392,93 

συνεχής coni ἀδιάχοπος B 387,90 opp. 

σύστοιχης B 305,14 opp. διῃρημένος B 

394,5. 6. opp. ἐφεξῆς B 391,27. 28 392, 

15. 81 sq. τινί ἃ 264,13. 14. 412,30 

456,10 B 305,12 390,28.29 «6 c. B 
187,20 sq. 188,18 sq. 302,14 395,2 def. 

B 390,20.22 ᾿εἴδος τοῦ ποσοῦ B 303,26 

cf. A 15,11. ἐπ᾽ ἄπειρον διαιρετόν B 225, 

27 sq. 393,94 ef. 919,97 958,21 394,5 
opp. διωρισμένον Α 15,17. 26. 21 B 304, 

2.8 314,5 320,14 321,13 συνεχῶς zai 

xav. εὐϑεῖαν χεῖνται ot ὅροι B 374,23 

συνεχίζειν B 390,17. pass. ibid. 14. 15 sq. 
τινί ibid. 19 (opp. διαιρεῖσϑαι) 394,7. 28 

συνηγορεῖν τινι Α 123,18. 26 124,8 

συνήϑεια. ἐν cj c. Α 49,19 243,8 333,12 

B 9,1 πρὸς τὴν ἡμετέραν o. B 269,18 

συνήϑης B 50,21 τινί A 26,6 46,21. συνήϑως 

B 241,21 

σύνθεσις A 14,02 (εὐάρμοστος) B 385,8 

opp. διαίρεσις Α 26,9 sq. τῶν φωνῶν 

A 16,16. 17 πρώτη τῶν ἁπλῶν φωνῶν 

A 4.94 δ.2 μονάδων B 336,30 

νερῶν τοῦ ὁρισμοῦ B 399,59 μεριχεύει τὸ 

πρᾶγμα: B 888,4. ὃ opp. ἀνάλυσις A 5, 

21sq. B 164,8 expl. B 162.22sq. ὅσα χατὰ 

σύνϑθεσίν τινων τὸ εἶναι ἔχουσιν Α 2,27 

syllogistica A 75,51 112,20 114,31 352,21 

τινί B 

τούτῳ 

τῶν 
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2 61,12 356,1 sq. 

τὴν τούτων σ. τεχνικῶς ποιησάμενον B 

5,22 

συνϑετικός. ἔδε 

γράψαι (scil. τὴν περὶ τῶν συλλογισμῶν 

τῶν προτάσεων A 1,1]. 

εἰ γὰρ μᾶλλον Συνϑετιχὰ ἐπι- 

πραγματείαν) A 5,29. 24 

σύνϑετος Α 5,11 14.18 sq. 16,17. 18. 26. 28 
297.28 328.28 329.11 330,92 331,8 sq. 

B 335,35 336,21 sq. 375,17 402.16 
compar. A 10,93 13,26. 29 14.9 sq. 

B 300.16 501,10 τὰ σ. ἔχει ἐν ἑαυτοῖς 

τὴν τῶν ἁπλῶν σημασίαν A 16.10.11 

πρότερα ἡμῖν xal γνωριμώτερα Β 990.28 

367,2 σώματα B 35.21 26754 συλλο- 

γισμός opp. ἁπλοῦς Α 36,9 251,29 259, 

21 265,24 264,10 353,20sq. B 53.9 

(eoni. ἐκ προσυλλογισμῶν χατεσχευασμένος) 

95.14 289,16 ὁρισμός B 315.29 514.14 
915,6. 18 ἀριϑμοί def. B 62,6 πρῶτοι 

δεύτεροι xai c. B 391,32 sq. 

συν ϑή χη. κατὰ συνθήχην Α 358,4 8x συνϑή- 
χης A 359,15 sq. 

σύνϑημα τῶν μερῶν B 399,2 

χαὶ G., 

συνϑηρᾶν pass. διὰ, ἐχ τῆς ἀποδείξεως B 

316,14 391,22 

39vtévat τὸν ὁρισμόν et sim. A 11,13 B 132, 

3.1 215,18 ὅτι B 405,25 

συνιστάναι, συνιστᾶν τὸν ὁρισμόν B 335,26 

852,5 959,9 402,8 τοὺς μεριχοὺς ἀνϑρώ- 
ποὺς B 458,4. pass. ὁ ὁρισμὸς ix B 404,9 

409,13 ἀπό B 354,3 geom. 179,8 183, 
14. 15 361,15 812,19 συστήσασϑαι τετρά- 

1ovov B 111,930 sim. 361,11 med. intr. 

B 395,26. (εἰς νέφος) 84 420,31 421,21 
422,24 πάλιν συστῆναι ταύτην (τὴν μάχην) 

B 436,50 geom. 162,20 προτάσεις A 

217,92 28,25 συζυγίαι (opp. ἀσύστατοί 

εἰσιν) A 40,36 41,22.51 42,2 sq. coni. 
ποιοῦσι συλλογισμόν Α 289,11 εἰ ἄρα 

δύναται συστῆναι scil. τὰ ἐναντία A 450,11 

ἐν τῷ αὐτῷ γένει B 08,,39 àx A 14,34 

841,22 B 335,24 336,91 384,5 433,5 
431,18 458,2 perf. A 20,9 315,16 B 
22.1 121,2 238,27 239,19 258,33 384,7. 8 
491,92 τὰ «x«W' ὁλοχληρίαν συνεστῶτα 

B 383,8 sq. 

συνοδεύειν τῷ ἡλίῳ B 422,13 sq. 
σύνοδος astron. B 92,17 331,28 (v. n.) 

συνομολογεῖν A 129,19 

συνορᾶν Α 35,16 232,92 512,13. 11 316,19 

911,11 4]. B 90,4 162,27. 28 233,90 

συνυπάρχειν 595 

συνουσία plur. (χοινα A 2,30 4,22. 25 

(διαλεχτιχαῦ B 141,24 154,18 155,17 

156,4. ix τῶν c. ᾿Αμμωνίου A 1,3 B 1,2 

συνουσιοῦν perf. pass. τινί B. 214,50 

σύνταγμα À 5,4 ω διδάσχον B 334,25 

σύνταξις gramm. 9,24 330,3 B 216, 

10. 12. τοῦ den τοῦ ῥητοῦ B 231,13 
302,95 'EAXknvtxGs τὰς G. τοῦ 

A 235,24 

συντάττειν (coni. τεχνῶσαι) χανόσι τισὶ σύγ- 

102492 Αθ.17 gramm. Β 929,2 408,24 τινί 

A 28,11 62,28 63,1 sq. 151,19. 20 271,30 

218,12 344,21. 28 365,21 380,9 B 25,25 

136,0 155,24 339,13 πρός τι A 9.238 B 

λόγου ἀπο- 

διδόναι 

163,29 

συντείνειν εἰς, πρός B 23,7.8 42,1. 258,32 

"9714 «vt À 4.12.8 

συντελεῖν τινι (Opp. λυμαίνεσϑαι) A 8,22 

B 141,25 εἰς A 18,10 449,20 B 68,19 

109,5 139,25 241,12 (συντελέσεῦ B 352,16 

404.16 

συντέμνειν. ἵνα συντέμω τὸν λόγον B 15,29 

συντηρεῖν pass. τὰ σχεύη Β 318,6 

συντιϑέναι Α 21,11 B 351,4. 399,14 opp. 

διαιρεῖν À 26,10 sq. — dist. προστιϑέναι 

A 27,30 opp. ἀναλύειν À 5,91 γραμμάς 

A 67,5 τοὺς ἁπλοῦς λόγους Α 5,3.6 

συζυγίας A 110,11 τρόπους ἃ 114,28 

τὰς προτάσεις Α 113,4 354,5 B 289,11] 

τὸν συλλογισμόν À 354,20. 24 sq. 

(τὴν μείζονα) μετὰ τοῦ συμπεράσματος B 

55,24 pass. ἐξ B 261,6 335,95 398,5.10 

συντομία B 50,21 διὰ συντομίαν B 118,14 

συντομίας γάρι» A 33,15 317,95 

σύντομος λόγος B 356,2 ἦϑος Α 46,21 τὴν 

συντομωτέραν ἥξει Β 142,18 διὰ συντόμου 

A 480,2.8 συντόμως Α 21,12 68,34 

201,16 305,5 318,25 B 145,17 200,8 
250,29 306,10 ἵνα c. eizo A 511,0 

B 15,1 70,4 210,28 σ. εἰπεῖν Α 200,11 

B 201,26 

συντρέχειν logice B 11,14. ἐπί τινος B 69,8 

ἐν B 346,12 εἰς ταὐτόν τινι B 20,24 

68, τινί B 119,2 

ὑπάρχοντι (ἐνδεχόμενον) et sim. ἃ 194, 

6.16.24 219,17. 18 233,17 238,16 c. 

inf. B 31,13 

συνυπάγειν logice pass. τινί B. 409,21. 22 

συνυπαχούειν B 52,21 pass. τινί B 51,23 

συνύπαρξις Α 213,11 

συνυπάρχειν Β 918,65ᾳ. ἀλλήλοις Α 218,10 

ταύτην 

τὸ συντρέχον τῷ 



526 συνωϑεῖν 

συνωϑεῖν εἰς ἄτοπον τὸν προσδιαλεγόμενον 

Ρ 144,18 
συνωνύμως κατηγορεῖσϑαι opp. ὁμωνύμως 

B 361,8 
συσχοπεῖν ἃ 465,22 

συσσημαίνειν pass. τινί Α 50,20 

συσσήπεσθαι D 318,15 

σύστασις B 382,95 τοῦ γένους opp. διαίρεσις 

A 18,17 & D 

335,82 logice σύστασιν ἔχειν opp. ἀσυστά- 

τοὺς εἶναι À 41,95 282,25 

συστατιχαὶ διαφοραί Α 13,12 32,27 311,8 

B 349,6 361,5 400,22 412,15 opp. διαι- 
ρετιχαί Α 17,29 sq. 

συστέλλειν pass. B 420, sq. 

τοῦ ὑποχειμένου Α 100,50 

συστοιχία. Β 209,4 412,21 sq. expl. B 189, 

llsq. “τῆς “αὐτῆς c. A 319,28 

B 208,6. 10 

A 312,26 

σύστοιχος (opp. συνεχής) B 305,14 sq. 

306,6. 1 τινί Α 455,5 

συστολὴ τοῦ ϑερμοῦ B 419,95 420,22 

σφαγή B 64,10. 12. (χαιρία) 28 sq. 

σφαῖρα B 9,31 sq. 31,17. «tvoupévr B 300, 

19 sq. ἐν τῇ ὑπὸ τὴν ὀρϑὴν σφ. οἰκήσει 

B 175,24 sq. 

σφαιριχός: ὁ χόσμος B 12,28 

A 252,20 τὰ ἄστρα A 8ῦ8,8 sq. ἡ σελήνη, 

τὸ σχῆμα αὐτῆς B 28,10 31,24 sq. 49,8 

299,19 338,28 343,22 ἡ γὴ B 239,82 

τὰ Θεοδοσίου σφ. Β 300,18 

σφαιροειδής: ἡ σελήνη A 35,25.26 B 31, 

21 49,3 96,21 sq. (σφ. ἔχειν σῶμα) 

97,27 98,2 168,27 sq. 239,1 299,16 sq. 

ij Tj B 239,30 240,2 sq. ἐν σφ. σώματι 

jj τοῦ ἡλίου κίνησις γίνεται Β 421,19 

σφάλλειν pass. κατὰ τὸ ποσόν Α 91,28..29 

σφάλμα γραφιχόν A. 145,0 261,27 

σφάττειν pass. B 64,10. 29 

σφοδρότης τοῦ ἀνέμου B 381,10 

σφοδρότητος B 390,16 421,16 

σφυγμικός. ἡ o. ἐπιστήμη B 214,8 χίνησις 

B 385,16. 17 

σφύρα Α 1,33 sq. 

σχέσις. τῇ Gy. διαφέρουσιν opp. τῷ bmo- 

χειμένῳ ταὐτά εἰσι Α 11.20.21 12,11 

22,0 18,5 B ΠΥ. 19:9 32,22 128,24 
171,8 κχατὰ σχέσιν διαφέρειν Α 39,15 

δύο σχέσεων οὐσῶν ἐν ταῖς προτάσεσι À 

12,9 κατὰ τὴν διάφορον τοῦ μέσου πρὸς 

τὴν σ. ἔχειν B 381,13 

ὁ dptüpóc 

expl. 

τὴν αὐτὴν σώζοιεν ἂν G. 

τὰ οὐράνια 

μετὰ 

I INDEX 

τοὺς ἄχρους Gy. Α 65,9 ef. 101,5 ἐκ τῆς 

τοῦ μέσου σχέσεως τὸ σχῆμα εὑρίσχοντα 

A 2324,28 τῶν ἄχρων πρὸς ἀλλήλους B 

90,22 A 256,15 τοῦ ὑποχειμένου A 333,98 

σχέσιν ἔχειν πρός τι Α 249,17 260,1 sq. 

261,20 sq. B Τῦ,1 228,28, 21 διάφορον 

ἔχουσι σχέσιν οἱ ἄκροι πρὸς τὸν μέσον Α 

61,25 ef. 256,15. 16 251,1 sq. 298,28 sq. 
B 267,21 

σχῆμα coni. μορφή A 3,11 opp. χρῶμα B 

214,20 428,8 geom. A 17,10 66,33 sq. 

al. B 182,15 sq. 265,5 al. opp. γραμμή 

A 84,29 B 63,2 265,29. ἁπλῶς B 100,18 

αὐτὰ xnU' αὑτὰ τὰ Gy. ἄνευ πάσης 

ὕλης B 300,10 ὅμοια def. B 428,10 sq. 
logice A 5,90 συλλογιστικόν A 3,33 53,10 

323,26 al. B 24,9 τρία B 233,5.14 ἡ 
διαφορὰ τῶν τριῶν ἀναφαίνεται Gy. Α 64, 

82 sq. αἰτία τῆς εἰρημένης τάξεως τῶν 

Gy. A 65,4 sq. 06,7 sq. ef. 86,12. πρῶτον, 

δεύτερον, τρίτον expl. A 65,16 sq. χάλ- 

λιστόν τε καὶ ἀποδείξει πρεπωδέστατον ibid. 

30 περὶ τῆς ὀνομασίας αὐτῶν, διὰ τί σχήμα- 

τα αὐτὰ ὁ Ἂ. ἐκάλεσεν A 66,28 sq. cf. 85,93 
190,9. 10 πρῶτον καὶ δεύτερον καὶ τρίτον 

καλῶν A 85,8 ἔοιχε τῇ μὲν ἀποδειχτιχῇ 

. τὸ δὲ δεύτερον τῇ 
διαλεχτικῇ ... τὸ δὲ τρίτον τῷ σοφιστιχῷ 

ἔοιχεν Α 86,6 sq. cf. Β 188,7 sq. πόσα 

δεῖ παραφυλάττεσϑαι xal ποῖα ἐπὶ τῶν 

τριῶν σχημάτων Α 69,935 sq. ef. 297,11 sq. 

B 314,27 sq. 315,18 341,21 sq. τὰ ἴδια 

τοῦ πρώτου Gy. À 70,10 202,15 B 374, 

22 sq. χαραχτηριστιχὸν ἐν πρώτῳ cy. À 

188,8 τὸ ἴδιον τοῦ δευτέρου σχήματος 

A 92,3.4 95,8 97,26 221,21 228,6 B 
56,25 82,92 88,1 183,11 203,6 204,8. 4 

314,24 ἴδιον τοῦ τρίτου cy. A 100,21 

104,21 107,18 229,25 236,2 τὸ τρίτον 

gy. ὅλα μερικὰ συνάγει A 86,12 B 56,38 

183,11 185,25 232,8." 314,24 αὐτὰ 

X49 αὑτὰ τὰ Gy. ἔχει τὸ ἀναγχαῖον A 
298,31 ἀτελῇ λέγονται εἶναι τὰ σχ., τὸ 

δεύτερον al τὸ τρίτον, διότι μὴ προφανῆ 

τοῦ Oy. 

τὸ πρῶτον σχῆμα. 

τὴν ἀνάγχην ἔχουσιν ibid. 33 

ἐρρωμένου DB 95,29 ἐρρωμένος χατὰ τὸ 

9j. Opp. κατὰ τὴν ὕλην μόνον τὸ ψεῦδος 

λαμβάνων B 203,9 παρὰ τὸ Gy. ἡμαρτη- 

μένοι συλλογισμοί Β 108,19 sq. οἵ. 152, 

1. 117 sq. διὰ τὸ cy. opp. διὰ τὰς προτά- 

σεις B 291,31 ἀνάλυσις τῶν συλλογισμῶν 
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εἰς τὰ oy. B 335,1] sq. 336,1 v. τέλειος, 

τελειοῦν  — τὰς χατὰ τὸ Gy. ἀποφατικάς 

A 150,16 χκαταφατιχαὶ τῷ Gy. Α 151,22 

cf. 160,9 sq. 
σχηματίξειν τοὺς τρόπους Α 28,14. pass. Β 

900,19 
σχίξειν pass. (τὸ ἱστίον) Β 381,9 

σχιζόπτερος opp. ὁλόπτερος DB 404,81 sq. 

408,23. 24 418,1 sq. 
σχολή B 141,14 σχολὴν ἄγειν Α 4,23 

σχολικαὶ ἀποσημειώσεις A 1,2 B 1,2 

σώζειν τὴν ἑαυτοῦ προσηγορίαν τε wal τάξιν 

A 65,0 τὸ (wv A 229,20 pass. ἡ 

(αὐτὴ) ἀντιστροφή A 61,6 516,7. τὰ τοῦ 

σχήματος ἴδια A 357,11. 1; αὐτὴ ἀκολουϑία 

A 878,9 ἀναλογία B 14,10. 11 

σῶμα. πᾶν G. τὸ ἐν γενέσει ἢ βαρὺ ἢ κοῦφον 

B 67,17 ef. 08,11 τριχῇ διαστατόν B 19], 

13 214,70 ἡἣ τῶν φυσιχῶν σ. εἰς τὰ τέσσαρα 

στοιχεῖα ἀναγωγή Α 5,18 ef. B 25,20 sq. 

34,24 τὰ £x τῆς συμπλοχῆς τούτων (ὕλης 

καὶ εἴδους) πρώτως συντεϑειμένα o. B 261,6 

ef. 810,33 τὸ τοῦ c. ἀγαϑόν opp. τῆς 

ψυχῆς B 280,6 saepe in exemplis: A 15, 

14 sq. 16,1 27,28 sq. 81,7 127,27 213, 

1564. 218,21 281,22 sq. 288,12 sq. 319,27 
354,1 sq. B 5,18 74,26 sq. 186,7 187,1.2 

189,12.13 191,30 193,23.24 214,33 242, 

19 253,22 264,5 304,25 al. 

σῶος. ἔχειν τι σῶον B 421,10 

σωφροσύνη A 845,10 313,8 

Ἴ άξις. τὸ τάξεως αἴτιον Α 263,26 264, 

8. 11] sq. 7j κατὰ φύσιν ἀντέστραπται τ. 

B 231,21 ἡ ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ἡ ἐν τῷ 

χόσμῳ τ. οὐκ ἐκ ταὐτομάτου B 243,3. 4 ἣ 

κατὰ τὸν χρόνον τοῦ αἰτίου τε χαὶ τοῦ αἰτια- 

τοῦ i. q. γένεσις B 381,20 sq. ἀναγνώ- 

σεως ἃ 1,8 4,30 τῶν ὅρων A 41,8 sq. 

(τοῦ μέσου) 65,1 sq. 129,5 193,20 283,26 
410,28 B 295,1 προτάσεων A 45,21 218,1 

B 295,20 τοῦ δευτέρου τρόπου A 114,28 

xarà τὴν προτεϑεῖσαν τ. À 12,16 πρό- 

τερον εἶναι χατὰ τὴν τ. À 804,10 τῇ 

τάξει B 3,2 ὑφειμένος, προηγούμενος τῇ 

Tt. Α 14,134. χατὰ τάξιν Α 463,28 — 

ἡ τοῦ μέσου, τοῦ ὑποχειμένου τ. Α 65,15 

810,8 ἐν ὑποχειμένου τάξει B 187,8 

χρείττων, ἀμείνων Α θῦ.9.18 πρώτην, 

τέλειος 52 

pécrv, ἐσχάτην τ. ἀπειληφέναι, ἔχειν À 65. 

18. 20 61,1 54. 14,7 101,6.8 119,14 268,16 

ταπεινοῦν pass. opp. ἀλαζονεύεσθαι B 413,9 

ταράττειν À 93,9 

deus B 214,32 

δεύτερον Α 11,0 pass. κατὰ τὴν ἀντίϑεσιν A 

150,20. 21 

A 804.27 πρός τινι ἃ 151,21 ἐπί τινος 

A* 141,29 B: Θ9. 1 5nó ^c B:119,26 

197,20 εἰς ἕν B 337,20 2v B 397,19 

ὡς ἐν παραδείγματι Α 112,20 

τάττειν. ὁ τάξας |. e. 

ὁμοίως τινί (coni. ἰσοδυναμεῖ) 

τετάξεται 

ἐν χατηγορουμένοις A 219,99 ἐν ὑποκει- 

uévoo μοίρᾳ A 214,2 ἐν τῇ ἐλάττονι 

προτάσει Β 292,28 

ταῦρος astron. (Arati) B 167,9 180,22 

ταυτίξειν (coni. εἰς ἕν τάττει) B 337,20. 25 

ταυτίζεσϑαι B 348,6 318,28.29.30 τὸ 

ταυτιζόμενα B 2319,26 

ταυτολογεῖν B 96,28 

ταυτός B 364,90. 22 sq. 313,30 413,22 
ταυτότης Α 288,1 292,92 

τάφος ἈΑχιλέως A 167,27. 28 

τ. τῶν προγόνων B 326,91 sq. 

τάχα fortasse A 16,19 

τε γάρ Α 392,92 

τέγος Α 941,19 

τείνειν τὸν λόγον πρός τι B 258,,,1 ὡς 

ὰ 

τιμᾶν τοὺς 

πρὸς τὸ παράδειγμα αὐτῷ τείνει ὁ λόγος 

B 215.90 
τεχμαίρεσϑαι ἀπό τινων συμπτωμάτων B 

299,19 

424,14 

τεκμήριον B 51,29 
περάσματος B 21,13 opp. ἀπόδειξις B 26,14 

dist. σημεῖον A 481,1 sq. 482,20 ef. B 5256 

τὸ ἄλυτον τῶν c. B 31,16 ἄλυτά ἐστι B 

32,6 49,7. 11 

τεχμηριώῴδης: εἶδος τῆς δείξεως coni. ἄλυτον 

def. B 31,11 sq. δεῖξις B 50,8 168,22 

170,97 297,19 (τὸ ὅλον τοῦτο) τ. ἀπό- 

δειξις opp. χυρίως ἀπόδειξις B 49,12. I9 

169,8 886,31 συλλογισμός B 424,13. 23. 54 

τεχτονιχή Α 7,25 sq. B 285,7 

τέχτων À 71,26 sq. B 2,26 

τελεῖν logice ὑπό τι Β 181,19 

τέλειος. τοῖς τ. ποιεῖσϑαι τὴν ἀπόδοσιν A 

1,11 ὁρισμός B 409,1 συλλογισμοί expl. 

A 11,36 72,25 sq. (eompar.) 114,17. 18 

116,925 157,27 163,9 194,06.9 195,95 

198,10 242,16 τὸ τ. elo; τοῦ πρώτου 

σχήματος A 12,320 δι᾽ αὐτοῦ τὰ λοιπὰ 

ἐχ τοῦ ὑστέρου τὸ πρῶτον Β 

opp. αἴτια τοῦ Gup- 
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σχήματα τὸ τ. ἴσχει 114,9 τοὺς ἐν τῷ 

πρώτῳ σχήματι συλλογισμοὺς πάντας πάν- 

τῶν τῶν ἄλλων τελειοτέρους χτὰ. ibid. 

16 sq. συζυγίαι A 102,7 προτάσεις Α 

164,20 ἀγωγὴ τοῦ συλλογισμοῦ A 868,31 

τελειοτάτην ἂν ἔχοιμεν τὴν συλλογιστιχὴν 

ἕξιν Α 315,13 τελείως ἐχϑώμεϑα A 282,23 

ἐπισυνάγειν B. 438,17 

τελειότης A 250,83 255,99 

332,7 

τελειοῦν pass. (ἡ ἡμετέρα Ψυχή) B 332,21 

390,27  logice- διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, τῇ 

τοῦ νοῦ B 

εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ sim. A 

12,28 114,9.12 133,5 (opp. διὰ τῆς 

ἀδυνάτου δείξεως) 163,24 2938,34 248,9 

Β 184,26 

τελείωσις. δεῖσθαι εἰς τ. Α 256,] 309,2 

B 286,35 

τελειωτιχός. τὸ T. πάντως οὐσία τίς ἐστι 

B 250,37 

τελευταῖος. ἐν τοῖς τ, ("Avalott«oic) 

opp. ἐν τοῖς πρώτοις A 10,19 διαφοραί 

A 11,12 τελευταῖον δέ adv. B 52,9 

τελευτᾶν logice εἰς B 26,10. 11 εἰς τὰ 

ἄτομα B 259,10. 11 

τελικός. τ. αἴτιον Opp. εἰδικόν, ὑλιχόν 

ποιητιχόν B 280,12 282.11.16 878,26 sq. 

385,90 sq. 397,12 τ. αἰτία opp. ὑλιχή 

b 582,90 sq. 

τέλος opp. ἀρχή B 156,15 τῆς ὁδοῦ A 458,6 

τῆς λογιχῆς πραγματείας B 1,5.10 2,23 

τῆς ἰατρικῆς, τῆς κυβερνητιχῆς B 380,84. 

95 προαιρετόν expl. ibid. 28 τεχνητόν 

expl. B 381,1.8 opp. ὕλη A 1,5. opp. τὰ 

πρὸς τὸ τ. B 331,16 sq. πάντα τὰ πρὸ 

τοῦ τ. πρὸς τὸ τ. ἀναφέρεται Α 10,20 

τὸ ἀγαϑόν B 385,91 τυχεῖν τοῦ τ. 

τὸν ἐρῶντα A 412,22 τέλος λαμβάνειν A 

10,22 ἔχειν A 89,21 εἰς τέλος ἐχ- 

βέβηχεν Β 380,28 πρὸς τέλος ἀγομένου 

coni. ἐλαττουμένου (τοῦ μηνός) B 422,1 

ἐν τῷ τ. Α 9,82 

τέμνειν B 5,16 sq. 182,23 geom. A 254,3 sq. 

(8tya, διχτὴ B 9,21 15,12 sq. 104,10 

113,20. 26 114,7 302,23 logice B 186,26 

εἰς Α 245,81 B 400,33 

τέρας Α 152,14 

τέσσαρες. ἡ διὰ τεσσάρων ἁρμονία B 117,19 

118,12 τέτρασε B 280,30 281,25 282, 
26. 30 

τετραγωνίζειν (pass.) B 380,19. 20 χύχλον 

I INDEX 

A 416,29 sq. B 111,21 112,1.2 «oic 
υηνίσχους B 149,15 

τετραγωνισμός (τοῦ κύκλου) B 111,18 sq. 
115,4. 10. 149,11 

τετράγωνος ἀριϑμός B 62,17. σῶμα B 

14,28 τὰ τ. τῆς σελήνης σχήματα B 183,9 

τὸ τ. B 9,19. 20 14,24 sq. 16,1. 8 96,25 

25,0 10,29 4,50 sq. 102,25 sq. 111,30 
124,18. 19 838,83 429,15 sq. 

τετραπλάσιος B 15,5 sq. 

τετραπλασίων B 103,7 sq. 

τετράπλευρον Α 67,4 B 15,12 18,26 302, 

33.23.33 def. B 129,34 

τετράπους À 263,8 219,183. 15. B: 349,18 
τετράς B 398,25 

τετραχῶς Β 393,18 

τέππιξ. plur. B 405,2 

τέφρα A 481,11] B 49,7 168,25 169,3 sq. 

110,18 423,8 sq. 426,16 sq. 
τεχναστός Opp. φυσιχός Β 385,32 

τέχνη À 8,9.9 61,20 B 5,13sq. 1,9 τέχνη 

τεχνῶν B 118,24. 20 119,15 coni. ἐπι- 

στήμη À 6,26 sq. B 9,2 141,2 401,14.15 

opp. ἐπιστήμη B 9,7 coni. φρόνησις B 

331,10 sq. opp. φρόνησις ibid. 16 sq. 

opp. φύσις A 151,28 152,12 sq. opp. τύ- 

χη» φύσις B 385,29 sq. τὰ κατὰ τέχνην γινό- 

μενα d. q. τὰ κατὰ διάνοιαν dist. τὰ χατὰ 

προαίρεσιν γινόμενα B 380,28 sq. πᾶσα 

τ. χρήσιμος, ὠφέλιμος τῷ βίῳ A 259,2 sq. 

262,9 αἱ τ. ἐξ ἐπινοίας τῶν ἀνϑρώπων 

ἐφεύρηνται B 380,24 αἱ κατὰ μέρος τ. 

A 259,8 900,11 λογιχαί, βάναυσοι A 305,12 

στοχαστιχαί B. 385,15 

τεχνητός B 331,18 380,23 opp. φυσιχός 
Α 61,25 152,18 B 382,80 383,29 opp. 

τυχηρός (τέλος) B 381,2 sq. dist. mpo- 

αιρετός Β 584,52 385,12 sq. 

τεχνιχός B 382,20 λόγος Β 308,29 τεχνικῶς 
B 5,22 (ἀναλῦσαι). 251,4 

τεχνίτης Α 152,14 B 331,17. 18. 33 385,10 
τεχνοῦν (coni. συντάξαι) χανόσι τισὶ τὸ προ- 

χείμενον σύγγραμμα Α 6,18 τὴν ἡμετέραν 

διάνοιαν À 804,14 

τέως À 62,8 165,18 184.7.11 187,20 210,21 
219,19 393,22 396,171al. D 198,24 199,92 

202,9 204,25 290,1 312,9 313,831 316, 
32 al. ai τέως γε Α 13,8 B 215,16 

τηνικαῦτα Α 31,10 83,11. 18 98,90 201,23 

τὸ τ. À 151,17. 18 162,28 
τηρεῖν τὸν αὐτὸν λόγον B 427,26 
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τήρησις Α 2,3. (coni. μονή) 6 

τιϑέναι ὄνομα A 25.171 παράδειγμα B 5,1 

173,21.29 114,0.29 c. dupl. acc. A 186, 

6. 1 τὶ ἐπί τινος B 62,16 ἐν ὅρῳ A 345, 

11 346,26 848,12 λόγον ἐκ B 350,26 
med. (coni. ὁμολογεῖν) A 33,5 336,14 B 

. 16,2 95,9.25 e. inf. B 43,225 opp. 

ὑποτίϑεσθϑαι Α 33,0 i 4. ὑποτίϑεσϑαι 

A 439,18 παράδειγμα B 174,9. ὀνόματα 

B 238,5 τεϑεῖσϑαι pass. Β 261,6 288,29 

(ὀνόματα) 363,11. 12 

τίχτειν Α 35,283 sq. 321,30 481,13 B 21, 
12sq. 49,9 169,12 sq. 172,22 sq. 175, 
13.14. τεχϑῆναι Α 61,22 521,31 

τιμᾶν τοὺς τάφους τῶν προγόνων B 326, 

3l sq. 

τίμιος Α 13,10.19.25 24,9 66,21sq. compar. 

Α 44,22 66,21.22 B 3834,24 sq. 
τίς. τί οὖν: A 110,4. 187,10 B 63,8 144,17 

sim. A 172,12. 19 189,4. 206,33 211,13. 
B 33,10 186,9 

tic. ἢ τὶς Α 20,16 151,4 157,18 209,17sq. 

445,1.3 τὸ τὶς A 269,7sq. τὸ τινί A 

425,9 426,12. 19 sq. 430,14 433,22 
τμῆμα B 392,34 geom.ibid.30.31 τοῦ 

χύχλου A 253,95 sq. B 61,13 303,2 

ἡμικύχλια B 502,22  logice A 30,14 

69,15.2'7 95,29 260,2. τοῦ βιβλίου A 210,6 

290,4 315,1. 6 387,19. 21 

τοι. διά tot τοῦτο Α 51,19 82,16 ταύτῃ τοι 

B 332,23 εἰ γάρ τοι B. 112.26 ἐπε 

ἼῈ A 21,4 192,12 B 265,14 

τοιγαροῦν A 236,3 

τοίνυν epanaleptice post parenthesin A 

56,2 165,8 171,25 212,13 B 214,10. 15 

239,6 306,27 314,10 
τοῖος ἢ τοῖος Α 352,21 B 309,3 τοίως ἢ 

τοίως B 300,11 

τοιόσδε Α 4.81 7,1 B 28,11 45,14 
t. xdi τ. B 274,21 τοιῶσδε Α 312,21 

B 49,7 15,12 168,26. 28 299,17 522,90 
τοιοῦτος ad seq. pertinens Β 311,29 378,5 

τοῖχος Α 48,20 sq. 341,18 B 2,21 916,11 

382,1 sq. 381,26 391,17 392,22 sq. 394,19 
τομή geom. B 10,2 logice τῶν προτάσεων 

B 391,930 394,22 sq. 
τόπος B 14.5.28 Ξ4ᾳ. εἰ τ. χενός ἐστι B 

8,1.2 ὃ χάτω, ἄνω τ. B 380,14.15 sq. 

χατὰ τόπον χινητιχός Opp. «av ὄρεξιν D 

425,18. 19. — αἱ κατὰ τὸν τ. ἀπορίαι Α 

81.180 ὡς μαϑησόμεϑα ἐν τῷ τ. A 201,90 

, 
ει τοί 

109.19 

Comment. Arist. XIII 3. Philop. in Anal. Post. 

τρίχρωμος 529 

ἐν τῷ ἰδίῳ, οἰχείῳ τ. A 318,9 B 406,12 

— dialeetice A 306,28 314,14 (coni. 

ἀφορμαί) ἐπιχειρημάτων B. 409,26 

τοσαυτάχις B 193,26 

τοσαυταχῶς À 335,10 B 236,8 

τοσοῦτος. περὶ μὲν οὖν c 

B 174,22 sim. A 16,99 ἐπὶ τοσοῦτον A 

331,15 971,4 B 326,19 μέχρι zosobcov ibid. 

12 321,4. τοσοῦτον μόνον A 54,3 55,30 62, 

8 244,16 B 292,11 318,2 μόνη A 236,17 

τραγέλαφος DB 7,26.21.29 10,18 sq. 68, 

: 290,18. 19 323,11 sq. (def.) 359, 

09100 τοσοῦτον 

8 

τράγος B 359,29 sq. 363,1 

τραγῳδός (xaxócgmvoz, ἄφωνος) B 151,19 

τραῦμα B 182,13 sq. 

τρεῖς. διὰ τοῦ διὰ τριῶν (συλλογισμοῦ) A 

419,9 sq. expl. ibid. 21sq. τὴν διὰ 

τριῶν δεῖξιν À 454,1 

τρέπειν τὴν δεῖξιν Α 198,4 med. εἰς A 

99.212 ἐχ τοῦ ἡγουμένου εἰς τὸ ἑπόμενον 

A 248,6 ἐπίτι Α 19,32 112,17. 193,18 
206,14. 1τ 233,10 

ρέφειν pass. A 355,14 sq. B 147,13 

s B 62,8 398,6 def. ibid. 20 sq. 399, 

22 sq. 401,15 

τρίγωνον Α 252,82 sq. 332,22 sq. 464, 

123q.21466,5.4 B 3,21 9,18 sq. 1355 sq. 

(τὸ cp. τῷ cp. ἴσον ibid. 18) 15,29 sq. 

11,15 sq. 94,17 69,26 sq. 10,1 Tsq. 11,854. 
114,5. 116,7 sq. 117,4. 5 sq. 142,11 sq. 

162,18 sq. 178,21 sq. 191,15.20 214,8 

216,6 219,14. 15. 239,12. 22 sq. 259,1 

211,25sq. 213,14 274,6 sq. 215,26 sq. 

280,91 302,20 5303,25 307,10 308,8 

961,15 sq. (ὅμοια) 428,10 sq. 429,15 

sq.al. def. B 60,22 128,5 129,33 342, 

18 561,14 372,18 

τρίπηχυς B 241,24 244,15 352,20 212 

τριπλασίων λόγος B 104,94 105,1. 2 

, 
LI 

2 τρ 

τρίπλευρον Α 61,4 

τρισσάκις B 111,24 398,7. 12 

τρίτος προσχατηγορούμενος À 264,26 αἱ ix 

τρίτου προσχατηγορουμένου προτάσεις A 

9.06. 334,14 365,26 369,1 314,29 sq. 

ke Εν sq. 

B 16,4 

τριχῇ jn 61,14 

τριχόϑεν (χατασχευάζειν) B 211,12. 13 

τριχοῦν. τετριχωμένον Β 438,123 

τρίχρωμος (ipis) B 181,28 

941 



530 τρίχωσις 

τρίχωσις Β 990,22. 25 

tpor 7 plur.i.q. μεταφοριχαὶ λέξεις B 416,123.21 

τροπιχός. τὸ δὲ συνημμένον τροπιχόν (οἱ 

Στωιχοὶ ἐκάλεσαν) A 948,0 

τρόπος τῆς προγνώσεως, τοῦ γνωρίζειν sim. 

b 10,6 11,18 12,10.16 sq. 16,28sq. τῆς 

δείξεως A 224,8 241,2 

4(3,15 συλλογιστιχὸς πρῶτος, δεύτερος, 

ἐπαγωγιχός ΔΛ 

τρίτος, τέταρτος A 13,21 14,15 "78, 

10. 20 88,11 ἃ]. ἀσυλλόγιστος A 81,22 

ὑποϑετιχῶν συλλογισμῶν A 244,80 sq. 

245,28 — logice A 24,90 μόνος χαὶ 

συντίϑεται καὶ διαιρεῖται 21,15 οὐχ 

ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων λαμβάνονται 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἡμετέρας προφορᾶς A 43,21 
cf. 160,6 sq. 163,14 cg ἔστι: τρίτῳ 

προσχατηγορουμένῳ ἰσοδυναμεῖ A 2364,26 

205,80 366,19 τέσσαρες A 49,1]. 0 sq. 

τρεῖς ἃ 46,60 117,26 209,7 304,50 opp. 

τὸ ποσόν, τὸ ποιόν Α 54,9 sq. 128,90 at 

ἄνευ, μετὰ τρόπου προτάσεις A 26,11. 12 sq. 

120,12. 13. 176,9 178,16. 21. 191,18:sq. 

197,21 374,22 sq. 375,0 976,1 7| μετὰ 

τρόπου μόνου προφέρεσϑαι τὰς προτάσεις 

ἢ ἀναλύειν τοὺς τρόπους εἰς μετοχὴν καὶ 

τὸ “ἔστι᾽ ῥῆμα A 01,4 534. ἀμείβειν τὴν 

τάξιν τῶν τρόπων Α 202,20 ἀνάπαλιν 

ἔχειν κατὰ τοὺς τρόπους 219,14 

τροφή (πῶς ἕλχεται xad. ἕχαστον μόριον) B 

147,12 319,2 

τρόφιμος (τοῦ ὅλου σώματος) B 318,13 

τυγχάνειν c. gen. Α 242,2 (τοῦ τέλους) 

412,22 μεταβολαῖς D 499,9. ἐὰν ἡ μείζων 

pep: τυγχάνῃ Ἀ 161,24 c. inf. A 

465,16. ὡς ἔτυχεν Α 11,20 16,16 201,22 

B 74,22 124,24 εἰ τύχοι A 3,10 13,21 

389,3 401,9 413,50 474,25 418,1 Β 1,18 

5,15 9.5 15,28  19:9..30,14.21.. 38,24 

91,8 47,28 95,9 98,18 101,7 113,98 

123,28 al. εἰ οὕτω τύχοι A 325,11 B 80,16 

τυχόν Α 15,9 271,9 330,9 B 16,13 208,1 

280,4 299,21 320,90. 81 τῷ τυχόντι τρι- 

[1óv»o et sim. B 78,30 95,11.12.16 

224.6 319,8 426,1 τὸ τυχόν A 821,0 

945,8 — τὰ piv πράγματα τυγχάνοντα 

ὠνόμασαν (οἱ Στωιχοί) A 949,9.—— 
τύπος. οἱ τ. τῶν αἰσϑητῶν A 2,1 8,6. (coni. 

τὰ εἴδη) 12 B 434,8 τὸν ἐν τῇ ψυχῇ τ. 

B 155,15 .vobc ἐν ἑαυτῷ τ. B 214,29 

τὸν ὀξύρυγχον τ. γράφειν Β 1,18 

τυραννεῖν B 6,5 

] INDEX 

τυφλός (ix γενετῆς) B. 214,19 

τυφλότης B 33,22 68,6 

τύχη À 152,4 dist. αὐτόματον Β 380,5 sq. 

δεωρεῖται ἰὲν τοῖς χατὰ προαίρεσιν γινο- 

μένοις xal ἐν τοῖς χατὰ διάνοιαν ibid. 29 

def. ibid. 31 τὸ ἀπὸ τύχης expl. B 306,14 

sq. 385,14 856. ἀπὸ, ἐχ τ. γίνεσϑαι A 153,14 

Opp. ἐχ, ἀπὸ τέχνης D 88,22. 28 sq. 

τυχηρός. τὸ τ, def. παρὰ τὸν σχοπὸν τῆς 

προαιρέσεως γενόμενον B 380,.30.31 ορρ. 

τεχνητόν B 381,5 54ᾳ. dist. αὐτόματον 

ibid. 15,16 

Ὑγιάζξειν A 61,17. 26 152,1. pass. A 330, 
10. 11 

ὑγιαίνειν (coni. πένεσϑαι) A 471,9sq. B 

280,5 sq. 282,5 318,2' sq. 

ὑγίεια (ὑγεία) A 133,24 sq. 213,80 211,90 

sq. 301,14 sq. 315,20 51. 328,21 345,19 

411,1 sq. B 316,0 918,25 (ἡ χαϑόλου opp. 

ἡ ἐκ τροφῆς γινομένη def.) 379,1.2 380,33 

385,22 

ὑγιής logice ἃ 48,29 (opp. ἐπταισμένος) 

82,26 245,10 323,11 385,11 414,23 (opp. 
ἀναπόδειχτος) 415,15 423,0 B 159,7.10.14 

292,1 ὑγιῶς A 48,21.25 86,4 166,10. 15 

250,15 414,25 B 38,18 152,1 162,11 

ὑγραίνειν τὴν γαστέρα B 280,5 

ὑγρός (T, συμμετρία τῶν ὑ. xal τῶν ξηρῶν) 

B 376,6 (coni. μαλαχός) 419,6 τὸ ἐν 

τῷ ὀχάνῳ o. DB 423,11 sq. 

ὕδωρ D 595,25 sq. τὸ πάντα ἐξ ὕδατος εἶναι 

A 2τ0,21 ef. 23,5 πρὸς ὕ. ῥέον ποιεῖσϑαι 

τοὺς λόγους Α 33,16 

ὕειν Α 61,25 B 90,24. 25 175,16. 17 
béAtvoc B 309,4 

*o£Atov. τὰ b. B 382,16 sq. 

ὕελος D 309,5 sq. 311,10 

δετίζειν B 421,17 

ὑετός B 90,7 169,25 325,22 395,21 422,25 

ὕλη παντός ἐστιν ἐσχάτη A 66,25 ἡ ἐν 

αὐτῇ βαρύτης D 380,13 φυσιχή B 384, 

24. (eoni. δύναμις) 29 tqv ὕ. ἀναγκαίαν 

λέγεσϑαι B 382,10 opp. εἶδος A 3,12 

(ἕνεκα τοῦ εἴδους) 6,12 65,12 270,13 

B 34,25 109,13 sq. 151,1.6 181,3 sq. 

242,5.9.20 sq. 267,5 316,34 332,13 

216,2.20 περὶ τοῦ ἁπλῶς συλλογισμοῦ... 

τοῦ ἀναλογοῦντος ὕλῃ A 6,2 sq. μέσον τι 

χρῆμα . .. καὶ ταύτῃ τὸ τρίτον σχῆμα 

M rem um 7. E τυ πο γα. ποσόν κι» 



VERBORUM 

ὅμοιόν ἐστιν Α 66,117.22 8388. opp. σχοπός 

A 6,32 opp. τέλος A 7,9 opp- τρόπος 

A 48,19 sq. opp. σημεῖα Α 341,21 ἄνευ, 

μετὰ ὕλης ϑεωρεῖσϑαι B 339,0.12 χωρὶς 
ὅλης xai πραγμάτων A 9,6 τῆς ἀποδείξεως 

Α 10,18 τὴν ὑποβεβλημένην τῇ ἀποδείξει 

ὕ. B 57,22 τῶν συλλογισμῶν i. e. αἱ 

προτάσεις ἡ 6,12 32,32 sq. 34,12 9τ0,20 

381,10. 11. 388,4 cf. 280,20 285,16 
ἀδύνατος, ἀναγκαία, ἐνδεχομένη A 16,24.25 

84,11 42,6.9 43,28 sq. 51,10 sq. 88, 
18.15 sq. 84,20 98,6.8 sq. 365,12 315, 
8.24.33 316,26 378,1.18 319,0 B 94,26 

plur. B 357,5 ἀσυλλόγιστος B 151,26 

διὰ τὴν ὕ. συμβαίνειν opp. διὰ τὸ τῶν 

προτάσεων ἀναγχαῖον À 715,18.19 ορρ. 

διὰ τὸ σχῆμα À 211,21 cf. 321,9 828,5 

B 203,9 ἀληϑεύειν opp. διὰ τὴν συμ- 

πλοχὴν τῶν προτάσεων ἃ 2349,90 τὰ 

Ψευδῇ συνάγεται παρὰ τὴν ἁμαρτίαν τῆς D. 

Opp. παρὰ τὴν ἀσυλλόγιστον συμπλοκὴν τῶν 

προτάσεων B 151,21 sq. ἐπὶ ὕλης (opp. 

ἐπὶ στοιχείων) Δ 48,4 cf. 47,5 15,12. ἐπὶ 

ὑλῶν Α 60,26 13,25 385,28 ἐπὶ πάσης, 

τινὸς 0. A 15,12 229,8 349,27 sq. 381,9 
εὐπορεῖν ὑλῶν A 74,20 18,12.26 88,15 
89,30 93,28 94,25 105,22 106,11 107,25 
109,34 ἐν πολλῇ 9. ἁλίσκεσϑαι (?) A 480,4 

ὑλιχός coni. αἰσϑητός B 2300,5.6 

(αἰτία), dist. εἰδικόν, ποιητικόν, τελιχόν 

B 25,23 280,16 315,26 sq. 382,29 sq. 

387,8 sq. 397,12 διαφοραί coni. χατὰ 

συμβεβηκός opp. αἱ οὐσιώδεις καὶ εἰδιχαί 

B 352,18.19 ὁρισμός opp. εἰδιχός B 364, 

16 sq. 366,10 sq. 315,6 
ὑμενόπτερος. τὰ 9. D 405,1 

ὑπάγειν τὴν γαστέρα B 282,5 

ὑπαγορεύειν τὸ ἀληϑές Β 45,1 

ὑπαχούειν τι ἀπὸ χοινοῦ B 19.19 

ὑπαλλάττειν (τὸν ἐλάττονα ὅρον) A 110.8 

ὑπάλληλος. γένος A 19,29 15,239 εἴδη 

B 245,9.10 411,15 ὅροι B 180,21 212,25 
304,93 προτάσεις ἃ 379,9 ἐπιστῆμαι 

B 100,8.31 101,20 117,25 118,18 119,25 

140,32 148,15 118,19 182,11. 12 
ὑπαντᾶν (πρὸς τοῦτο) B 89,1 

ὕπαρξις A 29,238.27 πᾶσα ὕ. οὐσία λέγεται 

B 342,22 plur. Α 409,29 ορρ. στέρησις 

A 44,22. 23. opp. χατηγορία A 399,26. 22 

401,2 sq. 406,26 sq. opp. συμβεβηκός 

B 313,93 cf. 239,18 τινός: A 147,21 

αἴτιον 

ὑπερβολιχῶς 591 

152,8 244,22 B 239,18 336,23 361,9 

216,21 τὸ ἤδη ἐν b. ὄν A 158,1 ἐπὶ, 

ἐν τοῖς μεριχοῖς ἔχειν τὴν ὕ. B 218,18 

219.12 ἔξω τούτων B 213,16 ' 

ὑπάρχειν τινί logice A 3,10 10,15 21,19 

Saepe τὰ ὑπάρχοντα τοῖς πράγμασι B 

238,25 ἀντὶ τοῦ κατηγορεῖσθαι ἤτοι χατα- 

φατιχῶς 7, ἀποφατιχῶς D 212,20.21 196, 

10 ἁπλῶς A 119,14. 1 

ὑπαρχόντως, ἐξ ἀνάγκης, ἀναγκαίως Α 

55,29 119,7 sq. 127,16 128,29. 35. 15: 
3sq. 904,18 ἃ]. ἀμέσως B 198,31 sq. 

ἣ τοῦ ὑπάρχοντος φύσις ἃ 124,21.22 ἡ 

"kp S 
ἐνδεχομένως, 

τοῦ ἁπλῶς, χυρίως ὑπάρχοντος φύσις À 

121,81.33 τὸ χοινότερον ὑπάρχον... χατὰ 

τὸ ἁπλῶς, τουτέστι τὸ χαϑόλου τοῦ ὑ. 

σημαινόμενον 128,10 54. 

ἐστι τοῦ ἀναγχαίου A 196,8 

τὸ ὃ. χεῖρόν 

ἔστι μὲν ἐν 

τῷ πράγματι, δύναται δὲ καὶ ἀπογενέσϑαι 

αὐτοῦ Α 124,11 sq. 

xai ποτὲ δύνασϑαι μὴ ὑπάρχειν A 172, 

14 sq. ἐνδεχόμενόν ἐστιν ἐχβεβηχός A 

219,8 ef. 165,6 sq. 304,16. 17 ὑπάρχων 

τρόπος (dist. ἀναγχαῖος, ἐνδεχόμενος) A 

48,12.11 44.1.25 ὃ. πρότασις A 51,217 sq. 

119,4 sq. (δηλοῖ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον) 172, 

25 saepe 

αἱ τοῦ ὑπάρχοντος προτάσεις A 59,20 

120,9 121,93 122,27 ἃ]. οἱ συλλογισμοὶ 

τοῦ ὑπάρχοντος Α 121,31] 4]. ὑπαρχόντως 

- ΄ ; 8 

τοιοῦτον ἐστιν ὡς 

ὃ. συμπέρασμα A 120,9 saepe 

€ 

4. 5. 11 sq. al. 

ὑπεναντίως À 359,8 

ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν, γῆν εἶναι B. 155,1 984,15 

εἴτε φυσιχὰ . . εἴτε ὑπὲρ ταῦτα D 333,2 

ὑπεράνω A 65,22 81,23  logice τινός B 

406,14 
ὑπερβαίνειν τὴν ὑπόϑεσιν Α 24,716 τὸ συμ- 

πέρασμα A 411,10 τὰ μεταξύ B 551,10 

998,19 sq. 
ὑπέρβασις dist. ἀπαγωγή A 471,9 dist. 

πρόσϑεσις, ἀφαίρεσις (κακίαι τοῦ ὄρισμοῦ) 

B 351,18 sq. def. 352,24 sq. 
ὑπερβατόν A48L,1G xal ὑπερβατόν B231,13 

ὑπερβατῶς Α 351,8. ἀναγνωστέον B 299,21 

ὑπερβιβάζειν 

296,15 
ὑπερβολή expl. B 118,4 

61,92 356,16 πρὸς ὑπερβολήν coni. ἐκ 

περιουσίας B 171,30 

ὑπερβολιχῶς (διψῆν) B 981,3 

84" 

coni. ἀνωτέρω τιϑέναι B 

opp. ἔλλειψις B 



ὑπερείδειν B 416,18 419,9 sq. 428,30 
ὑπερειστιχός Β 419,8 

ὑπερέχειν (τῆς γῆς) Α 3,23sq. B 2,18.14 

154,29 def. ibid. 80 

onspxetaüatlogice A 87,26. ἡ ὑπερχε!μένη 

ἐπιστήμη D 146,8. 15 sq. 
ὑπερτείνειν logice A 192,27.28 193,5 coni. 

πλεονάζει Α 161,6 

B 262,0.17 
ὑπερτίϑεσθαι (τὴν ἐξήγησιν) Β 158,18 
ὑπέχειν τὸν λόγον 400,20 (περὶ τῶν ἀρχῶν) 

B 140,12 sq. 

ὑπνοῦν Α 131,28 sq. 188,26 sq. 239,33 

ὑπό geom. τὸ ὑπὸ τῶν ΔΗ et sim. B 103, 

26 sq. τῆς ὑπὸ ATA (γωνίας) et sim. 
B 115,9.23 114,8 logice εἶναι ὑπὸ τὸν 

μέσον ὅρον et sim. A 390,26 sq. Β 202, 
17.18 209,9.31.32 212,2 218,4 al. 

ὑποβάλλειν ὕλην A 8.12 ὅρους A 41,5 τῶν 

ὑποβεβλημένων αὐτῷ (τῷ ἐπιστήμονι) πραγ- 

μάτων et sim. A 270,12 B 10,28 123,12 

140,16 155,10.18 τὴν ὑ. τῇ ἀποδείξει ὕλην 

. SPsN , ' , 
eoni. ἐπὶ πλέον ἐστί 

B 57,21 τὸ à. γένος B 146,1 31644. 12 

2921,8.9 τὰ τῇ αἰσϑήσει o. B 216,16.26 
ὑπογράφειν A 23,117 

ὑπογραφή opp. ὁρισμός B 183,93 sq. 248,5.6 

ὑπόδειγμα Δ 20,28 (ἐπὶ ὑποδείγματος) 50, 

4.8 60,16 62,18 321,9. 297 322,9. 33 

326,15 al. B 6,6 122,19 188,17 282, 

3.29 ὑποδείγματος χάριν, Évexev Α 286, 

10.11 289,83 B 295,23 

ὑποδεικνύναι B 5,8 

ὑποδέχεσθαι τὸ σπέρμα Β 280,20 

ὑποδιαιρεῖν Α 24,2 

ὑποδιαίρεσις (ἀπὸ τοῦ ποσοῦ) A 09,14 (ἐκ 

τοῦ ἐυψύχου) 919,21. 28 

ὑποδιαστολή (εἰς τὸ a) B 93,16 

ὑποδοχή (τοῦ ἀνϑρωπείου εἴδους) B 384,3 

plur. τῶν βρωμάτων B 417,16 

ὑποδρομιὴ τῆς σελήνης B 21,2 330,18 

ὑποδύεσθαι συλλογιστιχὰς συζυγίας, συλλο- 

γιστικὸν τρόπον Α 79,81 82,1. 18 88,22 

93,8 191.1 ἐπιστήμην B 191,14.17 192, 

13 198,13 203,8 

ὑπόϑεσις τοῦ ἐπαγγέλματος Α 24,10 logice 

expl. B 132,9 sq. τῆς ϑέσεως εἶδος A 

88,9 B 35,1.2 cf. 914,95 dist. δρισμός 
ὅρος Β 35,2sq. 131,30.31 διαιρεῖται εἰς δύο 

εἴδη ibid. 19 dist. ἀξιώματα, αἰτήματα, 

ὁρισμοί B 12,11 sq. κυρίως def. ibid; 98 

sq. 130,2. ἰδικώτερον B 129,4. χατὰ φύσιν 

I INDEX 

ibid. 26 sq. ὡς πρὸς τὸν μανϑάνοντα expl. 

B 128,15 sq. opp. ἁπλῶς B 131,21 sq. 

ἁπλῶς ἀναπόδειχτος Opp. ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς 

ἐναργείας τὸ πιστὸν ἔχουσα B 296,16 

ἀδύνατος dist. ψευδής Α 50,25 sq. εὐήϑης 

B 320,23 ἡ σὴ ὑ. A 461,20.21.94 ἐπεὶ 
νηδεμιᾷ ἀληϑεῖ ὑ. ἀδύνατόν τι ἀχολουϑεῖ 

A 90,92 οἱ 104,8 127,11.19 135,11 
172,6 118,14 368,26 sq. 

οἰκείων ἀρχῶν καὶ ὑ. εἰληνμένην (πρότασιν) 

A 24,15 Ἀριστοτέλης ἀχολουϑῶν᾽ ταῖς 
ἰδίαις ὑποϑέσεσι Α 197,1 τὴν ἐν διαιρέσει 

b. i. q. διάξευξιν Α 245,7] διὰ τὴν ἐξ 

ἀρχῆς ὑπόϑεσιν A 458,14. 28 ἡ λέγουσα 

A 56,90 118,8 ἃ]. B 220,16 ὡς ἡ ὑ. 

A 174,21 198,80 200,32 ἃ]. ἡ πρώτη b. 
ὥστε c. inf. B 220,16.21 ἡ ὑ. ἔχει c. inf. 

B 257,22 ἐν ὑποθέσει A 826,18 (ὡς) - 

ἐν ὑ. λαμβάνειν, τιϑέναι Α 110,22 251,8 

B 221,30.82 ἐξ ὑποθέσεως A 125,21 

173,24 1777,80 233,32 (expl. 808,10 

opp. ἁπλῶς B 256,0 384,12 λαμβάνειν 
A 302,10 sq. 304, B 45,23  xara- 

σχευάζειν B 46,12 προϊέναι B 256,2 

ἀπόδειξις expl. ibid. 3 sq. «a9 (χατὰ 

τὴν) ὑπόϑεσιν Α 47,14 90,18 94,2] 189,22 

(opp. χατὰ ἀλήϑειαν) 901,25 368,5 B 

284,12. τιϑέναι Α 141,21. λαμβάνειν (opp. 

ὑποϑετιχῶς) Α 2303,10 468,15 

ὑποϑετιχός. ὃ. συλλογισμοί (τούτοις γὰρ 

ὑποτίϑεσθϑαι μὲν λέγομεν τὰς προτάσεις, 
τίϑεσϑαι δὲ οὐδαμῶς) A 39,6 opp. χατη- 

γορικός A 240,90 417,18 sq. B 81,15 

292,9 sq. 293,26 sq. 291,30 sq. 356,8 sq. 
χαχία τοῦ 0. c. ibid. 24 sq. πάντες εἰς 

ταῦτα ἀνάγονται τὰ σχήματα Α 241,25 sq. 

οἵ. 301,2 sq. πᾶς ὃ. συλλογισμὸς δεῖται 

πρὸς τὸ τελειωϑῆναι χατηγορικοῦ συλλο- 

γισμοῦ Α 248,8sq. 901,2 54ᾳ. 302,2 sq. 

μέρος εἶναι τῶν ὑ. τοὺς δ ἀδυνάτου A 

246,20 sq. 

A 301,10 sq. περὶ μὲν οὖν τῶν b. οὕτως 
εἴπωμεν Α 244,9 sq. πρῶτος, δεύτερος, 

τρίτος, τέταρτος, πέμπτος τρόπος ibid. 9 56. 

413,10 B 44.18 διὰ τριῶν xol δι᾿ ὅλων 

ὑποϑετιχοί À 243,15.35 244,14 περὶ τῶν 

λεγομένων παρὰ τῷ Θεοφράστῳ δι᾽ ὅλου 
ὑποϑετικῶν A 802,1 54. οἱ κατὰ διάζευξιν 

ὃ. συλλογισμοί Α 245,4. τοὺς ἐξ ὁμολογίας 

χαλουμένους expl. A 358,83 sq. συμπλοχή 

B 83,8 προτάσεις A 468,31. ὑποϑετιχῶς 

τὴν ἐκ τῶν 

πάντες χατὰ μετάληψίν εἰσιν 
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δειχνύναι (opp. χατηγοριχῶς) Α 244,2 

λαμβάνειν (opp. καϑ᾽ ὑπόϑεσιν) A 303,10 
συμπλέχειν B 82,99 

ὑποχατιέναι. ὡς χαὶ ὑποχατιὼν δείχνυσι 

Α 11,6 sim. 261,24 

ὑποκάτω À 65,22 817,23 101,22 logice τὰ 
5. A 16,5 B 257,20 408,22 ἡ ὃ. ἐπιστήμη 

B 118,16. 17 sq. 119,4 146,9. 21 301,5 

ὑποχεῖσϑαι B 8,12.18 31,12 212,16.21 al. 

αὐτῷ (τῷ νῷ) πρὸς νόησιν B 489,17 μόνοις 

τοῖς εἴδεσιν ἄνευ τῶν ὑποχειμένων DB 181, 

14. 15 ὁ ἀριϑμὸς τοῦ ὑ. A 100,29,80 τὸ 

ὑποχείμενον πρᾶγμα ἃ 84,6 B 45,2. δῆλον 

τῷ ὑ. ταὐτόν Α 

Α 11,20. 96 

19 32,21 opp. 

(8,8 336,1 sq. 

opp. τῷ λόγῳ xal τῷ τρόπῳ τῆς χρήσεως 

B 339,22 840,38.88 ἕν χατὰ τὸ ὑ.Α 17,2 

opp. κατηγορεῖσθαι (quod ef.) A 64,90,82 

65,10 sq. 87,25 381,21 al. B 268,13. 19 ἃ]. 
εἰς κατάφασιν, ἀπόφασιν Α 12,22. μηδέποτε 

ἐχ τῶν b. ὅρων ἃ 133,21 

Α 264,91 ορρ. τῇ σχέσει 

12,11 22,7 38,32 B 4.11. 

τὴ οὐσίᾳ καὶ τῷ λόγῳ B2 

εἰς κατηγορίαν Α 210,23sq. ἀεί, οὐδέποτε, 

ποτέ Α lOl,l6sq. οἵ. 210,28 sq. τὰ προ- 

σεχῶς ὑ. expl. Α 289,18 sq. 
ἐσχάτως b. v. ἔσχ. τὸ κατὰ τὴν μετάληψιν 

Α 301,30 ὁ ὑποκείμενος (ὅρος) A 12,5 sq. 

20,9 24,29 sq. 40,30 saepe Β 7,22 48,10 

121,8sq.al. def. Α 25,14 sq. ἐλάττων 

δὲ (ἐστὶν) ὁ ἐν τῷ συμπεράσματι 0. A 61,29 

πότε γίνεται ἕκαστον τῶν στοιχείων ὑπο- 

χείμενον Α 417.11 5ᾳ. ὕλης λόγον ἐπέχει A 

65,12. ἐν ὑποχειμένῳ B 64.1.2 241,21.22 

ὑποχρίνεσθαι φιλίαν B 868,1 

ὑπολαμβάνειν τι ἐπί τινος À 129,4. ὅτι 

À 461,11.12. ὡς DB 2,10 

χρείττων ἢ κατ᾽ ἀπόδειξιν Β 41,18 

τῶν ἀμέσων προτάσεων D 324,1 332,9 ὁ 

τρόπος τῆς ὑ. B 321,21 828,18.19 ψευδής 

B 191,92 194,11 
σαύτως ἔχουσα opp. ἣν ἐνδέχεται al ἄλλως 

ἔχειν B 921,9254ᾳ. ἐπιστημονιχή B 330,20 

ὑπόλογος math. opp. πρόλογος B 421,15 sq. 

ὑπόλοιπος ἃ 881,1 

ὑπομένειν (ἀφαίρεσιν, πρόσϑεσιν, σύνϑεσιν, 

διαίρεσιν) ἃ 26,11 sq. B 312,23. 24 

ὑπομιμνήσκειν ἃ 1,6 111, M 

ὑπονοεῖν ἃ 35,91 210,19 B 36,25 123,91 

2301,18 c. inf. A 467,4 b i 114,6 

315,29 414,11 pass. A 394,28 468, 

ὅτι αὶ 882,4 462,26 463,12 al. B 218,18 

τὸ ἔσχατον, 

ὑπόλη Ψις 

ἀμετάπειστος χαὶ ἀεὶ ὡ- 

ὑφιστᾶναι 099 

ὑπονόησις (χαϑόλου) Α 465,11 

ὑπόνοια B 1833,20 278,19 393,32 394,5 

408,9 414,12.13. ἐπιστημονιχή A 463,13 

δίδωσι γὰρ ὑπόνοιαν νοεῖν B 403,26 

ὑποπίπτειν logiee τινί B. 429,80 

ὑπόπους Α 311,22 312,10.11 B 352,25 sq. 

ὑποπτεύειν B 310,5 

ὑπορρεῖν. ὅσα γίνονται, ὑπορρέουσιν B 383,8 

ὑπόστασις B 243,93 860.4. 5 

μάτων (opp. ἡ τῶν λόγων προφορά) À 350,19 

τῶν πραγ- 

τοῦ εἴδους B 810,2. 8 ἐν τοῖς μεριχοῖς 

ὑ. B. 213,10.11 219,2 

ἐν ὑποστάσει B 272,2 

ὑποστηρίζειν D 419,6 

ὑποστιγμή B 261,6 

ὑποστίζειν εἰς B 161,15. 16 

v MJ L4 M 

ey et τὴν ως οντῶν 

ἐν B 260,29 

τορεννύναι. τοῖς τρόποις ὑπέστρωται σ 

A 44, 24. 26 

ὑποστρέφειν pass. αὖϑις coni, ἀνταναχλᾶσϑαι 
τ 

eue ττειν A 911,25 logice τί τινι A 338,30 

ὑποτείνειν. ὑφ᾽ ἃς ai ἴσαι πλευραὶ ὑπο- 
τείνουσιν B 13,20 

ὑποτελής (τοῖς Μήδοις) B 311,29 

ὑποτιϑέναι B 223,21 τὸν ἐλάτ 

A 339,18. τὸ κατηγορούμενον B 235,29 

τὸ κοινὸν γένος B 417,20 c. dupl. accus. 

(add. ὡς) B 220,11. 22 388,27 3955 c. 
inf. B 274,22 389,1 med. (opp. τίϑεσϑαι) 

A 83,1—56,12. 22 .90,28 sq. 141,16 sq. 

l'b10/^ 142,589: 198,3: 5.199578 al. 

B 45,6.17.22 46,3 201,15 206,7 212,22 

233,14 325,1 226,19 al. ὑπόϑου À Faso 
aor. pass. B 31,12. 18 423,7. 15.2 

ὑποτρέχειν. ὑποτρεχούσης τῆς τας τὸν 

ἥλιον B 260,1 

ὑποφέρειν. σολοικισμοῖς ὑποφέρεσϑαι À 889, 

24. 2: 
ὑποχαλάζειν pass. ὑπὸ τὴν γαστέρα B 318,12 

ΟΡΡ. πρῶτος 

τονα ὅρον 

ὕστερος τῇ φύσει À 15,2.9 

A 18,8 ὕστατον logice opp. πρῶτον 

expl. B 231,23 

ὕφεσις τοῦ δευτέρου, τρίτου σχήματος A 88,20 

(χατὰ τὴν τάξιν τῶν στοιχείων) 102,8 sq. 

ὑφιέναι. ὑφειμένος τινός À 65,8 (τῇ τάξει) 

14,8 

ὑφιστάναι B 342,20 med. DB 3176,5.1 

xa9' αὑτό B 242,11.20 χωρὶς ὕλης 

ibid. 28  xa9 ὁλοχληρίαν D 335,9 ἐν 

B 219,9 235,19 242,19 ἐν τῷ αὐτῷ 



584 ὑψοῦν 

A 15,22.285 perf. A 167,9.10 B 290,20 

301,2 365,18 χαϑ᾽ αὑτά (opp. κατὰ cup.- 

βεβηχὸς ἐν ἑτέροις) ἃ 43,10 B 31,1 63, 

26 96,9 sq. 215,26 220,12 241,283.21 al. 

ἅμα B 383,9 xe97 

ἐν B 213,4 369,1 

μοναδιχκῶς B 13,6 

ὁλοχληρίαν ibid. 13 

ὑψοῦν pass. B 395,23 

Φαίνειν intrans. B 311,16 pass. A 299,2.4- 
τὰ ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως φανέντα Α 2,9.4 

διά τινος ἃ 80,25 φαινόμενος A 86,29 

81,1 298,29. 82 314,11. 18 B 184,26 

φαιός Α 240,8. 11 330,017 sq. B 33,21 sq. 

408,19 

φαλαχρός Α 211,32. 88 sq. 

245,30. 81 252,4 406,21 

φάναι. φημί appositioni additum A 18,17 

259,20 B 2,259 38,15 80,26 84,17 al. 

venpi δή A 16,90 61,25 B 1,5 82,15 

215,11 φηνὶ δέ B 78,24 τί γάρ φησιν; 

et sim. ἃ 54,1.18 197,20 B 33,10 οἷον 

τί φησιν; À 357,24 

qavepoov ἃ 247,27 452,13 416,12 sq. 

φανός superl. Β 332,10. 16. 18 

φαντάζεσθαι τὰ μὴ ὄντα, tà ὄντα α 3,8 

B 235,21. 27 

φαντασία ἡ 1,19sq. def. A 2,254. τὰς ἀρχὰς 

ἐχ φ. δέχεσϑαι ibid. 22 συμπλεχομένη ταῖς 

λογικαῖς νοήσεσι ἃ 9,2. 4. 15. 18. 19. opp. 

1| τῶν αἰσϑητῶν φ. ibid. 14 τοὺς τύπους 

τῶν αἰσϑητῶν ἐν αὐτῇ φυλάττομεν ibid 6. 

μετὰ ὕλης τοὺς τύπους xai τὰ εἴδη τῶν 

αἰσθητῶν διὰ τῆς αἰσϑήσεως ἐϑεάσατο 

ibid. 12 οἵ. B. 485,.1.18.22 436,35 431, 

1'1. 26 sq. 

ταράττει ibid. 9 

non ἀεὶ ψευδομένη A 3,1 sq. 

τοὺς ἐξ ὁμωνυμίας σοφι- 

στιχοὺς συλλογισμοὺς εὐλόγως ἄν τις τῇ c. 

περιάψοι ibid. 22 οἷδεν, οὐχ οἷδεν ibid. 

25.26 τοῦ Ψεύδους αἰτία ibid. 33 ἄλογος 

A 13,33 14,8 32,18 353,11 cf. 2,2 B 439,9 

φαντασίαν τινὸς ἔχειν D 171,20 480,1 

ἀμυδράν B 48,1 

DB 155,7 

φάντασμα ἃ 3,16 

τὴν φ. ἀπερείδειν εἰς 

χαταγράφειν ἐν τῇ φ. B 156,9 

peptzóv ibid. 21 

φανταστιχός. τὸ o. B 494,11. 22 

ἔφαοστασία ἃ 2,9 

φάρμακον (ἀλεξητήριον, δηλητήριον) B 2,8.9 

281,1 

φάσις (def. A 11,19 sq. B 132,2 137,4 

Ἐφάτνωσις. ἐν τῇ q. xal τῇ ἄνω xol τῇ 

χάτω DB 282,93 

I INDEX 

φαῦλος opp. ὁ ἐπιστήμων Β 150,9 

φέρειν pass. ἄνω, χάτω D 384,90 395,21 

ἀπορίας ἃ 42,36 ἐνστάσεις B 59,11 τοῦτο 

φέρει πρὸς τὸν ἐνιστάμενον B 860,11 τινὰ 

εἰς ἀπορίας ἃ 31,8 φέρουσι (scil. αἱ προ- 

τάσεις) τὰ ἐναντία Α 426,3 τὶ ἐπί τινος 

i. 4. χατηγορεῖν A 16,35 148,2 167,19 

169,6 253,22 326,25 3872,15 «xatd τινος 

A 153,23 ὁμωνύμως A 148,1.2 διά- 

qopos ἣ γραφὴ φέρεται ἃ 57,24 sim. 

226,9.293,2.4 B 107,17 φέρεταί τὶς 

ἱστορία A 480,27 φέρεται τοῦτο ἐν τοῖς 

ἀρχαίοις ἀπομινημονεύμασιν B 118,12 συλλο- 

γιστιχῶς χαὶ ἀποδειχτιχῶς φερόμενος 

(Πλάτων) A 6,16 ἐπί τι B 5,19 156,1 

— φέρε εἰπεῖν Α 62,20. 608,21 166,27 

250,8 253,19 260,21 262,5. 293,11 al. 

B 135,4. om. εἰπεῖν Α 21,9 22,8 B 133,29 

941,9 918,18 380,5 

φευχτός À 6,34 274,9 

QU d vetv c. partic. Α 19,1 321,7 325,2 313,11 

ἔφϑημεν προεχϑέμενοι, προειπόντες B 366,7 

386,0 ὁ. inf. B 388,29 432,98 φϑάσας 

εἶπον et sim. A 298,924 302,95 350,1 

B 228,53 230,4 238,18 324,5 al. — 

logice εἰς B 162,26 185,10 229,11 247, 

18 269,8 280,1 281,18 319,24 ἐπί «t 

B 221,2.4.28.29 225,1.13 226,28 231,25 

φϑαρτιχός Α 840,14 

φϑείρειν pass. A 167,20 B 279,5 sq. 327,1 

ὑπὸ τῆς ἰδίας xaxtac ἃ 256,24sq. φϑαρτός 

A 68,15 B 273,19.20 28,29 

συμπέρασμα B 108,8 sq. 

πρότασις, 

οὐχ οἷόν τε τῶν 

qU. τι ἀποδειχϑῆνα! B 106,5 sq. οὐδὲ 

ὁρισμὸν αὐτῶν ἐνδέχεται εἶναι Β 109,9 sq. 

φϑίσις opp. αὔξησις B. 141,18 

φθόγγος plur. B 269,20 βαρεῖς, ὀξεῖς 

b 308,27 sq. 314,6 

φϑορά (τοῦ σώματος) B 821,2 ἐπὶ φϑορὰν 

ὠδεύοντος ἃ 161,20 τὰ ἐν γενέσει xal cU. 

(πράγματα) À 66,9 B 384,17 390,13 436,9 

439,8 

φιλία ἡ ἀληϑής opp. at τῶν πολλῶν ὁμώ- 

νυμοι e. D 539,19 sq. ϑεῖόν τι χρῆμα opp. 

ἡ, δικαιοσύνη lbid. 20 sq. 

φιλογεωμέτρης ἃ 66,29 

φιλονεικία Β 88,12 

φίλος. ὅπερ φίλον τῷ ἀποδειχτιχκῷ Α 86,7 

φιλοσοφεῖν A 25,22 27,5 sq. 153,16 288, 

16 sq. 339,16 334,10 343,8 350,21. 22 

B 87,20sq. 322,16 περί τινος B 380,6 
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φιλοσοφία (ποῖον τῆς φ. μέρος) Α 1,10 

4,21.99 6,20 54. 8,3 τὴν λογικὴν εὑροῦσα 

ὡς ὀργάνῳ αὐτῇ γρῆται A 1,294. 80 cf. 

305,16 τὸ τῆς x. γένος B 218,39 χατὰ 

φύσιν ϑεωρητιχή τε 02022 xal πραχτιχή 

Α 8,23 cf. B 2,95 p 3 B 102,8 
πάσης ἐπιστήμης τὰς ἀρχὰς εὑρίσχει τε xai 
ἀποδείκνυσιν. ὅϑεν al EA τεχνῶν xal 

ἐπιστήμη ἐπιστημῶν εἴρηται Β 118,23 

119,15. 16. ef. 141,5 149.20.96 148,9 

on: 144,107 

φιλόσοφος σκέψις A6(,( ἄνϑρωπος B 251,21 

τὸ o. B 245,26 sq. 247,6 313,24 οἱ φ. 

opp. A 11,5 481,2 B 6,25 1,4 
opp. Ἰραμματιχοί Α 28,10 opp. ὁ γεω- 

υέτρης B 16,23 τῶν καϑόλου τὴν WES 

σχαλίαν μετέρχονται ἃ 42,04 cf. 51,22 58, 

ϑησαν ὡς ὀργάνου 

Es sr 

ῥήτορες 

30 τῆς ἀποδείξεως ἐδεή 

B 2,24 sq. t 

περὶ σοφιστιχῶν συλλογισμῶν ἐστι τοῖς φ. 

ὁ «λόγος ibid. 19 ὁ πρῶτος φ. D 10,11 

140,24 (opp. υεριχός τις ἐπιστήμων) t 

οἱ παλαιοὶ c. À 480,12.13 B 418,11.1 

6 χύων B 134,29 — in exemplis ἃ 305, E 

B 318,20.23 — ὁ φιλόσοφος i. e. Aristot. 

À 1,8.11 4,32 6,0 22,80 23,20 43,3.6.7 

44,97 45,14 46,8 58,90 66,50 608,15 

12,24.29 88,29 91,32 126,21 al. B 56,92 

96,28 126,3 1. e. Ammonius ἃ 329,16 

2349,32 B 47,24 48,1 146,26 158,4 160, 

14 176,19 217,4 234,4 258,27 260,29 

268,21 323,12 

φιλοτιμία. ὑπὸ φιλοτιμίας Α 23,21 

φλεβοτομεῖν pass. B 58,11. 13 

φλέγμα Β 411,10 

φόβος Β 64,90 

φρέαρ. διὰ τί τὰ φρ. ἐν χειμῶνι ϑερμά εἰσιν 

B 419,92. 53 sq. 

φρονεῖν μέγα ἐν A 308,17 

φρόνησις ἃ 80,21. 28 sq. 

298,13. 14 

τὸ τέλος 

τέλος ἄλλοτε ἄλλα λαμβάνεται opp. τέχνη 

B 591,10 sq. 

φροντίζειν c. inf. Β 238,4 

φύεσθαι ἐξ B 382,95 490,1] πεφυκέναι 

e. inf. A 167,11 330,24 D 68,8 68,28 

94,6 110,7 235,24 231,11 550,16 τὸ 

πεφυχός i. q. τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ À c 

φυλάττειν servare A 3,0 21,24 42,21 65,16 

10,11. 18. 95,7. 8 130,12 al. B ὝΨΗ 29 

m Ξ 2 P4 [4 

υηδεὶς ὑπολαμβανέτω ... ὡς 

124,28. 245,10 

περὶ tà πρακτὰ ἔχει... . καὶ 

ἔχει ἀόριστον καὶ τὰ πρὸς τὸ 

φύσις 535 

207,18. 21 
À 424,14 

φύλλον B 423,11. 18 490,9. 11 

φυλλορροεῖν D 423,1 sq. 425,24 sq. 429, 

23 sq. 431,50 

φυσιχός D 521,8 

B 380,9.17 ορρ. τεχνητός B 382,90 

383,22 σώματα ἃ 5,18 B 192,6 πράγ- 

ματα, ἔργα B 332,90sq. 889,21 54. 395, 

8.18 ἀρχαί B 147,12 εἴδη B 279,11 

ἐνέργεια Α 348,13. δύναμις Β 2380,12 

πάϑημα, πάϑος ἃ 484,4.5 ἰδιότητες À 

332,13. ἔννοια B 95,21 ϑεωρία DB 147,11 

Pecpnua A 306,9 Β 97,4 140,34 πραγμα- 

τεῖαι (opp. Aoqrzat) B 331,18. τὸ c. ἀγαϑόν 

A 140,21 τὰ φ. A 14,33 Β 126,6 146,25 

210,22 τοῦτο φυλάξασϑαι 

coni. χατὰ φύσιν def. 

282,1] πάντα εἶναι ἐξ ὕλης xai εἴδους 

B 34,25 cf. 383,24 ορρ. τὰ τεχνητά 

A 61,24. 24 (i. q. τὰ ἐν γενέσει xat φϑορᾷ) 

152,17 opp. τὰ T. xoi τὰ προαιρετά 

B 385,13 — ὁ φ. B 34,25 125,25 126,6 

146,18 239,32 316,21 opp. 6 ἰστρύς 

B 100,26. 21 — φυσιχὴ 4 306,10 B 100,25 

119,4 147,5 320,10 expl. B 332,90 & 

«D 112,6 — φυσικῶς À 49,19 

φυσιχώτερον Β 48,1 

zai; Ῥυσιχαῖς 

φυσιογνωμονεῖν À 489,24 

φυσιογνώμων À 485,5 

φυσιολογία B 9,8 ἣν ἰδίως καλοῦμεν def. 
B 3331 

ὑσις A 19,19 54,19 B 182,23. 21 
χινήσεως xal ἠρεμίας B 35,1 μέσον τι 

A 66,12 cf. 

ἀρχὴ ΣΝ 

πρᾶγμα λέγεται τῶν εἰδῶν 

B 388,28. 29 δεύτερον (σχῆμα) τὸ τῇ 

ἀναλογοῦν Α 66,22 sq. opp. ἣ 

ἡμετέρα γνῶσις Β 225,11 sq. opp. τέχνη 

A 151,28 152,12 sq. 

vóueva D 380,0 opp. τῆς τέχνης Β 

τινός Α 13,22 nr ἰδέα) 21,11.12 

φύσει 

τὰ ὑπὸ τῆς €. γι- 

385,3 
127,31. 33 151,5.25 162,24 161,6. 322,6 

382,5 B 94,7 213,14. 312,50 τῶν ὅρων 

A 168,7 352,8 353,1 B 111,6 τῶν πραγ- 

inem A 839,13. 22 B 120,14 191,4 

S19 9a 

21,26 sq. 

1 &v TD λίϑῳ φ. Β 980,16 

opp. 7, χρῆσις 7, ἡμετέρα A 

B 25,24 

χατὰ τὴν 

ἡ ἐν ἑκάστῳ μεριχὴ c. 

ἰδίαν φ. ἀσυλλόγιστοι Α 318,29 τοιαύτην 

ἔχειν τὴν φύσιν Α 165,7 412,19 Β 94,13 

ὡς ἔχει φύσεως ἡ 352917 B. 0.1 

210,8 ἔχει ἡ φύσις c. inf. A. 152,25 

φύσει dist. χρόνῳ Α 19,27 14,2.13 
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opp. ϑέσει A 81,11.17 opp. γενέσει 

A 169,9 opp. ἡμῖν A 247,27 B 336,28 

χατὰ, παρὰ τὸν σχοπὸν τῆς v. D 980,8 sq. 

χατὰ φύσιν A 276,21 sq. 277,4 281,19 sq. 

315,20 sq. 316,23 sq. (opp. xa^ 
414,15 B 293,19 35 ,31sq. coni. φυσιχόν 

def. B 380,9 παρὰ φύσιν A 211,32 B 351, 

81 54. κατηγορεῖν, κατηγορία Α 212,8 sq. 

B 218,25 sq. 235,17 sq. 3517,31 sq. ἐκ 

φύσεως A 484,26 opp. ἐκ μαϑήσεως B 

438,22 — υἱα καὶ ἡ αὐτή, ὡρισμένη φ. sim. 

B 68.11.19 84,29 85,32 86,2 94,1 120,15 

217143 218,6.1'7 

pía τις χοινὴ φύσις πολλοῖς ὑπάρχουσα 

B 218,4 coni. οὐσία B 342,22 560,4 εἰ ἔστι 

q. ϑεοῦ ἢ χενταύρου D 336,19 ef. 262,94 

plur. (coni. οὐσίαι) B 301,28 411,4. 8 sq. 

τὰς διαφορὰς τῶν ὁρωμένων φ. D 414,28 

φυτόν ἡ 14.454. 16,5 18,1 37,20sq. 16,18sq. 

83,34 84,1 81,14 sq. (ἀγρια) 112,1 sq. 

354,9 sq. B 405,16 425,26 sq. 

φωλεός. τῶν φωλεῶν B 494,24 

20,13. 14 B 363,2 

τινὸς οὐσίας B 65,12. opp. τὸ σημαινόμενον 

A. 16,12 

25 sq. 

φοράν À 148,22 ἁπλαῖ A 4,33 11,19 sq. 

(opp. σύνϑετος) 16,18 61,6. 11 B 1,7 sq. 

ἀντικείμεναι Α 26,2. ὁμώνυμος A 213,1.4 

ἡμᾶς) 

ἡ ὑποχειμένη φ B 94,4 

φωνή ἃ σημαντικαί 

dist. πράγματα, νοήματα Α 242, 

διαφέρειν χατὰ τὴν τῆς φ. προ- 

B 86,7 23,1 2171,12. 2 al. 

φῶς B 309,4 sq.  olxeiov ἃ 255,11. 18 

λυχνιαῖον B 171,13. 20. 24. 25 ἡ τοῦ q. 

ἐνέργεια B. 209,10 

φωστήρ plur. B 167,25 

φωτίζειν B 511,11 353,16.18 382,21 τὸν 

περίγειον τόπον B 92,17 pass. B 309,7.8 

382,17 τὸ τὴν σελήνην ἐχ τοῦ ἡλίου 

φωτίζεσθαι DB 129,2 οἵ 31,27 sq. 49,8 

168,26. 28 299,17 333,10. 11 310,7 

φώτισμα plur. (τῆς σελήνης) A 252,10 B 169,2 

φωτισμός (τῆς σελήνης) ,B 31,29 96,91 

plur. Α 35,24.26 B 28,11 31,19 sq. 96,22 

9,26 98,2 168,26 sq. 172,13 299,19 

Χαλινοποιητική À 8,3 sq. 

χαλινός Α 8,9 sq. 

χαλχεύς Α 7.8] 

χαλχευτιχή A 1,33 sq. 262,3 

χαλχός B 280,18 sq. 384,94 sq. 

B 262,8 
ὁ λευχύός 

I INDEX 

χαλκοῦς B 18,18.19 80,15sq. 211,27 280,29 

348,11 

χαρά A 448,19 sq. 451,18 454,22 455,4. 5 
480,6 

χαραχτὴρ τοῦ διαγράμματος À 24,6 ὀξύ- 

ρυγχος, στρογγύλος B 8,9. 10 

χαραχτηρίζειν Α 13,93. (κατὰ τὸ χρεῖττον) 

35 19,22 68,20 154,13 167,19 186,17 
330,93 B 18,11 

χαραχτηριστιχός Α 188,3 

χαρίεις (παράδειγμα) A 848,18.16 (ϑεώρημα) 

469,11 
χάρις (λόγων) Α 262,18 — τούτου χάριν Α 

289,8 450,8 479,30 480,21 B 384,5 420,11 

y: τοῦ μὴ .. προσχρούειν B 382,18. σαφη- 

νείας y. Α 389,20 παραδείγματος y. 

A 286,11 481,28 inv. ord. Α 482,10 

cf. B 382,8 

χεῖλος plur. A 341,21 

χειμέριος compar. καιρός D 422,2 sq. 

χειμών Α 61,25. B 396,18 419,31 sq. 
ytiv pass. (ὃ yaÀaóc) B 3280,14 χυτός 

(μέταλλα) ibid. 15 

χείρ (μέρος οὖσά ἐστι zal ὄργανον) B 8,31 sq. 

15,26 χερσὶ κεχρῆσϑαι A 21,21 κρύπτειν 

ὑπὸ τὴν y., ἐν τῇ y. B 15,28 16,10 

χειρουργία B 5,19 

χειρουργιχή (γαλχευτιχῆς κρείττων) À 8, 

13. 14 

χείρων logice πρότασις ἃ 11,14. 11 18,22 

88,25 126,3. 4 196,27 205,11. 15 216,15 

230,831 233,28 B 56,9 290,3 ob rap 

ϑέμις τὸ y. τοῦ χρείττονος αἴτιον εἶναι 

B 214,22 χγειρόνως ἔχειν À 2,1 

χερσαῖος Β 110.9 (ορρ. ϑαλάττιος) κύων 

B 134,28 213,2 

χιλιάς B 41,29 

*ytÀonotetaüat B 417,15 

χιών A 82,81 sq. 238,31 239,10. 11. B 38, 

13. 14. 252,25 

χολή A 413,7 sq. B 435,6 sq. 
B 417,10 

χολώδης. τὸ y. D 417,9 

χορδή plur. B 242,15 300,9 307,11 

γορηγεῖν τινί τι ἃ 19,19. B 5,10 

χόρτος Β 142,14 

y peta. ὡς ἡ yp. ἀπένειμεν, ὥρισεν B 331,18. 19 

τινός (ἐστι) ἃ 127,5 249,21 250,11 887,18 

419,31. 825. B 24,22 59,8 38,20 sq. 
c. inf. i. q. χρή A 417,22 B 138,21 àv 

χρείᾳ γίνεσθαί τινος Β 810,4. χρείαν 

ξανϑή 
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τινὸς ἀναπληροῦν, πληροῦν ἃ 9,9 25,4 

B 307,32 419,2 
χρειώδης πρός τι ἃ 216,24 

χρεμετίζειν B 95,13 
χρεμετιστιχός A 17,17 B 209,14 sq. 280, 

13 sq. 412,25. 53 

χρεωφειλέτης B 380,29 

χρή. κατὰ τὸ "Acttzóv ἔϑος τὸ “χρή᾽ παρέλειψε 
Α 9,22 sq. 

χρήζειν τινός (ἀποδείξεως) A 31,16 B 59,6 
128,1 217,24 420,10 

χρῆμα. μέσον, ϑεῖόν τι yp. 'A' 66,17 B 

333,19 
χρῆσϑαι. perf. i. 4. praesens ἡ 17,16 33,15 

34,20 66,82 15,11.13 114,20.22 al. B 
2,20 14 11,2 30,15.25.26 32,4 54,5 
128,11. 15 al. ἐχέχρηντο i. 4. ἐχρῶντο 

A 307,1 -- χρᾶσϑαι, χρᾶται B 366,6 

416,32. 25. 26. 30 418,19 
χρησιμεύειν πρός, εἰς A 112,23. 24 291,6 

295,92 302,8 314,7 3170,24 388,4 B 64, 
15.22 2,11 129,20 136,18.19 137,23 
269,1 337,29 404,15 περί τι A 305,20 

χατά τι B 408,82 

χρήσιμος Α 1,8 4,26 sq. 
ἀποδειχτιχῆς μεθόδου D 69,19 

χρῆσις A 9,7.8 28,16 333,25. ἡ κοινὴ τῶν 
ἀνθρώπων yp. B 922,10. 21 325,13 ἐκ 

τῆς Xp. τῆς ἡμετέρας opp. ἐκ τῆς φύσεως 

τῷ τρόπῳ 

τὰ χρ. πάσης τῆς 

τῶν πραγμάτων A 21,25 sq. 

τῆς yp. ἕτερα B 339,22 (coni. τῷ λόγῳ) 

340,28 ἐν πολλῇ εἶναι χρήσει A 154,23 

χρόα τοῦ προσώπου B 385,17 

χρονιχός. τὸ yp. διαίτημα B 421,32. γρονι- 

χῶς B 11,6.15 
χρόνος Α 11,25 

ἐν χρόνῳ ἐστί, μέτρον κινήσεως ὁ yp. B 21, 

2854. 587,21 54. μετρεῖται ὑπὸ τῆς τοῦ 

ἡλίου χινήσεως B 393,3 ἐν χρόνῳ τὸ νῦν 

(ἡ ἀρχή) Β 269,11 συνεχὴς ὧν διαιρεῖται 

χατὰ τὸ νῦν B 392,31 sq. ἐπ᾽ ἄπειρον 
διαιρετός B 393,34sq. ὡρισμένος, ἀόριστος 

B 389,6sq. plur. B 21,27 13,20.21.29 

11,9 316,21 ἐπὶ τῶν yp. [ἰλάτωνος B 

219.16 μετὰ δέχα 7 εἴχοσι χρόνους, μετὰ 

παραδρομὴν χρόνων DB 989,8. 9. 82 sq. 

χρόνῳ πρότερος opp. ἀξιώματι ἃ 10,0 

προὐπάρχειν, πρῶτος ibid. 21 14,2. 16 
ὁρίζεσϑαι Α 192,26. 21 ἐπὶ πλείονος yp. 

Α 166,21 ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ yp. A 172,20 

ἐν χρόνῳ opp. ἀεί ἃ 115,29 1τθ,2. 18 

πᾶσα γένεσις xal χίνησις 

ψευδής 531 

χρῶμα Α 295,10 sq. 325,94 sq. 326,28 sq. 

456,26.28 457,16 B 21,19 sq. 28,9 214, 
20 219,11 306,22 al. 
7, μέλαν ἤ τι τῶν μεταξύ B 313,10 δια- 

πᾶν yp. ἢ λευχὸν 

χριτιχὸν, συγχριτιχὸν ὄψεως B 250,28 

342,20.21 356,12.13 ὅμοια def. B 428, 
8 sq. 

χρωννύναι perf. pass. A 313,10.14 343,24 

B 91,14 111,9 sq. 

χυμός. οἱ y. enum. B 417,10 

συμμετρία B 25,22 (τῶν τεσσάρων) 319,3 

ἡ τῆς δυνάμεως τῶν y. διαχριτιχὴ ἐπιστήμη 

B 214,4 ὀξύς, ἀμβλύς def. B 415,34 sq. 

χένωσις τῶν ἐνοχλούντων y. Β 459,12 

χώρα μέση B 19,102 μέσου ὅρου B 65,18 

μείζονος προτάσεως γώραν ἀποπληροῦσι 

Β΄.121,11 χώραν ἔχειν (ἐπί τινος) A 19,8 

26,4 46,28 348,24 351,13 B 10,25. 29 

15,26 18,25 135,18 147,15 323,22 389, 

12.14 c. inf. B 349,22 353,19 

χωρεῖν ἐπὶ τὸν ἔλεγχον B 3,13. ἐπὶ τὰ μὴ 

ὄντα À 912,14. ἐπὶ τὸ ἄπειρον 81,24 

B 255,8 262,12. 15 

169,22 

χωρίζειν logice À 48,15 sq. 14,18. 19 sq. 

124,13. 14. 129,15 198,11 (ἐνδεχομένως) 

201,21 B 63,8.9 84,27 (τῇ ἐπινοίᾳ) 94.4 

(κατ᾽ ἐπίνοιαν) 216,5 239,16.24 405,33sq. 

406,20. χωριστός (σωμάτων scil. ἡ ψυχή) 

B 256,6 logice B 242,9 278,6. 24. 298 

2 8,10 sq. χεχωρισμένως B 339,14. 15 

χωρίον geom. B 36,11.12  Ioeus Aristotelis 

A 129,1 350,16 481,16 B 86,8 158,8. 13 

160,14 323,10 

χωρὶς εἰ μή A 28,14 38,25 B 136,22 184,23 
244,15 c. gen. A 28,72 ἀποδείξεως A 

30,31 B 36,39 ov y. B 8,8 

χῶρος. τὸν χάτω y. B 380,18 

T, τῶν y. 

μέσος χωρήσας A 

Ψαχάζειν Β 421.19 

Ψεχάς plur. B 182,5 

Ψευδάριον (ἐν γεωμετρίᾳ) B 151,22 153,20 

154,9 
Ψεύδεσϑαι logice opp. ἀληϑεύειν À 2,91 5,1 

16,23. 24 sq. 180,9 sq. 245,16 251,10 

918,14 319,6 B 364,8 389,94 439,15.30 

ἐπί τινος À. 399,29 

Ψευδής logice A 3,2 opp. ἀδύνατος A ὅθ, 

27.28 178,1 174,9.24 111,9 

A 4,10sq. B 2118 sq. 

ψευδόμενος À 38,25 

del, ποτέ 
5 $e 
ὅλη, δι᾿ ὅλου, 
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χαϑόλου, χατὰ πᾶν, ἐπί τι A 396,12 399, 

26 sq. 401,2 sq. 405,25.26 B 192,28 sq. 

(def.) 193,6 sq. 202,2.6 203,3 sq. 204,13sq. 

211,18 sq. δυνατὸν μὲν ἐκ Ψ. προτάσεων 

ἀληϑές τι συλλογίσασϑαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἀεί Β 

296,19 sq. cf, A 255,11 sq. 

V. συμπέρασμα OU 
ἀδύνατον τὸ 

ἀληϑῶν προτάσεων 
συναχϑῆναι χτὰ. B 312,8sq. ef. A 3,32 

255,10 ψευδῶς λαμβάνειν A 251,11. (χατά 

tt, OU ὅλου, καϑόλου) ἀποφάσχεσϑαι, xaca- 

φάσχεσϑαι, χατηγορεῖσϑαι B 202,8sq. 9854. 

Ψεῦδος logice B 2,29 saepe τοῦ ψεύδους 

μὴ ov B 26,20.21 

opp. ἀδύνατον À 128,4. ὃ sq. πλεοναχῶς 

B 313,9 sq. ὅλον, ἐπί τι A 394,10 sq. 

οὐδέποτε ἀποδείχνυται B 2 

αἰτία Α 9,93 1. q. 

16,28 £x Ψευδῶν 

συνάγεται B 312,833. τὸ V. ἔχει ἐκ Α 8,17 

χατὰ τὴν ὕλην μόνον τὸ d. λαμβάνων 

B 203,9 

Ψευδωνύμως B 335,22 
70 2 

Ψιλός: στοιχεῖα A 282,28. ῥήματα Β 242,16 

διανοίας ἀνάπλασμα DB 360,9 

Ψιμύϑιον (Ψιμμύϑιον) A 203,31 298,91 

316,12.19 B 21.21.22 252,280 Ψιμμίϑιον 

D 415,24 428,13 

Ψιτταχός plur. (ἀπομιμοῦνται τὰς φωνὰς τῶν 

ἀνθρώπων 7, at ἄλλων ζῴων) B 43 τ $1950. 

ψόφος À 341,21 B 306,23.25 353,17 814, 

3. 14 383,18 

Ψυχή coni. νοῦς (οὐσίαι νοηταί, ἁπλαῖ) B 

338,91 339,8.18 375,17 . εἰ 

B 337,15.22 ef. 968,12. def. Xenoeratis 

B 348,2 sq. ἀρχὴ B .167,18 

ἀϑάνατος, SHIP ἀειχίνητος Α 11, 

8054. 22,8sq. 23,4.9.16 35,9 sq. 80,4. ὃ 

38,4 sq. 40,19 sq. 241,28. 29. 35 sq. 243, 

2 sq. 245,1 (ἀχίνητος, ἀσώματος) 249, 

24 sq. 256,2 sq. 21 sq. 258,2 270,10 211,1 

973,10 278,10 456,19 480,122.13 B 
6,20sq. 1,21sq. 24,8sq. 25,12 28,12 sq. 

50,19 127,84 sq. 192,10. 11 143,14 sq. 

144,10 145,20 167,11 sq. 218,11 sq. 256, 

5.6 322,20 326,90 sq. 328,4 sq. 

xav οὐσίαν B 30,14 sq. 

ἔστι d. 

ζωῆς 

ἀϑάνατος καὶ οὐχ 

ἀϑάνατος... τῇ μὲν οὐσίᾳ d. καὶ ἀίδιος, 

ταῖς δὲ ἐνεργείαις οὐχέτι Β 135,9 56. μέσην 

εἴληφε τάξιν τῶν τε ἀιδίως ὄντων xal τῶν 

ἐν γενέσει xal φϑορᾷ. .. τὸ πρῶτον σχῆμα 

τῇ ψυχῇ ἀναλογεῖ A 66,8—24 συμμετα- 

INDEX VERBORUM 

ἀπαϑὴς 

ὠχρός 

βάλλεται τῷ σώματι ἃ 484,3.6 πρὶν 

δεσμευϑῇ τῷ σώματι, πάντα ἥδει Α 465,2 

αἱ ψ. ἡμῶν ὡς ὑπὸ χάρου ἢ ὕπνου τῆς 

γενέσεως χατεχόμεναι δέονται τῶν αἰσϑήσεων 

DB 214,28. οὐχ ix τῶν αἰσϑητῶν λαμβάνει 

τὴν τῶν πραγμάτων γνῶσιν B 215,4. πόϑεν 

εἰς ἔννοιαν ἦλϑε τοῦ συλλογίζεσϑαι ἃ 30,26 

31,31 sq. 
/ rU μόρια τῆς v. 

ἐδεήϑη τῶν συλλογισμῶν Α 32,1 

19 (ινώ- 

σχοντα)ὴ 23,20 (τὸ συλλογιζόμενον) 930,27 

32,16 347,9 sq. ὄργανον τῆς d. (ἡ χείρ) A 

8,95 at δυνάμεις τῆς Ψ. Β 324,15. (αἷς ἀλη- 

ϑεύομεν) 26 αἱ λογιχαί, αἱ ἄλογοι B 323,30 

436,52 

ἀντιληπτιχὴ τῶν ϑείων xal νοητῶν B 339, 

9.10 ἡ λογιχὴ d. B 436,33 481,5 τὸ 

τῆς Ψ. ἀγαϑόν B 280,8 τῷ ὁρισμῷ o 

ἔχουσιν ἐν τῇ v. B 156,12 

Ψυχιχός (δύναμις) A 14,11 B 433,32 

Ψυχρός ἃ 27,29 242,9 B 38,13 239,31 ἡ 

συμμετρία τῶν ϑερμῶν xat τῶν d. P 316,6 

ψυχρότης (τοῦ ἀέρος) D 420,2 sq. 

Ψωριᾶν À 216,22. 24 211,22 

(γνωστιχά) Α 2,12. 

1| ἀχροτάτη τῆς Ψ. ὃ. B 824.8 

᾿Ὠνεῖσϑαι. ἵνα ὠνήσηται D 280,4 282,4 

285,13 

ὥρα. κατὰ τήνδε τὴν ὦ. D 110,19.28 

ὡς ἔχει φύτεως D 201.11 ὡς ἂν εἰ ἐλέγομεν 

et sim. ἃ 166,24 232,30 339,22. 345,6 

B 242,15 i. q. ἐπεὶ À 45,18, B 186,20 

final. ὡς ἂν ὑποστῇ B 916,5. 7 sim. 334,12 

φησὶν ὡς οὐχ εἴη D 14,16 sim. 329,22 

ὡς ὅτι À 329,11 423,8 456,25 B 242,26 

290,29 δῆλον ὅτι ὡς B 193,15 

ὡσανεί À 253,29. B 54,2 cf. ὡς 

ὡσαύτως ἔχειν À 4,0 48,9 sq. 154,9 B 

323,32 8]. 

ὥσπερ tamquam ἃ 111,21 ὥσπερ ἂν εἰ λέγοι 

A 10,15 sim. B 177,7 225,22 261,4 264,5 

ὥσπερ ἄν c. opt. et ind. Β 192,2.3 421,14 

ὥστε in apodosi post parenthesin A 297,7 

B 106,14 290,10 

A 355,21 ἡ πρώτη ὑπόϑεσις ὥστε seq. 

inf. B 220,16. 27 

ὠφέλιμος A 213,26 840,10 sq. 

Α 804,28 

ὠχρίασις Β 119,4. sq. 

ὠχρός A 245,17 482,10 D 49,9 169,13 408,18 

4, [2 LES ud 

χείσϑθω ὥστε δεῖξαι 

ὠφελίμως 



Ἅτδης. ἐν Ἅιδου 24,9 

Ἄϑηναι, Αϑήνηϑεν 4,18 

Ἄϑηνατοι 311,24 sq. 581,29 sq. 
Αἴας (ὁμώνυμος φωνή) 213,1 211,28 (usqa- 

λόψυχος) 412,9. 7 

Aiüto 69,22 94,3. 5 
Αἰσχίνης 6,4 

Ἀλέξανδρος (οὐ καλῶς λέγων) 3,32 sq. 41,2 

62,2.11.14 111,20.31 112,1 122,11 126,3 
139,9 (oia δὴ μὴ πολλὴν ἕξιν μαϑηματιχὴν 

ἔχων) 159,18 160,8.13 vsu 8 181,11 sq. 
196,9 254,12 258,28 259,5 323,9.12.22 

Ἀλχιβιάδης 268,16 sq. Ὁ 412,21 

(μεγαλόψυχος) 419,8 437,22 

Αμμώνιος. ἐχ τῶν συνουσιῶν 

“Ἑρμείου in tit. 1,2 (ἐν τῷ Περὶ ἑρρμ.. [cf. 
vol. IV 5 p. 85,7 sq.] 32,11 (ef. ibid. p. 

15,18 sq.] 33,13) ef. sub v. διδάσχαλος, 

φιλόσοφος 

, , - 

Αμμωνίου τοῦ 

᾿Αναλυτικά. ἐπεὶ ἡ ἀπόδειξις ἀνάλυσις λέγεται, 

μέρος δὲ τῆς ἀποδείξεως xal ἣ παροῦσα 

πραγματεία ὡς περὶ τοῦ μέσου τοῦ ἐν αὐτῇ 

διδάσχουσα, διὰ τοῦτο xal ἣ π. πρ. 'À. 
ἐπιγέγραπται. ἐπιγέγραπται δὲ ᾿Α. τὸ πρῶτον 

βιβλίον τῆς ᾿Αποδειχτικῆς οὐχ ὡς τὰ πρὸ 

αὐτῆς χτλ. 394,20 sq. 
᾿Αναξαγόρας. 7| τῶν περὶ ᾿Αναξαγόραν τις 

(αἰτοίη συγχωρηϑῆναι αὐτῷ) ὅτι αἱ ὁμοιο- 

μέρειαι (ἀρχαὶ τῶν πραγμάτων εἰσί) 129,10 

᾿Ανάχαρσις 6 Σχύήϑης 118,8 

᾿Αντιφῶν. ὁ ᾿Αντιφῶντος 
112,2 sq. 149,11 

᾿Αποδειχτιχή v. ᾿Δναλυτιχά 

τετραγωνισμός 

᾿Απολλώνιος. γραφήν, χαϑά φησιν [llap- 

μενίων, ᾿Απολλωνίου τοῦ Περγαίου 104,2 

Ἄρατος (cit. Φαινόμ. 177) 167,8 

᾿Αριστοτέλης τὰ ἄλλα λογιχὰ συγγράμματα 

διὰ τὴν ἀπόδειξιν ἡμῖν παρέδωχεν 1,6 sq. 

ραδέδωχεν ἡμῖν τὸ llepi ἑρμηνείας, ἐν 

ᾧ yen προτάσεων διδάσχει. . . πρὸ τοῦ 

II. & παραδέδωχεν ἡμῖν τὰς Κατηγορίας, 

ἐν αἷς διδάσχει ἡμᾶς περὶ τῆς τῶν ἁπλῶν 

φωνῶν δυνάμεώς τε xal σημασίας ibid. 

τὸν μὲν ἀποδειχτιχὸν συλλογισμὸν 

ἐν τούτοις ἡμῖν παραδίδωσι, τὸν δὲ δια- 
^ ' 3 - e" PS . 

λεχτιχὸν ἐν τοῖς loztaoi; . .. ἵνα δὲ μὴ 

ἐξαπατώμεϑα ὑπὸ τῶν προσδιαλεγομένων 

ἡυῖν, διδάσκει ἡμᾶς καὶ περὶ τοῦ σοφιστιχοῦ 

συλλογισμοῦ ἐν τοῖς Σοφιστιχοῖς ἐλέγχοις, 

ὥσπερ ἀλεξητήριον ἡμῖν φάρμακον obs 

ἐπὶ τὸ ἀποφεύγειν τὰς σοφισ αὐτός 
LAGU NU 

φησιν, ἐνοχλήσεις 2,9 sq. 

τιχάς, ὡς 

ἱστέον δὲ ὅτι xal 

ἐνταῦϑα 6 ᾿Α. ἑαυτῷ ἀχολουϑεῖ κατὰ τὸν 

τρόπον τῆς διδασχαλίας χαὶ ἄρχεται ἀπὸ 

τῶν χαϑολικωτέρων 2,192.14 — ἀπαρέσχεται 

τῇ περὶ τῶν ἰδεῶν δόξῃ 139,90 καὶ φασί 

γε ὑπὲρ τούτων ἀπολογούμενοι ὡς ὅτι εἶναι 

μὲν ἰδέας τῶν πραγμάτων τοὺς δημιουργοὺ 

λόγους διαρρήδην καὶ αὑτὸς ὁ 'À. πανταχοῦ 

βοᾷ 242,26 sq. οὐχ ἄν ποτε πρὸς 

67A. πανταχοῦ ὁ αὐτὸς ταὐτὰ λέγων 243,15 

AME πὶ 
τοῦτο ἐνέστη 

ἱστορεῖται καὶ ζῶντος τοῦ [Πλάτωνος καρτε- 

ρώτατα περὶ τούτου τοῦ δύ 

'A. ibid. 20.2 

τούτοις τὸ αὐτό φησιν εἶν 

xdi τὸ ἡ αὐτό (opp. οἱ περὶ Θεόφραστον) 

11,4: 5 είμενον, ὥσπερ 

πολλαχοῦ εἴωϑε 99,10 ἰχαϑ᾽ t 

χειμένου᾽ ἐνταῦϑα συνήϑως ἀντὶ τοῦ “ἐν 

ὑποχειμένῳ᾽ λαμβάνει941,21 οἵ. 64,2 πρῶτα 

πανταχοῦ τὰ προσεχῆ λέγει, οὐ τὰ πορρωτέρω 

261,6.1 τῶν χατη- 

όγματος ἐνστῆναι 
e τς ς χη τ αὐτῷ τὸν 6 μὲν ^A. ἐν 1 

ναι τὸ xa αὑτὸ 

γένος φησὶ τὸ oz 

τὸ γὰρ 

ΜΡ ͵ χα 
τὸ εζῷ πίπτειν ἐπί 



540 ᾿Αριστοτελιχός 

γοριχῶν σημαίνει τῷ ᾿Α. τὸ ἐπὶ πλέον εἶναι 

268,9 ἐν ἑτέραις πραγματείαις αὐτοῦ διαιρεῖ 

τὸ ἀναγχαῖον εἰς τὸ ἁπλῶς xal κυρίως ἀναγ- 

χαῖον χαὶ εἰς τὸ xa) ὑπόϑεσιν ἀναγκαῖον 

984,11 sq. ἀσάφειαν δὲ πάλιν ἐνεποίησε 

τῇ, τε συνήϑει συντομίᾳ χρώμενος xol τῷ 

ἐπὶ μόνων στοιχείων γυμνάσαι τὸν λόγον 

ενον͵ πολλαχοῦ γὰρ τὰ στοιχεῖα ἀντὶ προ- 

τάσεων παραλαμβάνει 50,21 sq. cf. 163,18 

295,24 δῆλον δὲ ὅτι Ψευδεὶῖ παραδείγματι 

χέχρηται, ἐπεὶ μὴ οἷόν τε ἦν ἀληϑεῖ 

χρήπσασϑαι 214,71 ἁἀπαξάπαντες οἱ ἐξηγηταὶ 

ἐπελάβοντο τοῦ ᾿Α. ὡς χαχῶς τὸν διὰ τοῦ 

ἀδυνάτου ἐχτιϑεμένου συλλογισμόν 291, 

ll sq. οὐ γὰρ ἣν εἰχὸς τὸν "A. πρῶτον 

χαὶ μόνον τὰς μεϑόδους τὰς λογιχὰς παρα- 

δεδωκότα τηλικοῦτον ἁμαρτεῖν ἁμάρτημα 

200,21. 22 ἐπειδὴ συγχεχυμένως πὼς ὁ 

συλλογισμὸς παρὰ τῷ ^A. ἐξετέϑη 318,11. 18 

υὴ ἀκριβολογούμενος ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν" οὗ ἕνεχα" 

εἶπεν Ἕνεχά τινος 982,3. — exempl. 373,7 

᾿Αριστοτελιχός (λέξεις) 158,10 

Αὐτόλυχος. τὰ Αὐτολύχου περὶ κινουμένης 

σφαίρας 300,18 sq. 

᾿Αφροδίτη. ὁ γοῦν τῆς 'A. (ἀστήρ) καίτοι 

μέγιστος ἡμῖν φαινόμενος ὅμως οὐ στίλβει 

διὰ τὸ ἐγγύτατα εἶναι 171,11 

᾿Αχιλλεύς (μεγαλόψυχος) 413,2 

Βρύσων. ὁ Βρύσωνος τετραγωνισμός 11], 

17 sq. 115,4 149,11 

[Γοργίας (Platonis) 7,2 14,12 

Δευχαλίων 22,10 

Δήλιοι. Δηλίοις λοιμώξασιν ἔχρησεν ὁ ϑεός 

102,14 

Δημόκριτος. εἰ αἰτοίη τις τῶν περὶ Δη- 

μόχριτον συγχωρηϑῆναι αὐτῷ ὅτι ἀρχαὶ 

τῶν πραγμάτων εἰσὶ τὰ ἄτομα 129,11.12 

Δίων 400,8. 2τ 

Δώριος ἁρμονία 1.12 

“Πῇλένη. ἡ τῆς E. ἁρπαγή 387,11 389,94 390,10 

Ἕλληνες 818,1 

᾿Βπίχουρος. ὅτι χαϑ᾽ ὑποδρομὴν τῆς σελήνης 

ὁ ἥλιος ἐχλιμπάνει, ὡς οὐχ ἐξ ἀνάγχης 

τούτου γινομένου, ὥσπερ τὸν "E. φασι 

δοξάζειν 890,19 

Ἐρετριεῖς 311,28 sq. 381,29 

"Eppetac in tit. 1,2 

εὐχλείδης. ἐν τῷ πρώτῳ ϑεωρήματι τῶν 
Εὐχλείδου 8,22 ἐν τῷ ἐβδόμῳ βιβλίῳ τῶν 

II INDEX 

Εὐχλείδου Στοιχείων 773,14. 1 ἐν τῷ 

πέμπτῳ βιβλίῳ ibid. 18 ἐν τῷ τεσσαρεσχαι- 

δεχάτῳ τοῦ ἕχτου τῶν Στοιχείων 108, 

29.80 104,21. 22 ἐν τῷ τρίτῳ τῆς γε- 
ὠμετρίας 811,1 

Δεύς 22,11 963,8 383,19 v. Πυϑαγόρειοι 

"Hvtoy os astron. (Arat. Φαινόμ. 177) 167,9 
180,22. 23 

'Hpá8ocos (ἐν τῷ βίῳ zoo ᾿Ομήρου) 156,26 

Ἡσίοδος ἐν τῇ ᾿Ασπίδι (vs. 122) 362,8. 9 

Θεαίτητος 400,17. 26 

Θεμίστιος (cit. vol. V 1 p. 9.9: 10) 48,8 

(p. 18,5 sq.) 70,8 (p. 24,3 sq.). 138,5 

(p. 34.28) 171,21 

Θεοδόσιος. τὰ Θεοδοσίου σφαιριχά 300, 
1175915301. 

Θεόφραστος. οἱ δὲ περὶ τὸν Θ. διαφέρειν ταῦτα 

(τὸ καϑ᾽ αὑτὸ xal τὸ ἡ αὐτό) λέγουσι 11, 54. 

Θῆβαι 4,18 

Ἰλιάς 868,1 318.8. 10 

Ἴλιον 363,6 812,11 387,12 389,28 390,11 

"Ix xozévtaupoc 43,5 290,18 360,2 411,6 

Ἵπποκχράτης τετραγωνίσας τοὺς μιηηνίσχους 

149,15 
Ἴρις (Hom.) 363,9 

ΚΚαινεύς (σοφιστής) 161,3 

Καλλίας 136,23 sq. 139,21. 24 271,19. 22 

438,12 

Kévcavpoc 336,12 sq. 360,2 

Κορίσχος 271,16 sq. 212,14 sq. 216,1 

Λατῖνοι 913,2 

ΔΑύδιος ἁρμονία 1.11 

Μένων 14,15 sq. ἡ ἐν τῷ M. ἀπορία 
ibid. 12 15,26 18,25 ὁ ἐν τῷ M. συλλο- 

γισμός 39,20 

Μηδικὸς πόλεμος 381,50 

Μῆδοι 311,24 sq. 381,32 
ΜΠ ίδης 156,117.21 Μίδαν τῶν Φρυγῶν βασιλέα 

157,1 

Νεῖλος 421,34 sq. 
Νηρηίς 411,4. 8 v. Πλάτων 

Νιχόμαγος. πῶς ἔστι μιᾷ μεϑόδῳ εὑρεῖν... 

τοὺς ἐπιτρίτους ἀριϑμοὺς 7| ἡμιολίους, ἣν 

παραδίδωσιν ὁ Ν. 160,24 

Ξενοχράτης βουλόμενος δεῖξαι τὸ “ἀριϑμὸς 

αὐτὸς ἑαυτὸν χινῶν᾽ ὁρισμὸν εἶναι τῆς 

Ψυχῆς 948,2 

᾿Οδύσσεια 369,8 

᾿δυσσεύς 369,1 

᾿Οιλεύς 919,32 
919,9 “Ὅμηρος 362,6 212,9 λέγει “Ηρόδοτος ἐν 

ΔΗ 160 



NOMINUM 

τῷ βίῳ τοῦ Ὅ. ᾿Ομήρου εἶναι τὸ ἐπίγραμμα 

εἰς Μίδαν τῶν Φρυγῶν βασιλέα 156,26 

cit. B 371 Δ 288 8 399 563,8 
Πᾶνές τινες (φύσεις αὐτομαϑεῖς) 411,7 

Παρμενίων 104,1 v. ᾿Απολλώνιος 

Πείσανδρος. Πεισάνδρου... πλείστην ἱστορίαν 

χατὰ τάξιν συναγζαγ)όντος, ἀντιποιησαμένου 

δὲ xai εὐεπείας 157,14 

Πεισίστρατος 6,4 

Περγαῖος. ᾿Απολλωνίου τοῦ Περγαίου 104,2 
Πέρσαι 912,2 

Πλάτων 102,19 sq. 219.16 λέγεται δὲ χαὶ 

παρὰ τοῦ [Πλ. εὑρεϑῆναι σῶμα Νηρηίδος 
νεχρὸν ἐρριμμένον 411,7 zai φαίνεταί γε 

τῷ ὄντι ὁ ΠΠλ. οὐ λόγους ἁπλῶς ἐν τῷ δη- 

Βιουβγῷ 

ἀλλ᾽ αὐτοῖς xa αὑτὰ ὑπόστασιν διδούς χτλ 

243,22 sq. cf. ibid. 14—20 τὸ πρὸ ἘΞ 

πολλῶν, ὅπερ εἰσὶν αἱ ἰδέαι αἱ παρὰ τῷ 

Πλ. 485,29 

διὰ τῆς διαιρετιχῆς μεϑόδου συλλογίζεσϑαι 

ἐνόντας λέγων εἶναι τὰ εἴδη, 

οἱ περὶ τὸν [[λ. ἐπειρῶντο 

xal ἀποδειχνύειν τόδε ὁρισμὸν εἶναι τοῦδε 

949,4. cf. 402,23.26 405,3. διασύρει πάλιν 
τὸν []λ. ὡς λέγοντα διὰ τῆς διαιρέσεως 

συλλογίζεσϑαι καὶ ἀποδειχνύειν τὰ μέρη τοῦ 
ὁρισμοῦ τὰ ἐν τοῖς ὁριστοῖς ϑεωρούμενα 

403,9 
τὴν ψυχήν 325,8 ϑεῖον γάρ τι χρῆμα ἡ 

τὸ τῷ [[A. δοχεῖν ἀϑάνατον εἶναι 

φιλία χαὶ ἐνοποιὸν καὶ τὴν δικαιοσύνην, 

ὡς ὃ Πλ. φησίν, ἐπαναβεβηχυῖα χτλ. 

333,20 — cit. 3,91 7,2 74,12 150,28 
215,1 332,14 — in exemplis 136,31 

938,92 313,0 392,9 412,21 435,7 431,12 
(Πορφύριος) ἐν ταῖς Πέντε φωναῖς (vol. IV 1 

p. 8,1) 400,31 ἐν Εἰσαγωγαῖς (falso citari 

videntur) 307,14 

Πρόκλος (ἔλεγε δὲ ὁ φιλόσοφος Πρόχλον τὸν 

αὑτοῦ διδάσκαλον ἐπισχήπτειν τῇ ᾿ΔΑλε- 
ξάνδρου ἐξηγήσει) 111,31 112,9.84. (βιβλίον 

μέντοι ὁλόκληρον ὅ τε [Ιτολεμαῖος xai ὁ 

Πρ. εἰς τοῦτο κατεβάλοντο) 129,16 160,15 

181,19. 27 
Πτολεμαῖος μονόβιβλον ὅλον εἰς τὴν τούτου 

(Scil. τοῦ τὰς ἀπ᾽ ἐλαττόνων δύο ὀρϑῶν 

ἐχβαλλομένας συμπίπτειν) δεῖξιν κατεβάλετο 

80,4 129,16 v. Πρόκλος 
Πυϑαγόρειοι. ἡ τῶν Il. μουσιχή 180,6 

οὐσίαν εἶπε τὴν μονάδα xarà τοὺς dl...., 
ὅτι συμβολικῶς τὰ εἴδη χαὶ τὰς τῶν 
πραγμάτων φύσεις χαὶ οὐσίας διὰ τῶν 

Φρύγες 541 

ἀριϑμῶν ἐσήμαινον 301,26 sq. οἱ δὲ II. 

τελιχὸν αἴτιον ἀπεδίδουν τῆς βροντῆς τὸ διὰ 

τοῦ Ψόφου τὸν Δία ἐ πειλεῖν xal ἐκφοβεῖν 

τοὺς iy τῷ ταρτάρῳ cud: 382,18 sq. 
ΠΠὥλος (in Platonis Gorgia) 38,1 

Σάρδεις 311,98 sq. 381,28. 29 

Σάτυρος 411,6 

Σίμων (σχυτεύς) 950,32 

Σχύϑης 118,30. 81 176,9. 10 118,8 sq. 
Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι. τοὐναντίον δὲ μᾶλλον 

éyyous τῆς τοιαύτης ἀπάτης ἐν ἐκείνοις 

ἡμῖν ὃ ̂ A. 5 

γραπται τὸ βιβλίον Περὶ σοφιστιχῶν συλλογι- 

^, »** 2 , 
παραδέδωχε' οιἰοπερ οὐος ἐπιγε- 

inpet 2,14 sq. 

τοὺς λόγους QU ὧν ἐπεχείρει 

σμῶν ἀλλὰ Σοφιστιχοὶ E) 

Σπεύσιππος. 

o ὁ Er. ἀναιρῆσαι xal τὴν διαίρεσιν xal τοὺς 

ὁρισμούς 405,21 sq. 406,16. 31 407,30 

Zoxp s Platonis 14,19 sq. 38,1 — in 

τ 5,9 14,19 24,22 84,28 sq. 91, 

13. 16 107,8 sq. 108,4 sq. 136,91 211,15 
219,11. 20 240,17. 21 244,28 245,26 sq. 
251,27 252,10. 28 253,15 263,16 sq. 
211,21 212,12 sq. 280,22 313,11. 12 319, 

22 322.16 3304. 6 338,82 558,4. 8 313, 
(1.20.24 318,5.22.23 381,94 3817,10. 

11.17 388,6.22 sq. 400,35 412,21 435,6 
431,12. 21. 22 

Σωφρονίσκος pater Socratis 387,10. 16. 17 

988,6. 21. 22 sq. 
Ταῦρος astron. (Arat. Φαινόμ. 177) 167,9 

180,22 

Τελαμών 213,2 
Τιτᾶνες. τοὺς ἐν τῷ ταρτάρῳ T. 383,20 

Φαίδων. τὸν ᾧ. 215,5 

(Φιλόπονος) ὡς ἐν τοῖς Προτέροις ἀναλυτι- 

κοῖς διὰ πλειόνων ἀπεδείξαμεν (i. e. vol. XIII 

2 p. 2,22sq.) 2,1 cf. 582,1 ἐν ἐχείνοις ἀπε- 

δείξαμεν (i. e. in Topicorum commentario) 

9,4 εἴρηται περὶ τούτου ἐν ταῖς Φυσικχαῖς (cf. 
vol. XVI p. 51,854.) 112,6 ἐν τοῖς συμμί- 
χτοῖς ἀπογέγραπται, ἐξεϑέμην ϑεωρήμασιν 

119,11 265,1 ὡς δέδειχται ἡμῖν ἐν ἑτέροις 

81,23 τὴν ἀχριβῆ τοῦ χωρίου ἐξήγησιν 

ὑπερτίϑεμαι, ἕως χαὶ τῷ ἐξηγητῇ ἐντύχω 

158,13 εἰσαῦϑις 

ἐπισχεψόμεϑα 

O^ 

4 

ταῦτα μὲν οὖν καὶ 

221,12 ἐντελέστερον ἐν 

ἑτέροις ἡμῖν ἐξετασϑήσεται 279,19 ὃ 

ἡμέτερος διδάσχαλος 112,90 improbat 

eius interpretationem 158,8 258,28 269,2 

Φρύγες 157,1 



DL LOCTIPLATONIECI 

Cratylus e. 42 p. 456 A .9,91 Meno c. 14 p. 80D sq. "DP TAURRE 

Sophista c. 16 p. 229 B 150,28 191,22 c. 28 p. 81 B sq. 99,20 

Gorgias ὁ. ὃ p.4523Asq. . 22952 —l'imaeus wc LORD ἘΔ" 215,1 

c. 26 p. 470 D 38,2 c, 18 p:52B 225 E 332,14 
c. 80 p. 520 B 14,12 pro US OE 333,20 

IV qu GG RI SSE 04 BALUSC 

Kacnryopíat generaliter - . . . . 1,8.19 (185 p.342316sq.) .. 54,27 
ΔΕ EE 3l p. 463 31 sq. . . . 402,21 

c. | p. 78 12 238,5.6 Π 2 p.-bab τ 54,27 

Περὶ ἑρμηνείας generaliter 20585 P(- 19 p.535 23.24 . . "P MIS 

ὉΠ» 16292 262. 90 33175 p.5444 sq. 35 for E 193,5 
(0 50: 08S Sg» eem. -- 32,12 D—(qW uS DT SEES 395,14 

c. ( p. 175 12 sq. 25195529 5 p. 575 18 sq. 55,81 
p. 17 b 29 sq. 295,17 296,10 1. p. 98b 39 sq." E 56,92 

eublopz220b22$80... 7. .-. - 140518 IL 11 p. 61218sq. . 291,14 293,31 

p. 205 35 - οὐ OSSA 15 p. 6040 8 sq. 143,22.23 

᾿Αναλυτιχά generaliter 334,22 sq. (23 p. 68b 35 sq.) 2925 

Πρότερα ᾿Αναλυτιχά generaliter . . 1,9 

394,29 sq. 

I1p.24810.. . . . 256,28 335,4 
(p. 24216:3q-)/-. 2.001 92,12 

p.24b 18 . 55,2.8 90,32 94,27 

p. 24b 28 sq. . ο΄. 28,26 sq 

4—6 SMS G M gud, deat EOS 294,21 

4 p. 25} 36. 51 214,51 315,17 

ΟΝ ΝΕ re des $0 291521 

9. p.26b39. . . 3145311 315,1 

OE . 184,24 a c" ἐν 

6 p. 288 14. 15 314,91 315,17 

pus sq. s. εἰς. εὖ - 184,24 

NU: Um UU. uiu e Row s 184,24 

(10 p. 30» 32 sq.) 384,10.11 

191p.92519-5. τὰ τ ἕΣ 88,11 

Anal.Poster. (τῆς Ἀποδεικχτικχῆ ς) 

I generaliter 

I 

2 

e» 

NACH De 534,2 sq. 23 sq. 

pe "nbus TIsgesrm . 121,3 

p. 4191477 Ὁ E . . 28,24 

p. «15 10—12 23,19 41,17 
p. (1b 21. 22 . 22,20.21 43,19.20 

48,22 50,1 

p «15938 2 4 NES 29,17 

p. 752630 E 46,1 

p: 415.38 sq. 15 EE 49,17 

p. (284 , M SUERTE 
p.724 ]4sq. .'- - DDR 

p.42816sq. τ E 23,4 

p. 2b 4 sq 254,14.23 255,92 
p: 2b/18 Sq. ΤΡ 42,11 

p. 12} 28---ῦ 269,24 324,7 
332,26 
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p. (25 25 sq 42,14 22/(p. 88492). . . . 263,26 

(p. 72b 26 sq.) 29,5 p. 83a 33 ::1945T 

poi2Bb35. ὡς 54,25 p.Baede 2 bL 248,21 
p. 198 28sq. . . 907,21 p. 883 39 . 948,23 

p. 13334 sq. . 285290: 9 Bx. i20nA 248,11 

ΡΟ dge 3 oo. Ll 134,14 ΒΞ: ΘΒ 248g. τὸ τς 5. 9903,26 

5 ον CERE 133,17 pesdpaSag.. s.l. . 120,14 
p. (4b 5 sq. . 91,13 940,8 25 p. 84^ 3 sq. 253,3 

p-y(Ab-ba'sq. 22. T. 96,28 24 p 859 856. 215,96 

p. 74b 35.26 . . : a p. 855 1.8 31059434:0 

p. 4581 sq. . 106,11 poda 23902 8. 27.5 948,28 

podda388]5 7. 75. . s 100,4 p.85b27—29 . . . . . 285,10 

p. 752 35—31 - 117,13 p.86210. H . . 285,5 

p. (5438sq. . . »- - 1B p. 86b 21 290,25 

p. 75239sq. . . «2 921,7 ΞΡ 890 360-3 137205 c8 3252,26 

pn... 2 122.] p ooslfsqet 2005 c 321,94 

ΒΘ θη τος Ὁ ο΄: 265,19 IL3-p.90530sq. . . . . . 360,15.27 

p- 755 14 sq. . - 117,253 a ngIs3ESqS l2 1.236614 

p. 75b 24 sq. . 641. 29 116.1 Duas oDP ΘΕΙ͂Ε v 202.409,21 

p. 163 31 sq. 98,20 140,28 316,15 8 p.932324sq. . . 312,24 

munito. te EI. 135,3 1099-7931 30 sg, 5) 3 . τ 397,23 aq. 

ESRRPSEJ. S ONE S. 132,26 ΡΠ} πὴ. -—.-. 7. 397.23 sq. 

p. 76b 30. 31 . 26,6 12*p. 958 1056: τς .. Ὁ 422,90 

COAUTADA TU se NN 154,2 3 p-96b329sq;. το Ὁ Ὁ 407,39 

p. 188 22 sq. 92,10 93,2 3 65,24 
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p. (8b 28—30 114,019.20 Σοφιστ. ἔλεγχ-: generaliter .— 2,7.17 3,9.5 
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ἘΜΕΙ͂Σ ΤΙΣ ΕΣ ΤΣ DPOCGAEYLEPON:TON YXTEPON 

ANAA PILKON. Aldin. 

p.89b283 Τὰ ζητούμενα ἐστιν ἴσα τὸν ἀριϑυὸν ὅσαπερ ἐπι- 

στάμεϑα. 

[7] L , v - o7] * ' E 5 5 

5 Üx φύσει πρότερον τὸ εἰ ἔστι τοῦ ὅτι ἔστιν: ὁ γὰρ τὸ ὅτι ὑπάρ- 
- ΄ ΄ * , »^ v [4 , B 

igi ὡς VIT Tür εἶναι τὸ Ümoxstusvov περὶ 
23 τας πὰ DIETE , T PR ^ .2 ' mA ΩΣ * ΄ € 

o ζητεῖ, (ζητεῖν εἰ ὑπάρχει αὐτῷ τι 7, μή. τὸ δὲ ὅσαπερ ἐπιστάμεϑα 5 
€ » ΄ τὶ ^ * ΄ - 

o0 ὅσων ἐπιστήμην λαμβάνομεν * οὐ γὰρ ἃ ἐπιστάμεϑα ζητοῦμεν, τ 

ἀλλ᾽ ἃ γνῶναι ϑέλομεν. 

a “5 ξν “ἀρ, zt ΣΕ AU APRES M REC I c 10 p. 89b25. ταν μὲν γὰρ πότερον τόδε ἣ τόδε ζητῶμεν εἰς apib- 
^ M o h MEI T nr * E LE Ξίπει " a 

ον ὕεντες, οιἰὴν ποτξρὴν ξΞχλξιπεξει 6 ἥλιος Ti οὔ, i 0t! STi cOUD EY. 

" , * ΄ n MT 

Ὅτι τέτταρα τὰ ζητούμενα, ἃ εὑρόντες γινώσχοι: 

Ἐν ὦ c. S x 
e v ^ , , bl iJ ^ e» Ξ ^ U *, 

ott ἐστι, Gtott ἔστιν. Ἢ γάρ τὴν ὑπᾶρςιν χαι τὴν 00 

- - " " [d —— , Y ^ B. , - -) o v ^ *, 

ἁπλῶς, ει ἐστιν ἢ μὴ γνοντες 0 οτι Εστε τὸ tl! Ἔστι -ἥτηυμξν. Ἢ τὸ 

- - ΄ 

ζητοῦμεν τινος 

15 ὑπάρχον τινὶ xal χατηγορούμενον, τουτέστι πότερον x60 T, τόδε, ζητοῦυεν, 
, Ld ^-^ e , , 

οἷον πότερον ἐχλείπει ὁ ἥλιος ἢ οὐ μαϑόντες ὃξ τὸ ὅτι τὸ διότι τότε do 
E ld A Y ET. 3714 , o ΖΞ ;.| b » ν 

ζητοῦμεν xal τὴν αἰτίαν. τούτων οὖν τῶν τεσσάρων τὸ μὲν εἰ ἔ 

τὸ τί ἐστιν ἐν τοῖς ἁπλοῖς χαὶ ἀσυμπλύ; «totg ζητοῦμεν, τὸ δὲ ὅτι xal τὸ 
΄ , - , 

διότι ἐν τοῖς συμπεπλεγμένοις, τουτέστιν ὅτι ὑπάρχει τί τινι ἣ μὴ ὑπάρχει 

Inseripsi ex L: ante ἐξήγησις add. ᾿Ανώνυμος, post ἀναλυτιχῶν add. τοῦ ᾿Αριστοτέλους a: 
τοῦ αὐτοῦ φιλοπόνο" εἰς τὸ δεύτερον τῆς ἀποδειχτιχῆς R: ἀριστοτέλους ἀναλυτιχῶν $ ds τέρων 

δεύτερον U 6. 1 περὶ οὗ Ua: ὃ οὐ R 1 ζητεῖ alt. addidi ante εἰ add. 

ἀλλ R τὸ δὲ LR: om. Ua 8 post ἃ add. ἤδη Ua: om. LR post 
ἐπιστάμεϑα add. ταῦτα Ua: om. LR 9 ϑέλωμεν B 12 γινώσχομεν om. R 

13 7; LR: ci Ua τὴν ὕπαρξιν ---τινος LR: τὴν οὐσίαν xal τὴν ὕπαρξίν τινος 

ζητοῦμεν Ua 15 xai R: om. Ua 16 post οὔ add. τὸ ὅτι ἔστι ζητοῦντες 

(ζητοῦμεν a) Ua: om. LR τὸ διότι τότε LR: inv. ord. Ua 19 ὅτι L: εἰ RUa 

τί om. R: τόδε L 

δ" 
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x«i διότι ὑπάρχει ἣ μὴ ὑπάρχει. ἐν πάσαις δὲ ταύταις ταῖς ζητήσεσι τὸ 102r 
υέσον ζητεῖται ἤτοι τὸ αἴτιον. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῇ εἰ ἔστι xai ὅτι ἔστι ζη- 

τεῖται εἰ ἄρα ἔστι μέσον T, ob: ἐν ὃὲ τῇ τί ἐστι xai διότι τί τὸ μέσον 

ἡπεῖται. χαὶ τὰ διαλεχτιχὰ δὲ προβλήματα ζητούμενα τινα ὄντα xal αὐτὰ 

ὃ τῇ τῶν ζητουμένων διαιρέσει τῇ νῦν εἰρημένῃ ὑπάγεται" πάντα γάρ, τά τε 
ἀπὸ τοῦ γένους xal τοῦ ἰδίου xai τοῦ συμβεβηχότος xal τοῦ ὁρισμοῦ, ἐν 90 

τῷ εἴδει τῶν ζητουμένων τῷ ὅτι ἐστί. δύο γάρ τινα λαβόντες ἐπὶ πάντων 
EN - —- € [4 ΄ Ly m. 

αὐτῶν ζητοῦμεν εἰ τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ὑπάρχει" xat γὰρ περὶ τῶν 6pt- 
5 ὙΨ e 

et € a σμῶν οὕτω ζητοῦμεν, στιν ὁρισυὸς ὅὸς τοῦδε. 

Ἁ 10 p. 89531. νια δ᾽ ἄλλον τρόπον ζητοῦμεν, οἷον εἰ ἔστιν 7j μὴ 

ἔστι χένταυρος ἣ ϑεός. 

O μὲν γὰρ ζητῶν, εἰ χένταυρος ἔστιν, ἁπλῶς ζητεῖ περὶ τῆς τοῦ 

χενταύρου ὑπάρξεως, χαὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰ ἔστιν" 6 Oi ζητῶν, εἰ λευχὸς ὁ 

χένταυρης, οὐχέτι ἁπλῶς τοῦ πράγματος ποιεῖται τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ τὸ S5 

ὅτι ζητεῖ ἀριϑμόν τινα τῶν ζητουμένων ἔχων. -- σι 

p.89»33 Τὸ δὲ εἰ ἔστιν ἣ μὴ ἁπλῶς λέγω. 

[πὼν τὸ εἰ ἔστι τὸ ἁπλῶς προσέϑηχε δειχνὺς αὐτοῦ τὴν διαφορὰν 
τὴν πρὸς τὸ ὅτι ἔστιν, ὃ εἶπεν “ἐν ἀριϑμῷ᾽ xal “οὐχ ἁπλῶς". 80 

3 5$ , —-— Nw 

p.89»38 'Ap ἔστι μέσον αὐτοῦ ἣ οὐχ ἔστιν. 

20 “Ὅτι τὸ μὲν ὅτι ἔστι χαὶ εἰ ἔστι ζητοῦντες εἰ ἔστι μέσον ζητοῦμεν, 
τὸ δὲ διότι ἐστὶ χαὶ τί ἐστι τί τὸ μέσον ζητοῦμεν. 

Δ σ -^ 

p.89538 “Ὅταν δὲ γνόντες T, τὸ ὅτι T εἰ ἔστιν. 

Πάλιν τὴν διαφορὰν τοῦ ὅτι ἔστι χαὶ τοῦ εἰ ἔστιν ἐδήλωσεν [ἐν] τῇ 
προσϑέσει τοῦ ἐπὶ μέρους T ἁπλῶς. O0 μὲν γὰρ ζητῶν περὶ τῆς οὐ- 

25 σίας τινός, otov dpa ἔστι χενόν, ἁπλῶς περὶ τοῦ ὑποχειμένου πράγματος z 

ἑνὸς ὄντος τὴν ζήτησιν ποιεῖται" ὃ ὅτι ζητῶν μευερισμένην εἰς 
΄ [4] 

πλείω τὴν ζήτησιν ἔχει. ἤτοι οὖν ἐπὶ μέρους εἶπε τὸ μεμερισμένον, ὃ 
2. c2 

(7 [a e 

1 καὶ ---μὴ ὑπάρχει L: om. RUa τὸ RUa: zai L 2 ἤτοι-- ζητεῖται LR: 

om. Ua 2.9 τῶ--τῷ L ὃ εἰ om. καὶ τί alt. om. L post μέσον 

alt. add. ὁμολογουμένως L 4 δὲ L: om. RUa 6 ὑπὸ καὶ ἴ πάντων bis U 

8.9 εἰ---ζητοῦμεν LR: om. Ua 9 οὕτω scripsi: οὐ LR cf. p. 549,26 555,1 90e LR: 

τόδε Ua 10 ante ἔνια add. ταῦτα μὲν οὖν οὕτως Ua 18.14 λευχὸς ὁ xévtavposc 

LR: χένταυρος λευχός ἐστιν Ua 14 τοῦ L: οὐδενὸς RUa 11 αὐτῶ R 19 μέσον 

αὐτοῦ BUa Arist.: inv. ord. R 20 ὅτι τὸ LR: ὅταν Ua ζητοῦντες LRU: ζητῶμεν a 

εἰ ἔστι χαὶ μέσον τούτων ζητοῦμεν L 2] ante τί alt. add. τότε Ua τί alt. om. αὶ 

22 ante εἰ add. τὸ Ua (D) 29. εἰ---ὔτι KR ἐν delevi 24 προϑέσει R 
26 eL U 21 post οὖν add. τὸ RUa: om. L τὸ μεμερισυένον εἰς πλείω λέγει 1, 
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€ φησίν, ὅτι ὁ ζητῶν, 102r υ 

εἰ τόδε τῷδε ὑπάρχει, ζητεῖ εἰ τοῦτο τούτου τί ἐστ C ἰ ὃ S & ὑπάρχει, ζητεῖ εἰ τοῦτο τούτου τί ἐστιν. ὁ γὰρ ζητῶν, εἰ ὃ 40 

ἄνϑρωπος ζῷόν ἐστι, ζητε ci e 

* —- » - 5» , Ἁ ^ 

εἰ τὸ ζῷόν τι τοῦ ἀνθρώπου ἐστί" xal γὰρ τὸ 
à : : : : : : 

γένος τί ἐστιν οὗ ἐστι γένος. ἀλλὰ xai 6 ζητῶν, εἰ ἢ χιὼν λευχή, ζητεῖ 
εἰ τῆς χιόνος 

M 

? 

- ^ - ^ 2 “ιν “- ^^ - P» » M τι τὸ Àsoxóv ἐστι’ xal yàp τὸ συμβεβηχὸς ἐχείνου ἐστὶν ᾧ 
à 

συμβέβηχεν. ἀλλὰ xoi ὁ ζητῶν. i 
, ΄ 

εἰ ἢ σελήνη 
»ν *, 

σελήνης T, ἔχλειι é te, εἰ yàp malos ἐστὶν αὐτῆς. 

, ^N ^ e 5 τὶ ΄ ΄ .-.- - 

p.9042 Λέγω δὲ τὸ ὅτι Tj εἰ ἔστιν ἐπὶ μέρους xal ἁπλῶς. 

"0 bi σ AC ω I. E P EE A ^ - M N 5 

τι τὸ ὅτι ἣ (εἰ ἔστιν 7) ἐπὶ μέρους ἡ ἀπλῶς. χαὶ τὸ υὲν ἐπὶ 45 
Y , - eo v Fr - Y wx LEER ' ^ v 

puepous «0 Ὅτι Ἔστι -ῆτει. τὸ 0€ ἀπλῶ: τὸ εἰ Ἔστιν. 

- * , * 5 - , 

p. 9025 Συμβαίνει ἄρα ἐν ἁπάσαις ταῖς ζητήσεσι. 

τ * - ΄ " p - , 

Ὅτι ἐν ταῖς τέσσαρσι ζητήσεσι τὸ αἴτιον ζητεῖται, ὅπερ υέσον ἐστίν" 
* δ * Ἁ Ἁ - o »ν ^ ' »ν * » * v w€ 

ἀλλ᾽ ἐπὶ υὲν τοῦ ὅτι ἐστι χαὶ εἰ ἐστι τὸ εἰ ἔστιν αἴτιον C ητεῖται, ἐπὶ δὲ 50 

τοῦ τί ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστι τί τὸ αἴτιον. 

p.90a9 Τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ εἶναι μὴ τοδὶ T, τοδί. 102* 

"Ow xai ἐπὶ τοῦ τί ἐστιν, ὃ ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν τὸ yàp αἴτιον 
τοῦ εἶναι μὴ τοδὶ 7, τοδὶ ἀλλ᾽ ἁπλῶς τὴν οὐσίαν, xal πάλιν ἐπὶ τοῦ διὰ 

τί ἐστιν, ὃ xal αὐτὸ ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν ἡ τὸ um ἁπλῶς ἀλλά τι 

τῶν xaU' αὑτὸ 7, χατὰ συμβεβηχός, τὸ τί ἐστι τὸ αἴτιον ζητεῖται ἢ 
τοῦ εἶναι ἁπλῶς τὸ πρᾶγμα T, τοῦ ὑπάρχειν τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ. ἁπλῶς εἰ 

24 Q0 
TO 

IS] 

^M , ' [4 , ΄ - ^ ES * 

ὃὲ λέγει τὸ ὑποχείμενον, οὐχ ἁπλῶς δὲ ἀλλὰ τινὰ ὄντα xà συυβεβηχότα 10 
* 

τε xal χατηγορούμενα. 

) [£d , 

p.90214 ᾿Εν ἅπασι qàp τούτοις φανερόν. 

) eo , * - 

Ev ἅπασί φησι τ π΄ ἃ ἦν οὐ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ὄντων ἀλλὰ τῶν 15 

ἄλλοις DUgpyoicav, φανερὸν εἶναι ὅτι ταὐτόν ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῶν τὸ τί 
M - - ἔχον τῷ ὁρισμῷ τῷ ἑχάστου ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστι. χαὶ δείχνυσιν αὐτὸ οὕτω 

^ 

αὐτῶν ποτὲ μὲν τὸ τί ἐστι ποτὲ δὲ τὸ διὰ τί ἐστι προστιϑεὶς xoi δειχνὺς 

1 φησὶν L: om. RUa 9 τοῦτο τούτου Ua: inv. ord. LR τί om. L 6 alt. LUa 

om. R 8 ἐστί LUa: om. R 4 post ζητῶν add. φέρε εἰπεῖν Ua: om. LR enel 

post 5 ἐστι colloc. L 5 τι Βα: post εἰ colloc. L: om. R τὸ prius om. ἃ 

5.6 ἐστιν ὦ συμβέβηχεν L: om. RUa 6 εἴ Ua: om. LR 1 1 nm superscr. 

D: ἐστὶν Ua εἰ γὰρ Ua: εἰ R: τοῦὔτεστιν εἰ L 8 post ὅτι add. ἐστὶν R 

7 om. U post ἢ add. τὸ a RE εἰ ἔστιν 7] addidi l1 eta: U 

12 ἔτι 1, 13 εἰ ἔστιν om. ἃ ζητοῦμεν L 18 τοῦ (ante μὴ) L 22 τε 

om. BL 24 φησι τούτοις Ua: τοῦτεστιν LR αὑτὸ LR: αὑτὰ Ua 25 ab- 

τῶῦ 26 post xai prius add. τὸ Ua: om. LR Arist. αὐτὸ BUa: αὐτῶ LR 

οὕτως LR: οὐκ Ua τῷ alt. om. L 
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, 

ἐφαρμόζον αὐτῷ xai τὸ διὰ τί ἐστιν. εἰ ὃξ τὸ διὰ τί ἐστιν ἐράρμαϊει τῷ [02v 

( ἐστιν, εἴη dv xai ἢ τοῦ τί ἐστι ζήτησις μέσου ζήτησις, ὅταν εἰς τὴν 

δεῖξιν τοῦ διὰ τί ἐστι παραλαμβάνηται, dy δὲ αὐτοῦ χάριν λαμβάνηται, 

αἰτίας μόνον, οὐ OU ἣν ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχει, ἀλλὰ Ov ἣν τοῦτό ἐστι. 20 

- 

5 p.90a21 'Ap' ἔστι συμφωνεῖν τὸ ὀξὺ xal τὸ βαρύ; ἄρ᾽ ἔστιν ἐν 
ἀριϑυοῖς ὃ λόγος αὐτῶν; 

* ^ 

Δείξας ἑχάστου τῶν ἐν ἄλλοις ὑπαρχόντων τὸ τί ἐστι xal αἴτιον εἶναι 

αὐτῷ (100) ὑπάρχειν τινὶ xal ὅλως τοῦ εἶναι, ἑξῆς παράδειγμα mo paene 
τοῦ si ἔστι | ξητήματρε, δειχνὺς ὅτι (ὃ τὸ εἰ ἔστι τι ζητῶν ζητεῖ εἰ μέσον 

10 ἐστί τι αὐτοῦ ὃ αἴτιόν ἐστιν αὐτῷ τοῦ εἶναι. 6 δὲ λόγος ὃ αὐτὸς xal ἐπὶ 
- σ »ν ΄ ^ w€ - 2 

τοὺ οτι &Otty. ο γάρ τῶν, «pa 1 Z 

Ü ἔστι συμφωνία 06 

- ' RM ' * or 
Ott συμυφωνειν tO ὁςζφὺ Xat to 20 

Gy , E , 1 , v ^) o0 - 

Παρ; ζητεῖ μὲν ε ἔος xai βαρέος" ἔστι δ᾽ ὃ ζητεῖ d: 

ἔστιν ἐν ἀριϑμῷ ὁ λόγος, ὃς λόγος xdi αἴτιος τοῦ συμφωνεῖν τὸ ὀξὺ 
xai τὸ βαρὺ γίνεται. ἐν ἀμφοτέροις μὲν οὖν, xal ἐν τῷ εἰ ἔστι xal ἐν 
EE qus deer. Εἴ 2 Égu τι μέσον. wel e VE MIS DERE 15 τῷ ὅτι ἔστι, τὸ ζητούμενόν ἐστιν εἰ ἔστι τι μέσον xol αἴτιον: ἀλλ᾽ ἐπὶ 

* - 7 *j - — , € , 

y τοῦ ὅτι ἔστι ζητοῦμεν εἰ ἔστιν αἴτιον τοῦ τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ὑπαρ- 
9X - ,»» , v * * SEEN - Δ Ψ [4 ΄ b 

χειν, ἐπὶ δὲ τοῦ εἰ ἔστιν εἰ [ἔστι] τὸ αὐτὸ τοῦτο, ὃ αἴτιον ὑπάρχει, xal 
αὐτὸ τῶν ὄντων τί ἐστι χαὶ αὐτό ἐστι. 

(ὃς 
, ^ 5 ^ - , e wr ^ NE. ' 

p.90a224 “Ὅτι δ᾽ ἐστὶ τοῦ μέσου ἢ ζήτησις, δηλοῖ ὅσων tb y 

20 αἰσϑητόν. 

σον 30 

bi 

Τὸ τοῦ μέσου τὴν ζήτησιν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ζητουμένοις (ἐν οἷς μὲν 
2 ^ - EM ἐν ot; δὲ τί ἐστιν ἣ διὰ τί ἐστιν" εἰς γὰρ 

A - *3 » 

γὰρ ζητοῦμεν, εἰ ἔστι τι 
- - , d P3 e ^ ' ^ e Ld ^ , v E 

ταῦτα πᾶσα ζήτησις ὑπάγεται" xat γὰρ τὸ ὅτι ὑπὸ τὸ εἰ ἔστι) πιστοῦται 

ἀπὸ τούτων ὧν τὸ μέσον αἰσϑητόν ἐστιν. ἐπὶ τούτων γὰρ μὴ αἰσϑα- 
25 νύμενοι μὲν τοῦ μέσου χαὶ τὸ ὅτι ἔστι xal τὸ διὰ τί ἐστι ζητοῦμεν, ὃ- S5 

δον μοίως xai τὸ τί ἐστιν: αἰσθανόμενοι δὲ οὐδὲν ἔτι ζητοῦμεν: ἐχ γὰρ τῶν 

1 αὐτῶ La: αὐτὸ RU post αὐτῷ add. καὶ τὸ τί ἐστι 1, 2 μέσου ζήτησις LR: 

om. Ua ὃ δὲ R: xai Ua: om. L χάριν L: om. RUa λαμβάνηται RU: 

παραλαυβάνηται La 4 post μόνον add. ἕνεχεν παραλαμβάνεται L 8 αὐτῷ τοῦ 

scripsi: αὐτὸ RUa 9 εἰ primum Ua: om. R ἔστι ζητήματος scripsi: εἰσὶ 

ξητήματα RUa 6 τὸ addidi 10 λόγος ὁ αὐτὸς R: αὐτὸς λόγος Ua 11 post 

4px add. ye αὶ post συμφωνεῖν add. «ai αὶ 12 ὀξέως-- βαρέως U 13 ὃς 

B: ὁ Ua: o Aóqoz 6 R 16. 17 τοῦ τὸ --ὡπάργειν scripsi: τοῦτο — ὑπάρχει RUa 

17 τοῦτο Ua: τούτω Καὶ ὃ αἴτιον ὑπάρχει xai collocavi: αἴτιον καὶ ὃ ὑπάρχει 

RUa 19 ὅσον U (A d u, pr. B) 22 γὰρ prius L: om. RUa ei; B: 

εἰ LRUa 23 ταῦτα scripsi: τοῦτο LRUa post πᾶσα add. ἡ LR τοῦ (post 

ὑπὸ) BL 24 ἀπὸ RUa: ἐπὶ L ἐπὶ τούτων RUa: ἐφ᾽ ὧν Τὶ 24. 25 αἰσϑανό- 

μεϑα, om. μὲν L 25. 26 χαὶ τὸ τί ἐστιν ὁμοίως L 26 ante aic9. add. μὴ R: 
ἐφ᾽ ὧν δ᾽ L αἰσϑανόμεϑα οὐδὲν L post οὐδὲν add. ἂν Ua ἔτι ζητοῦμεν 

seripsi: ἔτι ἐζητοῦμεν LR: inv. ord. Ua ante ἐκ γὰρ add. εἴ ἐστιν αἴτιον τοῦτο 

(l. τοῦ τὸ) ἕτερον τῶ ἑτέρω ὑπάρχειν L 
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πολλάχις τῇ αἰσϑήσει φανερῶν ἢ διάνοια χατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ὁμοιότητα 102v 

ἀϑροίζει τὰ χαϑόλου. 

p.90231 “ὥσπερ οὖν λέγομεν, τὸ τί ἐστιν εἰδέναι ταὐτό ἐστι. 40 

ὗ 
ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τῆς τοῦ τί ἐστι ζητήσεως, ἢ τῶν ὑπαρχόντων τισὶ τὸ διὰ 4ὅ 

γ᾽ ^ 

t 
κι , ^ , "Y LAE , - » 

ὧν παρέϑετο παραδειγμάτων, διὰ τί δύο ὀρϑαῖς ἴσα! 

΄ 

10 p. 90132 Τοῦτο δ᾽ 7, ἁπλῶς xal μὴ τῶν ὑπαρχόντων τι. 

» ^N , , σ ^ 2 τὸ - , - M Ko Y , 

Eotxe διὰ τούτων λέγειν ὅτι xai ἐπὶ τῶν ἁπλῶς τὸ τί ἐστιν αἴτιόν 
ἐστιν αὐτοῖς τοῦ εἶναι, οἷον τί ἐστι τρίγωνον’ τοῦτο γὰρ αἴτιον τοῦ εἶναι 

—- , 

τῳ τρι Ἰωνῳ. 

p.90a438 ᾿Αρχὴ δὲ ἔστω τῶν μελλόντων, ἥπερ ἐστὶν οἰχειοτάτη y 

15 τῶν ἐχομένων λόγων. 

΄ 

Μέλλει γὰρ προελϑὼν ζητεῖν εἰ τὸ τί ἐστι χαὶ ὁ ὁρισμὸς δείχνυται 

3 

διὰ συλλογισμοῦ. οἰχεῖον δὲ τούτῳ τὸ περὶ οὗ νῦν ἀπορεῖ, ὅ ἐστιν εἰ οἷόν 
^ ε 

τε τὸ αὐτό τι ἅμα χατὰ τὸ αὐτὸ xai δι᾿ ὁρισμοῦ xal δι᾿ ἀποδείξεως εἰδέ- 
^N - ναι, ὡς πᾶν τὸ διὰ τοῦ ἑτέρου αὐτῶν γινωσχύμενον xal διὰ τοῦ ἑτέρου 

20 Ἰινώσχεσϑαι ἅμα | δύνασϑαι. 103: 

, ν N A] ' * δ , 

p.90b1 ᾿Απορήσειε γὰρ dv τις dp. ἔστι τὸ αὐτὸ xal κατὰ τὸ αὐτό. 5 

"δ 
, E - 3 - 

Τὸ χατὰ τὸ αὐτὸ προσέϑηχεν, ὅτι ἔνδοξον περί τινος τοῦ αὐτοῦ 
- ΄ - 3 Me ' Ld - , M 3x ^) *, ὦν 

νῶσιν ἡμᾶς ἔχειν xav ἄλλο μὲν OU ὁρισμοῦ, xax ^ ἄλλο ὃὲ δι ἀποῦε:- 
- ΄ ΄ ? AC - - 4 uum x 

ξεως τοῦ γὰρ τριγώνου τί μέν ἐστι OU ὁρισμοῦ γνῶσιν ἔχομεν, ὅτι δὲ 
^ - » ^ 5" ΄ 3) , EX. , 

δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει τὰς γωνίας, δι᾿ ἀποδείξεως. ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦτου 

3 οὖν om. Ua ἐλέγομεν R ταυτόν Ua (D) 4 post ὅτι add. μὲν L 

post ἐστι alt. add. ἔδειξεν ἀνωτέρω L 6 ζητεῖται L: ζήτησις RUa 6.1 ἄλλο 

ἄλλω LR 1j καὶ ἐπὶ τῶν ἐνυπαρχόντων L 8 παραδείγμασιν. οἷον ὅτι διὰ τί 

δυσὶν 1, 8.9 ἴσαι---τωνίαι 1,: τὸ τρίγωνον ἴσον RUa 9 is; R μείζων LR: 

μεῖζον Ua 10 τοῦ τοδὶ R 11 τοῦ L post ἁπλῶς add. ζητεῖν L 12 αὐτοῖς 

ἐστι 1, τοῦ prius LR: τὸ Ua 16 προσελϑὼν Ua προελϑὼν] c. 4 p. 918 12 sq. 

11 τούτω LUa: τούτου R τὸ om. BL ὃ ΒΕ: ὧν L 19 διὰ τοῦ pr.]. LUa: 

oU R &zepov pr. l. L αὐτῶν] ὧν non liquet R 20 δύναται L 21 lemma 

om. LUa 22 post τὸ prius add. δὲ Ua 25 τούτου LR: τούτων Ua 
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[4 wr » ) cu: ΄ ΄ χες Dai ve - ᾿ 2 ΄ 

$ ζήτησις, ἀλλ᾽ εἰ ἑχάτερον τούτων xal δι᾿ ὁρισμοῦ xat δι’ ἀποδείξεως 103r 

ἔστι γινώσχειν. 

ρ.90ν08 Ὃ μὲν γὰρ δρισμὸς τοῦ τί ἐστιν εἶναι δοχεῖ, τὸ δὲ τί 

ἐστιν ἅπαν χαϑόλου xal χατηγοριχόν. 

σι 

D * - NS - ^ , ' w 3 X». e" "Ww 

Ὅτι μὴ πᾶν τὸ συλλογισμῷ δειχνύμενον xat Ot ὁρισμοῦ δείχνυται" 

οἱ μὲν γὰρ δρισμοὶ χαϑόλου χαταφατιχοί, ot ὃξ συλλογισμοὶ ot μὲν ἐν 

δευτέρῳ σχήματι στερητιχοί, οἱ δὲ ἐν τρίτῳ μεριχοί. 

p.90b8 Οἷον ὅτι πᾶν τρίγωνον δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει. 

- [A ' *, - , ^ - "Ὁ * * - 

Πᾶν τρίγωνον τὰς ἐντὸς τρεῖς γωνίας δυσὶ ταῖς ἐφεξῆς ἴσας ἔχει, πᾶν 
— AJ ^ ^ nd 74 w ^ —- Ὗ ^ 5" 

10 τὸ δυσὶ ταῖς ἐφεξ ls ἴσας ἔχον τὰς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει, πᾶν ἄρα 
' 

0S 
, 5 , ^ ^ - 4 v 

τρίγωνον τὰς ἐντὸς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει. 

p.90b9 Τούτου ὃὲ λόγος ὅτι τὸ ἐπίστασθαί ἐδτιν. 15 

ς 4 S 

τὸ αὐτὸ ὁρισμῷ τε xal ἀποδείξει elo (- Ws τι μὴ οἷόν τε τὸ αὐτὸ χατ ναι 
^) N *, *, b] - - 

υηδ᾽ ἔστι τούτων, ὧν ἀπόδειξίς ἐστι, Ot! ὁρισμοῦ γνῶσις. 

015 Ρ».90018. Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστιν ὁρισμὸς ἅπαντος οὕπερ xai 

0 bI ΄ ΟΝ » ^ REP, Ij, 

ἀπόδειξις, δηλον. «xi Ó€, 

c. 

"» σ ' Y -T τι ΓΝ Diae ^ ΄ es - Ά 4 

Δείξας. ὅτι μὴ ἔστιν οὗ ἀπόδειξίς ἐστι aol ὁρισμός, νῦν ἀντιστρέψας 
σ 

δείχνυσιν ὡς οὐ χαϑόλου δεδειχὼς ὅτι οὗ ἐστιν ἀπόδειξις, τούτου οὐχ ἔστιν 95 

30 δρισμός. χαίτοι διὰ τοῦ εἰπεῖν ἱκανὴ δὲ πίστις xal ἐχ τῆς ἐπα- 
- b [d 7 Y - ) 

VENE abu γὰρ πώποτε δρισάμενοι ἔγνωμεν, οὔτε τῶν χα 

αὑτὸ b a o ΣΌΣ e eo x c1 S το o e d [0] c1 ξὶ E a c "E "CO ΟΣ 
[0] 
το 
ἡχότων χαϑόλου δοχεῖ πεποιηχέναι 

e 35 τὸν λόγον. ἔστι δὲ ντιστρέψας δείχνυσιν ὅτι μηδὲ παντὸς οὗ δρισωός, 
΄ ' 5 F 9 —— NX , δ.» σ "Doc ' Y b eret 

τοῦτου χαὶ QmoOstetc. Em«Xt OE τοῦτοις ὁξίζει Ott 0 ὅλως χατὰ τὸ αὐτο 
΄ 

τι ἔστι xai ὃι᾿ ἀποδείξεως xal OU ὁρισμοῦ εἰδέναι: 6 γὰρ δρισμὸς οὐδὲν τῷ σι 

3 » »^ ^ *N - , e » - 2 

ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχον δείχνυσιν, οὔτε τῶν x40 αὑτὸ οὔτε τῶν χατὰ 80 

συμβεβηχός, ὧν 6 συλλογισμὸς δειχτιχός. 

1 εἰ om. L 9.4 ἀπορήσειε (ἀπορήσει [)---ὠἀδύνατον lemma Ua D τὸ διὰ συλλο- 

γισμοῦ L 6 ot μὲν alt. om. L 8 ante οἷον add. ὁ μὲν γὰρ ὁρισμὸς τοῦ τί ἐστιν 

εἰδέναι (510)---ἔστιν ὁρισμός Ua 9 πᾶν---ἔχει bis αὶ (semel B) τρεῖς Ua: δύο R 

9.10 ἔχει---ἐφεξῆς ἴσας R: om. Ua 10. 11. πᾶν---ἔχει BUa: om. R 

11 τρεῖς om. U 13 χατὰ τὸ αὐτὸ om. B 15 οὖν R. Arist.: τοίνυν Ua (D n f) 

16 post οὗ add. ὁ RUa (d): om. D Arist. 18 ὅτι ob ἐστιν ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν 

ὁρισμός 1, 20 δὲ Ua Arist.: γὰρ LR διὰ (ante τῆς) L 22 συμβεβηκότων 

Ua Arist.: «ata συμβεβηχὸς LR 23 o9 om. LR post οὗ add. ὁ Ua 

24 δείξει LR: ἀποδείξει Ua οὐδ᾽ 1, 25 χαὶ prius BL: om. RUa ὁρισμοῦ -- 

ἀποδείξεως L ὅρου Ua 26 ἄλλο ἄλλω LR; inv. ord. Ua ὑπάρχων U 
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^ 3v ^ui : u.s Ame A 
p.90b21 ὥστ. εἴπερ τὸ ἐπίστασθαι τὸ ἀποδειχτόν iati τὸ τὴν 103: 

LI , ν ΄ , *- 7 

ἀπόδειξιν ἔχειν, συμβήσεταί τι ἀδύνατον. 
- ἣν , 

ὧν τε τοῦ αὐτοῦ ἐπιστήμην ἔχειν ὃι 
΄ - ' , *, , L4 Σ * ^ » 

ὁρισμοῦ. εἰ γὰρ τοῦ ἀποδειχτοῦ ἐπιστήμη ἣ δι᾿ ἀποδείξεως γνῶσις, εἰ εἴη 
- ) ΄ ^ bl ^ ΄ " ^ 

5 πᾶν τὸ δι ὁρισμηῦ γνωστὸν x«l Or ἀποδείξεως, ἀποδειχτὸν μὲν dy εἴη᾽ m 
Namur DÀ ^ ^ M , NR M3 L4 
ἐνδέχοιτο ὃ ἂν αὐτὸ xal γωρὶς ἀποδείξεως εἰδέναι ἔχοντα αὐτοῦ τὸν 
΄ , * ΄ m ἢ ΄ - -- bI ΄ " ΄ " ' 

ὁρισμόν, ἐπειδὴ xal f, Ot ὁρισμοῦ νῶσις ἐπιστημονιχή. ἔτι αἱ ἀρχαὶ 
- *, ^ FF 2 ^-^ e ^ , Ἁ 4 - * ^ ,, 

τῶν ἀποδείξεων αἀναπόδειχτοι" ot OZ ὁρισμοὶ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων. 

10 ὁρισμὸς τί ἐστι δηλοῖ, ἢ δὲ ἀπόδειξις ὅτι 7] ἔστι τόδε χατὰ 

- v^ » e PES ' ' * p ' ΄ ΄ -— 

Πρῶτον εόξιςζεν τι ξετερῶν ξότιν j τε ἀποόειςις χαὶ T7 Ot ορισμὴῦ 

- - ^ αὖ. : 4 v ' 5 o ^ σ 
γνώσις. voy Oz ope ἘΠῚ Ott X9! ἕτερα! απὸ ὃς ιχνὺς οτι μηδ᾽ ὅλως 50 

, b , ^ ^ , , 

εστιν αἀποόξιχτι χὴ 1; 6ptG Uf," ξΞουνατὴ γάρ οσον ἐπὶ τοῖς πρώτοις χείμενηις 

18 ἑτέρων μὲν εἶναι, ἀποδειχτιχὴ ufvcot xai αὐτὴ εἶναι. 

p. 9127 Φανερὸν ἄρα ὅτι! οὗ 

- ΄- » , 

δειξις, οὔτε 00 ἀποοειξις, X0UXOU πάντως 00t5u0c. 

^f. “ὦ 7 m ol ^ - v ^O. 
ὅτι ἀδύνατον ὁρισμοῦ ἀπόδειξιν γενέσθαι, δοχεῖ πως TOY διὰ τῶν 

* , ^ - - ' cio mv 3 - * 

εἰρημένων δεδεῖχϑαι. ὅτι γὰρ μηδενὸς τοῦ αὐτοῦ Ot ὁρισμοῦ τε xal ἀπο- 
^ ἡ ΄ ^ o - σ 5 ΄ ἽΝ , ,F- Ε - e , L4 * 

20 δείξεως ἢ ὄεῖξις, προεῖπεν, ὅτι οὐ γάρ ἐστιν ἀπόδειξις οὗ δρισμός" ὃ μὲν 
J ε΄ D - , ' 3B ἢ EDI Γ ἡ VA " - 0 v IT! ^ 

γὰρ ὁρισμὸς τοῦ τί ἐστι xai οὐσίας, ἣ δ᾽ ἀπόδειξις τοῦ ὅτι ἔστιν ἀλλ᾽ οὐ 
- A". ἊΝ ' 3 ' ΄ ' ^o - - , , e ^) , -^ 7» “ * 

τοῦ τί ἐστι᾿ xal ὁ μὲν δρισμὸς δεῖξις τῆς οὐσίας, ai δ᾽ ἀποδείξεις οὐ τὴν 
*, , ^ , » ^ Ld ' ΄ ^ 5 ^ *, f!» » L4 κει 3 - 

οὐσίαν δειχνύουσι᾽ xol ὁ uiv 60tGuóc ἀρχὴ ἀποδείξεως, T, OE ἀρχὴ τῆς 10 
"» ^ » » ^ ΄ n eus - ΄ - b] v ΄ - - ΄ b 

ἀποδείξεως οὐχ ἀποδειχτή. εἰ δὴ ταῦτα ὑγιῆ, οὐχ ἄν εἴη δοισμοῦ ἀπό- 
RENE. ΞΕ τ Ἐς t ES mo ; OE T πὶ 35 üztftc* ἕπεται γὰρ τοῦτο χαχείνοις. ὃ εἰ χαὶ διά τινων ἐπιχειρήσεων δοχεῖ 

MAN Η L 

πως δεδεῖχϑαι, ἀλλ᾿ ἄλλο τοῦτο τὸ πρόβλημα ἐχείνων xai ἄλλης δείξεως 
5 5 x ' 74) at ud Eod -» —- 2 — ^, FE. ^ 

τ ἐχείν ων μὲν (1^0 ἐζητεῖτ ξι τοῦ αὐτοῦ Οὐνατα! y 

$. Εἰ Ὁ ὦ 

^ x Ἐ ὃ 
^ , B LE: - nd ^ » -» 
6t ἀποδείξξ $ 4"t OL ὁρισμοῦ γίνεσϑαι" νὸν OQ St ἐστι τὸν 60131. 

^ 
6 

, bI ^ M ΄ »». ὦ 

t ἀπούόξιζεως OstGat ὑπάρχοντα auto. 

1 ἀποδειχτόν Ba Arist.: ἀποδειχτιχόν RU (D Mn) 3 y: R 4 ἀποδειχτοῦ Scripsi: 

ἀποδειχτιχοῦ LRUa ante ἐπιστήμη add. ἐστιν L εἰ alt. om. LR post εἴη 

add. δὲ 1, 9 ἀποδειχτὸν B: ἀποδειχτιχὸν LRUa μὲν om. L 6 ἐνδέχεται. 

om. ἂν L ὃ τῶν alt. Ua: om. R 9 ὅτι Ua Arist.: τί R 10 7, Arist.: 

εἰ R (d, pr. M): om. Ua (n) 13 ἕτεραι Ua: ἕτερα αὶ 15 εἶναι alt. scripsi: ἐστιν 

R: om. Ua 16 οὗ 6 B 16 et 17 πάντως RUa (D): παντὸς Arist. 18 ὁρισμοῦ 

ἀπόδειξιν LR: inv. ord. Ua post ἤδη add. zai Ua: om. LR 19 εἰρημένων LR: 

προειρημένων Ua 20 προεῖπεν] p. 9002 sq. post οὗ add. ἐστιν L 22 οὐ 

om. R: τὰ περὶ L 23 post «ai add. ὅτι Ua: om LR 24 ἀποδειχτή Scripsi: 
ἀποδειχτιχή libri 24.25 ὁ ὁρισμὸς ἀποδειχτός L: ὁρισμός R 29 τοῦτο LR: 

τούτω Ua χἀχείνοις Scripsi: χαχείνω LR: ἐχεῖνο Ua ὃ LR: ὅτι Ua 26 post 

πως add. 42i αὐτὸ Ua: om. LR παρ᾽ ἐχεῖνα L 21 ἀπ᾽ L 28 γενέσϑαι Β 
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p.912314. Ὁ u&v γὰρ συλλογισμός τι xatd τινος δείχνυσι διὰ τοῦ 103v 
, ^" 

υέσου" τὸ δὲ τί ἐστιν. 18 
€f -- , *, »ν *, ^ ΄ ΄ 

Ὅτι τοῦ τί ἐστιν οὐχ ἔστι συλλογισμὸς xol ἀπόδειξις, ὅτι ὃ δρισμὸς 
v , » 9 -" , * , ' ἡ ^s ^ ^ 

ἴδιόν ἐστιν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον: τὸ γὰρ ἄλλως ἴδιον συμβεβηχὸς 

5 x«l οὐχ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον. 

Ρ.91424 Τὸ δὲ τί ἐστιν ἄμφω ταῦτα ἕξει" ἐἔσται ἄρα xal τὸ B 
x4t4 τοῦ D, τὸ τῇ &ottv. 

Δείξας ὅτι δεῖ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσιν εἶναι τὸ τί ἐστι, τουτέστι 25 

τὸν ὁρισμόν, ἐπήνεγχε T δὲ τί ἐστιν ἄμφω ταῦτα ἔχει, τῷ “δέ᾽ ἀντὶ 
- (N^) , ^ EC) v 

10 τοῦ 'Ov, χρησάμενος. ἔστιν οὖν τὸ λεγόμενον: τὸ δὴ τί ἐστιν ἄμφω 
ταῦτα ἕξει, τό τε ΔΒ xot τὸ DI δηλονότι" οὐ γὰρ μόνη f, ΑΒ πρότασις 

ε ^ * Li , ^ CN - ^ , *, - 

ἀλλὰ xai ἢ BU ἕξει τὸ τί ἐστι. δείξας ὃὲ ταῦτα τὸ ἑπόμενον αὐτοῖς 

ἄτοπον ἐπιφέρει λέγων 

p:91a95 Et δὴ τὸ τί ξῶτὸ πὶ τῷ τ ἦν εἶναι ἄμφω ἔχει, ἐπὶ τοῦ 

15 μέσου ἔσται πρότερον. 
[7 ^ * *, ^ - , t * ^ - [d - wv 

Ὅτι μὲν τὸ τί ἐστιν ἀντὶ τοῦ τί ἣν εἶναι xai τοῦ δρεσμθο Pali 30 

ἐδήλωσςε διὰ τοῦ προσϑεῖναι τῷ τί ἐστι τὸ τί ἣν εἶναι" τὸ γὰρ οὕτως ἐν τῷ 
3 

τί 352 ὡς τὸ τί ἢ εἶναι χατηγορούμενον δεῖ ἐν ἀμφοτέραις εἰλῆφϑαι ταῖς 
΄ - ^ ^ c ' ^N - θυ ΟΝ , 

προτάσεσιν. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, τὸ πρῶτον δρισμὸς [0:3] τοῦ D, εἰ διὰ τούτου 
΄ » - * τα »ν» 

20 δειχνύοιτο τοῦ [᾿ ὁρισμὸς ὄν. χαὶ τοῦτο μὲν οὖν ἄτοπον. εἰ μὲν γὰρ τὸ 
- A ^ , e Ἁ Ἃ » NE SJ QN 5 ' 

B ἄλλο τοῦ D, τὸ Α πλειόνων ὁρισμὸς dv εἴη. ὅπερ ἀδύνατον. εἰ OS ταὐτὸν 
* ' - '" M , , - RE MA ow 5. 

εἴη τὸ B τῷ 1", τὸ ἐν ἀρχῇ λήψεται" βουλόμενος γὰρ Ositut τὸ À ὃν 
΄ " - i λαυ, (o ER 5 M [d ^ * - B [cd τ - ^ ES U ἘΞ δρισμὸν τοῦ βάνει αὐτὸ ὁρισμὸν εἶναι τοῦ D, ὅ ἐστι ταὐτὸν τῷ D,35 

" - e - * FN » 

ἢ ὡς ἐρεῖ ἔτι Tus τερον, βουλόμενος citat, ὅτι ὁρισμοῦ ἀπόδειξις ἔστιν, 

25 ἔλαβε χωρὶς ἀποδείξεως τὸ A τοῦ D ὁρισμὸν εἶναι. ἕπεται μὲν οὖν xal ταῦτα. 
ὃ δὲ δείχνυσίν (ἐστιν) ὅτι ὁ οὕτως ἀποδειχνὺς οὗ βούλεται δι’ ἀποδείξεως 

*, ΄ * ^ 

τὸν δρισμὸν UOTE τούτου χωρὶς ἀποδείξεως εἶναί τινα ὁρισμὸν λαμβάνει. 

εἰ γὰρ λήψεται τὸ À χατὰ τοῦ D ὡς δρισμὸν xal ἐν τῷ τί ἦν εἶναι χαὶ 
M c , - A t , δου σ ' ' ΄ , M , 

τὸ B δμοίως τοῦ D' δρισμόν, δῆλον ὅτι xai τὸ D δρισμόν τινα xal λόγον 

€ 3 ante ὅτι alt. add. χαὶ R 3.4 ὁρισμοῦ xal ἴδιον τὸ ἐν---κατηγορεῖσϑαι R ὃ post 

κατηγορούμενον add. ταῦτα δ᾽ ἀνάγκη ἀντιστρέφειν B 6 ài] γὰρ ἃ ἔχει Β 

8 δεῖ post προτάσεσιν colloc. L τοῦ (ante τί {1 10 ἔστιν οὖν LR: ἔστι δὲ Ua 

post λεγόμενον add. ὅτι Ua: τοιοῦτον L δὴ Ua: δὲ LR post ἐστιν add. ἤγουν 

τὸν óptop.óv L 11 δηλονότι post τε colloc. L 14 δὲ R (n, pr. D) 14. 15 τὸ 

τί ἐστιν ἄμφω ταῦτα ἔχει ἐπὶ τοῦ μέσου, ἔσται πρότερον τὸ τί ἣν elvat Ua 16 post μὲν 

add. οὖν L ἔλαβεν LR: ἐλάμβανεν Ua 11 προσϑεῖναι LR: προστιϑέναι Ua 

οὕτως Scripsi cf. p. 548,9: οὗ LRUa 19 πρῶτος R διὰ prius delevi 

20 obv om. B 21 post τοῦ T add. εἴη L 22 τῷ BLUa: τοῦ αὶ τὸ ἃ Scripsi: 

αὐτὸ R, ante δεῖξαι Ua: ὅτι τὸ ἃ 1, 22. 28 ἐστὶν ὁρισμὸς L 24 7, L: om. RUa 

post ἐρεῖ add. ὃ Ua ἔτι om. L ἔστιν ---ὁρισυνοῦ L 26 6 οὕτως LR: τὸ ἃ Ua 

21 óptspóv τινα L ante λαμβάνει add. elvat L 29 τὸ alt. LR: τοῦ Ua 
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΄ em w - € ^ * LES 

λήψεται" οὕτω γὰρ ἔσται τὸ B τοῦ D zt ἣν εἶναι. τοῦτο ὃ᾽ ἐβούλετο 108ν 
^I T - ὦ ὄπ. «ἃ * W« ^ , "3 T , 
δεῖξαι τὸ τί ἦν εἶναι τοῦ [" δι’ ἀποδείξεως δειχνύμενον. ὃ οὖν βούλεται 40 
δεῖξαι, ἔλαβε’ λαμβάνει γὰρ τὸ B τοῦ D' δρισμὸν εἶναι. 

Ρ.91180 Τούτου δ᾽ ἔσται ἄλλος λόγος. 
^ -— "v " ΄ - 

H τούτου, τοῦ ἃ, ἔσται ἄλλος λόγος Trot δρισμός, τὸ B, 7 

τούτου, τοῦ l'D, πάλιν ἔσται ἄλλος λόγος υέσος 6 δυνάμενος δεῖξαι ὅτι 
"^ ^) τὸ B τοῦ D δρισμός ἐστιν, ἢ τούτου δ᾽ ἔσται ἄλλος λόγος, τουτέστι 

- b. d MS , - 

τοῦ BA ἔσται ἄλλος δρισμός, ὃς xal τοῦ [' ἔσται 6otopóc. 

^) p.912333 Δεῖ ὃ᾽ ἐν ταῖς δυσὶ προτάσεσι xal τοῖς πρώτοις xal 

E 

'Üz δεῖ ἐχϑεμένους xai λαβόντας δύο προτάσεις ἀμέσους ἐπισκοπεῖν 

τὸ δεδειγμένον ἐπὶ τῶν στοιχείων αὐτῶν: οὕτως γὰρ μάλιστα IL γένοιτο 
τὸ λεγόμενον ἐξεταζόμενον ἐπὶ τῶν προτάσεων χαὶ τῆς ὕλης, ὅτι δεῖ ἄμφω 

τὰς προτάσεις ἐν τῷ τί ἣν εἶναι χατηγορεῖσϑαι. | 

za, TORNA ᾿ τῇ ἀναλύσει τῇ περὶ τὰ σχήματα εἴρηται. — 10 
ΠΣ *^^* € XN Ὁ ^ —- Ω “Ὁ ^ I EYE A Ld 

τι οὐδὲ διὰ τῆς διαιρετιχῆς μεθόδου διὰ συλλογισμοῦ δείχνυται ὃ 
΄ , σ ^N , ΄ , - 

δρισμός, ὅτι uro συλλογίζεται ὃ διαιρέσει χρώμενος. ἐν uiv γὰρ τῷ 
πάψε κι ΄ ^ 

συλλογισμῷ τεϑέντων τινῶν ἐξ ἀνάγχης Exstat τὸ OU ἐχείνων δειχνύμενον" 
5 ' PP — P m ἘΞ τα ΜΙ τ ἐπ LY. - ' - ^ *, ΄ 

ἐπὶ δὲ τῆς διαιρέσεως οὐδαμοῦ τοῖς τεϑεῖσί τε χαὶ ληφϑεῖσιν ἐξ ἀνάγχης 
σ ^ ' Ld *, - ' ^ ^ 

ἕπεται τὸ δειχνύμενον. ὥσπερ γὰρ ὁ ἐπαχτιχῶς tt ὄδειχνὺς λαμβάνει μέν 

τινα δι᾿ ὧν δειχνύναι τι πειρᾶται, οὐ μὴν συλλογίζεται, διότι μὴ ἐξ ἀναγ- 1 

-- χης τοῖς ληφυεῖσιν ἕπεται E δειχνύμενον, οὕτω xui ἐπὶ τῆς διαιρέσεως 
ἔχει. οὐ τὰρ ὃεῖ τὸ διὰ συλλογισμοῦ δειχνύμενον συμπέρασμα 

ῦ ἐρωτᾶσϑαι χαὶ τῷ συγχωρεῖσθαι ὑπό τινων τίϑεσϑαι" xat γὰρ συλλογισμοῦ 
à 

συμπέρασμα ἐξ ἀνάγχης δεῖ ἕπεσϑαι. 

Ἁ 

p.91»20 Καὶ τὸ εἶναι τὸν ἄνϑρωπον τὸ ὅλον, ζῷον πεζόν, οὐχ 

ν ἀνάγχη ἐκ τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ λαμβάνει χαὶ τοῦτο. 
, ΄ £3 397 t A RA TE NL “« v^ * 

Οὐ γάρ, εἰ ἰδία ἐχάτερον ἀληϑὲς περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἤδη xai ἅμα 

ἀνάγχη, ὡς ἐπὶ τοῦ σχυτέως xai τοῦ ἀγαϑοῦ ἐν τῷ [ΠΞρὶ ἑρμηνείας δέδει- 

χται, χαὶ αὐτὸς ὃὲ αὐτοῦ προϊὼν μνημονεύσει. 

1 οὕτω scripsi cf. p. 548,9: οὐ LRUa δὲ βούλεται LR 2 τὸ om. LR 3 dzo- 

δεῖξαι LR τὸ B om. L 5 τούτου τοῦ ἃ R: τοῦτο δ᾽ Ua 9.6 ἤτοι---λόγος BR: 

om Ua 6 81 B 8a R: om. Ua ἔσται prius Ua: om. R ὃς B: om. RUa 

11 ἀμέσους om. B 12 φανερὸν (2v) conicio 11 διαιρετῆς L 18 οὐδὲ L 

19 τιϑέμενον LR 20 TUS L 22 τι LUa: τινὰ R 28 cot; ληφϑεῖσιν om. 1, 

25 xoi γὰρ τῶ συλλογισμιῶ L: xai οὐκέτι συλλογισμὸς Ua 20 συμπέρασμα om. L 

post ἀνάγχης add. γὰρ RUa: om. BL 80 post ἀνάγχη add. εἶναι L ἐν τῷ Περὶ &pp..] 

c. 11 p. 200 88 81 προϊών] c. 6 p. 92229 sq. μνημονεύσει L: μνημονεύει RUa 
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p.91b21 Διαφέρει δ᾽ οὐδὲν ἐπὶ πολλῶν ἣ ὀλίγων οὕτω ποιεῖν. 104r 

“Ὅτι οὐ μόνον οὐ δειχνύουσι διὰ συλλογισμοῦ τὸν ὁρισμόν, ὃν οὐϑ᾽ 
ἄλλως οἷόν τε δεῖξαι διὰ συλλογισμοῦ, ὡς προξίρηται, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ δυνα- 30 

τὰ μὲν διὰ συλλογισαοῦ δείχνυσθϑαι ὑπάρχειν τῷ ἀνθρώπῳ διὰ συλλογισμοῦ 

δειχνύουσιν ὑπάρχειν, ἀλλὰ λαμβάνουσιν ἀσυλλογίστως. ἀσυλλογίστως γὰρ σι 

λαμβάνοντες τὰ ἐξ ὧν ὃ ὁρισμὸς χρῶνται αὐτοῖς πρὸς τὴν σύνϑεσιν τοῦ 

ὁρισμοῦ δυναμένοις διὰ συλλογισμοῦ λαμβάνεσθαι: ἕχαστον οῦν τῶν ἐν 

τῷ δριστιχῷ λόγῳ τοῦ ἀνθρώπου διὰ συλλογισμοῦ ἔστι δεῖξαι ὑπάρχον τῷ 

ἀνθρώπῳ. ἐπὶ τούτοις ὅτι τὸ λαμβανόμενον xai συντιϑέμενον (Ex) τῶν κατὰ 
10 τὴν διαίρεσιν δοϑέντων μὴ δείχνυται δρισμὸς εἶναι. λέγει γὰρ τί χωλύει 

τοῦτο ἀληϑὲς μὲν εἶναι τὸ πᾶν, τουτέστι τί χωλύει ταῦτα, ὧν ἔχαστον 35 

xat ἰδίαν ἐλήφϑη τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχον, χαὶ ἅμα ἀληϑεύεσϑαι χατὰ τοῦ 

ἀνθρώπου, vy, μέντοι τὴν σύνϑεσιν αὐτῶν ὁρισμὸν εἶναι τοῦ ἀνθρώπου: 

Προσϑεῖναι τὸ ἐν τῇ τοῦ ζῴου διαιρέσει τὸ ἄρρεν xai τὸ ϑῆλυ 

ι8 λαβεῖν T, ἄλλην τινὰ ἐναντίωσιν κατὰ τὴν ὅλην T, xatd τι συμβεβηχὸς 
M ES " 39795 2 ^- *, - , - , ^ 

οὖσαν ἀλλ᾽ οὐ xav εἶδος, ἀφεῖναι, εἰ ζῷον εἰς πεζόν τε χαὶ ἔνυδρον 40 " 

ποις οἶτοξ δ, πὶ i EE esee e ε BE EDS DEED tÉpot* obtoc γὰρ τὸ πτηνὸν παρέλιπεν. ὑπερβεβηχέναι δέ, εἰ τὸ ζῷον 
Ld εἰς δίπουν xal πολύπουν ὑπερβῇ τὸ πεζόν. 

p.91530 Τοῦτο δ᾽ ἀναγχαῖον, εἰ ἅπαν εἰς τὴν διαίρεσιν ἐμπίπτει. 

20 "Ἔστι δὲ μὴ ἐμπίπτοντα εἰς πᾶσαν τὴν διαίρεσιν τὰ γένη, ὅσῳ ἀνωτέρω 45 

ἦν. τὰ δ᾽ ἄτομα εἴδη εἰς πᾶσαν ἐμπίπτει τὴν διαίρεσιν, οἷον ὃ ἄνϑρωπος. 

LI » E] D Y 

οὐχ ἐστιν, ἀλλ᾽ εἴπερ, ἄλλον 

ξεῖν TOLEL 

“Ὅτι εἰ xal μὴ συλλογίζεται ἢ διαιρετιχὴ μέϑοδος, ἀλλὰ χατὰ ἄλλον 

ες σι τρόπον γνωρίζειν ποιεῖ, ὡς xal ἢ ἐπαγωγή, εἰ χαὶ μὴ ἀποδείχνυ - 50 
3 3 0 ^ - 

σιν. ἀλλ ὅμως δηλοῖ τι. 

' b 

p.91b34 Συλλογισμὸν ὃ οὐ λέγει ὃ ἐχ τῆς διαιρέσεως λέγων 
͵ 

τὸν δρισμόν. 
e » - ^ ΄ ' N c P M 4 » Oct ὃ ἐχ τῆς διαιρέσεως συντιϑεὶς τὸν δρισμὸν xal λαμβάνων ob 

80 συλλογίζεται ἀλλὰ διὰ παραβολῆς δείχνυσιν. | 

2 συλλογισμὸν τὸν ὅρον 1, 9 οἷόν τε R: οἴονται Ua: δύνανται L, διὰ συλλογισμοῦ 

om. L 3.4 δυνατὰ bis Ua fort. δυνάμενα διὰ V οὖν 1, ὃ διὰ συλλο- 

γισμοῦ ἔστι LR: inv. ord. Ua 9 ἐκ addidi 10 τὴν om. L οὐ L 
λέγειν ἃ 11 τουτέστι LR: λέγει γὰρ Ua 12 ὑπάρχον τῷ ἀνϑρώπω L 12.13 τῶ 

ἀνϑρώπω, om. xaxa L 14 τῷ (ante ἐν) Ua zai RUa: ἢ B 16.17 εἰς πεζὸν 
τέμοι χαὶ ἔνυδρον Ua 11 πτηνὸν scripsi: πεζὸν libri 18 ὑπερέβη (yàp) conicio 

20 τὴν διαίρεσιν πᾶσαν R 21 ἤδη R 29 ποιεῖ γνωρίζειν R 24 ὅτι εἰ Ua: 

εἰ γὰρ R 25 xai alt. BUa: om. R 21 ἐκλέγων ἃ 29 ὅτι om. R: τοῦτεστιν L 

συντιϑεὶς τὸν ὁρισμὸν LR: inv. ord. Ua 90 ἀλλὰ διὰ LR: διὰ δὲ Ua 
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, 

p.9236 ᾿Αλλ’ dpa ἔστι xal ἀποδεῖξαι τὸ τί ἐστι xax οὐσίαν. — 104v 

€ τὸν δρισμὸν ἐξ ὑποθέσεως συλλογίσασϑαί τε xal 
ΝΟ.» b MAN a ' p.t 73 » 5 , T M Jj M bd 

δεῖξαι. τὸν δὲ ὁρισμὸν τὸ τί ἐστι χατ᾽ οὐσίαν εἶπε. τὸ γὰρ πρὸς τῷ 
L 

ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖσϑαί τινος xal τὴν οὐσίαν σημαῖνον αὐτοῦ ὁρισμός 
b 

ὃ ἐστιν Éxs(you* ὃ γὰρ Optcuóz ἢ ἑχάστου οὐσία xal τὸ εἶναι. ἐξ ὑποϑέ- 
- - M FEN , ' Nc. J-€ 9 z - τ - $N SN Y τ ἡ ἘΞ e Q7 

σεως δὲ εἶπεν οὐ τὸ Ot ὑποϑετιχοῦ συλλογισμοῦ, ἀλλὰ διὰ τοῦ ὑποϑέ- 
Y E ΄ 1 1 ^ E ΄ Y ) 0 ΄ ' 

σϑαι τινὰ xal τούτοις πρὸς τὴν δεῖξιν χρήσασϑαι. ἔστι δ᾽ ὃ λαμβάνει xoi 10 
΄ ᾿ EY ^ , - , - » " , , , c * T 

ὑποτίϑεται τὸ τὸν ἐχ τῶν (ἐν τῷ) τί ἐστιν ἰδίων λόγον δρισμὸν εἶναι, 
, ^ 

χατηγορουμένων ἰδίων λόγον 
΄ a 5 - , - p τουτέστι τὸν ἐχ τῶν (ἐν τῷ) τί ἐστι 

ἐστιν δρισυὸν ὑποτίϑεται ἀλλὰ οὐχ 
, c bi r "^ T “ 

10 τουτοὺ ὁρισμὸν εἰναι. 0 εἰναι τοὺ τ 
*, ^ , C o^ “ΟΝ ^ , - 

ἀποδείχνυσιν. ᾧ εἰ προσληφϑείη ὅὸς τοῦδε ἴδιός ἐστι λόγος ix τῶν ἐν 
€ 

τῷ τί ἐστι χατηγορουυένων᾽, συνάγοιτ᾽ ἂν “τόδε τοῦδε dpa δρισμός ἐστιν᾽. 
ἀλλὰ πάλιν τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται: ταὐτὸν γὰρ λαυβάνει τὸν μέ τ pst ρχῇ aizs )» γὰρ λαμβάνει τὸν μέσον τῷ μεί- 
Covt* οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἰπεῖν ᾿τόὸς τοῦδε ἐχ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγο- 

στι᾿. δείχνυσι δέ τι do o2 
"ὦ YN r ) - , - c La 2 15 ρουμένων ἴδιόν ἐστι᾿ τοῦ εἰπεῖν “ τό ἐ 

M vw - , Ld o Ἁ x e , - 

χαὶ ἄλλο ἄτοπον τῇ τοιαύτῃ δείξει ἑπόμενον, ὅτι γὰρ ui ὑπόϑεσις ἐν τῷ 

συλλογισμῷ δεόντως λαμβάνεται. 

p.9248 Ταδὶ δὲ ἐν τῷ τί ἐστι μόνα, xal ἴδιον τὸ πᾶν. 

Τὰ γὰρ αὐτάρχη πρὸς τὸ ἴδιον ποιῆσαι τὸ ἐξ αὐτῶν τῶν χαϑ᾽ αὑτὰ 90 

20 χατηγορουμένων ἱχανὰ πρὸς δρισμόν. τὸ OE τοῦτο γάρ ἐστὶ τὸ εἶναι 
ἐχείνῳ ἴσον ἐστὶ τῷ “ἐν γὰρ τούτῳ ἐστὶ τὸ εἶναι τῷ πράγματι οὗ τὸν 
δρισμὸν δείχνυμεν, xal τοῦτο ὁρισμὸς αὐτοῦ᾽. 

p.923290 Κἂν ἐξ ὑποθέσεως δὲ δειχνύῃ, otov εἰ τῷ χαχῷ 

διαιρετῷ εἶναι. 80 

δειχνύναι xai συλλογίζεσθαι πειρώμενος ópt- o^ c τὶ o co [Ὁ εἰ τὰ x egi 
a ^N 25 Oz. μηδὲ Ξ 

Guby ὃ βούλεται ποιεῖ" τὸ γὰρ ἐξ ὑποϑέσεως νῦν τὸ ὑποϑετιχῶς λέγει. 
ὶ γὰρ ἣ τοιαύτη δεῖξις τὸ ἐν ἀρχῇ λήψεται. ϑέλων γάρ τις δεῖξαι, ὅτι 35 xal γὰρ ἣ τοιαύτη δεῖξις τὸ ἐν ἀρχῇ λήψεται. ϑέλων γάρ τις δεῖξαι, 

δ ἀποδείξεως ὁρισμὸς δείχνυται, εἰς τὴν αὐτοῦ τούτου δεῖξιν ὁρισμόν τινος 

λαμβάνει ἄνευ ἀποδείξεως" ὃν εἰ βούλοιτο πάλιν δεῖξαι διὰ συλλογισμοῦ, 

80 οὐχ ἄλλως δείξει ἢ διὰ τοῦ πάλιν δρισμόν τινος αἰτήσασϑαι χαὶ λαβεῖν, χαὶ 

1 dpa Arist.: ἄρα B (M): ἄρα εἰ Ra: ἄρα 7, U 3 πρὸς τὸ R 6 à Ua: διὰ 
100 R 1 τούτους Ua 8 τὸν Ua: xv R ἐν τῷ ex Arist. addidi itemque 

vs. 9 λόγων R, pr. U 9 λόγων B 10 ὃ R: ὅτι Ua 15 τοῦ Ua: 

τὸ R 18 póvov R post πᾶν add. ὡς αὐτῶν τὸ πᾶν ἴδιον γενέσϑαι Ua 

21 τούτῳ ἐστὶ scripsi: τούτω τοῦτεστι R: τούτοις Ua o9 B: οὐ RUa 25 δει- 

χνύειν L 35.26 ὁρισμὸν LR: ὁρισμὸς Ua 26 τὸ alt. om. L 21 αἰτήσεται L 

28 γίνεται B 28. 29 λαμβάνει τινὸς L 29 otov R: om. L βούλοιτο 
πάλιν LR: inv. ord. Ua 30 αἰτήσασϑαι xoi Ua cf. p. 583,18: xat om. R: αἰτήσαντα L 
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τούτου qs οὗ τὸν ὁρισμὸν δοχεῖ διὰ τούτου δεδειχέναι. λαβὼν γὰρ ὅτι 104v 

τοῦ ἀγαϑοῦ δρισμός ἐστι τὸ ἀδιαίρετον, οὕτω πάλιν δείξει τοῦ χαχοῦ λόγον 
» νι δ ΄ RS uy ΄ » 

οντα τὸ διαιρετόν" ὃι ἀλλήλων dpa. 

p.924324 Λαμβάνειν δ᾽ εἰς τὸ δεῖξαι τὸ τί ἣν εἶναι ἕτερον μέν 40 
δ τι ἔστω. 

Ὁ , 

Τουτέστιν εἰς τὴν δεῖξιν τοῦ τί ἦν εἶναι xal τοῦ δρισμοῦ ἕτερόν τι 
, 

. 
ὃ 

λαμβάνει ὃ οὐ χεχώρισται᾽ διὰ γάρ τινος ληφϑέντος μέσου ἑτέρου τῶν 
ἐξ ὧν τὸ συμπέρασμα ὅρων ὃ συλλογισμὸς χαὶ ἐχ προτάσεών τινων. ὃ 

ἐδήλωσεν εἰπὼν xal γὰρ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ὅτι ἔστι τόδε χατὰ 
10 τοῦδε λαυβάνεται, τουτέστι πρότασις, οὐ μὴν αὐτὸ ὃ δεῖ δεῖξαι T) ὃ τὸ 4 

αὐτό ἐστι τῷ δειχνυμένῳ ἣ ἀντιστρέφει αὐτῷ. ὃ γὰρ τοιοῦτόν τι λαμβά- 
M *, - *, - , M ἫΝ » , δὴ A] *, , 

νων τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται λαμβάνων πρὸς ἄλλο, ἄλλως τε ἐπεὶ xal ἀμφό- 
- Ὁ IR 

τερα δμοίως οειται οὁξιζεως, 

p.92334 [ὥς οὖν δὴ ὃ δριζόμενος δείξει τὴν οὐσίαν ἣ τὸ τίδ0 
15 ἐστιν; 

᾿ » » , ^w * ^ *, ^ 

“Ὅτι οὐχ οἷόν τέ ἐστι τὸν Optcubv δεῖξαι, οὔτε OU ἀποδείξεως xal 
- » Ὅν 3), 15] -Ὁ Y ^) 5 nA c b ' 5 , 

συλλογισμοῦ οὔτε Ot ἐπαγωγῆς οὔτε QU αἰσϑήσεως. ὃ μὲν γὰρ ἀποδειχνύς 
΄ - ^w - ' 7 - 

τι χαὶ συλλογιζόμενος ἐξ δμολογουμένων τινῶν δῆλον ποιεῖ τὸ δι᾿ αὐτῶν 
»^ E] ^ ^ ΄ CONS c , *, , e] 3. arem EZ 

ἐς ἀνάγχης δειχνύμενον" ὃ δὲ δριζόμενος οὐ λαβών τινα δι᾿ αὐτῶν δείχνυ- 

20 σιν ἐξ ἀνάγχης | ὄντα τὸν δειχνύμενον δρισμόν. xal ἔτι δέδειχται ὅτι οὐχ 105r 
Y c A ES NI 3 » $553 € τὸ e iJ 2 ' ' 
ἔστιν δρισμοῦ ἀπόδειξις. ἀλλ οὐδὲ OU ἐπαγωγῆς. f, γὰρ ἐπαγωγὴ διὰ 

- Q? c - » * , - c WU - , τῶν χαϑ’ ἔχαστα φανερῶν ὄντων τὸ χαϑόλου πιστοῦται" ὃ δὲ δριζό- 

μενος οὐχ οὕτως δείχνυσιν δρισμόν. χαὶ ὃ uiv ἐπαγωγῇ χρώμενος δεί- 

χνυσι τὸ ὅτι ἔστιν T, ὅτι οὐχ ἔστιν ἐκ τῶν ληφϑέντων" ὃ δὲ δριζόμενος 
, σ v ^ *, Y *3* M p Ay ^Q -- e ^N A 

οὐχ ὅτι ἔστιν T, οὐχ ἔστιν ἀλλὰ τί ἐστι προτίϑεται δεῖξαι. ὅτι δὲ μηδὲ ιῷ οι 

QU αἰσϑήσεως ἔστι δεῖξαι ὁρισμόν, πρόδηλον" οὐδὲ γὰρ αἰσϑητὸν ὅλως οὔτε ὅ 
[d c bi Y» M c , »ν , e N »» e - ^ ΄ 6 δρισμὸς οὔτε τὸ δριστόν, εἴ γε χαϑόλου, ὡς δείξει Gua τῷ δαχτύλῳ 

» , - [4 muc ΡΤ c (4555) e € e E, a) 7) » - - 

εἰπεῖν ' τοῦτό ἐστιν δρισμός᾽, ὡς τοῦτό ἐστι γλυχύ᾽ T, τι ἄλλο τῶν αἰσϑητῶν. 

p.9254 Ἔτι πῶς δείξει τὸ τί ἐστιν; ἀνάγχη γὰρ τὸν εἰδότα τὸ 

80 τί ἐστιν ἄνϑρωπος ἣ ἄλλο ὁτιοῦν εἰδέναι. 
σ ^ ow) 

Καϑόλου ἐπαπορεῖ πῶς ὅλως ἔστι τὸ τί ἐστι δεῖξαι. εἰ γὰρ δεῖ μὲν 

1 οὕτω γε L 2 οὕτω Ua: τοῦτο R: τοῦτο λαβὼν ἐξ ὑποϑέσεως L χαλοῦ R 

9 διάλληλον Ua 4 λαμβάνειν καὶ (A D d M n, pr. B): λαμβάνει Ua. Arist. 4.5 μέν 

τι RUa (ABDMdu c f, pr. n): pévrot B Arist. 6 τοῦ prius BUa: τὸ καὶ 8 ὃς 

Ua 10. 11 7j ὅτι αὐτῶ R 11 αὐτῷ om. R 12 an προσλαμβάνων ἄλλο 
14 post οὖν add. καὶ Ua ὁ Ua Arist.: om. R (A Bd u M) 16 οὔτε] ὅτε U 

16.17 xai δι᾽ ἐπαγωγῆς οὔτε διὰ συλλογισμοῦ LR 21 οὐδ᾽ ἐπαγωγῇ L 

23 οὕτως---Ζ050. οὐχ om. L 25 ἢ οὐκ ἔστιν post ἀλλὰ τί ἐστιν colloc. ἃ προ- 

στίϑεται Β 26 οὐ γὰρ BL 21 6 BL: om. RUa fort. δεῖξαι ἅμα τῷ δαχτόλῳ 

(xa) 28 τι om. LR 29 ἔτι Ua Arist.: ἐπεὶ R τὸ alt. R. Arist.: om. Ua (A f) 
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^ eo 

τὴν τοῦ τί ἐστι δεῖξιν τῇ τοῦ ὅτι ἔστι συμπεπ ey os, ταῦτα δὲ ἕτερα dÀ- 105r 
λήλων, οὔτε δ᾽ f, ὁριστιχὴ οὔτε T, ἀποδειχτιχὴ μία πλειόνων ἐστίν, οὐχ ἂν 15 

εἴη τὸ τί ἐστι χαὶ τὸν δρισμὸν δεῖξαι. ταῦτα ὃ ἥλω 

μὴν εἰ δείξει τί ἐστι xal ὅτι ἔστι, πῶς τῷ αὐτῷ λόγ 
εἰπὼν γὰρ ἄμφω δεῖν Ἱνωρίζεσϑαι μετὰ ταῦτα ζητεῖ, πῶ 
ἀμφότερα δειχϑείη διαφέροντα. 

) ' ^ , - e 

p.92»8 ᾿Αλλὰ μὴν ci δείξει τί ἐστι καὶ ὅτι ἔστι, πῶς xol τὰ ἑξῆς. 

qs 2 ΟΣ o2 (η΄ x Ὡ a Τὸ γὰρ ἄλλο ἄλλῳ ὑπάρχον διὰ συλλογισμοῦ δείχνυται. 

ὃ δρισμὸς xai ἢ οὐσία ἑχάστου ὑπάρχει ἐχείνῳ οὗ ἐστι xal ΣΤ, τις 
χαὶ ἐπὶ τοῦ ὁρισμοῦ ἀχούειν (τὸ) ὅτι ἔστι, διὰ τοῦτο προσέϑηχε τὸ εἰ μὴ 25 

- σ e , e 

p τῷ οτι ὑπᾶρχξι o 
I! 

t 
οὐσία εἴη, τουτέστιν εἰ μὴ δρισμὸς εἴη. μόνον γὰ 

δρισμὸς ὑπάρχων οὐ δείχνυται OU ἀποδεί (p εἶναί τινι xal ὑπάρ- 
χειν οὐχ ἔστιν ὁρισμός τινος, οὐδ᾽ ὃ εἶναί τι ἀποδειχνὺς τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ 

δείκνυσιν: οὐδενὸς γὰρ ὁρισμὸς τὸ εἶναι. οὐδὲ γὰρ γένος ὅλως τὸ ὃν xal 
τὸ εἶναι χαὶ μία φύσις ὡς δύνασϑαι χαὶ μέρος δρισμοῦ εἶναι" τοιοῦτον δὲ 

τὸ γένος" ὁ γὰρ δρισυὸς μιᾶς φύσεώς ἐστι δηλωτιχός. χαὶ τοῦ εἶναί τι 
» 9 PU λα ἄτι EM. i E] v e ε δὲ σε. a T - Fe! ^ efr 

ἄρα ἀπόδειξις ἔσται. οὐχ ἄρα ὁ ὁριζόμενος τὸ εἶναι τοῦτο ὃ ὁρίζεται 
δείξει διὰ τοῦ δρισμοῦ" ἀπόδειξις γὰρ δειχτιχὴ τούτου. 80 

, LI " , ' , » ec , 

p.92»15 Τί μὲν γὰρ σημαίνει τὸ τρίγωνον, ἔλαβεν ὃ γεωμέ- 
σ 390. , 

τρης, ὅτι δ᾽ ἔστι δείχνυσι. 

Λαβὼν ὅτι ἀπόδειξίς ἐστι τοῦ ὅτι ἔστι δειχτιχή, ἔχων δὲ ὅτι χαὶ ὃ 
e M [4 *, , » [4 ^ * - , , * ^ , , , "3 

δρισμὸς xal ἣ ἀπόδειξις ἑχάτερον αὐτῶν τίνος ἐστίν, ἐπὶ τούτοις λέγει τί 35 
n f» c c 

οὖν δείξει ὃ δριζ 0 
ver τ , [c c Fr M » uno a , QU NK E ] Ἃ ΝΥ ΤΑ 

τί οὖν δείχνυσιν ὃ putes xal τὸ τί ἐστιν ἀποδιδούς τινος; ἢ τὸ τί 
ἐστιν ἐχεῖνο ὃ δρίζεται: ὃ γὰρ τὸ τρίγωνον δριζόμενος τί ἐστι τὸ τρίγωνον 

λέγει, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι ἔστιν: ἄλλο γὰρ ἐχεῖνο καὶ δι᾿ ἀποδείξεω τς νον". 

xai τὸ ἀχολουϑοῦν ἄτοπον ἐπιφέρει: ὃ ἄρα τις δρισμῷ οἶδεν, ὅτι ἔστι 
i eer 5 ν Y ' [4 ^ ΄ - C) 3-47 Ἂ ^ y 

τοῦτο, οὐχ εἴσεται" ἄλλη γὰρ ἣ τοῦτο δειχνύουσα" τοῦτο ὃ ἀδύνατον, ὃ μὴ 
39 7 2.» - 2i 5» 7 οἶδέ τις εἰ “ἔστι, τοῦτο τί ἐστιν εἰδέναι. 

p.92»19 Φανερὸν δὲ xal κατὰ τοὺς νῦν τρόπους τῶν ὅρων. 40 

- ^ , 5 ' 

Ὅτι μὴ τοῦ ὅτι ἔστι τὸ δριστὸν ὃ δρισμός ἐστι δειχτιχός. εἰ γὰρ 
M , ^ ^ A {Ὦ c A usd T - 

χαὶ ἐν ὑπάρξει ἐστὶν ob ὃ δρισμὸς ἀποδέδοται, ἀλλ᾽ ὅ γε δρισμὸς τὸ εἰναι 45 

1 τῇ Ra: τὴνῦ 8 τοῦ---τοῦ ὁρισμοῦ Ua 5 δεῖν scripsi : δεῖ libri τ post ἔστι add. 

xai R. Arist.: om. Ua (D, del. u) cf. vs. 4 8 δὲ Ua: γὰρ R 9« R 10 τὸ prius addidi 

11 μόνων B: μόνῳ conicio τῷ scripsi: τῶν libri 12 ὑπάρχων Ua: ὑπάρχει R 

γὰρ scripsi: 9 RU: om. ἃ 15 xci prius BU: om. Ra δὲ scripsi: γὰρ libri 

17 ὃ om. a 18 τούτου δεχτιχή Ua 20 $* Ua Arist.: «& R 23 ἣ τὸ pl- 

γωνον Arist.: ἢ τρίγωνον R. (d: τὸ del. n): τὸ τρίγωνον ἢ Ua ὃ om. R τῷ addidi 

25 ὃ om. R 917 xai om. R 98 τοῦτο prius om. R 32 εἶναι R: εἰ Ua 
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αὐτοῦ οὐ δείχνυσιν. ὃ γὰρ τοῦ χύχλου δρισμὸς οὔτε εἶναι τὸν χύχλον δεί- l05r 
9 , 

χνυσι (τοῦτο γὰρ δηλοῖ αὐτῷ τὸ διὰ τί ἐστιν)" 

εἰ 

οὐδὲ γὰρ ἐνσημαίνεται 

ἐν τῷ ὁρισμῷ αἰτία δι’ ἣν ἔστι τοῦτο οὗ δρισμύν τις ἀποδέδωχεν- ἀλλ 
οὐδὲ τοῦ διὰ τί ἐστι τοῦτο χύχλος. 

ὃ , * » 4 a 
5 p. 99»94 ᾿Αλλ᾽ del ἔξεστι λέγειν τὸ διὰ τί 

' t RM 
t t δείχνυσιν ἣ τί ἐστιν ἣ τί σημαίνει τοὔνομα xal τὰ ἑξῆς. 

Δείξας, ὅτι οὐχ ἔστιν ὃ δρισμὸς τοῦ εἶναι τὸ πρᾶγμα τὸ δριστὸν δει- 
χτιχός τε xai γνωστιχύς, λαμβάνει ὡς ἑπόμενον τούτῳ τὸ μὴ εἶναι τὸν 

δρισμὸν πράγματός τινος δηλωτιχὸν ἀλλὰ τοῦ λαμβανομένου τί σημαίνει 

10 τὸ λεγόμενον, ὡς εἶναι αὐτὸν λόγον ὀνόματι ταὐτὸν σημαίνοντα, 

εἰ γὰρ δεῖ μὲν τὸν δριζόμενον ἣ τί ἐστι τὸ πρᾶγμα δειχνύναι T, τί σημαί- 

γει toys μα λέγειν, οὐ δείχνυσι δὲ τί ἐστι τὸ πρᾶγμα | τῷ E ἀρχὴν μὴ 105v 

εἶναι δι᾿ δρισμοῦ εἰδέναι ὅτι ἔστι, τὸ χαταλειπόμενον ἂν εἴη μηνυτιχὸς 
λόγος τοῦ τί σημαίνει τοὔνομα, ὅπερ ἄτοπον δείχνυσιν. 

" 

15 p.99b30 "Ext πάντες ot Aóqot δρισμοὶ ἂν εἶεν xal τὰ ἑξῆς. 

, Ei 6 € óc λόγος ὀνό ὑτὸν σ (ve v, μὴ οἷόν δρισμὸς λόγος ὀνόματι ταὐτὸν σημαίνων, μὴ οἷόν τε 
ἀποδεῖξαι ὅτι τοῦτο τὸ ὄνομα τοῦτο δηλοῖ (ϑέσει γὰρ xal συνϑήχῃ τὰ 

ὀνόματα, οὐχ ἀνάγχῃ τινί), οὐδ᾽ ἂν τοῦ τοῦτο τὸ ὄνομα τοῦτο σημαίνειν 

πίστιν τινὰ ἔχοιμεν. οὐδ᾽ οἱ δρισμοὶ τοίνυν τοῦτο προσδηλοῦσι, 
* T c 5 - ^ ' “Ὁ , e ' MM ^— 5 , 

20 τὸ εἰναι £xaotoy αὐτων δηλωτιχὸν του σημαινομενου ὑπὸ τουὸξ τοῦ ονημᾶτος. 

ρ.99085 "Ex μὲν τοίνυν τούτων οὔτε δρισμὸς καὶ συλλογισμὸς 10 
΄ S ae Y Y 3 cR 

φαίνεται ταὐτὸν Ov xoi τὰ ἕξῆς. 

Y ^ , *, - c 1 δε, Ν 
Τὰ δεδειγμένα ἀναχεφαλαιοῦται, ὅτι τε ἡ ταὐτὸν συλλογισμὸς 

M € , ΤᾺ [AT ^ -* ΠῚ V w^ LS 4 LS * Le , *, — 

xat δρισμός (t ὃ γὰρ dv ἐναργὲς ἔλαβεν: ἄλλος γὰρ ἑχατέρου αὐτῶν 
or λό" - Y (9 ' - ; - 29) ' A M f, ; y e ς 

25 λόγος) xai ὅτι μὴ τοῦ αὐτοῦ συλλογισμὸς xal δρισμός, εἴ γε ὃ 
μὲν τοῦ τί ἐστιν, ὃ δὲ τοῦ ὅτι ἔστιν. ἃ πρῶτα ἔδειξε διὰ τοῦ μήτε 15 

' ^ - TD 

τὸ διὰ συλλογισμοῦ δειχνύμενον Qt δρισμοῦ δείχνυσϑαι μήτε, οὗ ἐστιν 
δρισμός, τοῦτο xal δ'ὰ συλλογισμοῦ δείχνυσϑαι. ἀλλὰ χαὶ ὅτι as ὃ 
δρισμὸς αὐτὸς ἡ ἀποδείχνυσί τι Tj ὅλως δείχνυσιν: οὔτε γὰρ εἶναι τὸ 

^-^ 

30 πρᾶγμα ἀποδείχνυσιν, 000. ὅτι ἐχείνου ἐστὶν ob ἀποδίδοται δείχνυσι. διὸ 

1 ὃ scripsi: οὐ libri 1.2 τοῦ---οὐδὲ γὰρ om. ἃ 2 o0 U 8 post αἰτία add. 

τις Ua ὁρισμός U 4 an οὐδὲ t0? 9 6 UD R (Mu, pr. n) 1. ὃ δει- 

χτιχὸς---γνωστιχὸς R: δειχτιχῶς---γνωστιχῶς Ua 8 τούτω B: τοῦτο RUa 10 σημαί- 

νοντι R 18 post μηνυτιχὸς add. ὁ RU: om. a 11 σημαίνει Ua 18 τούτου 

τὸ τὸ Ua: τσύτου τοῦ R ὀνόματος ἢ  ολι]Θ προσδηλοῦσιν Arist.: προδηλοῦσιν RUa 
21 τούτων τοίνυν ἃ ὁρισμὸς x«i ἢ Arist.: ὁ ὁρισμὸς οὔτε ὁ Ua 24 fort. ὅπερ ὃν 

25 post συλλογισμὸς add. τε Ua 26 τὸ (ante τῇ R 28 fort. μηδὲ cf. p. 510,28 
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οὔτε δρισμῷ ἔστι γνῶναι ὅτι τόδε τοῦδε δρισμός (οὐδὲν γὰρ δείχνυσιν ὃ 105* 

ἐστιν, ὡς δέδειχται" 

πᾶσα 1ὰρ τοῦ ὅτι ἔστι. 30 

v 

δρισμός) οὔτε ἀποδείξει, ἐπεὶ μή ἐστιν ἀπόδειξις τοῦ τί 

p.93a31 Πάλιν δὲ σχεπτέον τί τούτων λέγεται χαλῶς xal τί οὐ 

5 xa) à c. 

Οὔτε γὰρ τὸ μὴ δύνασϑαι τὸ αὐτὸ δι᾿ δρισμοῦ xol QU ἀποδείξεως 
γινώσχεσϑαι πάντῃ χαλῶς εἴρηται, οὔτε τὸ μὴ ὅλως εἶναί τινα δεῖξιν 
δρισμοῦ, ὡς ἐρεῖ. 

E g^ v τς 
-G 

2 

4€ 

o b: - el 2S2 c el e^ "c εἰ eo^ m e» [DES a) S - el c. Q^ a e e X Q 2 [ p.93233 Ἐπεὶ δ᾽ ἐστίν 

10 τὸ εἰδέναι τὸ αἴτιον τοῦ τί ες 

E - € ^ Vv o ΒΞ E b] ^. ^ 

πιχείρει πρῶτον ὄξειςζαι οτι ἐστιν ἰισυον ἀποόξιζαι Ot ρισυου. 
-— 

6p 
- ) M 2 ENIM ^ 3 

συγχρῆται δ᾽ εἰς τὴν ἀπόδειξιν τοῖς προδεὸ ειγμένοις αὐτῷ δέδειχε τὰρ 
πρὸ ὀλίγου δι’ ὧν εἶπεν “ἐν ἅπασι γὰρ τούτοις φανερόν ἐστιν ὅτι 
ταὐτά ἐστι τὸ τί ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστιν. ἔδειξε γὰρ διὰ τούτων ὅτι 
[4 " Nin M ' ΄ M Fn - » - [4 ' ΄ M [4 ΄ 

15 0 τὸ τὸ ἔστι XQOt τὸν ορισμον QQTOV αἰτιῶν γτει 0 γάρ ορισμῆς εχαστοὺ 
v , ^N - en Ld , 

χαὶ αἴτιον. τούτῳ δὴ προσχρῆται. εἰ γὰρ ὃ ὁρισμὸς αἴτιον, ὁ δρισμόν τινος 30 
5» κι M »ν T€ LL M [4 , ^, 5 “ 

εἰοὼς xat αἴτιον otós. τὸ OZ τὸν pr ipeid τινος εἰδότα εἰδέναι τὸ αἴτ τιον αὖ τῷ 
- - 

τοῦ εἶναι (τοῦτο γὰρ σημαίνει αὐτῷ τὸ αἴτιον τοῦ τί ἐστι) δ 
D 

29 , 

ταὐτὸ γὰρ ἔχειτο [γὰρ τὸ] f, τοῦ τί ἐστι ζήτησις xal αἰτίας ζήτησις. 
, - , ' , 

20 Δύναται τᾷ Ji € δὲ τούτου εἰρηκέναι fum) τοῦ δύνασϑα!: Spies 

δειχϑῆναι διὰ συλλογισμοῦ. xai εἴη ἂν ἢ πρὸ αὐτοῦ οὐχ .6Aóxknpos ἀλὰ Nt 
e 
2 2 
e e. 

2 - ΠῚ » [d ἫΡ » b x PE 2 

ἐλλιπῶς εἰρημένη: ἐπεὶ ὃ ἔστιν, ὡς ἔφαμεν, ταὐτὸν τὸ εἰδέναι 

ἐστι xal τὸ εἰδέν Y Y - H » ΄ 1 kl 3 - 
at τὸ αἴτιον τοῦ τί ἐστι" λείποι γὰρ ἄν αὐτῇ τὸ 

οἷόν τε διὰ συλλογισμοῦ ia Ü τὸ τί ἦν εἶνα! δείχνυσϑαι᾽. ἐπεὶ τοίνυν 6 ὁρισμὸς 35 

25 αἴτιον, T, ταὐτὸν ἔσται τούτῳ οὗ αἴτιον T, ἄλλο αὐτοῦ. τῶν γὰρ αἰτίων τὰ 
μὲν ταὐτά ἐστιν ἐχείνοις, ὧν ἐστιν αἴτια, δλόχληρον αὐτῶν δηλοῦντα τὴν 

bi , 

οὐσίαν: τοῦ 58 τὸν ἀνϑρωπον ζῷον πεζὸν δίπουν εἶναι οὐχ ἄλλο τὸ 

αἴτιον παρ αὐτὸ τοῦτο, χαὶ ὅλως ὁ ἑχάστου οἰχεῖος ὅρος 

1 οὔτε ὁρισμῷ scripsi: οὐδὲ ὁρισμῶ R: οὐ δι᾿ ὁρισμοῦ Ua 4 τί prius R Arist.: ὅτι Ua 

4.5 xai τί οὐ καλῶς om. Ua 6 μὴ superser. B 8 εἴρηται R 

9 ταὐτὸ Ua 10 αἴτιον Ua Arist. cf. vs. 18. 23: αὐτό R τοῦ τί ἐστιν Ua (D n u, 
pr. B): τοῦ εἰ ἔστι Arist.: om. R cf. vs. 18. 23 11 ἐπιχειρεῖ LR: ἐπεχείρει Ua 

12 zai συγχρῆται, om. δ᾽ L πρὸς x ziR τὴν τούτου τάξιν L αὐτῷ BUa: αὐτοῦ 

L: αὐτὸ R 18 πρὸ ἀλέγω! p. 90a 14 xai LR Arist: xai τὸ Ua 16 τοῦτο 

R: fort. τούτοις 17 τόνδε B τινος om. B 19 ταὐτὸ γὰρ ἔχειτο scripsi: γὰρ 

τοῦτο ἐχεῖ. τὸ libri γὰρ τὸ (τοῦ B) delevi xai αἰτίας scripsi: αἰτία xai R: 

αἰτίας Ua 20 τῷ λόγω (λόγος ex Arist. scripsi) δὲ τούτου RU: δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ a 

αἴτιον addidi τοῦ Ua: τὸ R 21 αὐτῆς Ua 22. 28 τί ἐστι---τοῦ τί ἐστι om. R 

23 λείποι scripsi: λείπει libri αὐτῇ B: αὕτη RUa 24 ἣν om. Ua 
26 ἐκχείνοις scripsi: ἐχείνων οἷς libri ὧν om. a 28 ὅρος om. Ua 

Comment. Arist. XIII 3. Anon. in Anal. Post. II. 36 
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p.93a35 Λόγος δὲ τούτου, ὅτι ἔστι τι τὸ αἴτιον" xal τοῦτο ἣ 105v 

ταὐτὸ ἣ ἄλλο. 

Δύναται τὸ xal τοῦτο T, ταὐτὸ T, ἄλλο εἰρηχέναι οὐχ ὡς συγχωρῶν 
^ Y ze ΄ - v ^ - v 3 D » ᾿ ' 29 

εἶναι τὸ αὐτὸ αὑτοῦ αἴτιον (δοχεῖ γὰρ GAÀo εἶναι τὸ αἴτιον xai τὸ οὗ ἐστιν 

[54] 

"2 * - ὟΝ ? - M ς - ^ 

αἴτιον ἐν πᾶσιν) ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ δλοχλήορῳ χρῆσϑαι διαιρέσει. xal εἴη 
-" ^ 5» v - 1 

dv τὸ εἰ τοίνυν ἐστὶν ἄλλο ἐπενηνεγμένον σημαντιχὸν τοῦ ὀφείλειν τὸ 

αἴτιον ἄλλο εἶναι. 

- μ4 S 55 - , 

.93a15 AAA! ἔστι λογιχὸς συλλογισμὸς τοῦ τί ἐστιν. 
l [] V 

Λογιχὸν συλλογισμὸν τὸν μὴ ἀποδειχτιχὸν ἀλλὰ διαλεχτιχόν τε xad OU 
5 v^ , Y ^07 2 S ^S. 1 ΄ -«» B T 

10 ἐνδόξων συνάγοντα εἴωϑε λέγειν. εἰπὼν ὃξ τὴν τοιαύτην δεῖξιν λογιχὴν εἶναι 
S.) E ' ε»- , - - 

ἀλλ᾽ οὐχ ἀποδειχτιχὴν ἑξῆς προτίϑεται ζητῆσαι, εἰ ὅλως ἐνδέχεται, πῶς xal 
, , [d , (d - Ll b 5» 

τίνα τρύπον. xal ὑπομνήσας ἡμᾶς τῶν χατ᾽ ἀρχὰς εἰρημένων ἀποδείξει χατὰ 

τὴν πρὸς αὐτὰ ἀχολουϑίαν, Ort ἀπόδειξιν μὲν οὐχ οἷόν τε ὁρισμοῦ γενέσϑαι, 

ἔστι μέντοι δι’ ἀποδείξεως τρόπον τινὰ ὁρισμὸν εὑρεῖν. xal τοῦτο δ᾽ Ty 
PN 5) E , - » Ὁ » € Ν “ἘΣ: nm 87 J » T 

15 ἠπορημένον, πῶς οἷόν τε δείχνυσϑαι τὸ τί ἣν εἶναι" ἐδόχει γὰρ ἄτοπον εἶναι 
ἘΞ FN ^N t - ^ - ET - 3 

τοῦτο. μέλλων δὲ περὶ τούτου ζητεῖν τε xal λέγειν πρῶτον ἡμᾶς τῶν xac 

ἀρχὰς εἰρημένων ὑπομτμνήσχει χρησίμων αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ προχειμένου 

ϑεωρίαν ἐσομένων: διὸ x«i προσέϑηχε τὸ | εἰπόντες πάλιν é£E106r 

ἀρχῆς. 

p.93a416 “ὥσπερ γὰρ τὸ διότι ζητοῦμεν. 

a —-— v , [cd - 

20 Oz ὥσπερ τὸ ὅτι τοῦ διότι προγινώσχεται, οὕτως xal τὸ εἰ ἔστι τοῦ 5 

τί ἐστιν, ἐνίοτε δὲ χαὶ ἅμα δῆλα γίνεται, οὐ μὴν ἔμπαλιν. 

μ.98191 Τὸ δ᾽ εἰ ἔστιν ὁτὲ μὲν χατὰ συμβεβηχὸς ἔχομεν, ὁτὲ 
^ , - - , ν 

ὃ᾽ ἔχοντές τι αὐτοῦ τοῦ πράγματος. 

Λαβὼν τὸ ἕπεσϑαι τὴν τοῦ τί ἐστι γνῶσιν τῇ γνώσει τοῦ εἶναι τὸ 

πρᾶγμα μετὰ ταῦτα, πῶς τῇ τοῦ εἶναι τὸ πρᾶγμα γνώσει ἕπεται xal ἢ 
ἐστι τῇ τοῦ ὅτι 

ιῷ σι 

τοῦ τί ἐστι γνῶσις πολλάχις, ὥσπερ xal 7| τοῦ διὰ τί 
» , mL ^ Le. - ΄ id , 

ἔστι γνώσει, δείχνυσι. τὴν γὰρ ὕπαρξιν τοῦ πράγματος, περὶ οὗ ἣν ἣ ζή- 

τησις εἰ ἔστι, ποτὲ μὲν ἀπὸ συμβεβηχύτων ποτὲ δέ τι τῆς οὐσίας αὐτοῦ 

1 « om. U τὸ R Arist.: om. Ua 2 τὸ αὐτὸ B: αὐτὸ U (D n) 

3 τὸ "Ua; 0b R ταυτὸν R 4 αὑτὸν à ὃ χρήσασϑαι Ua 6 τὸ 

prius Ua: τι R 9 post συλλογισμὸν add. καλεῖ R 11 post προτίϑεται add. 

δεῖξαι χαὶ αὶ 13 μὲν om. ἃ οἷόν τε Ra: οἴονται U ante op. add, 

oU B 15 ἐδόκει---16 τοῦτο om. Ua ἄπορον B 18 xci om. R 

23 αὐτοῦ τοῦ BU Arist.: inv. ord. Ra 26 post ὥσπερ add. εἴρηται R 
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λαβόντες τοῖσι χαὶ ἢ μὲν ἀπὸ συμβεβηκύτων γνῶσις τῆς τοῦ πράγυατος 15 

ὑπάρξεως οὐδὲν πρὸς τὴν γνῶσιν τοῦ τί ἐστι τὸ πρᾶγμα συντελεῖ" ἢ Oi 
» - - ^ e - -" * "» ' 

ἀπὸ τῶν αὐτῷ τῷ πράγματι ὑπαρχόντων Ἰνῶσις τοῦ εἶναι αὐτὸ ἀφορμὴ 106: 
, ' 

: p 
' "NY * — - 

xat ὁδός ἐστι τῆς τοῦ MP ΄ 

τί ἐστι σεως. xdi ὡς dv ἔχοιμεν πρὸς τὴν ἀπὸ 
- , ) - - 

5 τῶν ὑπαρχόντων χαϑ᾽ αὑτὸ xai ὄντων γενῶν τε x«i μερῶν τοῦ ζητουμένου 
» — - 

πράγματος εἰ ἔστι γνῶσιν, οὕτως ἕξομεν xal πρὸς τὴν τοῦ τί ἐστιν. ἀπὸ 
»» 
! μὲν γὰρ τῶν χοινοτέρων εἰδότες ὅτι ἔστι πορρωτέρω τοῦ ε 

3 , cu ^5 Lam Y » 3 ^5 ' 

ἐσόμεϑα, ὅτι μηδ᾽ ὅτι ἔστιν ἴσμεν cuum τε χαὶ προσεχῶς" εἰ δ᾽ ἀπὸ 90 
i , , , x »ν ν b. 

τῶν ἰδίων xal οἰχείων αὐτοῦ τὴν τοῦ εἶναι αὐτὸ γνῶσιν 
^ - 2 10 xai τὴν τοῦ τί ἐστι γνῶσιν ἔχοντες ἢ πλησίον ὄντες. 

p.93327 Ka" ὅσων δὲ ἔχομέν τι, ῥᾷον. 

C b. ^ - - -— Ἢ - - *, - ὧν ἔχομεν τὴν γνῶσιν τοῦ εἶναι τῷ ἔχειν τι αὐτῶν τῶν ἐν τῇ οὐ- 

σίᾳ ὑπαρχόντων αὐτοῖς, ῥᾷον τοῦ τί ἐστι ζήτησίς τε xal εὕρεσις. 

»ν 

ρ. 938129 Ων οὖν ἔχομέν τι τοῦ τί ἐστιν, ἔστω πρῶτον μὲν ὦδε. 25 

15 Τὰ τ Tyomqus βούλεται ἐπ p ποιῆσαι xal δεῖξαι, 30 
, 

i] 

i 

πῶς μὲν ἣ τοῦ εἶναι OU οἰχείων ἀπόδειξ ις [Ἰνῶσις] γίνεται, πῶς δὲ τὸ τί 

ἐστιν ἐν ἀποδείξει λαμβάνεται, xal πῶς, εἰ ἀπὸ συμβεβηχότων ἣ τοῦ ὅτι 

ἔστι γνῶσις εἴη, οὐδὲν αὕτη συντελεῖ πρὸς τὴν τοῦ τί ἐστιν εὕρεσιν. χαὶ 
πρῶτον uiv λαμβάνει παραδείγματα, ὧν τὴν γνῶσιν τοῦ εἶναι ix τῆς οὐσί- 

90 ac xai ἀπὸ τῶν χαϑ'’ αὑτὸ ὑπαρχόντων αὐτοῖς ποιούμεϑα, εἶτα λήψεται 
T * - , *, y - 5 , * ὅς. ΑΝ ΄ ΄ - » FN » 

zat τῶν οὐχ ἀπὸ τὴς οὐσιας. χα! οξιζςει ποτε Ἢ τοῦ ξῖναι ἀποόξιςις οἱὰ 
- - , rg Y , , ' - Y 29 ' ev v ὩΣ 

τὴς X00 τι Ἣν ειναι γνώσξως γίνεται, χαὶ πὼς ὑὲν εἰόοτες τὸ Ott ἔστιν 95 

2. 2 - PP Ἁ M ES A , ZR C ^N * 

τί ἐστι, πῶς δὲ τὸ μὲν ὅτι ἔστι γνωσόμεϑα διὰ συλλο- 

γισμοῦ, οὐδέπω 0i γνώριμον ἕξομεν τὸ τί ἐστι. δοχεῖ δέ uot ὃ μέν 
qa 

, 2 SA γὼ A c Ki - Y. ΗΝ -- 0 A “Ὁ - 

25 σύνδεσμος ἐχ περιττοῦ χεῖσϑαι, ἵνα ἢ ὧν οὖν ἔχομεν τοῦ ὅτι ἔστι γνῶσιν 
Ω 
! 

*, 

διά τινος τῶν ἐν τῷ τί ἐστι xal ἐν τῇ οὐσί 12 χ αὐτῶν ὄντων, ἔστω πρῶτον 
δειχνύμενον. χαὶ ἐχέτω οὕτως: ὧν, φησίν, ἔχομεν ἐν τῇ τοῦ εἶναι γνώσει 
περιεχόμενον τὸ τί ἐστιν, ἔστω παραδειγματιχὸν ὃ παρατίϑεται. 

D 

3 αὐτῶν Ua αὐτὸ scripsi: αὐτῷ libri ef. vs. 9 4 immo ἔχωμεν 5 αὑτὰ Ua 

γενῶν seripsi: τινῶν libri 6 γνῶσιν scripsi: γνῶσις libri οὕτως R: οὐχ Ua 

7 piv om. R 8 ἐσόμεϑα scripsi: εἰσόμεϑα libri 9 τὴν scripsi: τῇ libri 

αὐτὸ Ua: αὐτοῦ R 10 ὄντες Ua: ἔχοντες R 11 ῥάδιον R (D n) 12 post 

ὧν add. δὲ Ua tà R: τὸ Ua αὐτῶν scripsi: αὐτοῦ libri 15 γνωριμώτερα 

Ua post ἐπὶ add. τῶν Ua παραδείγματος R 16 ἡ Ua: εἰ R δι᾿ οἰχείων 

seripsi: 9€ οἰχείαν R: διοιχεῖ Ua ἀπόδειξιν αὶ γνῶσις delevi γίνεται ΒΗ: γάρ 

ἐστι Ua τὸ om. ἃ 11 λαμβάνεται] εται in ras. U εἰς Ua ὅτι Ua: τί R 

18 αὕτη B: αὐτῇ RUa 20 αὐτοῖς scripsi: αὐτῇ libri 22 τί om. U 25 post 

ὅτι add. ἐστὶν R γνῶσις R 91 οὕτως (quod coniecit Waitz Org. !I p. X) R: 

οὔ Ua post ὧν add. γάρ Ua 28 περιέχομεν Ua παραδειχτιχὸν Ua 

36* 



564 ANONYMI IN ANALYT. POST. II 8 [Arist. p. 93235.39 b 12] 

b] 

p.93435  ÜOxav ὃ εὕρωμεν, ἅμα τὸ ὅτι xat τὸ διότι ἴσμεν. 106r 

3 ἊΣ 

Τῷ ὅταν δ᾽ εὕρωμεν, ἅμα τὸ ὅτι xal τὸ διότι προσέϑηχε τὸ 
ἂν διὰ μέσων ἢ δηλωτιχὸν (ὃν) τοῦ “ἂν OU οἰχείων xol αἰτίων μὴ τοῦ 
συμπεράσματος μόνον ἀλλὰ xol τοῦ πράγματος᾽" ταῦτα γὰρ χυρίως μέσα. 

5 ἢ γὰρ διὰ τοιούτων μέσων, ἃ xal χυρίως ἐστὶ μέσα, γνῶσις τοῦ ὅτι ἔστιν 
ἅμα γνῶσίς ἐστι xal τοῦ διὰ τί ἐστιν. ἀλλὰ xal τοῦ τί ἐστι γνῶσίς ἐστιν, 4o 

ς ἐρεῖ’ ὁ 1ὰρ τοιοῦτος ὁρισμός ἐστι τοῦ ἑτέρου τῶν ἄχρων. εἰ δὲ μὴ 

διὰ μέσου, τουτέστιν εἰ δὲ μὴ ὃι αἰτίου ἀλλὰ διά τινος συμβεβηχότος 
: pov ὑπάρχειν, μόνον τὸ ' ^ - M e , M4 ^ 

ἔχομεν [yàp] γνῶσιν τοῦ τῷ ἑἕτέρῳ ἄχρῳ τὸ 
τὸν ὁρισμὸν ἕξομεν. 

ἔτ 
, , 9 , AY ^ ^ ^ , » *^ 

10 ὅτι ἔστιν εἰσόμεϑα, οὐχέτ! δὲ τὸ διὰ τί ἐστιν OUO 

». 938439 Εἰ τοίνυν τῷ l' ὑπάρχει τὸ Β. 

Εἴη ἂν καταλληλότερον, εἰ ἢ λέξις ἔχοι ἀντὶ τοῦ ε 
4àp τῷ Γ ὑπάρχει τὸ D'* τούτῳ γὰρ ἀχολουϑεῖ τὸ εἰ 

τὸ διότι δὲ οὔ. | 

15 p.93b12. "Av δὲ πάλιν τούτου ἄλλο μέσον T, ἐχ τῶν παραλοίπων 106v 

ἔσται λόγων. 6 

᾿Επεὶ πολλάχις τοῦ μὲν διὰ τί δοχεῖ γίνεσϑαι συλλογισμὸς τῷ τὸν 

μέσον ὅρον τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπαρχόντων λαμβάνεσϑαι, οὐ μὴν ἀναπόδειχτον 

τοῦτο τῷ τὸν μέσον ὅρον μὴ εἶναι ὁρισμὸν τοῦ ἑτέρου τῶν ἄχρων μηδὲ 
20 τὴν χυρίαν αἰτίαν εἶναι, ὅταν, φησί, τοιοῦτον τὸ μέσον ληφϑῇ ὡς ἔτι xal 

τοῦτο ἀποδειχτὸν εἶναι ἐχ τῶν ὑπολοίπων, ἃ xoi αὐτὰ καϑ᾽ αὑτὰ ὑπάρχει 

αὐτῷ xal μέρη πώς ἐστιν αὐτοῦ, χρὴ μέσον ὅρον λαμβάνοντας ἀποδει- 10 

χνύναι τὴν πρότασιν. ὅταν μὲν γὰρ ὁρισμὸς εἴη τὸ εἰλημμένον τοῦ μείζονος 

ἄχρου, ἄμεσός ἐστιν χαὶ ἀναπόδειχτος ἢ πρότασις ἐχείνη" οὐ γὰρ οἷόν τε 

95 μέσον ὅρον εὑρόντα τινὰ ἀποδεῖξαι τὸν δρισμόν: δέδειχται γὰρ ὅτι δρισμοῦ 

ἀπόδειξις οὐχ ἔστιν. ὅταν δ᾽ ἡ μὲν ἐχ τῆς οὐσίας ὃ μέσος ὅρος μηδέπω 
δ᾽ ὁρισμὸς Tj, ἐχ τῶν ὑπολοίπων xal παραλελειμμένων φησὶ δεῖν, ἃ xal αὐτὰ 

χαϑ᾽ αὑτὰ ὑπάρχει τῷ δειχνυμένῳ xal ἐστιν αὐτῷ προσεχέστερα, τὸν μέσον 

1 ὅταν Ua Arist.: ἅμα R τὸ prius Ua Arist.: τῷ R 2 τῷ scripsi: τὸ libri 
δ᾽ ὅταν KR post διότι add. ὃς μὲν Ua 3 post μέσων add. ἵν᾽ R ὃν addidi 

ὃ μέσα om. R 6 ἅμα γνῶσίς ἐστι om. Ua X ἐρεῖ] p. 98 b 6 sq. 8 εἰ Ra: 
iU 9 γὰρ delevi ὑπάρχει Ua 10 τὸ (ante y) U 12 εἰ primum BU: 

om. Ra εἰ alt. om. a 12. 18 εἰ γὰρ bis R 18 x6 Y U ὑπάρχει R Arist: 

ὑπάρχοι Ua τοῦτο Rb τὸ alt. scripsi: τῷ Uab: om. αὶ 14 τὸ tert. Ua: xo R 

15 ἡ U Arist.: εἴη Ra (A BDduM) 19 τῶ LR: τὸ Ua νὴ om. L 20 ὥστε, 
om. ἔτι 1, 24 ἄμεσός τε καὶ ἀναπόδειχτός ἐστιν ἡ Ua 21 1, LR: ἦν Ua δεῖν d 

LR: δὲ, tva Ua 28 ὑπάρχῃ a προσεχέστερα scripsi: προσεχέστερον libri 
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[r4 .: ΄ » ΄ ἊΣ 2 ε RT OE - 

ὅρον λαμβάνοντα δειχνύναι, μέχρις ἂν δρισυὸς γένηται τὸ μέσον τοῦ χατη- 106v 

e 
, , ' v t , Zi 

γορουμένου" τότε γὰρ ἄμεσος ἢ πρότασις xal ἀναπόδειχτος. 15 

{7 ET - , * ΄ * p.93b16 “ὥστε συλλογισμὸς ν τοῦ τί ἐστιν οὐ γίνεται οὐδὲ 

Y 3 T Ke » ' , LA - , ES 
5 Oc ἀπόδειξις μὲν οὐχ ἔστι τοῦ τί ἦν elvat, γίνεται δὲ γνώριμον ἐν 90 

- em w J - 35 $9 ^ "- ΄- 5» , , Lib] - 

τῇ τοῦ Ov ἔστι διὰ τῆς αἰτίας ἀποδείξει, ὅτις ἐστὶ xal χυρίως ἀπόδειξις" 
ε ΄ E d H , p τω A « 

ἢ γὰρ προσεχὴς αἰτία xol ἢ πρώτη xat οἰχεία τῆς τοῦ ὅτι δείξεως διὰ 

τοῦ ὁρισμοῦ xal τοῦ τί ἣν εἶναι δείχνυται. διὸ χαὶ à 
)4 - , * , M , , , ^ 

. ἔστι τοῦ τί ἐστιν οὐδὲ συλλογισμός, γίνεται μέντοι δῆλο 
» ^ ' o v AJ - , i Ξ 

10 ὡς. ἀποδειχνύντες γὰρ τὸ ὅτι ἔστι διὰ τοῦ τί Tv εἶναι τοῦ χατηγορου- 

μένου ὅρου ἐν τῷ συμπεράσματι τὴν ἀπόδειξιν ποιούμεθα" τοῦτο δὲ γίνε- 
) » 2 b - AA M 1) ) P REA - 5 - M 5 ^ ; - ^N 

ται eO ὧν τὰ αιἰτιὰ ἀλλὰ EOXL τῶν αἰτιάτῶν χαὶ αἀποῦειχτα. ξεῷ ὧν o&€ 25 

ἢ τοῦ διὰ τί ἐστὶ ζήτησίς τε xal εὕρεσίς ἐστι xal τοῦ τί ἦν εἶναι, ὅτι τὴν 

15 ἀρχὴν μηδὲ ζητοῦμεν ἐν τούτοις τὸ διὰ τί ἐστιν. ἔστι δὲ τὸ αὐτὸ τό τε 

πρᾶγυα xal τὸ αἴτιον αὐτοῦ ἐφ᾽ ὧν ὃ ὁρισμὸς λαμβάνεται τοῦ προχειμέ 

νοῦ πράγματος" τοῦ 1ὰρ ἀνθρώπου αἴτιον τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν ταῦ 

τὸν ὃν αὐτῷ. διὸ οὐχ ἔστι τούτου ἄλλο τι αἴτιον: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀπόδειξις 
πάλιν ἐστὶ τοῦ τί ἐστιν. 

20 p. 980Ρ19 “ὥσπερ xal ἐν τοῖς διαπορήμασιν εἴπομεν. 80 

, a *, bj - ^ 

ὥσπερ xai ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἀπορηϑεῖσιν ἐρρήϑη, τινῶν τὸ τί Tv 
, 

L 
εἶναι TR Jm-nsi-ce«mc enn'ía EL PEE E 
t * αποοξιζεως εὐὑρισ ens UT DS EOS ξτερον 

3 Y N 

A 

Ma v T. Ἂν , v , $, ἊΝ M ^ 5 

τι ἐστιν αιτιον" Ot; OE οὐχ εστιν αἰτίονς τούτων οὐ 0 ορισμος Qt dT0- 

δείξεως γινώσχεται. 

25 p.93»21 "ἔστι δὲ τῶν μὲν ἕτερό 

"» σ 5 - - σ d ^ 94 ^M - 5 ^ » E] 

Δείξας ὅτι ἐν τῇ τοῦ ὅτι ἔστι διὰ τῆς προσεχοῦς αἰτίας δείξει xal 

τοῦ τί ἐστι γνῶσίς τε xal εὕρεσις γίνεται, εἰπὼν δὲ τοῦτο γίνεσϑαι ἐφ΄ 40 
1.4 , » » 5 ) - ^ 2 ^ M s [rd » M »» , 

οὗ ἐστιν αἴτιον ἄλλο (ἐφ᾽ ὧν γὰρ ἀποδειχτὸν τὸ ὅτι ἔστι, xal αἰτιὸν τι 

1 λαμβάνοντα LR: λαμβάνοντας Ua δειχνύειν L: δειχνύμεναι R ὃ post ὅτι add. 

μὲν LR 9 δῆλον μέντοι γίνεται Ua ll ἐν τῷ συμπεράσματι transposui: post 

ἀπόδειξιν colloc. libri 12 ἄλλ᾽ U: ἄλλο ἃ ἀποδειχτῶν Ua 18 τὰ alt. 

addidi 14 διὰ τοῦ τί LR ἐστι prius om. Ua 15 οὐδὲ L τὸ prius 

om. LR τὸ alt. om. a 16 post αἴτιον add. τοῦ R 18 οὐχ ἔστι LR: obxézt 

Ua αἴτιον scripsi: ὄν RUa: ὃν αἴτιον BL 20 lemma om. R 20.21 ἐν τοῖς ἔμ- 

προσϑεν ἀπορηϑεῖσιν ἐρρήϑη---ἐν τοῖς διαπορήμασιν εἴπομεν U 21 τούτων L 22 post 
οἷς add. γὰρ Ua: om. LR 29 6 om. R 24 δείχνυται 1, 91 ἐν τῶ LR 

διὰ τῆς προσε- om. in lac. a: ras. U δόξει L 28 τε om. L 168393 at 

pr.l.L γίνεσϑαι seripsi: γίνεται LR: γάρ ἐστι Ua ἐφ᾽ L: καὶ RUa 29 o5 LR: 

οὐκ Ua post ἄλλο add. καὶ L γὰρ ἀποδειχτὸν Ua: γὰρ δειχτέον R: δείχνυται L 
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» Br v Y - M - M M eo L4 » , , às 

ἔχειν" ἐπὶ μὲν γὰρ τινῶν τὸ pues xai τὸ ὅτι ἔστιν ἀποδειχτόν τέ ἐστι 106v 
-) ' FE] ^I. - 

xai διὰ en αἰτίου δείχνυται" ἐπ᾽ ἐνίων δ᾽ ἀναπόδειχτον" τὰ γὰρ πρῶτα 
ea τι ἔστιν, οὐχ ἀποδείχνυται) τὴν αὐτήν φησιν ἔσεσϑαι διαφορὰν xal τῶν 
( da ἐστι xal τῶν δρισμῶν. τοὺς μὲν γὰρ αὐτῶν οὐχ ἐν ἀποδείξει ληφϑή- 

^ ΄ - ' - *, - , 95 Em » [S » NONE 
5 σεσϑαι, dv ἁπλῶς τὰ [ὧν] ἐν οἷς εἰσιν οὐ δι᾿ ἀποδείξεως ὄντα δείχνυται" 

^ , 2 5 οὺς 0 ἐν ἀποδείξει ληφϑήσεσϑαι, ὅταν τὰ ὧν οἱ ὁρισμοὶ ὅτι ἔστιν ἀπο- 46 
^ 

τ 

δείχνυται" oí γὰρ μέσοι ὅροι, δι᾿ ὧν ἀποδείχνυνται, ἔσονται δρισμοὶ αὐτῶν. 

p.93b29 “Ορισμὸς δ᾽ ἐπειὸ j λέγεται εἶναι λόγος τοῦ τί ἐστι. 

[᾿σσαχῶς 6 δρισυὸς λέγεται xal 2 ποίου τὰ won ἕνα εἴρηται, 50 
, 

10 δείχνυσί τε xal λέγει. ἣν ετοὸ χαὶ τοῦτο εἰπεῖν, τό τε τί ἐστιν e» (0^ (^ b o [nd] 4 τὶ 
EO 
o Ὡς 

c δρισμὸς xai ὦν. ἐπεὶ οὖν ὁ δρισυὸς λέγεται yov τοῦ τί ἐστι, mÀe- 

οναχῶς ἀχούσεται: τὸ γὰρ τί ἐστι xal τὸ τί σημαίνει, ἀλλὰ xal τίς 
ἢ οὐσία τοῦ πράγματος. ἀλλὰ χαὶ τὸ εἶναι δηλοῖ. ὥστε 6 ὁρισμὸς τῶν 

πλεοναχῶς λεγομένων εἴη ἄν. λόγος γὰρ τοῦ τί ἐστιν εἴη ἂν χαὶ ὃ δηλω- 
15 τιχὸς λόγος τοῦ τί σημαίνει τοὔνομα, ᾧ ἴσον ἐστὶ xal τὸ δεύτερον 

προστε  ϑειμένον τῇ λέξει μόνῃ διαφέρον αὐτοῦ τὸ T, λόγος ἕτερος ὀνο- 10ττ 

ματώδης, τουτέστι ταὐτὸν τῷ ὀνόματι σημαίνων λόγος xal ἕτερος τοῦ 
τὴν οὐσίαν δηλοῦντος" ὃν χαὶ ἔχοντες, φησί, τὸν λόγον τὸν ὀνοματώδη 

τὸν δηλοῦντα τὸ τί σημαίνει τοὔνομα, ζητοῦμεν ἔτι τὸ διὰ τί ἐστιν. ὃ 
90 γὰρ τοῦ τριγώνου λόγον ἔχων, ὅτι τὸ τρεῖς (us σημαῖνον, ὀνοματώδη 

λόγον ἔχει x«l δηλοῦντα τί σηυαίνει τοὔνομα" ἔτι γὰρ ζητεῖται ἐπὶ τῶν 5 

τοιούτων λόγων τὸ διὰ τί ἐστι τὸ τοῦτο σημαῖνον. χαλεπὸν δέ φησιν 

εἶναι λαβεῖν τὴν αἰτίαν τοῦ εἶναι ὃ ἀγνοεῖ τις ὅτι ἔστι" δύσχολον γὰρ xai 

ἀδύνατον ὁρισμὸν uetà τῆς αἰτίας τινὸς λαβεῖν τούτου ὃ μὴ οἶδέ τις ὅτι 

25 ἔστι τὴν ἀρχήν. ἄδηλον δὲ ἐπὶ τούτων τοῦτό ἐστι, διότι ἢ τοιαύτη Ἰνῶ- 

σις τοῦ ὅτι ἔστιν ἀπὸ συμβεβηχότος γίνεται. 

DJ 

p.93b35 Λόγος εἷς ἐστι διχῶς, ὃ μὲν συνδέσμῳ, ὥσπερ ἣ 

λα c. 

Ταῦτα ἐν μέσῳ εἴρηχεν ἐνδειχνύμενος περὶ τοῦ δρισμοῦ, ὅτι λόγον 

1 ἔχειν L: ἔχων R: ἔχον Ua τε BLUa: πὸ R 2 post ἀναπόδειχτον add. ἐστι 

Ua 8 post ἔσεσϑαι add. ταύτην Ua 4 ἀποδείξη R (—«t B) 5 ἂν L: ἀλλ᾽ 
RUa ὧν delevi uL δείχνυσϑαι L: δείκνυσι R. 6. T ἀποδειχνύωνται 

L: ἀποδείχνυνται R 10 δείχνυσί τε καὶ RUa: ἐνταῦϑα L 11 ὁ LR: om. Ua 

12 λεχϑήσεται L: ἐστιν ἀχοῦσαι Ua 18 ἀλλὰ καὶ RUa: καὶ ἔτι L post ὥστε 

add. χαὶ RUa: om. L 14 dv L: om. RUa 14.15 ἐπεὶ γὰρ λόγος τοῦ τί 

ἐστιν ὁ ὁρισμός ἐστιν, εἴη ἂν χαὶ δηλωτιχὸς τοῦ L 16 προστεϑειμένον B: προτεϑειμένον 

LRUa μόνον L τὸ om. LR 11 σημαῖνον Ua 18 post ὀνοματώδη 

add. ἢ τὸν λόγον Ua: δηλαδὴ L 19 τὸ prius om. L ἔτι---21 ζητεῖται 
om. L 20 λόγον scripsi: λόγος RUa τὸ Y τρίγωνον γωνίαν Ua 

22 qq R 29 τις Scripsi: τί RUa γὰρ scripsi: δὲ RUa 24 fort. τινὰ 

29 post λόγον add. αὐτὸν Ua 
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εἶναι ἕνα δεῖ n) συνδέσμῳ ἀλλὰ τῷ ἕν xaU ἑνὸς δηλοῦν μὴ χατὰ [01 

χό συμβεβηχός. οὐ γὰρ εἷς λόγος ὃ ἕν ἔχων τὸ ὑποχείμενον xal ἕν τὸ 

χατηγορούμενηον συμβεβηχότα μέντοι ἄμφω, οὐδ᾽ ὁ συμβεβη χὺς οὐσίας 

χατηγορῶν εἷς χυρίως λόγος, si xal πρότασις μία" οὐ γὰρ uíav φύσιν 

σημαίνει. διὰ ταύτης ὃξ τῆς λέξεως παραιτοῖτο ἂν τὸν τοιοῦτον δρισυὸν 
τῷ ὀνόματ' ταὐτὸν σημαίνοντα" συνδέσμῳ τὰρ εἰς εἶναι δύναται. 

, 

xai τί ἐστι βροντή. "3 eo B ΓῚ ὧϑ L Ὡ Θ 
το 

- 
- 

ῷ- 
e] 

[0] τὶ [ΟἹ τοὶ - e» Ὡ- εὶ 
το TO 

o τ εἰ -Su 

€ As ^ EM ATL M δὲ 7 , - ΄ ΄σ 

Ὁ μὲν διὰ τί λέγων τὴν αἰτίαν λέγε! τοῦ συμπεράσυατος: οὕτω 
ς P ^N bir. 5» , ^ er * 

ὃ ἀπόδειξις γίνεται. ὃ ὃξ λέγων τί ἐστι βροντή, συνάψας ὡς ἕνα λόγον, 
FEE , Ἁ o m - ' v - ' 

10 Λευξει τὸ συυπερ ασυα uzta τῆς αἰτιᾶς. τοῦτο γὰρ QtxtOV τοῦ μὴ απ' ὠδει ξιν n D i ivt i 
- ' A - ^ ,ὔ ἣν 

Ξ y γὰρ αὖ τὸν Λόγον 

30 τὰ γὰρ ἐν τούτῳ mex τὴν τάξιν xal τὴν ἀχολουϑίαν Nap 

ἁπλῶς εἶναι" τῇ (ap ὃ 

0 ἄλλως μὲν 6pilóvsv 

15 

25 

C0 e M, em A , -" PEN PACA 3 CAPE LY ORT X ἐς , nZ 
βροντή ἔστι πυρὸς βεσις. ἐν νέφει, ἢ ἀπόσβεσις πυρὸς ἐν νέφει Ψόφος 

E] ' , , ' » P] ' , 5 ΄ 2 M^ ΄, ev 

ἐστὶν ἐν νέφει, βροντὴ dpa ἐστὶ ψόφος ἐν νέφει 7j συνείροντες οὕτως 
€ PY: *, E ^*^ 4 *, , n ' * A P 7 L4 mA" fe P 

βροντή ἐστι διὰ ἀπόσβεσιν πυρὸς ἐν νέφει ψόφος", δριζόμενο! δὲ λέγομεν 
᾿ - , 2 , ' , ' , - 3 

βροντὴν εἶναι ψόφον ἐν νέφει διὰ πυρὸς ἀπόσβεσιν, ταὐτὰ μὲν λέγοντες OU 30 
, , - ΄ *, ΄ ΄ 3 33 1 Tc - 1 
ἀμφοτέρων τῶν λόγων, οὐ μὴν ὁμοίως, αλλ ἐν μὲν τῷ ὁρισμῷ τὴν αἰτίαν 

M * EK μά ey ΄ P] ^N € ^ 
χαὶ τὸν μξσὴῶν 600v ὑὕστξρὴν τιϑέντες, £y 602 τῇ ἀποώξι 

- ΄ 5 , ' - v 

τοῦ συμπεράσματος. ἀπόδειξιν δὲ συνεχῆ ἔφη. T, ὅτι £y πρώτῳ σχήματι" 
Ἁ H - M 

t τῷ τον 

e» o μέσον μὴ ἔξω τῶν ἄχρων ἀλλὰ μεταξὺ χεῖσϑαι. T, συνεχῆ, ὅτι μὴ διῃρημένη 
AN M , 

νη" ὃ γὰρ λέγων Mos n διὰ τὸ ἀπο- 
΄ 

(ὃς προτάσεις ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἕν ἐξενηνεγυ 
Z 9 à ded noc BEN RES dd. Sore gon τῇ 35 σβέννυσϑα: τὸ πῦρ ἐν τοῖς νέφεσιν ὁ ἐγγινόμενος ἐν αὐτοῖς Ψύφος βροντή 35 

ἐστιν’ οὐχ ἔχει διῃρημένον τὸν λόγον εἰς τὰς προτάσεις οὐδὲ δὶς τὸν 

25 έσον λαυβανόμενον, ἀλλὰ συνεχεῖς εἴρηχε τοὺς ὅρους. 

p.94313 Τρίτος δὲ τῆς τοῦ τί ἐστιν ἀποδείξεως συμπέρασμα. 

- ^ » - , , * FM LI σ ΄ “ *, b. 

Πῶς uiv ἔστι τοῦ τί ἐστιν ἀπόδειξις, ὅτι λαμβάνεται ἐν ἀποδείξει" 
, Y ^ "m e ^ - Li , - T -^ 0 b ΄ 

οὐχ ἐστι ὃ οὕτως ὥστε αποῦξιξιν αὑτοῦ εἶναι. ἢ Ott τοῦ ὑὲν ὡς συμ- 
΄ .ψ»ν» —- woe 5 Y περάσματος ὁρισμοῦ ἔστιν, τοῦ ὃ ὡς ἀποδείξεως οὐχ ἔστι. 

M , v ^ , , ν 5 FN x A X a ^ 

30 Kal τίνων ἔστι xal τίνων οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις. τῶν μὲν γὰρ 40 
n - , Ὁ »» ^ F4 Q^ , T 

ἀπὸ τῆς αἰτίας λαμβανομένων, οἱ τῆς ἀποδείξεως διαφέρουσι ϑέσει, xal τῶν 

1 ἕνα, sed ante εἶναι Ua: πρῶτον R δὴ R τῷ B: τὸ RUa 2 post εἷς add. 

ὁ Ua 2. 8 ἕν τὸ χατὰ συμβεβηχὸς τὰ μέντοι R 4 xai R: οὖν Ua ὃ παραιτητέον, 

om. ἂν R ὁρισμὸς à 6 τῷ om. Ua 1 βροντᾶ R Arist: βροντὴ Ua 

8 οὕτω Ua: τούτων R 14 βροντὴ ἄρα scripsi: inv. ord. RUa 16 (πυ)ρὸς ἀπό- 

σβεσιν in ras. U ταυτὸ Ua 18 ὕστερον bis R (semel B) 21.22 διῃρημένη 

- ἐξεγηνεγμένη scripsi: διηρημένα---ἐξενηνεγμένα  R: διηρημένης---ἐξενηνεγμένης Ua 
Ἴνεγ! T) p 1p |vert iet i i 

23 ψόφος ἐν αὐτῶ R 26 τῆς om. B (u) 27 ὅτι om. R λαμβάνεται ἐν] τα! 

ἐ in ras. U 28 οὕτως Paris. 1843 et Barocc, S7 (v. vol. II 1. p. XXI): αὐτοῦ RUa 

28. 29 συμπέρασμα Ua 
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*, , , ac , ΄ - ϑ y e 5 * ἀναποδείχτων ϑέσεων, οἷοί εἰσιν ot τῶν ἀμέσων δρισμοί, οὐχ ot 
, /N a , PS - ' M USER M E 5 - Li e 

ἀπόδειξιν εἶναι, οὐδὲ τῶν χατὰ τὸ εἶδος xal τὴν αἰτίαν. τῶν δ᾽ ὡς 
συμπερασμάτων ὄντων δρισμῶν ἔστιν ἀπόδειξις. 

ΓΕτι δ᾽ δρισμὸς ποσαχῶς λέγεται, ὅτι τετραχῶς. 

5 Καὶ πῶς τὸ τί ἐστι δείχνυσι xal πῶς οὔ’ ὡς μὲν γὰρ ἐν ἀποδείξει 
Y 3 ΄ ΄ 

λαμβανόμενος δείχνυσιν, ὡς δὲ δι᾿ ἀποδείξεως δειχνύμενος οὐ δείχνυσι. 

Καὶ τίνων ἔστι xal τίνων οὔ, ὅτι τῶν μὲν ἁπλῶν ἔστι, τῶν δὲ 45 
, ' v e ^ e τ , [a] D Urb ἃ ^ - "^ o7 ΟῚ 

συνθέτων οὐχ ἔστιν. 6 γὰρ ὁρισμὸς λόγος ἕν χαῦ ἑνὸς δηλῶν. ἣ ὅτι οὐχ 
v Y - , LA Q^ - "Dow v 

ἔστι uiv τῶν ἀναποδείχτων ϑέσεων, τῶν ὃ ἄλλων εστιν. 
v"»T^ ^N ^ *, F^ - b/4 σ , , -— *, 

10 ἔτι δὲ πρὸς ἀπόδειξιν πῶς ἔχει, ὅτι ϑέσει διαφέρει τῆς dmo- 
Ὁ »» M [rd Δ bI m “ ^2 bi ^" ἢ *, , 2. ^w - L1 

δείξεως, xal ὅτι ὃ μὲν δείχνυται OU ἀποδείξεως, οὐχέτι δι΄ δρισμοῦ, xol 
M ἔμπαλιν, xal ὅτι δρισμὸς ἀποδείξει ταὐτὸν τῇ ϑέσει διαφέρων. 

p.94420 Βπεὶ δ᾽ ἐπίστασϑαι οἰόμεϑα. | 

τ - - 2 my 2 , 55 - e - ^ - T€ 

Üxt τετραχῶς τοῦ αἰτίου λεγομένου, εἰδιχοῦ, ὑλικοῦ, ποιητιχοῦ, τελιχοῦ, 107v 
μέσος ὅρος δύναται ἀφ᾽ ἑχάστου τούτων (τῶν) τεσσάρων λαμβάνεσϑαι ἐν 

τῇ τοῦ διὰ τί γνώσει τε χαὶ ἀποδείξει, ἥτις χαὶ μάλιστα ἐπιστήμη ἐστί. 

o^ 15 

p.943293 llàcat αὗται διὰ τοῦ μέσου δείχνυνται. 

Πάσας τὰς αἰτίας φησὶ διὰ τοῦ μέσου δείχνυσϑαι, τουτέστι λαμβά- i , " 
νεσϑαι διὰ τοῦ μέσου" οὐ γὰρ αἱ αἰτίαι διὰ τοῦ μέσου ἀποδείχνυνται, ἀλλὰ 10 

αμβανόμεναι διὰ τοῦ μέσου xal μέσοι ὅροι γινόμεναι ἐν ταῖς ἀποδείξεσι 
είχνυνται, ὡς ἐδείχϑη ἐπὶ τῆς χατὰ τὸ τί ἦν εἶναι αἰτίας. 

Διὰ τοῦ τίνος ὄντος ὀρϑή; ἐδήλωσε τὸν τρόπον τῆς αἰτίας, ὅτι τὴν 
ὡς ὕλην αἰτίαν ζητεῖ. τοῦ ὃὲ συμπεράσματος τοῦ τὴν ἐν ἡμιχυχλίῳ 

γωνίαν ὀρϑὴν εἶναι αἴτιον ὡς ὕλη μέσος ὅρος ληφϑεὶς τὸ δύο ὀρϑῶν 
΄ , MN IS ^N ^ , - , - 9 ^ 7, 5 ἡμίσεια" δέδειχται OE τοῦτο ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Εἰχλείδου Στοιχείων. οὐχ τῷ σι 

ὅτι δὲ ὕλη τοῦ τὴν ἐν ἡμιχυχλίῳ γωνίαν ὀρϑὴν εἶναι τὸ ἡμίσειαν (elvat) 15 

δύο ὀρϑῶν λέγει, ἀλλ᾽ ὅτι τοῦτο ληφϑὲν τὰς δύο προτάσεις ἐποίησεν, od 

ὗλαί εἰσι τοῦ συλλογισμοῦ. ὡς συλλογισμοῦ οὖν ὕλη ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τοῦ 
ὀρθὴν εἶναι τὴν ἐν ἡμιχυχλίῳ: τοῦτο γὰρ μᾶλλον ὡς τοῦ τί Ty opvrT, Tj 1 D : [ ρ 5 i 
* e ^ Ld , Lad 

30 εἶναι αἴτιον εἶναι τὸ ἡμίσειαν εἶναι δύο ὀρϑῶν, εἰ λόγον τις τοῦτο 
- “- 3 , 

τῆς OópüT,s ἀποδοίη. 

1.9 ἀπόδειξις οὐχ οἷόν τε R ὃ συμπέρασμα Ua 4 post δ᾽ add. ὁ RU: om. 

a Arist. ἡ ἔστι---τίνων om. Ua οὔ, ὅτι scripsi: οὐχ ἔστι ἢ: ὅτι Ua 

8 ὅρος R 9 δ᾽ om. Ua post ἄλλων add. οὐχ αὶ 12 post ὅτι add. 
xu ὁ 14 ὑλιχοῦ om. ἃ 15 δύναται ὁ μέσος ὅρος Ua τούτων (tiv) 

scripsi: τῶν R: τούτων Ua τέσσαρα a: 0 U 17 post πᾶσαι add. δ᾽ R 
18 τοῦ τί ἐστι Ua 21 ἐδείχϑη] p. 98 4 29 sq. 22 ὀρϑῆς ἃ 25 post δὲ add. 

xai Ua 21 ἃ R 28 post τοῦ συλλογισμοῦ add. οὐχ R 29. 80 τούτου---ὡς 

τὸ---αἵἴτιον ἂν εἴη conicio 91 ἀποδιδοίη Ua 
' 



ANONYMI IN ANALYT. POST. II 11 (Arist. p. 94232 Ὁ 8] 569 

p.94332 Τοῦ B οὖν ὄντος “ψῆβέσα ύο ὀρϑῶν τὸ À τῷ ΓΙθτν » o [A 

, , o -x , ^ ^ - ^ 

τι ὁ μέσος ὅρος οὗτος ὁ τὰς δύο προτάσεις ποιῶν xal διὰ τοῦτο ὡς 
ὕλη ἐν τῷ συλλογισαῷ αἴτιος ὧν χαὶ ἴσος ὧν τῷ A, ἐπεὶ 6 oU a Set eats ἜΘ χα! tGOS ὧν τῷ A, ἔπει 0 ἴσος τινὶ 

5 ὀνόματι λόγος δρισμὸς ἐχείνου ε 

φησίν, εἴη ἂν δρισμὸς xai τί ἣν εἶνα! τοῦ D ET (0. -- νοῦ ἐν τῷ συμπερά- 
΄ ΄ ΄ * ' - - ^ «ὦ 

σματι τί σημαίνει ἢ ὀρϑὴ λέγων, οὐ τίς ἢ οὐσία αὐτῆς" ἦν qdp τι τοῦ 30 
e - , d e , — 

δρισμοῦ σηυαινόμενον xai τοιοῦτον" ὃ γὰρ E ὁρισμὸς ὅτι δύο ὀρϑῶν 

ἡμίσειά ἐστ! τί σημαίνει ἢ ὀρϑὴ λέγοι ὁ ἐστ | δὴ ὃ μέσος ὅ ἡμίσειά ἐστι τί σημαίνει ἢ ὀρϑὴ λέγοι dv, οὐ τί ἐστιν. εἰ δὴ 6 μέσος ὅρος, 
€ Y» - , , M - 

10 x405 αἰτιος τῶν δύο προτάσεων, τὴν ὑλιχὴν αἰτίαν ἔχει, δῆλον ὅτι xac 
w E: ΄ [cd y Y b v ^N [4 ^ ^ 

ἄλλο μὲν ὡς ὕλη αἴτιος ἔσται, χατ᾽ ἄλλο δὲ ὡς εἶδος ἢ ποιητιχὸν T, τελιχὸν 
Y. 3A , ΄ ' E 

αἴτιον. εἰ γὰρ χατὰ πάντας τοὺς τρόπους τοῦ αἰτίου μέσος λαμβάνεται, ὡς 
ὃ χν σ - 9? e ΡΥ) Ἃ λ cUT. « F. - e ac Ν' 5 - ΄ 
εἴχνυσι, χαῦϑ ὃν ὃ ἄν ληφῦ. τῷ υέσος εἶναι αἴτιός ἐστι τῶν δύο 

53 ^ E. wv - P. [4] Ἃ δι ΕΞ 3 Er ^ , » *, , L4 

προτάσεων, εἴη ἄν. χαῦ᾽ ὃν ἂν τρόπον αἰτίου λαμβάνηται, ἀναγχαίως ὡς 85 
ev , v * , ^) P, , [rd e * 

15 ὕλη γινόμενος αἴτιος. οὐ μόνον δ᾽ ἢ τοιαύτη ὕλη, (X)ts ἐστὶν ἐν συλλο- 
- t - , ΄ 5 " t , , es L4 

γισμῷ οὖσα τοῦ συμπεράσματος ὕλη, ἀλλὰ xai ἢ χυρίως λεγομένη ὕλη. ἥ- 
5 ' - ^ , ^ er , ΄ 

τις ἔστι τοῦ δειχνυμένου πράγματος ὕλη, μέσος ὅρος λαμβάνεται ἐν 

συλλογισμῷ. 

γ ^2 v ^ e ΄ ^ , - 

p.9458 Ὅσων à αἴτιον τὸ ἕνεχά τινος, οἷον διὰ τί περιπατεῖ: 

"( t I A3 - , c - ^ - PE , 

ντος τοῦ συλλογισμοῦ τοιούτου, μετὰ ταῦτα δείχνυσι πῶς τὸ ὑγιαίνειν. 
σ , ' - o - ^ , mc 

ὅπερ τέλος wai οὗ ἕνεχα τῷ δεῖ ( μέσος ὅρος 4o 
ΠΩΣ ΕΝ στα αν ςορθ ὦ δ ga ΠΣ πὴ XO ΟΣ ἐλήφθη. δοχεῖ γὰρ ἐπὶ τοῦ προχειμένου συλλογισμοῦ τοῦτο uiv χατη- 

- à ^ - - 

γορεῖσϑαι, τὸ ὃς αὴἡ ἐπιπολάζειν cà σιτία ge τῷ στόματι τῇ 
σ ^ , 

ois Lon d εἰλήφϑα!. δειχνὺς δὶ τῷ e 

TEX - v. ε 
t 00V αιτιον (s 

Y 

: Ὁ 
Ω͂ - - ᾳ ) 

τέλος τε xal ob ἕνεχα τῷ [', τῷ ἀπὸ δείπνου ee 2 ὃ τὸ Ud 
(c , [4 ΄ 5 -2) € ow 

ὑπάρχει αὑτῷ;. τὸ OT) D, 

1 4 R Arist.: 8 Ua 4 καὶ ἴσος ὧν om. L 6 ante óp. add. ὃ L post 
xai add. τοῦ L ante ἐν add. ἐνταῦϑα L T τί R: «al τὸ L: om. Ua 

ἔγων scripsi: λέγειν RUa: λέγει L S xai τοιοῦτον σημαινόμενον L 8.9 ὅτι---ἐστι 

L: ἐστὶν ἡ δύο ὀρϑῶν ἡμίσεια RUa. 9 τί---ὀρϑὴ post ἂν colloc. L 10 ἔχειν pr. B 

13 ὃ LR ληφϑείη L 14 ἂν alt. om. L αἰτία LR λαμβάνεται L 

15 γενόμενος R ἥτις scripsi: τίς LRUa 16 ὕλη λεγομένη Ua: ὕλη om. L 

11 post ἐστὶ add. τοῦ συμπεράσματος ἤτοι L λαμβανόμενος LR 19 ὅσον 

21 τούτου τοῦ συλλογισμοῦ L 22 post τέλος add. ἐστὶ L εἵνεχα R post ἀπὸ 

add. τοῦ L 23 ἐπὶ τοῦ προχειμένου συλλογισμοῦ LR: ἐν τῶ προχειμένω συλλογισμῶ Ua 

24 ἐν], 25 post οὖν add. τὸ R 25.26 τοῦτῶ 1L 26 τὸ prius LR: om. Ua 
ὃ ἴσον ἐστὶ LR: τὸ 8 Ua οὖν Ua: 7» R: ἦν εἶναι 1, (in quo cà 7---εἶναι in ras.) 

27 τε om. L τῶ alt. RU: τὸ La 2. 98 περιπατεῖν ὑπάρχει τὸ à. τὸ δὲ L 
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πρὸς v στόματι τῆς xotÀíaz, ὅ ἐστιν ὡς λόγος xal ὁρισμὸς τῆς 107v 
e , 3 , ^ ' ' - σ e ^ ' , - 

ὑγείας εἰλημμένος. τοῦ γὰρ τὸ B τοῦ ὥσπερ ὁρισμὸν xai λόγον εἶναι 50 

δειχτιχὸν παρέϑετο εἰπὼν τὸ γὰρ À οὕτως ἀποδοϑήσεται" ὑγιαίνειν 
΄ Ἂν, 

γάρ ἐστι τὸ μὴ ἔχειν ἐπιπολάζοντα τὰ σιτία τῷ στόματι τῆς χοιλίας. 6 ἄρα 
- 9:59. e e , ' νῷ ^ (TR , ' ^ ^ 

ῦ αἰτίου τοῦ οὗ ἕνεχα ὅρος μέσος τεϑεὶς ἔδειξε τὸ διὰ τί, εἰπὼν δὲ 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὥσπερ ἐχείνου λόγος, τοῦ ὑγιαίνειν τὸ μὴ ἐπιπολάζειν 
^ , *, - ΄ σ v - 

τὰ σιτία (οὐ γὰρ οὗτος ἁπλῶς ὑγείας δρισμός), ὅτι ὡς ὁρισμὸν ὄντα τῆς 
e , LH £^*w , - ^ E f, 5 ^ M ' eo 

ὑγείας λαμβάνει ὃ OU αὐτοῦ δειχνύς, ἐδήλωσεν εἰπὼν τὸ γὰρ Α οὕτως 

ἀποδοϑήσεται" 

f 

^ ^ e , [sd *, DE 4 £* ὃς δὺξ , ^ Δ 

τὸ γὰρ ὑγιαίνειν οὕτως ἀποδώσει ὁ διὰ τούτου δειχνὺ 

10 ὑγείας χάριν γίνεσϑαι τὸν ἀπὸ δείπνου περίπατον. οὐχοῦν εἰ τῆς uiv 
[4 , e * - e ἃ» ' Ld , 5 * ' *, $9 A] 

ὑγείας, ὅ ἐστιν ob ἕνεχα, λόγος xat óptouóc ἐστι τὸ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία, 
διὰ δὲ τὸ μὴ δεῖν ἐπιπολάζειν τὰ σιτία τὸ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν, OU 

αἰτίου τοῦ οὗ ἕνεχα μέσου τεϑέντος εἴη ἂν ὃ E γεγονὼς τοῦ ἀπὸ 
- 

δείπνου δεῖν περιπατεῖν (οὐδὲν γὰρ διαφέρει T, αὐτό τι T, τὸν δρισυὸν αὐτοῦ 5 

ι5 ληφϑῆναι), ὡς εἶναι τὸν συλλογισμόν: τῷ ἀπὸ δείπνου περιπατεῖν ἕπεται τὸ 
L 

υὴ d E αἰτία τῷ. IDEE sq χοιλίας ἴσον ὃν τῷ ὑγιαίνειν" τὸ 

ἀπὸ δείπνου ἄρα is τατεῖν προσῆκον. ἰδῆς οὕτως" δεῖ ὑγιαίνειν, τουτέστι μὴ 
v , - , - , 

ἔχειν ἐπιπολάζοντα τὰ σιτία τῷ στόματι τῆς χοιλίας" τοῦτο δὲ γίνεται διὰ 
- J - ^ «Ὁἡα 

20 τοῦ μετα δεῖπνον περιπάτου" ὃεῖ ἄρα μετὰ οξιπνον περιπατξε y. 

.94b18 T6 οὖν αἴτιον τῷ D τοῦ τὸ ἃ ὑπαρχεῖν; xai τὰ &ETc. 10 I € ; i 

λαβὼν τὸν δοχοῦντα τῆς ὑγείας δρισμόν (ὃν εἴληφε μέσον ὅρον. xai 4 τ τὴ γειας optouov, (0v) Ξιλὴφξ μεσο ρον, χαι 

, m Mh» , eo * - 5" ^ Ld , M - [rd » 

tX 100100 οξιςζας υξεσον ρὸν ξν τῇῃ απούόξιςει Ytvousvov τὸ 00 ἕνεχᾶ αἴτιον, 

o3 c2 τι μηδὲν διαφέρει τὸν ὁρισμὸν T, οὗ ὃ ὁρισμός ἐστι λαβεῖν μέσον, ἐνεδεί- 15 

ιῳ [S1] 
ξατο εἰπὼν δεῖ δὲ μεταλαμβάνειν τοὺς λόγους" ἐν γὰρ τῇ uecalybet 

τῶν ὀνομάτων εἰς τοὺς λόγους φανερώτερα γίνεται τὰ λεγόμενα. ἐπὶ γοῦν 

τοῦ προχειμένου τὸ μὲν τὸν ἀπὸ δείπνου περίπατον ὑγείας χάριν γίνεσϑαι 

οὔτε γνώριμον τῷ μὴ δῆλον εἶναι πῶς ἐστιν αἴτιον ὑγείας. ἀντὶ δὲ τῆς ὑγείας 
μεταληφϑέντος τοῦ μὴ ἐπιπολάζειν τὰ σιτία τῷ στόματι τῆς χοιλίας γνώριμον 

1 πρὸς LR: om. Ua 2 ὑγείας LR: ὑγιείας Ua itemque in seq. variant libri τοῦ 

prius scripsi: τοῦτο libri ὃ ἃ οὕτως L Arist.: οὗ σα 4 τῷ στόματι τῆς κοιλίας 

LR: inv. ord. Ua ὃ ὅρος μέσος scripsi: inv. ord. libri τιϑεὶς ἃ 6 ante τοῦ 

add. τουτέστι L μὴ om. R 1 post ὁρισμός add. ἐστιν L 8 οὕτως L: οὗ RUa 

9 οὕτως L: οὗ RUa post δεικνὺς add. «c L 10 χωρὶς R γίνεται U 

post ἀπὸ add. τοῦ. Ra: om. BLU εἰ om. LR 11 οὗ superser. b 12 post 

δεῖν add. τὸ R (non add. B) τὸ alt. LR: τὸν U: τὸν αὐτὸν ἃ 13 τοῦ alt. LUa: 

τὸ R 14 δεῖν om. a 15 ἕπεται om. BL 16 ὃν om. L τῷ alt. corr. e 

τοῦ Li l7 «xai prius RUa: τῷ L ἐπιπολάζοντα scripsi: ἐπιπολάζειν libri 

ἔχειν om. L xai τῶ, om. δέον L 18 7j,—20 περιπατεῖν om. L οὕτως scripsi: 

οὗ libri 19 γίνεσθαι R 22 εἴληφε R: εἰλῆφϑαι Ua 24 μηδενὸς Ua 

21 post ἀπὸ add. τοῦ R περιπατῶν U γίνεται U 98 an οὐδὲ cf. p. 560, 28 
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, ^ ^ n » 

τὸ τὸν περίπατον τούτου χάριν γίνεσϑαι: ὃ εἰ ἔστι τοῦ ὑγιαίνειν λόγος, ἅμα 108 
- 

ἂν εἴη DUM γινόμενον xai ὅτι 6 ἀπὸ δείπνου περίπατος ὑγείας ἕνεχα τ(- 

vexat. τὸ οὖν δεῖ δὲ μεταλαμβάνειν τοὺς λόγους εἶπε δειχνὺς ἡμῖν 20 
D 

o Led - " ^ * , —- ὅτι οὕτως ἄν ἀποδειχνύοιμεν xal γνώριμον τὸ λεγόμενον ποιοῖωεν, εἰ τὸν 
ZA ue ^ P oor c AM REPS 1225 7 ^ , 9 e WX - - ὅ δρισμὸν λαβόντες τοῦ οὗ ἕνεχα Ot ἐχείνου δειχνύοιμεν αὐτός ὃ δὲ τοῦ ob 

LE 2 A SS »} A ἃ τς ΞΕ E 2 —- δ ἕνεχα ὁρισμὸς οὐδὲν ἀλλο T, τὸ οὗ ἕνεχέν ἐστιν: ὥστε, ὅταν οὗτος ἢ μέ- 
σος, τὸ οὗ ἕνεχεν αἴτιον μέσον λαμβάνεται. 

c^ 

" — ^ 

akt ιν τοις ἐπὶ τῶν τελιχῶν αἰτίων xa ι πα 
, - - ' - - ΄ 

10 ἐπὶ τῶν ποιητιχῶν" τὰ μὲν γὰρ ποιητιχὰ αἴτια πρῶτα γίνεται τοῦ πραγ- 

E Σ Ὁ σι e ^x H E ^ Ω 2 ' 5 p.94»27 ᾿Ενδέχεται δὲ τὸ αὐτὸ xal ἕνεχα τινος εἶναι xai ἐξ 

ν 

“ρε 2 qu ^ PE c - - Ὁ δ δ ἢ E p^ ux ^ er ΄ 

ι ξΞξνοξχετ citt τὸ αὐτὸ XU! &G a vVat*ns ELIVOt χα ΞΕ ΧΟ τοὺ 

3. 
2 3 ΄ 15 δῃοίως τε xai γενέσϑαι ἐνδέχεται ἐξ ἀνάγχης xal ἕνεχά του. χαὶ ἔστι τὸ 

μὲν ἐξ Ans αἴτιον τὸ ὑλιχόν. τὸ δὲ Éysud τοῦ (τὸν τελιχόν. ὡς δύο 95 
v - τ e - ^ ἘΞ 

αἰτίας τὸ αὐτὸ ἔχειν τοῦ εἶναι, ὡς τὸ διὰ τοῦ λαμπτῆρος φῶς, xai 
΄ , -— € [4 - AJ Ξ i] ΒΞ m) M M *, 

τοῦ γίνεσϑα!, ὡς τὴν βροντήν, τήν cs λιχὴν xal τὴν τελιχήν (ἔστι δ᾽ ἐν 

τοῖς χατὰ φύσιν γινομένοις τὸ μὲν ἐξ ἀνάγχης τινόμενον παρὰ τῆς ὕλης, 
PU ; - - AL E — 

20 τὸ Ó Évex& τινος παρὰ τοῦ εἴδους), πλεῖστα δὲ τοιαῦτα ἅμα εἶναι ἄμφω 

΄ ΄ ' bi T^ [4 ^ 

ἔχοντα ἐν τοῖς φύσει γινομένοις τε xal συνεστῶσι" διττὴ γὰρ ἢ φύσις, ἢ 
b! o - 

μὲν ἕνεχα tou ποιοῦσα, f, χατὰ τὸ εἶδος, ἢ δὲ ἐ ἀνάγχης, ἢ ὑλιχή. v» 

΄ 

p.94»34 [Πλεῖστα δὲ τοιαῦτά ἐστι, xal μάλιστα ἐν τοῖς χατὰ 40 

φύσιν συνισταμένοις. 

- - ' , , 

25 Πλεῖστα εἶπεν ἐν τοῖς χατὰ φύσιν. οὐ 1ὰρ μόνον ἐν τούτοις 
ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς χατὰ τέχνην t ὃ γὰρ λαμπτὴρ χατὰ τέχνην 

- *, ' v 

γεγονὼς ἔχει τοῦ φωτίζειν ἀμφότερα τὰ αἴτια. 

΄ 

94536 Ἢ μὲν γὰρ ἕνεχά του ποιεῖ φύσις, ἣ δ᾽ ἐξ ἀνάγχης Pp. 4 6 μεν ἵἹὰαρε 24 [" UII e ἐς i ες χης. 

M T [// MA, e ΄ ΄ ^ o τ - ΄ PHA ES EST 

0 » QUO Qt φυσε'ς. "y μεν εν εχα τοῦ ποιουσαᾶ, Ἢ Χχατὰ τὸ ειοος, 

΄ 

τ 

30 ἢ δὲ ἐξ ἀναάγχης, ἢ ὑλιχή. 

1 τῷ (ante τὸν) R γίνεται 9 δὲ R: om. Ua 4 οὕτως Ua: οὗ R 

το RU: τί ἃ 9 τὸ pr. R οὗ prius om. U 6 οὗτος scripsi: οὕτως RUa 

10 μὲν om. R γίνονται Ua 12 τὸ om. a 16 αἴτιον ἢ: χατὰ τὴν ὕλην. τὸ 

γὰρ ἐξ ἀνάγκης Ua του R: om. Ua τὸ tert. addidi 17 εἶναι R: vat Ua 

18 τὴν βροντήν scripsi: τῆς βροντῆς RUa xai τὴν τελιχήν R: om. Ua 20 εἶναι 

ἅμα Ua 21 γενομένοις R 93 post μάλιστα add. ἄλλα Ua 29 ποιεῖ R 

«xat εἶδος Ua 
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p.94»37 Ἢ δὲ ἀνάγχη διττή. 108: 
5 ΄ "() ET ERO ^ , ΄ b ' , ; e ^ , 

τι xat T, ἀνάγχη διττή, ἢ μὲν χατὰ φύσιν, ἣ δὲ βίᾳ. 45 

p.94»37 Η μὲν γὰρ κατὰ φύσιν xol τὴν δρμήν, $ δὲ βία ἢ 
' J e , 

παρὰ τὴν ὄρμ ἦν 

Ξ. Tt x 3 m , 5 ἈΝ - -υ Y. a ^ ' er , M UT, 

5 ὁ μὲν χατὰ φύσιν ἀναγχαῖον πᾶν ἔχει xai τὴν Svexd (τοῦ) αἰτίαν" 
e Ἁ Ἁ T^ , , , , οὐ , 

$ yàp xarà τὸ εἶδος αἰτία τοιαύτη, ἐχτὸς εἰ μὴ πήρωμά τι γεγονὸς εἴη 

ἢ ἄλλη ἐπαχολούϑημα ὑλιχοῦ περιττώματος. ἢ δὲ βίαιος ἀνάγχη δύναται 50 
eo 

xai τὸ ἕνεχά τοῦ ἔχειν" ῥίψοι γὰρ dv τις τὸν λίϑον xal τινὸς χάριν" οὐ 
uz» ἀλλὰ x«i δύναται χαὶ εἰχῇ xal μάτην γίνεσϑαι. 

^ 

l0 p. 9533 Ev δὲ τοῖς ἀπὸ διανοίας τὰ μὲν οὐδέποτε ἀπὸ ταῦτο- 

Καὶ τῶν μὲν φύσει γινομένων χαὶ 3$ ἀνάγχης xal αὐτομάτως τινὰ 

γίνεται: τὸ γὰρ αὐτόματον ἐν τοῖς | γινομένοις φύσει. τῶν δ᾽ ἀπὸ Ota- 108v 
9 3 ὑδὲν γίνεται τὸ δ᾽ αὐτόματον, ἥτοι τὸ ἀπὸ τύ- 

15 χης; ἔνια μὲν αὐτῶν ἐπιδέχεται, fy δ᾽ o0. χαὶ διὰ τούτων δείχνυσιν 

ὅτι τὸ Évexd τοῦ ποιεῖν ἔν τε τῇ φύσει ἐστὶ xal ἐν τῇ διανοία. 

΄ νοίας ἐξ ἀναάγχης μὲν o 

- Ts Y H , b ΄ - [4 ΄, * ΄ 
ρ.95815 Τὰ δὲ xal ἀπὸ τύχης, οἷον ὑγίεια xai σωτηρία. 

5 ' JJ x *, ^ , , * , , ' , jJ 

Εἰπὼν τὰ μὲν ἀπὸ διανοίας γινόμενα μὴ γίνεσϑαι ἀπὸ τύχης τὰ 
5 Χ 

τω 

δὲ γίνεσθαι, τίνα ἐστὶ χαϑόλου, ἐν οἷς τὸ αὐτὸ οἷόν τε xal ἀπὸ δια- 5 

20 νοίας xal ἀπὸ τύχης γίνεσϑαι, λέγει. τῶν γὰρ χατὰ τέχ 
vw 
νην γινομένων 

σ 23m *N o , Al J ' ,^ 

ὅσα ἐνδέχεται xal οὕτως xai οὕτως γίνεσθαι, τουτέστι xai χατὰ τὴν Doó- 
λησιν τοῦ τε zu (oo xat παρὰ ταύτην, ἐν τούτοις τὸ αὐτὸ οἷόν τε xal ἀπὸ 

διανοίας xal ἀπὸ τύχης γίνεσϑαι. εἰσὶ τοιαῦται τῶν τεχνῶν ai στοχᾶστι- 
xaí* αὗται γὰρ περὶ τοιαῦτα χαταγίνονται ὡς ἐνδέχεσθαί ποτε xal τὸ dvtt- 

n2 σι χείμενον ἀποβῆναι, διὰ τὸ μὴ εἶναι ὡρισμένα χαὶ πρόδηλα οἷς τε χρῶν- 

ται χαὶ μή. περὶ δὲ τὰ οὕτως papas χαὶ μὴ οὕτως xai ἢ τύχη ἐστίν, 10 

ὅταν μὴ χατὰ βούλησιν τοῦ τεχνίτου γένηται; [xai] ὅτι τὸ ἕνεχά του ἣ 
φύσει T, τέχνῃ, οὐ μὴν ἀπὸ τύχης. 

^ 

p.9536 Μάλιστα δὲ ἐν ὅσοις ἐνδέχεται xat ὧδε xal ἄλλως. 

30 Ἔν γὰρ τοῖς ἐνδεχομένοις xal οὕτως xot μὴ οὕτως, οὐ τοῖς ἀπὸ τύχης 

1 lemma om. Ua 2 «ai ὅτι Ua 3 ἡ tert. Ua Arist: xai R 5 τοῦ addidi 

8 ῥίψαι conicio 9 «ai prinum R: om. Ua 14 δ᾽ R: γὰρ Ua τὸ alt. om. R 

16 ἐν om αὶ 11 ὑγεία αὶ 18 γινομένων U μὴ BU: μὲν Ra 19 γινόμενα R 

24 γὰρ scripsi: δὲ RUa χαταγίνεται [] ἐνδέχεσθαι scripsi: ἐνδέχεται RUa 20 μή 

R: om. in lac. Ua τὸ -ὀἰνδεχόμενον R μὴ οὕτως scripsi ef. vs. 30: inv. ord. R: 

οὕτω xai μὴ BUa xai tert. om. ἢ 21 post κατὰ add. τὴν Ua καὶ delevi 

dnd 
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Ἁ ^ z c αλλ ὅ eyRewnueund ἐστι "nus T T B z : γινομένοις αλλ ὁσα ἐνδεχόμενα ἔστι γινόμενα χατὰ τέχνην, ἐν τούτοις 108" 

ἐνδέχεται ταὐτὰ xal ἀπὸ διανοίας xal χατὰ τέχνην χαὶ ἀπὸ τύχης γίνε- 15 ἀρ eT 
eo ^ - , *. , MSN SN . 7 

σϑαι, ὅταν γὰρ τῷ γινομένῳ χατὰ big ἄλλο τι ἀπαντήσῃ παρὰ τὸ οὗ 

χάριν ἐγίνετο. ἐν ài τοῖς τοιούτοις, ὅταν ui ἀπὸ τύχης γένηται τὸ 

5. γενόμενον, τότε ἕνεχά τοῦ χαὶ ἀπὸ διανοίας γίνεται. 

'" ) , 5 - ' E 

p.95310 Τὸ δὲ αὐτὸ αἴτιόν ἐστι τοῖς γινομένοις xal τοῖς γεγε- 

"Ds ME / » 3. T. - Y - ' DEC WC. 
Τὸ q 010, φησιν, αὐτὸν. &etyat δε. πῷὼ stOSt (τοῦτο (^p £yost τῃ 

[D 

ἔξει) τοῖς γινομένοις τοῦ γίνεσθαι xol τοῖς γεγονόσι τοῦ γεγονέναι xai 

10 τοῖς ἐσομένοις τοῦ ἔσεσϑαι χαὶ τοῖς οὖσι τοῦ εἶναι, ἀλλὰ τοῖς uiv γινου έ- 

γηῖς γινόμενον τὸ αὐτό, τοῖς OE γεγονόσι γεγονός, τοῖς OX ἐσομένοις ἐσό- 
^! » 

μενον, ὥσπερ τοῖς οὖσιν ον. τὸ ó ὥσπερ χαὶ τοι τς οὖσιν οὐχ ἀργῶς 
- ν᾿ - 

mpógxstrat* ὃ γὰρ τοῖς οὖσι, τοῦτο χἀχείνοις ὁμοίως χατὰ τὸν χρόνον 30 
*, - 5 ^ ^N M aAA v * c M ES. E] 

ἀχολουϑεῖ. εἰπὼν ὃξ τὸ αὐτὸ αἴτιον εἶναι, πῶς τὸ αὐτό, ὅτι ob τῷ dpib- 
bi ; ταῖς τὸς ES 

ἥλωσεν εἰπὼν πλὴν τοῖς μὲν οὖσιν ὄν, τοῖς δὲ 
2 

Ω ξ 

15 μῷ ἀλχὰ τῷ εἴδει, ἐδ ! 

y spun ἰσοχρονεῖ γὰρ 3 

τὸ αἴτιον τῷ S albo οὐ γὰρ οἷόν τε τὸ αὐτὸ χατ᾽ ἀριϑμὸν Gua τε εἶνα' 
CAR. r Ρ ἘΤῚ. A - ' , iJ , ν 

χαὶ ἔσεσϑαι. εἰχότως δὲ συνδιαιρεῖται χατὰ τοὺς χρόνους τὰ χυρίως αἴτια 
τοῖς αἰτιατοῖς. ἅμα γὰρ τῇ φύσει ὡς πρός τι, ὥστ᾽ ἀδύνατον ὄντος τοῦ 
3 δ * M M A T "A , E n ^ M αὶ - ; x 

20 αἰτίου μὴ xal τὸ αἰτιατὸν εἶναι. ἢ εἰ αἴτιον λαμβάνοιτο xai [μὴ] οὗ ἐστιν 35 

αἴτιον ἐπὶ τῶν μὴ dua, σώζοιτ᾽ ἂν τό τε μηδὲν ἀναιτίως γίνεσϑαι xal 

ς ἑπόμενον τῷ μηδὲν ἀναιτίως go 

M ' , 2 9 », n L4 , 

τὸ uy, πάντα ἐξ ἀνάγχης, ὃ ἔϑεντό τινες 

γίνεσϑαι, χάτωϑεν χαὶ ἀπὸ τῶν ὑστέρων τὴν ἀνάγχης ἀχολουϑίαν ἡμῶν 
νὰ B , λαμβανόντων. ἣν xal ἐν τοῖς ct c Q & XE eo A c (η΄ NS [0] (0 o 4v [a] bu o τὶ 

4YY g^ 

- [0] x E €i CES we" [ΠῚ a co S g 

τῷ οι 

dv. Ὁ ΄ " » - (Pe ; 
ἐξ ὑποϑέσεως τὸ ἀναγχαῖον εἶναι" εἰ γὰρ τὸ ὕστερον, ἐξ ἀνά 

τερον. χαὶ νῦν ὃὲ τὸ αὐτὸ λέγει, ὅτι ἐκ τῶν ὑστέρων ἀρχ 
ἐν γεγονότων γεγονὸς χαὶ τὸ αἴτιον εἶναι, τῶν δ᾽ ἐσομένων 40 

b] , , - ΄ 

χέτι μέντοι, εἰ τὸ πρῶτον, xai τὸ δεύτερον, ὅτι μὴ πάντως 
» - . ' T 

ὄντι τᾷ πρώτῳ ἕπεται τὸ zal αἰτίῳ εἶναι. 

1 post χατὰ add. τὴν ἢ 2 τύχην sic U 2.8 γενέσϑαι Ua 9 post 

χατὰ add. τὴν Ua 4 ἐγένετο αὶ an on? 9 τότε R: τοῦϑ᾽ Ua 6 γενο- 

μένοις αὶ 8 φησιν Ra: φύσει U 10 οὖσι RUa: ἐσομένοις L τὸ (ante εἶναι) R 

post εἶναι add. ἐστιν αἴτιον  RUa: om. L 10. 11 γινομένοις γινόμενον --- γεγονόσι 

γεγονός scripsi: inv. ord. libri, sed γεγονόσι γενόμενον alt. l.. R, ante γινόμενον add. τὸ L 

11 τοῦ δὲ pr. 1. U δὲ alt. om. U: χαὶ ante τοῖς L 11.12 ante ἐσόμενον add. 

τὸ 1, 12 ante ὄν add. τὸ L ante οὐχ add. τὸ ὃν 1, οὐχ ἀργῶς 
LR: οὐ γὰρ (γ᾽ add. U) ὥσπερ Ua 19 πρόσκειται BL: εἰται RUa ἐχείνοις 

1: κἀκείνους U 14 ἀχολουϑεῖ om. LR li ἅμα τε εἶναι R: καὶ εἶναι L: ἀλλὰ 

εἶναί τε Ua 18 ἔσται R συνδιαιρεῖται LRU: συναιρεῖται ἃ 20 τὸ αἰτιατὸν 

pij εἶναι, om. xai L ἢ εἰ scripsi: inv. ord. LR: εἴη U: εἰ a μὴ delevi οὗ 

scripsi: ὃ RUa: χαϑ᾽ ὃ 1, 21 αἴτιον RUa: ἁπλῶς 1, 22 ὃν R 24 ἐν τοῖς Φυσ.] 

19 p. 199} 84 sq. γίνεσϑαι B: γίνεται RUa 25 τὸν (post yap) U 28 a—B 

libri 29 τῷ πρώτῳ scripsi: τὸ à libri 
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N cT [cd 

p.95292: Τὸ μὲν οὖν οὕτως αἴτιον xal ob αἴτιον ἅμα γίνεται. 108v | 

᾿Ανάγχη πάντα τὰ αἴτια χαὶ τὰ αἰτιατὰ συνυπάρχειν ἀλλήλοις, ἐὰν 

τὰ χατ᾽ ἐνέργειαν ὄντα αἴτια λαμβάνηται" ταῦτα γὰρ xal χυρίως αἴτια xol 45 

συνυπάρχοντα ἐξ ἀνάγχης τοῖς ὁμοίως λαμβανομένοις αἰτιατοῖς. αἴτια γὰρ 

5 τὰ μὲν δυνάμει ἐστὶ τὰ δ᾽ ἐνεργείᾳ τὰ ὃὲ τῷ πεποιηχέναι" ὡς δ᾽ ἔχε: τὰ 

αἴτια, οὕτως ἔχει χαὶ τὰ αἰτιατά. 

z 42 ἐν - Y - - 
p.95a324 ᾿Επὶ δὲ τῶν μὴ ἅμα dp ἔστιν ἐν τῷ συνεχεῖ χρόνῳ. 

Πῶς 7, χατὰ τοὺς χρόνους ἀχολουϑία σώζεται ἐφ᾽’ ὧν μὴ συνυπάρ- 

χειν δοχεῖ μηδὲ σύγχρονον τὸ αἴτιον τῷ αἰτιατῷ, ἀλλὰ τὸ μὲν αὐτῶν 

c^ 10 πρῶτον εἶναι τὸ δὲ δεύτερον; δοχεῖ γὰρ εἶναί τινα xai οὕτως αἴτια" τοῦτο 
^) ΕΣ » ^ - ^ ^ - - , 29 RN, Y - ΄ 

9 ἐν οἷς τὸ πρῶτον γεγονὸς δοχεῖ τοῦ μετ᾽ αὐτὸ (αϊτιον) εἶναι. δεί- 

χνυσι δ᾽ ὅτι μή ἐστι πάντως τὸ πρῶτον γεγονὸς αἴτιόν τινι τῶν μετ᾽ αὐτό. 
* ΄ EX ΄ " Ne , AVR sls VE τ “ον - , 
λαμβάνει ὃὲ πάντας τοὺς χρόνους, xaU' ἃς δύναται | cb πρῶτον τῶν μετ᾽ 109r 

αὐτὸ αἴτιον λαμβάνεσϑαι συμπλοχάς, ζητῶν πῶς τῆς ἀχολουϑίας λαμβα- 

15 νομένης δύναται ἀληϑὲς εἶναι τὸ πρῶτον τῶν μετ᾽ αὐτὸ αἴτιον εἶναι, ἐπεὶ 
δεῖ πάντως ἀχολουϑεῖν ἀλλήλοις τὸ αἴτιον χαὶ τὸ αἰτιατόν. 

p.95a326 Τοῦ τόδε γενέσϑαι ἕτερον γενόμενον. 

) ^ € - [d ES LAT. p X , M E: 279 e 4 ^ 

Avi τοῦ “τοῦ ὕστερον γεγονότος πρὸ αὐτοῦ γεγονός᾽, ὡς ἄμφω ἐπὶ 
τῶν γεγονότων εἶναι, οὐ μὴν χαὶ ἅμα, ὥσπερ τὸ δεύτερον ἄμφω ἐπὶ τῶν ὅ 

20 ἐσομένων χαὶ τὸ τρίτον ἄμφω ἐπὶ τῶν γινομένων: τοιοῦτον γὰρ χαὶ τοῦ 

γίνεσϑαι δ᾽, εἴ τι ἔμπροσϑεν ἐγένετο: τράφεται δὲ xal τοῦ γίνε- 

σϑαι τὸ τοῦτο γεγονέναι. διὰ γὰρ τούτων εἴληφε ποτὲ μὲν ἐπὶ τοῦ 
παρεληλυϑότος χρόνου ἀυφότερα, τό τε αἴτιον χαὶ τὸ αἰτιατόν, ποτὲ δ᾽ ἐπὶ 

- Ἢ A GE EN , [4 , Q^ 1 340v - [4 , 
τοῦ μέλλοντος. σώζεται δ᾽ ἐπὶ τούτων ἢ ἀχολουϑία, ἐὰν ἀπὸ τῶν ὑὕστέ- 

τῷ [51] ρων γένηται xai τῶν αἰτιατῶν. 

ρ.9ϑῦα28. ᾿Αρχὴ δὲ xal τούτων τὰ γεγονότα xal τὰ ἑξῆς. 

“Ὅτι ἐπὶ τῶν γεγονότων οὐχ ἀναγχαία T, ἀπὸ τοῦ πρώτου γεγονότος 

ἀρχὴ τῆς ἀχολουϑίας ἐπὶ τὸ μετ᾽ αὐτὸ καὶ δι᾿ αὐτὸ γεγονὸς ὡς εἶναι, 

ὥσπερ ἐπὶ τοῦ αἰτίου ἀληϑὲς τὸ γεγονέναι, οὕτως xal ἐπὶ τοῦ αἰτιατοῦ 

l1 95] οὕτω U 8. 9 an συνυπάρχον ἢ 9 σύνχρονον U 11 post δ᾽ add. ἐστὶν Ua | 

αὐτὸ αἴτιον scripsi: αὐτὰ R: αὐτὸν Ua 12 παντὸς Ua 13 ἃς U: οὺς Ra τὸ Ua: 

xai R τῶν om. Ua 10 αὐτὸ scripsi: αὐτὰ R: αὐτῶν Ua 16 δὲ R 

ἀχολουϑεῖ R 11 τοῦ δὲ ἃ 18 τοῦ τοῦ scripsi: τούτου RU: τοῦ τούτου δὲ ἃ 

ἕτερον U, post γεγονότος ἃ 20 τοιοῦτο B: τοιοῦτος Ua γὰρ (x0) conicio 21 δεῖ τι 

Ua 93 fort. {ποτὲ δ᾽ ἐπὶ τοῦ ἐνεστῶτος) ποτὲ 27 1j ἀπὸ Ua: ἐπὶ R 28 διὰ 

co R ὡς om. Ua 29 τοῦ alt. om. Ua 
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^ ἘΠ M bj M *, Ἁ , v »' Ld , , , 

πάντως ἄλη ὃς τὸ χαὶ αὐτὸ γεγονεναι, οὐτε £ày ὁρίσαντες τὸν χρόνον λέ- 109r 
Mw UJ 3, , , , UJ —- - 

Ἰώμεν οὔτε ἐὰν ἀορίστως: ἐνδέχεται γὰρ τοῦ πρώτου γεγονότος, οἷον τοῦ 
^) 

ϑεμελίου, τὴν οἰχίαν υηδέπω γεγονέναι. οὕτω δ᾽ οὐχ ἀχολουϑήσει τῷ 

[ul 4 
» 
Q« ἰτίῳ τὸ αἰτιατόν, 2 

, : 
ἐστιν οὐχ ἀληϑὲς τὸ εἰ γέγονε τὸ αἴτιον, 20 

5 γεγονέναι xal τὸ αἰτιατόν. ἐν γὰρ τῷ μεταξὺ χρό ἐν ᾧ τὸ μὲ Ὁ ΥΞῚ νεναι X το τ ον. 8 (49 τα υεταςὺ χρόνῳ, εν ῳ τὸ μὲ 

-“ - - aet A ES ^N E Y e e » 5 3 

ἕτερον γέγονεν, otov ὁ ὕξμέλιος, τὸ ὃξὲ ἔτερον οὐ, ὡς ἣ οἰχία, οὐχ 
v , - 2 ' , , M , , , ' 

ἔστιν Ed εἰπεῖν ὅτι, ἐπεὶ ϑεμέλιος γέγονε, xal οἰχία dod τὸ 
$ γὰρ γεγονέναι λεγόμενον τὸ μήπω γεγονὸς οὐχ ἀληϑές i γὰρ γεγονέ XUI t πω Ted ) νηϑές. & (οὐ) 

συγχρονήσει τῷ αἰτιατῷ τὸ αἴτιον οὕτω ρους γης τῆς ἐπ 
ὃς mN Χ σ ) b m 3 " 10 δεῖ δὲ τὸ ὥστ᾽ ἐπεὶ τοῦτ᾽ -.ἀληϑὲς τοῖς πρὸ αὐτοῦ συνάπτειν ἔτι: οὔτε 
γὰρ ἀορίστου οὔτε ὁρισϑέντος Bu χρόνου ὃ ἐδήλωσε διὰ ?5 
τούτου. ὡς δ᾽ ἐπὶ τῶν γεγονότων ψευδὴς ἢ ἀχολουϑία, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν 
ἐσομένων: οὐ γὰρ ἀληϑὲς ἐπὶ τῶν ἐσομένων ἔσται del ὅτ', εἰ τὸ πρῶ- 

e "E [Ὁ] cl S c ci o * o C» ec τον, ἔσται χαὶ τ 2 τόδε ἔσται. xal 
ὶ [rd 

Y 
c NK ΄ H Y ^ ' - € ΄ 2 b , 

15 get τουτοὺῦ tO QtitOV, O χαι τῶν φϑασαντων ἐστιν αἴτιον, οτι tO μεσον 

' , - * ^ - , ' ν ν ΄ 

οει, τοὐυτεστι τὸ αιἰτιοὸν τὸ χύυριως αἰτιῶν τοιούτην ᾧ πάντως τὸ αἰτιατὸν 

συνυπάρχει, ὁμόγονον εἶναι τῷ αἰτιατῷ, τουτέστι τοῦ αὐτοῦ ; DX χρόνου xai 

συνυπάρχειν xai ὁμοῦ γίνεσϑαι. 

p.95a39 "Ext οὔτε ἀόριστον ἐνδέχεται εἶναι τὸν χρόνον. 20 

20 Zq, ci py ἐξ ρος ἕπεται τοῖς πρώτοις τὰ δεύτερα μηδ᾽ 85 
J , , , 

ἐστὶ τὸ πρῶτον γινόμενον xol αἴτιόν τινος ἐσομένου, διὰ ποίαν αἰτίαν μετὰ 
^ 

τὰ πρῶτα τίνεταί τινα xal ἔστι συνέχεια αὐτῶν, ὥστε μετὰ τὸ γεγονέναι 
3 j - , E 

τόδε τι, φέρε εἰπεῖν ϑέρος, γίνεσϑαι μετόπωρον xal μὴ διαλείπειν, εἴ γε 
Wo » ὼ , M , b] ' - d 

μή ἐστιν αἴτιον τοῦ μετοπώρου τὸ ϑέρος. ἐν μὲν οὖν τῷ H τῆς Φυσι- 

35 χῆς ἀχροάσεως ζητῶν τοῦτο φυσιχὴν αὐτοῦ τὴν αἰτίαν ἀποδέδωχεν, ὅτι 

ἢ τοῦ πέμπτου σώματος αἴδιος περιφο opá αἰτία τοῦ τὴν γένεσιν συνείρειν. 
* ^-^ ^N eo , 4 - Ν *, DULA ' [rd $9 

ἐνθάδε δὲ ὅσον μόνον λῦσαι τὸ ἀπορούμενον λέγει. φησὶ γὰρ ὅτι οὐδε 40 
, - - *, , , Ld , 

τὴν ἀρχήν ἐστι συνεχῆ τὰ γινόμενα τοῖς γεγονόσιν. οὐ γάρ, εἰ ὁ χρόνος 
- € - RES ΄ , x - , 

ὃ πᾶς συνεχὴς ἑαυτῷ, ἤδη xai ὃ τούτων χρόνος, £v ᾧ ταῦτα γτ᾽ἥἰἽλνεται, 
E! *' - , 2 

: dy αἴτια αὐτοῦ δεόντως ἐπι eue - 30 συνεχής. ὥστ᾽ εἰ μὴ εἴη τοῦτο, ob ὃ 

το. ὅτι οὖν μή ἐστιν ἐχόμενα χαὶ σὺν er τὰ γεγονότα τοῖς γινουένοις, 
^ 2 — , - ^N * 

δείχνυσι δείξας πρῶτον ὅτι μηδὲ τὰ γεγονότα ἀλλήλοις ἐστὶ συνεχῆ, εἰ 

1.2 ἂν---ἂν Ua λέγομεν R 3.4 τῷ αἰτίῳ τὸ αἰτιατὸν scripsi: τὸ αἴτιον τῷ αἰτιατῶ 

RUa 4 εἰ γάρ Ua post εἰ alt. add. «c R 6 οὔ Ua: ὄν R T ἀληϑῶς ἃ 

8 immo λέγειν; an τὸ delendum? οὐ addidi 9 ἐγχρονήσει R ^ 10. 11 οὔτε γὰρ 

ex Arist. scripsi: inv. ord. RUa 12 τούτου scripsi: τοῦ RUa ἀχολούϑησ'ς Ua 

13 ἐσομένων alt. seripsi: λεγομένων RUa eic U 16 τὸ (γὰρ) κυρίως sive τὸ χυρίως, (ἐπεὶ 

τὸ χυρίως) conicio 11 χαὶ οπ. R 18 συνυπάρχειν---γίνεσϑαι scripsi: συνυπάρχει---γίνεται 

RUa 20 post εἰ add. zai R 21 γενόμενον U ἐσομένου scripsi: ἐσόμενον RUa 

23 γίνεσθαι scripsi: γίνεται RUa μεϑόπωρον U διαλιπεῖν R size R 24 μεϑοπώ- 

pou U τὸ ϑέρος ante αἴτιον colloe. Ua 24. 35 τῷ η΄ τῆς Duo. ἀχρ.] c. 8 p.261 b 27 sq. 

25 τούτω U 26 πέμπτου om. Ua σωχράτους à 91 ἔνϑα Ua ὅσα ἃ 29 ταῦτα 

γίνεται R: γὰρ ταῦτα Ua 80 δὲ ὄντος U 32 δείχνυσι om. R εἰσὶ αὶ. 

32. p. 516, 1 εἵπομεν R 
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' ' - ν b ^N ) 5 , o ^N ' 

τὸ Ἢ πρῶτον εἴη γεγονός, τὸ Oi μετ᾽ αὐτό. ὅτι δὲ τὰ Wu οὐχ 109r 
v ἃ) ΄ ^ - ' , o 

ἐστι συνεχῆ ἀλλήλοις, ipisuma: διὰ τοῦ πᾶν τὸ γεγονός, ὅτε πρῶτον "(&- 45 

ἴονε, μὴ ἐν χρόνῳ ἀλλ᾽ ἐν πέρατι χρόνου γεγονέναι. τὸ μὲν γὰρ γινόμενον 

πᾶν ἐν BUM γίνεται, τὸ δὲ γεγονὸς ἐν πέρατι χρόνου: τοῦτο D ἐστὶ τὸ 

σι νῦν, ὃ ἀδιαίρετον. δέδειχται δὲ ταῦτα ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει. εἰ δὲ 

πὴ ς BS ταῦτα τῶν ἐν χρόνῳ ὧν ὃ χρόνος συνεχής, τὰ δ᾽ ἐν οἷς τὰ 

γεγονότα γέγονεν οὔτε pavo (πέρατα γὰρ χρόνων xai οὐ χρόνοι) οὔτε 

συνεχῆ (οὐδὲν γὰρ συνεχὲς ἐξ ἀδιαιρέτων), οὐδ᾽ ἂν τὰ γεγονότα συνεχῆ 
ἀλλήλοις εἴη: ὡς γὰρ ix στιγμῶν οὐχ οἷόν τε συνεχὲς γενέσϑαι, οὕτως 50 

l0 οὐδὲ ἐχ τῶν ἐν οἷς τὰ γεγονότα. δείξας δέ, ὅτι τὰ γεγονότα οὐ δύναται 

εἶναι συνε Ext ἀλλήλοις, ἑξῆς δείχνυσιν ὅτι μηδὲ γεγονός τι γινομένῳ συνε- 

χὲς οἷόν τ᾽ εἶναι. τὸ μὲν γὰρ γεγονὸς ἐν ἀδιαιρέτῳ γέγονεν, ἐν γὰρ τῷ 

νῦν: τὸ δὲ γινόμενον ἐν διαιρετῷ, ἐν χρόνῳ γάρ' οὐχ οἷόν τε δὲ συνεχὲς 

εἶναι e] ἀδιαιρέτῳ. συνε χη γὰρ ταῦτα ὧν τῶι d τὸ δ᾽ ἀδιαί- 

15 ρετον οὐδὲν ἔχον χοινὸν (οὐδ᾽ ὅρον χοινὸν) ἕξει πρός 

p.95b10 Μᾶλλον δὲ φανερῶς ἐν τοῖς χαϑόλου περὶ χινήσεως 109v E 

δεῖ λεχϑῆναι περὶ τούτων. 

Ἔν τοῖς τελευταίοις τέτρασι λόγοις τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως᾽ εἴρηται 
γὰρ ἐν ἐχείνοις τίνα τὰ συνεχῆ, τίνα τὰ ἐχόμενα, τίνα τὰ ἐφεξῆς, τίνα ὅ 

, , o , ' M Ἁ , »? , Ὁ , — ^ , 

20 χωρίς, τίνα ἅμα: ἀλλὰ xol τὴν αἰτίαν ἐν ἐχείνοις ἀποδέδωχε τοῦ τὴν γέ- 

νεσιν συνείρειν. 

p.95»13 Περὶ μὲν οὖν τοῦ πῶς ἂν ἐφεξῆς γινομένης τῆς γενέ- 

σεως ἔχοι τὸ μέσον τὸ αἴτιον δ πα εἰλήφϑω. 

Οὐχ εἶπε ᾿ πῶς συνεχοῦς γινομένης τῆς γενέσεως ἀλλ᾽ ἐφεξῆς" 
25 ἔδειξε γὰρ ὅτι μὴ συνεχής. πῶς οὖν τὸ μέσον ἔχει, ὃ χαὶ αἴτιον τῆς 

τῶν ἄχρων συναγωγῆς, ἐν τοῖς ἐφεξῆς γινομένοις, εἴρηχε, τουτέστι πῶς 

λαμβανόμενον μέσον τε xal αἴτιον ἂν εἴη τοῦ τε πράγματος xai τοῦ συμ- 15 

περάσματος, ὅτι ἀπὸ τῶν ὑστέρων λαμβανόντων αὐτῶν τὴν ἀχολουϑίαν, 

τουτέστιν ἀναγχαῖον xal ἐν τούτοις, εἰ οὕτω λαμβάνοιτο ἢ ἀχολουϑία, 

80 πρώτου λαμβανομένου τοῦ αἰτιατοῦ, τὸ μέσον τοῦ ὑστέρου αἴτιον εἶναι. τὸ 
δὲ προσεχὲς αἴτιον χαὶ τὸ οὗ αἴτιον ἄμεσα" τοῦτο δ᾽, ὅτι συνυπάρχουσιν 

ἀλλήλοις τό τε αἴτιον χαὶ τὸ αἰτιατόν. ὅτι δὲ πρῶτον εἶπε τὸ ὕστερον 

1 μετ᾽ αὐτὸ Ua: μετὰ τοῦτο τὸ R δὲ alt. scripsi: διὰ RUa: om. B 3 γεγονέναι 
scripsi: γέγονε RUa 4 δὴ (post τοῦτο) B 9 εἴδη Ua  ypóvot prius scripsi: 

χρόνος RUa 10 οὐχ οἷόν τε Ua ll γινομένῳ scripsi: γινόμενον libri 

11. 12 συνεχῆ Ua 13 γινόμενον scripsi: γενόμενον libri 14 ὧν ἐστιν ὅρος χοινός 

Ua 15 ἔχον Ra: ἔχειν U οὐδ᾽ ὅρον χοινὸν addidi 10 τῷ αὶ 18 τέτρασι 

RUa: τοῦ δ΄ B 19 ἐχόμενα RUa: συνεχόμενα B 28 τὸ μέσον om. R: τὸ μὲν, 

om. alt. τὸ B (A d) 26 γινομένοις scripsi: γινόμενον libri 28 post ὅτι add. 

τε ΕΒ 90 πρώτου R: πρὸ τοῦ Ua 32 τε om. U εἰπεῖν Ua 
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, — , , - 2 , *, ν᾿ M 

γεγονός (τῆς ἀχολουϑίας γὰρ πρῶτον γίνετα!), ἐδήλωσεν εἰπὼν ἀρχὴ δὲ 1095 
* - ' , ' em ^ M 

τὸ [* τοῦτο γὰρ ὑποθέμενος εἶναι τὸ ὕστερον γεγονὸς ἀρχὴν αὐτὸ εἶπε ?0 
διὰ τὸ ἐγγύτερον εἶναι τοῦ νῦν. 

p.95»92 Οὕτω δὲ λαμβάνοντι τὸ μέσον. 

5 Οὕτω φησὶ τὴν ἀχολουϑίαν χάτωϑεν λαμβάνεσθαι xal τὸ μέσον xal?» 
αἴτιον προγενέστερον τιϑέντι" οἷον πάλιν τῶν [ἡ Δ εἰ μέσον τι ἄλλο λάβωμεν, 
ἔσται συμπέρασμα τὸ [᾿ Δ, ὃ ἣν πρότερον προτέρῳ. xai οὕτω δὴ ἀεὶ τῶν 
λαμβανομένων πρότερον ἐν τῇ ἀχολουϑία μέσον τι μεταξὺ γεγονὸς αὐτῶν 
λαμβανόντων ἡμῶν ἤτοι στήσεταί ποτε ἣ τοῦ μέσου λῆψις εἰς ἄμεσον 

10 ἀχολουϑίαν, ἢ ἀεὶ xal ἐπ᾽ ἄπειρον ἔσται πάλιν τῶν γεγονότων μέσον τι 
γεγονὸς λαμβάνειν. ὅσον μὲν οὖν ἐπὶ τῷ χρόνῳ ἀεὶ ἔσται μέσον τι πάντων 80 

M 

δύο γεγονότων": τῷ γὰρ πᾶν τὸ γεγονὸς ἐν τῷ νῦν γεγονέναι, πάντων δὲ 

τῶν νῦν μεταξὺ χρόνον ἐπ᾽ ἄπειρον εἶναι διαιρετὸν πάντων ἔσται τῶν 
γεγονότων τι μεταξὺ δυνατὸν λαβεῖν. ἐπεὶ δὲ μὴ ἀνάγχη ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ 

15 γεγονέναι τι ἢ γίνεσϑαι (οὐ γὰρ συνεχῆ τὰ γινόμενα, ὡς ἔδειξεν), ἔσται 

τινὰ xal ἄμεσα γεγονότα λαβεῖν, dv μεταξὺ μὲν τοῦ γεγονότος χρόνος ἔσται. 

οὐ μὴν χαὶ γεγονός τι μεταξύ, ὡς εἶναι αὐτὰ ἐφεξῆς ἀλλήλοις μηδενὸς 
αὐτῶν γεγονότος μεταξύ. οὕτως οἷόν τε ἔσται ἄμεσα γεγονότα λαβεῖν, od 86 

ἀρχαὶ τῆς ἀποδείξεως χατὰ τὴν ἀχολουϑίαν τὴν προειρημένην ἔσονται, xal 
20 ἔσται ἣ ἀρχὴ ἀπὸ τοῦ ἐσχάτου νῦν γεγονότος. αὐτὸς δὲ περὶ μὲν τοῦ 

ἄμεσά τινα ληφϑήσεσθαι μετὰ τὸ τελευταῖον μὲν γεγονὸς πρῶτον δὲ 

λαμβάνειν οὐ διαβεβαιούμενος, ὅτι μέντοι ἔσται τι ὃ πρῶτον ληφϑήσεται, 
ὃ οὕτως μέσον ἔσται τῷ μηδὲν μηδέπω γεγονέναι μετ᾽ αὐτό, ὃ πρὸ τούτου 
ἐλάμβανε, τοῦτο πάντως ἔσεσϑαι λέγων: τὸ γὰρ τῷ νῦν ἐνεστῶτι πλησίον, 

25 μεϑ᾽ ὃ οὐϑὲν γέγονε, πρῶτον xal ἀρχὴ xai ἄμεσον. 40 

Ὡς ἐπὶ τῶν γεγονότων εἶχε χατὰ τὸ μὴ εἶναι συνεχῆ ἀλλήλοις τὰ 
Ἰξγονότα ἀλλ᾿ εἶναι πάντων τῶν γεγονότων μεταξὺ χρόνον, ὃς ἐπ᾽ ἄπειρό 
ἐστι διαιρετός (συνεχὴς γάρ), οὕτως χαὶ ἐπὶ τῶν ἐσομένων. οὐδὲ γὰρ τὰ δ0 

30 ἐσόμενα συνεχῆ ἀλλήλοις" xal γὰρ τὸ ἐσόμενον ἐν ἀτόμῳ, ὡς xai τὸ 
γεγονός: γέγονε μὲν γὰρ ἐν χρόνῳ, παύεται δὲ τοῦ γεγονέναι xal γεγονός 

1 γὰρ ἀχολουϑίας Ua γίνεται corr. B 8 ἐγγύτερον Ua Arist: ἐγγυτέρω R 

5 οὕτω R: οὔ Ua immo λαμβάνοντι 6 ὃγ Ua (0E R 8 αὐτῶν Ua: τῶν R 

10 post πάλιν add. δὲ ΚΗ 11 οὖν scripsi: οἷον RUa an πάντως: 12 cà prius 

Ua: τὸ R 13 χρόνον B: χρόνος RUa εἶναι διαιρετὸν scripsi: ἐστι διαιρετός RUa 
πάντα R 14 τι seripsi: τὰ B: om RUa 15 γέγονέ R γίνεσϑαι scripsi: γίνεται 

libri 16 post λαβεῖν del. αἱ ἀρχαὶ τῆς ἀποδείξεως e vs. 18. 19 illata B ypóvoo R 

18 οὕτως scripsi: οὔτε RUa 22 λαμβάνειν B: λαμβάνεις RUa τι ὃ R: τὸ Ua 

28 ὃ prius Ua: 7; R 24 ἀνελάμβανε BUa 25 οὐδὲν B 28 χρόνον LR: χρόνων 

Ua 29 ἐστι LR: ἔσται Ua οὕτω L: οὗτος αὶ 31 γέγονε Ua: γίνεται LR 

μὲν in ras, U 
Comment. Arist. XIII 3. Anon. in Anal. Post. II. ai 
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ἐστιν ἐν ἀτόμῳ. εἶναι δὴ (δεῖ) xal μεταξὺ τούτων χρόνον ἐπ᾽ ἄπειρον διαι- 109v 
ρετόν. δεῖ δὲ xai ἐπὶ τῶν ἐσομένων xal τῶν ἐπ᾽ ἐχείνων συλλογισμῶν ἀρχὴν 

λαμβάνειν ἀμέσους προτάσεις" οὐ γάρ, εἰ πάντων τῶν ἐσομένων χρόνος 
, ^ - , , , M - , 

usetató, ἤδη xal τῶν ἐσομένων ἐσόμενόν τι, ὥσπερ οὐδὲ τῶν γεγονότων 
, MA 0v * ^ *, M - , 

5 γεγονός. T, ἄμεσον ἀρχὴν εἶπεν ἀντὶ τοῦ ᾿ ἔσχατόν τι | ὁρίσαν τὰ ἐσόμενα 10r 
e) "e » ^ cues A ^ v 
dq οὗ ἢ ἄνοδος ἐπὶ τὰ πρὸ αὐτοῦ ἐσόμενα. ἣ ἀρχὴ ἄμεσος ληπτέα 

M , ἀντὶ τοῦ “πρότασίς τις χωρὶς μέσου, Tr ἀρχή ἐστι τοῦ συλλογισμοῦ᾽. 
δείχνυσι δὲ τὴν εἰρημένην ἀχολουϑίαν οὕτως ἔχουσαν χαὶ ἐπὶ τῶν ἔργων 

τε xal πραγμάτων τῶν τε ἤδη γενομένων xat τῶν ἐσομένων. 

10 p. ϑῦν88 ᾿Επεὶ δὲ δρῶμεν ἐν τοῖς γινομένοις χύχλῳ τινὰ γένεσιν 
οὖσαν 

Εἰπὼν τίνα μὲν τάξιν ἔχει τὸ αἴτιον ἐν τοῖς χυρίως αἰτίοις, ἃ xai 10 
΄ , m , 3219 ^ - , ^ 

δμόγονα sime, τίνα δ᾽ ἐν τοῖς ἐφεξῆς γινομένοις, xal δείζας ἐπιμαρτυρού- 

uzvq τὰ δεδειγμένα xal ἐπὶ τῶν ἔργων, ἐπεὶ χαὶ τῶν ἔργων xal τῶν qt 
, , e ^ , —- e 

15 νομένων ἐστί τινα (ἃ) xai ἀντιστρέφει ὡς μὴ μόνον τῷ ὑστέρῳ ἕπεσθϑαι 
-— ' 5 - ' * ^ δὶ - , ' , , , , MJ « 

τὸ πρὸ αὐτοῦ γεγονὸς ἀλλὰ xal τῷ πρώτῳ τὸ ust αὐτό (χύχλῳ γὰρ T 

γένεσίς τινων), λέγει περὶ τούτων, τίνα δύναται ἀντιστρέφειν ὡς ἀλλήλων 
MS - , € κ᾿ 2 * * . , , S de o $x y » 

qua γίνεσϑα', xul ἐφ᾽ ὧν T, χύχλῳ γένεσις γίνεται. ὅτι ὃξ τούτου αἴτιον 
- λει ἐς 7 SEN T NT TN , C2 * B » [74 

τὸ ἐπ᾽ ἴσης αὐτὰ εἶναι xal ἀντιστρέφειν, δείχνυσι’ τὸ γὰρ εἴπερ ἔποιντο 15 
RES PES ^ , ^ ΄ Y» * 5 , 5 ' * ^ 3 » 

20 ἀλλήλοις τὸ μέσον xai ot dxpot τὸ ἐπ᾽ ἴσης αὐτὰ εἶναι xal ἀντιστρέ- 
t ^ - ὲ Η Y D - ce US Y - , , 2 ΄ ; 

qztv δηλοῖ. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς οἰχίας xai τῶν λίϑων οὐχ ἀντιστρέφει" ὁ 
΄ σ - , - zu? e - σι , »* ' - 

γάρ, εἰ ἔπεται τῇ γενέσει τῆς οἰχίας ἢ τῶν λίϑων παρασχευή, TOT xal τῇ 

τῶν λίϑων παρασχευῇ T, τῆς οἰχίας γένεσις. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ὁμογόνων, ὡς 
ze T A t "NAA 3 - Mess , a » 99 rs ἐχλ , - p. r5 δ ie 

ἔφη, αἰτίων" οὐ γάρ, εἰ ἢ τῆς γῆς ἀντίφραξις αἰτία τῆς ἐχλείψεως, ἤδη xai ἢ 

τῷ [2n ἔχλειψις αἰτία τῆς ἀντιφράξεως τῆς γῆς. φησὶ δὲ γίνεσθαι τὴν χύχλῳ δεῖξιν SUP i PDasEtas UIS γῆθεν Ὧν AUD SHSER 
' ' , Y - 2 γώ 3.19.9 ἀρ [2 , ΄ e - σ - 

xai τὴν ἀντιστροφὴν τῶν αἰτιῶν, ἐφ᾽ ὧν ἕπονται ἀλλήλοις ot τρεῖς ὅροι τοῦ 90 

συλλογισμοῦ ἐπ᾽ ἴσης ὄντες χαὶ ἄλλοτε ἄλλου μέσου τε xal αἰτίου τιϑεμένου. 

1 ἐστιν scripsi: εἶναι libri εἶναι δὴ RUa: διὸ 1, δεῖ addidi post τούτων add. 

ἐστὶ L 1. 2 χρόνον---διαιρετόν seripsi: χρόνος---διαιρετός libri (pov ὃ in ras. U) 2 δὲ 

R: 9? Ua: οὖν L x« prius L: om. RUa ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ἐχείνων xal ἐπὶ τῶν 

ἐσομένων L συλλογισμῶν L: συλλογισμοῦ RUa 4 post χαὶ add. πάντων L 

5 ὁρίσαν τὰ ἐσόμενα scripsi: ὁρίσαντα ἐσόμενον libri 6 ἡ (ante ἀρχὴ) libri 7 ἀντὶ 

τοῦ R: αὐτοῦ Ua τις Ua: ἐστι R ἐστὶν ἀρχὴ Ua 9 ἤδη BL: εἴδη RUa 

post γενομένων add. τε κὶ 10 γενομένοις αὶ 19 γινομένοις scripsi: γίνεται RUa: 

om. L 14 post τὰ add. χαὶ R καὶ alt. L: ἐπὶ RUa 14. 15 γινομένων LR: 
γενομένων Ua 15 τινὰ L: ἀλλὰ RUa 4 addidi ἀντιστρέφοντα L μόνον 

LR: μόνω Ua 16 γεγονὸς LR: γένος Ua τῷ πρώτῳ L: τὸ πρῶτον B: τὸ à ἃ 

18 γίνεσϑαι LR: γίνεται Ua ἡ γένεσις χύχλω 1, γίνεται LR: γὰρ Ua τούτου 

scripsi: τούτων libri 19 εἴπερ Arist.: εἰπεῖν εἴπερ L: εἰπεῖν RUa 20 χαὶ prius 

om. à αὐτὰ LR: αὐτοὺς Ua 22. 23 ἤδη---παρασκευῇ LR: om. Ua 23 ἡ τῆς 

evan. L ἡ γένεσις τῆς οἰχίας Ua 24 ἔφην ἃ αἰτίων ex αἰτίου corr. L! 

οὐδὲ yàp 1, αἰτία om. ἃ 25 δὲ om. R: οὖν L 26 τὸ αἴτιον R: κατὰ τὸ 

αἴτιον, sed post τὴν L ἐφ᾽ ὧν ἕπον- evan. L ἀλλήλοις post 27 συλλογισμοῦ colloc. L 

21 ὄντες καὶ evan. L post ἄλλοτ᾽ del. ex^ L'! post μέσου del. ὅρου 1,1 τε om. L 
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5) , , D H 

ρ. 9618 Ἔστι δ᾽ ἔνια μὲν γινόμενα χαϑόλου" ἀεί τε γὰρ xal énillór 
παντὸς οὕτως 7| ἔχει ἣ γίνεται. 

Δείξας ἐπὶ τῶν γινομένων ἐφ᾽ ὦν μὲν τὴν ἀχολουϑίαν ὑγιᾶ ἐχ τῶν 
΄ , , , , , -T ἈΝ ' *, - , [4 , ' - , 

ὑστέρων ἀρχομένην, ἐφ᾽ ὧν δὲ xal ἀπὸ τῶν πρώτων, ὡς ἐπὶ τῶν χύχλῳ 
- ^ , 

{ινομένων, τὴν αἰτίαν τῶν διαφόρων ἀχολουϑήσεων ἔοιχε διὰ τούτων λέγειν. 30 
[91] 

El D ' Y ' - ΄ , ΄ o 5f , T , , 
ἐπεὶ γὰρ τὰ μὲν τῶν γινομένων χαϑόλου γίνεται; ὃ ἐξηγούμενος εἶπεν de! 

Y z, , - 

τε γὰρ xai ἐπὶ παντὸς οὕτως ἣ ἔχει 7| γίνεται (τοιοῦτον γὰρ τὸ 

χαϑόλου), τὰ. δ᾽ ἀεὶ μὲν o0, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δέ (τοιαῦτα γὰρ τὰ πλεῖστα 
Q^ τῶν γινομένων χατὰ φύσιν), ἐν μὲν τοῖς ἀναγχαίως γινομένοις ἀχολουϑεῖ 

C» 

- , ) , 

10 xal τῷ πρώτῳ τὸ μετ΄ αὐτό, οὐχ 
^ (04 

c ι δὲ ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις,. αλλ᾽ ἐπὶ 
LE ΄ , - [4 , e ' , e * SN ΄ EL 

τούτων ἢ £x τῶν ὑστέρων ὑγιὴς ἀχολουϑία, ὥσπερ xai ἐπὶ πάντων τῶν 

χατὰ τέχνην γινομένων. τῶν δὲ ἐνδεχομένων συμπερασμάτων ἐν ταῖς 
ἀποδείξεσιν ἀνάγχη xal τὸ μέσον ἐνδεχόμενον εἶναι" εἰ γὰρ ἄμφω εἶεν χα- 3» 

, e , , - L ^ 

ϑόλου ai προτάσεις, τουτέστιν ἀναγχαῖαι, (ἀνάγχη) πάντως εἶναι χαὶ τὸ 
- [4 [4 RJ ' 

15 συμπέρασμα ἀναγχαῖον: ὑπόχειται δ᾽ ἐνδεχόμενον εἶναι. ὡς ὃ ἐπὶ 
I2 UA ^ ) 

ἄλλων ἄμεσοί τινές εἰσιν ἀρχαὶ συλλογιστιχαὶ [προτάσεις] (οὐ γὰρ οἷόν τ 

ἄπειρόν τινων τὰ μέσα λαμβάνεσϑαι), οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων τε 
e , * Y ΄ 4 z 

χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔσονταί τινες ἄμεσοι προτάσεις ἀρχὴν ἔχουσαι τὸ ὡς 
giis ' ^ ^ T E , ἐπὶ τὸ πολὺ Y, εἶναι ἢ γχίνεσϑαι. 

- E. 20 p. 96320 Πῶς μὲν οὖν τὸ τί ἐστιν εἰς τοὺς ὅρους ἀποδίδοται. 40 

' ΄ 5 ων ΤΑ CY ΄ Ξ eim Δ , » Τουτέστιν ἐν τοῖς ὅροις λαμβάνεται τοῖς ἐξ ὧν ὃ συλλογισμός: εἴρηχε 
σ - NERA ^ E , 

4&p ὅτι μέσος ὄρος οὗτος iv ταῖς ἀποδείξεσι λαμβάνεται. 7, ἀντὶ τοῦ εἰς 

τοὺς ὁρισμούς᾽- οἱ γὰρ ϑέσει διαφέροντες ὁρισμοὶ τῆς ἀποδείξεως xai τὸ 

e ( ἐστι τοῦ πράγματος, τουτέστι τὸ εἶναι τὸ πρᾶγμα λαμβάνουσι διὰ τοῦ 

τῷ 5 τὴν αἰτίαν τῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ λαμβάνειν. 

ρ. 98.121 Καὶ τίνα τρόπον ἀπόδειξις T, δρισμὸς ἔστιν αὐτοῦ ἢ 4 

οὐχ ἔστιν, εἴρηται πρότερον. 

^" ἃς, p m 7T ,r ^ , c , M y , , Tob τί ἦν εἶναι δηλονότι δειχτιχόν, ὡς αὐτὸς sipmxs πρότερον. ἀπό- 

δειξις μὲν γὰρ ἁπλῶς δέδειχται ὅτι μὴ ἔστι τοῦ τί ἐστιν, ὅτι δ᾽ ἐν ἀπο- 

80 δείξει λαμβάνεται καὶ OU ἀποδείξεως γνωρίζεται. ἀλλὰ xal δρισμὸς αὐτοῦ 

ὃ μὲν λέγων ἱλόγος ὁ δηλῶν τί σημαίνει τοὔνομα᾽ οὐχ ἔστι. τῶν δὲ 

2 ἢ prius Ua Arist.: om. R (B M) 9 0U μὲν R: μήτε Ua 9 γινομένων 

scripsi: γινομένην libri 6 τὰ μὲν om. R γινομένων U 8 οὔ R: οὕτω Ua 

10 zai om. a τῶ R: τὸ Ua 12 δὴ Ua 13 post ἀνάγκη add. δὴ R 

14 ἀνάγκη addidi 16 προτάσεις delevi 19 7 prius om. R 21 τουτέστιν 

Ua: τοῦ R εἴρηχε] e. 11 p. 94320 sq. 24 λαμβάνουσι scripsi: λαμβάνει libri 

25 αὐτῶν R 28 ὡς scripsi: xai libri εἴρηται Ua εἴρηκε] c. 8 p. 9221 sq. 

31 δὲ om. Ua 
97* 
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ἄλλων σημαινομένων τοῦ ὅρου χυριώτατα μὲν ἦν ὅρος λόγος ὁ ϑέσει τῆς Π0τ 
ἀποδείξεως διαφέρων᾽- διὰ γὰρ τοῦ τὴν αἰτίαν λαμβάνειν τῆς ὑπάρξεως 30 

τοῦ πράγωατος xal τὸ εἶναι τὸ πρᾶγμα ἐδείχνυξέ mz. ἤδη δὲ xal τὸ ὡς 

ἀρχὴ ἀποδείξεως xai τὸ ὡς συμπέρασμα" x«i γὰρ ταῦτα δρισμοί πως τοῦ 

5 τί ἦν εἶναι. 

, ' p.96222 Πῶς δὲ δεῖ ϑηρεύειν τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα. | I10v 

, ^ eo DE "2 * , Μέϑοδον ἡμῖν παραδίδωσι OU ἧς θηρεύειν τε 

σόμεϑα τὸν ἑχάστου τῶν ζητουμένων ὁρισμόν, ἐπεὶ 

xai εὑρίσχειν δυνη- 

μὴ οἷόν τε OU ἀπο- 

δείξεως αὐτὸν δειχνύναι. 
Ἂ 2 ' e. e. ' 2 - 2 lod , 

xai ἐπεὶ ὃ ὁρισμὸς ἐχ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι xa- 

10 τηγχορουμένων, τουτέστι τῶν ἐν τῇ οὐσίᾳ, πῶς δυνησόμεϑα λαμβάνειν τὰ 

χρήσιμα πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς ἑχάστου, λέγει. τῶν δὴ ὑπαρχόν- 

των τισὶ τὰ μὲν τισὶ μόνοις ὑπάρχει, ὡς μονάδι ἢ ἀρχὴ xol 
- ^ , , ἢ ^ ' , M » A M , 

στιγμῇ τὸ ἀμέγεϑες, τὰ δὲ xai τούτοις xal ἄλλοις xai ἐπὶ πλέον 

ἐπεχτείνεται. χαὶ τῶν ἐπὶ πλέον ἐπεχτεινομένων τὰ μὲν οὐχ ὑπερβαί- 

15 νει τὸ γένος τὸ ἐχείνου οὗ βουλόμεϑα τὰ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενα 10 

λαβεῖν, τὰ δὲ xol ἐπὶ τὰ ἀνομογενῆ ἐπεχτείνεται: οὐ γὰρ ὁμοίως ὑπαρ- 
- - SR , iH --» ᾿ ' , - * , 

χει [ἢ] τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ζῷόν τε xal τὸ λευχόν. τῶν δὴ χαϑόλου χατη- 
Ἰορουμένων ὅσα ἐπὶ πλέον λεγόμενα τοῦ προχειμένου μὴ ἐπὶ πλέον τοῦ 

, , —- 

Ἱένους αὐτοῦ ἐπεχτείνεται, ταῦτα λαμβάνονται ὡς τῆς οὐσίας αὐτοῦ xal τοῦ 

20 τί ἣν εἶναι δηλωτιχά. τῶν γὰρ ἐπὶ πλέον χατηγορουμένων τινὸς οὕτως 

μὴ μέντοι ἐχβαινόντων τὸ γένος, ἐν ᾧ ἐστιν, οὗ τὸ ἐπὶ πλέον χατηγορού- 
μενον εἴληπται, ἂν ληφϑῇ ταῦτα, ὧν ἕχαστον ἐπὶ πλέον μὲν τοῦ ὁριζο- 15 

μένου ἐστί, πάντα ὃὲ ὁμοῦ μόνῳ xai παντὶ ὑπάρχει τῷ ὀριζομένῳ, ἐχεῖνα 
τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ἐνδείξεται. xal εἴη ἂν ὁρισμὸς ὁ ix τῶν χαϑόλου τε 

95 xai χοινῶν ἴδιόν τι ἀποτελῶν. 

Ρ. 98182 Τὰ δὴ τοιαῦτα ληπτέον μέχρι τούτου, ἕως τοσαῦτα 
ληφϑῇ πρῶτον. 

Πρῶτον μὲν δείχνυσιν ὅτι ἐκ τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένων 

συντιϑέμενος λόγος ἀναγχαίως ὑπάρχει τῷ ὑποχειμένῳ, δεύτερον δὲ ὅτι 
TA 

30 xal ὁρισμός ἐστιν αὐτοῦ. δεῖ δ᾽ ἀντὶ τοῦ τὰ χαϑόλου δ᾽ ἀναγκαῖα γε- 

1 σημαινόμενον Ua τοῦ ὅρου transposui: post ὅρος colloc. RUa χυριώτατος Ua 

2 post αἰτίαν add. διαφέρειν xoi R λαμβάνει U 3 an sión? 4 τὸ om. Ua 
συμπεράσματος Ua πως om. R 8 ὁρισμόν] ὁ et cp. in ras. U οἴονται U 

9 δείχνυται U 11 ὅρους R δὲ R 12 ὑπαρχόντων Ua 7 ἀρχὴ R: τὸ 
ἀρχὴν «ai τέλος Ua 13 τὸ ἀμέγεϑες scripsi: τοῦ μεγέϑους R: τὸ μέγεϑος Ua 

14 ἐπεχτείνεται] ἐπ in ras. U 15 οὗ B: οὐ RUa τὰ R: δὲ Ua 11 7; delevi 
post Aeuxóv add. 7| Ua 19 λαμβάνονται scripsi: λαμβάνοντες 

RUa ὡς scripsi: ἃ R: πῶς Ua post οὐσίας add. εἰσὶν Ua 20 τινὸς scripsi: 

τινῶν libri 21 post γένος add. τὸ Ua οὐ libri ἐπὶ om. Ua 28 ἅμα Ua 

ἐχείνας Ua 21 ληφϑείη R (A B u) 28 (64x conicio 29 ὑπάρχων R 

29.30 xai ὅτι ὁ (ὃ om. B) ὁρισμός KR 30 τοῦ om. U τὰ, quod coniecerat Waitz 
^ 

Organ. II p. X, R: ταῦτα Ua δ᾽ om. R 

τό τε ζῶον Ua 
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τράφϑαι à x«ÜóÀou γὰρ ἀναγχαῖα᾽" ὡς 
ἐστι χὰτηγορούμενα ἀναγχαῖα εἶναι 

΄ 

λου. τό τε γὰρ τὰ ἐν τῷ τί 

φανερὸν (ὃν) τῷ δεδεῖχϑαι διὰ τοῦ 
τοῦ ἐπεὶ (02) δεδήλωται ἡμῖν ἐν 
ἄν εἴη τοῦ τὴν Ἁ πρώτην poor εἶναι 
[καϑόλου] ἀναγχαῖα. e εἴρηται uiv xa 
δὲ πρὸ ὀλίγου εἴρηχεν οὕτως" 
3.0 
ast 

τοῦτο 
. εἴη δ᾽ ἂν ἐν πρώτῳ 

10 τηγορούμενα ἀναγχαῖα 
T 

Ξιναι 
ὃ 

, 

p.9656 “τι δὲ οὐσία. 

᾿Επειδὴ μηδέπω αὔταρχες πρὸς τὸ 
χαὶ ἐξ ἀνάγχης χατηγορούμενον χαὶ εἶναι τοῦτο 

9. , M e M 

οὐσια χαὶ ορισμος 
, 

ξένο “-“. 15 ται δ᾽ ἐν τῷ τί εἴη ἂν ς 
Y , τ τ ΄ ΄ 

εἴ γε συμβεβηχός. ᾧ λόγ μέν 

ὠνομασμένον τὸ γένος" εἰ ὃξ μὴ εἴη OU 
μον. 

παρέϑετο 
2 , γι 

ἐστι πε θρούμενα χαϑόλου 

πρὸ τούτου βιβλίου, ὃ χαὶ αὐτὸς εἶπε 

eyrie ατι συναγόμενον 

ἔνια μὲν γὰρ Ἰένη ἀνώνυμα ἐστι χαὶ διὰ 

τὸ ἀναγχαῖα 

χατηγορεῖσϑαι, 

διὰ 

τοῖς ἄνω, [ὃ χαὶ αὐτὸ εἴρηται] δειχτιχὸν 

ἐστι χατηγορούμενα 
χαὶ ἐν τούτῳ 

πὶ παντὶ χαὶ 

τῷ τί ἐστι χα- 

διὰ μέσου τοῦ θόλος 

Qu τι 
- te 

ὅτι xal 

2 Lr Ξ Lars - 2 IR δὰ e ST ΡΞ ΞΕ e εἰρημένος λόγος. εἰ γὰρ μή ἐστιν ὁρισμός, MURDER: 
, —- , * 

ἴδιον οὐχ εν τῷ τι εστιν. 

ID - 

ιτεταγμένον, εἴη dv 
, ^ 

ὀνόματος δηλούμενον, ἀνώνυ- 
^ ὦ ἊΝ e Ἁ 

λόγου δηλοῦται, ὡς τὸ 

ζῷον πεζὸν ἢ ζῷον πτηνόν" ταῦτα γὰρ γένη μέν, ἀλλ᾽ τ χαϑό- 
δι , eo , ᾿ 

20 Àou γάρ, ὅταν γένος μετὰ ὃ 

αὐτοῦ, γένος αὐτοῦ 
αφορῶν 

t 6 gs οξιρημένος 

τορούμενος εἰδῶν xal οὐ 

οἰχείων εἰδῶν. εἰ xai ul, ἀεὶ 
οὐδενὶ ὑπάρχει ἄλλῳ f 
τὰ προειρημένα τῆς τριάδος. ὃ à 

χατὰ τῶν ἀτόμων τῶν ὑπὸ 
ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται, 

ΠΡ μένον τοῦ εἴδους, 
τῶν ἔπιον δρισμός ἐστι. 
λογείσϑω᾽ χέχρηται" οὐ γὰ 

To 

p.96510 Ei τοίνυν μηδενὶ 

Ὑπογράψας τὴν μέϑοδον 

2 τὸ om. R 
πρὸ τούτου R: πρώτου Ua διὰ τοῦ mp. τ. Bt 

Arist: om. R ex Arist. addidi ὃ 
εἴρηται add. οὕτως Ua 6 immo τῆς πρώτης πρὸ 

9.9 τὰ χαϑόλου ἀναγχαῖα εἶναι Ua 

δὲ 

τινος χατηγορῆται xoi μὴ ὦ ὃ 

ὃος ἘΠ τὰ γὰρ γένη 

moe 

ταῖς 

τὴν ὁριστιχὴν 

δρισυὸς 

λόγος χαὶ πλειόνων χατη- 
3 

πλέον τῶν 
, 5 παρ, VN ^ 

4e δύναμιν ἀεί. ἀλλὰ μὴν 

ἀτόμοις τριάσιν- οὐσία ἄρα 

o2 [0] δ ἄλληυ κατηγορε εἴται ἢ 

ντων αὐτῶν οὕτως ὡς 

5 — , 

πλέον εν τῷ τι ἐστι 

τοῦ εἴδους τοῦ χατὰ 

τοῦ ᾿ χείσϑω xat ὅμο- 

πάρχει ἄλλῳ. | 

, - 5 

πι τῶν a xou. ay m 
5 
Ξ 
- 

4 ὃν addidi τῷ Ua: τὸ R 

. (3b26 sq. 

αὐτὸς ἃ 

donat τοῦ ( χα 

Arist. p. 96232 9656. 10] 581 

γὰρ αἴτιον τοῦ τὰ £y τῷ τί!» 

40 

50 

ante 

ϑόλου delevi 

8 πρὸ ὀλίγου] p. 96215 11 τῶν yc R 13 δείχνυσιν scripsi: δειχνὺς libri 

16 ὦ R: τῶ a, in ras. U 18 μὲν om. Ua 90 διαφορῶν τινος scripsi: διαφόρων 

τινῶν RUa κατηγορεῖται ἃ εἴη R 21. 22 χατηγορουμένων Ua 23 εἰδῶν 

R: εἰ δ᾽ Ua 24 τέτρασιν pr. B 21 ἡϑροισμένως R 28 ἐφ᾽ R 32 τὴν 

ὁριστιχὴν μέϑοδον L τῶν LR: om. Ua post ἀτόμων add. ἤγουν εἰδιχωτάτων L 
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δείξας ὁρισμὸν ὄντα παντὸς εἴδους ἀτόμου λόγον ὃς ἔϑροισται $x τοιούτων, 11] 
- ΄ - ΄ - * 

ἃ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖται χατὰ μόνων τῶν ὑπὸ τὸ εἶδος ἀτόμων, 

χαὶ πιστωσάμενος τὸ εἶναι τοῦ προχειμένου ὁρισμὸν τὸν εἰρημένον λόγον 
- 

ix τοῦ χατὰ μόνων αὐτὸν χατηγορεῖσϑαι τῶν ἀτόμων τῶν ὑπ᾽ ἐχεῖνο, νῦν b 
- [4 , , σ 4 fe - € e NE SM b Y ^M 

9 δείχνυσιν Ott χαὶ ὃ τῶν γενῶν ορισμης απὸ t10Vy Uno τὸ γξνος εἰδῶν, ξν | 
ha 

οἷς ἐστι τῷ γένει τὸ εἶναι, εὑρίσχεται. ἐπεὶ γὰρ δρισμοὶ οὐ μόνον ἀτό- πρώ» , N h 
' ^ 5» - -- ^ , - - 

μων εἰσὶν εἰδῶν ἀλλὰ xal γενῶν, πῶς δυνησόμεϑα xal τοὺς τῶν γενῶν 
e , MJ 2 ' 

δρισμούς, ὧν εἰσι γενῶν ὁρισμοί, εὑρίσχειν; τὰ ὃὲ αὐτὰ πρῶτά τε εἴδη 

χαὶ ἄτομα ἐχ παραλλήλου εἶπεν. 

10 Ρ. 96515. Χρὴ δὲ ὅταν ὅλον τι πραγματεύηταί τις. 

Ὅτι διὰ τῶν ὁρισμῶν τῶν ὑπὸ τὸ γένος πρώτων xal ἀτόμων εἰδῶν 1 

εὑρίσχομεν τὸν τοῦ γένους δρισμόν, πρῶτον μὲν τὸ γένος αὐτοῦ λαμβάνοντες 

(ἔχει τὰρ γένος, εἴ γε δριστόν ἐστιν), ἔπειτα ὅσα χοινῶς ὑπάρχει ἐν τοῖς 

ὁρισμοῖς τῶν ἀτόμων αὐτοῦ εἰδῶν. ἃ γὰρ χοινὰ πάντων τῶν ὑπὸ τὸ γένος 

15 ἐστὶν εἰδῶν μηδενὶ ἄλλῳ ὑπάρχοντα, ταῦτα συμπληροῖ τὸν τοῦ γένους αὐτῶν 

δρισμόν: ὡς γὰρ ὃ μόνων (xotwüv) τῶν ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένων 
τὰ *, 

τῶν ὑπὸ τὸ εἶδος ἀτόμων, τοῦτο ὁρισμὸς τοῦ εἰὸους, οὕτω χαὶ ἃ μόνοις t 20 

πᾶσι toig ὑπὸ τὸ γένος ἀτόμοις εἴδεσιν ὑπάρχει ἐν τῷ τί ἐστιν αὐτῶν 

χατηγορούμενα, ταῦτα τὴν οὐσίαν συμπληροῖ τοῦ γένυυς αὐτῶν. 

- — At bI ^ , e ^ eL d , 

90 p- 96b25 At δὲ οιαιρξέσεις αι χατα τας οιαφορᾶς. 

35 , » 53 [4 »1 ^ - » e, gn 5» - , ^ 

Εἰπών, τί ἐστιν δρισμὸς xal πῶς οἷόν τε ὁρίζεσϑαι, ἐφεξῆς λέγει περὶ 
Ἂν -- ^ - ^F. ^ ^ , * PS x Es ^ em 

τῆς διαιρετιχῆς μεϑόδου, xal δείχνυσιν abt: τὸ χρήσιμον πρὸς τὴν εὕρεσιν 

τοῦ ὁρισμοῦ, πρὸς Ἰὰρ τὸ λαμβάνειν τὰ καϑόλου τε xal χαϑ᾿ αὑτὰ κατὴ- 

25 οὐσία τοῦ προχειμένου δηλοῦται" ἐχ γὰρ τῆς διαιρέσεως τῆς χατὰ τὰς δια- 80 
i μ i i 

φορὰς τοῦ γένους, οὗ εἶδός τι ὁρίσασϑαι ζητοῦμεν, τὰ ἐν τῷ τί ἐστι 

χατηγορούμενα ληψόωυεϑα τοῦ προχειμένου. χρήσιμοι 9 αἱ διαιρέσεις, εἰ [Ἢ oy ϊ τ h 4 i i 9 
, 

x«i μηδὲν δειχνύουσι συλλογιστιχῶς, πρὸς τὸ ἀϑροίζειν ἐξ αὐτῶν τὸ τί 

1 εἶναι 1, ἀτόμιο. scripsi: ἀτόμων libri λύγον ὃς LR: λόγων ὡς Ua 

9 δρισμοῦ LR 4 μόνων LR: μόνον Ua αὐτῶν LR: αὐτὸ a ante χατηγο- 

ρεῖσϑαι add. ὃν Ua: om. LR ἐχεῖνα LR 5 ὅτι LR: om. Ua ἐν---Ο γένει 

om. L 6 τὸ (τῷ U) εἶναι τῷ γένει Ua 0. 1 εἰσὶν ἀτόμων εἰδῶν ἤγουν εἰδικωτάτων, 

ἀλλὰ χαὶ τῶν τούτων γενῶν L 8 ὁρισμοί om. L γε L: τῷ Arist. εἴδη LUa: 

εἴδει αὶ Arist. 12 τὸ γένος αὐτοῦ LR: inv. ord. Ua 18 ὑπάρχουσιν LR 14 post 

γένος add. ἄτομόν Üa: om. LR 15 ἐστὶ post εἰδῶν colloc. L: εἰσὶν R ὑπάρχοντα 

L: ὑπάρχει RUa ταῦτα om. LR αὐτῶν ex ἀετῶν corr. L! 16 μόνον LUa 
χοινὸν addidi ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορουμένων post 11 ἀτόμων colloc., alt. τῶν om. L 

17 post τοῦτο add. ὁ L μόνοις L: μόνως RUa 18 πᾶσι om. L 18. 19 za- 

τηγορούμενα αὐτῶν L 28 τε om. LR αὑτὸ L 25 τὰς L: om. RUa 

26 οὗ τὸ εἶδος, om. τι L 21 immo δὴ 
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ἐστι xal τὸν ὁρισμόν" τοῦτο γὰρ εἶπε τὸ συλλογίζεσϑαι. χρήσιμοι δὲ ΠῚ- 
xai πρὸς τὴν τάξιν τῶν ἐν τοῖς ὁρισμοῖς λαμβανομένων xal πρὸς τὸ 
μηδὲν παραλιπεῖν. 35 

p.96»32 Ei γὰρ ἅπαν ix δύο ἐστὶ xal ἕν τι τὸ 

Τουτέστιν εἰ χατὰ τὴν διαίρεσιν ἅπαν τὸ ἐχ τῆς διπιβεσεῶς λαυβανό- [2 

, eov - μενον xal συντιϑέμενον τῷ διῃρημένῳ ἕν τι γίνεται χαὶ qévog τοῦ μετ 
ausx M E E cc δ ἃ 4 A. "a eo) e , αὐτὸ χαὶ £x τούτου τοῦ γινομένου ἐχ τῆς συνθέσεως ἢ διαίρεσις γίνεται, 

^ Ld 0 L4 , ^ la * ΕΟ δῆλον ὡς ἀεὶ ἢ δευτέρα διαίρεσις εἰς ἐλάττω ἔσται i οὐχ ἔσται πρῶτον 
ν x 3*3) ^ Ἃ moq19^ . € - , - ΄ * , 

τὸ &m ἔλαττον Gy τοῦ ἐπὶ πλέον ὄντος ἐν τῇ συνθέσει τῶν εἰληυμένων. 40 
10 ἐπειδὴ δ᾽ ἢ διαφορὰ xa8 αὑτὴν λαμβανομένη οὐ δοχεῖ à 1 y 

γορεῖσϑαι, διὰ τοῦτο Guvitüsu£vry ibi τῷ τεμνομένῳ ἕν τι εἶπε γίνεσϑαι 
» 5» “"» , * - 

χαὶ οὕτως ὡς ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορεῖσϑα! τῷ ἕν τοῦτο γίνεσϑαι Ἴξνος τοῦ 

uet αὐτὸ xal πάλιν διαιρεῖσθαι. διὸ χρήσιμος ἢ διαίρεσις τὴν τάξιν ταύτην 
Id E 

, 

διαιρέσεως γινομένου πρῶτον -ῷ 
Φ c^ Ἵ-" [0] - o x εὶ o c ΓΝ D εὶ "e 

Ostxvüga* ἀεὶ γὰρ τὸ διαι 

15 ληφϑήσεται. 

b m ^"^ , * , » - ^ 

p.96»34 Ἢ ὅ τι δήποτέ ἐστι τὸ ἕν γινόμενον, αναγχαῖον διελό- 45 

0. (n^ a εἰ - *x δ 

E 

μενον αἰτεῖσϑαι. ἔτι πρὸς τὸ μηδὲν παραλιπεῖν τῶν ἐν τῷ τ 

« 

adn τοῦ ἀνάγχη πρῶτον διελόμενον αἰτεῖσϑαι xal λαμβάνειν 2 

ιαιρέσεως τὸ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον τοῦ προχειμένου᾽" τὸ qp εἰ 
3 

e? t ἀποδείξεως λαμβάνειν αἰτεῖσϑαι λέγει. 

" UJ H - * - , 
p. 96» 36 Ü cav γὰρ τὸ πρῶτον ληφῦῇ qevos. 

Δείξ c UM LAE E 3 v CANT. -— 5$ [2] , e , 

είξας, ὅτι πρὸς τὴν τάξιν τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ λαμβανομένων ἑχάστου 

χρήσιμος ἢ διαίρεσις, xai πρὸς τὸ ἁηδέν φησι παραλειφϑῆναι τῶν ὀφει- 
᾿ 2 Tn - zx - Γ᾿ Y 1 e * A Ta λόντων “ἐν τῷ ὁρισμῷ παραληφϑῆναί τε χαὶ τεϑῆναι χρήσιμον εἶναι τὴν 

τ 25 διαίρεσιν. χατὰ γὰρ τὰς οἰχείας xal προσεχεῖς ἑχάστῳ γένει διαφορὰς (εἰ : or / 
ίνεται ἢ διαίρεσις, οὐδὲν παραλειφϑήσεται" οἰχεῖαι δὲ xal προσεχεῖ is HP Πν 

διαιρουμένῳ γένει διαφοραὶ εἰς ἃς πᾶν τὸ ὑπὸ τὸ διαιρούμενον vévoc 

1 συλλογίζεσϑαι BUa Arist.: συλλογίσασϑαι LR χρήσιμον R 2 ὅροις LR 

παραλαμβανομένων 1, 9 παραλιπεῖν LR Arist.: παραλείπειν Ua (D) 9 τῆς om. L 

6 ὄν 1, 8 ὅτι [᾿ ἔσται αἰΐ. ΚΒ: ἐστι Ua 11 αὐτῶ 1, εἶπε 

LR 12 xai om. L ὡς BL: om. RUa τῷ alt. L: τὸ RUa 

ἕν τοῦτο LR: ἐν τούτω Ua Ἱένος LR: γένους Ua 14 δειχνῦσα LR: δειχνύουτα 

Ua 16 τὸ ἐγγινόμενον Ua 11 post αἰτεῖσϑαι add. τουτέστι τὸ ἐχ διαιρέσεως 

ὁριζόμενον καὶ ὡς ἕν γινόμενον, ἀναγχαῖον. αἰτεῖσϑαι τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνοντας ἕν ἔχαστον 
ἐχείνων ὡς ὁμολογούμενον, ἔτι «x. om L 22 τὴν ἐν--λαμβανομένην R 28 παρα- 

λειφῦτναι corr. L!: παραληφϑῆναι RUa, pr. L 25 εἰ addidi 26 ἡ διαίρεσις L: 

τῇ διαιρέσει RUa post οὐδέν add. φησί L παραλειφῆήσεται L: παραληφϑήσεται 

RUa 21 ὑπὸ τὸ διαιρούμενον BL: ὑποδιαιρούμενον RUa 
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- — , , 

ἐμπίπτει: εἰ γὰρ μὴ αἵ προσεχεῖς αὐτῷ λαμβάνοιντο διαφοραί, πολλὰ ἄν 1Πν 
παραλείποιτο. ἔδειξε δέ, τίνες οἰκεῖαι xal προσεχεῖς διαφοραὶ xal τίνες οὐχ 
οἰχεῖαι, OU ἃς xal παραλείπεταί τινα, διὰ τοῦ παραδείγματος. 

p.9732 “Ὁμοίως δὲ xal τῶν ἄλλων ἑχάστου, xal τῶν ἔξω γενῶν 5 

5 xal τῶν ὑπ᾽ αὐτό, οἷον ὄρνιϑος, εἰς ἣν πᾶς ὄρνις, xal ἰχϑύος, 
εἰς ἣν πᾶς ἰχϑύς. οὕτω μὲν οὖν βαδίζοντι ἔστιν εἰδέναι ὅτι 

οὐδὲν παραλέλειπται. 

Ἁ , Ἔξω γένη ἣ τὰ ἀνωτέρω xal χοινότερα αὐτοῦ τοῦ ζῴου, ob ἐμνη- 
σ μόνευσεν, ἢ ἔξω τὰ ἕτερα xal χεχωρισμένα τοῦ ζῴου xal τῆς οὐσίας, ὧν 

10 εἴη ἂν τὰ ὑπὸ τὰς ἄλλας χατηγορίας. ἣ τῶν ἔξω xai τῶν ὑφ᾽ αὗτά 10 
ἀντὶ τοῦ “τῶν μὴ ὑπαλλήλων ὄντων ἀλλὰ χεχωρισμένων᾽" τοιαῦτα γὰρ ἥ τε 
ὄρνις xal ὃ ἰχϑύς. 

p.97a5 ᾿Αλλως δὲ xal παραλιπεῖν ἀναγκαῖον xal μὴ εἰδέναι. 

Εἴτε παραλέλειπται εἴτε μή. T “οὐδ᾽ ὀρίζεσϑαι δύναται οὐδ᾽ ἔχειν 

15 τὴν χατὰ τὸν ὁρισμὸν γνῶσιν᾽. 

». 9116 Οὐδὲν δὲ δεῖ τὸν ὁριζόμενον xai διαιρούμενον. 

Σπευσίππου ταύτην τὴν δόξαν Εὔδημος εἶναι λέγει τὴν ὅτι δρίσασϑαι 
ἀδύνατόν ἐστί τι τῶν ὄντων μὴ πάντα τὰ ὄντα εἰδότα. ἐπεὶ δὲ δοχεῖ 
πιϑανότητά τινα εἰσφέρειν, τίθησιν αὐτήν. ἔστι γὰρ 6 λόγος ὁ τοῦτο 

20 οἰόμενος δειχνύναι τοιοῦτος" δεῖ τὸν δριζόμενόν τι εἰδέναι τὴν πρὸς τὰ 

διαφέροντα αὐτοῦ πάντα διαφοράν: οὗ μὲν γὰρ μὴ διαφέρει τι, τούτῳ 30 

ταὐτόν ἐστιν, οὗ δὲ διαφέρει, ἕτερον. τὸν δὴ ὀριζόμενόν τι ὡς δια- 

φέρον τῶν deo» δεῖ εἰδέναι αὐτοῦ τὰς διαφορὰς αἷς τῶν ἄλλων διαφέρει" 
' uj yàp εἰδώς τις τοῦτο xal τὸ ταὐτὸν ἕτερον xal τὸ ἕτερον ταὐτὸν ἣγή- 

m b σεται. οὕτως δ᾽ οὐδ᾽ ἀποδώσει τὴν οἰχείαν τινὸς οὐσίαν: dy γὰρ οὕτω τ σι 

Ν τύχῃ, οὐδὲν χωλύει τὸν ἀποδιδόμενον λόγον χοινὸν εἶναι xol ἄλλων τινῶν. 

ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὴν πρός τινα διαφορᾶν τινος εἰδέναι μὴ εἰδότα χἀχεῖνα 
ὧν τὸ προχείμενον διαφέρει. δεῖ ἄρα πάντα εἰδέναι τὸν ὁριζόμενόν τι, 25 

΄ ΄ 

xal γὰρ xai τοῦτο (ὃ) δρίζεται 6 ὁριζόμενος (πῶς γὰρ dv αὐτὸ ὁρίσαιτο :) 

1 αἱ L: om. RUa post λαμβάνοιντο add. καὶ L 2 παραλίποιντο R 50g 
αὑτό Ua (D) 5.6 πᾶς--πᾶς R (D): πᾶς---ὅπας Ua: ἅπας---ἅπας Arist. T rapa- 
λέλειπται B. Arist. : παραλείπεται RUa 8 οὗ om. R 10 an ὑπ᾽ αὐτάν χαὶ---αΟὑτά 

om. L 11 τῶν L: χαὶ RUa post χεχωρισμένων add. xai μὴ ὑπαλλήλων Ua 

δὲ Ua 14 fort. Et «t 7, om. R οὐδ᾽ ὁρίζεσϑαι R: οὐ διορίζεσθαι Ua 
μηδὲ δύνασθαι ὁρίζεσθαι L 15 τὸν ὁρισμὸν LR: τῶν ὁρισμῶν Ua 16 δὲ om. U 

(B Riec, pr. u) 17 σπεύσιππος R: ὦ supra oe ser. U ἄδηλον R 

17.18 ἀδύνατόν ἐστιν ὁρίσασϑαί Ua 19 εἰσφέρειν om. Ua 21 μὲν Ua: μοι R 
92 δὲ ὁριζόμενόν a: διοριζόμενόν U 28 τὰς αὐτοῦ R 25 οὗτος (ante 0") R 

28 ὡς Ua 29 «xai alt. om. Ua τοῦτο ὃ scripsi: τούτω RUa 
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xai τἄλλα πάντα ὧν ὡς ἕτερον ὃν αὐτὸ ὁρίζεται. ὅτι δὲ μὴ ὑγιὴς 6 λόγος IMIv 
οὗτος μηδ᾽ ἀνάγχη τὸν δριζόμενόν τι πάντα τὰ ὄντα εἰδέναι, δείχνυσι. 

. 91411 Πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο ψεῦδος. 

Οὐχ εἴ τί τινος διαφέρξι, ἕτερον τοῦτο εὐθὺς ἐχείνου: τὸ γὰρ ἕτερόν 80 
5. τινὸς οὐ χατὰ πᾶσαν διαφορὰν ἕτερον (πολλὰ γὰρ ὁμοειδῇ ὄντα 

ἀλλήλοις διαφέρει ἀλλήλων) xai οὐχ ὑγιὲς ἁπλῶς τὸ τὰ διαφέροντα ἀλλή- 
λων ἕτερα εἶναι, ἀλλὰ δεῖ προσχεῖσθϑαι τὸ χατ᾽ οὐσίαν. τὰ γὰρ xac 
οὐσίαν xai διαφορὰν εἰδοποιὸν διαφέροντα ἕτερα, οὐ τὰ χαϑ᾽ ἡντιναοῦν" 
ἐπεὶ xal χατὰ τὰ συμβεβηχότα μυρίαι διαφοραὶ ἐν τοῖς ὁμοειδέσιν, ἀλλ᾽ 

10 οὐ διὰ τοῦτο ἕτερα ἀλλήλων (εἰ γὰρ ἕτερα ἀλλήλων), xat οἱ λόγοι αὐτῶν 

xai ἢ οὐσία ἕτερα. 

Ρ.91114 Εἶτα ὅταν λάβῃ τὰ ἀντιχείμενα xai τὰ ἑξῆς. 35 

, Ὅ MJ , 5 - ἰδέ ἘΠΕῚ ΄ FX Ἁ μὴ 

τι μὴ παντὰ αἀναγχαιον εἰόξναι τὸν ορίςομξνον τι Xa οιἰαιϊιρουυξνον 
D D 

Ἁ 5 

; 

προσχρώμενον τῇ διαιρετιχῇ. ὅταν γὰρ λάβῃ ἐν τῇ διαιρέσει τὰ ἀντι- 40 

15 χείμενα χατὰ τὰς διαφοράς, λάβῃ δ᾽ οὕτως τὰ ἀντιχείμενα ὡς πᾶν 

ἐμπίπτειν τὸ ὑπὸ τὸ γένος τὸ διῃρημένον ἐν τῷ ἑτέρῳ τῶν ἀντιδιῃρημένων, 
Ἰνώριμον δ᾽ Tj xal τὸ ζητούμενον ἐν ποτέρῳ, τοῦτο λήψεται, χἂν μὴ γνω- 
ρίζῃ πόσα καὶ τίνα ἐστὶ τὰ ὑπὸ τὰς ἀντιδιῃρημένας διαφοράς" οὐ γὰρ ἐχ τοῦ 
εἰδέναι, πόσα xal τίνα τὰ (λογιχὰ καὶ τὰ) ἄλογά ἐστι, γνώριμον ὅτι ὁ ἄνϑρωπος 

20 λογιχός, ἀλλ᾽ ix τοῦ εἰδέναι ἐν τίνι ἐστὶ τὸ εἶναι λογιχόν. τὸν αὐτὸν τρόπον 
χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων διαφορῶν" ἄν γὰρ οὕτω προϊὼν χατὰ τὴν διαίρεσιν τὴν 4 

εἰς τὰ ἀντιχείμενα γινομένην ἔλϑῃ εἰς ταῦτα ὧν μηχέτι ἐστὶ διαφορά 
(τοιαῦτα δέ ἐστι τὰ ἄτομα εἴδη), δῆλον ὡς ὁρισμὸν ἐκ τῆς συνθέσεως τῶν 

διαφορῶν, ἐν αἷς ἔλαβεν εἶναι τὸ ζητούμενον, ἕξει οὐχ εἰδὼς τίνα xal πόσα 

25 ἐστὶ τὰ ὑπὸ τὰς ἀντιχειμένας διαφορᾶς. 

p.97419 Τὸ δ᾽ ἅπαν ἐμπίπτειν εἰς τὴν διαίρεσιν, dv ἢ ἀντι- 
χείμενα. 

00 MJ ἐ; - "A ΄ ^ - * L4 , E , PT MEER ἘΠ Ξ b γὰρ ἐχ τοῦ εἰδέναι πάντα τὰ τῶν ζῴων γένη γνώριμον γίνεται τὸ 50 
“πᾶν ζῷον ἢ λογικὸν ἢ ἄλογον᾽, ἀλλ ἐχ τοῦ εἰδέναι ὅτι μηδέν ἐστι τούτων 

80 usrató. 

p.97421 ᾿Ανάγχη γὰρ ἅπαν ἐν ϑατέρῳ. 

Τοῦτο οὐχ ἀργῶς προσέϑηχε᾽ δύναται γὰρ ἄμεσος μὲν ἢ διαίρεσις 

8 οὐ τὰ Ua: ὄντα R 9 «xai om. Ua χατὰ om. R τὰ om. U 10 ei —4X). ov 

addidi 15 πάντα a 16 τὸ primum R: τὰ Ua 19 λογιχὰ καὶ τὰ addidi 

19. 20 λογιχὸν Ua 20 τὸ εἶναι λογιχόν deleverim 28 ὁρισμὸς ἃ 24 ἔλαβε τὸ R 

25 ci  R 26 τὰ δ᾽ ἅπερ πίπτειν U 29 ἢ prius om. B 32 piv post δύναται 

colloc. R 
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γεγονέναι μὴ οἰχεία ὃὲ τῷ προκειμένῳ γένει" τὸ γὰρ ὁλόπτερον ol σχι- 
, A » * - * ^ 

ζόπτερον εἰ xai ἄμεσα ἐπὶ ζῴου πτηνοῦ, ἀλλ᾽ οὐχέτι τῷ ζῴῳ | συντεϑέντα 1I2r 
πάντα τὰ ζῷα περιλήψεται τῷ μὴ ζῴου οἰχεῖα εἶναι. 

p.97a423. Εἰς δὲ τὸ χατασχευάζειν ὅρον διὰ τῶν διαιρέσεων xal 

5 τὰ ἑξῆς. 

R S o ΄ c ^ JU Ln EY H - e a2 

Εἰπὼν ὅτι χρήσιμος ἢ διαιρετιχὴ μέϑοδος πρὸς τὴν τῶν δρισμῶν 10 
ἀπόδοσιν, εἰ χαὶ μὴ πρὸς συλλογισμόν, νῦν λέγει τίνα χρὴ παραλαμβάνειν 

τε χαὶ φυλάττειν τὸν βουλόμενον διὰ τῶν διαιρέσεων χατασχευάζειν 
ὁρισμόν. χατασχευάζειν δὲ ὅρον εἶπεν οὐ τὸ ἀποδειχνύναι: οὐδὲ γὰρ 

(0 ἔστιν ἀποδεῖξαι ὅρον: οὐδὲ γὰρ πᾶν, εἴ τι χατασχευάζεται, τοῦτο xal ἀπο- 
€ 

δείχνυται. χατασχευάσαι οὖν τὸ εὑρεῖν τε xoi covüsivat xal ἀποδοῦναι 
T 

εἶπε. τὸ δὲ διὰ τῶν διαιρέσεων προσέϑηχεν" εἰσὶ γάρ τινες ἀποδεδο- 
μένοι ὅροι οὐχ ἐχ διαιρέσεως, ὡς οἱ τῶν πρώτων γενῶν" οὐ γὰρ οἷόν τε 16 

τοὺς τούτων λόγους ἐχ διαιρέσεως ἀποδοῦναι, εἴ γε xal αὐτοὶ ὅροι. τριῶν 

ι8 δέ, φησί, δεῖ στοχάζεσϑαι τοὺς διὰ τῆς διαιρέσεως χατασχευαάζηντάς τε 
χαὶ ἀποδιδόντας τοὺς ὅρους, πρῶτον μὲν τοῦ λαβεῖν τὰ χατηγορούμενα 

ἐν τῷ τί ἐστι" ταῦτα δέ ἐστι τό τε γένος xal αἱ διαφοραί: δεύτερον τῆς 

τούτων τάξεως, τί πρῶτον χαὶ τί δεύτερον, τρίτον ὅτι πάντα ταῦτα 

συντεϑέντα 6ptguós ἐστι τοῦ προχειμένου xal οὔτε ἐνδεῖ τι οὔτε περιττεύει. 

20 p. 97435. “Ὅτι δὲ πάντα ταῦτα, φανερόν. 20 

[7 , - ' , , e e , - , 
τι πάντα ταῦτα, τὰ εἰλημμένα τε οὕτως ὡς ἐν τῷ τί ἐστι χατη- 

γορεῖσϑαι xal τεταγμένα οὕτως ὡς τὰ πρῶτα τοῖς μετὰ ταῦτα ἕπεσϑαι, 
δρισμός ἐστι τοῦ προχειμένου. 

Ρ. 97:1 81 Τοῦ δὲ τελευταίου μηχέτι εἶναι δια φορᾶν. 

Te ^ ^ Ld € AE ΄ E 3. M , Ld *, , ^M . - 

ὁ μὲν πρῶτον prüiv ἁρμόζει ἐπὶ μόνων τῶν ἀτόμων εἰδῶν: ταῦτα i] [224 

, . 

γὰρ οὐχέτι διαφοραῖς διαιρεῖται" ἀδιάφορα γὰρ xar εἶδος. τὸ δὲ δεύτερον 

ῥηϑὲν χοινότερόν ἐστιν" οὐ γὰρ μόνον ἐπὶ τῶν ἀτόμων εἰδῶν ἁρμόζει ἀλλὰ 
χαὶ ἐπὶ τῶν ὁριστῶν γενῶν. εἰ γὰρ xal ὅτι μάλιστα εἴη τις τῶν εἰλημ- 

᾿ - ^ ^ ΄ ) T μένων xai συντεϑειμένων τῷ πρώτῳ γένει διαφορὰ διαιρετιχή, ἀλλ᾽ οὖν, ἂν 30 
X UA) ) , € Pow € Af 5 ^ , » ) , 3 ΞΕΟῪ m" [ὃ ἊΣ , 

30 ἢ ὃ βουλόμεϑα ὁρίσασϑαι xoi ὁ ἀποδεδομένος λόγος ταὐτὸν τῷ εἴδει, οὐχέτι 

διελοῦμεν. 

| οὐχ R 2 érl om. R ὃ εἶναι om. Ua T προπτυλλογισμὸν B νῦν om. R 

1. 8 παραφυλάττειν---λαμβάνειν Ua 9 οὐ τὸ ἀποδειχνύναι εἶπεν Ua 10 πάντως sive 

ó τι conicio 11 δοῦναι R 16 πρῶτον μὲν R: ἃ μὲν U: ἅμα ἃ 17 δύο Ua 

18 συντεϑέντα B: συντιϑέντα RUa 19 τι om. R 20 δὲ πάντα R. (D n), πάντα post 

ταῦτα colloc. U: 0" ἅπαντα a Arist. 21] ὡς om. ἃ 21.22 χατηγορούμενα Ua 
j 

22 immo μετ΄ αὐτὰ 29 συντεϑειμένων scripsi: συντιϑεμένων libri 30 ἣν Ua. 
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p.971b2 Ἢ γὰρ γένος ἡ διαφορὰ dv εἴη. 1I2r 

^ 

“Ὅτι οὐδέτερον τούτων λείπει τῷ πάντα χατὰ τὴν συνέχειαν τῆς τῶν 35 
-—- - , -Ὁ- L] - " 

γενῶν διαιρέσεως εἰλήῆφϑαι. τό τε γὰρ πρῶτον γένος ἦν, xal τοῦτο μέτὰ 

rop διαφορῶν συλλαμβανόμενον Em τῆς τελευταίας 

cQ 

Zt 

b διαιρούμενον διαιρεῖσϑαι ὡς γένος διὸ γένος μὲν οὐ det ἀλλὰ μὴν 

οὐ οὐδὲ διαφορά τις᾽ πᾶσαι γὰρ χατὰ τάξιν εἰσὶν εἰλημμ, ὃ 
ΡΥ πὰ e ΄ 5 ' HJ TN ΄ ΄ ^ - 
ἡμᾶς ὑπερβεβηχέναι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὑστέρα τις ὀφείλουσα προστεῦτναι 

παρεῖται" οὐ γὰρ ἂν ἔτι ἦν 
la] 

T 
PNE , , , ) Ἃ ΄ 3 ^N , M - εἰ ἔλειπέ τις διαφορά, dÀX ἣν dv 6 ἀποδεδομένος λόγος γένους τινὸς τοῦ 

p 
* d 3 *, - ^ p ET. , ^X - Y. L 

10 δριστοῦ, οὐχ αὐτοῦ τούτου ὃ δριζήμεϑα. τὸ τένος δὲ τοῦ οἰχείου εἴδους 

6 
c ' bj , - y^ * , [4 Ld , - - 

Ξτερὴν χα! ἐμὴ dde. τῷ εἰῶξι " ὧν γὰρ διαφξοοντες t 00tGu.0t, C404 τῷ 

[OS 

» c ^Y 2 T^ 3 ^o , 
εἴδει ἕτερα" ἔχειτο δ᾽ ἡμῖν μηδὲν xav εἶδος ὃ ἀποδεδομένος λόγος διαφέρειν 

τοῦ ὃ ὁδριζόμεϑα. 

p.97b7 ζητεῖν δὲ δεῖ ἐπιβλέποντα. 

E Ἣν ^ ^N , ' “- ^ » Ων ' M »» ^ 

15 Εἰπὼν διὰ μέσου περὶ τῆς διαιρετιχῆς μεϑύόδου καὶ. δείξας τὸ ἀπ 
,3 — ΄ * , "» am 

αὐτῆς πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς χρήσιμον ἐπάνεισι πρὸς τὰ πρότερον εἰρημένα" 
3 [rd , - ΄ - - € * , 

Tv δὲ ὅτι ἐχ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν ὑπὸ τὸ γένος ἀτόμων εἰ 
* 
! 

' ςς - J 

εἰπε γὰρ“ τοῖς γὰρ συντιϑεμ vot; ἐχ τῶν ἄτό- ὡς γένους ὁρισμὸν λαμβάνειν" 

uev τὰ συμβαίνοντα 3x τῶν ὁρισμῶν ἔσται δῆλα᾽᾽. ἐχείνοις γὰρ συνάπτει 

30 ταῦτα χαὶ δείχνυσι πῶς τῷ προειρημένῳ τρόπῳ χρώμενοι πρὸς τοὺς τῶν 

χοινῶν δρισμοὺς xal τὰ γενῶν μὲν φαντασίαν ἔχοντα οὐχ ὄντα δὲ γένη 

ἡνωρίζειν οἷοί τ᾽ ἐσόμεϑα. ἔστι γάρ τινα, ἃ διὰ τὸ χοινοῦ τινης OÓvóuato: 

τετυχηϑέναι δοχεῖ εἶναι ὁμηγενῆ ὄντα ὁμώνυμα, ὥσπερ τὸ ὃν χοινὸν 5 

μὲν ὄνομα, οὐχέτι δὲ χαὶ πρᾶγμα" ὁμοίως xal τὸ ἀγαϑόν. οὐ δεῖ δὴ ὡς 

95 (voc τι τούτων τὸν δριζόμενον λαμβάνειν. ὅπως οὖν τοῦτο δυνησόμεϑα 

φυλάσσεσϑαι, διὰ τηύτων διδάσχει, χαὶ πῶς εὑρήσομεν τὸν τῶν γενῶν Ópt- 
προς - LI , i 

σμὸν ἀπὸ τῶν εἰδῶν. ὃ xal ἐν τοῖς ἐπάνω φϑάνει εἰρηχέναι" χάτωϑεν γὰρ 
, e - σ᾽ Ξ - ΄ ΄ 

ἀρχομένη ἢ εὕρεσις τῶν ὁρισμῶν, χαϑὰ ὑπογράφει. 

i SS MW 4 E LE NA b ὦ ΣΎ ΝΣ ces ^ , " 

p.97»24. Et δὲ μηδέν, εἴδη δύο dv εἴη τῆς μεγαλοψυχίας. 10 

- MAJ , ^ ^ Ld UU Ἵ * L4 

30 Τοῦτο εἶπεν οὐχ ὡς εἴδη Ἰένους λαμβάνων (οὕτως γὰρ ἂν χαὶ ἢ 

μεγαλοψυχία γένος ἦν εἴδη ἔχουσα bón), ἀλλ᾽ ὅτι ὁμώνυμος T, μεγαλοψυχία. 

2 τῷ R: τὸ Ua 4 ἐποίει Ua: «al ποιεῖ R: ποιεῖ B γένει ἃ 5 ὡς γένος 

διαιρεῖσϑαι Ua 6 post χατὰ add. τὴν Ua 8 παρείαται Ua ἂν om. R 

τό om. Ua 9 ἀποδεδομένος scripsi cf. vs. 12: ἀποδιδόμενος RUa post εἰ add. 

ἔτι Ua ἔλιπέ B γένη αὶ 12 ἀποδιδόμενος Ua 10 ἐπάνεισιν ἐπὶ Ua 

18 εἶπε] p. 96521 90 χρώμενοι scripsi: χρώμενος Ua: χρώμεϑα R 21 τὰ] γὰρ D 

«φαντασίας ἔχοντες R 22 τὸ om. Ua 21 οὐ Ua: οὐδὲ R δὴ om. B 25 τοῦτο 

Ua: τούτω R δυνησώμεϑαϊ᾿ἃ 20 τὸν om. αὶ ΟἿ ἐν τοῖς ἐπάνω] p. 96b 15 sq. 

28 fort. (ἦν) f 29 δύο ἂν εἴδη Ua: δύο εἴδη ἄν Arist. 31 ἣν om. R ἀλλ᾽ ἔστιν KR 
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p.97b26 Αἰεὶ δ᾽ ἐστὶ πᾶς ὄρος καϑόλου. 112v 

᾿Αφορίσας, ὅσα παραχολουϑεῖ τοῖς δρισμοῖς, xal ὧν δεῖ στοχάζεσϑαι 15 
τοὺς δριζομένους λέγει. 

p.97b28 Διὸ δεῖ ἀπὸ τῶν χαϑ᾽ ἔκαστα ἐπὶ τὰ χαϑόλου μετα- 

βαίνειν. [51] 

d 9. x» , *, M ' LI ^ v v , a 

Καϑ᾽ £xacta λέγει οὐ τὸ τὶ xal τὸ ὄντως ἄτομον (μαχόμενα γὰρ 
dy λέγοι τοῖς προειρημένοις) ἀλλὰ τὸ ἄτομον εἶδος: τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς 
ὀριστοῖς τὸ xaÜ' ἕκαστον: ὡς γὰρ ὁριστὸν xal xa! ἕχαστον, οὐχ ἁπλῶς. 
"^ M $ Ν ^ 7 MJ ^ 5 - "ALS - 3 , ' iJ » ὃ xal αὐτὸς ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν 7, ἐν τοῖς ἀδιαφόροις" τὰ γὰρ μηχέτι 20 

10 εἰς εἴδη διαιρούμενα ἀδιάφορα χατὰ τὰς χυρίως διαφοράς. ῥᾷον δ᾽ δρίσα- 
v ) - - ΄ 

σϑαι τὸ ἄτομον εἶδος, ὅτι τὰ x«U ὧν τοῦτο χατηγορεῖται φανερώτερα εἰσι 

τῶν εἰδῶν ὧν τὸ γένος χατηγορεῖται. ἀπὸ δὲ τῆς τῶν ὑποχειμένων χοι- 
, ' , m 5 , Ld - 

νότητος xai ταυτότητος ἐδείχϑη αϑροιζόμενος 6 δρισμὸς τῶν χατηγορου- 

μένων. εἰ δὴ γνωριμώτεροι οἱ τῶν εἰδῶν ὁρισμοὶ T, οἱ τῶν γενῶν, ἀπὸ τῶν 

15 εἰδῶν χρὴ μεταβαίνειν ἐπὶ τὸν τῶν γενῶν δρισμὸν χαϑ’ ὃν εἴρηται τρόπον, 25 

οὐχ ἄνωϑεν διαιρουμένους ἀλλὰ χάτωϑεν συντιϑέντας. 

p.97b29 Καὶ γὰρ αἱ ὁμωνυμίαι λανθάνουσι μᾶλλον. 

To γὸ γερώτερα εἶναι τὰ τοῖς ἀτόμοις εἴδεσιν ὑποχεί ῥαδί ᾧ γὰρ φανερώτερα εἶναι τὰ τοῖς ἀτόμοις εἴδεσιν ὑποχείμενα ῥαδία 
Ἰνωσϑῆναι T, χατὰ ταῦτα δμωνυμία. εἰ τοίνυν δεῖ μὲν δριζομένους φυλάτ- 

20 τεσϑαι τὰς ὁμωνυμίας, εὐφυλαχτότεραι δ᾽ ἐν τοῖς εἴδεσι, καὶ διὰ τοῦτο ἄρα 
ἀπὸ τῶν εἰδῶν χρὴ τὴν ἀρχὴν τῶν ὁρισμῶν ποιεῖσϑαι. 

p.97b31 “ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι. 80 

Ὅτι ὥσπερ ἐν ταῖς ἀποδείξεσι πάντως προηγεῖται τὸ συλλογίσα- 
σϑαι (οὐ γὰρ οἷόν τε ἀπόδειξιν ἀσυλλόγιστον εἶναι), οὕτω xal ἐν τοῖς δρι- 

25 σμοῖς δεῖ εἶναι τὸ σαφές" οὐ γάρ ἐστιν ὁρισμὸς ὃ μὴ σαφὴς λόγος, εἴ γε 85 

ἐπαγγέλλεται ὁ ὁρισμὸς γνώριμον ποιῆσαι τὸ ζητούμενον. 

1 ἀεὶ B (n) 4 τὰ] τῶν U 0 χαϑέχαστον U τὸ alt. om. R ὄντως Scripsi: 

οὕτως Ua: οὗτος R ἄτονον U μαχόμεϑα R λέγη Ua 8 χαϑέχαστα 

utroque loco R post «ai add. τὸ R 9 ἀδιαφόροις Arist.: διαφόροις RUa (ἃ, pr. B) 

10 post χυρίως add. λεγομένας Ua post δὲ add. φησὶν L 110 U εἰσι L: 
ταῦτα RUa 12 ante ὧν add. δι᾿ LR 18 xai ταυτότητος om. ἃ ὁ BL: 
om. RUa 14 εἰ δὴ LR: ἤδη Ua οἱ prius post εἰδῶν colloc. L οἱ alt. om. 

LR 16 διαιρούμενος Ua 19 xav' αὐτὰ αὶ 22 δὲ R Arist.: τε Ua (d) 

26 ὁ om. R tà ζητουμένω, post quod. add. τί ἐστι Ua 
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p.97535 Καὶ οὕτως ἐπὶ τὸ χοινὸν βαδίζειν. 112v 
DÀ - ET , ΄ D , 
ὅτι οὐ δεῖ πειρᾶσϑαι ὁμωνύμου τινὸς ὁρισμὸν ἀποδιδόναι. ἐπὶ τού- 

τοις λέγει πρὸς σαφήνειαν συντελεῖν καὶ τὸ διὰ χυρίων ὀνομάτων τοὺς ópt- 40 
* —- - ^ bd , σμοὺς ἀποδιδόναι xai μὴ χρῆσϑαι μεταφοραῖς μηδὲ τροπιχοῖς ὀνόμασιν" 

5 6m ' » JJ € Jo , 2 5» € ^ , 5 ἀσαφείας γὰρ αἴτια τὰ τοιαῦτα ἐπὶ πλείονα ἐφαρμόζεσϑαι δυνάμενα. δια- 
λέγεσθαι δέ φησι τὸ διαλεχτιχῶς ὁμιλεῖν. 

p.9831 Πρὸς δὲ τὸ ἔχειν τὰ προβλήματα. 

[Παραδίδωσιν ἡμῖν διὰ τούτων μέϑοδον QU ἧς εὐπορεῖν δυνησόμεϑα εἰς 
, Α , w JH ^X , ^ , τὸ λέγειν τὰ προβλήματα. λέγειν δὲ προβλήματα ἐστι τό τε συντι- 

, , , , - - 

10 ϑέναι αὐτὰ δύνασϑαι xal προβάλλειν xal τὸ τὰς αἰτίας αὐτῶν ἀποδιδόναι, 
P ν - - , * - , 

ép οὗ xai νῦν τῷ λέγειν αὐτὸς χέχρηται, ἐπὶ γὰρ τοῦ λέγειν τὰς αἰτίας 
τῶν ζητουμένων, ὡς χαὶ προϊὼν δηλώσει: λέγει γὰρ προβλήματα ἐν οἷς 

D 

, e L4 - ΄ ΄ L4 - ΄ 

δειχνύμενα, xai f, εὕρεσις τῶν προβλημάτων xal ἢ εὕρεσις τῆς αἰτίας. 

ζητεῖται τὸ διὰ τί [ἢ] δι’ οὗ παραδίδωσι τρόπου. T ἢ ὁ ἅμα ἀμφότερα 50 

) - ΄ » ΄ - ΄ 

15 ἔστι δ᾽ αὐτῷ πολλὰ βιβλία τοιούτων προβλημάτων. πῶς οὖν εὐπορήσομεν 

τοῦ τὴν αἰτίαν ἐν τοῖς προβαλλομένοις ἀποδιδόναι, ὑπογράφει" οὐ γὰρ περὶ 
δρισμῶν ἐστιν ἃ λέγει νῦν, ὡς ῴὠήϑησαν τινες. 

^ , 

p.98313 Νῦν μὲν οὖν χατὰ τὰ παραδεδομένα xotvà ὀνόματα. 
D 

Φησὶ μὴ μόνον ἐπὶ τῶν xotvüv xal ἕν τι ἐχόντων ὄνομα χατηγορού- 118: 
20 μενον χρήσιμον εἶναι τὴν προειρημένην ἐχλογὴν πρὸς τὴν τῆς ἐν τοῖς ὃ 

προβλήμασιν αἰτίας ἀπόδοσιν, ἀλλὰ xai ἐφ᾽ ὧν οὐκ ἔστι μὲν ἕν xai ταὐ- 
τὸν τὸ χοινόν, χατ᾽ ἀναλογίαν δὲ τὴν ταυτότητα ἔχει. τὰ γὰρ διαφέροντα 
χαὶ ἐν διαφέρουσιν ὄντα ὅταν τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχῃ, πάντα τὰ ἐν οἷς 
ἐστι χοινά πως χαὶ αὐτὰ γίνεται, οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ χατὰ ἀναλογίαν. οὐδὲ 

25 γὰρ χοινὸν ἕν ἐπὶ τῶν ἐχόντων σήπιον xal ὀστοῦν xoi ἄχανϑαν, 
σ ^ - , ; , ^ zr b , , ) , ; * ὥσπερ ἐπὶ τῶν χέρατα ἐχόντων ἕν ἦν τὸ χερασφόρον, ἀλλ᾽ ἀναλογίᾳ τὸ 10 

[s] ) 5 ὦ γῶν ΄ [ΑἹ ' , » Y , - 5 - - , 

ἕν ἐπ’ αὐτῶν λαμβάνεται: Ov γὰρ λόγον ἔχει τὸ ὀστοῦν ἐν τοῖς τῶν ζῴων 
5 a e , - , , ν ^ 

ὑπόποσι, τοῦτον ἐν uiv ἰχϑύσιν ἄχανθϑα, ἐν ὃ (η΄ σηπίαις τὸ σήπιον" Éxa- 
στὸν γὰρ αὐτῶν ἐν ἑκάστῳ τῶν ἐν οἷς ἐστιν ἔρεισμα τί ἐστι. 

30 p. 98324. Τὰ δ᾽ αὐτὰ προβλήματά ἐστι τὰ μὲν τῷ τὸ αὐτὸ μέσον 
ἔχειν. 

- ' , MJ , e - ^ S ἈΠῸῦ Y» ᾿ , *, , 

Ποῖα τὰ αὐτὰ προβλήματα, ὅτι ἢ ὧν τὸ αὐτὸ αἴτιον xai μέσον ἐστί, 

4.9 ἀποδιδόναι--- τοιαῦτα om. R 6 διαλεχτικῶς Βα: διαλεχτιχῶν R 9.10 αὐτὰ 

συντιϑέναι Ua 11 αὐτὸς τὸ λέγειν Ua 13 7j prius delevi ἢ 6 κτλ. depravata 

esse intellexit Waitz Organ. II p. X 15 εὐπορήσομεν BUa: ἀπορήσομεν R 19 xotvóv 

Scripsi: χοινῶν libri 23 ἔχει B 24 οὐδὲ scripsi: οὐδὲν libri 25 ἕν ἐπὶ R: 

ἐπὶ U: ἐστι ἃ σήπιον ex Arist. scripsi itemque vs. 28: σηπίειον R: σηπηίων U: 

σηπήϊον ἃ ἄχανϑα RU 26 ἐνῆν libri 28 σηπία Ua σηπίειον R: σηπήιον 

Ua 29 τῶν Ua: τοῖς R ἔρισμα Ua 30 προβλήματί U τῷ om. a (d M) 

τὰ αὐτὰ Ua 32 3? ὅτι R xai BUa: om. R 
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xai τοῦτο Y, τῷ γένει μόνῳ ταὐτόν ἐστιν 
RE xal τῷ γένει xai τῷ εἴδει liar 

ταὐτόν ἐστιν, T, ὧν τὸ αἴτιον ὑπὸ τὸ ἕτερον αἴτιόν ἐστι, τουτέστι τὸ 20 

τοῦ ἑτέρου αἴτιον ὑπὸ τὸ τοῦ ἑτέρου αἴτιόν ἐστι. τίϑησι δ᾽ ἑξῆς xal 

τὸ χατὰ ἀναλογίαν. διὰ τούτων δὲ διδάσχει ἡμᾶς, πῶς τνωσόμεϑα 

5 ὅσα ταὐτὰ ὄντα ἀλλήληις προβλήματα μὴ δοχεῖ διὰ τὸ ἐπὶ διαφόρου 
ὕλης ἐρωτᾶσϑαι, ὡς δύνασϑαι πρὸς ἕν αὐτῶν εὐπορήσαντας τῆς αἰτίας 

ἔχειν χαὶ περὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως λέγειν. χαὶ Θεόφραστος δὲ ἐπραγματεύ- 
Gat) περὶ τὴν συναγωγὴν τῶν ὁμοίων προβλημάτων. ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν 26 

fdtopsi ἐν ἐχείνοις τίνα ὅμοια ἀλλήλοις ἐστὶ τῶν προβλημάτων: ᾿Αριστο-. 

10 τέλης. δὲ νῦν διδάσχει τίνι χρινοῦμεν τὰ ταὐτὰ ἀλλήλοις προβλήματα. 

λέγει δὴ διχῶς ταὐτὰ εἶναι ἀλλήλοις. ἣ τῷ τὸ αὐτὸ μέσον ἔχειν, 
σ 

οἷον ὅτι πάντα ἀντιπερίστασις. (02 [02 στι ὃς [εἰ] ἐπὶ τῶν τοιούτων mpo- 

βλημάτων χοινὸν μέσον ἢ τοῦ ϑερμοῦ ἀντιπερίστασις, οἷον διὰ τί χειμῶ- 

νης μᾶλλον πέττομεν; διὰ τί χαϑεύδοντες πυχνὸν ἀναπνέομεν; διὰ τί αἱ 

I5 πηγαὶ τοῦ χειμῶνος ϑερμότεραι;: πάντων γὰρ τούτων αἴτιον τὸ αὐτό, $ 
τοῦ ϑερυοῦ ἀντιπερίστασις, ὃ xal μέσος ὅρος ἐστί. χαὶ τούτων πάλιν τῶν 30 

διὰ τὸ τὸν αὐτὸν μέσον ἔχειν τῶν αὐτῶν ὄντων ὑποδιαίρεσιν ποιεῖταί τινα 

πρὸ τοῦ τὸν δεύτερον εἰπεῖν τρόπον, xaU Ov xal αὐτὸν τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις 

προβλήματα γίνεται: τῶν γὰρ τὸ αὐτὸ αἴτιόν τε xal μέσον ἐχόντων τὰ 

90 μὲν τῷ γένει ταὐτά ἐστιν, οὐ μὴν τῷ εἴδει, τὰ δὲ πρὸς τῷ γένει χαὶ τῷ 
εἴδει ταὐτὰ ἐστι. 

p.98235 Περὶ δ᾽ αἰτίου xal οὗ αἴτιον ἀπορήσειεν ἂν τις. 

"Ἤδη μὲν περὶ τοῦ συνυπάρχειν τὰ αἴτια τοῖς αἰτιατοῖς εἶπεν: ἔδειξε 
- ^ » Y - ^ - 

γὰρ τῶν μὲν ὄντων ὄντα, τῶν δὲ εγονότων γεγονότα, τῶν δ᾽ ἐσο- 

μένων ἐσόμενα χαὶ τῶν γινομένων γινόμενα τὰ αἴτια. νῦν δὲ ἀπορίαν bL Cn 

- S 2 - ^ - PE » 

τινὰ χινεῖ τοιαύτην περὶ αὐτοῦ τούτου: χεῖται xat δέδειχται ὅτι τὸ αἴτιον 
, o , M 5 * Ὁ, ^L » ÀJ δ ' “Ὁ f , e » μέσος ὅρος ἐστὶν ἐν ἀποδείξει. ἀλλὰ μὴν xal τοῦτο ὡμολόγηται, ὅτι ὄντος 45 

τοῦ μέσου πᾶσα ἀνάγχη xal τὸ συμπέρασμα εἶναι, ὥστ᾽ ὄντος τοῦ αἰτίου 

χαὶ τὸ αἰτιατόν, ὅπερ ἐστὶ τὸ συμπέρασμα, ἀναγχαῖον εἶναι. τούτου χει- 

80 μένου ζητεῖ εἰ ἀντιστρέφει, ὡς χαὶ τοῦ αἰτιατοῦ ὄντος, ὅπερ ἦν τὸ συμ- 
, E * » ὌΝ Aw AN v 4 Δ xn , » TN [4 , 

περᾶσμα, ες ἀναγχὴης χαὶ τὸ αἰτιῶν Styat, O TV μεσον. coit OS T| λύσις 

3 τὸ om. R 4 τούτων Ua: ὧν αὶ δὲ om. Ua ὃ μὴ om. R δοχῇ Ua 

7 ἐκείνην καὶ conicio λέγειν Ua: ἔχειν καὶ χαὶ, quod post δὲ colloe. Ua, trans- 

posui: om. R 8 τῆς συναγωγῆς a: τὴν αὶ ἀλλ᾽ —9 προβλημάτων om. Ua 

μὲν B: om. R 10 τὸ ταυτὸν R 11 δὲ R post εἶναι add. προβλήματα Ua: 

post αλλήλοις B τῷ R Arist.: τὸ Ua 12 παντὶ R ἀντιπαράστασις itemque 

vs. 13. 16. R ei delevit Waitz l. c.: ἡ R 11 τῶν αὐτῶν Ua: xai τούτων αὶ 

18 πρὸς τοῦτο νῦν εἰπεῖν Ua αὐτὸν τὰ Scripsi: αὐτὸς τὰ Ua: om. R 20 et 21 

τὰ αὐτά Ua 20 οὐ μὴν R: οὐχέτι δὲ xai Ua 23 τὰ αἰτιατὰ τοῖς αἰτίοις L 

εἶπεν] c. 12 p. 95210 sq. 24 τῶν δὲ LUa: τὰ δὲ τῶν R 26 τινὰ om. L 

post τοιαύτην add. ἣ a τούτου BLU: om. Ra 21 post ἐν add. τῇ L 

δείξει R 29 ἀνάγχη L 91 λύσις L: ἀπορία RUa 

tl or acm ὦ dit oiii 

duet 1. mim P ᾧ 

le 4- Pon didis e e 
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- 

ὅτι, εἰ μὲν ui συνυπάρχει τῷ αἰτιατῷ ὄντι τὸ τεϑὲν αὐτοῦ xal ληφϑὲν 118τ 

αἴτιον, ἄλλο ἂν αὐτοῦ χαὶ οὐχ ἐχεῖνο αἴτιον εἴη" δεῖ γὰρ ὄντος τοῦ αἰτια- 
τοῦ εἶναι τὸ αἴτιον δι’ ὃ τοῦτό ἐστιν: εἰ ὃὲ συνυπάρχοι, χύχλῳ ἢ δεῖξις o0 

ἔσται, χαὶ ἔσται τὸ αὐτὸ ποτὲ μὲν αἴτιον ποτὲ δὲ αἰτιατόν. 

5 p.98b16 Εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται αἴτια slvat ἀλλήλων. 

"Ow εἰ μὴ. ἐνδέχεται αἴτια silvas ἀλλήλων (τ o^ » 

pr Ts 
"EN 

a ec Ea] 

πρότερόν ἐστιν οὗ ἐστιν αἴτιον; εἰ xol μὴ x 

νοία) xal τοῦ μὲν ἐχλείπειν τὴν σελήνην αἴτιον ὁμολογεῖται τὸ ἐν 
, T - bEJ ZA ' - E] Y 

μέσῳ εἶναι | τὴν Y έ ἣν οὐχ αἴτιον 118" 

10 τὸ ἐχλείπειν, xal εἰ ἣ μὲν διὰ τοῦ aix 
; ἰτίου τοῦ ὅτ ὅ 

συνάγουσα οὐ δι᾿ αἰτίου γίνεται" ὅτι γὰρ ἐν μέσῳ ἐστὶν ἢ 1T, οἷὸ 
b Ἂ [0] 

eo 

"cO &- 

ἵ 
τῆς ἐχλείψεως, διότι δέ, οὔ. ὥστε οὐ OU ἀλλήλων ἀποδείχνυνται" ἢ γὰ 
9 , L3] avs 

ἀπόδειξις δι᾿ αἰτίου. 

15 Ταῦτα εἰπὼν xai λύσας τὴν δοχοῦσαν ἐπιφέρεσθαι ἀπορίαν χειμένου 5 
€ τοῦ συνυπάρχειν τῷ αἰτιατῷ τὸ αἴτιον, ἔδειξεν ἐξ ἑτοίμου εἰληφέναι τὸ 

D 

λαβεῖν ἕπεσϑαι μὲν τῷ αἰτίῳ τὸ αἰτιατόν, εἰ δὲ μὴ xai τῷ αἰτιατῷ 

ἕποιτο xai συνυπάρχοι τὸ αἴτιον, ἄλλο ἔσεσθαι αὐτοῦ αἴτιον xal μὴ τὸ 

χείμενον (τῷ) τό τε αἰτιατὸν xai τὸ συμπέρασμα ἐπὶ μέσῳ τινὶ xal αἰτίῳ 
, 2 ἝΞ "lea sis - [4 

et EXSUYT, τοῦτο ὑπηφε- 
, τ n * ^7 - - ^ 

20 πάντως εἶναι. ὃ οὖν ἐδύνατο ἐπενεχϑῆναι τῇ δεί 

ρει xal πειρᾶται λέγειν 7, ἐνδέχεται ἑνὸς πλείω αἴτια εἶναι; ἂν γὰρ 
ἐνδέχηται τοῦτο, ἐξ ἀνάγχης ἀντιστρέφει τῷ αἰτιατῷ τὸ αἴτιον ᾧ τε- 10 

ϑέντι εἵπετο. πάντως μὲν γὰρ a ὺ 

πάντως τῷδε δι᾿ οὗ ἐδείχθη, εἰ o Ξ 
ΞΟ Y " - ΄ ΄ * ΄ JR —9 9 er ΄ ' 

25 ἐχάστῳ μὲν γὰρ τῶν αἰτίων μέσῳ ληφϑέντι ἐξ dvd (xn; ἀχολουϑήσει τὸ 

συμπέρασυμκ τε xai τὸ αἰτιατόν, οὐ μήν, εἰ τὸ συμπέρασμα xai τὸ αἰτια- 
, 2. ἐξ 2 “ἢ LJ 4 ^ - oe ἘΞ. Y ἊΝ e. - , € P ' 

τόν ἐστιν, ἐξ ἀνάγχης ἤδη xai τόδε τὸ αἴτιον ἔσται, τῷ δύνασϑα: xal 
ἄλλο αἴτιον εἶναι αὐτοῦ, εἴ γε πλείω τοῦ αὐτοῦ αἴτια. [ἀπορήσας δὲ μή- 

l an συνυπάρχοιξ cf. vs. 3 τῷ LRU: τὸ a 2 ταὐτοῦ LR ἐχεῖνο L: ἐχείνου 
R: ἐχείνω Ua post αἴτιον alt. add. ἂν L δεῖ---ὃ ἐστιν om. L 2.9 αἰτια- 

τοῦ BLUa: αἰτίου R ὃ διὸ LUa: διὰ R συνυπάργει L ὃ δὴ, οἵη. μὴ | 

6 ἀλλήλων LR Arist.: ἀλλήλοις Ua ^ ἐστιν αἴτιον LR: inv. ord. Ua xai εἰ LR 

9 τὴν γῆν εἶναι pr. l. 1, Arist. τὸ δ᾽ L εἶναι τὴν γῆν alt. 1. LR: τὴν γῆν εἶναι 
Ua Arist. 10 τὸ Ua Arist.: τοῦ LR xai ei—1l τοῦ ὅτι om. L ἡ post 
αἰτίου colloc. a 11 5 primum Arist.: εἰ RUa (d Riec., pr. AB) αἴτιον LUa: 

ἕτερον R 12 διὰ τοῦ αἰτίου ἃ 13 διὰ τί LR ἀποδείχνυνται LR: ἀπεδείχνυντο 

Ua 16 τοῦ om. LR ἑτοίμου om. in lac. L 11 λαβεῖν deleverim μὲν 

om. L αἰτίω Ua: αἰτιατῶ LR τὸ αἴτιον L μὴν (post δὲ) B xal RUa: 

uns L 18 συνυπάρχοι LR: συνυπάρχει Ua αὐτῷ LR 19 τῷ addidi 

ἐπὶ LR: ἐπὰν Ua 20 οὖν L: om. RUa 24 τιῥδε scripsi: τόδε LRUa: τότε B 

25 μέσον Ua 26 τὸ primum om. αὶ 26.2 οὐ---αοἰτιατόν R: om. Ua 21 post 

τόδε add. καὶ Ua τῷ Ua: τὸ R 28 post εἶναι add. τοῦ R ἀπορήσας — p. 592,3 

εἶναι seclusi cf. p. 592, 10—18 δὲ om. R 
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ποτ᾿ dpa ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια elvat, ἑξῆς τίϑησι πῶς Buva. 118ν 
τὸν τὸ αὐτὸ χατὰ διαφόρους αἰτίας ὑπάρχειν πλείοσι, διὰ τούτου δειχνὺς 15 

xai συνιστὰς ὅτι τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια οἷόν τε λέγειν εἶναι.] 

p.98b19 Εἰ οὖν ἣ μὲν διὰ τοῦ αἰτίου ἀπόδειξις τοῦ διὰ τί. 

5 Ei τὸ μέν, δι᾿ οὗτινος τὸ εἶναι xai ἣ οὐσία γνωρίζεται, αἴτιον, τὸ 20 

δὲ μὴ οὕτως ἔχον οὐχ αἴτιον, τούτων δὲ τὸ μὲν ἕτερον διὰ τοῦ ἑτέρου 

Ἱνωρίζεται, οὐχέτι δὲ xal ἀνάπαλιν, οὐχ dv ὡς αἴτια ἀλλήλων εἶεν ἀντιστρέ- 
φοντα. 

p. 98»23" Ἢ ἐνδέχεται ἑνὸς πλείω αἴτια εἶναι; 

10 ᾿Απορήσας μήποτε ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια εἶναι, δηλονότι 
χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦ αἰτίου, τίϑησι πῶς δύναται τὸ αὐτὸ χατὰ 
πλείους αἰτίας ὑπάρχειν πλείοσι, διὰ τούτου δειχνὺς χαὶ συνιστὰς ὅτι τοῦ 80 

αὐτοῦ πλείω αἴτια οἷόν τε λέγειν εἶναι" εἰ γὰρ τοῦ τὸ αὐτὸ πλείοσιν ὑπάρχειν 
, " ἘΠῚ , * m": , p , » ν»»ν Ύ ' Id * πλείους αἰτίαι εἰσί, xal τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια οἷόν τε εἶναι. xai ὅτι μὴ 

ΡΞ - , - ^ 5 Ν UJ , y € , *r , 

15 τῷ αὐτῷ τὸ αὐτὸ διὰ πλειόνων αἴτιον ὑπάρχειν οἷόν τε, δείχνυσι. λαμ- 
n * , N , , , - c SEN a , , , , 

βάνει δὲ εἰς τὴν ἀναίρεσιν αὐτοῦ ὅτι ἀεὶ τὸ πρόβλημα χαϑόλου ἐστίν" οὐ 

1ὰρ τοῦ τῷδε ὑπάρχειν τι ἣ αἰτία ἐν τοῖς προβλήμασι ζητεῖται ἀλλὰ τοῦ 

τοῖσδε χαϑόλου ὑπάρχειν xal οἷόν τε ὑπάρχειν. ὁ γὰρ τὴν αἰτίαν ζητῶν 

τοῦ τὸ ζῷον, χαϑὸ ζῷόν ἐστιν, ὑπάρχειν τισὶ χοινήν τινα αἰτίαν ζητεῖ, 86 

20 χαϑ’ ἣν πᾶσιν, οἷς ὑπάρχει, ὑπάρχει: δεῖ γὰρ τὸ αἴτιον xal οὗ αἴτιον, 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰτιατόν, χαϑόλου ἄμφω ὑπάρχειν τινί, d Ümdpys: τε 
oT -2 [127 ANDA - - . ) ΓΜ 

χαὶ d ἐστιν οἷά τε ὑπάρχειν. xal διὰ τοῦτο πρῶτον μὲν xal χαϑ᾽ αὑτὸ 

ὑπάρχει τῷ χοινῷ τε xal τῷ γένει, εἰ γένος τι εἴη ὁμοίως ἑκατέρου αὐτῶν, 
ἔπειτα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ τοῖς εἴδεσι πᾶσιν αὐτοῦ, (εἰ εἴη) εἴδη ἐφ᾽ ὧν 

N ? ' ' Nov. Y , E] , / 7 Y. ἐν ji 25 τὸ αἰτιατὸν xal τὸ αἴτιόν τε xal μέσον ἀντιστρέφει. δείξας δ᾽ ἐφ᾽ ὧν τὸ 

αἰτιατόν, ἐπὶ τούτων πάντων χαὶ τὸ αἴτιον, ἀνεῖλε τὸ δύνασϑαι τοῦ αὐτοῦ 
, v * UJ a 5 , , 5 iJ v μἷ »y » πλείω αἴτια εἶναι χατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον. εἰ γὰρ ἄλλο μὲν εἴη αἴτιον 40 

τοῦ τὸ À τῷ Δ ὑπάρχειν, οἷον τὸ D, ὡς ἔλαβεν, ἄλλο δὲ πάλιν τοῦ τῷ 
E τὸ A ὑπάρχειν, οἷον τὸ D, οὐχ ἐφ᾽ ὧν τὸ A κατηγορεῖται, ὅπερ ἐστὶ 

80 τὸ αἰτιατόν, ἐπὶ τούτων χαϑόλου χαὶ τὸ αἴτιον χατηγορηϑήσεται. οὕτως 

1 ἄρα om. R 2 πλείοσι scripsi cf. vs. 12: πλεῖον R: πλείω Ua 2. ὃ δειχνὺς ---συνιστὰς 

seripsi cf. vs. 12: δείχνυσι--- συνίστησι libri 3 εἶναι om. B 4 ὅτι μὲν--- φανερόν 

U: ὅτι μὲν---δι᾿ ἐκείνου (Ὁ 20---24) ἃ 5 δεῖ U T γνωρίζεται a; ὁρίζεται RU 

εἶεν scripsi: εἰσὶν R: om. Ua 13 τοῦτο Ua: τὸ LR ὑπάρχει La 14 πλείω 

αἴτια---αἴτια πλείω L εἶναι La: om. RU xai alt. R: om. Ua 17 τούτω δὲ Ua: 

τοῦτο R ὑπάρχει R 18 fort. (ol; ὑπάρχει) καὶ cf. vs. 21.22 19 ὑπάρχει Ua 

20 δεῖ om. Ua γὰρ scripsi: δὲ RUa 22 τε R: τὸ Ua 28 ἑχάτερος R 

24 (εἰ εἴη) εἴδη scripsi: εἰ δ᾽ RU: om. ἃ 25 xal τὸ--- ἀντιστρέφει om. Ηὶ δ᾽ om. 
R 26 ἄν εἶλε libri τοῦ (ante 80v.) R 21 post εἴη add. τὸ R 28 τῷ 

(ante 8) ἃ τὸ (ante $) Ua 80 «a9? ὧν R 
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3 ν , - - , 

δ᾽ οὐδ᾽ αἴτιον ἔσται τὸ ἀποδεδομένον τοῦ ἐν τῷ προβλήματι ζητου- 113* 
μένου. 

Ρ. 9911 Πότερον δ᾽ ἐνδέχεται μὴ τὸ αὐτὸ αἴτιον εἶναι. 

Δείξας ὅτι τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ οὐχ οἷόν τε διὰ πλειόνων ὑπάρχειν 45 
5 αἰτίων (τὸ γὰρ χαϑόλου ᾧ πρώτῳ ὑπάρχει, δι’ ἑνὸς αἰτίου ὑπάρχει" 0) οὗ δὲ 

τούτῳ, διὰ τούτου xal Exdottp τῶν ὑπὸ τοῦτο) νῦν ὃ παρέϑετο mapa- 

δειγμα, πρὸς τὸ δύνασϑαι τὸ αὐτὸ πλείοσί τισιν ὑπάρχειν διὰ διαφόρων 

αἰτίων ζητεῖ πῶς ἔχει xal εἰ οἷόν τε τοῦτο. οἷον εἰ τὸ ζῷον δι᾿ ἄλλου 

μὲν μέσου ἀνθρώπῳ, δι’ ἄλλου δ᾽ ἀετῷ δείχνυται ὑπάρχον: τοῦ γὰρ τὸ 
10 ζῷον ὑπάρχειν οἷς ὑπάρχει δόξει πλείω εἶναι τὰ αἴτια: τοῖς μὲν γὰρ τὸ 

πτηνόν, τοῖς δὲ τὸ πεζόν, τοῖς δὲ τὸ ἔνυδρον. λύων δὴ τοῦτο xal τὸ o0 

διττὸν τοῦ αἰτίου ἐνδειχνύμενος (οὐ γὰρ πάντως τὸ τοῦ συμπεράσματος 

αἴτιον χαὶ τοῦ πράγματός ἐστιν αἴτιον) τοῦτο δὴ δειχνὺς λέγει ὅτι, εἰ μὲν 

xaÜ' αὑτὸ ἀποδέδεικται, τουτέστιν εἰ διὰ τοῦ αἰτίου, ὃ τοῦ πράγματός 

18 ἐστιν αἴτιον, f δεῖξις εἴη γινομένη, τὸ αὐτὸ αἴτιον ἀνάγχη ἐπὶ πάντων 

λαμβάνεσϑαι οἷς δείκνυται τὸ αὐτὸ ὑπάρχον. οὗ τὴν αἰτίαν παρέϑετο, ἣν 
ἔδειξεν ἤδη, εἰπὼν “ὁρισμὸς γὰρ τοῦ ἄχρου ἐστὶ τοῦ χατηγορουμένου xal 

τοῖς πλείοσιν ὑπάρχοντος ἣ αἰτία | δι᾽ ἧς δείχνυται, xal οὗτος ὁ μέσος ὅρος᾽" 1141 

ἢ γὰρ τοιαύτη αἰτία χατὰ χοινόν τι xal ταὐτὸν τοῖς πλείοσιν ὑπάρχει. εἰ 
20 δὲ μὴ εἴη ἀποδειχνύμενον διὰ τοῦ αἰτίου ἀλλὰ διὰ σημείου T, διὰ συμβεβη- 

χότος μέσου λαμβανομένου, ἐνδέχεται ἄλλῳ δι’ ἄλλου τὸ αὐτὸ ὑπάρχον 
δείχνυσϑαι. 

p. 9932 Ἢ εἰ μὲν χαϑ' αὐτὸ dmolébeixtat xai μὴ xarà 

σημεῖον. 

25 Τὸ μὲν σημεῖον ἀεὶ τῷ πραγματι 'παραχολουϑεῖ: τὸ δὲ συμβεβηχὸς 

δύναται χαὶ ἔξωϑεν (εἶναι). 

1 οὐδ᾽ R: om. Ua ἔσεται αὶ 4 ὅτι bis L τὸ αὐτὸ τῶ (τῶ om. R) 
αὐτῶ LR: inv. ord. Ua ὑπάρχειν post 5 αἰτίων colloc. R: elvat L ὃ αἰτίων 

scripsi: αἴτιον libri τῷ (ante qàp) R ὦ πρώτω Ua: ὡς πρώτω R: 

πρώτως L ὑπάρχον pr. 1. L δι᾿ ἑνὸς--ο-πάρχει BL: om. RUa δι᾿ alt. 
om. à 6 τούτῳ e τοῦτο corr. L: τούτου καὶ vov BL: om. RUa 

ἢ ὑπάρχειν LU: ὑπάρχει Ra διὰ L: om. RUa 8 αἴτιον R τοῦτο 

om. LR 9 ante ἀνϑρ. add. τῷ L αὐτῷ 1, δείχνυται L: δειχνόει 

(δείκνυσι B) τὸ R, om. τὸ Ua ὑπάρχον LR: ὑπάρχειν, post quod add. τὸ U, τί 

a, Ua τοῦ γὰρ Εὔα: διὰ τούτων γὰρ τῶν μέσων L 10 ὑπάρχει (ante οἷς) L 

11 δὲ (post λύων) L * τούτω U 18 ἐνδεικνύμενος φησὶν L 14 εἰ LR: ἡ Ua 

16 τὸ αὐτὸ scripsi: τοῦτο Ua: om. LR ὑπάρχειν αὶ l7 εἰπὼν L: om. RUa 

post ἐστὶν add. ἤτοι L post χατηγορουμένου add. τοῦ L 18 οὕτως καὶ 

20 διὰ tert. om. L 21 ἄλλῳ scripsi: ἄλλο libri τῷ αὐτῷ R ὑπάρχειν 

LR 25 ante τὸ prius add. ἰστέον δὲ ὅτι 1, μὲν L: om. RUa 26 εἶναι addidi 

Comment, Arist. XIIL 3. Anon. in Anal. Post. II. 38 
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p.996 Ei δὲ μή, ὁμοίως ἕξει τὸ μέσον el μὲν ὁμώνυμα. 114: 
, Y ' , Eod Y *, ^ , b ^N - ) fov 

Εἰ δὲ μὴ  xa0' αὑτὸ εἴη ἀποδειχνύμενον μηδὲ διὰ τῶν x«Ü' αὑτὸ 

ὑπαρχόντων, ὁμοίως ἕξει τὸ μέσον, ὡς ἂν ἔχῃ xal τὸ οὗ ἣ αἰτία 
- - ἢ , , ἊΝ ΨΜ» σ M Y , 

ζητεῖται. τοῦτο δὲ προσέϑηχεν, ἐπειδὴ ἔδειξεν ὅτι xal τὸ αἴτιον δύναται 
) € i “- 4 ὃ μὴ xaÜ αὑτὸ ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς 7, σημεῖον λαμβάνεσϑαι καὶ τὸ οὗ 

y M * ^ ) eo M - ^ - , 

αἴτιον xal τὸ ᾧ. εἰπὼν δ᾽, ὅτι μὴ δοχεῖ τὰ τοιαῦτα προβλήματα, 
, N 5 * , , A m x P M eu. m , , ) προσέϑηχε τὸ εἰ δὲ μή, ἀντὶ τοῦ “εἰ δὲ xai ταῦτα ζητοῖτο ὡς προβλήματα᾽, 15 

δμοίως ἕξει τὸ μέσον, xdv μὲν ὁμώνυμον ἢ τὸ αἰτιατόν, τοιοῦτον 
ἔσται xai τὸ αἴτιον, dv δὲ ὡς ἐν τῷ γένει, xal τὸ αἴτιον τοιοῦτον" 

b 

10 ὁμοίως xat εἰ xaxà ἀναλογίαν. 

P1 ^ - 

p.99a216 "Eyst δ᾽ οὕτω τὸ παραχολουϑεῖν τὸ αἴτιον ἀλλήλοις. 
^s ^ L4 ^) [r4 ' € - τὰ 5 ' - Cv 

Τὸ μὲν ἔχει δ᾽ οὕτω τὸ παραχολουϑεῖν εἶπεν ἀντὶ τοῦ “ἔχει δὲ 
οὕτω περὶ τὸ παραχολουϑεῖν᾽. τῷ δὲ παραχολουϑεῖν ἀντὶ τοῦ dytt- 

στρέφειν χέχρηται. τὸ δὲ χατάλληλον τῆς λέξεως τοιοῦτον: ἔχει δὲ 
ἘΞ ΄“ * - E] , Ν y M ᾽ν y ' 

1 οὕτω τὸ παραχολουϑεῖν ἀλλήλοις τὸ αἴτιον xai οὗ αἴτιον xal 90 
Y v M M * » ^ e , ^ Y - »v 

τιον. εστι δὲ το εν ῳ αἰτιὸοὸν τὸ UTOXELUEVOV, τὸ ὃὲ 600 QtttOy uU ! i 3 cz 

, e , , - M - 2 -» 5 ^ ( , 

τὸ τούτῳ ὑπάρχον. λέγει δὲ ταῦτα περὶ τῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν αἰτίων. 

συμπεράσματος αἴτιον χαὶ τὸ οὗ αἴτιον ἀνταχολουϑεῖ ἀλλήλοις τῷ 
20 εἶναι τὸ αἴτιον δρισμὸν τοῦ αἰτιατοῦ (φϑάνει τε γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν 

εἰρηχὼς τοῦτο, xai νῦν δ᾽ ἐρεῖ: τούτῳ γὰρ χέχρηται πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ 

μὴ δύνασθαι τὸ αὐτὸ πλείοσι δι᾽ αἰτίας διαφόρους ὑπάρχον δείχνυσϑαι 25 

ἀποηδειχτιχῶς) χρησάμενος δὲ xai τῷ χαϑόλου τινὸς τό τε αἴτιον xal τὸ 

NI 

αἰτιατὸν χατηγορεῖσϑαι, νῦν λέγει πότε xai τὸ οὗ τό τε αἰτιατὸν xal τὸ 
αἴτιον xaÜ' αὑτὸ χατηγορεῖται ἀντιστρέφει ἐχείνοις, τῷ τε αἰτίῳ xal τῷ 

αἰτιατῷ " τοὺς γὰρ ὅρους ἀντιστρέφειν, ἐφ᾽ ὧν xai f, χύχλῳ δεῖξις γίνεται. 
τῷ σι 

p.99318. Καϑ᾽ ἕκαστον μὲν λαμβάνοντι τὸ οὗ αἴτιον. 
te , €- ' , , ^ y ^ M τ. » * EY 

Ju ἀνταχολουϑεῖ χαὶ ἀντιστρέφει τὸ αἴτιον xai τὸ οὗ αἴτιον xai τὸ 
ᾧ αἴτιον, ὅ ἐστιν ὁ ὑποχείμενος ὅρος, οὐχ ἀεί, ἀλλ᾽ εἰ μὲν xa 0 ἔχαστον 

2 ante εἰ add. τουτέστιν L νηδὲ L: ἢ μηδὲ RUa ὃ ὡς ἔχει 1, 4 ὅτι RUa: 
ἐπεὶ L 5 ἢ L: om. RUa 6 τινι L: ὧν Ua ὅτι ob μὴν L 1 ἀντὶ RUa: 

τουτέστι L ζητεῖται L 8 μὲν L: μὴ ὡς RUa T scripsi: εἴη L: ἕν RUa 

11 post οὕτω add. διὰ Ua 12 εἶπεν om. L 13 παρὰ LR τὸ L: τοῦ RUa 

ἀντὶ τοῦ om. L: iterat U 14 ἐχρήσατο L 15 post παραχολουϑεῖν add. ἤγουν ἀντιστρέφειν L 

17 τὸ (superser. L!) τοῦτο L 18 ἐν τοῖς πρὸ τούτου] p. 9922 19 post συμπεράσματος 

add. ἀλλ᾽ ὡς RUa: om. L ἀνταχολουϑεῖ scripsi: ἀνταχολουϑεῖν RUa: ἀνταχολουϑεῖν 

δύνανται L 20 ἐν τοῖς ἔμπρ.] p. 9988.4 21 ἐρεῖ] p. 99221.22 χέχρηται LR: 

χρῆται Ua 22 ὑπάρχον post πλείοσιν colloc. L 28 τὸ (ante χαϑ.) ἃ 24 χατη- 
γορῆσϑαι pr. L: κατηγορεῖται Ua 25 αὑτὸ LR: αὑτὰ Ua χατηγορεῖται scripsi: 

χατηγορεῖσϑαι libri 21 καϑέκαστον Ua Arist.: χκαϑέχαστα LR λαμβάνοντι LR. Arist.: 

λαβόντι Ua 28.29 χαὶ τὸ ᾧ αἴτιον om. L 29 ὅ LR: ὅπερ Ua 
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εἶδος λαμβάνοιμεν τὸν ὑποχείμενον ὄρον, οὗ τὴν αἰτίαν τοῦ ὑπάρχειν τι 114: 

αὐτῷ ζητοῦμεν, ἐπὶ πλέον ἔσται τὸ οὗ τῆς ὑπάρξεως τὸ αἴτιον ζητοῦμεν, 
τουτέστιν ὁ χατηγορούμενος ὅρος ἐν τῷ προβλήματι. εἰ δὲ πάντα ληφϑείη 
τὰ οἷς ὑπάρχει τὸ κατηγορούμενον, ἐπ᾽ ἴσης ἔσται ὅ τε ὑποχείμενος ὅρος 35 

5 xal ὁ χατηγορούμενος, xai τὸ μέσον τε xal αἴτιον ὁμοίως ἕξει. ὡς γὰρ 

ἔχει τὸ χατηγορούμενον πρὸς τὸ ὑποχείμενον, οὕτω xal τὸ αἴτιον: ὁρισμὸς 

γὰρ τὸ αἴτιον δέδειχται τοῦ χατηγορουμένου. πρῶτον δὲ μέσον φησὶ 

τὸ προσεχὲς αἴτιον τῷ χατηγορουμένῳ, οὗ μηχέτι ἄλλο μέσον ἐστίν, ὃ 
xai αὐτὸ πρῶτον ἄχρον εἶπεν. 

10 p. 99321. Ἔστι δὲ τὸ μέσον τὸ πρῶτον λόγος τοῦ πρώτου ἄχρου. 

Διὰ τοῦτο xai πᾶσαι ai ἐπιστῆμαι δι’ δρισμοῦ γίνονται" 40 
πᾶσαι γὰρ ἀποδειχνύουσι τὰ χατ᾽ αὐτάς". αἱ δ᾽ ἀποδείξεις διὰ τοῦ 
αἰτίου: τὸ δ᾽ αἴτιον λόγος xai δρισμὸς τοῦ πρώτου dxpoo: 

τοῖς γὰρ τῶν πρώτων ὁρισμοῖς χρῶνται πρὸς τὰς τῶν μετὰ ταῦτα 
15 ἀποδείξεις. 

p.99323 Οἷον τὸ φυλλορροεῖν ἅμα ἀκολουϑεῖ τῇ ἀμπέλῳ. 

Διδάσχει πῶς τὸ πρῶτον μέσον τοῦ πρώτου ἄχρου δρισμός ἐστι xal 
διὰ τί προσέϑηχε τῷ μέσῳ τὸ πρῶτον. τοῖς γὰρ φυλλορροοῦσι πᾶσι τὸ 45 

φυλλορροεῖν διὰ δύο μέσων ὑπάρχον δείχνυται, διά vs τοῦ πλατυφύλλου 

20 xal διὰ τοῦ πήγνυσθαι τὸ ὑγρόν. xal ἔστι προσεχὲς τῷ μὲν ὑποχειμένῳ 
μέσον τὸ πλατύφυλλον, ὃ ἐπὶ ϑάτερον πρῶτον μέσον εἶπε, τῷ δὲ χατη- 

, - - ΄ - — - e 

γορουμένῳ, τῷ φυλλορροεῖν, ἢ πῆξις τοῦ ὑγροῦ, ὅπερ xal ὁρισμός ἐστι 
d A & M ^ , e » zT , - : - , τ νι e Α 

τοῦ χατηγορουμένου χαὶ πρῶτον μέσον ὡς ἐγγύτερον τῆς κατηγορίας χαὶ 
[d —-— » , ^ - 

αἰτία xai ὁρισμὸς αὐτοῦ Ov. χάτωϑεν δ᾽ ἀρχομένῳ ἀπὸ τοῦ ὑποχειμένου 
25 πρῶτον μέσον τὸ χοινὸν ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων: τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ 50 

, - ^ - ' ε -- 1 - , 

πλατύφυλλον: τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ὁποῖα ἐστι τὰ φυλλορροοῦντα. τούτου 

δὲ πάλιν τοῦ χοινοῦ x«i τοῦ φυλλορροεῖν μέσον τὸ πήγνυσθαι τὸ ὑγρόν, 

αἰτία ἐστὶ χαὶ δρισμὸς τοῦ φυλλορροεῖν. 

2 τὸ prius LR: om. Ua 8 ὁ κατηγορούμενος L: τὸ χατηγορούμενον RUa ληφϑείη 
L: ληφϑῆ RUa 9 xai tert. om. à 10 τὸ πρῶτον U (n) ef. vs. 7 et 17: om. 

Ra 11 διὰ---γίνονται om. L δείχνυνται αὶ 12 post γὰρ add. αἱ ἐπιστῆμαι L 

xa9' αὑτά L 14 τῶν alt. om. L 20 μὲν τῷ L 21 ϑάτερον L: ϑατέρου RUa: 

ϑάτερα Arist. πρῶτον Ua: om. LR 21.22 τὸ δὲ κατηγορούμενον Ua 22 ante 

τῷ add. χαὶ L τῷ L: τὸ RUa 28 μέσον RUa: piv L 24 αἴτιον L, at 
cf. vs. 28 xal om. R: δὲ ὡς L 26 τούτου L: τοῦτο RUa 21 post xotvo) 

add. δηλαδὴ τοῦ πλατυφύλλου 1, τοῦ alt. LR: τὸ Ua μέσον om. L à L: 

ὅτι RUa 28 αἰτία ἐστὶ LR: inv. ord. Ua τὸ R 

38* 
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- , 

p.99330 Επὶ δὲ τῶν σχημάτων ὧδε ἀποδώσει. | 

Εἶπε μὲν περὶ τῆς τῶν ὅρων ἀχολουϑήσεως τῆς ἐν ταῖς ἀποδείξεσι 114ν 
xai τῶν ὅρων χαϑόλου, ἐν οἷς τὸ πρὸ τοῦ πράγματος αἴτιον λαμβάνεται, 

ὃ xai ὁρισμὸς Tv τοῦ ἐν τῷ προβλήματι χατηγορουμένου. χαὶ τίνες μὲν 

5. ἀντιστρέφουσι τῶν ὑποχειμένων τῷ τε αἰτίῳ καὶ τῷ αἰτιατῷ δείξας, τίνες 
ME ΕΣ ^ - δὲ νὰ SER ' ^ - - , 

δ᾽ οὐ, τὸ αὐτὸ τοῦτο δείχνυσιν ἐπὶ ὅρων τε xai συλλογισμῶν τῇ ἐχϑέσει [^1] 

- [td 

τῶν ὅρων γνωριμώτερον xal πιστότερον ποιῶν τὸ δεδειγμένον. 

E o ^ ΄ 

p.99335 Ἅπαντα δὲ ἀντιστρέφει xal παρεχτείνει. 

, ^ ^ - , , - ^ In 

Τουτέστι τοῦτο γὰρ νῦν λέγω χαϑόλου. τοῦ γὰρ χαϑόλου 

10 χατηγορουμένου τὸ μὲν ἐπ᾽ ἴσης ἐστίν, ὃ xal ἀντιστρέφρει" xal εἶπε 
πρῶτον δὲ χαϑόλου ᾧ ἕχαστον μὲν οὐχ ἀντιστρέφει, ἅπαντα 

D 

"^ ^? 5 , - » 2 M M SN , ' b) Α “«- δ᾽ ἀντιστρέφει" τοῦτο ὃ ἐστὶν ὃ μὴ διὰ μέσου τινὸς ἀλλὰ πρῶτον 10 
- ji N * 2 ) y » δι. Ἃ , 5 A 74 ἡ τὶ M 

χατηγορεῖται: τὸ δὲ μὴ ἐπ᾽ ἴσης xaü' αὑτὸ μέν, οὐ μὴν πρώτως ἀλλὰ 

διὰ μέσου. : 

15 ρ.99186 Δεῖ ἄρα τὸ À ἐπὶ πλέον τοῦ B παρεχτείνειν. 

Τουτέστιν εἰ δὲ ἐπὶ πλέον τὸ ἃ τοῦ DB χατηγορεῖται, οὐχέτι dv 
Ὺ ἊΣ » 5 - , ^ ET - ^ ^en ) - * 5, πὰ 

εἴη τοῦτο αἴτιον αὐτοῦ" τί γὰρ μᾶλλον τοῦτο T, ἄλλο τι δι’ οὗ xal αὐτοῦ 
MJ τοῦ Δ χατηγορεῖται xai ἄλλων τινῶν παρὰ xà ὧν τὸ B χατηγορεῖται; xal 15 

πῶς τοῦτο ἔχει, ἑξῆς δείχνυσιν. 

20 p.99337 Ei δὴ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς E τὸ A. 

Ὃ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν: εἰ τὸ À μὴ μόνον τοῖς Δ πᾶσιν ὑπάρχει, 
οἷς ὑπάρχον ἐδείχϑη διὰ τοῦ DB, ἀλλὰ xal τοῖς E, ἔσται πάντα τὰ E 

ἄλλα τοῦ B, δηλονότι οὐχ ὑπὸ τὸ B: τὸ γὰρ B χατὰ μόνων τῶν Δ 
- 5 a ' »- , -— ' M 5 ee] ^ Ν , χατηγορεῖται. εἰ γὰρ μὴ ἔξω πίπτει τοῦ B τὰ E, οὐχέτ᾽ ἂν ἐπὶ πλέον 

» bl 5 εἴη τὸ Α εἰλη 
Δ ὄντα πάντα ὑπὸ 

- , m i εἰπεῖν ὅτι ᾧ τὸ E, τὸ ἃ παντί, o δὲ τὸ A, o0 παντὶ có E; 

τῷ σι μένον τῶν τε E χαὶ τῶν Δ, εἰ εἴη ταὐτὰ τὰ E τοῖς 90 
ΘΙ ὗ πὸ τὸ Β. ὃ ἔδειξεν εἰπὼν εἰ γὰρ μή, πῶς ἔσται 

1 ὡδὶ Ua 2 εἶπε μὲν scripsi: εἴπομεν libri ἀκολουϑήσεως LR: ἀχολουϑίας Ua 

9 xai περὶ τῶν καϑόλου ὅρων L 4 xdi 6 R: ó om. L 5 τῶ ὑποχειμένω 1, 

δείξας LR: om. Ua 6 post ἐχϑέσει add. τε LR ( πιστώτερον L 8 post 

παρεχτείνει add. τοῖς δὴ ὃ αἴτιον τοῦ a τὸ β R 9 λέγων νῦν Ua 10 καὶ alt. 

R: à Ua, corr. B 11 ὡς Ua 11. 12 ἅπαντα δ᾽ ἀντιστρέφει om. R 15 παρεχ- 
τείνει Ua post παρεχτείνειν add. ἤτοι τοῦ ὑποχειμένου R 18 περὶ κὶ 20 δὴ Arist.: 

δὲ μὴ RUa 28 ἀλλὰ Ua: ἀλλήλ... διὰ R post δηλονότι add. τουτέστιν B 

οὐχ superscr. B 8 tert. R: a Ua 24 πίπτειν Ua 25 εἰλημμένων R 
τὰ αὐτὰ Ua τὰ € om. R 20 παντὶ (?) ὑπάρχει R 21 ᾧ τὸ Arist: τὸ R: 

τῶ Ua 
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, V Y 3 , - Y v ^ 

μηχέτι .δὲ xal ἀντιστρέφει: τοῦτο δὲ ἔσται, ἂν 
- m LN B Ἃ e. " " -T UN E . EU ien 2 » 

(0) 7; τὸ B. dv yàp μόνων ὧν τὸ E χατηγορεῖται, ἐπ᾽ ἴσης ἔσται τὸ A 
τοῖς ὧν χατηγορεῖται ὄντων ὑπὸ τὸ Β΄’ ὥστε 
e , * Ἂν ^ - ^J, 

5 ὁμοίως xai ἐπὶ τοῦ A. εἰπὼν ὃὲ τοῦτο xal δείξας ὅτι u$ ὑπὸ τὸ 

B τὸ Εἰ ἔσται, ἐπιφέρει’ διὰ τί γὰρ οὐχ ἔσται τι αἴτιον, οἷον 96 
τι E ΞΟ πι a 

τὸ À τῷ Δ; ὃ ἴσον ἐστὲ τῷ διὰ τί γὰρ οὐχ ἔσται zt τοῦ xol τὸ Α 
- [4 , w eo εἶ M - , 5 v ν 

τοῖς E ὑπάρχειν αἴτιον, ὥσπερ xol τοῦ τοῖς Δ ὑπάρχειν αὐτὸ αἴτιον ἦν, 
' UJ , - Y , ^ , c - M ' n wy , ^w 

τὸ γὰρ D;'. τοῦτο ὃὲ λέγει ἐξηγούμενο: ὃ εἶπε xal τὴν αἰτίαν ἀποδιδοὺς 

10 τοῦ εἰ δὲ μή, τί μᾶλλον αἴτιον ἔσται τοῦτο ἐχείνου; εἰ γὰρ 

xai τοῖς E. τὸ Α ὑπάρχει ἄλλοις οὖσι τῶν Δ, xai cem δι᾿ αἰτίου τινὸς 
[4 ^ M ' - bi - t *, ' ' o * 

ὑπάρξει. τὸ yàp otov τὸ À τῷ Δ εἶπεν ἀντὶ τοῦ “ὁποῖον xal ὅτε τὸ 
- [4 , , , ) [4 , , χὰ ἮΝ , - 

Α τοῖς Δ ὑπάρχειν ἐδείχνυτο᾽ ὑπάρχειν γὰρ ἐδείχνυτο διὰ μέσου τοῦ B. 80 
- , » » ^ 

ᾧ ἐπήνεγχεν ἅμα ἄρα xai τὰ E ἔσται τι ἕν. ὁμοίως ἄρα xal xà E 
»ν * * 

15 ἔσται τι ἕν, τουτέστιν ες - τι χαὶ ἕν χατὰ παντὸς αὐτῶν Satieppspc ue 
Y [4 - bi , 5 [4 

ἔσται, ὡς ἦν τὰ Δ ὑπὸ τὸ D. εἰ δή ἐστι τὰ E ὑπό τι ἕν, τοῦτο αὖ 

ἐπισχεψώμεϑα.  xàv εὕρωμεν ὅ τι ποτέ ἐστιν ἐχεῖνο (ὃ) πάλιν αἴτιον τοῦ 

τὸ Α τοῖς E ὑπάρχειν, ἔστω τὸ [᾿ τοῦτο, ὃ πᾶσι τοῖς E, ὑπάρχει, αὐτῷ 
δὲ παντὶ τὸ Α. 

) ! ^r ^v - " - * , » - Ὁ 

20 p. 9954. ᾿Βνδέχεται δὴ τοῦ αὐτοῦ πλείω αἴτια εἶναι. 

Δείξας, ὅτι ἐπὶ πλέον λεγομένου τοῦ χατηγορουμένου οὐχ ἀδύνατον ἐν 86 

συλλογισαῷ διὰ πλειόνων αἰτίων τε xal μέσων συνάγεσθαι τὸ αὐτὸ τοῖς 
διαφόροις χατ᾿ εἶδος ὑπάρχον, ἐπιφέρει ὅτι ἐνδέχεται τοῦ αὐτοῦ αἴτια 
πλείω εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς αὐτοῖς τᾷ εἴδει" OU ἄλλου γὰρ αἰτίου 
[4 *, , μιν M * » 7 - Ὁ ' - 2 * - 

25 ἢ οὐσία ζῴῳ xai δι᾿ ἄλλου λίϑῳ. τοῦτο δ᾽ ἐπὶ uiv τῶν ἐν συλλογισμῷ 

αἰτίων τοῦ συμπεράσματος, ἐφ᾽ ὧν νῦν ποιεῖται τὸν λόγον, οἷόν τε’ εἶπε 

44p 'dv διὰ συμβεβηκότων xal σημείων ὁ συλλογισμὸς γένηται᾽. ἐπὶ δὲ 
- *, 7 ' - ^ , - -7 4 7 

τῶν ἀποδείξεων xai τῶν Ot αἰτίου συλλογισμῶν οὐχ οἷόν τε ὃν ἐδείχϑη" 40 

ἣν γὰρ τὸ τοιοῦτον αἴτιον ὁρισμὸς τοῦ χατηγορουμένου, ὃς χαὶ τοῖς xat 

1 ε--τῷ om. KR (non om. B) τῷ scripsi: τοῦ B: τὸ Ua τῷ a (ante παντῇ) Ua 

2 ἀντιστρέφῃ conicio ἂν Ua: ἕν ἐν R ὑπάρχειν Βὶ 8 ἡ addidi aut μόνοις aut pee ex ἢ μ 
χατηγορῆται scribendum censeo τῷ a Ua 4 ὄντων Ua: οἷον τοῖς R τὸ 4 

τῷ R 5 post ὁμοίως add. ὡς Ua ὑπὸ RUa: ὑπάρχει B 6 τῷ £, om. ἔσται αὶ 

17 ὃ R: € a: om. in lac. U εἰς ὃν ἐστὶ τὸ U 8com. R ὑπάρχει pr. l. Ua 

post αἴτιον prius add. τι Ua ὑπάρχειν alt. scripsi: ὑπάρχον libri 9 τὸ γὰρ scripsi: 

inv. ord. libri 0 om. R 10 τοῦ om. R 11 ἀλλήλοις αὶ τουτὶ R 

αἰτίαν Β 13 ὑπάρχει τ . Ua τοῦ om. Ua 14 δ αὶ ἅμα RUa: ἀλλ᾽ 

Arist. ἄρα Ua (M): ὅτι d ἄρα Arist. xai prius BUa Arist.: om. R τὰ alt. 
scripsi: τῷ R: τὸ Ua € alt. om. Ua 16 τι scripsi: τὸ libri αὖ scripsi: ἂν 

libri 17 «2» B: xai RUa post ἐστὶν add. ἔσται Ua ἐχεῖνο (0) scripsi: ἐχείνω 

libri 20 ἐνδέχεται χτὰ. lemma posui: ἀλλ᾽ ἄρα xai τὰ (τὸ Ua) ε ἔσται τι ἕν RUa 

21 χατηγορουμένου τοῦ λεγομένου R ante οὐχ add. ὃ Ua ἐν corr. B 22 συνά 

γεται Ua τὸ 0m. à 23 ὑπάρχουσιν R: fort. ὑπάρχειν 24 τοῖς αὐτοῖς Arist: 

τοῦ αὐτοῦ RUa 25 μὲν ἐν τῷ R 26 εἶπε] p. 9984. 21 γίνεται R 
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- ^ , Ld 3. 2; v P - M ἮΝ 2 , i. [4 , ὃ Ἁ 14v 

εἶδος διαφέρουσιν ὁ αὐτὸς αἴτιος τοῦ τὸ γένος αὐτοῖς ὑπάρχειν: xal 

qp ἵππῳ xal ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον διὰ τοῦ αἰσϑητιχοῦ ἀποδειχτιχῶς. 

p.99»5 Τὰ μὲν τετράποδα τῷ μὴ ἔχειν χολήν. 

^ — , ^ -“ € , 

Ἔσται οὖν τὸ μαχρόβιον πλεοναχῶς λεγόμενον. ὧν γὰρ τῆς ὑπάρξεως 
N Ld - 'N [d , 5 - 

5 αἴτια πλείω, ταῦτα πλεοναχῶς λέγεται, εἴ γε τὸ αἴτιον ὁρισμός ἐστι τοῦ 45 
- , , ' , , ») - 

αἰτιατοῦ: οὗ 1ὰρ πλείω αἴτια, τούτου xai λόγοι πλείους, οὐχ ὡς ταὐτοῦ 
Ην ^ δηλωτιχοί: οὗ δὲ λόγοι πλείους οὕτως, τοῦτο τῶν πλεοναχῶς λεγομένων. 

"5 bi , ' v ^ 5 Mz » 

p.99»7 Ei δὲ εἰς τὸ ἄτομον μὴ εὐϑὺς ἔρχονται. 

Τὰ γὰρ μέσα αἴτια ὡς ἐν συλλογισμῷ. οὕτως δὲ χαὶ πλείους ἔσονται 
, M o» , Ἁ , ^ , AN » "n 2 

10 συλλογισμοί, xal ἕξει ταύτην τὴν τάξιν τὰ μέσα πρὸς ἄλληλα, ἣν εἶχεν, 

ὅτε δι᾿ ἑνὸς ἐδείχνυτο μέσου τὸ συμπέρασμα, τὸ μέσον πρὸς τὸ χατὴη- 50 

Ἰορούμενον: τὰ γὰρ ἐπάνω τῶν μέσων τε xol αἰτίων χατηγορουμένων 
΄ v ^ , A , ἣν μὰ , » μὴ , v ^ * 

τάξιν ἔχει xal ἐπὶ πλέον δυνάμενα Aéyecüat, otov οὐσία, ἔμψυχον, at- 

σϑητιχόν, πεζόν, λογικόν, ἄνϑρωπος. 

15 p. 99»9 Πότερον δ᾽ αἴτιον τῶν μέσων τὸ πρὸς τὸ χαϑόλου 
πρῶτον. 

uU. T , , $ M ^ , Ἂν , Ὁ , 

τι ὧν συμπερασμάτων πλείω ἐστὶ τὰ μέσα, τὸ ἐγγύτατον ἑχάστῳ 
ν ^ » , , ev € , 5 ᾿Ὶ ' D. bl T , AJ , αἴτιον τοῦ τὸ χαϑόλου αὐτῷ ὑπάρχειν. εἰπὼν γὰρ ἐφ’ ὧν πλείω τὰ μέσα, 

ὅτι xal τὰ αἴτια πλείω, ὅσα γὰρ τὰ μέσα, ζητεῖ ἑξῆς, ὧν συμπερα- 11ὅτ 
90 σμάτων πλείω ἐστὶ τὰ μέσα, πότερον αὐτῶν ἐστι μᾶλλον αἴτιον τὸ πρὸς 

τὸ χαϑόλου πρῶτον, τουτέστι τὸν πρῶτον χατηγορούμενον ὅρον, χαϑ᾽ 
οὗ ληφϑὲν τὸ πρῶτον χατηγορούμενον τὴν πρώτην χαϑόλου πρότασιν 
ποιεῖ, ἢ τὸ πρὸς τὸ ἔσχατον xnl ὑποχείμενον, ὃ ἄτομον εἶπεν, ἤτοι ὡς 

* - μι » ^ SN v S ^N - Q? o E , bl 

ἀληϑῶς ὃν ἄτομον T, εἶδος ἄτομον. τὸ δὲ toic xaU' Exacta λέγοι ἂν 
σ ἀντὶ τοῦ “τοῦ τὸ πρῶτον χαϑόλου ὑπάρχειν toic xa0' Éxacta'. φησὶ δ᾽ ὅτι 6 ιῷ σι 

τὸ ἐγγύτατον ἑχάστῳ αἴτιον τοῦ τὸ χαϑόλου αὐτῷ ὑπάρχειν, χαὶ προσ- 

τίϑησι τὴν αἰτίαν: τοῦ γὰρ τὸ πρῶτον (λέγων πρῶτον ὃ εἶπεν ἄτομον 

l διαφέρει R αἴτιον Ua ὑπάρχει R ὃ τῷ RUa (B): τὸ Arist.: om. B 

9 ἐστι om, R 6 ob libri ταυτοῦ scripsi: τούτου libri '| πλείους λόγοι Ua 

τούτου B 11: τὸ alt. om. R 18 ἔχει om. R 15.16 εἰ δὲ---τὰ αἴτια πλείω 

(0 1.8) lemma Ua 11 ὅτι om Ua 18 τοῦ τὸ scripsi: τοῦ τε R: τοῦτο Ua 

ὑπάρχειν scripsi οἵ. vs. 25. 26: ὑπάρχει libri 19 τὸ (post x«t) U 28 7 libri 

πρὸς τὸ RU: πρῶτον ἃ xai deleverim cf. vs. 28 24 7, ἄτομον εἶδος Ua χαϑέ- 

χαστον Ua Arist. 25 τὸ om. Ua ὑπάρχειν scripsi: ὑπάρχει libri χαϑέχαστον 

Ua 26 ἐγγύτατα ἐν ἑκάστω καὶ τοῦ τὸ--ὁπάργειν scripsi: τοῦτο---ὁπάρχει libri 

21 λέγειν Β 28 τοῦ scripsi: τοῦτο libri τὸν ἄορον Ua 29 τῷ (post τοῦ) Ua 



10 

15 

20 

30 τούτων τιμιωτέρα τῷ ἀχριβεστέρα εἶναι, ὥσπερ ἐστὶν ἢ τῶν ἀρχῶν 

1 ἃ seripsi: ὃ libri 4 δὲ Ua: 9 R ὅ τὸ om Arist. αὐτῷ om. R 
8 post ἐπεὶ add. δὲ R 10 αὐτὸς R τῷ λόγω R xai alt. om. Ua 11 αὕτη 

libri 12 τῆς om. B ἐν τῷ ζ΄ τῆς M. τ. φ.] e. 10—12 18 an δὲ τοῦ prius 

Ua: τῶν R διὰ alt. BUa: om. R 16 ante ζητεῖ add. ἑξῆς Ua 17 zai om. ἃ 
γίνεται U 21 μὲν ix scripsi: μὴ ἐκ Ua: ex μὴ R: μὴ ἐκ μὴ B 22 ἀτόπω BUa: 

ἀτόμω R οὐ et δ᾽ addidi post ἀναλαμβάνομεν add. ὡς dzózo R 20 μετὰ 

ταύτας Ua 26 ὕστερον ἐγγίνεται Ua: ὑπεγγίνεται R: ὑπεγγίγνεται D ἐπ᾿ om. Ua 

21 λέγει scripsi: λέγων libri 28 ἡ alt. om. R 29 ἄλλως BUa: ὅλως R 
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B αὐτῷ ὑπάρχειν, δι᾿ ὃ xai τὸ Α αὐτῷ ὑπάρχει. διὸ τοῦ μὲν τῷ Δ 11ὅτ 
' [4 ΄ ji - ; m ^T - 

τὸ Α ὑπάρχειν τὸ D αἴτιον: τοῦτο γὰρ αὐτῷ mpooeyéíc* τοῦ δὲ πάλιν τῷ 
^ Ld ΄ ᾿ Lá pen, , — mf 

Γ τὸ À ὑπάρχειν τὸ B: πάλιν γὰρ τῷ D τὸ DB προσεχές. τῷ δέ ye B 10 

τὸ Α οὐχέτι δι᾿ ἄλλου μέσου, εἰ ἄμεσον εἴη. τοῦτο γὰρ εἶπε διὰ τοῦ 
ES , x EUN 3 3f - *, b! , - 5 , ^ , AA m.) 

τούτῳ δὲ [τὸ] αὐτό" εἰ γάρ ἐστιν ὁρισμὸς αὐτοῦ, οὐχέτι dv αὐτῷ δι 
L 

ἄλλου μέσου ὑπάρχοι. 

E T 4 A. VE tom 

p.99515 [Περὶ μὲν οὖν συλλογισμοῦ xai ἀποδείξεως. 

Τὸ ἀποδειχτιχὸν τῇ ἐπιστήμῃ προσέϑηχεν, ἐπεὶ χοινότερον ἐπιστήμη 
xai χατ᾿ ἄλλων χατηγορεῖται. οὐχέτι δὲ τῆς δριστιχῆς πραγματείας, πε 

ἧς χαὶ αὐτῆς ἐν τούτῳ τὸν λόγον πεποίηται, χαὶ ἐμνημόνευσεν ἰδία, ἐπ 

χαὶ ΘΕ πρὸς τὴν τῶν ἀποδείξεων γένεσίν τε χαὶ σύστασιν συντελεῖ 

περὶ γὰρ ὁρισμῶν προηγουμένως ἐν τῷ Z τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ λέγει" ἢ 

γὰρ χυριωτάτη ἀπόδειξις ἢ διὰ τοῦ διὰ τί δέδειχται διὰ τοῦ ὁρισμοῦ 
τοῦ χατηγορουμένου ἄχρου γινομένη. 

a — 

p.99b17 [Περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν, πῶς τε γίνονται γνώριμοι. 

- κι - E] - - , - - , M & M 
Zwei περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν ἀποδειχτιχῶν (αὖὗτα! δ᾽ εἰσὶν αἱ ἄμεσοι 20 

καὶ πρῶται προτάσεις), πῶς τε γίνονται γνώριμοι, ἐπεὶ μὴ διὰ 

ἀποδείξεως xat συλλογισμοῦ, xal τίς ἕξις Tj δύναμις τῆς ψυχῆς ἐστιν 
ἣ γνωρίζουσα αὐτάς. 

p.99532 ᾿Ανάγχη ἄρα ἔχειν uév τινα δύναμιν. 

Λύων τὴν ἀπορίαν τῷ μὲν ἐχ γενέσεως ἡμᾶς ἔχειν τὴν γνῶσιν τῶν 
- e €- - ΣᾺΝ ἀρχῶν ὡς ἀτόπῳ (οὐ) συγχωρεῖ, πῶς (δ᾽) ὕστερον αὐτὴν ἀναλαμβάνομεν, 25 

, 

πειρᾶται λέγειν. καὶ ἐπεὶ ἀδύνατον μὴ προὐπαρχούσης 
M 3 - 

υάϑησίν τινα γενέσϑαι, ἄτοπον 

εἶναι μᾶλλον γνωρίμους τῶν μετ᾽ αὐτάς, πῶς xal ἐνυπαρχηύσης τινὸς 

ἡμῖν Ἰνώσεως ἢ τῶν ἀρχῶν ὕστερον ἐγγίνεται γνῶσις xal οὐχ ἐπ᾿ ἄπειρον 

τοῦτο πρόεισι, λέγε. ἀνάγχη γὰρ ἔχειν μὲν τινα δύναμιν ἡμᾶς 
προ πθχοῦσαν τῆς τῶν ἀρχῶν νώσεως, ἀφ᾽ ἧς ἢ γνῶσις ἢ τούτων 

ζεται (ἀδύνατον γὰρ ἄλλως), μὴ pu δ᾽ εἶναι ταύτην T, ÉGcat 30 
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- à , * ^ » , - /-* N n) 2 RS " N ὃ , ; , 

τῆς ἐπιστήμης Ἰνῶσις τιμιωτέρα τῶν (Ov) pet αὐτὴν xat Ot ἐχείνων Il5r 

“ίνεται Ἰνῶσις. ἣ μὲν γὰρ τοιαύτη ἀρχή, δι᾿ ἧς τι δείχνυται, χυριωτέρα 
πρὸς νῶσιν xai ἀχριβεστέρα τοῦ δι᾿ ἐχείνης γνωρίμου γινομένου" ἣ 

δ᾽ οὕτως οὖσα ἀρχὴ ὡς δύναμίς τις ὑποβεβλημένη χαὶ ὕλης λόγον ἐπέχουσα 
4 , ω - Y ΄ 

5 πρὸς τὰ συνιστάμενα ἐξ αὐτῆς τε xal ἐπ’ αὐτῇ οὐχ ἔστιν ἀχριβεστέρα 
τοῦ ἐπ’ αὐτῇ γινομένου τε xal συνισταμένου οὐδὲ χατὰ τοῦτο τιμιωτέρα " 35 

*, JU * , b 5 b - ΄ o ) e - ΜᾺ 

οὐ γὰρ ἀχριβέστερον τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου, ὅτι μηδ᾽ ἢ ὕλη τοῦ εἴδους. 

p. 99»39 "Ev οἷς δ᾽ ἔνεστιν αἰσϑανομένοις ἔχειν ἔτι ἐν τῇ ψυχῇ. 

“Ὅτι (ἔστιν) ἐν οἷς δύναμίς ἐστι τοῦ φυλάσσειν τε τὸ αἴσϑημα xal usur i " " i 
€ QUANT UM 2 - -— ΟῚ 9 , ' ' » 9 v ^) 

10 σϑαι xoi ἔχειν τι ἐν τῇ ψυχῇ αἰσϑομένοις μετὰ τὴν αἴσϑησιν, ἔστι ὃ 
-— - , » 3 - - 

ἃ xai ὡς ἕν τι ἐν τῇ ψυχῇ φυλάσσειν οἷά τ΄ ἐστὶ τὰ ἐχ τῶν πολλῶν xai 
ὁμοίως xxv αἴσϑησιν ἐνεργὰ καὶ λογικά ἐστιν. ἐν οἷς γὰρ πλείων γνῶσις τοῦ 
χατὰ τὴν αἴσϑησιν πάϑους, τὰ μὲν ἐχ τῆς τῶν πλειόνων αἰσϑητῶν μνήμης 40 

* - , - Ὁ) Μ ^ - 

τε xal μονῆς λόγον χτᾶται, τὰ δ᾽ οὔ. χατὰ διαφορὰν γὰρ τῆς δεχομένης 

15 ψυχῆς τὸ αἴσϑημα οἰχεία τις χατασχευὴ γίνεται ἐχ τῶν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν 
- - 4 “Ὁ “" - 2 

υνημῶν. ἐχ μὲν γὰρ τοῦ αἰσϑήματος καὶ τῆς μονῆς τοῦ xav ἐνέργειαν 

αἰσϑητοῦ υνήμη τε xal φαντασία. ἔστι γὰρ T, φαντασία χίνησίς τις τῆς i i f [ i 

νυχῆς ὑπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως μείναντος: οἷον γὰρ αἰσϑητῷ ἐντὸς ψύχη r i n 

ὄντι τῷ ἐγχαταλείμματι τούτῳ, ὃ xai φανταστὸν χαλεῖται, ἐπιβάλλουσα 7, m Den 1? 1 , 

20 Ψυχὴ ἣ φανταστιχὴ ἀλλοιοῦταί πως, ὡς f, αἴσϑησις τῷ αἰσϑητῷ ὄντι 40 

ἐχτός. ᾧ ὅταν μὲν ὡς πρότερον δραϑέντι xai ὡς ὁμοίως ἐπιβάλλει 
; μ ὶ 

ὁμοίως, μέμνηται: d$ δ᾽ ἕξις χαὶ ἢ ἀντίληψις ἢ ὡς εἰκόνος αὐτοῦ xai 
΄ , ΄ 5 ^ A (4 ^N , 

δυοιώματος γινομένη μνήμη. εἰ δὲ μὴ ὡς τοιούτου μηδὲ συναναφέρει 
' [4 ΄, , » 

τὸ εἶναι αὐτὸ εἰχύόνα xal ὁμοίωμα οὗ πρότερον σϑετο, φαντασία τὸ 

25 τοιοῦτον, οὐχέτι δὲ χαὶ μνήμη. 

p.10026 "Ex δὲ ἐμπειρίας ἠρεμήσαντος τοῦ χαϑόλου. 

Ἠρεμήσαντος τοῦ χαϑόλου ἀντὶ τοῦ ᾿“χατὰ ταὐτὸ xal ὡσαύτως 50 

αὐτοῦ μείναντός τε χαὶ νοηϑέντος χαὶ μὴ ὡς ἐπὶ πολλὰ τὴν μετάβασιν 
Y HE 202 p CEA. 7 C 2 - {1} ἊΣ ΄ o1 2 ' t 96A 
ἔχοντος ἀλλ᾽ ὡς ἑνὸς μείναντος ἐν τῇ ψυχῇ. τί ἐστὶ τὸ χαϑόλου, 
ἐξξηγησόμεϑα: τὸ γὰρ ἕν ἐπὶ πᾶσι τοῖς xal! Exacta xal πολλοῖς χατὰ τὴν 90 v 

[4 , ' , ' 2 , E ) 9 - 2 T τὸ T PACEM 

1 ὧν addidi 9 γινομένου γνωρίμου Ua 4 οὕτως Ua: ὅτι R ὕλης Ua: ὅλως R 

6 αὐτῆς αὶ 8 post ἔνεστιν add. ἢ Ua ἔτι αὶ Arist.: τί Ua (d, corr. A) cf. vs. 10 

9 ἔστιν addidi 12 ἔνγερα sic Ua πλείω Ua γνῶσιν ἃ 14 xai μονῆς 

B: μόνης RUa χτᾶται] «x corr. B 15 ἀπὸ τῶν R: ἀτόπων Ua 19 φανταστὸν 

BUa: φανταστιχὸν R 21 ὡς alt. om. a ἐπιβάλλῃ conicio 22 ἡ alt. om. Ua 

ἡ tert. superscr. B 28 εἰ scripsi: ἡ libri τοιοῦτον Ua 24 ob libri 

26 post ἐμπειρίας add. 7, ἐχ παντὸς Arist. (om. pr. n) ef. p. 602,2 21 κατὰ ταυτὰ 

scripsi: xat' αὐτὸ R: χατὰ ταῦτα Ua 30 ἐξηγησάμεϑα Ua ἕν scripsi: ὃν libri 

post xal del. χαϑόλου B 81 αὐτοῖς scripsi: αὐτῶ R: αὐτῇ Ua 
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τὸ χαϑόλου. ὃ χαϑόλου τέχνης ἀρχὴ x 

Ἰὰρ ἐμπειρία ἀπαγὴς ἔτι: ἢ δὲ oar "nm π 

gt x ταὐτοῦ μένουσα xai ix τῆς τῶν ὑπ᾽ αἴσϑησίν τε xal ἀνήμην ἐλθόντων δῦ 
ὁμοιότητος xal τῆς ἐπὶ τούτοις ἐμπειρίας περί ληψιν δμοίαν ποιουμένη xal Π5ν 

5 τῶν ὁμοίων μὲν τούτοις οὐχ ἐληλυϑότων δὲ εἰς αἴσϑησιν ὡς T ἐν τῇ 

χαὶ τούτοις πάντων ἐχόντων χατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ὁμοίου ἐπὶ τὸ ὅωοιον 

μετάβασιν. 
Περὶ γένεσιν μὲν οὖσα, τουτέστι περὶ γενητόν τε χαὶ ποιητὸν 

οὖσα. ποιητὸν δ᾽ οὐχ ἁπλῶς ἀλλ᾽ $ulv ποιητόν ἐστι τέχνης ἀρχή. 
10 "Av δὲ περὶ τὸ ὄν. ἤτοι λέγει περὶ ἀγένητον xal ἀΐδιον xai οὐχ 

, ^ , ^ , " * ἐν γενέσει τὴν ἐπιστήμην" ἐδείχϑη γὰρ ὅτι ai ἐπιστῆμαι xal ἀποδείξεις ὃ 
e E ^ »/. ^ - Ἃ ^ m Ἂς e ! X. E 9 

περὶ ἀΐδια. T, μᾶλλον ὃν dy λέγοι οὗ ὡς ὄντος fj ἀντίλη ΤῊΣ ἐγένετο. οὐ) 

7c μνήμης τε xal 
[d € , ρ - [4 , - 

ὡς ὕφ᾽ ἡμῶν γινομένου: f, γὰρ ἀπὸ τοῦ τοιούτου ἐχ ἰ 
να TI Eum - :J ἐπι ^ P n a f TM ἐμπειρίας τοῦ χαϑόλου μὸν zen E ἄρχῃ: χαὶ γὰρ φυσιχὴ 

15 xattot περὶ τὰ χινούμενα οὖσα xai περὲ γένεσιν’ ἁπλῶς γὰρ ἢ 

t$ ἀρχὴ τοῦ εἶναι αὐτῇ ἐν ἡμῖν, T περὶ τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν γινόμενον, διὸ χα 
δ᾽ ἐπιστήμη περὶ τὰ μὴ ὑφ᾽ ἡυῶν γινόμενα ἀλλ᾽ ὄντα. 

p.100313 Η δὲ ψυχὴ ὑπάρχει τοιαύτη οὖσα οἵα δύνασθαι 10 
σ 

e zs ^ M P t ! - o [4 - E κε το δ —— δος ; 4 5 

20 Οὕτως xai ἐν τῇ ψυχῃ σὺμ βαίνει e λογιχὴν cf» οὐνᾶμιν ἐχηυσῃ 

ἧς τοιαύτης ἐν αὐτῇ στάσεως. ἐχ γὰρ τῶν αἰσθητῶν παραρρεόντων xai - ^ 

ῶνς εἰ λλοτε ἄλλων γινομένων μνήμης γινομένης xol ἐμπειρίας ἐχ τῆς μνήμης jT, i Log i 1M iss 
- - , ^ wv v^ 

ἐπὶ ταύτῃ στάσις τοῦ ἐπὶ ταύξῃ τῇ ἐμπειρίᾳ χαϑόλου, ἔπειτα ἄλλου 

ὁμοίου, χαὶ οὕτως ἐπὶ τὸ χαϑόλου xal τὴν ἀρχὴν ἢ ἀπὸ τῶν τοιούτων 
΄ , Ξ Y E ΓΑ s E SS πὰ. ^t o Pa , eh. q T.) ὃ Ξ 95 στάσεών τε xal περιλήψεων πρόοδος. τὸ δ᾽ ἕως ἐπ᾽ ἀρχὴν TjÀUevis- 

tot ἐπὶ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ νοουμένων τε xai ἀϑροι 
^ M4 

SU 53 rri ομένων εἶπεν" ἢ γὰρ 

ἐπὶ τοῖς αἰσϑητοῖς (τοῦ) χαϑόλου συναίσϑησίς τε χαὶ σύστασις xai ἢ ἐπὶ τοῖς 

τῆς ἀρχῆς xai τοῦ πρώτου χοινοῦ λῆψις. ἢ ἀρχὴν πρώτοις χαϑόλου λῆψι 
; 
t 

ς 

χαὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ εἶπε τὸν ἀϑροισμὸν xal τὴν τάξιν τε xal τὴν 

30 ἄϑροισιν χαὶ τὴν παράταξιν τοῦ παντὸς στρατοπέδου. λέγει δ᾽ ἐπιτη- 
- i r i r 
, -, N - -’ AJ » 

δειότητα xai δύναμιν. τὴν ψυχὴν ἔχειν τοῦ δύνασϑαι φυλάσσειν τὰ amo 

τῶν αἰσϑητῶν πάϑη. 

1 ὃ Ua: καὶ R ἐπιστήμη Β 2 ἔτι R: ἐστιν Ua πρότασις R: τροπὴ 

Ua τε om. R ὃ τῶν om. R 9 post μὲν add. ἐν R τῶ, ut 

videtur, R: verba gravius depravata videntur 9 ποιητὸν scripsi: ποιητοῦ libri 

11 ἐδείχϑη] I 8 p. 15 5 21 sq. post xai add. αἱ U 12 λέγη Ua 13 γινομένου 

scripsi: γινομένη libri τοῦ om. R 14 ἐπιστήμη om. R 15 γὰρ ἡ piv R: 

γίνεται. ἡ μὲν γὰρ Ua 11 μὴ om. Ua ὄντα R: αὐτά Ua 18 τῇ αὐτηῦ 

20 λογιχῆ Ua 23 στάσης R 25 «c B: om. RUa περίοδος R 26 ἐπὶ 

om. R 21 τοῦ addidi σύνϑεσίς---στάσις Ua 98 χοινοῦ scripsi: κοινὴ 

libri ὑπάρχει, om. 7; R 29 fort. ὡς ἐν εἶπας τὸν ἀριῦμόν Ua τάξιν 

R, corr. B: στάσιν Ua, pr. B 29.30 τὴν ἄϑροισιν καὶ τὴν om. Ua 91 τῆς 

ψυχῆς R φυλάττειν Ua 
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p. 100214 4). 5" ἐλέχϑη μὲν πάλαι. 115» 

Ὅτε ἔλεγεν ““ἐχ δ᾽ ἐμπειρίας ἠρεμήσαντος τοῦ χαϑόλου ἐν τῇ 

ψυχῇ". 

p.100316 Καὶ γὰρ αἰσϑάνεται μὲν τὸ xa ἕκαστον. 

5 Λέγει τὴν αἴσϑησιν μὲν αἰσϑάνεσϑαι ὧν ἂν αἰσϑάνηται [xal] ἐπὶ τῶν 26 
, [ed - MJ 2 A Q^ eo ^ *, , L4 Y 

x30  £xaota* τῶν «γὰρ ἐν τοῖς xaÜ' Exaota xal ἀτόμοις ἢ αἴσϑησις 
*, , [4 *, » , M “« , , n , - 

αἰσθητική" f, 9 ἀντίληψις αὐτὴ τοῦ xaüóÀou γίνεται. ὃ βουλόμενος δεῖξαι, 

πῶς γίνεται, παραδείγματι ἐχρήσατο τῷ ἀνθρώπῳ χαὶ τῷ Καλλία, οὐχ ὡς 
τοῦ ἀνθρώπου χαϑὸ ἄνϑρωπος 7, τοῦ Καλλίου χαϑὸ Καλλίας ὄντος αἰσϑητοῦ, 
, , [4] , ' , - , e J e 5 , »ν 

(0 ἀλλ᾽ ὃ λέγει διὰ τούτων ποιεῖ γνώριμον. ὡς γὰρ 6 ἀνθρώπου ἔννοιαν 
ν ; ε d D - 5 , » - )c ' LA 
ἔχων οὐχ ὡς Καλλίου τοῦ ἀνθρώπου T, τινος τῶν xai Exacta τὴν ἔννοιαν 

ἔχει ἀλλὰ τούτου Og χατὰ πάντων τῶν x49 Éxacta ἀνθρώπων χατηγο- 30 

ρεῖται χοινῶς, ὧν ἐν πᾶσιν αὐτοῖς, οὕτως ἢ ὄψις ἢ τοῦ ἐν τῇ χιόνι λευχοῦ 

αἰσθανομένη οὐχ ὡς χιόνος λευχῆς αἰσϑάνεται ἀλλ᾽ ὡς λευχοῦ" ὃ λευχὸν 

L5 χοινόν ἐστι τῇ χιόνι πρὸς τὰ λευχὰ πάντα' xoi γὰρ ὁρᾷ τὸ ἐν αὐτῇ 
, 3 , , τ , 

λευχόν, ἀλλ᾽ οὐχ ἢ χιών. 

p. 10052 Ütov τοιονδὶ ζῷον. 

Τὸ μετὰ προσϑήκης τινὸς λεγόμενον μεμερισμένον, οἷον ζῷον τοιονδί, 

τὸ δὲ χωρὶς προσϑήχης ἀμερές, τουτέστιν οὐ διῃρημένον. 

20 p. 10005. Ἐπεὶ δὲ τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἕξεων. 35 

a 5 - "o 9'N , Ὡς L4 , e , ; ΄ -- D -Ὁ - 

ὅτι οὐ τῇ διὰ ἀποδείξεως γνώσει ἢ αὐτή ἐστιν ἢ τῶν ἀρχῶν γνῶσις, 

χαὶ ὅτι 6 νοῦς ἐστιν ὃ τὰς ἀρχὰς γινώσχων τῆς ἐπιστήμης, xal ὅτι ὄντος 
τοῦ ἐν ἡμῖν νοῦ διττοῦ, τοῦ μὲν ϑεωρητιχοῦ τοῦ δὲ πραχτιχοῦ, xal iv ? ) 
» - Ν - M ' 2m , ' »' y - v ὄντος τοῦ μὲν πραχτιχοῦ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα xal ἄλλως ἔχειν τοῦ δὲ 

25 ϑεωρητιχοῦ περὶ τὰ ἀΐδια xai ἀεὶ ὁμοίως ἔχοντα, τοῦ μὲν πραχτιχοῦ νοῦ 
δύναμις ἥ τε δοξαστιχὴ xal f λογιστιχή, τοῦ δὲ ϑεωρητιχοῦ T, τε νοητιχὴ 45 

χαὶ ἢ ἐπιστημονιχή: ὧν αἱ μὲν τοῦ πραχτιχοῦ οὐχ ἀεὶ ἀληϑεύουσιν, αἱ 

δὲ τοῦ ϑεωρητιχοῦ ἀεί. xal ὅτι δόξα ἐστὶν ὑπόληψις ἄνευ ἀποδείξεως, 

διὸ xal ἀβέβαιος, xal λογισμὸς δὲ ἀπατᾶται πολλάχις τῷ μηδὲ τὴν ὕλην, 

2 ὅτε BUa: ὅτι R ἔλεγεν] p. 100 86 ἠρεμίσαντος ἃ 4 χαϑέχαστα R 

9 αἰσϑάνεσϑαι μὲν Ua αἴσϑηται R χαὶ delevi 6 χαϑέκαστον pr. l. Ua 

T τὸ Ua 8 γίνεται κι! εἴρηται Ua 9 χαϑ᾽ οὗ pr. l. Ua 10 ἀνθρώπου scripsi: 

ἄνος libri 11 χαϑέχαστον Ua 12 ἔχει scripsi: ἔχων libri κχαϑέχαστον Ua 
ante ἀνῦρ. add. τῶν B 18 χοινὸς R τοῦ om. R τῇ om Ua 14 ἀλλὰ, 

om. ὡς Ua 15 ὁρῶ Ua αὐτῷ R 18.19 τὸ---διηρημένον om. a 18 ζῶον 

U: om. R 19 οὐ U: om. R 22 καὶ alt. om. Ua 25 ἀεὶ om. R 
28 ««i— p. 603,2 βούλεσϑαι huc transposui: post p. 605,10 ϑεωρητιχή colloc. RUa 

xai ὅτι R: ὅτι ἡ Ua 29 ante Aoy. add. ὁ Ua un R 
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^ "m ' ἮΝ *, , ν᾿ , “- - Ἁ ᾿ AJ 5» ^ 

περὶ ἣν [xai] ἔστιν, ἀναδέχεσθαι τὴν ἀχριβῇ γνῶσιν: περὶ γὰρ τὰ ἐνδε- 

χόμενα, περὶ ὧν xal τὸ βούλεσϑαι. αἵ γὰρ αἰσϑήσεις ἄλλως ἀληϑεῖς, οὐ 
χατὰ σύνϑεσίν τινα" τοῦτο γὰρ ἴδιον τῆς λογιχῆς ψυχῆς. 

Ρ.- 100015 Καὶ $ μὲν ἀρχὴ τῆς ἀρχῆς εἴη ἄν. 115* 

5 Εἰπὼν ἀρχὴν ἐπιστήμης εἶναι τὸν νοῦν, ἔχειν δὲ xal ἀρχὰς τῶν 

ἐπιστητῶν τὰς ἀμέσους προτάσεις, νῦν λέγει ὅτι ἢ μὲν ἀρχὴ τῆς ἐπιστήμης du 
εἴη dv τῆς ἀοχῆς τῶν ἐπιστητῶν Ἰνῶσις, ἢ δὲ πᾶσα ἐπιστήμη παντὸς 
τοῦ ἐπιστητοῦ" 

ἀρχή, πρὸς 
10 γνωστιχή τε . 

e MJ [4 τ , [sd - M - [4 

ὡς γὰρ T, ἀρχὴ πρὸς τὴν ἀρχήν, οὕτως τὸ πᾶν, οὔ 150 
εἰ ὃ πᾶν πρᾶγμα, οὗ τῆς ἀρχῆς ἦν ἣ τῆς ἐπιστήμης ἀρχὴ 
αἱ ϑεωρητιχή. x 

l zai delevi 4 ἀρχῆς (post μὲν) U post ἂν add. ἀρχή U 9 ἐπιστήμην U 

τὸν νοῦν εἶναι Ua ἔχων Ua τῶν om. R 6 ἐπιστηυῶν R d τῶν 

ἐπιστητῶν Om. à 10 τέλος subser. B: ἀριστοτέλους ἀναλυτιχῶν ὑστέρων δεύτερον U: 

Ἀνωνύμου ἐξηγήσεως, τῶν εἰς τὸ δεύτερον τῶν ὑστέρων ἀναλυτιχῶν ἀριστοτέλους, τέλος ἃ 
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9 98,28 
δηλονότι scilicet 54, u 19,28 92,10 96,24 

δηλωτιχός 99,16 60,9. 20 64,3. 66,14. 15 

80,20 al. 

διαβεβαιοῦν med. περί τινος 10,22 

διαιρεῖν logice 85,6 sq. (διελοῦμεν) 86,81 

8,9 02,19 διαφοραῖς 86,26 εἰς προτάσεις 

67,21. 24 εἰς εἴδη 88,10 med. 85,18 

ἄνωϑεν Opp. κάτωθϑεν συντιϑέναι 88,16 

διαιρετός 58,8 716,13. 14. ἐπ᾽ ἄπειρον 

g. 48,5 (opp. συλλογισμός) 

55,18 sq. 26,10. 14 (ὁλόχληρος) 62,5 

82,25.2'| 83,5 sq. (ἄμεσος) 85,32 86,13 sq. 

διαιρετιχός. διαφορὰ ὃ. 86,29 ἡ ὃ. μέϑοδος 
55,17 56,24 82,22 86,6 ἡ διαιρετιχή 

αλεχτιχός. προβλήματα 48,4 - ὃ. 

συλλογισμός coni. δι᾿ 

i.q. λογικός opp. ἀποδειχτιχός 6 

τὰ. ἃ. 

ἐνδόξων συνάγων 

62.9 διαλεχτ- 

ἐκῶς ὁμιλεῖν 89,6 

διάνοια ἐκ τῶν πολλάχις τῇ αἰσϑήσει φανερῶν 

χατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ὁμοιότητα ἀϑροίζει τὰ 

χαϑόλου 51.1 opp. 

διανοίας γινόμενα ibid. 18 sq. 

διαφέρειν τῷ εἴδει, xav εἴδος 87,11. 12 

98,1 οὐδὲν διαφέρει 51,14. 10,14. 24 

διαφορά 48,28. πρός τι ibid. 17 84,21. 21 

logice 86,17 αὑτὴν AapQavopévn, 

συντιϑεμένη 83,10. 11 

φύσις 12,16 τὰ ἀπὸ 

L 

xa) 

τῷ τεμνομένῳ 
* * D 4 

39 



610 διάφορος 

ἐχάστῳ γένει ibid. 

2054. εἰδοποιός 85,8 αἱ ἀντιδιῃρημέναι 

ibid. 18 αἱ ἀντιχείμεναι ibid. 25 διεχιρε- 

τική 96,29 τελευταία 871.4 αἱ κυρίως 

88,10 
Ὁ , ? τ 

ι διάφορος xav εἶδος 91,23 

διδόναι. τῶν χατὰ 

56,10 

δίπους 56,18 61,21 65,11 

δέππος 51,9 11,21 02,23 πὸ ὃ: 93,12 

διχῶς 90,11 

ὃ 

* ^ , ^. Q0! 

τὴν διαίρεσιν δοέντων 

E 
ος 

τ 
R E [45] -— ὑπόληψις ἄνευ ἀποδείξεως, διὸ 

χαὶ ὁ dirus toc 02,28 

δοξαστικχός. ἡ ὃ. (δύναμις) 02,26 

δύναμις τῆς Ψυχῆς 99,18 01.81 02,26 sq. 

λογική Ο1,20 ὡς δύναμίς τις ὑποβεβλημένη 

δυνάμει 

Σπευσίππου 84.17 

xai ὕλης λόγον ἐπέχουσα 00,4 

opp. ἐνεργείᾳ (445 

δύσχολος coni. ἀδύνατος 66,93 

χατὰ δύναμιν 81,28 

"Eqyives9ac 67,23. “ἢ 

ἐγγίνεται γνῶσις 99,26 

τῶν ἀρχῶν ὕστερον 

ἐγχατάλειμμα 00,10 

εἰ c. duree (s 

ic 

ἰδ 

εἰδοποιός (pond) 85,8 

i$oc opp. ἡ ὕλη 11,20. 22. 29. 00,1 

ἐναντίωσις 

χατὰ 

τὸ εἶδος coni. τὴν αἰτίαν 68,2 

Opp. κατὰ τὴν ὕλην 7, κατά τι συμβεβηχός 

56,16 τὰ ἄτομα εἴδη 56,21 81,32 sq. 

85,23 86,25. 21 87,17 88,7. 11.18 98,24 

τὸ εἶδος ὑφ᾽ ὃ τὰ ἄτομα, τὸ χατὰ τῶν 

ἀτόμων 81,28 

εἰχῇ coni. 

εἰχ ὧν coni. ὁμοίωμα 00,22. 24 

τὸ εἶναι coni. ἡ οὐσία 51. 

gases τὸ εἶναι" οὐδὲ γὰρ γένος ὅλως τὸ 

μάτην 12,9 

εἶναι. οὐδενὸς 

ὃν χαὶ τὸ elvat χαὶ μία φύσις 59,14. 15 τὸ 

ὃν χοινὸν μὲν ὄνομα, οὐχέτι δὲ καὶ πρᾶγυα 

87,28 εἶναι τινί coni. ὑπάρχειν 59,12 

περί τι Ο1,1ὅ 02,24. 25 

εἰσφέρειν πιϑανότητά τινα 84,19 

εἴτε {εἴ vt?) ... εἴτε μή 84,14 

ἑχάτερος. xal ὁ ὁρισμὸς χαὶ ἡ ἀπόδειξις 

ἑχάτερον αὐτῶν 59,22, 

ἐχβαίνειν τὸ γένος 80,21 

ἔχϑεσις τῶν ὅρων 96,6 

ἐχλείπειν astron. 47,16 49,6 

I INDEX 

ἔκλειψις τῆς σελήνης 49,0 91,18 

ἐχλογή 89,20 

ἐχτιϑέναι med. coni. λαμβάνειν (προτάσεις) 

59,11 

&x1óc 00,21. &. el. pf] 12,6 

ἐχφέρειν pass. ὑφ᾽ ἕν 

προτάσεις 61, - 

' ἔλαττον ὄν 83,9 

opp. διῃρημένη εἰς 

ἐλάττων. τὸ ἐπ 

ἐλλιπῶς εἰρημένη 61,22 

pta (ἀπαγής) 01,2. 4 

du εἰν log. εἰς 84,1 a ἐν 85,16 

ἔμπροσϑεν. ἐν τοῖς ἔ. 65,21 94,90 

ἔμψ boue 38,18 

ἐναντίωσις κατὰ τὴν ὕλην ἢ κατά τι συμ- 

βεβηχὸς οὖσα ἀλλ᾽ οὐ xac? εἶδος 56,15 
ἐναργής 60,24 

ἐν NOIRE α med. 70,24.25 80,94 περί 

τινος 66,29 

ἐνδεῖν (τῇ λέξει) (9,8 opp. περιττεύειν 86,19 

ἐνδεχόμενος 19,10 sq. 02,24 

ἔνδοξος 51,22. δι᾽ ἐνδόξων συνάγοντα 62,10 

ἕνεχα (Évexev). οὗ ἕνεχα 69,21 10,5.11 sq. 

ΤΠ τὶ 

ἐνέργεια. κατ᾽ ἐνέργειαν 14,8 00,16 ἐνεργείᾳ 
opp. δυνάμει 14,5 81,28 

ἐνεργὸς χατ᾽ αἴσϑησιν 00,12 
ἐνίστασθαι. 

ἀνθρώπου ἔννοιαν ἔχων 02,10. 11 

τῷ νῦν ἐνεστῶτι (0,24 

ἔννοια. ὃ 

ἐνσημαίνειν pass. ἐν 60,2 

ἐντός. 00,18 “τὰς &. τρεῖς Ἰωνίας 52,9. 11 
ἔνυδρος 56,16 93,11 

ἐνυπάρχειν. ἐνυπαρχούσης τινὸς ἡμῖν γνώσεως 

99,25 

«ἐξετάζειν pass. ἐπὶ τῶν προτάσεων 55,13 ξ 
ἐξηγεῖσθαι 19,6 97,9 00,30 

(ἐξηγηταί) ὡς φήϑησάν τινες 89,17 

ἑξῆς 96,20 post partie. 50,8 62,11 76,11 
92,1 98,19 

ἕξις coni. ἡ ἀντίληψις 00,22 

ἔξωϑεν εἶναι opp. παραχολουϑεῖν 93,95 

ἐοιχέναι c. inf. 51,11 19,5 

ἐπαγγέλλειν med. 88,26 

ἐπαγωγή 56,225. opp. Ov ἀποδείξεως χαὶ 

συλλογισμοῦ 58,17. 21. ὁ ἐπαγωγῇ χρώμε- 

νος opp. 6 ὁριζόμενος ibid. 23 

us 

ἐπαχολούϑημα (2,0 

ἐπαχτιχῶς δειχνύναι 55,21 

ἐπανιέναι πρός 81,10 

ἐπάνω. ἐν τοῖς ἐπάνω 87,27 logice 98,12 

ἐπαπορεῖν 58,91 



VERBORUM 

ἐπεχτείνειν pass. ἐπὶ πλέον, ἐπὶ τὰ ἀνο- 

poyevr, 80,14 sq. 

£zecDatlogice523,25 54,12.25 51,16 62,24.25 

10,15 413,22. 28 al. ἐξ ἀνάγκης 55,19 sq. 

ἐπέχειν ὕλης λόγον 00,4 

ἐπὶ τούτοις 86,9 89,29 

ἐπιβάλλειν τινί 00,19. 21 

ἐπιζητεῖν 15,90 

ἐπίνοια. τῇ ἐ. opp. τῷ χρόνῳ 91,17. 8 

πισχέπτειν med. 97,17 

πισχοπεῖν 29,11 

ἐπιστήμη 41,8 (μάλιστα) 68,16 99,8 OL,11 sq. 

Opp. τέχνη ibid. 17 ἧς &. 00,1 

01,14 02,29 B 

ἐπιστημονιχός. ἐ. γνῶσις 99,1 

02,21 

πιστητός 03,6 sq. 

ἐπιτάττειν τινὶ ὄνομα 81,10 

αἱ ἀρχαὶ τ 

ἡ & (δύναμις) 

ἐπιτη δδειότης coni. δύναμις 01.380. 31 

ἐπιφέρειν addere 54,9. 158 59,21 91,6. 14. 28 

pass. 62,6 91,15. 20 

ἐπιχείρησις plur. 53,25 

ἔργον 18,8. 14 

ἔρεισμα 89,29 

£py collat ὑπ΄, εἰς αἴσϑησιν 01,3. ὃ 

ἔσχατος logice 98,283. 28 
ἕτερος τῷ εἴδει 87,11. 12 

ἑτοίυου εἰληφέναι 91,16 

εὐπορεῖν τῆς αἰτίας 90,0 

ἀποδιδόναι 89,15 εἰς τὸ λέγειν ibid. S 

εὕρεσις 63,13. 18 608,14.28 82,22. 81,28 

89,14 
εὐφύλαχτος compar. 85,20 

ἕτοιμος. ἐξ 

τοῦ τὴν αἰτίαν 

ἐφαρμόζειν τινί intrans. 80,1 pass. ἐπὶ 

πλείονα 89,5 

ἐφεξῆς post partic. 82,221 ἀλλήλοις {1.17 

€. 160,19 γωνίαι 52,9. 10 

ἔχειν τι γνώριμον 62,24 γνῶσίν τινος 64,9 

τὸν ὁρισμόν ibid. 10. τὴν 

πράγματος ἀπό 68,1 seq. ὅτι 59,2] 

ἐχόμενα coni. συνεχῆ 15,91 16,19 

[a - - 
ὑπάρξιν τοῦ 

Ζητεῖν τι, περί τινος, εἰ 41,6 sq. 51,2 61,15 

62,11. 16 ἃ]. τὰ ζητούμενα 41,12 48,4 sq. 

50,15. (τοῦ μέσου “τὴν ζήτησιν εἶναι ἐν 

πᾶσι τοῖς ζ.) 21 63,5 80,8 85,117.24 

93,1. 2 

ζήτημα 50,9 

ξήτησις. εἰς ταῦτα πᾶσα ζ. ὑπάγεται (εἰ 

Ἴδιος. ἐν τῷ τί ἐστι χα 

χαταγίνεσϑαι 611 

ἔστι τι μέσον, τί ἐστιν, διὰ τί ἐστιν) 50,28 
ef. 48,1 49,12 τινός, περΐ τινος, εἰ 50,2. 31 
Ὁ1,0.1 52,1 61,19 62,27.98 63,13 65,14 al. 
τὴν ζ. ποιεῖσϑαι 48,26 μεμερισμένην εἰς 
πλείω τὴν ζ. ἔχειν ibid. 

ξῷον 9,25 98,2 

“Ἥλιος (ἐχλείπει) 47,16 

ἡμικύχλιον 51,9 τὴν Σ Ω 
ἐν ἡνμιχυχλίῳ γωνίαν 

ὀρϑὴν εἶναι 68,23 sq. 

NEU. ἐν 1.049. 98,23 01,10. 26 . scilicet 

48,2 55,5 12,14 

πόδειχτοι ὃ. 68,1.9 ϑέσει καὶ 
συνϑήχῃ opp. ἀνάγκῃ τινί 00,117 διαφέρειν 

ϑέσει 617,91 19,23 80,1 
ϑεωρητιχός (opp. πραχτιχός) νοῦς 02,25 sq. 

: 

, 

ϑέσις. ἀνα 

ϑεωρία τοῦ προκειμένου 62,18 

ϑήηλυς 56,14 

τη ΠΙΡΒΡΌ ΕΝ: ἄλλως 

ἴδιον 84,4 cf. τοῦ i. ὃ 

λεχτικὰ προβλήματα 48,6 ἰδίᾳ 55,29 

99,10 χατ᾽ ἰδίαν 56,12 
να consec. 63,25 

goc. ἐπ᾽ ἴσης 18,19. 20. 21 95,4 96,11. 14 

91,9 

lao; poveiv 13,16 

ἱστορεῖν 90,9 

ἰχϑύς 89,28 

Καϑεύδειν 90,14 

καϑόλου expl. 00,29 sq. 

19,6 sq. προτάσεις i. q. dvaqxaiat ibid. 

13. 14 
χαίτοι c. partie. 01,15 

χαχός. τὸ x. def. τὸ διαιρετόν 58,2 

χαταγίνεσϑαι περί τι 12,24 

895 

γίνεσϑαι expl. 



612 χαταλείπειν 

χαταλείπειν. τὸ χαταλειπόμενον 60,13 

χατάλληλος. τὸ x. τῆς λέξεως 94,14. compar. 

64.12 

χατασχευάζειν ὁρισμόν expl. 86,8 sq. 

χατασχευή (ix τῶν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν 

μνημῶν) 00,15 

χατηγορεῖν συμβεβηχὸς οὐσίας 61,4. pass. 

69,23. 24 al. ἐν τῷ τί ἐστι 54,4. 5 55,14 

51,4 sq. 80,9. 10 sq. 83,10 sq. 86,21. 22 

τὸ χατηγορούμενον, ὃ x. ὅρος 41,15 49,22 

65,10. 11. 67,3. 09,6 95,9 sq. (ὁ πρῶτος) 

98,21. 22 99,14 

χατηγορία plur. 84,10 i. q. τὸ χατηγο- 

ρούμενον 95,22 

í χάτωϑεν Ἰορίοα 79,28 101,5 81,21 95,23. avv- 

τιϑέντας opp. ἄνωϑεν διαιρουμένους 88,16 

χενός. ἄρα ἔστι χενόν 48,25 

χένταυρος v. [Κέντ. 

χερασφόρος 89,26 

κινεῖν ἀπορίαν 90,26 περὶ τὰ κινούμενα 

coni. περὶ γένεσιν 01,15 

κίνησις τῆς Ψυχῆς 00,17 

τὸ χ: COhl. τὸ 'yévoz 92,29 τὸ 

01,28 compar. 63,7 99,8 

(coni. ἀνωτέρω) 84,8 86,21 χοινῶς coni. 

χαϑόλου 51,9 ὑπάρχειν 82,13. κοινότερον 

99,8 
χοινότης coni. ταυτότης 88,12. 18 

χρίνειν τινί τι 90,10 

χύχλος 60,1.4 χύχλῳ γένεσις, γίνεσθαι 

18,16. 18 19,4 18,25 91,9 94,26 

χύριος 64,20 compar. πρὸς γνῶσιν 00,2 

χυρίως 644.5 67,4 69.16 74,8 18,12 

κυριώτατα 80,1 

χοινός. 

πρῶτον χ. 

CTS 
οειςξις 

Λαμβάνειν ἐπιστήμην 448 τι ἀντί 54,16 

ὡς ὁρισμὸν χαὶ ἐν τῷ τί ἣν εἶναι 54,28 

om. ὡς 55,1 i 4. παραλαμβάνειν 50,8 

98,( al. i. q. τιϑέναι 55,20. 21 sq. coni. 

ὑποτίϑεσθαι δ, coni. αἰτεῖσϑαι ibid. 30 

82,18 τὸ ἐν ἀρχῇ 54,22 51,9 γωρὶς ἀπο- 

δείξεως 54,20. 21] ἀσυλλογίστως ὅθ,ῦ. 6 

68,20) διὰ 
συλλογισμοῦ 56,0 ἐν ἀποδείξει 66,4—6 δι᾿ 

ἀποδείξεως 83,20 c. inf. 54,28 54. ὅτι 

58,1 

λαμπτήρ 11,26 

λείπειν deesse 81,2. ὅ. 9 “τινί 61,23 

λέξ Aristotelis 64,12 67,5 73,9 

τῇ λέξει μόνῃ διαφέρον 66,16 

Opp. ἀποδειχνύναι, δεικνύναι 

ις verba 

94,14 

I INDEX 

λευχός 02,13 sq. 

λῆψις τῆς ἀρχῆς, τοῦ πρώτου xowoo 01,98 

λίϑος 18,21 sq. 97,25 

λογιχός 85,19. 20. 29 00,12 δύναμις 01,20 
Ψυχή 03,9 

λογισμός (ἀπατᾶται πολλάχις) 02,99 

λογιστιχός. 7, À. (δύναμις) 02,26 

λόγος. ὁ δὲ À. ὁ αὐτὸς xal ἐπὶ τοῦ ὅτι ἔστιν 

80,10 περὶ ἧς ... τὸν λόγον πεποίηται 

99,10 εἷς (κυρίως) 67,2 sq. i. 4. ὁρισμός 

58,2 68,30 71,1 al. coni. ὁρισμός 54,29 
10,1. 2.11 ὁριστιχός 56,8 ὕλης λόγον 

πέχουσα 00,4 ἐν τοῖς τελευταίοις τέτρασι 

λόγοις τῆς (Duc. ἀκρ. 10,18 

λύειν τὸ ἀπορούμενον, τὴν ἀπορίαν 75,21 

91,15 98,11 99,21 

λύσις (ἀπορίας) 90,981 

Μάϑησις. ἀδύνατον μὴ προὐπαρχούσης τινὸς 

γνώσεως p. τινα γενέσθαι 99,24 

paxpógtos (πλεοναχῶς λεγόμενον) 98,4 

μᾶλλον. 7| p. 01,12 

μάτην coni. εἰχῇ 12,9 

μάχεσθαι. μαχόμενα γὰρ ἂν λέγοι 88,6 

μεγαλοψυχία (ὁμώνυμος) 81,91 

μέϑοδος 80,17 89,8 διαιρετιχή 88,117 56,24 

82,22 86,6 ὁριστιχή 81,92 
μέλλων (χρόνος) 14,24 

μένειν ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως 00,18 ἐπὶ ταὐτοῦ 

01,9 

μερίζειν pass. (εἰς) 48,26. 27 02,18 

peptxóc (συλλογισμός) 52,7 

μέρος. ὄντων γενῶν τε xal μερῶν τοῦ ζητου- 

μένου 63,5 cf. 59,15 64,22 
μέσος. χυρίως μέσα 64,4. 5 

μεταβαίνειν ἐπί τι 88,15 

νετάβασις ἐπὶ πολλά 00,28 

ἐπὶ τὸ ὅμοιον Ol,T 

μεταλαμβάνειν τι ἀντί 10,29 

ἐν μέσῳ 66,29 

ἀπὸ τοῦ ὁμοίου 

) μετάληψις τῶν ὀνομάτων εἰς τοὺς λόγους 

10,25 
μετόπωρον 12,28. 24 

μή (μηδέ, μηδείς, μηδέπω) post ὅτι, διότι 

48,1 52,13. 14 sq. 53,3. 18. 19 55,18. 22 
56,10 57,16. 25 63,8 65,15 70,24 74,12 
15,82 al. post ἐπεί, ἐπειδή 61,2 "70,14 

80,8 81,12 99,17 al. 
v. T vottxóc 60,13 

proces post ἀπορεῖν 91,28 92,10. 

μήτε i.q. μηδέ 60,28 



VERBORUM 

μνημ ἡ 00,13 sq. def. ibid. 28 opp. φαντα- 
σία ibid. 25 plur. ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν 

αἰσϑητῶν μνημῶν 00,16 

μνημονεύειν 81,4. 55,91 84,8. 9. 99.10 

μονάς 80,12 

μονὴ τῶν αἰσϑητῶν (coni. μνήμη) 00,14. 16 

μυρίοι 85,9 

Νοεῖν pass. 00,28. ἐν τῇ ψυχῇ 01,26 
νοητικός. ἡ v. (δύναμις) 02,26 

νοῦς ὃ τὰς ἀρχὰς γινώσχων τῆς ἐπιστήμης 

02,22 

μὲν ϑεωρητιχοῦ, τοῦ δὲ πραχτιχοῦ ibid. 

23 sq. 

νῦν, τὸ νῦν, ὃ ἀδιαίρετον 16,5. 18 

ὄντος τοῦ ἐν ἡμῖν νοῦ διττοῦ, τοῦ 

“Ὁ. τὸ περὶ οὗ νῦν ἀπορεῖ et sim. 81.117 

56,6 62,4 66.5.6 13,9 16,6.10 81,13 
88,11 94,3. 5. 6 al. ἐν τοῖς ὅροις λαμ- 

βάνεται τοῖς ἐξ ὧν 19,21 

6866 (coni. ἀφορμή) τῆς τοῦ τί ἐστι γνώσεως 

63,4 
oixía 15,9 sq. 18,21 sq. 

ὀλίγος. πρὸ ὀλίγου 61,13 81,8 

ὁλόκληρος 61,21. 26 62,5 
λόπτερος 86,1 

λως. καὶ ὅ. 00,8 61,28 μηδ᾽ ὅ. 

61,0 εἰ ὅ. 62,11 
ὁμιλεῖν διαλεχτιχῶς 89,6 

53,13 

ὁμιόγονος (αἴτια) 18,13. 23 

ὁμοειδής logice 85,5. 9 

xarà τὴν ἀπὸ τοῦ ὁ. ἐπὶ τὸ e ὅμοιος. 
μετάβασιν 01,6 

ὁμοιότης 51,1 00,31 
ὁμοίωμα coni. εἰκών 00,23. 24 

ὁμολογεῖν pass. 47,6 58,18 81,29. 30 90,21 

91,8 

6p. vog.(a 88,19. 20 

ὁμώνυμος 817,238.31 89,2 94,8 
ὄνομα. ϑέσει xal συνϑήχῃ τὰ ὁ., οὐκ ἀνάγκῃ 

τινί 60,18 xowóv. 81,22. 23 
ὀνοματώδης λόγος expl. 66,16 sq. 

ὀρϑή (γωνία) 51,8.25 52.10.11 68,24 sq. 

69,8. 9 
ὁρίζειν (τὸν χρόνον) 15,1 18,5 med. opp. 

ἀποδεικνύναι 58,19. 20. 59,17 61,12 sq. 

opp. ἡ ἐπαγωγή 58,22 sq. ὁριστός ibid. 
21 59,31 60,7 82,13 al. 

οὐσία 613 

ὁρισμός. 

57,4. 5 sq. 80,24 

δηλῶν 68,8 οἱ 6. 

ματα 48,6 sq. def. 

xal 
χαϑόλου χαταφατιχοί opp. οἱ συλλογισμοί 

52,6 

ἔχειν OU ἀποδείξεως xai OU ὁ. 02,3 sq. 

ef. 51,11 sq. 68,11. 12. ἡ δι᾽ óptsp.o9 γνῶσις 

λόγος ἕν ἑνὸς 

ὅτι μὴ οἷόν τε τοῦ αὐτοῦ ἐπιστήμην 

πιστημονιχή 99,8 οἵ. 84,175 ὅτι ἀδύνατον 

ἐστι τὸν 0. δεῖξαι, οὔτε 

δι᾿ ἀποδείξεως xal συλλογισμοῦ οὔτε δι" 

ἧς οὔτε QU αἰσϑήσεως δ8.10 sq. 
55g A. t * M m 50 9 - 

οὐδενὸς ὑρισμὸς τὸ εἶναι 59,12 sq. μιᾶς 

ibid. 16  óa 

ἔστιν ὁρισμὸν ἀποδεῖξαι δι᾽ ὁρισμοῦ 61,11 sq. 

φύσεώς ἐστι δηλωτιχός 

τοῦ μὲν ὡς συμπεράσματος ὃ. ἔστιν (ἀπόδειξις), 

τοῦ δ᾽ ὡς ἀποδείξεως οὐχ ἔστιν 61,29 sq. 

οἵ τῆς ἀποδείξεως διαφέρουσι ϑέσει ibid. 31 

68,10 sq. 19,238 τῆς διαιρετιχῆς μεϑόδου 

τὸ χρήσιμον πρὸς τὴν εὕρεσιν. τοῦ ὁ. 

82,23 sq. 87,15. 16 

τῶν γενῶν ὁ. ibid. 17 sq. 

χρὴ τὴν ἀρχὴν τῶν ὁ. ποιεῖσθαι 88,21 

- ς , * 

πῶς εὑρήσομεν τὸν 
S Ἐξ ἃ E 

απὸ τῶν εἰν 

οὐ γάρ ἐστιν ὁ. ὁ μὴ σαφὴς λόγος ibid. 25.26 

οὗ δεῖ πειρᾶσϑαι ὁμωνύμου τινὸς ὁρισμὸν 

ὁριστιχός: λόγος 06,8 μέϑοδος 81,92 πραγ- 

ματεία 99,9 ἡ ὁριστιχή 53,14. 59.2 

ὅρος 16,14.15 logice οἱ τρεῖς ὅροι τοῦ συλλο- 

γισμοῦ 18,26 cf. 58,8 19,21 i. q. δρισμός 

80,1 86,10 94,26 
ἐφ᾽ ὧν μὲν... 

ov ἐπὶ τῷ χρόνῳ Vill sim. 53,14 
ἐφ᾽ ὧν δέ 19.3.4 

ὧς O4 

P1 Ὁ 

e 

στισοῦν 85,8 o^ 

c. optat. 64,25 c. indic. 66,6 00,21 

ὅτι initio interpretationis 47,5. 12 48,30 

49,12. 16 51,4 52,5. 13 53,8. 18 al. 

οὐϑείς 11,25 

οὐσία categor. 97,25 98,13 coni. ὕπαρξις 

41,13 i. q. ὕπαρξις 48,24.25 coni. τὸ 

elvat 57,5 coni. τὸ τί ἐστι 53,21 sq. 

63,26 cf. 66,18. ἐκ τῶν dv τῷ τί ἐστι 

κατηγορουμένων, τουτέστι τῶν ἐν τῇ οὐσίᾳ 

80,10 coni. ὁ ὁρισμός 59,9 ὅταν ἡ μὲν 

ἐχ τῆς οὐσίας... μηδέπω δ᾽ ὁρισμὸς ἡ 
64,26 opp. συμβεβηκότα 62,28 ὁ συυ- 

βεβηκὸς οὐσίας χατηγορῶν 61,9 

οὐσίας καὶ ἀπὸ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ὑπαρχόντων 
62,19 sq. λόγος τὴν οὐσίαν δηλῶν opp. 

éx τῆς 
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ταὐτὸν τῷ ὀνόματι σημαίνων 60,18 ὁλό- 

χληρος 61,27. τὴν οὐσίαν συμπληροῖ τοῦ 

γένους 832,19 τὰ κατ᾽ οὐσίαν «al διαφορὰν 

εἰδοποιὸν διχφέροντα 8ῦ.8. 11 

ὀφείλειν c. infin. 62,6 83,23. 94 81,1 
ὄψις (f, αἰσϑανομένη) 02,13 

Πάϑος 49,70 κατὰ τὴν αἴσϑησιν, ἀπὸ τῶν 

αἰσϑητῶν 00,13 01,32 

zaycn 61, 

z4vvcmc 713,28 74,12. 16. 75,1. 16. 27,24 
19,14 al. 

παραβολή. διὰ παραβολῆς δείχνυσιν 56,30 

παράδειγμα 50,8 51,8 63,15. 19; 84,3 

93,6. 7 

παραδεϊγματιχός 63,98 

παραδιδόναι tradere, docere 80,7 89,8. 13 

παραιτεῖσθαι respuere 61,9 

παραχολουϑεῖν logice 88,2 93,24 expl. 

il. q. ἀντιστρέφειν 94,13 
, παραλαμβάνειν. εἰς δεῖξιν 50,3. ἐν τῷ 

δρισυιῷ 83,24 86,7 

παραλείπειν 96,17. pass. 64,27 83,23 sq. 

παράλληλος. ἐκ παραλλήλου 82,9 

παραρρεῖν. ἐχ τῶν αἰσϑητῶν παραρρεόντων 

01,21 
παρασχευή (τῶν λίϑων) 18,22. 9: 

παράταξις τοῦ παντὸς στρατοπέδου 01,90 

παρατιϑέναι med. παράδειγμα et sim. 80.8 

91,8 63,28 0,3 81,2 93,6. 16 

παρέρχεσϑαι. ἐπὶ τοῦ παρεληλυϑότος póvou 
14,23 

xaptévat 81,8 

παριστάναι fere i. q. δηλοῦν 16,2 

πεζός 56,16. I8 61,27 65,11 81,19 93,11 
98,14 

πέμπτον σῶμα 15,26 

πέρας χρόνου 16,9 sq. 

περιέχειν pass. ἐν 63,28 

περιλαμβάνειν logice 86,3 

«περίληψις 01,4. plur. ibid. 25 

περιττεύειν opp. ἐνδεῖν 86,19 

περιττός. ἐχ περιττοῦ 623,25 

περίττωμα ὑλικόν 12,1 

περιφορά. ἣ τοῦ πέμπτου σώματος ἀΐδιος 

T. 19,26 

πέττειν. διὰ τί χειμῶνος μᾶλλον πέττομεν; 

90,14 

πηγή. διὰ τί αἱ m. τοῦ χειμῶνος ϑερμότεραι; 

90,15 

I INDEX 

"A νυσϑαι τὸ ὑγρόν 0591 19.26 πεπηγυῖα 01,2 

ξις τοῦ ὑγροῦ 92,21 

πιδα avó cns 84.19 

πίπτειν ἔξω τινός logiee 96,25 

(atte, πίστιν ἔχειν τινός 60,19 

ἰιστοῦν med. ἀπό 50,23. διά 58,22. ἐχ 82,8 

πλατύφυλλος 95,18 sq. 

πλεοναχῶς ἀχούειν, 

expl. 98,4 sq. 

πλησίον ὄντες 69,10 

ποιητικὸν αἴτιον 68,14 69, 11 11,10 

ποιητός coni. γενητός 01,8 icis opp. 

λέγεσϑαι — 66,12. 14 

ἡμῖν ibid. 9 

πολύπους 56,18 

πολύς. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ opp. det 19,8 ἐπὶ 

πλέον logice 80,14 sq. 81,22. 21 83,9 96, 

25 9/1: 1: 21. δ]- 

πορρωτέρω τοῦ εἰδέναι 63,7 
ποσαχῶς 66,9 

πρᾶγρμια plur. οοηΐϊ. ἔργα 78,9 τὸ (ὑποκχεί- 

μενον, προχείμενον, δεικνύμενον, ὁριστόν) 

xp. 48,14. 25 49,20 51,21 60,154. 62,25sq. 

65,16. 17 66,13 69,17 al. opp. τὸ συμπέ- 

ρασμα 64,4 76,27 93,19. 14. 94,18 opp. 

ὄνομα 81,24 

πραγματεία ὁριστιχή 99,9 

πραγματεύεσθαι περί τι 90,1. 8 

πραχτιχός (opp. ϑεωρητιχός) νοῦς 02,23 sq. 

προβάλλειν προβλήματα 89,10 pass. ibid. 16 

πρόβλημα ἀεὶ καϑόλου ἐστίν 92,16 sq. τὰ 
διαλεχτιχὰ πρ. 48,4 

προγενής compar. 17,6 

προγινώσχειν pass. τινός 62,20 

προδειχνύναι pass. 61,12 

πρόδηλος 58,26 

προέρχεσϑαι. προελϑών 51,16 

προηγεῖσθαι. 88,28 προηγουμένως 99,12 

προϊέναι κατὰ τὴν διαίρεσιν 85,9] ἐπ᾿ 

ἄπειρον 99,21 προϊὼν δηλώσει 89,12 

προχεῖσθαι. τὸ προχείμενον (πρᾶγμα) 62,17 

65,16. 117 10,27 80,18: 82,8. 25. 21 al. 
πρόοδος logice ἀπό 01,25 

πρός. ἅμα τῇ φύσει ὡς πρός τι 18,19 

προσαποδειχνύναι 99,13 

προσεχὴς αἰτία 65,0. 217 τὸ xp. αἴτιον, μέσον 

16,931 95,8. 19 98,29 sq. οἰχεῖαι xal πρ. 

ἐχάστῳ γένει διαφοραί 88,25, 26 54. comp. 

04,28 προσεχῶς εἰδέναι coni. ἀκριβῶς 63,8 
προσῆχον coni. δέον 10,17. 18 

πρόσϑεσις 48,24 

n P DEED 
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προσϑήχη 02,108.19 

προσχεῖσθϑαι 13,13 85,0 

προσλαμβάνειν (e coniect.) 

iC 91,11 

προστιϑέναι 48,11 49,27 51,22 54,11 62,18 

64,2 al. τὸ προστεϑειμένον 66,16 

zpocypicdat 61,16 85,14 

πρότασις 58,8.10 μία opp. εἷς λόγος 6,4 

προτιϑέναι med. 58,25 62,11 66,10 

προὔπάρχειν 99,23. 28 

πρῶτος compar. 83,14 

υέσου 96,14 

πτηνός (e coniect.) 56,17 81,19 86,2 93,11 

πουχνὸν ἀναπνέομεν 90,14. 

58,12 pass. 

πρώτως opp. διὰ 

πυχνός. 

Σαφήνεια 89,3 
σελήνη (ἐχλείπει) 49,6. 1 

τὸ σημαινόμενον ὑπό 60,20 
τινός ibid. 8 80,1 

σημαίνειν. 

χατὰ τοῦτο τὸ σ. 69,5 

σημαντιχός 62,6 

σημεῖον dist. συμβεβηχός 93,20. 24 94,5 

97,21 

σηπία 89,28 

σήπιον 89,25. 28 

σχυτεὺύς 55,30 

Gcáotc 01,21. 

ibid. 25 
στερητικχός (συλλογισμοῦ) 52,0 

στιγμή 80,13. ex στιγμῶν οὐχ οἷόν τε συνεχὲς 

γενέσθαι 16,9 

τὸ δεδειγμένον ἐπὶ τῶν στ. αὐτῶν 

28 plur. (coni. περιλήψεις) 

στοιχεῖον. 

55,12 
στογαστιχός. αἱ στ. τῶν τεχνῶν (2,23. 24 

συγχρῆσϑαι εἰς 61,13 

συγχρονεῖν 15,9 

σύγχρονος 14,9 
συγχωρεῖν c. inf. 62,8. τινί 99,22 pass. 55,25 

συλλαμβάνειν pass. μετὰ τῶν διαφορῶν 81,4 

συλλογίζεσϑαι οοηϊ. opp. 

δρίξεσϑαι 58,18 
συλλογισμός (opp. διαίρεσις) 55,13. 58,8 

(8,27 19,21 ἐν δευτέρῳ, τρίτῳ σχήματι 

59,6 δειχνόναι διὰ συλλογισμοῦ, συλλογισμῷ 

51,11 52,5 55,11 56,8 coni. δι᾿ ἀποδείξεως 

opp. δι᾽ ἐπαγωγῆς, δι᾿ αἰσϑήσεως 58,17 
ὑποϑετιχός 57,6 ὅτι μὴ ὑπόϑεσις ἐν τῷ 

σ. δεόντως λαμβάνεται ibid. 16. 11 

συλλογιστικός (ἀρχαί) 19,16 συλλογιστικῶς 

δειχνύναι 82,28 

συμβαίνειν. τὸ συμβεβηχός 49,5. 6. 21 54,4 

* , 

ἀποδειχνύναι 

615 συνυπάρχειν 

67,9 81,10 χαὶ χατὰ τὰ σ. μυρίαι διαφοραὶ 

ἐν τοῖς ὁμοειδέσιν 85,9 τὰ ἀπὸ τοῦ σ. διαλε- 

χτιχὰ προβλήυατα 48,0 ἐναντίωσις χατὰ τὴν 

εἶδος 56,15 

1, ἀπὸ συμβεβηχότων γνῶσις 02,28 69.1.17 

66,26 διά τινος s. opp. δι᾿ αἰτίου 64,8 

dist. σημεῖον 93,20. 21. 24 94,5 97,27 
συμπέρασμα (ἐξ ἀνάγχης δεῖ ἕπεσϑαι) 55,26 

98.8 opp. τὸ 64,4 16,27. 28 

93,12. 94,19 

συμπλέχειν pass. 

" ^ ΄ 2 

ὕλην ἣ κατά τι G. Opp. «ac 

πρᾶγυα 

τινί 589,1 ἐν τοῖς συμ- 

πεπλεγμένοις opp. ἐν τοῖς ἁπλοῖς 41,19 

συμπληροῦν ὁρισμόν, οὐσίαν 82,15. 19 

συμπλοκή logice 14,14 

συμφωνία ὀξέος χαὶ βαρέος 50,12 
, M , , Ἦν,» 

συνάγειν ἐν πρώτῳ σχήματι 81,9. δι΄ ἐνδόξων 

62,10 80€ 

αἰτίων τε χαὶ μέσων 97,22 

αἰτίου 91.12 διὰ πλειόνων 

συναγωγὴ τῶν ὁμοίων προβλημάτων 90,8 

logice τῶν ἄχρων 16,26 

συναίσθησις τοῦ χαϑόλου ΟἹ,2 τ 

συναναφέρειν 00,23 

συνάπτειν ὡς ἕνα λόγον 67,9. τί τινι 15,10 

81,19 

σύνδεσμος 63,25 εἷς συνδέσμῳ 67,1. 6 

συνδιαιρεῖν pass. κατὰ τοὺς χρύνους 19,18 

συνείρειν 617,14 intrans. αἰτία 

γένεσιν συνείρειν 15,26 106,21] 

συνέχεια 15,22 τῆς τῶν γενῶν διαιρέσεως 81,2 

συνε ἧς (τινί) 78,28 sq. 17,18. 29. 80 οὐδὲν 

c. ἐξ ἀδιαιρέτων 16,8. οὐχ οἷόν τε συνεχὲς 

τοῦ τὴν 

εἶναι διαιρετὸν ἀδιαιρέτῳ συνεχῆ γὰρ ταῦτα 

τὰ Spe 

ς ibid. 24 

ὧν χοινὸς ὅρος ibid. 14 dist. 

τὰ ἐφεξῆς 1014. 19 ΟΡΡ. 

c. ἀπόδειξις expl. 67,19 sq. 

σύνϑεσις (τοῦ ὁρισμοῦ) 56,6. 13 89,7. 9. τῶν 

διαφορῶν 88,20 κατὰ σύνϑεσιν 03,9 

opp. ἁπλοῦς 68,8 

συνϑήχη. ϑέσει καὶ συνϑήχῃ Opp. ἀνάγχῃ 

τινί 60,11 

συνιστάναι (coni. δειχνύνα!) ὅτι 92,5. 12 

med. eoni. γίνεσθαι 00,5. 6 ἐν τοῖς φύσει 

γινομένοις τε καὶ συνεστῶσι 11,21 

συντελεῖν πρός 63,2. 18 89,38 99,11 

συντιϑέναι 80,11 τὸν ὁρισμόν 56,29. χάτω- 
ϑεν opp. ἄνωθεν διαιρουμένους 88,10 

προβλήματα 89,9. 10 pass. 86,19. ἐχ 56,9 

80,29 82,24 τινί 83,6. 11 86,2. (συντεϑει- 

μένων) 29 
συνυπάργειν (τινί, ἀλλήλοις) 74,2 sq. 19, 

17. 18 76,31 90,23 91,1 sq. 

σύνϑετος 
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σύστασις (τῶν ἀποδείξεων coni. γένεσις) 99,11 

01,27 

σχῆμα πρῶτον, δεύτερον, τρίτον 52,0 ΟἿ, 

19 sq. 81,9 

σχιζόπτερος 86,1. 2 

σῶμα πέμπτον 15,26 

Τάξις στρατοπέδου 01,29 coni. ἀχολουϑία 

67,20 ἐν τοῖς κυρίως αἰτίοις, ἐν τοῖς 

ἐφεξῆς γινομένοις 78,12. 12 

83,13. 22 ἕξει 

ταύτην τὴν τ. τὰ μέσα πρὸς ἄλληλα 98,10 

ὁρισμῷ λαμβανομένων 

κατηγορουμένων τάξιν ἔχει 1014. 10 κατὰ 

τάξιν 87,6 

τάττειν pass. 86,22 

ταυτότης 88,13 00,31 κατ᾽ ἀναλογίαν 89,92 

τέλειος 00,7 

τελιχὸν αἴτιον 08.14 69,11 11,9 sq. 

τέλος coni. οὗ ἕνεχα 69.217 

τέμνειν logice εἰς 56,17 pass. 89,1 

τετραγῶς 68,4. 14 

τέχνη. τέχνης ἀρχή 01,9 opp. ἐπιστήμη 

ibid. 15 sq. αἱ στοχαστιχαί 72,23 sq 

τὰ xatd τέχνην γινόμενα 11,26 12,20 19,12 

χατὰ τὴν βούλησιν τοῦ τ. 12,22. 2 

τιϑέναι (coni. λαμβάνειν) ὅ5.20. 20 706 

18,21. seq. πῶς 92,1. 11 

τίμιος compar. 00,6 

τότε post partie. 47,16 

τριάς 81,22 sq. 

τρίγωνον 51,9. 12. 19. 24. 52,9. 11 66,20 

τροπικχός (ὄνομα) 89,4 

tEy vitm. 

τυγχάνειν. ἂν οὕτω τύχῃ 84,26 

"Y veta 10,2 sq. 
ὑγιαίνειν 69,2] sq. 

ὑγιής logice 53,24 (ἀχολουϑία) 79,9. ll 

(6102) - 85,1. 6 

ὕλη opp. εἶδος 71,19. 00,7 ἐναντίωσις κατὰ 

τὴν ὕλην. 7j κατά τι συυβεβηχός opp. κατ᾽ 

εἶδος 56,15 ἡ ὡς ὕλη αἰτία 68,23. 26 
69,4. 11. 1 ἀρχὴ ὕλης λόγον ἐπέχουσα 

00,4 τοῦ συμπεράσματος Opp. 7| κυρίως 

λεγομένη 69,16 τὴν ὕ., περὶ ἣν ἔστιν scil. 

λογισμός 02,29 coni. αἱ προτάσεις 55,13 

plur. 68,28 

bÀtxÓc: αἴτιον, αἰτία 68,14 69,10 11,16 sq. 

περίττωμα 72,7 

τῶν ἐν τῳ 

I INDEX 

ὑπάγειν pass. logice τινί 48,5 εἰς 50,23 

ὑπάλληλος 84,11 

ὕπαρξίς τινος (coni. οὐσία) 47,13 48,18 62,97 

9,2 65,22 19,25 80,2 95,2 954. ἐν 
ὑπάρξει ἐστίν 59,92 

ὑπάρχειν τινί 41,015 sq. 50,16. Ε7. 58,29 

63,8 604,9 ἃ]. τὸ τούτῳ ὑπάρχον opp. τὸ 

ὑποκείμενον. 94,17 opp. a9" αὑτὸ εἶναι 

49,25 cf. 50,4. 8. ἐν ἄλλοις 50,1. χαϑ᾽ 

αὑτό 63,9 64,18. (τινί) 21 94,3. ἐν τῇ οὐσίᾳ 

τινί 63,13 

ὑπὲρ τοῦ c. inf. 62,5 

ὑπερβαίνειν logice 56,18 87, 

80,14. 15 

ὑποβάλλειν. 

00,4 

ὑπογράφειν 81,92 87,28 89,16 

ὑποδιαίρεσις 90,17 

ὑπόϑεσις 57,16 ἐξ ὑποϑέσεως ibid. 2 expl. 

ibid. 5 sq. 

ὑποϑδετιχός (συλλογισμός) 91,6. ὑποϑετιχῶς 

δειχνόνας ibid. 25. 26 

τὸ γένος 

ὡς δύναμίς τις ὑποβεβλημένη 

ἀναγκαῖον 12,25 

D εἰ E 9 ERE ᾿ς , b T F Us 

ὑποχεῖσθαι. τὸ ὑποχείμενον (περὶ o9 ζητεῦ) 

41,6 49,21 (πρᾶγμα) 48,25. opp. τὸ κατη- 

γορούμενον 67,2 95,6 opp. 

ὑπάρχον 94,16 

μενον 98,23. 28 

μενος 95,1 sq. 

ὑπόληψις ἄνευ ἀποδείξεως 02,28 

ὑπόλοιπος 64,21. 27 

ὑπομιμνήσχειν 62,12. 177 

ὑπόπους 89,28 

ὑποτιϑέναι med. 57,6. 7. (coni. λαμβάνειν) 

8. (opp. ἀποδειχνύναι) 10. 177,2 

ὑποφέρειν 91,20. 21 

τὸ τούτῳ 

τὸ ἔσγατον (καὶ) ὑποκχεί- 

ὅρος Opp. ὁ κχατηγορού- 

Φανερός. ἐκ τῶν πολλάχις τῇ αἰσϑήσει 

φανερῶν 1,1 

φαντασία dist. μνήμη def. 00,17 sq. τὰ 

γενῶν μὲν φαντασίαν ἔχοντα οὐχ ὄντα δὲ 

γένη 81,21 

φανταστιζός (ψυχή) 00,20 

φανταστός def. 00,19 

φέρειν. φέρε εἰπεῖν 15,23 

φϑάνειν. τῶν φϑασάντων 15.190 φϑάνει 

εἰρηκώς 94,20 

φυλάττειν (σσ) observare 86,8. conservare τὸ 

«αἴσϑημα et sim. 00.9. 11 01,9] 

φυλλορροεῖν 95,18 sq. 

εἰρηκέναι 81,27 
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φυσιχὴ αἰτία 15,29 ἐπιστήμη 01,14 

φύσις. διττὴ 7j q., δύο αἱ φύσεις 11,21. 29 

opp. διάνοια 12,16 μία φύσις (coni. γένος) 

59,15. 16. 61,4 φύσει πρότερον 41,0 τὰ 

χατὰ φύσιν, φύσει γινόμενα 11,19. 21 

12,13. 13 19.9 

φωτίζειν 11,21 

Χάρις. αὐτοῦ χάριν et sim. 50,9 700,27 

11 728 134 

Ψυχή 611 

χιών 49,4. ὃ 02,18 sq. 

χρήσιμος 89,20 πρός τι 82,22 86,6 τὸ 

ἀπ᾿ αὐτῆς πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς yp. 81,16 
χρόνος 15,28 54ᾳ. plur. 16,1 

χωρίζειν pass. logice ὃ8,. 84,9. 11 

χωρίς. τίνα χ. 16,20 y. ἀποδείξεως 53,6 

94,25. 21 

Ψυχή 00,10 sq. δύναμις τῆς v. 99,18 01,91 

ἴδιον τῆς λογικῆς Ψ. 03,3 

Comment. Arist. XIII 3. Anon. in Anal. Post. II. 40 



II INDEX NOMINUM 

Δριστοτέλης. λογιχὸν συλλογισμὸν τὸν μὴ 

ἀποδειχτιχὸν ἀλλὰ διαλεχτιχόν τε xal OU 

62.10 

ἔστι δ᾽ αὐτῷ πολλὰ βιβλία τοιούτων προβλη- 

ἐνδόξων συνάγοντα εἴωϑε λέγειν 

μάτων 89,15 

Εὔδημος 84,17 v. Σπεύσιππος 

Εὐχλείδης. δέδειχται δὲ τοῦτο (τὸ τὴν ἐν 
[4 , , , () V - , 

ἡμικυχλίῳ γωνίαν ὀρϑὴν elvat) ἐν τῷ τρίτῳ 

τῶν Εὐκχλείδου Στοιχείων 68,95 

Θεόφραστος. xai Θ. δὲ ἐπραγματεύσατο 

περὶ τὴν συναγωγὴν τῶν ὁμοίων προβλη- 

μάτων. ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν ἱστορεῖ ἐν ἐχείνοις 

τίνα ὅμοια ἀλλήλοις ἐστὶ τῶν προβλημάτων 
90,7 

Καλλίας exemplum 02,8 sq. 
Kévcavpoc 48,12 sq. 

Σπεύσιππος. Σπευσίππου ταύτην τὴν δόξαν 

Ἰὔδημος εἶναι λέγει τὴν ὅτι ὁρίσασϑαι 

ἀδύνατόν ἐστί τι τῶν ὄντων μὴ πάντα τὰ 

ὄντα εἰδότα 84,17 

IIT Ὁ ΟἽ AR LS TO JOE 

Περὶ ἐρμηνείας c. 11 p. 205 35 95,90 

Anal. Post. I4 p. i35 26sq. . 81,4 

8 p.15 Ὁ 21 80: -. lll 
II:2-p-:90 8305. τς ὉΠ 

9 p. 90b 2 sq.. 523,20 

4 p. 91 ἃ I2 sq. 51,16 

6G.p.92229sq0. . - 55,91 

Bp. 9531 su. - 19,28 

8 p. 939429 sq- . . 68,21 
p.93b65sq.. . . 64,7 

11.p.. 9432050. - 39,21 

12 p. 95210 sq. 90,23 

p. 95215. . .—8L8 
18 p. 96b15sq.. . 87,27 

13 p. 96 b 21 87,18 
IT p. 99S 2€ 94,18 

p.9923.4 ; 7 3E 

Ρ. 9984... ΠΡ τ υγ 96 
p.99221.22. 94,21 

19 p. 10026 02,2 

Φυσιχά B 9 p. 1995 84 sq.. (9,24 

Esqq. (ἐν τοῖς τελευταίοις 

τέτρασι λόγοις τῆς Φυσιχῆς 
dxpodceuc) x ETE (6,18 

H 8 p. 261 b 27 sq. 

15,24.25 16,5 
Meta τὰ quo. Z210—12 . . .. . 99,12 



ADDENDA ET CORRIGENDA 

BRSBNOANALYT.PRIOR. COMMENTARIO PHILOPONEO 

. 41,16 l1. 62v cf. B 156,22 

. 66,3 1]. διότι 

. 61,2 ποῖ conicio 

. 69,96 συνάγοντας ἤδη τὰ scribere malim 

. 243,25. 26 quae scripsi, coniecit Prantl Gesch. d. Log. im Abendl. 1 380 n. 60 
. 212,9 ἐν τῇ ᾿Αποδειχτιχῇ conicio, scil. p. 83a 1 sq. cf. B 298,11 sq. 244,4. 5 
. 992,4 1. ὅτι ἐστὶν ὁ ex Eseur. O-]III-10 

E3969 Ey [| n. 10 Yt] E 1} 

. 481,0 l. ἀποδεικνύντες 
291]. ei δ᾽ ἡ ἀποφατιχὴ ἡ ex Escur. O-III-10 

ANALYT.POST. COMMENTARIO PHILOPONEO 

— 
— 

Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ 

Ὄπ τσ Ὁ 

. 191. EIHZTAXION 

. 2,5 n. adde δὲ T: post 6 διδάσχει colloc. RU Va 

. 10,29 1. ἀπόφασις" ἐπὶ 

. 183,80 χαϑολικωτέρων τινῶν conicio 

. 16,22 n. adde μὲν scripsi: μέντοι libri 

:19,I7 n. dele S 

. 20 in summa pagina l. b7.9 || 15 l]. ταῦτα χαὶ τοῖς πολλοῖς τῆς ἀποδείξεως 

et in notis τῆς ἀποδείξεως καὶ τοῖς πολλοῖς ταῦτα ἃ 

. 22,20 n. adde: post συμπέρασμα add. ὃν R || «ai primum a Arist.: om. RU V 

. 24,20. 281]. ἀποδειχτῶν --- ἀποδειχτὰ, quae exhibet O-I-14 cf. vol. XXI 1 

p. XVII 25. 28 
. 26,5 l. ζῳδιαχοῦ 

. 96,11 «ow conicio 

. 41,29 l. δεχάδες 

56,21 l. ἄνϑρωπος 

66,18 1. ἀλλὰ 
. 107,1. 2 1. ἀποδείξεως 

. 123,28 ἐφ᾽ conicio cf. p. 60,28 120,21 
125,27 1. αἰσϑήσεως 

. 150,28 n. 1. Πλάτων] Sophist. c. 16 p. 229 B 

153,12 dele δοκεῖ βέλτιον cf. p. 240,6 

. 188,31 n. l. e. 8 

. 187,25 ]. ἀπόφασις. 

. 238,21 l. ἐστιν οὐσίας 
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943,1. 8 n. 1. ἐν τῷ Περὶ ψ.] 

265,1 1. τὸ σχημα 
291,11.12 l. εὐ-ϑείαις 

305,4 n. 1. ὃ xoi] τὸ R 

. 938,31. 32 αἰσϑηταί conicio 

. 941,33 l. κατηγορικός 

. 942,23 dele χαὶ prius, quod om. etiam Z 

.. 948,5 T. Ὡς 

. 884,10. 11 n. adde Phys. B 9 ef. vol. XXI 1 p. 154,10 

. 986,10 γὰρ conicio 

. 489,16 ἀεὶ habet Mosq. 

28 1. ἀρχοειδέστερα 

29 1. λογισμὸς, quod exhibent Mosq. et Z 

. 440,2 post ὥσπερ adde e Mosq. ἀρχὴ, dele (ἄλλη ἀρχὴν 

9 post ἡ adde μὲν e Z Arist. 

. 45826 post A 92,9. 10 adde cf. B 301,26 sq. 

. 464. post δεῖνα À adde 59,19 sq. 

. 418 ἃ 51 dele ἐπὶ τοῦ ἵνα Α 460,6 
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