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Dh oAIES.RA.I LO 

Quae ratio inter Philoponi et Ammonii, qui dicitur, commentaria 

intereedat, eum ad lucidum perduetum esse videatur"), meum est de 

fundamentis huius editionis paucis praefari. eui duos libros manu 

seriptos substruendos esse censuimus, Ο et F, uno ex exemplo deri- CF 

vatos") eoque omni genere maeularum inquinato. id eum ex quavis 

pagina apparet tum lemmatum verbis miserrime depravatis intellegitur. 

quaerentibus autem nobis, uter eodex exempli memoriam fidelius ser- 

vaverit, quamquam uterque librarius neglegentissime rem egit, tamen 

eodici F paulo plus auetoritatis tribuendum esse putavi, quod huius 

librarius eorreetionibus saltem abstinuit, is qui ceodieem C exaravit 

exempli menda haud raro eonieeturis obfueavit (ef. p. 205,21). quare 

et in orthographieis me ad codieis F memoriam applieavi et lemmata, 

in C ex quodam Aristotelis codiee amplifieata, inde terminavi. 

Ab altera manu et C et F paucas levesque passi sunt eorreetiones ΟΕ" 

maximam partem, ut videtur, ex aliis exemplis haustas. 

His codieibus consuetudine nostra addidi editionem  prineipem 

Aldinam (a), quae quamquam ex eodem archetypo derivata ipsaque a 

eompluribus loeis expositionibus ex eodiee Mareiano 211 eonsimili?) aueta, 

1) Vide Ammonii in Categorias praef. p. I sq. 

?) hoe docet et lacunarum aequalitas (p. 86,9. 9 168,25. 29) et discrepantiarum con- 

sensus, cuius luculentum est exemplum p. 171,6, ubi in Paris. 1928 et Vind. 10 ad 

lectionem οὐσιῶδες αὐτοῦ ἐστι adnotatum est Écep(ov) xoi οὐσία αὔτοῦ ἐστι, quae lectio 

nunc in CF invenitur. 

?) editorem non ipsum codicem Mare. 217 in usum vertisse, sed consimilem atque 

Marciano praestantiorem, intellegitur ex discrepantiis leetionum maximeque ex locis in 

Marciano laeunosis, velut p. 39 not. I5 in Marciano verba χατηγορῆται --- ὑποκειμένου et 
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genuinis verbis interdum loeo turbatis (ef. p. 192,7), atque eorrectoris 

manum saepissime experta est, tamen memoriam nonnunquam codicibus 

fidelius servavit magnoque usui iis loeis nobis fuit, quibus exemplum 

codieum CF defecerat. 

Quae cum ita essent, multis loeis de scriptoris sententiis desperandum 

fuit, nisi aliunde subsidia emendandi nobis praesto fuissent, velut ex 

Ammonii commentario, euius interpretationes saepe ad verbum Philo- 

ponus transeripsit, atque ex Philoponi eodieibus Ammonii aliorumque 

commentis auctis (Paris. 20501, Paris. 1928, Vind. 10, Mare. 211). 

His subsidiis nisus multum abest ut omnia menda abstergere 

potuerim, tamen verborum contextum ita expedivisse mihi videor, ut 

quid sibi velit seriptor fere appareat. 

δισύλλαβον — ἄνϑρωπος ad sensum necessaria desunt, p. 11 not. 5 in Marciano ὁ οὖν 

πατὴρ --- ἔχει desideratur. ea autem scholia editionis, quae in Marciano non occurrunt 

(p. 11.18.19 14,20 92,6 alias), editor non ex eodem codice sed ex alio fonte hausisse 

iudicandus est. 

Ser. Berolini 

Id. Sept. MDCCCLXXXXVIII Ap. Bussr. 
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CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM 

Panrsixus 2051, quem in praefatione Ammonii in Categorias [p. X] 

dixi in priore eommentarii parte Philoponi librum decurtatum atque 

Ammonii aliorumque interpretationibus intermixtum, in posteriore et 
quidem inde a quantitate purum illibatumque continere, similis est 

eodiei C eumque fide propemodum adaequat. quare quamquam quibus- 

dam loeis sineeram lectionem solus servavit nobisque in restituendis 

verbis nonnunquam erat subsidio, tamen aliis locis eorreetoris manum 

aperte prodit. sub finem multa sunt evanida. contulit Guilelmus 

Sehmitthenner Mattiacus. | 
p. 83,5 περὶ τοῦ ποσοῦ || 9 πρώτην || 1l αὐτῇ εἶναι coll. || 13 ποιεῖται A. coll. || 

δευτέραν | 16 τὰς --- δέχεται] ποιοῦται || 21 διήρηται || τὴν δευτ. || 8492. ὃ τῶ «p. δια- 

στατόν (sic) || 4 τοῦ om. || 5 τὸ (post καὶ) om. || 6 πρὸς ἄλλ. cup. coll. || 14. 15 δύν. 

εἶναι coll. || 15 ἄρα] δὲ || 16 ἐπεὶ] εἰ yàp μὴ εἴη ἕτερον ἀλλὰ ταυτὸν τό τε πέρας xai τὸ 

περατούμενον || pr. 7; om. || χαλλεῖν || 17 post μὲν add. τοι] 2] σωχράτεις || 29. μὴ] 

piv || 25 χαϑόλον || 33 πλάτος xai μῆκος coll || 85,1 μόνην || ὃ που om. || ἐστὶ πεπ. 

eoll. || 5 ἐστι (pr. 1.) || 11 προσβαλόντος || 13 μόνον ἀπλ. coll. || 15 «t om. || συνταχϑήσ. || 

21 διωρισμένον || 25 αὖ τῆς] 17 ἥτις] τις || post μόνον add. ἥτις καὶ || 18 αὐτά] ταῦτα | 

αὐτῆς || 29 δὴ οὖν || οὐχ] μὴ || 30 καὶ om. || 32 ἔσται (pr.Ll) || 86,6 ἀδιάστατον ll 

20. 21 συνέλ- 

28 ἔχη 
13 πρῶτα || 14 εἰσήγαγεν || 18. 16 ἐχόντων — οἴκοϑεν om. || 17 elvat om. | 

Sot || 27 τοῦτο (pr.l) || λέγων δὴ || τούτ. ὄντ. coll. || 27. 28 yp. pey. xv. coll. | 

(alt. 1.) || 29 ἔχει om. || 30 γενομ. || 8291. ἐπὶ] ὑπὸ || 5 ἀφ᾽] 

204,24 δέχα om. || 205,1 ὑπόδημα || 5 τοῦ πάσχ. || τὸν] τῶν || 8.9 ποσαχῶς -- 

λεγόμεϑα] τὸ ἔχειν χατὰ πολλοὺς τρόπους οἰόμεϑα || 9 ποιόν || 11 λέγοιτο τὸ ξύλον] λέγει 

(rel. evan.) || 16. 17 ἀλλοτριώτερον || 19 μᾶλλον] ἄλλο || 20 μόνων || 22 μέρος (alt. 1) | 

24 lemma om. || 27 αὐτοῖς || 27 post μὴν add. φησιν || 

PammiNus 1928 et ΥἹΝΡΟΒΟΝΈΝΒΙΒ 10, de quibus in praefatione 

Ammonii [p. XII] exposui, ex exemplo deseripti sunt eognato ei libro, 

unde editio prineeps fluxit. quod qui confecit satis diligenter rem egisse 

videtur ae praeter suum eodieem inspexit alium librum eodieibus CF 

similem, unde modo lectiones in marginibus appinxit modo in contextum 

verborum recepit. neque divinando, ni fallor, prorsus abstinuit. codi- 

A 

ΒΥ 
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cem V vemello B fide eedere, etiam in hoe commentario saepe con- 

spieitur. Parisinum contulit G. Sehmitthenner, Vindobonensem S. Mekler. 

E 83,7 ἡ om. V || 9 πρώτην || 11 αὐτῇ εἶναι iu ἡ 13 ποιεῖται λ. coll. || δευτέραν || 

xai om. || τὰ ante τριχῇ add. xai || 17 6 om. || 18 τρίτην post ἔχει coll. || 21 τὴν δευτ. || 

23 τὰ δεύτ. V || 841 το ραν Aeumepurd πότερον || ig γὰρ om. || 1 διορισμὸν V || 8 post 

εἴδη add. εἰσί || 8. 9 γραμμὴ ἐπ τῳ eux σῶμα τόπος χρόνος... ἀριϑμὸς xai λόγος || 10 éx 

τῆς γεωμ. || 11 ante μῆχος add. ἤτοι || 12 χαὶ βάϑος, τουτέστι πάχος || 14. 15 δύναται (sic) 

εἶναι || 16 ἐπεὶ] εἰ δὲ μὴ || πέρ 23 παρὰ τὰ V || l7 post μὲν add. vot || 20. 21 ἔσονται 
5 22. 93 εἶναι] εἴεν || 26 ἀπερατίζειν || 

τῷ 

— σωχράτης] σωχράτης ἢ εἰχών || 22 ἐπεὶ δὲ || 

$5,1 μόνην || 3 που om. || 4 τὸ μῆχος || 9 ἐστι (pr. 1) || 13 μόνον ἀπὰ. coll. || 15 τι 
ante τούτων coll. || 17 post μόνον add. καὶ || 20 γὰρ] δὲ || ἐσκοτίσϑαι || 21 ὃν] ὡς || 

23 φυσιχὸς V || αὖ τῆς] αὐτῆς || 26 προσλ. μόνον coll. || 29 προσλαμβ. B |] δὴ οὖν || 

30 xai] κατὰ || 86,9 ἀρχὴ --- γραμμῆς om. V || 6 ἀδιάστατον || 14 συνήγαγεν || 11 γὰρ] 

δὲ || 18 μῆνα] μὴν || 19 xci om. || 20 αὐτοῦ V || 20. 21 pun || 27 τοῦτο (pr. 1.) 

λέγων δὴ || 30 τούτω (superser. oo) || 34 post χίνησις add. καὶ δ᾽ χρόνος || 8191 ἡ ἐπὶ 3.) 

(in mrg. ἄλλος: ἢ ὑπὸ ταύτης) || 9 ad τῆς ἐν Ries add. in mrg. ἢ τῆς ἐν τούτω || 5 ἀφ᾽ j 
904,94 óp. ἐστι φωνή coll. || δέχα om. || 205,8. 9 ποσαχῶς ---λεγόμεϑα] τὸ Eo χατὸ 

πολλοὺς τρόπους λέγειν εἰώϑαμεν || 9. ποιόν ' m λέγοιτό τις || 14 post οἰκίαν add. ἢ ἀγρόν 

V (suppl. in mrg. B) || 16 ἔχει (alt. 1) || 19 μᾶλλον] ἄλλο || 20 ἐπὶ om. || 21 ἔχει || 

292 ἔχει || 24 lemma om. || 26 post δὲ add. εἰ V superscr. B || αὐτοῖς || βουλ.] μετριάζων πρὸς || 

LavunENTIANUS 10,26 [v. Ammonii in Porph. Isag. praef. p. XII] 
f. 19: —80* sub titulo γένος ἀριστοτέλους maiorem partem Aristotelis vitae 

exhibet. extrema vitae pars et disputatio de arte logica") intereiderunt. 

f. 80 —148* eontinetur Philoponi liber ornatus figuris methodicis notisque 

marginalibus, quae rubro atramento exarata interdum in verborum con- 
textum irrepserunt. diligentia seribendi per totum opus desideratur, 
exitus verborum eompendiis deformati sunt. de fide videas p. V. contulit 
eodieem J. Tschiedel Romanus. 

LaunENTIANUS (2,1 [Bandini III p. 26] ehartaceus saeculo XIII 
seriptus f. 88'— 122* hoe commentarium exhibet, sed desinit iam in 
verba τὸ δὲ γυναῖχα ἔχειν T, ἀγρὸν ἥ τι (p. 205,1) ante Aristotelis vitam 

et illam de arte logiea disputationem, quae commentarium antecedunt, 

altera manu additus est titulus ἰωάννου ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου. ante 

ipsum eommentarium  inseribitur Xyóh τῶν ἀριστοτέλους χατηγοριῶν. 
fidem si quaerimus, exemplum codicis ei exemplo unde CF fluxerunt 

haud multum cessisse videtur, sed a viro docto neque Ammoniani com- 

mentari ignaro multas passum esse correctiones, alias ieiunas alias 
nitidas. quare suspicio mota est, ne ubicunque codex a ceteris libris 

abhorrebat, correetoris libido subesset. tamen quaedam lectiones dignae 
videbantur, quae in contextum verborum reciperentur. contulit J. Tschiedel. 

p. 1,9 ante βιβλ. add. ἡμῖν || 11 alt. ἡ om. || 13 ἐπετηδεύσατο || óxoiov || 16 μόνα 

om. || 20 xei] ἢ || 2,2 ἐν ὦ ἐδίδασχεν om. || 4 χρίσεως || 5 τοῦ om. || 7 ante ἐφεχτ- add. 

xai || οὖν om. || 8 τὴν τοιαύτην || πύρων || 9 φησὶν post αὐτὸν (10) eoll. || 10 ἀμήχ.] 

| παραρεύσ. || 11 περὶ om. || ἔσται || 14 ἀνάνευον || 16 ép. ποτ. coll. || 

18 ἔχει || 19 περὶ om. || 21 τὸν λόγον ἢ τὸν ἔλεγχον || 22 ὅτι] χαὶ || 23 ἡμῖν || 24 ὅτι 

5^ 

αούνατον 

1) de qua videas Hermae tom. XXVIII (1893) p. 252sq. 
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ἔστιν ἀκ. ὡς μὴ κατ. coll. || 25 ἐλεγχ.] τὸ εὐέλεγχτον || post yàp add. xoi || φησὶν ὁ 

πλάτων || 26 γὰρ om. || σαίνει || 38 ὑπήρχ. || 29 οὕτως om. || 894 ἤτοι τὸ τέλος σχιὰν || 

5' ἔλεγον || 6 τοὺς om. || 9 τῶν Ἄριστ. --- συντελ. (21) in figuram digesta multis locis 

abhorrent || 23 ὑπὸ] παρὰ || τῆς Bac. || 24 post yeyp. add. εἰς μίαν βίβλον || 27 ἔχει τὸ] 

ἄχρι τοῦ || 29 ἀπεσημειοῦντο || 4,5.6 πραγμάτων || T μόνου om. || ante op. add. περὶ || 

11 xai αὐτοπρ. piv || 14 ἕτερα || 15 καὶ om. || 20. 21 δοχοῦντά τε || 21 post ἀποὸ. add. 

xai ἀχριβεστάτων || 22 παραχολουϑῆσαι || 23 alt. τὰ om. || 24 τὰ om. | 

τῶν om. || 34 τῶν τοίχ. post. ὀρϑοὺς coll || 5,1 εἰσι || φύσιν (πραγματείαν om.) || 
8 at om. || 9 προτέρων || 

129 φασι om. || αὐτόϑι || 13 ob om. || χαὶ om. || 14 διδάσκοντες || 15 ἦν] οὖν || τὸ om. || 

22 πρότερον om. || 22. 93 εὐχερῶς | 

ἄλλοις coyyp. || 25. 26 τὸ λογ. ὑπὸ τῶν m. coll..|| 26 μὴ om. | 

28 χαλοῦ || 30 τού- 

2 πεπραγμένα || ὃ φυσιχὰ || 5 xat om. || 7 post yàp add. xi | 

99 E nc n y I 29 τοῖς λεγομένοις αὐτοῦ 

21 ἀχριβῶς || 28. 29 ὄντ.] 
16 σιδόνιος || 21 τῇ om. | 

οὕτως || 35 &m.] τῶν πάντων || 6,1 μίαν om. || καὶ om. || 2 παραγενέσϑαι || 5 ὑπὸ || 8 ἢ 

χατὰ ποιὸν om. || 10 κατὰ om. || 13. 14 ἐκ τῶν cp. om. || 14 νοεῖσϑαι ]| ἂν] μὲν ]| 17 

post dxp. add. xal ἀσαφὲς καὶ δύσκολον || 20 ob om. || γράψαντος in lac. om. || 

CorstiNiaANUS 330 [H. Omont III p. 138] membranaceus f. 17) — 48: 

Aristotelis Categorias exhibet, quarum prior pars f. 1" — 225 med. ornata 
est seholiis fere saeeulo XII exaratis, quae titulo anteposito ἀπὸ τῆς 

τοῦ φιλοπόνου ἐξηγήσεως incipiunt σχοπός ἐστι τῷ ἀριστοτέλει ἐν ταῖς χατη- 

Ἰορίαις et desinunt in verba ἐπειδὴ μηδὲ πέφυχε μίγνυσϑαι (p. (0,13). quae 
ab altera manu, adieeta sunt, nihil valent. haee seholia ad emendan- 

dum librum pro vetustate codicis magno nobis fuissent usui, nisi 
seholiastes in exeerpendo nefaria usus esset libidine. nune autem inter- 

pretationes artius eontraxit, ordines perturbavit, verba sine iusta eausa 
mutavit. quare sinceritate memoriae perdita paucis loeis codex idoneus 

videbatur, unde subsidium emendandi peteremus. sed ut scholiastae 

ratio perspieiatur, ex iis, quae E. hiehter Berolinensis in usum nostrum 

contulit vel deseripsit, speeimen subieiam. 

f. 17ν Σχοπός ἐστι τῶ ἀριστοτέλει ἐν ταῖς χατηγορίαις περὶ (διδάξαι superser. m?) φωνῶν 

(ἁπλῶν m?) σημαινουσῶν πράγματα (ἁπλᾶ m?) διὰ μέσων νοημάτων (ἁπλῶν m?) κατὰ τὸν 

φιλόπονον συμφωνοῦντα τῷ ἰαμβλίχω. ἔτι χαλῶς ὁ σχοπός" περὶ ἁπλῶν (Phil. p. 12,10) || 

expl. νοημάτων || 

Κατηγορίαι ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον κατ᾽ ἐξοχήν" ἐπεὶ γὰρ περὶ τῶν γενικωτάτων γενῶν 

6 ἀριστοτέλης μέλλει διδάξαι ἡμᾶς, ἃ (p. 12,25) || οὖν om. || 26 ἐπιγέγραπται || expl. τὸ 

βιβλίον || 
Περὶ τῶν ὁμωνύμων καὶ συνωνύμων ἐνταῦϑα ἐμνήσϑη διότι (p. 14,25). || γρήζει ante 

ἐν 6011. || expl. διδασκαλία !| 
Προέταξε δὲ τὰ ὁμώνυμα τῶν συνωνύμων διὰ τὸ ἁπλούστερα εἶναι αὐτὰ τῶν συνωνύμων 

καὶ ὅτι (p. 15,12) || 13 ἐστι om. || τῶν συν. om. || 14 κατ. λέγεται || expl. συνωνύμως || 

*"Opdbvopa δὲ εἶπε καὶ οὐχ ὁμώνυμον διὰ τὸ ὁμώνυμον μὴ elvat ἕν" οὐ (p. 15,94) || 

εἶναί τι coll. || expl. ὁμώνυμον (p. 16,1. pr. 1.) || 
Λέγεται δὲ εἶπε καὶ ob λέγονται, ἐπειδὴ (p. 16,3) || post εἰσι add. xoi διάφορα || ὅμως] 

οὖν || 4 ὑπάρχ.] εἰσι. tum pergitur ἄλλως (Ὁ) εἶπε τὸ λέγεται καὶ διὰ τὴν ἀττιχὴν συνή- 

ϑειαν ὡς τρέχει τὰ παιδία (cf. p. 16,7) || 
Τὸ μόνον διχῶς- ἢ τὸ μοναδιχόν, ὡς λέγομεν μόνον ἥλιον, ἢ πρὸς ἀντιδιαστολὴν ἑτέρου 

τινὸς πράγματος, ὡς ὅταν εἴπωμεν" ἀπελείφϑην (p. 18,19) || καίτοι --- ἱμάτιον (20) om. || 

20 ἀλλὰ] ὅπερ || 21 post ὅπλων pergitur ἐνταῦϑα οὖν πρὸς τὸ σύζυγον λέγεται. || 

1ὸ δὲ χοινὸν τετραχῶς (p. 18,25), sed quae sequuntur pro certo legi vix possunt. 

expl ἐνταῦϑα τὸ χοινὸν ἐπὶ τοῦ ἐξίσου μεϑεχτοῦ παρέλαβεν. || 
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- ΡΞ T * "^ m * x * cc Η͂ - 
Διὰ τί εἶπε “τῆς οὐσίας λόγος ἕτερος" xal οὐχ εἶπεν “ὁρισμὸς τῆς οὐσίας ἕτερος: φασὶν 

ἐπειδὴ οὐχ (p.19,293) || τῶν πραγμ. om. || post ὁρισμῶν add. ὡς ἐπὶ τῶν γενιχωτάτων 

γενῶν || 24 post χεχρ. pergitur διὰ τοῦτο εἶπε τὸν λόγον τῆς οὐσίας. ὁ γὰρ λόγος χτλ. || 

Τριῶν ὄντων, ὕλης (p. 92,21) || 29 ὅρους || alt. ἀπὸ] ἐκ || 28,1 ἀπὸ] ἐκ || post 
ι 

357 
^M 3 BJ . " " ΄ 

συναμφ. pergitur E & ἐκ τοῦ εἴδους χρὴ τοὺς ὅρους ποιεῖσ ἘΠ ἡ μὲν (6) || 10 &x4- 

τερον || 12 τί -- εἰσιν evanida || 14 ἑχάστου λόγον ἴδιον || 15 ὡς --- εἴρηται om. || 

f. 18: Μέλλων τὴν (p. 98,3) || 4 τούτων — τομὴν (6) om. || 6 εἰχότως δὲ || 6 γὰρ --- 

ἄλλως τε (9)] ὃ yàp δ΄ ἀριϑμούμενος ποιεῖ τὸν δέχα || 10 ποιεῖται ante τὴν coll. || 11 τῇ κ 191 i i il i 

οὐσία — αὐτοῖς (12)] καὶ τὸ μεριχὸν τῇ οὐσία xai τῶ συμβεβηχότι || 12 éxet — τομὴν] μιχρὸν 

δὲ ὅσον (9) xal ἁπλουστάτην ποιήσεται || 14 οὐ om. || 16 τμήματα om. || 17 φησί om. || 

εἰσιν || 18 xai πάλιν || τεσσάρων --- διάγραμμα (23) atque figuram om. || 29,2 διὰ τὴν cip. 

αἰτίαν om. || 3 ἕτ. ji (ὀνόμ. om.) ante τὴν ἀσάφ. (2) coll. || 5 τὴν δὲ --- ὑποχειμένου 
' ^A - pn RD. 

à συμβ. --- δῆλον om. || S οὐ δύν.] ἀδύνατον || 8. 9 τοῦτ᾽ ἔστιν 

οὐσ.] τῆς οὖσ. δηλονότι || 9 δὲ om. || ll πρὸς xac. οὐ πρὸς Oz. || 12 χατὰ τίνος àv EL 

τορηϑὴ || 13 χατὰ μέρος] μεριχὸν || 14 διὰ τί ---πᾶσα (16)] ἐχάλεσε δὲ τὴν οὐσίαν οὐχ ἐν 

ὑποχειμένῳ xal μὴ ὑποχείμενον, ὅτι οὐ πᾶσα || 16. 17 αὐτίχα γὰρ ἡ ϑεία οὐσία οὐχ oxox. (ἐστὶ 

om.) || 17 οὐ γάρ τι συμβ. ἐν αὐτῇ. tum porum ἄλλως τε ὅτι ἡ op lier 5 κατὰ 
» , n ^ ^ - , 

ἀντίφασιν γινομένη ἀφυχτός um ἣν xal 6 πλάτων ἐξυμνεῖ λέγων “οὐδὲν τῶν ὄντων (90, 
- L4 iJ 

! 
τῶν ὄντων τὰ μέν εἰσι λευχὰ τὰ δὲ μέλανα 
ÁA * ? 

, 

21) || post ἐχφυγεῖν add. χείσϑω δὲ m e 

» guys γὰρ αὐτὴν τὸ φαιὸν τὸ ἐρυϑρὸν xai (cf. v. 1)* ἰδοὺ διαίρεσις ἡ χαλουμένη φυχτή" Ot 

τἄλλα. ἄφυχτος δὲ cet τῶν ὄντων τὰ μέν εἰσι λευχὰ τὰ δὲ ob λευχά (cf. v. 16). || 

Τῶν δύο διαιρέσεων (p. 81.9) || 10. 11 ἀπὸ μὲν τῆς ὑπάρξεως || 11 ἐστιν || 12 τοῦ 

ὅπου om. || 15 post χατηγορίαν pergitur ἐν (9) οὖν ταῖς τέταρσι ταύταις συζυγίαις προ- 

(v. 19) || 30 ἐν --- ἀντιλαμβ. (22) om. || 38 ἔστι δὲ om. || 25 expl. οὐσίας. || 

LavnENTIANUS 11,9 [v. Ammonii in Cat. praef. p. XV] f. 827 — 85r 
τὸ γένος τοῦ ἀριστοτέλους et de arte logica disputationem, f. 857—139" 
Ammonii, f. 1417 —216* Philoponi eommentarium exhibet. f. 140r — 141* 
Ioannis Damasceni in Categorias expositionibus oeceupata sunt.  Philo- 
poni liber in marginibus ornatus est notis. correctiones non ab eadem 
manu omnes videntur profeetae esse; sed quod de fontibus eorreetionum 
certum iudieium fieri non potest, diversas manus distinguere operae 
non est pretium. de fide eodicis vide p. V. contulit J. Tsehiedel. 

GupiaNus gr. 24 [F. A. Ebert II p. 22] membranaceus saeeulo XIII 

seriptus foliis 224 constat. f. 1 οἱ 224 seriptura carent, f. 2—223 exhibent 
Aristotelis Organon et in marginibus et inter lineas scholiis instructum. 

Categoriae initio mutilae sunt, nam incipiunt a verbis οὐδὲ λέγεται ὀργί- 
Ao: (p.10* 7). seholia ad Categorias adieeta ex Philopono fluxisse, 

duobus ex speciminibus colligitur, quae Guilelmus Sehmidt Brunsvicensis 

nobis suppeditavit. 
f. 9r ση(μείωσαι) ὅτι ἐπὶ πλέον τὸ σχῆμα τῆς μορφῆς" πᾶσα γὰρ μορφὴ xal σχῆμα, ob 

πᾶν δὲ τὸ σχῆμα ἔχον χαὶ μορφὴν ἔχει. ὥστε χυριώτερον xai χαϑολιχώτερον τὸ σχῆμα 

(cf. Philop. p. 151,13). 
f. 4τ ci ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου εἶπεν ὅτι cic p τὸ παρὸν βιβλίον διαιρεῖται, εἰς τὰ πρὸ 

τῶν χατηγοριῶν εἰς τὰς UE ορίας xal εἰς τὰ μετὰ τὰς κατηγορία 

τῶν χατηγοριῶν (sic) διδάσχει (cf. Philop. p. 161,22). πρῶτον 

αλίᾳ περὶ τῶν ἀντιχειμένων ὡς τὸ μέγα 

- 

, 

&£ περὶ τῶν ἀντιχειμένων 

διὰ τὸ μνησϑῆναι αὐτὸν ἐν τῇ τοῦ πρός τι διδασχα 
χαὶ μιχρόν. xal παραδίδωσι τετραχῶς τὰ ἀντιχείμενα, ἤχουν τὰ πρός τι ἢ (l. ὡς) τὸ διπλοῦν 

τῷ ἡμίσει, ἢ ὡς τὰ ἐναντία ὡς τὸ λευχὸν τῷ μέλανι, ἢ ὡς στέρησις x«l ἕξις ὡς ἣ τυφλότης 

τῇ ὄψει χτὰλ. (cf. Philop. p. 168,9). 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS XI 

VaTICANUS 2119 [v. Ammonii in Cat. praef. p. XVI] ultima Ammoniani 
commentarii eapita p. 105—106 omisit eorumque loeo descripta exhibet, 

quae apud Philoponum p. 191,16— 205,28 leguntur. ex specimine, quod 

J. Tsehiedelio debetur, eadem meglegentia haee eapita exarata esse 
apparet qua Ammonii commentarium. 

p. 191,19 αὐτὰ || ἀπαρ. cnp. coll. || 20 alt. xai om. || τὸ om. | 

πρότερον om. || λέγεται || 23 zpesg.— σωχρ. om. || 24 εἶναι τῶ yp. om. || ὁ ἀριστοτέλης || 

22 χυριώτατον || 

πρώτως || χυριώτατον || 25. 26 καὶ --- ὅτι om. || 192,1 πρεσβ.] πρότερον || 5. 6 «— 

ἀχολούϑησιν om. || 6 ὦ || 1 λέγονται || 8 ὦ || μᾶλλον μηδ. coll. || 16. 17 τοῦ ἀνϑρ. τὸ C. 

eoll. || 18 τινα] τὴν || 21 γὰρ om. || 193,1 μὲν] γὰρ || 2 ante pr. στοιχ. add. γὰρ || φησὶ 

post διαγρ. coll. || 3 post σημ. add. καὶ || 4 λαμβάν. || 8 εἶτα] χαὶ || 10 δὲ om. || 

11 πρώτοις || xat — διηγήν.. om. || 13 οὖν om. || 11 πρότερα || 21 τῶν ἐξ — πρῶτα (22) om. || 

25 xàw om. || ὑπὸ || διαλέγονται || 26 ἴσ.] ἱστᾶσι || φωνὴν] φύσιν || 27 σύγκεινται || 

Mancrawvus 217 [Zanetti p. 116] bombyeinus saeculo XIII seriptus 
f. 9/7—1017") sub titulo προλεγόμενα εἰς τὰς ἀριστοτέλους χατηγορίας prae- 

missis Aristotelis vita?) et de arte logica disputatione Philoponi librum 
exhibet uberrimis additamentis mirum in modum deformatum.  quam- 
quam quod seholiastes ad margines adnotationes ex aliis commentariis 

depromptas adiecit atque inter Philoponi verba inseruit, ei non est 

erimini dandum, sed dolendum est, quod Philoponi liber non integer 
mansit. nam sive socordia librarii sive sedulitate scholiastae faetum 
est, ut additamentis ipsius commentarii partieulae loeo detruderentur. 

itaque Philoponi libro decurtato atque mutilato eodieis pretium fere 
nullum est, praesertim cum etiam ea, quae supersunt, libidine scholiastae 

eorreetionum  maeulis affecta esse videantur. tamen sunt in codiee 
leetiones ad eeterorum memoriam emendandam idoneae, quas suis loeis 

laudatas invenies. fontes autem additamentorum Ammonii et Eliae 

commentaria faeile inveniuntur, Simplicius uno loco nomine appellatur, 
quamquam  seholiastes non ipsius librum inspexit sed ex eongerie 

seholiorum illius eommenta hausit. haec eongeries ad nos pervenit in 
eod. Urb. 35?), ex Eliae Simplicii aliorumque eommentariis eorrasa. 
unde eum multa scholia tum illam expositionem Simplieii nomine orna- 
tam scholiastes eodieis Mareiani deprompsit, Eliae autem atque Am- 
monii libros ipsos evolvit. his scholiis resectis admodum  pauea sunt, 
quae unde fluxerint dubitatur. nune ex iis, quae J. Tschiedel eontulit 

vel deseripsit, subieiam specimen. 

p. 1,2 χαϑάπερ --- νῦν (4) om. || 4 dpy. δὲ ἤδη || πρὸ om. || 9 post φιλοσ. add. zpo- 

τον || 6 προχειμένου om. || διορισόμεϑα || εἰσὶ || V κεφάλαια om. || πρῶτον ceterosque 

num. om. || 8 2x] xoi || 10 τῶν dp. coyyp.] αὐτῶν || 1l ἀριστοτέλους || 14^ δεῖ εἶναι om. || 

15 τὰ --- λόγον (18) om. || 19 ἐπ.] ἰστέον || τοίνυν om. || ὅτι τῶν quU. αἱ αἱρέσεις || 20 οἱ 

1) f. 1—8 scriptura eagent. 

2) vita initio mutila est, nam incipit ᾿Αριστοτέλης ἔτι νέος (v (cf. Rose, Arist. frg. 

p. 438,6). 

3) euius ad Porphyrii Isagogen scholia in examen vocavi Porph. Isag. praef. p. XL. 



XII SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

(utrobique) om. 
D] t 3 οἱ om. || post ztztéec add. ὃς xoi διαλεχτιχὸς ἐλέγετο. οὐχ ὡς τὰ αὐτὰ ἀνασχευάζων xal 

D 
| 9,1 ot om. || xzi om. || 2 τοῦ om. || ἐν ᾧ ἐδίδασχεν om. || οἱ om. || 

χατασχευάζων, ἀλλ᾽ ὡς τῇ ζωῇ διαλεχτιχὸς xal τὰ μὴ δοχοῦντα λέγων xal ψευδόμενος διὰ 

τὸ ἀγαϑόν" ἐρωτηϑεὶς γὰρ ὑπὸ τυράννου τίνες οἱ ἐπιβουλεύοντες τῇ τυραννίδι αὐτοῦ, τοὺς 

δορυφόρους ὑπέδειξεν. ὁ δὲ τούτους ἀνελὼν ἑτοίμως ἀνηρέϑη. ἀγαθὸν γὰρ ἐνόμισε τὸ ψεύ- 

σασϑαι διὰ τὸ ἀναιρεϑῆναι τὸν τύραννον (cf. El. apud Br. p. 22950 || ἀπὸ τῆς] χατὰ τῆς || 

4 χρίσεως || 6 ἐπιχούριοι || τοῦ om. || 12 εἶναι] ἔστιν Ἵ 13 γενέσϑαι xal ἀπογενέσϑαι || 

16 πρὶν ex πλὴν corr. m? || 19 τὰς dzoxp. τὰς περὶ τ. xp. || 20 6 δὲ πλ. ---εἶναι (22)] ὡς 
χαταληψίαν παντελῆ πρεσβεύοντες. λέγεται δὲ ἣ ἐφεχτιχὴ αὕτη mier xal τρίπους. ὡς cpt- 

πλᾶς τὰς ἀποχρίσεις debit ἐρωτωμένη yàp “ἔστι τι ἢ οὔ: ἀπεχρίνατο ἢ ἀμφότερα ἢ 
* 2 » 

οὐδέτερον ἢ τὸ ἕτερον. ὧν ἐστι xal ὁ ποιητὴς εἰπών: οὐχ ἔστιν ἔστιν, ἔστιν οὖχ ἔστιν. 

πρὸς οὺὃς ὁ πλάτων (cf. El. apud Br. p. 22545) || 24 ad ἀχαταληψία in mrg. ὅτι πλάτων 

δύο ἔσχε μαϑητάς, ὧν ὃ μὲν εἷς 3 πολυλογία, omg ὑπῆρχεν, ὃ δὲ δεύτερης χατὰ τὴν 

ἔνδειαν. χαὶ ἀπεφϑέγξατο περὶ αὐτῶν ὅτι δύο μαϑητὰς ἔχω. ὧν ὃ μὲν εἷς μάστιγος δεῖται 

ὃ δὲ χαλινοῦ (cf. Diog. L. 1.6) || 25 εὐέλεχτον (sic) || 26 bAaxceiv .. προσσαίνειν || γὰρ 

om. || 299 τὰ om. || 8,1 τὸ τέλος || 4 διὰ — αἰτίαν om. || 5 ante πὰ. add. ὅτι || γὰρ 

om. || 6 ἑτέρους || ὃ om. || 7 post ἐπωνυμίαν add. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τρεῖς ἐλέγοντο παρ΄ 

Ἕλλησιν ἀϑεΐαι- τινὲς γὰρ ἔλεγον μὴ εἶναι ϑεὸν ἀλλ᾽ ἐξ αὐτομάτου τὰ “παρόντα ὑποστῆναι, 

ὧν εἷς ὑπῆρχεν Ἵππων, ὡς δηλοῖ τὸ ἐν τῶ τάφω αὐτοῦ ἐπίγραμμα 1) 
Ἵππωνος τόδε σῆμα τοῖς ἀϑανάτοισιν ϑεοῖσιν 

ἶσον ἐποίησεν μοῖρα παταφϑέμενον, 
E ἈΚ : : HE. EL MULT 
ἄλλοι δὲ ἔλεγον elvat ϑεὸν μὴ προνο τσϑαι δὲ τῶν cios ἤτοι τῶν ὑπὸ σελήνην. ὧν εἷς 6 Ἐπί- ἢ 
χοῦρος. ἄλλοι δὲ zai εἶναι ϑεὸν ἀπό: χαὶ προνοεῖσϑαι πάντων. παράγεσϑαι δὲ αὐτὸν δώροις. 

19,18 περιλαμβάνει ΠΗ 9 οὐ — ῥητορεύειν om. || 30 ἡ διαφ. || 23 δὲ om. || 34 δέχα 

om. || 25 οὖν om. || 27 post χατηγ. add. ἄξιον δὲ εἰπεῖν, πόϑεν εἰς ἔννοιαν ἦλθον τῶν 

κατηγοριῶν οἱ φιλόσοφοι. T, φιλοσοφία γνῶσις τῶν ὄντων ἐστίν ἐπεὶ οὖν τὰ χατὰ μέρος 

ἀπερίληπτα Tj, συναγαγόντες ἅπαντα nzpt£xdetgay χτλ. (cf. Ammon. in Cat. p. 12 not. 5) 

LaunENTIANUS 12,5 [v. Ammonii in Cat. praef. p. XVI] f. 2L:[—50* 
Aristotelis Categorias exhibet uberrimis instructas scholiis. ^ quorum 
quae saeeulo XI vel XII seripta sunt, maximam partem Philopono 
debentur, sed ad hune librum emendandum nullius fere momenti sunt. 

nam seholiastes non diligenter seriptoris vestigia pressit, sed nefaria 
libidine verba mutavit, auxit, mutilavit. modo brevissimae notae, velut 
f. 30* τὸ πρῶτον ἴδιον, ἀλλ᾽ ὑπάρχει xal τῇ οὐσία — ἐπίλυσις τῆς ἐνστάσεως 

— διὰ τῆς ἀντιπαραστάσεως. modo ampliores interpretationes appictae 
sunt. horum pauea specimina ex iis, quae J. Tsehiedel in usum 
nostrum deseripsit, ut scholiastae ratio intellezatur, nune subieiam. 

f. 24- Philop. p. 46,14 48,17 ὅτι τὸ νῦν xol ἡ στιγμὴ xdi ἡ μονὰς ὑπὸ τὸ ποσόν, αἱ 

στερήσεις xal αἱ ἕξεις zal αἱ χαταφάσεις xol ἀποφάσεις ὑπὸ τὸ ποιόν, αἱ χινήσεις xai αἱ 

μεταβολαὶ ὑπ᾽ οὐδεμίαν τῶν χατηγοριῶν- ὁδοὶ γάρ εἶσι καὶ γενέσεις ἐπὶ τὰς χατηγορίας 

ἄγουσαι (ef. p. 48,25). 

f. 24r Philop. p. 49,8 Ἢ οὐσία πρώτην ἔχει τὴν τάξιν, ὅτι Govetag ES οὗ συνεισφέ- 

ES δέ, χαὶ ὅτι συναναιρεῖ αὑτῇ τὰς ἄλλας οὐ συναναιρεῖται i xal ὅτι χαϑ᾽ αὑτὸ λέγεται τ 

6 

^ 

& λοιπὰ ἐν αὐτῷ χαὶ (περὶ) ἐχεῖνο. τῆς δὲ οὐσίας ἡ μέν ἐστι σύνϑετος. οἷον ἄνϑρωπος xai 
T ROOM EVE UI ον I ες E DE ms à Wn A omn ERROR x τοιαῦτα, 7| δὲ ἁπλῆ, xci ταύτης 7, μὲν χείρων τῆς pci otov ἢ ὕλη ἢ πρώτη xat τ 

^ [4 PES , - " ES " * ^ * ^ A 
εἶδος, ἡ δὲ χρείττων τῆς συνϑέτου, οἷον bA ον (l. ἡ ἀγγελιχὴ) χαὶ ἡ ψυχιχὴ xol τὰ τοι- 

αὔτα. πρώτην δὲ λέγει τὴν ἄτομον οὐσίαν ἀπὸ τῶν ἡμῖν γνωρίμων πρὸς εἰσαγομένους τὸν 

λόγον ποιούμενος" τῇ γὰρ φύσει πρώτην τάξιν Εν εἴδη (ἔχει). 

1) ef. Alexandri in Metaph. (ed. Hayduck) p. 31,3. 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS XIII 

f. 35v Philop. p. 62,11 “Ὅτι τῶν χατηγορουμένων τὰ μὲν xarà φύσιν χατηγορεῖται ὡς 

τὰ συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν καὶ τὰ χαϑόλου τῶν μερικῶν, τὰ δὲ παρὰ φύσιν, ὡς ὅταν τις 

χατηγορήσῃ οὐσίαν συμβεβηχότος, ὅτι τὸ φιλόσοφον τοῦτο Σωχράτης ἐστίν, καὶ μερικὸν 
, er t UA T NI , , iJ ^N ' , " ' 

χαϑόλου, ὅτι ὁ ἄνϑρωπος οὗτος Σωχράτης ἐστί. τὰ δὲ χατὰ συμβεβηκός, ὅταν τις συμβεβηχὸς 
ἑτερογενὲς ἑτερογενοῦς συμβεβηχότος χατηγορήσῃ, οἷον τὸ φαλαχρὸν τοῦτο σιμόν ἐστι καὶ 

τὸ φαλαχρὸν τοῦτο φιλόσοφόν ἐστι. 

f. 98r Philop. p. 81,12 82,12 ᾿Εντεῦϑεν διὰ τῆς. ἐνστάσεως. ἔνστασις ὃ 

ὅλως τὴν ἀπορίαν δέξασϑαι, ἀλλὰ ἀνατρέψαι αὐτήν: ἡ οὐσία, φησί, χατὰ τ 

ἐστι τὸ μιηδὲ 

ποιὸν μετα- 

βάλλουσα τῶν ἐναντίων δεχτιχὴ γίνεται, ὁ δὲ λόγος χαὶ ἡ δόξα οὐ τῷ ἑαυτὰ μεταβάλλεσϑαι 
Σ lj: M 2 -L Ad - ^ lI m Ξ3άλλ ἢ A Id » i4 / 4 ἐπιδέχεται τὰ ἐναντία, ἀλλὰ τῷ τὸ πρᾶγμα μεταβάλλεσθαι. — xal ὅτι οὔτε ὁ λόγος αἴτιος 
τοῦ μεταβάλλειν τὸ πρᾶγμα οὔτε τὸ πρᾶγμα χινηϑὲν παραχεκίνηχέ τι τοῦ λόγου" ὁ γὰρ προ- 

φοριχὸς οὐχ ὑπομένει ἀλλ᾽ ἅμα τῷ ῥηϑῆναι ἔφϑαρται, δῆλον δὲ (]. οὖν) ὅτι οὐ χινεῖται" τὸ γὰρ μὴ 

ὃν πῶς χινηϑήσεται; τὸ μὴ κινούμενον οὐ πάσχει, τὸ μὴ πάσχον τὰ ἐναντία οὐχ ἐπιδέχεται" 

εἰ μὴ ἄρα τὸν αὐτὸν τῷ εἴδει λόγον φήσομεν ἐπιδέχεσϑαι τὰ ἐναντία xal οὐ τὸν αὐτὸν τῷ 

ἀριϑμῷ. (f. 98v) ὡσαύτως xal ἐπὶ τῆς δόξης. ἡ δὲ οὐσία ἡ αὐτὴ οὖσα τῷ ἀριϑμῷ κατὰ 

τὴν αὑτῆς μεταβολὴν τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχή. λόγον λέγει τὸν προφορικὸν τὸν ἐν ποσῷ 

ϑεωρούμενον, δόξαν δὲ τὸν ἐνδιάϑετον λόγον τὸν ἐν ποιῷ ϑεωρούμενον. 

f. 98v Philop. p. 81,10 ᾿Επιλύεται διὰ τῆς ἀντιπαραστάσεως. ἀντιπαράστασις δέ ἐστι τὸ 
δέξασϑαι μὲν τὴν ἀπορίαν δεῖξαι δὲ μὴ οὕτως ἔχουσαν. 

f. 39r Philop. p. 82,174 Οὔτε τὰ πράγματα τὸν λόγον xal τὴν δόξαν μεταβάλλει οὔτε 

ὁ λόγος χαὶ ἡ δόξα τὰ πράγματα. 

f. 39r Philop. p. 83,8 Δευτέραν τάξιν ἔχει τὸ ποσὸν ἐν ταῖς χατηγορίαις, ὅτ! καὶ (89, 

13) || 14 ὃδευτ. — ποσόν om. || ὡς --- εἴρηται om. || 16. 117 ὃ --- ὑποχείμενον om. | 18 «ai— 

στοιχεῖα om. || ἔχει τάξιν τὸ ποιόν (ἐν τοῖς οὖσι om.) || 19 τὰ δὲ πρός τι τετ., ὅτι τὰ 
πρός || post χατηγοριῶν f. 29v pergitur ποσόν ἐστι xa9" ὃ τῶν ὄντων ἕχαστον πεπόσωται. 

εἴδη δὲ τούτου δύο, συνεχὲς καὶ διωρισμένον. (συνεχὲς μέν ἐστι οὗ τὰ μόρια πρός τινα 

χοινὸν ὅρον συνάπτει, διωρισμένον δὲ οὗ τὰ μόρια πρὸς οὐδένα χοινὸν ὅρον συνάπτει. καὶ 

διαιρεῖται τὸ μὲν διωρισμένον εἰς δύο, εἰς ἀριϑμὸν xai εἰς τὸν προφοριχὸν Ae οὔτε γὰρ 

ὁ ἀριϑμὸς τς πρὸς οὐδένα γὰρ χοινὸν ὅρον συνάπτει τὰ μόρια αὐτοῦ, ὡς ὁ τ΄" οὔτε γὰρ 
AR ARES πρὸς ἄλληλα τὰ ε΄ xoi τὰ ε΄ ἢ τὰ γ΄ πρὸς τὰ ἑπτὰ συνάπτεται, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄλλου τινὸς ἀριϑυοῦ. 

ὁμοίως δὲ οὐδὲ ὁ λόγος ἐστὶν συνεχής καταμετρουμένου γὰρ συλλαβῇ βραχείᾳ καὶ μαχρᾷ πρὸς 

οὐδένα χοινὸν ὅρον τὰ μόρια αὐτοῦ συνάπτει. τὸ δέ γε συνεχὲς εἰς ε΄ διαιρεῖται εἴδη, γραμμὴν 

ἐπιφάνειαν χρόνον τόπον xal εἰς μαϑηματιχὸν σῶμα. μαϑηματιχὸν δέ ἐστι σῶμα, ὃ μῆχος 

μὲν xol βάϑος «al πλάτος ἐστίν (l. ἔχει), οὐ μέντοι δὲ ἁφῇ καὶ ϑέσει ὑποπίπτει, ἀλλὰ νῷ 

μόνῳ πέφυχε ληπτόν" ἕχαστόν γε τούτων χοινὸν ὅρον ἔχει, πρὸς ὃν τὰ μόρια αὐτοῦ συνάπτει" 

1 μὲν γὰρ γραμμὴ τὸ σημεῖον, ἡ δὲ ἐπιφάνεια τὴν γραμμήν, τὸ δὲ σῶμα τὴν ἐπιφάνειαν, ὁ 

δὲ χρόνος τὸ νῦν" e 
' - , » M , ^ * ^^) - € SA 

γὰρ νῦν συνάπτει πρός τε τὸν παρεληλυϑότα xal τὸν μέλλοντα" ὃ δὲ 

τόπος ὁμοίως συνε τὰ ὧν τὴν γραμμὴν ἔχει χοινὸν ὅρον: σχεδὸν γὰρ ταὐτό ἐστιν ὅ τε τόπος 

χαὶ ἡ ἐπιφάνεια. διαφέρει δέ, ὅτι τὴν μὲν ἐπιφάνειαν οὐκ ἀνάγκη σῶμα φυσικὸν περιέχειν, 

τὸν δὲ τόπον ἀνάγχη. ἐξ ὧν δὲ περιέχει φυσικὸν σῶμα, δηλονότι συνεχής ἐστιν. εἰ γάρ 
Ὁ ἘΣ a e ΤΩΣ ; x : : 

ἐστι τὸ σῶμα συνεχές, ὁ δὲ τόπος τὸ σῶμα περιέχει «ol olov αὐτῷ χαϑόλου ὅλως ἐφαρμό- 

ζεται, καὶ ὁ τόπος ἄρα δηλονότι συνεχής ἐστι. τούτων δὲ τῶν εἰρημένων τὰ μὲν ϑέσιν ἔχει 
bj M , a M τ 4? e ^ , £5. 

τὰ δ᾽ οὐχ ἔχει. οὐχ ἔχει μὲν ὅ τε ἀριϑμὸς xal ὁ λόγος καὶ ὁ χρόνος" ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀριϑμός, 
" ace v D yr Of iv e t - S ENT "U ^s AUN SC EHE v 
ὅτι ἐπ΄ ἄπειρον ἔχων τὴν αὔξησιν (f. 30v) ἅμα ὑποστῆναι οὐ δύναται, ἅμα δὲ μὴ ὑφεστῶς 

ὃ εἶναι ἔχων xal μὴ ὅλως ἅμα τ 

τ SEG n m MS 
T| χαὶ 6 τόπος χαὶ ἡ ἐπιφάνεια 

5 νι , ^ ^r ». [4 n ^N * - , οὐδὲ ϑέσιν τινὰ δύναται ἔχειν. ὁ χρόνος δὲ iv τῷ γίνεσθαι 

ὑφεστὼς ὡσαύτως οὐ δύναται ϑέσιν τινὰ ἔχειν. dj δὲ γραμμὴ 
ϑέσιν τινὰ ἔχουσιν: ἕκαστον γὰρ τούτων xal ὑφέστηχεν καὶ χεῖταί που" κείμενον δὲ δηλονότι 

ϑέσιν τινὰ ἔχει. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὰ εἰρημένα, οἷον ἀριϑμὸς λόγος τόπος χρόνος γραμμὴ ἐπι- 

φάνεια σῶμα, κυρίως εἰσὶ ποσά. εἰ δὲ ἄλλα τινὰ ποσὰ λέγονται, οὐ κυρίως ἂν εἴη ἀλλὰ διὰ ταῦτα. 
LI - - , UJ T 

f. 329r Philop. p. 102,31 Περὶ τῶν πρός τι πληϑυντικῶς ἐπέγραψε, ὅτι τὰ πρός τι 
M H σχέσις || 31. 32 ἐν ὃ. τὸ ἐλ. coll. || 32 expl. ϑεωρ. πράγμασι. 



xiv SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

f. 32v Philop. 106,8 ᾿Ἐπειδὴ πρὸς γενιχὴν ἀπέδωχεν, εἴπεν 7, ὁπωσοῦν (10) || 11 expl. 

γένηται. | 

f. 39» Philop. 105,1. T&v πρός τι τὰ μὲν | 2 ὡς — alt. ὅμοιον] oiov φίλος φίλοι οὐ φίλος |! 

χαὶ -- ἄλληλα] ὡς πατὴρ υἱοῦ πατήρ, διδάσχαλος μαϑητοῦ διδάσχαλος. τὰ μὲν ἀπὸ || 3 ἢ] 

xai || 4 τὸ πολύ -μιχρὸν xoi om. || 5 pr. τὸ om. || 5. 6 δούλου δεσπ.] xci ὁ δοῦλος || 6 

ante xptvóp. add. τὸ || 6. 7 αἰσϑήσει ais8.] καὶ ἡ αἴσϑησις || 7 καὶ có—alt. ἐπιστητόν 

om. || ἡ] τὰ δὲ || 8. 9 τῷ---ἐπιστήμων] χαὶ ἐπιστήμη || 9 2 τὰ δὲ (utrobique) || ὡς πατήρ 
D 

xal υἱός || 170 χαὶ τυπτόμενος (τύπτει om.) || ἢ] τὰ δὲ | τὸ δεξιὸν xal ἀριστερόν. tum 

pergitur διὰ τί τὸ πρός τι προέταξεν τοῦ ποιοῦ; ἐπειδὴ ἐν z τοῦ ποσοῦ διδασχαλίᾳ ἐμνήσθη 

αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐπὶ πολὺ χαταλίπῃ τὸν ἀχροατὴν ἀγνοοῦντα περὶ τούτου, τούτου χάριν εὐθέως 

διδάσχει περὶ τούτου (cf. Philop. p. 102,24. 25). 

M! Mancnwus 202 [Zanetti p. 111] chartaceus saeculo XIV exaratus 
f. 41r —53* hoe eommentarium exhibet anteposito titulo mirabili Xy 

τῶν ἀριστοτελιχῶν δέχα χατηγοριῶν ὀλυμπιοδώρου φιλοσόφου ἀλεξανδρέως. codex 

ex exemplo bonae notae transeriptus, sed libidine corrigendi adeo est defor- 

matus, ut jam nullius pretii esse videatur. specimen H. Dielsii comitati 
debetur. 

p. 1,2. εἰσαγωγικῶν || 3 ἀφοριζ. || ante βιβλ. add. ἡμῖν || 1 πρῶτον om. || 8 tva γνῶμεν 

om. || 2x] χαὶ || 9 δεύτερον reliquosque num. om. || 15 τὰ--τοίνυν (19) om. || 20 alt. οἱ 

om. || τῆς om. || 3,1 «ai ἀπὸ] οἱ ἀπὸ δὲ || 2 ἐν ὦ ἐδίδασχεν om. || 2. 3 ἀχαδημιακοὶ οἱ 
| 9 post στωϊκοὶ add. oi || 6 79ov. οἱ coll. || ἐπιχούριοι || τοῦ om. || 8 ἡγούμενος || 

9 ἐν om. || 12 τούτοις || 16 ἐμβληϑῆναι ποτ παρὰ] διὰ || 21 ἔλεγχον] 

λόγον || ot om. || 22 ἢ οὔ] νοῦ || 26 Del προσφιλοῦται || 29 τὸ πάϑος || 9,5 ἐποιεῖτο 
περιπ. coll. || 6 ὁ om. || 7 τὴν τοῦ || 8.9 φέρε --- ποιησ.] τῶν ἀριστοτελιχῶν χεφαλαίων τῶν 

ζητουμένων πρὸ τῆς ἀριστοτελιχῇς φιλοσοφίας δεύτερον χεφάλαιον || 9 τῶν "Ap. ν ΕἸ 1 Ὲ 

(24) in figuram digesta cum multis discrepantiis || 24 ὡς αἱ] ὅσαι || 25 ἤγουν || 27 
post δὲ add. οὐ || 29 εἰώϑασι || 4,2 πραγματείας || ante δόξας add. xài m? || 5. 6 

συγγραμμάτων || 16 ἢ καὶ om. || qe] δὲ || 18 τε om. || 19 οὐχ οἷοί] οἰχεῖοί || 21 λέγει 
αὐτῶ coll. || 28 xai erasum || 25 post ἐπισχ. add. τις || 27 ἡ ἀμφισβ. || 28 χαλοῦ || 29 
xai (ante ἀλη.) om. || Ψεῦδος || 30 ὄργανόν τι διαχριτιχόν || τούτων] παραδοῦναι || 33 ot 

οἰχοδόμοι || διαχρίνουσι || 5,1 εἰσι || 3 ϑεολ. διδ. coll. || φυσιχὰ || 4 τά τε (pr. 1.) || pa9.— 

ἀχώριστα (6) om. || 6 γὰρ] δὲ || 7 ἠϑικὴν] οἰκείαν || 12 φασι om. || τὰ] τὸ || 13 αὗται || 
14 ἡμᾶς τη]: ἡμῖν διδοῦσαι m? || διδάσχοντα om. || 

p. 205,24 lemma om. || 27 εἶναι om. || post μὴν add. φησὶν || 

M* MancraNus 599 [Zanetti p. 312] ehartaeeus saeeulo XIV seriptus 
f. 46" med. et 46* Aristotelis Categoriarum particulam priorem eontinet, 
quae abrumpitur medio in enuntiato οὐσία δέ ἐστιν ἢ χυριώταταά τε xol 
πρώτως xal μάλιστα λεγομένη, ἣ μήτε (p. 2512), f. 4τι-- 123* Philoponi in 
Categorias commentarium titulo omisso incipiens χαὶ ἀφ᾽ (sie) ἑχάστης 

ειρά τις ἐχδίδοται (p. 40,5) desinens ὅτι ἴσως μὲν xoi ἄλλοι τοῦ ἔχεὶν 
εὑρεϑήσονται τρόποι, ἀλλ᾿ οἵ γε μήν, φησίν, εἰωϑότες λέγεσϑαι ἅπαντες ὑφ᾽ 

COT ἠρίϑμηνται. unde apparet inter f. 46 et f. 41 quaedam folia maiorem 

partem Categoriarum et exordium commentarii eontinentia intereidisse?). 

quae supersunt, ex codice cognato eodiei Laurentiano 10,26 (C) fluxerunt, 

7) hoc Zanetti non perspexit, atque etiam in eo fallitur, quod Isagogen et Categorias 

interiectis quibusdam expositionibus esse ornatas dicit, nam mihi codieem perserutanti 

ibi scholia non occurrerunt. 
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sed quia librarius et neglegenter rem egit neque divinando abstinuit, 

fides atque auctoritas fere nulla est. specimen a me est datum. 
p. 40,5 ἐφ᾽ ἀφ᾽ || 6 τε πάντη om. || 7 ἑτερογενῶν || 11 post διαφ. add. εἰσιν || 12 

τῷ] 7; τὸ || 4,1 ἐπεὶ || 2 7] καὶ || 4 ἀλλήλων || 6 alt. τὸ] τῶν || 8 τε om. || 9 γὰρ] 
μὲν || 16 οὐχ || 21 ante ἀϑάν. add. «ai || 23 ἑτερογενῶν || 26 λέγουεν τὰ μὲν slvat dz. 

τὰ δὲ ὑπόπ. || 42,4 pr. ἡ om. || ὅ εἴπερ ---ὅμ. om. || post μέρη add καὶ || 10 otov om. | 

11 τὸ (ante ἔνυδρ.) om. || 12 αἱ δὲ || * ὡς! τὸ || 15 τὸ πτηνὸν χαὶ om. || 16 alt. τὰ 
om. || 17. 18 παραδείγμασι yp. τοῖς || 19 παρενέβ. τῆς] διαφορὰν παραδίδωσι τὴν || διὸ.] 

δεῖξαι || 19. 20 ὡς---διαφορὰς) διαφοραῖς ἑτέραις διαφορὰς παραβάλλων || 22 xac. οὐδ. χατὰ 

τρίτην || 26 πολλ. μέντοι] σπανίως γὰρ || 493,4. 5 χαὶ τὴν τῶν πραγμ.. om. || 8 ὡσανεὶ | 

αὐτὰ ἡμῖν coll. || 9 διδάξη || 17 συμπλεκομένων || 20 ἐχείνοις || 21 πάλιν om. || 22 ἤτοι] 

ἢ || 24 οὖν] δὲ || alt. xat om. || 44,1 «oi τούτων || προφ.] δῆλον || 2 λεγομένων om. || 3 
ἔχειν---ἔχεσϑαι (p. 45,4) om. || 45,5 μὲν om. || 6 κατάφασις λέγ. 7, ἀπόφασις || 19. ἀλλὰ μὴν 

098.] οὐδ. δὲ || 18 τύχη || 21 primum χαὶ om. | 

om. || 31. 32 σημαίνουσιν || 33 καϑήμ.] μὴ || xal πάλιν -- ἐψευσάμην (p. 46,1) om. || 46,1 

αἱ μὲν οὖν || εἰσιν || 2 σημαίνουσαι || ὃ ἀπόφ. ἢ χατάφ. || 4 γέγ. κατάφ. om. || 5 μέσον om. || 

ῬΑΒΙΒΙΝῸΒ 2198 [H. Omont II p. 199] bombycinus saeeulo XIV 
seriptus hoe eommentarium Ammonio attribuit; nam f. 126" titulo ante- 
posito 'Auuevíou φιλοσόφου ἐξήγησις τῶν δέχα χατηγοριῶν commentarium 
J. L. Heibergio professore Hauniensi comiter docente incipit χαϑάπερ 
τ Στ τῶν εἰσαγωγῶν ἐλέγομεν τὰ πρὸς πᾶσαν φιλοσοφίαν συντείνοντα 

25 xai μὴ ἁπλ.] τὸν νοῦν || τὸ νοητόν 

ἔπειτα ἀφοριζόμεϑα (sie) τὸν σχοπὸν τοῦ προχειμένου βιβλίου ἡμῖν, οὕτω xol 

γῦν doyóueda. 

LaunENTIANUS 11,23 [Bandini III p. 14] membranaceus saeeulo XV 

seriptus nihil nisi hune Philoponi librum continet. f. 1" titulus legitur 
ἐξήγησις ἰωάννου τοῦ φιλοπόνου εἰς τὰς τοῦ ἀριστοτέλους δέχα χατηγορίας. 

f.125" opere peracto subseriptio addita est τέλος τῆς ἐξηγήσεως ἰωάννου 
τοῦ φιλοπόνου εἰς τὰς τοῦ ἀριστοτέλους δέχα χατηγορίας. ab altera manu 
eorreetiones adieetae sunt paucae. specimen ab J. Tschiedelio datum 
eum eodiee F ita congruit, ut dubitari non possit, quin eodex Lauren- 

tianus 71,23 ex illo sit ΠΕ quare varias leetiones adnotare 
ΠΤ 

VamICANUS 246 [Brand. p. 56] ehartaceus saeeulo XIV misere exara- 
tus f. 447 —91*» sub titulo ἰωάννου γραμματιχοῦ ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου 

εἰς τὰς χατηγορίας ἀριστοτέλους ἐξήγησις vitam Aristotelis et Philoponi eom- 

mentarium exhibet. hoe incipit f. 45" atque inscribitur σχόλιον τῶν ἀσι- 
στοτέλους χατηγοριῶν. altera manus permultas addidit eorreetiones, mag- 
nam partem, ni fallor, ex codiee Laurentiano 12,1 (D) haustas. quae 
priore manu exarata sunt, ex codice bonae notae fluxerunt, sed socordia 

librarii maeulas admisit foedissimas. specimen dedit J. Tschiedel. 
p. 1,9 ante βιβλ. add. ἡμῖν || 6 ante βιβλ. add. τοῦ || διορισόμεϑα || 7 post δέχα add. 

δέχα ἐστὶ τὰ πρὸ πάσης ἀριστοτελιχῆς φιλοσοφίας ζητούμενα || πρῶτον τλύ τς numeros 

suppl. m? || 8. 9 ἵνα--φιλόσοφος suppl. m? || 9. 10 τῶν dp. συγγρ. suppl. m? 11 n 

τέλους || post qui. add. τῶν ἀριστντελιχῶν EUM RD τ m?) | alt. τὸ «- }}: 12 

ἕχτον --- ἀριστοτέλους (p. 2,7) adeo perturbata sunt, ut 

épext. add. xol 

D. ante 

| 8 πύρων || 9 ὥσπερ γὰρ || 10 φϑάνει om. (xat ἀδύνατον" E 1àp add. 

m?, || 11 ἔσται || 16 &p. ποτ. coll || 19 περὶ om. || 20 αὐτὴν || 22 ὅτι] : | 99 
3 ad 

P 



XVI SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

πιστεῦσαι add. yp. πείϑεσθαι m? || 24 καταλαβ.] εἰληφόσι m? || 25 εὐέλεκτον (sic) || φασὶν] 

ὁ πλάτων φησὶν || 26 προσσ.] προσχαίρει (corr. m7) y |j 9 28 ὑπήρχ- m? || πάϑ.] ἐμπαϑέσι || 

Unmmas 55 [v. Ammonii in Porph. Isag. praef. p. SEDI inde 
a f. 187 sub titulo σχόλαιον si; τὰς χατηγορίας ἀριστοτέλους ἀπὸ φωνῆς 

ἰωάννου ἀλεξανδρέως τοῦ φιλοπόνου praemissis vita Aristotelis et disputione 
de arte logiea Philoponi librum exhibet f. 193: ineipientem χαϑάπερ 
ἀρχόμενοι τῶν Εἰσαγωγῶν ἐλέγομεν τὰ πρὸς πᾶσαν φιλοσοφίαν συντείνοντα, 

ἔπειτα ἀφωριζόμεϑα τὸν σχοπὸν τοῦ προχειμένου ἡμῖν βιβλίου. f. 209" post 
δεξόμεϑα (p. 13,32) subseribitur τέλος τῶν προλεγομένων. tum pergitur 

Ομώνυμα λέγεται. αἱ ψυχαὶ ἡμέτεραι γυμναὶ μὲν οὖσαι, sed paulo ante 
finem commentarii seriptura abrumpitur. ex his notis, quae Torstrikio 
debentur, eodieem ex Laurentiano 12.1 descriptum esse conieio. 

Unsmas 57 [v. Ammonii in Porph. Isag. praef. p. XXXVIII] 
f. 45—D0O vitam Aristotelis et quaedam ex Philoponi prolegomenis 
excerpta exhibet, f. 50—114 Aristotelis Categorias instruetas scholiis ex 
Philoponi eommentario haustis, quae incipiunt a verbis ἐντεῦϑεν εἰσβάλλει 

εἰς τὴν τῶν χατηγοριῶν διδασχαλίαν (p. 25,21). specimen a Torstrikio 

datum docet sceholiastam satis libidinose rem egisse. 

p. 28,27 τῶν mp. xol vonp. || 96,1 post πρᾶγμα add. ἤτοι τὸ εἶδος τοῦ πράγματος || 

ur 28 scholion idis τοῦτο βούλεται αὐτῶ ἐνταῦϑα ἣ προσϑήχη τοῦ καϑ'᾿ ὑποχειμένου, 

τὸ οὐσ. || 30 χατηγορῆται || 

ΕΡΙΤΙΟ PRINCEPS ΑΤΙΡΡΙΝᾺ forma magna cum Ammonii, Magentini, 

Pselli in librum De interpretatione commentariis uno volumine coniuneta 
Venetiis anno MDIII in lucem prodiit. Philoponi eommentarium ante- 

eedunt ᾿Αριστοτέλους γένος et [Ipootutov τῆς λογιχῆς πραγματείας. in eom- 
mentarii titulo XyóAuw τῶν ᾿Δριστοτέλους χατηγοριῶν scriptoris nomen desi- 

deratur, sed in summis marginibus atque in subseriptione f. 101 apparet 

᾿Αμμωνίου "Epusíou εἰς τὰς δέχα χατηγορίας, qua inscriptione faetum est, ut 
hie liber asque ad nostram aetatem Ammonio falso attribueretur. atque 

etiam in epistula dedieatoria toti volumini praefixa AA/dus Pius Manutius 
Ro. Alberto Pio Inclyto Carporum Principi S. P. D. Ammonius q. d. in 
decem Categorias indieatur, unde apparet illi, etsi titulus deest, suum 

loeum a principio destinatum fuisse). 
Editionis prineipis recensio subest SESSAE editioni, quae sub titulo 

᾿Αμμωνίου τοῦ 'Epustiou εἰς τὰς τοῦ ᾿Αριστοτέλους χατηγορίας 
ὑπόμνημα impressa est Venetis per loan. Ant. δ᾽ Petrum fratres de 

ANicolinis de Sabio sumptu Melchioris Sessae. Anno MDXLV. quam qui 

confeeerunt ex quodam Aristotelis eodiee lemmata compleverunt atque 

etiam in eommentario quaedam menda editionis Aldinae subsidio eodieis 
abluerunt. | at ALTERA ArpiNA Veneti MDXLVI vulgata editionem 

Venetam non mutatam propagavit. 

1) ef. Ammon. De interpret. praef. p. XIII. 
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τῷ 

΄ ΄ AL oce e D zn E 3 Apt ἘΣ - Κ' vai οἱ αἱ "εν 10 

αἱρεσιάρχου πατρίδος ὡς οἱ d«6 τοῦ στίππου Κυρηναῖχοὶ xai ἀπὸ 
SES Ὅτ , - 5 “πὶ LORI ; £o» C. o E ^A n 

Εὐχλείδου Μίεγαριχοί, ἢ ἀπὸ (x00) τόπου. ἐν ᾧ ἐδιόασχεν, ὡς 0 X2651- 

! qn Ξ /—-nnc χαὶ ot * 107 TA ; L5 Zr ως τοῦ Κ' B MIL nM uaixoi ἀπὸ Ξενοχράτους xai oi Στωῖχο! ἀπὸ Δήνωνος τοῦ ιτιέως, ἢ ἀπὸ τῆς 

ly τῷ οιλοσοφεῖν ἐπιχρίσεως ὡς οἵ "Esexenool χαλούμενο!. T, ἀπὸ τοῦ εν τῷ zu 996m zty SX UXO'OGEUS ς t TIEIUESL V t. f τ τ 

E I E. Er. LL exp eMe τ τον ἐς ἢ - BI oL l6 oi. cL 5 εἴδους τῆς ζωῆς ως ot Κυνιχοί. ὧν τ τησατο Ἀντισθένης.  ἅπο τοῦ τε- 15 

Aou: τῆς τοσοοίας ὡς ot Ἡδονιχοὶ Ἐπιχούρειοι. ἢ ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος AOoUS τ φιλοσοφίας ὡς 9: G0ytx6ot E pgtot, Tj, ἀπὸ τ μυϑερυχώτος 

, E Ll εξ Ap m cioe IL Tl 
τοῦ αὔτη) y αἰτίαν" υῦρῶν 6 τῆς αἰρξσξω:ς Ti (gau zvos EAETEV y ἄχατ 2 "uta 

E - E - ΄ , A MAIER — 4 Té oA 
εἴνα! £v τοῖς οὐσι. τοιτοῦτῷ χρώμενος παραρξιματι" ὠσπερ. TuS y. εἰς τὸν 

S * : - - τεῦ - -- : ΄ εν LUN 2E " a resp ^ 

10 αὐτὸν ποταμὸν δὶς ξυβῦνα! ἀμήχανον (φϑανει d παραρρεὶ σας πρὶν δεύ- 50 
-w 

^ —— , 7 : " 
ἐχούσης ἐν τῷ γίνεσϑα: χαὶ ἀπογίνεσϑα!- ὅϑεν ἐρωτώμενοι χατένευον 35 

E - - - , E Qc αὐλούς € E dst , 

uGvov T, ἀνένευον. οἰόμενοι φϑάνειν ἀμειφθϑγνα! τὰ πράγματα πρὶν ἀποχρί- 
D n 

ς ros anünrto quen intel PE X MXONKC SUERTE i5 νασϑαι. ὃ δὲ μαϑητὴς αὐτοῦ Ἡράχλειτος ἐπιτείνων τὸ ἄτοπον ἔλεγεν ὅτι 
* Mx m » » M! J ἘΦ * 24 au T ^ ——- x ^y, em 

οὔοξ uua ξἰς τὸν αὐτὸν ποταμὸν ἐμὴ) ναι οὐὔνατον πριν (2p ὅλο τῶ 

- A - Ἐπ 64. , ^* ] * 

σῶμα χαταδῦνα!. πλεῖστον ὕδωρ φϑάνει παραρρεῦσαν. οὕτω OL | ἔχειν xai 6v 
-— ΄ ΄ WT ur τοὶ * Ὺ - 

την τῶν πραγματῶν φύσιν * €» χινησει γὰρ χα! ἢ τὸ εἰνα! &£ycty qayxa. 
D 

, 
ΠῚ e n 

* ὦ κ΄ (o o s :] S 
E 
ων 

- 

(c e (0 ΤΊ e TM { ἕω x [a m. 

L 
- * yJ -- —- ^ 7 F 

6!60 x97! Ἐρεχτιχοὶ EHKETO ; 

A - ΄ 

ς περὶ τῶν πραγμάτων 
ς-»" ΄ 09 "να Rx , 33 4 καὶ E EN 

20 axoxpo'GE'; 0 OE Πλάτων πολλοῖς λόγοῖς τὴν οὐζὰαν ταῦτην ξλξγεξεας μετα 
RE 1 - - 9 * » "m ς ὁ » CU - 

πόλλα x94! τοῦτον αὐτοῖς ἐπιφέρει: τον &€ Ep οτ ὦ ἄνϑρωπο: οἱ λξγοντες 9 
- - , o ΄ - v *, * * 

ἀχαταληψίαν εἶναι. χατελάβετε ὅτι ἔστιν ἀχαταληψία ἢ οὔ; εἰ μὲν γὰρ 
"- Ων b 4 —- 

χατελαξβετε. ἔστι χατάληψις- si δ᾽ οὐ χατελάβετε. οὐχ ἔστιν ὑμῖν πιστεῦσα! [5] f ; 

ὡς μὴ χαταλαβοῦσιν ὅτ' ἔστιν ἀχαταληψία᾽. οἱ δὲ Κυνιχοὶ οὕτως ixa- 
35 λοῦντο tX τὸ ππρρησιαστεσὸν xai ἐλεγχτιχόν: xai qàp τὸν χύνα φασὶν ἔχειν 10 

τι φιλόσοφον xai διαχριτιχόν- ὕλαχτε! μὲν γὰρ τοῖς dilorpíec. προσσαίνει 

ὃξ τοῖς οἰχείοις- οὕτω xal οὗτο! προσίεντο μὲν xal ἠσπάζοντο τὰς ἀρετὰς 

ζῶντας. ἐπήρχοντο OE xal ὑλάχτουν τοῖς παϑεσι χαὶ 
- E. 3s EA ς ^ T: T 2 Ζ 
ὥσι. xà» βασιλεῖς εἶεν. οἱ óà Ἡδονιχοὶ οὕτως ἔχα- 1 

1 τοῦ om. a χαὶ ἀπὸ] ἀπὸ δὲ Ca 2 τοῦ Amm.: om. CFa ἐν ὦ ἐδίδασχεν 

om. C ἐδίο.] διέτριβον a ot Laur. 12,1: om. CFa 2. ὃ ἀχαδημιχοὶ C 9 οἱ 

om. F χιττιέως F 4 χρίσεως Ca ot om. F post ἐφεχ. (χαλούμενοι om.) 

add. οἱ ἀπὸ πύρρωνος xal ἡραχλείτου F 9 οἱ om. F ὧν ἦγ. ἀντ. οἱ ἀπὸ ἀντισϑέ- 

νους F θ ei post ἧδον. colloc. F ἐπιχούρειοι eicias τοῦ om. ἃ 

1 οἱ post zeptz. colloc. F post ἀριστοτέλους inserit ex Amm. in Cat. óvoudtovzat— 

ἀχαδημαῖχοί (p. 1,13— 2,1 not) F οὖν eicias 8 Πύρρων] cf. Diog. L. IX, τὸ 

9 ἐν om. a χρώμενοι F 10. 11 δεύτ.] δὶς C ll ἐμβ.} εἰσελϑεῖν F τῶν 

om. C σαφὲς F 14. 15 ἀποφήνασϑαι C 15 ὁ δὲ μαϑητὴς -- ἅπαντα (18) eicias 

Ἥράχλ.]Ἵ cf. Heracl. fr. 41 Byw. 16 ἐμβληϑῆνα! a ἐμβ' ποτ. colloc. F 
11 ὕδωρ] ῥεῖθρον F 18 ἔχει F 19 παρὰ] περὶ C 20 Πλάτων] cf. Cratyl. 

p. 439 E sq. Diog. L. TX, 102 ἐλλέγξ. F 21 &.] λόγον a ot om. F 28 ἔστι--- 

χατελάβετε in imrg. iie C uiv F: ὑμῶν a 25 ἐλεγχ.] εὐέλεγχτον a φασὶν] 

cf. Plat. Reipubl. II, 15 p. 315 E sq. 26 διαχρ. xai cük. colloc. C μὲν om. F 

γὰρ om. C ἀλοτρ. C xposaty. Ca 29 τὰ om. F “Ηδονιχοὶ] cf. Zelleri 

Phil. Gr. II? p. 232 not. 2 οὕτως om. Fa 
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λοῦντο, διότι τέλος ἐτίϑεντο τὴν ἥδονήν. ἡδονὴν δὲ οὐ τὴν σωματιχὴν 6* 
ἀλλὰ τὸ γαληνὸν xal ἀτάραχον τῆς ψυχῆς χατάστημα τὸ ἑπόμενον τῇ 
xat' ἀρετὴν ζωῇ. καχῶς δ᾽ ἐλεγον οὗτοι, τὸ σύμπτωμα τῆς ἀρετῆς 

Tot τὴν σχιὰν τέλος τιϑέμενοι. οἱ δὲ [Περιπατητιχοὶ διὰ τοιαύτην αἰτίαν 90 

5 οὕτως ἐλέγοντο: [ἰλάτων γὰρ γυμνασίας ἕνεχα περιπατῶν ἐποιεῖτο τὰς πρὸ 

τοὺς ἑταίρους συνουσίας, ὃν ὃ ᾿Αριστοτέλης διαδεξάμενος ἔσχε τὴν ix τῇ 
ἐνεργείας ἤτοι τοῦ συμβεβηχότος ἐπωνυυίαν. 

Φέρε τοίνυν xal τὴν διαίρεσιν τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν συγγραμμάτων ποιη- 25 

σώμεϑα. τῶν ᾿Αριστοτελιχκῶν συγγραμμάτων τὰ μέν ἐστι μεριχά, ὡς αἵ 

10 ἐπιστολαί, τὰ δὲ χαϑόλου, otov f, Φυσική, ἢ Περὶ Ψυχῆς χαὶ τὰ λοιπά, 
τὰ δὲ μεταξύ, ὡς at []ολιτεῖαι xoi αἱ [lept ζῴων ἱστορίαι. τῶν χαϑόλου 

πάλιν τὰ μὲν ὑπομνηματιχὰ τὰ δὲ συνταγματιχά, χαὶ τῶν ὑπομνηματιχῶν τὰ 80 

υὲν μονοειδῆ τὰ δὲ ποιχίλα" xal μονοειδῇ μὲν ὅσα περὶ ἑνὸς αὐτῷ ϑεωρήμα- 

τος ἐγράφη, ποιχίλα δὲ ὅσα περὶ πλειόνων ἐσημειώσατο. τῶν δὲ συνταγ- Tr 
' ^ 

15 ματικχῶν τὰ uiv αὐτοπρόσωπα, ἃ xxi ἀχροαματιχὰ χαλεῖται, τὰ ὃ (η΄ διαλο- 

γικὰ χαὶ Phoebe τῶν δὲ ἀχροαματιχῶν τὰ μὲν ϑεωρητιχὰ τὰ δὲ πρα- 
^N 

χτιχὰ τὰ δὲ ὀργανιχά, xoi τῶν ϑεωρητιχῶν τὰ μὲν φυσιολογιχὰ τὰ δὲ ἀαϑη- 5 

ματιχὰ τὰ δὲ ϑεολογιχά, τῶν ὃὲ πραχτιχῶν τὰ μὲν ἡϑιχὰ τὰ δὲ οἴχονο- 
^ 

i 

, 

υικὰ τὰ δὲ πολιτιχα, xal τῶν ὀργανικῶν τὰ μὲν εἰς τὰ πρὸ τῆς μεϑόδου 

20 τὰ δὲ περὶ αὐτῆς τῆς υεϑόδου Ss δὲ ? περὶ τῶν ἄλλως εἰς τὴν μέϑοδον 

συντελούντων. 
^ ER Ϊ MJ , σ , δ᾿, [d (n) 

Mens ιν οὖν &Otty οσα πρὸς τινὰ totos γέγραπται, ὡς αἱ &mtoxo- 10 
V 

λαὶ 7, ὅσα ἐρωτηϑεὶς ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μαχεδόνος περί τε βασιλείας xol 

ὅπως δεῖ τὰς ἀποιχίας ποιεῖσϑαι εγράφηχε. χαϑόλου δὲ ὡς ai Φυσιχαὶ 

25 πραγματεῖαι T, ὡς τὰ []ερὶ γενέσεως χαὶ φϑορᾶς: περὶ χαϑολιχῶν γὰρ 15 
^ ^ 5 - ΄ ΄ ati δι e Ὁ 2 * / 

διαλαμβάνει ἐν τοῖς τοιούτοις mpeg πετα τὺ εἰς, ὥς ταὶ [Περὶ γενέσεως 
, e ' 

ζῴων: f μὲν γὰρ πε n ζῴων ἔχει τὸ χαϑόλου, f, δὲ περὶ πάσης ἁπλῶς 

γενέσεως τὸ μεριχὸν ἔχει. ὑπομνηματιχὰ δὲ ἐχεῖνα χαλοῦσιν ὅσα πρὸς 
Ἁ 

οἰχείαν ünsonu ειοῦτο ὑπόμνησιν" εἰώϑεσαν γὰρ ot παλαιοὶ τὰ τῶν ἄρχαιο- 30 

ὅτι C sop.] ef. Diog. L. X, 197 4. ὃ οὕτως ἐλ. διὰ τ. aix. colloc. C 9 γὰρ 

om. F 6 6 om. F διαλεξ. ΕἸ 1 ἤτοι τὴν τοῦ ἃ 9 τῶν δὲ dp. συγγρ. CO: ὧν ἃ 

αἱ om. ἃ 10 οἷον] ὥσπερ F τὰ φυσιχὰ C 3j quc. post Ψυχῆς coll. F 

xai τὰ m. b. C: ἡ m. τῆς ψ. ἃ X. T. À.] xai τόλλα Fa 11 ὥσπερ F ἡ T. C. ἵστο- 

ρία ἃ 11. 12 τῶν x. πάλ. τὰ μὲν] τὰ δὲ τῶν x. C: τὰ μὲν ἃ 12 xai om. Ca 

12. 13 τὰ δὲ pov. τῶν ὕπομν. C 13 τὰ δὲ m. καὶ pov. μὲν om. Ca αὐτοῦ C: 

om. F 14 ἐγράφησαν C τὰ δὲ motx. Ca 14. 15. «ai τὰ μὲν τῶν συντ. C 

14 δὲ (alt.) om. a 15 d om. Ca χαλεῖται om. Ca 16 τὰ μὲν τῶν dxp. 

(δὲ om.) C: τῶν αὐτοπροσώπων xal dxp. τὰ μὲν (δὲ om.) a l7 xoi om. ἃ τὰ μὲν 

τῶν Sep. colloc. C 18 δὲ (alt.) om. a xal τὰ μὲν τῶν mp. (δὲ om.) C 

18. 19 oix. τὰ δὲ πολ. τὰ δὲ ἦϑ. coll. F 19 xai om. ἃ tà μὲν τῶν ὀργ. C 

20 τὰ δὲ εἰς τὰ (utrobique) Amm. rectius ἄλλως om. C 2] συντελοῦντα a 

22 εἰσιν C ἰδίᾳ a αἱ om. ἃ 23 ὡς ὑπὸ FE 24 πῶς F 25 post 

πραγ. add. xoi αἱ περὶ Ψυχῆς a 20 ὡς αἱ] ὅσα F: ὡς αἱ πολιτεῖαι xoi αἱ ἃ 

21 post δὲ add. οὐ Fa 28 ἔχει om. F 29 ἀπεσημειοῦντο Ca εἰώϑασι C: 

εἰώϑησαν F 



4 PHILOPONI IN CATEGORIAS PROOEMIUM 

, ^ - » - e - 

τέρων ἀναγινώσχοντες συγγράμματα ἀποσημειοῦσϑαι αὐτῶν τὰς περὶ Eud- Tr 
i - 

΄ ΕΖ, ᾿ ' £z Ξ * ΄ 
τοῦ πράγυστος δόξας xai τὰ ἐπιχειρήματα τὰ τούτων χατασχευαστιχά" 

n i s τ τὸς 
5 
Ὁ - LJ 

» ΄ ^ τιν ι ' 3. τσ - )J ΟΡ ἈΠ - B uzto0yc 
οὐ υόνον ὃξ ἀλλὰ xai τὰ αὐτοῖς πολλάχ!ς δοχοῦντα ἀπεσημειοῦντο μνήμης 

] 
L -* Y 755 zt ———à -—* - né Ξι SERE [4 
£VEXSV, ἵνα εἰ ποτε MEAAO!EV G υγγράφε ) πξρ' τινῆςξ. £f0tzy ES ET6'u60 τὰς 35 

- ι - ΄ Lu ΄ - 

τῶν παλα ιοτερῶν πέρι τοῦ ΠΡ ΕΣ μξνοῦ ῥόξας ως Sion τῶν οἰχξίω (ey Goycat- Qt 

e 
Ξ : : 

μάτων. τῶν ὃὲ ὑπομνηυνατιχῶν τὰ μὲν μονοειδῇ ἔλεγον, ἐν οἷς περὶ ἑνὸς 
ι ῃ 

΄ ΄ bl - - Y - M^ " — X PES 

μόνου πράγματος ἀπεσημειοῦντο, οἷον περὶ ψυχῆς ἢ οὐρανοῦ ἤ τινος ἄλλου, 
LI 1 e * - 

πε ^ , - - , , - , c 

τὰ OX ποιχίλα, iy οἷς περὶ πλειόνων ἀπεσημειοῦντο πραγμάτων. συνταγ- dv 

ὡν ματιχὰ ὃὲ λέγουσιν ὅσα χαὶ φράσιν ἔχει πρέπουσαν συντάγματι χαὶ τὴν 
LI m - 

- ^ — * - 

10 τῶν χεφαλαίων εὔταχτον διαίρεσιν. τῶν ὃξ συνταγματιχῶν τὰ kr διαλο- 
B YoM E , , — x 2 tee Xn p ΑΞ 

TA τὰ 0€ αὐτοπρύσῶπα. g5x01:05804 μεν £y Ot$ ες οἴχειοῦ ποῦ 10} 2 

^ ^ ; - e J 3-— ^N * ' 
τὴν οιἰοσσχαλιαν Ξποϊξίτο, ἀπερ καὶ 4 0550 4:74. χαλουσι Ot τὸ προς γ’η- 

- ' , 3 ow c7 ' ΕΣ » ΄ 

σίους ἀχροατὰς ποιεῖσθαι τὸν eie διαλογικὰ Oz ὅσα μὴ ἐξ οἰχείου προσ- 
, 1432 e LP , c- dE , 

ποὺ υνξγ ραῷξν. αλλ c σπξρ 5 5 [xx τῶν ὑποχρίνομξνος Ξτξρὼν προσώπα. 
' 5 x 5 ΄- ' ' - MY -— PELO sh Sn NT, 

15 ἅπερ καὶ ἐεεωτεριχὰ ἐχαλοῦν διὰ τὸ π πος has τῶν πολλῶν (e (poat «)'zz- 10 

, * , 

— ἀχροατὰς s λογὴν ποιϊουμξνος 

- L ΄ -φψ 3 Ὁ AL ΄ , r5 ΄ ᾿ - 

τὰ δοχοῦνταά τε αὐτῷ λέγει xai OU ἐπιχειρημάτων ἀχριβεστάτων xui οἷς 

οὐχ οἷοί ( ) ἴ 
^N * 2 AM -- —- ^ E en » 

πολλοὶ παραχολουϑῆσαι, ἐν ὃξ τοῖς διαλογιχοῖς ἅτε 15 

zi 
: ' ' - iY- 3 3575 ΄ ; 

s χοῖινὴν χα! τὴν τῶν πολλῶν ὠφξλξι αν γξεγραμμξνοῖς χαὶ 

ὦ δε τ ὧν » ^ , ^ - 3 ΄ 233 ^ 
χοῦντα αὑτῷ ΛΞΊΞ'. ἀλλ οὐ à αποοειχτιχὼν ἐπιχειρημάτων. ἀλλα Ot 
"ADT 24 y , , e ^ * OQ. 

ἁπλουστέρων χαὶ οἷς OtOL τε εἰσιν οἵ πολλοὶ παραχηλουϑεῖν. 
^ n E Y rM h LS T ' 

Διαιροῦνται 5c τὰ αὖ τοπροσώπα zt$ τῷἥ τὰ ϑεωρητιχὰ χα! τὰ VOR Yu 20 
1 H , ΄ σ ΄ * , , ^ - ΓΕΡῸ ἐπὶ κα, Y —-: x 

χαὶ τὰ ὠργάνιχα,. Ott xat 3 ADAPT εἰς 000 ταῦτα οἰἴῃρηται, εἰς τε τὸ 

τῷ cQ c ὠρητιχὸν xai τὸ πραχτιχό ! £ 

ται περὶ τῆς ἀληϑείας xai τοῦ Φεύ E δῶν, 5. e RET 
ται πξοὶ τ Ξ Xn ES χαὶ τοῦ ψεύδους, πραλχτιχ χα O&£ € οἱἵς ἐπισχόπει περὶ 

ΡΞ τὶ enm" UG TEC IE WENT BA TTUBERLHTUERSS “Ὁ 95 
τοῦ αγαῦοῦ XOt τοῦ χαχῦῦ" ἔπει OC πολλή τς EOGXV υϑισσ τ σις τοῖς 35 

, ΄ m. m Q.-— * - - * E 1 
ἀνθρώποις περί τε τοῦ ἀγαϑοῦ xui τοῦ xaxo0 xai τῆς ἀληϑείας xoi cot 

2 

 κεξήξηυς. xi J) ft 1). 6 οἴωνται 7, 95 x" "2^ 3 1 αὐ zc x" Uzg85ic 2E€066U€. χα! αλλοι αλλὺ οἴονται αγαῦον χα' X0 X0y Z2 HT ες xüt ὠξῦοες 

ξξη 55) “' (0 6p [915] PranupuniTe4yn5 Tn3-09 5-25 i4-wy 3 ἡπέξεινξις- EMEN αὖτ D Op γίνη οσἰαχριτιχοῦ τοῦτων, περ ξστιν T aac oostere. 30 εἰναι, 
^N , Fw » 5 ' - ^A 3 ^ , 

ἢ 0E ἀπόδειξις οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν Tj συλλογισμὸς ἀποδειχτιχός" ὡς γὰρ 6 30 
, ΄ ^ , - ^ 

στάϑμῃ χέχρητα! ὀργάνῳ πρὸς διάχρισιν τῶν τε χαμπύλων 8r 
Ἁ - ? QT * e , ^ - , ^ 

χαὶ τῶν ὀρθῶν ξύλων, ὁμοίως xal 6 οἰχοδύμος τῇ χαϑέτῳ διαχρινούσῃ 
LJ i 

Ingo ΠΗ EP COE S ends - 2 e ur , τοὺς τε ὀρθοὺς xat τοὺς μὴ τοιούτους τῶν τοίχων, οὕτω χαὶ ot φιλόσοφοι 
- -( LI 

-- —. , F9 5 Y. , » - - w ^ - 

35 τὴν ἀπόδειξιν ἔχουσι χανόνα ἄπταιστον τῆς τῶν ὄντων διαχρίσεως. ὅιαι- 5 
- ΡΣ -— e δι Ἔ ' 2 Y * ' * e A * 

ροῦσι ὃξ τὰ ϑεωρητιχὰ εἴς τε τὰ φυσιολογιχὰ xoà μαϑηματιχὰ xui ϑεολο- 

2 τὰ τούτ. χατασχ. ἐπιχ. (alt. τὰ om.) F 9 συντ.] συγγραμμάτων ἃ 1 οὐρ.] ἀνϑρώπου F 

ἕ AEVO om.F 9 ἔχουσι C 10 συνταγμάτων a 12 ποιεῖται F 14 συνέ- 

γραψεν ἕτερα C 15 χαὶ om. F 16 ἢ om. F: 7j xai om. a z] 

δὲ ἃ 18 λέγειν Ἐ 20 χάχεϊ μὲν om. a 23. 24 τὰ (ante zp. et óp.) om. Ca 

24 διαιρεῖται C 26 περισχοπεῖ C 21 ἐπεὶ --- ψεύδους (29) om. F 28 χαχοῦ scripsi: 

χαλοῦ libri 29 ante ἄλλοι add. ἐπεὶ F ἀγαϑόν τε C ἀληϑές τε Ca Ψευδὲς 
Ψεῦδος Ο 90 ὄργανον διαχριτιχὸν F post τούτ. add. ἡμῖν παραδοῦναι Fa B 

ol] ἐστὶν om. C 92 τε om. C 96 φυσιχὰ C xai τὰ ua9. C 
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qux. χαὶ ϑεολογιχὰ μέν ἐστι τὰ μετὰ τὴν Φυσιχὴν πραγματείαν αὐτῷ 
, [gd e a iJ iJ 

τεταγμένα, ἅπερ οὕτω Μετὰ τὰ φυσιχὰ προσηγόρευσε (τὰ γὰρ ὑπὲρ τὴν 
^N , Ld "^ ow ^ e ^ e M 

φύσιν πάντα διδάσχειν ϑεολογίας dfütoy); φυσιχὰ Oi ὡς αὐταὶ αἱ Φυσιχαὶ 

τλ 
, J ' , x ' M ' A ΄ 

χαλούμεναι, τὰ [Περὶ γενέσεως xol φϑορᾶς xoi τὰ παραπλήσια, μαϑη- 
^ , ^ , PU 

ματιχὰ δὲ τὰ μέσα τούτων ὄντα xoi χατά τι uiy χωριστὰ τῆς ὕλης χατά 
» M 4 A 

i ριστα" ἔγραψε γὰρ xat γραμμάς τινας. τὰ δὲ πραχτιχὰ εἴς τε 
' 5 iJ *». ' ) ^ ^ 

τὰ ἠϑιχὰ (ἔχει γὰρ Ἠϑιχὴν πραγματείαν) xai εἰς τὰ οἰχονουιχὰ xal πολιτιχά. 
p 
D 

v 
- ' ΄ 5 - » - z ς pa 

γανιχῶν τὰ μέν εἰσι περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς μεϑόδου, ὡς αἱ Κατη- 

γορίαι xai τὸ [Περὶ ἑρμηνείας xai οἱ δύο λόγοι τῶν Πρώτων ἀναλυτιχῶν, 
πὶ 

αὐτῆς τῆς μεϑόδου, ὡς τὰ “Ἵστερα ἀναλυτιχά, ἐν οἷς περὶ ἀπο- 
΄ τ ς , ' rc 

ἄσχει. οἱ δὲ Tómot xoi οἱ Σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι xal ai Ῥητορι- 
, - 

τέχναι, χαὶ ὥς τινές (φασι) τὰ llepi ποιητικῆς. αὐτόϑεν μὲν εἰ 
ἠὃ 

M ὶ 
΄ E] ΄ DS - 

uddoboy οὐ συμβάλλονται, ἄλλως δὲ xal αὐτὰ συνεργοῦσι πρὸς τὴν ἀπό 

& παραλογισμοὶ γίνονται, διδάσχοντα. τὰς μεϑόδους ἡμᾶς, xaU Gc o 

a Ll ς Τρίτον T» ἐφεξῆς χεφάλαιον τὸ in δεῖ ἄρχεσϑαι τῶν ᾿Αριστοτελ 

χῶν συγγραμματων. Βόηϑος μὲν οὖν φησιν ὃ Σιδώνιος δεῖν ἀπὸ τῇ 

φυσιχῆς ἄρχεσϑαι πραγ ρητος ἅτε ἡμῖν συνηϑεστέρας χαὶ γνωρίμου, δεῖν 
2X » M - e a ^ 

del ἀπὸ τῶν σαφεστέρων ἄρχεσθαι χαὶ γνωρίμων. ὁὃ᾽ δὲ τούτου Ot- 

ἄσχαλος ᾿Ανδρόνιχος ὁ “Ῥόδιος ἀχριβέστερον ἐξετάζων cO? c2 

(η΄ 

b] ^ ων * M 5 

τερον ἀπὸ τῆς λογιχῆς ἄρχεσϑαι, ἥτις περὶ τὴν ἀπόδειξιν εἰν 
2 ^S τὶ 3 m - e * , € 

ἐπειδὴ οὖν ἐν πάσαις αὐτοῦ ταῖς πραγματείαις ὃ φιλόσοφος χέχρηται τῇ 
, , 

e 

i 

Sr 

10 

15 

20 

25 
Zo 

ὃν 

»} ^ M /- 3 4 e ^ — *, , 

ἀποδειχτιχῇ μεϑόδῳ, δέον ἡμᾶς πρότερον ταύτην χατορϑῶσαι, ἵνα εὐχερέ- 
, eS 5 - ΄ ' ^ x- 

G1epov παραχολουϑήσωμεν τοῖς ἄλλοις αὐτοῦ συγγράμμασι. φασὶ δέ τινες 5 
ἘΠ ΠψρππΠ ΠΥ  Π  τ- ΝΣ ΣΉ, πα αχοσῦνν ἀπὸ τῆς ἡϑιχῆς δεῖν ἄρχεσθαι: πρότερον γὰρ δεῖ τὰ ἤϑη χαταχοσυεῖν 

- ^ [rd 5 ' a » “Δ , [v4 JU » , e M 

25 xal οὕτως ἐπὶ τὰς ἄλλας ἰέναι πραγματείας, ἵνα μὴ τεϑολωμένον ὑπὸ 
»Ἢ»ἍΩ» - Ἁ * . y Ἢ ^ " 

τῶν παϑῶν τὸ λογιστιχὸν ἔχοντες τὰς περὶ τῶν πραγμάτων χρίσεις μὴ 10 
5 - , 5 j 4 Li - ^ ET Lr d ' 

ἀχριβεῖς φέρωμεν. εἰ δέ τινες λέγοιεν μᾶλλον ἀπὸ τῆς λογιχῇῆς, ἵνα μετὰ 
ΣΟΥ ΕΞ τῷ 387 ES mA A 22 Ve PE S A T ^ ΄ *, ' ΄ ΕΣ 

ἀποδείξεως εἰδείημεν τὰ ἄγοντα ἡμᾶς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς xal ποία ἐστὶν T, Ov- 
2 , X47. eo ^ ^ m- - I^ 

τως ἀρετή, φαμὲν ὅτι πρῶτον μὲν ὀρϑοδοηοξαστιχῶς εἰδέναι τοῦτο ὀφείλο- 
* 5 ^ - σ » - E "- - 

30 μὲν, εἴῦ ἐρον xal ἀποδειχτιχῶς. ὥστε χἄν ταῖς ἀποδείξεσι ut) παρα- 1ὅ 
- M , S.N e EI - Y , ΄ 

χολουϑῶμεν, δεῖ ΠΠΡπ σου ο ταη τὴς ἡϑικῆς τὰ ἀποτελέσματα μαϑόντας 
E] » -- SUY - ΩΣ 7 - 3 E - IS 
ὀρϑοδοξαστιχῶς xav αὐτὰ ζῆν, εἰ ὕστερον ταῖς ἀποδειχτιχαῖς ἐπιβάλλειν 

4 

υεϑόδοις. 
΄ ww M , 3 M - , 

Tí δὲ τὸ τέλος ἐστὶ τῆς ᾿Αριστοτελιχῆς φιλοσοφίας: φαμὲν ὅτι τὸ 
— * ε ΄ ΕῚ ' ^ "ub E 

35 γνῶναι τὴν ἁπάντων ἀρχὴν τὴν τῶν πάντων δημιουργὸν αἰτίαν τὴν ἀεὶ 90 

1 εἰσι a: om. C τὴν om. Ca 2 τεταγμ..] γεγραμμένα Fa alt. τὰ] τὸ C τὴν om. a 

9 ϑεολ. O0. coll. Fa an φυσιολογιχὰ ? 4 τά τε (priore 1.) Ca 9 τούτ. ὄντα μέσα col- 

loc. C 6 xoiom.C 8 τῶν μεϑόδων a 12 φασι inserui τῆς ποιητ. à αὐτόϑι F 

139 πρὸς] εἰς ἃ 14 διδάσχοντα scripsi: διδάσκοντες libri 15 τὸ om. C δεῖν F 

16 6] xai a σιδόνιος F 11 συνήϑους F δεῖν — γνωρίμιων om. F δεῖ ἃ 

21 ἑαυτοῦ C ταῖς om. C 22. 29 εὐχερῶς a 26 τὸν λογισμὸν a χτί- 

σεις C 28. 29 εἰδείημεν --- ἀρετή] εἰδῶμεν τὰς ἀρετάς F ὄντ.] οὕτως ἃ 99 μὲν 

om. € τοῦτο] τὰς ἀρετὰς F 9l πρῶτον C μαϑόντες F 32 χατὰ ταῦτα FP 

ταῖς om. F 394 ὅτι om, F alt, τὸ om. à 95 ἀπ.] πάντ. Fa αἰτίαν] xe «ai O 
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xul ὡσαύτως ἔχουσαν: ἀποδείχνυσι γὰρ uíav πάντων ἀρχὴν χαὶ ἀσώματον, Sv 

(02 ΓΕΡᾺ ἐχείνης ὃὲ τὰ πάντα παραάγεσϑαι. 
[4 

t ἢ διδασχαλία 
ἐπα E 2 E 

Q4. «c 

eoa c1 
MA δι a » [4 c, 5 ας: M , ^ Τίνα δὲ τὰ ἄγοντα ἡμᾶς εἰς τοῦτο τὸ τέλος: q 

M , ἃ." € icu. 

ὧν iy χρόνῳ καὶ ἐν μεταβολῇ ὑπαρχόντων. τοιαῦτα ὃ 

5 Get xal φϑορᾷ: ἀπὸ γὰρ τούτων διὰ μέσων τῶν μαϑηματιχῶν ἀνάγομεν 25 

ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ ἀεὶ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντα (τοιαῦτα δέ ἐστι τὰ οὐράνια) χαὶ 

οὕτως μετὰ τὰς ἀσωμάτους οὐσίας ἐπὶ τὴν πρώτην πάντων αἰτίαν: πάσης 

Ἰὰρ χινήσεως T, xxv οὐσίαν οὔσης ἢ χατὰ ποσὸν T| κατὰ ποιὸν 7, χατὰ 

τύπον τὰ μὲν ἐν γενέσει xal φϑορᾷ χατὰ πᾶσαν χίνησιν χινοῦν)ται, τὰ δὲ 9r 

10 οὐράνια χατὰ μόνην τὴν χατὰ τόπον: OU) χρὴ εὐτάχτως ὁδεύειν ἀπὸ τῶν 

πολυτρόπως χ'νουμένων ἐπὶ τὰ χατὰ μίαν xol μόνην χίνησιν χινούμενα, καὶ 
οὕτως ἐπὶ τὴν ἀχίνητον χαὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχουσαν ἀρχήν, χαὶ μὴ χατὰ 

τὸν χρησμὸν espe πόδα πέμπειν: εἰ γὰρ ἀϑρόως βουληϑείημεν ix 5 

τῶν σωματιχῶν τῇ πρώτ τῇ τῶν πάντων ἀρχῇ προσβαλεῖν, νοήσαιμεν ἂν 

15 χἀχείνην σῶμα εἶναι xui ἐσχηματίσϑαι. διό φησιν ὁ Πλωτῖνος ̓  παραδοτέον 

τοῖς νέοις τὰ τς πρὸς συνεϑισμὸν τῆς ἀσωμάτου φύσεως". 
Τὸ δὲ εἶδος τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν pce παν τος E χατὰ 10 

τὴν φράσιν (ἐχφεύγει 1ὰρ del ὃ φιλόσοφος τὰς βῥητοριχὰς χομψείας xol 

e qÓ»stat τοῦ τὴν τῶν πραγμάτων παραστῆσαι φύσιν), πολλαχοῦ δὲ 

20 συνεσφιγμένον χαὶ ἀσαφῶς πεφρασμένον, οὐ διὰ τὴν φύσιν τοῦ γράψαντος, 15 
gk os τοῦτο πεποίηχεν᾽ ἀμέλει τούς τε Τόπους σαφῶς διηγήσατο 

χαὶ τὰ Μίετέωρα xol ἕτερα. ἐπετήδευσε τοίνυν τὴν ἀσάφειαν διὰ τοὺς 

ἀναγινώσχοντας, ἵνα εὐφυξστέρους ἀποτελέσῃ εἰς τὸ συντεταγμένως τῶν λεγο- 

υένων ἀχούειν xul ἵνα τοὺς ῥαϑύμους ἀχροατὸς ἀποστρέψῃ ἐχ προοιμίων" 20 

95 oí γὰρ Ἰνήσιοι ἀχροαταὶ ὅσῳ ἀσαφῇ ἐστι τὰ λεγόμενα, τοσούτῳ σπουδά- 
ζουσι μᾶλλον χαταγωνίσασϑαι xai τοῦ βαάϑους ἐφιχέσϑαι. ὥσπερ οὖν 

παραπετάσματι τῇ ἀσαφείᾳ ἐχρήσατο διὰ τοὺς βεβήλους ἀμφιεννὺς τῶν 

πραγμάτων τὸ σεμνὸν τῇ ἀσαφεία. 

Ὁ δὲ ἀχροατὴς ὀφείλει ὑπάρχειν δίχαιος, εὐφυὴς τὴν διάνοιαν, σπου- 95 
30 δαῖος περὶ τοὺς λόγους, τὸ ἦϑος μέτριος, ἐν πᾶσι χεχοσμημένος. ὁ ὃὲ τοῦ- 

tov ἐξηγούμενος ὀφείλει μήτε xwv εὔνοιαν ἐπιχειρεῖν τὰ χαχῶς λεγόμενα 

συνιστῶν χαὶ ὡς ἀπὸ τρίποδος ταῦτα δέχεσϑαι μήτε τὰ χαλὰ χαχοτρόπως 

δέχεσϑαι χατὰ UE ἀλλὰ XH | τ- τῶν λεγομένων Deis 9r 

x«i πρῶτα μὲν τὴν διάνοιαν τοῦ ἀρχαίου σαφηνίζειν xat ἑρμηνεύειν τὰ 

85 αὐτῷ δοχοῦντα, ἔπειτα τὴν παρ᾽ ἑαυτοῦ ἐπιφέρειν χρίσιν. 

1 μίαν om. Ca 2 δὲ τὰ om. C 4 ἐν (alt) om. ἃ εἰσι C 5 μαϑημά- 

των F 8 post ποσὸν add. ἢ χατὰ χρόνον F 10 χρὴ] δεῖ C 12. 18 χαὶ μὴ 

χατὰ τὸν χρησμὸν ὑπερβ.] οὐ γὰρ δεῖ ὑπερβ. C (v. Suid. s. v. ὑπερβάϑμιον) 18 γὰρ 

δὴ € βουλ. ἀϑρ. voll C 14 σωμάτων Fa 15 Πλωτῖνος] Ennead. I lib. III, 

9 p. 20 [1 ἀριστοτέλους a 19 πανταχοῦ Ο δὲ] τε Fa 3] τε om. € 

23 εἰς τὸ] καὶ CF scribas συντεταμένως (cf. Amm. p. 7,12) 24 ἀχούωσι C 

ἀποστρέψηται C éx] ἀπὸ F 25 εἰσι Ca τοσούτω om. F 26 χαὶ 

om. F 30 χεχοσμῆσϑαι a: χεχτημένος F 30. 31 τούτων a; an τούτῳ 

99 χαὶ xaxa C ἀπαῦ. ἀληϑὴς F 90 ἑαυτοῦ] ἑαυτῶ Fa 
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a Q2 εἴ 
πιστοὶ 
o Πασῶν δὲ τῶν ᾿Αριστοτέλους πραγματειῶν 

ἔξ ἐστιν, 6 otis ador $ αἰτία τῆς "Bia ἢ τάξις τῆς ἀναγνώ- 

λέγεσϑα: ὀφείλοντα 

σεως ἣ εἰς τὰ χεφάλαια διαίρεσις xal εἰ γνήσιον τοῦ φιλοσόφου τὸ βιβλίον. 
M e. Χ ^ Pu , “Ὁ , * , M eo TR 

xai ὃ μὲν σχοπὸς ἐξαπομάττει τῆς πραγματείας τὴν φύσιν xal ὥσπερ ἕξιν 
- 5 , - Dod ^ 

τῷ ἀναγινώσχοντι παρέχει πῶς νοεῖν ἕχαστον δεῖ: παρασχευάζει γὰρ 

ἕχαστον τῶν λεγομένων πρὸς τὸν σχοπὸν ἀπευϑύνειν τοῦ συγγράμματος" 
A -Ὁ v M ^ , 

6 γὰρ τὸν σχοπὸν ἀγνοῶν ἔοιχε τυφλῷ, οὐχ εἰδότι ὅποι τος χαὶ υάτην 
πάντα νουΐσει τὰ πρὸς τὸν σχοπὸν τείνοντα ὑπὸ τοῦ ἀρχαίου λέγεσϑαι. 

^ ^N 4| τὸ δὲ χρήσιμον σπουδὴν xoi προϑυμίαν τῷ ἀχροατῇ iyi c x a "- 
. 

Ὁ ὡς { e 
m 
S o 

τὸν μέλλοντά τινος ἄρχεσϑαι μανθάνειν πρότερον τὸ ἀπ᾽ ἐχείνου χρήσι- 
2 , 5 - e MJ ^N 2 - 2 ^N ? , μον, εἰς τί αὐτῷ λυσιτελεῖ. τὴν δὲ αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς, ἐπειδὴ ἐπί 

^ bd 5 , - M ' 

(ev συγγραμμάτων ἔστιν ὅτε ἀδήλου τῆς ἐπιγραφῆς οὔσης χρὴ 
, , [od 5 » , e , A , - Y 

v ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπιγέγραπται, ὡς ἐν ταῖς Κατηγορίαις χαὶ ἐν τῷ [Περὶ 

D à 

c M 5 »» bud ' - Rl “ M 

ἑρμηνείας xoi ἐν ἄλλοις: ἐν γὰρ τῷ [Περὶ οὐρανοῦ 7, ἐν τῷ llepi ψυχῆς 
Ἔσο ΣΙ νη ει δα όϑεν, ducc σαφὲε. ἔχε 
Ὁ Ὅξι n αιτιαν ens ξΞπιγραφης eret (Ὁτοῦξν γὰρ το a ξχϑξι. 

ζητοῦμεν ὃὲ xai εἰ γνήσιον τοῦ συγγραφέω ὡς τὸ βιβλίον: τρεῖς γὰρ ἀφορ- 

ual γεγόνασι τοῦ νοϑεύεσϑα! τὰ συγγράμματα τοῦ CH να τς υὲν 

διωνυμία {τῶν συγγραφέων) (γεγόνασι γὰρ καὶ ἕτεροι ᾿Αριστοτέλεις, ὧν τὰ 

συγγράμματα διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τινὲς ἐνόμισαν τοῦ Eu δευτέρα 
M 9X e ^ ^s e F AJ “- »Y-w ^ , 

δὲ ἢ τῶν συγγραυμάτων Guovopía (ot γὰρ μαϑηταὶ αὐτοῦ Εὔδημος xot Φανίας 

χαὶ Θεόφραστος χατὰ ζῆλον τοῦ ἜΣ τ γεγράφασι Κατηγορίας | xoi [ΠΞρὶ 10r 

ἑρμηνείας xal ᾿Αναλυτιχά), ἢ δὲ τρίτη τοιαύτη ἐστί: [Πτολεμαῖον τὸν Φιλ- 
^N L4 , ^ , MT M ' P] ΖᾺ € RE πάνυ ἐσπουδαχέναι φασὶ WA τὰ ᾿Αριστοτέλους συγγράμματα, ὡς 

^, L4 
xai περὶ τὰ λοιπά, χαὶ χρήματ τα διδὸν 

- 

τοῦ φιλοσόφου. ὅϑεν τινὲς ρημδείσοοθαι βουλόμενοι ἐπιγράφοντες συγ- 

ρουσιν αὖτ ᾧ βίβλους εὶ o c v τΊ o o a -G 

ἡράωμματα τῷ τοῦ φιλοσόφου ὀνόματι προσῆγον" ἀμέλει φασὶν ἐν τῇ με- 

γάλῃ βιβλιοϑήχῃ εὑρῇσϑαι ᾿Αναλυτικῶν μὲν τεσσαράχοντα βίβλους, Κατη- 
- ὌΝ ΄ ? , ^N s A - δ X EP γοριῶν δὲ δύο. Sel δὲ ὑπὸ τῶν ἐξηγητῶν Κατηγοριῶν μὲν τοῦτ 

εἶναι γνήσιον τοῦ ᾿Αριστοτέλους ᾿Αναλυτιχῶν δὲ τέσσαρα: ἐχρίϑη ὃὲ ἔχ τε 
i i i 

τῶν νοημάτων xol τῆς φράσεως xat τῷ del ἐν ταῖς ἄλλαις πραγματείαις 

& ζητοῦμεν ἀναγνώ- 
5 

1 

[ὩΣ] 
-»-Ὁ , — * , 73 

υεμνῆσϑαι τούτου τοῦ βιβλίου τὸν φιλόσοφον. τάξιν ( 

σεως, ἵνα μὴ τοῖς μείζοσι πρῶτον ἐγχειρῶμεν χαὶ ὧν εἰς τὴν γνῶσιν ἕτερα 
΄ 

ὀφείλει προλαυβάνεσϑαι, ἀγνοοῦντες τὰ uiv πρῶτον γινώσχεσϑαι ὀφεί- 

προλεγόμενα (ὀφείλ. om.) C 2 ἕξ ἐστι] εἰσὶ ταῦτα C: εἰσὶ ταυτὶ ὙΠ ὅν ἃ 
7 

-1 

9v 

5 

35 

10 

2 τὸ χρήσ.-- 9ta(p. xai (2)] xai τὰ λοιπὰ a ἡ τάξις τ. dvaqv. post διαίρ. colloc. F 

prono "-— rv 

ὃ el — βιβλίον fort. ante ἡ τάξις collocaveris (ef. v. 16) 9 παρέχειν F 6 τοῦ 

συγ. ἀπ. colloc. a T ποῖ F: ὅπῃ ἃ 1. 8 πάντα μάτ. colloc. C 10 ἀπ᾿ αὐτοῦ 
Ο: αὐτὸ ἃ 11 λυσιτελέσαι F : nur. a 12 is οὔσης add. ἁμαρτάνομεν τοῦ Gxo- 

ποῦ ἃ 13 τὴν αἰτίαν δ᾽ ἣν C τῷ (prius)] τῇ Fa ἐν τῷ (811.}] τῇ F: ἐν τῇ ἃ 

16 γραφέως F: φιλοσόφου a 11 ir mak F τοῦ dp. coy. coll. F 18 «àv συγγρα- 

φέων Olymp.: om. CFa γὰρ] δὲ F 19 τοῦ om. Ca; an {τούτου τοῦ ἢ 21 τοῦ 

αὐτῶν OU. C γεγραφήχασι a χατηγορίαις F 22 ἀναλυτιχήν Ca 29 ἀριστοτέλεια 

C: ἀριστοτελικὰ ἃ 24 βίβλους iter. F 26 φησὶν C pep.) παλαιᾷ F 29 γν. 

εἶναι coll. C 90 τῷ] τὸ C 32 ἐγχωρῶμεν ἃ 93 πρῶτα Ε: πρώτως ἃ 
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^ Xe -ἷ , 

λοντα. τὴν δὲ εἰς τὰ μόρια διαίρεσιν, διότι δεῖ τὸν ἀχριβῶς Pagi 10r 
, & E J , ἊΨ - " 

αϑεῖν τὰ τούτου ΕἾΝ ἀχριβῶς ἐπεσχέφϑαι, οἷον ὃ δ Ὁ τὴν τοῦ ὅλου φῦσιν QW 

τὸν ἄνϑρωπον ἀχριβῶς εἰδέναι βουλόμενος ὀφείλει τούτου χεφαλήν τε χαὶ 90 
M 

i 
- LAE] M d I vs F3 T - n ^ M 

χεῖρας xol πόδας xui τὰ ἄλλα ὁδμοίως εἰδεναι μέρη. οὕτως οὖν xa! 
, - v , “ἃ 

ἐχάστου συγγράυματος δεῖ τὰ μέρη πρότερον εἰδέναι, εἰς πόσα xal ποῖα [2n 

Εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι οὐ πανταχῇ, ταῦτα πάντα χρὴ ζητεῖν, ἀλλ ἐν οἷς 

΄ - M 2. 2 n ^ "crie E ἘΣ ἃ * χρήσιμον, oiov ἐν τῇ ΠΙερὶ οὐρανοῦ - ἐν τῇ [Περὶ ψυγῆς δῆλος x«i 6 oxo- 
E , M "7 D 

10 πὸς xol τὸ χρήσιμον xol ἣ ἐπιγραφή. ἐν μέντοι γε τοῖς Τόποις οὐδὲ ἕν 
- ^ - - ’ 3Q* 

τούτων δῆλον. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ σχοποῦ γνωσϑέντος εὐϑὺς xal χρήσιμον 
M 

το 

»! M DEA 2 , ' ^ 

συναναφαινεται" σχοπὸς uev γὰρ aUxvOo. SEV τοῖς Τόποις τὴν διαλεχτιχὴν 80 

, [4 - ^ ^m L4 - P» Ke ^ Az ΞΕ e - 5 υέϑοδον | ἡυῖν παραδοῦναι: ἔστι Oi ἢ διαλεχτιχή, ὡς αὐτὸς ὁρίζεται, 10v 
- , , 25 ^ 

*uéB8o0oc περὶ παντὸς τοῦ προτεϑέντος προβλήματος συλλογιστιχὴ ἐξ ἐνδύ- 
p ^ , e b 

15 &oy'. εἰ δὲ περὶ παντὸς τοῦ προτεϑέντος RIA προτίϑενται δὲ ἡμῖν οὐ 
΄ 1 - a Nu ^ - Ems xA ^ (S z μόνον τὰ ἀληϑῆ ἀλλὰ xoi τὰ ψευδῆ, ποῖον ἐνταῦϑα τὸ χρήσιμον; τὸ πον 

αξϑοῦον E SORS τὰ dz05T ὑλλο Y σύ 9 [f 5 T0601 ^ f uU zU000Yy TM je χαι τᾶ ξυοῦ) συ |o ἡμεῦασ: αὐτὸς 600v T ENS 0 χρῆσι 

΄ - , e ὩΣ E d MJ 

μὸν ἡμῖν ἐχχαλύπτει, λέγων τὴν πραγματείαν χρήσιμον εἶναι πρὸς τρία 
^ , * M , ^R ^ Jj A) 

πρὸς uid aeo πρὸς τὰς ἐντεύξεις πρὸς τὰς χατὰ φιλοσοφίαν ΠΣ 
5 , b. , x € ,F e M € 20 ἐν μέντοι γε ταῖς Κατηγορίαις xoi ἐν τῷ Ilepi ἑρμηνείας ἅμα τῷ σκοπῷ 10 

φαίνεται, ὡς ἑξῆς δείξομεν. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς τὸ οὐ τὰ συναινοι 

τελιχ D 

πωμεν GE xal περὶ τοῦ προχειμένου τῶν Κατηγοριῶν βιβλίου τίς 
τε 6 σχοπὸς xol τὸ χρήσιμον xai ἢ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς καὶ ἣ τάξις τῆς 1 

Ἰνήσιον τοῦ φιλοσόφου τὸ παρὸν βιβλίον xal ἢ εἰς τῷ σι Ὁ x S 
» 

[0] [21 XN S τῶ 

. ὦ 

e 
» 
x 

ἢ 

AJ , ^ - , » - ^ , 

τὰ χεφάλαιοι διαίρεσις. ταῦτα γάρ, ὡς εἰρη τα δεῖ προλέγειν ἐχάστης 

ἈΑριστοτελιχῆς πραγματείας. τινὲς οὖν περὶ τοῦ σχοποῦ τῶν Κατηγοριῶν 
, - 3 διηνέχϑησαν, χαὶ ot piv εἰρήχασι περὶ φωνῶν μόνων εἶναι τὸν σχοπὸν ot 90 

D 4 

δὲ περὶ πραγμάτων μόνων ot δὲ περὶ νοημάτων uóvov. χαὶ οἵ μὲν λέ- 
N - , T 

30 Ἴοντες περὶ φωνῶν μόνων. εἶναι τὸν σχοπόν, οἷος ἐγένετο ὁ ᾿Αλέξανδρος, 
2 A cz) -ο [om A INT , d - cc 

£x τῶν ᾿Ἀριστοτελιχῶν βησειδίων ἐπλανήϑησαν τῶν λεγόντων ““ τῶν λεγομένων 
- b * ' , ' ^N » 1 25? 24 X 

Ey χατὰ συμπλοχὴν λέγεται τὰ δὲ ἄνευ συμπλοχῆς, εἰ δὲ τὰ Aeyó- “ 3 

ενα, φασί, φωναί, δῆλον ὅτι περὶ φωνῶν ἐστ ὑτῷ 6 σχοπό ü δὲ μενα, φασι, φωναι, δηλον Ott περὶ φωνῶν ἐστιν αὐτῷ ὁ σχοπός. οἱ δὲ 
B ῃ 

3 τε om. Ca 4 πόδ. καὶ χεῖρ. coll. Fa οὖν om. C πάντα om. F ὃ ἐπι- 

χέχρ. C γὰρ] γὰρ σὺν Ο: σὺν ἃ 9 οἷον ἐν μὲν Ca xai] ἐστιν F 10 γε om. F 
οὐδὲ ἕν] οὐδὲν F 19 αὐτὸς ὁρ.] Top. Α 1 p. 100218 15 περὶ om. F προ- 

βλήματος om. a προτίϑ.] πρρτείνεται C: προτείνονται a alt. δὲ] xai C 
16 τὰ (alt) om. a τὸ yp. ἐντ. coll. a 18 λέγων] Top. A 1 p. 101226 
χρησίμην Ca τὰ τρία C 19 τὰς (utrobique) om. C peü.] ἐπιστήμας 
Arist. 2] μὲν οὖν ἃ 24 6 om. C 25 χαὶ (ante εἰ) om. Ca παρὸν 
om. Ca alt. χαὶ om. ἃ 26 ὡς εἴρηται] p. 7,2 δεῖ} δέον ἐστὶ C 21 οὖν] 
δὲ ἃ 28. 29 οἱ δὲ περὶ πρ. --- σχοπόν (30) om. ἃ 29 πραγματείας μόνης € 
οἱ δὲ περὶ vonp. μόνων om. C μὲν om. C 20 6 om. € 9l πλανηϑέντες a 
λεγόντων] p. 1410 9 φασί om. ἃ αὐτῶ ἐστιν coll. Ca 
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^ ^ , , , T. m 3 M , κι , /, ΄ i , J περὶ πραγμάτων μόνων οἰηϑέντες εἶναι τὸν σχοπόν, οἷος ἐγένετο 6 1ὐστά- 10» 
ϑιος, φασὶν ὅτι περὶ πραγμάτων ποιεῖται τὴν διαίρεσιν ὃ φιλόσοφος λέγων 
ες »"ὉὋὉ- Y A Y 2 ΄ , «c 2? », ^N iJ d , 

τῶν ὠντῶν τὰ μὲν xau UT OXEtuevoo λεγεται , ξὶ ὁ8ὲ τᾶ οντα.: φασι, 

, ὩΣ τς πράγματά ἐστι, περὶ πραγμάτων ἄρα αὐτῷ 6 σχοπός. οἱ δὲ περὶ νοημά- 
| 80 

, ' 

ὃ τῶν μόνων νομίσαντες διαλέγεσθαι τὸν φιλόσοφον, οἷος ἐγένετο ὃ ^ ΞΞΙ o "To 
LI 

, M [2d M - MN - 2 » ον ας ^N 

φύριος, φασὶν ὅτι περὶ τῶν δέχα γενῶν ἐστιν αὐτῷ ὁ λόγος" ταῦτα δὲ llr 

ἐπὶ τοῖς πολλοῖς ϑεωροῦνται χαί εἰσιν ὑστερογενῇ, ἅτινά ἐστιν ἐν τῇ ἧμε- 
τέρα διανοίᾳ: περὶ νοημάτων ἄρα ἐν τούτοις τῷ ᾿Αριστοτέλει ὁ λόγος. 
ἐπλανήϑη ὃὲ xal οὗτος ἐχ τῶν πρὸς τῷ τέλει λέξεων τοῦ ᾿Αριστοτέλους ὅ 

, co b! A € M , - e ' ' 5 25 10 λέγοντος “ὑπὲρ μὲν οὖν τῶν προτεϑέντων γενῶν ἱχανὰ τὰ εἰρημένα " 
' γένη ὃὲ πανταχοῦ ὃ ᾿Αριστοτέλης τὰ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς xal ἐννοηματιχὰ 

d 
, 

ὶ 

λέγει. οἱ ὃὲ ἀχριβέστερον λέγοντες, ὧν εἷς ἐστιν ὃ Huc φασὶν ὡς οὔτε 
περὶ νοημάτων μόνων ἐστὶν αὐτῷ ὃ λόγος οὔτε περὶ φωνῶν μόνων οὔτε 10 

d e -— 7 - - περὶ πραγμάτων μόνων, ἀλλ᾽ ἔστιν ὃ σχοπὸς τῶν Κατηγοριῶν περὶ φωνῶν 

15 σημαινουσῶν πράγματα διὰ μέσων νοημάτων. ὅτι Os οὐ χαλῶς oi πρότερον 

ὡρίσαντο, μάϑοιμεν ἂν οὕτως: λεγέτωσαν γὰρ oi περὶ πραγμάτων μόνων 
, M / ^ ΄ , SA Ld ^ ' N 2 - - αὐτὸν λέγοντες διαλαμβάνειν, ἐπειδὴ τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἐν φιλῇ 15 

ἐπινοίᾳ χεῖται, ὡς Renmisuipus xo τραγέλαφος, τὰ δὲ ὑφεστῶτα, περὶ ποίων 

αὐτῷ ὃ λόγος; δῆλον ὅτι φήσουσι περὶ τῶν ὑφεστώτων. πρότερον οὖν 

20 ἔννοιαν τούτων λαβὼν οὕτως ἡμᾶς διὰ τῶν φωνῶν διδάσχει περὶ τούτων: 
t£ πάντως δήπου συμφήσουσιν: ἀδύνατον γὰρ σημᾶναι τὰ πράγματα ἄλλως ἣ 20 

ὑπὸ φωνῶν διὰ μέσων νοημάτων: οὐχοῦν χαὶ περὶ πάντων διαλέξεται. λε- 
γέτωσαν δὲ χαὶ οἱ περὶ φωνῶν μόνων ἢ νοημάτων μόνων λέγοντες αὐτὸν 

a à, διαλαμβάνειν, ἐπειδὴ αἱ φωναὶ xal τὰ νοήματα τὰ μέν εἰσι σημαντιχά 
35 τινων τὰ δὲ μέχρι τῆς φωνῇς xol τῆς ἐπινοίας τὸ εἶναι ἔχει, περὶ ποίων 25 

αὐτὸν φήσετε διαλαμβάνειν; ἐροῦσι δηλαδὴ περὶ τῶν σημαινουσῶν πράγ- 
ματα" περὶ γὰρ τῶν ἀσήμων T, φωνῶν T, νοημάτων οὐδὲ εἷς λόγος τοῖς 

fpina. οὐχοῦν διαλαμβάνων περὶ φωνῶν σημαινουσῶν πράγματα xol 
αὐτῶν ἅπτεται τῶν πραγμάτων διὰ μέσων τῶν νοημάτων, χαὶ περὶ νοημά- 80 

30 τῶν | ποιούμενος τὸν λόγον σημαινόντων πράγματα διαλέξεται τι αὐτῶν 11» 
διὰ φωνῶν τῶν ἐρυμηνευουσῶν τὰ νοήματα: εἰ μὲν γὰρ γυμναὶ σωμάτων 

ἦσαν oi ψυχαί, γυμνοῖς ἂν προσέβαλλον τοῖς νοήμασι!" νῦν δὲ τοῖς σώμα- 
σιν ἐγχαϑειργμέναι οὐχ ἄλλως T, διὰ τῶν φωνῶν δύνανται σημαίνειν ἀλλή- 5 

λαις τὰ ἴδια νοήματα. ΠῚ δὲ τῶν πραγμάτων τὰ μέν ἐστιν ἁπλᾶ τὰ 

35 ὃς σύνθετα (ἁπλοῦν μὲν γὰρ πρᾶγμα Σωχράτης, σύνϑετον δὲ Σωχράτης 

1 πραγματείας C μόνων om. C elvat τὸν Gx.] λέγειν C 6 om. F 2 λέγων] 

p. 1320 ὃ ὑποχ. τινὸς Arist. 4 εἰσι ἃ 6 αὐτῷ om. ἃ λόγ.] σχοπός FE! 

9 τὸ τέλος à 10 λέγοντος) p. 1101 ὑπὲρ] περὶ C 12 6] «ai a 13 μόνον 

(pr. 1.) € αὐτῷ ἐστιν coll. C 16 διωρίσ. a μόνων om. Ca 11 διαλαβεῖν C 

ἐν om. F 18 χένταυρος Ca 19 πότερον ἃ 21 ἄλλως 7| scripsi: ἄλλως μὴ C: μὴ 

Fa 26 an σημαινόντων ἢ 91 épp.] σημαινουσῶν F vofju.] πράγματα F 

92 προσέβαλον Fa post προσέβ. add. ἑαυτὰς Ca 39. 94 ἀλλήλοις F 94 ἐπεὶ C 

22 yàp om. a πρᾶγ.] σῶμα C post alt. δὲ add. οἷον C 
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, M 

περιπατῶν), ὡσαύτως xal τῶν nde: xal τῶν φωνῶν τὰ μέν ἐστιν ἁπλᾶ 10 
N ' M 

τὰ δὲ σύνϑετα (ἁπλῇ μὲν γὰρ φωνὴ Σωχράτης ἁπλῶς xoi νόημα τὸ περὶ 

Σωχράτους ἁπλοῦν, σύνϑετος δὲ φωνὴ ἣ λέγουσα “Σωχράτης τρέχει᾽ xai 

νόημα σύνϑετον περὶ Σωχράτους τρέχοντος), πότερον περὶ τῶν ἁπλῶν ἐν- 

5 ταῦϑα διαλαμβάνει πραγμάτων xal φωνῶν T, περὶ τῶν συνθέτων: λέγομεν 1 

ὅτι περὶ τῶν ἁπλῶν. διὸ χαὶ ἀχριβῶς τὸν τῶν Κατηγοριῶν σχοπὸν δρί- 

ζοντές φαμεν ὅτι διαλαμβάνει ἐνταῦϑα περὶ ἁπλῶν φωνῶν σημαινουσῶν 

ἁπλᾶ πράγυατα διὰ μέσων ἁπλῶν νοημάτων. 

Ἵνα δὲ Ex γένηται τὸ λεγόμενον, προσλάβωμέν τινα συντε- 30 
T 

^ - 

10 λοῦντα ἡμῖν εἰς σαφῆ π' ag er τῶν λεγομένων" ἐπειδὴ γὰρ τῆς φιλοσο- 

i τὸ δὲ πραχτιχόν, xal τοῦ μὲν Üso- 

, , ^ Ex ES ei T t ὟΝ DA POE 
ἀμφοτέροις ὃξ ie νι τὰ ἐναντία, τῇ uiv ἀληϑεία τὸ 9ὅ 

δὲ ἀγαϑῷ τὸ xaxóv, ἢ δὲ ἡμετέρα ψυχὴ ἅτε δὴ ἀτελὴς οὖσα Φ ἰυᾳ UA - i l2 It ξτερ Y P i 2 i ΧΦΛῊΣ 4 

15 αἱρεῖται πολλάχις ἀντὶ μὲν ἀληϑείας τὸ ψεῦδος οἰομένη αὐτὸ dim n i 1 n i i 
Q* - 3 M ΡΨ 5 A^ P1 P b] , 3; X PAS M -—P 

ϑὲς εἶναι, ἀντὶ δὲ ἀγαϑοῦ τὸ xaxhv οἰομένη αὐτὸ ἀγαθὸν εἶναι, 
€ ἐδέησε τοῖς φιλοσόφοις ὀργάνου τινὸς διαχρίνοντος τὴν μὲν ἀλήϑειαν 30 

Ἁ - ' Lib ^ ^N , x 9, Ἂ “ὰ - , P4 3} ΜΞ - κων τονε 9 

ἀπὸ τοῦ ψεύδους τὸ | δὲ ἀγαϑὸν ἀπὸ τοῦ χαχοῦ. τί δέ ἔστι τοῦτο; l2r 
e 5 FN Li [a] ' Ἃ 5 ^ , 5 , - 3$. , 5 

$ ἀπόδειξις: ὃ γὰρ ἂν ἀποδειχϑείη ἀγαϑόν, τοῦτο ἐξ τ: ἀγαθόν ἐσ τ 
3 €x ^ » ^ , , - ,F , e , a ^ 

20 xai ὃ dy ἀποδειχϑείη χαχόν, τοῦτο xaxóv ἐστιν. ὁμοίως xdi τὸ ἀληϑὲς χαὶ x 
πο 8v πὰρ τρόπον 6 τέχτον τ xavóvt xal 6 olxoüónoc Tij Ms ; 
"z0 CGU Dy γὰρ τρύπὴν 0 τεχτῶν τῷ χανονι xat O 0UX0606p.0$ τῇ χὰ ξΞτῷ 9 

9 , — ^ ^ , -- e 

πρὸς διάχρισιν τῶν ὀρθῶν x«i τῶν μὴ τοιούτων χρῶνται, οὕτω xal ὃ φι- 

λόσοφος τῇ ἀποδείξει κέχρηται πρὸς διάχρισιν τῆς ἀληϑείας xai τοῦ ψεύ- 
^ 5 - * ' - - ΄ ^Y FN E 

oüg xal τοῦ ἀγαθοῦ xoi τοῦ xaxoü. ἢ ὃὲ ἀπόδειξις συλλογισμός ἐστιν 4 

95 ἐπιστημονιχός. ἐπὶ πλέον δὲ τοῦ ἐπιστημονιχοῦ συλλογισμοῦ ὃ ἁπλῶς τὸ 
- 

συλλογισμός: τῷ γὰρ ἁπλῶς συλλογισμῷ 
AO 

προσελθοῦσα ὕλη ἀπταιστός τε 
€ , » bi 2 P 

xai ἀραρυῖα del χατὰ τὰ αὐτὰ xai ὡσαύτως ἔχουσα τὸν ἀποδειχτιχὸν ποιεῖ 
συλλογισμόν. ἀλλ᾽ ἐπειδήπερ οὐχ ἠδύνατο διδάξαι περὶ ἀποδείξεως μὴ 
πρότερον διδάξας τί ἐστιν ὃ ἁπλῶς συλλογισμός, ὥσπερ οὐδὲ γράφειν δύναιτ᾽ 15 

80 ἄν τις τὸν ὀρϑὸν T, τὸν χλιτὸν τύπον μὴ πρότερον ἁπλῶ 

τὸν OE ἁπλῶς συλλογισμὸν πάλιν ἄνευ τῶν προτάσεων 
5 , ' 

δύνατον ἣν παρα- 

δοῦναι (Ex τούτων γὰρ 6 συλλογισμὸς σύγχειται, συλλογή τις ὧν πλειόνων 

e 1 περιπατεῖ C ὧσ. δὲ χαὶ ἃ τῶν νοημ.] περὶ νοημ. F 2.9 περὶ σ 

9 1| λέγουσα om. C 4 an σύνθετον (x0)? σωχράτην τρέχοντα C 4. ὃ Ota). ἐντ. 

coll. C 5 post cov. addas xai νοημάτων xai λέγ. ἃ 6 διὸ zai] διότι F 

λέγοντες C 1 φαμεν] λέγομεν F 10 σαφῆ τῶν λεχϑησομένων παράστ. Ca 11 ἔφαμεν] 

p. 4.24 ἐστι 0m. ἃ χαὶ Laur. 72,1: om. CFa 14 δὴ] μὴν F 15 τῆς ἀληῦ. a 

ἀλχηϑὲς] ἀλήϑειαν C 11 post ἐδέησε add. οὖν Fa 19 ἂν om. C an ἀπο- 
ety dm ? 20 ἀποδειχϑῃ a (fort. recte) post τοῦτο add. ἀναγχαίως a χαχόν (alt.) 

om. F τὸ (alt. om. C 21 ψεῦδος ἃ 92 τῶν (alt.) om. ἃ 25 ἐπιστ.] ἀπο- 

δειχτιχός F δὲ] γὰρ Fa 26 ἁπλῶ € ὕλη post ἀραρ. (27) coll. F τε om. 

Ca 21 ἔχοντα C 29 ἐστιν om. C 6 om. Ca δύναται (δύναιτο a) sine dv 

post «Awóv coll. Ca 90 τὸν (prius) om. C ἁπλ.] ὀρθῶς C μανϑάνων C 

32 γὰρ τοῦτ. colloe. Ca ὃ συλλογισμὸς om. Ca goy«. post τις coll. a συλλογή --- 

λόγων (p. 11,1) om. F 
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λ , δὲ EN A » ^ - MAC ^N A » - , ; 
ὄγων, ὡς xui τὸ ὄνομα δηλοῖ), τὰς δὲ προτάσεις ἄνευ τῶν ὀνομάτων 90 

χαὶ τῶν ῥημάτων (ἐχ τούτων γὰρ σύγχεινται), τὰ δὲ ὀνόματα xal τὰ 
(A d » - [2 - - v (eA 

ῥήματα ἄνευ τῶν ἁπλῶν φωνῶν (x«i γὰρ xai τὸ ὄνομα xoi τὸ ῥῆμα 
M 
! φωνή ἐστι σημαντιχή), sixótec πρότερον περὶ τῶν ἁπλῶν διαλέγεται 

5 φωνῶν: χαϑόλου γὰρ τῆς μὲν ϑεωρίας τὸ τέλος ἀρχὴ τῆς πράξεως 

γίνεται, ἔμπαλιν δὲ τῆς πράξεως τὸ τέλος ἀρχὴ τῆς ϑεωρίας- οἷον 6 οἶχο- 95 

δόμος ἐπιταγεὶς olxov ποιῆσαι λέγει χαϑ᾽ ἑαυτὸν ᾿ἐπετάγην οἶχον n 

ὅπερ ἐστὶ σχέπασμα χωλυτιχὸν ὄμβρου xui χαύματος: τοῦτο δὲ οὐχ ἂν 

γένοιτο μὴ γενομένης ὀροφῆς᾽. ἐντεῦϑεν οὖν ἄρχεται τῆς ϑεωρίας, προ- 
10 βαίνων δέ Pee “ἀλλὰ τοῦτο οὐχ ἂν γένοιτο μὴ γενομένων τοίχων. οὗτοι 30 

ὃξ οὐχ ἂν γένοιντο μὴ πὴ ἢ τ ϑευμελίων, οἱ ὃὲ ϑεμέλιοι οὐχ ἂν I2v 

βληϑεῖε ν μὴ ὀρυχϑείσης τῆς γῆς " ἐνταῦϑα χατέληξεν d, ϑεωρία. ἐντεῦϑεν 

οὖν ἄρχεται ἣ πρᾶξις" πρότερο y γὰρ ὀρύττει τὴν γῆν, εἶθ᾽ οὕτως βάλλει 

θεμέλιον, εἶτα ἐγείρει τοίχους, xai ὕστερον ἐπιτίϑησ! τὴν ὀροφήν, ἥτις ὅ 

15 ἐστὶ τέλος τῆς πράξεως. οὕτως οὖν 7, ἀρχὴ τῆς ϑεωρίας τέλος γίνεται 

τῆς πράξεως, T, ὃὲ ἀρχὴ τῆς πράξεως τέλος τῆς ϑεωρίας. οὕτως οὖν 
Xe "Er - , H - b ^/- »7 ' c 

xal 6 φιλόσοφος ποιεῖ" βουλόμενος γὰρ ποιῆσαι ἀπόδειξίν φησι πρὸς ἕαυ- 

τὸν ᾿ βούλομαι περὶ ἀποδείξεως εἰπεῖν: ἀλλ ἐπειδὴ ἣ ἀπόδειξις vue 
GuóÓc ἐστιν ἐπ Loser ἀδύνατον εἰπεῖν τι περὶ αὐτοῦ τὸν μὴ πρότερον 10 
5" 3 - ^ ΄ — ^ 

20 εἰπόντα τί ἐστιν ὁ ἁπλῶς συλλογισμός, τὸν δὲ ἁπλῶς συλλογισυὸν οὐχ ἂν 
, * , 

υάϑοιμεν μὴ μαϑόντες τί ἐστι πρότασις" λόγοι μὲν γάρ τινές εἰσιν ai mpo- 
ΩΣ ΕΝ - ^N , , ΄ , e ^ , σ » 

τάσεις, τῶν ὃξ τοιούτων λόγων συλλογή ἐστιν ὃ συλλογισμός: ὥστε ἄνευ 

τοῦ γνῶναι τὰς προτάσεις ἀδύνατον μαϑεῖν τὸν συλλογισμόν (ix γὰρ τού- 15 RE 

X ^t 

- των σύγχειται), ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν πρότασιν ἄνευ τῶν ὀνομάτων χαὶ τῶν m- 
δὲ - ^ Ἂς b ἢ UJ 9x 5 , M ' Ἐπ δ » 

ες ὧν συνεστηχξ πας Λογος, τὰ ὁξ ὁνοσατα χαὶ τὰ ρηματα ανξευ τῷ σι "I 
Ὡς εἰ Β 5e 
- e - Ll [rd ' , , , ΄ -»" «E 

τῶν ἁπλῶν φωνῶν (ξἕχαστον γὰρ τούτων φωνή ἐστι σἡ αὐ τιΧῊ δεῖ οὖν 
-2 ,F Ἁ - [- — - 5. 2) πρότερον περὶ τῶν ἁπλῶν φωνῶν sixsiy. ἐνταῦϑα οὖν f, ϑεωρία χατέ- 20 

ληξε, χαὶ Ἰίνεται. τοῦτο τῆς πράξεως ἀρχή" πρότερον γὰρ διαλέγεται περὶ 

τῶν ἁπλῶν φωνῶν ἐν ταῖς Κατηγορίαις, εἶθ᾽ οὕτως περὶ ὀνομάτων xai 

30 ῥημάτων χαὶ περὶ SUMI ἐν τῷ [Περὶ ἑρυηνείας, εἶτα περὶ τοῦ ἁπλῶς 
li i ὶ i ES 

^ - - , M » MA ..3 

συλλογισυοῦ ἐν τοῖς llpovépots ἀναλυτιχοῖς, εἶθ᾽ οὕτως περὶ ἀποδείξεως ?5 

ἐν τοῖς  Yovépotg ἀναλυτιχοῖς" ἐνταῦϑα οὖν τὸ τέλος τῆς πράξεως, ὅπερ Tv 
ἀρχὴ τῆς ϑεωρίας. εἰχότως τοίνυν ἐνταῦϑα πρῶτον περὶ τῶν ἁπλῶν φωνῶν 

διαλαμβάνει. οἱ γὰρ ἄνθρωποι χοινῇ συνελθόντες ἔϑεντο πρὸς ἀλλήλους 

l post δηλοῖ add. πλειόνων γάρ ἐστι συλλογή F 2 γὰρ τούτων coll. Ca σύγχει- 7 ρ T γαι 
ται ἃ ὃ xai (post γὰρ) om. ἃ 4 φωνὴ — φωνῶν (5)] φωναὶ ἁπλαῖ F 

διαλαμβάνει ἃ ὃ χαϑόλου] χαὶ C 6 γίν. ante ἀρχὴ (5) coll. a 1 ποιῆσαι ἱ ἢ ρχὴ i 

(prius) om. Fa ἐπετάγην xal &. λέγει coll. C 8 ὄμβρων xoi καυμάτων Ca 

9 γινομένης ἃ ἐνταῦϑα F 12 ἐντεῦϑεν] ἐνταῦϑα F 14 τὸν ϑεμ. ἃ 18 οὕτως — 

γίν. τῆς πράξεως om. Fa 19 ἐπιστ.] ἀποδειχτιχός F τι om. ἃ τούτου ἃ 

20 ὁ ἁπλῶς (prius) om. Ca 25 τὰ (alt. om. a 28 τῇ πράξει C 20 περὶ 

(primum) om. Fa 9l si) — ἀναλυτιχοῖς (22) om. F 99 ἡ ἀρχὴ C τοίνυν] οὖν F 

πρῶτον om. F τῶν om. Fa 
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e ΄ , *3 - v , , , - ^ ἢ - 

ἑχάστῳ πραγματι οἰχεῖον ὄνομα, τοῦτου μόνοῦ TROU ες τοῦ | διὰ τῶν 13r 

φωνῶν S paie ειν ἀλλήλοις xà πράγματα, μὴ μέντοι γε ε 

μα. περὶ τούτων οὖν διαλέγεται à dis τηγορίαις. ἀλλ 
D 

^ 

x 

*, * *, , M ' e 

ἐπειδὴ οὐ περὶ ἀσήμων φωνῶν διαλέγεται (οὐδεὶς γὰρ τούτων λύγος τοῖς 

Φι 

i 

5 φιλοσόφοις). δῆλον ὅτι περὶ φωνῶν σημαινουσῶν νοήματα: ἀνάγχη γὰρ 
- ΄ Ξ ' , RJ ' b , 5 v 

οντος τοῦ πραγυσατος εἰναι χαὶ «001600 τὸ νῆμα. χαι προ τοῦτου τ £v- 

-w - ἘΜ - , -w » Ld 

νοιαν, ἣν ἔχομεν τοῦ πράγματος: οἷον τοῦ Σωχράτους ἔστιν ὄνομα T, Eo 
΄ ^ ΄ Cia τες Y ^ Y 

χράτης φωνή, τὸ δὲ πρᾶγμα αὐτὸς ὃ Σωχράτης, T, δὲ ἔννοια, ἣν ἔχομεν ἐν 
C d σι σ δὰ  E S- DR QEN m UNA E A ὖν τῷ ᾿Α τοτέλξ 3. τω 

τῇ ψυχὴ. Ἢ «spt τοῦ ξωχρατοὺς γνωσις. σχοπὸς 00y τῷ . Lad otcAst εἰπειν 10 
! 

L 

10 περὶ ἁπλῶν φωνῶν RUM ἁπλᾶ πράγματα διὰ μέσων ἁπλῶν νοη- 

N Ὅτι δὲ χρήσιμόν ἔστι τὲ βιβλίον εἴς τε τὸ ϑεωρητιχὸν τῆς φιλο- ζς - χί 421 J φοι 5 - xA] ci. ἐς m eU IHneA efis LES 

, - , ^ ν ' c. 

XX'XOV., Ex τῶν προξιρηξνῶν ὄγλον. ξιπξρ χα! 15 

, 

c 

α 

τὴν ἀπόδειξιν, ὡς ἐδείξαμεν. ἄνευ τῶν ἁπλῶν φωνῶν οὐχ ἔστι γνῶναι, 

18 χαὶ ὅτι περὶ τῶν χοινοτήτων διαλαμβάνει, εἰς ἃς τὰ ὄντα πάντα 

διαιρεῖται. 
D 

c ἐς E - s 

Ἢ δὲ αἰτία τῆς eus ἐστι τοιαύτη: Κατηγορίαι ἐπιγέγραπται 
*, - , ^ 

τὸ βιβλίον. οὐχ ὅτι περὶ τῶν χατηγοριῶν τῶν ἐν διχαστηρίοις διαλαμβάνε: 20 
, Ἁ , , - τ , 33 4? eo * » - 2 - 

(ob γὰρ πρόχειται αὐτῷ ῥητορεύειν), ἀλλ΄ ὥσπερ xal ἐν ταῖς Εἰσαγωγαῖς 
5 - , Ἁ , »Ὶ 

20 ἐμάϑομεν, διττὴ τῶν γενῶν ἐστι διαφορά: τὰ μὲν γάρ ἔστι γενιχώτατ 
* , , ' ^S ΄ “5 5 4 Y , ' »- y 

xai μόνως γένη. τὰ ὃὲ ὑπάλληλα. ἃ xoi γένη xoi εἴ 
- ' PES ΄ - 2 JR E 1 Y 2 

τῶν πρὸ αὐτῶν γένη δὲ τῶν μετ΄ αὐτά: xal τὰ μὲν γενιχώτατα μόνως 25 
Nw [4 ^^ * , 5 - - 

χατηγοροῦνται, τὰ δὲ ὑπάλληλα ὑπόχεινται μὲν τοῖς πρὸ αὐτῶν χατηγοροῦν- 
^N - b] 9 , ^N kl -“ ἢ M ^ ^; , 

ταὶ 0g τῶν μὲτ αὔτα. διαλέγεται ὃξ ἐνταῦϑα πξρι τῶν O20. γενιχώτατῶων 

- n , N77 - ΄ , "A - e 

25 f(evev. α uovmos χατηγοροῦνται, οὐόξεποτξε δὲ ὑπόχεινται. διὰ τοῦτο οὖν 

pt τῶν γενῶν | τῶν 18» [0] ἐπέγραψε τὸ πον Κατηγορίαι, ὡς ἂν εἰ ἔλεγε Il 

ὃὲ ΠΕ τῆς ἀναγνώσεως δήλη ἐχ τοῦ σχοποῦ" ἐπειδὴ γάρ. ὡς 
ν , * -. 

ἔφαμεν, εἰς τοῦτο ἘΠ y T$ ϑεωρία, ἐντεῦϑεν ἀρχτέον τῆς πράξεως. 

30 χαὶ ὅτι δεῖ τὰ ἁπλούστερα προηγεῖσϑαι τῶν συνθέτων: ἁπλουστέρα δὲ ἢ ὃ 
TC ΣῈ NEA E PEN , y CX ν e; ^ D * 

περὶ τῶν δέχα LIN διδασχαλία, εἴπερ, ὡς εἴρηται, διαλαμβάνει περὶ 

ἱπλῶν φωνῶν σημαινουσῶν ἁπλᾶ πράγματα διὰ μέσων ἁπλῶν νοη- 
H 

Ὅτι δὲ snhgate τοῦ φιλοσόφου τὸ βιβλίον, πάντες μαρτυροῦσ!. δηλοῖ c 

e σι e & xai T, φράσις xal τὸ τὸν φιλόσοφον ἐν ἄλλαις πραγματείαις μεμνῇσϑα! 10 

2 μέν om. F 9 τί δὲ] xal τί ἐστι Κα περὶ --- διαλ.] αὗται οὖν λέγονται F ἐν -- 

διαλέγετα: (4) om. C 4 περὶ οὐχ coll. F λόγος τοὐύτ. coll. F 6 τὸ ante τούτ. 

coll. F 17v] uiv C 1. 8 φωνὴ σωχράτους Ca (ef. p. 14.1) ὃ τὸ — Σωχράτης om. C 

αὐτὸ σωχρ. F 9 ἡ om. CF γνῶσιν F 13 μέρος] μέχρι F 14 εἰς τὴν ἀπ. 

CF ἐδείξαμεν] p. 10,24 sq. 15 ἃ Ca 11 χατηγορίας F 18 τοῖς διχ. ἃ 

19 zai om. C 20 ἡ διαφ. ἃ 21 εἴδη xoi γένη coll. ἃ 22 μετὰ ταῦτα Ο 

25 οὖν om. F 26 ὑπέργραψε C χατηγορίας CF 28. 29 ὡς ἔφαμεν om. C 

(cf. p. 11,21) 30 RES om. F an ἁπλουστάτην 9l ὡς εἴρηται] v. 10 
» 
39 xai (prius) om. F ταῖς ἄλλαις F 
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τοῦ συγγράμματος τούτου. δύο δέ. ὡς εἴρηται, βιβλίων Κατηγοριῶν sóps- 13» 

ϑέντων, σχεδὸν παραπλησίων χατὰ παᾶντα χαὶ xav αὐτὸ τὸ E 
AUN eum ἃ ε » Y δξ v ' ^ ΄ ΄ rye 

οὔ ἑτέρου ἢ ἀρχὴ Τῶν ὄντων τὰ μὲν δμώνυμα ἐστ 
2) e » Δ - ES 

συνώνυμα᾽᾽. ἥτις σχεδὸν ἢ αὐτή ἐστι τῷ προχειμένῳ βιβλίῳ), ἐχρίϑη, τοῦτο 15 

5 γνήσιον εἶναι à βιβλίον ὑπὸ πάντων ἐξηγητῶν. 

Ἡ δὲ εἰς τὰ χεφαλαια διαίρεσις τριχῇ " διαιρεῖται γὰρ εἰς τὰ πρὸ τῶν 

χατηγοριῶν εἰς τὰς χατηγορίας αὐτὰς xai εἰς τὰ μετὰ τὰς χατηγορίας. 

xal ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τμήματι διδάσχει τὰ χρήσιμα πρὸς τὴν διδασχα- 50 

λίαν τῶν ἘΠ ΠΝ ὥσπερ γὰρ εἰώϑασιν ot γεωμέτραι τὰ χρήσιμα 
10 προς τὴν τ ν 9s ξωρημάτων διδασχαλί αν προδιδαάσχε tv. τί é eost σημξ ἴον. τι ἐστι 

(η.υ στι χύχλος, ἵνα μὴ ἀναγχάζωνται μεταξὺ τῆς διδασχαλίας 7, ξένοις 
ὀνόμασι χεχρῆσϑαι T, διδάσχοντές τι περὶ αὐτῶν ἐχτρέπεσϑαι xal διαχό- 95 

πτειν p συνέχειαν τῶν προχειμένων: οὕτως χαὶ ὃ Hee 

ἔμελλεν ἐν τῇ τῶν xax Be διδασχαλία μνημονεύ ύειν λέ 
15 φωνῶν ἡμῖν ἀγνώστων, διὰ τοῦτο περὶ αὐτῶν προδιὸ 

τὸν λόγον ταράττειν. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ bue περ 
2 ^N — , ^ aped 

γοριῶν ὃι δάσχει. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ πάλιν περί τινων διαλαμβάνει φωνῶν. dde 
— -Ὁ — 7 - - , 

ὧν ἐμνήσϑη ἐν τῇ τῶν χατηγοριῶν TUE οἷον τοῦ ἅμα τοῦ προτε- 
à 

poo τοῦ ἔχειν. xai διὰ ποίαν αἰτίαν οὐχ dua πάντα πρὸ τῶν χατηγοριῶν 
[21] 20 ἐδίδαξε; φαμὲν ὅτι τῶν φωνῶν τούτων αἱ μέν εἰσι πᾶσιν ἄγνωστοι. οἷον 

b! e , b! , 3. L4 X0 Á, v Ὑ M] 

τὸ Ἐπ Αμαν, τὸ συνώνυμον (οὐδεμίαν γὰρ τούτων ἔννοιαν I πολὺς 
' X , Y , RA 

peoc), τὰ δὲ γνώριμα μὲν ix τῆς συνηϑείας, ἀλλ ὅμως τινὸς δεόμενα 
- σ ' , » 

διαρϑρώσεως, οἷον τὸ ἅμα χαὶ τὸ πρότερον. τὰ οὖν παντάπασιν ἄγνωστα 

πρὸ τῆς τῶν χατηγοριῶν διδασχαλίας ἀναγχαίως προέταξεν, ἐπειδὴ ἐχείνων 10 
* b] , , 5 ^ c , - 

ἀγνοουμένων ἐφιστάνειν 00x ἐμέλλομεν τοῖς λεγομένοις περὶ τῶν χατηγο- τῷ σι 

ρῶν (χρῆται γὰρ αὐτοῖς εἰς τὴν τῶν χατηγοριῶν οτος τὰ δὲ 
΄ ' ) ci or M , E 

λοιπά, λέγω δὴ τὰ ἀδιαρϑρώτως ἡμῖν ἐγνωσμένα, μετὰ τὰς χατηγορίας 15 
ἃ , ^ 

διδάσχει, ἵνα «ἢ μαχρὸν ποιήσῃ τὸ προοίμιον xai τὸ πάρεργον τοῦ Spo0 
e ΄ M 

uaxpótspov. ἐφευρέϑη ὃὲ f, χατὰ τὰ μόρια διαίρεσις πρὸς σαφήνειαν τοῦ 
τ ' 

- 30 συγγράμματος" μαϑόντες γὰρ πόσα ἐστὶ τὰ τοῦ βιβλίου χεφάλαια xai τ 

τίνων διαλέγεται, ῥᾷστα τοῖς λεγομένοις παραχολουϑήσομεν, χαὶ οὐ συγχε- 30 

χυμένως χαὶ ἀδιαρϑρώτως ταῦτα δεξόμεϑα. 

1 τοῦ συγγρ. om. F τούτου] αὐτοῦ F: om. ἃ εἴρηται] p. 7, 28 2 τῶν 

σχεδὸν C ὃ ἡ om. F τῶν γὰρ ὄντων F 5 post εἶναι add. τοῦ φιλοσόφου 

Fa ἐξηγ. om. C 6 post κεφ. add. τοῦ βιβλίου Fa διήρηται Ca 

γὰρ om. Ca ἰ αὐτὰς «al om. a: αὐτὰς om. F 9 γὰρ om. F 10 διδ. 

τῶν ϑεωρ. coll. ἃ 11 ἐστι (ante yp. et χύχλ.) om. Fa ἀναγκάζηται F 

12 àiódaxovzac C: διδάσχων F 13 οὕτως --- cap. (16) om. F 14 χαὶ] ἢ ἃ 

10 τῶν αὐτῶν coll. C 19 χαὶϊτοῦ ἔχ. F 20 φαμὲν οὖν Ο τούτων om. C 

21 ἔνν. τούτων coll. C 22 μὲν om. F 293 διορϑώσεως F 26 αὐτῆς EF! 

28 ποιήσαιτο F 29 ἐφευρέϑη — δεξόμεϑα (32) eicias (ef. p. 8, 1) εὑρέϑη C 

τὰ om. F 30 συγγρ.] πράγματος C 92 ἀδιάρϑρωτα F δεξώ- 

μεῦα C 
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ps1 ὍὉμώνυμα λέγεται. j4- 

An ἢ * el t LAORE ; * Xx - ES , 9«7 AY 

At ψυχαὶ αἱ ἡμέτεραι γυμναὶ μὲν οὖσαι τῶν σωμάτων ἠδύναντο διὰ 
LH - LI LI 

τῶν νοημάτων σημαίνειν ἀλλήλαις τὰ πράγματα: ἐπειδὴ ὃὲ σώμασι συν- 95 
27^ $0 ^ DNA , —— , - sd » 

δέδενται | δίχην νέφους περιχαλύπτουσιν αὐτῶν τὸ vospov, ἐδεή ἠἡϑησαν τῶν 14» 
5 

σι 
ὀνομάτων, δι’ ὧν σημαίνουσιν ἀλλήλαις τὰ πράγματα. ἰστέον τοίνυν ὅτι 

NUN 

σημαίνομεν ἀλλήλοις τὰ πράγματα T, διὰ τῶν ὀνομάτων T, διὰ τῶν δρισμῶν, 
» NIA - d 

οἷον τὸν ἄνϑρωπον σημαίνομεν xai διὰ τῆς dvÜpemoc φωνῆς xxi διὰ τοῦ 5 

ὃ D ἄψοντος “ζῷον λογιχὸν ϑνητόν᾽ JAM ὅτ ΣΝ ΠΥ ΤΣ δρισμοῦ τοῦ λέγοντος ᾿ ζῷον λογικὸν ϑνητόν᾽. ἀλλ ὅταν μὲν διὰ τῆς ἀν- 

ϑρωπος φωνῇς σημαίνωμεν τὸν ἄνϑρωπον, ἀϑρόαν αὐτοῦ τὴν φύσιν ἐδη- 
^ - - ΄ “Ὁ J M 53 

10 λώσαμεν, ὅταν δὲ διὰ τοῦ ὁρ'σμοῦ, τὰ χατὰ μέρος προσόντα τῷ ἀνθρώπῳ 
^ 

ϑεωροῦμεν. τῶν οὖν πραγμάτων τὰ μὲν χοινωνεῖ ἀλλήλοις χατὰ τὸ ὄνομα 10 

E χατὰ τὸν δρισμὸν xai χαλεῖται δυώνυμα, τὰ δὲ χοινωνεῖ μὲν 
y! e 

ὃ ρισμὸν διαφέρει δὲ χατὰ τὸ ὄνομα xui καλεῖται πολυώνυμα, 

τὰ ὃὲ xaxd τε τὸ ὄνομα xoi τὸν ὁρισμὸν χοινωνεῖ xai χαλεῖται συνώνυμα, 15 

15 τὰ δὲ χατὰ τὸ ὄνομα χαὶ χατὰ τὸν δρισμὸν διαφέρει, ἃ χαλεῖται &xepó- 

γυμα. 
σ M » 

Εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἄλλο ἐστὶν ἕτερον xal ἄλλο ἑτερώνυμον ἕτε- 

ρώνυμα μέν εἰσι τὰ περὶ ἕν xai τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον Üsmpo 

uam διαφόρου δὲ μετέχοντα ὀνόματος: οἷον hd τῆς ax 

20 ἀνάβασις xai ἢ χαταβ σεις χαὶ ἄλλως μὲν δρίζεται ἢ ἀνάβασις ἄλλως δὲ 
΄ 

$ κατάβασις, χαὶ τὰ ὀνόματα δὲ Dispute ἀνάβασις γὰρ xal χατάβασις. 
- T 587 e * c ^N A1 ^ , Hr ^ 

ταῦτα οὖν ἰδίως ἑτερώνυμα χαλοῦσιν. ἕτερα δὲ τὰ χατὰ πάντα ἄλλα, xol 
- » » c - 

χατὰ τὸ ὑποχείμενον xal χατὰ τὸ ὄνομα, otov ἀνϑρωπος x«i ἵππος. 25 
, 

Περὶ τῶν ὁμωνύμων δὲ μόνων xai συνωνύμων ποιεῖται 3 διδασχα- 
^ λίαν, διότι αὐτῶν μόνων ἐν τῇ τῶν χατηγοριῶν διδασχαλίᾳ χρηζει, E τῷ σι 

xdy τούτῳ τὴν γεωμετριχὴν διδασχαλίαν: εἰώϑασι γὰρ χἀχεῖνοι περὶ μόνων 

προλαμβάνειν τῶν συμβαλλομένων αὐτοῖς ἐν τῷ προχειμένῳ βιβλίῳ | 7, 15r 

ϑεωρήματι. ἣ χαὶ ἄλλως συντομίας ἀεὶ ἐρῶν διὰ τούτων xal περὶ τῶν 

λοιπῶν ἡμᾶς δυνάμει διδάσχει: τούτων γὰρ γνωσθέντων Ἰνώριμα ἔσται 
^ iJ ^ e , "Ὁ ΄ , 

30 xal τὰ λοιπὰ ὡς ἀντιχείμενα: τῶν γὰρ ἀντιχειμένων ἢ abc, ἐστιν ἐπι- 
, e M $55 8 » ΣΝ e , y ᾿ b , , , -— 

στη" " 0 γάρ &to«cs τι εστιν ομῶνυμὴν εισεται χαὶ τὸ τουτῷ αντιχείμενον. Ὁ 

, ^ N 5 ' , A b - 

λέγω δὴ τὸ πολυώνυμον: εἰ γὰρ ὁμώνυμόν ἐστι τὸ χοινωνοῦν μὲν τῷ 
5 , - — d PN L2 ἘΞ ^ , e -» σ , οὶ πρὶ ἴω , 

ὁνομᾶτι τῷ ὃξ πραγματι οιἰαφῴξρην, ως μὺς 6 τε ϑαλάσσιος χαι O γηγένης, 

2. ὃ δι’ αὐτῶν τῶν ἃ 9. 4 ἐνδέδ. F ὃ post óvou. add. καὶ τῶν ῥημάτων C 

5 τοίνυν om. C τ xci (prius) om. C 1. 8. 9 ἄνϑρωπος] ἄνθρωπον C 9. 10 δη- 

λοῦμεν ἃ 10 δύ op. F 12 τὰ δὲ xow.— πολυώνυμα post συνώνυμα (14) coll. C 

I8 xai] ἃ a 14 τε om. C alt. xci] ἃ a 15 xarà τὸ ὄν. xal τὸν óp. C: χατὰ 

τὸν Óp. xal τὸ ὄν. ἃ ἃ] «ai C 18 μὲν οὖν C 20 post ἀνάβ. add. ἄλλη C 

post χατάβ. addas ϑεωρεῖται χαὶ ἄλλως — - ἣ κατάβασις om. C 2] τὰ μὲν ὀνόρμ.. (δὲ 
om.) ἃ 22. 29 xal χατ᾿ οὔνομα xal κατὰ τὸ ὑπ. C post ἵππος add. διαλλάσσουσι 

γὰρ περὶ τὸ ὄνομα, οὐ μὴν ἀλλὰ xol χατὰ τὸ ὑποχείμενον F 24 δὲ post περὶ coll. a [hern i22) i f 

2' τῷ om. C 29 ἡμᾶς om. F 30. 31 ἐπιστ. ἐστίν coll. 
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πολυώνυμον ἄρα ἐστὶ τὸ τούτῳ ἀντιχείμενον, τὸ τῷ πράγματι μὲν ταὐτὸν 15r 

διαφέρον δὲ τῷ ὀνόματι, ὡς ἄορ ξίφος σπάϑη. ὁμοίως δὲ χαὶ ὃ εἰδὼς 
[4 

t 10 ci 

ἐστι συνώνυμον, ὅτι τὸ χαὶ τῷ ὁρισμῷ xai τῷ ὀνόματι χοινωνοῦν, ὡς ἄν- 
ϑρωπος Σωχράτης τε xol [ἰλάτων. οὗτος xai τί ἐστιν ἑτερώνυμον εἴσεται, 90 

5 ὅτι τὸ xal τῷ ὀνόματι xal τῷ πράγματι διαφέρον, ὡς T, ἀνάβασις xal ἢ 

χατάβασις: χαὶ γὰρ xai ὀνόματι xal πράγματι διαφέρουσιν, εἰ xai τὸ ὕπο- 

χείμενον ἀμφοτέροις τοῖς πράγμασι τὸ αὐτό ἐστιν’ ὡς γὰρ ἄλλο τί 

(Qo ὧν 

[9] ce ec 

a ci c τὸ εἶναι σίτῳ xai ἄλλο τὸ εἶναι σπέρματι T, χαρπῷ, οὕτως ἄλλο τί 
τὸ εἶναι χλίμαχι xal ἄλλο τὸ ἀναβάσει εἶναι T, χαταβάσει: ποιᾶς γὰρ 25 

10 σχέσεως τῆς περὶ τὴν χλίμαχα ἐνεργείας ταῦτά ἐστιν ὀνόματα δηλωτιχά. 

Σ ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ διδασχαλίᾳ τὰ ὁμώνυμα, ἐπειδή- 
[o , , Q? n , — ^ R4 Led , 

περ ἁπλούστερά slot xq. ἕν μόνον χοινωνοῦντα, τὸ | ὄνομα, xoi ὅτι φύσει 1ῦν 

πρότερά ἐστ: τὰ ὁμώνυμα τῶν συνωνύμων: τὸ γὰρ ὃν τῶν χατηγοριῶν 

δμωνύμως κατηγορεῖται xal οὐ συνωνύμως. οὐχ ἂν δὲ γένοιτο ὁμώνυμον, 
15 εἰ μὴ πάντα ταῦτα συνέλϑωσι" ταυτότης ὀνόματος, ταυτότης τόνου, ταυτό- b 

ἧς γένους, ταυτότης πτώσεως, ταυτότης πνεύματος, ταυτότης καταλήξεως" 

dv γὰρ ἄλλο xoi ἄλλο ὄνομα T, δῆλον ὅτι οὐχ ἔστιν ὁμώνυμον. c 
τὸ αὐτὸ μὲν ὄνομα ἢ, τόνος Oi διάφορος, οὐδὲ τοῦτο ὁμώνυμον, οἷον ἄργος 

xai ἀργός" τὸ μὲν γὰρ παροξύτονόν ἐστι xal σημαίνει κύνα, τὸ δὲ ὀξύ- 10 

20 τονον xal σημαίνει τὸν ἀμελῇ. χαὶ εἰ μὲν ἀρσενικὸν εἴη, σημαίνει, ὡς εἶς- 

πον, τὸν χύνα τοῦ Ὀδυσσέως T, ὄνομα ἥρωος, εἰ δὲ οὐδέτερον, σημαίνει 
ὄνομα πόλεως. ὁμοίως βίος xai βιός: βίος μὲν γὰρ βαρυτόνως ἢ ζωή, 
βιός δὲ ὀξυτόνως τὸ τόξον. χαὶ πάλιν ἐὰν ταῦτα μὲν T, πτῶσις δὲ μὴ 15 

ἢ ἢ αὐτή, οὐ ποιεῖ δμώνυμον, οἷον ὃ ἐλάτης καὶ τῆς ἐλάτης" τὸ μὲν γὰρ 

25 εὐϑείας ἐστὶ xal σημαίνει ἡνίοχον T, ἄλλον τινὰ ἐλαύνοντα ἀρσενιχοῦ γέ- 
vong ὄν, τὸ δὲ xal ϑηλυχοῦ γένους xol γενιχῆς πτώσεως (ἢ ἐλάτη γὰρ τῆς 
ἐλάτης) xai δένδρου ὄνομα. δέον δὲ χαὶ πνεῦμα τὸ αὐτὸ ἔχειν: εἰ γὰρ 30 

΄ - , n - b] , 
διάφορον εἴη τὸ πνεῦμα, οὐχ ἔσται δμιώνυμον, οἷον ἐπὶ τοῦ 'otoc' * σημαί- 

' - ,F Ἁ 

νει γὰρ xoi τὸ μόνος, σημαίνει xal τὸ ὁποῖος, χαὶ τὸ μὲν δασύνεται τὸ 
:. Ld - Y ^N ! Ly a M , 7 A ^ E ^ mm b] Lr s p λήξε εΞ 

80 ὁποῖος, τὸ δὲ ψιλοῦται τὸ μόνος. χρεία δὲ xal τῆς αὐτῆς χαταλήξεως. 
- ΄ , ΄ “- ^ ΄ ἔξ 

σαφὲς δὲ οἶμαι τοῦτο: τὸ γὰρ ἐλάτης xal ἢ ἐλάτη χαταλήζει διαφέροντα 25 

οὐχ εἰσὶν ὁμώνυμα. 
- £ , 

“Ζητοῦσι OÍ τινες διὰ τί μὴ εἶπεν δμιώνυμον. ἀλλὰ δυιώνυμα. α- i "» , i 
y x er Ae , 5 »y [r 5 ' ΄ πο τ {{ €- EE 

μεν οτι τὸ O U.C VU J.0 Y 00X ἐστιν c οὐ γὰρ λέγεται αὐτὸ EQUOT( τι ξιναι 

l τούτων ἃ ante ταὐτὸν add. κοινωνοῦν ἢ O ὃ καὶ τὸ τῶ coll. F óvóp.] πράγμα- 

1c C 9. 4 ἄνϑρωποι F 4 τε om. C 9 τῶ (ante πραγ.) om. C 6 mp. καὶ ὀνόρ.. 

C: τῷ Óvóp. καὶ τῶ mp. à διαφέρει Fa 9 ἢ χαταβ. εἶναι coll. C 10 δηλ. óvóp.. 

coll. C; an τὰ ὀνόμ.. δηλ. ὃ 11 ἐπειδὴ Ο 15 post πάντα add. τὰ ἕξ O 117 xai ἄλλο 

om. F 1] ἦν F 18 ὄνομα μὲν colloc. Fa 19 γὰρ om. C 20 pr. xai om. C 

ὡς εἶπον on». coll. C 2l ἣ τὸν x. Fa 22 ὁμοίως xai C 25 εὐϑεία F ἀρσ. γέ- 

vous ὄν om. Fa 26 pr. xai om. C post γένους add. ἐχείνου ἀρσενικοῦ ὄντος Fa 

zt. γεν. coll. C 21 xal ἔστι δένδρου ἃ τὸ xy. 10 C 29 γὰρ om. a xai (primum) 

om. C χαὶ τὸ ὁποῖος Grp. «. τὸ μόνον (sic) a: σημαίνει om. € 30 τὸ δὲ du. F: du. 
6 

C: φιλ. δὲ ἃ 9l ἡ] an τὸν ὃ9 μὴ] οὐχ C φαμὲν οὖν C 94 ἑαυτοῦ C 
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ὁμώνυμον). ἀλλὰ πλείονα (ἄλλο γὰρ ἄλλῳ ἐστὶν ὁμώνυμον). διὸ πληϑυν- 155 

τικῶς εἴρηχεν. | ἀποροῦσι δὲ πάλιν τί δή ποτε εἶπε λέγεται. xat μὴ 1ὅτ 
^ * o * νι e * - , * 

λέγονται. φαμὲν ὅτι Aj τὰ δμώνυμα εἰ xot πολλά εἶσιν. ἀλλ᾿ ὅμως 
σιν χαϑὸ ὁμώνυμα ἕν ὑπάρχουσιν (ἕν γὰρ τὸ χατὰ πολλῶν ΡΟ αν 

5 ὄνομα). διὰ τοῦτο ἑνιχῶς εἶπε λέγεται" Ἐληϑον τυχὸν γὰρ τὸ λέγονται. 5 

ἄλλως τε ἔϑος “Ἕλλησιν ἐπὶ τῶν οὐδετέρων ὀνομάτων τῷ Evo ipm 

ἀντὶ πληϑυντιχοῦ χεχρῆσϑαι Exi τῶν τρίτων pu τῶν, οἷον τρέχει τὰ 
- τὸ BB hr: efe z z MTS NA παιδία, ἔσφαλται τὰ βιβλία. οὐχ ἐβλάστησε τὰ δένδρα. τὴν ὃὲ αἰτίαν 

H 

T1 Ἰραμματιχοὶ λεγόντων. οὕτως οὖν χἀνταῦϑα τῇ πληϑυντιχῇ εὐϑεία. λέγω 10 
^ 

D i 

10 δὴ τῇ ὁμώνυμα. ἑνιχὸν ῥῆμα ἐπηνέχϑη τὸ λέγεται. 

Ἰστέον δὲ ὅτι τὰ τρία ταῦτά ἐστιν ἀλλήλων dee οντα. ὁμώνυμα 

δμωνυμία διωνύμως. ὁμώνυμα μὲν οὖν ἔστιν αὐτὰ τὰ πράγματα. ὅμωνυ- 
, » iy 2 - , ΄ E 

μία ὃξ ἢ σχέσις αὐτή. xu) ἣν τῷ ὀνόματι χεχοινωνήχασιν. ὁμωνύμως Oi τ 
- Ld ^ d 5 e 

αὐτὴ ἢ χατηγορία. T, χατὰ τῶν πραγμάτων ἐστίν. 
- Y , -^* c ΠΩ A- , cA * - [7] PA * á 

15 Ἰστέον δὲ ὅτι εὐθὺς Ex προοιμίων τὸν σχοπὸν τοῦ βιβλίου ἀναχηρύττε!" 
LI 

^ t x hJ - 

φησὶ γὰρ ὁμώνυμα λέγεται" τῷ μὲν γὰρ εἰπεῖν ὁμώνυμα σημαίνει 
— NN 3- ς - 

τὰ πράγματα, τῷ δὲ edges τὰς φωνάς: ϑεωροῦνται ὃὲ ἐξ ἡμῶν τὰ 
^ 

p 121. Θμώνυμα λέγεται. 

΄ 

30 Τὴν τῶν ὁμωνύμων διδασχαλίαν δι ὁμωνύμων φωνῶν ἐποιήσατο" 
χαὶ γὰρ αὐτὸ τὸ ὁμώνυμον ὁμώνυμόν ἐστι" mig. 

"E 

1 

τῶν γὰρ ὁμωνύμων τὰ μὲν xaX τύχην ἐστίν. ὡς ὅταν ἐν διαφύροις τύποις 
, , * w » E "54 - 

τύχωσί τινες τὸ αὐτὸ ἔχοντες ὄνομα, ὡς ᾿Αλέξανδρος ὁ [Πάρις xai "AXE 

ξανῦρος ὃ Μαχεδών, τὰ OE χατὰ προαίρεσιν χαὶ διάνοιαν. x«i τούτων τὰ 
' ΄ e ec »- I4 3 ας - ΄ 

μὲν χατα νη μῦς ως οτῶὰν τις τὸν tGt65y υἱὸν ονοματι τῶν π ογόνῶν χα- [5v] c 

AJ , μ.: 2 2 

λέσῃ, τὰ δὲ xax ἐλπίδα, ὡς ὅταν τις τὸν ἴδιον υἱὸν spngioter | ἔσεσϑα: 16v 
1 

φιλόσοφον χαλέσῃ Πλά ἅτωνα (χαὶ πολλάχις συντρέχει τῷ χατὰ μνήμην τὸ 

xai ἐλπίδα. ὡς ὅταν τοιοῦτον ἐπιτήδευμα μεταχειρισάμενος ὁ πάππος 

εὑρεϑ), τὰ δὲ χατὰ ἀναλογίαν, ὡς ὅταν τῇ τινος ἀναλογίᾳ χαλέσωμέν τι, ὅ 

1 διὸ] ἐπεὶ οὖν ἕν μὲν ὄνομα πολλὰ δὲ πράγματα δηλοῖ, διὰ τοῦτο 8 2 εἴρηται Ca 

δή ποτε om. C X πληϑυντιχῶ ἃ 9 γραμματιχὸς λεγέτω C: γραμματιχοὶ λέγουσιν ἃ 

οὖν om. Ca 10 ὁμωνύμῳ a post ῥῆμα add. τρίτου προσώπου C 11 ἰστέον --- 

πραγ. ἐστίν (14) eicias δὲ om. C τὰ om. Fa 12 μὲν om. F οὖν om. à 

13 χοινωνήχ. C 14 ἡ x. τ. xp. (ἐστίν om.) F τῶν om. à 15 ἱστέον δὲ] 

xai F προοιμίου F ἀνεχήρυξε Ca 16 ὅτι ὁμών. (pr. 1) Ca 16. 11 τῷ] 

10 à 16 γὰρ om. Ca ὅτι ὁμών. (alt. 1.) Fa 18 τῶν om. Ca 19 lemma 

om. a 20 τὴν δὲ a 21 πολλ. γὰρ] χαὶ γὰρ πολλ. C 22 τὰ μὲν ἐχ τύχης 

τὰ δὲ ἐχ διανοίας. ἐχ τύχης μὲν ὡς ὅταν ἃ 29 6v. ἔχ. coll. C 24 post 
, ^ 

D 
^ ^ 9 -- b e - d - » 

τινὰ εἰπεῖν τοῖς δούλοις ὄνομα οἷον ἔτυχε a 

95 ὃν. τῷ τῶν F; an óv. τινος τῶν» 25. 96 χαλέσοι F 26 ἔσται C 9 χαλέσο 
- 

οἱ 
σε τὸ x. μν. τῷ Ca 28 ὡς om. F ἐπιτ.} ἐπιχείρημα a 29 τῇ om. ἃ 

^ 
(«vv m^ [5] τὸ 

PRESS , ES E 
. €x Otayotas Oc ὡς τὸ 00 4- Φ N 

"« m 

e € x EB EL e 
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οἷον πόδα χλίνης xol χορυφὴν ὄρους (ὃν γὰρ λόγον ἔχει πρὸς τὸν ἄνϑρω- 16v 

πὸν ὃ πούς, τοῦτον χαὶ πρὸς τὴν χλίνην ὃ τῆς χλίνης πούς), τὰ δὲ du 

ἑνός, ὡς ὅταν ἀπό τινος ὡρμημένοι καλέσωμεν τῇ ἐχείνου προσηγορία 
πάντα τὰ ἐξ αὐτοῦ, ὥσπερ ἰατρικὸν σμιλίον xal ἰατριχὸν φάρμαχον. τὰ δὲ 10 

ἔσεσϑαι μέλλον τέλος ὀνομάσω σι τὴ 
v "Oo 
Q^ Q3 xS 

u v o E Ὁ x g. 

"8 
o Teo ε τ τ εὶ z -Θ e La a i $ με 

αὐτὰ πρὸς ἐχεῖνο, ὡς ὑγιεινὸν γυμνάσιον xal ὑγιεινὸν σιτίον. διαφέρει δὲ 

τοῦ ἀφ᾽ ἕνός, ὅτι ἐχεῖνα μὲν ἀπό τινος ἀρχῆς λέγεται, ταῦτα δὲ πρός τι 

τέλος ὁρᾷ. τῶν Oi ἀφ᾽ ἑνὸς τὰ μὲν ὡς ἀπὸ παραδειγματιχοῦ αἰτίου λέ- 

Ἴονται, ὡς ὃ ἐν τῇ εἰχόνι ἀνϑῦρωπος ἀπό τινος ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου, τὰ δὲ 15 

10 ὡς ἀπὸ ποιητιχοῦ, ὡς τὸ ἰατριχὸν σμιλίον. ζητητέον δὲ ἐνταῦϑα χατὰ 
ποῖον σημαινόμενον τῶν δυωνύμων ὃ ᾿Αριστοτέλης τὴν τῶν ὁμωνύμων ὃδιδα- 
σχαλίαν ποιεῖται. φαμὲν οὖν ὡς χατὰ τὸ πρὸς ἕν xal ἀφ᾽ ἑνός: ἀπὸ 
γὰρ τοῦ ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου ὁ γεγραμμένος ὠνόμασται. τινὲς δὲ ἐζήτησαν 20 
PS , - Y 3 * ΄ - Ξ » ES ^ — 
διὰ τί μὴ τῷ xaxà ἀναλογίαν ἐχρήσατο, ὅπερ χαὶ ἄμεινον εἶναι δοχεῖ. 

15 χαί φαμεν ὅτι τὸ ἀνάλογον ἐν popa τὸ ἐλάχιστον ϑεωρεῖται 
γάρ, εἰ τύχοι, ὅτι τὰ δύο πρὸς τὰ ὀχτὼ ἀναλογίαν ἔχει ὡς τὰ δέχα πρὸς 

τὰ τεσσαράχοντα" τετραπλασίονα γὰρ λόγον ἔχει ἑχαάτερα), τὰ δὲ ὃμ, 

p χαὶ ἐν δυσίν: εἰχότως ἄρα οὐ περὶ τῶν χατὰ ἀναλογίαν ὁμωνύμων δια- 
λέγεται. 

20 Τινὲς δέ Hun ὅτι διὰ τοῦτο τῶν πολυωνύμων οὐχ ἐμνήσϑη, ἐπειδὴ 
bi τὰ ὁμώνυμα χατὰ μὲν τὸ ὄνομα ταὐτὰ εὑρίσχονται, χατὰ ὃὲ τὸν ὁρισμὸν 

διαφέρουσι, τὰ O& πολυώνυμα τοὐναντίον: ὃ οὖν φιλόσοφος ὡς περὶ πραγ- 

μάτων διαλεγόμενος χατεφρόνησε τῶν ὀνομάτων: τὸ γὰρ ταῦτα ζητεῖν 

γραμματιχοῖς πρέπει. xal ἄλλως, ὅπερ ἤδη εἶπον, περὶ μόνων τῶν χρη- 
^ 

25 σιμευόντων αὐτῷ εἰς τὴν τῶν κατηγοριῶν διδασχαλίαν προλαμβάνει νῦν. 
[ 

p. lal έγεται. 

“Ὑπαχουστέον ᾿πράγματα᾽, ἵνα οὕτως ἢ “ὁμώνυμα λέγεται πράγματα, 
ὧν ὄνομα μόνον χοινόν᾿. ἡνίκα δὲ εἴπῃ ὅτι λέγεται, δηλοῖ ὅτι χαὶ παρὰ 30 

τοῖς παλαιοῖς τοὔνομα φέρεται xal | οὐχ αὐτοῦ ἐστιν d, τοιαύτη ϑέσις τοῦ lir 

80 ὀνόματος: xai γὰρ xai [Πλάτων ἐμνήσϑη αὐτῶν χαὶ ὃ ποιητὴς λέγων περὶ 
τῶν Αἰάντων 

ἶσον ϑυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι. 
ὅταν ὃὲ αὐτὸς ὀνοματοϑετῇ, λέγει ᾿χαλῶ᾽, ὡς ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς 

1 ἔχει λόγον coll. ἃ 2 xoi om. C 3 προσ. τῇ ἔχ. coll. Ca 4 ἅπαντα 
Ca σμιλ.] βιβλίον Ca 5 ἔσεσϑαι om. ἃ 6 καὶ ὑγιεινὸν σιτίον om. Ca 

“ τοῦ] an τῶν ἢ μὲν om. F 8 τῶν] τὰ a 12 ὡς —évóc] ὅτι ὡς τὸ ἀφ᾽ ἑνός Ca 

14 ἐχρήσατο om. F 15 φασιν F ἀναλογοῦν Ca ϑεωρ. τὸ ἐλ. coll. C 16 ὅτι 

om. à ἀναλογίας C ἔχειν à 11 ἑκάτερον F 18 ὁμωνύμων om. F 

20 τινὲς --- νῦν (25) post δηλωτιχά (p. 15,10) transponas, nisi malis eicere 22 γοῦν C 

24 πρέπον F εἶπον] p. 19,8 25 παραλαμβ. a 21 προσυπαχ. Ca 90 Πλάτων] 
Phaedr. p. 266 A alias ὁ ποιητὴς] Hom. P 120 92 ϑυμὸν) ὄνομα Ca ὁμιώνυμον 

C: om. ἃ 93 ὃ αὐτὰ C: ὃ αὐτὸς ἃ ὀνοματοϑετεῖ F Ἄναλυτ.] Anal. pr. p. 24010 

Comment. Arist. XIIL. 1 Philop. in Cat. 2 
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- e , ec v - E] - 

ὅρον δὲ xao" xai ἐν τῷ Περὶ ἑρμηνείας "xai ἔστω τοῦτο ἀντί- lir 

gaotc . 

e 

ὃ 
2 c M m: M * 

p ᾿ἐρῶ᾽. xal σημαίνει τοῦτο χαὶ τὸ À 
- ΄ ν᾿ , * * * 

πῶς οὖν ὁμώνυμα εἶπε τὰ μόνον τὸ ὄνομα xotvóy ἔχοντα: ἐροῦμεν πρὸς 10 
, * x , - rr 

ς Ae ἵξται. τὸ μὲν προς αντιοιαστο dv τοῦ ρημάτης & 
m0 PI R4 ^ 

τοῦτο τι τὸ OVOUAX O'y 

LA L “υν [47 S 9n hd S2 [^] 
a 

τὸ δὲ χοινῶς λεγόμενον ἐπὶ ics. ὃ σημαινόμενον πᾶσα 
) Q^ {(ἢ- φωνὴ σ E υαντιχὴ ὄνομα y τὸ Περὶ ἑρμηνείας φησίν “ αὐτὰ 

10 ES οὖν xal ἑαυτὰ λεγόμενα τὰ ῥήματα ὀνόματά ἐστ! xal σημαίνει vt^. do 

ἐγταῦϑα οὖν ὄνομα λέγει οὐ τὸ ἀντιδιαστελλόμενον πρὸς τὸ ῥῆμα, ἀλλὰ 

τὸ χοινῶς χατηγορούμενον πάσης φωνῆς σημαντιχῆς" ὥστε τὸ ἐρῶ τὸ 
ἘΣ Ξ - E ^ RJ - e , 

σημαῖνον τὸ λέξω xai τὸ ἐρωτιχῶς διάχειμα:ι ὁμώνυμόν ἐστι. χοινὸν γὰρ 

ὄνομα ἔχει τὸ ἐρῶ, ὅρον δὲ διάφορον. ἔστιν οὖν xai ἐν τοῖς ῥήμασιν 0 

Ρ.111 Μόνον χοινόν. 

Διχῶς λέγεται τὸ μόνον: T, τὸ μοναδιχόν, ὡς ὅταν λέγωμεν μόνον 
ἥλιον χαὶ EE σελήνην. T, τὸ ἀντιδιαστελλόμενον πρὸς τὸ σύζυγον. ὡς 
m Mf , , MF 4 , ) , $ τὸν 

ὅταν λέγωμεν "dms λείφϑην ἐν πολέμῳ δόρυ ἔχων wóvoy , χαίτοι οὐδὲν 

90 χωλύει χαὶ ὑποδήματα ἔχειν χαὶ ἱμάτιον, ἀλλὰ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς 35 
“ "- Mx vox € *, , 

ἀσπίδος T, τῶν ἄλλων ὅπλων, xai 8v τῷ ἀρίσ 
Ἁ 

M a , ? , 

( prov εἴχον μόνον. xnt- 
, - ^ - -w 

€ αντιδιαστολὴν τῶν οψων. 

τ 
$^ e SN. a 

τοῖ OU6ECYy χωλύει χαὶ ἱμάτιον ἔχειν. ἀλλὰ πρὸ 
2 - c ΄ ' x γν , 5 £x , T x 
ἐνταῦϑα οὖν ὡς πρὸς τὸ σύζυγον τὸ μόνον ἀπέδωχε, λέγω δὴ τὸν 

δρισμόν. 
A IE A - αὐ -^ * , , , c 

Τὸ àà χοινὸν τετραχῶς λέγεται. ἣ τὸ ἀμερίστως μεϑεχτόν. ὥς φα- 30 n^ τῷ c 

μὲν δοῦλον xotvóv (οὗτος γὰρ τῇ μὲν οὐσίᾳ ἀμέριστος, τῇ δὲ πη n 
ὑεριστός), ἢ τὸ μεριστῶς μεϑεχτόν, ὡς λέγομεν ἄριστον xowüy χαὶ ἀγρὸν 

A] wo 

χοινόν (ustfyousv γὰρ οὐ πάντες ὅλου. ἀλλὰ ϑχαστος ἔρους), Tj τὸ ἐν h ᾿ h i , i 

προχατ αλήψει, ὡς ὃ ἐν τῷ ϑεάτρῳ τόπος χοινός (τοῦ γὰρ προχαταλαβόντος ὅ 

80 γίνεται). ἢ τὸ ἐξ ἴσου παρὰ τῶν μετεχόντων μεταλαμβανόμενον, ὡς λέγε- 

1 Περὶ ἐρμ.}] p. 17233 1. 2 χαὶ --- ἀντίφασις in lac. XII litt. om. C ἀντίφ. τοῦτο 
coll. Arist. 4 xai μὴν ἔστι om. F 6 ὁμών. εἶπε] ὁμών. φησί C: φησὶν ὁμών. 
εἶναι ἃ τὸ om. C £y. x. coll. C ἐροῦμεν δὲ F 8 σημαινό- 

μενον om. F 9 Περὶ ἐρμ.1 p. 16519 10 λεγόμενα om. F 11 διαστελλ. € 

12 ὧς C 14 ἔγχει ὄν. coll. a ὄν. μόνον ἔχει F 15 1j ὅμων. Fa 

19 àzcAe(güs Ca: ἀπελήφϑην F τῷ πολ. C 20 τὸ ὑποδήμ. Ο 21 xai 
om. C ἔσχον F 29 ἀποδέδωχε a 25 post ἢ add. ὡς a 26 xotvóv 

δοῦλον coll. F 29 προχαταλήψει Olymp.: προλήψει CFa ὃ om. Ca post 

xotvóg add. τόπος F 90 γίν.] ἐστί F λαμβαν. CF 
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ται χοινὴ T, τοῦ χήρυχος φωνή (ἐξ ἴσου γὰρ αὐτῆς πάντες ἀχούουσι, xal 175 
^ 

οὐχ ὅδε μὲν τῆσδε Gós OE τῆσδε τῆς συλλαβῆς) xai ἢ ἀνϑρωπεία φύσις 
χοινὴ τῶν μετεχόντων πάντων: ἐξ ἴσου γὰρ αὐτῆς οἱ χατὰ μέρος μετέ- 

χομεν ἄνθρωποι πάντες. ἐνταῦϑα οὖν τὸ χοινὸν παρέλαβε χατὰ τὸ ἐξ 
ἴσου μεϑεχτόν. 

Ρ. 111 Ὁ δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος. 

Εἰπὼν τὰ τοῖς ὁμωνύμοις ὑπάρχοντα νῦν προστίϑησι τίνα αὐτοῖς οὐχ 

ὑπάρχει, ἵνα μὴ μόνον ἐχ τῆς χοινωνίας ἀλλὰ xal ἐχ τῆς διαφορᾶς ἔχω- 

"E 
- D 

» διαγινώσχειν αὐτὰ. ζητητέον δὲ τί δή ποτε μὴ εἶπεν “ὧν ὄνομα 

μόνον χοινόν, 6 δὲ λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος᾽, ἀλλ ὃ χατὰ τοὔνομα 

λόγος τῆς οὐσίας ἕτερος. φαμὲν ὅτι ἐνδέχεται τὰ ὁμώνυμα χαὶ συνώνυμα 
εἶναι xaxv' ἄλλο xai ἄλλο: οἱ γὰρ Αἴαντες ἣ μὲν ἀνϑρωποί εἰσιν. συνώ- 
νυμοί εἰσ ipee oUGt γὰρ xoi τοῦ ἀνθρώπου προς χαὶ τοῦ δρισμοῦ" 

ἐχάτερος γὰρ αὐτῶν ζῷον λογιχὸν ϑνητόν ἐστιν), ἣ δὲ Αἴαντες, ὁμώνυμοι. 

ἵνα οὖν μὴ τὸν τυχόντα ὁρισμὸν ΠΡ ΠΟΥ ΠΕ ἀλλὰ τὸν χατὰ τὸ ὄνομα, 

χαϑ’ ὃ χοινωνοῦσι, χαλῶς εἶπεν 6 δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος" oi γὰρ 
Αἴαντες χοινὸν μὲν ἔχουσιν αὐτὸ τοῦτο τὸ ὄνομα, τὸν δὲ λόγον τὸν xav 

αὐτὸ τοῦτο οὐχέτι τὸν αὐτόν, ἀλλ᾿ ὃ μέν ἐστιν ἐκ Σαλαμῖνος υἱὸς Τελα- 

μῶνος ὃ μονομαχήσας “Εχτορι, 6 δὲ ᾿Οϊλέως ἐχ Λοχρίδος πόδας ταχὺς 
τοξότης. 

10 

Ρ. 11 Ὁ δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος. 30 

, Ἁ » e E FK *, A ᾿ 

πεν “ὃ ὃξ χατὰ τοὔνομα ὁρισμός᾽, ἀλλὰ λόγος: 1 

φασὶν ἐπειδήπερ οὐχ ἐπὶ πάντων τῶν πραγμάτων εὐποροῦμεν ὁρισμῶν, 
^ 

ἀλλ ἔστιν ὅτε ὑπογραφαῖς χεχρήμεϑα ἀποροῦντες OU δρισμῶν ἀποδιδόναι 

τὰ ed ματα" τῶν γοῦν γενικωτάτων γενῶν δρισμὸν ἀποδοῦναι ἀδύνατον" 

πᾶς γὰρ ὁρισμὸς ἐχ γένους ἐστὶ xal συστατιχῶν διαφορῶν, τούτων δὲ ὑπερ- 
EIE γένος οὐχ ἔστιν εὑρεῖν, ἵνα ἐχ τούτου xal τῶν διαφορῶν ἀπο- 
δῶμεν αὐτῶν τὸν ὁρισμόν. διὸ ee xày OU ὑπογραφῆς ἢ 
γαι. διὰ τοῦτο οὐχ εἶπεν “ὃ OR χατὰ τοὔνομα ὁρισμός᾽, ἐπειδὴ παρελίῳ- 
πανξ τὰ Ot ὑπογραφῆς Qc δυνατὸν γὰρ ταύτῃ χρήσασϑαι ἐπὶ 

πάντων, ἐκ τῶν χατὰ συμβεβηχὸς ὑπαρχόντων τοῖς πράγμασιν αὐτὴν λαμ- 

βάνοντας. ἀλλὰ λέγω ὅτι ἐν οἷς ἔστι δι’ δρισμῶν ἀποδοῦναι τὰ πράγματα, 
cc 

8r 

10 

- T T NA 
ὑπογραφῆς ἀποδοῦναι. χαὶ διὰ τί οὖν μὴ εἶπεν “ὃ 06 15 

2 ὅδε μὲν] ὁ μὲν ἃ ὅδε δὲ] 6 δὲ C 9 πάντων om. C 4 πάντες ante μετέχ. 

coll. C: om. a χατὰ om. F D μεϑεχτόν scripsi ex Coisl. 33 

om. F 6. 16 «ax οὔνομα C 9 αὐτὰ διαγιν. coll. Ca 10 χατοὔνομα F! 

29 

12. 18 εἰσὶν συνών. coll. a 13 ἄνϑρωπος Fa 19 ἕχτωρι C 20 xai vo5. C 

24 ὑπογραφῇ a ὁρισμοῦ à 20 οὖν F 30. 31 ἐπὶ m. χρήσ. coll. Ca 

91. 32 λαμβάνοντες OF 923 ἀποδιδόναι Ca οὖν om. F μὴ] οὐχ F 
9) p 
[9 

, , * 

: ἀχουστὸν Ca 
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xarà τοὔνομα δρισμὸς ἤτοι ὑπογραφή᾽ ; λέγομεν οὖν ὅτι συντομίας ὧν 18r 
ἐραστὴς τὸ χοινῶς τούτων χατηγορούμενον εἶπεν, ὅπερ ἐστὶν 6 λόγος" 

λόγος γὰρ λέγεται καὶ ὃ ὁρισμὸς χαὶ ἢ ὑπογραφὴ τῆς οὐσίας. 

"Ap! οὖν οὐχ ἔστι xol ἐν τοῖς συμβεβηχόσιν ὁμωνυμία; καὶ μὴν 20 
5 ὁρῶμεν τὸ τοιοῦτον: τὸ γὰρ ὀξὺ χατηγορεῖται xal χατὰ χυμοῦ χαὶ φωνῆς 

xai νοσήματος χαὶ ὄγχου" λέγομεν γὰρ ὀξὺν χυμὸν xoi ὀξεῖαν φωνὴν χαὶ 

ὀξὺ νόσημα xal ὄγχον ὀξύν. ὁμοίως xal τὸ βαρὺ χατηγορεῖται xol χατὰ 
φωνῆς χαὶ κατὰ ὄγχου xal χατὰ ἤϑους ψυχῆς, ὡς ὅταν λέγωμεν “βαρὺς 
ἄνθρωπος᾽. πῶς οὖν εἶπε τῆς οὐσίας; φαμὲν ὅτι διπλοῦν οἶδε τὸ ση- 5 

ἈΝ - ^e )» « A 2 , 

10 μαινόμενον τῆς οὐσίας ὃ ᾿Αριστοτέλης, xaU' ἕν μὲν τὴν ἀντιδιαστελλομέ- 

ἐχόντων, λέγω δὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ), χαϑ’ ἕτερον ὃ 

ὕπαρξιν οὐσίαν χαλεῖ, καϑ᾽ ὃ νῦν σημαινόμενον | ἐχρήσατο τῷ τῆς οὐσίας 18v 
, ^ NE σ' 

ὀνόματι περιλαμβάνων xal τὰ συμβεβηχότα. τί δή ποτε ὅλως προσέϑηχε 

15 τῆς οὐσίας, xol μὴ εἶπεν “ὁ δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος ἕτερος ;: λέγομεν 
gt οὖν ἵνα μή τις ἀποδιδοὺς τῆς φωνῆς τὸν ὁρισμὸν λέγῃ τὰ ὁμώνυμα εἶναι 

συνώνυμα: δυνατὸν γὰρ τῆς Αἴας φωνῆς ἀποδοῦναι τὸν ὁρισμὸν ἥτοι τὴν 
ὑπογραφὴν λέγοντας ὅτι ἐστὶν Αἴας φωνὴ δισύλλαβος βαρύτονος ψιλὴ εἰς 
χαϑαρὸν «s λήγουσα, xol κατὰ τοῦτο συνώνυμοι ἔσονται οἱ Αἴαντες. διὰ 

20 τοῦτο ἀχριβῶς προσέϑηχεν ὁ δὲ χατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας, 10 

τοῦτ᾽ ἔστι τῆς ὑπὸ τοῦ ὀνόματος σημαινομένης. 
Φασὶ δέ τινες μήποτε xai τὰ ὁμώνυμα εἰσι συνώνυμα" χοινωνοῦσι 

γὰρ ἀλλήλοις χαὶ χατὰ τοὔνομα χαὶ χατὰ τὸν δρισμὸν τὸν τοῦ ὁμωνύμου" 
τῶν γὰρ Αἰάντων χατηγορεῖται μὲν xal αὐτὸ τὸ ὁμώνυμον, οὐ μόνον δὲ 

25 ἀλλὰ xal ὃ τοῦ ὁμωνύμου δρισμός: ἑχάτερος γὰρ αὐτῶν λέγεται ἔχειν τῷ 15 
ἑτέρῳ ὄνομα μόνον χοινόν, τὸν OR χατὰ τοὔνομα λόγον τῆς οὐσίας ἕτερον. 

οὕτως οὖν ἐδείχϑη χαὶ τὰ ὁμώνυμα ὄντα συνώνυμα. τί οὖν ἐροῦμεν; 
πρῶτον μὲν οὐδὲν ἄτοπον, εἰ τὰ αὐτὰ xol ὁμώνυμα χαὶ συνώνυμα εἰσι 
χατ᾿ ἄλλο χαὶ ἄλλο, μᾶλλον δὲ x«l ἀναγκαῖον" oi γὰρ Αἴαντες ἣ μὲν dy- 90 

30 ὕρωποι, συνώνυμοί εἰσιν, T, δ᾽ Αἴαντες, δμώνυμοι. οὕτω τοίνυν χἀνταῦϑα 
1; μὲν Αἴαντες, ὁμώνυμοι (μόνης γὰρ τῆς Αἴας φωνῇς χοινωνοῦντες τῷ 

χατ᾽ αὐτὴν δρισμῷ διαφέρουσιν), fj δὲ ὁμώνυμοι, συνώνυμοι χοινωνοῦντες 
οὐ μόνον τῆς τοῦ ὁμωνύμου προσηγορίας, ἀλλὰ xal τοῦ χατ᾽ αὐτὴν ὅὄρι- 95 

σμοῦ. ἄλλως τε οὔτε δυνατὸν ταῦτα συνώνυμα λέγειν: τῶν γὰρ συνωνύμων 

1 οὖν om. a 2 τοῦτο C 4 x«i (prius) om. F 5 τὸ τοιοῦτον] τοῦτο F τοῦ 

χυμοῦ C 6 xol voc. xal ὄγχου om. Ca 6. 1 xai ὀξὺ νόσημα in mrg. suppl. Εἰ: om. 

Ca 8 τῆς φωνῆς et τοῦ ὄγχ. ἃ 11. 12 ἐχ. τὸ εἶναι coll. C 12 ἐν om. F 

14 παραλαμβ. ἃ ante τί add. xai C 15 xav οὔνομα C 16 οὖν om. Fa — dzo- 
δοὺς Ca τὸν ὁρ. τῆς φ. coll. C ὅτι τὰ Op. εἰσι Ca 18 δισ. φωνὴ (βαρύτονος 

om.) ἃ 20 λόγος om. a 2] τοῦτ᾽ ἔστι — σημαινομένης om. F 23 τὸν (post 

óp.) om. Ca 25 ὃ om. a 26 μόνον om. à 28 xai αὐτὰ τὰ coll. C: τὰ αὐτὰ 

(xal om.) a εἰσι post ὁμών. coll. Ca 90 ἢ] οἱ F 90, 31 οὕτω --- ὁμώνυμοι 
om. C 90 τοίνυν om. a 29 pr. τοῦ om. ἃ 94 τε om. à οὔτε] οὐ a; an οὐδὲ ἢ 
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χοινῶς τε χατηγορεῖται τὸ ὄνομα χαὶ ὁ ὁρισμὸς χαὶ ἰδίᾳ ἑχάστου xai 

ἀσχέτως: οἷον τὸ ζῷον χατηγορεῖται xal χοινῶς πάντων τῶν ὑπ᾽ αὐτὸ 
xai ἰδία ἐχάστου (λέγεται γὰρ Σωχράτης εἶναι ζῷον χαὶ ἵππος εἶναι ζῷον), 80 

ἀλλὰ | χαὶ 6 ὁρισμός: οὐσία γὰρ ἔμψυχος αἰσϑητιχή, ὅπερ ἐστὶν ὁρισμὸς 69r 
ae ὅ ζῴου, x«i χοινῶς πάντων τῶν χατὰ μέρος ζῴων χατηγορεῖται χαὶ ἰδίᾳ 

ἑχάστου: xal γὰρ ὁ Σωχράτης οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχὴ χαὶ 6 ἵππος 

gt 

L4 , QN ^N - ΄ , , e 5 Ἁ ^ M e , ΟῚ 

ὁμοίως. ἐπὶ ὃὲ τῶν ὁμωνύμων οὐχ οὕτως" οὐ γὰρ δυνατὸν ἑχάστου ἰδίᾳ 
χαὶ ἀσχέτως οὔτε τὸ ὄνομα οὔτε τὸν δρισμὸν χατηγορῆσαι- οὐ γὰρ λέγε- 

e »v Jur e * e , $542 $^ Y , » Η͂ 
ται ὃ Αἴας xal ἑαυτὸν ὁμώνυμος, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὄνομα μόνον ἔχει χοινὸν 

10 τὸν δὲ χατὰ τοὔνομα λόγον τῆς οὐσίας ἕτερον, ἀλλὰ ἄλλῳ λέγεται ὁμώ- 
νυμος, χαὶ τοὐλάχιστον δύο πραγμάτων χατηγορηϑήσεται ἢ τοῦ ὁμωνύμου 10 

προσηγορία, ἐπειδὴ χαὶ τῶν ἐν σχέσει ἐστίν. οὐ συνώνυμα ἄρα τὰ 
ὁμώνυμα. 

* ^N Ἁ e. , ^ nC , , a y y 

Δύναται ὃὲ τὸ ὁμώνυμον διαιρεῖσϑαι οὐ μόνον χατὰ τὴν ἔμπροσϑεν 

15 αποδεδομενην διαίρεσιν, ἀλλὰ xal ποιχιλώτερον χατὰ τὸν ὑποχείμενον τρόπον. 
τὰ ὁμώνυμα T, ἀπὸ τύχης εἰσὶν ἢ ἀπὸ διανοίας: xai ἀπὸ μὲν τύχης, ὡς εἰ 19» 

τύχοι ἐν ᾿Αϑήναις χἀνταῦϑαά τινας τῷ αὐτῷ ὀνόματι χεχρῇσ aos ἀπὸ δὲ 
m διανοίας, ὡς ὅταν πρός τινα σχοπὸν ἀφορῶσα T, διάνοια ἐπιτίθησι τὰ ὀνό- 5 

^ - 

para. χαὶ τῶν ἀπὸ διανοίας ἣ τῷ μὲν ἀφ’ οὗ παρώνυμα ἀλλήλοις δὲ 

20 ὁμώνυμα, ὡς ἀπὸ ἰατριχῆς τὰ ἰατριχὰ pi ανα Gu vou γὰρ ἀπ’ αὐτῆς 
ὀνομάζεται, ἀλλήλοις ὃὲ ὁμωνύμως), ἢ xal τῷ do οὗ χαὶ ἀλλήλοις 10 

ὁμώνυμα, ὡς ὅταν τις τῷ τοῦ πατρὸς ὀνόματι τοὺς παῖδας T, τοὺς ἐχγό- 
nd 3/23 * ^ ΄ , voug χαλέσῃ. τῶν δὲ τῷ ἀφ᾽ οὗ παρωνύμων PEU ὃς ὁμωνύμων τὰ 

n 

u£y ἀπὸ ποιητιχοῦ τινος αἰτίου ὀνομάζονται, ἃ ἀφ᾽ ἕν "or ὡς ἀπὸ 15 
- “ *, ) * ^ 

ἰατριχῆς ἰατρικὰ ὄργανα (ἀπ᾽ ἐχείνης γὰρ παρωνύμως λέγονται), τὰ δὲ τῷ σι 

EA - EY o e ΄ ' , 3 ovr 1 

ἀπὸ τοῦ τελιχοῦ χαὶ λέγεται πρὸς ἕν, ὡς ὑγιεινὸν σιτίον xal δίαιτα xod 
γυμνάσιον: πρὸς ἕν τέλος γὰρ ὁρῶσι τὴν ὑγείαν. τὰ δὲ τῷ ἀφ᾽ οὗ χαὶ 90 

e , ἀλλήλοις ὁμώνυμα T, ἀλλήλοις εἰσὶν ἰσόχρονα xal τῷ ἀφ᾽ οὗ 7, ἀλλήλοις 

2 «ai χοιν. xac. coll. Ca 9 alt. χαὶ] ὁ a εἶναι (alt.) om. Ca 

4 ὃ om. € γὰρ om. a 6 6 a om. Ca 9 ὁ om. F τὸ ὄνο- 

μα ἃ ἔχειν F 10 ἀλλὰ] ἄλλος 12 ἐπεὶ C 12. 18 o5 συν. ἄρα 
τὰ ὁμώνυμα om. Ca 14 Eu e (22,14) eicias 14. 15 ἔμπροσϑεν ἀπο- 

0:0.] p. 16,22 16 τὰ ὁμώνυμα --- ἀναφέρεται (p. 22, 11 not.) in figuram method. 

redegit a τὰ ὁμών.] τῶν ὁμωνύμων τὰ μὲν a: om. C 16 εἰσὶν --- τύχης om. Ca 

ὡς om. ἃ 11 χεχρ.] χληϑῆναι Ca 11. 18 ἢ ἀπὸ διαν. Ca 18 σχοπὸν 

om. ἃ 19 xai τῶν ἀπὸ διανοίας om. Ca παρώνυμον Ca 20 ὁμώνυμον 

Ca τὰ om. € 20. 21 παρ. -- ὁμωνύμως om. € 21 ὀνομάζονται a 

ἀλλ. δὲ ὁμωνύμως om. ἃ 22 τοῦ om. F 22. 93 ἐγγόνους F 

29 χαλέσοι F 29 τῶν δὲ --- ὁμωνύμων om. C: τούτων δὲ a τῷ seripsi: 
τὸ F ἢ τὰ € 24 αἰτίας ἃ ἃ ἀφ᾽ ἑνὸς] ἀφ᾽ οὗ καὶ F 

λέγονται F 25 τῆς ἰατρ. τὰ ἰατρ. C 20 ἀπὸ τέλους ἃ λέγ. καὶ coll. F 

λέγονται Εὶ ὑγιεινὰ F 20. 21 σιτίον --- γυμνάσιον om. F 26 σιτίον scripsi: 

αἴτιον Ca. (ef. p. 17,6) 21 γὰρ τέλος coll. C ὁρῶμεν F 21. 28 τὰ 06 — 

ὁμώνυμα om. C: τούτων δὲ ἃ 28 εἰσὶν om. ἃ 
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- ^ 9 - i: 

μὲν ἰσόχρονα τῷ δὲ ἀφ᾽ οὗ οὐχέτι. | xai τῶν do' οὗ τὰ μὲν 20r 
3 L4 , Fr ^N ^ , , - SAPE c N xal δμοιότητα λέγεται τὰ ὃὲ χατὰ ἀναλογίαν, ὡς λέγομεν χορυφὰς ὄρους 

M ^^ “7 [ss * , » € , Y NOR - xai πόδας χλίνης. ὃν γὰρ λόγον ἔχουσιν ot πόδες πρὸς τὸ ὅλον ζῷον, 
em , M , - 2 

οὕτω χαὶ τὰ χάτω μέρη τῆς oe 0s τῶν δὲ xqv ὁμοιότητα τὰ μὲν xav 5 
Ἐς ΄ e o es Ἂ UJ »] - ἘΞ λῚ ΄ , 

νέργ εἰανο ὡς οτὰαν οιᾶά τὸ Ξοιχέναι τας ξνερίξιας τῷ TREE χαλέσωμέν σι 

b 

τινα τῷ ἐχείνου ὀνόματι, τὰ δὲ χατὰ μορφήν, ὡς ὅταν τὴν sixóva τοῦ Σω- 10 

χράτους χαλέσωμεν τῷ τοῖ χράτους ὀνόματι. τῶν δὲ ἀλλήλοις μὲν ἰσο- 
΄ — WX 9 - * x m o3, LAN [OK Y Il 

χρόνων τῷ δὲ ἀφ᾽ ob οὐκέτι τὰ μὲν xwv! ἐλπίδα, ὡς ὅταν τινὲς Πλάτω- 

νας- τοὺς υἱοὺς χαλέσωσιν ἐλπίζοντες αὐτοὺς γενέσϑαι χατὰ []λάτωνα, τὰ 15 

10 δὲ χατὰ prem" , ὡς ὅταν τινὲς χαλέσωσι τὸν παῖδα τῷ τοῦ πάππου 
* , e 5 , , » - v 3 7 , 

ὀνόματι, ἵνα φυλάττηται ἣ ἐχείνου μνήμη. | ἐνταῦϑα οὖν ᾿Αριστοτέλης 20v 
- ΄ ΄ ΄ ' 

oy σημαινόμενον τοῦ δμωνύμου παραλαμβάνει; τὸ χατὰ τὴν μορφὴν 
P4 f e 3 eer [4 ' z-— 

ὅμοιον. τινὲς δέ φασιν ὅτι τὸ ὡς ἀφ᾽ ἑνός: ὡς γὰρ ἀπ᾽ αἰτίου τοῦ dy- 
΄, ^ b , 

ϑρώπου ἐστὶν fj εἰχών. ἑἕχάτερον δέ ἐστιν ἀλχηϑές. 

Qt 15 p. 132 , Οἷον ζῷον ὅ τε ἄνϑρωπος xal τὸ γεγραμμένον. 

Τούτων γὰρ ἢ μὲν ὀνομασία χοινή oni γὰρ ἐρεῖς ἑχάτερον), ὃ δὲ Εἰ: i kr 2 

» $ F ' € b] Y 

δρισμὸς οὐχέτι ὃ αὐτός. τὸ μὲν γὰρ δριζόμενος ἐρεῖς “οὐσία ἔμψυχος 
3 F) UN TM € , 5 , - *, ἢ. va , 9 p OL 

αἰσϑητιχή᾽, τὸ ὃξ “μίμημα οὐσίας ἐμψύχου αἰσϑητιχῆς.. 

"EA UJ E ^ Ἐν PL fs A E , -Ὁ € "d ^ F , 

p. 124 ἃν γὰρ ἀποδιδῷ τις τί ἐστιν αὐτῶν ξχατέρῳ τὸ Coo 10 

ἔρου λόγον ἀποδώσει. et 20 εἶναι, ἴδιον ἕχα 

Τριῶν τούτων ὄντων, ὕλης χαὶ εἴδους χαὶ τοῦ Peut. τοὺς 

ὁρισμοὺς τῶν πραγμάτων ποτὲ μὲν ἀπὸ τῆς ὕλης ποιούμεϑα ποτὲ δὲ ἀπὸ 

1 pr. μὲν om. ἃ μέν εἰσιν (ante ἰσόχ.) C οὐχέτι] οὔ F xai τῶν ἀφ᾽ οὗ] καὶ C: 

τῶν δὲ ἀπὸ διανοίας ἃ 2 λέγονται C 2 χορ. óp.] πόδας ὄρους xai κορυφὰς (χορυφὴν 

a) Ca 9 καὶ zx. χλ.] ὄρους C ὡς γὰρ £y. ἃ 4 τὰ ἄλλα κάτω C τῶν --- ὀνόματι 
(1) om. C: τῶν --- ὁμοιότητα om. a μὲν] δὲ a 5 διὰ om. F χατὰ τὰς à 

6 τινα om. ἃ τὴν εἰχόνα ἃ Olymp.: τινὰ διὰ τὴν cix. F τοῦ om. F (1 χαλέσω ἃ 

1. 8 τῶν ---οὐχέτι] χαὶ C: τούτων ἔτι τῶν ἀπὸ διανοίας ἃ 8. 9 πλάτ. τ. υἱοὺς χαλέσωσιν 

om. Ca 9 ἐλπ. αὐτοὺς] τοὺς υἱεῖς ἐλπ. C: ἐλπ. τοὺς υἱοὺς a post πλάτωνα add. 

χαλέσωσιν αὐτοὺς τῷ ἐχείνου ὀνόματι Ca 10 post τινὲς add. μεμνημένοι τοῦ πατρὸς 

Ca τὸν παῖδα] τοὺς υἱοὺς a: om. F ll post μνήμη add. τὰ δὲ ἀπὸ ποιητιχοῦ 
ε 

ποιητικῆς αἰτίας a), ὡς μουσιχὴ ἥ τε ἐ 
* 

2 στήμης x«i 7| γυνὴ xai f, κιϑάρα. τὰ δὲ ἀπὸ τελιχοῦ (τέλους a), ὡς εἴ τις τὴν τροφὴν χαὶ 

ὸ 
᾿ 

τὸ ἀναπνεῖν ζωὴν xalégot, διότι ὡς πρὸς τέλος τὴν ζωὴν dgio (ἀναφέρει a), 7j, ἀγαϑὸν 

τὸ φλεβοτομεῖν (xai τὸ χαϑάρσιον add. a), ὅτι (διότι a) πρὸς ὑγείαν (πρὸς ἀγαϑόν ct τὴν 

ὑγίειαν a) ἀναφέρεται Fa 13 δέ om. ἃ ὡς om. F 14 ἡ om. C alt. ἐστιν 

om. F 11 οὐχ ἔστιν Ca 11. 18 οὐσίαν ἔμψυχον αἰσϑητιχήν Ca 18 post 
αἰσϑητικῆς add. ἐκ χρωμάτων τοιῶνδε χαὶ τοιῶνδε τυπούμενον C 19 ἀποδῶ τις Ο: 

τις ἀποδιδῶ Arist. 21 xat (prius) om. F τοῦ om. F 
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, 

D »- M e [ 

τοῦ εἰὸους ποτὲ ὃς ἀπὸ τοῦ συναμφοτέρου, ὥσπερ 6 ᾿Αριστοτέλης τὸν 20v 
M e 7" ἘΞ AA M 2 m e ἈΝ , lod » M ^N 

θυμὸν ὁρίζεται ποτὲ μὲν éx τῆς ὕλης ποτὲ δὲ ix τοῦ εἴδους ποτὲ δὲ éx 
M - , M 

τοῦ συναμφοτέρου, xal ix μὲν τῆς ὕλης ϑυμὸν εἶναι λέγων ζέσιν τοῦ 15 
M [rd d ' σ΄ -Ἡ 2 ^N d περιχαρδίου αἵματος (τοῦτο γὰρ ὕλη ϑυμοῦ), ix δὲ τοῦ εἴδους λέγων 

Cv , 2 - ^F 

& ὄρεξις ἀντιλυπήσεως᾽. ἐχ δὲ τοῦ συναμφοτέρου “ ζέσις τοῦ περιχαρδίου αἵμα- 
? » ^ , —- ὙΝ e * 

toc δι᾿ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως᾽. ὃ δὲ χυρίως ὃ ἐχ τοῦ εἴδους: ἣ μὲν γὰρ 
ὅλη χοινωνίας ἐστὶν αἰτία τοῖς πράγμασι, τὸ δὲ εἶδος διαφορᾶς. βουλό- 90 
υεῦϑα δὲ τοῖς ὁδρισμοῖς διαχρίνειν ἀλλήλων τὰ πράγματα. διὸ χἀνταῦϑα ὃ 
3 , , Ν 5 ld » 5 Ὁ e * - 

Ἀριστοτέλης βουλόμενος τὸν ἐχ τοῦ εἴδους αὐτῶν δρισμὸν ἀποδοῦναι οὐχ 
EY ας € , vl P [ks C c , -— ιν 3 2 X ' AN , 10 εἶπε “τί ἐστιν αὐτῶν ἑχατέρῳ τὸ ζῷον εἶναι (τοῦτο γὰρ τὸ συναμφότερον 

σημαίνει, τήν τε ὕλην xal τὸ εἶδος), ἀλλὰ τί ἐστιν αὐτῶν ξχατέρῳ τὸ 90 
Lr ὠφὈ ) v -2 - [4] FpY , δὲς e 

εΕειναι, τοὺτ εστι τι ἐστιν uo αὐτῶν χαῦ Q0 (φαᾶα εἰσιν. tya 

εἰσιν. ἀποδιδοὺς 
b - 

τὸν ix τοῦ εἴδους ὁρισμὸν δηλώσῃ" χατὰ τοῦτο γὰρ ζῷά 

OÉ τις χατὰ τί a τούτων ζῷον λέγεται, ἴδιον ἑχατέρου λόγον 

18 ἀποδώσει, ὡς ἀνωτέρω" ἡμῖν εἴρηται. 

p la6 Xovóvuua ὃς λεϊεταῦ ὧν «6 τ 

χατὰ τοὔνομα λόγος τῆς οὐσίας ὃ αὐτός, οἷον ζῷον ὅ τε Bl 
ἄνϑρωπος xal ὃ βοῦς. 

V 

Μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν περὶ τῶν ὁ 

20 συνωνύμων διαλαμβάνει. ἐχ δὲ τῶν ὁμωνύμων δήλη χαὶ ἣ περὶ τῶν 
συνωνύμων διδασχαλία: τὰ αὐτὰ γὰρ δεῖ 

μῶν εἴρηται, ὅτι οὐ μόνον ἐν ὀνόμασιν ἀλλὰ χαὶ ἐν ῥήμασίν ἐστιν ἢ συνω- 10 
, . Ὁ , * Wr re) - f , Η 

νυμία xol ὅτι ἐστὶ xal ἐν τοῖς συμβεβηχόσιν ἢ συνωνυμία: τὸ γὰρ ἀλλοι- 
οὖν ῥῆμα συνώνυμόν ἐστι: λέγεται γὰρ ἀλλοιοῦν xol 6 λευχαίνων χαὶ ὃ 

μελαίνων. xal τὸν αὐτὸν δὲ ὁρισμὸν ἐπιδέχοντοαι" ὁριζόμενοι! γὰρ τὸ ἀλλοι- τῷ σι 

οὖν φαμεν ὅτι τὸ ἔχον ἐν ἑαυτῷ ἀρχὴν μεταβλητιχὴν ἄλλου, ἡἣ ἄλλο. 15 

τοῦτο δὲ ἁρμόσει λέγειν xai ἐπὶ τοῦ λευχαίνοντος χαὶ ἐπὶ τοῦ μελαίνοντος" 

ἔχαστον γὰρ τῶν ἀλλοιούντων ἀρχὴν ἔχει ἐν ἑἕἑαυτῷ μεταβλητιχὴν τῶν 
5 , δ» Ἃ Ἂ Ἁ 3 , , * Ἁ “ » * jJ 

ἀλλοιουμένων. ἄλλο ὃν παρὰ τὰ ἀλλοιούμενα" εἰ γὰρ μὴ ἣν ἄλλο, οὐχ Gv 
» 

30 οὐδὲ ἠλλοίου: διὸ προσετέϑη τὸ “ ἄλλο. τῷ αὐτῷ Oi παραδείγματι 5 20 
^, ΄ C ιν, ὃς €- - , σ Ὁ - σ 1 Sox Ae , 

X£y prat ξΞπιτηοξς τῷ τὴηὺ ζῳου, tya oeten οτι τῇ οαὗτο Οοὐυνᾶται χαι 0U.00- 

1 ὥσπερ --- συναμφοτέρου (9) om. a 6 Ἄριστ.] De an. A 1 p. 403230 sq., ubi non 

ϑυμός, sed ὀργή sie definitur, error redit ad Ammon. in Porph. Isag. p. 57,19 sq. 

2 éx (ante τοῦ cuv.)] ἀπὸ F 9 λέγ. εἶναι coll. C ὃ. 4 λέγομεν ἃ 

9 ξέσιν F 5 ante ζέσις add. λέγων F 6 6 (alt.) om. Fa ( toig] τοῦ C 

8 τοὺς ὁρισμοὺς F ἀπ᾿ ἀλλ. a χἀντεῦϑεν C 8, 9 βουλ. ὁ ἀρ. 

coll. ἃ 10 ἑχάτερον ἃ 12 τί ἐν &x. (ἐστι post αὐτῶν coll.) ἃ 
ἑχάστω CF post αὐτῶν add. τὸ ζῴώω εἶναι F 14 ἑχάστου λόγον ἴδιον 

Ca 15 ἀνωτέρω] v. 6 ἡμῖν om. F l7 χατὰ τοὔνομα om. F 2] ἐπὶ] 

περὶ C 29. 24 ἀλλοιῶν CF 25 ἐπιδέχεται F 26 ἄλλου] εἰς ἄλλο a 
ἡ ἄλλο d» C 21 τοῦτο ---μελαίνοντος post ἡ ἄλλο (90) transponas. ἐπὶ (alt.) 

om. F 90 7 om. F 9l τὸ om. Ca 



94 PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. 126. 12] 

* 5» ' * iJ , 

vouoy εἶναι χαὶ συνώνυμον xac die xoi ἄλλο: ἐπὶ μὲν γὰρ ἀνθρώπου 2]: 
- " - - -- 

τοῦ ἀληϑινοῦ χαὶ τοῦ γεγραμμένου ὁμώνυμον τὸ ζ 
* xai βοὸς συνώνυμον. 

p.1212 Παρώνυμα δὲ λέγεται ὅσα ἀπό τινος διαφέρο οντα τῇ 55 
"“ ΄ 

5 πτώσε: τὴν κατὰ τοὔνομα προσηγορίαν ἔχει. 

Μετὰ τὴν τῶν ὁμωνύμων xat συνωνύμων διδασχαλίαν διαλέγεται περὶ 320 

τῶν παρωνύμων εἰχότως. ἐπε! δὴ ταῦτα σχολιωτέραν τὴν Gothos £ysv 21: 
-- , , 

τῶν γὰρ ὁμωνύμων χατὰ τὸ ὄνομα μόνον χοινωνούντων διαφερόντων Oi 
* ΄ , € ' ' a v 

χατὰ τὸν δρισμόν, xai τῶν συνωνύμων xal χατὰ τὸ ὄνομα xab χατὰ τὸν 
΄ - ww » , - 

10 ὁρισμὸν χοινωνούντων, ταῦτα οὔτε χατὰ τὸ ὄνομα χαϑάπαξ χοινωνεῖ οὔτε 

χαϑάπαξ διαφέρει. διυοίως xal χατὰ τὸν ὁρισμὸν χατά ct μὲν χοινωνεῖ 
ba ^ Ls 2 » ^ ἘΞ ὯΝ ἂς τς ς. LE LA : x : 

χατά τι oz οἰαφερξι. Οὐχ ἀνάγονται og ταῦτα ὑπὸ τὴν G συμ οχὴν τῶν 
— -- , ^ 

εἰρημένων τεσσάρων συζυγιῶν, τὴν τῶν ὁμωνύμων λέγω xai πολυωνύμων 
LH SH 

2 ἘΞ 
Ll W m. 

* e , 

xui συνωνύμων χαὶ ξτερωνύμων" 
* “-. e - - * 

15 τὴν χοινωνίαν τοῦ ὀνόματος χαὶ τοῦ ὁρισμοῦ T, χατὰ τὴν διαφορὰν ἀμφο- 
΄ τὸ ᾿ ' a , «9? e e - ἣν 

τέρων ἢ χατὰ τὴν xa ἕτερον μὲν χοινωνίαν χαϑ᾿ ἕτερον OE διαφοράν. 
b] * , -" ' - E ΄ y ΄ T«f em 3432 

ταῦτα οὔτε χαϑάπαξ χοινωνεῖ xac ἀμφότερα οὔτε χαϑάπαξ διαφέρει!, ἀλλ H 

^ » , v ' 

νων γὰρ ΧΟΡΟΣΈΗΡΙΞΟΡΕ ἭΡΩΣ xaxa. 10 

^ * ] - 2 * ^ , , M - 

οὐδὲ χαϑ’ ἕτερον ἀχριβῶς χοινωνεῖ, χαϑ' ἕτερον ὃξ διαφέρει, ἀλλὰ πῇ 15 
* - - ——MN ^ , b] ΡΣ  EZPS ΕΞ Ly ^Y "5 - E i d 

uiy χοινωνεῖ πῇ δὲ διαφέρει xac ἀμφότερα. τινὲς OE ἀξιοῦσιν αὐτὰ τάτ- 
- f, - , ^ » - , 

20 τεσϑα! μεταξὺ τῶν xs ὁμωνύμων wai τῶν συνωνύμων, διότι τῶν ὁμωνύμων 
Ἃ £ ν - 

χατὰ τὸ ὄνομα μόνον χοινωνούντων χατὰ Oe τὸν δρισμὸν ποτ ρ του τῶν 30 
» ΄ E ν 

ὃὲ συνωνύμων χοινωνούντων χατ᾽ ἀμφότερα, ταῦτα οὔτε χατὰ τὸ ὄνομα 
e ^ o - » 4 J * e , ΓΔ ^N - - , 

ἁπλῶς χοινωνεῖ οὔτε χατὰ τὸν ὁρισμόν. βέλτιον ὃὲ μεταξὺ τῶν συνωνύ- 
-μ ΄ τ ΄ 

μων χαὶ τῶν ἑτερωνύμων αὐτὰ τάττειν: τῶν μὲν γὰρ χοινωνούντων xac 
* , - ^ 3 , - 5" - 

25 ἀμφότερα τῶν ὃὲ xax ἀμφότερα διαφερόντων, ταῦτα μεταξύ πώς εἶσι, πῇ 25 
LI 

- , $? , 

μὲν χοινωνοῦντα πῇ ὃξ διαφέροντα xax ἀμφότερα. 
i 

᾿Ανάγχη ὃὲ ἐπὶ τῶν παρωνύμων τέσσαρα ταῦτα παρεῖναι, χοινωνίαν 
΄ , 5» 

πράγματος χαὶ διαφορὰν πράγματος, χοινωνίαν ὀνόματος χαὶ διαφορὰν περὶ 
3afys.i oA (Eg! cn codes Seer ἘΣ ΞῸ τὴν τελευταίαν᾽ συλλαβήν: εἰ γὰρ ἕν τι τούτων ἐλλείψει, οὐκέτι ἔσται 

90 πᾶρ ξ- 
M t -, ἂν ^ jJ ^t 1 -— 

«Ep! τὸ πραγχῃα χοϊνώνια, οἰαθορα 6-7 μη ἔσ τω. λέ 1o 

γυμον, ὡς ἐπὶ τοῦ πλάτανος χαὶ πλατάνιστος χαὶ uper. xai παρϑενιχή" τὸ 

Ld Ἁ A bi » , 3 ow ; Y ΞΞ ^N M L- 

youoy* EGO '(40 περί τὸ 0 y0U4. χοϊινών! αὶ χαὶ οἰαφηρα, εστῷ OZ X4 Tj 22r 

αὐτὸ γὰρ πρᾶγμα bx ἀμφοτέρων σημαίνετα', χαὶ ἔστ' ποιητιχὸν μὲν τὸ ὅ 

παρϑεν!χὴ xal τὸ πλατάνιστος, πεζολόγων ὃὲ τὸ πλάτανος wat PRA πάλιν 

35 ἔστω τὰ ἄλλα πάντα ἀχολούϑως, χοινωνία ὃὲ μὴ ἔστω περὶ τὸ πρᾶγμα, 

] χαὶ συν. εἶναι coll. F 2 τοῦ ἀληϑινοῦ om. Ca 2 τοῦ βοὸς C 

9 primum zai] πάλιν Ca χατὰ (tert. om. F 13 τὴν om. F 14 zai συν. καὶ 

ἕτερ. in mrg. suppl. ἘΞ 16 xot. μὲν coll. a 18 ἕτερα (priore 1.) C 

20 alt. τῶν om. Ca 21 μόνον om. CF 24 τῶν (ante ἕτερ.) om. F αὐτὰ 

ante μεταξὺ (22) coll. F τάττεσϑαι C 24. 25 κατ᾽ ἀμφ. χοιν. coll. F 32 οἷον 

ὡς C: οἷον a 92. 99 γὰρ αὐτὸ coll. Fa 94 pr. τὸ om. Ca πάλι» δὲ a 



PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. 1^12. 16] 25 
dd t. 

χαὶ ὁμοίως οὐχ ἔσται παρώνυμα, ὡς ἐπὶ τῆς “Ἑλένης xoi Ἑλένου πάλιν 22: 
ἔστω τὰ ἄλλα πάντα ἀχολούϑως, διαφορὰ ὃὲ μὴ ἔστω χατὰ τὴν τελευ- 10 

ταίαν συλλαβήν, ὡς ἐπὶ τῆς μουσιχῆς (ἐπιστήμης) χαὶ μουσιχῇς γυναιχός" 

ὁμώνυμα γὰρ ταῦτα xal οὐ παρώνυμα. πάλιν τὰ μὲν ἄλλα ἔστω, μὴ 

5 ἔστω δὲ χοινωνία τις περὶ τὸ ὄνομα, χαὶ οὐχ ἔσται παρώνυμα, ὡς ἐπὶ 
τῆς ἀρετῆς xal τοῦ σπουδαίου" οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς λέγεται ἐνάρετος, 15 

διότι οὐδὲ ἐν ὀνείρου ἴχνει τούτου οἱ παλαιοὶ μέμνηνται, ἀλλὰ τοὐναντίον 
χαὶ χαχόσημον ἴσασιν οἱ ποιηταὶ τὸ ὄνομα" 

alvapévr, τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ; 

10 φησὶν “Ὅμηρος ἀντὶ τοῦ ᾿ ὦ ἐπὶ χαχῷ τὴν ἀρετὴν ἔχων. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπὸ 
τῆς σπουδῆς ὃ σπουδαῖος, ἥτις ὁμοίως ἐπί τε χαχίας χαὶ ἀρετῆς λέγεται, 30 

ὃ δὲ σπουδαῖος μόνος ὁ ἐνάρετος: ὥστε χατὰ μὲν τὴν φωνὴν ἐχ τοῦ 
σπουδὴ παρῆχται τὸ σπουδαῖος, χατὰ δὲ τὸ σημαινόμενον οὐχέτι, ἀλλ᾿ ἐχ 
τῆς ἀρετῆς. Ὁ διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν τὴν χατὰ τοὔνομα προσηγορίαν 

τῷ Φ 
Ἢ » ἢ , , , M 9 , bil [rd 5 * *, , 

15 ἔχει τὴν χοινωνίαν ἐδήλωσε τοῦ ὀνόματος. T, οὕτως" εἰρηχὼς ἀπό τινος 

τὴν χατὰ τὸ πρᾶγμα χοινωνίαν xat ἑτερότητα ἐδήλωσεν - εἰ γὰρ ἀπό τινος, 
ἸΝ σον σ Y. ' , * 2 - DNE 5 , ^N e δῆλον ὅτι ἔχει τινὰ χοινωνίαν πρὸς ἐχεῖνο, εἰ δὲ ὅλως ἀπό τινος, δῆλον ὅτι 
χαὶ δια A T c ^ S) S ς SES » 5 , - 2 £^ LA SEN 0 30 φέρει: εἰ γὰρ μὴ διέφερεν. οὔτε ἀπό τινος ἐλέγετο, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ 
πρᾶγμα. εἰπὼν δὲ διαφέροντα τῇ πτώσει ἐδήλωσε τὸν μετα σχημα- 22v 

20 τισμὸν τῆς τελευταίας συλλαβῆς. διδάσχει 0& περὶ τῶν παρωνύμων ὃ 
5 

᾿Αριστοτέλης ὡς χρησιμευόντων χαὶ αὐτῶν εἰς τὴν περὶ τῶν χατηγοριῶν 
διδασχαλίαν. 

Ρ. 1110 Τῶν λεγομένων τὰ μὲν χατὰ συμπλοχὴν λέγεται, τὰ δὲ 

ἄνευ συμπλοχῆς" τὰ μὲν οὖν χατὰ συμπλοχὴν οἷον ἄνϑρωπος à 

35 τρέχει, ἄνϑρωπος νιχᾷ, τὰ δὲ ἄνευ συμπλοχῇς οἷον ἄνϑρωπος, 
βοῦς, τρέχει, νιχᾷ. 

Ἔντεῦϑεν εἰσβάλλει εἰς τὴν τῶν χατηγοριῶν διδασχαλίαν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
τὸ τῆς χατηγορίας ὄνομα λέγεται χαὶ ἐπὶ πραγμάτων x«i νοημάτων χαὶ 10 

ὃ ἐπιστήμης ÀÁmmon.: om. CFa 4 πάλιν δὲ C 7 οὐδὲ om. C 8 «oi 
om. à 9 aivapécn ...] Hom. IL 31 τίς. CFa 10 φησὶν “Ὅμηρος 
om. Ca τοῦ om. O ὦ om. Ca 11 τῆς] τοῦ Ἢ ἀρ. xal χαχ. 

coll. F 12 ὃ (alterum) om. F 14 ante διὰ defectum signavi: ὁ ᾿Αριστοτέλης 

διὰ ταύτης τῆς ῥήσεως ἠνίξατο τῶν τεσσάρων διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰπεῖν “ἀπό τινος" ἐσήμανεν 

ἡμῖν τὴν κοινωνίαν τοῦ πράγματος χαὶ τὴν διαφοράν (τὰ γὰρ ἀπό τινος προελϑόντα ἀνάγκη 

χαὶ χοινωνεῖν χαὶ διαφέρειν τούτου, ἐξ οὗ ἐστιν), διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν “διαφέροντα τῇ πτώσει" 
ἐσήμανεν ἡμῖν τὴν ὀνομάτων διαφοράν, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν “τὴν χατὰ τοὔνομα προσηγορίαν ἔχει 

ἐδήλωσεν τὴν τοῦ ὀνόματος κοινωνίαν Olymp. xut. οὔνομα CF 15 7) οὕτως---συλλα- 

βῆς (20) in mrg. suppl. F post εἰρηκὼς add. ὅτι ἔχει τινὰ χοινωνίαν πρὸς ἐχεῖνο a 

11 τινα] τὴν F post ἐχεῖνο add. χαϑὰ ἐξ αὐτοῦ ἃ 18 οὔτε] οὐχ a; an οὐδὲ ὃ 

18. 19 ἀλλ᾽ --- πρᾶγμα om. Ca 21 ὡς om. ἃ περὶ om. C 21 περὶ τῶν 
κατ. ἃ 28 λέγεται om. ἃ τῶν πρ. F 



20 PHILOPONI IN CATEGORIARUM ες. 2 [Arist. p. 1416] 

“ἕο χαὶ αὐτὸ τὸ ποῦΎ T ler won Th v LU -nig99 φωνῶν (λξγεται («p xat αὗτο τὸ Tcp o. "rue ua χατ crop χαι τὸ vor uu το περι aav 

τοῦ πράγματος χαὶ αὐτὴ f, φωνή), πρότερον παραδίδωσι τὴν τῶν φωνῶν 

διαίρεσιν. εἰ δὲ ἐνταῦϑα μὲν περὶ φωνῶν διαλέγεται xal φωνῶν οὐχ 
x ΄ σ ςς » * - 

aor. pup pui δὲ ὕστερον Er πραγμάτων, ὅταν λέγῃ “τῶν ὄντων τὰ 15 
P eo - 

" 7, δῆλον Ow χαὶ περὶ τῶν μεταξὺ νοημάτων 
2» “- e ^5 

οἰεῖται τὸν τς ὥστε xai ἐξ αὐτῶν τῶν ῥητῶν πρό UR. τοῦ βιβλίου 
b -- ν ^ ^ 

σχοπός. διαιρεῖ δὲ τὰς φωνὰς εἰς τε τὰς a. x τὰς GovÜÉcouc, xal 
, 

0 

gi [4 ἝΝ 

ἁπλᾶς μέν φησι τὰς ἁπλοῦν gupuxipsee T[ ἢ οὐσίαν T, ἐνέργειαν 90 
i 

bi ^ Q4 ὯΝ Ἐξ, ϑετό - 3 τ Ὡς 

ἢ πάϑος, συνθέτους δὲ τὰς σύνϑετόν τι σημαινούσας χαὶ συμπλεχούσας 
" - ^ ΄ ε τ᾿ ΄ , 

10 οὐσίαν ἐνεργείᾳ T, πάϑει, ὡς Σωχράτης τρέχει (τοῦτο γὰρ σύνϑετον) xai 

Σωχράτης ἢ βοῦς (ταῦτα γὰρ ἁπλᾶ). οὐ πᾶσα 0i ἁπλῇ φωνὴ ἁπλοῦν 

πρᾶγμα σημαίνει, οὐδὲ σύνϑετος διπλοῦν. σύνϑετος μὲν οὖν φωνὴ ὡς τὸ 9 

"Apetog πάγος xai Κόραχος πέτρα; ἀλλὰ τὸ ὑπ’ αὐτῶν σημαινόμενον 
ἁπλοῦν, ej δὲ ἁπλῆ ὡς τὸ τρέχω ecc xal πάντα τὰ τοῦ πρώτου 

15 χαὶ δευτέρου προσώπου ῥήματα, χαὶ τοῦ τρίτου ὅσα ἐπὶ ὡρισμένου προσώ- 
M M e [4 M iJ ^ 

ποὺ φέρονται, ὡς τὸ βροντᾷ wal ἀστράπτει xoi Ost (6 Ζεὺς | γὰρ δη- 23r 
1 ? ri i 

»Ἥ ΄ - ς΄ - »"Ἥ wN , 

λονότι): ταῦτα γὰρ πάντα τῇ φωνῇ ἅπλᾶ, τῷ δὲ σημαινομένῳ σύνϑετα" 
s M 

οὐσίαν γάρ τινα σημαίνει συμπεπλεγμένην ἐνεργεία. φασὶ ὃξ ἐπὶ τῶν τρί- 
,F 

των προσώπων μὴ πάνυ ἐμφαίνεσθαι τὴν οὐσίαν διὰ τὴν ἀοριστίαν τοῦ 
20 ῥήματος, διὸ μόνα τὰ τος μένον πρόσωπον σημαίνοντα παρέλαβον. ἀλλ ὅ 

εἰ χαὶ μὴ ὡρισμένην οὐσίαν τὰ τρίτα πρόσωπα τῶν ῥημάτων σημαίνει, 

ἀλλ᾽ οὖν πάντως οὐσίαν τινὰ δηλοῖ τὴν ἐνεργοῦσαν ἢ πάσχουσαν: ὥστε 
Aj πάντως τὰ τρίτα πρόσωπα τῶν ὀριθτυτῶν Bo φωνῇ μὲν ἁπλᾶ ἐστι LI 

, ^X , e -2 m c b σημαινομένῳ δὲ σύνϑετα- 6 γὰρ λέγων “ τρέχει᾽ T, vu! δῆλον ὅτι τινὸς 10 
95 χατηγορεῖ τὸ νιχᾶν ἢ τὸ τρέχειν. πάντως οὖν καὶ ἐν τοῖς τρίτοις ἢ οὐ- 

, - δ ^ σία συνευφαίνεται, εἰ xol ἀορίστως. ὅμως γοῦν ὃ ᾿Αριστοτέλης διὰ τὸ μὴ 
ὡρισμένως ἐμφαίνεσθαι τὴν οὐσίαν ὡς ἁπλᾶ τὰ τοιαῦτα παρείληφε. χυ- 15 

ρίως δὲ ἁπλᾶ dv εἴη ῥήματα. τὰ ἐνέργειαν μόνην T, πάϑος δηλοῦντα, 
ἄνευ τοῦ ἐνεργοῦντος ἢ πάσχοντος, οἷον τύπτειν τύπτεσϑαι. οὐ δεῖ οὖν τῇ 

80 συνθέσει Tj τῇ ἁπλότητι τῶν φωνῶν τὰ ἁπλᾶ ἢ σύνϑετα χρίνειν πράγματα, 
5 BR τὶ Ld - * , " e] 3 λὶ 5 * iJ J ^ ΄ 

ἀλλ ἐξ αὐτῶν τῶν σημαινομένων. ἀλλὰ xai αὐτὰς τὰς φωνᾶς χᾶν σὺν- 90 

ἐὰν ἁπλοῦν πρᾶγμα Expalaius ἁπλᾶς bo δυοίως xal 
. τὰς ἁπλᾶς συνϑέτους, ἐὰν σύνϑετον σημαίνωσιν: εἰ pum p περὶ φωνῶν 

υόνων διελεγόμεθα χαὶ τοῦ ποσοῦ τῶν duse tun εἰχότως χατὰ τὸ ποσὸν 
35 zu σύνϑεσιν ὡριζόμεϑα, ὡς xol oi γραμματιχοί, εἰ Oi ὡς περὶ σημαινου- 95 

4 λέγῃ] p. 1320 9 x«i om. Ca διαιρεῖται ἃ 8 φησι] φωνὰς C 9 χαὶ 

συμπλεχούσας Om. ἃ 10 οὐσία ἃ 12 σύνϑετον (pr. 1.) € 13 post πέτρα 
add. καὶ νέα πόλις a 15 ante ὅσα add. καὶ F 16 γὰρ om. F 11 τῇ μὲν à 

φωνῇ] προφορᾶ Ca 18 σημ. τινὰ coll. F φαμὲν C 18. 19 τριῶν a 

19 ἀοριστότητα Fa 20 παρέλαβον scripsi: παρέλαβεν CF: παρελάβομεν a 32 δηλοῖ 

om. F TE πάσχ. add. δηλονότι): σημαίνει a 24 7, om. C 25 τὸ (alt.) om. Ca 

26 ἐμφαίν. (superser. συμ) C: ἐμῳ. a εἰ χαὶ] χἂν C οὖν C 28 ἂν ἁπλᾶ 

coll. C ante ἐνέρ. add. ἢ a 29 ἐνεργητοῦ Ca 32 ἐὰν] xai C σημαί- 

νουσιν F 94 διαλεγ. F τὸ om. C 39 xai om. F 



X AP 

SUPE US 

PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 2 [Arist. p. 1216] 2n 

σῶν διαλεγόμεϑα, χατὰ τὰ σημαινόμενα, δεῖ χρίνειν xal τὰς c are τὸ 93r 
γὰρ ἱππεύς οὐχ ἁπλοῦν τι δηλοῖ" σημαίνει γὰρ τ t ; 

΄ » ' Y e M , , - id 
χαϑήμενον ἀνϑρωπον xci τὴν ἱππιχὴν τέχνην. οὐχ ΣΝ οὖν λεχτέον 

s cl Qi -- τὴ zl o x 8 c e x ΓΟ 

᾿ς 

γι: Ι͵ 

e s o2 2 x € c a τ "€ 2S ὩΣ 0 I e Φ τὴν φωνὴν ἀλλὰ σύνϑετον, ὡς χαὶ τὸ Νεάπολις, ἐπ 
5 οὐ σύνϑετον ἀλλ ἁπλῆν. | 

^ ^N , e As M 2 Ἁ — Ay »-- NE EN - 

Τὸ δὲ λέγεται ἁρμόζει xal ἐπὶ τῶν πραγυμάτων xoi ἐπὶ τῶν vor-93* 
υάτων χαὶ ἐπὶ τῶν ἐστ ἔγονται γὰρ xai τὰ πράγυατα λέγεσϑαι, ἀλλ᾽ 

ὡς σημαινόμενα, χαὶ τὰ "EUR: δμοίως λέγεσϑαι, ἀλλ᾽ ὡς ἐξαγγελλόμενα, 

[211 λέγονται OE xal ai φωναὶ λέγεσϑαι, ἀλλ᾿ ὡς προφερόμεναι. 

10 Διὰ ποίαν δὲ αἰτίαν τὰ χατὰ συμπλοχὴν προτάττει τῶν ἄνευ συμπλο- 
νυ xTc; λέγομεν ὅτι ἀγαπητὸν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει ἐκ τῶν ἀτελεστέρων x i5 egious τ (Qt Ἢ ρ τιν φ iOSt & τ τελξ cepo Lo 

συνθέτων ἐπὶ τὰ ἁπλούστερα xai τελειότερα προϊέναι: τὰ γὰρ σύνϑετα 
υᾶλλον συνήϑη ἡμῖν χαὶ γνωριμώτερα. οὕτω γοῦν xai ὃ παῖς εἶραι μὲν 10 

ἰπεῖν ᾿Σωχράτης περιπατεῖ οἶδε. τοῦτον ὃὲ ἀναλῦσαι εἰς τὸ 
ὔ ἰς τὰ στοιχεῖα οὐχ- 

λόγον χαὶ 

15 ῥῆμα xal τ 
ἔτι. οὕτως οὖν xol fusis; ἄνϑρωπον περιπατοῦντα ἰδόντες πρότερον ἔγνω- 
μεν τὸ ὅλον τοῦτο, ἄνϑρωπον περιπατοῦντα, xal οὕτως ἀναλύομεν αὐτὸν 15 

ὄνομα χαὶ ταῦτα εἰς συλλαβὰς χἀχείνας ε 
δόντ 

εἰς οὐσίαν χαὶ ἐνέργειαν. χαὶ πῶς οὖν τς ἀνωτέρω δεῖν ἄρχεσϑαι 
ix τῶν ἁπλουστέρων, ὡς τῶν συνθέτων οὐ Trocihisopévav μὴ xposivo- 

20 σμένων τῶν ἁπλῶν, xat διὰ τοῦτο δεῖν gogo "pp τῶν ἁπλῶν φωνῶν 

διδασχαλίαν τῆς τῶν συλλογισμῶν ; λέγομεν οὖν ὅτι ἐφ᾽ ὧν ὁμοίως ἀγνο- 30 

οὖὗνται xal τὰ ἁπλᾶ xal τὰ σύνϑετα, δέον ἐκ τῶν ἁπλουστέρων ἄρχεσϑαι" 
e , - M ' , M e b! , - M e e » , 5 

extet ὑξν γὰρ ouotos χαὶ ὁ συλλογισμὸς ηγνοόξιτὸο xat αἱ ἁπλαῖ φῶώναι, £v- 

e ταῦϑα δὲ γνωριμώτερα τὰ συνθετώτερα, διὸ ἐχ τῶν υνωριμωτέρων ἄργε- ἢ i i ΓῚ LA 
NJ 

σϑαι δεῖ τῆς διδασχαλίας" ὥστε ἐχεῖ μὲν ἐλέγομεν ἐχ τῶν ἁπλουστέρων 25 
» QN M , - ^ S , 3 m ^N 2 - Q ἄρχεσϑαι διὰ τὸν τρόπον τῆς διδασχαλίας, ἐνταῦϑα ὃὲ ix τῶν συνῦε- 

τῷ σι 

τωτέρων διὰ τὸν τρόπον τῆς γνώσεως. ἔστι ὃὲ xal ἄλλη αἰτία τοῦ προ- 
ud , - - e - a , , ^N ' a » Ὁ 

τετάχϑαι ἐνταῦϑα τῶν ἁπλῶν τὰ σύνθετα" ἐπειδὴ γὰρ τὰ ἄνευ συμπλοχῆς 

μέλλει διαιρεῖν, διὰ τοῦτο ὕστερον ταῦτα εἶπεν, ἵνα | εὐϑέως αὐτῶν ποιή- 24r 

30 σηται τὴν διδασχαλίαν. e δὲ ταῦτα διαιρεῖν. ὅταν εἴπῃ Oy ἄνευ i [ h i ? ' 

το: λεγομένων᾽᾽. ἐξεπίτηδες δὲ ἐπὶ τούτων δύο ὀνόματα τάττει 
, 

t 
xai δύο ῥήματα ἐφεξῆς, ἵνα μή τις ὕστερον παραχολουϑήσῃ πλάνη. 

4 

1 τὸ σημαινόμενον ἃ δεῖ en διαχρ. C 8 ὁμοίως om. Ca 10 δὲ] οὖν a 

11 ante λέγ. add. χαὶ Ca 12 τελεώτερα C 13 εἴραι] οἷδε C 14 xai om. € 

οἷδε — 0i] οἷδε δὲ οὐχέτι τοῦτο (sic) C 14. 15 εἰς ὄνομα xo ῥῆμα a 

15 χἀχεῖνα Fa τὰ om. Ca 15. 16 οὐχέτι om. C 16 ἰδόντες om. C 

11 αὐτὸν om. C 18 xai (alterum) om. € ἐλέγ. ἀνωτέρω] p. 12,28 19 àx] 

ἀπὸ à 20 δεῖ C 21 τῆς τῶν συλλ. om. F (τῆς τῶν cuvüécov in mrg. suppl.) 

21. 22 ἀγν ἄδηλα F 29 ταῦτα ὕστ. coll. ἃ 80 ταῦτα] αὐτὰ F εἴπῃ] 
p. 1525 90. 31 χατὰ μηδεμίαν συμπλοχὴν Arist. 32 παραχολουϑήσει F 



Μέλλων τὴν εἰς δέχα διαίρεσιν τῶν πραγμάτων ἡμῖν cursu id 10 

πρότερον ἐχτίϑεται τὴν εἰς τέσσαρα τούτων διαίρεσιν: παραδοὺς ᾿ς πρό- 

τερον τὴν εἰς δύο τῶν φωνῶν διαίρεσιν πρόεισιν ἐπὶ τὴν τετραδιχὴν ταύ- 
ὧι 

τὴν τομὴν εἰχότως: ὃ γὰρ δύο ἀριϑμὸς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ πολυπλασιαζόμενος 
E " , ^N ΄ Y , y E aC EY 

ποιεῖ τὸν τέσσαρα. μετὰ δὲ ταύτην τὴν διαίρεσιν παραδώσει τὴν εἰς δέχα" 1ὅ 

jusvoc ἀριϑμὸς συντιϑέμενος μέχρι τοῦ τέσσαρα 
* , 

Ἁ 

RT 3, ὩΣ Ὁ — -.] - 

Ὁ γὰρ «xo μοναῦος py 
- P4 P , » H “-ὠ 

ποιεῖ τὸν δέχα" αἱ β΄ γ΄ δ΄, χαὶ γίνονται δέχα. ἄλλως τε ἐνταῦϑα μὲν συμ- 
- , MJ M 

10 πεπλεγμένην τὴν τῶν πραγμάτων ποιεῖται VUE (συμπλέχει γὰρ τὸ 90 

χαϑόλου τῇ οὐσίᾳ xol τῷ συμβεβηχότι, ὁμοίως δὲ xoi τὸ μεριχὸν τοῖς 

αὐτοῖς), ἐχεῖ δὲ χατὰ ἄρϑρα xal ἁπλουστάτην ποιεῖται τὴν τομὴν μηδὲ 
5 σ σ ν , b , Mr, ^ 

μηδενὶ συμπλέχων, ἀλλ᾿ ἕχαστον ὅπως ἔχει φύσεως διδάσχων, ἰδίᾳ μὲν ? 4 A 

περὶ τῆς οὐσίας. ἰδίᾳ δὲ xal οὐ χοινῶς περὶ τῶν συμβεβηκότων ἑχάστου. S5 
^ , M - * ^ , 

15 χατὰ διαφόρους οὖν ἐπιβολὰς τῆς τῶν ὄντων γινομένης διαιρέσεως εἰχότως 
, ν ic d 

ιαιρέσεως τιήματα διάφορα γέγονεν. ἔστιν οὖν ἢ προχειμένη 

στιν οὐσίαι τὰ δὲ 

x 5 cel Ὡ- e uA o2 

P 4 τὸ , - , ^ ra 

τῶν ὠντῶν οιαιρεσις τ το ἰαύτη" τῶν ὄντων, φησι, τα υὑξν 

συμβεβηχότα, πάλιν τῶν ὄντων τὰ τὸ ἐστι χαϑόλου τὰ E μεριχά. τεσσά- 30 
T , , , - , 

ρων οὖν τούτων ὄντων τμημάτων xoi σύνδυο λαμβανομένων ἐχ τῆς τού- 24v 
20 τῶν συμπλοχῆς γίνονται συζυγίαι ἕξ, δύο μὲν ἀνυπόστατοι, αἱ τὰ ἐναντία 

ζευγνύουσαι. αἵ δὲ λοιπαὶ τέσσαρες συνιστάμεναι: τῶν γὰρ ὄντων τὰ μέν 

εἰσι χαϑόλου οὐσίαι τὰ Oi χαϑόλου συμβεβηχότα. xoi τὰ μὲν μεριχαὶ 5 
*, , ^ r s c , Y ^ 

οὐσίαι τὰ δὲ μεριχὰ συυβεβηχότα, ὡς τὸ ὑποχείμενον ἔχει διάγραμμα" 

οὐσία ἀσύστατον συμβεβηχός 

οὐχ ἐν ἐν ὑπο- 
ς , ὑποχειμέ- χειμένῳ 

wo xal xai οὐ 

xaW ὑπο- xa ὑπο- 

χειμένου χειμένου 

χαϑόλου ἀσύστατον μερικόν 

1 λέγ. τινος coll. C 6 ἑαυτὸν Ca X τὴν διαιρ. ταύτην coll. F 8 dpi. dpy. 

coll. C 9 γίνεται Fa 9. 10 συμπλεχομένην F 10 τὴν om. a ante 

ποιεῖται add. ταύτην Fa 12 τομὴν ser. supra διαίρεσιν F 14 prius περὶ om. F 

o9 om. F ἑχάστῳ ἃ 15. 10 εἰχότως — διαιρέσεως om. F lY οὐσία Ca 

18 xe πάλιν F 20 ἀσύστατοι a 22. 29 καὶ τὰ --- συμχεβηχότα om. C 

23 figuram recepi ex Εἰ, nisi quod quater συνίσταται addidit. codex C ad angulos exhibet 
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ἀλλ᾽ si μὲν ταύταις ταῖς φωναῖς ἐχρήσατο ὃ ᾿ἈΑριστοτέλης, σαφὲς dy ἣν 25r 
τὸ λεγόμενον, ὃ δὲ τὴν ἀσάφειαν ἐπιτηδεύων διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν 5 

ἑτέροις ἐχρήσατο ὀνόμασιν, οἰχειοτέροις μὲν τῇ τῶν σημαινομένων φύσει, 
E ΄ - - » - 
ἀσυνήϑεσι δὲ τοῖς πολλοῖς xai ταύτῃ ἀσαφεστέροις. τὸ μὲν οὖν συμβεβη- 

5 χὸς χαλεῖ ἐν ὑποχειμένῳ, τὴν δὲ οὐσίαν οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ, τὸ 
^N , ) (d , Ἁ ^N ' 5 ? , ὃὲ χαϑόλου xa 0' ὑποχειμένου, τὸ δὲ μεριχὸν οὐ xaÜ' ὑποχειμέ- 10 

you. xai διὰ τί μὲν τὸ BUDE DUR χαλεῖ ἐν ὑποχειμένῳ, δῆλον (αὐτὸ 
) γὰρ χαϑ' αὑτὸ ὑποστῆναι οὐ δύναται, δέεται ὃὲ ἄλλου πρὸς ὕπαρξιν, τοῦτ 

ἔστιν οὐσίας), τὴν ὃὲ οὐσίαν οὐχ ἐν ὑποχειμενῳ (οὐ γὰρ δέεται ἑτέρου 
10 πρὸς ὕπαρξιν), τὸ δὲ χαϑόλου χαϑ᾽ roe διότι δέεται τῶν μεριχῶν 15 

οὐ πρὸς ὕπαρξιν ἀλλὰ πρὸς χατηγορίαν (μὴ γὰρ ὄντων τῶν μεριχῶν οὐχ 
ἔχει τὸ χαϑόλου xatd τινος χατηγορηϑῆναι), τὸ Oi μεριχὸν οὐ χαϑ᾿ ὕπο- 

χειμένου, διότι xà χατὰ μέρος χατ᾽ οὐδενὸς ἄλλου χατηγορεῖται. 
^ , 

Διὰ τί τὴν οὐσίαν ἐκάλεσεν οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ xal μὴ ὑποχεί- 20 
- S OS [4 , ΟΣ " , ANC. κι 5 Ee T Ne 

15 μενον, εἴ γε ὑπόχειται vois συμβεβηχόσι πρὸς ὕπαρξιν; ἐροῦμεν οὖν πρὸς 

τοῦτο ὅτι πρῶτον μὲν οὐ πᾶσα οὐσία ἐστὶν ὑποχείμενον: οὐ γὰρ δήπου 
ἢ ϑεία οὐσία ἐστὶν Ümoxs(usvov* οὐδὲν γὰρ αὐτῇ συμβέβηχεν: οὐχοῦν οὐχ 

ϑ " , [4 , Ass -Ὁ- , [4 

dy χληϑείη ὑποχείμενον. εἰ οὖν χοινῶς ὠνόμασε τὴν οὐσίαν ὑποχείμενον, t2 [21 

5 /, δὰ , , Nu 7 ^N e Y 4 » οὐ συμπεριέλαβε τὴν ϑείαν οὐσίαν. δεύτερον OE ὃ xol μάλιστα χυριωτάτη 

20 ἐστὶν αἰτία, διότι τῶν διαιρέσεων εἰς τὰ ἀντιχείμενα γινομένων αἱ μέν 
εἰσι φυχταὶ αἱ δὲ ἄφυχτοι, xal φυχταὶ μὲν αἱ εἰς τὰ ἐναντία γινόμεναι 80 

ἄφυχτοι δὲ αἱ χατὰ ἀντίφα)σιν: ἐπειδὴ γὰρ τῶν ἐναντίων τὰ μὲν ἐστιν 25v 
y * » "» ΄ * ΄ By ΄ 

ἔμμεσα τὰ δὲ ἄμεσα, ἀνάγχη τὴν εἰς τὰ ἐναντία γινομένην διαίρεσιν ἐπὶ 

τῶν ἐμμέσων μὴ ἄφυχτον εἶναι. ἔμμεσα δέ ἐστιν ἐναντία οἷον λευχὸν 
Y ΄ [4 ΄ 1 , y 1 ' , 1 ι M 

xal μέλαν, ὑγεία xal νόσος" ἔστι γὰρ μεταξὺ λευχοῦ xai μέλανος τὸ φαιὸν 5 οὗ 
A 15 ' ' ΄ ΝΠ ΠΝ, , EMO Y 1 

το ἐρυϑρὸν χαὶ πάντα τὰ ἄλλα χρώμᾶτα, μξεταςυ οξ ὑγείας χαι γόσου το 

Χ 

2 

τῷ σι 

Ὰ 

παρὰ τοῖς ἰατροῖς λεγόμενον οὐδέτερον: τὰς γὰρ ἐχ νόσου ἀναλήψεις οὔτε n i 1 

ὑγείας εἶναί φασιν (οὐ γὰρ τὰ τῶν ὑγιαινόντων ἐνεργοῦσιν) οὔτε νόσους 
(τῆς γὰρ νοσοποιοῦ αἰτίας ἀπηλλαγμένοι εἰσὶν οἱ ἀναλαμβάνοντες)" οὐχοῦν 10 

80 μέσον τί ἐστι νόσου χαὶ ὑγείας ἢ ἀνάληψις. ἄμεσα δὲ τὸ περιττὸν χαὶ 
τὸ ἄρτιον, εἴπερ ὅλως ὡς ἐναντία ταῦτα ἀντίχειται (ἐδείξαμεν γὰρ ἡμεῖς 
ἐν ἄλλοις ὅτι οὐχ ἔστιν ἐναντία), πάλιν τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἄλογον ἀμέσως 
ἀντίχεινται, οὐδ᾽ αὐτὰ ἐναντία ὄντα. ὥστε τὰ χυρίως ἐναντία πάντα ἐστὶν 15 

«a^ ὑποχειμένου, οὐ καϑ'᾿ ὑποχειμένου, ἐν ὑποχειμένῳ, οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ, ad lineas συμ.- 
βεβηχότα καϑόλου, {μεριχαὶ» οὐσίαι, μερικὰ συμβεβηκότα, αἱ καϑόλου οὐσίαι; cum F levibus 

neglectis congruit ἃ l post φωναῖς add. aig ἡμεῖς a 1. 2 σαφὲς --- Aeq.] καϑόλου 

οὐσίαν, καϑόλου συμβεβηχὸς, μεριχὴν οὐσίαν, μεριχὸν συμβεβηκός, πραγμάτων ἂν μεν ἀπαλλα- 

γέντες, ὡς σαφοῦς ὄντος τοῦ λεγομένου ἃ l ἦν ἂν coll. F 2 sip. αἰτίαν] p. 6,22 

9 οἰχειοτέρων F ὃ χαλῶν C 1 μὲν om. C 8 οὐ δύν.] ἀδύνατον F δεῖται (ubi- 

que) ἃ 9 τὴν δὲ οὐσίαν om. F alt. οὐ] οὐδὲ ἃ 12 κατηγορηϑήσεται F 
13 χατηγοροῦνται à 15 οὖν om. O 11 ἐν αὐτῇ Ca 11. 18 οὐχ ἂν οὖν (οὐχοῦν 
om.) € 19 ob suppl. F? συμπεριελάμβανε Ca 22 εἰσιν C 28 τῶν 

om. Ὡς 29 ἀναλαμβανόμενοι ἃ 81 τὸ om. ἃ ὅλως om. F 

21. 32 ἐδείξαμεν .. ἐν ἄλλοις] quibus locis nescio 92 ἄλλω F 33 ἀντίχειται Fa 
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» 
t x [0] n τὰ ἐναντία διέλοι τὰ ὄντα λέγων τῶν ὄντων τὰ 95" Ἔ € [oJ C1 n [0] τις οὐ 

^ 

y εἶναι λευχὰ τὰ δὲ μέλανα. ἀνάγχη διαφεύγειν αὐτὸν πάντα τὰ ἐν 
LI ΄ 

E 

ὥς Q^ "TE Go χρώματα, οὐ μόνον OE ἀλλὰ xal τὰς οὐσίας τὰς 

μάτων, οἷον ἀέρα ψυχὴν ἄγγελον. ἀλλ᾿ οὐδὲ αἱ ε 
, NM E —— 

5 χειμένων εἴδη διαιρέσεις τὸ ἄφυχτον ἔχουσι, πλὴν τῶν χατὰ ἀντίφασιν 
΄ - » , m p. τὸ NR A cT ^ RN 30M 

μόνων γινομένων, οἷον εἴ τις λέγοι τῶν ὄντων τὰ μὲν εἶναι δεξιὰ τὰ δὲ 

ἀριστερά, T, τὰ μὲν δεσπότας τὰ δὲ δούλους, τὰ μὲν πατέρας τὰ δὲ 95 
δ Λα, v AJ n ^ , »-7 » , MJ , 

υἱούς: ἔστι γὰρ ἃ xai τούτων οὐδέν ἐστιν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ εἰ χατὰ στέ- 
A - »y 

prot» xoi ἕξιν ἢ διαίρεσις γίνοιτο, οἷον st τις λέγοι τῶν ὄντων τὰ μὲν 
UN -2 ES ^X Q) es - - ΠΝ x σι Ad ^ S" » me ^ ^ 

10 τυφλὰ εἶναι τὰ δὲ βλέποντα, T, τὰ uiv σοφὰ τὰ δὲ ἄσοφα" ἕξις γὰρ xal T 
^ - , , P1 ^A ^ cR * 

y δεχτιχῶν μόνων λέγεται, τὸ δὲ τὴν ἕξιν μὴ x E 

€&a ε) τ ἐστερῆσϑαι λέγεται ταύτης. ob [πάντα τὰ ὄντα 90τ 
^ ΄ 

ΐ ιαιρεῖ ἢ ἕξις xal ἢ στέρησις, χωρὶς εἰ μὴ ἰσοδυναμοίη ἐπί τινων τῇ ἀν- 
΄ » 9 

τιφάσει, ὡς ἔχει τὸ σῶμα xal ἀσώματον: οὐδὲν T6 ἐστι τούτων μεταξύ" 

15 ταὐτὸν γὰρ δύναται τῇ ἀποφάσει τῇ οὐ σῶμα τὸ ἀσώματον. μόνως οὖν 

φι 

΄ M a 2 y , - P 4 ^ x e Li 

ἢ xaxà ἀντίφασιν διαίρεσις (otov εἴ τις λέγοι τῶν ὄντων τὰ μὲν εἶναι λευχὰ 
τὰ δὲ cn λευχά) πάντα τὰ ὄντα ce er xal γὰρ τὸ φαιὸν οὐ λευ- 
χόν. xai τὸ ξανϑὸν χαὶ τὸ Le ὁμοίως. ἀλλὰ xal ψυχὴ οὐ λευχὴ xoi 

ἄγγελος οὐ λευχός: οὐδὲ 1ὰρ ὅλως χρῶμα πέφυχεν bebe xai 6 τὸ 
20 Πλάτων δὲ τὴν διαιρετικὴν ἐξυ 

οὐδὲν γάρ, φησί, τῶν ὄντων χαυχήσεται αὐτὴν ἐχφυγεῖν. διὰ τοῦτο τοί- 
4 - 1 

ὅλ 

υμνεῖ μέϑοδον τὴν χατὰ drea γινομένην" 

^ r3 A T 5 πὰ VE ἘΠῚ A 2 ΒΞ v ^O Eom 

yoy xai ὃ ᾿Αριστοτέλης εἰρηχὼς τὸ συμβεβηχὸς ἐν ὑποχειμένῳ διὰ τῆς 
τούτου ἀποφάσεως ἐσήμανε τὴν οὐσίαν, εἰρηχὼς αὐτὴν οὐχ ἐν ὑὕποχει- 15 
μένῳ. ἵνα πᾶσαν οὐσίαν περιλάβῃ. 

25 Πρὸς τούτοις ἐροῦμεν ὅτι τὸ ὑποχείμενον διττόν, τὸ μὲν πρὸς ὕπαρ- 9 ρος τούτοις po ὕμεν 4] το ὑποχειμξε 6 n9 * co v προς Uic p 

&v ὑποχείμενον τὸ OE πρὸς χατηγορίαν: πρὸς ὕπαρξιν μὲν ἣ οὐσία (αὕτη 
γὰρ ὑπόχειται πρὸς ὕπαρξιν τοῖς σ συμβεβηχόσι), πρὸς χατηγορίαν ὃὲ τὰ 
τ ταῦτα γὰρ ὑπόχειται πρὸς χατηγορίαν τοῖς χαϑόλου. οὐ πρὸς ὕπαρ- 30 
ξ »} * M, € - 9.323 σ 

&v* οὐ γὰρ δέονται τὰ χαϑόλου τῶν μεριχῶν, ἵνα ὑποστῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα 
80 ἔχωσι χαϑ’ ὧν χατηγορηϑήσονται. τοὐναντίον δὲ τὰ μεριχὰ δέονται τῶν 

χαϑόλου, οὐ πρὸς χατηγορίαν. ἀλλὰ πρὸς ὕπαρξιν: o0x ἄν γὰρ εἴη Σωχρά- 
^ a fy Y Ul 7 Κον μὰ 5» - - 

της χαὶ [Πλάτων το ὄντος τοῦ ἁπλῶς ἀνθρώπου. τῶν Oi οὐ METTRE 25 

Q^ a eo ἊΝ o e e S e p ge To b 
EI * UNA 
de 

' ὑποχειμένων τὸ μέν ἐστιν οὐσία τὸ δὲ το τον τῖς 

ριχὴ οὐσία τῇ χαϑόλου πρὸς χατηγορίαν, ὡς εἴρηται, ὡς Σωχράτης τῷ ἀπλξις 

αὐτῶν F 2. ὃ ἐν μέσω] ἔμμεσα F 9 τὰς ἀνεπιὸ. (οὐσίας τὰς om.) 

επιὸ. οὖσ. ἃ 3. 4 τῶν yp. ἃ 4 αἱ εἰς] εἰ C 6 λέγει ΕἸ 
1 alt. μὲν] δὲ ἃ 9 γένοιτο C 10 ἐμβλέπ. C 11 λέγ. μόνων coll. C 

12 ταύτης λέγ. coll. Ca 14 τὸ ἀσώμ. a 16 εἰσὶ C 18 ἡ ψυχὴ a 

19 ὑποδέξασϑαι F 21 φησί om. Fa (cf. Plat. Soph. p. 235 C) ἐχφυγ.] xat 

φυγεῖν a 24 παραλάβῃ a 26 ὑποχείμενον om. F 21 ὑπόχεινται C 

πρὸς χατηγορίαν om Ca 28. 29 οὐ — ὕπαρ.] ἀλλ᾽ οὐ πρὸς χατηγορίαν C 

29 οὐδὲ γὰρ ἃ χαϑολιχὰ Ca 90 χατηγορῶνται C: χατηγοροῦνται ἃ 

3l ante o) πρὸς add. ἀλλ᾽ C 94 ὡς εἴρηται] v. 21 
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- , E A 
πλῶς ζῴῳ, xot τὸ μεριχὸν συμβεβηχὸς τῷ χαϑόλου, 26r 

- 

(Qe λευχὸν τῷ d ue λευχῷ xal τῷ γρώματι: λέ- 80 

ὃν 

es 

LZ 
e — : 

ὡς τὸ ἕν 16s τ 
* ’΄ ὃ 

ὶ 

| Ἰομεν Ἰὰρ χαὶ | τόνδε τὸν λίϑον λευχὸν εἶναι xal τὸ ἁπλῶς λευχὸν χρῶμα 96v 
1 , 5 
" εἶναι. ἐπειδὴ οὖν ὡσαύτως ἑἕχάτερον λέγεται a Re εἶπε ᾿ τῶν 
' ^ [4 , 

A 5 ὄντων τὰ μὲν ἐν ὑποχειμένῳ τὰ δὲ ὑποχείμενα᾽, π 
μεριχὰ συμβεβηχότα, ἅτινα xol αὐτὰ ὑπ χείμενά es b] xoi uy πρὸς 5 
eo F ἊΝ ' b , , m b! 

ὕπαρξιν, ἀλλὰ πρὸς χατηγορίαν: βούλεται δὲ 

χειμένῳ τὴν πρὸς ὕπαρξιν EUN οὐσίαν εἰπεῖν χαὶ ἀντιδιαστεῖλαι 

Ι αὐτὴν τοῖς συμβεβηχόσι. τῶν δὲ δύο διαιρέσεων τούτων ἢ μέν ἐστιν ἀπὸ 
| 10 τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως T, ὃὲ ἀπὸ τοῦ τρόπου τῆς χατηγορίας, xal ἀπὸ 10 

] τοῦ τ τῆς ὑπάρξεως f, λέγουσα τῶν ὄντων τὰ μὲν εἶναι ἐν ὑποχει- 
| piv τὰ Oi οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ, ἀπὸ τοῦ τρόπου Oi τῆς χατηγορίας T, λέ- 

Ϊ 
ἰ 
LI 

' 

40084. τῶν ὄντων τὰ μὲν xa) ὑποχειμένου τὰ OX οὐ χαϑ᾽ ὑποχειμένου 
V D 

λέγεται᾽ - τὰ μὲν γὰρ εἶναί φησι χατηγορούμενα τὰ ἴμενα πρὸς 15 
15 χατηγορίαν. xal σχόπει τὴν ἀχρίβειαν τοῦ ᾿Αριστοτέλους, Dm πὶ υὲν τῆς 

σημαινούσης τὸν τρόπον τῆς ὑπάρξεως εἶπε τὸ ἐστίν, ἐπὶ δὲ τῆς aet 
A ὶ 

͵ 

σης τὸν τροπὸν τῆς cepe sime τὸ λέγεται" ὁ Φ ὁ ἀντ 
) us ται, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ οὐδενί ἐστιν ἀντὶ τοῦ “ οὐχ ἐν ἑτέρῳ ἀπὸ γεν . 20 

τῶν ὃξ τεσσάρων συζυγιῶν goutte εἰ τὴν χαϑόλου οὐσίαν ὡς τιμιωτέραν 

χαὶ ὅτι χατὰ τὰ χαϑόλου ἐπιστήμονες γινόμεϑα" ἐν γὰρ τοῖς χατὰ μέρος 
“ον... 

τῷ Θ 
Ἂν Ll , 

οὐδὲν Bn τῶν ἀλόγων ζῴων, ἔνια δὲ αὐτῶν xai ὀξυτέρας ἡμῶν 

᾿ ἔχουσι τὰς ἘΠ Ή ΠῚ αἷς τῶν χατὰ βέρος yt UM Φ ΜΝ x ὃευ- 25 
τέραν τίϑησι τὴν ΠΣ ΠΥ ταύτῃ, ἔστι δὲ τὸ μεριχὸν Ὀμβεβηχός: 

, 3i ΄ ἐς A AJ τς 5 , Ἁ [4] ^N Ἁ ' ἀντίχειται γὰρ τῇ μὲν οὐσίᾳ τὸ συμβεβηχὸς τῷ δὲ ais τὸ μεριχόν. 
25 εἶτα προετίμνησε τὸ χαϑόλου συμβεβηχὸς τῆς μεριχῆς οὐσίας, διότι περὶ 

τῶν χαϑόλου τοῖς φιλοσόφοις 6 λόγος. | 30 

p.1a24 "Ev ὑποχειμένῳ δὲ λέγω, ὃ ἔν τινι μὴ ὡς μέρος ὑπάρ- 2r 

χον ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν 

Ἐπειδὴ ἤσϑετο ἑαυτοῦ ὃ φιλόσοφος φωναῖς τισι χρησαμένου αγνώ- 

30 στοῖς ἡμῖν ἐχ τῆς συνηϑείας, τῷ τε χαϑ’ ὑποχειμένου xal οὐ xaÜ' ὕπο- 
χειμένου χαὶ ἐν ποτ χαὶ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ, βούλεται λοιπὸν ὃι- 10 

δάξαι Ἧς cgo αὐτῶν. ἐξηγεῖται δὲ οὐ πάσας, ἀλλὰ τὰς δύο μόνας, τήν 

τε ἐν ὑποχειμένῳ χαὶ τὴν xal ὑποχειμένου" τούτων γὰρ γνωσϑεισῶν δήλη 
' 5^ ἔσται καὶ ἢ τῶν λοιπῶν σημασία : ὃ γὰρ εἰδὼς τί ἐστι τὸ ὧν y ὑποχειμένῳ 

1 «oi (ante τὸ) om. a 2 τῷ (tert. om. C post χρώματι add. καὶ τὸ ἁπλῶς 

λευκὸν τῶ χρώματι F 9 περιελάμβανε F 6 εἰσιν ἃ post εἰ xai iter. 

συμβ.---εἰ xoi F ( τοῦ] τὸ ἃ 10. 11 ἡ δὲ ---πάρξεως om. F 11 τρόπου 

μὲν ἃ τῶν ὄντων om. F 14 φασι C 11 ante ἀντὶ suppleveris φησὶ γὰρ 

xa9' ὑποχειμένου τινὸς MERE 20 χαϑολιχὰ Ca post γιν. add. τῶν 

μεριχῶν ἃ 21. 22 ἔχ. ἡμῶν coll. F 2 λέγεται F 29 ὁ qu. 

£. coll. a 94 σημ.] γυμνασία F τὸ] «o καὶ 
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» E 9, * - - ΄ ENT Now o Ee s [4 

εἴσεται xai τί ἔστι τὸ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ. xal ὃ ἐγνωχὼς τὸ xa ὕποχει- 21 
, - . * 9 (0? , * r -mM T * - 

μξνοῦ οἱἷἱόξ x«t τὸ οὗ χαῦ ὑπὸ ξΞιαξνου. χα: a o ANS οἰοασχξι πξρ'ὶ τοῦ 

P] 

iy ὑποχειμένῳ. xai διδάσχει ὃ: δρισ σμοῦ" οἱ γὰρ δρισμοΐί, ὡς πολλάχις εἴ- 

πομεν. παοιστῶσιν ἡμῖν τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν. τοῦ Ob ὁρισμοῦ £x 
LI * 

γένους ὄντος χαὶ τῶν συστατιχῶν διαφορῶν παραλαμβάνει Mes 6 20 5 
* * Ὺ ν - , * - * Ld 

᾿Δριστοτέλης τὸ μὲν ἔν τινι ἀναλογοῦν γένει, τὰ GE λοιπὰ ὡς τιαφοράς" 
d) * w ς ow - - ΄ ΄ * m ΄ A £ ΄ 

λέγεται γὰρ τὸ ἔν τιν: ἑνδεχαχῶς" ἢ ὡς μέρος ἐν ὕλῳ, ὡς λέγεται ἢ χεῖρ 
- -- -- ΄ - - ΄ -- - - ΄ ΄ ᾿Ξ 

ἐν ὅλῳ τῷ σώματι εἶναι, ἢ ὡς ὅλον ἐν τοῖς μέρεσιν, ὥσπερ λέγεται 3,95 
tr - , 5 Y Ξ M EI »- E 

GAócrc τοῦ σώματος ἐν χεφαλῇ εἶνα! xai χερσὶ xoi τοῖς «otc τι λέγε- 
- 3 , * tr 3 , - £7 Ld "FF * , 

10 ται Gz £v uczozt τὸ 66V. UJ £y ξρεσι. Οἵοτι T ολοτὴς οὐχ EV ἑνὶ μξοξι 

) E E Iv -unz σῶν Tm -— J Ξ-ῷ 2. πὴ - )ηθὴν τί ἀλλ᾽ ἐν πᾶσ' ϑεωρεῖς αι ἑνὸς γοῦν τῶν μερῶν αἀφαιρεῦξντος xokopoy τὸ 
e 

D , ι E m -— € T 2 ΄ Εἰ ὅλον γίνεται xai οὐχ ἄν χληϑείη ὅλον). ἢ ὡς εἴδος ἐν γένει, ὡς 
2 nsn m PEE SE ME Cor τὸν ἄνϑρωπον ἐν τῷ ζῴῳ εἶναι, | ἢ ὡς γένος ἐν εἴδει, ὡς ἐν τῷ ἀνϑρώ- 2τν 

κ μὴ *F" , - 

ze τὸ ζῷον (οὐχ ἀναγχαῖον ὃξ ἐνταῦϑα λέγειν τὸ γένος ἐν 
΄ 

τ 

ὡς ἐλέγομεν τὸ ὅλον ἐν τοῖς μέρεσιν. ἢ μὲν Táp ὁλότης οὖχ ἐξῴρηται 
e e 

-- c - - * - ^ , 

τῶν μερῶν ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς ἔχει τὸ εἰναι, τὸ μέντοι un ἐξῃηρημένην 5 
b ^ , ΄ κι £7. - ΄ ΄ ΄ ΄ , , 

ἔχει τὴν οὐσίαν xal ὅλον ἐν ἑχάστῳ γίνεται εἴδει), ἢ ὡς £v χρύνῳ, ὡς 
΄ M - ?T1* , -, 

λέγομεν ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ γεγονένα! τὰ ᾿λιαχά, T, ὡς ἐν τόπῳ. ὡς AED 
Ξ Seb E 
y | ὡς ἐν ἀγγείῳ, ὡς ὃ οἶνος ἐν χεράμῳ ἢ 

20 οἱ πυροὶ ἐν μεδίμνῳ (ἰσοστροφοῦσι ὃξέ πως 6 τε τόπος χαὶ τὸ ἀγγεῖον τόν 10 

d 

λιτῶν ἐν τῷ ἄρχοντι χεῖσθαι. T, ὡς ἐν τέλει, ὡς vinis p ἰατρὸν ἐν τῇ 15 
» - Ὑ - - ΄ 2 

25 ἰατριχῇ ἔχειν τὰς ἐλπίδας ἢ τὸν στρατιώτην ἐν i στρατεία. T, ὡς ἐν 
΄ ΄ » , , - w 1*3 

ὑποχειμένῳ. ὡς τὸ συμβεβηχὸς ἐν οὐσίᾳ. τοῦτο οὖν τὸ ἔν τινι παραλαμ- 

βάνε: 6 ᾿Ἀριστοτέλης ὡς γένος χατὰ πλειόνων λεγόμενον. προστίϑησι δὲ 
e bj r - * -w ἵνα διαχρίνῃ αὐτὸ τῶν ἄλλων. χαϑ᾽ ὧν τὸ £v τιν: 90 

- wx μὲν τοῦ εἰπεῖν ud ὡς μέρος Dx E 

[4] ῳ MB e ' [m] 

΄ , 5 m. ^ - 
τοῦ S£ ὡς μεροὺς EV ολῷ ὑπάρχοντος χαὶ τοῦ ὡς εἰόους ἐν γένει (xat 

- γ΄ - -.- γι , 

(1*9 τοῦτο GGXzt πῶς ὡς ξρος Etygt τοῦ GÀO00 ζῴου χαὶ τὸ ζῶον ὅλον τι 
ES - H z 5 - t , A » τον! Ἵν πα Τα » cry xat τοῦτο χαὶ oO IHopz: piás ἐν ταις Εἰσαγωγαῖς φυσι. οτι τρῶν z9 

1. 2 xai (post sis. et οἶδε) om. Ca 3 £v ὑποχειμένου F 3. 4 πολλάχις 

εἴπομεν] p. 14,6 sq., atque etiam suum in Porph. Isag. comment. spectare videtur 

4 post gósrv add. ὡς £x γένους ὄντες xai τῶν συστατιχῶν διαφορῶν ἃ 5 τῶν om. C 

6 ὡς διαφ.] διαφοραῖς Ca 4 γὰρ] δὲ Ε S εἶναι τῷ c. coll. F: εἶναι τῷ σ. xai 1 

χεφαλή a 9 ἐν χερσὶ a 10 τὸ ὅλον ἐν p. coll. C 12 qtv.] 

εἶναι βούλεται a 14 τὸ λέγ. coll F Ἰένος a: ζῶον C: om. F 15 Aéqo- 

μεν a 18 γέγονε a 19 ἐν (ante ἀγγ.) om. C 20 οἱ om. Ca 

πυρροὶ C 21 dxívmcov xai ἀμετατ. a xgi τὸ] τὸ δὲ ἃ χινούμενον 

zal περιῷ. ἃ 24 τελιχῷ αἰτίῳ a 25 στρατεία] στρατιὰ Ca 98 post ἄλλων 

add. χωρίση (διαχρίνη om.) C 30 τε om. F μέρος Ca εἴδους 

scripsi: εἴδος libri (cf. p. 93, 29) 9l αὐτοῦ τοῦ ὅλ. ἃ 32 xai (post τοῦτο) 

om. à ὁ Πορφ. ἐν ταῖς Eis.] p. 8, 1.2 
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ὄντων τούτων, (τῶν) γενικωτάτων γενῶν xal τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν xxl 21v 
-“ € ΄ ^ , , 3 e ^ ^Y »^ , 

τῶν ὑπαλλήλων, τὸ μὲν γενιχώτατον μόνως ἐστὶν ὅλον, τὸ δὲ εἰδιχώτατον 

μόνως μέρος, τὸ ὃὲ ὑπάλληλον χαὶ ὅλον xal μέρος. ἀλλὰ μέρος μὲν ἄλλου, 
ὅλον ὃὲ οὐχ ἄλλου ἀλλ᾽ ἐν ἄλλοις), διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἀδυνάτον χωρὶς 80 

T τῇ Kd ^ - εἶναι τοῦ ἐν | ᾧ ἐστι τῶν λοιπῶν ἐχώρισε. 28r [1] 

$i K / A, N e ' T ς 2 - 74 ec 
αχίζουσι δέ τινες τὸν ὁρισμὸν τοῦτον, ot μὲν £x τοῦ πλεονάζειν ot 

2 τω 2 , e ' , £ m. ' ^ 3 , Ἁ ^ 

&x τοῦ ἐλλείπειν: αὕτη γὰρ χαχία ὁρισμοῦ τὸ jj ἀντιστρέφειν πρὸς τὸ 

φι 

ὲ 
δριστὸν ἀλλ᾿ ἢ πλείονα περιλαμβάνειν T, ἐλάττονα. χαὶ ot μὲν πλεονάζειν 

ἔγοντές φασι μὴ μόνα τὰ συμβεβηχότα περιλαμβάνειν τὸν δρισμὸν ἀλλὰ 
10 χαὶ τὰ σώματα " φασὶ γὰρ ὅτι ὃ Σωχράτης ἐν τόπῳ ὧν xal ἐν χρόνῳ ἔν 

τινί ἐστι, χαὶ οὐχ ὡς μέρος ἐν ὅλῳ (οὐ γὰρ μέρος ἐστὶ τοῦ τόπου ἢ τοῦ 

χρόνου), xal ἀδύνατον χωρισϑῆναι αὐτὸν τοῦ τύπου T, τοῦ χρόνου. φαμὲν 10 
οὖν ὅτι οὐχ ἔστιν ὁμοία T, παραβολή: τὸ μὲν γὰρ συμβεβηχὸς χωρισϑῆναι 
τοῦ ἐν d ἐστιν ἀδύνατον, ἀλλ᾿ ἅμα τῷ χωρισϑῆναι x«l ἔφϑαρται, τὰ μέν- 

15 tot σώματα εἰ x«l παντὸς τόπου χωρισϑείη, οὐδὲν ἧττον ἔστι" τὸ γὰρ 

σῶμα ἣ σῶμα ἐστιν οὐ δέεται τόπου ἢ χρόνου πρὸς τὴν οἰχείαν ὑπόστα- 15 

σιν, ἔχει μέντοι ταῦτα παραχολουϑήματα, ὥσπερ ὃ ἐν φωτὶ βαδίζων ἔχει 
τὴν σχιὰν παραχολούϑημα μηδὲν εἰς τὴν οὐσίαν αὐτῷ συντελοῦσαν. τῷ 

μέντοι γε συμβεβηχότι εἰς αὐτὴν τὴν ὑπόστασιν συντελεῖ τὰ σώματα" ἄνευ 
30 γὰρ αὐτῶν οὐχ ἂν συσταίη. ἄλλως τε οὐδὲ ἀνάγχη πᾶν σῶμα ἐν τόπῳ 30 

εἶναι: τὴν γὰρ ἀπλανῆ σφαῖραν ἀποδείχνυσιν ὃ ᾿Αριστοτέλης μὴ οὖσαν ἐν 

τόπῳ" εἰ γὰρ τόπος ἐστὶ τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος, χαϑ'᾽ ὃ περιέχει τὸ 
. 

Q»»^ περιεχόμενον, οἷον ὃ χέραμος τόπος ἐστὶ τοῦ οἴνου τοῦ ἐν αὐτῷ, οὐ χαϑ᾽ 
σ € 2 5 ' iJ ^ ῳ ἐν 2 ^ er , “ » , ὅλον ἑαυτὸν ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν, ὅπερ αὐτοῦ ἐστι πέρας 50 

5 , 21 Y. 2 , 9 wNN -* , Ν 3 e CNN A] 

25 (ἀμέλει εἰ ἔξωϑεν ἐγχολαφϑείη, οὐδὲν ἥττον συνέχει τὸν οἶνον, ἅτε δὴ χατὰ 
υύνην τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν ὧν τόπος)" εἰ οὖν τοῦτό ἐστιν, ὡς εἴρηται; 

, ^7. 5M rf 'À v Mir ye 9e A Md À T. ΄ Y , 
τόπος, δείχνυσι δὲ 6 ᾿Αριστοτέλης ὅτι ἔξωϑεν τῆς ἀπλανοῦς σφαίρας οὐὖ- 
δέν ἐστιν, ἵνα xol τῷ τούτου πέρατι περιέχοιτο, οὐ τόπος οὐ χρόνος οὐ 28v 

— , bi » » », , 5 » 5 , 2 N [4 5 JH σ 

σῶμα οὐ χενὸν οὔτε ἄλλο οὐδέν, οὐχ ἄρα ἐν τύπῳ ἐστὶν ἢ ἀπλανής. ὥστε 
, S SA - Top , , * 3332 ε Ὑ ΄χ΄ 

- - - E 30 οὐχ ἀνάγχη πᾶν σῶμα ἐν τόπῳ εἶναι, ἀλλ᾽, ὡς εἴρηται, παραχολούϑημα 
υδλλόν ἐστιν ὃ τόπος χαὶ ἢ ypóvoc τῶν σωμάτων. 

BAI — ^N ^ - - , (ΟἿ ἴς ^ , M a e 
ποροῦυσι ὃς χαὶ τοῦτο, πὼς οὐχὶ ὁ ορισμος περιλαμβάνει xat τὸ ὡς 5 

M 

ι 

3 
I2 
: ea 

ἊΝ - , N ' »y , ? LIRDAE A Ly. ΄ M , 

λον ἐν τοῖς μέρεσι. xat γὰρ £v τινί ἐστιν (ἐν τοῖς μέρεσι γάρ), xal οὐχ 
΄ ΄ δ 7 ν᾿ - ὃ ὡς μέρος ὑπάρχει xat ἀδύνατον αὐτὸ χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστι. λέγο- 

1 τούτων ὄντ. coll. F τῶν (ante γεν.) addidi ὃ τοῦ om. ἃ 

6 τοῦτον om. Ca 8 9. παραλαμβ. a 10 φασὶ yàp ὅτι ὁ] ὁ γὰρ F 

14 ἀλλ᾽ ἅμα) ἅμα γὰρ WF 15 & om. F χωρισϑεῖεν C: χωρισϑέν- 

τα F post χωρισϑ. add. ἀλλ᾽ ὅμως τοῦδε τοῦ τόπου χωρισϑέντα a 
11 παραχολουϑοῦντα Ca τῷ φωτὶ F 18 παραχ. τὴν ox. coll. a 

20 οὐδὲ] δὲ C 29 τόπος ἐστι] cf. Arist. Phys. A4 p. 21225 sq. 6] 

ἃ F 29 εἰ om. F ἐγχολ.] εἰ χολ. 1: ἐχχολ. ἃ 21 Oct«v. δὲ 

6 "Ap.] De coelo B 1 p. 28425. 4 p. 287212 29 ἡ ἀπλ. ἐστιν coll. F 

90 εἴρηται] v. 17 

Comment, Arist. XIIT. 1 Philop. in Cat. 9 
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ἰ χαὶ xu ἄλλο χοινωνεῖ, ἀλλ οὐχέτι χατὰ τὸ ἔν τινι’ οὐ 98v 

bi 

B 
ὰρ λέγεται τὸ ὅλον ἔν τινι εἶναι (οὐ γὰρ ἐν μέρει τὸ ὅλον), E ud). ov 

2 “τὸ δὲ ὅλον ἔν τισιν: ἐν γὰρ τοῖς μέρεσιν. οὕτω χαὶ 6 []οφύριος ἔλεγε ' 

οὐχ ἄλλου, ἀλλ᾿ ἐν ἄλλοις - ἐν γὰρ τοῖς μέρεσι τὸ ὅλον. εἰ δὲ χαὶ ἐν τοῖς 
» ' ' ΄ er Pl ΄ , P] 

56 düeuc cue τοῦ ἔν τινι παρελαμβάνομεν xai τὸ ὡς ὅλον ἐν μέρεσιν, ἀλλ 

οὗ χαϑὸ ἐν ἕνί ἐστιν, ἀλλὰ χατὰ μόνην τὴν iter τοῦ μὴ xaU ξαυτὸ 15 

ὑφεστηχέναι ἐλέγομεν καὶ αὐτὸ τῶν ἔν τινι εἶναι. ἔτι πρὸς τοῖς εἰρημένοις 
χἀχεῖνο ἀποροῦσιν, ὅτι περιλαμβάνει ὃ ὁρισμὸς xal τὸ ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ" 

xal γὰρ τὸ εἶδος, φασίν, ἔν τινί ἐστι τῇ ὕλῃ xoi οὐ μέρος αὐτῆς ὑπάρχε 
10 χαὶ ἀδύνατον χωρὶς εἶναι αὐτὸ τῆς ὕλης. unn οὖν ὅτι τὸ ci 

ui τῆς ὕλης μέρος ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ συναμφοτέρου. οὕτως ἄρα xoi τὴν 

χεῖρά φαμεν οὐ τοῦ λοιποῦ σώματος μέρος εἶναι, ἀλλὰ τοῦ παντός. ἔπειτα 
σ , , - E , , ε 

b ὅτι τὸ μὲν εἶδος συμυπληρωτικόν ἐστι τῆς οὐσίας ἑχάστου, καὶ τούτου τ 
φϑαρέντος φϑείρεται τὸ ὑποχείμενον: τὸ ὃὲ συμβεβηχὸς οὔτε συμπληροῖ 25 

15 τὴν οὐσίαν τοῦ ὑποχειμένου, χαὶ φϑαρέντος οὐδὲν ἐβλάβη τὸ ὑποχείμενον. 

ἄλλως τε λέγομεν ὅτι ὃ σχοπὸς ἐνταῦϑα τῷ ᾿Αριστοτέλει διαλαβεῖν περὶ 

τῶν ὄντων. οὐχ Tj ὄντα ἐστίν, ἀλλ᾿ ἣ σημαίνονται ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀνϑρώ- 
πων, χαὶ οὐ χατὰ τὰ δοχοῦντα αὐτῷ διαλεχϑῆναι περὶ αὐτῶν. χαὶ | ὅτι 29r 

τοῦτό ἐστιν ἀληϑές, σαφῶς αὐτὸς δείχνυσιν ἐν τῷ περὶ τῆς οὐσίας λόγῳ 

20 πρώτην μὲν λέγων οὐσίαν εἶναι τὴν χατὰ τὰ ἄτομα ϑεωρουμέ a δευτέ- 
ραν δὲ τὴν χατὰ τὰ s χαὶ τὰ γένη, τῶν πραγμάτων ἀνάπαλιν ἐχόντων" 

AJ 

u£y γὰρ χατὰ τὸ δὴ χαὶ τὰ γένη ϑεωρουμένη πρώτη ἐστίν, ἅτε δὴ ὅ μὲν γὰρ χατ τοι 2T τ (e poupzvr πρώτη ἔστιν. α j εἴδ 
Y 3-—— i “Ὁ 2 , 5 , Ἁ 9N ' J b] ' ^ xai αἰτία οὖσα τῶν ἀτόμων xai ἀσώματος xal ἀεὶ χατὰ τὰ aud xal 

[2 Y L4 MJ ^ ΄ 2 M [4 5 ΄ , 3 

ὡσαύτως τος ἢ ὃὲ χατὰ τὰ ἄτομα δευτέρα ἐστὶν ὡς αἰτιατή. ἀλλ 
v ταύτης ἔχει νῶσιν ὃ πολὺς ἀνϑρωπος, διὰ τοῦτο χατὰ τὴν τούτων τῷ σι ὧν τὶ () e e 

-— 

δόξαν τὴν διδασχαλίαν ποιούμενος DE αὐτὴν εἶπεν. ἐπειδὴ οὖν τοῦ 10 

0 
Y ὃ , ^ E» 

εἴδους xal τῆς ὕλης ἔννοιαν οὐχ ἔχει ὃ πολὺς ἄνϑρωπος, μόνον δὲ οἷὸ 

[07 ecu 
y! 5 , , Ἁ —- € ^ , M 

τὸ 2x τούτων σύνϑετον xul τοῦτο ὡς ἕν, διὰ τοῦτο 6 ᾿Αριστοτέλης xai 
' -— y , , ^ 2) 7 - c MS Xa PUpcilcugn τὰ τοῦ ἔν τινι σημαινόμενα, οὐχ ἂν ἐμνήσθη τοῦ ὡς εἴδους 

- e » S - 

30 ἐν ὕλῃ, ἅτε δὴ μὴ περὶ τῶν ὄντων ἢ ὄντα ἐστὶ διαλεγόμενος, ἀλλὰ χατὰ 15 

τὰ τῷ πολλῷ ἀνθρώπῳ δοχοῦντα περὶ αὐτῶν. ὥσπερ οὖν ὃ γεωμέτρης 
΄ s [rd -F 

δριζόμενος τὸ σημεῖον λέγει ὅτι σημεῖόν ἐστιν οὗ μέρος οὐδὲν xol ὃ 6pt- 

jy ἀλλὰ xai τὴν μονάδα xol τὸ 
- 
tO σμὸς οὗτος περιλαμβάνει οὐ μόνον τὸ σημεῖο 

— c , - 

νῦν (ἕκαστον γὰρ τούτων ἀμερές ἐστι) χαὶ οὐχ ἀν τις ἐγχαλέσειε τῷ 20 

1 ἄλλα ἃ χοιν. ἡ ὑπογραφή ἃ οὐχέτι xai F 1. 2 ob γὰρ — τινι in mrg. 

suppl. C 9 Πορφ.] Isag. p. 82 τὸ δὲ 0).] ὅλον δὲ Porph. ὅ παρα- 

λαμβ. Fa τοῖς μέρεσι ἃ 6 τοῦ] τὸ F 10 post αὐτὸ add. τὸ Ca 

12 λοιποῦ] ὅλου ἃ ἔπειτα --- Ὁποχείμενον (14) om. F 13 &x. obc. coll. a 

15 οὐδὲν ἐβλ. οὐχ ἐφϑάρη a 11 ὑπὸ] παρὰ C 18 χατὰ] ἢ F: αὐτὰ ἃ 

αὐτῷ ox. coll. F περὶ τῶν αὐτῶν C 19 σαφῶς αὐτὸς] xol αὐτὸς C: σαφὲς 

τοῦτο ἃ 22 γὰρ om. C χατὰ γένη xoi τὰ εἴδη F 25 ἐπειδὴ — 

εἶπεν (26) om. F 26 τοῦ om. C 21 πολλὺς € μόνον δὲ in lac. om. C 
^ x 

29 χαταριϑμοῖτο F 3l τὰ om. a: τὰ ὄντα ὡς F οὖν om. a 
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Ἰεωμέτρῃ ὡς διὰ τοῦ δρισμοῦ τοῦ σημείου περιλαμβάνοντι xoi ταῦτα (ἐρεῖ 29r 

γὰρ πάντως ὅτι εἰ xal ἢ μονὰς xol τὸ νῦν ἀμερῇ εἰσιν, ἀλλὰ τῶν ἐᾳοὶ 
ὑποβεβλημένων πραγμάτων οὐδέν ἐστιν ἄλλο ἀμερὲς T, τὸ σημεῖον), οὕτως 

χαὶ ὃ ᾿Αριστοτέλης χατὰ τὸν σχοπὸν τῆς προχειμένης αὐτῷ διδασχαλίας τ [211 

5 οὐχ οἶδεν ἔν τινι τὸ ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ" οὐ γὰρ ἔχει τούτου ἔννοιαν ὃ mo- 
λὺς ἄνϑρωπος. βούλεται δέ, ὡς εἴπομεν, οὐ περὶ τῶν ὄντων 1| ὄντα ἐστὶ 

διαλεχϑῆναι, ἀλλὰ Tj σημαίνονται ὑπὸ τῶν τοιῶνδς φωνῶν χατὰ τὰ τοῖς 

πολλοῖς δοχοῦντα. χαὶ ταῦτα μὲν πρὸς τοὺς λέγοντας πλεονά ζειν τὸν 29» 

δρισμόν. 
10 Ot δὲ ἐλλείπειν εἰρηχότες τε uy πάντα τὰ συμβεβηκότα περιειλη- 

φέναι τὸν dues ἀλλὰ μόνα τὰ ἀχώριστα: εἶπε γάρ, φασίν, ὅτι ἀδύνατον 
χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστι" τὰ δὲ χωριστά φασιν οὐχ ἀδύνατον χωρισθῆναι, 5 

ἀλλὰ xol ἀναγχαῖον. τί οὖν φαμεν; ὅτι εἰ μὲν εἶπεν ᾿ ἀδύνατον γωρισϑῆναι᾽, 
χαλῶς ἂν ἐλέγετε" νῦν δὲ λέγει ἀδύνατον χωρὶς εἶναι ἀντὶ τοῦ ὑπάρξαι 

15 xal συστῆναι" xol γὰρ xoi τὰ χωριστὰ ἀδύνατον ποῦς UU τῆς Omo- 
χειμένης αὐτοῖς οὐσίας. ἔτι ἀποροῦσί τινες λέγοντες ᾿ πῶς εἶπεν ὅτι οὐ δύ- 10 

ναται τὸ συμβεβηχὸς χωρὶς εἶναι τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν; ἰδοὺ γὰρ ἢ pans συμ- 

βεβηχός ἐστι χαὶ Xuan τοῦ ὑποχειμένου ἔστιν ἔτι. μήλου γὰρ moÀ- 
λάχις nope ἡμῶν ὄντος διαβαίνει πρὸς ἡμᾶς T, τούτου εὐωδία: ὥστε δύ- 

20 νάται χαὶ f, εὐωδία τοῦ μήλου, συμβεβηχὸς αὐτοῦ οὖσα, χωρὶς εἶναι τῆς 15 
οὐσίας τοῦ μήλου. χαὶ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν τοιούτων ὁμοίως. διχῶς οὖν 

τοῦτο ἐπιλυόυμεϑα. πρῶτον μὲν ὅτι οὐκ εἶπεν 6 ᾿Αριστοτέλης “ἐν ᾧ Tv, 

ἀλλ ἐν ᾧ ἐστιν ἀδύνατον οὖν χωρὶς εἶναι τὴν εὐωδίαν τοῦ μήλου τοῦ 
fed 2 ἐν ᾧ ἐστιν’ 7| yàp ἐν τῷ μήλῳ ἐστὶν ἣ ἐν ἀέρι. ἔπειτα δὲ ὅτι οὐ 20 

25 μόνη ἢ τοῦ μήλου εὐωδία χωρεῖ πρὸς ἡμᾶς, ἀλλὰ μετά τινος λεπτομεροῦς 

τοῦ μήλου οὐσίας. χαὶ τοῦτο Sov ἐξ dy πολλάχις pug c δυσώδη 

τόπον pt τοὺς ΠΥ Βας περιφράξαντες τὸν μὲν ἀέρα ἀναπνέομεν (ἀδύ- 

νατὸν γὰρ τοῦτον μὴ ἀναπνεῖν), τῆς δὲ δυσωδίας οὐχ ἀντιλαμβανόμεθα, 25 
ἅτε παχυμερεστέρας οὔσης τῆς ἀπορρυείσης οὐσίας ἐχείνης ἢ χατὰ τὸν 

80 ἀέρα xoi μὴ δυναμένης διεισδῦναι τοὺς πόρους τοῦ ῥάχους" 6 δὲ ἀὴρ Otsto- 

δύνει διὰ τὴν λεπτομέρειαν. εἰ δὲ χρόνῳ πολλάχις xal τοῦ ῥάχους ἐπιχει- 
μένου τῆς δυσωδίας ἀντιλαμβανόμεϑα, οὐδὲν ϑαυμαστόν- ἴσως γὰρ | xoi 30r 
παρὰ τὴν ϑέσιν τοῦ ῥάχους τοῦτο γίνεται παραχεχλιμένου xal διείσδυσιν ὃε- 

δωχότος τῇ παχυμερεστέρα οὐσίᾳ, ὁπότε xai ἐπὶ πολὺ τῇ χινήσει dvappt- 

2 pr. zai om. F 2. ὃ ἀλλὰ --- ὑποβεβλ. om. F 2 ἐμοὶ a: om. € ὃ εἶδος 

ὡς coll. C alt. οὐ] οὐδὲ F 6 ὡς εἴπομεν] p. 94, 16 " τῶν om. Fa 

toig om. F 10 φασὶ om. Ca 11 φησιν Fa 12 τοῦ ἐν ᾧ ἐστι om. F 

δὲ scripsi: γὰρ libri ἀχώριστα ἃ φησιν ἃ 14 λέγει ὅτι ἃ post 

εἶναι add. τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν ἃ 10 λέγ. ὅτι Fa 20 xoi om. Ca οὖσα αὐτοῦ 
coll. F 21 ὁμοίων C οὖν om. € 23 τοῦ (ante &v) om. C 24 post 

pr. ἐστιν add. τόπῳ ἃ τῷ om. F 25 μόνον C 21 ἐπιφράξ. C 90 δὲ] 

γὰρ Ca 90. 31 εἰσδύνει F 91 χρόνου ἃ 32 τῆς δυσωδίας om. F 

ἀντιλαβοίμεϑα F xal om. C 99 παραχεχινημένου à 
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πιζομένη μᾶλλον λεπτύνεται xal διεισδύνει- ἀμέλει ἐπὶ πολὺ ἀναρριπισϑεῖσα 30r 

xal λεπτομερὴς γινομένη διεισδύνει. τεχωήριον δὲ μέγιστον τοῦ μετά τινος ὅ 

οὐσίας ἀπορρεῖν, ὅτι ἐν χρόνῳ πλείονι ῥυτιδοῦται τὸ μῆλον, ἅτε τῆς οὐσίας 

αὐτοῦ διαφορουμένης. ἐν ἧ ἢ εὐωδία ὑπῆρχε. δηλοῦσι δὲ τοῦτο χαὶ oi ἐχ 

5 τοῦ ϑυμιάματος ἀναδιδόμενοι ἀτμοὶ αὐτόϑεν τῇ αἰσϑήσει ὑποπίπτοντες διὰ 10 
, * 

τὴν παχύτητα τῆς ὑποχειμένης οὐσίας, ὅϑεν χαὶ ταῖς χερσὶ πολλάχις τὸν 
» ΄ - 

ὠϑοῦμεν πρὸς τοὺς μυχτῆρας, ὁπηνίχα παχυμερέστερος ὧν [2 ἀέρα χινοῦντε 
» 5. E , ^ ^^ * ^ ἘΣ, e WF Em DENS Y 

6 ἀπὸ τοῦ ϑυμιάματος ἀναδιδόμενος ἀτμὸς μὴ διιχνεῖται ῥαδίως πρὸς τὸ 
΄ * mor - ΄ ΄ ΄ - 

αἰσϑητήριον, ὅπερ οὐχ ἄν ἐδεόμεϑα ποιεῖν, si ἀσωμάτως ai E ἐχ 15 
τ ΄ , * 5 - - 5 10 τῶν ϑυμιαμάτων εἰς τὸν ἀέρα ἐχώρουν" | τοῦτο γοῦν ἐπὶ τῶν ψύφων οὐ 31: 

ς οὖν ἐν τῷ δένδρῳ ὄντα τὰ μῆλα χαὶ τῆς ὅ 
e , 7 .F, mo , - 

ὑπομένειτι, διεγόμενεῦμ ἐνταῦϑα 
* “ , - 

πλεῖόν box τὸ esee χαὶ τρέφον τοῦ διαφορουμένου. 

1 εἰσδύναι C; xai διεισδύνει eicias 2 λεπτομερεστέρα Ca Toy. διεισδ.1 ἐξατμηϑεῖσα 

(sic) οὐδὲ τῇ αἰσϑήσει λοιπὸν ὑποπίπτει διὰ τὴν λεπτομέρειαν C: γίνεται a τοῦ 

om. à 3 ἐν] ἐπὶ F 10 post ἐχώρουν addit ex Marc. 211 ἱστέον ὅτι πλάτων φησὶ 
v ὀσμὴν τοῦ μήλου χωρεῖν πρὸς ἡμᾶς μὴ χωρισθϑεῖσαν τοῦ ὕποχει- 

- 
y 

, E 7^ * s πὸ m . 3» ᾽ - -—4 "m ἜΝ 3 ^ 

μένου. Ἀριστοτέλης δὲ τὸ διαχονιχὸν xal δίοσμον αἰτιᾶται τοῦ ἀέρος, ὅτι ᾧ λόγῳ ἐστὶ διο- 
* 3 -^ , , * ^ , iJ — 3 ^M - 

ρατιχὸς xai διηχής, τούτῳ xai δίοσμος. μεταλαμβάνων γὰρ τῆς εὐωδίας μεταδίδωσιν Tpav. 

ὃ δὲ πλωτῖνός φησιν, ὅτι μεταβάλλεται μέρος τοῦ ἀέρος εἰς ὀσφραντὴν ποιότητα. ἡ γὰρ ebo- 

δία Ἢ 
H 

μείνασα ἐν τῷ μήλῳ γεννᾷ ὁμοίαν ἑαυτῇ ἑτέραν ποιότητα μεταβάλλουσα μέρος τοῦ ἀέρος, 

ἐν πυρὶ ϑερμότης οὐ χαταλείψασα τὸ πῦρ ψυχρὸν χωρεῖ πρὸς uv αἰσϑανόμεϑα. ὡς xai T, 
- 23 » - ws -— rt - , -— - 2. 

υᾶς, ἀλλὰ μείνασα ἐν τῷ πυρὶ ἑτέραν ὁμοειδῆ ἕαυτῇ ϑερμότητα ἀπογεννᾷ ἐν τῷ um 95- 
' 2* 5" ΄ - - 

εμία δὲ τῶν δοξῶν τούτων zal ἑαυτὴν ἀληϑής, οὔτε ἡ πλάτωνος T, λέγουσα μετὰ ἀπορροίας QU Q^ Ve 

τὴν ὀσμὴν χωρεῖν πρὸς ἡμᾶς. ἡ γὰρ ἀπόρροια σῶμα, παντὸς δὲ σώματος 7| χατὰ φύσιν xí- 

ἐπὶ τὰ ἄνω ῥέψει ἢ βαρὺ xai ἐπὶ τὰ χάτω. τῆς δὲ εὐωδίας τοῦ 
* m 

uio) πάντες ὁμοτίμως αἰσϑανόμεϑα, ἄνω χάτω πρόσϑεν ὄπισϑεν δεξιὰ ἀριστερά. καὶ δῆλον 

ἐχ τούτου, ὅτι οὐχ ἀρχεῖ μόνον ἀπορροίας εἰπεῖν. οὐδὲ ἡ ἀριστοτέλους μόνη ἀληϑής, πλασμα- 

ὃ λέ οὐ τὸν μεταξὺ ἀέρα μεταλαμβάνειν τῆς ὀσμῆς, ὡς ἐπὶ τῶν γυπῶν τῶν [2] e m uv - 
ge 

" "Ὁ 

(1 e ES 
-— 

"m "- x 

* 
- - * , , ? E E ᾿ - 

αἰσϑανομένων τῶν ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἀτάφων σωμάτων. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ τοῦ πλωτίνου μόνον 
, m : 

ἀληϑὲς τὸ ποιοῦσϑαι xal μεταβάλλεσθαι μέρος τοῦ ἀέρος. τὸν γὰρ βό xp οἱ χοῖροι πλέον 

ς ὃ ἀνορύττουσι τῷ μάλιστα τῶν ἀπορροιῶν ἀντιλαβέσϑαι. αἱ τρεῖς δὲ ἅμα ἀληϑεῖς εἰσιν. ἐπὶ τ ἴ i^ τ τα i 

μὲν γὰρ τῶν φαύλως ὀσμωμένων, οἷοι oi χοῖροι, χρεία xai ἀπορροιῶν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀχριβῶς, 

οἷοι οἱ γῦπες, ἀρχεῖ τὸ δίοσμον τοῦ ἀέρος. ἐπὶ δὲ τῶν μέσως ὀσμωμένων, οἷοί ἐσμεν ἡμεῖς, 

[ΣΝ 1 μεταβολὴ 
D r 1 t ἀπὸ ὑποχειμένου 

μεταβαίνουσιν. 7| γὰρ ἐν 

τῶν δοξῶν αἱ ποιότητ 
z 

τοῦ ἀέρος. xac ̂  οὐδεμίαν ὃ ς ἀπ 

τ ἰσι xai ἐν τῷ ἐν ᾧ εἰσι xai ἐν τῷ ἐξ οὗ. xai δια- c αὐτῷ νῦν 
x -^* 

γτῆς T7; ποιότης ἢ ἐν n xui ἄλλῳ νῦν. xai ἐπειδὴ πάντων δύο νῦν 

ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ ἔσονται χωρὶς τοῦ Ae αἱ ποιότητες. ἔστι 

τοὺς λέγοντας - χαὶ οὖσ àcíz τις συναπέρχεται μετὰ τῆς ἐν τῷ μήλῳ ποιό- 

μίαν τινὰ χίνησιν ποιεῖται τὴν ἐπ εὐθείας" ἢ γὰρ ἄνω ἢ χάτω 7, πρόσω 

ιὰ ἢ ἀριστερά. ἐπεὶ οὖν συμβαίνει xai τοὺς δεξιὰ ἱσταμένους xai τοὺς ἀριστερὰ 

ίσω αἰσϑάνεσθαι τῆς εὐωδίας, παρὰ πάσας ταύτας χινεῖται τὰς χινήσεις. δεῖ 

ασϑαι οὕτως" 6 ἀὴρ δυνάμει ἐστὶν ὡς j| ποιότης τοῦ μήλου τὸ φύσιν ἔχειν πάσας 

ὡς ἄποιος ὧν αὐτός" ὑπὸ οὖν τῆς εὐωδίας τοῦ μήλου γίνεται ἐνεργεία 

' απορϑμεύει πάσας τὰς ποιότητας δέξασϑαι ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ, ὡς ἄποιος ὧν 

10 οὖν Ca 11 εἴπη Ε οὖν om. C 12 post ὑπομένει add. μὴ 
ἰσχναινόμενα ἃ 13 post δια. add. πλέον γάρ ἐστιν ἡ ἐσροὴ τῆς ἐχροῆς. tum ex Marc. 217 



———— n: 
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PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 2 [Arist. p. 156. 11] 31 

ec 5 

p.156 ᾿Απλῶς δὲ τὰ ἄτομα xal ἕν ἀριϑμῷ xav οὐδενὸς 3L 
΄ , , , e , ) ἊΨ» δ δ΄ὴὰ , 

ὑποχειμένου λέγεται, ἐν ὑποχειμένῳ δ᾽ ἔνια οὐδὲν χωλύει 1 
x . ' Y - , 

εἶναι. ἣ γὰρ τὶς γραμματιχὴ τῶν ἐν ὑποχειμένῳ μέν ἐστι, 
5 ) [4 , ^N ^ b ΄ 

xq9' ὑποχειμένου δὲ οὐδενὸς λέγεται. 

, ' - - -— ΟῚ - , 1 

5 Eme; προσεχῶς τῶν μερικῶν οὐσιῶν ἐμνημόνευσεν ὡς μὴ xal 

ὑποχειμένου λεγομένων, λέγων τὰ δὲ οὔτε ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶν οὔτε 
χαϑ'᾿ ὑποχειμένου τινὸς λέγεται, οἷον 6 τὶς ἄνϑρωπος ἢἣ ὁ τὶς 90 
σ , , ^N ς Y SA ΄ , qe , 343 
ἵππος, οὐ μόναι ὃὲ at μεριχαὶ οὐσίαι λέγονται οὐ xa ὑποχειμένου ἀλλὰ 

S Ἁ ^ , ^ - 5 - M - M 

xai τὰ μεριχὰ συμβεβηχότα, διὰ τοῦτο ἐνταῦϑα χαϑολιχὸν ποιεῖται τὸν 

10 λόγον χαί φησιν ἁπλῶς δὲ (ἀντὶ τοῦ ᾿ χαϑολιχῷ δέ τινι λόγῳ᾽) πάντα τὰ 
» no Aro Es Pe - Y. Spr 3 y. , ὝΕΣ ἄτομα, ἃ xai ἕν ἐστι τῷ ἀριϑμῷ, εἴτε οὐσίαι εἶεν εἴτε συμβεβηχότα, xav 25 

, M [4 , , ' Y tn - , Ll bi M 

οὐδενὸς ὑποχειμένου λέγεται. τὸ 0E ἁπλῶς λέγεται τριχῶς: T) τὸ 

χαϑόλου, ὡς λέγομεν ᾿ἁπλῶς πᾶς ἀνϑρωπος᾽ ἀντὶ τοῦ χαϑόλου, T, τὸ 
μοναχῶς ὡς τὸ 

15 ἁπλοῦς ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ 
bj * ^ L4 bi ^ , e eo , ce e M $3 £?) 

ἀντὶ τοῦ οὐ ποιχίλος, T, τὸ χυρίως, ὡς ὅταν λέγωμεν T, ἁπλῶς ἀρετή 
- NEC (y. 

χῶς, xot ὅλως ἣ 32r 
5 M —- € , ΄ M P! a ^N , 

αντι toU ἢ XUptos «4pegvm . 4t τὸ Ey 0S λέγεται τρι 

ταυτότης xai ἢ ἑτερότης λέγομεν γὰρ T, τῷ γένει ἕν ὡς ἀνϑρωπον χαὶ 

Τὰ δὲ χαϑ᾽ ὑποκειμένου τε λέγεται xal ἐν ὑποχειμένῳ ἐστί. Σαφηνίσας τὸ μεριχὸν συμβε- 
βηκός, ὅπερ ἔλεγεν ἐν ὑποχειμένῳ xal οὐ xad ὑποχειμένου, νῦν τρέπεται ἐπὶ τὸ παραδοῦναι 

ἡμῖν τὸ παράδειγμα τοῦ χαϑόλου συμβεβηχότος, ὅπερ χαλεῖ χαϑ᾿ ὑποχειμένου xai ἐν ὑπο- 

χειμένῳ. Τὰ δὲ οὔτε ἐν ὑποχειμένῳ ἐστὶν οὔτε xal ὑποχειμένου τινὸς λέγεται. [Ιανταχοῦ 
τοῖς μὲν ἀπὸ τῆς φωνῆς, τουτέστι τῷ χαϑ᾿ ὑποχειμένου xal οὐ χαϑ᾽ ὑποχειμένου, τὸ 

λέγεται ἀποδίδωσι, τοῖς δὲ ἀπὸ τοῦ ὄντος, τουτέστι τῷ ἐν ὑποχειμένῳ χαὶ οὐχ ἐν ὑποκειμένῳ, 

τὸ ἐστί. παραδοὺς δὲ τὰ παραδείγματα τῶν συμβεβηχότων, τῶν μεριχῶν xol τῶν χαϑόλου, 

νῦν τὸ παράδειγμα λέγει τῆς: μεριχῆς οὐσίας. οὐ xa^ ὑποχειμένου δέ ἐστι τὸ ἀχατηγόρητον 

1 δύναται xal 

νεριχὸν χατὰ τὴν ἐν ὑποχειμένῳ χατηγορίαν κατηγορεῖσϑαι, ὡς 7| τὶς γραμματιχὴ ἀριστάρχου 

xal τοῦτο xal αὐτὸς προϊὼν διδάξει, δι᾿ ὧν φησιν “ἐν ὑποχειμένῳ δὲ ἔνια οὐδὲν κωλύει εἶναι". 

εἰ δὲ xal τὰ ἄτομα χατηγορεῖται xa^ ὑποχειμένου, οἷον ὁ προσιὼν ἄνϑρωπος σωχράτης ἐστιν, 

ἀλλὰ παρὰ φύσιν 7, χατηγορία ὡς τὸ μεριχὸν τοῦ χαϑόλου χατηγοροῦσα, ὥσπερ xal ἡ οὐσία 

συμβεβηκότος κατηγορουμένη, ἡνίχα φαμὲν τουτὶ τὸ λευχὸν σωχράτης ἐστί: χατηγορεῖται γὸ 

χατὰ φύσιν μὲν τὰ χαϑόλου τῶν μερικῶν χαὶ τὰ συμβεβηκότα τῶν οὐσιῶν, παρὰ φύσιν δὲ 

τὰ μεριχὰ τῶν χαϑόλου, ὡς ἐπὶ τοῦ εἰρημένου παραδείγματος, καὶ αἱ οὐσίαι τῶν συμβεβη- 

γόρητον χατὰ τὴν xa) ὑποχειμένου κατηγορίαν τῆς χατηγορίας χατὰ φύσιν ἐχουσὴς ἃ 

l τῷ dp. C ὃ μὲν om. F 6 τὰ δὲ om. F T ἢ] καὶ Arist. 10 alt. 

δὲ om. καὶ 13 λέγομεν] λέγεται F 14 τὸ om. F 18 ἁπλοῦς. .] 

Eurip. Phoen. 472 16 ὅταν λέγωμεν] λέγομεν Κα ἡ om. Ca post 

&rÀ. add. εἰπεῖν F 11 7, (ante «op.) om. a post ἀρετή add. καὶ ἁπλῶς 

εἰπεῖν σοφός. τοῦτο δὲ xol ἐπὶ τοῦ χαϑόλου πολλάκις φέρομεν, ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν περὶ παν 

tóc. ἐνταῦϑα οὖν τὸ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ χαϑόλου εἶπε F ὅλης C 

18 ἕν om. F 
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ἵππον, ἣ τῷ εἴδει ἕν ὡς Xo χράτην xoi Πλάτωνα, 7, τῷ ἀριϑμῷ ὡς [[λά- 32r 

τωνα" ἕν γάρ τι τῷ ἀριϑμῷ ὃ Πλάτων. ἀλλὰ xal τὰ ἕτερα ὁμοίως ἢ τῷ 5 
C 
^ , bi e ἢ -Ὁ N- e [rd M » ^ 

γένει φαμὲν ὡς ἵππον xat συχὴν; 7 τῷ εἰδει ὡς ἵππον xat ἄνϑρωπον. ἢ 
[4] - » M e *, - Ἂν M "Ὁ *, -Ὁ- 

τῷ ἀριϑμῷ ὡς Πλάτωνα xol το ἐνταῦϑα οὖν τὸ τῷ ἀριϑμῷ ἕν 

5 παρέλαβεν. ἰστέον ὅτι τὰ μὲν τῷ ἀριϑμῷ ἕτερα ἐνδέχεται εἶναι: τῷ 

ἡένει χαὶ τῷ εἴδει Év, ὡς Σωχράτην xai Πλάτωνα, τὰ δὲ τῷ εἴδει ἕτερα 
΄ A M - , -" σ b , δι Ὁ , 9 ) 4 

πάντως μὲν χαὶ τῷ ἀριϑμῷ ἕτερα. οὐ πάντως δὲ τῷ γένει, ἀλλ ἔστιν 10 

ὅτε ταὐτά, ὡς ἵππος χαὶ ἄνϑρωπος, τὰ δὲ τῷ γένει ἕτερα πάντως χαὶ τῷ 

εἴδει xal τῷ ἀριϑμῷ, ὡς ἵππος χαὶ συχῇ ἢ ὡς ἄνθρωπος xol λευχόν. 
) 

10 Ἐν ὑποχειμέ 

χαϑολιχὸν τὸν M ἐποιήσατο εἰπὼν μηδὲν τῶν ἀτόμων, ἃ xal ἕν ἐστι τῷ 15 

[] 

vo δ᾽ ἔνια, φησίν, οὐδὲν xeAóctelvat: ἐπειδὴ (yàp) 

ἀριϑμῷ, εἶναι xa? ὑποχειμένου, οὐ μόναι δὲ αἱ μεριχαὶ οὐσίαι ἀλλὰ χαὶ τὰ 

μεριχὰ συμβε Hd ἄτομά εἰσιν, ὡς f$ τὶς γραμματική, ὡς αὐτός φησιν, 

Ξ α ifo 2o SO CC ὃς 2059 Ἐν ἢ à 
ἐπήγαγε τὸ ἐν ὑποχειμένῳ δέ τινα οὐδὲν χωλύει εἶναι, τὰ μεριχὰ συμβεβη- 

15 χότα iri οὕτως. 

ρ.1010 Ὅταν ἕτερον χαϑ’ ἑτέρου ee ume ὡς χαϑ᾽ ὑπο- 

χειμένου, ὅσα χατὰ τοῦ χατηγορουμένου λέγεται, πάντα xai 

χατὰ τοῦ ὑποχειμένου βηϑήσεται. 

“ 2 - s SORS, y - ) 

Διαλεχϑεὶς περὶ τοῦ ἐν ὑποχειμένῳ νῦν τρέπεται ἐπὶ τὴν τοῦ χαϑ᾽ 80 

20 ὑποχξιμένου τἀν τα xai τρόπον τινὰ τοῦτό φησιν, | ὅτι ἄλλο ἐστὶ τὸ 32v 

χατηγορεῖσϑαι χατά τινος χαὶ ἄλλο τὸ ὡς x49. ὑποχειμένου χατηγορεῖ- 
€ , ^N , - - € Q? € , 

σϑαι, τούτῳ ὃὲ πάντως παραχολουϑεῖ τῷ ὡς χαϑ ὑποχειμένου χατη- 

Ἰορουμένῳ τὸ πάντα ὅσα χατὰ τοῦ χατηγορουμένου λέγεται ταῦτα χαὶ 

χατὰ τοῦ ὑποχειμένου τούτῳ λέγεσθαι: οἷον χατηγορεῖται Σωχράτους ὡς ὅ 
΄ 

χαϑ᾽ ὑποχειμένου ὃ ἁπλῶς ἄνθρωπος. τοῦ δὲ ἁπλῶς ἀνθρώπου χατηγο- 
τῷ σι 

- Χ » “ “ω - ^ , ΄ 

ρεῖται τὸ ζῷον, τοῦτο οὖν xal χατὰ τοῦ Σωχράτους χατηγορηϑήσεται" 
^ n [2] cx rs 7 Ἁ «ὦ Ν A € ΞΘ d e e -Ὁ z » ὃ 5. Ἂ N! ^ Ἂν 

διαβιβάζει γὰρ διὰ μέσου ἑαυτοῦ ὃ ἁπλῶς ἄνϑρωπος ἐπὶ Σωχράτην τὴν 
τοῦ ζῴου χατηϊορίαν. τί δὲ αὐτῷ βούλεται τὸ ὡς xaU' ὑποχειμένου; 10 

τὸ οὐσιωδῶς χαὶ πραγματιχῶς. εἰ γάρ τι χατὰ τοῦ χατηγορουμένου χατὰ 

30 συμβεβηχὸς χατηγορεῖται, οὐχ ἀνάγχη τοῦτο xal χατὰ τοῦ ὑποχειμένου 
y oiov τοῦ ᾿Αγαμέμνονος πραγματιχῶς ERE xoi ὡς xa 15 

ὑποχξιμένου 6 ἄνϑρωπος, τοῦ δὲ ἀνθρώπου οὐσιωδῶς μὲν χατηγορεῖται 

] ἕν om. F 2 rx] τοι F 3 συχῆν] φυτόν Fa 4 τὸ om. C 9 εἶναι 

om. F 6 σωχράτης «ami πλάτων Ca 9 ὡς (alt.) om. a λευχός C! 

10 γὰρ Marc. 217: om. CFa 13 ὡς αὐτός] ὡσαύτως C 14 τινα om. Ca 

14. 15 τὰ p. συμβ. ὃ. οὕτως] τουτέστι συμβεβηχός Ca 15 post οὕτως add. ex Marc. 

917 xai χαϑόλου εἰπεῖν τὰ τῷ ἀριϑμῷ ἕν μὴ ὄντα κατ᾽ οὐδενὸς ὑποχειμένου λέγεται, ἐν ὑπο- 

χειμένῳ δέ ἐστιν ἃ 16 χατηγορεῖται F 11 πάντα] ταῦτα C 18 χατὰ 

om. C bxox. τούτω C ῥηϑήσονται F 19 τοῦ (alt. om. a 

22 τούτῳ a: τοῦτο CF 26 τοῦ om. a 29 τὸ] ἀντὶ τοῦ Ca post τι add. 

καὶ C 9l 4qap.] πλάτωνος F 
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τὸ ζῷον, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ τὸ τρισύλλαβον: διὰ τοῦτο τὸ μὲν ζῷον 32v 
χατηγορεῖται χατὰ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, οὐχέτι δὲ τὸ λοις κ᾿ πάλιν 
τοῦ IN ζῴου ὡς xa) ὑποχειμένου uiv xai ὡς p C(wacos χατηγορεῖται 20 
τὸ ἔμψυχον τὸ αἰσθητικόν, χατὰ Um βηχὸς δὲ xal ΠΣ τὸ γένος ἡ 

5 τὸ δισύλλαβον x. ὁμοίως ἔχει xal ἐπὶ συμβεβηχότων: τῶν γὰρ τριῶν, εἰ 
τύχοι, ὡς πράγματος χατηγορεῖται ὃ ἀριϑμός, τοῦ δὲ ἀριϑμοῦ ὡς μὲν 

πράγματος τὸ ποσόν, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ τὸ τρισύλλαβον: διὰ τοῦτο τῶν 90 

τριῶν ὃ μὲν ἀριϑμὸς χατηγορεῖται, τὸ δὲ τρισύλλαβον οὐχέτι. ἵνα οὖν 
σημάνῃ τὰ οὐσιωδῶς xol ὡς πραγμάτων χατηγορούμενα, εἶπε τὸ ὡς xoi 

10 ὑποχειμένου: τοῦ γὰρ ζῴου τὸ δισύλλαβον οὐχ ὡς χαϑ’ ὑποχειμένου 
χατηγορεῖται, ἀλλ᾿ ὡς φωνῆς xal τοῦ ποσοῦ τῶν συλλαβῶν, xoi τὸ Eos. 30 

ὡς σχέσεως. ὅσα οὖν, φησί, χαϑ’ ἑτέρου οὐ | ὡς χαϑ᾽ ὑποχειμένου 88: 
Ἂν τοῦ ὡς πράγματος ὑφεστῶτος), ὅσα χατὰ τοῦ χατηγορουμένου λέγε- 

S t (προσυπαχουστέον δὲ xol ἐνταῦϑα τὸ ὡς xo ὑποχειμένου). πάντ 
15 Sn χατὰ τοῦ ὑποχειμένου ῥηϑήσεται. 

2 τοῦ om. ἃ ἀγαμ..) πλάτωνος F δὲ χαὶ Fa δισύλλ. F Ὁ. alt. μὲν om. F καὶ 

om. C post δισύλλαβον nugutg διὰ τοῦτο τὸ μὲν ἔμψυχον xai τὸ αἰσϑητικὸν χατηγορεῖται 

τοῦ ἀνϑρώπου, οὐκέτι δὲ τὸ γένος ἢ τὸ δισύλλαβον 1 δὲ om. C 8 μὲν τριῶν ὁ coll. a 

οὐκέτι --- δισύλλαβον (10) om. F 10 δισσυλ. C ll xoi τοῦ π. τ. συλλαβῶν om. a (recte) 

12 pr. ὡς] τῆς à οὖν] δὲ F φησί om. C 14 δὲ om. F 15 post ῥηϑήσεται 

add. ex Mare. 217 αἱ κατηγορίαι καὶ πλάτος ἔχουσι xal βάϑος, βάϑος μὲν τὴν εἰς τὰ μεριχώτερα 

αὐτῶν πρόοδον, πλάτος δὲ τὴν εἰς τὰ πλάγια μετάστασιν" οἷον ἵνα βάϑος μὲν λάβῃς οὕτω, 

τὴν οὐσίαν xal τὸ σῶμα xal τὸ ἔμψυχον xoi τὸ ζῶον xal οὕτως ἐφεξῆς πλάτος δέ, ὅταν 

διέλῃς τὴν οὐσίαν εἰς σῶμα καὶ ἀσώματον: ὁ ἀριστοτέλης οὖν χανόνα χαὶ τοῦ πλάτους χαὶ τοῦ 

Ene ἡμῖν ἀποδίδωσι, νῦν μὲν τοῦ βάϑους, ἐφεξῆς δὲ τοῦ πλάτους. ἔστι δ᾽ ὁ χανὼν οὗτος" 

ὅταν πρῶτον δευτέρου xaU' ὑποχειμένου χατηγορῆται χαὶ δεύτερον τρίτου xaO. ὑποχειμένου 

χατηγορῆται, τότε χαὶ τὸ πρῶτον τοῦ τρίτου xaU' ὑποχειμένου χατηγορηϑήσεται: οἷον τὸ 

ἔμψυχον κατηγορεῖται τοῦ ζώου, τὸ ζῶον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀνθρώπου 

χατηγορηϑήσεται. χαλῶς δὲ τῷ χανόνι πρόσχειται τὸ χαϑ᾽ ὑποκειμένου: εἰ γὰρ μέλλει 

ἀληϑὴς εἶναι ὁ κανών, δεῖ ἑχατέραν τῶν προτάσεων χαϑ᾽ ὑποχειμένου sivat* εἴτε γὰρ αἱ δύο 

ὦσιν ἐν ὑποχειμένῳ, οὐδὲν συνάγεται ἀληϑές, εἴτε ἡ μία χαϑ᾽ ὑποχειμένου, ἡ δὲ λοιπὴ ἐν 

ὑποχειμένῳ, χαὶ αὕτη εἴτε πρώτη εἴτε δευτέρα, οὐδὲ οὕτω τι ἀληϑὲς συνάγεται. χαὶ δὴ 

εἰλήφϑωσαν αἱ δύο ἐν ὑποχειμένῳ, οἷον ὁ ἄνϑρωπος λευχός, τὸ λευχὸν δισύλλαβον" τὸ γὰρ 

δισύλλαβον συμβέβηχε τῷ λευχῷ ἐὰν συμπερανϑῇ οὕτω, ψεῦδος τὸ συναγόμενον: οὐ γὰρ ὁ 

ἄνθρωπος δισύλλαβον. εἰλήφϑωσαν πάλιν ἡ μία ἐν ὑποκειμένῳ ἣ πρώτη, καὶ ἡ δεύτερα xo 

ὑποχειμένου, οἷον ὁ ἄνϑρωπος λευχόν, τὸ λευχὸν χρῶμα, χαὶ ψεῦδος τὸ συναγόμενον: οὐδὲ 

γὰρ ὁ ἄνϑρωπος χρῶμα. εἰλήφϑω πάλιν ἡ μὲν πρώτη χαϑ᾽ ὑποχειμένου, ἡ δὲ δευτέρα ἐν 

ὑποχειμένῳ, οἷον ὁ ἄνϑρωπος ζῶον, τὸ ζῶον δισύλλαβον: οὐδὲ οὕτω τι ἀληϑὲς συνάγεται. 

χαὶ ἔχομεν διὰ τούτου τὸ ἀνάπαλιν τοῦ χανόνος, πῶς ἔστι πάντα τὰ ὄντα ὑπὸ τὰς δέχα χατη- 

γορίας ἀνάγειν" ὥσπερ γὰρ ὃ χανὼν ἐδείχνυε τὸ πρῶτον τῷ δευτέρῳ ὑπάρχον χαὶ τὸ js τερον 
τῷ τρίτῳ, οὕτω OU αὐτοῦ ἀνάπαλιν ἔστι δεῖξαι τὰ ὕστερα χαὶ δεύτερα ὑπὸ τὰ a dvya- 

L 

y ' 0v 1 

ὕτ 

γόμενα" οἷον 6 ἄνϑρωπος ὑπὸ τὸ ζῶον, τὸ ζῶον ὑπὸ τὸ ἔμψυχον, τὸ ἔμψυχον zh E ὥμα, 

τὸ σῶμα ὑπὸ τὴν οὐσίαν, καὶ ὁ δ πύπος ὑπὸ τὴν οὐσίαν ἀνενεχϑήσεται. χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

χατηγοριῶν ὡσαύτως. Ζητοῦσι δέ τινες ὅτι μάτην λέγεται τῶν προτεϑέντων τεσσάρων, καϑό- 

λου xal μεριχοῦ οὐσίας καὶ συμβεβηχότος, δύο μόνα ὑπογράφειν τὸν ἀριστοτέλην, καὶ τούτων 

τὰ χείρω, τὸ συμβεβηκὸς καὶ τὸ μεριχόν: ἐνταῦϑα γὰρ ὁρίζεται xal τὸ καϑ᾽ ὑποχειμένου, 
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e -— ' [4 3 ὩΣ , v 

p. 1516 Τῶν ἑτερογενῶν xat uy ὅπ ἄλληλα τεταγμένων ἕτεραι 34r 

τῷ εἴδει xal at διαφοραί. | 34v 

Ζ ΄ ΄ iro. wn ΧΡ ἘΝ ' Y 
Λημμάτιά τινα iain vet χρήσιμα αὐτῷ ἐσόμενα πρὸς τὴν mpo- 

ὃ Uy γὰρ αἱ χατηγορίαι xal γενικώτατά εἰσι γένη 10 Ww o "E (ως bs Ej τ e o D e x S -— S x Ham a e 

5 xai ἐφ᾽ ἑχάστης σειρά τις ἄτα ως τῶν ὑπαλλήλων γενῶν. χανόνα διαχριτι- 
er - - Lo ΄ - ΄ ΣΡ - 

xbv ἡυῖν ἐνταῦϑα παραδίδωσιν 6 φιλόσοφος τῶν τε πάντῃ ἑτέρων γενῶν 
χαὶ τῶν ὑπαλλήλων χαί φησιν ὅτι τῶν ἑτέρων γενῶν πάντως ἕτεραι χαὶ 

M 

ai διαφοραὶ αἵ τε συστατιχαὶ xai αἱ o2 ιαιρετικαί, οἷον ζῴου xat ἐπιστήμης" 15 

Ἰὰρ διαφοραὶ συστατιχαὶ τὸ ἔμψυχον xal τὸ alathruxó, διαιρετι- 

10 χαὶ δὲ τὸ Auge xai τὸ ἄλογον, τὸ ϑνητὸν xai τὸ ἀϑαάνατον, τῆς δὲ 

/ συστατιχαὶ μὲν διαφοραί, εἰ τύχοι. τὸ ἄπταιστον τῶν λόγων 
^ ΧΩ x - ΠΝ CM. EX S i X Y [4 » Ee Y. -A ——" A AA [4 

xai βέβαιον τῷ del χατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν τὰ τ Eaterelen ὗπο- 30 
, Ἃ ^ ' , 

χείμενα πράγματα, διαιρετιχαὶ δὲ τὸ ϑεωρητικὸν καὶ πραχτιχόν. ἕτεραι οὖν 

λέγω δὲ τὸ χαϑόλου, ὅτε λέγει πρῶτον δευτέρῳ ὑπάρχειν xai δεύτερον τρίτῳ, ὅτι xal τὸ 
" »3*3 V 2. ^ ^ 

πρῶτον τῷ τρίτῳ ὑπάρχει. ἀλλὰ καὶ τὸ οὐχ ἐν ὑποχειμένῳ ὁρίζεται, φημὶ τὴν οὐσίαν, ὅτε 

χαταλέγει τὰ ἴδια τῆς οὐσίας" πογραφαὶ ἐχ τῶν ἰδίων λαμβάνονται. καὶ φαμὲν 
* ᾿ Σ , e" [4 A 2. - * 

πρὸς τὰ ἀπορούμενα, ὅτι κανών ἐστιν ὁ λεχϑεὶς οὐχ ipae ἢ edm ἐν οὐδεμιᾷ γὰρ 

πογραφῇ ἤτοι ὁρισμῷ τὸ δριστὸν ἤτοι τὸ τοῦ ὁρισμοῦ ὄνομα ἐν αὐτῇ τῇ ὑπογραφῇ ἢ τῷ 

po παραλαμβάνεται: οὐδεὶς γὰρ λέγει τὸ ἀνϑρωπός ἐστιν ἄνϑρωπος ζῶον λογικὸν ϑνητὸν 
Ui r i D É 

xai ἑξῆς, οὐδὲ τὸ ζῶόν ἐστι ζῶον οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή- νῦν δὲ ἐν τῷ κανόνι πολλάχις 

τὸ ὁριστὸν παρελήφϑη, φημὶ τὸ χαϑ᾽ ὑποχειμένου. πρὸς δὲ τὴν ἄλλην φαμὲν ἀπορίαν, ὅτι 
, - 

οὐδὲν τῶν ἰδίων τῆς οὐσίας, ὧν λέγει, ὑπογραφή ἐστι τῆς οὐσίας: πάντα γὰρ ὅσα αὐτῆς ἴδια 

καταλέγει ἢ μόνῃ μὲν οὐσίᾳ ὑπάρχει οὐ πάσῃ δέ, ἢ πάσῃ μὲν οὐ μόνῃ δέ, ἡ 6 ὑπογραφὴ 

ντὶ καὶ τὰ κυρίως ἴδια μόνῳ xui παντὶ xal ἀεὶ ϑέλουσιν ὑπάρχειν: διττῆς δὲ οὔσης τῆς χατη- 
, - TC , - ^x [4 H d'a e x 

γορίας, τῆς uiv xa9' ὑποχειμένου τῆς δὲ ἐν ὑποχειμένῳ, xai «aU ὑποκειμένου μὲν λέγομεν D | itd t r (2? 

ὅταν τὰ χαϑόλου τῶν μεριχῶν κατηγορῆται, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ ὅτὰν τὸ συμβεβηχὸς τῆς 

οὐσίας χατηγορῆται, T, ἐν ὑποχειμένῳ χατηγορία ἄλλο ἄλλῳ λέγουσα ὑπάρχειν οὐδεμίαν r i s. ὦ D ' [ D 
€ S 5c E * " 

παρέχει ζήτησιν, ἣ δὲ xa) ὑποχειμένου χατηγορία ϑέλουσα δεῖξαι τὸ ἕτερον ὅπερ τὸ ἕτερον, 

τουτέστι τὸ χατηγορούμενον ὅπερ τὸ ὑποκείμενον, ζήτησιν παρέχει. ἐρεῖ γάρ τις, ποῖόν ἐστι 

τὸ χατηγογούμενον ζῶον τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸ τὸ ἐγχατατεταγμένον αὐτῷ ἢ τὸ χαϑόλου; εἰ 

μὲν γὰρ τὸ ἐγχατατεταγμένον αὐτῷ, αὐτὸ ἑαυτοῦ χατηγορηϑήσεται «al casti ἔσται ἣ 

κατηγορία, εἰ δὲ τὸ καϑόλου, συνεπεχτανϑήσεται τὸ μεριχὸν τῷ χαϑόλου xui ἔσται τὸ μεριχὸν 

ὅπερ τὸ χαϑόλου. ἐροῦμεν οὖν, ὅτι τὸ κατηγορούμενον τοῦ ὑποχειμένου καὶ χοινότερον ϑέλει 

εἶναι xul ἴδιον αὐτοῦ: ὅταν γὰρ λέγωμεν ὁ ἄνθρωπος ζῶον, οὐδὲν ἕτερον φαμὲν ἢ ὅτι ἐν 

πᾶσι τοῖς ζώοις τύπος τοῦ ζώου xai ἀνθρώπῳ ὑπάρχει: ὥσπερ ἡ τοῦ κήρυχος φωνὴ xai 

κοινή ἐστι πάντων ἀχουστὴ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστου, ὥσπερ τὸ κέντρον καὶ κοινόν ἐστι πέρας πασῶν 

οὔ χέντρου εὐθειῶν καὶ ἴδιον ἑκάστης, ὥσπερ 7| ὕλη καὶ χοινῶς πᾶσιν ὑπόχειται 

κάστῳ, οὕτω χαὶ τὸ κατηγορούμενον καὶ χοινὸν ϑέλει εἶναι xal ἴδιον τοῦ ὑποχει- 
1 T * X , B » v^ 

μένου" ἢ μὲν οὖν χοινόν, οὐχ ἔστιν ἀδολεσχία ἣ κατηγορία, ἡ δὲ ἴδιον, ob συνεπεχτανϑήσεται 

τὸ μεριχὸν τῷ χαϑόλου ἃ 1 ἑτέρων γενῶν C 9 προλαμβ. Ammon.: 

προσλαμβ. CFa 9 σειρᾶς F ἐχδέδοται à 6 ἐντ. ἡμῖν coll. a 

ὃ qi. xapaó. coll. F τε πάντη om. C “- 1 ἑτερογενῶν (utrobique) ἃ 

d ὅτι] ἐπὶ F post γενῶν add. καὶ μὴ ὑπάλληλα τεταγμένων ἃ 10 ante 

τὸ ὃν. add. «ci F 12 τῷ Coisl. 330: τὸ CF: 7| τὸ a τῆς ἐπιστήμης F 
13 διαιρετιχὰ ἃ 
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e ^ — -Ὁ ^ ^ 

ὑπαρχϑοσιν αἱ διαφοραὶ ἑτέρων ὄντων τῶν γενῶν. | ἐπειδὴ ὃξ τὰ ἕτερα 35r 
γένη πολλαχῶς λέγεται (λέγεται γὰρ ἕτερα T, τὰ πάντῃ διεστηχότα ἀλλή- 

λων, ὡς f, οὐσία xoi τὸ ποσόν, T, τὰ μὴ πάντῃ χεχωρισμένα ἀντιδιῃρης 

μενα μέντοι ἀλλήλοις ἀπὸ τῆς αὐτῆς διαιρέσεως, οἷον τὸ πτηνὸν χαὶ τὸ 
y - - ΄ ^ 

5 ἔνυδρον" ἔχει γὰρ ταῦτα χοινὸν γένος τὸ ζῷον" λέγεται ὃ δὲ xal τὰ ὑπάλληλα 15 
y Ὁ ^ JU - € » ^ 

ἕτερα, ὡς ἣ οὐσία xal τὸ σῶμα). διὰ τοῦτο εἶπε xal υἱἡ ὕπ᾽ ἄλληλα 
τεταγμένων: τούτων μὲν γὰρ ἐνδέχεται τὰς αὐτὰς εἶναι διαφοράς, οἷον 

τοῦ τε ἁπλῶς ζῴου χαὶ τοῦ λογιχοῦ ζῴου: ἀμφοτέρων γὰρ oi αὐταὶ δια- 

φοραὶ at τε συστατιχαὶ xai at διαιρετιχαί. συστατιχαὶ γὰρ ἀυφοτέρων τὸ 90 
Ὑ 3 e "^ e , A Ἃ 

10 ἔμψυχον xai τὸ αἰσϑητιχόν: ἀλλὰ χαὶ αἵ διαιρετικαὶ αἱ αὐταί, τὸ ϑνητὸν 

χαὶ τὸ ἀϑάνατον. τῶν δὲ μὴ ὑπ᾽ ewe τεταγμένων ἀλλ᾽ τιν ρων οὔτε 
v "UN EI - » ᾿ 

at συστατιχαὶ οὔτε αἱ διαιρετικαὶ αἱ αὐταί, ὡς ἐπὶ τοῦ ζῴου εἴπομεν xol 

τῆς ἐπιστήμης. τῶν δέ γε ὑπαλλήλων, ὡς εἴρηται, αἵ μὲν συστατιχαὶ 25 

πάντως αἵ αὐταί, ai δὲ διαιρετιχαὶ οὐ πάντως αἱ αὐταί, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται 

15 εἶναι xai ἑτέρας, ὡς ἐπὶ τοῦ ζῴου xal τοῦ ἀλόγου ζῴου συστατιχαὶ μὲν 

àp αἱ αὐταί, ὡς εἴρηται, διαιρετιχαὶ δὲ οὐχὶ αἱ αὐταί. τοῦ uiv γὰ 3 ! , D 
[d -— , 'N M M » » Ἂν Νὴ M M , , “ ΄ ἁπλῶς ζῴου τὸ λογικὸν καὶ τὸ ἄλογον, τὸ ϑὕνητὸν xai τὸ ἀϑάνατον, | τοῦ 35v 

Y 3 , Χ M Νὴ » ^ b! - ΄ 9 ΑΝ 0 SN ο , δὲ ἀλόγου τὸ πτηνὸν τὸ ἔνυδρον τὸ χερσαῖον. ὃ αὐτὸς OE λόγος ἁρμόσει 
χαὶ ἐπὶ τῶν ἀντιδιῃρημένων ἀλλήλοις γενῶν: χαὶ τούτων γὰρ συστατιχαὶ 

Χ e 5 , Ἁ ^N , , ὃν iJ e 2 , 20 μὲν at αὐταί, διαιρετιχαὶ OE ἕτεραι ἀλόγου μὲν γὰρ at εἰρημέναι, λογι- 
χοῦ ὃὲ ὕνητὸν ἀϑάνατον οὐράνιον χϑόνιον. 5 

- ^ - » ΄ —» Y - ΄ ὌΝ 
Καλῶς δὲ τῷ εἴδει προσέϑηχε, τοῦτ᾽ ἔστι τῷ πραγματι" ἐνδέχεται 

γὰρ τῶν ἑτέρων γενῶν χατὰ ἀναλογίαν τὰς αὐτὰς εἶναι διαφοράς" λέγομεν 

γὰρ τῶν σχευῶν τὰ μὲν εἶναι ὑπόποδα τὰ δὲ ἄποδα: ἄποδα uiv ϑυία χαὶ τὸ 

35 δοίδυξ xal τὰ τοιαῦτα, ὑπόποδα δὲ Upovos xci χλίνη: ἀλλὰ xol τῶν 
, J ^ , e , ^c AJ ^N v ^ ,* ) τε € — 

ζῴων τὰ μὲν λέγουεν ὑπόποδα εἶναι τὰ ὃὲ ἀποῦα. αλλ αὗται αἱ δια- 

l post γενῶν add. ex Mare. 217 ἄλλως δὲ διεῖλε πλάτων ἐν γοργίᾳ, ὅτι τῶν ἐπιστημῶν at 

μέν εἰσι μόνως λογικαί, ὡς 1; διαλεχτιχή, αἱ δέ μόνως πραχτιχαί, ὡς ἡ γραφική, αἱ δὲ μιχταί, 

λογικαὶ ἅμα xai πραχτιχαί: χαὶ τοῦτο τριχῶς: ἣ γὰρ ἐπίσης ἔχουσι λόγου xoi πράξεως, ὡς 
^ B Ys ^ 4 ὡς ES x 

ἡ κιϑαρῳδία- ἅμα γὰρ aàct xal χιϑαρίζει. διαφέρει δὲ τῆς κιϑαριστικῆς, ὅτι αὕτη μὲν πλήττει 

χαὶ det, ἡ κιϑαριστιχὴ δὲ πλήττει μόνον, ὡς ἡ πεττευτιχὴ τῆς ῥίψεως προχηρύττει τὰ ὧν 

δεῖται χαὶ τῆς μεταϑέσεως προδιομολογεῖ τὰ ἀπὸ τῆς fragen ἢ οὖν αἱ μιχταὶ ἐπίσης ἔχουσι 

Tu τῷ λόγῳ τὴν πρᾶξιν 7| πλείονα ἔχει τὸν λόγον τῆς πράξεως, ὡς ἡ ὑποχριτιχὴ κατὰ τὸ εἰρη- 

μένον ἀπό τινος" ἀπόδος ἅπερ ἔλαβες ἐμοῦ πατρὸς πάρα’ τοῦ δὲ χατὰ τὸ σιωπώμενον ἀνα- 

γεύσαντος εἶπεν: οὐ χρήματα ἔφην. ἢ τὸ ἀνάπαλιν πλείονα τὴν πρᾶξιν τοῦ λόγου, ὡς 

ἡ ἰατριχή" ἰατριχὴ γὰρ εἴρηται ὡς ἰατρικὴ μᾶλλον οὖσα ἢ λογική" χαὶ τῷ λόγῳ γὰρ διὰ 

τὴν διάγνωσιν χρῆται xal τὴν ϑεραπείαν: ὁ γὰρ ἄριστα γνοὺς ἄριστα ϑεραπεύσει ἃ 

ἐπεὶ C 2 λέγεται (alt) om. F 9 ἡ οἵ. ἃ 8. 4 ἀντιδιαι- 

ρούμενα ἃ 4 ἀλλήλων C post οἷον add. x«i ἃ 6 ἡ om. Fa 
alt. xoi] τὸ C 10 «o (pr. om. a 10. 12 ante at αὐταί add. xai F 12 τοῦ 

om. F 14 xai πάντ. (pr. 1.) F 16 οὐχ ἃ 17 τὸ (ante ἀϑάν.) om. Fa 

18 xoi τὸ ἔνυδρ. xal τὸ yspo. F 19 διηρημ. F ἀλλήλων € 20 ai αὐτ.] 

ἑαυταὶ C! 22 post πράγμ. add. ἵνα τὰς οὐσιώδεις λάβωμεν διαφοράς a 

24 ϑυεία ἃ 24. 25 xai δοίδυξ om. ἃ 25 alt. «aj om. C 26 λέγ. τὰ μὲν 

εἶναι ἄπ. τὰ δὲ ὑπ. coll. Ca 
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- B * - ^r »w , 
σὶν εἰδοποιοί- οὗ γὰρ τῷ εἶναι δίπους 6 ἄνϑρωπος χαραχτηρί- 35" 

j t αὐταὶ εἶναι: δοχοῦσι διαφοραί, ἤδη xci 15 ῳ, e ᾷ [sri [UN [1] 

P. i 

2n 
eS * 

Β JA gR 

3 ** M * xac εἴδος αἵ αὐταί εἰσιν. οὐδὲ γὰρ τοῦ αὐτοῦ εἴδους οἵ τε τῆς χλίνης 
»- " TE mua e τι c 3 B "5 , ^S 

πόδες xai οἱ τοῦ ζῴου. ἐπεὶ μηδὲ ἣ ἐνέργεια ἣ αὐτή. ἐξ ἀναλογίας δὲ 
X. -€ ΄ ΄ ΄ m ἈΞ} p , ΄ - 2 , - ^ E , 

εἴπερ ἄρα T, ὁμοιότης. τὰ γὰρ χάτω μέρη οἷον ἐρείσματα xal τοῦ ζῴου 
^r ,- * - * k] - ,* 

xai τῆς χλίνης πόδες χαλοῦνται. ὡς γὰρ πρὸς ζῷον οἱ πόδες, οὕτω χαὶ 90 
^ - ᾽ EE - 3 * - * , - - 

πρὸς χλίνην οἱ ἐρμῖνες- ἀλλ᾽ οὐχέτι xai τὰς λοιπὰς γρείας τῶν ποδῶν 
- -—— Ar - , Ἁ 8. - - , - 

ἀποδιδύασι. c mp. φέρε xai συμμετάγειν τῇ ἰδίᾳ χινήσει τὸ σῶμα 
᾿ c 5 ψα ΄ ΕἸ γ᾿ 343 * - 3 a 

x3! τὰ παραπλήσια- ὥστε οὐχ εἴδει ot αὐτοί, ἀλλὰ φωνῇ xai ἀναλογία. 

, "* * - * - * 

Ρ.1518 Ζῴου μὲν γὰρ διαφοραὶ οἷον τὸ πεζὸν xal τὸ πτηνὸν 25 

ὶ ὃ 

Af τῶν γενῶν διαφοραὶ πολλαχῶς δύνανται διαιρεῖσϑαι, οἷον τοῦ 
* “ * * * 

ζῴου διαφοραὶ οὐσιώδεις μὲν τὸ λογιχὸν xai τὸ ἄλογον, ἀπὸ τοῦ χρόνου 
΄ * * 5 ΄ , * ^ 

ς ὡς ϑνητὸν xai ἀϑάνατον, xui ἀπὸ τοῦ τόπου ἐν ᾧ διατρί- 
ἘΞ * * * Los * w - Vip À - , 

οὔσιν ὡς τὸ πτῆνον XU! τὸ πξειον χα! i0 ξ Ὁ 6pov. χα! ἀπὸ τῶν μοριῶν 367 

- Fr € , * x ww - Ἁ o - , 

τοῦ | τὰ ἀποῦα. χαὶ ἕτερα: Of εἶσι διαφοραὶ 
ἐξ ἄλλων ὑπαρχόντων αὐτοῖς. ὁ ὃὲ ᾿Αριστοτέλης παραδείγματι χρησά- l2 RA de gy - mone CIE e: p DII i5 n p ZUM [5.5 ZIP 1* 

EN - - , E - ΄ ^ E x rF 
μενος τῷ ἀπὸ τοῦ τύπου ἐπίτηδες ἐν μέσῳ χαὶ ἀπὸ ἕτέρας διαιρέσεως ὃ 

F, - - P] Ἂ - -—— — Ὁ 47 ΄ * 

παρενέβαλε τῆς ἀπὸ τῶν μορίων παράδειγμα, διδάξαι βουλόμενος ὡς ἀδιά- 
* e, ΄ * Ld - - , 

φορῶν xai ἑτέρας παραλαμβανειν διαφορὰς Exi τῶν προχειμένων εἰς ἐξέ- 
- » * * » k] -— , » 

τασιν γενῶν" οὔτε γὰρ χατὰ πρώτην διαίρεσιν οὔτε χατὰ δευτέραν οὔτε 
, -- - T ^ 

χατ οὐδεμίαν ἁπλῶς χοινωνοῦσιν ἀλλήλοις τὰ ἕτερα γένη. 10 

- - Κ ΄ 2 wo * - “ὅπλ , * , kJ 

p.120 Τῶν δέ qs ὑπ ἄλληλα γενῶν οὐδὲν χωλύε! τὰς αὐτὰς 
διαφορὰς εἶναι. 

EV - $t 3r E ^ -J MM. » ^ αλῶς εἶπεν οὐδὲν χωλύει- οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγχης αἱ αὖταί εἰσι ü'a- 

φοραὶ τῶν ὑπαλλήλων γενῶν. ὡς εἰρήχαμεν. πολλάχις μέντοι συμβαίνει 

τὰς αὐτὰς εἶναι. αἵ μὲν γὰρ συστατιχαὶ ἀεὶ αἵ αὐταὶ ὑπάρχουσιν. εἰ χαὶ 15 

ux μόναι {πλείονες γὰρ αἱ τῶν ὑποχάτω). ἔστι δ᾽ ὅτε xal ai διαιρετιχαί, 

ὡς εἴρητα! ἀνωτέρω. 

4 3, (prius) om. Ca ἀγγελίας C 4. 5 δὲ εἴπερ om. F 5 post 

pde. F τοῦ om. a 17 τῶν γὰρ ποῦῶν F 8 φέρε οπι. 

10 οἷον om. Arist. τό τε πεζ. Arist. IO. 11 xai τὸ δίπ. 

. Arist. 11 τὸ (ante ἔνυδρ.) om. C 13 τὸ (ante ἄλογ.) om. a 

add. xai τὸ δίπουν a 16 δέ om. F 18 post ótup. add. δια- 

20 διαφ. παραλαμβάνει (sic) C 22 ἕτερογενῇ a 24 εἶναι διας. 

5 εἰνήχαμεν) p. 41, 13 28 μόνον F αἱ (alt. om. a 
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p.1925 Τῶν χατὰ μηδεμίαν συμπλοχὴν λεγομένων ἕχαστον 36r 

ἥτοι οὐσίαν σημαίνει 7, ποσὸν T, ποιόν. 

co Παραδοὺς τῶν φωνῶν τὴν εἰς δύο διαίρεσιν, τήν τε εἰς τὰς ἁπλᾶς 
χαὶ τὰς συμπεπλεγμένας, ἡἠβουλήϑη χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ τὴν τῶν 30 

5 πιεῖν τ τ διαίρεσιν minem | καϑ᾿ ἑχάτερον pue παραδοὺς οὖν 36v 
ἡμῖν πρότερον τὴν εἰς τέσσαρα τῶν ὄντων nucon ὡς συμπεπλεγμένων νῦν 
τὴν εἰς δέχα διαίρεσιν παραδίδωσιν ὡς ἁπλῶν, xol Εν θα y διὰ παραδειγμά- 5 
τῶν οἱονεὶ σχιαγραφεῖ ἡμῖν αὐτά, ἵνα εἰς ἔννοιάν τινα αὐτῶν ἡμᾶς ἀγάγῃ, 
ὕστερον δὲ διηρϑρωμένως ἡμᾶς περὶ ἑχάστου διδάξει. διὰ τί Ol εἶπε 

10 τῶν χατὰ μηδεμίαν συμπλοχήν; τί γάρ; εἰσὶ πλείους συμπλοχαί: 

λέγομεν ναί: ἣ yàp T, μὲν φωνὴ ἁπλῇ ἐστι τὸ δὲ σημαινόμενον σύνϑε- 10 

τον, ὡς τὸ τρέχω, 7, τὸ uiv σημαινόμενον ἁπλοῦν T, δὲ φωνὴ σύνϑετος. 

ὡς τὸ "Αρειος πάγος xai Κόραχος πέτρα καὶ ὡς oi δρισμοὶ xol τὰ δριστά, 

ἢ xai τὸ σημαινόμενον xai 7, φωνὴ σύνθετα, ὡς ὅταν εἴπω “ Σωχράτης 
15 περιπατεῖ, T, ἀμφότερα ἁπλᾶ, ὡς ai χατηγορίαι. ἐνταῦϑα οὖν τῶν χατὰ 15 

μηδεμίαν συμπλοχὴν λεγομένων τὴν διαίρεσιν ποιεῖται τῶν μήτε χατὰ 

φωνὴν μήτε χατὰ τὸ σημαινόμενον συμπεπλεγμένων. χαλῶς δὲ εἶπε 

λεγομένων διὰ τοὺς συνδέσμους χαὶ τὰ ἄρϑρα χαὶ τὰς προϑέσεις, ἅτινα 

χαϑ αὑτὰ οὐ λέγεται οὐδὲ σημαίνει τι, ἀλλ᾽ ἁπλῶς φωναί εἰσι 20 

20 συνεχφωνούμεναι μετὰ ἄλλων xai οὕτως συσσημαίνουσαι ἐχείναις πραγ- 
ματα. χαὶ ἐντεῦϑεν ὃὲ πάλιν πρόδηλος ὃ σχοπὸς τοῦ βιβλίου: τῶν 

γὰρ κατὰ μηδεμίαν, φησί, συμπλοχὴν λεγομένων ἕχαστον ἤτοι 

οὐσίαν σημαίνει: ὥστε περὶ φωνῶν σημαινουσῶν π epa διαλαμ.- 25 
v e ' - e 7 S βάνει’: δῆλον οὖν ὅτι xai περὶ τῶν μεταξὺ νοημάτων. ὅτι δὲ xol 

1 τῶν δὲ C ὃ post τμῆμα add. τῶν φωνῶν F 6 πρότ. ἡμῖν coll. F 

συμπλεχομένων F post συμπ. add. τῆς χαϑόλου δηλαδὴ οὐσίας καὶ τῆς με- 

ριχῆς τοῦ χαϑόλου συμβεβηχότος xai τοῦ μεριχοῦ a νῦν δὴ C 

 mapa)etyp.] πραγμάτων a 8 οἱονεὶ] ὡσανεὶ C αὐτὰ ἡμῖν 

coll. C 9 διδάξη Ca 11 λέγομεν om. a 19 ἡ xópaxoc Ca 

11 συμπλεχομένην F 20 συσσημαινόμεναι ἃ ἐχείναις scripsi: ἐχείνοις Ca: 

ἐχείνης F 21 πάλιν ἃ: δῆλον F: om. C 22 ἤτοι om. C 24 οὖν] 

μὲν C post νοημάτων add. ex Mare. 217 ᾿Ιστέον ὅτι λόγῳ ὑπογράφων τὰ πράγματα 

ἀμυδρὰν ἔμφασιν ἡμῖν παρέχεται τῶν χατηγοριῶν : ἣ μὲν γὰρ παχυμερὴς αὐτῶν διδασχαλία 

ἐπὶ ψιλῶν τῶν παραδειγμάτων πρόεισι μόνον, ἡ δὲ λεπτομερὴς τά τε ἴδια καταλέγει ἑχάστης 2T i i 

καὶ τὴν διαίρεσιν, ἵνα wal τὰ ὑπάρχοντα ταῖς χατηγορίαις γνῶμεν διὰ τῶν ἰδίων xal τὰ οἷς 

αὗται ὑπάρχουσι διὰ τῆς διαιρέσεως. ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν ἐπὶ δέχα παραδειγμάτων ποιεῖται τὴν 
, , - ^ - - 3 H Lt - *, - ^ , 
ἀπαρίϑμιησιν τῶν δέχα κατηγοριῶν, ἡμεῖς δὲ ἐπὶ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ παραδείγματος ποιησό- 

6 Σ 
peüa τὴν διδασκαλίαν, ἐπὶ τοῦ σωχράτους. ὁ τοίνυν σωχράτης οὐσία μὲν ὡς ἀνϑρωπος xal 

ποσὸν ὡς δίπηχυς 7| τρίπηχυς, ποιὸν δὲ ὡς λευχὸς ἢ μουσιχός, πρός τι δὲ ὡς κηδεμὼν τῶν 

νέων 7 σωφρονίσχου υἱός, ποῦ δὲ ὡς ἐν λυχείῳ διδάσκων, ποτὲ δὲ ὡς ἐπὶ τῶν πελοποννησια- 
, χῶν χρόνων γεγονώς, xal ποιεῖν ὡς ὑρῶντα xal EU ὡς ὁρώμενον, χεῖσϑαι ὡς ἑστῶτα 7| 

χαϑήμενον 7, ἀναχεχλιμένον ὑπὸ τὴν πλάτανον διὰ τὸ χαμαιπετὲς τῶν τοῦ λυσίου λόγων 
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περὶ ἁπλῶν τούτων, προφανές. τῶν χατὰ μηδεμίαν γάρ φησι συμ- 32" 
΄ r 

πλοχήν λεγομένων. 

— qu ἣν "o c - - ΄ 
Ζητοῦσί τινες τί δή ποτε μὴ ὥσπερ τῷ ποιεῖν τὸ πάσχειν ἀντίκειται 39 

*" r - T" - Ld r - —- —- 

5 xai κατητορίαν μίαν μὲν ἔταξε τὴν τοῦ πάσχειν, ἑτέραν UE τὴν τοῦ ποιξῖν, 

οὗτων xai ἐνταῦϑα τοῦτο ποιξῖ- τῷ τὰρ ἔχειν τὸ ἔχεσθαι: ἀντίχειται, xai 
n? E EM " r τὴν τεῷ Ey T - ΄ . PES -* 

οὔκ stxz xXuacmioota» τῆν ue9 S Dar. ἀλλὰ πον" τῊν τῶοῦ zyztw. φάμεν 

οὖν ὅτι ὑπὸ τὸ χεῖσϑαι τοῦτο ἀναχϑῆνα: δύναται. λέγω δὴ τὸ ἔχεσϑαι- 25 
ἔγχγεσϑα: τὰρ λέγομεν τὸ χεέμενόν που. ὥς ἐν x si τύχοι, δένδρα ἢ ξ ἘΣ t τὰς GcIonm- τὸ 1 tj ποῦ. e c πὴ. [t y : Ozwoymu Tj 

10 ὡς ἐν σώματι ὅπλον ἢ ἱμάτιον. x οὐχοῦν ταῦτα ἔχεσθαι χληϑείη Ux 
€ - L4 —- » EA -— Ὁ - - - “-- L4 « » * - 

αὐτοῦ, χαὶ ὃ χῆπος ἔχειν δένδρα, οὐὔχοῦν xci ταῦτα ἔχεσθαι ὕπ᾽ αὐτοῦ. 
- «-τ - ΄ » 4 ΄ ΄ 

ταῦτα δὲ xai χεῖσϑαι, ὥς εἴρηται. φήσομεν. ὅϑεν xai οὕτω πολλάσις 
- "1 e περὶ Ξε iud. - τς Fr e A το ξ- [4 n φαμὲν ὅτι περίκειται ἱμάτιον ἢ περίκειται 6 δεῖνα τὰ ὅπλα. ὥσπερ οὖν 
ἐπὶ τοῦ ποιξῖν καὶ πάσχειν ἀμφότεραι αἵ χατηγορίαι τῷ μὲν ὑποχειμένε 

15 αἵ αὖταΐ εἶσι, τῇ δὲ σχέσει διαφέρουσιν (ὅταν μὲν yàp ἀπὸ τοῦ | zw- 38- 
οὗντος ἀρξώμεϑα, ποιεῖν λέγομεν, ὅταν δὲ ἀπὸ τοῦ πάσχοντος, πάσχειν), 

ἀχροᾶσϑαε (ἢ τὰρ πάντα ἄρϑια τὰ μέλη zai λέγεται ἑστάναι, ἢ πάντα ὕπτεα zai λέγεται ἄνα- 

χεχλίοϑαι). ἔχειν Gb ὡς ἑμώττα περεχεέμενα. χαὲ ἀποροῦσε τενὲς ὅτε πῶς λέγωμεν ὅτε zar 

εἰσὲν ab χατηχορίαε, εἴ Te ai τέαταρές εἶσεν, ὡς zpociprumt, ἅπλαξ, αἵ Ἐξ δὲ GyvÜccor- zm 

λέγομεν τε συνδέτους αὐτὰς χαλοῦμεν, δεύτε ἔπιασεν ἧμιεν συνϑέσεους εἰσάγουσιν, ἐπεὶ αὗται 

ἅπλαξ εἴσεν" οὗ τὰρ χατηχορία τὸ ἐν vózes ὧν οὐδὲ χατηγχορία τὸ ἐν χρώνεν Gv, ἀλλὰ zxecm- 

Ἰορία τὸ ἐν τόπῳ εἶναι xai τὸ ἐν χρώνῳ εἶναι- δεὰ τοῦτο τὰ zal ἀπαρεμτάτους ὥνόμασέ 
? T τῖνας ἐξ αὐτῶν, tur μὴ τῷ ἐξέλχεοϑαι zpócexra οὐνϑεσέν τινα εἰσαγάγῃ. οἷον τῷ zxezre zai 

poavá sir. ἐπειδὴ ὃὲ χένως và ὧν τῶν δέχα 

χατητοριῶνν, δύνανται zal τάξειεν ἐπειδέχεσϑαι- προτέρα οὖν 1, cücía ὥς ὑᾧποχειμένη  zuc, 

δεύτερον τὼ πεσόν, ἐπεὲ xal i ἀνείδεος ὕλη πρότερον ποσοῦται cU cce) zuesUrar, τρέτων τὸ 
L - - - Σ " E ^ m - “Ὁ -- ν᾿» » - " T 

ποιὼν zal τοῦ πρός τε πρῶτον, ἐπειδὴ) zal τῷ zal auch τοῦ ἐν Gyéset zpercw. ἀλλ᾽ ci 
- ΄ " " x - - T» T0 * ΒΞ - - 3 "n ΕἾ 

ταῦτα οὗτεν, πρότερα τὰ ἐξ οὐσίας χαὶ ποσυῦ τῶν ἐξ οὐσίας χαὶ za), xdi τὰ ἐξ οὐσίας zai 
ποιῷ τῶν ἐξ οὐσίας zal zpóc τε Ἔστε 8E οὐσία μὲν ὡς τύπῳ εἔπεῖν- οὖ πασεῶν οὗπέαν 

τὸ πάσχειν xai τὸ Eyer» xai τὸ χεῖοδαε ἀπαρέ 

L 

λοιπά, ὅσα αὐϑυπόστατα πράγματά sim zal μηξδενὲς ἑτέρου δεύμενα εἰς τὸ Ureccrwrr Ποιὼν 
δὲ οἷον λευχὼν χραμιματεχῶν- ἐνταῦϑα ὃεξ ἐπετημνήνασϑαι, ὅτε τῆς πιιύτητος πάσης μὲν οὔσης 
ἐν ὑποχεεμένον, οὗ πάσης δὲ τῷ αὐτὸ ὕκυχεήμενωον zar εἶδος λαχούσης, ἀλλὰ τῆς μὲν ἐν 

σώματι συνισταμένης. οἶον ϑερμώτητος, τῆς δὲ ἐν Φυχῇ τὸ εἶναι ἐχούσης; οἷον γεοομετρίας, 

βουλόμενος διὰ τῶν παραδειγμάτοον ἐνδείξασθαι τὼ δεττῶν εἶδος τῆς ποιώτητως, ἐπεφρεύνησξ 

ὧν δὲ ovv λευχὼν πραγματεχών (sic), τῆς μὲν ἐν ὑποχειμένε σώματι πευύτητως ὥπώ- λέχωνν, ποιὰ 

δεῖγμα λαβὼν τὼ λευχὼν τῆς δὲ ἐν τῇ Φυχῇ τὸ char ἐχούσης τὸ γραμματεχών. ἔγεεν UE οἷον 

ὡπλίσϑαε χαϑουπλίνϑαι a. l τοῦτο C 2 λεγομένων om. (Ca 3 δὲ om. € 

bzo6cnégar exckíGüar a 4 τῶν ποιξὲν ch züsy. Ammon.- và ποιεῖν τὸ πιΐσχ. ΟΣ: và zd. 

τὸν zur) Ἐ-: τὸ ππεεῖν τῶν πάσγ. ἃ 9 pízw μὲν om. F- pímv om. a τὴν ἀπὸ 

τοῦ (utrobique) € 6 οὕτω] οὗ € τὸ χὰρ ἔχειν τῶ £y. Ca 4 οὖχ om. C 

pow» Te τοῦ ἔχεεν a 10 ante οὔχοῦν defectum signavi, suppleveris τῷ σῦμα T3p 

ἔχεεν λέγεται ὅπλον 3, ἱρμεώττον olyzow — igo (15) om. a 11 zai ὃ zxj»wz— Um 

αὗτοῦ om. etiam C 15 cyéze δὲ coll. F 

^" 
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P1 » - Y ' - » - e 

οὕτως χαὶ ἐνταῦϑα τὸ ἔχειν xui τὸ χεῖσθαι Tot ἔχεσϑαι τῷ μὲν ὕπο- 38r 
χειμένῳ ταὐτά εἰσι. τῇ δὲ n Ra ὅταν μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ 

) e [411 

» ΄ » τς Ὁ) ἔχοντος ἀρξώμεϑα, ἔχειν λέγομεν, ὅταν Oi ἀπ 
"τ » » χεῖσϑαι ἥτοι ἔχεσϑαι. 

ν 

είνου ὃ ἔχειν τις λέγεται, 

p.234 Ἕκχαστον δὲ τῶν εἰρημένων αὐτὸ μὲν xaU' αὑτὸ ἐ 

οὐδεμιᾷ χαταφάσει λέγεται ἢ ἀποφάσει, τῇ 
A25 

τούτων συμπλοχῇ χατάφασις T, ἀπ 

᾿Εντεῦϑεν διαχρίνει τὸν σχοπὸν τοῦ προχειμένου βιβλίου τοῦ ἐφεξῆς. 
΄ δι - M € , Lr 008 2 ΒΝ A x "NA Y ΄ - - 

λέγω δὴ τοῦ Περὶ ἑρμηνείας, ὅτι ἐν τούτῳ μὲν διδάσχει περὶ ἁπλῶν 15 
φωνῶν, ἐν ἐχείνῳ δὲ περὶ χαταφάσεως xol ἀποφάσεως" διαχρίνει ὃὲ 

συλλογισμῷ χρώμενος ἐν Oso Ep σχήματι, μέσον ὅρον λαμβάνων τὴν 

ἀλήϑειαν xol τὸ ψεῦδος: φησὶ γὰρ ᾿ πᾶσα χατάφασις T, ἀπόφασις ἀλήϑειαν 

ἢ ψεῦδος σημαίνει, ἀλλὰ μὴν οὐδεμία ἁπλῆ φωνὴ ἀλήϑειαν ἢ ψεῦδος 90 

σημαίνει" οὐδεμία ἄρα ἁπλῆ φωνὴ χατάφασιν T, ἀπόφασιν σημαίνει᾽. οὐδὲ 
» 

γὰρ ἐὰν εἴπω μυριάχις ᾿ ἄνϑρωπος ἄνϑρωπος᾽, οὔτε M οὔτε ψεύδο- 
e , * ^ , y [4 - »v 5 ΄ 

μαι. ομοιὼς δὲ χαν υὐριᾶχις ειπὼ πέριπατει περιπ aet. . οὔτε ἀληϑεύω 
» ! , 5 ^ y e UN » ς -) “ 

οὔτε ψεύδομαι. εἰ δέ τις εἴποι ὅτι ἐὰν εἴπῃ τις ᾿περιπατῶ᾽, ἣ ἀληϑεύει ? 

^ / JS ἣν 2 E AL A “δ απ ES 5 ἢ ψεύδεται (εἰ γὰρ τύχοι pen dknüsóst, εἰ δὲ μή, ψεύδεται), λέγο- 95 

μεν ὅτι ὃ εἰρηχὼς ᾿περιπατῶ᾽ δυνάμει περιέλαβε τὸ ἐγώ, ὡς dv εἰ ἔλεγε 
[4 [4 ) 

δυνάμει περιλαμβάνει 

πρὸς ὑπόστασιν χαὶ τοῦ ἀληϑοῦς χαὶ τοῦ ψευδοῦς τὸ s χαὶ οὐχὶ χατης- 

[ES Dorm αὐτὴν x«Ü' αὑτὴν λέγει οὐδὲ ἁπλῆν φωνήν: εἴπομεν γὰρ 38* 
-$ ^ 

ἤδη ὅτι οὐ τῇ φωνῇ μόνῃ xptéov τάς τε ἁπλᾶς xal τὰς συνϑέτους, ἀλλ᾽ 
σ M , M 5 e A t €- 5 M 

Ott χαὶ συμπ Ἰδὲ gn φωναὶ εἰ ἁπλοῦν τι σηραεύοιεν, ἁπλαὶ εἰσι, χαὶ 
, ΄ ^ ' [4 - A , / τὰ 

ἁπλαῖ τινες εἰ συμπεπλεγμένον χαὶ μὴ S οὖν joe y τὸ νοητόν, σύνϑετοι" 5 

ὥστε τὸ τρέχω οὐχ ἁπλοῦν, ἐπεὶ μηδὲ τὸ σημαινόμενον ἁπλοῦν. εἶπε ὃ Σ 

ὃ ᾿Αριστοτέλης, αὐτὴν ταύτην τὴν ἀπορίαν προαναστέλλων, ὅτι τῶν χατὰ 
ηδεμίαν συμπλοχὴν λεγομένων, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν μηδὲ χατὰ τὸ 
ΕΠ γον συμπεπλεγμένων. αἱ μὲν οὖν ἅπλαϊ φωναί, ὡς εἴρηται, 

οὐδεμίαν ἀλήϑειαν ἢ ψεῦδος σημαίνουσιν αὐταὶ χαϑ’ αὑτὰς λεγόμεναι, 10 

πᾶσα μέντοι χατάφασις T, ἀπόφασις πάντως ἤτοι ἀλήϑειαν T, ψεῦδος σημαί- 
£7 AUN y c ΄ : 5 M , - DE yet, οἷον ἐὰν εἴπω ᾿ Σωχράτης περιπατεῖ, εἰ μὲν τύχοι περιπατῶν, ἠλή- 

9 5. τιῖ Ps 24 ΄ 1 ΄ 2^ LY, CN AP ACEITE ευσα, εἰ δὲ χαϑήμενος, ἐψευσάμην, xal πάλιν ἐὰν εἴπω ^ Σωχράτης οὐ 15 
περιπατεῖ, εἰ μὲν τύχοι μὴ περιπατῶν, ἠλήϑευσα, εἰ ὃὲ περιπατῶν, 

9 post λέγομεν add. ὑπ᾽ ἐχείνου F ll μέσον δὲ ὅρον λαμβάνει a 19 ἀλλὰ μὴν 
οὐδ. οὐδεμία δὲ Ca 13. 14 ἀλήϑειαν — φωνὴ om. ἃ 17 em (pr. 1l.) F 

18 τύχοι ἃ Ammon.: τύχη CF 19 ὁ om. F ἐὰν F 20 περιλαμβάνει 
a: περιέλαβε C: om. F 21 χαὶ (primum) om. C 22 zaW αὑτὴν om. C 

εἴπομεν] p. 26,8 sq. 23 μόνον C ῥητέον F 24 σημαίνειεν Ca 25 ἔχουσι F 

21 αὐτὴν om. F 29 συμπεπλεγμένων om. F 22 ἐὰν] ὅταν C τύχοι à: τύχη 

CF (cf. v. 18) 32. 99. 84 ἠλίϑευσα C 34 τύχη C 
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ἐψευσάμην. αἱ οὖν κατηγορίαι, ὡς εἴρηται, ἁπλαῖ φωναὶ οὖσαι οὐδεμίαν 38" 
55 ^ , ^ 

ἀλήϑειαν T, ψεῦδος σημαίνουσι, συμπλεχύόμεναι ὃὲ πρὸς ἀλλήλας ποιοῦσι 
΄ ^ kx ἢ , 2 e 5» 7 AN ΤΟΣ - Co» » 

χατάφασιν T, ἀπόφασιν, ἐν αἷς ἢ ἀλήϑεια xol τὸ ψεῦδος, οἷον ᾿ ἄνϑρωπος 90 
΄ , , ᾿ m , - ^ 

τρέχει᾽ £x τε οὐσίας xol τοῦ ποιεῖν (γέγονε κατάφασις), προσλαβοῦσα δὲ 
χατάφασις υέσον τὸ ἀρνητιχὸν μόριον γίνεται ἀπόφασις, οἷον “ ἄνϑρωπος [54] ^ 

p.245 "Ev οὐδεμιᾷ xavagdost λέγεται ἢ ἀποφάσει. 

Τὰ πολλὰ τῶν βιβλίων χαὶ δοχοῦντα χαλῶς ἔχειν οὐχ ἔχει τὸ T, 

ἀποφάσει. ἀλλὰ μόνον τὸ ἐν οὐδεμιᾷ καταφάσει λέγεται" εἰ γὰρ 25 

10 χατάφασιν οὐ σημαίνει οὐδεμία τῶν xac ques mod υᾶλλον οὐδὲ ἀπό- 

φασιν, ἐπειδὴ δέεται xal τοῦ ἀρνητιχοῦ μορίου xal μᾶλλον ὑποπτεύσει 

τις (τὸ) ποιεῖν (ἢ) τινα τῶν ἄλλων κατηγοριῶν χατάφασιν εἶναι, ἤπερ 

ἀπό- φασιν. 99r 
^ Ἁ Ζητοῦσι δέ τινες ὑπὸ ποίαν χατηγορίαν δεῖ ἀνάγειν τό τε σημεῖ: o - 

CEP UA A ΄ 

15 χαὶ τὸ νῦν xal τὴν μονάδα. ὑπὸ μὲν τὴν οὐσίαν οὐχ ἐνδέχεται" -" E: - Ὡσ 
, ,F ^ 5 ΄ »Q€ , , , b! ἘΞ a PS m 

οὐσία αὐϑυποόστατον τὶ ἐστι, τούτων OC οὐδὲν ἰὼ tay ἔχει ὑπόστασ ty* x0 s& 10 

t^ γὰρ σημεῖον ἐν γραμμῇ ἔχει τ 
τὸ νῦν ἐν χρόνῳ" ἀρχὴ γάρ ἐ 

ὃ εἶναι πέρας ὃν Ἱραμμῆς χαὶ ἄρχον, χα 
στι χαὶ πέρας χρόνου χαὶ οὐ gps (νῦν 

δὲ λέγω τὸ ἀχαριαῖον, οὐ τὸ πλατυχῶς λεγόμενον), xal ἢ μονὰς ἀρχὴ 
- , ^ -Ὁ- 3 b] - 

20 ἀριϑμοῦ, ἀριϑμὸς δὲ οὐδαμῶς, διὸ οὐδὲ ἰδίᾳ ἐστὶν ἀριϑμός, ἀλλ᾽ ἐν ἀριϑμῷ 15 
* 3 * , € * P] y 2) 2 L4 » a ΕΣ T ἔχει τὸ εἶναι. ἀρχὴ γάρ ἐστιν, T 0& ἀρχὴ ἐν ἐχείνοις ἔχει τὸ εἴναι ὧν 

ἐστιν ἀρχή. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ποσὰ ταῦτα λέγειν δυνατόν: τοῦ γὰρ ποσοῦ 
Y » ^ €T Ἃ γ ἴδιον τὸ ἴσον xol τὸ ἄνισον, τὸ δὲ σημεῖον ἢ ἐν νῦν τίνι ἂν εἴη ἴσον; 

» Ἁ - , ΑἸ "4 » Ἀ - e , P] ? 5^3 ΄ 

οὔτε γὰρ σηυεῖον σημείῳ λέγεται ἴσον οὔτε τὸ νῦν ὁμοίως, ἀλλ οὐδὲ ἢ 50 
' Y. * ^-^ fec , » ^ μονὰς μονάδι dj μονάς ἐστιν: ἴσα γὰρ λέγομεν τὰ τὸ ποσὸν ἔχοντα τὸ τῷ οι 

τ) πα ^N Pd Le We») - 2 ? 

goto χαὶ μέρη ὁμοίως τὰ αὖ τά, ταῦτα ὃξ οὔτε ποσὰ ἔστι xat a up, * ἀλλ 
΄ 

ki 

$ Ww » M 3 ' - , Ξ M - 

οὔοξ ἄνισον ἐπὶ τούτων λεχϑῆναι δύναται. ει χαι συγχώρησξι τις Ent τοὺ- 

1 εἴρηται] p. 49,22 sq. 45,9 οὖσαι φωναὶ coll. a 4 γέγονε κατάφασις Ammon.: 

om. CFa ὃ μέσον post μόριον coll. F τὸ] τι ἃ 7 χαταφ. λέγ.] κάταφ. γίνεται 

C: γίνεται xaxa. F (sed cf. v. 9) 8 ἢ ἃ Ammon.: om. CF 10 ob σημαίνει] o5- 

σία C 11 δεῖται ἃ ὑποπτεύει F 12 τὸ Ammon.: om. CFa ποιεῖν Om. 

Ca 7, addidi ἄλλων om. C ἤπερ] 7| F 14 ante ζητοῦσι add. ex 
Ammon. (p. 35,3) Πᾶσα γὰρ δοκεῖ κατάφασις ἢ ἀπόφασις ἤτοι ἀλήϑειαν ἢ ψεῦδος σημαίνειν. 

Τὸ δοκεῖ πρόσχειται, ἐπειδὴ οὐ πάντως ἧ χατάφασις pepisus οὐδὲ πάντως 7| ἀπόφασις ψεύ- 
2 δεται᾽ οἷον ἐὰν εἴπη (εἴποι a) τις τρέχω ἢ οὐ τρέχω. ἐπεὶ οὖν ἐν τούτοις ΦΟΥΞΕΞΙ προσυπα- 

χούεται τὸ ἐγώ, τούτου χάριν εἶπε Ooxct* ἢ (οὖν add. ἃ) τοῦτο ἢ (ἢ om. C) ὅτι παρέλκεται 

τὸ δοχεῖ, ἢ ὅτι σφάλμα ἐστὶ χαλλιγραφιχὸν ἢ ὅτι ἀντὶ τοῦ οὕτω δοχεῖ πᾶσι. Ca χατηγορίαν 

om. F τε om. F 11 ante γραμμῆς add. «oi F 18 zai οὐ χρόνος om. C 

19 πλατιχῶς CF 20 ἀριϑμοῦ] ἀριϑμῶν F ἐστὶν ἀριϑμός om. C ἀλλ] ὡς C 

22 οὐδὲ Paris. 2051: οὔτε CFa λέγ. ταῦτα coll. C 283 post alt. ἴσον add. ἢ ἄνισον F 

24 «à om. F 25 μονάδι a: om. CF 96 τὰ αὐτά om. F 26. 217 ἀλλ᾽ 
οὐδὲ — λέγεσθαι (p. 41,1) eicias 21 καὶ] γὰρ C 
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τῶν τὸ ἴσον λέγεσϑαι: χρόνῳ γὰρ χρόνος T, ἴσος T, ἄνισος χαὶ ἀριϑμὸς 99: 
ἀριϑμῷ x«l γραμμὴ γραμμῇ. ἅτε ποσὰ ὄντα (χατὰ γὰρ τὴν ταυτότητα 
τῶν μερῶν ἢ ἴσα φαμὲν T, ἄνισα), ταῦτα δὲ ἀμερῇ τε ὄντα χαὶ μηδὲ 

τῶν εἰρημένων ὑπάρχοντα τὴν πρὸς ἕτερα παραβολὴν ἐχπέφευγεν. ἄλλως 

5 τε τοῦ ποσοῦ τὸ μέν ἐστι συνεχὲς τὸ δὲ ΟΡ σ εγον: ταῦτα δὲ οὔτε 30 

συνε χῇ ἐστιν οὔτε διωρισμένα ἀμερῆ ὄντα" συνε eyes γὰρ λέγομεν τὸ 39" 

ἔχον τὰ μέρη ἡνωμένα, SiL δὲ τὸ ἔχον τὰ μέρη χεχωρισμένα. 
» , e M € A Ἁ ντα 5 , ὩΣ ^ σ 

ἰστεον OZ Ott τινες ὑπο τὰ πρός ούλονται ἄνατγειν αὐτας λέγοντες οτι 

[2i 
- , , 5 - iJ ἘΞ zs o mn ^ - AN ταῦτα ἀρχαί εἰσι τῶν μετὰ ταῦτα, τὸ μὲν σημεῖον τῆς Ἰραμμῆς, ἣ δὲ 

10 μονὰς τοῦ dp ios τὸ OE νῦν τοῦ χρόνου" εἰ οὖν ai ἀρχαὶ τινῶν ἀρχαί, 
τοιαῦτα δὲ τὰ πρός τι (πατὴρ γὰρ υἱοῦ πατὴρ xal τὸ ἥμισυ διπλασίου 

ἥμισυ), xal ταῦτα ἄρα ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγονται. ἀλλὰ λέγομεν ὅτι τὰ 

πρός τι, ὡς αὐτὸς ὑποχατιὼν λέγει, σχέσεις τινές εἰσι μόνον χαὶ οἰχείαν 10 

ὑπόστασιν οὐχ ἔχουσιν, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις χατηγορίαις τὸ εἶναι ἔχουσιν: ἢ 

15 γὰρ ἐν οὐσίᾳ ἢ ἐν ποσῷ T, ἐν ποιῷ T, ἔν τινι ἄλλῃ τῶν χατηγοριῶν,. διὸ 

χαὶ παραφυάσιν αὐτὰ ἀπειχάζει, αἵτινες ἐν ἑτέροις φυτοῖς τὸ εἶναι ἔχουσιν" 
ἔστι γοῦν ϑεωρῆσαι ἐν πάσαις —-— χατηγορίαις τὰ πρός τι’ ὅταν μὲν γὰρ 15 

εἴπω “ὃ πατὴρ υἱοῦ πατήρ᾽, εἶπον ἐν οὐσίᾳ πρός τι, ὅταν Oi εἴπω “τὸ 
διπλάσιον ἡμίσεος διπλάσιον᾽, εἶπον ἐν ποσῷ πρός τι, ὅταν ὃ 

΄ —- e) T 5 € e 

20 λευχότερον λευχοῦ λευχότερον᾽, εἶπον ἐν ποιῷ, χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις δμοίως. 

δεῖ οὖν αὐτὰ ταῦτα χαϑ᾽ ἑαυτὰ εἰπεῖν τί εἰσι χαὶ ὑπὸ ποίαν τελοῦσι 90 
, M , " /, - b! , ΄ c 

χατηγορίαν. χαὶ τότε τὴν σχέσιν αὐτῶν τὴν πρὸς ἄλληλα λέγειν. τί οὖν 

ἐροῦμεν; ὅτι χατὰ ἀλήϑειαν ὑπ᾽ ΤΣ εμίαν τῶν χατηγοριῶν ἀνάγονται ταῦτα, 
M b -Ὁ , - 

ὅσον &x τοῦ σχοποῦ τῆς προχειμένης πραγματείας: πρόχειται γὰρ αὐτῷ, 
΄ y T Y ^ - 931523» τς. 

25 ὡς πολλάχις εἴρηται, περὶ τῶν ὄντων οὐχ ἡ ὄντα ἐστὶ διαλαβεῖν, ἀλλ᾽ 95 
e , e M -- m M CN me m^) - DUC fum 5 /* C 

Ὦ σημαίνονται ὑπὸ τοιῶνδε φωνῶν ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων: βούλεται 
J ΡΣ A. - ἐς Τα x , NN ^P e dA "9" p rem 

γὰρ ἕν τοῦτοις περι τῶν τοις πολλοὶς γἹνωριμὼν οιοαςζαι" ἔπει οὖν τοῦτῶν 

z C^ τὶ Q^ 
5^ ΄,ὕ Y - e ^ » , ' , 7 

)06£ Ut. eye «5 πολὺς O10 ε L τ f) ξυμ. y ἔγξι υὐνῶσιν O πὸ λὺς ἀνὃ ὠπὸος, et xat ἐνῆν Qut ὰ dvo 

,F - -Ὁ , ^ € ' Ἁ ἦν WV ^ ^ ^ 

p.tay τῶν χατηγοριων. egTo of Ὁπὸ tO ποσὸν. λεγοντα τοῦ «0800 t0 μεν 90 

x 

εριστὸν χαὶ τοῦ μεριστοῦ τὸ μὲν συνεχὲς 
qe 

30 εἶναι | ἀμερὲς τὸ δὲ 
ἢς εἰ 

Q^ e [0 ΠΝ Ξ "n 

διωρισμένον, xal ταῦτα ὑπὸ τὸ τμῆμα τάττειν τοῦ ποσοῦ τὸ ἀμέριστον, 
, - 

οὐχ ἀνήγαγε διὰ τὸ μὴ συνεμπίπτειν τὴν περὶ τούτων διδασχαλίαν τῷ 
À 

2 ante γραμμὴ add. ἡ F 2 T, ἄνισα φαμέν coll. a ὃ ἐστι om. Ca ἰ δια- 

χέχωρισμ. F 8 ταῦτα ἀνάγ. C: αὐτὰ ἀναγαγεῖν ἃ 8. 9 λέγ. ὅτι τ. ἀρχαί] ἀρχαὶ 

γὰρ F 10 τῶν ἀριϑμῶν F αἱ ante alt. ἀρχαί coll. ἃ 11 ante γὰρ add. 

δὲ F διπλάσιον F 13 αὐτὸς ümox. λέγει] Cat. p. 8332 εἰσί τινες C: 

τινῶν εἰσι ἃ 15 ἐν (ante ποσῶ) om. € ἐν (ante ποιῶ) a: om. CF 

16 mapa. αὐτὰ ἀπειχ.] Eth. Nie. A 4 p. 1096221 ἑτέροις τὸ εἶναι ἔχ. τοῖς φυτοῖς 

Fa 17 οὖν C 18. 19 «à πρός τι a 18 alt. εἴπω om. F 19 ἡμ. διπλά- 

σιον om. F ἡμίσεως ἃ 19. 20 τὸ λευχὸν λευχότ. λευχοῦ λευχότ. F 21. 22 τε- 

λοῦσι χατ.] χατ. εἰσί F 23 χατὰ] καὶ F 25 πολλάκις εἴρηται] p. 9,12 sq. 49,29 

ἐστὶ om. a 26 post ἀνῦρ. add. πανταχοῦ F 28 αὐτῶ C 29 τὸ (ante ποσόν) 

om. ἃ λέγοντα a: λέγοντι C: λέγοντες F 90 εἶναι] ἐστι Ca μεριστὸν τὸ 

δὲ dp. coll. ἃ post μὲν add. εἶναι C 3l τὸ (prius) om. ἃ 
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- - , 237 EN TOF 9. τς τὰ M a (AN d δ 

σχοπῷ τοῦ προχειμένου βιβλίου. καὶ ὅτι οὐ περὶ τῶν ὄντων T ὄντα ἐστὶ 40r 

διαλαβεῖν βούλεται, δῆλον, ὅτι ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει τριττὴν τὴν οὐσίαν 
5 r ^ M! ' UJ [cet M ^N ' » 34 ^ ^N ' M 

εἰρηχώς, τὴν piv xaxà τὴν ὕλην τὴν ὃὲ κατὰ τὸ εἶδος τὴν δὲ χατὰ τὸ 
΄ 5 - 5^ D » ^ ΄σ 7 c iJ » * τὸ 

συναμφότερον, ἐνταῦϑα οὐδαμοῦ οὔτε τὴν ὕλην χαϑ’ ἑαυτὴν οὔτε τὸ εἶδος 
5 ἀξιοῖ χαλεῖν οὐσίαν, ἅτε δὴ τῶν πολλῶν μηδεμίαν τούτων ἔννοιαν ἔχον- 10 

τῶν ὡς ἁπλῶν, ἀλλὰ μόνον τὸ ἐχ τούτων σύνϑετον ἐγνωχότων. 
r - ^ ^ e — Ld 

Δητοῦσι ὃὲ xdxelyo ὅτι τὰς στερήσεις ὑπὸ ποίαν τῶν χατηγοριῶν 
, , » ^X Y T , - [24 ΄ ἜἍ M £129 »^ 

ἀναχτέον, ext OS xat τὰς λέγομεν ὅτι μάλιστα μὲν ὑπ΄ οὐδε- 
2 S. 

zl o -«G SQ 
A o ̂  L2 

, » X 9 $1 e , ^ - Le €T , υἱαν τῶν χατηγοριῶν, ἐπειδὴ οὐδὲ ὡρισμένον τι δηλοῦσιν, αἵ δὲ κατηγορίαι 15 

10 ὡρισμένων εἰσὶ ἩΡΘΊ στοῦ δηλωτιχκαί, εἰ ὃὲ ὅλως δεῖ αὐτὰς ὑπὸ χατηγορίαν 

ἀνάγειν, ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἀναχϑήσονται αἵ στερήσεις ὕφ᾽ ἣν κα 
M ^ 

ὶ αἱ ἕξεις, xal 

αἱ ἀποφάσεις ὕφ᾽ ἣν xat αἱ χαταφάσεις" τῶν γὰρ ἐναντίων τὸ αὐτό ἐστι 
, e “ M , M - A - M M , 

γένος, ὡς λευχοῦ xai μέλανος xoi ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ xai τῶν τοιούτων. 90 

πάλιν ζητοῦσι τὰς χινήσεις xal τὰς μεταβολὰς ὑπὸ ποίαν ἀνάγειν δεῖ χατη- 
΄ [4 ) - ^ 

15 γορίαν. — xat φημι ὕπ᾽ οὐδεμίαν: ὑφεστώτων γὰρ χαὶ τὸ ἑαυτῶν εἶδος 
^ , ΕΣ * M MJ , , JUD "» 

τελείως ἀπειληφότων αἵ κατηγορίαι, πᾶσα δὲ μεταβολὴ ἀτελές τί ἐστιν" 95 

δὸὸς γάρ ἐστιν ἐπὶ τὸ εἶδος xai τὸ ὃν ἢ μεταβολή, οὐχ αὐτὸ ὄν. ἄλλως 
i 

τε οὐδὲ οἷόν τέ ἐστιν ὑπὸ μίαν χατηγορίαν πᾶσαν y μεταβολὴν ἀνάγειν: ἐν 

πλείοσι γὰρ ϑεωροῦνται, ὡς αὐτὸς διδάξει. χαὶ yon ἐν οὐσίᾳ ὡς γένεσις 
»} 

20 xal φϑορὰ xal ἐν ποσῷ ὡς αὔξησις xal φϑίσις xal ἐν ποιῷ ὡς λεύχανσις 

L| ᾧ ποῦ | ὡς ἀνάβασις χαὶ χατάβασις δίνησις: ὥστε ὁδοί 40v t 

2 
ξ 

μέλανσις χαὶ ἐν τῷ 

πὶ τὰς χατηγορίας ἄγουσαι, ἄλλη ἐπὶ ἄλλην, χαὶ οὐχ πὶ τὰ τ 700 (en 10 ; VA EX TV. 

αὐταὶ συ μαι ρρῦας χατηγορίαν: τὸ μὲν γὰρ χινεῖν xol ὅλως τὸ μετα- 

βάλλειν ὑπὸ τὸ ποιεῖν ἀναχϑήσεται. τὸ δὲ χινεῖσθϑαι xol ὅλως μετα- 5 
, 5 bi βάλλεσϑαι ὑπὸ τὸ πάσχειν: αὐταὶ OR αἵ χινήσεις xoi ot pe πα ΘΝ δὲ ὁδοὶ n2 [1] 

MJ , l4 2 d. 5 , οὖσαι χαὶ γενέσεις τινὲς ἐπὶ τὰς χατηγορίας τὰς εἰρημένας εἰς αὐτὰς ob- 

δένα ἀναχϑήσονται τρόπον. 

1 προχειμένου in mrg. suppl. € ἐστὶ om. C 2 ἐν γὰρ F (fort. recte, si , 

ὅτι eicias) τῇ Φυσικῇ àxp.] potius in Metaph. Z 10 p. 102521 A 2 p. 107029 

aut De an. B 1 p. 41227. 2 p. 4142314 4 οὐδαμῶς F 5 ἀξ. χαλ.] χαλεῖ F 

6 ἐγνωχότες F 7 ὅτι] an ἔτι cf. v. 14 στερ.] χαταφάσεις C 8 ante λέγ. 

add. xoci F 9 ἐπεὶ CO 11 ἣν] dc ἃ 12 ἣν] dc Ca χαὶ om. EF 

12. 13 γένος ἐστί coll. C 14 post χινήσεις add. xai τὰς χινήσεις C δεῖ ἀν. 

coll. C 16 ἢ ἀτελ. C 18 μετ. πᾶσ. coll. C 19 αὐτὸς διδάξει] Cat. 

p. 15225 20 φϑίσις] μείωσις F 20. 21  Aeóxasis C 2] xai μέλ. μάϑη- 

σις C ἐν om. F τῷ ποῦ Paris. 1928 Vind. 10: τόπω C: τὸ ποῦ F: τῇ ποῦ a 

“καὶ (alt.) om. a δίνησις eicias 23 συμπληροῦσαι F 24 ποιεῖν] πάσχειν F 

26 τὰς εἰρημένας scripsi: τὸν εἰρημένον CFa αὐτοὺς F 20, 21 οὐδένα Paris. il 
2051: εἰ δέον Ca: om. F 
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L^ 

Περὶ οὐσίας. 40. 

*, y d —^ , ^ , ^ ^ , L1 , 

ρ. 2411 Οὐσία δέ ἐστιν ἢ χυριώτατά τε xal πρώτως xal μάλιστα 10 

λεγομένη. 7| μήτε x«9' ὑποχειμένου τινὸς λέγεται μήτε ἐν 

ὑποχειμένῳ τινί ἐστιν, οἷον ὃ τὶς ἄνϑρωπος ἣ 6 τὶς ἵππος. 

δ Εἰρηχὼς τὰ συντελοῦντα πρὸς τὴν διδασχαλίαν τῶν χατηγοριῶν 15 

διδάξας τε ἡμᾶς προσεχῶς ὁλοσχερέστερον χαὶ ὡς ἐπὶ παραδειγμάτων 

περὶ αὐτῶν τῶν icem queas νῦν τς ἐπὶ τὴν E αὐτῶν ἐξήγησιν 
χαὶ διδάσχει aieesden περὶ τῆς οὐσίας: πρώτην γὰρ ἔχει τάξιν ἢ οὐσία 

ἐν ταῖς χατηγορίαις καὶ διὰ τοῦτο εἰχότως τῶν ἄλλων αὐτὴν προετίμησεν " 90 

10 αὕτη γὰρ συνεισφέρεται μὲν ταῖς ἄλλαις (εἰ γάρ τι τῶν συμβεβηχότων 
εἴη δποιονοῦν, πάντως xal οὐσία ἔσται ἣ συμβέβηχεν), οὐ συνεισφέρει δὲ τὰς 
λοιπάς (οὐδὲ γὰρ οὐσίας οὔσης πάντως xol τῶν ἄλλων ἐστὶν ἕχαστον), 
xal συναναιρεῖ μὲν ἑαυτῇ τὰς ἄλλας οὐ συναναιρεῖται δέ- τὰ δὲ συναναι- 
ροῦντα μὲν 3 συναναιρούμενα δὲ χαὶ συνεισφερόμενα μὲν μὴ συνεισφ 

15 ροντα δὲ πρῶτα εἶναι τῇ φύσει ὡμολόγηται: ὥστε πρώτη T, οὐσία φύσει 
τῶν λοιπῶν. χαὶ ἄλλως δὲ τῶν πραγμάτων τὰ μὲν xa αὑτὸ λέγεται 
τὰ δὲ ἐν αὐτῷ τὰ δὲ περὶ ἐχεῖνο, xai xai" αὑτὸ μὲν αὐτὴ fj οὐσία, ἐν 80 

αὐτῷ δὲ τό τε ποσὸν | χαὶ τὸ ποιόν (ἐν γὰρ τῇ οὐσίᾳ ϑεωροῦνται), περὶ 41: 
5 - ^N 1 A TIS , Ὅν» 3, ΖΔ, " 5 , , , n 
ἐχεῖνο OE τὰ λοιπὰ ἕπτά. xal ἄλλως αὐτὴ μὲν αὐθϑυπόστατός ἐστι xal 

20 οὐ δεομένη τῶν ἄλλων εἰς cepe at ὃὲ ἄλλαι ἐν ταύτῃ τὸ εἶναι ἔχουσιν" 

ὑσίας JEn οὔσης ἀνάγχη τὰς ἄλλας εἶναι χατηγορίας, «μὴ οὔσης δὲ ἀδύνα- 

τόν ἐστ! τὰς ἄλλας ὑποστῆναι. 
, ^N - 2 f c , 2 * M [i ^N , eut ^N Ταύτης δὲ τῆς οὐσίας ἢ μέν ἐστιν ἁπλῆ ἢ δὲ σύνϑετος, τῆς δὲ 

ἁπλῆς ἢ μὲν χείρων τῆς συνθέτου ἢ OE χρείττων: ἔστι δὲ σύνϑετος μὲν 

25 οὐσία ἄνϑρωπος xal τὰ τοιαῦτα, ἁπλῇ OE xal χρείττων τῆς συνϑέτου 15 
ἢ ἀγγελιχὴ xoi ἢ ψυχιχὴ xoi at τοιαῦται, 1 ὲ χαὶ pu τῆς συν- 

ϑέτου f ὕλη T, πρώτη xai τὸ εἶδος. διαλέγεται δὲ ἐνταῦϑα ὃ ᾿Αριστοτέ- 
λης οὔτε περὶ τῆς ἁπλῆς xai χρείττονος τῆς ἜΣ πε (οὐ γὰρ mpóxst- 

$3! τῷ » Y ' - e - M , - , ται αὐτῷ ϑεολογεῖν) οὔτε περὶ τῆς ἁπλῆς xai χείρονος τῆς συνϑέτου 20 

2 τε om. C 9 ὑποχειμένου τινί F 4 1] xci Fa 9 τὴν om. Fa 

6 6A. προσ. coll. F wol περὶ ἃ χαὶ ἐπὶ ἃ ἀχρίβειαν τῶν ἐξηγήσεων (αὐτῶν 

om.) F 9 αὐτὴν τ. ἄλλ. coll. F 10 «t| coc F 12 ἄλλ. ἐστ.] λοιπῶν ἔσται C 

14 συνεισφερόμενον C 14. 15 συνεισφέρον C 15. 16 τῶν A. φύσει coll. ἃ 

16 λέγονται F 18 τε om. F ποιὸν χαὶ τὸ ποσὸν coll. Fa 19 αὕτη ἃ 

20 ὕπ.] σύστασιν F post ἄλλαι add. ἑτεροὐπόστατοι ἃ post ταύτη add. 

γὰρ a 22 ἐστι om. O 29 post σύνϑετος add. ex Mare. 217 ἑξαχῶς γὰρ 

λέγεται ἡ οὐσία: ἢ πᾶσαν ὕπ ταρξιν δηλοῖ, ἥτις «al χατὰ συμβεβηκότων φέρεται, ὡς χαὶ αὐτῶν 

διὰ τὸ ὑφεστάναι οὐσιῶν λεγομένων, ἢ τὴν μὴ ἐν ὑποχειμένῳ φύσιν τὴν ἀντιδιαιρουμένην τοῖς 

συμβεβηκόσιν, αὕτη ἣ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ φύσις ἢ ἁπλῆ ἐστιν ἢ σύνϑετος ἃ 26 ἡ ἀγγ. 

καὶ ἡ Ψ.] ϑεὸς ἄγγελος νοῦς ψυχὴ ἃ 28 οὐ] οὐδὲ Ca 

Comment, Arist. ΧΠῚ, 1 Philop. in Cat. 4 
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(οὐ γὰρ φυσιολογεῖν αὐτῷ πρόχειται), ἀλλὰ περὶ τῆς συνθέτου μόνης. xai 4lr 
΄ ' 1 b ν᾿ JB "o , , a H 

ταύτης φησὶ τὴν μὲν εἶναι πρώτην τὴν δὲ δευτέραν, πρώτην μὲν τὴν 
ὑεριχὴν χαλῶν δευτέραν δὲ τὴν χαϑόλου τὴν χατὰ τὰ εἴδη xal τὰ γένη" 

* VY o 2 » - » 5 ^ ΄ - 

ὡς γὰρ πολλάχις εἴρηται, οὐ περὶ τῶν ὄντων Y, ὄντα ἐστὶ διαλαμβάνει. 25 

5 ἀλλὰ χατὰ ποίου σημαινομένου 
74 

fr 

poucty, ἐπεὶ εἴ γε ἠχολούϑει zc (55 
T- φξρ 

ἕχάστην τῶν χατηγοριῶν ot 
ε 

πολλοὶ λέγον- 

τῇ φύσει τῶν πραγμάτων, πρώτην ἂν 
à D 

εἶπε τὴν τῶν γενῶν χαὶ τῶν εἰδῶν, δευτέραν ὃὲ τὴν τῶν ἀτόμων, ὡς 
ἐχείνην μὲν αἰτίαν, ταύτην δ᾽ αἰτιατήν" χρεῖττον ὃὲ τὸ αἴτιον τοῦ αἰτιατοῦ 30 ἐν} ? i i 

χαὶ τὸ χαϑολιϊχὸν τοῦ μεριχοῦ. xal ἄλλως τὰ τῇ φύσει πρότερα ἡμῖν Alv 
e * com , € 2 ν᾿ e 

10 ὕστερα xai τὰ ἡμῖν πρότερα τῇ φύσει EU ἐπεὶ οὖν ὁ eue αὐτῷ 
' Y 

πρὸς εἰσαγομένους, εἰχότως τὴν μεριχὴν οὐσίαν Sie. εἶπεν (ἐναργεστέρα 
[r4 | , 

τὰρ αὕτη χατὰ τὴν αἴσϑησιν), Oso eu δὲ εἶπε τὴν χατὰ τὰ γένη xal τὰ 5 
, 

εἴδη ἀπὸ γὰρ τῶν μεριχῶν ἐπὶ τὰ 
ἐν ἡμῖν ἐλλάμψαντος. διὸ ὡς μὴ diee uu 

M 

e xai πρώτως xai 

αφέστερον ἡμῖν 
ν ς 

EURO UEV 

15 χυριώτατάα τ 

γένηται τὸ 
^ LEY? ^x 

οὔσια  0O&£ 

23 ^- ) 

αὕτη ἐστί᾽, 
οὕτως 

μάλιστα 
ΡΖ: 

ὡς ἀπὸ οἰχείας ir s προ 

εὶ Φ c εἰ 

()-. ὧν 
8 

ἔστιν: ἣ μήτε γάρ φησι 

χατηγορεῖται) μήτε ὅπ τοχειμένῷ τινί 
, ὑποχειμέν τῷ γὰρ 

ιστοτέλης 
2 ἐν ^ M 

συνϑέτων, δείχνυ χαὶ 
M οὐρανοῦ χαὶ ἐν τῆς Guo d τῷ Q 

- 
- . 
τῶν EX 

; 
t υἡ γὰρ T τις Dg 

ἀειχινήτως, ἵνα οὕτως εἴπω, χινούμενα- 

χαὶ 

80 ὡς ἐν 1 pop get μνησϑῆναι τοῦ ϑεωρήμα 

εἶναι ταύτην τὴν αἰτίαν: εἰ δὲ τοῦτο, 
Ν - ΄ » ^ - LS 

σῶμα, ὡς αὐτὸς πρὸς τῷ τέλε 

1 οὐ] οὐδὲ Ca 9 τὰ (alt.) om. Ca 4 

9 ἑχάστη F 5. 6 λέγουσι φέροντες C 

τὴν (alt.) superscr. C 

αὐτοῦ C 13 ἀγόμεϑα F 

15 xe πρώτως om. C 

l7 «c om. C 

28 εἶδεν Fa 

δεύτερα à 
ἡ om. a 

Tjpiv coll. Fa 

2] x«i om. C 

Μετὰ τὰ q.] B 2 p. 997234 sq. alias 

29 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς O. ἀχρ.] O5 p. 25624 sq. 

μὲν F 

om. Ca 

p. 2662324 sq. 

τῶν] οὐσία F ἔμενον F 

90 γὰρ] δὲ C 92 πρὸς] ἐν τῇ πρὸς C 

μάλιστα οὖσα᾽ ἀλλὰ λε 

λεγόμενον. μιχρὸν ὑπερβιβάσαντες τὸ ῥητὸν 

j λεγομένη χυριώταταά τε 

στιν ἢ λεγομένη DOE otc 
τὸν λόγον, οὐχέτι λέγει τὸ ἜΣ ἀλλ᾽ 

xaQÜ' ὑποχειμένου τινὸς λέ 

ἐστι, 

δόγματι αὐτὸς ἀρέσχεται. 
χαὶ νοητὴν οὐσίαν 
τῇ Μετὰ τὰ 

: ΄ 

ἀχρηάσεως. ἔνϑα φησὶ 
' 

τῶν ἀειχινήτων αἰτία, 

δείχνυσι δὲ 

6 ἠχολούϑη F 

9 χαὶ τὸ xa9.] καϑὸ χαϑολικώτερον F 

οὗσα] ἐστιν Ca 

18 ὅπου] ὅτε F 

24 ἐν τῷ τῷ (sic) μετὰ τ. φ. xai ἐν τῶ C 

24. 25 llepi οὐρ.] A 9 p. 211530 sq. 
26 τὸ ἀχίνητον F 

98 Mn C 

χαϑόλου LUE ὀψὲ τοῦ λόγου 
τῷ δόγματι οὐχ εἶπεν id 

γομένη. xal ἵνα 
10 

χαὶ pts xai 

moÀÀoic. 

γεται (ἀντὶ co! 

χαὶ οὐχ 

hj i 
xoi χρείττονα τῶν 

φυσιχὰ χαὶ ἐν 

, ΄ 

epoxy τὰ αὐτοχίνητα ὑπάρχειν xol τῶν ἀειχινήτων τὰ ἀχίνητα * 
» ^ 

οὐχ ἂν 

ταύτην ἀσώματον οὖσαν 
dpspT, χαὶ ἀδιάστατον τοιούτῳ τινὶ ϑεωρήματι (οὐδὲν γὰρ ἴσως ἀπειχὸς 90 

τος)" 

πάντως 

γὰρ ἀπειροδύναμον 
5 , 

ἀσώματον" 

"r2 

«eet 

xal πᾶν γὰρ 
— 5 v7 , - -- , ΄ 

t τοῦ ὀγδόου λόγου τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως 

πολλάχις εἴρηται] v. p. 47, 25 

1 τὴν (prius) om. C 

10 ὕστ.] 

14 λάμψαντος C 

16 γένηται 

19 προσφέρει F 

21 μὴ] 
29 x«i (utrobique) 

ἐν F τῆς Φυσ. ἀκρ.] 9 10 
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ἔδειξε, πεπερασμένην ἔχει τὴν δύναμιν: εἰ γὰρ dmstüpov: δεδόσϑω, 42: 
φησίν, ἄπειρον εἶναι: ἐπειδὴ οὖν πᾶν σῶμα διαιρετόν ἐστι, διέλωμεν, 
φησί, τόδε τι τὸ σῶμα εἰς τρία, εἰ τύχοι: ἕχαστον οὖν τῶν τμημάτων 
πότερον ἄπειρον ἔχει τὴν δύναμιν T, πεπερασμένην; εἰ μὲν οὖν ἄπειρον, 

5 τῷ ὅλῳ τὸ μέρος ἰσοδύναμον ἔσται, ὅπερ ἄτοπον χαὶ ἀδύνατον: εἰ δὲ ὅ 

πεπερασμένην, xal τὸ ἐχ τῶν πεπερασμένων συγχείμενον δῆλον ὅτι wal 
αὐτὸ πάντως πεπερασμένον ἐστίν: ὥστε xal ἢ τοῦ ὅλου σώματος δύναμις 

περερασμένη ἔσται χαὶ οὐχ ἄπειρος: οὐδὲν ἄρα σῶμα πεπερασμένον 
ἄπειρον ἔχει δύναμιν: οὐδὲν δὲ σῶμα μεγέϑει ἐστὶν ἄπειρον (ἔδειξε γὰρ 10 

$55 Μ RA » - - - 

10 αὐτὸς ἐν τῇ Φυσιχῇ xal τοῦτο)" οὐδὲν dpa σῶμα ἄπειρον ἔχει δύναμιν. 
o2 (Q^ τοῦτο, “πὸ uud ἄπειρον ἔχει δύναμιν. οὐχ ἔστι σῶμα: οὐχοῦν 

[4 2 ^N M 2 ἀπ e ; ώ τειδὴ xal ἀπειροδύναμος. οὐ μόνον δὲ τὴν 15 ἀσώματος T, πρώτη οὐσία, ἐπειδὴ χα ξιροδ υ zv 15 

νοητὴν οὐσίαν iuo olüs τῶν συνθέτων, ἀλλὰ xol τὴν διανοητήν, xal 
δείχνυσι τοῦτο ἐν τῇ obere λέγει γὰρ ὅτι ὡς ἔχει ἣ αἴσϑησις 

15 πρὸς τὰ αἰσϑητά, οὕτως ἔχει xal ἢ ἀπόδειξις πρὸς τὰ ἀποδειχτά: οὐχοῦν 

χαὶ ἐναλλάξ, ὡς αἴσϑησις πρὸς ἀπόδειξιν ἔχει, οὕτως ἕξει χαὶ τὰ αἰσϑητὰ 
πρὸς τὰ ἀποδειχτά" εἰ οὖν χείρων T, αἴσϑησις τῆς ἀποδείξεως, διότι ἢ μὲν 90 

αἴσϑησις περὶ τὰ μεριχὰ T, δὲ iO) περὶ τὰ χαϑόλου χαταγίνεται. χαὶ 

τὰ αἰσϑητὰ ἄρα τῶν ἐπιστητῶν χείρω: ὥστε οἶδεν οὐ μόνον τὴν νοητὴν 
20 χρείττονα τῶν συνθέτων, ἀλλὰ καὶ τὴν διανοητήν. ἐνταῦϑα δέ, ὡς εἴπομεν, 

τὰς δευτέρας χαλεῖ πρώτας διὰ τὰς πολλάχις εἰρημένας αἰτίας. 25 

i ΄ ΄ ΄ 

p.2s12 "H μήτε χαϑ'᾽ ὑποχειμένου τινὸς λέγεται μήτε ἐν Ómo- 
χειμένῳ τινί ἐστι. 

Zmxoüct δὲ τί δή ποτε τὴν τιμιωτέραν τῶν χατηγοριῶν, τὴν οὐσών, 
25 δι ἀποφάσεως ὡρίσατο, εἴπερ τῶν χαταφάσεων ἀτιμοτέρας εἶναί φαμεν 30 

Ὶ [4 

ἃς ἀποφάσεις. λέγομεν οὖν ὅτι τοὐναντίον μὲν οὖν οἱ | δι’ ἀποφάσεως 42v 

otGuol μᾶλλον σεμνύνουσι τὸ ὑποχείμενον: οὕτω γοῦν xui τὸ ϑεῖον 

σημᾶναι βουλόμενοι οὐ χαταφάσχομέν τι περὶ αὐτοῦ, ὥς φησιν ὃ ϑεῖος 
Πλάτων, ἀλλ εἰς ἀποφάσεις ἐρχόμεϑα: ἐρωτῶντος γὰρ Σωχράτους τὸν 

80 Τίμαιον τί ἐστι 6 ϑεός, λέγει ἐχεῖνος ὅτι τί μὲν οὐχ ἔστιν οἶδα, τί δὲ 5 

ἔστιν οὐχ οἶδα - ὅτι μὲν γὰρ οὔτε σῶμα οὔτε χρῶμα οὔτε ἄγγελος οὔτε 
^ - T LEY 

E T χατὰ ταῦτα οἶδα, τί δὲ ἔστιν οὐχ 

τε 
- 

^ 

Ó τι τῶν τοιούτων ἐστί, χρείττων 

2 ἐπεὶ F 9 τύχη F 6 τῶν om. Ca δῆλον ὅτι post αὐτὸ (7) coll. C: ante 
συγκ. à πάντως om. C 9 μεγέϑους a 11 εἰ---- δύναμιν om. F (τὸ ἄρα ἄπειρον 

ἔχον δύναμιν suppl. F?) σῶμα οὐχ ἔστι (ἔσται a) Fa 13 διανοητιχήν ἃ 14 ἐν 

τῇ Ἀποδειχτ.Ἴ fortasse spectat Anal. post. B 19 p. 990 86 sq. (cf. De an. B 5 p. 417} 19) 

15 ἀποδειχτιχά CF 16 ἐναλάξ C 18 ἀπόδειξις addidi 20 εἴπομεν] p. 50,2 

23 τινί om. C 24 δή om. C 25 ἀτιμωτέρας libri 21 γοῦν] γὰρ C 28 ϑεῖος 

om. € 29 Πλάτων] fortasse spectat Tim. p. 28 C; videas etiam Plotini Enn. V, 9,14 

(p. 511) épy.] an sgunduena? (ef. Amm.) 30 c«(— ϑεός om. C ὁ om. ἃ 

λέγει] φησὶν Ο 90. 31 μὲν ἔστιν οὐχ οἶδα, τί δὲ οὐχ ἔστι οἶδα C 9l γὰρ οἵη. ( 

32 pr. ἐστί om. C: post σῶμα (31) coll. ἃ 

4 
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- - - “πα Exe * ΄ -— m ES Pee. 

oiüg. ὥστε χοσμοῦσι μᾶλλον of óptcpot ot τοιοῦτο! ἐστιν ὅτε τὸ U 
΄ - d ΄ - ^ ΄ * * - 

μενον χωρίζοντες αὐτὸ πάντων τῶν χαταδεεστερων. χαὶ Exi τῆς ὕλης 10 
ex * - ΄ , 5 ΘΓ - ΄ w , 

δὲ τὸν δρισμὸν Or ἀποφάσεως εἰώϑασιν ἀποδιδόναι, ἥτις μήτε ἄνθρωπός 
r Dr - - -, 

τε ὅλως σῶμα. χεῖρον δέ τι 
“ ΄ ΄ - L4 - 

ἀνομοΐως ὥμοιῶσϑα!. ὡμοιῶσϑαι μὲν 
- - ΄ "8 ΄ e , ? , - Lr d 

αποφασξωςξ τῶν αλλὼν σγμαῖνξεται Ξχατξοον. ανομοϊῖῶς 6z Oi τοὶ 15 
— ΄ - - τ ΄ " νυ : ΄ ΄ - ^ 

μὲν χρείττονος ὄντος T, χατὰ πάντα τὰ ὄντα ἀποφάσχομεν πάντα. τῆς δὲ 
΄ w - * r, * w * , L4 

ὅλης χείρονος οὔσης T, χατὰ πάντα τὰ ὄντα ἀποφάσχομεν πάντα. 
΄ “τ » »] κι e ΄σ * » * “4 * - —- 

Ζητητέον 8E εἰ ἐφαρμόζει 6 ὁρισμὸς οὗτος xai ἐπὶ τῶν νοητῶν 
- πὸ - - f^ E - ΄ ΄ ΄ κῶς - 

οὐσιῶν. οἷον ἀγγέλου χαὶ τῶν τοιούτων. (c δύνασϑα: ταῦτα λέγειν μήτε 29 
" ΄ u ΄ . e , "- JW - ΄ 

iy ὑποχειμένῳ εἶναι μήτε χαϑ᾽ ὑποχειμένου τινὸς λέγεσθαι" δοχεῖ γάρ 
* τῷ δὲ E * ΄ e vF δι V 3 7, 5 2 , 

πῶς χα! Ex αὕτων £ogouo-cty ὁ Aovroc. αλλα λξγομεν ὅτι οὐχ ἐφαρμοζει" 
e M ΄ - ΄ - — - - t w ΄ 

αἵ Ἰὰρ εἰλημμένα! ἀποφάσεις ἐν τῷ δρισμῷ οὐ μόνον ἄρσιν σημαίνουσιν. 
e , * 

* 

γὰρ ἑτέρων λέγοντα!“ τὸ μὲν γὰρ μὴ 
| o 

DEED τ ΄ ὃς οἷ τ 4^ 

akku xat ϑέσιν “προς ἀντιἝιλ!αστύλῃην 

- ΄ ΩὩἕ 5 e 3 x 3 ^ 1- 1T f e 
£y unozztazwo. 6 ξεστῖν ἢ οὐσία, προς αντιοιαστολῃν τοῦ ἐν ὑὉποὸχξ 

D 

ὃ τ Σ 
ΗΠ 

Ὺ - n.n , * ^w 3 3 € , * 

τοῦτ᾽ ἔστι τῶν συμβεβηχύτων. εἴρηται. τὸ OE οὐ χαϑ᾽ ὑποχειμένου πρὸς 
-- » - - - - 3 € , c TX * , 3 

αντιοταστολὴν τοῦ χα Ὀποχξίμξενοῦ " ὠσπερ 92 τὸ Tc ς OU 0y EGXit., τὸ 

E NS, 

- 

* * * * ^ , £F EJ - 7, ^ 

pi» πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ Gxórouc, λέγω δὴ τὸ ἐν τῷ ἀέρι, τὸ Ob 30 
* -* w 2 P. e ΄ ΒΞ. et ΄ o ΙΒ Νὸ wu 

ἄσχειτον xai πηδὲν ἔχον ἀντιχείμενον ὡς τὸ ἥλιαχον, οὕτω xut τὰς 48τ 
Li 

» € ki * * * » 

μεν χαϑ ξαῦτας χα! ur προς gy 

h * 

3 
- E. 3 m 23 , 2 ἔγεσϑα: ποτὲ ὃὲ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ἀντιχειμένων. εἰ μὲν 

T UN "ὦ 1 B * ^ ' κα . 1 nm e 
οὖν ἐνταῦϑα uw xpos αντιοιϊαστόλ: τῶν «y Ξιξνῶν παρελαμβανοντο αι ὃ 
- ΄ E; ΄ 32 - Ἢ * A E 1 μι T - 3 , 

ἀποφάσεις, styz πῶς λόγον τὸ xat Éxt τῶν νοητῶν οὐσιῶν ἐφαρμο ; c 
- z I: ΝΣ y - - y An 1 -- 2 “τε τὸν ὁρισμόν, διότι οὔτε ἐν ὑποχειμένῳ τινὶ ὑπάρχουσιν οὔτε xa^ ὑποχει- 

΄ * - - P.9-N * * ^ "8 ^ - 

μένου τινὸς χατηγοροῦνται νῦν ὃὲ πρὸς ἀντιδιαστολὴν παραληφϑεισῶν 
“« - * bI * ΡῚ ΄ 3 ty - ἢ - f 

τῶν axocacseoy τὰς μὲν ucptxus οὔσιας σξινῦνομεν εἴχόοτῶς GU τοῦ ορ'- 10 

- i * - Y 2. Cum i va 5. f Pr. 3-4 A n. , 

σμοῦ, διὰ pi» τοῦ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ χωρίζοντες αὐτὰς τῶν συμβεβηχό- 
- αὐ τῶν - ᾿ Q7? κα “ V, T Q? € " r4 - - 

τῶν διὰ ὃξ τοῦ μὴ xa ὑποχειμένου τῶν xg ὑποχειμένου, χάνταῦϑα 
τ τ 3 - ΄ Yr "n * Fr. ὺν , 

ὃὲ τὸ σεμνὸν αὐταῖς προσάπτομεν λέγοντες auxac μὲν ξἕτεροις γρεῖαν 
E LI 

δι τ "5 κὰ —— * , - - - ΄ * -- 

δενὸς GE δέεσθϑα: (τὰ 1ὰρ χαϑόλου τῶν μεριχῶν ὄξονται πρὸς 15 
* 

, ^ ^X 2 , - M - ΕῚ E ΄ 
χατη ρίαν. ταῦυτὰ O- ἐεχξινῶν οἱ χέτι), ταῖς οΞ wong. οὐσίαις οὐδεμίαν 

27 WU ACE naEw 0 rm T ———— P 
*p530'36! εν goeuy O0Ux τοῦτων 659629 Ἰὰρ ὑξτα. zt ταῦτας Ξεἰποῖμξεν uT 
- - ΄ r4 - 39^ 3, - F m » - n-0 ΄ ?^* 

εἶναι ἐν ὑποχειμένῳ" οὐδὲ qap ἀντιδεῃρηται αὐταῖς συμβεβηχὸς τι’ οὐδὲ 90 
- ἣν wf Ne Ξ. n-D r—- * νυν * τ - 

(40 GMOS οξχτίχαςι εἴσι συμσξοηχοτῶν. xat τι Azo πεοι τῶν νοητῶν 

οἱ (alt.) om. F ἔστιν ὅτε ante μᾶλλον coll F: post μᾶλλον a 3 διδόναι C 

9 ἀνομοίω F ὁμοιοῦσθαι (alt. L) a 1 ὄντος] ὄντως C 8 τὰ ὄντα om. Ca 

ταῦτα ἀποφ. (πάντα om.) Ca 11 λέγ. τινός coll. C 14 λέγεται C μὲν om.C 

γὰρ coll. C 15 ante pr. ἐν add. 5; C ὅ] ἦ ἃ 10 τοῦ συμβεβηχότος F: 

υμβεβηχότων (τῶν om.) ἃ 18 σχότους] εἰχύτος EF! pr. τὸ scripsi: τῷ F: τοῦ a: 

om. C ἐν] περὶ C 20 xa)" ἑαυτὰς] πρὸς αὐτὸ C 21 λέγ ἑτέρων C 
μὴ superscr. F* dang. C 25 xdi om. a ἐφαρμόσαι C 21 μὴ 

om. C αὐτὴν € 28 μήτε F χἀντεῦϑεν C 29 συνάπτ. € 

ἑτέραν C 90 δεῖσϑα: a 92 μὴ om. C 94. τῶν συμβ. ἃ τῶν om. F 
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)υ. οὐσιῶν, ὅπου γε οὐδὲ ἐπὶ ψυχῆς μόνης ἁρμόσει 6 λόγος, ὅταν ϑεωρῶμεν 43r 
αὐτὴν ἀπολελυμένην τῆς σχέσεως τῆς πρὸς τὸ σῶμα χαὶ X cadi 

ϑεῷ καὶ τὸ χοσμιχὸν ἐπισχοποῦσαν ἀγαϑόν; ὁπηνίχα δὲ ἐν γενέσει ϑεω- 9 
ρεῖται xol τοῖς σώμασι συμπεπλεγμένη. τότε χαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς ἀἁρμύσει au 
ὁρισμὸς ἅτε ὑποχειμένης συμβεβηχόσιν: ὑπόχειται γὰρ τῇ φιλοσοφίᾳ T, 

γραμματιχῇ Y, ἄλλῃ τινὶ ἐπιστήμῃ. ἅτινα περὶ αὐτὴν συμβέβηχε. 

Τῶν δὲ δύο τῶν εἰλημμένων ἐν τῷ ὁρισμῷ τὸ μέν ἐστι τῇ φύσει 80 
πρῶτον τὸ δὲ τῇ διδασχαλίᾳ" οὐσίας γὰρ | οὔσης xoi συμβεβηχότος χαὶ 43v 

χαϑολιχοῦ χαὶ μεριχοῦ, φύσει μὲν πρότερον T, οὐσία, διότι αὐτὴ μὲν αὐϑυ- 
πόστατος ἐχεῖνα δὲ ἐν ταύτῃ ἔχει τὸ εἶναι. χατὰ δὲ τὸν σχοπὸν τῆς προ- 
χειμένης διδασχαλίας πρότερον τὸ μεριχόν: xal γὰρ τὸ χαϑόλου τῇ φύσει 5 

πρότερον. τῶν οὖν εἰλημμένων ἐν τῷ ὁρισμῷ τὸ μέν ἐστι πρῶτον ἐχ 

τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως, τὸ δὲ ἐκ τοῦ σχοποῦ τῆς διδασχαλίας. xol 

σχόπει ὅτι οὐ μάτην ΠΡΟ Δ τὴν nep τοῦ xui) ὑποχειμένου χαὶ ἐν 
ὑποχειμένῳ διδασχαλίαν, ἐπεὶ ἔμελλεν m OQ εἶναι 6 ὁρισμὸς τῶν 10 

; ώσ ἐν αὐτῷ παραλαμβανομένων φωνῶν ἀγνώστων οὐσῶν. 

Ρ. 3114 Δεύτεραι δὲ οὐσίαι λέγονται. 

ν ^N - 2 - ΄ , ΄ ^ ΄ 5» -» 

ἄξιον 0E ζητῆσαι ἐνταῦϑα ποίῳ τρόπῳ τ ὙθητΟι διαιρέσεως ἐν τῇ 

ὡς γένος εἰς εἴδη διαιροῦνται ὡς 

δὲ ὡς ὅλον εἰς μέρη ὡς τὸ σῶμα 50 
οὐσίᾳ" τῶν γὰρ διαιρουμένων τὰ μὲν 

M m 5 ἊΝ ^A » J 

τὸ ζῷον εἰς λογιχὸν xal ἄλογον, τὰ 

εἰς χεῖρας xal πόδας xal χεφαλὴν xai τὰ λοιπά, τὰ δὲ ὡς ὁμώνυμος 

- 

2 φωνὴ εἰς διάφορα σημαινόμενα ὡς ὁ μῦς εἴς τε τὸν ϑαλάσσιον xoi τὸν 

γηγενῆ. ἴδωμεν οὖν εἰ χατὰ μίαν τῶν διαιρέσεων τούτων διαιρεῖ τὴν 
οὐσίαν εἴς τε τὴν πρώτην xai τὴν δευτέραν. φαμὲν οὖν ὅτι πρῶτον μὲν 95 

οὐχ ἔστιν ἣ διαίρεσις αὕτη τῶν ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρουμένων: παρα- 
χολουϑεῖ 1ὰρ τῇ τοιαύτῃ διαιρέσει τὸ ἀναιρεϑέντος ἑνὸς εἴδους μὴ συν- 
αναιρεῖσϑαι τὰ λοιπά" ἀναιρεϑέντος γὰρ ἀνθρώπου οὐ συναναιρεῖται τὰ 

λοιπὰ ζῷα, ἅπερ εἰσὶν εἴδη τοῦ ζῴου ἐνταῦϑα μέντοι ἀναϊρεθείσης 44: 

τῆς δευτέρας οὐσίας συναναιρεῖται xal ἢ πρώτη᾽ Ἰόνους γὰρ χαὶ εἴδους 

μὴ ὄντος οὐδὲ ἄτομα ἔσται. ἄλλως τε οὐδὲν εἶδος ἕτερον εἶδος περιέχειν 
δύναται τῶν χατὰ τὴν αὐτὴν διαίρεσιν ἀντιδιαιρεϑέντων ἀλλήλοις: οὐδὲ 5 

γὰρ rod: 6 ἄνϑρωπος τὸν ἵππον, εἰ εἰς ταῦτα διαιρεϑείη τὸ ζῷον, ἀλλ᾽ 
»^* 

e “Ὁ , 

οὐδὲ τὸ λογιχὸν ζῷον πάλιν περιέχει τὸ ἄλογον T, ἔμπαλιν, εἰ ἢ τοῦ ζῴου 

1 μόνης] an μεριχῆς ὅ (cf. Amm.) &pp.] ἀρχέσει C ϑεωρ.} ὁρῶμεν C 4 συμπλεχο- 

μένη F ὃ τῇ τε Fa 9 προτέρα F 9. 10 αὐϑυπόστατον C 19 οὖν] ὄντων F 

18. χαὶ --- διδασκαλίαν (15) om. € 15. 10 τῶν ἐν τῶ παραλαμβανομένω C 

16 προσλαμᾷ. F 22 τὸν (prius) om. C 29 εἴδωμεν F ἴδωμεν --- μίαν] 

xat οὐδεμίαν οὖν ἃ τούτων om. C 24 ὅτι mp. μὲν om. F 29 yàp] δὲ C 

alt. xat] 7, C 90 τε δὲ ἃ 91 τῶν om. € τὴν αὐτὴν τὴν F 

32 εἰ --- ζῶον] εἰς τ. διαιρουμένου τοῦ ζώου F 33 πάλιν C. coll. C ἢ ἔμπαλιν 

εἰ seripsi: εἰ ἔμπαλιν C: ἢ ἔμπαλιν Ε; ἢ ἔμπαλιν εἴπερ a 
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ἴρεσις εἰς αὐτὰ πάλιν γίνεται. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως οὕτως διαιρεῖν δυνατὸν 44r 
- - " - id - , 

ϑάτερον ἐν ϑατέρῳ περιέχεσθαι. οἷον ὅτι τοῦ ζῴου τὸ μὲν ἄλογον τὸ 10 
m * , - , * ΄ m -w AJ ἂν ^ 

ἵππος: περιέχεται γὰρ ἐν τῷ ἀλόγῳ xal ὁ ἵππος" οὔτε γὰρ ἀντιδιαι- 
ὃ περιεχόμενον. λέγομεν δὲ τοῦ ζῴου τὸ μὲν 

ἫΝ M Ἐπ * , ^t r4 *, , - ΄ ΕῚ ΄ 

σλογον εἰνα! τὸ GE λογίχον. ξπειοῦ ισην αἀποστασιν τοῦ γξνοὺς αφεστηχοτα 

χετα!. ἐνταῦϑα μέντοι "s ἢ δευτέρα οὐσία 15 - € * i 

ki T - , * 

*O00c7T1V περιέχει" περιεχτιχὸν Yap τὸ ξιοςς τῶν αἀτόμῶν χαϊ Et! 

μέρη οὔτε ὁμοιομερῆ 
. * - ΄ κῶν ἡ - ^ - 

τε ἀνομοιομερῆ οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἐν ταύτῃ τῇ διαιρέσει ἀντιδιαιρεῖν 20 

* * , - * bl -" » ^ P] , ᾿ , - * Ἁ 

ειρος τὸ ἕν ξστ' χξιρ τὸ δὲ οαχτυλος * περιξχξεται "(ao £V τῇ y*'p* *9t 
i i i 

E, REN τ - -C ^ - * ΄ * ^ - Meet x 

οαχτύυλος.  E£yiat da ὁξ τ 9 ὅλῳ το μερος αντιοιαίρειται" *92t i40 πξερι- 

- ΄ ᾳ σφι σὰς ΄ MM Eur - ΄ E - E 
χξτα: εν τῇ πρῶ τΎ, χα! i οξυτξερα. αλλὼς τε ἐπι τῶν ὡς ανομηκομξρῶν 25 

^ ^8 ^ σι - 5 ΄ , - *?9 , σ 

ἰατροῦ μξενῶν 0! μεταοιοώσ! τὸ λον τῷ οἴχεξιυ Η μξοξι τοῦ ὠνήματος. ὠσπερ 

»} - , "5" AJ * ,F.« , , i] , - MA A 

χΞ' ext τοῦ προσώπου" Οὐ ὙγὙᾶρ τό πέξρος ει τυχοι τὸ στουα λέγεται 
c do C , - D , 

, E “ὃ ^ t ΄ - rica cT em *, ΄ ἊΣ , , 

f 6680):0V. ἐνταῦθα οξ ξχατερον τῶν μερῶν τ τῶ} 660 6y604. τι 00610. 

y E ᾿ ΄ ΄ - —^ , ' - C Y 

LEX AOT. παλῖν τᾶ 9c 6u6'0u.26 i Gt pot Uu zv9. mu τοί 600 ξχοῦσιν 30 

, * * Ld ΄ ΄ “ * - , x , ^ - 

ομασίαν xai τὸν ὁρισμόν, ὡς ἐπὶ τῆς | σαρχός. ὁμοίως γὰρ τὸ τῆς 445 
ἐπ ζ ἘΞ ᾿ » Zz * 2 M * ΄ x - * - * P] ^, Ξ 

σαρχος μεοςς σαρς ZERO ταὶ χὰ! τὸν ορισμὴν Ot τὸν τ Ξ σαρχος επιοξ (-- 

2 To A RR νον. € an X cmm T—— c 212? 
gi. ἐνταῦϑα 6z εἰ χα! Z6ty0Yyzt f πρώτη τη οξυ τερα. xata -00y6u.0. au. 

E HM * τ E Ἁ - . Ld A ΄ *, E ^ σ ΄ * » ^ £f F , - , 

χ: χαὶ χατὰ τὸν ὁρισμὸν" ου 140 cya ὁρισμῶν αποοώσξις S060 Ti αν- 5$ 

^ e VERA n ME i] - Q^ 7 M, rt ' wt 
6OQ 1650 χα! «Οοὐρὰ τοὺς" ολῶς "(49 τῶν χαὶ E€X"4),0109 000€ ορισμος εσ τιν. 

, ^S ^ -' Y ΄ ΄ » - σ᾿ » ΄ 
νϑοώπου Oz χαὶ Ἐς ! οὐ εστιν 65'Guoc. 60X0Uy 000€ ὡς ολον εἰς μξρη 

΄ *, ΄ E * " - ΕΣ , ΄ - “ἋΣ “κι 

prat f οὔσια οὔτε εἰς νομηϊομξ ΟἿ᾽] οὔτε εἰς 066 ef. ad k 60906c 

^ 

ὁμώνυμος φωνὴ εἰς διάφορα σημαινόμενα" T, γὰρ τοιαύτη διαίρεσις 10 
* , - ο , - 5» - - - - ΄ 

6v60ugros μεταοιοοῦσα νῶν C60 αὐτου τοῖς τμημασ' τῆς τοῦ πραγ- 

ματος χοινωνίας οὐ μεταδίδωσιν. ὡς ἀἄνϑρωπος 6 ἀληϑινός τε xal 6 γε- 
΄ - τ πὶ το τε ee EE - veces γραμμένος. ἐνταῦϑα μέντοι γε ἔστι τις χοινωνία τῆς τε πρώτης xai τῆς 

΄ , T , T 7 

ὑποχξίξνῳ ξῖναι. τι OUV φαμεν: οτι 602 
; 

E * , c ^ 3 AN es. Ld , E Ἁ iJ 3 E, 
cepas Οὐσιᾶς χα! χατὰ τὸν ὁρισμὸν" χοῖνον γὰρ ἐπ αυφο 

i DJ 

ἡμῖν παραδιδομένη. τάξις Oi μόνη τῶν ἀπηριϑμημένων, ὦ 
τῶν ἀρχῶν τοῦ λόγου τὰ μὲν εἶ (eig τὰ ὃ & δὲ ὀνο- 
ματα χαὶ ῥήματα. T, τινων ἀνθϑρῴπων ἐφεξῆς χαϑημένων τὸν μὲν εἶναι 90 

αὐτὰ πάλιν} πάλιν χατὰ ταῦτα F: ταῦτα πάλιν (εἰς om.) ἃ γένηται Ca ὃ ἐν 

οὔτε] an οὐδὲ 4 τῷ] τὸ F δὲ ὅτι C 9 ἐπεὶ C ἴσην] χατὰ C 

om. Ca 9 pr. οὔτε] an οὐδὲ 9. 10 οὔτε 6p. οὔτε ἀνομ.} ἔστιν ἥδε 7j διαίρεσις 

ὧν ὡς ὁμοιομερῶν οὔτε μὴν ὡς ἀνομοιομερῶν F 18 χαὶ γὰρ xai F 14 τῷ 

C 7 om. F τε xai C ἀνομοίων F 15. 16 ὡς περιέχει! C 
προσώπω C 11 τῶν μερῶν om. C 21 χοινωνοίη Ca 29 ἕχαστα Ca 
ἔστιν coll. F 25 διαιρεῖται Ca οὔτε (prius)) ὥστε F 21 μόνου C: 

28 6 (alt.) om. F 29 τε om. € alt. τῆς om. Ca 30 μὴ om. C 

διαίρ. coll. a 92 ἡμῖν om. F λέγοι C 29 post συλλαβὰς add. τὰ δὲ λέξεις a 



20 δὴ ἐν αὑτοῖς τὰ ἄτομα περιέχοντα, ὅταν μέντοι τὸ 
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πρῶτον λέγει τὸν δὲ δεύτερον: τάξεως γάρ ἐστιν, ob διαιρέσεως τὸ τοι- Adv 
οὗτον. 

Ρ. 3114 Ἐν οἷς εἴδεσιν at πρῶται οὐσίαι λεγόμεναι ὑπάρχουσι. 

, , 

οὐσίαι λέγονται τὰ γένη xal τὰ εἴδη τὰ (η΄ 
Ὰ , Ἁ - QN ^ Διὰ τί μὴ εἶπε “δεύτεραι ὃ 

5 χαϑόλου᾽, ἀλλὰ εἶπεν ἐν οἷς εἴδεσιν at πρῶται οὐσίαι λέγομεναι ss 

ὑπάρχουσιν; ἐροῦμεν ὅτι πάνυ ἀχριβῶς: εἰ γὰρ εἶπε τὰ ue χαὶ τὸ 
y^ 2 -A N12 - » ,ὔ EBEN , M - εἴδη, ἐπειδήπερ χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις χατηγορίαις εἰσὶ γένη xal εἴδη (otov 

τῷ ποιῷ γένος τὸ χρῶμα εἶδος δὲ τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν), εἴχομεν ὑπολαμ.- 1 DE ς X peu 0$ ὁξ εὺχ ξ λον). ξῖχομξ πολᾶμ, 

βάνειν τὰς δευτέρας οὐσίας εἶναι χαὶ ἐν τοῖς συμβεβηχόσι, διὰ τοῦτο οὐ 80 
' , y 2 ΕΣ ΝΟΣ - y 10 τὰ τυχόντα εἴδη | εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐν οἷς εἴδεσιν Dp at WU οὐ- 4b: 

σίαι. σημειωτέον OR χἀνταῦϑα ὅτι ἃ μὲν οὐχ ἐξ οἰχείας δόξης ἘΠΕ ΕΣ. 

ται, εἶπε λέγονται (δεύτεραι γάρ φησιν οὐσίαι λέγονται, οὐχ εἶπεν 
iR Ue OE ἃ δὲ δοχεῖ αὐτῷ, οὐχ εἶπεν λέγονται, ἀλλ ὑπάρχουσιν" 5 

5» , 

ἐν οἷς γὰρ εἴδεσί φησιν at πρῶται οὐσίαι λεγόμεναι ὑπάρχουσι i i ῷ 
Σ X 

15 (xal οὐ μόνον ἐπὶ τῶν δευτέρων εἶπε τὸ λέγονται, ἀλλὰ xai ἐπὶ τῶν πρώ- 

(0 dà y 

ὶ 
τῶν: αἱ πρῶται γάρ φησιν οὐσίαι λεγόμεναι), δοχεῖ δὲ αὐτῷ ἐν τοῖς 
εἴδεσι χαὶ γένεσιν ὑπάρχειν τὰς πρώτας οὐσίας ὡς ἐν χαϑολιχωτέροις, 10 

πλὴν δυνατὸν λαβεῖν χαὶ τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη ὡς ἐν ἀτόμοις ὑπάρχοντα" 

ἰσὶ καϑολικώτερα ἅτε 

ν Πλάτωνι 7, Σωχρά- 

σ x iJ e i , ' ΄ ΄ 

ὅταν μὲν 1ὰρ ὡς χοινότητας αὐτὰ λάβωμεν, τότε ε 
à 

΄ ΄ El 3. ΄ e - SEEN ΄ - 3SEUE E 

tet λάβωμεν γένος T, εἶδος, τότε ὡς στοιχεῖα αὐτὰ χαμβάνοντες τῶν ἀτό- 15 
μων ἐν τοῖς ἀτόμοις φήσομεν αὐτὰ περιέχεσϑαι ὡς μέρη ἐν ὅλοις. 

Ρ.2119 Φανερὸν δὲ ἐχ τῶν εἰρημένων ὅτι τῶν xaÜ' ὑποχει- 
5 - » mS δ 

μένου λεγομένων ἀναγχαῖον xal τὸ ὄνομα xai τὸν λόγον χατηγο- 

25 is a τοῦ ὑποχειμένου. | 

Βούλεται μὲν οὖν ἐντεῦϑεν ἐξ opt τὴν πρώτην οὐσίαν xal δεῖξαι 4bv 

ὅτι χαλῶς πρώτως εἶναι οὐσία εἴρηται χαὶ χυριώτατα χαὶ μάλιστα, 
διότι αὕτη μὲν οὐδενὸς τῶν μετ᾽ αὐτὴν δεῖται, πάντα Oi τὰ μετὰ τὴν 

Ἷ 

πρώτην οὐσίαν δεῖται ἐχείνης, τὰ μὲν εἰς ὕπαρξιν τὰ δὲ εἰς χατηγορίαν. ὃ 

1 λέγοι F 9 πρώτως C Arist. (cf. v. 5. 14) λεγ. οὖσ. coll. F 4 τί δὲ μὴ a 

δὲ om. Ca τὰ εἴδη καὶ τὰ γένη coll. Fa 4 τὰ (ante καϑόλου) om. Fa ὃ πρώτως 

Arist. Aeq. οὖσ. coll. Ca 6 post ὑπάρχ. continuat usque ad ζῷον (2219) € 

&p.] λέγομεν οὖν C post dx«p. add. εἶπε τὸ ἐν οἷς εἴδεσιν αἱ πρῶται λεγόμεναι οὐσίαι 

ὑπάρχουσι C εἰ γὰρ εἶπε] εἶπε γὰρ C 7 pr. xai Vind. 10: om. CFa χατη- 

γορίαις om. F 9 εἶναι «ai om. C 10 εἴδη iter. a 11. 12 προσφέρ. Fa 
12. 13 οὐχ εἶπεν ὑπάρχουσιν om. a (fort. recte) 13 ἃ δὲ ἐξ οἰχείας δόξης προσφέρει, 

οὐ λέγει τὸ λέγ. ἃ 14 ἐν--- ὑπάρχουσι om. F post εἴδεσι add. λέγονται C 

l7 ante ὑπάρχ. add. ἐμπεριέχεσθϑαι F 18 post πλὴν add. ὡς εἴρηται a 20 μέντοι] 

g F 10] v F 21 λαβόντες FF 23 alt. τῶν om. F 24 Aey.] χατηγορου- 

νένων F λόγον] ὁρισμὸν F 20 μὲν οὖν om. C ἐνταῦϑα ἃ 
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μὲν οὖν σχοπὸς οὗτος" προλαμβάνει δὲ ταῦτα εἰς χατασχευὴν τοῦ προτε- 45" 

ἔέντος χαί φησιν ὅτι ἐχ τῶν εἰρημένων δηλόν ἐστιν ὅτι τῶν χαϑ᾽’ ύποχει- 

μένου χατηγορουμένων ἀναγκαῖον χαὶ τοὔνομα καὶ τὸν λόγον χατηγορεῖσϑαι 
τοῦ ὑποχειμένου. ποίων εἰρημένων; T, δῆλον ὅτι τῶν ἀνωτέρω αὐτῷ λεγο- 

5 ΄ ' - qo e /, 2 X Z)cve [rd (ἐσ es Q? - 
μένων περὶ τῶν xaÜ' ὑποχειμένου, ἐν οἷς ἔλεγεν ὅτι ὅταν ἕτερον xa 25 σι 

, 

[ 
ἑτέρου χατηγορῆται ὡς xa0' ὑποχειμένου, ὅσα χατὰ τοῦ χατηγορουμένου 

λέγεται, πάντα χαὶ χατὰ τοῦ ὑποχειμένου ῥηϑήσεται᾽. ἐξυμνῆσαι δὲ βου- 
λόμενος, ὡς εἶπον, τὴν πρώτην οὐσίαν ταῦτα προλαμβάνει ὅτι τὰ xa ὕπο- 
χειμένου χατηγορούμενα xai τοῦ ὀνόματος xal τοῦ δρισμοῦ μεταδιδόασι 30 

10 τοῖς ὑποχειμένοις, | τὰ δὲ ἐν ὑποχειμένοις ὄντα ἐν αὐτοῖς μὲν τὸ εἶναι ἔχει 46r 

ἢ τοῦ ὀνόματος δὲ μόνου μεταδιδόασι τοῖς ὑποχειμένοις ἢ οὔτε τοῦ ὀνό- 

ματος οὔτε τοῦ ὁρισμοῦ. χατηγοροῦνται ὃὲ πάντα χατὰ τῆς πρώτης οὐσίας 
τὰ παρ᾽ αὐτήν: οὐχοῦν αἱ πρῶται οὐσίαι πᾶσι τοῖς παρ᾽ αὐτὰς χρείαν ex 

παρέχουσι, τοῖς μὲν πρὸς ὕπαρξιν τοῖς OE πρὸς χατηγορίαν: πάντα γὰρ τὰ 
15 παρὰ τὴν πρώτην οὐσίαν ἤτοι χαϑ᾽ ὑποχειμένης αὐτῆς λέγονται, ἃ xai τοῦ 

ὀνόματος αὐτῇ μεταδίδωσι xai τοῦ δρισμοῦ, ὥσπερ εἰσὶ τὰ γένη xal τὰ 
εἴδη" ταῦτα γὰρ συνωνύμως αὐτῆς xam τ τὸ χαὶ γὰρ χαὶ τοῦ ὀνόμα- 10 

τος τοῦ αὐτοῦ μετέχει T, πρώτη οὐσία (ὃ γὰρ SOHO xai ἄνϑρωπος 
x«i ζῷον λέγεται) wal τοῦ ὁρισμοῦ τούτων μετέχει: ἔστι γὰρ χαὶ οὐσία 15 
» ! 5 Jy M fe -" Ἁ € [4 MJ 9v . ' Ἁ y 

20 ἔμψυχος αἰσϑητιχὴ xal ζῷον λογιχὸν ὕνητόν. τὰ δὲ λοιπὰ τὰ παρὰ τὴν 

οὐσίαν, λέγω OE τὰ συμβεβηχότα, ἅπερ τῇ πρώτῃ οὐσία ἐν ὑποχειμένῳ 

ὑδέπ 

ἐστί, τοῦ μὲν ὁρισμοῦ οὐδέποτε αὐτῇ μεταδίδωσιν, ἐνίοτε δὲ τοῦ yn 

ἐστι xai τοῦ μὲν ὁρισμοῦ οὐδέποτε 20 
v 

e ^ 2 - 

μόνου: T, γὰρ λευχότης ἐν τῷ σώματ 

τῷ σώματι μεταδίδωσιν (οὐ γὰρ ἂν εἴποιμεν τὸ σῶμα χρῶμα εἶναι δια- 
b 

(2 σι 

14 * » -" ^ Ὁ 

χριτιχὺν ὄψεως, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, τριχῇ διαστατὸν δεχτιχὸν χρώματος διαχριτι- 

χοῦ ὄψεως), τοῦ μέντοι ὀνόματος y 
Y 

ἢ 0€ ἀρετὴ οὔτε τοῦ ὀνόματος οὔτε τοῦ ὀρισμοῦ μεταδίδωσι τῷ 
μεταδίδωσι: λέγομεν γὰρ λευχὸν id 

S Ξ hi Ὧ dy D 
, , 

υένῳ 00 γὰρ SAEI σρετσιμο ν 6 dp& UE PéEEMP. ium σπουδαῖος. ἘΠ 
7" 

3 

τοῦ ὀνόματος μεταδιὸ 

1. 8 προλαμβ. ἃ: παραλαμβ. C: προσλαμβ. F l ταῦτα] τὰ F 2. ὃ δῆλον --- κατη- 

ΤΕΣ post λόγον coll. C 9 τῶν χαϑ᾽ ὑποχ.] γενῶν F ἐν οἷς ἔλεγεν 

. F (ef. p. 1510) ὅτι om. a 6 χατηγορεῖται F l ταῦτα πάν- 

τα "T 8 τὴν mp. ὡς εἶπον coll. a 10 ἔχειν C 11 pr. 7 om. F 

δὲ iter. F 18 γρείας C 14 εἰς ὕπαρξιν F 15 ὑποχειμένου Ca 

16 μεταδιδόασι Ca 11 αὐτῶν F χατηγοροῦνται C 18 post οὐσία 

add. oiov 6 χαϑόλου ἄνϑρωπος λέγεται χατὰ σωχράτους χαὶ μεταδίδωσι xal τοῦ ὀνόματος 

χαὶ τοῦ ὁρισμοῦ ἃ 18. 19 χαὶ γὰρ καὶ ἄνϑρ. λέγ. ὃ σωχρ. xai C. C 

19 λέγ. καὶ C. coll. ἃ ἔστι] ὅϑεν C 20 «ai ione C παρὰ] 

περὶ C 21 δὲ] δὴ ἃ corrigas ὑποχειμένῃ 22 εἰσί .. μεταδιδόασιν C 
24 post μεταδίδ. add. ἐνίοτε δὲ τοῦ ὀνόματος μόνου C εἶναι yp. coll. a 25 ei] 

ΚΕ διαστ. cp. coll. F 25. 26 διαχριτιχὸν C 21 ἡ δὲ ἀρετὴ] 

οὐχ ἀεὶ δέ. ἰδοὺ γὰρ ἣ ἀρετή. ἡ δὲ ἀρετὴ ἃ: ἰστέον δὲ ὅτι οὐχ ἀεί: ἰδοὺ γὰρ ἣ ἀρετὴ 

Ammon., quae hie ponere opus non est τοῦ utrobique om. F 28 οὐ — σπουδαῖος 

om. € τῶν δὲ à (τῶν --τοιαῦτα 51,9 fort. subdita) 29 μεταδιδόασιν F 
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PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 2219. 35] Di 

σπάνια, τὰ δὲ παρωνύμως: ὁμωνύμως μὲν ὡς f, γραμματιχὴ γυνὴ ἀπὸ 46r 
τῆς γραμματιχῆς xoi | f, μουσιχὴ ἀπὸ τῆς μουσιχῆς, παρωνύμως δέ, ἅπερ 46v 

χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ εἰσιν, ὡς ἀπὸ τῆς ἀνδρείας ὁ ἀνδρεῖος χαὶ ἀπὸ τῆς 

γραμματιχῆς ὃ γραμματιχὸς xal ἀπὸ τῆς λευχότητος ὁ λευχὸς xai ὅσα 
τοιαῦτα. 

Ρ. 2484 Ἤτοι xa9' ὑποχειμένων λέγεται τῶν πρώτων οὐσιῶν. 5 

δ em * Y , , ' 4 ' , - - Καλῶς εἶπε τὸ λέγεται" οὐ γὰρ δέεται τὰ χαϑόλου τῶν μεριχῶν, 
DA ΄ - ^34? 7 3255 ΄ ΕΞ 

(a ὑπηστῇ. ἀλλ᾽ ἵνα xav ἐχείνων χατηγορηϑῇ. 

EU Ey Pl ε ΄ 5» - 5 
p.2335 Ἢ ἐν ὑποχειμέναις αὐταῖς ἐστι. 

c. 

7 - *Y b! 2 ' ' , 2 - 5 J 

Καλῶς εἶπε τὸ ἐστί: τὰ γὰρ συμβεβηχότα ἐν ταῖς μεριχαῖς οὐσίαις 
a 2 Y 

to εἰναι ἔχξι. 

Ρ. 2185 Φανερὸν δὲ ἐχ τῶν xaU' ἕχαστα προχειριζομένων. 10 

Av ἐπαγωγῆς βούλεται πιστώσασϑαι, ἐπειδὴ χαϑολικῷ οὐχ ἠδύνατο 
λόγῳ, ὅτι τὰ ἄλλα πάντα τὰ παρὰ τὴν πρώτην οὐσίαν ἤτοι χαϑ᾽ ὑὕποχει- 
μένου αὐτῆς λέγεται T, ἐν ὑποχειμένῳ αὐτῇ ἐστι. δείχνυσι δὲ οὐχ ἐπὶ 
ὧν εἰδῶν ποιούμενος τὸν λόγον (ταῦτα γὰρ πᾶσιν ἐναργῆ ὅτι χατὰ τῶν 15 

ἀτόμων χατηγοροῦνται." ἀμέλει ἔστιν ὅτε τοῦ χυρίου ἀποροῦντες ὀνόματος 
£x τοῦ εἴδους χαλοῦμεν αὐτὰ τὰ ἄτομα λέγοντες ᾿ τὸν ἄνϑρωπον ἐχεῖνον 

χάλεσον᾽), ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν γενῶν ποιεῖται τὴν ἀπόδειξιν διὰ μέσων τῶν εἰδῶν" 
εἰ γὰρ ἐδείχϑη ὅτι τὰ ὡς xa ὑποχειμένου χατηγορούμενα ὅσα χατὰ τοῦ 20 

χατηγχορουμένου λέγεται ὡς xa ὑποχειμένου, ταῦτα xal χατὰ τοῦ ὑποχει- 

μένου τούτῳ λέγεται, χατηγορεῖται δὲ χατὰ τοῦ ἀτόμου τὸ εἶδος ὡς χαϑ 
ὑποχειμένου, τούτου δὲ πάλιν τὸ γένος, ὁμολογουμένως τὸ γένος χαὶ χατὰ 35 

τοῦ ἀτόμου χατηγορηϑήσεται, οἷον εἰ Σωχράτους 6 ἄνϑρωπος, ἀνθρώπου 

δὲ τὸ ζῷον, οὐχοῦν χαὶ Σωχράτους τὸ ζῷον. ὁμοίως xai ἐπὶ τῶν συμ- 

βεβηχότων ποιεῖ: οὐ γὰρ δείχνυσιν ὅτι τὸ λευχὸν ὑπάρχει τοῖς σώμασιν 
; ^ 

ἢ τὸ μέλαν (τοῦτο γὰρ ἐναργές), ἀλλ᾽ ὅτι τὸ χρῶμα ὑπάρχει ἐν σώματι" 30 

x 
ν τοῖς χατὰ μέρος σώμασιν ὑπάρχει: τὸ γὰρ Ἔ e — o -— E] c EN a [0] 

d [s] e oa cl S x QS 2 

Qo» 

ἁπλῶς σῶμα τῶν χατὰ μέρος χατηγορεῖται σωμάτων: εἰ τοίνυν τὸ χρῶμα 

ἐν σώματι, τὸ OE σῶμα τῶν χατὰ μέρος σωμάτων, x" : 

2 xai (prius) om. C 4 ὃ (ante λευχός) om. C 4 post εἶπε add. τῶν πρώ- 

τῶν οὐσιῶν F δεῖται ἃ 9 ὑποχειμένῳ C εἰσι C 

12 φαν. δὲ] «av. C: qav. δὲ τοῦτο a: τοῦτο δὲ qav. Arist. 14. 15 corrigas ὑπο- 

χειμένης et ὑποχειμένῃ 15 λέγονται ἃ 19 χάλεσον a: χαλέσαι CF 29 xai 

τούτου δὲ C 21 ἐν] τῶ C 9l τῶν χατὰ μέρος] χατὰ τῶν ἐν μέρει ἃ: 

om. € 



58 PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 2235. 5] 

- ' , , , 3: 3X 7 - 3€ , 

τῶν χατὰ μέρος χατηγορηϑήσεται, διότι ἐπὶ πάντων τῶν χαϑ᾽ ὑποχειμένου 47r 

λεγομένων ὅσα χατὰ τοῦ χατηγορουμένου λέγεται, ταῦτα χαὶ χατὰ τοῦ 
ὑποχειμένου τούτῳ ὑῥηϑήσεται. 

p2»5 Μὴ οὐσῶν οὖν τῶν πρώτων οὐσιῶν ἀδύνατον τῶν 
5 ἄλλων τι εἶναι’ πάντα γὰρ τὰ ἄλλα ἥτοι xaU ὑποχειμένων 

τούτων λέγεται ἣ ἐν ὑποχειμέναις αὐταῖς ἐστιν. 

“Ὁρᾷς ὡς εἰχότως προέλαβε τὰ εἰρημένα ἐγχώμιον βουλόμενος εἰπεῖν 30 

τῆς πρώτης οὐϊσίας: τῶν γὰρ παρ᾽ αὐτήν, φησί, πάντων ἤτοι χαϑόλου 47» 

οὐσιῶν οὐσῶν ἤτοι συμβεβηχότων πᾶσι χρείαν παρεχομένη, ὡς πολλάχις 

10 εἴρηται, ἀναιρεϑεῖσα συνανεῖλεν ἑαυτῇ τὰ παρ᾽ ἑαυτὴν πάντα: ἀναιρεϑείσης 

γὰρ τῆς πρώτης οὐσίας τὰ συμβεβηκότα ἔν τινι ὑποστῆναι οὐχ ἔχοντα 5 

συνανήρηται, ὡσαύτως δὲ χαὶ τὰ χαϑόλου μὴ ἔχοντα χατά τινων χατη- 
ἘΞ Q/ EY , - » lj * - - 

γορηϑῆναι. χαϑόλου ὃξ λέγομεν χατηγορεῖσϑαι οὐ τὰ πρὸ τῶν πολλῶν, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ ἐν τοῖς πολλοῖς: xai ταῦτα μὲν γὰρ συναναιρεῖται δὁμολογου- 
15 μένως ταῖς πρώταις οὐσίαις: οὐ γὰρ ἔστι τὸ ζῷον χαϑ᾽ ἑαυτὸ ἐν ὑπάρξει, 10 

ὃ μήτε ἄνϑρωπός ἐστι μήτε [Πλάτων ue τις τῶν χατὰ μέρος ἀνθρώπων" 
1 τὰ - 1 Ω) ὦ 1 N - , ΄ 

ἐν γὰρ τοῖς πολλοῖς xai χαϑ᾽ ἕχαστον τὰ χοινὰ ϑεωρεῖται. οὐ μέντοι η. 

ταῦτα χατηγορεῖσϑαι εἰώϑασι τῶν ἀτόμων (αὐτὸ γάρ τοι ἕαυτοῦ οὐδὲν 
χατηγορεῖται), μόνα δὲ εἰώϑασι χατηγορεῖσϑαι τῶν ἀτόμων τὰ ἐπὶ τοῖς 15 

90 πολλοῖς xal ἐννοηματιχά: τὴν γὰρ ἔννοιαν ἣν ἔχομεν περὶ τῶν πραγμά- 
των ταύτην εἰώϑαμεν χαὶ χατηγορεῖν αὐτῶν. ἅπερ χαὶ αὐτὰ τῶν μεριχῶν 
ἀναιρεϑέντων συναναιρεῖται: τῶν γὰρ πραγμάτων μὴ ὄντων οὐδ᾽ ἂν αἱ 
περὶ αὐτῶν ὑπάρξαιεν £vvotat μὴ οὐσῶν οὖν τῶν μεριχῶν οὐσιῶν οὐδὲ 20 
τὰ χαϑόλου ἔσται οὐδὲ τὰ συμβεβηχότα: εἰχότως οὖν αἱ μεριχαὶ οὐσίαι 

1 ante pr. τῶν add. χατὰ Ca alt. τῶν om. F ὑποχειμένων Fa 2 τούτω οἴη. ἃ 

post ῥηϑήσεται add. ex Marc. 2117 Διὰ τί εἶπε τὸ χρῶμα ἐν σώματι; οὐκοῦν καὶ ἔν τινι σώ- 

νατι" εἰ γὰρ μὴ ἔν τινι σώματι, οὐδὲ ἐν σώματι ὅλως, ὅτι χυρίως ἐν τῷ μερικῷ σώματί εἰσι, 

χαὶ τὸ χαϑόλου λευκὸν xoi τὸ μεριχόν. εἰ δὲ λέγοις, τίνι διαχρίνοιμεν αὐτά, αἰσϑητοῖς μὲν οὐχὶ 

νοητοῖς δὲ ὀφθαλμοῖς. «al λοιπὸν τί; χρώματα ἔσονται; οὐχί: ὡς γὰρ συμπληρωτιχὸν ὃν τὸ 

χαϑόλου οὐ συναριϑμεῖται τῷ μεριχῷ χρώματι" οὐδὲν γὰρ συμπληρωτιχὸν συναριϑμεῖται τούτῳ, 

οὗ ἐστι συμπληρωτιχόν: ὥσπερ γὰρ ὁ ἐν σχιαγραφίᾳ ἄνϑρωπος xal ὁ χρωματουργηϑεὶς οὔτε 
δύο νοοῦνται ἄνϑρωποι οὔτε ὁ συμπληρωτιχὸς ὧν συναριϑμεῖται, ἀλλ᾽ ὃ μέν ἐστι χοινὸς 6 

σχιαγραφούμενος ὁ δὲ μεριχὸς χαὶ εἷς ἀμφότερα, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ χαϑόλου ἀνθρώπου «al τοῦ 

σωχράτους. ᾿Ιστέον γὰρ ὅτι ὥσπερ ὁ ζωγράφος ποιεῖ πρῶτον χοινὸν ἄνϑρωπον ἐν σχιαγραφίᾳ, 

εἶτα χρωματουργῶν ἄγει εἰς τὸ ποιῆσαι σωχράτην 7| πλάτωνα, οὕτως ὁ χκαϑόλου ἄνϑρωπος 

πρῶτος ὧν διαπλαττόμενος γίνεται σωχράτης ἢ πλάτων" ἡ γὰρ φύσις ἁπλῶς ἄνϑρωπον ποιεῖ, 

οὐ σωχράτην ἢ πλάτωνα ἃ 5. 6 πάντα --- ἐστιν om. Bekker. (cf. p. 59,1. 2) ὃ τὰ δὲ 

ἄλλα πάντα ἃ 5. 6 ὑποχειμένου λέγεται τῶν πρώτων οὐσιῶν ἢ ἐν ὑποχειμένῳ a 

8 τῆς οὐσίας τῆς mp. F ἤτοι] ὅσα C 10 εἴρηται] p. 56,18 ante ἀναιρεϑεῖσα 

add. ἡ πρώτη οὐσία a 12. 1Ὁ χατηγορηϑῆναι ex Ammon. correxi: χατηγορηϑῆ CF: 

χατηγορηϑείη a 13 πρὸ τῶν] ἐν τοῖς τῶν (sic) C 15 τὸ ζῶον] τι ζώου ἃ 

11 ἕχαστα Ο μέντοι γε ἃ 18 ταῦτα] πάντα Ο 18. 19 αὐτὸ --- ἀτόμων om. C 

18 vot] τι ἃ 20 ἣν ἔχομεν] τὴν uiv C 21 pr. xat om. Ca 20 ὑπάρξειεν F 
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πρῶται λέγονται. χαλῶς δὲ πάλιν χἀνταῦϑα ἐν μὲν τοῖς χαϑόλου τὸ 47: 

λέγεται ἔταξεν, ἐν δὲ τοῖς συμβεβηχόσι τὸ ἐστί. 

p.2»7 Τῶν δὲ δευτέρων οὐσιῶν μᾶλλον οὐσία τὸ c 
γένους. 

΄ 

Σύγχρισιν ποιεῖται τῶν δευτέρων οὐσιῶν πρὸς ἀλλήλας, τοῦ τε εἴδους 
χαὶ τοῦ γένους, χαί φησι μᾶλλον εἶναι οὐσίαν τὸ εἶδος τοῦ γένους, χαὶ 
δείχνυσι τοῦτο διὰ δύο ἐπιχειρημάτων, ἑνὸς μὲν ἀπὸ τῆς σχέσεως τῆς 80 

πρὸς τὴν | πρώτην οὐσίαν, τοῦτ᾽ ἔστι τῆς ἐγγύτητος τῆς πρὸς αὐτήν, 48r 
ἑτέρου δὲ ἀπὸ τῆς ἀναλογίας. χαὶ ἀπὸ μὲν τῆς ΕΣ πρὸς τῆς πρὸς τὴν 

πρώτην οὐσίαν, ὅτι ἐγγύτερον τὸ εἶδος τῆς πρώτης οὐσίας, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν 
ἀτόμων, ἥπερ τὸ γένος: ἐχ δὲ τῆς ἀναλογίας, ὅτι ὡς ἔχει ἣ πρώτη 5 

οὐσία πρὸς τὸ εἶδος, οὕτω τὸ εἶδος πρὸς τὸ γένος" εἰ γὰρ πρώτην αὐτὴν 
ἐχαλέσαμεν, διότι πᾶσι τοῖς μετ᾽ αὐτὴν χρείαν παρέχει, τοῖς μὲν πρὸς 

ὕπαρξιν τοῖς ὃὲ πρὸς χατηγορίαν, εἰχότως xai τὸ εἶδος μᾶλλον οὐσία τοῦ 
γένους E Ix ὑποχείμενον αὐτῷ πρὸς χατηγορίαν: μὴ ὄντος γὰρ 10 

εἴδους οὐχ ἔχει τὸ γένος χατά τινος χατηγορηϑῆναι: διὰ μέσου γὰρ 

αὐτοῦ χαὶ τῶν ἀτόμων χατηγορεῖται. 

ρ.2υ8 ᾿Βὰν γὰρ ἀποδιδῷ τις τὴν πρώτην οὐσίαν τί ἐστι, 
5 

, 

ὃος ἀποδιδοὺς T, 

15 

3 
t 

y 
γνωριμώτερον xal oixetóxepov ἀποδώσει τὸ ε 

τὸ Ἰένο 

Τοῦτο τὸ é&x τῆς σχέσεως ἐπιχείρημα: ἐὰν γὰρ ἀποδιδῶμεν, φησί, 20 

τί ἐστι Σωχράτης, ὑγιῶς μὲν λέγομεν xal ἄνϑρωπον ἀποδιδόντες χαὶ ζῷον, 

οἰχειότερον δὲ ROM UP ἥπερ ζῶον CERE Gus τὸ γὰρ ζῷον εἰπόντες 

οὐχ ἐσημάναμεν εἴτε λογιχὸν εἴτε ἄλογον χαὶ εἴτε 2 τὸν εἴτε ἀϑάνατον, 

t2 Qt ἄνθρωπον 0£ ἀποχριϑέντες προσεχέστερον τὴν φύσιν αὐτοῦ ἀποδώσομεν. 

Q^ X p.2»12 Τὸ μὲν γὰρ ἴδιον μᾶλλον τοῦ τινὸς ἀνθρώπου τὸ δὲ 

χοινότερον. 

T - 1 ν᾿ ΄ ys or, , - ' » * LA Tx DM MM υᾶλλον τὸ ἀνϑρωπον εἶναι, τὸ δὲ 
ζῷον χοινότερόν ἐστι’ χαὶ γὰρ χατὰ ἄλλων πλειόνων εἰδῶν. 

l χἀντεῦϑεν C piv yàp C 14. 15 τοῦ εἴδους .. τὸ γένος C 16 χατηγο- 

ρηϑῆ Cà 11 αὐτῶν F 18 ἀποδῶ C 19 ἤπερ Arist. 21 ἀποδιδῶμεν Paris. 
2051: ἀποδώσωμεν CFa 239 δὲ om. C 
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ἄλλοις πᾶσιν bmo-| 4 
ατὰ τούτων χατηγορεῖσϑαι ἢἣ &v4 

ἄλιστα οὐσίαι πρῶται λέγονται. ὡς ὃ 

a 

8r 

ὃν σ 

αὐταῖς εἶναι διὰ τοῦτο |. έ 
΄ - , * ν , v * 

γε αἱ πρῶτα: οὐσίαι πρὸς τὰ ἄλλα πάντα ἔχουσιν, οὕτω χαὶ τὸ 
i 

M ἢ , »μ 

δ εἶδος πρὸς τὸ γένος ἔχει. 

- ^ ^ , , , * 5 e 

Τοῦτο τὸ δεύτερον ἐπιγείρημα τὸ 2x τῆς ἀναλογίας" ὡς γὰρ £youct - ΠῚ i 

ογαίν. αἱ ποῶται οὐσίαι ποὸς τὰ παρ᾽ αὐτάς. τοῖς υὲν πρὸς ὕπαρξιν ὕπο- 10 
" i 7 D D à 

- ^ » ^ 

χείμεναι τοῖς δὲ πρὸς χατηγορίαν. οὕτως $n τὰ εἴδη πρὸς τὰ γένη 
€ , - - Y , 

Üzoxsíusva αὐτοῖς πρὸς χατηγορίαν: τὰ δὲ γένη οὐχέτ' τοῖς εἴδεσιν ὑπό- h i i 

10 χεινται ὥστε εἰχύότως μᾶλλον οὐσίαι τὰ εἴδη. ἀχριβῶς δὲ προσέϑηχε 
χαὶ πάντα τὰ ἄλλα χατὰ τούτων χατηγορεῖσϑαι ἣ ἐν ταύταις t 
τὰ e AJ ^ 5 , e , -— *, 2 , e , - bi 

iyat* αἱ γὰρ πρῶται οὐσίαι ὑπόχεινται πᾶσιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως" τοῖς μὲν 
-) - - * 

ὰρ πρὸς ὕπαρξιν, τοῦτ᾽ ἔστι τοῖς συμβεβηχόσι, τοῖς δὲ πρὸς χατηγορίαν, 
,^ 3 s 9 ΄ »»ν οι, ἃ ς χαϑόλου οὐσίαις. ἀπορήσειΞς δ᾽ ἄν τις διὰ τ 

15 εἶπε δευτέραν οὐσίαν. τρίτην δὲ τὸ γένος. λέγομεν ὅτι διὰ μίαν χαὶ τὴν 

αὐτὴν αἰτίαν χαλέσας ταύτας δευτέρας οὐσίας, SI δὴ διὰ τὸ δέεσθαι τῆς 

πρώτης πρὸς χατηγορίαν, οὐχ ἠβουλήϑη τούτων ἐπ se neut ποιήσασϑαι, 

ἀλλ ἠρχέσϑη σύγχρισιν μόνον αὐτῶν ποιῆσαι χαὶ τὴν μὲν εἰπεῖν μᾶλλον 
s 

i ττὴν οὐσίαν. 

5 - ^N 5 σ , 5 , *w* 

90 p.2»522 Αὐτῶν δὲ τῶν εἰδῶν ὅσα μή ἐστι γένη οὐδὲν μᾶλλον 

ἕτερον ἑτέρου οὐσία ἐστί: 

2 $ 

Ποιησάμενο:ς τὴν χατὰ βάϑος τῶν οὐσιῶν διαίρεσιν, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν 49r 
, A] -Ὁ 2 M b TM M 5 E , 5 x M , ' * A 

guo τῶν ἀτόμων ἐπὶ τὸ εἰὸος χαὶ ἀπὸ τουτοὺῦ &mt τὸ γένος, XQ εἰπὼν τὴν 

^ B , Ἁ -“»ι ^ , - ὌΝ ow , * *, , -— 

μὲν εἶναι πρώτην τὴν ὃξ δευτέραν, τῆς & δευτέρας τὴν μὲν μᾶλλον οὐσίαν ὅ 

25 τὴν δὲ ἧττον, νῦν ποιεῖται τὴν χατὰ πλάτος αὐτῶν διαίρεσιν xol παραβο- 

λήν, λέγω δὴ εἴδους πρὸς εἶδος xai ἀτόμου πρὸς ἄτομον. xol χαλῶς ’ 
T c ΄ » ΄ o * ΄ X we σ᾿ YS ᾿ * 

εἶπεν ὅσα μή ἐστι γένη, ἵνα μὴ παραβάλῃς τὰ ὑπαάλληλα εἰδη xci τὰ 

εἰδιχώτατα οἷον ζῷον χαὶ ὄνθρωκον: ἀλλὰ ἐχεῖνά φησι δεῖν παραβάλλειν 10 

τὰ τὴν αὐτὴν ἀπόστασιν τῶν γενῶν ἀφεστηχότα T, τῶν ἀτόμων. οἷον de 

30 xov xal ἵππον ἢ βοῦν" ταῦτα γάρ, φησίν, οὐδὲν μᾶλλον ἕτερον ἑτέρου 

οὐσία ἐστί: τοῦ τε γὰρ γένους δμοίως ἀφεστήχασι. μετὰ γὰρ τὸ ζῷον 
^ ^ » A * ^ - , 2 n oc *, , E 

εὐθὺς τὸ ἄλογον χαὶ τὸ λογικὸν ζῶον τέταχται, μεῦ ἃ ἵππος, εἰ τύχοι, 15 
M - M - y ' - - - 

χαὶ ἄνϑρωπος xoi βοῦς: ὥσπερ γὰρ τοῦ ἵππου χατηγορεῖται τὸ ζῷον, 

1 ἅπασιν a Arist. 2 πάντα τὰ ἄλλα Arist. (cf. v. 11) 9 ΠΕΡ om. Arist. 
4 πάντα om. F 8 γένη om. € 9 γένη δὲ coll. C 11 αὐταῖς Arist. (cf. 

v. 9) 15 λέγομεν οὖν ἃ 21 τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου F 26 πρὸς ció.] παρὰ 

εἶδος C 291 παραβάλῃς ἃ: πάραβαάληται (τὰ prius om.) C: παραβάλλη F 

τὰ (alt. om. C 28 τὸ ζῶον F 90 ἢ] καὶ F 99. p. 9L,1l ὥσπερ — 

βοός om. F 
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οὕτω xai dvüpd xou x«i βοός. ὁμοίως δὲ xal ἀμπέλου xol ἐλαίας τὸ 49: 

φυτὸν γένος ὃν αὐτῶν τὸ προσεχές, ὡς χαὶ τοῦ ἵππου χαὶ τῶν ἄλλων τὸ 
ζῷον. διὰ τοῦτο ταῦτα πάντα οὐδὲν μᾶλλον ἕτερον ἑτέρου οὐσία: τό τε 90 

ij N /, e , 5 Ld *, [2 

γὰρ προσεχὲς γένος ὁμοίως αὐτῶν ἀφέστηχε, xol μετ᾽ αὐτὰ εὐϑὺς τὰ 
5 ἄτομα τέταχται. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ ἄτομα, φησίν, οὐδὲν μᾶλλον ἕτερον ἑτέρου 

οὐσία ἐστίν: ὁμοίως γὰρ πάντα τοῖς τε εἴδεσι χαὶ τοῖς γένεσιν αὐτῶν ὑπό- 
χειται πρὸς χατηγορίαν xai τοῖς συμβεβηχόσι πρὸς ὕπαρξιν: ὃν γὰρ λόγον 25 

ἔχει ὁ ἄνϑρωπος πρὸς τὸν τινὰ ἄνθρωπον, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει xoi ὃ 
ἵππος πρὸς τὸν τινὰ ἵππον: ὥσπερ γὰρ τοῦ Σωχράτους χατηγορῶν τὸν 
» $95 » 7 2 Ν᾽ eS [c4 - INN PA A 

10 ἄνϑρωπον οὐδὲν ἂν χατηγορήσαις οἰχειότερον, οὕτως οὐδὲ Ξάνϑου τὸν 
ἵππον 7| ̓Αργου τὸν χύνα. xol ἐντεῦϑεν δὲ δῆλός ἐστιν ὃ ᾿Αριστοτέλης 80 

4 ' “ - - M ^ , ΄, $^ 1 
πρὸς | tz» τῶν πολλῶν γνῶσιν τὴν διδασχαλίαν ποιούμενος: οὐδὲν γὰρ 49v 
μᾶλλον ἄτομον ἀτόμου φησὶν εἶναι πρώτην οὐσίαν, ἀλλὰ τόνδε τὸν 

^ 

(4p 
15 πολὺς ἀνϑρωπος ὁμοίως ἕχαστον τούτων ὑπάρχον οἶδε. διὰ τοῦτο χαὶ 5 

eo^ μύρυνηχα, εἰ τύχοι, xal τόνδε τὸν ἀστέρα ὁμοίως εἶναι οὐσίας" 

αὐτὸς ὁμοίως ταῦτα οὐσίας ἐχάλεσεν ἀχολουϑῶν ταῖς τῶν πολλῶν 
ἐννοίαις. 

p.2»299 ἰχότως δὲ μετὰ τὰς πρώτας οὐσίας μόνα τῶν ἄλλων 10 

τὰ εἴδη χαὶ τὰ γένη δεύτεραι οὐσίαι λέγονται. 

20 Νῦν τὴν αἰτίαν λέγει δι᾿ ἣν τὰ μὲν γένη χαὶ τὰ εἴδη δεύτεραι οὐσίαι 90 

λέγονται, οὐχέτι OE τρίτας οὐσίας λέγει τὰ συμβεβηκότα. τοῦτο δὲ πάλιν 
, ^ ^ hd - Ὁ , 

χατασχευάζει διχῶς, Ex τε τῆς σχέσεως τῆς πρὸς τὰς πρώτας οὐσίας xal 

£x τῆς ἀναλογίας. χαὶ ἀπὸ μὲν τῆς σχέσεως, ὅτι τὰς πρώτας οὐσίας 
5 ἀποδιδόντες οἰχείως ἀποδώσομεν διὰ μόνου τοῦ γένους T, τοῦ εἴδους dmo- 25 

NND red M "A MS ^ 1v 5 E sepe mM e , rd 2 AZ 35 διδόντες: τὸν γὰρ Σωχράτην ἄνϑρωπον εἰρηκότες T, ζῷον οἰχείως ἀποδώ- 
σομεν xal γνωριμώτερον, ἐὰν δὲ ὅτι λευχὸς 7| τρέχει ἤ τι τοιοῦτον εἴπω- 
μεν, ἀλλοτρίως xol ἀγνώστως ἀποδώσομεν. εἰχότως οὖν τὰ μὲν εἴδη xol 
τὰ γένη δευτέρας οὐσίας λέγομεν ἅτε μόνα σημαίνοντα τὰς πρώτας οὐ- 80 
σίας, τὰ O& συμβεβηκότα | ὅλως οὔ φαμεν οὐσίας ἅτε μὴ δηλοῦντα τὴν ὅ0ι 

80 πρώτην οὐσίαν. 

l post ὁμοίως add. ὡσαύτως C 4 προσ. αὐτῶν γένος ὁμοίως αὐτοῖς a 0. 1 ὑπό- 

χεινται F 8. 9 ante ἄνϑρωπος et ἵππος add. χαϑόλου ἃ 9. 10 τὸν τινὰ 
&vüp. C 10 χατηγορήσαις seripsi: κατηγορήσης libri: εἴποις Ammon. 19. πρώ- 

τὴν om. F: post οὖσ. coll. ἃ 14 slvat op. coll. a 17 post ἐννοίαις add. ex 

Marc. 311 Αὐτῶν δὲ τῶν εἰδῶν ὅσα μή ἐστι γένη. τουτέστιν ὅσα ἐγγὺς εἰσὶ τοῖς ἀτόμοις 

καὶ εἰδιχώτατα, ἐπεὶ καὶ τὸ ὄρνεον εἶδός ἐστιν a 18 δὲ] οὖν Ca 29 «al 

om. € 26 xai om. C γνωρίμως Ammon. (fort. rectius) δὲ] γὰρ C 

21 x«i (prius)] ἢ F 27. 28 γένη xal τὰ εἴδη coll. a 29 φήσομεν C 

ἅτε δὴ μὴ F 
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p. 2»37 Ἔτι ai πρῶται οὐσίαι διὰ τὸ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν Omo- br εὶ 

χεῖσϑαι χυριώτατα οὐσίαι λέγονται. 

- a πὰ τ᾿ 2 . P1 , - 5 , M ^ eo 

Τοῦτο τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ ἐκ “τῆς ἀναλογίας. φησὶ δὲ ὅτι 
moy αἱ πρῶται οὐσίαι ὑπόχεινται πᾶσι τοῖς map αὐτάς, οὕτως xal 

(Soy (m9 

τ 
^ - -ο - Ξ σ £0 ΎὙ E - " SR , 

δεύτεραι τοῖς συμβεβηχόσιν: ὥσπερ γὰρ λέγομεν Σωχράτην φιλόσοφον, 
^ » , 2: ^ 

τω δὲ xal ἄνϑρωπον φιλόσοφον ΧΕ γεν χαὶ ζῷον φιλόσοφον. ὥστε χαὶ 90 

δεύτεραι οὐσίαι ὑπόχεινται τοῖς συμβεβηχόσι, xai τὰ συμβεβηχότα xac 
τῶν χατηγορεῖται, ἀλλὰ προηγουμένως μὲν τῶν ἀτόμων χατηγορεῖται, 

ς φησι xai 6 [Πορφύριος, χατὰ δεύτερον ὃὲ λόγον xai τῶν εἰδῶν xol τῶν 30 

10 γενῶν. τὰ δὲ συμβεβηχότα οὐδέποτε | ταῖς οὐσίας ὑπόχεινται" ἰστέον γὰρ 50v » 

M 
cu 

ὅτι τῶν χατηγορουμένων τὰ μὲν χατὰ φύσιν χατηγορεῖται τὰ ὃὲ παρὰ φύ- ^ 

σιν xà δὲ χατὰ ogssne cs χατὰ φύσιν μὲν οὖν χατηγοροῦνται τὰ συμ- 
βεβηχότα τῶν οὐσιῶν, οἷον Σωκράτης φιλόσοφός ἐστιν T, φαλαχρὸς ἢ σιμὸς 5 
ἤ τι τοιοῦτον: φυσιχῶς γὰρ ὑποχεῖσϑαι εἴωϑε τοῖς συμβεβηχόσιν ἢ οὐσία, 

15 τὰ δὲ συμβεβηχότα χατ᾽ αὐτῆς χατηγορεῖσϑαι. ἀλλὰ χαὶ τὰ χαϑόλου τῶν 
μεριχῶν χατὰ φύσιν χατηγορεῖται, ὡς Σωχράτους τὸ ζῷον: xai γὰρ τοῖς 
χαϑόλου τὰ μεριχὰ ὑποχεῖσϑαι πεφύχασι. παρὰ φύσιν δέ ἐστι χατηγορία 10 

ἢ τὸ ἀνάπαλιν ποιοῦσα xal χατηγοροῦσα χατὰ συμβεβηχότος οὐσίαν, οἷον 
ἢ λέγουσα ὅτι τὸ φιλόσοφον τοῦτο Σωχράτης ἐστὶ xal εἴ τι τοιοῦτον (οὐ 

20 γὰρ ἔχουσι φύσιν τὰ συμβεβηχότα ταῖς οὐσίαις rectal χαὶ ἔτι ἣ τὸ 
n 

Pusdé χατὰ τοῦ χαϑόλου χατηγοροῦσα, οἷον ἣ λέ jonas ὅτι 6 ἄνϑρωπος 15 

οὗτος Σωχράτης ἐστὶν ἢ τὸ χρῶμα λευχόν ἐστι. χατὰ συμβεβηχὸς δέ ἐστι 
xac ropa ἢ συμβε dem χατὰ τος ἄλλο χατ᾽ ἄλλου χατηγοροῦσα. 

ἑτερογενές φημι ἑἕτερογενοῦς, οἷον ἢ τὸ ἐν Σωχράτει φιλόσοφον τοῦ ἐν 
( ύτῳ σιμοῦ χατηγοροῦσα T, τοῦ pudsxond i ἀνάπαλιν xai λέγουσα, 90 τῷ σι S2 c ce c Pa] o 
D 

εἰ τύχοι, ὅτι τὸ σιμὸν τοῦτο φαλαχρόν ἐστιν ἢ τὸ φαλαχρὸν τοῦτο φιλύ- 
σοφόν ἐστὶ χαὶ εἴ τι τοιοῦτον. χατὰ συμβεβηχὸς δὲ λέγεται, ὅτι περὶ τὸ 
αὐτὸ ὑποχείμενον συμβεβηχότων πλειόνων ἑἕτερογενῶν εὑρεϑέντων ἣ μὴ 25 

2 κυριώταται Ca 9 τοῦτο --- ἀναλογίας om. et ex Marc. 217 haec add. ᾿Ιστέον ὅτι αἱ 

πρῶται οὐσίαι διὰ τοῦτο λέγονται πρῶται, διὰ τὸ xal τοῖς συμβεβηχόσιν ἀτόμοις ὑποχεῖσϑαι 

πρὸς ὕπαρξιν καὶ ταῖς χαϑόλου πρὸς κατηγορίαν οὐσίαις, καὶ ὡς ἔχουσιν αἱ πρῶται οὐσίαι πρὸς 
^ T d Aq ^ ^ 96 2. , ς ?2 ^ - ^ M v E - 

& συμβεβηχότα μερικὰ καὶ τὰς χκαϑόλου οὐσίας, ὑπόχεινται γὰρ τοῖς μὲν πρὸς ὕπαρξιν, τοῖς 

€ à & πρὸς κατηγορίαν, οὕτω xai αἱ δεύτεραι οὐσίαι συμβεβηχόσιν ὑπόκεινται, τοῖς κατὰ τὰ ἐννέα 
; γένη ϑεωρουμένοις καϑόλου" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ πᾶσι τοῖς ἄλλοις, τουτέστι m χαϑόλου οὐσίαις 

καὶ τοῖς χαϑόλου συμβεβηχόσι. χαὶ χαϑόλου οὕτως ἔχουσι τὰ εἴδη πρὸς τὰ Mm , ὡς τὰ ἄτομα 

πρὸς τὰ εἴδη ὑπόχεινται γὰρ αὐτοῖς πρὸς χατηγορίαν ἃ δὲ ὅτι) ὅτι e: τ E ἃ 

4 πρῶται] πρώτως λεγόμεναι C ὑπόκ.] ὑπάρχουσι ὑποχείμεναι C 9 δεύτ. οὐσίαι F 

6 οὕτω — φιλόσοφον om. C 9 χαὶ (prius) om. C ὁ Πορφ.] Isag. p. "13,20 

9. 10 γενῶν xai τῶν εἰδῶν coll. Fa 10 δὲ om. a γὰρ om. € 11 χατηγοροῦν 

zat C 13 ὁ σωχρ. ἃ 19 τὸ om. F 21 xatà τοῦ χαϑόλου om. C 

τοῦ] τὸ F ὁ om. € 22. 23 xar. ἐστι coll. C 223 ante συμβεβηκὸς add. 

κατὰ F 29 τοῦτο C 28 ἢ eicias 
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, 3 , ^n QN S M b € , , 

πεφυχότων ἀλλήλων χατηγορεῖσϑαι διὰ τὴν πρὸς τὸ ὑποχείμενον σχέσιν 50* 

ἕτερον ἑτέρου χατηγορήϑη xoi οὐ διὰ τὴν πρὸς ἄλληλα συγγένειαν: οὐ γὰρ 
σ 

πέφυχεν ὑποχεῖσϑαι τὸ σιμὸν τῷ φαλαχρῷ ὕφ᾽ ἕτερον γὰρ ἑχάτερον τού- 
- , Ἁ * € b M ' P1 ^N [4 λ b , iJ , 

τῶν τελεῖ γένος, τὸ μὲν ὑπὸ τὸ ποσὸν τὸ ὃὲ ὑπὸ. τὸ ποιόν. παρὰ φύσιν 30 
^N » ^ , , mI [r4 , EY 

5 δὲ οὔ φαμεν τὴν τοιαύτην χατηγορίαν, διότι | ὅλως πέφυχε συμβεβηχὸς 5l 

συμβεβηχότος χατηγορεῖσϑαι τὸ χαϑολιχώτερον τοῦ μεριχωτέρου. εἰχότως 
"" » 5 5 ΄ ’, 5 M , [ed M ΄ , ^ 

οὖν ἄρα οὐχ ἐχλήϑησαν τρίται οὐσίαι τὰ συμβεβηκότα ἅτε μὴ ὑποχείμενά 
τινι πρὸς ὕπαρξιν, ἀλλὰ χαὶ ὅταν οὐσία κατὰ συμβεβηκότος χατηγορῆται, δ 
παρὰ φύσιν (φαμὲν) εἶναι τὴν τοιαύτην κατηγορίαν. 

CN * » 5; 7 ^ 5 ΄ N N 2 c , 
10 p. 337 Κοινὸν δὲ χατὰ seq οὐσιας τὸ μὴ ἔν υὑποχειμένῳ 

εἰναι. 

Διελὼν τὴν οὐσίαν εἰς τὴν πρώτην χαὶ τὴν δευτέραν χαὶ παραβαλὼν 

πρὸς ἀλλήλας, νῦν εὐτάχτως ποιῶν τῆς οὐσίας τὸν ὁρισμὸν ἀποδοῦναι 
βούλεται. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἢ οὐσία γένος ἐστὶ γενικώτατον, ὁρισμὸν αὐτῆς οὐ 

15 δύναται ἀποδοῦναι διὰ τὸ τοὺς δρισμοὺς ἐχ γενῶν χαὶ διαφορῶν λαμβα- 

γεσϑαι, τῆς δὲ ἁπλῆς οὐσίας οὐχ ἔστι γένος εὑρεῖν διὰ τό, ὡς εἴρηται, 25 
γένος εἶναι αὐτὴν γενικώτατον. διὰ τοῦτο τοίνυν τὸ ἴδιον αὐτῆς ἀποδίδω- 

σιν" ἔοιχε γὰρ τοῦτο δρισμῷ ὥσπερ γὰρ ὃ δρισμὸς μόνῳ xai παντὶ ὑπάρ- 
χει, οὗ ἐστιν ὁρισμός, χαὶ πρὸς τὸ δριστὸν ἀντιστρέφει, οὕτως χαὶ τὸ ἴδιον 

φουσι πρὸς ἄλληλα. 5lv 90 μόνῳ χαὶ παντὶ ὑπάρχει, οὗ ἐστιν ἴδιον, χαὶ ἀντιστρέ 
CN » - λ 2 PANI mA b] ΄ b] SNL UA , » 

διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν tÓtov τῆς οὐσίας ἀποδοῦναι βούλεται. οὐ παρα- 
^O IN ^N *50* ' 12 3 - γὼ 5 ) «o» [4 , b NI 

δίδωσι δὲ εὐθὺς τὰ ἀρέσχοντα αὐτῷ ἴδια, ἀλλ᾽ ἃ dy τις ὑποπτεύσειεν ἴδια 
εἶναι, ἵνα μὴ ὕστερον ἐξῇ τινι λέγειν ὅτι καὶ ταῦτα ἴδιά ἐστι τῆς οὐσίας. 

Ν x ' MN 3 zu P Ν 2 Ὁ σῷ ^ jJ M 

βουληϑεὶς δὲ τὸ ἴδιον ἀποδοῦναι τὸ χοινὸν ἀποδέδωχε: φησὶ γὰρ χοινὸν e 

B ; 3057 ^ Nia ς ΄ 3 ΕΚ PIS 
25 xata. πασὴς οὐσιᾶας τὸ υὴ ἔν ὑποχειμξενῷ εἰνα!. τι 00V &pou uev; 

M , € - ΄ - x , € ^ ^, L 

ὅτι δεῖ πάντως τῷ ἰδίῳ δύο τινὰ ὑπάρχειν, τὸ μόνῳ ὑπάρχειν Éxs(v xoi 

παντί, οὗ ἐστιν ἴδιον: διὰ οὖν τοῦ εἰπεῖν χοινόν ἐστιν ἐσήμανεν ὅτι 
΄ - , , Ld . Ὄ , . ^C ow ^ ' M yo M , 2 » - πάσῃ τῇ οὐσίᾳ τοῦτο ὑπάρχει: δεῖ γὰρ τὸ ἴδιον xal μόνῳ ἐχείνῳ τῷ 10 

πράγματι ὑπάρχειν, οὗ ἐστιν ἴδιον, xal παντί, ὡς τὸ γελαστικὸν xal μόνῳ 

30 ἀν)ρώπῳ ὑπάρχει xal παντί. χοινὸν οὖν φησι χατὰ πάσης οὐσίας τὸ 
μὴἡ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι. xol ὅτι μὲν ἢ πρώτη οὐσία οὐχ ἔστιν ἐν 
ὑποχειμένῳ, οὐδὲ χατασχευάσαι ἀξιοῖ’ φανερὸν γὰρ x τῆς ἐναργείας τοῦτο: 6 15 

l ante διὰ add. 7j F 3 ἐφ C 9 post ὅλως add. ob a 6 χαϑολιχώτερον δὲ a 
ὃ χατηγορεῖται Fa 9 φαμὲν Marc. 217: om. CFa 12. 19 διελὼν — οὐσίας om. a 

12 εἰς om. C τὴν (alt.) om. C 14. 15 dmo9. οὐ ovv. coll. C 16 γένος οὐχ ἔστι 

coll. C ὡς εἴρηται] v. 14 18 τούτω F post παντὶ add. «ei ἀεὶ C 

18. 19 ὑπάρχει ante μόνω coll. ἃ 19. 20 ὁρισμὸς ---- οὗ ἐστιν om. F 19 alt. τὸ om. € 

20 ἀντιστρέφει C 21 ἀποὺ. τῆς οὖσ. coll. F 22 ἴδια αὐτῶ coll. C ὑπώπτευσεν F: 

ὑποπτεύσας à 22. 29 elvat ἴδια coll. F 24 ἀπέδωχε F χοινόν ἐστι (alt. 1.) C 

21 τοῦ οὖν coll. Ca ἐστιν (post χοιν.) om. Arist. 28 post ὑπάρχει add. lemma 

οὐ γὰρ ἐν --- δὲ τὸ ζῶον (3312—14) C δεῖ --- παντί (90) fort. eicias 28. 29 τῷ 

np. ἐκ. coll. C 29 ἴδιον om. Ca 90 φασι C 91 ἡ μὲν coll. ἃ 



τῷ [^1] 
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Ἰὰρ Σωχράτης οὐχ ἐν ἄλλῳ ἔχει τὸ εἶναι. χατασχευάζει δὲ ὅτι οὐδὲ αἵ 515 

y ἐν ὑποχειμένω. xai χατασχευαζε: συλληγισμιῷῷ χρώμε- 
n D 

watt τοιούτῳ αἱ δεύτεραι οὐσίαι τοῦ Dope xat 
1 

^ ΄ - -—— , - e , ^ ^T ? » - 

τοῦ ὁρισμοῦ μεταδιδόασι τῷ ὑποχειμένῳ, τὰ δὲ ἐν ὑποχειμένῳ ὄντα ἢ 30 
t - “- ΄ ^- - , —- Ld - 

οὔτε τοῦ ὀνόματος οὔτε τοῦ δρισμοῦ μεταδιδύασι τῷ "ribns yo T, τοῦ 
- r t - *, ΄ » T 

ὀνόματος μόνου- αἱ ἄρα δεύτεραι οὐσίαι οὔχ εἰσιν £v cen 

Τὸ ἀποδεδομένον τῆς οὐσίας ἴδιον ἐχβάλλει ὡς μὴ μόνῃ ταύτῃ ὑπάρ- 52r 

ιαφοραῖς. δοχεῖ ὃὲ ἐχ εὐ erg χαὶ διαχρίνειν τὰς 
E] 

* - Ld —— m— * iJ - 

Ἰὰρ τοῦ εἰπεῖν ὅτι οὐχ ἴδιον τοῦτο τῆς οὐσίας ἀλλὰ xol τῶν διαφο- 

ρῶν δοχεῖ διαχρίνειν αὐτὰς τῶν οὐσιῶν. πάλιν Ok διὰ τοῦ εἰπεῖν ὅτι χαὶ 

ai διαφοραὶ xai ὑποχειμένου gs λέγονται ἐν ὑποχειμένῳ ὃξ οὔχ εἶσ! 
- , , - 

ET a) 
bd P1 :-"Ἶ (1 eg συνάπτει αὐτὰς ταῖς οὐσίαις. τὰ γὰρ ox ἐν ὑποχειμενε: φησ 

ὃ 
* ἈΝ 3 * 9 , -— ἂν ΚΨ' — TUNE. E I EE » r - 

xai τὸ λογιχὸν οὗ μόνον τοῦ ὀνόματος μεταδιδόασι τῷ ἀνθρώπῳ (πεζὸν 

γὰρ ζῷον ὃ dvlpezos £qexat xal koqtxbv xai δίπουν), ἀλλὰ xai τοῦ Opt- 15 
, 

i 
Ἢ * - - » - 

συ. ὅπως αν τις duo δῷ τού τῶν ξἕχαάστου τὸν λόγον. τοῦτο OZ τοῖον τῶν 

- -- » c , - - 

οὐσιωδῶς χατὰ τῆς πρώτης οὐσίας χατηγορουμένων. ὥστε οὐσίας εἶνα! 
9 

- ΄- - * ^ , 

τὰς διαφορὰς πάλιν ἐχ τούτων τῶν λύγων βούλεται. τινὲς οὖν πρὸς τοῦτό 
, - * -— 

φασιν ὅτι τριττά εἴσι τῶν διαφορῶν τὰ εἴδη, xai ai uiv αὐτῶν εἰσι μᾶλλον 
g^ ὧν ΄ » * £N 

οὐσία: ἤπερ συμβεβηχότα. at δὲ μᾶλλον συμβεβηχότα ἥπερ οὐσίαι. ai δὲ 
t ^ Ξ , 

μέσως πως ἔχουσιν ὡς ἀδηλον εἶναι πότερον συμβεβηκότα μᾶλλον αὐτὰς 
“- * 45 9 4 ψι Ἅ *3 

εἴπωμεν ἢ οὐσίας- οἷον μᾶλλον μὲν οὐσίαι εἰσὶν ἥπερ συμβεβηκότα τὸ ko- 
᾿ M 5 * ΕῚ σ - 

Ὃν χαὶ τὰ τοιαῦτα μαλλὴν uzy oU0G!gt Ot συμπληρωτι- 30 
b 3 Dn. v -᾿ ^I M , Ld 

δῶν. GopBsprxocx ὃὲ ὅτι ἐν τῷ ὁποῖον τ' 

add. ex Mare. 217 oiov τὸ πε 
y 

συμβεβηχότα, ἐπειὸ 

* - k.] , —- ^ 

ἔστι χατηγοροῦνται. ὥσπερ xai τὰ συμβεβηχότα). μᾶλλον oi συμβεβηχότα 
“- - ΄ * -ὰ , * * ki * 2 N j0T, w 

ἢ οὐσίαι τὸ ἐν χύχνῳ λευχὸν xai τὸ ἐν Σχύϑῃ xmi ἔτι τὸ ἐν τῷ χόραχ! 
- - , * , , - 

μέλαν xgi τὸ ἐν τῷ Αἰϑίοπι (ταύτῃ γὰρ διαφέρει ὃ Σχύϑης τοῦ Αἰϑίοπος, 5 
τῷ λευχῷ χαὶ τῷ μέλαν!) συμβεβηχὸς μέν, ὅτι γίνεται χαὶ ἀπογίνεται «0 AZUXO X τῷ μελᾶνι μεηλος BEY. 605 i vES Á ROT zT 

δὲ om. F ἢ om. a 5 μεταδιδύασι τῷ ὑποχειμένω post ὑποχειμ. (6) coll. F 6 μόνον 

τοῦτο τῆς οὖσ. Arist. 9 ἀποδιδόμενον F ἴδιον τ. οὖσ. coll. C 10 τούτου ἃ 

11 συντάττειν C μὲν om. F 12 τοῦ] «6 C xai om. F 14 οὔχ εἰσι scripsi: οὐχέτι 

CFa 15 αὐτὰ C οὐχ om. C 16 an ὑποχειμένων 11 δέ] γάρ a 18 τοῦ 

ἀνθρώπου F 19 χαὶ τὸ λογιχὸν xai τὸ δίπουν F 20 τούτων] τοῦτον F post λόγον 

xal χατὰ τοὔνομα xal χατὰ τὸν λύγον τοῦ ἀνθρώπου μαι δ DES τὸν 
, 

1 
^ x ϑρ B. M pire τ σι σα * LA ) VEIUTCQSETTICTVTT ir 2 ἝΞ Ἰὰρ ἄνθρωπον εἴποις ἂν πεζόν, εἴποις δ᾽ Gv xal τὸν λόγον τοῦ πεζοῦ, ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ γῆς διὰ σχ 

λῶν βαδιστιχόν ἃ 22 οὖν] δὲ F 26 εἴπομεν ἃ 21? μὲν οὖν C ὅτι om. F 

30 pr. xa: om. F τῷ om. ἃ 91 τὸ ἐν om. a 32 malim συμβεβηχκύτα 

ὃν xai τὸ δίπουν £v τῷ ἀνθρώπῳ μέν εἰσιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὰ 
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χωρὶς τῆς τοῦ ὑποχειμένου φϑορᾶς: τῶν γὰρ πτερῶν ἀφαιρεθέντων τοῦ 52v 
ap 2 oe , e v HER. ' NS A Q^ 3: zh. 

χύραχος οὐδὲν ἧττον χόραξ ἔσται, xüv τὸν Σχύϑην μελανϑέντα ἐπινοήσῃς, 
οὐδὲν ἧττόν ἐστι x«l ἄνϑρωπος χαὶ Σχύϑης. πάλιν δὲ οὐσίαι δοχοῦσί πως 10 

, “3: ^ - ^ M - » - ΄ M - ^0. 7 
εἰναι τὰ τοιαῦτα. ὃιοτι παντι τῷ εἴδε! τῶν χοραχῶν χαὶ τῶν Αἰϑιόπων 

[d ^ EN f e , P hl ^ M , -. ^ NY , e ^N 

ὑπάρχει τὸ μέλαν, ὁμοίως xai τὸ λευχὸν xÓxvotc τε xai Σχύϑαις. αἱ Oi σι 

ἐν τοῖς στοιχείοις ποιότητες μέσως πως ἔχουσιν, οἷον τὸ ἐν τῷ πυρὶ ϑερ- 

μὸν xal τὸ ξηρὸν χαὶ τὸ ἐν τῷ ὅδατι ψυχρὸν χαὶ ὑγρόν. 
y ^N , ς» ΄ * ᾿ , , ^N - , - Ϊνα δὲ σαφέστερα ἡμῖν γένηται τὰ περὶ τούτων, λέγω δὴ τῶν ἐν 15 

- M , ^ , * 5 , 

τοῖς στοιχείοις διαφορῶν, λεγόμενα, μιχρὸν ἀνωτέρω τὸν λόγον ἀγάγωμεν. 

10 τὴν πρώτην ὕλην φασὶν ot φιλόσοφοι ἀσώματον εἶναι τῷ οἰχείῳ λόγῳ 
ἀσχημάτιστόν τε x«i ἀμεγέϑη xal πάσης ποιότητος χεχωρισμένην: ὅτι 50 

γὰρ ἀνείδεός ἐστι, δείχνυται σαφῶς τῷ πάντων τῶν φυσιχῶν εἰδῶν αὐτὴν 

εἶναι δεχτιχήν᾽ ὥσπερ 1ὰρ τὰ ξύλα ὕλης λόγον ἐπέχοντα τοῖς σχεύεσιν 
2 / δ N- - J ' , ΄ » ^ , 

ἐστέρηνται παντὸς εἴδους τοῦ χατὰ τὰ σχεύη ϑεωρουμένου (οὔτε γὰρ ὃρό- 
15 vou εἶδος ἔχει οὔτε ἀβαχίου οὔτε οὐδενὸς ἄλλου τοιούτου), οὕτω xol ἢ ?5 

ὕλη ὑποβάϑρα τις οὖσα xal δεχτικὴ πάντων τῶν εἰδῶν τῶν ἐν τοῖς σώ- 
/ ιν καὶ ce. , -— 3 [rd SG. 2e m IA pact ϑεωρουμένων, οὐδὲ ἕν ἕξει otxetov ciüoc. αὕτη οὖν ἐξογχωϑεῖσα χατὰ 

τὰς τρεῖς διαστάσεις ποιεῖ τὸ δεύτερον ὑποχείμενον χατὰ ᾿Αριστοτέλην, 
τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἄποιον σῶμα: ἐπειδὴ γὰρ ai ποιότητες χαϑ᾽ ἑαυτὰς ὗπο- 80 

20 στῆναι οὐχ οἷαί τε ἦσαν (πᾶσα | γὰρ ποιότης ἐν σώματι ἔχει τὸ εἶναι), 53r 
ἐδεήϑησαν τοῦ σώματος τῷ οἰχείῳ λόγῳ ἀποίου ὄντος, ἵνα ἐν τούτῳ ὑὗπο- 

- , Ἐν » ^ E X A x m , [4 (ave EN ε M A στῶσι. τούτῳ οὖν χατά τι μὲν μέρος προσγενομένη T, ϑερμὴ xal ξηρὰ 
^ ποιότης ἐποίησε τὸ πῦρ, xatd τι δὲ ἢ ψυχρὰ xal ὑγρὰ ἐποίησε τὸ ὕδωρ, 5 i i , i i [ ? 

χατά vt δὲ πάλιν ἣ ξηρὰ xai ψυχρὰ ἐποίησε τὴν γῆν, χατά τι δὲ ἢ ϑερμὴ 

25 xal δγρὰ ἐποίησε τὸν ἀέρα. οὐχ ὅτι ἦν ἐνεργείᾳ ποτὲ T, ὕλη ἀσώματος 

ἢ τὸ σῶμα ἄποιον, ἀλλὰ τὴν εὔταχτον τῶν ὄντων γένεσιν ϑεωροῦντες 
ταῦτά φαμεν. τῇ ἐπινοία. διαιροῦντες τὰ τῇ φύσει ἀχώριστα. αἵ οὖν ποιό- 10 

D i D [i 
, e-3 cR A , us ^Y -— 5 " [4 PA T. * 

τὴτες Qt ἐπιγενομξναι τῷ σώματι. SU oT τῷ οευτερῷ ὑποχξιμξνῳῷ, T 

isefay d edi idees CUTE D AME ITA ἢ ὑδὲ σύνπλ E uiv ἀποίῳ ὄντι αὐτῷ. ἐπεγένοντο, συμβεβηχότα εἰσίν, dj ὃξ συμπληρωτι 

30 xaí εἰσι πυρὸς x«l ὕδατος x«l τῶν λοιπῶν στοιχείων, οὐσίαι: τῷ γὰρ 
, &. aeo 4 A σά 2 Z i c 9e HJ PUN E. Norm E ἘΞ ΝΣ 1 πυρὶ ὡς μὲν σώματι ἐπισυμβέβηχεν 7j ϑερμὴ xot ξηρὰ ποιότης, ὡς δὲ 1ῦ 

πυρὶ οὐχέτι ταῦτα λέγονται ἐπισυμβαίνειν, ἀλλὰ μᾶλλον συμπληροῦν τὴν 

τούτου οὐσίαν. ὥστε αὗται μέσως πως ἔχουσιν, οὐδὲν μᾶλλον οὐσίαι 7, 

συμβεβηχότα: τῷ μὲν γὰρ ἁπλῶς σώματι, λέγω δὴ τῷ τριχῇ διαστατῷ, 

1 ὑποχειμένης (τοῦ om.) F 2 ὁ χόραξ ἃ D σχύτ. καὶ κύχ. (τε om.) F 5 tert. xot] 
ἢ | Fa 9 ἀνάγωμεν Ca 10 ὕλην] πάλιν C 12 δείχνυσι F τῷ] xo F 

αὐτὴν εἰδ. eoll. C 13 ἐπέχ. λόγον coll. F 14 ἐστέρηται ἃ τὰ om. F 15 ag- 

βαχίου C xai om. C 16 δεχτ.] δεξαμένη Fa 17 οὐδὲν ἕν F ἐξογγωϑ. F 

18 ^Aptoz.] ef. De gen. et corr. B 1 p. 3292333 21 ἄποιοι οὖσαι C 22 μὲν om. ἃ 

προσγιν. Ca ξηρὰ καὶ ϑερμὴ coll. Ca 23 ante ποιότ. add. xai € 25 ἐνέργειαν F 

ποτὲ ante évepy. coll. a: om. F 26 τὸ om. ἃ 2 ταῦτα post διαιροῦντες 

coll. Ca 29 αὐτῷ ὄντι a: ὄντι πῶς (sic) F ἐγένοντο F 91 ἐπιβέβηχεν C 

92 τάῦτα γὰρ F ἐπιβαίνειν C: οὐχ ἐπισυμβ. F 92 post οὐσίαι addas οὖσαι 

Comment. Arist. XIII. 1 Philop. in Cat. 3 
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a συμβεβήχασι. τοῖς ὃὲ στοιχείοις οὐσιωδῶς SNR WipipLrp ian τῆς 53: 

ς πειδὴ οὖν, φασίν, οὐχ ἕν εἶδός ἐστ! τῶν διαφορῶν, 
BOR ει dod REIS £A Nu iae eg ps Ἐς: ^ - 25 λέᾳ EA A ὡς δέδειχται. ὡς πρὸς ὅλον τὸ πλάτος τῶν διαφορῶν dixo έψας 6 "Ape 
pig οὔτε ὡς περὶ οὐσιῶν ἁπλῶς ἀποφαίνεται τῶν διαφορῶν οὔτε ὡς 

e 

σι 
ἐξ ΄ - ' ΄ 2 , , - 

eu οὖν ἡμεῖς πρὸς ταῦτά φαμεν; ὅτι οὗτοι εὐφυῶς μὲν ἐπέβαλον, οὐ 25 
΄ QA c3 - , 1 RN οὗ E nat des 125 1 

πάντῃ Oi ἀληϑῶς" si γὰρ μεταξὺ οὐσίας xai συμβεβηκότων τὰς διαφορὰς 

ἐβούλετο sivat 6 ' Rurtoc s. ἔδει αὐτὸν ποιῆσαι xai τι χατηγο- 
RN 

ξος 

, e y 

ρίαν, ἥτις μεταξὺ T» οὐσίας xoi συμβεβηχότος, xal ὑπὸ ταύτην τὰς διαφο- 
ρὰς ἀναγαγεῖν. εἰ ὃὲ οὐχ ἔστιν ἄλλη παρὰ τὰς δέχα ὕτων μία 53v 

Fr PE A 

μέν ἐστιν ἢ οὐσία at δὲ ἄλλαι πᾶσαι συμβεβηχύότα xai οὐδὲν μεταξύ, 
ἀνάγχη πάντα τὰ ὄντα T, οὐσίας εἶναι ἢ συμβεβηκότα, μεταξὺ δὲ μηδέν. 

ὅτι ὃὲ οὐσίαι εἰσὶν διολογουμένως αἱ διαφοραί, δῆλον μὲν ix τοῦ συμπλη- 
— - $^ - 

ρωτιχὰς αὐτὰς εἶνα! τῶν εἰδῶν x«i οὐσιωδῶς xav αὐτῶν χατηγορεῖσϑαι" 5 
E] 1 - 1 » ι 2E LX WS , » ' 

εἰ γὰρ συμπληροῦσι τὰς οὐσίας, xal οὐσίαι εἰσὶ δηλονότι. οὐ γὰρ συμπλης 
€T ^ 9 UJ ec ^N M 5 - y , ^ - 

poi τὴν οὐσίαν τὰ συμβε ΕΒ Gu δὲ χαὶ αὐτῷ τῷ ᾿Αριστοτέλει δοχεῖ 

οὐσίας εἶναι αὐτάς. δῆλον μὲν χαὶ ἐξ ὧν μέρη αὐτὰς οὐσιῶν βούλεται 10 

εἶναι λέγων “᾿μὴ ταραττέτω δὲ ἣμᾶς τὰ c τῶν οὐσιῶν χαὶ πάλιν 
- - - ΄ 3 5 

x ῖς οὐσίαις xal ταῖς Dane τὸ πάντα συνωνύμως ἀπ᾽ αὐὖ- 
, )2 DIE ^N LX δ ^ , MJ 

τῶν λέγεσϑαι᾽. δῆλον δὲ xoi ἐχ τῶν εἰρημένων τῷ [Πορφυρίῳ ἐχεῖνος γὰρ 
ΕΝ - - - - AES z 

χατὰ τὰ δοχοῦντα τοῖς lleprzavgtkxois διαλαμβάνων περὶ αὐτῶν φησι “δια- 15 

φορά ἐστιν T, περιττεύει τὸ εἶδος τοῦ γένους. περιττεύει δὲ πάντα τῷ 
1 j ἔρος οὐσία. ἐπειδὴ xai τὸ εἶδος. ὥστε xai 

) popdc. 50 

Πῶς οὖν φησιν οὐχ ἴδιον δὲ SUO οὐσίας, ἀλλὰ xai τῶν 

διαφορῶν, ὡς τῶν be, δηλονότι ἑτέρων οὐσῶν παρὰ τὴν οὐσίαν; 
φαμὲν οὖν ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τῆς μονάδος εἰρήχαμεν χαὶ τοῦ σημείου 

; 
- 

ὃ UM es διὰ τὸ μὴ συνεγνῶσϑαι τῷ πολλῷ ἀνθρώπῳ (xat γὰρ 
29. — €. n Y x , - - x * 4. 
E Ὁπὸ τὸ πόσον λέγοντα τοῦ ποσοῦ τὸ USV εἰναι 

χαὶ τοῦ νῦν, ὅτι ταῦτα οὐχ ἀνήγαγεν ὕπ᾽ οὐδεμίαν τῶν χατηγοριῶν 25 
) 

x Ὗ x [uj - bd SQ eg. -- ῷ 
; 
3 
à 
Qi e 

Jj i 

a D ΧΑ ΤΡΤΞΕΒ Yo. PEE E EU 
αἀυξοιστὴν τὸ OZ υξριστῶὸν χαὶ τοῦ υξριστοῦ τὸ μὲν συνεχες τὸ OS Otopt- 

D D i i - 

, 9 σμένον. ὅμως οὐχ ἀνήγαγε διὰ τό, ὡς πολλάχις εἴρηται, μὴ περὶ τῶν ὄντων 30 
7T b. 4 “ - ^ ^ ^ 7T - - AA m - 

1j ὄντα ἐστὶν ἐν ταῦϑα διαλαμβάνειν, ἀλλ ἢ δοχεῖ τῷ πολλῷ ἀνθρώπῳ 54r 

6 ἐπέβαλλον F 1 συμβεβηχότος F 1. 8 iBook. εἶναι τ. διαφ. coll. F 10 ἀνά- 

γεῖν ἃ παρὰ] περὶ F χαὶ om. F 11. 12 xai οὐδὲν — συμβεβηχότα om. F 

14 εἶναι αὐτάς coll. Fa τῶν Om. à 11 pr. αὐτάς om. C post ὧν add. ὑπο- 

χατιὼν à 18 λέγων] p. 9229 πάλιν] p. 9492 20 xat om. Ca £x τῶν clp.] ἐν F 

21 φησι] Isag. p. 10,22 21. 22 διαφ. δέ a 22 πάντα scripsi: πάντως libri 

25 ἐπεὶ ἃ 24 πορφυρίου (τῶ om.) C 25 εἰρημένα F 26 φησιν ἔστιν οὐχ F 

τῆς οὐσίας Arist. 26. 21 ἀλλὰ καὶ τῶν διαφ.] ἀλλὰ xai ἡ διαφορὰ τῶν μὴ ἐν ὑπο- 

χειμένῳ ἐστί Arist. 2T δῆλον ἃ 28 εἰρήκαμεν] p. 47, 23 39 εἰρῆῇσϑαι Ca 

(ef. p. 47,25) 94 εἰσὶν a διαλαμβάνει (v eras.) ἐντ. C 
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περὶ αὐτῶν), οὕτω xai νῦν οὐσίας μὲν οἷδε τὰς διαφοράς, οὐχ ἀνήγαγε δὲ 54r 
αὐτὰς ὑπὸ τὴν χατηγορίαν τῆς οὐσίας διὰ τὸ μὴ ἐγνῶσϑαι τῷ πολλῷ ἀν- 
ϑρώπῳ. εἰ δέ τις εἴποι “χαὶ μὴν πρόδηλοι τυγχάνουσιν at διαφοραὶ τοῖς 5 

πολλοῖς“ λέγουσι γὰρ λογικὸν xoi ϑνητὸν εἶναι τὸν ἄνϑρωπον᾽, λέγομεν ὅτι 

5 οὐχ ὡς περὶ ἁπλῶν ἔχουσιν ἔννοιαν τῶν διαφορῶν, οἷον αὐτῆς xa ἕαυ- 
τ τῆς πος 7, τὴς ἀλογίας, ἀλλ΄ ὡς συνθέτων: λογικὸν γὰρ ζῷον 
τὸ ὅλον ὡς ἕν τι ἴσασι xal ἄλογον ὁμοίως. ἐλέγομεν δὲ χαὶ ἀνωτέρω ὅτι 10 

τῆς οὐσίας τῆς μὲν οὔσης ái τῆς δὲ συνθέτου xal τῆς ἁπλῆς τῆς uiv 

χρείττονος τῆς συνθέτου τῆς δὲ χείρονος, περὶ μόνης διαλαμβάνει τῆς συν- 
10 ϑέτου τῆς χατὰ τὰ γένη xai τὰ εἴδη xai τὰ ἄτομα ϑεωρουμένης: ἀμέλει 

τοίνυν παραβάλλων τὰς οὐσίας πρὸς ἀλλήλας μόνα παρέβαλλε τὰ γένη 15 
' , € b/4 ^ » ἮΝ , , 

χαὶ τὰ sión, ἔτι δὲ xai τὰ ἄτομα, ἐπειδήπερ xul περὶ τούτων μόνων mpó- 

χεῖται αὐτῷ διδάξαι. τῶν δὲ διαφορῶν οὐδὲ μνήμην τ τ ἐπειδή- 
c - KR ^N , 3 M 2 7 [rd 

περ ἅἁπλαϊ αὗται. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν εἶπεν ὁ ᾿Αριστοτέλης ὅτι 20 
5 BAN - , , € , - , e - ^N 

15 οὐχ tótov τῆς οὐσίας παρε τοῦτο, οὖχ ἁπλῶς ὃξ πάσης, ἀλλὰ τῆς συν- 

ϑέτου: ὑπάρχει γὰρ οὐ μόνον τῇ συνϑέτῳ τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι, 

ἀλλὰ χαὶ τῇ ἁπλῇ, τοῦτ᾽ ἔστι ταῖς διαφοραῖς. 

Τετραδιχῆς δὲ τῆς τῶν ὄντων διαιρέσεως παραδεδομένης ἀνωτέρω, 
e ζητητέον ὑπὸ ποῖον τμῆμα τῆς διαιρέσεως ἀναχτέον τὰς διαφοράς. λέγομεν 95 

20 οὖν ὅτι εἰ μὲν τὰς πρὸ τῶν πολλῶν διαφορὰς τθον τ ταύτας ὑπὸ 

τὸ "eed ταχτέον τμῆμα, τό τε χαϑ᾿ ὑποχειμένου xal μὴ ἐν ὑποχειμένῳ 

(αὗται p χαϑολιχαὶ οὐσίαι εἰσίν), εἰ δὲ τὰς ἐν τοῖς πολλοῖς, πρῶτον μέν 

φαμεν ὅτι οὐδὲ Bec αὗται λέγονται, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ἐν αὐτοῖς | ζῷον 54v 

γένος: εἰ γὰρ γένος ἐστὶ τὸ χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ ΠῚ x 

- , 5 3 TP ' ^N 2 IIS , M vel ΄ M 

25 τῷ τί ἐστι χατηγορούμενον, τὸ ὃξ ἐν Σωχράτει ζῷον οὐ λέγεται χατὰ 

πλειόνων, οὐχ ἂν εἴη γένος. χαὶ τὸ εἶδος δὲ ὁμοίως τὸ ἐν τῷ ἀτόμῳ 
5 Ἃ / 75 “- ΛΝ ^ , M 

οὐχ ἂν λεχϑείη εἶδος, τοῦ εἴδους χατὰ πλειόνων χαὶ DM τῷ 5 

ἀριϑμῷ ἐν τῷ τί ἐστι χατηγορουμένου. οὕτω χαὶ τὸ λογικὸν τὸ ἐν τῷ 

Σωχράτει οὐχ ἄν τις χυριολεχτῶν εἴποι διαφοράν: χαὶ γὰρ ἣ διαφορὰ 

30 χατὰ πλειόνων χαὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χατηγορεῖ- 
ται τὸ ὃς ἐν τῷ ἀτόμῳ λογικὸν αὐτοῦ μόνου χατηγορεῖται: οὐχ ἂν οὖν 10 

εἴη διαφορά. ἀλλὰ ταῦτα μέρη φαμὲν εἶναι τῶν ἀτόμων: ὡς γὰρ τὸ γέ- 
5 γος xal ἢ διαφορὰ μέρη εἰσὶ τῶν εἰδῶν, οὕτω xoi τὸ ἐν ἀτόμῳ ζῷον xal 

hj λογικὸν μέρη εἰσὶ τοῦ ἀτόμου. διὸ οὔτε ὑπὸ δρισμὸν πίπτουσιν ὡς ἄτομα" 
2 35 φησὶ γὰρ 6 ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ ᾿Αποδειχτικῇ τῶν ἀτόμων μὴ εἶναι ὁρισμὸν 15 

1 ἀνάγει ἃ 2 τῆς obc. τὴν χατ. (num. corr.) C 4 γὰρ] γοῦν καὶ ὅ. 6 xa 
ἑαυτῆς C 6 λογιότητος ἃ 7] χαὶ F  &Aéqopev] p. 49,23 9 τοῦ cuvüécoo 

C: τοῦ σώματος ἃ 10 primum τὰ om. F ἀμέλλει C 11 μόνον C παρέβαλε ἃ 

11. 12 εἴδη καὶ τὰ γένη C 13 οὐδὲ μίαν p.v. C 15 πάσης εἶπεν ἃ 18 παραδιδομ. € 

post παραδ. add. ἡμῖν F: ante παραδ. ἃ ἀνωτέρω] p. 28,9 20 ὅτι om. € 

ταῦτα C 21 μὴ] οὐχ C 22 τοῖς om. F 90 ποῖον C 91 οὖν 

om. F 93 xal τὸ] τῷ Καὶ 94 οὔτε] an οὐδὲ ἢ 95 ἐν τῇ Ἀποδειχτ.] potius 

Metaph. Z 14 p. 1099028 τῶν dc. post óp. coll. € 

9* 
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ix γενῶν ἐστι χαὶ διαφορῶν, ἐν. ἀτόμοις 54v Ἵ ς 

ὃὲ οὐχ ἔστι γένος οὐδὲ διαφορά, δῆλον ὅτι οὐδὲ ὁρισμὸς αὐτῶν ἐστιν. εἰ 
δὲ δρισμὸς οὖχ ἔστιν, οὐδ᾽ ἀπόδειξις- ἐχ γὰρ τῶν ὁρισμῶν αἱ ἀποδείξεις. 
εἰ δέ τις χαὶ διαφορὰς αὐτὰς ἀξιώσειε χαλεῖσϑαι. οὐχ ἁπλῶς διαφορὰς 20 

ἐροῦμεν, ἀλλ ὡς ἐν ἀτόμῳ διαφοράς, xa! ἃς διαφέρει ὅδε 6 ἄνϑρωπος 
-Ὁ 5 τοῦδς τοῦ ἵππου x«i τοῦδε τοῦ ἀγγέλου. διὸ ἀνάξομεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ τε- 5, 

- , , ΄ , Fr 2 e P Legi d M 

τάρτον τμῆμα, τὸ μήτε wal ὑποχειμένου μήτε ἐν ὑποχειμένῳ, διότι xat 
€- b] ^ € - οὐσίαι εἰσὶ συμπληρωτιχαὶ τοῦ ἀτόμου x«i μεριχαί. χατ᾽ οὐδενὸς γὰρ ὗπο- 25 

χειμένου χατηγοροῦνται. 

p.3429 Μὴ ταραττέτω δὲ ἡμᾶς τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν ὡς ἐν 

ς ποτε ἀναγχασϑῶμεν οὐχ 

c “Ὅπερ ἔμελλε τῷ ᾿Αριστοτέλει (ctc). ἀπορίαν ἐπενεγχεῖν, τοῦτο φϑάσας 55r 
^ , ΄ — ^— 

ἠπόρησέ τε xal ἐπελύσατο" ἠπόρησε γὰρ ἄν τις “ἐπειδὴ τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν 
ἔν τινι (ἐν ταῖς οὐσίαις γάρ), χαὶ xà συμβεβηχότα δὲ ἔν τινι (ἐν Ἰὰρ τῷ 

[21] ἀνθρώπῳ * €) τὰ μέρη. ἄρα τῶν οὐσιῶν συμβεβηχότα ἐστίν, ὅπερ ἄτοπον᾽. 
λύων οὖν τοῦτο λέγει ὅτι ἀπε τ πῶς εἰρήχαμεν τὸ συμβεβηχὸς ἔν 
τινι" οὐ γὰρ ὡς μέρος τοῦ ὕπο PX-IESUDD ὁπαάρχον; ἀλλ᾽ ὡς οὐχ ἄνευ τού- 

τοῦ συστῆναι δυνάμενον. αἱ OE διαφοραὶ χρείαν τῷ ὅλῳ παρέχουσι χαὶ 
" 

συμ πληρω ωτιχαί εἰσι τοῦ ὕποχει us ὥστε εἰ χαὶ χοινωνοῦσι χατὰ τὸ ἔν 10 

τινι, ἀλλ᾿ οὖν ἔστι τις ἐν αὖτο : 

xsíusvoy χαὶ ἀχωρίστους αὐτοῦ εἶναι τὰς δὲ μήτε συμπληροῦν μήτε del 

jJ 

" 
ic διαφορὰ τῷ τὰς μὲν συμπληροῦν τὸ ὗπο- 

, y 

^ συνυπάρχειν. τινὲς OE τῶν ἐξηγητῶν τοῦτο τὸ ῥητὸν ἀξιοῦσι προτάττεσϑαι 

τοῦ περὶ τῶν διαφορῶν τοῦ λέγοντος οὐχ ἴδιον δὲ τοῦτο τῆς οὐσίας. I5 
ἀλλὰ χαὶ ἣ διαφορὰ y 

φασί, δείξαντα διὰ τούτων ὅτι οὐδὲν μέρος τῆς οὐσίας ἐν ὑποχειμένῳ ἐστίν. 

ἔστι ὃὲ (μέ ἔρος τῆς οὐσίας χαὶ ἢ διαφορά, οὕτως ἐπαγαγεῖν ὅτι οὐχ ἴδιον τῆς 
οὐσίας τὸ μὴ ἐν ὑποχεηιενι εἶναι, ἐπειδὴ χαὶ τῆς διαφορᾶς. μήποτε ὃὲ 20 

xui ἢ τάξις αὕτη καλῶς ἔχει" δείξαντος γὰρ μήτε τὰ εἴδη μήτε τὰ γένη 
υήτε τὰς διαφοράς, ἅτινα μέρη ἐστὶ τῶν οὐσιῶν, ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι, 
ἔδει ἐπα iD. χαϑολικόν τινα λόγον, ὅτι οὐδὲ ὅλως ἄλλο τι μέρος τῆς οὐὖ- 

: 
0 σίας ἐν ὑποχειμένῳ ἐστί. δοχεῖ δὲ αὐτῷ ὃ λόγος περὶ μερῶν, χειρὸς λέγω 25 

οὕτως add. χαὶ F 

2 οὐδὲ (prius)] οὔτε Ca οὐδὲ (alt.)] οὔτε F 13 τις Amm.: om. CFa 

τοῦτο φϑάσας om. C 14 ἂν γὰρ coll. ἃ 15. 16 ἐν γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ om. ἃ 

16 post ἀνϑρ. ex Amm. addas λευχότης ϑερμότης post συμβ. add. αἱ διαφοραὶ C 

li post πῶς add. εἶναι F 19 τῶ ὅλω yp. coll. C 20 post ozox. add. συνι- 

στῶσαι αὐτό à χαὶ om. a τὸ om. C 21 ἔσται C ἐν om. ἃ 

τῷ] τοῦ C 22 αὐτὰς C τὰς] τὸ F 24 περὶ] παρὰ F 25. 26 ἔδει --- 

ὕποχ. ἐστί om. F 26 φασί scripsi: φησί libri 2 μέρος addidi ante 

29 αὕτη om. C 91 ἄλλο τι] ἀλλὰ τὸ ἃ 92 οὐ περὶ ἃ 

(fort. recte) an (αἰσϑητῶν) μερῶν λέγω om. F 
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xui χεφαλῆς χαὶ ποδός, xol περὶ τῶν νοητῶν δὲ διαλαμβάνειν, λογιχοῦ xol 55r 
^N 

e 0 ὕνητοῦ-: τῶν γὰρ μερῶν τὰ μέν ἐστιν αἰσϑητὰ xà δὲ νοητά. περὶ μέντοι 30 

τῶν νοητῶν νῦν διαλαμβάνει" οὕτω γὰρ dem ἔχει τοῦ ϑεωρήματος 55v 
5. a τούτου T, τάξις: ἐπειδὴ γὰρ ἔφησεν οὐχ ἴδιον οὐσίας εἶνα! τὸ μὴ 

ὯΔ e , 

χειμένῳ εἶναι, ἐπειδὴ xol at διαφοραὶ τῶν μὴ ἐν ὑποχειμένῳ εἰσίν, 
5 μὴ νομίσῃ τις τοῦτο αὐτὸν εἰρηχέναι i τῶν διαφορῶν μὴ ο 

αἵτινές εἰσι χυρίως οὐσίαι, διὰ τοῦτο εἶπε μὴ ταραττέτω 

ποχειμένοις ὄντα τοῖς ὅλοις, ἐπεὶ dxat- μέρη τῶν οὐσιῶν ὡς ἐν ὕ 

pec δόξει τοῦτο τὸ ϑεώρημα ἐμβεβλῆσϑαι. εἰ μὴ ἀποδεξόμεϑα αὐτὸν 

λέγειν περὶ τῶν νοητῶν μερῶν. τοῦ λογικοῦ τοῦ ὕϑνητοῦ, ἅπερ ἰδίως μέρη 
32 2 , 2 DJ 3 ὦ ELE ας 

εἰσὶ τοῦ ἀνθρώπου: ἐχ γὰρ αὐτῶν 6 ἄνϑρωπος. 

ΡΝ 7 v di 7 UAM εμέ Hb. p.3a31 Οὐ γὰρ οὕτω τὰ ἐν ὑποχειμένῳ ἐλέγετο τὰ ὡς μέρη 
[4 
ὑπάρχοντα ἔν τινι. 

5 6X » RC ye Y T Y , $32 » Τοῦτ᾽ ἔστιν εἰ χαὶ ἐλέγομεν ἔν τινι εἶναι τὰ συμβεβηκότα, ἀλλ. οὐχ 
"m RE » - i 

μέρος ἐν ὅλῳ: εἰ μὲν γὰρ πᾶν τὸ ἔν τινι ἀνάγχη ἣν ἐν ὑποχειμένῳ 
Y Y Σ ' , 2. 

y ἔν τινι ὄντα (ἐν γὰρ τῷ ὅλῳ εἰσίν) ἐν 
» 

ὑποχειμένῳ dy ἦσαν: νῦν ὃὲ τοῦ £y τινι χαϑολ'χκωτέρου ὄντος d μὲ 
* P] 2. M ^ CN , , σ ἊΝ ^ 

ἔν τινι ὡς εν ὑποχειμένῳ ἔστι τὸ OZ ὡς μξρος εν ὅλῳ τὸ OS χατ ἄλλον 

ὡς ᾿ 
3 M ' , - 2i 

εἰναι, χαι τὰ περ τῶν οὐσι 
4 

y τῶν 

o2 

τοῦ ἔν τινι τρόπον 

p.3a33 “ἵπάρχει δὲ ταῖς οὐσίας xal ταῖς διαφοραῖς τὸ πάντα 
5i - 

συνωνύμως ἀπ᾽ αὐτῶν λέγεσϑα 

᾿Βπὶ δεύτερον οτος υΞξταβαίνει τῆς οὐσίας καταγνοὺς τοῦ 
΄ - , Ων ^N 

ἃ τὸ χυρίως ἴδιον ζητεῖ τὴς ουσιᾶς. εὐθὺς OS χατέ- X E - x ci x e προτέρου. 
' ὃ 

(»«- χαὶ τούτου. τοῦτο τῷ συνάψαι τὰς διαφοράς, ἵνα ἢ d E 
2 

(ὃ- 

G^ Qm" 

a εἰ - 

δῆλον ὅτι οὐ Ἴ τ 
ὡς πάσῃ μὲν οὐσίχ Eu 05 μόν: 
πάσῃ οὔτε γὰρ τῇ πρώτῃ ὑπάρχει (οὐ γὰρ ἔχει χατά τινων χατηγορηϑῆ- 

Se eo cR S “ ἦν: ^ Tc 
] 99. τοῦτό ὁξ ὡς ue ον unte 

ναι) οὔτε μόνῃ; ἐπειδὴ xoi ταῖς διαφοραῖς. 

ὑπάρχει. χαὶ τὸ μὲν 1 πῆς τερον ἐχβέβλητο : 

10 

15 

] xoi περὶ νοητ. δὲ δ. ἀλλὰ περὶ νοητῶν τῶν χαὶ ὄντως μερῶν οἷον λογικοῦ xol ϑνητοῦ" i r h i 

ταῦτα γὰρ χυρίως μέρη τοῦ ἀνθρώπου: ἐκ γὰρ αὐτῶν ὁ 0 περὶ τῶν νοητῶν οὖν 

διαλαμβάνει ἃ xai (ante περὶ) fort. eieias 4 1j τάξις τούτου coll. F τῆς 09- 

σίας ἃ εἶναι om. ἃ 6 νοήση F ὡς] ὅτι a fri afteisc] οὐ γὰρ ὑμᾶς ἃ 

) δόξειε ἃ τοῦτο post ϑεωρ. coll. a: om. F ἀποταξόμ. C 12 λέγεται C: &é- 

Ἴοντο à 14 ἐλέγετο Ca 15 ci — ὅλω (18) superser. C 16 εἶναι om. Ca 

18 τῶν ἔν τινι om. Ca 21 τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν F 22 τὸ δεύτ. C τῆς 

οὖσ. μεταβ. coll. C 24 τῷ] τὸ Ο: ἐχ τοῦ ἃ 25 τῇ οὐσία om. F 21 οὔτε 

τοῦτο C οὐχ ὑπάρχει C οὐ] οὐδὲ F 
27 
27. 28 χατά — διαφοραῖς om. C 

χατηγορηϑη a 



- - " e .] , w * —— I 

p.334 Πᾶσα: γὰρ αἱ ἀπὸ τούτων χατηγορια! ἤτοι χατὰ τῶν | 55* 

ἀτόμων χατηγοροῦντα:ι ἢ χατὰ τῶν εἰδῶν. 56r 

- - 7 * * ow , 5» - - - z 

Ποῶτον διδάσχε: τίνα εἰσὶ τὰ δεγόμενα τὴν ἀπὸ τῶν οὐσιῶν xgi τῶν 15 
΄ 5 , 

v EI - ^ , 5 “ὦ ΕῚ 
οἰἴσασοῦν χατη ορίαν. gn) οὔτως τὴν συνώνυμον - αὕτων ἐφαρμόζε!: 

» , 3 , [4 L4 - 

5 χατηγορίαν" τὰ μὲν γὰρ ἄτομα, φησί, xar οὐδενὸς ὑποχειμένου λέγεται. 
M γ΄ 

ει 
- - * - » kJ L4 

τὰ δὲ εἴδη χατὰ τῶν ἀτόμων. τὰ ὃὲ γένη χατὰ ἀμφοτέρων, ὡσαύτως 

χαὶ αἵ διαφοραὶ χατὰ τῶν εἰδῶν xai χατὰ τῶν ἀτόμων. ταῦτα ὃὲ χαὶ 50 
΄ » - 47 ΄ ΄ Ἁ 

συνωνύμως χαϑ ὧν χατηγορεῖται λέγεται. 6 τὰρ Σωχράτης xai ἀνϑρωπός 
pues 3 * * , » , » 

gc χαὶ ζῷον λογιχὸν ϑνητόν ἐστι xai οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή. ἀλλὰ 

10 xdi τῶν διαφορῶν xat τοὔνομα xui τὸν λόγον ἐπιδέχεται. λέγεται γὰρ 
x 

* ἡ * - Uem 2 εὐ Ὺ -- δι - * * * RUN ΄ - 

xut λογιχον ztygt. οπερ ἔστιν GyOU τῇ οἰάφορα. τὸ λογίχον καὶ τὸν O6pt- 25 
* , -— t -f - * ΄ ΡῚ * «ν΄ Xr ΄ - 

guby αὐτῆς ὑποδέχεται. λογιχὸν γάρ ἐστι τὸ τῷ λόγῳ χρώμενον" τοῦτον 
T * - ν᾽ “Ἂς Ἐν » LEA S CUm. d * - »- ^l 6 , 

ΟΞ τὸν λόγον χαὶ 6 LOXOU TS Ξπιοξγξται. χα! τοῦ ξεἰοῦῦὺς OZ ομοιῶς GUYO- 
΄ ^ , * ΄ - * - σι * -^ * - 

wuuec zt τὸ qe»os χαὶ! T, οἰἴαφορα γατυηγορξιται. προ μῶν 6t χα! 10010, 
΄ ey ev "^ - , -F, M * - 

15 oit σα συνωνύμως χατὰ τοῦ χατγηγορούμξενου Λξγεται, ταῦτα χαὶ χατὰα τοῦ 
* Y a LI , V. fa 

ὑηϑήσεται. | εἰχύτως οὖν τὸ μὲν γένος xa ἢ διαφορὰ χατὰ 56* 
- 9 - , ΄ Ἐπ ἘΠ EO. — 5. ἐν i e - dme 

τῶν εἰδῶν συνωνύμως: χατηγορούμενα χαὶ χατὰ τῶν ἀτόμων χατηγοροῦνται, 
- ^ " »— * -* »^ iw , - το , * “τ bd 

xgü ὧν xgi τὰ εἴδη. τὰ Oz εἴδη χατὰ μόνων τῶν ἀτόμων. τὰ ὃξ ἄτομα 
3 9» ΄ , - *? 4 — - Ped e. qm X ἘΣ 4ΕΞΞ wu νκ - 

xa: οὐδενός, ἐπειδὴ οὐδὲ ἔστι τι αὐτοῖς ὑποχείμενον. σχόπει ὃξ ἐνταῦθα ὅ 
—- , - - , * - ^ - P» n Ἁ 

20 πῶς γέγονεν αὐτῷ χρήσιμος Ἢ περί τῶν συνωνύμων διδασχαλία. ὃ xdi «1 

- ΄ ia - , b. 4 ᾿ ἢ * 

αὐτο GT(Oy Cho συνώνυμα ΟΞ γε Ἣν ὧν 165 τε ονομᾶ χοῖνον χαι 

- i 
» * - , - A Nr T Y 

zt γὰρ τὰ zy ὑπουχξίμξνῷ οντὰ T, τοῦ ονοματος μόονοῦ μεταοιξοοασιν T, οὔτε 10 
E * 

- X Ld La "τ —^ , 

25 τοῦ 6y6ug:60S μεταοιουασιν οὔτε τοῦ ODIGMOU,. αἱ OZ οἰαφόραι συνῶνυμὼς 
- - » ΄ » — "^ * 

- M - - EE s ^ rn d » ΄σ»"» ^ 

χατὰ τῶν ELG0Vy χα! τῶν UT-6u0y χατγγοροῦνται. οὔσιαι apa αἱ οἰαφοραι 
Ls , ΄ ^o , 

xut ot συμβεβηκότα" τοῦτο Ἰαρ Ὀὑπάαρξ' τοῖς οὐσιώῦως ZA γορούυμξνοις 

᾿ ^ ls ἣν P3534 -ψζ € , * των € - , E 
τὸ χαὶ τὸῦ ονοματος ἀξταριοῦνα! τοῖς ὑποχξίμενοις χα! τοῦ 60!GUu60. τινος 15 

T , - ^ , - - 
65 

ird - - 9 * - 9 2 Έ-" 

w ξυξχεν ανώτερῳω οὐχῶν αὐτας οἰσχρινξιν τῶν οὐσιῶν £y τοι EI gUy- 
* ΄ - ἡ wor , ΄ - ΄ * - ἘΞ - 

30 τάττει:: διὰ τὴν πολλάχις εἰρημένην αἰτίαν, ὅτι σχοπός ἐστιν αὐτῷ ἐνταῦϑα 
- 

s 
* ΄ ^ oM or» * * r - , 

οὗ περὶ πάσης οὐσίας διδάξαι, ἀλλὰ περὶ μόνης τῆς συνϑέτου. 

Ἰνῶσιν ἔχει ὃ πολὺς ἄνθρωπος: οἱ γὰρ πολλοὶ οὐ μόνον Σωχράτην ἴσασι 
τὸν Σωχράτην, ἀλλὰ χαὶ ἄνϑρωπον αὐτὸν ἴσασι xal ζῷον. xxi ἐπὶ παν- 

] ἀπ᾿ αὐτῶν Arist. 3 ἐστὶ ἃ 9 λέγονται a 6 τὰ δὲ γένη χατὰ ἀμφοτέρων 

om. C 1 χατὰ (alt) om. Fa 9 ante xoi οὐσία add. χαὶ ζῶον a xat 

aig). ἃ 11 xoi Àog.] τὸ λογιχὸν a εἶναι — λογιχὸν om. Ca 

13 pr. Ὅὲ] γὰρ a χαὶ 6 Gwxp. τὸν λόγον coll. Fa 11 pr. τῶν om. F 

χαὶ om. C χατὰ om. F 18 τὰ (primum) om. F 19 ἐπεὶ ἃ 20 πα- 

px F 21 xai τοὔνομα Arist. 23 εἶναί ems coll F 25 post cuv. add. 

zai € 26 τῶν (alt.) om. C xacny.] ὑπάρχει F 21 xai οὗ συμβ.] τῶν οὐ 

συμβεβηκότων C 29 ἕνεχα a 
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PHILOPONI IN CATEGORIARMU c. 5 [Arist. p. 3224. 3510] ral 

των δὲ τῶν χατὰ μέρος χοινῶς φέρουσι τὸ τοῦ ἀνθρώπου ὄνομα, ὁμοίως 56* 
ὃὲ xol ἐπὶ ἀνθρώπων xal ἵππων χαὶ τῶν λοιπῶν ζῴων τὸ τοῦ ζῴου" 90 

τῆς δὲ λογικότητος αὐτῆς xaU' ἑαυτὴν ἔννοιαν οὐχ ἔχουσιν, ἀλλὰ χἂν λέ- 
γωσι λογικόν, τὸ σύνϑετον λέγουσι" λογιχὸν γὰρ ζῷον τὸ ὅλον τοῦτο γινώ- 

2 

5 σχουσι. xal ἐπὶ τοῦ ἀλόγου ὡσαύτως xai τῶν λοιπῶν διαφορῶν. διὰ 
τοῦτο οὖν ἐνταῦϑα οὐ λέγει μὲν ἀντικρὺς τὰς διαφορὰς οὐσίας εἶναι, ἀλλὰ 80 

ανταχοῦ, ὅτ 

νταῦϑα ὃ 

βούλεται μὲν | αὐτὰς οὐσίας εἶναι xai τὸ βούλημα ἐχχαλύπτει 
οὐ τοιαύτας δὲ οὐσίας, οἷαί εἰσιν αἵ σύνϑετοι, περὶ ὧν coe 

λόγος. οὕτως οὖν xul ἐν τῇ mug πρι τῆν τὴν οὐσίαν εἰρηχώς, τήν τε 

— 
Hl 

2 
Ξ 
I" 

, 

' Ἁ [cd M ' 2) bi - Ld ἋἋ 10 χατὰ τὴν ὕλην x«i τὸ εἶδος (τὸ ἐν ὕλῃ λέγω, οὐ τὸ πρὸ τῶν πολλῶν ἢ 5 
- bd v - - 

τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς) xal ἔτι τὴν ἐχ τοῦ συναμφοτέρου, τῆς τε ὕλης xol τοῦ 
ν᾿ Y ^ d εἴδους, συγχειμένην, ἐνταῦϑα μόνον τὸ σύνϑετον οὐσίαν εἶπεν, οὔτε δὲ τὴν 

rv »y ^ ^ — e - — , 

ὕλην οὔτε τὸ εἶδος, ἐπειδὴ μηδὲ περὶ τῶν ἁπλῶν αὐτῷ ὁ λόγος. 

p.3»10 Πᾶσα δὲ οὐσία δοχεῖ τόδε τι σημαίνειν. 10 

2] ^ Α , 4 * , , a , € 

15 Απωσάμενος τὰ πρότερα δύο παραχολουϑήματα, τό τε μὴ ἐν ὕποχει- 
i 

* , ^ ) S eter 

μένῳ εἶναι xal τὸ συνωνύμως πάντα ἀπ᾿ αὐτῶν ἔγεσϑαι, ἐπὶ τρίτον με- 30 
M , 

ς 

N- FN , - * 

το ον ἴδιον, τὸ τόδε τι σημαίνειν" σημαίνει μὲν οὖν αὐτῷ τὸ τοῦς 
) 

τὸ ὑποχείμενον (ει ἔξω ἐν ἐστι τεῦ τος τὸ δὲ τὶ τὸ usptxóv. δι᾿ ἀμφο- 

μενον, | οἷον τὸν τινὰ ἀνϑρωπον T ὅν 

20 τόδε τὸ ξύλον " ἐπὶ τούτων ἪΝ ἀεὶ 6 ᾿Δριστοτέλης φέρει τὸ τόδε, λέγω 
- ΄ , 

δὴ τῶν ἀτόμων τῶν φαινομένων xal αἰσϑητῶν: ταῦτα γάρ ἐστι τὰ xal τ 
' 

ἣν 
δεῖξιν μόνα χαταδεχόμενα x«l μόνως ὑποχείμενα πᾶσι. χαταγινώσχει δὲ 10 

1 óp.] ὡσαύτως C 2 ἐπὶ τῶν ἀνϑρ. ἃ Bug xal ἵππου C τῶν om. F 

ὃ λευχότητος C αὐτῆς οὖν C 6 μὲν om. ἃ πολλαχοῦ F 9 ἐν τῇ Φυσ.] 

potius Metaph. Z 10 p. 103522 τρίτην € " ε An «€ 12 συγχ.] διδάσχων ἃ 

δὲ om. F 13 ἐπεὶ a μηδὲ] μὴ € 9 πρότ.] ἀνωτέρω C: πρῶτα ἃ 

ur om. CF 16 τὰ bz αὐτῶν F 18. ἮΝ τοῦτο — ὑποχείμενον] σημαντιχόν. οὕτω 

γοῦν αὐτὸς ἐν τῇ φυσιχὴ τὴν ὕλην ὑποχείμενον καλεῖ" ἄμφω γὰρ ὡρισμένα, xal τὸ τόδε ὡς 

δείξει ὑποπίπτον, «ai ἡ ὕλη ὡς ἡ αὐτὴ μένουσα, πάντων τῶν ἐν αὐτῇ τρεπομένων: Siem ὃ 

λέβης δύναται μετασχηματισϑῆναι xal γενέσθαι ἀνδριάς, καὶ ὁ ἀνδριὰς πάλιν μετασχηματιζό- 

μενος ἕτερόν τι γενέσθαι, οὐδὲν ἧττον μένοντος τοῦ χαλκοῦ, ὅπερ ἦν πρὶν γένηται λέβης ἢ 

ἀνδριὰς ἤ τι τῶν τοιούτων " τὸ τόδε οὖν καὶ τὴν ὕλην ὑποχείμενα χαλεῖ, τὸ δὲ τὶ τῆς κατὰ 

τοῦ ὑποχειμένου οὐσίας, ὅτι ὑπομένει καὶ οὐ δεῖταί τινος οὐδὲ ἔστιν ἐν ὑποχειμένῳ, ἀλλ᾽ 

αὐτὴ ὑποχείμενον πᾶσίν ἐστι xal τῆς ἑνότ "os αἰτία, τουτέστι "τὸ ἕν σημαίνειν, ὡς τόδε τὸ 

& λε ξύλον, ὅδε ὁ ἄνθρωπος: τὸ οὖν τὶ τὸ μεριχὸν δηλοῖ, ἄμφω δὲ λεγόμενα τόδε τι τὸ μερικὸν 

ὑποχείμενον δηλοῖ, φημὶ τὴν ἄτομον οὐσίαν ex Marc. 311 ἃ 20 τὸ τόδε τὸ (pr.1.)C 

alt. τὸ om. C 22 post πᾶσι add. τὸ δὲ τοιόνδε ἐπὶ τοῦ ἀορίστου καὶ τοῦ χαϑόλου" εἰκότως 

γὰρ ἐπέχει λόγον τὸ χαϑόλου πάντων ἁπλῶς. ὁ δέ γε πλάτων τὸ τόδε τι ἐπὶ τοῦ χαϑόλου 

ἐλάμβανεν ἀναγχαίως ὡς ὡρισμένον, ὡς ἐπὶ τῶν εἰδεῶν (510) ἔλεγε γὰρ αὐτὰς ἐν ὑπάρξει xal 

οὐσίας εἶναι: τὸ δὲ τοιόνδε ἐπὶ τοῦ καϑ᾿ ἕχαστον- ταῦτα γὰρ ἔλεγεν ἀόριστα διὰ τὸ μὴ εἶναι 

ἐν στάσει, ἀλλ᾽ ἐν po; ei ἀποῤῥοῇ τὸ εἶναι ἔχει. ἀμφότεροι οὖν xac? ἄλλο xol ἄλλο λαμ.- 

βάνοντες καλῶς ἔλεγον. ἃ 

n c 
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χαὶ τούτου τοῦ ἰδίου ὡς οὐ πάσῃ τῇ οὐσίᾳ παραχολουϑοῦντος, εἰ xol μόνῃ" ὅν 
τὰ γὰρ εἴδη. φησί, xol τὰ γένη, οἷον ἄνϑρωπος καὶ ζῷον, δοχεῖ μὲν τόδε τι 30 

» Ἁ σημαίνειν διὰ τὸν ἑνιχὸν χαραχτῆρα τῆς φωνῆς, ἐμφαίνει ὃὲ μᾶλλον 

πλῆϑος xol χοινότητα πλειόνων τινῶν περιεχτιχὴν xol ποιότητά τινα. 

l pr. xai om. C 2 τὸ ζῶον C 4 post τινα add. ex Mare. 2117 τὴν γὰρ χοινωνίαν 

χαὶ συναγωγὴν τῶν κατὰ μέρος δηλοῖ. ζητῆσαι δὲ ἄξιον πῶς ἐπὶ οὐσίας λέγει σημαίνειν 

xal μὴ εἶναι, εἴπερ πρᾶγμα T οὐσία: τὰ γὰρ πράγματα σημαίνονται; καὶ οὐ σημαίνουσι. καὶ 

λέγομεν ὅτι ἔστιν ὅτε κατηγορεῖται χατὰ τοῦ πράγματος τὸ τῆς φωνῆς xal χατὰ τῆς φωνῆς 

τὸ τοῦ πράγματος διὰ τὴν πρὸς ἄλληλα ἐπιπλοχήν" ποτὲ μὲν γὰρ τὰ πράγματα ποιοῦσι τὰ 

τῶν φωνῶν, οὐχ ὡς πράγματα σημαίνοντα, ἀλλὰ τοιῶσδε ὀνομαζόμενα, οἷον ὁ σωκχράτης ἐν 

πλήϑει ϑεωρούμενος τοῖς ἐπιζητοῦσιν αὐτόν, ποτὲ δὲ αἱ φωναὶ ποιοῦσι τὰ τοῦ πράγματος, οἷον 

σωχράτης περιπατεῖ, οὐχ ὅτι τὸ σωχράτης ὄνομα περιπατεῖ, xal γὰρ φωνή ἐστι φωνὴ δὲ οὐ 

περιπατεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ πρᾶγμα τὸ ἔχον τὸ τοιοῦτον ὄνομα ἐχεῖνο περιπατεῖ. οὕτως οὖν καὶ 

ἐνταῦϑα διὰ τὴν ἐπιπλοχὴν τῆς φωνῆς ἐδέξατο τὸ ὑποχείμενον τὴν κατηγορίαν τῆς φωνῆς, 

τουτέστι τὸ σημαίνειν. καὶ μάλιστα νῦν, ὅτε περὶ φωνῶν σημαντικῶν σχοπὸς αὐτῷ διαλα- 

βεῖν- εἴπομεν γὰρ ὅτι πρόχειται τῷ ἀριστοτέλει περὶ φωνῶν xoi πραγμάτων καὶ νοημάτων 

διαλαβεῖν: ἡ τοίνυν οὐσία ὡς μὲν φωνὴ σημαίνει xal οὐ σημαίνεται, αἱ γὰρ φωναὶ τῶν 

πραγμάτων εἰσὶ σημαντιχκαί, ὡς δὲ πρᾶγμα σημαίνεται xol οὐ σημαίνει, τὰ γὰρ πράγματα 

ὑπὸ μὲν φωνῶν σημαίνεται, αὐτὸ δὲ ἄλλων σημαντικὸν οὐχ ἔστιν, αὐτὰ μὲν xod" ἑαυτὰ 

σημαντιχά εἰσι τῶν πραγμάτων, συμπλεχόμενα δέ τινι μέρει λόγου σημαίνεταί πως μᾶλλον 

ὑπ᾿ αὐτοῦ. οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα: οἷον ὅταν εἴπω σωχράτης, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ σωχράτους 

τὴν οὐσίαν ἐσήμανα, ὅταν δὲ εἴπω σωχράτην τὸν φιλόσοφον ἢ σωχράτης περιπατῶν, τότε τὸ 

ὄνομα σημαίνεται μᾶλλον ἢ σημαίνει διὰ τοῦ φιλοσόφου ἢ τοῦ περιπατῶν. ᾿Ἐἰπιστῆσαι δὲ δεῖ 

xal τούτῳ, ὅτι ὁ μὲν ἀριστοτέλης τόδε τι χαλεῖ τὴν ἄτομον οὐσίαν, τὴν δὲ χαϑόλου τοιόνδε, 

πλάτων δὲ ἔμπαλιν, καὶ οὐ διαφωνοῦσιν: ἐξὸν γὰρ ἑκατέραν τόδε τι χαλεῖν καὶ τοιόνδε: τὸ 

μὲν γὰρ τόδε τι ὡρισμένον δηλοῖ, τὸ δὲ τοιόνδε ἀόριστον. ἔστι δὲ ἐν ἑχατέρᾳ χαὶ ὡρισμένον 

χαὶ ἀόριστον: ἐν μὲν τῇ ἀτόμῳ ὡρισμένον τὸ ἕν τῷ ἀριϑμιῷ, ἀόριστον δὲ τὸ μεταβάλλειν, 

ὡς μηδὲ τὴν περὶ ἑαυτοῦ φωνὴν ἀναμένειν χατὰ τὸ τῆς ἀειπαϑείας δόγμα, τὸ ἡραχλείτειον 

λέγω, οἷον ὁ σωχράτης" ἐν por, γὰρ χαὶ ἀποῤῥοῇ τὸ εἶναι ἔχει, ὥσπερ xol τὰ ἄλλα φυσιχά. 

ἐν δὲ τῇ χαϑόλου οὐσίᾳ ὡρισμένον μὲν τὸ ἀμετάβλητον, οἷον τοῦ χαϑόλου ἀνθρώπου χαὶ 

ζώου, ἀόριστον δὲ τὸ ἀλᾶσϑαι ἐν τῷ πλήϑει“ εἰ γὰρ εἴπω ἄνθρωπος, περιέλαβον πάντας τοὺς 

χατὰ μέρος. τῶν δὲ δευτέρων οὐσιῶν φαίνεται μὲν ὁμοίως τῷ σχήματι τῆς προσηγορίας, ὅτι 

τόδε τι σημαίνει. τῷ ἑνιαίῳ μὲν τῆς προφορᾶς δοχοῦσι τόδε τι σημαίνειν, ὅταν εἴπῃ ἄνϑρω- 

xov 7| ζῶον, ἀλλ᾽ οὖν οὐ τόδε τι σημαίνουσιν, ἀλλὰ τοιόνδε, τουτέστιν ὁμοιότητα, xad Tv 
ἐοίκασιν ἀλλήλοις οἱ ἄνϑρωποι, χαϑό εἰσιν ἄνϑρωποι, xai τὰ ζῶα, χαϑὸ ζῶα. διὰ γοῦν 

τὸ τὸν χαϑόλου ἄνθρωπον πολλὰ περιέχειν ἄτομα ποιόν τι μᾶλλον σημαίνει. Οὐ μὴν ἀλη- 

ϑές γε" ὅτι παρὰ τὴν ἄγνοιαν τοῦ μὴ πᾶσαν οὐσίαν τόδε τι σημαίνειν γίνονται οἱ οὔτιδες 
παραλογισμοί, κατὰ τὸν map ὁμήρῳ ὀδυσσέα ἐν χαιρῷ οὔτιν ἑαυτὸν χαλέσαντα. οὔτινος παρα- 
λογισμοῦ παράδειγμα" εἴ τίς ἐστιν ἐν ἀϑήναις, οὗτος οὐκ ἔστιν ἐν μεγάροις, ἄνϑρωπος δέ ἐστιν 

ἐν ἀϑήναις, ἄνθρωπος ἄρα οὐχ ἔστιν ἐν μεγάροις. ὁ γὰρ ἄνθρωπος οὗτός ἐστιν, οὐ δέ τι 
σημαίνει. ὅμοιον τούτῳ χαὶ τὸ ἐγώ εἰμι, σὺ οὐκ sl: ὡς γὰρ τὸ τίς ἀτόμου οὐσίας ἦν 

D 

€ δηλωτιχόν, οὕτω χαὶ τὸ ἐγώ. ἔστιν οὖν ὁ παραλογισμὸς ἐν τῷ τίς" τὸ γὰρ εἴ τις ὁ μὲν 

καϑόλου βιάζεται εἶναι, ὅπερ ἐστὶ Ψευδές, ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ μερικοῦ αὐτὸ λαμβάνει, χαὶ ἀληϑὴς 
€ ' ^ » , - » y - τότε ὃ λόγος" ὁ γὰρ τὶς ἄνϑρωπος, φέρε εἰπεῖν σωχράτης ἢ ἄλλος τῶν χατὰ μέρος, ὁ ὧν ἐν 

ἀϑήναις, ἐν μεγάροις οὐχ ἔστιν, ἵνα μὴ διασπασϑῇ αὐτὸς ἑαυτοῦ. οὕτως οὖν δεῖ λέγειν, ὅστις 

ἐν ἀϑήναις, οὗτος οὐχ ἐν μεγάροις, σωχράτης ἐν ἀϑήναις, σωχράτης ἄρα οὐχ ἐν μεγάροις. 
* A τ Y 3 M J ! ^P - » - 23. 40 δ c , διὰ τοῦτο εἶπεν, οὐ μὴν ἀληϑές ve, διότι πολλῶν ὄντων τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα τὴν ὁμοιότητα 

αὐτῶν τὸ γένος καὶ τὸ εἶδος παρίστησιν. ()ὺ γὰρ ἕν ἐστι τὸ ὑποχείμενον, ὥσπερ ἣ πρώτη 
οὐσία: ὥσπερ 7| φωνὴ ἑνιχοῦ τύπου οὖσα, καὶ διὰ τοῦτο δοχοῦσα χαϑ᾽ ἑνὸς φέρεσϑαι ὑπο- 
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οὐ ποιότητα δέ φησιν, οἵα ἐστὶν ἣ κατὰ τὸ συμβεβηχός:  Bixs(vm 59: 
γὰρ οὔτε poire τῷ ὑποχειμένῳ οὔτε ἀπογινομένη συμβάλλεταί τι 

ἢ λυμαίνεται, τὰ δὲ γένη χαὶ τὰ εἴδη συμπληρωτιχά ἐστιν ἐχείνων ὧν λέ- 
γονται εἶναι xal xo ὧν ἂν χατηγορῶνται χαί, ὥς φησιν αὐτός, περὶ οὐ- 15 

5 σίαν τὸ ποιὸν τς τοῦτ᾽ ἔστι EM τοιάνδε T, τοιάνὸς οὐσίαν ἀφο- 
ρίζει xai διαστέλλει xai συγχεχυμένην αὐτὴν E. τὴν οὐσιώδη ἑχά- 

στης οὐσίας ποιότητα εἰλιχρινῆῇ φυλάττοντα" τῆς γὰρ οὐσίας περιεχούσης τὸ 

σῶμα xal ἀσώματον xai συγχεχυμένων ὄντων τούτων χαὶ ἀδιαχρίτων, ἢ 30 

τῶν εἰδῶν τούτων διαίρεσις τὴν ἐχάστου puces ἀφώρισε. πᾶλιν τοῦ 

10 σώματος πλείονα τρπγματα περιέχοντος (τὸ γὰρ pipa xal Bon) 
διαχρίνει τὰ GU Ἱκεχυμένα χαὶ ἀφορίζει ἑχάστῳ τὸ ἴδιον. ὁμοίως τοῦ ἐμ- 
Ψύχου πλείονα περιέχοντος τὰ τούτου εἴδη ἑχάστῳ τὸ ἴδιον ἀφορίξουσινι 25 

ὡσαύτως xal ἐπὶ τῶν λοιπῶν: τὸ γὰρ ζῷον xal τὸ φυτόν, γένη ὄντα τῶν 

ὕπ᾽ αὐτὰ ὑπὸ δὲ τὸ ἔμψυχον σῶμα τεταγμένα, δι᾿ ξαυτῶν τοῖς οἰχείοις 

18 εἴδεσι τὴν τ} ποιότητα ἀφορίζουσι. 
Καὶ πῶς οὖν, φασίν, ἐλέγετο τὰ γένη χαὶ τὰ εἴδη ἐν τῷ τί ἐστι χα- 80 

M ^ d τηγορεῖσϑαι, νῦν δέ feriat ὁ ̓ Δριστοτέλης τὸ ποιὸν | αὐτὰ περ τὴν οὐσίαν 59v 
POOpEQU λέγομεν ὅτι ἡ μετέχουαὶ τῶν διαφορῶν τὰ μὲν εἴδη ἐνεργείᾳ 

^ » ^ b , UJ ' 

τὰ δὲ γένη εἴτε δυνάμει χατὰ τοὺς [Περιπατητιχοὺς εἴτε ἐνεργείᾳ χατὰ τοὺς 
9 ID ES "s A eit Zz Y b E ' LS *, 72 e 1 

20 ΠΙλατωνιχούς, ταὐυτῇ Λεγόονται τὸ ποιὸν περὶ τὴν οὐὔσιαν ἀφοριξςειν᾽ at γὰρ gt 

διαφοραὶ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι χατηγοροῦνται. ζητητέον δὲ πῶς φησι τὴν 

οὐσίαν σημαίνειν, χαΐτοι γε αὕτη σημαίνεται μᾶλλον χαὶ οὐ σημαίνει. λέ- 

γόμεν οὖν πρὸς τοῦτο ὅτι, ὡς πολλάχις εἴρηται, πρόχειται τῷ ᾿Αριστοτέλει 
περὶ φωνῶν xai πραγμάτων χαὶ νοημάτων διαλαβεῖν: T, τοίνυν οὐσία ὡς 10 

25 μὲν φωνὴ σημαίνει xal οὐ σημαίνεται (αἱ γὰρ φωναὶ τῶν πραγμάτων εἰσὶ 

σημαντιχαί), ὡς ὃὲ πρᾶγμα σημαίνεται χαὶ οὐ σημαίνει: τὰ γὰρ πράγματα 

ὑπὸ μὲν φωνῶν σημαίνεται, αὐτὰ δὲ ἄλλων σημαντιχὰ οὐχ ἔστιν. ὥσπερ 

γὰρ τὰ 
συμπλεχόμενα δέ τινι μέρει τοῦ λόγου σημαίνεταί πως μᾶλλον ὑπ᾽ αὐτοῦ, 1 

m ὀνόματα αὐτὰ μὲν xa ξαυτὰ σημαντιχά εἰσι τῶν πραγμάτων, 
, 

30 οὕτω xai $vcaüUa οἷον ὅταν εἴπω ᾿ Σωχράτης᾽, διὰ τοῦ ὀνόματος τὴν οὐσίαν 
Ὧν NY L4 ^] , [re X: zx CN A e ΄ ? " CN 

τοῦ Σωχράτους ἐσήμανα, ὅταν δὲ εἴπω ᾿Σωχράτης ὁ φιλόσοφος T, Σω- 
e 

χράτης ὃ περιπατῶν᾽, τότε τὸ ὄνομα σημαίνεται μᾶλλον T, σημαίνει διὰ 
τοῦ φιλόσοφος T, διὰ τοῦ περιπατῶν, xai οὐχ αὐτὸ σημαίνει, ἀλλ᾽ ἄλλο τι. 20 

χειμένου" ἄνθρωπος γὰρ T, δευτέρα οὐσία xol ζῶον λέγεται, οὐχ ἄνϑρωποι καὶ ζῷα. Οὐχ 
ἁπλῶς δὲ ποιόν τι σημαίνει, ὥσπερ χαὶ Aeuxóv. ᾿Ασφαλίζεται τὸ ποιὸν διὰ τὰ συμβεβηχότα" 

τὸ γὰρ ποιὸν ταῖς διαφοραῖς ἐστι xal τοῖς συμβεβηκόσιν. a 1 τὸ om. F 2 cup- 

βάλεται C 4 φασιν C ante περὶ add. καὶ C 5. 6 τοῦτ᾽ ἔστι --- 
ἀφορίζει in mrg. suppl. € 9 post ἢ add. τὴν F 10 περιέχ. zp. coll. F 

γὰρ om. ἃ 11 ἑχάστου ἃ ὁμοίως καὶ ἃ 12 ἑχάστου CF 14 σῶμα 

om. F δι᾿ αὐτῶν à 16 φησίν Fa ἐλέγοντο F 11 ὁ om. F 

17. 20 τὴν om. ἃ 18 χαὶ λέγ. a 21 ποῖον F 28 ὅτι om. F εἴρηται] 

p. 9,14 sq. 24 διαλαμβάνειν F 25. 26 ai— σημαντιχαί om. a 27 φωνῶν μὲν 

coll. F ἀλλήλων a 29 τοῦ om. F 9l σωχράτην τὸν φιλόσοφον CF 

99 φιλοσόφου F!a διὰ om. Ca ἀλλ᾽ om, F 
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οὕτω δὴ οὖν χἀνταῦϑα αὐτὸ μὲν χαϑ᾽ ἑαυτὸ τὸ τῆς οὐσίας πρᾶγμα ὅ9ν 
^ o € - € [4 , , 

λαμβανόμενον οὐ σημαίνει τι, ὅταν δὲ τῇ φωνῇ συμπλαχῇ, τότε ὑπ᾽ ἐχεί- 

νης σημαίνεται. 

T Y m. ^ 

p.3»91 'Emi πλεῖον ὃξ τ [i 
- Ld Ἁ - 2 T 2.4 E δι ΄ "^ Ld ^ E 

5 ποιεῖται: 6 γὰρ ζῷον εἰπὼν ἐπὶ πλεῖον περιλαμβάνει 7, ὃ τὸν $25 

ἄνϑρωπον. 

y Τοῦτ᾽ ἔστιν εἰ xol ἣ δευτέρα πᾶσα οὐσία τὴν οὐσιώδη τῶν πραγ- 
υάτων ἀφορίζει ποιότητα, ἀλλ᾿ οὖν τὸ γένος τοῦ εἴδους τὴν χαϑολιχωτέ- 
ραν μᾶλλον xal χοινοτέραν ποιότητα διαχρίνει, τὸ OE εἶδος τὴν μερι- 80 

10 χωτέρον. | 

^ 

3994 Ὑπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις xal τὸ δὲν ἐναντίον αὐὖ- 60r I 

αἷς € 

Exi τέταρτον παραχολούϑημα μεταβέβηχε xot τοῦ τρίτου χαταγνοὺς 
ὡς μόνῃ μὲν ὑπάρχοντος οὐ πάσῃ δέ. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ μηδὲν ἐναντίον 10 

15 εἶναι τῇ οὐσία" τῷ γὰρ Σωχράτει, φησί, οὐδέν ἐστιν ἐναντίον T, ἄλλῳ τινὶ τῶν 
Tm fcu üteripd* Ξ ἐῴη ἢ ἀτόμων. ἀλλὰ μὴν οὔτε τῇ δευτέρᾳ: τῷ γὰρ ἀνθρώπῳ T, τῷ ζῴῳ τί 

ἐστιν ἐναντίον; εἰ δέ τις εἴποι “τί οὖν; οὐχ ἀντίχειται τὸ πῦρ τῷ ὕδατι 

χαὶ f γῇ τῷ ἀέρι;᾽, λέγομεν ὅτι ταῦτα ἀντίκειται ἀλλήλοις οὐχ ἡ οὐσίαι 15 
, ) rec T ' », - - 

εἰσίν, ἀλλ᾿ ἣ πεποίωνται: T; γὰρ ἐν πυρὶ ϑερμὴ xal ξηρὰ ποιότης τῇ τοῦ 
M Ld d 5 

20 ὕδατος ψυχρᾷ xoi ὑγρᾷ ἀντίχειται ποιότητι. τάχα δὲ ἐὰν τις ἀχριβῶς ἐξε- 

τάσειεν, οὐδὲ χατὰ τὰς ποιότητας φήσομεν ἀντιχεῖσθϑαι τῷ πυρὶ τὸ ὕδωρ: 
, M 

τὰ γὰρ ἐναντία περὶ τὸ αὐτὸ ὑφίστανται ὑποχείμενον xal οὕτω τὸν πρὸς 30 
D 

ἄλληλα ἀναδέχονται | πόλεμον, ἑχατέρου αὐτῶν τὸ ὑποχείμενον χαταλαβεῖν 60v 

σπεύδοντος χαὶ ϑάτερον ἐξωϑοῦντος. εἰ τοίνυν τὸ πῦρ οὐχ ὑπόχειται - 
ντ 

y 
uc 

- 

A ^ , e M ber , ἘΞ ANS L. ΞΘ ΘΙ , - €. oS -- M 

25 παρὰ μέρος ϑερμότητι xai πο (Gousv τῇ ὡς ἐν πυρὶ 
- » Y 1 ϑερμότητι ἀντιχεῖσϑαί vt, εἴ γε τὰ ἀντιχείμενα, ὡς ἔφαμεν, περὶ τὸ αὐτὸ 5 

πολεμεῖ ὑποχείμενον. χαταγινώσχει OR xal τούτου 
M e , , M AJ —- 

ὑπάρχοντος, εἰ xal πάσῃ" τῷ γὰρ ποσῷ, φησίν, οὐ 

4 πλέον Fa 5 παραλαμβ. C 11 χαὶ om. C 11. 12 αὐταῖς ἐν. coll. 

Arist. 14 πάση μὲν ὑπ. οὐ μόνη δὲ C τὸ om. C 15 οὐδὲν] τί Fa 

ἢ — ἐναντίον (1T) om. € 16 οὔτε] an οὐδὲ l7 εἴπη F 18 ἀντίχεινται C 

20 post ποιότητι add. οὐχ αὐταὶ οὖν αἱ οὐσίαι μάχονται ἀλλήλαις: οὐ yàp χαϑόλου αὐτὰ 

ταῦτα ἐναντία: οὐ γὰρ χατὰ τὴν ὕλην καὶ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ μόνας τὰς ποιότητας. ἰστέον 

ὅτι τὸ λογιχὸν τῷ ἀλόγῳ οὐχ ἔστιν ἐναντίον" εἴτε ἀπόφασις τὸ ἄλογον τοῦ λογιχοῦ, οὐχ ἔστιν 

ἡ ἀπόφασις ἐναντίον, εἴτε χαταφατιχὴν ἔχει δύναμιν clüóg τι δηλοῦσαν ἕτερον τοῦ λογιχοῦ, 

οὐδὲ οὕτως ἐναντίον τὸ λογιχὸν τοῦ ἀλόγου, παράγων αὐτὸ χαὶ τάττων (sic) ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄλλο 

εἶδος εἴδει ἐναντίον, ἀλλ᾽ αἱ ἐναντιώσεις περὶ τὰς διαφορὰς xal ποιότητας ὁρῶνται. ἃ 

ἂν ἃ 29 ἀνα bey αι Ca αὐτοῦ à χαταβαλεῖν F 24. 25 παρὰ gp. οὐχ 

oz. coll. C 25 π da περὶ F χαὶ ϑερ. xal ψυχρ. F: Ψυχρ. x«i ϑερ. a 

26 εἴ qe] εἴτε ἃ ὥς φαμεν ἃ 2" πολεμεῖν F 28 ἐστιν om. a 
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toig δέχα T, τῷ διπήχει" τούτοις γὰρ τί dy εἴη ἐναντίον: οὐ γὰρ τὸ τε- 60v ic δέχα T, τῷ διπήχει" τούτοις γὰρ ἴη ἐναντίον; οὐ γὰρ τὸ τε- 
τράπηχυ τῷ διπήχει ἐναντίον: τὰ γὰρ ἐναντία φϑείρουσιν ἄλληλα, ἐνταῦϑα 10 

δὲ αὔξησίς ἐστι τοῦ διπήχεος τὸ τετράπηχυ. si'pí ttc τὸ πολὺ τῷ 
5 7 , ΄ , ΄ T ' , CS LA , ὀλίγῳ, φησί, φαίη ἐναντίον εἶναι ἢ τὸ μέγα τῷ μιχρῷ, χαίτοι 15 

8 οὐδὲ ταῦτα ἐναντία ἐστὶ ποσά, χαὶ δείξει μιχρὸν ὕστερον ὅτι οὐδὲ ποσά 

ἐστιν ἀλλὰ πρός τι ἀλλ᾽ οὖν ci xal χατὰ συγχώρησιν, φησί, ὃ 
αὐτὰ ποσὰ εἶναι, οὐδὲν ἡμῖν διοίσει: ἀρχεῖ p Ἡμῖν πρὸς τὸ δεῖξαι ὅτι 20 

? s ^ M ? ““Ἅ“γ““ - - ^ ΄- Ld οὐ μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει τὸ μηδὲν ἐναντίον, εἴ γε xal τοῖς ἀφωρισμένοις 
ποσοῖς τοῦτο ὑπάρχει. ἀφωρισμένα δὲ ποσὰ λέγουσιν ὅσα ὡρισμένην τινὰ 
y , - 

10 ἔχουσι ποσότητα xal μὴ τῇ πρὸς ἕτερον σχέσει λέγονται. 

p.3533 Δοχεῖ δὲ ἣ οὐσία μὴ ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον xal τὸ 5ὅ 

ἧττον. 

) M , * , —*€ , Ὧν bi A , , ' 

Exi πέμπτον παραχολούϑημα μετῆλῦε, λέγω δὴ τὸ τὴν οὐσίαν wi 
, M, hi —- M M * - ^N Ὁ A , - πὶ , , 

m ξοος τὸ μᾶλλον xal τὸ Ἵππον τυ τοῦτο, θΕἸ τιν πρὸς αὐτοῦ "εστινν dro" 00 

15 λουϑον xal ἐξ ἐχείνου ἔσχε τὴν γένεσιν | τοῦ λέγοντος τῇ οὐσίᾳ μηδὲν 6l 
x εἶναι ἐναντίον: ἐν τούτοις γὰρ πέφυχε γίνεσϑαι τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον 

ἐν οἷς xal ἢ ἐναντιότης. xal τοῦτο οὐχ ἁπλῶς: οὐ γὰρ ὅσα ἐστὶν ἐναν- 

[^1 τία, δέχεται τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἥττον, ἀλλ᾿ ὅσα τῶν ἐναντίων πέφυχε μί- 
hi 5 Ὁ, 

Ἴνυσϑαι ἀλλήλοις" τὸ γὰρ ἄρτιον xal τὸ περιττὸν ἐναντία ὄντα οὐχ ἐπιδέ- 

20 χεται τὸ μᾶλλον xai τὸ ἧττον, ἐπειδὴ οὐδὲ (qs πέφυχεν" οὔτε γάρ 

ἐστιν ἄρτιον ἀρτίου μᾶλλον ἄρτιον οὐδὲ περιττὸν περιττοῦ μᾶλλον περιτ- 
, ' ^N *. , hd - 2 ^N € , 

τὸν. λευχὸν δὲ εἶναι gg λευχοῦ μᾶλλον λευχόν, ἐπειδὴ τῷ μέλανι 
' πέφυχε Bona ἐχεῖνο γὰρ λέγεται μᾶλλον λευχὸν τὸ πλείονα τὴν 10 

* b 

ἀπόστασιν ἔχον τοῦ μέλανος, ἧττον δὲ λευχὸν λέγεται τὸ πλείονα τὴν 

τῷ σι υἵξιν τὴν πρὸς τὸ μέλαν ὑποδεξάμενον. χαὶ αὐτὸ δὲ ἑαυτοῦ τι μᾶλλον 

λευχότερον λέγεται. νῦν γὰρ Ov τι λευχὸν ἑαυτοῦ λευχότερον γίνεται δια- 
m3 ΄ 5 9 X e ΄ CUP eS Met - MSN e , F- 

χριϑέντος τοῦ ἐμμιχϑέντος ἐν αὐτῷ μέλανος. x«l ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. 15 
i i i 

εἰ τοίνυν pus dva τὰ ἐναντία τὸ μᾶλλον xai τὸ ἧττον ἐπιδέχεται, ἀλλὰ 
7 ^ Y ΄ 

υόνως τὰ μίγνυσϑαι πεφυχότα, S6 μᾶλλον τὰ μηδὲ ὅλως ἔχοντά τι 
M SEEN ὩΣ: 

x ἐπιδέξεται τὸ μᾶλλον xal τὸ ἥἯττον. Ce 30 x pde 6 

1 τί] οὐδὲν C 4 φησί om. ἃ 9 εἰσὶ F post ποσὰ add. διότι τὸ μέγα 

ἐχ μιχρῶν πολλῶν συνέστηχε χαὶ τὸ πολὺ ἐκ πολλῶν ὀλίγων ἃ  δοιήσει F 

ὃ οὐ] μὴ ἃ μόνον C ἀφορισμοῖς F 10 τῇ] τοῖς F post λέγον- 

ται add. τὸ δὲ μιχρὸν xai μέγα καὶ πολὺ xai ὀλίγον ἀόριστα a 11 μὴ] οὐχ F 

14 τὸ (alt) om. C post ἧττον add. τὸ δοκεῖ δὲ ἐνταῦϑα ob τὸ προσποιούμενον ση- 

μαίνει, ἀλλὰ τὸ ἀμετάπιστόν τε χαὶ ἀχατάϑετον ἃ post δὲ add. τὸ ἴδιον ἃ 

16 γίν. post ἧττον coll. ἃ 17 ἢ om. F εἰσὶν F 18. 20 «à (alt.) 

om. € 2] οὐδὲ] an οὔτε 22 λέγ. εἶναι coll. C 24 τὴν om. à 

25 αὐτὸ] ἑαυτὸ CF 25. 26 μᾶλλον ἑαυτοῦ Acux. τι coll. C 26 pr. Aeuxócepov] 

an λευχὸν ἢ 28 ἐπιδέχονται F 90 ἐπιδέξονται F post ἧττον add. ex 
Y Marce. 217 ᾿Ϊστέον ὅτι τὰ ἐναντία τέλος εἰσί, τὸ δὲ μᾶλλον xal ἧττον ὁδὸς ἐπὶ τὰ ἐναν- 

τία. καὶ χαλεῖ μὲν ἐναντία τὸ λευχὸν «al τὸ μέλαν, μᾶλλον δὲ x«l ἧττον τὴν ἐχ τοῦ λευχοῦ 
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p.3534 Λέγω δὲ οὐχ ὅτι οὐσία οὐσίας οὐχ ἔστι μᾶλλον οὐσία. 62r 

) ΄ E Ξ 3 Mr N , E , 
Ἐπειδὴ γὰρ ἄνωτ τερῷ ξιπὲεν υᾶλλην ειναι οὐσιαν τὴν πρῶτὴν τὴς οξυτερας 

(οὐσία γάρ ἐστιν. φησίν, χυριώτατα χαὶ πρώτως xal μάλιστα λε- 80 
e 
ων Zn we γομέν Ἢ) xai αὐτῆς δὲ ευτέρας τὴν χατὰ τὸ εἶδος μᾶλλον οὐσίαν εἶναι 62v 

[m τοῦ γένους λέγων τῶν δὲ σι υτέρων οὐσιῶν μᾶλλον οὐσίαν εἶναι 
τὸ εἶδος τοῦ γένους, BS ἀπορεῖ πῶς ἀνωτέρω λέγων οὐσίαν οὐσίας 
υᾶλλον εἶναι οὐσίαν νῦν φησι δοχεῖ δὲ «τὸ o c [9] Sa € E] (0 *l 

φυ ς Box el 8^ aà 

coe 

QR ῳ e εὶ [--.ὔ * | DL -*T-) 

Q' 

υᾶλλον xal τὸ ἧττον. ὅπερ ἐπιλυόμενός φησιν ὅτι o 
x Ed —— M - 2 -Β ΝᾺ ν 2 - b! * uiy εἶναι μᾶλλον xoi ἧττον ἐνταῦϑα δὲ oU: ἐχεῖ μὲν γὰρ 2 

10 τὴν xazà βάϑος τῶν οὐσιῶν παραβολὴν xol τάξιν σχοπῶν ἔλεγε τὴν πρώ- 

CN M , mE - , * *, 

εἰς τὸ μέλαν μεταβολὴν ἢ τοῦ μέλανος εἰς Àeuxóv, μὴ ἀϑρόως γινομένην ἀλλ᾽ ὁδῷ τῖνι 

χεχρημένην τὴν χατὰ πρόσβασϊῖν Ex τοῦ λευχοῦ ἢ τοῦ μέλανος εἰς τὸ ἕτερον μεταποιήσει- 

ὅπου οὖν τὰ ἐναντία, ἐχεῖ χαὶ τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, χαὶ ὅπου οὐχ εἰσὶν ἐναντία, οὐδὲ μᾶλλον 
. Ὁ mj EE $9 o-— dA. rums π 13 , σὸς MP δι “ἢ ^ uL xai ἧττον: xai ὅπου μᾶλλον xai ἧττον, ἐχεῖ τὰ ἐναντία, xai ὅπου (o0) μᾶλλον xal ἧττον, 

οὐδὲ τὰ ἐναντία: ἀεὶ γὰρ ταῦτα τὰ τέσσαρα συμβαίνει ἀλλήλοις. ἀλλὰ ταῦτα χατὰ πλάτωνα 

ἔμμεσα λέγεται" οὐδὲ γὰρ ἀϑρόον ἣ φύσις μεταπηδᾷ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ πάντῃ ἐναντίον, 

ἀλλ᾽ ὁδῷ τινι χέχρηται χαὶ γίνεται ἧττον λευχὸν xal ἔτι ἧττον xai οὕτω μέλαν" ἀριστοτέλης 
^ - , * * , * - £F » πα Y^ * M * ^r 

δὲ οὐ πάντα τὰ ἐναντία χατὰ πλάτωνα ἔμμεσα λέγει, ἀλλ᾽ οἷδε xai ἄμεσα ἐναντία, εἰ xol δύο 
, 

μόνον, ἄρτιον χαὶ περιττὸν χαὶ νόσον xal ὑγείαν. τινὲς δέ φασιν, ὅτι xal τούτων εἰσὶ μέσα" νὲς 

τοῦ γὰρ ἀρτίου τοῦ διχῇ διαιρουμένου x«i τοῦ περιττοῦ τοῦ μὴ δίχα διαιρουμένου μέσοι τρεῖς, 

ὃ ἀρτιάχις ἄρτιος, ὅστις ἕως μονάδος διχῇ διαιρεῖται, ὡς 6 λβ΄ εἰς τς΄ xal bec χαὶ τέσσαρα 

χαὶ δύο χαὶ ἕν, χαὶ ὁ περισσάρτιος, ὅστις πολλὰς τομὰς ἀρτίας δεξάμενος εἰς περιττὸν 

ἀριϑμὸν λήγει, ὡς ὃ μη εἰς x9 xal ιβ' xal ς΄ καὶ εἰς περιττὸν ἀριϑμὸν λήγει τὸν τρία, xal 

6 ἀρτιοπέριττος, ὅστις διχῇ μὲν διαιρεῖται, εὐθέως δὲ τὰ τμήματα αὐτοῦ περιττά εἰσιν, ὡς ὃ 

ιη΄ εἰς 9' xoi 9' διαιρούμενος. xal ἀρτίου μὲν xal περιττοῦ μέσοι, ὥς φασιν, οἱ εἰρημένοι, 
νόσου δὲ xai ὑγείας ἣ ἀναχόμισις. εἰ τὸ μᾶλλον xal ἧττον οὐχ ἐπιδέχεται ἣ οὐσία, πῶς ἐν 

JE 
μη: υᾶλλον ϑερμὸν xat 6 ἀὴρ τοῦ ὕδατος μᾶλλον ὑγρὸν xal τὸ ὕδωρ τ 

τῷ περὶ γενέσεως χαὶ το Ὡς λέγει τὸν ἀέρα ἧττον ϑερμὸν ὡς πρὸς τὸ πῦρ: τὸ γὰρ πῦρ τοῦ 

ς γῆς μᾶλλον 

Tupev s χαὶ d qus τοῦ Gum μᾶλλον Ene" οὐσίαι δὲ ταῦτα. «al ἔστιν εἰπεῖν. 

οἰχείῳ ὑποχειμένῳ, ὡς δὲ συμβεβηκότα ἐπιτείνονται xai ἀνίενται" τὸ γὰρ ἧττον, ὅπερ τὸ 
μᾶλλον γινόμενον, οὐχ ἀπώλεσε τὸ εἶδος, ὃ δὲ ἀὴρ μέτρα uel ϑερμότητος λαβὼν οὐχ 

ἔμεινεν ἀήρ. Ἰστέον δὲ ὅτι οὐχ ἐν μόνοις συμβεβηχόσιν ἐστὶ τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, ὅτε οὐ 

ποιεῖ εἴδους ἐξαλλαγήν. μᾶλλον γὰρ ζῇ ὃ νοῦς τῆς ψυχῆς. οὐ πάντως δὲ διὰ τὴν μίξιν τοῦ 

ἐναντίου γίνεται τὸ μᾶλλον xal Tow χἂν γὰρ ἀϑάνατος ἣ ψυχή, ἧττον τοῦ νοῦ ζῇ. xai 

ἔσται τὰ τέσσαρα στοιχεῖα σύνϑετα" ἔσται γὰρ τὸ πὸρ ὑγρὸν ὡς ἧττον τῆς γῆς ξηρόν, χαὶ τὸ 

ὕδωρ ξηρὸν ὡς λειπόμενον τοῦ ἀέρος χατὰ τὴν ὑγρότητα, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων στοιχείων ὁμοίως. 

ἀλλ᾽ εἰδοπεποίηται πᾶσα (l. πάντα) xal ὑφέσεις εἰδῶν εἰσιν. ὡς xal 7j σελήνη ἐσχάτη οὖσα τῆς 
1 

, , , M , 
πέμπτης οὐσίας, καίπερ μὴ μετέχουσα τῶν ὑπὸ σελήνην, ἔχει τι ἐν αὐτῇ ἀνομοειδές (sic), ὡς 

λήνοις ἐν μέσῳ αὐτῆς φαινόμενον deme χαὶ τὸ ἀνϑραχοειδὲς 

χρῶμα τὸ ἐν ταῖς ἐχλείψεσιν αὐτῆς φαινόμενον ἀνομοιομερὲς ὄν: οὐδέτερον γὰρ τούτων μέξει 

γῆς, ἀλλ᾽ ὑφέσει τοῦ φωτοειδοῦς τῆς πέμπτης οὐσίας. ἃ 1 μᾶλλον xai ἧττον οὐ- 

σία ἃ 2 μῆλλον εἶπεν coll. Ca 9 φησιν ἐστὶν coll. a φησίν] p. 235 

χυριώτατά τε ἃ Arist. 6 λέγων] p. 20 1 1 post φησι add. ἐστὶν C 
8 δοχεῖ---ὅτι om. C 1 wi] οὐχ FE (cf. p. 15,11) 
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τὴν τῆς δευτέρας μᾶλλον εἶναι οὐσίαν ὡς μᾶλλον τῷ πολλῷ συνεγνωσμέ- 62» 
εἶναι 

υαᾶλλον τῆς πρώτης τὸ εἶδος ἥπερ τὸ γένος: ἐνταῦϑα δὲ τὴν χατὰ πλάτος 

ποιούμενος παραβολήν φησιν ὅτι οὐδὲ τὸ ἄτομον μᾶλλον χαὶ ἧττόν ἐστιν 
5 οὐσία, οὔτε αὐτὸ ἑαυτοῦ οὔτε dd BON, τὸν γὰρ Σωχράτην οὔτε αὐὖ- 15 

[0] γὴν ἀνθρώπῳ, καὶ τῆς δευτέρας μᾶλλον τὸ εἶδος διὰ τὸ ep 

τὸν ἑαυτοῦ μᾶλλον xol ἧττον ἄνϑρωπον εἴποι τις ἂν οὔτε Σωχράτην [[λά- 
τωνος μᾶλλον ἄνθρωπον. ἀλλ᾽ obi. τὸ εἶδος οὔτε αὐτὸ ξαυτοῦ οὔτε ἄλλο 

ἄλλου μᾶλλον οὐσία ἐστίν, οἷον ἵππος ἀνθρώπου οὐδὲν μᾶλλον οὐσία. χαὶ 
ἐπὶ τῶν γενῶν ὡσαύτως. 

10 Τοῦτο δὲ τὸ ἴδιον dot παραχολούϑημα πάσῃ μὲν ὑπάρχει τῇ 30 

οὐσίᾳ. οὐ μέντοι γε μόνῃ: xai γὰρ τὸ ποσὸν οὐχ ἐπιδέχεται τὸ 
μᾶλλον x«i τὸ ἧττον, ἐπεὶ μηδὲ ἔχει τι ἐναντίον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ 

ἄρτιον οὐδὲ τὸ περιττόν, ἐπειδὴ μηδὲ πέφυχε ταῦτα μίγνυσϑαι. διὰ τί 
δὲ μὴ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰδίων ἔλεγε πρὸς τῷ τέλει “οὐχ ἴδιον ὃὲ 50 

15 τοῦτο τῆς οὐσίας, ἐπ πειδὴ εἰ χαὶ πάσῃ φέρ [0] 
^ , 

ὑπάρχει, οὐ μέντοι γε μόνῃ: 
, d 3 poe μόνῃ μὲν οὐ πάσῃ Of. οὕτω xai ἐνταῦϑα πεποίηχε xol εἶπεν ὅτι 

T P ^ ^ 
C^ (ne οὐχ ἴδιον τοῦτο τῆς οὐσίας, εἰ xol πάσῃ ὑπάρχει, xal Tap τὸ ποσὸν οὐχ - 

, e 

ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον xal τὸ minim; ἔγομεν ὡς ἐναργὲς € ὃν ἐχ τῶν ἘΠ ΩΝ 30 
, Ἁ 

τοῦτο χατέλιπεν" | ἐπειδὴ γὰρ συνημμένα ἐστίν, ὡς εἶπον, τὰ παραχολου- 63r 

20 ϑήματα χαὶ ἠχολούϑει πάντως τὸ μὴ εἶναί τι μᾶλλον χαὶ tem τῷ μὴ 

ἔχειν ἐναντίον, ἔδειξε δὲ μιχρῷ πρόσϑεν μήτε τῇ οὐσίᾳ μήτε τῷ ποσῷ 

ὑπάρχειν τι ἐναντίον, ἡμῖν χατέλειψε τὸ συναγαγεῖν xal προσυπαχοῦσαι ὅτι ὅ 
, , - jJ. E E EN E S C 3 οὐ μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει τὸ μὴ ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον xol τὸ Ἧττον, 

ἀλλὰ χαὶ τῷ ποσῷ. 

τῷ σι p.4310. Μάλιστα δὲ ἴδιον τῆς 
ec 3 - ^" M ἕν ἀριϑμῷ ὃν τῶν 

- c , Y [4 , , , ^S 

Τοῦτο ἕἔχτον «x ἐπ το tütoy ὑπάρχον τῆς οὔσιας ἀποόεξόωχεν. 20 

ὅπερ xui τῶν ἄλλων μᾶλλον ἐχχρίνει, λέγω δὴ τὸ μίαν τῷ dori xal 

τὴν αὐτὴν μένουσαν τῶν ἐναντίων εἶναι BXEDUIE Σωχράτης γὰρ εἷς xai 
f. nTÜ "4 anT-s D T5 QR odiüy2T ΜΗ). er τῶν χλλ 95 30 ὃ αὐτὸς μένων ποτὲ μὲν ϑερμαίνεται ποτὲ δὲ ψύχεται, xat ἐπὶ τῶν ἄλλων 25 
ποιοτήτων δμοίως xai τῶν λοιπῶν συμβεβηχότων. τοῦτο δὲ p 
΄ , - » , 5 ΄ PAAESZA. 1 »^* A » - SUN 

ὑπάρχει τῇ οὐσία, οὐ μέντοι γε πάσῃ" οὐδὲν γὰρ ἄλλο τῶν παρ᾽ αὐτὴν 
po ἕν xal τὸ αὐτὸ μένον τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχόν, 
ἔγω δὴ τὰ συμβεβηχότα: πάντα γὰρ τὰ παρ᾽ αὐτὴν συμβεβηχότα ἐστίν" 

η2 

1 εἶναι ante τὴν xp. (p. 76,10) eoll. C 2 ἐγγύτερον Ca 9 μᾶλλον eicias 

εἴπερ F 6 ἄνθρωπον om. C εἴπη F 1. 8 ἄλλου ἄλλο coll. C 10 ἤτοι] 

j τὸ CF τῇ om. C 13 ἐπεὶ a 14 τὸ τέλος F 16 si γοῦν C ὅτι 

om. F 11 τῆς om. Ca καὶ yàp τὸ] τὸ γὰρ F 18. 28 τὸ (ante ἧττον) om. C 

19 εἰσὶν F εἴπον] p. 15,14 20 ante ἠχολ. add. οὐχ ἃ ἠκολούϑει Laur. 12,1: 

ἠχολούϑη CFa 21 πρότερον a 22 τὸ] τοῦ Ο: τοῦτο ἃ 23 τῇ om. ἃ 21 ἀπέ- 

ὃωχεν C 238 ἐγχρ. F 92 οὐδὲν] οὐδὲ C παρ᾽ in lac. om. F 93 χαὶ τῶ 

ἀρ. τὸ αὐτὸ p. coll. C μένων F 94 ἑαυτὴν F εἰσίν ἃ 
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οὐδὲ γὰρ πέφυχεν ὅλως συμβεβηχὸς συμβεβηχύτι | ὑποχεῖσϑαι πρὸς ὕπαρ- 63" 
-* ξιν- ey ὁπόχειται qàp τὸ λευχὸν τῷ μέλαν: ἢ τῷ ϑερμῷᾷ οὐδὲ τῶν τοι- 
- "n , Ld » ᾿ , 5 "- 

οὕτων οὐδενί. xal ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβεθηχύτων ὃ avos λύγος. οὐχοῦν 
^ - - - * - - ΄ " , 

οὐδὲ τῶν ἐναντίων ἐστὶ üsxcxóv. μόνῃ μὲν οὖν τοῦτο ὑπάρχει, ob μέν- 
* -»" 

vot 1e πάσῃ" τῇ τὰρ δευτέρᾳ οὐδαμῶς τοῦτο ὕπαρχει- οὐδὲ γὰρ χυρίως s 
d» λεχϑείη οὔτε τὸ γένος οὔτε τὸ εἴδος ἕν χαὶ ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ- τὸ ὑπ ΞΕ wg v Ó- Ue "UJulI x - - u [* VU p ^ 

em - » - * ἐπ. 

πὰρ ἕν τῷ ἀριϑμῷ περὶ τὰ ἄτομα χυρίως ϑεωρεῖται. ἄλλως τε εἰ xai ἕν 
- - ΡῚ d , sfr, οὖχ ἔστ: τῶν ἐναντίων üzxuxóv- οὐ γὰρ σῶμα ἐστιν, ἵνα ἐπιδέξηται 

" “- , ΄ » ? ϑερμότητα T, Φῦξιν T τι τῶν τοιούτων. ὁμοίως δὲ οὐδὲ τὸ γένος. ἀλλ f 

εἰ ἄρα, ταῦτα λέγονται τῶν ἐναντίων εἶνα!: ποιητιχὰ TY, εἰς τὰ ἐναντία διαι- 
ρεῖσϑαι. τὸ ϑνητὸν λέγω χαὶ τὸ ἀθάνατον, τὸ λογιχὸν xal τὸ ἄλογον. εἰ 

Gi τις ἀχριβέστερον ἐπιβλέψειεν, οὐδὲ ἐναντία ταῦτά ἐστι- τὰ γὰρ ἐναντία 
φϑαρτιχά ἔστιν ἀλλήλων, ταῦτα GL ὑποστατιχὰ ἀλλήλων μᾶλλόν ἐστιν ἢ 15 

cüapcxd- τὸ γὰρ ἅπλῶως λογιχὺν χαὶ ἀϑαάνατον ὑφίστησι τὰ ἄλογα xci 

τὰ ϑνητά. 

ΕΣ cefvov μὴ πάσῃ ὑπάρχει τῇ οὐσίᾳ, τί δή ποτε μάλιστα αὐτῆς 
φησιν αὐτὸ εἶναι ἴδιον: λέγομεν οὖν ὅτι ἕξ τινῶν ὡς ἰδίων τῆς οὐσίας 99 
ἀποϊεδομένων τὸ μὲν πρῶτον χαὶ τὸ τέταρτον xai τὸ πέμπτον πάσῃ 

μὲν üzzpyo» τῇ οὐσίᾳ, οὗ μέντοι qz μύνῃ; λέγω Or τὸ μὴ ἐν ὑποχειμεένῳ 
εἶναι. ὅπερ χαὶ τῇ διαφορᾷ ὑπῆρχε, xai τὸ τέταρτον τὸ μηδὲν ἐναντίον 
dy: εἶναι. ὥπερ χαὶ τοῖς ποσοῖς ὕπηρχεν; ἔτι τε xui τὸ πέμπτον. λέγω 35 

δὴ τὸ μὴ ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ gom ὕπερ xal αὐτὸ τοῖς πὸ- 
- ἢ , em i 

Lj 
- - 

σοῖς UZ ΟΞ. τὸ ξντῶῦ ὙΞ οξυτξῶῶν. ὅπερ Tv τὸ συνωνῦμος απ αὐτῶν 

- σ᾽ ταὶ NL. wo r, wc cw Ξ ἂψ οἷ - , » - ^ 

λξγεσϑαι πάντα, οὐτξ μόνῃ οὐτξ πάσῃ" os: qup τῇ xpen, Ἐπειθη χαὶ 
- - - - 5: ΄ "- u 

ταῖς διατοραις- τὸ 66 τρίτον τὸ voüc τι — χαὶ πρὸς τούτῳ τὸ Ex- 

τον, λέγω δὴ τὸ ἕν χαὶ ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ μένον τῶν ἐναντίων εἶναι 64r 

δεχτιχύν, μύνῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπῆρχεν; εἰ χαὶ μὴ πάσῃ. τῶν μὲν οὖν τεττά- 
pex» οὐδὲ ἕν ἐχχρίνει εἰχύτως, διύτι οὗ μόνῃ ὑπῆρχον- οὐδεὶς γὰρ ἄν φαίη 

ἴδιόν τινος εἶνα!, εἰ χαὶ παντὶ πρύσεστι τῷ ὑποχειμένῳ, τὸ χαὶ ἄλλῳ 

ὑπάρχον, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ μόνω, εἰ χαὶ μὴ παντί. διὰ τί OE τῶν δύο, 5 
τοῦ tc τρίτου χαὶ τοῦ ξχτου, προχρένει τὸ ξχτον: διότι ἔχεῖνο μὲν χατὰ 
μόνην τὴν φωνὴν ἐδύχει τῇ δευτέρᾳ οὐσίᾳ ἐφαρμύζειν, Gu δὴ τὸ τόδε 

* Tt σημαίνειν, τοῦτ ἔστιν ἑἕνιχὼν ἀριϑμόν, (τὸ) ἐνταῦϑα 6i xar! αὐτὸ τὸ 
πράγμα δοχξὶ ἐφαρμύζειν. διύπερ ἕνα δείξωμεν xal πάσῃ τῇ οὐσίᾳ ἐφαρ- 19 

2 θερμῷ} ἀριῦμῶ Ἐ 3 τῶν om. a 4 post οὖν add. τῇ οὐσία F 8 post εἴη 
addas τὸ εἶδος (ef. τ. 9) οὗ] οὐδὲ Ca γὰρ οῶμά ἔστιν im lac. om. C 10 zi] 

;F λέγωνται! zai C sig] ἐκ ΕῚ 13 sis (pr. L) € sis (alt. L) a 
16 αὐτῆς om. Ο l7 ἴδιον ztarcollL C ἕξ om.C 17.18 ἀποὺ. τῆς οὖσ. coll. C 

18 ἀπουδεῶομ. a — 19 δὴ] GE F ἐν μὴ colL ΕΒ 20 &ag.] 9opz ΕἸ 21 αὑτῇ om. 
Ca 22 τὸ (ante ἧττον) om. C 25 τὸ cuv. Paris. 2051: συν. τὸ CFa bz 
ace a 24 οὔτε qup] am οὐδὲ qup? 34. 25 ἐπειδὴ — διαφοραῖς post μόνῃ (24) 

transponas. 24 za: superser. C 25 τοῦτο FE 27 μὴ superser. ΕΣ 

28 & 

3l 

&pzp. C οὗ] οὐδὲ ὦ ὅπηρχεν ἃ 29 ἄλλο C 30 τὸ! τῷ F 

ἕχτον im lac. om. F ἔχεν] ἐχεξ F 989 σημ. τι coll F τὸ addidi 
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M 5 puso τὸ ἀποδοϑὲν ἴδιον, μιχρὸν ἐναλλάξαντες τὸ Ὁ μένον οὕτως εἴπωμεν 64r 

Seca δὲ ἴδιον eis xa siepe τῆς οὐσίας δοχεῖ εἶναι τὸ τὰ ὑπ᾽ αὐτὴν ἄτουα 

παρὰ μέρος τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχά᾽ - οὕτω γὰρ καὶ πάσης τῆς οὐσίας 

χατηγορηϑήσεται τοῦτο τὸ ἴδιον καὶ οὐδεμιᾷ τῶν ἄλλων ἁρμόσει: οὔτε 

5 γὰρ τὰ τοῦ ποσοῦ ἄτομα, τὰ δέχα εἰ τύχοι, οὔτε τὰ τοῦ ποιοῦ, οἷον τὸ 
5 —-— —- /C , uU , - ^ Ἂ » M ^ , 

£y τῷδε τῷ λίϑῳ λευχόν, παρὰ μέρος τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχά. | 

p.44310 Μάλιστα δὲ ἴδιον τῆς οὐσίας δοχεῖ εἶναι τὸ ταῦ τὸν θάν 
χαὶ ἕν ἀριϑμῷ ὃν τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχόν. 

- σ "Ev μὲν ἀριϑμῷ, ἵνα τὸ αὐτὸ φυλάττηται ὑποχείμενο 
* 

M 

SS c1 S D ὺ 
10 ἵνα μὴ js; v € ὅτάστασιν, E γὰρ AR ἀπὸ ue ii 1 LI e 

χείαν ὑπόστασιν, ὥστε vendo 
Lo 3x b ^ A -T Y ἊΣ EAR bi x ,F ^Y 6 δὲ Σωχράτης μένων sig xol 6 αὐτὸς ποτὲ TS boue γίνεται ποτὲ δὲ 
ψυχρός, xal ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. δεχτιχὸν δὲ τῶν ἐναντίων, ἵνα 10 

15 ἐνδείξηται en δύναμιν τοῦ τς μέρος epe τὰ ἐναντία: οὐ γὰρ εἶπε 
, ^ iJ δέχεσϑαι τὰ ἐναντία᾽ (ἦν γὰρ dv ἐν τῷ αὐτῷ τὰ μαχόμενα), ἀλλὰ ὃεχ- 

τιχόν, ἵνα τὴν δύναμιν, ὡς εἶπον, ἐνδείξῃ ται. ἐπὶ ὃὲ τῶν ἄλλων χατη- 
- »^* - ΄ 7 5 29 25 5 -» C» 3 3 σὰ δὶ 

γοριῶν οὐδὲν τῶν τοιούτων φαίνεται. ἀλλ ἴσως wn τις tt οὖν; xal ὅδε 1ὅ 
, 

ία 
΄ » TE - T ty - 

ὃ xópat δεχτιχός ἐστι uum τος ἢ ὃ χύχνος μελανίας: πῶς οὖν sins τῶν 
, * 30 ἐναντίων εἶναι δεχτιχόν ;᾿ ἀλλὰ E ὅτι εἰ μὲν εἶπε Mig τῶν ἐναντίων 

δεχτιχὴν εἶναι πᾶσαν οὐσίαν, εἶχεν ἂν λόγον ἢ ἀπορία χαὶ ἐπὶ χόραχος χαὶ 
b] M 4 4 ^ 9x ji ^ Ἂς , 9 p. " ^ , ! 

ἐπὶ ἄλλων μυρίων: οὐδὲ γὰρ τὸ φιυμύϑιον μέλαν γένοιτο dv μένον Ψιμ- 20 
, 2^ € - e -^ € , , P] σὰ 

υύϑιον, οὐδὲ τὸ πῦρ μένον πῦρ ψύξεως T, ὑγρότητός ἐστι δεχτικόν, οὐ τὸ ὕδωρ 

(ξηρότητος), οὐχ ἣ γῇ χουφότητος. νῦν δὲ οὐχ εἶπε πάντων ἀλλ ἁπλῶς τῶν 
25 ἐναντίων, ὥστε χαὶ ὁ χόραξ εἰ χαὶ wr, δέχεται λευχότητα ἣ ὃ χύχνος μελανίαν, 

»^ 5 b t £ ' , ^ , - 

ἀλλ οὖν ϑερμότητα xat ψυχρότητα ὀξχονται χαὶ ἄλλας ἐ ἐναντίας ποιϊητητας. 25 

2 τῆς κατηγορίας om. a 6 εἰσὶ C δεχτιχόν à post 9exc. add. ex 
Mare. 217 πρόσχειται τὸ παρὰ μέρος, ἐπειδὴ οὐχ ἅμα λευχαίνεται ὃ σωχράτης, οὐδὲ ἅμα 

νοσεῖ καὶ ὑγιαίνει. τὸ δὲ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τῷ ἀριϑμῷ πρόσχειται, ἐπειδὴ καὶ ὃ ἀριϑμὸς 
^! iJ , v ^ , 3 2 2 T - 2 - 2 UJ m - vM € , 

δέχεται τὰ ἐναντία, ἄρτιον xal περιττόν, ἀλλ᾽ οὐχ εἷς τῷ ἀριϑμῷ, ἀλλὰ εἷς τῷ εἴδει, ὁπότε 

οὐδὲ ὡς ἐν ἀριϑμῷ συνίσταται τὸ ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὕλῃ τῇ δυναμένῃ «al 

εἰς ἄρτιον xai εἰς περιττὸν διαιρεῖσϑαι. τὸ γὰρ πηχυαῖον ξύλον καὶ εἰς ἄρτιον διαιρεῖται καὶ 

εἰς περιττόν. χαὶ οἱ ἄρτιοι ἵπποι δύνανται περιττοὶ γενέσϑαι προσϑήχῃ ἑτέρου. «ai τὸ σῶμα 

δὲ εἰ xal δέχεται τὰ ἐναντία, οἷον λευχὸν καὶ μέλαν, ἀλλ᾽ οὐχ ἕν τῷ ἀριϑμῷ, ἀλλὰ τῷ εἴδει 

ἕν. ἀλλὰ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς λέξεως τῆς ἀριστολιχῆς σχοπήσωμεν τὸ λεγόμενον. a . γαρ Ί τΊ ζεὼς τῇ ptoc is τὴ με [9t . 

8 cà dp. F ὃν om. CF (ef. p. 11,25) post ὃν add. παρὰ μέρος a 9 μὲν 

γὰρ ἃ 10 ὑπὸ F ll τῷ] τὸ F 11. 12 oix.] ἰδίαν C 12 μετέβαλε ἃ 

15 δείξη ἃ 15. 16 οὐ —évavcía om. F 16 ἂν om. a τῷ om. CF pay.] 

δεχόμενα F 11 τῶν ἄλλ. δὲ coll. C 18 «ai om. C 20 δεχτ. εἶναι coll. C 

22. 23 ψιμύϑιον (ubique) C 22 γίνοιτο F 23 μένων (pr. L) F οὐδὲ τὸ ὕδωρ οὔϑ᾽ a 
24 ξηρότητος addidi 24. 25 πάντων ἀλλ᾽ ἁπλῶς τῶν ἐναντ. Paris. 2051: πάντως ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

τῶν ἐναντ. ἃ: πάντων ἐναντ. CF 25 alt. χαὶ om. € ἐπιδέχοιτο C 26 οὖν om. a 
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τ * - - * -, —— - ΄ «ὦ ΄ — 

χαὶ τὸ πῦρ οὖν εἰ xai μὴ δέχεται dot ἢ ὑγρότητα ἤ τι τῶν ξαυτῷ 64* 

ἐναντίων. ἀλλ᾿ οὖν δέχετα: τὴν ἐπὶ τὸ χάτω φορὰν βία, πεουχὸς ἐπὶ τὸ 

ἄνω φέρεσϑαι. τί ὃὲ ἂν εἴποιμεν περὶ ἡλίου xai σελήνης xai ἁπλῶς τῶν 
2 z e » m— 2 “- ΟὟ - 

οὔρανιων: ξχαστῶν 71αρ τοῦτων ἕν ὃν χαὶ ταὐτὸν τῷ dotium ὁμῶς τῶν 30 
΄ “ - - , » Ἂν. Σ - * ? - ΄ 

5 ἐναντίων οὐχ ἔστι δεχτιχόν, | εἰ uj τις ἐνταῦϑα τὰς ἀντιχειμένας λάβοι 65: 
΄ b - τ * 23 P - - 

χινήσεις, διότι φέρονται μὲν σὸν τῷ παντὶ τὴν dz ^ ἀνατολῶν; αὐτὰ i 
΄ ΄ * - , t 4 * * - 

χαϑ’ αὑτὰ τὴν ἐναντίαν. ἔστι δὲ xai ἐπὶ τῶν ἕπτὰ πλανωμένων λαβεῖν 
τ U ΡῚ - , 2 » »" . χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν νοτίων ixi τὰ βόρεια xal πάλιν ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὰ $ 

- » Σ * * Ψ ΄ ? - ν᾿ 

νότια λαβεῖν μετάβασιν xai Exi τὴν χατὰ τὸ ἀπόγειον αὐτῶν χαὶ ThE 
τ -* IT 

- 10 ἐναντίωσιν συνόδους τε χαὶ ἀποστάσεις αὐτῶν, ἐπὶ ὃὲ τῆς σελήνης xai τοὺς 

d ἀπλανῆ δοχξῖν τῶν 

RP 

" 2. m ? Ξ - 2 P pl E x φωτισμοὺς αὐτῆς χαὶ τὰς ἐχλείψεις, ὥς μόνην 
E T ws ΄ Y 

ἐναντίων ἀνεπίδεχτον εἶναι. ἄλλως τε φϑαάσαντες εἴπομεν ὅτι μύνῃ τῇ οὖ- 

σία τοῦτο ὑπάρχει, οὐ πάσῃ GE οὐδὲ γὰρ τοῖς εἴθεσί τε xai γένεσιν, 19 

ἀλλὰ τοῖς ὑπὸ ταῦτα ἀτύμοις. τὰ δὲ μοναδιχὰ οὐδὲ ὅλως γένους εἰσὶν T, 

15 εἴδους τινὸς ἄτομα, οἷον 6 ἥλιος xai $ σελήνη, xai ὃ οὐρανὸς δὲ ὅλος 

μοναδιχόν τί ἔστιν. οὐχ ἐλέγχεται οὖν ὁ ᾿Αριστοτέλους λύγος, xüv τὰ 15 
NN P , —- —- ΄ ΄σ * , 

οὐράνια μὴ εἴη τῶν ἐναντίων δεχτιχά- ὃ qàp λόγος περὲ τῶν ὑπὸ τὰ γένη 
* Σ ΄ ? ΄ * , € ἣν» 

χαὶ τὰ εἴδη ἀτόμων, οὐ περὲ πάσης οὐσίας, χαὶ ὅτι μόνῃ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρ- 
» * 

L 
— m - - 3 , 

χει τοῦτο, εἰ xal μὴ πάσῃ, χἂν μηδὲ τοῖς ἀτύμοις ἅπασιν Oxdoy. | 

30 

ρ [ z Φευδὴς 8 i E . i - | de z j* 

- - » , "τ . P 4 "age Wa * “ ^ ΄ 

οχεῖ εἶναι, οἷον εἰ ἀληϑὴς εἴη 6 λύγος, τὸ χαϑῆσϑα! τινας 
" , . -- € , * - ΡΣ) ^ "v 

ἀναστάντος αὐτοῦ ὁ αὐτὸς οὗτος λόγος ψευδὴς ἔσται. 

᾿Απορίαν τινὰ ἑαυτῷ ἐπάγει, ἣν εἰχὸς ἣν τινα ἀπορῆσαι, xai 
΄ A t 279 c 2€ δεολἤε να WeYemnne.- ^0 - —m- - I- 

925 ταῦτην ως οἷόν τῷ TV ἐεπιλύεξταει Ὑπορτξ 120 ἂν τις τ βονης τῆς 

l οὖν om. a εἰ xai] ἐὰν C δέχηται C $awcg scripsi: £v αὑτῷ EE αὐτῷ ἃ 2 ἔναν- 

τίων Laur. 12,1: ἐναντίον Fa: τὸ ἐναντίον C 5 χάνταυϑαα λάβοι] ἔχει F': λάβῃ a 
6. 1 αὐτοὶ δὲ xag αὑτοὺς CF 1 ταὶ οὁπι. ἃ S8 xai τὴν --- λαβεῖν (9) om. F 9 &à 

(post xat) eicias 10 αὐτῶν post τε coll. a 11 Sexe: F 12 εἶναι ἀνεπίδ. C- ἐναπόδεχτον 

εἶναι F εἴπωμεν Ἐ' (cf. p. 78,4) μόνη τῇ] μὲν τῇ F: τῇ μὲν a 13 ὑπ. τοῦτο coll. C 

14 ὑπ᾽ αὐτὰ ἃ γξη Ca 15 5 (utrobique) om. C zai (utrobique) om. F 7 om. € 

&Aoz;Ca [16 ἐλλέγχετο (sic) F ἀριστοτελιχὸς C 11 ἢ a(cfp.2,9) περὶ οπι. C 
18. 19 xai ὅτι---ὁπάργηῃ eicias 19 ὑπάρχει ΕἸ post ὑπάρχῃ add. ex Marc. 311 ὥς τινες 

ὑπέλαβον διὰ τὸν χύκνον χατὰ τὸ λευχὸν μὴ μεταβάλλοντα. χἂν γὰρ τὴν ἀντίϑεσιν ταύτην μὴ 

ἐπιδέγηται, ἀλλ᾽ οὖν ἑτέραν, ἧπερ εἴρηται, ἀντίϑεσεν δέχεται, τὴν χατὰ τὸ δἰ τὸν χαὶ ψυχρὸν χαὶ 

ξηρὸν xai ὅγρόν. ai δεύτερα: δὲ οὐσία: ἄτρεπτοι οὖσαι οὗ δέχονται τὰ ἐναντία. ὁμοίως xai τὰ 

- 

3 ΄ L4 N 1 2m - * σὺ 

οὐράνια ἄτρεπτα ὄντα, ἐφ᾽ ὅσον εἰσέν, ob δέχονταξ τὰ ἐναντία. ἀποροῦσ: δέ τινες ὅτι ὁ χαϑόλου 
- T r , * ΄ * E] e 

ἔσται, τῶν ἐναντέων δεχτιχός, cl δὲ μὴ τρεπτύς, λοιπὸν rc, ὅπερ ἄνβοωπος, εἰ μὲν τρεπτὸς οτος. BI τρξπτος 

ἄτοπον. χαὶ φαμέν, χατὰ μὲν τὰ συστατιχὰ αὐτοῦ μέρη. οἷον τὸ ζῶον τὸ λογιχὸν τὸ ϑνητόν, 

ἄτρεπτός ἐστιν. οὐδεὶς γὰρ ἄνϑρωπος ζῶον ὧν γίνεται ἄζωος ἣ Angie ὧν ἄλογος ἢ ϑνητὸς ἀϑά- 
- νατος. οὕτω γὰρ χαὶ πλάτων δοξάζει, xaT^ οὐσίαν μὲν ἄτρεπτον, xaT ἐνέργειαν GE τρεπτὴν εἶναι 

λέγων τὴ» λογεκὴν φυχήν. ἃ 30 μὴ ἄρα ἃ ἐνέστατο F: ἐνίσταται ἃ 21 τῶν &av- 

τέων εἶναι δεχτιχά Arist. τε om. Arist. 22 εἶναι ὅοχ. coll Arist. τὸ] τοῦ F 

29 λόγος om. € 34 ξαυτοῦ ἃ εἰχὺὸς} ἐχεῖνος F 25 ταύτην om. a ἐπιλῦσαι C 
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a 3t 

81 

οὐσίας φησὶ εἶναι ἴδιον τὸ ταὐτὸν xal ἕν ἀριϑυῷ οὖσαν τῶν ἐναντίων 65v 
? τιν ΄ 5. «4 iJ M e M , ^ e 5 a M M 

εἶναι δεχτιχήν: ἰδοὺ γὰρ xai ὃ προφοριχὸς λόγος xal $, δόξα ἕν χαὶ τὸ 

αὐτὸ υένοντα ogiets xai ψεύδους παρὰ wépoc εἰσὶ δεχτιχά: ὃ γὰρ 
, e UK , 2 "wl , 

λόγος 6 λέγων ᾿ Σωχράτης χάϑηται; εἰ μὲν c χοι χαϑήμενος ὃ Σωχράτης, 

σι 

L). IE es » eer SN ΄ » s ENS - Π ^N e. , ^C 

[^ TjUsUct, ανασταντος OS πάλιν αὐτοῦ ὃ αὐὗτος οὐτος "22008210. 0U.60t(. 0€ 

- eC AIR ΄ E 9 zi E x KR ΄ 5. Q7 
χαὶι T 60c0. Ti περὶ χα μένου Σωχράτους. ξι μεν τί /9* χαϑήυξνος. ὀρθῶς 

^ 

δοξάζει, ἀναστάντος δὲ αὐτοῦ T, αὐτὴ ψευδῶς δοξάζει. ὥστε 6 αὐτὸς λόγος 

δόξα ἕν xai ταὐτὸν μένοντα δεχτιχά εἰσιν ἀληϑείας χαὶ 
p 
D 

' ; M xai ἣ αὐτὴ 

ψεύδους. ἐπιλύεται οὖν τὴν ἀπορίαν διχῶς, χατά τε τὴν λεγομένην ἀντι- - 

E 

- 10 παράστασιν xol τὴν ἔνστασιν. ἀντιπαράστασις δέ ἐστι τὸ Nacibita σῦα! 
M » b] , ^ oA - σ M “τ 

μὲν τὴν ἀπορίαν δεῖξαι δὲ ὅτι χαὶ οὕτως ἔχουσα οὐδὲν λυμαίνεται τὸ λε- 
, »v ς 

γόμενον, ἔνστασις δέ ἐστι τὸ papae ὅλως τὴν ἀπορίαν δέξασϑαι. ἀλλὰ 
΄ , ΄ E - 

ἀνατρέψαι αὐτὴν ὡς οὐχ οὕτως ἔχουσαν ὡς ἠπορήϑη. xol πρῶτον piv 

Τὸ 

20 

o^ 
“9 

90 

ἐπιλύεται διὰ τῆς | ἀντιπαραστάσεως λέγων οὕτως: εἰ δέ τις xal 06r 

15 τοῦτο παραδέχοιτο, ἀλλὰ τῷ γε τρόπῳ διαφέρει" τὰ μὲν γὰρ 
ἐπὶ τῶν οὐσιῶν αὐτὰ μεταβάλλοντα Oc: uer τῶν ἐναντίων ἐστί: 
νυχρὸν γὰρ ἐχ ϑερμοῦ γενόμενον μετέβαλλεν (ἠλλοίωται γά sedo £p! Ἱξνόμε μετέβαλλεν (ἠλλοίωται γάρ 
xat μέλαν ἐχ λευχοῦ xal σπουδαῖον ἐχ φαύλου. ὡσαύτως ὃὲ xal 

o e? [0 Pad Oo. -— o fa N S2 amd o ^ συν QS 2 c el S Ἔ « (0^ - Sg. bd - 
E] 

1 
E] 20 τίων᾽ δεχτιχόν ἐστιν. 

πάντῃ πάντως διαμένει, τοῦ δὲ πράγματος χινουμένου τὸ ἐναν- 
^ , Ἁ , ^ ' , ἐξ. 

τίον περὶ αὐτὰ γίνεται. εἰ δὲ χαὶ συγχωρήσομεν, φησί, τὸν λόγον 
- P] , cv ^ , 3 3 - ' ΑΝ 5 Ἁ , mM , , 

ὧν ἐναντίων εἶναι δεχτιχόν, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τῇ οὐσίᾳ 
' 

Ἂ M 5 ^ — , ^ Ms 

γΐεται xat ἐκ λευχῆς μέλαινα, xol ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐναντίων ὡσαύτως: ὃ τὸ c i 
WX T SY , - ' - - Y 
οξ Λογος EIER u.zvmavy τῷ το T po u.a. χινηϑῆναι τὴν ar ἡϑειαν n το 

[0] C e [SJ UL νυ e (D. (v 
A , e , , 

ατο Σωχράτους γὰρ χαϑεσθέντος ὃ λόγος ὃ λέγων αὐτὸν 

e , ς οι , 3r bs ΄ ^ UE 

ὃ χινούμενος, ὁ δὲ λόγος ἀχίνητος μένει. χαὶ εἰχότως: 7 γὰρ dfi 
M b! NEM S Me » - , 5 M , , €- 30 xai τὸ ψεῦδος οὔτε ἐν τοῖς λύγοις ἐστὶ μόνοις οὔτε ἐν τοῖς πραγμασι 

» » M ’ Ἃ , iJ ec 

τῇ ἐφαρμογῇ τῶν λόγων πρὸς τὰ πράγματα ὥσπερ γὰρ 7 
[d FN 5 -ὋὉ P » * - e ΄ *, 2 

ὑπόδεσις οὔτε ἐν τῷ ποδὲ μόνῳ ϑεωρεῖται οὔτε ἐν τῷ ὑποδήματι, ἀλλ 
΄ ^ FUN - we ^3. 7Q 

s. E a A CO MU A ORG EC TIS SO TIED IS MET C IRE NN SMS ἔἕξεται τὰ &vaytía: ἣ μὲν γὰρ οὐσία αὐτὴ χινουμένη ἐκ ÜspuZc Ψυχρὰ 8 

ὃ 
χαϑήσϑαι ἀληϑὴς γίνεται, ἀναστάντος ὃὲ ψευδής: ὥστε Σὠὐχράτης ἐστὶν 5 

10 

925 

2 ] [4 ^ , 2 
£v τῇ ἐφαρμογῇ τοῦ UTno0 us Spas. τὸν e οὕτω xai ἢ ἀληῦεια ἐν 66v 

1 post φησὶ add. δεῖν ἃ 2 εἶναι om. C δεχτιχόν CF post δόξα add. ὧν ὃ μὲν 

λόγος ὅ τε προφοριχὸς ὅ τε EI ποσὸν ἡ δὲ δόξα ποιόν ἃ ὃ παρὰ μέρος post 

δεχτ. coll. C: om. ἃ 4 χαϑεζόμενος F 6 (ante σωχρ.) om Fa 

9 οὗτος Ψ.] ψευδῶς δοξάζει F 1. ὃ ἡ αὐτὴ ὃ. καὶ ὁ αὐτὸς À. coll. Ο 10 τὴν 

om. € δὲ] μὲν οὖν ἃ 12 μηδὲν ἃ δεξ. τὴν ἀπ. eoll. C 

18 οὐχ] μὴ a li μετέβαλεν C Arist. 19 ἑχάστου ἃ αὐτῶν C Arist. 

19. 20 τοῦ ἐναντίου C: γαντίον FE 23 οὐχὶ ἃ 25 ἄλλων] λοιπῶν Ca 

21 χαϑεσϑῆναι C 3 ὥσπερ yàp] ὥσπερ C: ὡς γὰρ F 93 post ἐφαρ. add. 

τῶν λόγων πρὸς τὰ πράγματα del. F οὕτω xai om. F 

Comment. Arist. XIII. 1 Philop. in Cat. 6 
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δόξης ἐροῦμεν: xal γὰρ χἀχείνη ἀχίνητος μένουσα τοῦ πράγματος χινη- 66v 

ϑέντος ἢ ἀληϑὴς T ψευδὴς λέγεται. ὥστε τῷ τρόπῳ ἴδιον τῆς οὐσίας 5 
2 M - 5 lj , [4 9 ον 2 2 3^ ' à Y4* ἐστὶ τοῦτο: ἄλλῳ γὰρ τρόπῳ T, οὐσία τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχὴ xal ἄλλῳ 
ὃ λόγος xol ἣ δόξα. 

5 ρ. 4.04 Εἰ xaí τις ταῦτα παραδέχοιτο, τὸν λόγον καὶ τὴν δόξαν 
δεχτιχὰ τῶν ἐναντίων εἶναι. 

Καὶ οὕτω μὲν διὰ τῆς ἀντιπαραστήσεως. διὰ ὃὲ τῆς ἐνστάσεως οὕτως 
V 

2 , M 3 , 

ἐπιλύεται τὴν ἀπορίαν" 

ν.405 Οὐχ ἔστι δὲ ἀληϑὲς τοῦτο. 10 

10 Τοῦτ᾽ ἔστιν οὐχ ἀληϑές ἐστι τὸ λέγειν τὸν λόγον ἣ τὴν δόξαν δέ- 
hj 2 Ἁ , [s - Ἁ 5^5 e ^4. WS MA. Ld , - 

χεσϑαι xà ἐναντίχ: ἁπλῶς γὰρ οὐδὲν ὑπ οὐδενὸς nuts 6 λόγος χινεῖται 
E [s - 7» σ , Ἃ PP A IS A - 2 d L4 τ z *, , 

οὔτε ἢ δόξα. ὥστε οὐχ dy εἴη δεχτιχὰ τῶν ἐναντίων: T, μὲν γὰρ οὐσία 20 
& ἐναντία τὴν χατὰ τὸ ποιὸν χινεῖται χίνησιν, ταῦτα Oi 

τέρου χινεῖται" οὔτε γὰρ ὃ λόγος αἴτιος τοῦ μεταβάλλειν 

15 τὸ πρᾶγμα xai εἰς τὰ ἐναντία es οὔτε τὸ πρᾶγμα m £y ene 25 

χεχίνηχέ τι 20 λόγου: ὃ αὐτὸς γὰρ ἔμεινε λόγος ἀχίνητος᾽ οὐδὲ γὰρ πέ- 
πονϑέ τι" τὰ γὰρ ὃ πος ενα τὰ ἐναντία τ: (πάϑος γάρ ἐστιν ἣ εἰς τὰ 

ἐναντία MUS τὰ δὲ πάσχοντα xtys 

λόγος οὐχ ὗπο e vet, ἀλλ ἅμα τῷ ῥηϑῆναι xoi 30 

hy ΄ A , ΄ 2 

τὸ πάϑος γὰρ χίνησίς ἐστιν. 

εἰ τοίνυν ὁ προφοριχὸ 

ἢ ὃν πῶς κινηϑήσεται:), εἰ 61r ΡΩΝ z 
u 
c ba] S2 c 

πος 
cl e 

- T3. At) "E 
* 

20 ἔφϑαρται., Sm ὅτι οὐδὲ 

uj χινεῖται, οὐδὲ πάσχει, εἰ μὴ ἜΝ οὐδὲ τὰ ἐναντία ἐπιδέχεται, ἀλλ᾽ 

εἰ ἄρα, τὸν αὐτὸν τῷ εἴδει λόγον φήσομεν ἐπι Dm & ἐναντία xal οὐ 
τὸν αὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ. ὡσαύτως δὲ xai ἐπὶ τῆς δόξης ἐροῦμεν. 5 

[C b ^ y m 9 p.4»17 Ὥστε ἴδιον ἄν εἴη τῆς οὐσίας τὸ 
' 

B 

25 ἀριϑμῷ ὃν χατὰ τὴν ἑαυτῆς μεταβολὴν τῶν 

, c , - 5 ^ 

xttx0c, ὅτι μόνῃ τῇ οὐσία τοῦτο 10 7E (0. x iz x e^ m e 
- 

eo wW) εὶ δι «€ (Q» - Ὡ τ e c & x QW [e] e τω» e? [0] 

1 χἀχεῖ F 2. ὃ 7, ἀληϑὴς--- τὰρ τρόπῳ om. F 9 τοῦτό ἐστιν coll. ἃ 5 el 
δέ τις ἃ: cl δέ τις xai Arist. ὅ. 6 τὴν ὃ. xal τὸν À. φάσχων τῶν ἐν. δεχτιχά Ε' 

6 post εἶναι add. οὐχ ἔστιν ἀληϑές τοῦτο ἃ 8 ἀπολύεται Ο 10 ἀλήϑεια C 

12 post οὔτε add. πάλιν C post ἐναντ. add. μηδενὸς ἐν αὐτοῖς γενομένου πά- 

ϑους ἃ 10 ἔμενε Ο 20 μὴ ὃν γὰρ coll. C 21 εἰ μὴ πάσχει om. C 

22 εἴ ἢ F 24 τῆς οὐσίας ἂν εἴη φησὶ a: ἂν οὐσίας εἴη Arist. 25 αὐτῆς CF (εἴ. 

p. 83,1. 2) 25. 26 δεχτ. εἶναι τῶν ἐναντ. (τῶν ἐναντ. elvat δεχτ. a) κατὰ τὴν ἑαυτῆς 

μεταβ. ἃ Arist. 20 δεχτιχήν F 



PHILOPONI IN CATEGORIARUNM c. 5. 6 [Arist. p. 4017. 20] 83 

ὑπάρχει. χαὶ χαλῶς προσέϑηχε χατὰ τὴν ἑαυτῆς μεταβολήν’ ἐχεῖνα 67: 
γὰρ οὐ χατὰ τὴν ἑαυτῶν μεταβολὴν ἐπιδέχονται τὰ ἐναντία, ὁ λόγος 
φημὶ xai ἢ δόξα, ἀλλὰ τῷ τὸ πρᾶγμα μεταβάλλεσϑαι, f, δέ γε οὐσία αὐτὴ 
χατὰ τὸ ποιὸν μεταβάλλουσα δεχτικὴ τῶν ἐναντίων γεγένηται. 15 

5 Περὶ ποσοῦ. 

p.420 Τοῦ δὲ ποσοῦ τὸ μέν ἐστι διωρισμένον τὸ δὲ συνεχές. 20 

Τίνος μὲν ἕνεκα ἣ οὐσία πασῶν τῶν χατηγοριῶν προτέταχται, ἤδη 
φϑάσαντες ἀποδεδώχαμεν., δευτέραν δὲ ἔχει τάξιν ἐν ταῖς χατηγορίαις τὸ 
ποσὸν Ot αἰτίας πλείους, x«i πρῶτον μέν, ὅτι ἐν τῷ περὶ τῆς οὐσίας 

10 λόγῳ ἐμνήσϑη τοῦ ποσοῦ, ἔνϑα ἔλεγεν οὐχ ἴδιον τῆς | οὐσίας εἶναι τὸ prov. 67v 
ἐναντίον εἶναι αὐτῇ, ἐπειδὴ χαὶ τοῦ ποσοῦ (ἵνα οὖν μὴ ἐπὶ πολὺ ἐάσῃ 

ἡμᾶς ἀγνοοῦντας τὴν τοῦ ποσοῦ φύσιν, ἐπίτηδες εὐϑὺ 
^ wv 

"TE {) c1 Sg τὴν οὐσίαν 
bi M , , - NEZ. MN, er 5 - , - 

τὸν περὶ τούτου λόγον ποιεῖται), δεύτερον δέ, ὅτι χαὶ ἐν τῇ φύσει τῶν 

ex πραγμάτων δευτέραν ἔχει τάξιν τὸ ποσόν: ἢ γὰρ πρώτη ὕλη, ὡς πολλάχις 

15 εἴρηται, ἀσώματος οὖσα xal ἀνείδεος xal ἀσχημάτιστος πρότερον ἐξογχω- 
ϑεῖσα τὰς τρεῖς διαστάσεις δέχεται xol γίνεται τριχῇ διαστατόν, ὅ φη- 

σιν ὃ ᾿Αριστοτέλης δεύτερον ὑποχείμενον, εἶθ᾽ οὕτως δέχεται τὰς ποιότης 10 

τας xal ποιεῖ τὰ στοιχεῖα, ὥστε τρίτην τὸ ποιὸν ἐν τοῖς οὖσιν ἔχει τάξιν, 15 

τετάρτην ὃὲ τὰ πρός τι' τὰ γὰρ πρός τι σχέσις τίς ἐστιν ἑτέρων χατη- 
30 Ἰοριῶν, ὁ δὲ τόπος xal ὃ χρόνος χαὶ τὰ λοιπὰ ἀπὸ τούτων σεσύληχται. 

τρίτη δὲ αἰτία, ὅτι ἐπειδὴ διῃρεῖτο ἣ οὐσία εἰς τὴν πρώτην xoi δευτέραν, 90 

τὸ δὲ πρῶτον x«i δεύτερόν ἐστι τοῦ ἀριϑμοῦ, 6 ὃὲ ἀριϑυὸς τοῦ ποσοῦ, 

εἰχύτως μετὰ τὴν οὐσίαν τέταχται τὸ ποσόν. χαὶ ἄλλως αὐτὸ τὸ ζητεῖν 

1 αὐτὴν C: αὐτῆς F (sed cf. v. 2 ἑαυτῶν) 9 φησὶ ἃ 4 post γεγένηται add. ἕν 

δὲ ἀριϑμῳῷ εἶπεν, ὅτι δεῖ τὸν ἀριϑμὸν ὡς ὕλην vocioüat χαὶ περὶ ταύτην γίνεσϑαι τὰς ἐναντιό- 

τητας, ἤγουν περιττῶν xal ἀρτίων ἃ 9 tit. περὶ τοῦ ποσοῦ C 6 συν. τὸ δὲ 

διωρ. coll. C ( μὲν οὖν C 9 πρώτη C: πρώτην F 10 ἔλεγεν] p. 9»27 

ἴδιον δὲ C post οὐσίας add. δοκεῖ C 11 αὐτῇ elvat coll. C 13 mot- 

εἴται ^. coll. ἃ δευτέραν F xoi om. à 14 τάξιν ἔχει coll. C 

15 εἴρηται] p. 65, 10 sq. 16 post ἐξογχ. add. ποιοῦται xol a τριχῆ om. F 

l7 ó om. F δεύτερον bmox.] cf. Metaph. A 6 p. 1016220.23 ὃ p. 1017^24 

17.18 post ποιότ. add. καὶ γίνεται σύνϑετον a 18 ὥστε τρίτην τὸ ποιὸν ---ἔχει] οἷον τὸ 

τριχῇ διαστατὸν δεξάμενον ϑερμότητα χαὶ ξηρότητα γίνεται πῦρ, Ψυχρότητα δὲ καὶ ὑγρότητα 

γίνεται ὕδωρ, καὶ τἄλλα ὁμοίως. εἰκότως οὖν δευτέραν τάξιν ἔχει ἐν τοῖς οὖσι τὸ ποσόν. τὸ 

δὲ ποιὸν ἐν τοῖς οὖσι τρίτην ἔχει ἃ 19 ἑχατέρων Ca 19. 20 post χατηγοριῶν 

add. xai διότι τῶν ἄλλων ἀναιρεϑέντων ἐπινοήσαις ἂν quatxóv σῶμα, διαστάσεως δὲ μὴ οὔσης 

οὐδὲ σῶμα ἐπινοήσαις ἃ 20 alt. ὁ om. CF 2] διαιρεῖται a τὴν δευτ. à 

22 alt. τοῦ om. F 29 ἄλλως τε δὲ xal C χαὶ ἄλλως —" Aptoz. (p. 84,4) eicias 
e 
65 
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- - - , ΄ - LU Ξε 

ποτέραν Osi τῶν χατηγορίωῶν προτερᾶν τετάχϑαι T, δευτέραν τοῦ ποσοῦ 67 
LJ 

v 

^ “ὍΝ ΄ σ΄ - Hes — A — - - ^ 3 - - 2 

ἔστι. πάλιν 6 τοῦ σώματος ὅρος τῷ ἀριϑμῷ προσχέχρηται (τῷ γὰρ τριχῇ 
S ES * , ΟῚ ΄ ΄ ὌΝ , ENMCT um - (pes ^ 0 

διαστατῷ). τὸ Oz σῶμα οὔσια ἐστιν, 6 65 gpt ιϑμὸς τοῦ ποσοῦ. ὥστε διὰ 95 
- “- * -— 8 

πάντα εἰχύτως δεύτερον τὸν περὶ τοῦ ποσοῦ ió ov ποιεῖται ὁ ̓ Αριστοτέλης. 
» M Η * , ' ^ ET Too Ζ 

Διαιρεῖ δὲ τὸ ποσὸν εἰς τὸ συνεχὲς xal τὸ διωρισμένον. συνεχὲς δέ 
i 

- 
- 

“ * b d * , e [4 ' * Me “ - 

ἐστι ποσὸν τὸ ἔχον τὰ μόρια ἡνωμένα χαὶ συμπεφυχότα πρὸς ἄλληλα, 80 
^ ΄ ^ 2 » ΄ a y iet ^t LA E. ΄ 

οἰωρισμξνον OZ τὸ ἐναντιῶς | £/0V. λξγῷ ΤῊΣ τῇ ? ἔχον τὰ μόρια ort ἡμένα 658r 
L - 

TA - - * , * * ^ 

ἀλλήλων. τοῦ ὃὲ συνεχοῦς πέντε φησὶν εἴδη, γραμμὴν ἐπιφάνειαν σῶμα 
, - b3J ^ , -F ^ « -" -ν 

τόπον χρόνον, τοῦ ὃὲ διωρισμένου δύο, py χαὶ λόγον. Ost δὲ διὰ 

LI 

΄ * - 5 a T4 34390 ΨΦ * 

doc ἐπ ὃξ σῶμα ἢ iso ἐστὶν ἢ ἄπειρον. ἀλλ᾿ ὅτ' μὲν οὐχ 
΄ E - -Ὀ 5 ΄ LT 4 , * - sÉ Ta c. 

ἄπειρον, δέδειχται ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσε! τῷ φιλοσόφῳ, οὐχοῦν ἀναγχη 
- ΄ E RÀ $m x ^ ΄ 

πᾶν σῶμα πεπερασμένον εἶναι, εἴπερ ἐδείχϑη μηδὲν ἄπειρον εἶναι δύνα- 10 
Ü ^w ΄ CC D ME ἐπ e " 28 Ω͂ » 3 ᾿ * 

aiat. το O&£ πεπεράσμξνον ὑπὸ περάτῶν περατοῦται" ξτερῶν O09 εότι τὸ 

H * , * ι *, ΄ - , , L4 - 

πέρας παρὰ τὸ περατοῦμξνον, ξεπε: αἀναγχη T ἀμφότερα 5 «E009. χαλεῖν Ti 

- ΄ ΄ , ^ ' , $ , 1 οἱ C 

αμ 20205. περατουμενα et γᾶρ τὸ μὲν εστι περὰς τὸ ὧξ περατούμξνον; 15 

* * ^ * p - "m τα - a - e ER P] c * ? ΄ 

ταὐτὸν ὃὲ τὸ πέρας τῷ περατουμένῳ χαὶ οὐχ ἕτερον, ἀνά P τὸ &ipnuzyov 
2» - ΄ Hn £a WS LR -—— Ó ΞΡ E -26 ? frt 
dxokooüsiv* ὡς τὰρ ὃ Σωχράτης χαὶ 1 τούτου εἰχῶν ἕτερα ὄντα οὐ ταῦτά 

ράτους ἢ ἀμ- 
; s HN E LANCE USES 

φότερα Σωχράτης), οὕτως xut ἐπὶ τοῦ πέρατος ἔχε! χαὶ τοῦ περατουμένου" 30 
P. ' ΄- cz Ls "A d , ? " 

ἐπειδὴ ἕτερα ταῦτα εἶναι ὥμολογηται (ἕτερον γάρ ἐστι τὸ περατοῦν xai 
ΕῚ , * - 9 ΄ 5 ΄ - 

ἕτερον τὸ περατούμενον), ἀνάγχη μὴ εἶναι ταὐτά. εἰ τοίνυν τὸ σῶμα 

-- cr cns eh oA » t. CENE TE IE SATB AUR 
ἔχε: τρεῖς διαστάσεις, τὸ τοῦτου ἄρα πέρας οὐχ ξξε: τρεῖς: ἢ οὖν δύο T, 

9 * *- » '* ,^ * 

uígy. ἀλλὰ μίαν μὲν ἀδύνατον: οὐ γὰρ mspacogs: χαϑόλου αὐτὸ τὸ 
Ξ ΣΟ τ τὰ ΧΟ ΠΕΓΟΞ ΘΙ ω" ει ευ σὸν. πες - 

σ "6. Oct O& τὸ πέρας pude aot zb 2.9. τίζειν zemuUszy τὸ T EDAa 60! gyoy* 25 

—- 

D * L * 3 

- MC c1 ZR ΞΟ herd - Ec ue o. 
Gua ὧπὲερ εστιν ἢ Ξπιράνξισ πξρὰ τοῦσα τὸ σῶμά χα! περ! 192420053. 30 

E - * b! Lm A Ξ, ^ Peu , ΦΥ͂ m Ld - *, L4 * 

χατα τε | unzos χα! πλατὺς. Ἐπειοῦ ΟΞ 0OU06£ αὐτῇ P3 αναγκη xat 68* 
* f L 4 Ε- A row D E. T4 : 2 — - - r ΕΝ rod E - ^ 

το ταῦυτὴς περὰς χατὰ τῶν zt 91nUzv6y zu τοῦ σώματος λό 10" μια οιἰαστα- 

r, ^ , , - * » 

ς λείπεσϑαι. ταύτης οὖν χατά τε μῆχος χαὶ πλάτος ϑεωρουμένης 

6 ante ποσὸν add. τὸ ἃ 8 συνεχοῦς ποσοῦ à 
Qus. ἀκρ.] l' 5 p. 20453 sq. 14 ἐδείχϑη μὲν F 14. 15 

15 ὑπὸ πέρατος a ápa] δὲ C 16 παρὰ] περὶ F ἐπεὶ] εἰ γὰρ μὴ 
ἦν ἕτερον ἀλλὰ ταυτὸν τό τε πέρας xai τὸ περατούμενον C pr. ἢ] ἦν ἃ 

19 ἐπαχολ. ἃ 20 ἐστιν] εἰσιν ἃ εἰχὼν ἃ 21 alt. τοῦ om. F 

22 ante ἐπειδὴ add. ἀνάγχη μὴ εἶναι ταυτά ἃ ἐπεὶ δὲ Ε ταῦτα post 

ὧμολ. coll. ἃ 22. 23 ἕτερον γὰρ — ταὐτά om. ἃ 25 αὐτὸ xai. 

coll. € 29. 30 ὥστε ---σώματι eicias 29 μιᾶς F: μιᾷ διαστάσει a 

99 τε om C 

: 

ιαιρεῖτα! F 

vy. εἶναι coll. a 

11 τὰς om. a 15 ἐν τῇ 

ὃν 



3T , B ' 1 - , σε ὃ ΄ 
ἐχεῖνο μίαν τὴν χατὰ τὸ μῆχος μόνον ἕξει διάστασιν. 
E 1 OPES T , ee ce ἡ ταύτγε ὅγε [pxppy, μῆκος οὖσα ἀπλατές, ὡς xal ὁ ταύτης ἔχει ὁρισυός. 

ποὺ χαὶ 3 γραμμὴ πεπερασμένη ἐστίν, ἀνάγχη τῷ αὐτῷ 

ταύτης πέρας μιᾷ διαστάσει αὐτῆς Àc 
Χ 

τοῦτο ὃ (O0. 0). Q el x E) c [^] 
4 

v » ΝΑ ND 

ἐπειδὴ ὃέ 6 

ῦ λόγῳ χαὶ τὸ 
, (x ΄ - , 
ἱπεσϑαι. ταυτὴς οὖν χατὰ wn*zos μη- 

e 

5 vov S τὸ πέρας ταύτης ἀδιάστατον ἔσται παντελῶς, ὅπερ ἐστὶ 10 
αἱ 

αἱ τὸ σημεῖον. διόπερ x 
- ΄ 57D οὗ μέρος ἐλευ : 

-Ὁ , ? » ^ 

uTyxoc ἀπλατές, P εστι τοῦτο xal 

10 οὐσι σαφῶς xol ot διορισμοὶ τῶν π 
νων: τοῦ γὰρ ἡλίου εἰς EBORE εἰ 

, ΄ *, », 

φέρε φωτίζοντος, ἀνάγχη τὸ διορίζ 

ὃ , T, 

δριζόμενος αὐτὸ ὁ γεωμέτρης φησὶ ᾿ σημεῖόν ἐστιν 
D 

, , ^ / ^ £P ΄ 

μετέρας τυγχάνει διανοίας τὸ εἶναί τι 
σει τῶν πραγμάτων, δειχνύ- 

εφωτισμένων τόπων ἀπὸ τῶν ἐσχιασμέ- 15 
, 

τύ χοι. προσβάλλοντος χαὶ p € τούτου 

ἴον μεταξὺ τοῦ πεφωτισμένου x«l τοῦ 
ἐσχιασμένου τόπου μῆχος εἶναι ἀπλατὲς μόνον" εἰ γὰρ ἔχει πλάτος, ἢ πε- 
φωτισμένον ἐστὶ τοῦτο πάντως 7 ἐσχιασμένον: οὐ γάρ ἐστι τούτων μεταξύ 20 

15 τι. ἀλλ᾽ εἰ μὲν εἴη πεφωτισμένον, τῷ πεφωτισμένῳ συνταγήσεται, εἰ δὲ 
ἐσχιασμένον, τῷ ἐσχιασμένῳ. ἀλλὰ μὴν ἐναργῶς δρᾶται μεταξὺ γραμμή, 
ἥτις χατὰ μῆχος ἐπιτεταμένη μόνον διορίζει τὸ ἐσχιασμένον ἀπὸ τοῦ πε- 35 

φωτισμένου᾽ εἰ γὰρ διώρισται ταῦτα ἀλλήλων, ἀνάγχη εἶναί τι παρ᾽ αὐτά, 

τὸ διορίζον αὐτά, ὕπερ οὔτε τ τισυένον παρ αν οὔτ᾽ ἐσχιασμένον οὐδὲ 

διορισμὸν τοῦ | πεφωτισμένου τε xat 

νον ἀπλατές, ἥτις ἐστὶ γραμμή. χαὶ 

ἴσχει τῆς γραμμῆς, ὁπηνίχα τὰς ὃ 
25 λαμβάνομεν ἄνευ πλάτους), πάλιν ὃὲ αὖ τῆς ἐπιφανείας ἔννοιαν, ὅταν τὰ 5 

M 

p ἢ ἐσχιάσϑαι ἀνάγχη. οὐ- 
ὥ 

Pl ΄ - - , 
ἐσχιασμένου τόπου μῆχος εἶναι Mó- 69r 
ἢ χοινὴ δὲ συνήϑεια φυσιχῶς ἔννοιαν 
(QN δοὺς υετρῶμεν (μόνον γὰρ τὸ ΕΣ 

, 

- ^ , - ἣν Ν Ἃ 

χωρία μετρῶμεν: τὸ piptos γὰρ αὐτῶν xol τὸ πλάτος μόνον πρθολον δύ: 

usüg. ὅταν δὲ τὰ φρέατα μετρῶμεν 

σώματος λαυβάνομεν ἔννοιαν μετὰ 

use παραλαμβάνοντες. πάλιν οὖν 

30 πεπέρασται, ἀνάγχη πᾶσα xai τὸ ταύτης πέρας μιᾷ 
4, ^ 

ὃ τ 

τόν ἐστιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ σημεῖον. διὸ xol οὕτως αὐτ 

' Α ,F^ - 

χαὶ τοὺς τοίχους χαὶ τὰ ξύλα, τοῦ 

τοῦ υήχους xal τοῦ πλάτους xal τὸ 
" 2 2 M. » 1 ' εἰ ἢ γραμμὴ οὐχ ἔστιν ἄπειρος ἀλλὰ 10 

, rc , 

δρίζονται οὗ μέρος 

7 ῦτα ἀλλήλοις 15 

] τὸ om. € μόνην F i om. € 2. ὃ ἐπειδὴ δέ που] ἐπεὶ δὲ a; seribas 

ἐπεὶ δὲ δήπου 4 αὐτῆς] ταύτης F τὸ μῆκος 5 ἔσται] ἐστι Fa 

6 διὸ Ca αὐτῶ F 8 copy. τῆς Tj. coll. C zt] 10 à 10 xat om. Ca 

11 προβάλλ. F: προσβαλόντος a 11. 12 μέρος --- φωτίζ. μέρος μέν τι φωτίζοντος μέρος 

δέ τι σχιάζοντος C 12 φωτίσαντος Fa διοριζόμενον C: διωρίζον F 

post μεταξὺ add. τε χαὶ C 13 μόνον ἀπλ. coll. ἃ n παντ. τοῦτο coll. a 

συνεσχ. à 15 τι ante τούτ. (14) coll. a 11 ἐπιτεταγμένη a ἐσχοτισμ.. ἃ 

18 αὐτά om. C: ταῦτα ἃ 19 «ó om. F ὑπάρχει ἃ οὐδὲ} οὐ 

γὰρ F 20 ἔχον ἢ] ἔχει ὃ ἃ 22 τε om. ἃ 28 ἥτις] ὅπερ ἃ 

24 ἔχει F er a 25 αὖ di τῆς C: αὐτῆς ἃ 29 δ᾽ οὖν 8 

92 6p. αὐτὸ coll. ἃ . 80,1 ἐφεξῆς — χείμενα om. F 
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* - * 

zíuzyg. xai xaX σύνϑεσιν Oi τὸ αὐτὸ τοῦτο δείξομεν πάλιν. τὸ γὰρ 69: 
΄σ .- ΄ * ΄ ki * , ? —- -- 

σημεῖον ῥυϊσχόμενον ποιξὲ τὴν Ἰραμμὴν" ἀρχὴ Yap ἔστι τῆς Ἰραμμης, 
“". -- ΄ * * ΄ - ΄ - v -o-— 

ὥσπερ τὸ νῦν τοῦ χρόνου xai τὸ χίνημα τῆς χινήσεως. οἷο χαλῶς φησιν 
Σ LE T * - - “τ Fr ΄ - τ * - * * 

[gy ταῦτα ἀλλήλοις, τὸ τε σημεῖον xat τὸ νῦν χαὶΐ τὸ 39 
΄ e r * —- * * - Rl - - T 

xt"rua* ὧν γὰρ λογὸν Ξχξ' τὸ σηξιον πΡΌΞ τὴν τον aoyT ον "puu- 

- ,»- ΄ $ 4 »w * ν᾿ -— * * , *^ * 

μῆς ἀδιάστατος, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει xut τὸ νῦν πρὸς τὸν χρόνον xat τὸ 
, * T "v — T7 * Lf Qu LEE! 

χίνημα πρὸς τὴν χίνησιν ἄρχαι! ὄντα xy | αὐτὰ ἀδιαστατοι. Ἢ 6c 
» - * , 1 * ? ΄ e » "a 

τραμμῆὴ sic πλάτος χινηϑεῖσα ποιξξ τὴν ἐπιφάνειαν, αὕτη 6e εἰς βάϑος 5 

χινουμένη ποιξξ τὸ σῶμα. χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ γνωρίζειν ἥμας τί 

- 

i 

E 

τέ ἐστι qdpaugy xdi ἐπιφάνεια χαὶ σῶμα. 
7" * - - -"-ι ΄ * * r 2 - LI 
Ὅτι δὲ ταῦτα συνεχῆ: Unkov- συμπέφυχε τὰρ τὰ μύρια αὐτῶν xni 

7m * ΄« κ.«ἍἶΥ« ΄ νον τς ΄ Y: * d 4 PA E -— ^ 

eut πρὸς ἄλληλα. 6 δὲ τύπος xdi 6 χρύνος οὐχ οἴχοϑεν ἔχει τὸ Güv- 39 
F- ap ELI: 

ἔς. διὸ χαὶ 6 À : e] [21 εὶ e (d " RT "n E] 4 παριϑυτ σάμενος τὰ πρότερ πα, τὴν 69: zaotuuT σ1ὶ DS τ ποῦτξο τρία, zn 

. * ΄ L - E - κα - - - *»- »w 
1pzuuTy την Ξπιφαύξιαν τὸ σῶμα. ὡς απὸ ετεῦας ΟΞ exar ELE 

- 

- * - ΄ ΣΝ * Lo - gu. acc * b. 4 € ? ΄ 

oz παρᾶ ταῦτα ypovos χαὶ τοπος, ὡς ZXztyoy μὲν οἰχοῦξν Ξχοντῶν 
D - - 

* ΄ ΄ -- ? m€N € z 213 3? ΣΡ [ 4T 4 Σ - ΄ * 2 ΄ 4. 

τὴν σύνξ zum. τούτων 6z οὐχ οἴχοῦξεν ἀλλ εξ Ξτξοῶν αἰτιῶν" o yap ypo- 9 
EE : - ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ T * 

νος οὐδὲν ἕτερόν ἔστιν T, μέτρον χινησεῶς" Tuzpay dp φαμεν ctygt τὴν 
- - - "-" «ὦ - - - - νυ m - er * ΄ὔ - — 

απὸ UGwi:oMO) ἐπὶ ἀνατολῶς παλιν τὸῶῦ TAS αποχαταστασιν, χαὶϊ urn» 

Ll prd ΄ 1r sr - 2 e 2 Es c ΄ * "w Ψ-»ἥ 

πάλιν Orr» Ἢ σελήνη sts τὸ αὐτο Gnuctov ἐπανέλϑῃ 6Uz» χαὶ Ἤρτατο, 
Φ 

e “Ὁ σΐχγεαϑ * E; "pr “τς L^ - [^P r7, ἃ “τ τὴ σῦς 1 "* m, "i ὀύνασϑα: τινεσϑαι. εἰ q2p τις, φησι. βούλοιτο Οἱ χενοῦ τὴν χίνησιν Tt- 

΄ Z σ E condis E 2 LS c 2X Wr Teo περίοδον. 3tz 6 χρῦνος μετρῶν ξστι χινησεως. Ἢ 6z χίνησις EV 

- -* * - - etr Lal * "^ RÀ “-- * - 

λον Oz ἀποστᾶσα 9 ἐν παλιν εἰς ταῦτον αὑτῷ χατὰ αὐ χοὸς συν- 19 
* E * ΄ ΄ * P. -—— 5» -* 

1j Gruztov. xg. zytuucov Onmotos. τὴν Ext τοῦ Ceotrx6 Ὁ χύχλου τοῦ 
P. 

- f * * 9 ΄σ - ΄ ΄ - 05 - 

γέϑει τίνεται- δείχνυσι τὰρ 6 ᾿Δριστοτέλης μηδεμίαν χίνησιν διὰ χενοῦ 

im 
; 

v rs Nd es —- - 2 Ec 4 -— - . Am EX ΄ 

νεσῦαι. οὐχ ΞυΞ: λογζον οὐὔνα!,. t GT πὸὺτξ τὰ σΞ ΑΙ ΟΟΞΊΟΥ τῶν Ge ua my 

£c x ἘΞ ΕΞ-. pope * p. T- Σ ΄ ἣν * Tm «X. 

ϑαττον χαταφξοονται τῶν πεταληξιῦν, XXV tGOOTXX T. χαὶ aac πρὸς 
΄ Tr Σ ^ " - m -— 

16970 Ἀξίων gio5ctezti. στε τρῖον ὠντῶν τοῦτων Ξώξει-. 
r ? 

1 L] 

E ΄ € T EA * ΄ ΄ ΄ 

σξως χούνοῦ. (ez ν tz L/ το αξγεϑος, οὔτους εὙΞΕ xat T xtwILGtc. χαὶ «oc 39 

Z5 ἔγῃ ἢ xóm, οὕτω: Zycr καὶ 6 ypóvoc-. ἐὰν μὲν qüp ooweyte QW σὺ EY AU 1 EKUEG'. 6970s. zy xat o ' onv6s ξαν μὲν 7T 2 “Ὁ zy ἢ τὸ 

΄ τ E. f da E ν᾽ ΄ 22 "m LA ΄ e Ξ “-- ΡΥ 

πξγεῦος; GgovzyTS EG: xat T7 ext τοῦτοῦ χενοβενν, χἰνη σις. συνξχοῦς 6z 

εἴτις τῷῶ- χινίσξ 2 emnyz-rr- " nnns o Gun'mc- |? εἴ "m6 ^w z 
ΟΞ *üs xty ELM 2oyzyTs xut ὦ χρόνος. ΟΝ παῖ zt GUT OTuczy6y zu 

* py4 - t - - ἊΝ mw * e , * em , - ? ? * Er 

το πξγεῦος, o'nonuczym εατα! xut τ κεν σις xat o χρόνος" οἷον st ἐπὶ ξζυ- 25 

- : * r, h: ΄ ΄ 

λοῦ ἢ κίνησις γίνεται, zi μὲν διείρηται τὰ τούτου μέρη, διῃρημένως Ἰενής 

σεται xal Ὦ χίνησις. εἰ Oz ταῦτα συνεγῆ ἐστιν, συνεγής ἔσται xai ἢ i i du 2 Π r 

3 τῆς πινήσεως - χίνημα (0) a: om. CF 3. 4 φησιν 6 "Ap.] Phys. Z 10 p.24122 

9 τὴν om. F 9 zai ταῦτα — sepa (10) in mrg. suppl. C: om. F 10 ἢ extz. xai 

xo c. € [1 αὐτοῖς ἃ 14 ὡς ἀπὸ ἕτ.] ὅσα πέρατα a 15 τύπος: zai 

yp- coll. Fa Ii 3, μέτρον] ἡμέτερον F post χενήσεως add. τῆς ἐν οὐρανία Goaípa 

τωομένης a 18 ἀπδΐῆ ἐπὶ F 20. 21 ουνέλϑοι F 93 δ᾽ Ἄριστ.)] Phys. A 8 
p- 214 550 sq. 24 διὰ z. Boo. coll. C 29 ante 6 χρύνος iter. 3j χένησις, xai ex — 

ἔχει xai C 90 συνεχὲς (pr.L) F 90 τούτῳ € 32 ἔσται] ἐστὶ ἃ 

32. 99 ἢ xn. ἐπὲ E. colL. a 99. 91 qtuexar C 34. p. 851.1 zi δὲ --- χένησις om. F 

» : - n 
ἐστον Om. ἃ εσταε! ἐστε à 



PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 4520] 

L4 χίνησις, 7 
γινομένη ἐτ Προ: 

sl οὖν τ οὐρανία σφαῖρα, 
L4 

ἀλλ ἣ μέτρον χινήσεως 
y. *. ' οἴχοϑεν ἔχει τὸ 

χαὶ 

συνεχὲς ἀλλὰ διὰ τὴν χίνησιν, 
- ΄ , σ ' [4 ΄ὔ 

ου Ti χινησις. στε χαὶ ὁ χρόνος 

Y 
ΓΟ 
- : Reno ει 

δφϑνι 

DOS 
ν» ^ 

0 πομεν, τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος xa 
5 L3 m e M - y 

0t09 O χέραμος εστι τοὺ οἰἴνοῦ; 

, » - , 

τὴν χοίλην αὐτοῦ ἐπιφ 

τόπος 

10 μόνην φάνειαν: ὡς ἂν 
c σ» Y δ * 

οὕτως ἕξει χαὶ παντὸς οὖν 
ὄντος ἐν 

ἐν αὐτῷ 
ΠΣ συνεχὴς ἔσται 

διὰ τὸ 
ἔχοντος, & : 

t£youívou xa 
^: 
eo 

τόπος χαὶ ρ 
ec CAN —- x 

ὅτι δὲ πᾶς En χαὶ ἐντεῦϑεν 
, M ^N [4 

χέραμον xal υνηδὲν ὑποϑείης ξωϑεν τοῦ τς 
σῶμα, εὑρεϑήσεται τὸ 

φαινόμενον μὴ ὃν ἐν τόπῳ, ὅπ πᾶν 
à πέντε τοῦ συνεχοῦς 

περ à τόπον" 

τ εἶναι. ταῦτα μὲν οὖν 
- τὴν χίνησιν οὐ συναριϑυεῖ cot 

χίνησις ἀόριστόν ἐστιν" 

διὰ τοῦτο οὖν οὐχ ἐμνη 

νους ποιούμενος τὸν λόγον" πλείο 

35 ἃ εἴται λόγος. υᾶλλον λεχτέον ὅτι 

χίνησις" ἔστι γὰρ ἐνέργεια 
Y 

τὴν αὐ sd 

7 
- τις τοῦ χινουμένου" 

ἢ τὴν μείωσιν: 

Y 
οχξίμ. 

' 
αι 

τὴν ἀλλοίωσιν 7T, 
»^* οὐδὲ 

ἀλλ 
TT ce 
βολὰς ὁδοὺς ἐπὶ τὰς SONIS εχτέον, οὐ xax 

ὧν χινήσεων οὐδεμία" 6 àp αὐτὴ T, 
Ἁ 

το 

σ΄ 
ητ 

τ 

Pl , S.N ^N 

ξνξρ γειά τις. οἷα OC ξνῶὼν περ 

80 ὥστε, ὅπερ x Wpreies 

συνεχὴς xoi f, 
συνεχὴς ὃς xai ὁ χρόνος" οὐδὲν γὰρ ἄλλο χρόνος 

τῆς ἐν ταύτῃ | γινομένης. 

τὸ ᾿ 

, οὐ xu 

σώματος 

συνεχὴς 

Αἱ "τῆς - 

Ο τοπος 

' - 

γὰρ σῶμα 

81 

5 2- 
zi 

M , 

πὶ ταῦτης 69v 

ἐστὶν 80 
σ ΄ ΄ ΟῚ 

ὥστε ὁ ypovos οὐχ {0τ- 
΄ ^N , κιὼν ^ ^ 

Ἢ 0S χίνησις διὰ τὸ σῶμα, 

διὰ τὸ σῶμα τὸ συνεχὲς 

F [4 

τόπος ὡς 

[^11 
TS et 

περιξχξι 
ὅλον αὐτὸν 

z- Y M 

οὖν ἐχῃ τὸ π 

10 

zl [0] [Ὁ] 
7 Q. 
DX 

[0] c 

3 

Q 

^r ji iid ntc oTov 

Pane 

20 

συνεχοῦς: φαμὲν 

στιν ἀπὸ τοῦ δυνάμει 

χαὶ 
, 

γος γὰρ διδασχαλίας 

οὐδὲ χυρίως ἐστὶ ποσὸν f, 
- 

πως -“ 

ἱ 
e 3 

ως 00Yy 

DJ » » ' 
4D αν ξΕιποιμι 406860 

δῶν , 

000& γένεσις ποσόν, 
a £|-— : ΄ 2 ' - 

X250. τόπον px we ποσὸν Τῦν 

γίνεται 

mcd: 

i6 
Y 
c 
I 

τὸ 

λεγον, 

wyoptas, ἢ ἄλλην ὕπ᾽ ἄλλην 5 
, , e , ΄ ^N , 5 A "^ A , 

QyaXiEOV, ὡς ἔν ἐχε ἵνοις εἴρη ται. 0 OS χρόνος ἀριϑυὸς ων χαι μξτρὴν 

1 ἐπὶ] ὑπὸ Ca 9 ταύτη] αὐτῶ ἃ 9 pr. xoi om. ἃ 8 εἴπομεν] 

p. 93,22 10 χοίλην] κοινὴν C ἂν om. a ἔχει Fa 11 post τόπος add. 

ὥστε χαὶ ὃ τόπος F (cf. v. 12) 12 ἐν τόπω ante ἐξ (11) coll. a 13 αὐτὸ F 

post συνεχές add. τόπος μὲν γὰρ πέρας ἐστὶ τοῦ περιέχοντος C: τόπος γάρ ἐστιν, ὡς ἤδη 

εἴπομεν, πέρας τοῦ περιέχοντος ἃ 19. 14 ἢ μὲν — περιέχοντος om. C 14 ante 

ἢ δὲ add. xal ἐντεῦϑεν δῆλον F (ef. v. 16) 16 ἐνταῦϑα C 11 ὑποϑείης) ὑποϑῆ 

CF: ὑπόϑεις ἃ pce (alt.)] τότε 
ταύτης ἃ 25 αὐτὴν ἃ 26 dv om. ἃ 

28 οὐδεμία τῶν xtv. (οὐδὲ om.) a 90 mpó 

post ἔλεγον add. ὅτι a χαϑόλου ὃν F a1 

ἐχείνω F 

18 ἐχείνου a 23 ἐμνήσϑη 
2 1 γέν: a 

joücev ἔλεγον] p. 48,21 

7] an xai? 92 ἐν ἐχείνοις] 



ΞΞ PHILOPONI IN CATEGORIARUM ς.6 [Arist. p. 4520] 

΄ 5 ι ΄ 1 MN VS ' * ΄ - - - 
χινήσεως χυρίως ἐστὶ ποσόν: ὃ γὰρ dprüpóc xat τὸ μέτρον τοῦ ποσοῦ“ 10* 
πὐδὲν οὖν; 6 γόνος: εἰ ΜΝ τὰ Θουευτ cM LEES πόσον 609 6 ἈΠ ἢ zt xut τὸ σῦνξυξ- 'ξΞτϑρὼ Sv) E 

^A * " 3 ᾿ »v- - -- 

Δητεῖται OX πῶς τὸ σῶμα εἰς τὰ εἴδη τοῦ ποσοῦ συγχατηρίὕμησΞε. 
΄ * bl , 2 , * «3 Len p * Ri - ww 6 

xgtzot τὸ σῶμα οὔσια ἐστι. φημ! οὖν ὁτι, ὡς χα! £y τοῖς EuxpoGUcy 10 
* * * ΕΞ 2e — e * * - - e 

5 εἴπομεν, χαὶ ποιὸν χαὶ ποσὸν ἔστιν οὐσιῶδες, ὥσπερ ἐν πυρὶ μὲν τὸ Ucp- 
* * 2 —— ἌΕΙΡΞ * ΄ ΡΥ 23 ἐξ EI ^ - * * — 

μὸν ποιὸν oügtoGcc ἐν σώματι ὃξ τὸ τριχῇ ὁιαστατὸν ποσὸν οὐσιῶδες. 
σ - - ὩΣ Σ Qa. * c» ἘΞ , - T - * D 

ὥσπερ οὖν εἴ τις τὸ £v πυρὶ ϑερμὸν «c ποιότητα ἁπλῶς Gxoxotn χαὶ μὴ 
΄ ET ΄ * * , E LE E LC “΄ E DCN - 3 αι Ls 

ὡς πῦρ, ὑπὸ τὴν ποιότητα τοῦτο dydect, οὕτω δὴ χαὶ τὸ σῶμα, χαϑὺ 15 
Cm E LT. TOO E De Mix eur ᾿Ξ SE ἐστ τα παρα ves " 

ἁπλῶς υἵχος χα! πλάτος xat pauUo: zyst, ϑεωροῦντες ὡς ποσοῦ τι ϑξωρή- 
T M 25 

10 Souzy zto0s χα' οὐχ οὐσίαν. 

f -—— δι , v Y Ἐν Ls  Ν - Kv XA. [1 ΄ ΄“ 3 4, 

Τοῦ ὃὲ διωρισμένου εἴδη, ὡς εἴρητα!, 6 λόγος χαὶ ὃ ἀριϑμός" ὁ yàp λόγος 
΄ "» ἣν ὦ ΄ ΄ * * ΄σ - ΄ 

xat ποσόν ἐστι xai διωρισμένον ποσόν, ποσὸν μὲν ὅτι χαταμετρεῖτα!, Φησί. 
4*4 mA δ , * - ^ ΄ ^ - ΄ ΄ -— 

gukkapt, ῥραχε!α xat μαχρα.- o'mo'Gguevoy ὁΞ ὁτὲ EXGGTT τῶν συλλα- 30 
σ-" 32 συ LL -- T "nk p * διωιν. -—. rey δι zy Ξἰπήέντες " Bev ἰδίαν ἔχε: περιγραφὴν xal δυνάμεθα τὴν μίαν συλλαβὴν εἰπόντες τὴν 

E *- ΄ - Ἂ τ ΄ : Q E eR - ET T. τ 2 a - * p 

15 ἑτέραν σιωπῆσαι. χαὶ ὃ ἀριϑμὸος ὃξὲ τῶν διωρισμένων ἐστί- xat τούτου 
΄ , * “Ὁ £F bd Fr 

γὰρ Ξχαστὴ μονὰς ον Eyzt περιεζράφην. 

- * - - ^ ΄ ΄ * - , E 

ὑτῷ uz. οὖν τῇ οἰαῖρξεσει χρησάμενος χα! τῇ ὑποῦδιαιρέσ Er, πάλιν 25 

- ^ - * * * » * , m * * 

Ξπιοίιαιοξι τὸ ποσῶν χατ Akov τινα τρόπον AZTOV οτ' τοῦ ποσοῦ τὰ μεν 

- Qo 7 FIN E Ra w^ * a 2 , - , C 

£X ὕξσοιν gy 0v-ov προς αλλῆλα xcoOVv £V αὕτοις u5gpgtovy συνε- 

στε T4 δὲ x £t ἐπηγόντων ϑέσι:, 2x ϑέσιν 85 ἐγόντων ποὺς 20 στηῆχε: τὰ 6£ οὐχ ἐς ἔχοόοντων Ξσιν. £X ὕξσιν ὁοΞ Ξχοντῶν προς 
wx ^ - * *, - ΄ 5 - "n - ΄ * b3 ΄ 

au kr λα τῶν £y αὐτοῖς μορίων E£Zz2tyg λξγετα! ἃ χξιται ποῦ X9 ἡξῖχτα 30 
- * , 7 - ΄ » * fn τ * - - 

ἐστι xat συνεστηχότα ὅλα ἅμα τὰ μῦρα ἔχει, otoy Àtüoc* xal γάρ χεῖται! "b 

ἐν τοίχῳ τάρ, εἰ cgo) χαὶ δειχτός ἔστιν (ὑποπίπτει vào τῇ αἰσϑήσειρ) οἴχῃ ^P lI :uy5* t. um — -2-:- - dL P LI - ΓΞ 

; ο΄ TE: E RP IPC PME MENS: SE XS, Ane RISE DT χαὶ πάντα ἅμα τὰ υὐριὰ αὐτοῦ συνέστηχξ. τὰ μὲν οὖν £x ϑέσιν ἐχόντων 
- 1 , - τ ^... ΄ "fn D Ρ»- ΄ - J - 

95 ἐστὶ τό τε σῶμα xai ἢ ἐπιφάνεια xai ἢ Ἰραμμὴ xai ὁ τύπος. ταῦτα γὰρ 5 
΄ * bh , “ ι - , ' w * ΄ 

παντὰα χαὶ ὁξιχτὰ ἔτι XGt* xcti ποῦ χαὶ GUVEG τηχύ τα παντὰ ξχξ: τὰ μο- 
΄ ΄ , * ΄ Ar 35. ^ EM" iv pem AES * - 

ρίας ὃ μέντο! qe χρόνος xui ὃ λόγος οὔτε Ostr«cd ἐστιν (οὐδὲ γὰρ τῇ 
3.0.7 ΄ LAN. S ὑὰ a x ΄ LA 30 * ΄ 

αἰσϑήσε! ὑποπίπτει!) οὔτε ὃξ ἅμα συνεστηχότα τὰ μύρια ἔχε!" οὐῶδξ γὰρ 6 
΄ m. $12 ^ ΄ ' - 2 cr MM guias 

χρόνος ὅλος dug ὑφίσταται, ἀλλ᾽ ἢ κατὰ μόνον τὸ νῦν (ἐν γὰρ τῷ γίνεσϑα! 10 
* 6 , € 5 (ὦν * ἘΞ ἌΡ’ Ὁ ἢ 432 - EE ANC TL e e v REX t Lin 

30 xai φϑείρεσθαι εὐϑὺς τὸ εἶναι ἔχει), dÀk οὔτε ὃ λύγος ὅλος ἅμα ὑφίστα- 
MERO 0: e E NOS ETT IU τα!" ἢ γὰρ ῥηϑεῖσα συλλαβὴ οὐχ ὑπομένει τὴν ρβηϑησομένην, ἀλλὰ φϑανε: 

2 ἑτέρωϑεν Paris. 2051 CFa ἔχει C: τὸ σῶμα a: om. F 4 zai om. Fa 

4. 5 ἔμπρ. εἴπομεν] p. 65,8sq. 9 μὲν om. Fa 9. 6 ϑερμὸν xai F 6 zai ἐν 
[: Ly i 3 7 ᾿ [π 

cou. δὲ F: xai ἐν σωμ. (δὲ om.) a 9 βάϑος xai πὰ. coll. C ϑεωροῦτες} ϑεωρεῖ- 

ται € 9. 10 τι ϑεωρήσομεν) τὲ θεωροῦμεν F: τεϑεωρήχαμεν a 10 οὐχ om. F 

1l ὡς εἴρ. εἴδη coll. F εἴρηται] p. 84,9 9 φησι συλλ.] ταῖς συλλαβαῖς C 

βραγ.-- μμαχρᾷ in lae. om. C βραχείᾳ τε a 16 γὰρ om. CF li xai τῇ ὕπο- 

διαιρέσε: om. C 18 ὑποδιαιρεξ a τὸ piv .. τὸ δὲ (20) Fa 20 ἐξ οὐχ coll. 

Ca 21 λέγονται Fa ὀειχτιχὰ (ubique) a 22 εἶσε a ἅμα 

om. C: ante ὅλα coll. a 26 xai (post πάντα) om. Fa δειχτά Paris. 2051: 

δειχτιχά CFa πάντα ἅμα a 21 γε om. ἃ λόγος xai ὃ yp. coll. C 
δειχτιχά C 28 «à om. CF 29 τῷ] τὸ F 90 οὔτε] an o562? 91 τὴν 

b (p. 89,1) om. F τὰ ῥηθησόμενα a 
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i πρώτη φϑαρεῖσα πρὶν τὴν ἑτέραν λεχϑῆναι. ὃ οὖν οὐχ ὑπομένει, πῶς vlr 
ἂν ἔχοι ϑέσιν τινά; ἀλλὰ μᾶλλον τάξιν τινὰ εἴποις ἂν Ls y ταῦτα φυσι- 15 

M - , * , ^ - - 

χήν᾽ πρότερον γὰρ τὸ νῦν τοῦ μέλλοντος, οὐχέτι δὲ τὸ μέλλον τοῦ νῦν 
, M — , *3 ^P , [e d Ἁ *, ^ ^ [4 - 

πρότερον. xai τοῦτό ἐστι τάξις φυσιχή, ὅταν μὴ ἀναχάμπτῃ, πρὸς ἡμᾶς 
PIS , 5 ^ ? eo 3 ' - PON DA ΄“- 2 7 , 

Ξ ταςις ἔστιν, ὅταν αοι φορὼως EM d οἷόν OxOV απὸ τῶν ἡξξιῶν αρ- σι 

4v O2 

^ — v 

μενοι πρῶτον εἴπωμ. t y τὸν δεξιόν, πάλιν ὃὲ εἰ βουληϑείημεν ἀπὸ τῶν 20 

ἀριστερῶν ἄρξασϑαι, τὸν ἀριστερὸν πρῶτον εἴπωμεν. xol 6 λόγος δὲ ἔχει 
UJ , ^ ^ "wl ^ p 

τὴν φυσιχὴν τάξιν: ὃ γὰρ λέγων ᾿ Σωχράτης᾽ λόγος ἔχει τὴν μὲν πρώτην 
^ 

, 

SEE τὴν δὲ δευτέραν. χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀριϑμοῦ δέ ἐστιν ἢ τάξις τῷ τ - 
- NA, NATU mASTE SEcN(QS NA ^ , ' Ὁ 

10 ἕν πρότερον ἀπαριϑμεῖσϑαι τῶν δύο. ἐπειδὴ δὲ ὃ ἀριϑυὸς διττός, ὁ μὲν 90 

τη. (02 v τῇ ψυχῇ ὃ ἀριϑυῶν 6 δὲ ἐν τοῖς ἀριϑυνητοῖς (ὥσπερ xai ὁ ξέστης 
, Y Σ - - € ^w 

διττός, ὅ τε μετρῶν xai ὃ μετρούμενος), ὃ μὲν ἐν τῇ ψυχῇ dotüpoc OT- 

λον ὅτι οὐχ ἂν εἴη ἐχ ϑέσιν ἐχόντων μορίων (οὐ γὰρ ἔχει τινὰ ϑέσιν τὰ 
, , - Ld "Y 3. - , - Ψ , μόρια αὐτοῦ: ἔστι γὰρ νοητός), ὁ δὲ ἐν τοῖς Ἔπυ τος οἷον ἐν τοῖς 30 

^, e 5» , , ;. 3: , - 
15 δέχα ἵπποις, ἐξ ἐχόντων ϑέσιν | ioxC τὰ γὰρ μόρια αὐτοῦ χεῖταί που 71» 

χαὶ ϑέσιν t 
πᾶν λα 

ιν e 
Q^ [0] M (QD o πρὸς ἄλληλα. διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε εὶ 

(Q2 

(ὃ. vv ES 

LA Ὡς S - 

σ 

Y E c c - 2 δῶν ν - 
χαι οὐχ ξειπεν 0000 p.05$ €&tOt) S Ott O EET à τι 

Τὰ 
/ OY dptuoy 

c^ ἄξιον χα 

30 p. 4525. Τῶν μὲν γὰρ τοῦ ἀριϑμοῦ μορίων οὐδείς ἐστι χοινὸς 

t 

[/ P , 3 d Let s τῆς | Ox μὲν ποσόν ἐστιν ὁ ἀριϑμός, o 
€ [d ' 
' j5 χατασχευάσαι ἀξιοῖ" ὃ γὰρ μὴ 90 i 

"A ' , € V * T b M^ - 350 f. e [28 IM 

βουλόμενος τὸν ἀριϑμὸν ποσὸν εἶναι, οὐδὲ ἄλλο τι ἀξιώσειεν. ὅτι OZ διω- 
, - ^u 5 AJ y 

ρισμένον ποσόν, τοῦτο χατασχευάζει" οὐ γὰρ ἔχει, φησί 
b! [rd M 

6 χοινὸν OpoV, πρὸς 

τῷ σι 

[ΑἹ ΄ A , "ἢ N AJ ^, 2. [Ὁ ' 2 κυ. 5 

ον συνᾶπτει τὰ υορια αὐτὸ “τὸν γᾶρ ὀξχα αἀριῦμον ει διέλοιμεν εἰς 

(ὺς δύο πεντάδας, ἑχατέραν εὑρήσομεν διωρισμένην χαὶ οἰχείαν ἔχουσαν περι- 
A 

Q^ ὧν (Q^ γραφήν. οὐδὲ γὰρ ἔστι τις μονὰς ἑχατέροις συνημμένη τὸ 

QU ἑαυτῆς τὴν συνέχειαν αὐτοῖς χαριζομένη. xal ἐπὶ τοῦ ἑπτὰ ἀριϑμοῦ 

δμοίως: d γάρ τετάρτη μονὰς οὐδεμίαν τῶν τριάδων οὔτε πρὸς ἑαυτὴν 

80 οὔτε πρὸς aojas συνάπτει, ἀλλ᾽ ἐν ἰδία. xai αὐτὴ ϑεωρεῖται περιγρᾶφ "f- 

ὥστε διωρισμένον ποσὸν 6 ἀριϑμός. ἀλλὰ xai 6 λόγος, ΠΡ. | διωρισμέ- 12r 
Y ^ ὃ νῶν ποσὸν 

' διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν: οὔτε γὰρ τὰ τοῦ λόγου μόρια, λέγω δὴ 

1 ἑτέρ.] δευτέραν a δηϑῆναι ἃ 2 ante ἔχοι add. οὖν F ἔχη C: ἔχει a 

ἂν εἴποις Ld C 9. 6 ἀρχόμενοι a Ὁ. ἢ τὸ Orb. .4 τὸ ἀριστ. a [ etn. 

vp. coll. ἔχει post τάξιν (8) coll. a 8 σωχράτης om. a post μὲν 

add. àv τῇ ψυχῆ ὁ ἀριϑμῶν del. F 9 τῷ] τὸ a 10 ἀριϑμεῖσϑαι Ca 

ἐπεὶ C 19. τε amc 15 ἵπποις] ἢ πέντε F 16 εἴπομεν F 

18 ἐξ οὐχ coll. Ca 19 λέξ.] τάξεως F 20 post μορίων add. φησὶν F 

21 συνάπτεται ὁ 26 ἕχατ.] ἑχάστην Fa 26. 21 émwp. C 32 λέγω δὴ] 

οὐδὲ C 



* "m cuni l4 
τας συλλαΐας. ἐστιν 

^  « ΄ ἊΨ ^ 7 , ΒΕ MS 

αὐτῶν περιγέγραπται. λέγω 68, φησὶ. τὸν μετὰ φωνῆς oTov 
΄ ? - * L3 - ον, E Ld , L5 2 Ξε * e ^A 3. - ΄ 

γινόμενον: ἐπειδη γὰρ ὃ λόγος ὁ μὲν τίς ἔστι προφοριχος 6 6& ἐνδιά- 
€ e —-— a m €. rev EA P. UI E 
Uzcoc 60 £y -T, (GL j 4 n ὑξώροῦ! ξνος. OtG τοῦτο ξΞπισημαῖνεται οτι περ! (n 

LI - * 

- -— - £F , e * 2. - ΄ » 85. € * tr ? d 

25 *D0200tx6' AKOo169 ΞΊ σιν" 5 129 ἐνδιάϑετος 69062 ποσὸν ολως στιν. 744. 
poet Yn: 1 

T — τοι τ ἜΤ A mc ἥἂηηννῶ- Tu RACE T nes Vlr. z 
Εἰπξεῶ O0UG. ποιότης ἐστὶ τῆς "Uy I. Ξιπξεῦ διαῦεσις εστι τῆς υ.)ὴξΞ Ti i i r 1 E 1-37 i 1 [| 

5341 Ἢ ὃὲ uui συνεγής ἐστιν’ ἔστι γὰρ λαβεῖν xotvóy Ρ.: c - Ξγὴςξ Ξτὸτ: τι ταῦ λαπξε: t 

ὅρον, πρὸς ὃν τὰ μύρια αὐτῆς συνάπτει. στιγμήν. xal τῆς 

10 ἐπιφανείας γραμμήν. 

Ὁ » » ζ΄ ww * * ΄ " αὦὖ 

ἀδιάστατον. sixocec Gpc xat τὰ μέρη αὐτῆς συνε 
΄ ΄ ΄ * * - Ln 

νώμένα ἔστι xaxa γὰρ σημεῖον Ἢ Tpapp 

15 συνάπτει τὰ μόρια αὐτὴς. 6E 
Ξ ; ^ ΄ ᾿ . 

69yguzt χα! urn ξνερῖξ 

ὅλη ἢ Ἰραμμή. xai τῆς ἐπιφανείας ὃξ τὰ μέρη χοινῷ ὅρῳ συνάπτεται 

τῇ Ἰραμμῇ. ὥστε χαὶ ἣ ἐπιφάνεια συνεχής" γραμμῇ γὰρ διαιρεῖτα!. 

5 Ἰραμμὴ μῆχ 
B * -- 

ς ἐστιν ἀπλατές. χατὰ μῆχος διαιρουμένης τῆς ἐπιφα- 35 
T ΄ - ᾿ * ^ ΡΥ kÀ ΄ 

50 νείας ἀδιαστάτως ἕξουσ! τὰ μέρη χατὰ πλάτος, ἐπεὶ unos ἔχει T γραμμὴ 
- * - ΄ ^ , , -" * , 

τὴν χατὰ πλάτος διάστασιν. δυνάμει ὃὲ χάνταῦϑα τὴν γραμμὴν ληπτέον. 

χαὶ οὔχ ἐνεργεία. 

2 Ta "45 τοῦ ἐπιπέΈδοι 4 "DOC τ ty t 665 p. 523 à γὰρ τοῦ ἐπιπέδου μύρια πρός τινα χοινὸν ὅρον 

E ΠΣ uxecEnlemrcne unum. olm REP Mr UN E longe y 
25 UÜ:r uzy παλαϊοτξοῦ! παῦσαν UiMO- Ξπιφανξιαν ἐπιπεῦῶον χαλοῦσιν εν 49v 

Xr ἘΣ Χο ΝΣ 2I πε σ εν Κι qe E Abu ACRIOR ἀνθ᾽ ἑνὸς λέγοντες (ἀδιάφορον γὰρ αὐτοῖς ἐπιφάνειαν T, ἐπίπεδον λέγειν). 
oM , - * ΄ 5 » - * 

οἱ Oz νξώτερο: οὐ πασᾶν Ξπιφανξιαν EXUEO0) χαλουσιν. αλλα τὴν ἄποτε- 

, ΄ - - » 
ταμένην μόνως" γένος γὰρ ἴσασι τὴν ἐπιφάνειαν xai ταύτην διαιροῦσιν εἴς 

5 ^ " bj * ^ * w LORS Ὕ 

τῷ LEM ἐπιπξεοῦν γαὶ χυλινδρι ΧΥΝ χα! Z'otzTV χα! zt τις LN etn. e 
- 6 

l τινος] τοῦ C: om. F συναπτόμενα scripsi: συναπτομένας CFa ἔχαστον scripsi: 

ἕχάτεοον CF: ἑχάστη a 2 λέγω] λόγον a post 9€ add. αὐτὸν Arist. 

λόγον om. a 9 qwóu.] σημαινόμενον F τις Om. à 4 τῇ om.a 

9 φησιν] αὐτοῦ 6 σχοπύς C 6 ἄρα ἔστι ct δηλονότι ποιότης a 1 post εἰσόμεϑα 

add. ex Marc. 211 προτετίμηται δὲ 6 ἀριϑμὸς τοῦ λόγου, ἐπειδὴ Ot αὐτοῦ μετρεῖται 6 Àó- 

Tos a 8 ἐστιν om. F 8. 9 χοιν. ὅρον À. coll. F 11 post συνεχής add. 

Ἰραμμὴ τά ἐστι μῆχος ἀπλατές a 12 ἄλληλα] ἄλλο χαὶ ἄλλο a 14 εἰσί Fa 

15 τὴν διαίρ.] τὸν χοινὸν ὅρον a 16 ἐάν] εἰ CF 18 γὰρ om. F 19 &m- 

ρούμενον a 20 ἐπειδὴ FE 21 τὸ πλάτος F δὲ] γὰρ F 

25 μὲν γὰρ a 28 μόνον ἃ 

το 



10 

15 
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p.Da4 «Ὡσαύτως δὲ xal ἐπὶ τοῦ σώματος ἔχοις dv λαβεῖν 72v 

χοινὸν ὅρον, γραμμὴν T, ἐπιφάνειαν, πρὸς ὃν τὰ τοῦ σώματος 10 
μόρια συνάπτει. 

Συνάπτει γὰρ τὰ p fon τοῦ σώματος ups χοινὸν ὅρον, τὴν ἐπιφά- 

νειαν, διὰ ταύτην δὲ χαὶ πρὸς τὴν γραμμήν" i γὰρ cope χατὰ 

βάϑος διαιρούσης τὰ σώματα, αὐτῆς δὲ παντελῶς ἀδιαστάτου οὔσης͵ χατὰ 
βάϑος, ἀδιαστάτως ἐξ ἀνάγχης xol τὰ μέρη τοῦ σώματος συνάπτουσι πρὸς 15 

ἄλληλα χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν. χἀνταῦϑα δὲ δυνάμει πάλιν τὴν διαίρεσιν 

y 

ἤτοι τὴν ἐπιφάνειαν λαμβάνομεν. διὰ δὲ τὴν ἐπιφάνειαν xal πρὸς γραμ- 
ἐπειδὴ γάρ, ὡς εἴπομεν, ῥυεῖσα ἢ 30 μὴν συνάπτουσι τὰ τοῦ σώματος μέρη" 

ραμμὴ ποιεῖ τὴν ἐπιφάνειαν, τὸν διαιροῦντα τὸ σῶμα χατὰ ἐπιφάνειαν 
óci ἄρξασϑαι ἀπὸ γραμμῆς xai ταύτην οἱονεὶ ἐπισύροντα ποιεῖν ἐπιφάνειαν 

χαὶ Ot αὐτῆς τέμνειν τὸ ὑποχείμενον. ὥστε ἐπειδὴ χαϑ’ ὅλην ἑαυτὴν 
ἢ ἐπιφάνεια τέμνει τὸ σῶμα, ἀνάγχη xal χατὰ τὸ πέρας αὐτῆς, λέγω 
ON BJ ΄ ^ E ES , » 

ὃ) τὴν γραμυνὴν, συνάπτειν τὰ τοῦ σώματος ἄχρα. τῷ [2]! 

e , e , - , e ' 

p.926 "ἔστι δὲ xal ὃ χρόνος xai ὃ τόπος τῶν τοιούτων: ὁ γὰρ 

γῦν χρόνος συνάπτει πρὸς τὸν παρεληλυϑότα χαὶ τὸν μέλ- 

λοντα. πάλιν ὃ τόπος τῶν συνεχῶν ἐστι: τόπον γάρ τινα 

τὰ τοῦ σώματος μόρια χατέχει, ἃ πρός τινα χοινὸν ὅρον | 80 

συνάπτει. (9r 

Ei γὰρ ἀπεδείχϑη τὸ σῶμα συνειλημμένα xal συνεχῆ ἔχον τὰ μόρια, 

πᾶν δὲ σῶμα xal) ὅλον αὑτὸ ἐν τόπῳ ἐστίν, 6 τύπος ἄρα ὁ περιέχων τὸ 
ΟἿ a x σῶμα συνεχὴς ἔσται, ἐπεὶ μηδὲν τῶν τοῦ σώμοστος μορίων ἐχφεύγει τὸ 

τόπῳ εἶναι. οὐχοῦν διὰ τὴν συνέχειαν τοῦ σώματος χαὶ ὃ τόπος ἔχει τὸ 10 

συνεχές. 

ΟΝ x p.5a15 "Ext δὲ τὰ μὲν éx ϑέσιν ἐχόντων πρὸς ἄλληλα τῶν 

αὐτοῖς μορίων συνέστηχε, τὰ δὲ οὐχ ἐξ ἐχόντων ὕϑέσιν. 

Εἰπιβλέπειν χρὴ ὅτι τὸν μὲν χράνον ἐν τῇ πρότερα διαιρέσει συν- τὸν 
τάττει τοῖς συνεχέσι ποσοῖς, γραμμῇ ἐπιφανείᾳ σώματι τόπῳ, ἐνταῦϑα δὲ 

l ἔχεις F λαβεῖν χαὶ ἀποδοῦναι a 27 om. F ὃν] ἣν a: ἃ Arist. 

4 τὸν χοινὸν Ca 5 τὴν om. Fa ὃ. 6 Otatp. xoà D. coll a T «xal tà p. 

ἐξ dv. coll. C 1. 8 πρὸς ἀλλ. συν. coll. C '( συνάπτεται à 9 ἤτοι] ἔτι 

πρὸς ἃ 10 συνάπτει ἃ εἴπομεν] p. 86,8 11 τὴν διαιροῦσαν C τὴν 

ἐπιφ. (alt. 1.) Ca 12 τὴν ἐπιφ. C 17 πρός τε τὸν C 18 xai πάλιν C 

22 δὲ] γὰρ ἃ ὅλου C αὑτὸ scripsi: αὐτὸ Ca: αὐτῷ F 23 ἐστιν ἃ με- 
- 

ρῶν F 20 ἔτι δὲ xal C: καὶ (ἔτι δὲ 0m.) F 21 ἐξ οὐκ coll. ἃ 
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à τὸν - * * , “ ΄ 5 * * * , , 

τοῖς μὴ 2x ϑέσιν ἐχόντων. ἐπεὶ χατὰ τὰ τρία ταῦτα χαραχτηρίζεται τ 
- ΄ - ΄ ᾿ - ΄ - - 

£x ϑέσιν ἐχόντων, τὸ χεῖσϑαί που χαὶ τὸ δειχτὰ εἶναι χαὶ τὸ συνεστηχότα 10 
w * , E -"- $2 w o cr " E Ld - ^?—* - -34 p Εν 

ἔχειν τὰ μύρια. τοῦτ᾽ ἔστιν ἅμα ὅλα ὑφεστηχότα, ὧν οὐδὲ ἕν ὑπάρχει: τῷ 
΄ * - ^ - - ΄ - - ΄ 

χρόνῳ. τὸν Ob ἀριϑιυὸν ἐν τῇ πρώτῃ διαιρέσει τοῖς διωρισμένοις συγχατ- 
-" - * - -" » ΄ * , ΄ -" - 

5 αριϑιυήσας. ϑοχξῖ πῶς ἐνταῦϑα τοῖς ἐχ ϑέσιν ἐχόντων. εἰρήχαμεν ὃξ ἄνω- 

τέρω περὶ οὗ ἀριϑμοῦ αὐτῷ 6 λύγος. 
* * LI * 

Eod 2 ΄ ᾿ * κα ἢ , Aor* * » ΄ Ew 
p.5338 Κυρίως δὲ ποσὰ ταῦτα μύνα λέγεται: τὰ εἰρημένα. τὰ 
22 Δ4}} zu τὰ συμ 5:8 ἐς: zic ταῦτ "5 πε χξέπει τες 93 δὲ ἄλλα πάντα χατὰ συμβεβηχύς- εἰς ταῦτα yap ἀποβλέποντες 5 

* ** * *i Ld ὧν “νι * - - 

χαὶ τὰ ἄλλα ποσὰ λέγομεν. οἷον πολὺ τὸ λευχὸν λέγετα: τῷ γε 
* ». Ke i XR Lu: T 

10 τὴν ἐπιφάνειαν πολλὴν ctva:. | 30 

"oan CIE X SunfrHicdg ea ποι δ. - AUT pyov ἐπιστήμονος μὴ μύνον τὰ ὑποβεβλημένα τῇ ἐπιστήμη αὐτοῦ "74r 
Ὡτιξῖν 347. πράγματα Gx . ἀλλὰ 

* i] - - ^ - i] 5. Fq« -ι ^ 

xut τὰ ὐχοῦντα μὲν Etygt. xo α)οήϑειαν oz wm 

IM Item Ξοϑ M NES — Gs V Lu Δ — ILE v 
οντα. EXEZET γΞ: αὶ xut ΟἹΞ EY. τοῦτο χὰὶϊ 6 f£ ριστο τξληςξ a εἰ ἔτ ἢ σπα- 

€ P4 ὡ Ἄ - .' L4 - h.] -- — -— -- Ὑπ -- ΄ ΣΞ 55 E - Ed —- ^" ^ 

priu, guuzyoc γὰρ τὰ ξπτα τοῦ ποσοῦ ξιον. πξεντξ 60 συνξχγους xat o960 

- “« ΄ * mw , , ?** ^ - , w- - -, 

15 τοῦ διωρισμένου. οὐχ ἔστη μέχρ! τούτου. ἀλλὰ ζητεῖ si χαΐ τι ἄλλο δύνα- 10 
“ ΄ e * * ΄ ? * - - 2 * ^ * k] * " 

τα! ἀνάγεσθαι ὑπὸ τὸ ποσόν. ἐπεὶ οὖν δοχεῖ τὸ λευχὸν xgi πολὺ xai 
-- * ^^ -κ ^ -“τ:ν - — 5 05 ^ * - 5» -- ν᾿ 

ὀλέγον. τὸ OR πολὺ χαὶ ὀλίγον τοῦ ποσοῦ ἔστιν. ἀλλὰ xci τὴν πρᾶξιν λέ- 
* * ^ - ^ c »} ΄ ? 3 - ^ 

ἴομεν xai μαχρᾶν χαὶ βραχεῖαν, φησὶν ὅτι οὐ χυρήος ἐστὶ ταῦτα ποσὰ 
2 , — * - - Ar * * » ν D 

ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός- τῷ γὰρ £v ποσοῖς εἶνα! λέγονται ποσὰ χαὶ αὖτά- 15 
E L3 * *o0* τ : , r 5 ΄ -τς-π- » €" 54r 

20 ἐπειδὴ γὰρ τὸ λευχὸν ἐν ἐπιφανείᾳ ἐστίν. ἐχείνης πολλῆς οὔσης ἢ ὀλίγης 
- s VA. eL , "E Φ * “κι - ? , ἘΠ᾿ LI 

ix μεταλήψεως ταύτης λέγομεν τὸ λευχὸν πολὺ ἢ ὀλίγον εἶναι. χαὶ ἢ 
znabt.Suníec arci dunlicüsxit EPA nli Hwmz Day EA Lulu Gus xa συ τος zyz το ux EVO T βραχεῖα ΞΠΞΊΟΥ, 

* L4 t * ?T* , » ΄ m ΄ - * - 

τὰρ ὃ πόλεμος ὁ ᾿Ιλιαχός. zi τύχοι, ἔν τινι χρύνῳ γέγονεν, οἷον ἐν ὄέχα 90 
- - -* , , -*» - * i] -—- . “ 

ἔτεσι. λέγομεν ὃξ τὸν ypovov μαχρύν. διὰ τοῦτο χαὶ τὴν πρᾶξιν τὴν ἕν 
΄ , * * * Ar E σ 

35 μαχρῷ χρύνῳ γενομένην χατὰ συμβεβηχὸς μαχρὰν λέγομεν εἶναι. ὥστε 
- ΄ - " , ^ - »-€ * f * - 23 

χυρίως μὲν ποσά ἐστι τὰ εἰρημένα, τὰ ὃὲ ἄλλα xa: συμβεβηχὸς Ot 
- 4 "o3 ^ ΄ -τ «ιν - * Li : 

ἔχεῖνα ποσὰ λέγεται. χαὶ ἣ χίνησις πολλὴ λέγεται εἶναι τῷ τὸν χρύνον 25 
- 9 - ?» - r, Lo ᾿ , ΄ * * , - 

πολὺν εἶναι ἐν ᾧ γέγονεν. ὃ γὰρ χρύνος μέτρον ἐστὶ χινήσεως-“ μῆνα 

1 post 

χάτω a χαὶ om.F 

ξχόντων add. τὸ χεῖσϑαί που F 

δειχτὰ Paris. 

τὰ (ante τρία) om. Ca 2 post που add. ἄνω 

2051: δειχτιχὰ CFa (cf. p. 88,21) post εἶναι 
"7 T - : δας. Δ ἢ L.-- E 

add. δαχτύλῳ a 3 ὅλα ἅμα coll. C οὐδὲ ἕν] οὐδὲν C 5 ἐχόντων om. F 

εἰρήκαμεν) p. 90,4 6 οὗ] ποίου a ὃ λύγος ἐστὶν αὐτῷ C: αὐτῷ ἐστεν ὃ λύγος ἃ 

post λύγος add. διὰ μὲν τοῦ οὗ ἕχαστον χεῖται τὸ δειχτιχῶν λέγει, διὰ OE τοῦ χαὶ πρὸς 
mu ET : - ἘΞ : ; qr uo : zou μόρια τῶν λοιπῶν συνάπτει τὰ EL θετιχὰ προσρήματα. διὰ τί OE μὴ Owdhk τὸ ποσὸν 

εἰς τάξεν ἔχον zai μή. ἀλλ᾽ εἰς ϑέσιν ἔχον xai μή: ὅτι ἧ μὲν τάξις ἐν ποσῷ ϑεώρεετχι. οὗ 

τὰρ πόνον ἐν τοῖς ϑετοῖς dj τάξις ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς ἀϑέτοις. χαὶ γὰρ ἐν ἀριϑμαν, ἐπειδῇ 

πρῶτον τὸ ἕν τῶν δύο. xai ἐν Ape, ἐπειδὴ πρῶτον τὸ προοίμιον τῆς διηγήσειος. xai ἐν 

χρύνῳ- πρῶτον γὰρ τὸ zapuyrzóz εἶτα τὸ ἐνεστώς (sic-), εἴτα τὸ μέλλον. a τ λέγ. μόνα 

coll a 8 dzoBAfz.] βλέπ. F 9 γε om. Arist. 11 τοῦ &mtsz. C 16 ὄοχεϊ om. F 

χαὶ (alí.) om. C 18 zai (prius) om. Fa ἐστὲ om. a 20 ἐπεὶ Ὁ 21 χαταλήψεωος C 

35 τιν. ἃ 26 εἶσι ἃ 21 ante 7; ziv. add. lemma 7, χίνησις πολλή. ἃ (fort. recte) 

we] διὰ C 28 ἐν ὦ τέγχ. πολὺν εἶναι coll a uxwa] χρόνον C 
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' γὰρ λέγομεν τὴν τῆς σελήνης ἀποχατάστασιν, ἐνιαυτὸν ὃὲ τὴν τοῦ τάτ 
ἡλίου. 

mn , e - , , 

p.5»*5 Τῷ χρόνῳ 6ptet &vtaoctatav. 

! EA ΄ 5 m Cd» Ew. zt ed E E as , , L4 

ἂν γάρ τις ἐρωτηϑῇ πόση τίς ἐστιν ἢ πρᾶξις, τὸν χρόνον ἀποχρί- 80 

5 νεται, οἷον δεχαετής. 

΄ 

ν».50 1 “Ὅση γὰρ ἂν ἢ ἐπιφάνεια ἢ. τοσοῦτον xal τὸ λευχὸν 74v 

E 

ἡὰν γὰρ ἐρωτηϑῶμεν πόσον ἐστὶ τὸ λευχόν, λέγομεν ὅτι δίπηχυ 
τυχὸν T, τρίπηχυ, ὅση ἐστὶ xai ἢ ἐπ HIDE ἢ ἔχουσα τὸ Àeuxóv. ὥστε 

10 οὐχ αὐτὸ τὸ λευχὸν λέγομεν πολὺ εἶναι T, ὀλίγον, ἀλλὰ τὴν ἐπιφάνειαν: 5 
, , - 

γαται γὰρ τὸ ἐν πηχυαία ἐπιφανείᾳ λευχὸν μᾶλλον λευχὸν εἶναι τοῦ ἐ 
, 

7e 2S Ὁ I o x — Ὁ c Ax o og 

p.5»11 Ἔτι τῷ ποσῷ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον. 

ὴ ΄ 
ΟἿΣ a e e SQ 15 Παραδοὺς ἡμῖν τὴν διαίρεσιν τοῦ ποσοῦ xol εἰπὼν ποῖα τέ i i i 

(0^ zi ri c1 -— 4 χυρίως ποσὰ x«i ποῖα τὰ χατὰ συμβεβηχός, βούλεται νῦν, ὥσπερ 

οὐσίας ἐποίησεν, ἴδιον ἀποδοῦναι τοῦ ποσοῦ: δρισμὸν γὰρ ἀποδοῦναι αὐ- 15 

τοῦ οὐχ ἐνῆν διὰ τὴν ἐν τοῖς ἔμποσϑεν εἰρημένην ἡμῖν αἰτίαν, ὅτι τῶν 
ἡενικωτάτων γενῶν οὐχ ἔστιν δρισμὸν ἀποδοῦναι" τὸ γὰρ ὃν οὐχ ὡς γένος 

- 

20 χατηγορεῖται τῶν δέχα χατηγοριῶν, ὡς ἐν Εἰσαγωγαῖς ἀπεδείχϑη- εἰ μὲν [5 

“ΟΝ M - cT ut ^ — 8 ΄ 

γὰρ περὶ τοῦδέ τινος τοῦ ποσοῦ ἦν αὐτῷ ὁ λόγος, οἷον τοῦ διπήχεος, 30 
Ὁ) 

οι δυνατὸν ἦν δρισμοῦ παραστῆσαι αὐτοῦ τὴν φύσιν, γένος λαμβάνοντα 

τὸ ἁπλῶς ποσόν. νῦν δὲ περὶ τοῦ ἁπλῶς ποσοῦ ἐστιν αὐτῷ 6 λόγος, οὗ 

γένος γενιχώτερον εὑρεῖν οὐχ ἦν, Ov οὗ τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ ἀποδώσειεν. ἢν. ι 

, - , ἡ ἐν ον 
ι 

- » 3 E ma x 35 ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῆς οὐσίας εἶπε ἘΡΟΤΘΡΌΥ, τοῦ δοχοῦντα αὐτῆς ἴδια εἶναι, 95 

χαὶ ἐλέγξας ἔπειτα τὸ ὄντως ἴδιον τον ἡμῖν παρέδωχεν, οὕτω χαὶ ἐν- 

ταῦϑα ποιεῖ χαὶ ἐξελέγξας πρότερον ὅσα δοχεῖ ἴδια εἶναι τοῦ ποσοῦ ὕστε- 
x - 

pov τὸ ὄντως ἴδιον αὐτοῦ παραδίδωσι. χαὶ πρότερον μέν φησιν ἴδιον 

2 lemma om. € óptei] περίοδον a q φήσεις Fa: φήσειεν àv Arist. 10 λέγ. 

ante ἀλλὰ coll. C εἶναι post ὀλ. coll. C: om. a 11 γὰρ] δὲ Fa 

post γὰρ add. xai ἃ τὸ dy] τῇ C λευχοῦ (pr. 1l.) € 12 τοῦ] τὸ C 

τότε] τοῦτο C 18 ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν] p. 62,14 αἰτίαν ἧμιν coll. C 20 ἐν 

Εἰσαγωγαῖς] Porph. Isag. p. 6,5.9 ἀπεδόϑη à 22 παραστήσασϑαι ἃ 
29 pr. ἁπλῶς] αὐτοῦ F αὐτῶ ἐστιν coll. Fa 24 γενικώτατον Ca 25 post 

εἶναι add. τοῦ ποσοῦ F 26. 28 ὄντος F αὐτῆς ἡμῖν] ἡμῖν αὐτῆς F: ἅπαν αὐὖ- 

τῆς ἃ παραδέδωχεν Fa 21 καὶ om. ἃ ἐλλέγξας F ἐξελ. 

post ποσοῦ coll. a 
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εἶναι δοχεῖν τοῦ ποσοῦ τὸ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον: τῷ γὰρ ἀφωρισμένῳ 74v 
ποσῷ τί ἂν εἴη ἐναντίϊον, otov τῷ διπήχει ἢ τῷ τριπήχει: 15r 

p.5»14. Εἰ μὴ τὸ πολὺ τῷ ὀλίγῳ φαίη τις εἶναι ἐναντίον 7, τὸ 
μέγα τῷ μιχρῷ. 

5 ᾿Ἐνταῦϑα οἰχείως τὸν περὶ τούτων ἐξετάζει λόγον, εἰ τὸ μέγα xai 15 , | 
ec χρὸν ἐναντία ἐστὶν ἢ ὅλως mood: ἐν γὰρ τῷ περὶ τῆς οὐσίας λό ϑιχρὸν ἐναντιὰα ἔστι Ti ος 7004 ξ Ὶ ρ τα περ ens ὑὉσιᾶας Λ ῳ 

μνημονεύσας αὐτῶν μόνον παρῆλϑε, συγχωρήσας αὐτὰ ἐναντία εἶναι. 
δείχνυσι δὲ νῦν ὅτι ταῦτα οὐχ εἰσὶ ποσὰ ἀλλὰ τῶν πρός τι. χαὶ δείχνυσι 
πάλιν διχῶς, διά τε τῆς ἐνστάσεως ὅτι οὔχ slot mood, xal τῆς ἀντιπαρα- 20 

΄ € L4 τι 

10 στάσεως ὅτι εἰ χαὶ ποσὰ 2d εἶναι, οὐχ ἔστιν ἐναντία. xol πρῶ- 

voy μὲν διὰ τῆς ἐνστάσεως λέγων οὕτως: τούτων δὲ οὐδέν ἐστι ποσὸν 

λον τῶν πρός τι’ οὐδὲν γὰρ αὐτὸ xaÜ' αὑτὸ μέγα 
, , ρὸς ἕτερον ἀναφέρεται: τῶν γὰρ πρός 

sd m Q^ 

-- Ἔ 

gi 

à m 

aue 3 , - 

τι ἴδιον τὸ ἑνὸς τεϑέντος τὸ ἕτερον συνεισάγεσθαι xal ἀναιρεϑέντος συν- 25 

c^ 15 αναιρεῖσϑαι: πατρὸς γὰρ τεϑέντος συνεισάγεται πάντως χαὶ ὃ υἱός, xat i i 
» α΄ - em ^N ' Ν ' , qu LS » ee Q? 

uot εὕξντος guyayatpsixat. Οὐτῶ OS χαι XO πολὺ οὐ λέγεταί τι αὐτὸ χαὺ i 
' 
t 

^ 

ἑαυτὸ πολὺ ἀλλὰ πρὸς τὸ ὀλίγον ἀναφερόμενον, χα πο 

» ^ Neat ioc ΤῊΝ - A QN Ἂς - ΄ e , ΄ ΄ - 

*XpO0S τὸ πολυ. χαὶ &xt τοῦ μίχρου OE χαὶι τὴῦ μεγάλ 00 ομοιως" εχάτερον (9v 

3 ' vo M 2 ij $53 Q? Ld ' 

Ἰὰρ πρὸς τὸ ἕτερον τὴν ἀναφορὰν ἔχει xai οὐδὲν τούτων αὐτὸ χαϑ᾽ ξαυτὸ 
z ΄ ΄ b 

20 ὡρισμένην τινὰ ἔχει φύσιν. χαὶ δῆλον ἐντεῦϑεν: ὄρος γάρ, φησί, μιχρὸν 
^ ^ , , ) € 

λέγεται, xéqypoc δὲ μεγάλη, χαίτοι εἰ Éxactov τούτων χαϑ᾽ ἑαυτὸ i ? i JL i i 

ἕτερον ἀναφερόμενον τῇ πρὸς ἐχεῖνο παραβολῇ. οὐχ ὃ 

ἂν ὄρος μὲν μιχρὸν ἐλέγομεν τὴν δὲ χέγχρον μεγάλην" χαταγέλαστον γὰρ 

οὗτο. νῦν δὲ τὸ μὲν ὄρος μιχρὸν λέγομεν δηλονότι ἄλλου ὄρους μιχρό- 
^ ^N , -: ^ , d eo M A 

25 τερον, τὴν ὃξ χέγχρον μεγάλην ἄλλης Dune μείζονα. οὕτω xat £y 
^ 

᾿Αϑήναις μὲν ὀλίγους φαμὲν εἶναι ἀνθρώπους, ἢ αὐτὴν πρὸς ἑαυτὴν παρα- 10 i n i Ἢ i i i 

βάλλοντες 

ὄντας τῶν ἐν ᾿Αϑήναις, πρὺς ἄλλην χώμην τὴν σύγκρισιν δηλονότι ποιού- ’ 

αν πόλιν, ἐν τῇ χώμῃ δὲ πολλούς, ὀλιγωτέρους 
Ἐπ zi TO e [2 Q^ εὶ (η)- TO 

μενοι. ὥστε T, δεῖ λέγειν τὴν τοῦ ποσοῦ xol τοῦ πρός ct xam der μίαν 
30 χαὶ τὴν αὐτὴν εἶναι T, εἰ διωρισμέναι εἰσὶν αἱ χατηγορίαι, οὐχ ὑπὸ τὸ 1ὅ 

, MJ 

& ἀναχτέον, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπὸ τὰ πρός τι. ci 
* - 

ποσὸν ταῦ 

2 post τριπ. add. ἢ τῇ ἐπιφανείᾳ ἢ τῶν τοιούτων τινί ἃ 3 μὴ ἄρα a Arist. 

9 οἰχείαν F p a 6 εἰσὶν F ἐν τῷ περὶ τῆς οὐσίας À.] p. 509] 

Ü μόνων ἃ 9. 10 διὰ τῆς ἀντιπ. ἃ 13 τῶ πρὸς ἕτ. ἀναφέρεσϑαι Arist. 

15 πάντος F 16 χαὶ om. ἃ αὐτό τι coll. Ca (τι eicias) 11 τὸ (prius) 

om. F 21 £x. τούτων εἰ coll. C 22 post ἐλέγετο add. μιχρὸν CF 

29 γὰρ] δὲ a 26 7T, om. a πρὸς αὐτὴν F 28 δηλ. τὴν σύγχρ. coll. ἃ 

29 3] ày €: εἰ τ δεῖ Àéq.] elvat δεῖ Aéqetv C: συνεχῆ λέγωμεν a ante τοῦ πρός 

add. τὴν ἃ νίαν om. ἃ 90 εἶναι om. C 
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v B4 eo - 

p.5»26 "Ext τὸ μὲν δίπηχυ xai ΤΡ πῆχὸ χαὶ ἔχαστον τῶν 15v 

τοιούτων ποσὸν σημαίνει, τὸ ὁ γα ἣ μιχρὸν οὐ σημαίνει 

Τὸ γὰρ χυρίως, φησί, ποσὸν xai περὶ ὅσον ἐστὶ σημαίνει, οἷον ἥδε ἢ 
γραμμὴ xai ποσόν ἐστι τῇ αὑτῆς φύσει xal περὶ ὅσον ἐστὶ σημαίνει" 

M 

οι 

τρίπηχυς γὰρ φέρε εἰπεῖν ἢ δίπηχύς ἐστιν. ὥστε xol τὸ περὶ ὅσον 
ποσὸν χαταγίνεται σημαίνουσι τὰ χυρίως ποσά. τὸ Os μέγα χαὶ τὸ μιχρὸν 25 

* y e 5 , 

χαὶ τὸ πολὺ χαὶ xb ὀλίγον οὐχ ἔχει ὡρισμένον ποσόν" τῳ τάρ ἐστιν 
- v 

ἕχαστον τούτων. ὥστε ταῦτα ποσὰ οὐχ ἔστι. τ 

10 οὐχ ἔστι ποσὸν ἀόριστον: ὅταν γὰρ εἴπω συνεχ 
^ ^ , 3 E 
^ τῶν τοιούτων τι. ποσὸν μέν τι λέγω. οὐ υὴν χὰ χαὶ τὸ περὶ ὅσον 80 

7 i i i i dm 
, 1 , /F [7 σ AA E , bi A M d AERE τς ἧς ἘΣ e m-€- 

ἐστὶν ἀφορίζω, ὥσπερ ὅταν λέγω | τρία T, πέντε T| τρίπηχυ. λέγω οὖν ὡς 76r 
€ οὐδὲ ἐν τούτοις ἢ αὐτὴ ἀοριστία ϑεωρεῖται, ἥτις xal ἐν τῷ μιχρῷ xal 

΄ Li - ' 5 , ? S) * Ἁ 1A 5 

μεγάλῳ καὶ πολλῷ χαὶ ὀλίγῳ: ἀεὶ μὲν γὰρ τὰ γένη ἀοριστότερά ἐστι 

e 

- M - - », eo ΄ 

15 τῶν ἰδίων εἰδῶν: ζῷον γοῦν εἰπὼν οὐχ οὕτως ὁρίζω τὸ ὑποχείμενον ὡς 
σ » » AP. ^ 2 M ' A ep) [4 - [d , 

ὅταν εἴπω ἄνθρωπον T, ἵππον. πλὴν ἐπεὶ μὴ φωνή ἐστιν ἁπλῶς ὁδμώνυ- 

uos τὸ ζῷον, ἀλλ᾽ οὐσία τίς ἐστι χοινῶς πλείοσιν ὑπάρχουσα, ἔστιν ἀφο- 
—- Lh M , w 

ρίσαι τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ ζῴου φωνῇς σημαινόμενον xai εἰπεῖν ὅτι ἐστὶν οὐ- 
, »v ! - - , t Ἐν ^ » M x ΡΞ ΄ A ^ , e τς e ^ T Eire 7" , 

σία ἔμψυχος αἰσϑητικὴ xol ἔστιν ὡρισμένη τις φύσις T7, ὑπὸ τοῦ ζῴου 
M 20 σηυαινομένη. οὕτως οὖν xal ἐπὶ τῶν προχειμένων" τὸ γὰρ τοῦ συνεχοῦς 10 

y 

ὄνομα, γενικώτερον ὄν, ἔστι μὲν ἀοριστότερον τοῦ ἀφωρισμένου ποσοῦ οἷον 
τοῦ τριπήχεος (Rud γὰρ ἤδη ἀἄτομόν ἐστιν, ὥσπερ χἀχεῖ Σωχράτης 

ἄτομιόν ἐστιν), ὁμοίως xai τὸ τοῦ ἀριϑμοῦ γενιχώτερον τοῦ τρία xal πέντε 
, Ὑ 5 ^42 e * e ^ ^ 

ἀτόμου ὄντος, ἀλλ ὅμως xdv τούτοις ἔστι τι ὡρισμένως δηλούμενον" 15 
΄ , ^ , 

25 συνεχὲς γάρ ἐστιν οὗ xà μόρια πρός τινα χοινὸν ὅρον συνάπτει, διωρισμέ- 
e » 2 , ^ 

γον δὲ τὸ μὴ οὕτως ἔχον, xal γραμμὴν μὲν λέγων τὸ ἐφ᾽ ἕν λέγω δια- 
ἊΝ 2 στατὸν μέγεϑος, ἐπιφάνειαν δὲ τὸ ἐπὶ δύο xal σῶμα τὸ τριχῇ διαστατόν. 

χαὶ τούτων ἕχαστον ὥρισται ἀεὶ ὡσαύτως ἔχον χαὶ οὐχὶ πρὸς διάφορον 30 
4 

σχέσιν διάφ Duo ἀναδέχε 
hi 

αι φύσιν, ὥσπερ τὸ μέγα xoi Hou xai τὸ πολὺ ci 

30 xoi teu εἰ γὰρ μέγα τις λέγει φέρε τὸ ebur ἔτ τὼ χαὶ διὰ τοῦτο 
b! 

A φέρε μέγα τις τὸ ὄρος λέγει τὸν "ÜXupuxov ὡς τοῦ “Ὑμηττοῦ ὑπερέχοντα, 

1 τὸ τρίπ. F 4 φασί Ca 5 xai (prius) om. € τῆς Sor φύσεως C 

6. 1 «à περὶ ὅσον ποσὰ ἃ ( xai τὸ μιχρὸν om. F 8 τὸ ὀλ. καὶ τὸ πολὺ coll. F 

διωρισμένον οὐδὲν ποσόν F ἐστιν om. ἃ 11 μέν τι scripsi: μέντοι libri 

12 οὖν] δὲ C 14 μὲν om. ἃ ἀοριστότερα μᾶλλον Fa εἰσι C 

15 οὖν F ὥσπερ à 17. 18 ἀφωρίσαι F 18. 19 οὐσία ἐστὶν coll. a 
2] γενικ.] μεριχώτερον C oiov om. ἃ 22. 29 ὥσπερ --- ἐστιν post ὄντος (24) 

coll. € 24 ὡρισμένον ὡς δηλ. a 20 μὲν] δὲ Fa λέγων] λέγω C 

λέγω om. C 21 ἐπὶ τὸ coll. ἃ 29 alt. τὸ om. 8 80 μέγα γὰρ 

λέγ. τις coll. C λέγων Εἰ: λέγοι ἃ φέρε om. C 9l τις om. C 

ὑμητοῦ Fa 



96 

9. iu * * * ΄“ Nes ΜΈ 

ἀλλὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον πρὸς τ 
9 σω; “ 

πηντα αὐὑτης.- 00. 

, 

4 0980V. 

xal π 

ἄλλως 
- 2 

0t99 εν 

e , 

ὁμοίως 
ev , 

10 ἐἑχάστον ἐν τοις 

τι 

σ' 9t. vi 
-LM 
i-"- 

Mw 

9 0u.5. 

*, - , 

αὑτων χαταγινεται. 

, σ M 

υἱχρόν. ὅϑεν xui 
Ces 

y. Ost 

y 
EOTt τ - 

τὴ 

χε. , 

ἄτομον μέγεϑος. 

χξτα! 

"- 
εις 

2" ^ 

οἷον τὸ 

- 

ax 

^^ - - 3 

υεγάλου T, μιχροῦ. εἴ o 

' , , o LN 

ποσὰ οὐ uóovov ὅτι ποσὰ σημαίνει 

Ἃ * -^ F TN ' 

τὸ μὲν διπηχῦυ xat 

, Ἁ Ἁ ΄ , 

uz(« χα! τὸ U'ZDOY. πάντως 7 

du ὉῸΞ Eos 23 4? n 

λῶς τι μέγα, ἀλλ (ὃ) 

΄σ 
4 

M. rry Thy ÜTGcrfhM ey "- -nh. egy 0v24. un Ὁποστᾶσιν. ει οὑὐτῶς τῶν 
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Ys Ἣν 
- , cT , , 

ἄρα τὸ λεγόμενον εἶναι μέγα ἄφωρι 

γῆν παραβάλλων μιχρὸν 
à H D 

, , 

Gpevov «t 

5 , - Σ. 93 , , 2 2* ' 

toruzwey ποσῶν coy 00 μόνον ποσὸν ἔστιν ἀλλὰ 

ὡς ἢ γραμμή. 
ec ^ ' 
εν οιαστατον 

- r4 
τῶν ΞΡ cy 

b 

το τοῦτων 
΄ - , vw , 

ομηῖς πόσις χαταγινεται" εστιν γξνος 
E * 0r v 

ὃν ἄτουα ἀτόμοις συγχρίνειν xal μἢ ἄτομα 
- 2 , , , lJ ^'* 

pow» £y uxouots πόσοις χαταγινετα!. τὰ Oz 
* 

χα! 

' Ἁ 

xui “τὸ Ux 
AJ -- τᾷ ΡΒ τὸ 

mo σὴν &€Z4"U0X0V 

, 
—-- 

-T Ld - , L4 ES , » b] -— , * 

οἷον ὃ τρία ὁ πέντε, οὐχ Apa ποσὸν τὸ μέγα xat 
, 2) ^S VE - 

ὁ ᾿Αριστοτέλης τοῖς 10 

- 2 MIR T Lr 

ων £V ὑπάρξει πησην 

- s dad , Me eo 
& αἀτομὴν ἐστιν. περ 

, Ξ: ΄ 
ξΞγομεν £g μεγα. 

5 - 5 σι» } »ν bi 

600X00V zt πᾶν UV a 0u.0y 4 0860V zai 

, bi LI * * ' *. M bl , , w 

υξγα xai τὸ μιχρὸν χαὶ τὸ πολὺ xal τὸ ὀλίγον ἄτομα 
A , κ * Ld M 

τὸ us[a xai τὸ μιχρόν. xat 

ξως οὐδὲ συγχ 
ν᾿ 
(05zt 

i 
, », Y 3 ' 

υγχώρησας αῦτα εἰναι ποσὰ 

ὃξ τῆς ἀντιπαραστάσ 

[21 

P , 

τι ἐναντίον: 

- rF » NT pn PA ur tg $ Q? CON , v 

τοιοῦυτὴῶν ἐστι" τὰ EVOyxu πρῶτον ἔστι χαῦ αὐτὰ ἀπολε- 
M ^ - MO 

ἄλληλα ἄναϑεχεται 
x F 

τὸ μέ 
^ B ^ P. MAS CA UN V 3 Rees , -- 
ksuxüv χαὶ λαν πρότερον ἄλλα τινὰ ὄντα | (xotó- ver 

2 τὸ λεγόμενον iter. C τί om. C 4 ἐστὶν om. C ὅτι om. ἃ 

8 ἐν τῇδε τῇ γρ---- σώματι post πολὺ (9) coll. Fa alt. 2v] χαὶ Fa ἐν τῷδε 

τῷ c. fort transponas post ἐπιφανείᾳ 10 οὐδὲ — χαταγίνεται (12) om. a 14 6 

πέντε] xal πέντε a παραδείγ. C 16 μὲν] μόνον a τὸ τρίπ. Ca 

ἕχαστον --- ἔστι (11)] ὅσα 

εἰπεῖν εἰ F 19 

μ » 

om. Fa 

τοιαῦτα C 11 ποσῶν] ποσὸν σημαίνει a 18 ἐπεὶ μή] 

εἶπον] v. 10 τι om. C ἀλλ᾽ ὃ scripsi: ἀλλὰ libri 
δὲ ἃ 90 καὶ περὶ ὅσον Paris. 1928 Vind. 10: χαὶ περὲ ὅ C: f p 
F τὸ (ante ὀλίγον) om. F 22 εἰσιν (pr. 1.) a 25 παρα- 

lvyat. eoll. Ὁ 26 ταῦτα Arist. 28 εἴη] φαίη τις Arist. 
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΄ 5 [rd A Ἁ » - , τ᾿ P4 , Ἁ mm τῆτες γάρ εἰσιν) οὕτω τὴν πρὸς ἄλληλα μάχην ἀνεδέξαντο: ταύτῃ γὰρ v7 
τὰ πρός τι τῶν ἐναντίων διαφέρει, ὅτι τὰ μὲν ἐναντία πρῶτον xa)" αὗτά 
ἐστιν (ἐξὸν γὰρ τὸ λευχὸν εἰπόντα μὴ παραλαβεῖν τὸ μέλαν μηδ’ εἶναι 
[cd a -Ὁ » M y M , y d - M »y 

ὅλως τοῦ λευχοῦ ὄντος xol ἔμπαλιν τὸ μέλαν εἶναι τοῦ λευχοῦ μὴ ὄντος), 5 

5 ἔπειτα πρὸς ἄλληλα μάχεται, τὰ δὲ πρός τι ἀλλήλοις συντίχτεται xal συν- 

απόλλυται. τὸν γὰρ πατέρα εἰπὼν xal τὸν υἱὸν συνεισήγαγον, χαὶ τούτου 
πάλιν ἀφαιρεϑέντος συνοίχεται χαὶ ὃ υἱός. ἐπεὶ οὖν τὸ μέγα χαὶ τὸ 

' Y ᾿ ' NER ΤΑ 7 SN ) CEN » » μιχρὸν χαὶ τὸ πολὺ xui τὸ ὀλίγον αὐτὸ x«i αὑτὸ οὐχ ἔστιν οὐδ᾽ ἂν 10 
» 7 [4 “Ὁ 

ὑποσταίη τι τούτων αὐτὸ καϑ' αὑτὸ χωρὶς τῆς πρὸς ἕτερον σχέσεως, 

10 δῆλον ὡς οὔχ εἰσιν ἐναντία ἀλλὰ τῶν πρός τι’ τὰ γὰρ ἐναντία ἐλέγομεν 
, ' ) € ' , 7, [4 , v 70) e 

αὐτα χα ξαυῦτα πρότξρὴῶν ἰοιᾶν υποστᾶσιν ξχξιν, st οὕτως 

μάχεσϑαι. 15 
S. IL IL 

-— 
— o e [21 

88 Ἔτι εἰ ἔσται τὸ μέγα xal τὸ μιχρὸν ἐναντία, συμβήσε- 

| ται τὸ αὐτὸ ἅμα τὰ ἐναντία &ÉmtüÉysoUat xal αὐτὰ αὑτοῖς 
1ῦ εἶναι ἐναντία. | 

Ἔκ τούτων διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείχνυσιν αὐτὰ μὴ ὄντα Viv 

ἐναντία: φησὶ ΠΡ Ὶ εἰ τὸ μέγα καὶ τὸ μιχρὸν ἐναντία, συμβήσεται ἐν τῷ 
αὐτῷ χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον εἶναι τὰ ἐναντία᾽- τὸ γὰρ αὐτὸ ἔσται xal 

M , t a M M M , L4 f e , ^ , 

εγὰ x«t U'Xpov xot πολὺ xol ὀλίγον. οἷόν ἢ χεγχρὴς πρὸς μὲν χυαμὸν [^11 

20 SHOP IU Δ ται μικρά, πρὸς δὲ τ: pega χαὶ τοὺς ἐν ᾿Αϑή- 
yate πρὸς μὲν τοὺς ἐν τῇ χώμῃ πολλοὺς ἐρεῖς πρὸς δὲ τοὺς ἐν πάσῃ τῇ 

Ιλλάδι ἌΣ ὥστε τῶν ἐναντίων ἔσται ταῦτα δεχτιχὰ χατὰ τὸν αὐτὸν 
χρόνον, ὅπερ ἀδύνατον. f, δὲ οὐσία δεχτιχὴ μὲν τῶν ἐναντίων ἐλέγετο 10 

εἶναι, οὐ μέντοι χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τὰ ἐναντία ἐπιδέχεσϑαι" οὐδέ- 
25 ποτε γὰρ ἔσται τὸ αὐτὸ χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ϑερμὸν xai ψυχρόν, λευ- 

χὸν χαὶ μέλαν. οὐ μόνον δέ, φησί, τὰ ἐναντία ἐπιδέξεται, ἀλλὰ χαὶ 
αὐτὰ ἑαυτοῖς ἔσται ἐναντία: τὸ γὰρ αὐτὸ xol μιχρὸν χαὶ τς λέγεται 15 

χαὶ πολὺ χαὶ ὀλίγον, ὅπερ ἄτοπον: οὐδὲν γὰρ τῶν ὄντων αὐτὸ ἑαυτῷ 
μάχεται. 

30 p.648 Οὐχ ἔστιν ἄρα τὸ μέγα τῷ μιχρῷ ἐναντίον, οὐδὲ τὸ 

πολὺ τῷ ὀλίγῳ. 

Πρότερον ὑπέϑετο αὐτὰ ἐναντία xoi ἔδειξεν ὅτι ποσὰ οὔχ εἰσιν, ἔπειτα 
b] 

αξ 

΄ ΄ ' VIE [d S 

ὑπέϑετο ποσὰ χαὶ ἔδειξεν ὡς οὔχ εἰσιν ἐναντία: χατὰ γὰρ τὸ ἀληϑὲς 

9 εἰσιν ἃ 4 ὄντος τοῦ À. coll. ἃ 6 συνήγαγον Ca ( ἀναιρ. à 
8. 9 ὑποστ. àv coll. C 10 ἐλέγομεν] p. 96,30 12 συμμάχεσθϑαι ἃ 13 ἔτι 

δὲ Arist. ἔστι C 14 post αὐτὰ add. δὲ C 10 ἐπαγ. Ca μὴ εἶναι ὄντως ἃ 

11 τὸ μέγα τῶ μιχρῶ ἐναντίον Ca 20 ante μεγάλη add. λέγεται ἃ 21 pr. τῇ om. ἃ 

24 μέντοι γε ἃ 25. 20 xol λευχὸν ἃ 26 ἐπιδέχεται ἃ 21 ἕαυ- 

τῶν F ἔσονται ἃ 923 ποσὰ ὑπέϑ. coll. C 

-—1 Comment, Arist. XIIL. 1 Philop. in Cat. 



ἐν 5*5 HS - Ἂν. A Ὑ - 

οὔτε ποσά ἐστιν οὔτε ἐναντία. ἀλλὰ τῶν πρός τι. ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστι 71: 
* - 3 - * , ww c Ld ^A 35* i " - 5 m - a ES 

ποσὰ διὰ τῆς ἐνστάσεως ἔδειξεν. ὅτι ὃὲ οὐδὲ ἐναντία διὰ τῆς ἀντιπαρα- 95 
΄ .] * E - - Ψ ^ 

στάσεως. εἰσὶν οὖν, ὅπερ εἶπον, τῶν πρός tt ἐν ποσοῖς ἔχοντα τὸ 
- - * , - - 

εἶναι. λέγεται Ob τὸ μὲν μέγα xai μιχρὸν χυρίως ἐπὶ τοῦ συνεχοῦς 
΄ - , * ΄ * 

5 (μέγα qàp σῶμα xai μιχρὸν λέγομεν. ὁμοίως xal μαχρὸν xal βραχύ. καὶ 
- , - E * - - E23 E - dm 
ἐπιφάνειαν ὡσαύτως. χαὶ τὰ λοιπὰ τοῦ συνεχοῦς εἴδη μεγάλα ἢ pixpa 78r 

ἢ μαχρὰ ἢ βραχέα χυρίως λέγομεν). τὸ Ob πολὺ xai ὀλίγον ἐπὶ τοῦ διω- 
: * * 

E - * rr A; IX 

ρισμένου xai ϑέσιν μὴ ἔχοντος. πολὺς γὰρ 6 χρόνος xai ei λέγεται. 
E - eM E r 7 * t 22 -—m ES Ds LER 

ὁμοίως xai ὃ dodbuóc. ὅϑεν xai αὐτὸς ἐπὶ τῶν ὑποδειγμάτων γυμνάσας 5 ! ς 

10 τὸν λό 
- e - —- " * -* 

ἔλαβεν, ἅπερ ἦν τοῦ συνεχοῦς (σῶμα γὰρ Exdcepoy), τὸ OE πολὺ xal τὸ 
Π » LI - 

ὃν ἐπὶ τοῦ ὄρους xoi τῆς χέγχρου παρ- 

n L 

Alfr πὶ τοῦ GorüuoD. ÀéY 5T τῷ 2, ᾿Αϑήν να!ς ᾿ 0T ! τῶν ἢ ὀλίγον ἐπι τοῦ ἀριῦμου. Az]e O7, τῶν ἔν γναῖς ανϑρώπων χα! τῶν ἐν 

διωρισμένον ποσόν. 10 
* - ^ , -* * * * * e E DW -— z 

πολλαχιὶς Oz χαταχουηστίχῶς τὸ μξν utXp50y χαὶ τὸ μεγα Ext οὔ διωρ! -υε- 
- ῳ. τῇ - - * H 

15 νοῦ czp5uzv,. τὸ 6z 19! 
* ΄ f - , -- c * z * -7 

An 6y Arussi Ξνοῦς UuzTGy τῷ «ED ξενα xat SUvEgT σχήπον βλέπειν. i it mtus Ἢ d 
e * * * * , * , e 

στε τὸ εἰχρὺν χα: τὸ μξα χα! EX τού τοῦ διὰ το σύνξγες 1E χαὶ γνω- 15 

΄ - 3 * 3 » 

Li ῃ 

- - - ΄ * ., , , , - * * Ld 

λόγους τῶν δημοσίων μαχρὸν λόγον (o0 do ἐστιν εἴς xai συνεχὴς 6 τού- 
ἊΣ, 9} LÁ * g - 8 "- 53» * * 

20 τῶν σχοπός). οὐδ᾽ ἔτι τοὺς ξνδεχα χατὰ Φιλίππου, ἀλλὰ πολλοὺς αὐτοὺς 
^r - * -7 “τ E - 7 Cs - Ὑ m ἢ * $- , 

λέγομεν. xai τὸ ὕδωρ OE πολὺ λέγομεν συνεχὲς ὃν ἴσως διὰ τὸ εὐδιαίρε- 90 
- ᾿ Ld 3.1 . e ἐκ ^Y NE €T Á- ἢ -— 

vov. λέγομεν OE xai τὴν δὸὸν πολλάχις πολλὴν συνεχῆ οὖσαν διὰ τὸ 
* 

C MI 
^ 

εἰς πολλὰ διῃηρῆσϑα! στάδια xai τοῖς ποσὶν ἐν τῇ Da 

διηοήσϑαι. 
E 3 - M vR E - ΜΒ —- , ES Y 

25 Ἀπορῆσα! ὃὲ χάνταῦϑα εἰχύτως ἄξιον, πῶς μιχρῷ μὲν πρόσϑεν τὸ 
΄ * - * eo * ER. * 91 -T 2 » , * 

πολὺ χαὶ λίγον ποσὰ εἰναι EX Ξγξν. £V οἷς EAETEy οτι χυριως μὲν ποσὰ 25 

΄ μ᾿ 
í Ὁ τὸ - Ἰραμ μη p 95 τοῦ 6topt 

, Xr * , , kJ - νι» , , * 

σμένου, λόγον τε xul ἀριϑμόν, τὰ δὲ ἄλλα. φησί, πάντα χατὰ συμβεβη- 

30 χός" εἰς ταῦτα γὰρ βλέποντες. φησί, xal τὰ ἄλλα ποσὰ λέγομεν, 80 30 xoc* εἰς τ τ D βλέποντες. φησι, LULT . Aa ποσ .EToutv, 
- κ * * * * - * * ΄ - 

οἷον πολὺ τὸ λευχὸν λέγεται τῷ qs τὴν ἐπιφάνειαν πολλὴν 785 
- - T ΄ 5 Fr -)5 De - * 3 

εἶναι" πῶς οὖν ταῦτα πρότερον εἰπών. Ot ὧν σαφῶς τὸ πολὺ 

1. εἶσιν (pr. L) a εἰσὶ (alt. L) C 2 ποσὰ om. C 3 ὥσπερ εἴπομεν a (cf. p. 94,12) 

4 μὲν om. a τὸ pixp. a 8 post ἔχοντος add. ἤγουν τοῦ ἀριϑμοῦ xai τοῦ ypó- 

vo9 ἃ 9. 10 ἐπὶ --- λόγον om. F 10 μὲν οπι. Ε 11 ἦσαν C 

13 ἐστὶ ποσόν ἃ 14 xai χαταγρ. a 14. 15 μιχρὸν] μαχρὸν ΕἸ 14 χαὶ τὸ 

μέγα om. F 15 φέρομεν] λέγομεν F post πολὺ addas xai τὸ ὀλίγον 

16 τοῦ δημοσϑ. a ἢ μέγαν Paris. 2051: χαὶ μέγα C: ἢ μέγα a: om. F 

περὶ] an zpóc? 11 τὸ μιχρὸν xai om. Fa τοῦ λόγου τούτου à 

19 μιχρὸν EF! 20 δώδεχα C φίλιππον F 22 πολλάχις post δὲ coll. a 

25 πολλοὺς .. σταδίους C διαιρεῖσϑαι Ca 29. 24 «ei τοῖς --- διηρῆσϑαι om.F (fort. 
recte) 23 χαὶ] ἢ ἃ τρόπον Paris. 2051: τόπον Ca 25 ἀπορίας Fa 

26 τὸ ὀλίγον ἃ ἐν οἷς ἔλεγεν om. F (ef. p. 5358) 21 ἔφϑην a 90 γὰρ 

om. C 9l γε om. C Arist. (cf. p. 92,9 τὴν αὐτοῦ ἐπιφ. C 



! 
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y xai τὸ ὀλίγον ποσὰ εἶπεν, ἐν τούτοις φησὶ μὴ εἶναι τ [ord zl o IL c b S ΠΣ c c^ Qe E pr oy 785 

τοῦ ποσοῦ ἀλλὰ τῶν πρός τι; xal εἰ ἐνταῦϑα ἀληϑῶς δέδειχται τὸ μὴ εἶναι 5 
αὐτὰ τοῦ ποσοῦ, χαχῶς ἀνωτέρω ποσὰ εἶναι αὐτὰ εἴρηχε. τί οὖν πρὸς 

mp, e , Cx mt » c i) , 5 » , τοῦτό φαμεν; ὃ πολλάχις ἣμῖν εἴρηται, ὅτε τὰ πρός τι οὐχ ἔχει φύσιν 
3 - 

5 ἀφωρισμένην, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις χατηγορίαις συνίσταται. χαὶ ἔστι τὸ 
πολὺ xat ὀλίγον xai μέγα xai μιχρὸν xai διπλάσιον xal ἥμισυ xol τὰ 10 

παραπλήσια πρός τι ἐν ποσῷ συνιστάμενα, οὐχ ἐν ποιῷ, ὥσπερ χαὶ τὸ 
λευχότερον xai Ἰλυχύτερον xai βαρύτερον πρός τ 

Y e £25 , , 

&y ἔχοντα. ὅταν οὖν λέγωμεν πολὺ τὸ λευχόν, 

ec. ἐστιν ἐν ποιῷ τὴν Ümap- 
ἐπεὶ τὸ πολὺ χαὶ ὀλίγον 

10 πρός τι ὄντα περὶ τὸ ποσὸν χαὶ οὐ περὶ τὸ ποιὸν χαταγίνεται, οὐ χυρίως 15 
δηλονότι λέγομεν οὐδὲ xaU' αὑτά, ἀλλὰ διότι ἢ ἐπιφάνεια πολλή, Sus ἦν 
τοῦ ποσοῦ. οὐ to ολὺ αὐτὸ xoa) αὑτὸ 
ποσόν ἐστιν, ἀλλ ὅτι ἐν ποσῷ πρός τι. χαὶ οὐ δεῖ γε τοῦτο ἐπὶ τοῦ 

τ τ y 5 , o x 

0 00V ἔλεγεν ανώτεξρῷ Ott τὸ ΕῚ 

€ - € 

ποσοῦ φέρειν, εἰ μὴ a συμβεβηχός, τῷ ἐν ποσῷ εἶναι ἐπιδεχ 

15 πολὺ xai ὀλίγον. 

o Ἔ (0. x - Ὁ εὶ c^ τ Φ 

e 

p. 6312 Μάλιστα δὲ ἣ ἐναντιότης τοῦ ποσοῦ περὶ τὸν τόπον 

δοχεῖ ὑπάρχειν: τὸ γὰρ ἄνω τῷ χάτω ἐναντίον τιϑέασιν. 

, , J ,F 

μέγα xai τὸ μιχρὸν μήτε ποσὰ ὄντα μήτε 30 
΄ ΄ ἘΠ ΞΟ - -5 , C - 
ύλεταί τις | ἐπὶ τοῦ ποσοῦ ἐναντιότητα ϑεω- 19r 

^ ^ 

20 ρῆσαι, λαμβανέτω τὸ ἄνω xal τὸ wdxw* ταῦτα γὰρ xal πλεῖστον διεστή- 
χασιν ἐν χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὸν Dro τῶν ἐναντίων ἐπιδέχεται" 

[21] οὕτως γὰρ SOS τὰ ἐναντία xà πλεῖστον ἐν τῷ αὐτῷ (EC ἀλλήλων 
ιεστῶτα᾽. τούτῳ OE αὐτὸς οὐχ ἀρέσχεται: χατὰ Ce γὰρ οὐχ e? 

ἐν τῇ φύσει τῶν ὄντων τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω, ἀλλὰ τὸ πέριξ xal τὸ μέσον, 

98 ἃ οὐχ ἔστιν ἐναντία ἀλλὰ τῶν πρός τι’ τὸ γὰρ πέριξ iens ἐστὶ πέριξ. 
Now » 1 Y ΄ N MNA ΄ 5» , τὸ δὲ ἄνω xol τὸ χάτω τὴν χατὰ διάμετρον διάστασιν ἀφεστάναι ὀφείλου. 10 

σιν ἀλλήλων: ἣ δὲ γῇ χέντρου λόγον ἐπέχει πρὸς τὸ πᾶν 2 ἡ τὰ βαρέα i [ Y" po i X** "pos add" ἡ ps 

πάντα φέρεται: πῶς οὖν τὸν τῆς γῆς τόπον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ τοῦ παντὸς 
χέντρον, ἐναντίον ἐροῦμεν τῷ τοῦ πυρὸς τόπῳ, τοῦτ᾽ ἔστι τῇ χοίλῃ τῆς 

80 σελήνης περιφερείᾳ; οὐ γὰρ τὴν τοῦ παντὸς διάμετρον ταῦτα διεστήχα- 15 
σιν ἀλλήλων. ὥστε οὐ πλεῖστον διεστήχασι. πλεῖστον γὰρ διεστήχασι 

l primum τὸ om. F τοῦ ποσοῦ à ἐν τ.] ἐνταῦϑα δέ φησι Ca μὴ] οὐχ ἃ 
1. 2 τοῦ ποσοῦ χαὶ τὸ ÓÀ. xal τὸ πολύ C 2 τὸ om. C 9 xaxüc..sip.] an πῶς... 

εἴρηχε; ? 4 φασιν à εἴρηται] p. 47,12 ἔχει ἀληϑῶς ἃ 9 συνίστανται C 
ἔστι] ἔτι F 6 τὸ ὀλ. ἃ ( τῶν πρός à 9 λέγομεν F 10 περὶ τὸ (alt.) 

om. C χαταγίνονται C 11 ἥτις] τις Fa 13 ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἃ ἐν — τι] πρός τι 
ὃν ἐν ποσῶ ἐστιν C 14 τῶ] τὸ Ca πιδεχομένου C: ἐπιδεχόμενον ἃ τὸ om. F 

15 τὸ óÀ. a 16 τὸν om. C 11 τὸ γὰρ --- τιϑέασιν in lac. om. C lemma con- 
tinuant ad εἶναι (6215) CFa (ef. p. 100,16) 18 εἶναι a 20 alt. xai om. € 

2] τῶν ἐν. τὸν 6p. coll. CF 22.23 διεστ. ἀλλ. coll. C 293 διεστηχότα a τοῦτο C 

25 d] otov C 29. 30 τῇ χοίλῃ περιφερείᾳ τῆς σεληνιακῇς σφαίρας a 9l ὥστε --- 

διεστ.] ὡς γὰρ εἶπον C 3l πλεῖστον γὰρ διεστ. om. F γὰρ om. C 

ἐν 
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, - p "v - 

αντία ταῦτα ἔστιν, 000 1r (^ 
- ΄ 9 - 5 

ἃ πᾶσαν τὴν διάμετρον δι ιΞστηκότα. οὐχοῦν οὐδὲ ἐν 
΄φ , *, L4 Ξ , ^-^ 

ἄνω τε xai χάτω, ἀλλ, ὡς εἶπον, τῶν ἜΡΙΣ τι (τὸ γὰρ το μέσου ἐστὶ 

πέριξ), εἰ μή τις χάτω ὑπόϑοιτο πᾶσαν ἅμα τὴν 1ῆν, διότι τοῖς χαϑ᾽ 90 
- - - , 2 r 

ὁτιοῦν αὐτῆς μέρος οἰχοῦσιν ὑπὸ ποσὶ xal χάτω ἐστὶν ἢ γῇ. 0 δὲ οὐρανὸς 
P] ΄ ΄ , * v 

ἐπιφάνειαν gerne βούλεταί τις τὸ χάτω λέγειν, ἄνω 

Ἁ 

ὃξ τὴν σφαῖραν, εὑρεϑήσεται τὸ αὐτὸ xal ἄνω xoi χάτω ὄν: T, γὰρ ἄνω 
τῆς Ἰῆς ἐπιφάνεια ὡς μὲν πρὸς τὸν οὐρανὸν χάτω ἐστίν, ὡς OE πρὸς τὴν τὸ φι 

ὑποχάτωϑεν ἑαυτῆς ἐπιφάνειαν ἄνω. ἀλλὰ χαὶ τῶν ἡμισφαιρίων ἔχάτε- 

ἔσται, χατὰ τὴν διάφορον χίνησιν ἀμείβοντα xai τὴν 2 
* , 

pov ἄνω τε xui χάτω ἔστ 
- , 9. ) 9 δὲ , 2 ἘΞ - € E ΒΞ E » x -— 2 EF x. & 10 σχέσιν. ἀλλ᾽ οὐδέν ἐστιν ἅμα ἐν ἑαυτῷ χατὰ τὸ αὐτὸ τὰ ἐναντία ἔχον. 

^ - » *» ΄ 

ὥστε οὐ δυνατὸν ἐν τῇ φύσει τῶν ὄντων εἶνα! χυρίως τὸ ἄνω χαὶ χάτω, 80 
UE τί γε χατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον πᾶσαν | ἅμα τὴν γῆν χάτω λέγειν 19» 

v 1 

[07 eo 7 ωτς 
Le , ^, , Ἁ ^ ^ [4 L4 L4 

τις βούλοιτο. ϑέσει δέ ἐστι τὸ ἄνω xai τὸ χάτω, ὡς ἣ ὑπὲρ χεφαλὴν 
Ὁ ^N Ἁ [4 5 

usd ὀροφή: ὡς γὰρ πρὸς ἡμᾶς ἄνω ἐστίν, ὡς OE πρὸς τοὺς ὑπὲρ αὐὖ- 

15 τὴν χάτω. 

ρ.6118 Τὴν πρὸς τὸ μέσον χώραν χάτω τιϑέντε 
στὴν τῷ μέσῳ διάστασιν a 

[d , , Ἁ » M 2 m— , - v Ot βουλόμενοι, φησί, τὸ ἄνω xal τὸ χάτω ἐν τῇ φύσει τῶν ὄντων 
εἶναι διὰ τὸ τὴν γῆν ὡς πρὸς ἕχαστον πέρας τοῦ χόσμου τὴν χατὰ διάμετρον 

20 διάστασιν ἀφεστηχέναι, διὰ τοῦτο τὴν γῆν χάτω βούλονται. 

p.6215 ᾿οίχασι δὲ καὶ τὸν τῶν ἄλλων ἐναντίων ὁρισμὸν ἀπὸ 10 
τούτων ἐπιφέρειν: τὰ γὰρ πλεῖστον ἀλλήλων διεστηχότα τῶν 

ν 
ἱ 

Er Ban Mme ὩΣ m EE CCS 
τῷ αὐτῷ ἵενει εναντεα οριςφονται. 

Σ ^N , Ἁ M € c m * e ν᾿ 

Ἐπειδὴ χάτω, φησί, τὴν τὴν ὑπενόησαν εἶναι, αὕτη OE ὡς πρὸς 

τῷ 5 ἔχαστον τοῦ χόσμου πέρας τὴν πλείστην διάστασιν διέστηχε, λέγω δὴ τὴν 

χατὰ διάμετρον, ἐναντίον ὃὲ τῷ ἄνω τὸ χάτω, ὑφ᾽ ἕν δὲ γένος ἀνάγο 

ταῦτα τὸ ποσόν, ἐχ τούτων χαὶ πᾶσι τοῖς ; 7 

σιν ἐναντία λέγοντες εἶναι τὰ πλεῖστον ἀλλήλων διεστηχότα τῶν ὑπὸ τὸ 

2 , b! M 2 , 

Eva yxtots τον ορισμην επιῴξ 

τ ΚΣ ΒΞ 
αὐτο ἵξνος. 

1 χατὰ πᾶσαν Ο ἑστηχότα F pr. οὐδὲ] οὐχ C ταῦτά ἐστιν om. F 

1. 2 οὐδ᾽ ἄνω ---χάτω ante εἰ (9) pompas 2 εἶπον] p. 99, 25 9 ὑπόϑητο F 

4 ὁτοιοῦν F μέρος αὐτῆς coll. Ca post χάτω add. εἶναι del. F d τὸν 
om. F 8 αὐτῆς C 10 οὐδέ ἐστιν a ἐν om. C 11 οὐ $»v.] 

οὐχ ἐνὸν Ο 12 τῇ τοί Fa χάτω om. F 18 ante ϑέσει add. lemma 

ἐοίχασι --- ὁρίζονται C ϑέσις C 16 lemma om. € τιϑ.} λέγοντες 

Arist. 19 ἕχαστον] ἕν C: τὸ F (cf. v. 25) χατὰ om. F 20 βού- 
λεται C 21 post δὲ add. φησι CFa: delevi ex Paris. 2051 25 post ἕχαστον 

add. μέρος C πέρας om. CF τὸ CF 28 εἶναι om. C 
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5 ^ - ἃ ^ bs ^ 

p.6a219 Οὐ δοχεῖ δὲ τὸ ποσὸν ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον xol τὸ 79v 

Ἧἥττον. 

/N - - ; ΄ IS 

Εἰπὼν ὅτι ἴδιον τοῦ ποσοῦ τὸ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον xal δείξας ὅτι 
παντὶ τοῦτο ὑπάρχει, οὐ προσέϑηχεν “οὐχ ἴδιον OR τοῦτο τοῦ ποσοῦ, ὅτι 90 

δῆλον γὰρ 

y 
& - 

^ 

τὴ Ὁ Lm 
e 

Q 
. 5 xai τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει", ὥσπερ xoi ἐπὶ τῆς οὐσίας 

τοῦτο ἣν ἐχ τῶν περὶ τῆς οὐσίας εἰρημένων" εἰ γὰρ 
y ^N E e ie ' ^N » 5 ΄, σ D - -ὠἌ ΄ , 
ἴδιον δὲ τῆς οὐσίας τὸ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον, ὅτι xol τῷ ποσῷ ὑπάρχει᾽. 
^A eo zi - 5 ὟΝ Μ - M eo ^ €- 5 ΄ ΄ PA 

δῆλον ὅτι χανταῦϑα οὐχ ἴδιον ἔσται τοῦ ποσοῦ, ὅτι χαὶ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρχει. 25 

-,“ ὟΝ 
p^ ec mr σ᾽ is ?, 

χει EAS [9 Ott οὐχ Q»» ὦ» 

ὥστε τῷ ποσῷ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, δεῖ λέγειν ὅτι τὸ ποσὸν 

10 τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχόν, ὥσπερ ἐλέγομεν χαὶ τῇ οὐσία μηδὲν μὲν εἶναι 
5] , ΦΥ͂ ' - 2) , 5. ΄ , τ ΄ 5 y 

£yayttov, αὐτὴν ὃξ τῶν εἐναντιῶν εἰναι δεχτιχήν. τι 00V, qaot, Οὐχ ξστι 

δὴ e ' M M ' d d M ἣν N M M , e 1] 

τὸ παχὺ xol τὸ λεπτὸν τοῦ ποσοῦ xal τὸ πλατὺ xal τὸ στενόν, | ἅπερ 80r 

ἐναντία ἐστίν; ἀλλὰ λέγομεν ὅτι ταῦτα οὔχ εἰσι ποσὰ ἀλλ᾽ ἐν ποσοῖς ἔχει 
* Y M , , Ἃ 

τὸ εἶναι, ὥσπερ χαὶ τὸ μέγα xal τὸ μιχρόν: παχὺ γὰρ λέγομεν τὸ πολλὴν 

15 ἔχον τὴν χατὰ βάϑος διάστασιν, χαὶ πλατὺ τὸ τὴν χατὰ πλάτος, στενὸν 
^N ΝᾺ - M ^ 5 , y. Α , ^ τ , ^ ^ 

δὲ xal λεπτὸν τὸ ὀλίγην ἔχον τὴν xaxd τε βάϑος xot πλάτος διάστασιν. 5 

χαὶ ὅσα δὲ περὶ τῶν ἄλλων εἰρήχαμεν, μεγάλου λέγω χαὶ μιχροῦ χαὶ 
, - ' , 

πολλοῦ χαὶ ὀλίγου, ταῦτα xoi ἐπὶ τούτων ἐροῦμεν: xal γὰρ ταῦτα τῶν 

πρός τί ἐστιν. 

20 p. 6219. Οὐ δοχεῖ δὲ τὸ ποσὸν ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον xal τὸ 
Ἧἥττον. 10 

Ἔπ᾽ ἄλλο μεταβέβηχεν ἴδιον τοῦ ποσοῦ, τὸ μὴ ἐπιδέχεσϑαι τὸ μᾶλλον 
χαὶ τὸ ἧττον. χαὶ τοῦτο εἰχότως- εἴρηται γὰρ ὅτι ὅπου ἐστὶν ἢ ἐναντιό- 
της; ἐχεῖ xal τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον Ex τῆς τῶν ἐναντίων μίξεως γίνε- 20 

35 xat. ἰστέον ὃὲ ὅτι χαὶ τοῦτο πάλιν ἀποδοχιμάζει ὡς χαὶ τῇ οὐσίᾳ ὑπάρ- 

yov, χαὶ ἐφ᾽ ἕτερον ἴδιον μεταβαίνει χαί φησιν" Ὧ (^ 

Ρ.θ196 ἴδιον δὲ μάλιστα τοῦ ποσοῦ τὸ ἴσον τε χαὶ ἄνισον 

λέγεσθαι. | 

- , YN or, , - - P] DJ S , [4 ΄ b 
Τοῦτο χυρίως ἴδιόν ἐστι τοῦ ποσοῦ, ἐπειδὴ xal μόνῳ ὑπάρχει xat 80v 

1. 9. 20. 21 xe ἧττον Arist. 4 νῦν ob προσέϑ. C τοῦτο om. C 5 ἐπὶ τῆς 

οὐσίας ἐποίησε] p. 9527 6 τὴν οὐσίαν C Ἢ δὲ] τοῦτο in ras. C 
9 ὥστε τὸ ποσὺν οὐδέν ἐστι δεχτιχὸν τῶν ἐναντίων ἃ e ἡ F 10 ἐλέγομεν] 

p. 71,21 μὲν] μὴ a: om. F 11 φησίν CF 15 ante πλατὺ add. τὸ F 

alt. τὴν om. a 16 ἔχον post διαστ. coll. ἃ τε ante χατὰ coll. a: oim. C 

11 παρὰ F 18 χαὶ γὰρ «ai C τῶν om. F 19 ἐστιν om. C 

28 τὸ om. F εἴρηται] p. 18,11 25 πάλιν] μᾶλλον F χαὶ (alt. om. 

CF 26 καὶ ἐφ ἕτ.] ἐφ᾽ ἕτ. δὲ ἃ μεταβ. ἴδιον coll. a 29 ante τοῦτο add. καὶ ἃ 

ἐστι om. C 
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10 

τῷ Qt 

, ERE dip τ CRIMES jn wuerd- S παντί: γραυμὴ γὰρ γραμμῇ ἴση τε xat ἄνισος λέγεται χαὶ τόπος ἱ 3 
τόπῳ χαὶ ἐπιφάνεια ἐπιφανείᾳ xal σῶμα σώματι wa χρόνος χρόνῳ χαὶ 
λόγος λόγῳ xoi ἀριϑμὸς ἀριϑμῷ. ἐὰν δὲ ἐπ᾽ ἄλλου τινὸς λέγωμεν τὸ 

ij à 3 ἴσον xai ἄνισον, οὐ χαϑ᾽ αὑτὸ ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός: οἷον λέγομεν ὅτι 10 9 ὺ 
Y * Y - bi b - , - , ^ Y AN 

ἴσον ἐστὶ τοῦτο τὸ λευχὸν σῶμα τούτῳ τῷ λευχῷ σώματι, xat ἄνισον ὃξ 

ὡσαύτως. οὐ χαϑὸ δὲ λευχὰ ἀλλὰ χαϑὸ σώματα, ἅπερ ἐστὶ τοῦ ποσοῦ. 

ἀλλὰ υᾶλλον τὸ ὅμοιον χαὶ τὸ ἀνόμοιον ἐπὶ τῶν τοιούτων ῥηϑείη χυρίως" 
λευχὸν γὰρ λευχᾷ ὅμοιον xol ἀνόμοιον λέγεται, xal ἐπὶ τῶν τοιούτων 1 

ὡσαύτως. 

Περὶ «àv xpós ct. 

p.6236 Πρός τι δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται, ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν 

ἑτέρων εἶναι λέγεται. | 

hi “Ὁ ind , ^ , , - -Ὁ- 

Πρὸ τῆς τῶν πρός τι διδασχαλίας πέντε ταῦτα χρὴ ζητεῖν: πρῶτον 8lr 
τὴν τάξιν αὐτῶν τὴν πρὸς τὰς κατηγορίας, δεύτερον τὴν αἰτίαν τῆς ἐπι- 8 

- gs Y e Ps dua 2 Z ji b] M Y- 

γραφῆς. τρίτον τὴν ὑπόστασιν αὐτῶν τις ἔστι, τέταρτον τὴν εἰς τὰ stor 
, 

ec? c g. 8 
TO 

[0] σιν, πέμπτον τὸν τρόπον τῆς διδασχαλίας. πρῶτον οὖν τὴν τ 
ποίαν αἰτίαν μετὰ τὸν τοῦ ποσοῦ λόγον ἔταξε τὸν περὶ τῶν πρός τι 

R - - , Y 1 
ui τὸν περὶ τοῦ ποιοῦ, χαίτοι γε τὸ ποιὸν € 

v ὃός τι xaÜ' αὑτὸ ἔχει 10 x Ὡ r^ 

' [4 , - - - *. [d , 5 ? 5» - M 

χαὶ ὑπόστασιν. ταῦτα Oz ἰδίαν οὐχ ὑπόστασιν ἀλλ ἐν ταῖς ἄλλαις 
, 

t 
, Ἁ mE , ^ Ἁ ? e AJ e -Ὁ * 

χατηγορίαις ἔχει τὸ εἶναι, τιμιώτερα OE τὰ χαϑ᾽ αὑτὰ ὑφεστηχότα τῶν ἐν 

σχέσει μόνῃ τ 
M co εἶθ᾽ οὕτως τὴν πρὸς ἕτερον ἀναλαβεῖν σχέσιν. λέγομεν οὖν ὅτι ὥσπερ ἐπὶ 1 

, , Y » Y , ^M M 
το ευτέραν ἔταξε τὴν περὶ τούτου διδασχαλίαν, διὰ 

ὃ ἀνημονεῦσαι αὐτοῦ ἐν τῷ περὶ τῆς οὐσίας λόγῳ, ἵνα μὴ ἐπὶ πολὺ [u ξ i 

$3; à 3 H "» - ΄ ΄ ^ , o E) - 

ἐάσῃ τὸν ἀχροατὴν ἀγνοοῦντα τί ποτέ ἐστι τὸ ποσόν, οὕτω xai ἐνταῦϑα 

ποιεῖ" ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῷ περὶ τοῦ ποσοῦ λόγῳ à 
$4 n à 

*i 9 v^ e. AN ΕΣ ^ A Ἁ ^ ΕΞ. ^N M Y o ju d c. ra. , 

ἔνϑα ἔλεγε τὸ μέγα xal τὸ μιχρὸν χαὶ τὸ πολὺ xai τὸ ὀλίγον τῶν πρός 
σ ’ 

i 

εἶναι, ἵνα υὴἢ ἐπὶ πολὺ ἐάσῃ ἡμᾶς ἀγνοοῦντας τίς ἢ φύσις τῶν πρός τι, t 
, , b M , y ^N , ^N Ξ M 

εὐθέως τὸν περὶ τούτων ποιεῖται λόγον. διὰ τί δὲ ἐπιγέγραπται [Περὶ 
- , - c 4 τ: 

τῶν πρός τι xal μὴ περὶ τοῦ πρός τι, ὥστε εἶναι τὴν ἐπιγραφὴν ἕνιχήν; 25 
^F , ^" Ad , , .4 ^ , 2 

λέγομεν ἐπειδὴ τὰ πρός τι σχέσις τίς ἐστιν, dj ὃὲ σχέσις τοὐλάχιστον ἐν 
ERA EN, t 9e UN TP ES 9 es p ! * ^ ARN 

δύο πράγμασι ϑεωρεῖται, διὰ τοῦτο πληϑυντιχῶς ἐπέγραψε: τὸ γὰρ δεξιὸν 

1 post παντί add. πράγματι Fa γὰρ om. C 2 xai χρόνος χρόνω om. Ca 

9 λέγομεν F 4 ἴσον τε a τὸ ἄνισον F χατὰ om. F 5 ἴσον] ὅσον C 

6 δὲ om. ἃ 11 τοιαῦτα] ταῦτα F 15 τίς ἐστι om. F 17. 18 παρὰ (utrobique) F 

18 zai om. F 19 ταῦτα δὲ] τὰ δὲ πρός τι F 24 τῆς om. ἃ 25 τὸν dxp.— 

ἐάση (28) om. F τὸν dxp. ἀγν.] ἡμᾶς ἀγνοοῦντας ἃ τὸ Om. ἃ 21 ἔλεγε] 

p. 5021 91 τίς] τί F 32 δυσὶ ἃ 
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, Ey LS » e m y 32A 
ἀριστεροῦ ἐστι δεξιὸν xat οὐχ ἄν τι εἴη αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ δεξιόν, χαὶ ὃ Slr 

ἘΠ em 5 » e M e 

wap υἱοῦ πατὴρ xai οὐχ dy τις xaü αὑτὸν εἴη πατὴρ μὴ e υἱὸν 30 
ι Pe χω 

pd 

iv 

1 , — ze ES 
λεγάμενος. ἐπὶ ὃὲ τῆς οὐσίας | δυνατόν. μᾶλλον δὲ ἀναγχαῖον ἕν (ua. 81» 

1 CEN ν - » [d , ^N EUN - 
χαὺ αὐτὸ εἰναι οὐσίαν, οιὴν ἄνϑρωπον. ομοιῶς ὧς χαὶ Ent τοῦ ποσοῦ" 

ex 8, c Q x 5 δυνατὸν γὰρ τὸ δίπηχυ μόνον ποσὸν λέγεσϑαι. δυνατὸν δὲ χαὶ a 
φι πράγματα ᾿ τὰ περὶ τῶν πρός vt λέγεσϑαι πληϑυντιχῶς, αὐτὴν δὲ τὴν 

χατηϊορίαν ἑνιχῶς s τοῦ πρός tt, ὥσπερ xal ἐπὶ τοῦ ποσοῦ χαὶ 
ἄλλων xarugotum ἑνικῶς προσφερόμεϑα τὴν χατηγορίαν, δηλοῦντες διὰ 

τῆς ἐπιγραφῆς οὐ τὰ πράγματα τὰ ἐν αὐτῇ, ἀλλὰ τὴν χοινῶς χατ᾽ αὐτῶν 

10 λεγομένην φύσιν, ἐπεὶ xal ἣ σχέσις εἰ xal ἐν πλείοσίν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὖν 10 
μία τίς ἐστι τῷ ὑποχειμένῳ, ὡς xal τὸ σπέρμα χαὶ ὃ χαρπὸς χαὶ f ἀνά- 
βασις xoi ἢ χατάβασις: μία γὰρ ἢ σχέσις τοῦ δούλου πρὸς τὸν δεσπότην, 
ἥτις ἀρχομένων μὲν ἡμῶν ἀπὸ τοῦ δούλου δουλεία λέγεται ἀπὸ δὲ τοῦ 
δεσπότου δεσποτεία. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ μαϑητοῦ xoi διδασχάλου xol τῶν 15 

15 λοιπῶν. ἀλλ᾽ ἵνα, ὡς εἴπομεν, ἐνδείξηται ὅτι ἢ τῶν πρός τι χατηγορία 
οὐδέποτε ἐν ἑνὶ πράγματι ὑφίσταται, διὰ τοῦτο πληϑυντιχῶς Περὶ τῶν 

πρός τι τὴν ἐπιγραφὴν πεποίηται. 

Περὶ ὃὲ τῆς ὑποστάσεως ταῦτά φαμεν" τινές φασι μηδὲν εἶναι τῶν 20 
πρός τι φύσει, ἀλλὰ ἀνάπλασμα εἶναι ταῦτα τῆς ἡυξτέρας διανοίας, λέγον- 

σ e , » , Ἁ , MJ , M 

ες Ott οὕτως οὐχ CO φύσει τα πρός τι ἀλλὰ ϑέσει, τι δυνατὸν χαὶ τὸν τ 
ὌΝ τς ὅν ἢ 5 A *, a Rh S e M M 

δεξιὸν ἀριστερὸν Ἰενέσϑαι xoi τὸν ἀριστερὸν δεξιόν, χαὶ 6 πατὴρ xoi υἱός 
, EA 5^ ΄ , n 
ἐστι xai ὃ δοῦλος ϑέσει δοῦλος: οὐδεὶς γάρ ἐστι φύσει 

J M ^ , ' 5 M [4 , , » -* ^N 5 , Qc 

γὰρ xal δεσπότης χατὰ ταὐτὸν ἑτέρου γένοιτ᾽ ἄν. οὗτοι OE οὐχ ὀρϑῶς 

λέγουσιν: οὕτω γὰρ & S ὠσται ταῦτα τῇ φύσει, ὡς xai τὰ μόρια τοῦ 
μὲν γάρ τι ὑπὸ [S^] σι a € e Sg c1 o [4 ( x a Ead [ a C ἐς: - - c e z3. e e^ σὺ S2 — —— ted —À S c C ξ un c c1 Sg c 

. dà e 

τῆς φύσεως δεξιὸν τέταχται οἷον τὸ ἥπαρ, τὸ 
σπλήν, xal οὐχ dy ποτε γένοιτο οὔτε τὸ ἧπαρ ἀριστερὸν οὔτε ὁ σπλὴν | 80 

δεξιός, ἀλλ᾿ εἰ ΠΡ ΝΞ τούτων ἣ τάξις, διέφϑαρται τὸ ζῷον. χαὶ ὃ 82 
ϑεὸς ἄρχει μόνως ἡμεῖς δὲ παντες ὕπ᾽ αὐτοῦ ἀρχόμεϑα, xol ἣ ψυχὴ 

b δὲ σῶμα μόνως χινεῖται ὕπ᾽ αὐτῶν 

ὃέ τι ἀριστερὸν οἷον ὃ 
4 

c1 30 tige χινεῖ τὸ gua xai ἣ quote 
A z μέτρου τούτοις ἔχοντες πάντα τὰ ὅ Χ 

( ον Xx o2 E δ χαὶ οὐχ ἀντιχινεῖ αὐτά. τινὲς ὃ 
» Y ' 

πράγματα. 1 utc τι ἔλεγον, ὧν εἷς ἦν [Ιρωταγόρας ὃ σοφιστής: ἔλεγε γὰρ 
* » e 

οὗτος ὅτι οὐδὲν τῶν πραγμάτων ὡρισμένην ἔχει φύσιν, διὸ xal ἔλεγεν ὅτι 

Ἱ «c F 5 χαὶ om. ἃ 6 τὰ (post mp.) om. a 1 post xac. add. 

ἤτοι τὴν σχέσιν αὐτὴν ἃ xai (prius) om. ἃ τῶν om. F 10 λεγομένην 

om. F xai (alt.) om. C ll xe (pr. om. a 13 μὲν om. CF 

14 δεσπότου om. C 15 εἴπομεν] p. 102,91 δείξη C 16 ἐν om. a 

11 ἐποίησε C 18 post ὑποστ. add. αὐτῶν ἃ τοιαῦτα Ο τινὲς δὲ ἃ 

20 οὕτως ὅτι coll. F τὰ npós τι φύσει coll. C ὅτι δυν.] ὡς C 30. 21 «6 

δεξ. .. τὸ dp. ἃ 22 γὰρ τίς ἐστι F 29 γὰρ Paris. 2051: δὲ CFa 24 ἔγν. 

γὰρ οὕτω coll. C 25 ϑεωρεῖται ἃ Ammon.: ϑεωρεῖσθαι codd. τι] τοι F 21 ποτε 

om. € 28 ἀμειφϑείη a Paris. 2051: ἀμειφϑη CF τὸ ζῶον διέφϑ. coll. a 
29 μόνως Paris. 2051: μόνος CFa xui ἡμεῖς δὲ ἃ post πάντες add. μόνως a 

3l ἀντιχινεῖ] κινεῖ C: ἂν κινῆ F 32 Πρωταγ.] cf. Zelleri Phil. Gr. I* p. 918 sq. 
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E NmeueAdinkm Muesdsüaen-uxx t m LR IE a 00x ἔστι τινὰ ψευδῆ ἜΝ ἕχαστος γὰρ χατὰ τὸ φαινόμενον αὐτῷ xm $82: 
- ' 9 , » 2 ΄ 

δοχοῦν περὶ τῶν πραγμάτων ἀποφαίνεται οὐχ ἐχόντων ὡρισμένην φύσιν τὸ 
45 -- * - , C OB ̂  - ε * , 

ἀλλ᾿ ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς σχέσει τὸ εἶναι ἐχόντων τοιγαροῦν oi μὲν ἰχτε- 
- x Fr --- d x -- - A 9 ϑΞύ -— ay ( P ^ - Ἁ 

ριῶντες τὸ μέλ! φασὶ πιχρὸν εἶναι xal ἀληϑεύουσί qe (ὃ γὰρ δοχεῖ xai 
΄ ᾿ ΄ ΄ ^ ΄ ΄ - * , 1 

5 φαίνεται αὐτοῖς, τοῦτο xal λέγουσιν), ot δὲ ὑγιαίνοντες γλυχὺ xal αὐτοὶ 
, ^ , 

c 

i - 

- — A MJ ^ ua ^ LL ΞΞΞ Ἔν n T EM £ , "A M 

πως πρὸς τὴν διάφορον αὐτῆς τε xai τῶν ὁρώντων ϑέσιν. ὁμοίως ὃὲ χαὶ 
δ i-r MAS ONE AT * τ᾿ » κα CE * »» - f. 2 €T 

ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων: τὸ γὰρ ἄλλῳ δοχοῦν ἀλ ἄλλος ψευδὲς εἶναι 90 
Y - E T ^ - MN S ΄ 

10 οἴετα!, xal τὸ τῷδε χαλὸν εἶναι δοχοῦν ἄλλῳ φαῦλον νενόμισται, τὸ dyzt- 
^X 5» , , * , y, ^ ΄ Q7 ^ 

χείμενον ὃξ ἀληϑές. νόμῳ οὖν πιχρόν φαμεν νόμῳ γλυχύ, ϑαάτερον OE 
, 

-: τ m EE —H QE re Mo GER ΒΞ τῷ LÍ GE , 
τῶν προς tt ἔστι. τοῦτον O&£ EAS ἴχξ: μεν χα 60 : 915 τοῖξε as εν τῷ τριτῷ 25 

, € Mez-z3 ΡΥ τς E urs ΞΡ m — ne WITUMÉR M ΕΞ Lm 
λόγῳ τῆς i ετὰ τὰ ΦΟΣ ποῖ ἵμα τεῖας AS γῶν τι εἰ παν 0 Ootzigt τις οτι 

, , - * 3 , 3 , PAJ L4 r, n. * - 

15 ἐστι, τοῦτο χαὶ d). és ἐστιν, Ξπξιοὴ 6t un y6uzyot ὕὑπολα! “Πα yOUGt τὸ πὶ 9 

nici aimo: EM E  ψ ΣΝ τ ποθι Ὁ ΩΣ Θ᾿ πὰ ΕΘΝ ἘΣΤῚ ἘΞ 
-pEczty χαϊεῖν 62 WT. zov αὑτοις «5969716! Ξνὼν τὸ πὺρ τοξῶξιν χα! μγ) 

-^ * ww e Mw , , , ^ , ; e x 

XQtzty. Tj ExztoT τῶν ἀρτον ἄνουσι χαΐξιν ξχρὴν τῶν αρτὸν χα!ξιν 30 x τὶ eo » 
to 

* * ' * , $4 7 ^ " πρ Ar 5 - ΄ - 

αὐτοὺς χαὶ μὴ τρέφειν. ἐλέγχει i ὃξ χαὶ ὁ Ico» iy τᾷ Θεαιτήτῳ τῷ 82v 
^ “7 p A m" [CAR -—— AE 2 * - nv E ESL zu * 

διαλόγῳ αὐτὸ τοῦτο προϑέμενος ἐλέγξαι, ἐν « μετὰ πολλὰς ἀποδείξεις xal 
ED NENNEN CORREA ες Ios 

90 τοῦτον extSI et 492. p'svxas τῶν λογὴν ξπειοὴ Ἢμξις, φησιν, ( poca- 

; £r«ue ule. ΨᾺΣ 3 our tico ME USC CRM SOUPE γόρα, φαμέν Gs μὴ ἀληϑεύειν, ἄρα ἀληϑεύομεν λέγοντες περὶ σοῦ ὅτι 5 
ἘΞ Ὸ τ’ ΓΕ m ii 2.2 — A: 31. 925 a TAL eum H y. τὰ pe 

"2061 1j Ψευοομεῦα: st μὲν οὔν anm £U6u zv, "2. 02x09 pea 652s AZ 10v 

mt ΄ ES - Ar ΄ - ᾿ 55» ΄ Ar , - 

ὅτι πάντες ἀληϑῆ λέγουσιν (ἡμεῖς γὰρ ἀληϑεύομεν λέγοντές σΞ ταῦτα 
lean Mec S $hbodweshéusü- fses'tmoMesfn 5v ? ἢ ψευδῆ λέγειν). εἰ OE Φευδόμεϑα, ἔστιν ἄρα ψευδῆ λέγειν xai οὐ πᾶς 6 

- NEUE 33. ES "t SAI Er c p z1 - 

25 λέγων τ' ἀληϑεύει᾽. ἄλλοι ὃὲ παρὰ τούτους ὀρϑῶς εἶπον ὅτι τῶν πραγ- 10 
2 ΄ HJ , 2 , E* — ^X 3- ἡ G e ΄ * - 

ματῶν τὰ uzy eGit προς τέ τὰ OZ αὔτα χαὺῦ αὑτα- προς τι μξν οἱὸν 

“ 
- PF» 3 , 2 ^X (0? e zu - - » ἢ ΄ * 

ὄεξιον ἀριστερον, αὐτὰ 6z χαὺῦ εαυτὰ οἷόν σῶμα dGyUpoxos* ὁ γάρ 
x f E TES τ Ὁ fee 2 ag ἄνθρωπος χαϑὸ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι τῶν πρός τι. τὰ ὃξ πρός τι 

CUR ene A f πτόσε ja εν δν τ δὲ ae 5 ub 3E ταῦτα οἰχείαν μὲν ὑπόστασιν οὐχ ἔχει, ἐν ταῖς ἄλλαις 0E χατηγορίαις 15 
"MSS. πιο τ LT Eizo» E at. m Ἢ 80 ἔχει τὸ εἶναι. ὅταν γὰρ εἴπω πατέρα, εἶπον ἐν οὐσίᾳ πρός τι, ὅταν 
^ “ἃ € o NW 4 m 2 ΄ - [4s ^X * z , € 

0€ πολὺ Ἢ ὀλίγον, εἴπον ἐν ποσῷ πρὸς tt, ταν ὃξε λευχύτερον ἢ 
^ ΄ * - La * 

μελανώτερον, ἐν ποιῷ, χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως.  xakec δέ 
243. ua τον ἐν cat Aon el ; gos d e quc ko MW IND 
τινες ἀπειχα- σιν αὐτὰ παράαφυάᾶσιν. QUtuyzS οὐχ ἰοιαν Ξχοῦσιν υὑποὸ- 

στασιν, ἀλλ᾽ ἐν φυτοῖς ἔχουσι τὸ εἶναι. ἀπειχάζουσι δὲ αὐτὰ χαὶ 30 

35 τοῖς ἀντερείδουσιν ἄλληλα ξύλοις: τούτων γὰρ τοῦ se ἀναιρεϑέντος 
οὐχ ἔστα! τὸ λοιπόν 

2 τῶν πρ. ἀποφαίν. πέρι (sic) C: dog. περὶ τῶν xp. ἃ 4. 8 αὐτοῖς xai gat». 

coll. a 8 τὴν om. F αὐτοῖς à 9 φεῦδος a 11 πιχρῷ a 

13 εἰσι Fa 19. 14 ἐν τῷ τρίτῳ λόγῳ τῆς Μετὰ τὰ c.] Γ 4 p. 1007522.5 
p. 100926. 6 p. 1011217 sq. 14 τὰς φυσικὰς F 14. 15 ὅτι ἐστί] τε ἐστὶ C: 

τι εἶναι ἃ 18 ἐν τῷ Θεαιτήτῳ] p. 110 C 56: 22 οὖν om. C 

24 ψευδῶς (pr. L) F 25 περὶ CF 28 «ado ἄνϑρωπος om. Ο 31 λευχώτ. F 

99 «cptz. F (ef. p. 41,16) 94 αὐτὰ om. F 
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Ἢ δὲ διαίρεσις αὐτῶν ἐστιν αὕτη" τῶν πρός τι τὰ uiv xa óuovo- 82v 
ὅ ὅμοιον, τὰ ὃξ xa)" ἑἕτερωνυμίαν. χαὶ 90 

᾿ 

J , e M e. , 

υἱαν λέγεται ὡς τὸ ὅμοιον ὁμοίῳ 

τῶν χαϑ’ ἑἕτερωνυμίαν τὰ μὲν ἀπὸ τῆς πρὸς ἄλληλα ὑπεροχῆς T, ἐλλεί- 
M M , Z M Ἁ M ' M M bI €--€ 

το ὀλίγον χαὶ τὸ μξεγὰ “χαι τὸ μιχρὸν χαὶ τὸ μει-ον 

σι 

NI ὶ 
' ΝΟΥ ἊΝ ὩΣ ' » UJ a » M 5 , [4 ei οἱ , NEA 

xai τὸ ἔλαττον, τὰ ὃὲ χατὰ τὸ ἄρχον xal ἀρχόμενον ὡς ὃ δεσπότης δού- 

Àou δεσπότης, τὰ ὃὲ χατὰ vb χρῖνον xal χρινόμενον ὡς τὸ αἰσϑητὸν ai- 30 

yo» χαὶ μετεχόμενον ὡς ὃ ἐπιστήμων τῷ μετέχειν ἐπιστήμης λέγεται 
ἐπιστήμων, ἢ χατὰ τὸ αἴτιον xal αἰτιατὸν ὡς ὃ πατὴρ υἱοῦ πατήρ, T| 

10 χατὰ τὸ ποιοῦν xal πάσχον ὡς ὃ τύπτων τυπτόμενον τύπτει, T χατὰ τὴν ὅ - 
V 

, , ^ ' [2 FONT , —€— NB 

ἐν τόπῳ διαφορᾶν ὡς ὃ δεξιὸς ἀριστεροῦ δεξιός. 
, CA RU ’ , “Ὁ 2 Ψ N ^ I hs * -Ὁ 

Tpóz δὲ διδασχαλίας χέχρηται τοιῷδε: οὐχ εὐθὺς παραδίδωσ! τὸν ὑγιῆ 
Ll , e , o ^ , 2 / [4] fe. M Y. -Ὁ 

τῶν πρός τι ὁρισμόν, ἀλλὰ πρότερον ἐχτίϑεται ὃν οἱ παλαιοὶ ἔϑεντο τῶν 

πρός vt ὁρισμόν, εἶτα δείχνυσιν ἄτοπα πάμπολλα τῷ δρισμῷ τούτῳ ἑπόμενα, 10 
L D 

15 χαὶ οὕτως ἕτερον αὐτὸς ἴδιον δρισυὸν αὐτῶν ἀποδίδωσιν, ὃς μόνοις τοῖς 

πάρχει" ἵνα γὰρ μὴ δόξῃ τῶν παλαιῶν χατατρέχειν, 
^ X σ b , L NN 7l. - 3915 3A 

υὸν ἐχτίϑεται, xal δείξας τὰ παραχολουϑοῦντα αὐτῷ 

ἄτοπα ἀνεπαχϑῶς λοιπὸν τὸν οἰχεῖον ὅρον χρατύνει. 15 

[4 e Y cr Ld b! , M 2 b! 3) 

ὃ υἱὸς πατρὸς υἱός, ἔστι δὲ ὅτε οὐ πρὸς ἣν ἀποδίδοται, πρὸς αὐτὴν χα 
ἀντιστρέφει ἀλλὰ πρὸς ἑτέραν, ὡς ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως xai τοῦ αἰσϑητοῦ" 
c ' 7| yàp αἴσϑησις αἰσϑητοῦ αἴσϑησις: ἐνταῦϑα πρὸς γενιχὴν ἣ ἀπόδοσις" 

5 

. 

3 

25 ἀλλ οὐχ ἀντιστρέφει πρὸς γενιχήν, ἀλλὰ πρὸς δοτιχήν: τὸ γὰρ αἰσϑητὸν 
τῇ αἰσϑήσει αἰσϑητόν. χαὶ πρὸς αἰτιατιχὴν δὲ γίνεται πολλάχις ἣ ἀπό- 
Ij c ce , 7 ) - δόσις, ὡς ὅταν λέγωμεν “ὃ τύπτων τυπτόμενον τύπτει᾽, xol πρὸς γενιχὴν 25 . 

αὕτη τὴν ἀντιστροφὴν ποιεῖται. ὃ γὰρ τυπτόμενος ὑπὸ τύπτοντος E 
, - τύπτεται. | 

4 τὸ (ante ὀλίγον) om. F 9 τὸ ἀρχόμενον ἃ 12 τῶδς F 14 πάμπολα C: 

om. F τούτῳ ἕπ. à Àmmon.: ἐπ. τούτω C: ἐπ. πολλά F 15 6p. ante 
αὐτὸς coll. a 19 πάντως om. C 24. 25 ἡ ἀπόδοσις --- γενικήν om. F 

25 γεν. μόνην ἀλλὰ χαὶ C 21 xai πρὸς γεν.] πρὸς γεν. δὲ C 28 τοῦ τύπτονυ- 

τὸς ἃ 29 post τύπτεται add. Τῶν πρός τι τὰ μὲν χαϑ᾽ ὁμωνυμίαν λέγεται οἷον ὁ 

(b om. C) φίλος φίλω φίλος, τὰ δὲ «aü^ ἑτερωνυμίαν, τὰ μὲν ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς καὶ ἐλλεί- 

ψεως (ἐχλ. C) ὡς τὸ μεῖζον καὶ ἔλαττον, τὰ δὲ κατὰ τὸ ἄρχον xal ἀρχόμενον ὡς ὃ (ὁ om. C) 

δεσπότης xol ὁ (ὁ om. C) δοῦλος, τὰ δὲ χατὰ τὸ χρῖνον καὶ χρινόμενον ὡς αἰσϑητὸν xal ai- 

σϑησις (αἴσϑησις καὶ αἰσϑ. C), τὰ δὲ χατὰ τὸ μετέχον καὶ μετεχόμενον ὡς ὁ ἐπιστήμων καὶ 

ἡ ἐπιστήμη, τὰ δὲ κατὰ τὸ αἴτιον xol αἰτιατὸν ὡς ὁ (6 om. C) πατὴρ καὶ υἱός, τὰ δὲ κατὰ τὸ 

ποιοῦν καὶ πάσχον (ποιεῖν χαὶ πάσχειν C) ὡς ὁ τύπτων καὶ ὃ τυπτόμενος, τὰ δὲ χατὰ τὴν 

ἐν τόπω διαφορὰν ὡς τὸ δεξιὸν xol ἀριστερόν. CF: Πρός τι δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται, τουτέστιν 

ὅσα αὐτὰ οὐ χαϑὸ ὑπάρχουσι φύσεως, ἀλλὰ wax αὐτὸ τοῦτο, χαϑὸ ἑτέρων εἶναι λέγεται, 

χατὰ τοῦτο πρός τί ἐστιν. οἷον ὁ πατὴρ καὶ ὁ δεσπότης ἄνϑρωποί εἰσιν" ἐὰν οὖν κατὰ τοῦτο 

ἕ ληφϑῶσιν, οὐχ εἰσὶ πρός τι, ἀλλὰ καϑὸ τὴν πρὸς ἕτερον ἔχουσι σχέσιν λέγονται πρός τι. χαὶ 
. ᾿ : * X603 AcEid δεξιὸς ἄνϑρωπος ob χαϑὸ ἄνϑρωπος ἑτέρου λέγεται δεξιός, ἀλλὰ ado δεξιός a 
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6236 Πρός τι δὲ xà τοιαῦτα λέγεται. $3» 
p t 

, 

Τῷ λέγεται 
πολλὰ δείξει τῷ δρισμῷ ἀχολουϑοῦντα χαὶ αὐτὸς ἄλλον ϑήσει δρισμόν. 

ω)υ. 

ε 3 , - v 

χρήσατο ὡς μὴ ἀρεσχόμενος τῷ λόγῳ" ἄτοπα γὰρ 5 

χαϑὺ δεξιός. 10 

7 ^ ^ iJ 5 FW 5 , S , ^ € , Ἐπειδὴ πρὸς γενιχὴν τὴν ἀπόδοσιν ἀπο τ ετις ον p sac 
r ΄ σ ' ^S 

ναι λέγεται, Ca μὴ ὑπολάβῃς ὅτι πρὸς μόνην γενιχὴν ἀποδίδοται τὰ 
10 πρός τι, φησὶν ὅτι ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως, τοῦτ᾽ ἔστιν εἴτε πρὸς δοτιχὴν ? 

εἴτε πρὸς αἰτιατικὴν ἢ ἀπόδοσις γένηται. 15 

M 

p.6»2 Ἔστι δὲ xal τὰ τοιαῦτα τῶν 
» 5 , αἴσϑησις ἐπιστήμη 

) ^ ' Y ee 2 c rice ads X - - ec ἐπ 

Εἰπειὸ ] 2x00 πρότερα τοῦ ποσοῦ ἐστι ταῦτα ὃξ τοῦ ποιοὺ,. εἰχόοτῶς 

$ i MANIL ^ Lose E Ap ^x e A - OAM dux b 
15 ἔδοξεν αὐτὰ χωρίζειν, εἰρηκὼς ἔστι δὲ xal τὰ τοιαῦτα, T, ὅτι τὰ μὲν 

ἀνωτέρω πρὸς γενιχὴν ἀποδέδωχε πτῶσιν, χαὶ τὴν τ τ φὴν πάλιν 20 

ἴχον πρὸς γενικήν, ταῦτα δὲ πρὸς δοτιχὴν ἀντιστρέφει, ἐπίτηδες ὡς ἀπὸ 
Ἂ “5 L4 ^ , , 

ἐχτίϑεται. τὰ ὃξ παραδείγματα ἐχτιϑέμενος τέχνας 

«ον ὦ 

εἰ (ὃς o I [21 Φ TO DX "n c SQ c c QSQ 

Ὁ - Ἅ , Ld , M ^e 

uly παραδίδωσι τῆς ἀναχάμψεως τῶν πρός τι: ταῦτα γάρ, ὡς ἔφϑην 
N πών, πρὸς γενιχὴν ἀποδιδόμενα πρὸς δοτιχὴν τὴν ἀντιστροφὴν ποιεῖται" 25 

MJ σῇ ς - £ü P e 35. 7/8. [s ὌΝ E] ἢ γὰρ ἕξις ἐχτοῦ ἕξις: ἐνταῦϑα πρὸς jp ἢ ἀπόδοσις, ἢ ὃὲ ἄντι- 
S ^ , ' iJ [4 ON DER e , v ^ * e dm ΄, Σ 

στροφὴ πρὸς δοτικήν" τὸ γὰρ ἑχτὸν ἕξει &xxÓv. ὁμοίως δὲ xal f, διάϑεσις 
^ a M * ^ ' ^ , ^ , M e 5 ΄ 

ὃ διάϑεσις χαὶ τὸ διαϑετὸν διαϑέσει διαϑετόν, xol ἢ ἐπιστήμη 
- ΄ ^ 2 , 

στητοῦ ἐπιστήμη τὸ δὲ ἐπιστητὸν ἐπιστήμῃ ἐπιστητόν. | 

95 Ρ.601 Ἔτι δὲ xal f ἀνάχλισις καὶ ἢ στάσις xal ἣ χαϑέδρα 84r 

ϑέσεις τιν 

, Mi Ἁ 5 , Y ^ , M ' IM - 

Βουλόμενος xai τὴν ἀνάχλισιν xal τὴν στάσιν xol τὴν χαϑέδραν τῶν 5 

1 lemma om. ἃ 2 pr. τῷ] τὸ F λέγεται δὲ ἃ pij ἀρεσχ.] ἀπαρεσχ. ἃ ὅ ὁ 

δεξιὸς (pr.1.) a Aér. 5. &x. coll. C  ὑποσοῦν ἃ 8 ἕτερον F 10 post ἄλλως add. 

πρὸς ἕτερον F 10. 11 εἴτε πρὸς γενιχὴν εἴτε πρὸς δοτιχὴν ἣ ἀπόδ. Ο 11 γίνεται ἃ 

12. 15 τοιάδε Fa 13 ἐπιστ. αἴσϑ. coll. Fa 15 ἔδειξεν C αὐτὰ χωρ. ἀὐτὰ F 

post τοιαῦτα add. τῶν πρός τι ἃ ὅτι ἐπειδὴ ἃ 16. 117 εἶχον πάλιν coll. Ca lí χαὶ 

ὡς € 18 τέχνας] τρόπον ἃ 20 τὴν ἀντιστροφὴν iter. C 22 τὸ] τὸν F 

25 ἔτι] ἔστι CF 26 διαϑέσεις F 27 χαὶ τὴν καϑ. post BooA. coll. C 
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πρός τι εἰπεῖν, χατασχευάζει τοῦτο ἐχ τοῦ γένους, λέγω δὴ τῆς ϑέσεως, 84: 
e 51 Y , - 5 - eo ^N 

T's εστι γένος τῶν εἰρηβξένων, αὐτὴ Og τ ἱ y πρός τι’ ἣ γὰρ ϑέσις χει- 

μένου ϑέσις ἐστίν. εἰ δὲ τὸ γένος τῶν πρός τι, δῆλον ὅτι χαὶ τὰ τούτου 
εἴδη. ἅπερ ἐστὶ τὰ εἰρημένα: ἢ γὰρ ὅλον τὸ σῶμα ὀρϑόν ἐστι xal χαλεῖ- 10 

5 xat στάσις, ἢ ὅλον T χεῖται xai χαλεῖται ἀνάχλισις, ἢ μέρος μέν τι 
αὐτοῦ ἵσταται μέρος δὲ χεῖται χαὶ χαλεῖται χαϑέδρα. ζητητέον δὲ εἰ 
ταῦτα ὑπὸ τὰ πρός τι ἀνάγεται, τί ἀνάξομεν ὑπὸ τὸ χεῖσϑαι. λέγομεν 
οὖν ὅτι ἄλλο ἐστὶ στάσις χαὶ ἄλλο ἑστάναι. ἄλλο ἀνάχλισις χαὶ ἄλλο ἀνα- 15 

χεχλίσϑαι, ἄλλο χαϑέδρα χαὶ ἄλλο χαϑῆσϑαι: ἣ μὲν γὰρ στάσις xoi T, 
10 ἀνάχλισις xol ἣ χαϑέδρα αὐτὴν τὴν σχέσιν δηλοῖ, τὸ δὲ ἵστασϑαι xal 

ἀναχεχλίσϑαι xoi χαϑῆσϑαι οὐ μόνον τὴν σχέσιν ἀλλὰ xoi αὐτὴν τὴν 
οὐσίαν δηλοῖ, τήν τε ἀναχεχλιμένην x«l τὴν ἐν  ἀναχέχλιται. χαὶ ἐπὶ 90 

τῶν ἄλλων ὁμοίως. ἐχεῖνα οὖν ὡς σχέσιν σημαίνοντα ὑπὸ τὰ P 
EX Τ 

$T - δὲ μετὰ τῇ D eds Ξ EEG, γεν 
αναγονται, ταῦτα OZ υξτὰ ens σχέσεως χαὶ ta πράγματα περὶ α ἐστιν ἢ 

Εἰς 15 DASS δηλοῦντα ὑπὸ τὸ χεῖσϑαι ἀνάγονται. ὥσπερ γὰρ ἄλλο μέν ἐστι 
ἐν ΧΡ ἄλλο δὲ ὃ DENIS xdi ἄλλο μὲν τὸ ἐν τόπῳ ἄλλο Oi ὁ τόπος 25 

(6 μὲν γὰρ χρόνος xal ὃ τόπος ποσά ἐστι συνεχῆ, τὸ ὃς ἐν τ 
Y X bod 5 , M »: e hi M , eo ἢ , M 

τὸ ποῦ ἀνάγεται xal τὸ ἐν χρόνῳ ὑπὸ τὸ ποτέ), οὕτω xai ἐπὶ τὸ 
y ' ν ec 'N 25A ^ Ld 5 , ' ^N - 

ἔχει, χαϑὼς εἴρηται, ὃ xol αὐτὸς δηλῶν ἐπήγαγε: τὸ δὲ ἀναχεῖσὺῦ 
ῳ eo 

x v , , 

20 ἑστάναι ἢ χαϑέζεσϑαι αὐτὰ μὲν οὐχ εἰσι segs €, παρωνύμ, 

ἀπὸ τῶν εἰρημένων ϑέσεων εἴληπται. | οὐχ ε ὲ 

λέγεται, ταὐτόν ἐστιν ἐχείνῳ τῷ ἀφ᾽ οὗ TOME ἀπὸ μὲν γὰρ τῇ 
, ἂν στάσεως τὸ ἑστάναι λέγεται ἀπὸ δὲ τῆς ἀναχλίσεως τὸ ἀναχεχλίσϑαι ἀπ 

[^1] δὲ τῆς καϑέδρας τὸ χαϑέζεσθαι. ὥσπερ δὲ ταῦτα ἀπὸ τῶν εἰδῶν τῆς 

τῷ σι c (Q«. a [0] e σὴ ετηνέγϑησαν. οὕτως xal ἀπὸ τοῦ γένους τούτων. τοῦτ᾽ ἔστι τῆς i f , i ; [ 

c ὥς a e [2 [4 , μετενεχϑήσεται τὸ χεῖσϑαι, ἥτις ἐστὶ μία τῶν κατηγοριῶν γένος 

o co a RS x σύστοιχον τοῦ ἑστάναι χαὶ ἀναχεχλίσϑαι xol χαϑέζεσϑαι. ὥστε ἕ 

τῶν πρός τι, τοῦτ᾽ ἔστιν f, τὰς υἱαν ἔτεχε χατηγορίαν τὸ χεῖσϑαι. [0] c2 

2. 692 

o Dy 

30 τὸ ποῦ, τοῦ ποσοῦ ὄντα εἴδη, οὐχ ὅτι αὐτὸς o^ DX Em) Oo« x o v z o ci QI e a c c v o [e o2 (Q^ o 

, -— 2 Ὰ ' 2 , ut i , , ΄, 

τόπος ποῦ, ἀλλὰ τὰ ἐν χρόνῳ χαὶ ἐν τόπῳ γινόμενα πράγματα. 

p.6515 ᾿ἵπάρχε 
ἴο 

1 τὰ] τὸ F ἀνάγεται] ἀνάγονται C: ἀνάγομεν ἃ 15 ἀνάγεται ἃ 11. 18 ἐν τόπ. xoi 

τὸ ἐν yp. ὑπὸ τὸ ποῦ καὶ ποτὲ ἀνάγ. C 11 post τόπῳ add. xai ἃ 19 7] xai € 

90 7j καϑῆσθϑαι a Arist.: om. C 21 εἴρηται C: λέγεται Arist. οὐχ εἴ τι] obxé- 

τι EF 25 pr. τὸ ἃ Ammon.: om. CF alt. τὸ om. F 21 τοῦ] xv F 

£gr. καὶ ἀναχεχλ.] ἔστ. «al ἀναχεῖσθαι C: ἀναχεῖσϑαι καὶ ἕστ. à 28 τὸ χεῖσϑαι κατ. coll. 

CF 30 οὐχ ὅτι] οὐ 58 ἃ 9l τὸ ποῦ CF 32 xai ἐναντιότης om. F ἐν 

τοῖς ἃ Arist. 99 ὃν ante τῶν coll. Arist. τῶν] αὐτῶν F 94 τῶν πρός 

τι ἃ τὰ om. F αὐτῶν ἃ 
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^r» X NA 3: 3 mA - a " 5» Q- uj δύξαντα. νυνὶ τὸ ἴδιον αὐτοῦ βούλετα! ἀποδοῦναι, χαὶ πρότερον ἐχτίϑεται τὰ 845 
- - » -* - r * w - M rf ΄ 

δοχοῦντα uiv ἴδια εἶναι τῶν πρός τι μὴ ὄντα OE χατὰ ἀλήϑειαν, ὥσπερ 
^ 2 * μων ΥΞΞΙ, € 2 , a E * - LI “ὮΝ ir d “ |o [^] 

xai ἐπὶ τῆς οὐσίας ἐποίησε xai τοῦ ποσοῦ, ἵνα μὴ ὁ ἐπιπολ is niece 
^ - *, ^ * - 

λων τούτοις οἰηϑῇ αὐτὰ ὄντως ἴδια εἶναι. xoi πρῶτον μὲν ἴδιον αὐτῶν 95 
- , - Φ zx EM -- - - νΔ 9 x ^ 2 πὸ» 

5 φησ! τὸ ἐπιδέχεσθαι τὰ ἐναντία. τῇ γὰρ ἀρετῇ. φησίν, ἐναντίον ἢ xaxía 
* E * ΄ , -— fh , i4 

xai τῇ ἐπιστήμη ἢ dqvowr xoi τῇ διχαιοσύνῃ ἣ ἀδιχία- ἔχαστον γὰρ τού- 
* - E ΄ , BH 5» r0 

τῶν πρὸς ἕτερον λέγεται“ ἥ γὰρ ἀρετὴ σπουδαίου ἀρετὴ λέγεται xai T, 
ἐπιστήμη ἐπιστητοῦ ἢ ἐπιστήμονος ἐπιστήμη χαὶ dj χαχία χαχοῦ χαχία, 30 

* * ΄ , " ΄ ^M * , , - 9 , 

xai ἀντιστρέφουσί γε. | οὐ πάντα δὲ τὰ πρός τι ἐπιδέχεται ἐναντιότητα. 85r 
E - ΄ * ^ " ΄ v , σ * 10 xai τοῦτο εἰχύτως. ἐπειδὴ γὰρ παραφυάσιν ἔοιχε τὰ πρός xt, ὥσπερ ἐλέ- 

* ΄ b - ΄ ^ 

1ouzv. xai πράγματα οὐχ ἔχε: ἀφωρισμένα πρὸς οἰχείαν ὑπόστασιν, di): 
* - w^ « , M. - D * τις 

ἐν ταῖς ἄλλα!ς τὸ κί αι Ἂς εὑρ' ! ἐχείνας 5 

΄ ΄ , m ^T $ ^1 2 ΄ 

συνιστάυενα πρὸς τι ἔχουσιν ἐναντιότητα, σαι 6E οὔοθεν ἔχουσιν ἐναντίον. 
Lt ΝΣ τὰν Ὁ -οῖςσ t - L-L5I. ΤΊ 2 πῦρ τον ΕΥ̓ Pica um 2 

15 οὔοξ τὰ £y αὐταῖς προς τι ἐπὶ 1526 ονται Ξναντιοτητα" οἷόν EZXET!GT) TT 60614. 

, LI - - TM, 5» 5 ^ 2 5 iJ 

χα! τῷ ποσῷ 696zy ἔστιν ἐναντίον, οὔοξ τοῖς πρὸς Xt τοῖς περ! αὐτὰ 

΄ ΄ ΕΣ * ΄ - - E , 1 x ar ir Ἢ 

ὑφισταμένοις ἔσται! τι ἐναντίον, οἷον τῷ τριπλασίῳ τὸ γὰρ τριπλάσιον xai 
΄ FS * ᾿ ΐ 4 o »} » i , 

πρός τί ἐστ! (τινὸς γὰρ τριπλάσιον) xai ὅμως οὐχ ἔχει τινὰ ἐναντιότητα, 
, - -& of ΄ -* , -* 9 , 2 , -t 

ἐπειδὴ συμπλέχεται. ὡς εἶπον. χατηγορία υηδὲν ἐχούσῃ ἐναντίον. λέγω δὴ 
ow-- “ὦ ΄ MR " e 2- € JC 2E * AM 

20 τῷ ποσῷ. ὁμοίως xai ἐπὶ οὐσίας, οἷον δεσπότῃ υἱῷ δεξιῷ ἀριστερῷ 
P s * “Ὁ "7 5 , - ἃ * - or, A -* 3 

τούτοις γὰρ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον διὰ τὸ οἷς συμπλέχεται, λέγω δὴ ἀν- 
[᾿ , [4 * , » “ὦ AN LA 2 3 εν ὌΝ - 

Üpe otc, ὑπὸ χατηγορίαν ἀνῆχϑα!ι μηδὲν ἔχουσαν ἐναντίον. ἐπειδὴ ὃξ τῇ 
΄ ΄ ΄ , , ^ - ^ —- * * , “ 

ποιότητί ἐστί τι ἐναντίον, διὰ τοῦτο xal τοῖς περὶ αὐτὴν πρός τί ἐστιν 
- , ^ , , , * »} , » - 

ἐναντίον, οἷον ἀρετὴ xai χαχία ἐναντία χαὶ ἐπιστήμη xol divota* ταῦτα 
- * , * , , ^M m , » ἘΞ 2 , W^ "τ 

55 γὰρ ποιά ἐστιν. ἰστέον ὃξ ὅτι ταῦτα ἄλλοις μέν ἐστιν ἐναντία ἄλλοις δὲ 
, - ΛΩΝ 5 ^ - , 

ὡς πρὸς τι" οἷον (7) ἀρετη, σπουδαίου ἀρετὴ χαὶ ὁ σπ τουδαῖος ἀρετῇ G3.00- 

δαῖος. ὁμοίως χαὶ ἢ un χαχοῦ χαχία xai 6 χαχὸς τῇ χαχία χαχός. 

τούτοις μὲν οὖν πρός τι, ἐναντία OE ἀρετῇ μὲν χαχία σπουδαίῳ δὲ χαχός. 35 

εἰχύότως τοίνυν xal ἐναντιότης ϑεωρεῖται ἐν τοῖς πρός τι xal ob πᾶσι 

30 τοῦτο παραχολουϑεῖ. 
Ζητητέον δὲ πῶς τὴν ἀρετὴν χαὶ τὴν χαχίαν τῶν πρός τι λέγει χαὶ 

τὴν ἐπιστήμην χαὶ τὴν ἄγνοιαν. λέγομεν ὅτι οὐ δογματίζων τοῦτό φησιν, 30 

ἀλλὰ λεληϑότως. βουλόμενος χαχίσαι τὸν ἀπο δοϑέντα ὁρισμόν: εἰ γὰρ 885 
τῷ λέγεσθα: ἑτέρων γαραχτηρίζονται τὰ πρός τι, xai ταῦτα τῶν πρός τι 

85 ἔστα'" πρὸς ἕτερα γὰρ xai αὐτὰ λέγετα!- ἢ γὰρ ἀρετὴ σπουδαίου ἀρετὴ 

] δόξ. post παλ. (101, 34) coll. F 9 ἐπιπολ.} ἐξ ἐπιβολῆς F 9. 4 προσβα- 

λὼν ἃ 4 ἴδια ὄντ. coll. a 4. 5 φησ αὐτῶν coll a 9 ἐναντίον ἐστὶν ἃ 
6 ἡ (ante ἄγ.) om. C 10 παραφυάδι Fa ὥσπερ om. F 10. 11 ἐλέγομεν] 

p. 104.33 13 ὅσα F 15 τὴν &vavz. a 18 post cptz. add. ἐστι a 

τινὰ} τι a: om. C ἐναντίον ἃ 19 εἶπον] v. 12 31. 22 ἀνήχϑαι ὑπὸ xa. 

oic συμπλ. À. 9m ἀνϑρ. coll. C 24 ἀρετῇ χαχία ἐναντίον xai ἐπιστήμῃ ἄγνοια ἃ 

ἐναντίον F 26 ἡ addidi 28 ἐναντίον Fa 29 τοίνυν] οὖν C 92 ταῦτά ἃ e , 

99 λελυϑότως F 94 τῷ] τὸ C 

το 
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x«l ἢ χαχία χαχοῦ χαχία xol ἣ ἐπιστήμη ἐπιστήμονος ἐπιστήμη xol 7.85" 
ἄγνοια ἀγνοοῦντος ἄγνοια. τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ συμβαίνει xal πάσας τὰς 6 

ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος χατηγορίας τῶν πρός τι εἶναι, λέγω δὴ τὰς ἐννέα" 

πᾶσαι γὰρ τῆς οὐσίας εἶναι λέγονται: αὐτῇ γὰρ ἐπισυμβεβήχασιν: T γὰρ 
, M , , e 4 ^ 

5 λευχότης λευχοῦ λέγεται λευχότης xal τὸ δίπηχυ ξύλου, εἰ τύχοι, δίπηχυ, 10 

χαὶ τὸ ποτὲ δὲ xal τὸ ποῦ xal ποιεῖν xoi πάσχειν χαὶ τὰ λοιπὰ τινὸς 
c1 o^ λέγονται" οὐ γάρ ἐστί τι αὐτὸ xai" αὑτὸ τὸ ποτέ, ἀλλ᾽ οὐσίας ἐστί τι τὸ Ψ 

Y 

- 
, - - ^ e z 

ποτέ, xal ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. καὶ αὐτὴ δὲ ἢ οὐσία ὅταν ὡς μέρο 
ὶ λαμβάνηται, πρὸς ἕτερον λέγεται" τὸ γὰρ μέρος ὅλου λέγεται μέρος xal τ 

10 ὅλον τοῖς μέρεσιν ὅλον λέγεται. τοῦτο δὲ ἄτοπον, λέγω δὴ τὸ πάσας τὰς 
χατηϊορίας πρός τι λέγεσθαι: ὅτι γὰρ ἐναργῶς διαχρίνονται τῶν πρός τι 
at ἄλλαι χατηγορίαι, ἐντεῦϑεν δῆλον: εἰ γὰρ τῶν πρός τι ἦσαν, cue ἐν 

ό 
e ,F 5 2) , , ^ ^ * [4] , -* » 

τι δριζόμενοι ἐξ ἀνάγχης μνημονεύομεν xal τῶν πρὸς ἃ λέγεται, οἷον εἰ 
15 πατέρα δριεῖ, ἀνάγχη μνησθῆναι καὶ υἱοῦ: πατέρα γὰρ φήσεις εἶναι υἱοῦ. 

A AX » ΄. e , , , , “Ὁ N, [4] , 

τὰς δὲ ἄλλας χατηγορίας δριζόμενον οὐχ ἀνάγχη μνησϑῆναι πρὸς ὃ λέγον- 

ται" τὸ γὰρ PERDE εἰ τύχοι, ὁριζόμενος οὐχ ἀνάγχην ἕξεις μνημονεῦσαί 25 
Ll » - τ R^ M 2] M m m M 

τινος τῶν ἄλλων, ὧν λέγεται δίπηχυ, οἷον ξύλου, xat ἐπὶ τοῦ ποιοῦ xat 

τῶν ἄλλων ὁμοίως. εἰ τοίνυν ai χατηγορίαι πρὸς ἕτερον μὲν λέγονται (τὰ 
20 yàp συμβεβηχότα τῆς οὐσίας εἶναι λέγεται καὶ τὰ μέρη δὲ τοῦ ὅλου) xoi 

, -T— , »y ? ^ o - 3 NIS e - I4 , τῶν πρός τι οὔχ εἰσι, δῆλον ὅτι χαχῶς ἀποδέδοται ὃ τῶν πρὸς tt ὁρισμὸς" 30 

περιλαμβάνει γὰρ | xol τὰς ἄλλας κατηγορίας: οὐ γὰρ τὸ ἑτέρου λεγό- 80: 

μενον ἐν τούτῳ ἔχει τὸ εἶναι ἐν τῷ ἑτέρου λέγεσϑαι, τὰ δὲ πρός τι ἐν 
τούτῳ ἔχουσι τὸ εἶναι ἐν τῷ πρός τι εἶναι’ εἴ τι μὲν γάρ ἐστιν 
€ , f AY e , PANI ἵ 2 25 ἑτέρου, τοῦτο xal λέγεται een) οὐχ εἴ xt δὲ eeu ἑτέρου, ἤδη xal ἐν ὅ 

τούτῳ ἔχει τὸ εἶναι τῷ πος λέγεσϑαι. ἰστέον δὲ ὅτι ὅσοι λέγουσι τὸν 

Πλάτωνα οὕτως δρίζεσϑαι τὰ πρός τι χαὶ ἐν τῷ λέγεσϑαι ἑτέρων οἴεσϑαι 

αὐτὸν εἶναι τὴν τῶν πρός τι ὑπόστασιν, συχοφαντοῦσι τὸν φιλόσοφον" xat 
“ἡ JT o ?Pnmnut Δ 5p CA MES 6 λέγεσϑαι 10 j&p ἀπὸ τῶν εἰρημένων ἐν τῷ [οργίᾳ ἔστι γνῶναι ὅτι τος τῷ λέγεσϑαι 

- 30 ἀλλὰ τῷ εἶναι ἑτέρων αὐτὰ ἀθονρηο: φησὶ γὰρ “εἰ ἔστι τὸ ποιοῦν, 
LI 

bi “3; ^ 5 ἀνάγχη τι εἶναι xal τὸ πάσχον᾽- εἶναι γὰρ εἶπε, καὶ οὐ λέγεσϑαι. 

2 συμβ.] σημαίνει ἃ 4 λέγεται C ἐπισυμβεβήχασιν Paris. 2051: ἐπισυμβέβηκχεν 

CFa 6 χαὶ τὰ λοιπὰ om. a  xó (prius) a: om. eodd. τὸ (alt. om. F 

8 ὡς] εἰς F 10 λέγεται om. C 14 λέγονται F εἰ om. ἃ 

15 ὁριεῖς F: ὁρίζοντες ἃ εἶναι] τοῦ ἃ 16 ὁριζόμενον scripsi: ὁριζόμενος CF: 

ὁριζόμενοι à 11 ὁριζόμενοι ἃ ἀν. ἕξεις] ἀνάγχη ἑξῆς ἃ 18 τῶν ἄλλων] 

ἄλλου C οὗ ἃ 19 λέγεται C 94 alt. εἶναι] λέγεσθαι C 

25 post alt. ἑτέρου add. elvat a 26 εἶναι τῶ om. F 21 post οἴεσϑαι add. ἑτέ- 

pov ἃ 28 αὐτῶν F εἶναι iter. C post τι add. τὴν C 29 ἐν om. C 

ἐν τῷ [Γοργίᾳ] p. 4108 alt. τῷ] τὸ F 91 «t om. Ὁ alt. καὶ om. ἃ 

λέγεται F 
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p.6520 Aoxsi δὲ τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττον ἐπιδέχεσϑαι τὰ πρός 86r 

τι ὅμοιον γὰρ xal ἄνομοιον μᾶλλον xal ἧττον λέγεται καὶ 
ἴσον xal ἄνισον μᾶλλον xal ἧττον λέγεται. 15 

Ἐφ᾽ ἕτερον ἴδιον παραχολούϑημα τῶν πρός τι μεταβαίνει χαταγνοὺς 90 
5 τοῦ προτέρου, τὸ ἐπιδέχεσθαι τὰ πρός τι τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττον" λέγο- 

p τόδε τῷδε μᾶλλον εἶναι ὅμοιον xal Tcov, οἷον τὸ ἐν τοίχῳ λευ- 
ἄλλον εἶναι ὅμοιον λέγομεν τῷ ἐν ἱματίῳ ἢ τῷ ἐν χιόνι. xol τοῦτο 
παραχολούϑημα ὅμοιον τῷ πρὸ αὐτοῦ ὑπάρχει" οὐδὲ γὰρ τοῦτο 95 
M , -€- [d ' Ἁ , , » * 

πᾶσι τοῖς πρός τι παραχολουϑεῖ: ὃ γὰρ πατὴρ οὐ λέγεται ἄλλου πατρὸς 

) 10 μᾶλλον εἶναι πατήρ, οὐδὲ 6 υἱὸς ὁμοίως. x«i τοῦτο εἰχότως" εἴρηται 
γὰρ ὅτι ὅπου T, ἐναντιότης ϑεωρεῖται, ἐχεῖ χαὶ τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττόν 
5 σ δι ; , , Y 55 M — M ' ἴδ ἐστιν, ὅπου δὲ ἐναντιότης οὐχ ἔστιν, οὐδὲ τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἥττον. [80 
71 ' T - , , Fr € , » , ἊΝ - * ^ Lu 

ἐπεὶ οὖν τοῖς πρός τι ἐναντιότης ὑπάρχει, ἔστιν ἐν αὐτοῖς xal τὸ μᾶλλον 86v 
' M e 2 ^N ^N , M e , e 5 ' m 5^ χαὶ τὸ ἥττον, ἐπειδὴ δὲ οὐ πᾶσιν ὑπάρχει ἣ ἐναντιότης, διὰ τοῦτο οὐδὲ 

“ - - M Ml M M [4 » Y »1 ad » [rd X 

υᾶλλον xxt τὸ ἧττον πᾶσιν ὑπάρχει. ἴσως δὲ ζητήσειεν ἄν τις ὅτι εἰ T I5) € eo 

ἐν οἷς τὰ ἐναντία ὑπάρχει, ἐν τούτοις xol τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττον τῇ 5 

μίξει τῶν ἐναντίων γίνεται, χαὶ διὰ τοῦτο ἐν τῷ ποσῷ ἐπειδὴ μή ἐστι τὰ 
5 , ^ € M 9» ww Ἁ “ΦῸἋΝ Ἁ Ἁ XM ^ AN ] ' » ^ 

ἐναντία, διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ μᾶλλον xol τὸ ἧττον, πάλιν OR εἰ τὸ ἴσον xal 

ἄνισον εἶναι τοῦ ποσοῦ ἐστιν ἴδιον, πῶς φησιν ἐνταῦϑα ὅτι ἄνισον μᾶλλον 
20 χαὶ ἧττον λέγεται. ἐλέγομεν γὰρ ὅτι τὸ πρός τι εἰ μὲν ἐν χατηγορίᾳ γέ- 10 

νηται ἐχούσῃ ἐναντίον, xai αὐτὸ τὰ ἐναντία ἐπιδέχεται, εἰ δὲ ἐν χατηγο- 
ρίᾳ μὴ ἐπιδεχομένῃ τὰ ἐναντία, οὐδ᾽ αὐτὸ τὰ ἐναντία δέχεται, εἰ οὖν 

m 

τὸ ἴσον καὶ ἄνισον πρός τί ἐστιν ἐν ποσῷ συνιστάμενον, τῷ δὲ ποσῷ 
5-7 5 5 ! 4 b! ' » ' M , , 9. e ^N » - 

O000€£V ἔστιν ἐναντίον, O00€ τὸ tG0V χαὶ ανισον ἐναντια εἰσιν. ὁποὺ 6$ οὐχ lo 

4 , , 9» ̂  b ΄“- η΄ Ἁ * T , » ' » - 

25 ἔστιν ἐναντίον, οὐδὲ τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττον. οὐχ ἄρα τὸ ἄνισον μᾶλλον 
xai ἧττον λέγεται: εἰ γὰρ τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον τῇ ἐπιμιξίᾳ γίνεται τῶν 

ἐναντίων, οὐ χιρνᾶται OE τῷ ἀνίσῳ τὸ ἴσον, οὐδ᾽ dy εἴη μᾶλλόν τι xal 
ἧττον ἄνισον: τὸ γὰρ ἧττον ἄνισον τῷ μᾶλλον μετέχειν τοῦ ἴσου ἧττον 50 
ἄνισον λέγεται. xol ἄλλως εἰ ἔστι τι μᾶλλον xol ἧττον ἄνισον, ἔστι xal 

1 δὲ χαὶ Arist. τὸ (alt. om. ἃ 2 χαὶ ἀνόμοιον om. Ca 2. ὃ xal ἴσον --- 

λέγεται om. Ca 4 ἴδιον] εἴδους F 9 τὸ (ante ἧττον) om. C 6 τῶδε] τῷ F 

Op. εἶναι coll. C 1 Gp. εἶναι coll. Ca 10 πατὴρ --- εἰκότως om. F 

ὃ om. ἃ εἴρηται] p. 78,11 12 pr. ἐστιν --- ἧττον om. F τὸ (alt.) om. a 

18 ἐπεὶ] ὅπου a ante τοῖς add. ἐν C ἐναντ. ante τοῖς coll. a «al om. 

Fa 14 ἐπεὶ a δὲ] οὖν C 15. τὸ (alt.) om. Ὁ εἰ om. Ca 

16 x«i (prius) om. a τὸ ἧττον «al μᾶλλον C 18 τὸ (alt. om. C 19 ἄνισον 

elvat] τὸ ἄνισον Ca τὸ ἄνισον (alt. 1.) C 20 ἐλέγομεν] p. 108,13 τὰ πρός C 

20. 21 γένωνται C 21 ἐναντία (pr. 1.) C 22 δέχ.] ἐπιδέχεται ἃ 24 εἰσίν 

om. F 25 ἐναντίον] ἐναντία C τὸ ἴσον «xal ἄνισον ἃ 26 γὰρ] οὖν F 

26. 21 τῶν ἐν. γίν. coll. a 28 post τῶ μᾶλλον add. τοῦ ἥττου (sic) F! 

29. p. 111,1 χαὶ ἧττον ---ργ. μᾶλλον om. C 29 ἔσται (alt. loco) ἃ 
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ἧττον ἴσον χαὶ μᾶλλον" τὸ γὰρ ἧττον ἄνισον μᾶλλόν ἐστιν ἴσον τοῦ ἀνίσου 80. 
μᾶλλον, ὥσπερ τὸ ἧττον λευχὸν μᾶλλόν ἐστι μέλαν τοῦ μᾶλλον λευχοῦ. 
εἰ οὖν μὴ ἐνδέχεται τοῦ ἴσου μᾶλλον εἶναι ἴσον χαὶ ἧττον (τὸ γὰρ τοῦ 25 

"^ » , ^ 3 ^ v v ἴσου ἐξελθὸν ἐπ πλέον ἣ ἐπὶ τὸ ἔλαττον οὐχέτι ἴσον), οὐδ᾽ ἄρα ἄνισον 
' 5 μᾶλλον xal ἧττόν ἐστιν: ἔστι γὰρ τὸ ἄνισον στέρησις μᾶλλον xai ἀοριστία, 

οὐχ ἐναντίον τῷ ἴσῳ. μήποτε οὖν 7, χατεχρήσατο ἐνταῦϑα εἰρηχὼς τὸ 
- ' » A Y - 5 , ΄ bi 1 Q.7 

ἄνισον μᾶλλον xal ἥττον εἶναι οὐχ ἀχριβολογησάμενος Tj xai χατὰ προσϑή- 30 

χὴν πρός τινων ὕστερον τοῦτο προσετέϑη. | 

p.6»28 [ἄντα δὲ τὰ πρός τι πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται, 87: 
10 οἷον ὃ δοῦλος δεσπότου δοῦλος λέγεται χαὶ ὃ δεσπότης δούλου 

ὃεσ 

Ἐφ᾽ ἕτερον παραχολούϑημα μεταβέβηχε τῶν πρός τι, ὅπερ xal χυρίως 10 
αὐτῶν ἐστιν ἴδιον, τὸ πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεσϑαι. ἵνα δὲ μάϑωμεν τί 
ἐστι πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεσϑαι, μάϑωμεν πρότερον τί ἐστιν ἀντιστροφή, 

15 πρὸ δὲ τούτου τί ἐστι στροφή. στροφὴ τοίνυν ἐστὶν ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ 
32x ἴτυν 3. x MIS ΄ ἈΠΟ ΤΕ ἔσο ΣΝ H "3g Ὁ / . A 
T [5 ς τ C ξῴξ c E ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποχατάστασις: διὰ τοῦτο γὰρ xot στρέφεσϑαι λέγομεν τὸ 16 

πᾶν, ἐπειδὴ χύχλῳ χινούμενον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐπὶ τὸ αὐτὸ πάλιν 

ἀποχαϑίσταται. χαὶ ἡμεῖς δὲ στρέφεσϑαι λεγόμεϑα, ὅταν ἐξ οὗ ἠρξάμεϑα 
τόπου εἰς ἐχεῖνον χαταλήξωμεν. ἀντιστροφὴ δέ ἐστιν οἱονεὶ ἰσοστροφή" 

M Ἁ 5 ^ MJ - - ' »y ^ , - [r4 M , EQ ὃς 9, 20 τὸ γὰρ ἀντὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ ἴσον σημαίνει, ὥσπερ τὸ ἀντίϑεον 20 
ἀντὶ τοῦ ἰσόϑεον xal ἀντιάνειρα ἢ ἰσουμένη ἀνὸράσι, xol ἀντίχειρα ὃὲ τὸν n i i [ ) 

ἔγαν φαμὲν δάχτυλον διὰ τὸ ἴσην ἔχειν δύναμιν τοῖς ἄλλοις. ἰσοστροφὴ am 
A, 5 [24 ^V - M [r4 3 RUNG -" ἌΣ Ὁ Pts - δέ ἐστιν ὅταν μηδὲν μᾶλλον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου χατηγορῆται T| ἐχεῖνο 95 
τοῦ λοιποῦ, οἷον 6 πατὴρ οὐδὲν μᾶλλον πρὸς υἱὸν λέγεται T, ὃ υἱὸς πρὸς 

25 τὸν πατέρα. τὰ οὖν πρός τι πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται, οἷον 6 δοῦλος 
δεσπότου δοῦλος χαὶ ὃ δεσπότης δούλου δεσπότης. 

o f o2 73 a [0] c A QS εἰ Is] εὶ xc x »’ Qo. KYY c x δ p.6533 [Πλὴν τῇ πτώσει ἐνίοτε δι 
L 

^N iJ ^ M » ^C IS 

"Ens γαρ προς Ὑγεένιχην αἀποόξουχξ, ιὰ τοῦτο ἐπήγαγεν ὅτι οὐ [80 

μόνον πρὸς γενιχὴν ἀλλὰ χαὶ πρὸς ἄλλην ἀποδίὸ 

^ 
G 
^ - ' - 
οι ὅοται πτῶσιν τὰ πρός τι, 87v 

1 ἧττον --- καὶ μᾶλλ.] τι μᾶλλον χαὶ ἧττον ἴσον ἃ 2 μᾶλλον (post ἀνίσου) om. CF 
τοῦ p. λευχοῦ] τοῦ ἥττου (sic) Aeoxóv F 3 xai ἧττον ἴσον coll. C ὃ ἀόριστον F 

T τὸ ἧττον ἃ ἀχριβολογούμενος F χαὶ (post ἢ) om. Ca 1. 8 προσῦ.] 

λήϑην F 8 πρός τινων haud sanum ὕστ. τοῦτο om. F 10 οἷον om. C 

6 (prius) Paris. 2051: om. CFa post δοῦλος (prius) add. τε γὰρ C λέγ. 

δοῦλος coll. F ὁ (alt.) om. Fa 11 post δεσπ. add. λέγεται Ca: λέγεται elvat F 

(ef. v. 26) 12 x«i om. ἃ 13. 14 tya — λέγεσϑαι om. F 14 pág. δὲ F 

τί ἐστι πρότ. coll. C 16 γὰρ] δὲ C 11 πάλλιν F 18 λέγομεν C 

19 οἱονεὶ om. F 21 alt. καὶ om. C 22 δύν. ἔχειν coll. Ca 29 χατηγο- 

ρεῖται F 24 alt. 6 om. F 21 γε ἐνίοτε C εἶπε διοίσειν τῇ ἃ 
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eo $813 M Ἁ UA ^ D -—À »y ^N [4 -€—- να me 

ὅϑεν 6002 προς τὴν αὐτὴν qos αντιστρεφῴει. ξειρηται o£ ὑμῖν θη 81v 

* ν 

περὶ τούτων ἔμπροσϑεν. 

p.6»36 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐνίοτε οὐ δόξει ἀντιστρέφειν, ἐὰν μὴ 
οἰχείως πρὸς ὃ λέγεται ἀποδοϑῇ, ἀλλὰ διαμάρτῃ ὃ ἀποδιδούς. 

5 Τὰ πρός τι ἰσότητα τηρεῖν ὀφείλει πρὸς ἄλληλα, ἀντιστρέφῃ; 30 
e » ΄ e » * ^ , »*' ^ - » 

ὥσπερ ἀντιστρέφει ὃ ἄνϑρωπος xal τὸ γελαστιχόν. ἐὰν δὲ ὦσιν ἄνισα, 
- * 5 , ^ - 5 - e - 3 ,r - NN 

τῷ μὲν ἐλάσσονι τὸ πλεῖον ἀχολουϑεῖ ὡς τῷ ἀνθρώπῳ τὸ ζῷον, τῷ δὲ 
-“-}λε — ΤΣ ἡπχέτι. n "νὼ A Cie: ὃ dyg προ d] λουϑεῖ. vens πλείονι τὸ ἔλασσον obxéu: οὐ γὰρ τῷ ζῴῳ ὃ ἄνθρωπος ἀχολουϑεῖ. οὗτος 
οὖν ὃ χανών ἐστι τῶν πρός τι, ἣ ἰσότης, ὡς πατὴρ υἱοῦ χαὶ διπλάσιον 36 

10 ἡμίσεος, ἅπερ καὶ ἀντιστρέφει. ἐὰν δὲ ἄνισα ὦσιν, οὐχέτι ἀντιστρέφει, ὃ 
φησι: τὸ πτερὸν ἐὰν ἀποδοϑῇ ὄρνιϑος, οὐχ ἀντιστρέφει 

ὄρνις πτεροῦ: οὐ γὰρ πᾶν πτερὸν ὄρνιϑός ἐστι TN εἰσὶ γάρ τινα 

pon & ἃ οὔχ εἰσιν ὄρνιϑες" τῶν γὰρ πτηνῶν τὰ μέν εἰσι σχιζόπτερα ὡς 
τὰ παρ᾽ ἡμῖν, ἃ xol μόνα ὄρνιϑες χαλοῦνται, ὡς xal αὐτὸς ἔφη σεν ἐν 88r 

15 τῇ Περὶ ζῴων ἱστορίᾳ τὰ σχιζόπ υ 

πτερα, ὡς Oi νυχτερίδες, τὰ δὲ χολεόπτερα ὡς οἱ χάνϑαροι, ἅπερ οὐχ 
| e * * , 7 

εἰσιν ὄρνιϑες. ἐπεὶ οὖν τὸ πτερὸν xal f ὄρνις οὐχ ἐξισάζει, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

πτερὰ ὄρνις κοῖς ἔθω: τὰ 

πλέον τὸ πτερὸν τῆς ὄρνιϑος, δεῖ ταῦτα ἐξισῶσαι, ἵνα καὶ ἀντιστρέφῃ. 5 
ἐξισοῦται δὲ τὰ ἄνισα ἣ τοῦ ἐλάττονος αὐξηϑέντος T, τοῦ μείζονος μειω- 

cT 315 2 , af b! » κω "εῷ » ' c y οὖν ἐπὶ τούτων αὐξήσωμεν τὸ ἔλαττον, τοῦτ ἔστι τὴν ὕρνιν, 
, ' - Ὑ 

ποιήσωμεν οὕτως τὸ πτερὸν πτερωτοῦ πτερόν, πτερωτὸν τὴν προ 
, 

Nut €, οὕτως ἀντιστρέφει. τὸ γὰρ πτερωτὸν πτερῷ πτερωτόν. 10 

zi S. dosi ἐὰν ἀποδοϑῇ τὸ πηδάλιον πλοίου πηδάλιον, ἐνταῦϑα οὐχ ἀντιστρέφει" 
“ἢ b] — τὰ - ^ 

γὰρ δυνατὸν λέγειν τὸ πλοῖον πηδαλίῳ πλοῖον - πολλὰ γὰρ πλοῖα πηδάλια 

οὐχ ΟΣ t ὡς τὰ dx. ἐπειδὴ οὖν ἀνισά ἐστι χαὶ ταῦτα (ἐπὶ πλεῖον n2 σι 

P! Ἰὰρ τὸ πλοῖον T, τὸ πηδάλιον), ἐὰν τὸ μεῖζον ἐλαττώσωμεν, λέγω δὴ τὸ 15 

τλοῖον, λέγοντες ἀντὶ πλοίου πηδαλιωτόν, τότε ἐξ ἴσης γενόμενα ἀντιστρέφει" 

1 εἴρηται p. 100,19 sq. ἤδη οἴη. 2 post ἔμπροσϑεν add. ex Marc. 211 Πρὸς ἀντιστρέ- 

φοντα λέγεται. πρὸς ἀντιστρέφοντα οὖν λέγεται τὰ πρός τι μετὰ διπλασιασμοῦ. οἷον ὁ δοῦλος 
* d ENS 2n ^ A $9 9) Ξ ^ ἄνϑ -—- € Tis ^ redi hi ᾿ ὃ Ὅλ ) , ^ A — " δύο τινά ἐστι χαὶ δοῦλος «al ἄνϑρωπος. ὁ οὖν δεσπότης πρὸς τὸ δοῦλος λέγεται δεσπότης, ὅτι i TIS 

χαὶ ἀντιστρέφει πρὸς αὐτόν, ob μὴν πρὸς τὸ ἄνθρωπος. τὴν ἰσότητα οὖν τηρεῖν ὀφείλει ἀεὶ 

pos , ἵνα καὶ ἀντιστρέφῃ, ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ γελαστιχόν. ἐὰν δὲ ὦσιν ἄνισα, 

τότε οὐχ ἀντιστρέφει. ἃ 3 δόξειεν F μὴ iter. C 5 xdi om. a 

6 ὡς € ἀντιστρέφει om. C xdi ὁ ἀνῦρ. a 8 post ἀκολ. add. ὡς τῷ 

ἀνθρώπῳ τὸ ζῶον ἃ 10 ἅπερ] ἃ C ἐὰν] ὅσα ἃ εἰσίν ἃ 11 ὄρ- 
v) C οὐχέτι F 12 6 ὄρνις F 14 x«i (alt. om. a ἔφη F 
14. 15 ἐν τῷ περὶ ζώων ἱστορίας a (οἴ. Hist. an. A5 p. 490212) 15 τὰ cy. — xa- 

λεῖσϑαι om. ἃ ἐστιν om. ἃ 15. 16 ὑμενόπ.] δερμόπτερα ἃ 16 χολεόπ.] 

χυχλόπτερα C: χολλόπτερα F 11 6 ὄρνις F 20 οὖν om. CF τοῦτ᾽ ἔστι] 

ἤγουν € 28 ἐὰν om. F ἀντιστρέψει C 24 πηδαλίου (pr. 1.) F 

πηδάλιον (alt. 1.) ἃ 25 ἔχουσιν ἃ εἰσι Ca πλεῖον] πλοῖον F 

26 ἢ τὸ πηδ.] τοῦ πηδαλίου ἃ ἐὰν] εἰ C: ἐὰν γὰρ F ἐλαττώσομεν C 

21. p. 118,1 τότε --- πηδαλιωτόν om. F 
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» » A Ὁ * 

τό τε Ἰὰρ πηδάλιον πηδαλιωτοῦ πηδάλιον xai τὸ πηδαλιωτὸν πηδαλίῳ 88: 
ὄν ἐστιν. ἔτι δὲ xal ἢ χεφαλὴ τινὸς λέγεται χεφα R, aXX, (ζῴου qp): 

Qq s e» τς" AX 

DN ^ ^ ^ -— i] ^ — P 2 rt. χα 2 AJ ,» , 

ξαν O& ἀποδοῦ προς τὸ ζῷον. οὐχ ἀντιστρέφει, Cit Ἢ otxeto πάλιν 20 

΄ Fr 

" γίνεται ἣ ἀπόδοσις" ἢ μὲν γὰρ χεφαλὴ ζῴου λέγεται! χεφαλ 
- v - - 

5 ζῷον τῇ χεφαλῇ ζῷον: ἔστι γάρ τινα τῶν ζῴων ἃ κεφαλὴν οὐχ ἔχει, 
- » me iz , M M Ὁ» 

οἷον χαρχῖνος, σχῴληχες. γῆς ἔντερα. δεῖ οὖν πάλιν μειῶσα! τὸ υεῖζον, 
^ - - , Lr. ΄ λέγω δὴ τὸ ζῷον, χαὶ ποιῆσαι χεφαλωτόν, χαὶ οὕτως σωϑήσεται 

^ 

9 
do ἢ j^ A - - Ee 

στροφή" T γὰρ cue χεφαλωτοῦ xe ge χαὶ τὸ χεφαλωτὸν τῇ χεφαλῇ 
m 
- 

, 3 — κα » E] v.d Ἂν 

χεφαλωτόν. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς ὄρνιϑος τὸ ἔλαττον ηὐξήσαμεν, λέγω δὴ 

ον a 
ME NU RN z i í λέ 10 τὴν ὄρνιν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὸ μεῖζον ἐμειώσαμεν, τὸ πλοῖον λέγω xdi 

τὸ ζῷον. 

^ i xd P] AL ' yes - P] ? 
p. 725 Ενίοτε δὲ xai ὀνοματοποιεῖν ἴσως ἀναγχαῖον, & 

ι 

ἀν [μὴ 88* 
, τιν » ^ [4] , - 

χείμενον ἢ ὄνομα; πρὸς ὃ οἰχείως ἂν ἀποδοϑείη. 

ARS rd Le CREE c EE νας Κρ; ν R να γὰρ μή τις εἰπῃ τί οὖν; εἰ χαινοτομεῖ τὰ ὀνόματα xal ἕχαστον 15 
΄ v - P4 

15 ὡς βούλεταί τις μετασχευάζει, οὔχουν οὕτως συμβήσεται πᾶσαν τὴν συνή- 

ὕειαν τῶν ὀνομάτων IE ἐχάστου ἘΠ ρτοπρον τος τὸς βούλεται τὰ 
ΤΡ » , 

ὀνόματα, χαὶ λοιπὸν δόξει ἕχαστος ἄσημα φϑέγγεσϑαι, ἀντὶ uiv ἀνθρώπου, 

εἰ τύχοι, χεφαλωτὸν λέγων ἀντὶ δὲ πλοίου πηδαλιωτόν, T, δπωσοῦν ἄλλως 90 

τις χαινοτομήσει:᾽ * λέγει οὖν πρὸς τοῦτο ὅτι οὐδὲν χαλεπὸν οἷς μὴ ἐφρόν- 

20 τισε ϑεῖναι ὀνόματα ἣ τους ἐχείνοις ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπινοεῖν: ἣ γὰρ 

συνήθεια ἐχείνοις τίϑησιν ὀνόματα οἷς γινώσχει, αἱ ὃς τέχναι ἅτε δὴ χαι- 
νοτέρων πραγμάτων οὖσαι εὑρέτιδες ὀφείλουσι τοῖς πράγμασι τοῖς ὑπ᾽ 90 

, 

αὐτῶν εὑρισχομένοις τιϑέναι ὀνό 

E 
RESIS 

' ΄ ^ 

ατὰα πρὸς τὴν τούτων σηυασίαν" οἷον ὃ 
e e - 

prs εὑρὼν ὅτι τῶν. tp ὴ εὶ 
Ξ cU Er RE ριχγώνων τὸ μὲν ἐστιν ἔχον τὰς δύο πλευρὰς 

2 ^ 

( 
i 

b x J ἜΡΙΔΟΣ ἐν, " ^ ^N T - 3r ΄ Χ Y 5 
us τὸ ὃὲ ς τρξεις ἰισᾶς τὸ OZ τας τρεις αν ισοῦς, EXQGASOS τὸ ξεν ισο- 

, Ν ΄ 

n2 σι 

* ' 3 ᾿ ἣν ως ε LM US 
πλευρὸν τὸ ὃξ ἰσοσχελὲς τὸ δὲ σχαληνόν, χαὶ ὁ μουσιχὸς διοίως τοῖς δια- 30 

, ΠΣ ΤΠ ἐπέϑγχε Q τὸ μὲν διλεας 4 tuxDy cO 8E φύροις χρούμασιν ἐπέϑηχε ὀνόματα xal τὸ μὲν ἐχάλεσε χρωματιχὸν τὸ 89τ 

δὲ διατονιχὸν T, ὁπωσοῦν ἑτέρως. κἀνταῦϑα τοίνυν ἐπειδὴ ἠμέλησεν ἢ 

συνήϑεια τοῖς τοιούτοις ϑεῖναι ὀνόματα, Tus ἀνάγχη τιϑέναι: πλοῖον μὲν 
J » ΄ b] , ^s ' ^ Ἁ δαιτὸς - ' Ὁ Ὰ - 

80 γάρ ἐχάλεσεν, οὐχέτι δὲ διέστειλε τὰ πηδαλιωτὰ ἀπὸ τῶν μὴ πηδαλιωτῶν, 5 
M —-— M , , 3 , bi ^ , ων v 

xat ζῷον uev ὠνόμᾶσεν. Οὐχετι OZ οἰξχώρισξε τῇ πρ "σηγορία τὰ gy ova. 

l πηδαλιωτῷ (pr. 1.) a 2 ἐστιν om. F δὲ χαὶ om. C: χαὶ om. a 

9 δὲ] οὖν Ca ἀντιστ. οὐδαμῶς (οὐχ om.) C πάλλιν Εὶ ὃ ζῶον 

om. F εἰσὶ Ca 6 6 xapx. Fa οἱ σχώλ. à πάλιν om. € 

8 τῇ om. F 9 obv om. F 10 λέγω δὴ Fa 19 ἂν om. F 14 γὰρ] 

οὖν C εἴπη τί om. C εἴποι ἃ 14. 15 εἰ χαινοτομεῖ. . μετασχευάζει 

seripsi: δεῖ χαινοτομεῖν .. μετασχευάζειν (χατασχευάζειν a) libri 11 ἀντὶ τοῦ μὲν ἄν- 

ὕρωπος F 18. 19 ἄλλως --- οὖν om. € 19 ttc om. a ὅτι om. € 

20 αὐτοὺς ἡμᾶς coll. F oig] 4 Ca 24 εὑρηχὼς Ca ante ἔχον add. τὸ a 

post zÀ. add. μόνας C: ante πλ. a 21 ὀνόμ.. ἐπέϑ. coll. a ἐπιτέϑειχεν 

29 μὲν om. F 90 πηδαλιωτὰ] πηδάλια CF μὴ om. C HU Ca ol 

Comment, Arist. XIII 1 Philop. in Cat, 8 
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^ 3x - ^ 2 , ' e [4 » e M , E - 

χεφαλὴν ἀπὸ τῶν μὴ ἐχόντων. διὰ τοῦτο. ὡς εἴρηται, ἡμᾶς ὀνοματοποιεῖν 89r 
, - , $ 8 » o E. M -A ow /Q ' , , * 

iy τοῖς τοιούτοις οὐδὲν ἄτοπον. ὅπως δὲ δεῖ τίϑεσϑαι τὰ ὀνόματα χαὶ 

πόϑεν. αὐτὸς ἐφεξῆς ἐδήλωσεν εἰπών" 10 

p. 1118 Οὕτως δὲ Ku ἂν τε τις λάβοι οἷς μὴ κεῖται ὀνό- 
ς ἃ ἀντιστρέφουσι τιϑείη 

z avóva ἡμῖν νῦν παραδίδωσι. OU οὗ δυνησόμεϑα ὀνοματοποιεῖν 
2 "1 Y - " Y enne . Ac "rf ^^ 1 € ἐὰν ἐν τῇ χοινῇ συνηϑεία ὄνομα μὴ εὑρίσχηται: δεῖ γάρ. φησίν. 30 

ἀπὸ τῶν πρώτων xai οἰχείως χατηγορουμένων παρώνυμον τιϑέναι ὄνομα 

10 ἐχείνοις ὧν χατηγοροῦνται, χαὶ οὕτως εὑρήσομεν αὐτὰ ἀντιστρέφοντα, οἷον 
E 

ἀπὸ τοῦ Tek χαλεῖν τὸ πλοῖον οὗ τὸ πηδάλιον χατηγορεῖται πηδα- 

λιωτόν, xal ἀπὸ τῆς χεφαλῇῆς χαλεῖν τὸ ζῷον τὸ χεφαλὴν ἔχον χεφα- 25 

λωτόν. χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. χαὶ ταῦτα δὲ πάλιν quor λεληϑότ τως 

βουλόμενος τὸν δρισμὸν χαχίσαι: εἰ γὰρ πρός τι ταῦτά ἐστιν ἅπερ ἑτέρων 

15 εἶναι λέγεται, xal T, χεφαλὴ xal τὸ πηδάλιον χαὶ τὸ πτερὸν ἔσται τῶν 

πρός τι, ὅπερ ἄτοπον" ταῦτα Ἴ ὡς μὲν μέρη οὐσιῶν λέγεται εἶναι πρός 30 LI 

τι (τὸ qàp μέρος ὅλου ἐστὶ μέϊρος xal τὸ ὅλον τοῖς μέρεσιν ὅλον), ὡς 89* 

H 

^ NA - » PENES * , 

μέντοι γε πτερὸν ἢ πηδάλιον T, χεφαλὴ οὔχ εἰσι πρός τι; ἀλλ᾽ οὐσίαι" 
Ἁ »*' , [rd , 39 9» 9 [d - , , 

ἔχαστον γὰρ τούτων αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ ϑεωρεῖται: ἀμέλει ἐὰν ἀποτμηϑῇ T, 
φι 20 χεφαλὴ T, ἣ χεὶρ τοῦ παντός, οὐδὲν ἧττον λέγεται χεφαλὴ xoi χείρ, υέρη 

pues οὐχέτι λέγεται: τὸ γὰρ μέρος ἐν τῷ ὅλῳ iere τὰ δὲ πρός 

τι ἐὰν ἀφαιρεϑῇ ἐχείνων πρὸς ἃ λέγεται, χαὶ τὴν οἰχείαν ὀνομασίαν εὐϑὺς 
συναφηρέϑη" οἷον 6 πατὴρ λέγεται υἱοῦ πατήρ, ἀλλ᾽ ἐὰν ἀφαιρεθῇ ὁ υἱός, 
xal τὸ πατὴρ εἶναι 6 πατὴρ συναφῃρέϑη. τὰ δὲ ἑτέρων λεγόμενα xdv 10 

ἥττον τὴν ὀνομασίαν" τῷ σι 

3 € 2 πε $^ 

ἀφαιρεϑῇ ἐχείνων ὧν λέγεται εἶναι, φυλάττει οὐδὲν 

οἷον ἢ χεφαλὴ ζῴου λέγεται χεφαλή, xal ἐὰν ἀφαιρεϑῇ τοῦ ζῴου, οὐδὲν 
x bl 

à 

ἧττον λέγεται En χαὶ τὸ πηδάλιον πλοίου xal τὸ πτερὸν ὄρνιϑος xal 
ντα τούτων ὧν εἶναι λέγεται οὐδὲν ἧττον πάλιν τῆς οἰχείας ὄνο- 15 

1 εἴρηται] p. 113,19 4 λάβοι τις coll. C λαμβάνοι F ὃ post πρώτων 

add. λαμβάνοι C νῦν om. C: post παραδ. coll. a 8 μὴ] οὐχ a εὑρί- 
σχεται Ca 10 za ὧν F 11 οὗ om. F χατηγ.] ἔχον F 12 χαλεῖν post 

ἔχον coll. C ante χεφαλὴν add. τὴν F 18 τῶν πρός a 19 ἀμέλει — ϑεωρεῖ- 

ται (21) om. F 20 τοῦ «. ἢ ἡ χείρ coll. ἃ 21 τῶ om. ἃ 22 ἐὰν-- 

τερον, οἷον ἂν ἀφαιρεϑῆ 6 υἱὸς ὀνομασίον (25)] τοῦ ἑνὸς ἀφαιρουμένου συναφαιρεῖται χαὶ τὸ Ec 

xai τὸ πατὴρ εἶναι ὁ πατὴρ συναφηρέϑη, τὰ δὲ ἑτέρων λεγόμενα χἂν ἀφαιρεϑῆ ἐχείνων πρὸς 
i4 ἃ λέγεται χαὶ τὴν οἰκείαν ὀνομασίαν εὐϑὺς συναφηρέϑη, oiov ὁ πατὴρ υἱοῦ λέγεται πατήρ. ἀλλ᾽ 

ἐὰν ἀφαιρεϑῆ ἐχείνων ὧν λέγεται εἶναι, φυλάττει οὐδὲν ἧττον τὴν ἰδίαν οὐσίαν F 

ἐὰν] εἰ C ἐχεῖνο ἃ 20 συναφαιρεϑήσεται ἃ υἱοῦ λέγ. coll. a 

24 ὃ πατὴρ om. C συναφηρέϑη] ἀφηρέϑη Ο: συναφαιρεϑείη ἃ 25 εἶναι 

om. C 26 à» Fa 2' χαὶ τὸ πηὃ.] τὸ δὲ πηὸ. a 28 ἀφαιρεϑέντων C 

χαὶ εἶναι Fa τῆς olx. πάλιν coll. ἃ 



cC» o2 (^ cl egi p.7325 Λέγω δὲ ὅτι 0 ν 0 

φοντα λεγομένων, xai ὀνομάτων αὖτ 
a a στρέφει, ἐὰν πρός tt τῶ 

ὃ ᾿Εντεῦϑεν ix τοῦ μᾶλλον f, ἐπιχείρησις: τί γὰρ ϑαυμαστόν, φησίν, 
D 

5 » ^ — bJ , , p: ΄ 5 δ ^ AJ ^ Ἁ ΞΖ » 

εἰ ἐπὶ τῶν εἰρημένων οὐ σώζεται ἢ ἀντιστροφὴ διὰ τὸ «ἡ χυρίως ἀπο- 
"NF e , $ «4 | e , » , ' A , , 

δεδόσϑαι, ὁπότε οὐδὲ τὰ δμολογουμένως ὄντα πρός τι x«i πρὸς ἀντιστρέ- 25 

φοντα λεγόμενα. οἷς χαὶ ὀνόματα χεῖται, οὐχ ἀντιστρέφει, ἐὰν μὴ χυρίως 

1, ἀπόδοσις γένηται; οἷον τὸν δεσπότην ἐὰν μὴ πρὸς δοῦλον ἀλλὰ πρὸς ἄν- 
-— δι , Σ 

10 ϑρωπόν τις ἀποδῷ λέγων “ὃ δεσπότης ἀνθρώπου δεσπότης᾽. οὐ δυνή- 
e » 

σεται ἀντιστρέψας εἰπεῖν “ὁ ἄνθρωπος δεσπότου ἀνϑρωπος᾽- τοῦτο γὰρ 80 
iv Less 

χαταγέλαστον: τὸν μὲν | yàp δεσπότην ἀνϑρώπου um δεσπότην οὐ 90r 

χαλεπόν, τὸν ὃὲ ἀνϑρωπον δεσπότου ΠὐθΡΌ πον ἀτοπώτατον. ὥστε χαὶ 
ἐπὶ τούτων ἐπειδὴ μὴ οἰχεία γέγονεν ἢ ἀπόδοσις, οὐδὲ ἢ ἀντιστροφὴ σώ- 

18 ζεται: οὐ γὰρ RR ἴσον Eua τὴν ἀπόδοσιν: ἐπὶ πλέον Jp ὃ 5 

ἄνθρωπος. δεῖ οὖν τὰ ἀντιστρέφοντα ἐξισάζειν ἀλλήλοις, ὥσπερ εἴρηται, 
σ , €- xai ἀντιστρέφῃ διὰ τοῦτο γὰρ -— τὰ ἴδια ἀντιστρέφει πρὸς ἐχεῖνα Ξ S 

ὧν ἐστιν tta, ἐπειδὴ καὶ ἐξισάζει ἀλλήλοις. ταῦτα δὲ πάντα φησὶ cuva- 

γωνιζόμενος τῷ δρισμῷ τῷ λέγοντι τὰ πρός τι εἶναι τῷ ἑτέρων λέγεσϑαι 10 
x M e - , 

20 xol δειχνύειν πειρᾶται χατὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦτον τὰ πρός τι ἀντιστρέφοντα, 
-- , , e *Tr, r3 [r4 A NEA fo , ἜΑ 5 m ει Ἐν 

χρατῦναι βουλόμενος αὐτὸν ὡς οἷόν τε, ἵνα μὴ δόξῃ ἐρήμην αὐτοῦ χκατα- 
! , 9 nu e s : DÀO^Y P , αλλ EA F ^ Ἁ E e " M Ἁ 

ψηφίζεσθαι, εἶθ΄ ὕστερον εὐλόγως αὐτὸν διελέγξαι δειχνὺς ὅτι xal μετὰ 
τοσαύτην συνηγορίαν ὅμως πολλὰ ἄτοπα αὐτῷ παραχολουϑεῖ. 15 

9 ^ ^ , “ἢ * [4] , 

p.7331 "Est ἐὰν μὲν οἰχείως ἀποδεδομένον ἢ πρὸς ὃ λέγεται, 

25 πάντων περιαιρουμένων τῶν ἄλλων ὅσα Ron Πρ τῦτα ἐστί, 
, ^ , 

χαταλειπομένου δὲ μόνου τούτου πρὸς ὃ d ἀπεδόϑη οἰκείως, πρὸς 

Kavóva ἡμῖν παραδίδωσι τῶν οἰχείως χατά τινος ἀποδεδομένων: 90* 
, ' c 2 τ ΄ P, eu , Ej c ΄ Ys 

λέγει γὰρ ὅτι ἐάν τι ἢ πλείοσιν ὀνόμασι λεγόμενον, εἶτα ὑπάρχῃ ἄλλο ct 10 
Ἐν 

α i 

4 αὐτὸ ὃ Arist. 9 ἐντεῦϑεν om. C 6. 1 ἀποδίδοσθαι F 8 χεῖνται F 
9 τὸν δοῦλον F 10 ἀποδῷ scripsi: ἀποδώσει CF: ἀποδώσῃ a (ef. p. 59,21) 14. 7, (alt.) 

om. € 15 πλεῖον C 16 εἴρηται] p. 112,18 11 post ἀντιστρέφῃ add. πρὸς ἐχεῖνα 

ὧν ἐστιν ἴδια C ἀντιστρ. τὰ ἴδια coll. ἃ 18 ταῦτα] αὐτὰ ἃ 19 tertium τῷ] 

τῶν Εἰ; seribas ἐν τῷ 21 χρατύνειν ἃ ἐρήμην om. C 2] post αὐτοῦ add. 

ἀλόγως C 22 αὐτὸν εὖλ. coll. C διελέγξει C: διαλέξη F 25 αὐτῶ dt. coll. E 

24 ἔτι δ᾽ Arist. μέν τι Arist.: μὴ ἃ ἀποδιδόμενον F 20 τούτου 

μόνου coll. Ca τούτου τοῦ F 26 pr. πρὸς --- οἰχείως) τοῦ δεσπότην εἶναι ἃ 

20. 21 ἀεὶ πρὸς αὐτὸ ἂν Arist.: ἀεὶ ὁ δοῦλος πρὸς αὐτὸ ῥηϑήσεται a 28 παραδὺ.] 

ἀποδίδωσι F ἀποδιδομ.. F 29 ἐάν τι] ὃ ἂν ἃ ὑπάρχῃ scripsi: ὑπάρχει CF: 

ὑπάρχον ἃ 
8 ἢ 
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΄ -Ὁ Ld , 

x40 ἑνὸς τούτων τῶν ὀνομάτων χατηγορούμενον, 
» ΄ - , 

οἰχείως τὸ BEI e ἐχείνῳ τῷ ὀνόματι 

τὰ ἄλλα ὀνόματα τὰ συμβεβηχότα τῷ ὑποχειμένῳ, 

gue τὸ δόϑη χατηγορούμενον. 

ἴσϑι σι αὐτοῦ χατηγορεῖται, 

y ἀντέστρεφεν. εἰ μὴ 

ἐὰν 

πάρχοντα, 
9 x fe 

οὐδεν ἧττον SUD 10 
ι Ex 

δούλου λέγεται 

ἀλλὰ 

λέγ 

^ 

πρὸς ἄνθρωπο vo οὔλος 
, 

πάντων, ω δὴ τοῦ δεσπότου 

$, ἀντιστροφή᾽ οὐ γὰρ δυνατὸν ἀντιστ 
pd ec , b] , 

ec . ὥστε οὐχ οἰχείως 

περιαιρουμένων a 
y ι 

es 

M 

xat 

- Y — 

τῇ γὰρ τῶν 

ὕφεσ στηχυία ποτὲ 

ἐν ποιῷ T, ἐν ng e 

za Ct w- w- 

x 

πρός τι ὄντι, ὅταν uiv 
F* 

ὑλῶν, 

τις τῷ διπλασίῳ 
σ ^ 

ταν Oz τῷ συυβεβηχέναι τὸ 

δ. 
2 M , ^ 

gy ypovo. τον χρονῶν T, γξειᾶν. 

ϑεωρουμένης. 

9 χατηγορηϑῆ C: χατηγορηϑείη a 

χατ. αὐτοῦ coll. a 6 ἂν 

F 

πάντα 

14 ἀντισ 

add. οὔλος 

coll. a 

μηδὲ] μὴ ἃ 
16 τῶν ἄλλω 

om. CFa 

C 

8 post δίποδι add. εἶναι Fa 

12 ; 
€ , 

πατῶν 

πρότερον οἷον ὃ γὰρ ὃ 

ταῦτα (0 

TED tpoupévoo a 

Arist.: τῶν ἄλλων EF: 

B: 
; 
by — εἶπεν 

y τῶν &x. C 

xai Arist.: i] εἴ 

CFa 

r. xai] au 

19 6 

ἀλλὰ libri 30 z &xoc Ca alt. xai om. C 21 ἔφ 

22 ὡς οὐχ ἃ οὐχ om. C 23 ποσότητι ἃ 

24 τύχη F λέγειν Ca 25 συμβεβηχός τι F 26 
EN δεν εμε τ ρόαι 
ἐπινοία (sic) C 

χαὶ βούλῃ 

ME περι 

Jr- eril χαταλείψῃς 

χυρίως γινομένην 

τρὸς 

᾿ con ES 

οὔ xac Τρούμενα. 

ν λίϑον, χαὶ ὅταν 
- TL 
τΎ Ξ 

om. F 

4 ἀποδοϑείη F 

τρέφοντα F 

om. 

PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 1291] 

- 

χαταλ! ιπῶὼν 

15 

EA otov 6 

ῃ συμβέβηχε 

ταῦτα παντα 

ὃξ 
E ΄ 

τὴν ἀντιστροφήν" 
i 4 Π D 

^ , A , 

s πρὸς δεσπότην ἀπο- 
5 y τοῦ ἀνθρώπου τῶν 

* L4 

τὸν ἄνϑρωπον 

, 

πρὼτ 

34 zy 
, &V ἂν ξύλῳ 

* 

10 
u [4 Ἁ 

ἔσεξως χαϑ' αὑτὴν E 

2 ^ a Ω 

9 xat τὰ συμβῇ. ἃ 

GUT, 

eie. 

post ἀπε 

cup. τῷ ὃ 

9 dz αὐτοῦ Ca 

ὃ om. Ca 

a 11 εἰσι C 

alt. χαὶ Vind. 10: om. 

Fa ἀλλ᾿ ἃ seripsi: 

ϑην εἰπών] p. 104,28 

ἐν (ante ποιῷ) om. F 

21 

ll. a 

au. 

xat αὐτὴν ἃ τὴν 
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5 , 

Ρ. 7015 Δοκεῖ δὲ τὰ πρός τι ἅμα τῇ φύσει εἶναι. καὶ ἐπὶ μὲν 9l 
τῶν πλείστων ἀληϑές y 

διπλάσιόν τέ ἐστι xal ἥμισυ, xal ἡμίσε 

“Ἕτερον τῶν πρός τι παραχολούϑημα ἴδιον ἀποδέδωχε μετὰ τὸ πρὸς 
8 ἀντιστρέφοντα λέγεσϑαι, τὸ ἅμα τῇ φύσει εἶναι. ἅμα δὲ τῇ φύσει ταῦτά 

ἐστιν ὧν τοῦ ἑνὸς τεϑέντος ἀνάγχη συνεισάγεσϑαι xal τὸ ἕτερον xol ἀναι- 30 

ρεϑέντος συναναιρεῖσϑαι, xal μηδέποτε τοῦ | ἑτέρου ὄντος τὸ ἕτερον μὴ 91" 
εἶναι. ἅμα γὰρ τῷ εἰπεῖν δοῦλον ἀνάγχη τὸν δεσπότην συνεπινοεῖν. χαὶ 
διπλασίου ὄντος ἀνάγχη χαὶ ἥμισυ εἶναι. χαὶ ἐπὶ μὲ 

10 φησὶν ἀληϑές ἐστιν. ἐπὶ τῶν πλείστων c t 

- ΄ Ἁ e € , 

ἄλλων μέλλει ἀπορεῖν δοχούντων μὴ ἅμα τῇ φύσει ὑπάρχειν. 5 

p. 1999 Ox ἐπὶ παντῶν δὲ τ 

τῇ φύσει εἶναι’ τὸ γὰρ ἐπιστητὸ 

» * - - ^ - 

15 ἔνστασιν πρὸς τὸ εἰρημένον χομίζει ὅτι οὐ πᾶσι τοῖς πρός τι Ooxsi 10 

ὑπάρχειν τὸ ἅμα τῇ φύσει εἶναι: ἢ γὰρ ἐπιστήμη xal τὸ ἐπιστητὸν τῶν 
, » , e 

πρὸς τι οντὰ οὐχ μα 

LA c1 C28 v o D ga — [ΟἹ -ν 
1 

- 

Ó - 

*, - M [4 , , , - Ἁ iJ Y 

ἀναιρεῖται xat T, ἐπιστήμη" ἐπιστητοῦ γὰρ μὴ ὄντο T 
΄ " ’΄ C.N » 9$^* e * b] , [- 

στήμη; ἐπιστήμης ὃξ μὴ οὐσὴς οὐδὲν χωλύει εἶναι ἐπιστητά" ὥστε οὐχ 15 
d - e ΄ - , v ^ , ^ , 

30 ἅμα τῇ φύσει ταῦτα ὑπάρχουσι τῶν πρός tt ὄντα. τὸ δὲ πρότερον διττόν, 
^ A , ^ ^N , d ^ , M , ΞῚ 

τὸ μὲν χρόνῳ τὸ ó& φύσει. χαὶ πρότερον μὲν χρόνῳ ἐστὶν οὗ πρὸς τὸ 

, 

- ΄ ec 5 3 CORE τὶ - Q/ ^Y - 1 XD 
νῦν πλείων ἢ ἀπόστασις, ὡς ἐπὶ τοῦ παρεληλυϑότος. διὰ τοῦτο γὰρ λέγομεν 

- M d , - *, 

τὰ Μηδιχὰ πρότερα τῶν []ελοποννησιαχῶν, ὅτι αὐτῶν πλείων ἐστὶν ἀπὸ 90 

d 
b - e , , 2 M CON “Ὁ , 3 , “ὌΝ Δ, 

τοῦ νῦν T, ἀπόστασις. ἐπὶ δὲ τοῦ μέλλοντος ἀνάπαλιν οὗ ἐλάττων 

2 ἐπ᾽ ἐνίων .. ἀληϑές om. Arist. post οὐχ add. ἔστιν C 9 post ἥμισυ add. 
ἐστι Καὶ post ὄντος add. χαὶ ἃ 4 ἀποδέδ.] παρέλαβε F: παραδίδωσι ἃ 
- κι E Il mu - 53 [2 - D * , A oro x x D "AM n9-59 -- 
9 post εἶναι add. πῶς δέ εἰσιν ἅμα τῇ φύσει τὰ πρός τι; πατὴρ μὲν γὰρ xol υἱὸς ἅμα τῇ 

φύσει, χτήτωρ δὲ xal χτῆμα πῶς; ὅτι τὰ πρός τι οὐ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων σχοπεῖ, ἀλλὰ 

τὴν σχέσιν, ἣν πρὸς τὸ ἕτερον ἔχει. ὁ οὖν πατὴρ οὐ χαϑὸ ἄνθρωπος ἔχει τὸ ἅμα τῇ φύσει 

εἶναι, ἀλλὰ xU ὃ σχέσιν ἔχει πρὸς τὸν υἱόν ἃ 6. V ἀνάγχη — ἀναιρεϑέντος om. F 

οὐδέποτε F ante ἑτέρου add. τεϑέντος F ὃ. ἐπὶ τῶν πλ. δὲ (xal et μὲν 

om.) ἃ 10 φησὶν] εἶπεν Ca ἐστιν] εἶναι ἃ ἐπὶ τῶν πλείστων εἶπεν om. ἃ 

τινων] τῶν F 11 δοχούντων — πρός τι (12) in mrg. suppl. C 12 δοχεῖ dÀ. 

coll. C 13. 14 τὸ γὰρ --- εἶναι om. a 13 τῆς ἐπιστ. 006. àv πρότ. coll. F: πρότ. 

ἂν δόξ. τῆς ἐπιστ. Arist. 17 μὲν om. a 18 ἐπιστητοῦ) τούτου a 

19 οὐδὲν Tov F ἐπιστητόν F 20 bm. ταῦτα coll. a διττόν ἐστι ἃ 

2] «ó μὲν γὰρ yp. C πρότ. μὲν οὖν τῶ yp. (xoi om.) Εἰ; xal τὸ μὲν yp. (πρότ. 

om.) ἃ 28 πρότερον F 93. 94 ὅτι--- ἀπόστασις om. F 24. p. 118,1. éri — 

pr. πρότερον om. a 24 τὸ ἀνάπ. F ἔλαττον C 
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Fr , 

πρότερον. πρότερον 
* 

μεν 
- τ 

&O0t60010V Ων 

συναναῖοοῦν 
, » » qi 
οὐ χαὶ dw e 5 

2 LI 

10 

Rm. νατολάς. 
* ^ r - 

D. χατὰ οἰαμξτοον αὑτοῦ 

ὅλη 6 νῷ 

αὐτῆς νενεῦυχος 
- , 

τὸν ἥλιον, ὠτισμένον αὖτ 

ἀνατολάς 
- ει» ΄ 3; - ΄ w 

, *0U TA 60 τότε guae mcns οντος. 
, - , 3 L4 

ἐντεῦϑεν τοίνυν ξπξεστη, 
“Σ- r, 

χαλούμενον 
x enn 
Ji. í 1 ́ 

τῶν ἀχτίνων τῶν 
-*F ΄χ 

» πανσξλν u5vT, - 

- 
σξλην UT, 

Φεννον 

" geras Y. * "a E 

σϑητου μὲν μὴ OVtoc 
-w 
, αἱ μέντοι μὴ οὐ 

χαὶ τὰ τοιαῦτα. 

00 *O 30 p. 1524 [2 “Ὁ 

i: πρότερον libri (ef. v. 
8 9. 10 ἀεὶ --- ὅϑεν om. ἃ 

12 ἀνατολήν € 

μὲν Or. 

si om. C 

30 ante ὡς add. 

τὸ (ante πολὺ) om. F 

24 αὐτῆς a 
23 Triopévry anteposito a 32 

32 τὸ ὡς --- εἰπὼν om. C T3 

3l post 

αὐτὸς} vov a εἰπὼν om. a 

e 

ex 

4 
- 24] 

΄ 

δ πΩ 

16 

ταύτης 

πιστῆτον (o 

- r, 

ντα. ὡσαύτως 
w α' αἴσϑησις:), 

» 

οιον in» 
- E 

ποῦ 

ἂν ραγμάτων 

τοιοῦτον] 

coll. a 

τὰ αἴτια FE 
ας. giu * » 

aücop. a: ἀρξαμ. C 

προβάλλ. F 

εἰπὼν lemmate "Ez' ὀλέγων --- 

ἔπιστ. add. αὐτῶν F 

τὰρ om. F 
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, ' ^ ^ o -5 - M ? ΄ , 
οὐδενὸς ἴδοι ttc ἂν ἅμα τῷ ἐπιστητῷ τὴν ἐπιστήμην γινομένην. 92r 

ede Ἂν » , 

ταῦτα δὲ εἶπε | διὰ τὰ ἀπό τινος τέχνης προαγόμενα" ταῦτα γὰρ οὐ mpooz- 92v 
΄ 234? 7 y MS M ἜΣ Ἐς E TS. ἄρχει, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ ἐχ τῆς τέχνης προαχϑῆναι τὸ εἶναι ἔχει: τὰ μὲν 

EA 2 2 E. - PST AA mE EN e - ER 

γὰρ φυσικὰ προὐπάρχει τῆς ἐπιστήμης. τὰ δὲ τεχνητὰ ἅμα τῇ αὐτῶν 
2 ΄ ' Y 5 , , ^^ TAS τὰ 

5 ἐπιστήμῃ τὸ εἶναι ἔχει. οἷον ἐπενόησέ τις στιβάδα πρὸς τὸ χαϑεύδειν: 5 
ἐνταῦϑα ἅμα τῷ ἐπιστητῷ xoi τα da τὸ εἶναι δεχθῶ ἴδοις δ᾽ ἂν 

χινήσειεν T, μετεωρίσειεν ὕδωρ ἤ τι τοιοῦτον" fo γὰρ ὅτι ταῦτα xal τὰ 

τοιαῦτα ἅμα τῇ περὶ αὐτῶν ἐπιστήμῃ εὕρηται οὐχ ὄντα πρὸ τῆς περὶ 

10 αὐτῶν ἐπιστήμης. τάχα δὲ xal ἀντιπεπονϑότως τοῖς φυσιχοῖς ἔχουσι τὰ 
Ls , 

τεχνητά: ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν φυσιχῶν, ὡς εἴρηται, αὐτὰ τὰ ἐπιστητὰ mpoUT- 
τῆς περὶ αὐτῶν ἐπιστήμης, ἐπὶ δὲ τῶν ix τῆς τέχνης συνεστώτων 30 

δεῖ πρότερον τὴν περὶ αὐτῶν ὑπάρξαι ἐπιστήμην, εἶτα τὸ ce γενέ- 

σϑαι" πρῶτον γὰρ δηλονότι ^ περὶ τῆς ϑύρας ἐπίνοια | 
D) i 

b 

- 
5 

, 
' 
- [47 ὩΣ x γονε xoi ὅπω 

15 αὐτὴ συσταίη, εἶτα λοιπὸν γέγονε τῆς ἐπινοίας τὸ ἀποτέλεσμα: εἰ μή τις 
ἐχεῖνο εἴποι ὅτι ἢ ἐπισ ud ἣ περὶ τοῦ πλοίου πρὶν τὸ πλοῖον γενέσϑαι 25 

εἰ χαὶ προύπῆρξεν ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ πρῶτον ἐπιν νοηχότος, ἀλλ οὖν οὔπω 
τὸ εἶναι χυρίως ἐπ στη εἶχεν, ἀδήλου τέως ὄντος εἰ τῇ ἐπινοίᾳ χαὶ τὸ 

TE" ^ ec * TüT- ^f Ὁ -- " - - v4 [OS πρᾶγμα συναχολουϑήσει 7, μή" τότε γὰρ μέχρι μόνον φαντασίας mpoTAUs 

20 τὸ τοιοῦτον, εἰς ἔργον δὲ ἐχβῆναι οὐ δύναται, ὥσπερ ὃ μῦϑος ὁ | περὶ 93: 
Ne e - , e M M M eN » Δαιδάλου ἔχει, ὅτι pp πινενόηχεν ἑαυτὸν xoi τὸν υἱὸν "Ixapov: 

y ἅμα πιστητοῦ ἐπιστήυηῃ χαὶ αὐτὸ εἰς ἔργον ἐχθῇ en - nut Ia ct - epi v^)? 

τὸ δι τότε τῷ E xai ἣ ἐπιστήμη χυρίως ἐστὶν ἐπιστήμη τὸ 

ἀμφίβολον οὐχ ἔχουσα. ὥστε ἐπὶ τῶν τεχνητῶν ἅμα συνυφίστασϑαι ἀλλή- ὅ 

258 λοις τὸ ἐπιστητόν τε xal τὴν ἐπιστήμην συμβαΐνει. 

] ἂν om. Ca τὴν ἐπιστ. ante ἅμα coll. C 2 ταῦτα δὲ εἶπε] Em ὀλίγων ἣ ἐπ᾽ οὐδενὸς 

εἶπε τὴν ἐπιστήμην γινομένην C πρόσαγ. F 2.3 προῦὐπῆρχεν Ca ὃ τὰ μὲν — 

ἔχει (9) post ἔχει (6) coll. € 4 pu. ἐκ τέχνης à 9 ἔχει τὸ εἶναι coll. F 
-" ( τοῦτο- εὑρημάτων) τοῦτο «al ἐπὶ τῶν ἀναπλασμάτων. ἅμα γὰρ τῷ ἀναπλάσαι χίμαιραν 

'€ e 
ἄντασμα αὐτῆς. xal ὡς ὁ ζωγράφος εὑρὼν πρῶτος πέστη ἅμα ἐπιστήμη χιμαίρας καὶ τὸ i 

e Ee epe m 35r ve mre ime PEUT TUR Su EAS n τ δον τὰ p TU YT OUR τῇ ἐπ ἅμα τῇ ζωγραφίᾳ εἰσήγαγε τὰς εἰκόνας. καὶ ὁ πρῶτος γράμματα διδάξας ἅμα τῇ ἐπιστήμῃ 
- , , ^ ^ , ^ * ? 17 

τῶν γραμμάτων εἰσήγαγε τὰ γράμματα. διὰ τί δὲ mposéünxev ἢ ἐπ᾽ οὐδενός: μήποτε χαὶ 

ταῦτα ἦν μὲν ἐν τῇ φύσει, τὰς δὲ ἐπιστήμας ὕστερον ἔλαβε. καὶ ἐπὶ τῶν μηχανικῶν δὲ 

τοῦτο μάλιστα ϑεάσοιο εὑρημάτων ἃ μηχανὴν EF ἄν τις] τὰ F βάρη] 

βαρὺ ἃ 8 μετεωρίσειεν Laur. 72,1: eiu C: μετωρίσοι (sic) F: μετεωρήσοι a 

ὕδωρ om. F 9. 10 οὐχ ὄντα --- ἐπιστήμης om. 10 ἀντιπεπονϑότα ἃ 11 εἴ- 

ρηται] p. 118,5 12 τῆς om. Ca i προτέραν F: προτέραν τῆς ϑύρας a 

bz. τὴν v. αὐτῶν coll. C 14 δηλονότι om. F ἐπίνοια] ἐπιστήμη C 

15 αὕτη ἃ 16 ἡ (prius) om. E 2 τοῦ F 11 ἐν om. F 
ἐπινενοηχότως F 18 χυρ. τὸ εἶναι coll. ἄδηλα F xai om. C 19 1 

μὴ τότε] μήποτε ἃ 21 PLA ^ 29 τινος ἐπιστήμη. ἐπιστῇ (sie) C 

29 ἡ ἐπιστ. «op. ἐστὶν ἐπιστ.] ἡ ἐπιστ. χυρ. λέγεται C: ἐπιστ. χυρ. ἐστὶν F 24 τε- 

χνῶν F συνυφ. ἀλλ. ἅμα τῶ ἐπιστητῶ F 
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— 2 ' a , * * ἕν - , ( 
p. 7527 "^tt τὸ μὲν ἐπιστητὸν D E PRSE συναναιρεῖ τὴν ἐπι- 93r 

στήμην 

21. , M - , 7 I M “- 2 ER (e ' Ψ Ἁ 

Εχϑέμενος τὸ τῷ χρόνῳ πρότερον ἐπὶ τοῦ ἐπιστητοῦ (ὡς γὰρ ἐπὶ 
, z 

τὸ πολύ, φησί, προῦὐπαρχόντων τῶν πραγμάτων τὰς ἐπιστήμας λαμβάνομεν) 
T) 5 νῦν πάλιν ἐπὶ τοῦ ἐπιστητοῦ τὸ τῇ φύσει ἐχτίϑεται πρότερον διὰ τοῦ 

συναναιρεῖν μὲν τὴν ἐπιστήμην μὴ συναναιρεῖσθαι OE ὑπ᾽ αὐτῆς. 

y 

.1»31 Οἷον xat 6 τοῦ χύχλου τετρα  ὠντσμὸ ὃς. εἴ γε. ἔστιν ἐπι- 

in ud ἐπιστήμη υὲν αὐτοῦ οὐχ ἔστι πω, τὸ δὲ ἐπιστητὸν ἔστιν. 

Ot γεωμέτραι τετ βάγωνον εἶναι χωρίον ΠΣ οὐ τὸ ἁπλῶς τέσσαρας 
10 πλευρὰς χαὶ τέσσαρας γωνίας ἔχον, ἀλλὰ τὸ ἴσας ἔχον "- τέσσαρας 20 

iJ M , a MJ , eo ^N ^ Ἁ 9 AJ , 

πλευρὰς xol ὀρϑὰς τὰς γωνίας. οὕτω δὲ xol τὴν ὀρϑὴν γωνίαν γίνεσϑαί 
5 ' J 5 EI , 

ξπι τὰ αὐτὰ ὕξρη -- φασιν: ὅταν εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐϑεῖαν σταϑεῖσα τὰς ἐντὸς χα 

γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ; Heu ἑχατέρα τῶν γωνιῶν τ xai ἢ ἐφεστηχυῖα 
εὐθεῖα χάϑετος λέγεται ἐφ᾽ u ἐφέστηχεν. ὀρϑὴ μὲν οὖν γωνία αὕτη. 30 

15 ὀξεῖα δὲ γωνία ἐστὶν ἢ ἐλάττων τῆς ὀρϑῆς, ἀμβλεῖα δὲ ἢ μείζων τῆς 

ὀρϑῆς" τῆς γὰρ ἐφεστηχυίας με  ἐὰ ἐγχεχλιμένης ἢ μὲν τῶν γωνιῶν 

μείζων γίνεται ἢ δὲ ἐλάττων: τὴν μὲν οὖν ἐλάττονα, ὡς εἴρηται, ὀξεῖαν 

χαλοῦσιν, ἐπειδὴ χατὰ ταύτην γίνονται xal ot ὀξεῖς τῶν ὄγχων πρὸς τὸ 30 
΄ ^N 

TTE Y Ἢ & 2n tf 6z ἢ, τῇ ^ f ) Ξ L^ (vy j zi ye 93 XOTTEly iiid £mttfOstot, οἷον τὸ Rayon ptr, τὴν ὃὲ μείζονα ἀμβλεῖαν: 93v 
΄ 

Q^ 

Ἁ , - [ed 

20 χατὰ γαρτ ύτην οἵ dust ις (Dy ὄγχων γίνονται, οἷον τὸ ὑπξρὴν «pos τ 

εὶ ῷ- 

a Ὁ Ld a ἘΣ 

ὠϑεῖν hee τῶν δὲ PN τὰ μέν φασιν εἶναι εὐθύγραμμα 
c 

-Ὁ »Q Ld , i , 

δὲ περιφερόγραμμα, xai τῶν εὐθυγράμμων τὰ μὲν τρίγωνα T, τετράγωνα 
Ἐπ 

ἑξάγωνα T, ὅσας ἂν ἄλλας ἐπινοεῖν δυνατὸν γωνίας, περιφερόγραμμα δέ 

φασι τοὺς χύχλους. οἵ γεωμέτραι οὖν ζητοῦσι τῷ δοϑέντι εὐθυγράμμῳ, 
΄ 

25 πενταγώνῳ εἰ τύχοι ὄντι, πῶς δυνατὸν ἴσον τετράγωνον συστήσασϑαι" 
, 
ἐ 

^ Q/^ ^ 28/8 ἢ eo c * - 3 ΄ 

χαὶ γοῦν μεϑόδῳ τοῦτο ἐδίδαξαν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν εὐϑυγράμμων 10 
΄ NN 2 F- UE τς τ A D - ΄ - ^ 2 - ^ , £5 

ἐζήτησαν, ζητοῦσι xal ἐπὶ τοῦ χύχλου πῶς δυνατὸν τῷ δοϑέντι χύχλῳ 

9 τὸ Om. ἃ τῷ om. F 4 τὸ om. CF φασι à xai τὰς C 

ἐπιστήμας αὐτῶν F 5 τοῦ ἐπιστ.] τούτου ἃ πρότερον om. F alt. 

τοῦ] τὸ C: τοῦτο ἃ 6 μὲν om. C  oióy guste ἃ χαὶ ἃ ÀAmmon.: 

om. CF 47. ὃ εἰ — ἐπιστητὸν ἔστιν om. a ὃ ἐπιστήμην F οὐχ ἔτι 

ro € zw] οὐδέπω Arist. τὸ] αὐτὸς Arist. 9 εἶναι om. Ca 10 γων. ἔχον 

τεσσ. coll. C ἴσας ἔχον xai C 1l xei (alt.) om. F : ἐπ᾽ εὐθεία C 

στα. προιοῦσα C! καὶ om. C 12 τῶν ἴσων γωνιῶν F 4 εὐϑεῖα om. Ca 

(cf. Eucl. I p. 4 Heib.) 14 ἐφ᾽ ἡ a 15 γωνία om. F 11 b εἶπον Ca 

18 οἱ ὀξεῖς] ὀξεῖαι ἃ 19 χόπτειν] χεντεῖν ἃ 21 ὄντες ἐπιτήδειοι ἃ τὰ μὲν] 

τὸ μὲν F 22 τὰ μέν εἰσι Ο ἢ τετρ.] τὰ δὲ τετρ. Ο 23 ἂν om. Ca 

δον. ἄλλας ἐπιν. coll. C 24 οὖν γεωμ. coll. 25 ταγ.] τετραγ. € 

συνίστασϑαι F 26 γοῦν] γὰρ C xai ὥσπερ (οὖν om.) F 21 οὕτως 

χαὶ ἐπὶ c. aes Ge 
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ἴσον τετράγωνον εὑρεῖν. τοῦτο OZ πολλοὶ x«i ϑεῖοι ἄνδρες ζητήσαντες 93* 
9 3. , ^M 2 ΄ ΄ 

oby εὗρον. μόνος δὲ ᾿Αρχιμήδης τὸ σύνεγγυς παντὶ sÜüps, τὸ μέντοι 
, ES 5 - M , C» » , Ἀ e Fe ἀχριβὲς οὐχ sbps. φησὶ τοίνυν 6 ᾿Αριστοτέλης “εἴπερ ἔστιν ἐπιστητὸν ὃ 15 

τοῦ χύχλου τετραγωνισμός, τῆς ἐπιστήμης αὐτοῦ μήπω μέχρι τοῦ νῦν 

ἤυμης ἐστί. τοῦτο δὲ τὸ 
D 
, [4 FN —M -Ὁ x 

ὑπόδειγμα οὐ μᾶλλον τοῦ φύσει πρότερα εἶναι τὰ ἐπιστητὰ 

» -" - 

5 οὔσης, δῆλον ὅτι πρότερον τὸ ἐπιστητὸν τῆς ἐπιστ 

τ 
χατασχευαστιχόν ἐστιν, ἀλλ᾿ ἢ τοῦ χρόνῳ: π᾿ γὰρ ὄντος τοῦ 90 
τετραγωνισμοῦ τοῦ χύχλου οὔπω 1, περὶ αὐτοῦ ἐπιστήυη εὕρηται. τὸ δὲ 

AY , , M , *, 

ἐπιφερόμενον τοῦ ὅτι xal φύσει πρότερον τὸ ἐπιστητὸν τῆς ἐπιστήμης 

10 δειχτιχόν ἐστιν" 

y1^ , » , - 

p.7»33 Ἔτι ζῴου μὲν dvatpeüévtoc οὐχ ἔσται ἐπιστήμη, τῶν 

δὲ ἐπιστητῶν πολλὰ ἐνδέχεται εἶναι. | 25 

, Ἀν δον ἐκ δ᾽ τ ς NA. - , ; ES ANS 
Πρότερον ἐπὶ ἑνὸς ὑποδείγματος τῶν πρός τι, λέγω δὴ τοῦ ἐπι- 94r 

στητοῦ, σχάζον δείξας τὸ παραχολούϑημα, νῦν χαϑολιχῶς ἐπὶ πάντων 15 
i 5 li , 

, 

15 δείχνυσι" ζῴου qur ἀναιρεϑέντος, φησίν, ἀναιροῦνται xal αἱ ἐπιστῆμαι (ἐν 
ψυχῇ γάρ εἰσιν at ἐπιστῆμαι), τὰ μέντοι ἐπιστητὰ οὐδὲν ἧττόν ἐστι xa 

αὗτά. ὥστε πρῶτον τῇ φύσει τὸ ἐπιστητὸν τῆς ἐπιστήμης. 

- C5 , ^ , ' - ΄ v 

p.7535 “Ὁμοίως δὲ τούτοις xal τὰ ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως (ἔχει: τὸ 
Ὰ 

γὰρ αἰσϑητὸν πρότερον τῆς αἰσϑήσεωςν δοχεῖ εἶναι. 

90 Γυμνάσας τὸν λόγον ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης xol τοῦ ἐπιστητοῦ, νῦν ἐπὶ 

τῆς αἰσϑήσεως χαὶ τοῦ αἰσϑητοῦ γυμνάζει χαὶ δείχνυσι τοῖς αὐτοῖς λόγοις 

ὅτι πρότερον τὸ αἰσϑητὸν τῆς αἰσϑήσεως" τὸ μὲν γὰρ donum συναναιρεῖ 

τὴν αἴσϑησιν, T, ὃὲ αἴσϑησις τὸ αἰσϑητὸν οὐ συναναιρεῖ" εἰ γὰρ f, αἴσϑησις 
ἐν ζῴῳ, τὸ ὃὲ ζῷον ἔμψυχον σῶμα, πᾶν δὲ σῶμα αἰσϑητόν, ἀνάγχη 25 

25 αἰσθητοῦ RUETDRUD SIRO συναναιρεῖσϑαι xai τὸ σῶμα, σώματος ὃὲ ἀναιρε- 

ϑέντος μηδὲ ἔμψυχον εἶναι, ἐμψύχου δὲ μὴ ὄντος μηδὲ ζῷον εἶναι, ζῴου 

δὲ ἡναιρεϑέντος μηδὲ αἴσθησιν εἶναι" ἐν Tap toi; ζῴοις $ αἴσϑησις τὸ 
εἶναι ἔχει. αἰσϑητοῦ μὲν οὖν ἀναιρεϑέντος οὐδὲ αἴσϑησις ἔσται, ὡς ἐδεί- 30 

ξα μεν, διότι πᾶσα αἴσϑησις ἐν σώματι ἔχει τὸ εἶναι χαὶ περὶ μόνον αὐτὸ 94v 

80 θεωρεῖται" τὰ γὰρ ἀσώματα ἐχπέφευγε πᾶσαν αἴσϑησιν μήτε αὐτὰ αἰσϑήσει 

] χαὶ ϑεῖοι ἄνδρες om. ἃ 2 ἀρχιμίδης C παντὶ Àmmon.: πάνυ C: ἅπαν EF: 

om. à ἀνεῦρε à ὃ ὅτι εἴπερ ἃ 4 alt. τοῦ om. Fa 6 τοῦ τῇ φύσει C 

1 ἀλλ᾽ ἡ] ἀλλὰ F: ἀλλὰ xol a 9 τοῦ ὅτι] τοῦ C: τοῦτο ἃ 10 ἐστι δειχτι- 

χόν C: δεχτιχόν ἐστιν Fa 11 τοῦ ζώου Ca ἔστιν F 13 πρότ. μὲν F 

14 σχάζον] εἰκάζοντος F!: μὲν τῆς ἐπιστήμης σχάζειν F7 ἐπὶ] περὶ C 16 ἐστι] εἰσι 

Ca 11. 18 τῇ φύσει --- τούτοις om. a 18. 19. £yet — αἰσ σεως inserui: om. libri 

19 elvat] ἔχειν C 20 γυμν. οὖν a 21 qupy.] διδάσχεὶ F 29 εἰ γὰρ 

ἡ αἴσϑ.7 αἱ yàp αἰσϑήσεις Ca 24 pr. δὲ om. F τὸ σῶμα (alt. 1.) F 2" yàp] 

γοῦν ἃ 1 om. F 28 μὲν om. ἃ οὖν om. F 39 cà σώμ. F 

30 ἀσώμ.1 σώμ. F 



ΠΡ PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 1088, 826] 

ὑποπίπτοντα μήτε δεχτιχὰ ὄντα αἰσϑήσεως. οὐ μήν γε χαὶ dvuot ρέφ gw 94ν 
e οὐ γὰρ ἀναιρεϑείσης αἰσϑήσεως ἀνήρηται xal τὸ αἰσϑητόν: τί δή ποτε; 

v ^ - » - , 

ἐπειδὴ πᾶν ζῷον ἔμψυχον, πᾶν ὃὲ ἔμψυχον σῶμα, οὐ πᾶν ὃς σῶμα ἤδη 
τὴ v Π ΤΩΣ - ^M —- b οὐ , [r4 M dra 

x«l ἔμψυχον ζῷον, πᾶν ὃὲ σῶμα αἰσϑητόν, ὥστε χαὶ ζῴου ἀναιρεϑέντος 
»^* »ν" 

IL 5 οὐδὲν χωλύει πλείονα ἄλλα εἶναι, otov πῦρ γῆν ὕδωρ ἀέρα γλυχὺ πιχρὸν 10 

χαὶ τὰ τοιαύτα. ἐκ τούτων ἄρα χατεσχεύασται ὅτι φύσει πρότερα τὰ 

αἰσϑητὰ τῶν αἰσϑήσεων, ὅτι συναναιροῦσι μὲν ἑαυτοῖς τὰς αἰσϑήσεις οὐ 

συναναιροῦνται δὲ ἐχεῖνα, χαὶ συνάγονται μὲν ταῖς αἰσϑήσεσιν οὐ συνεισ- 

ἄγουσι δὲ αὐτάς. 

10 p. 846. Ἔτι ἢ μὲν αἴσϑησις ἅμα τῷ αἰσθϑητιχῷ γίνεται: ἅμα 15 

γὰρ ζῷον γίνεται καὶ αἴσϑησις. τὸ δέ γε ἀν τῶν ἐστι χαὶ 
πρὸ τοῦ αἴσϑησιν εἶναι" πῦρ γὰρ xat ὕδωρ xal τὰ τοιαῦτα, ἐξ 
- ' Lo ΣΕΜΕΙ, ΤᾺ, ας Y . AUC TAS 6) E T ὧν τὸ ζῷον συνίσταται, ἔστι xal πρὸ τοῦ ζῷον ὅλως εἶναι ἢ 

αἴσϑησιν. 

15 ᾿Εντεῦϑεν πάλιν ἐχ τοῦ μᾶλλον ἢ ἐπιχείρησις χαὶ ἐχ τοῦ προσεχέστερον 

πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἀποδιδομένου, λέγω δὴ τοῦ αἰσϑητιχοῦ" τὸ x αἰσϑητιχκὸν 
i 

αἰσϑητοῦ αἰσϑητιχόν, αἰσϑητιχὸν δέ ἐστι τὸ μετέχον αἰσϑήσεως. τί οὖν 

λέγω, φησίν, ὅτι τῆς αἰσϑήσεως προὐπάρχει τὰ αἰσϑηταά, ὁπότε τὸ αἰσϑη- 30 
, ἊΝ €T τ , ΄ - 

τιχόν, epo δὴ τὸ ζῷον, ᾧ συγγίνεσϑαι πέφυχεν f, αἴσϑησις, ἐχ τῶν 

20 αἰσϑητῶν ἔχει τὸ εἶναι, πυρὸς λέγω xat ὕδατος χαὶ τῶν λοιπῶν στοιχείων: 

ὃ δὲ ἔχ τινος γινόμενον, xal υάλιστα ὡς ἐξ ὕλης, ὕστερόν ἐστιν ἐχείνου 
- - 

€ ob γέγονε xal τῇ φύσει xal τῷ χρόνῳ: ὥστε πρότερον τὸ αἰσϑητὸν τῷ Φ 

' v ^ , ΄ 

χαὶ μέχρι ψὲν τοσουτοῦ προέρχεται Ὁ ς αἰσϑήσεως, φησίν, εἶναι δόξει 

Q^ 

i 
, ΄ , , , ^ - 5 Ψ 2 , δ , αὐτῷ ἣ ἀπορία. οὐχ zu («s δὲ x&v εἰρημένων ἐνστάσεων τὴν λύσιν. 

25 λεχτέον οὖν πρὸς ταῦτα ὅτι τὸ πρός τι διχῶς νοεῖται, T7, ὡς πράγματα 
αὐτὰ x40. αὑτὰ ἀπολελυμένα T, ὡς σχέσει τινὶ συνδεδεμένα πρὸς ἄλληλα, 30 

- e Ἁ Χ e er , , J ΘΝ b! ΄ ' , 

οἷον ὁ πατὴρ xai ὁ υἷός: ἐν τούτοις yàp ἐὰν μὲν νοήσωμεν τὸν πατέρα 95r 
NI [d 3, ΄ bi ^ ς e , y ΄ 

ὡς Σωφρονίσχον τὸν δὲ υἱὸν ὡς Σωχράτην, πρότερος ἔσται ὁ Σωφρονίσχος 

τοῦ Σωχράτους (π ος γὰρ Σωφρονίσχος ὡς πράγματα νοούντων ἐν 
. Ὁ 

o. ce Q9 [9] 

, 2 ^N M er e » 30 τούτους), ἐὰν δὲ ὡς πατέρα xal υἱόν, ἅμα ἔσται τ 
οὕτως οὖν χαὶ τὴν ἐπιστήμην χαὶ τὸ ἐπιστητὸν ἐὰν Ps ὡς mnc: 

2 ἀνήρηται] ἀναιρεῖται ἃ 2 ante ζῶον add. μὲν a 4 ζώου μὲν (xai om.) ἀναι- 

ϑέντος (sic) F 5 γῇ (sic) πῦρ ὕδωρ (ἀέρα om.) C: πῦρ ὕδωρ γῆν (ἀέρα om.) a 

6 χατασχεύασται F ὃ συναναιροῦντα Καὶ 10. ante ἔτι add. εἰπὼν δὲ a 

ἅμα — πάλιν (15) om. ἃ 11 τῷ ζῴῳ Arist. 12 τοῦ ζῷον 7| αἴσϑησιν εἶναι 

Arist. τοιαῦτα] λοιπά C 18 post ὧν add. χαὶ Arist. «ai om. F 

ζώου (alt.1.) € 19 πάλιν] μᾶλλον F ποιεῖται τὴν ἐπιχείρησιν ἃ 16. 11 τὸ γὰρ 

αἰσϑητὸν αἰσϑητιχοῦ αἰσϑητόν F 11 αἰσϑητοῦ) αἰσϑητιχοῦ ἃ 18 τὸ αἰσϑητόν F 

19 ἡ om. F 20 x«i (prius) om. F 23 δόξει C τούτου Ca 

24 οὐχ ἐπήγ. δὲ οὐχέτι C 20 «ai λεχτέον (οὖν om.) ἃ 26 ἐν Gy. τινὶ συνδεό- 

μενα Ca 28 ὁ om. C 29. 30 πρότερος — τούτους in mrg. suppl. (post 

σωφρον. add. ὡς ἀρχὴ dv) EF? 90 ἅμα Ammon.: ἄμεσα CFa 9l μὲν αὐτὰ F 
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νοήσῃς. mpoümdpyct τὸ ἐπιστητὸν τῆς ἐπιστήμης, ἐὰν δὲ ὡς ὀχέσιν, ἅμα 95r 
ταῦτα ὑφέστηχεν- οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη ἐπιστητόν τι ἐπιστήμης περὶ αὐτὸ μὴ 
οὔσης" οἷον τὰ ἄστρα ἐπιστητὰ ὄντα ὡς μὲν πράγματα νοούμενα πρότερα 10 

σται τῆς περὶ αὐτὰ ἐπιστήμης, ἐὰν δὲ ὡς πρός τι αὐτὰ νοήσωμεν, φημὶ 

] ὡς ueque ἅμα ἔσται ταῦτα τῇ περὶ αὐτῶν ἐπιστήμῃ οὐδὲ γὰρ dv 

εἶεν ἐπιστητὰ ἐπ στ: αὐτῶν μὴ e ἐξ ἧς xal παρωνύμως λέγονται" 

τίνι γὰρ ἂν εἶεν πο τὸ γὰρ Em τὸν : 

τῆς οὖν ἐπιστήμης μὴ οὔσης, πῶς ἐχεῖνα ἐχ τῆς μὴ οὔσης τὴν παρωνυ- 

uíav ἕξουσιν; ἀλλ᾿ ὡς μὲν πράγματα εἰσίν, ὡς 

“ἘΣ 

(^ Qo -- a c1 .-- εἰ [E] o c xw € c ex da E 

SUN Y Χ - , , N €- , - 5 

10 αὐτὰ xal περὶ τῆς αἰσϑήσεως χαὶ τοῦ αἰσϑητοῦ ἐ 

Καὶ ἄλλως δὲ τῶν πραγμάτων τῶν μὲν ὄντων δυνάμει τῶν δὲ ἐνερ- 
γείᾳ (δυνάμει μὲν τῶν πεφυχότων τι εἶναι μήπω δὲ ὄντων, ἐνεργείᾳ δὲ 90 
τῶν τὴν φυσιχὴν δύναμιν ἐνεργῆ δειξάντων, οἷον ἐνε UH 

' υατιχὸς ὃ τέλειος, ᾧ μηδὲν εἰς τέχνην τὴν Ἰραμματιχὴν 
0n 18 0 ὡς τὸ παιδίον... ὅπερ ἔχει cH τοῦ γενέσ σϑαι γραμματιχόν), 25 

' 

ὃ λοιπόν" da τῶν πρός τι πάντων ὡς dy ἔχῃ τὸ ἕτερον, οὕτως ἕξει xal 
μὲν γὰρ τὸ ἕτερον ἐνεργείᾳ ἢ, xal τὸ λοιπὸν ἐνεργείᾳ ἔσται, ἐὰν 

γάμει, χαὶ τὸ λοιπὸν δυνάμει. ὅταν οὖν τὸ ἐπιστητὸν 7| τὸ aic 

ἐνεργείᾳ ἢ. xai ἢ ἐπιστήμη xol ἣ diei ἐνεργείᾳ ἔσται, ἐὰν δὲ τὰ 30 

20 πρότερα δυνάμει, δυνάμει xal τὰ δεύτερα. εἴ οὖν τις [τὴν ἔχλειψιν τὴν 95v 

uet ἔσται ἘΣ σεληνιαχὴν πρὸ τοῦ Θαλοῦ ὡς ἐπιστητὸν προεπινοήσειε, ὃὺυν 

,ἐπιστητὸν xai οὐχ ἐνεργείᾳ, xal ἢ ἐπ τιστήμη δὲ ταύτης πάντως juod αὐτὴ 

δυνάμει προεπινοηϑήσεται: εἰ γὰρ τ ἣν πρὸ τοῦ Θαλοῦ ἢ ἐπ ΠῚ τῆς 
σεληνιαχῆς Eugene δυνάμει, οὐδ᾽ dy ἐχβεβήχει εἰς ἐνέργειαν ἐπὶ αὐτοῦ" 5 

25 ὃ γὰρ πρότερον οὐχ εἶχε δύναμιν τοῦ γενέσϑαι, τοῦτο ἀδύνατον εἰς ὕστερον 

γενέσϑαι:" “ΠῚ γὰρ ὃ ἵππος οὐχ ἔχων δύναμιν τοῦ γενέσϑα: γραμματιχὸς 
οὐδέποτε ἐνεργείᾳ γενήσεται γραμματιχός, οὕτως εἰ μὴ πρὸ τοῦ Θαλοῦ 10 

δυνάμει ὑπῆρχεν f, ἐπιστήμη τῆς σεληνιαχῆς ἐχλείψεως, οὐδ᾽ ἂν ὕπ᾽ αὐτοῦ 
εἰς ἢ ειαν προήχϑη. ἐνεργείᾳ δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ γενομένης τῆς ἐπιστήμης 

30 xal τὸ ἐπιστητόν, ἣ σεληνιαχὴ ἔχλειψις, ἐνεργείᾳ γεγένηται. τὰ αὐτὰ πάλιν 
^ “Ὁ - 

x«i ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως xai τοῦ αἰσϑητοῦ ἐροῦμεν. χαὶ νῦν δὲ τὸν τοῦ 15 

χύχλου τετραγωνισμὸν εἰ μὲν οἷόν τέ ἐστιν εὑρεθῆναι, νῦν δῆλον ὅτι ὃδυ- 
^ , , e , , - ^ , » ὯΔ γάμει ἐπιστητός ἐστι xol ἢ ἐπιστήμη αὐτοῦ δυνάμει ἔσται. εἰ δὲ μὴ 

1 σχέσιν ἔχοντα F 9 νοοῦντα FE 4 óc om. F alt. αὐτὰ] ὄντα ἃ 

5 αὐτὰ C 6 εἴη ἃ ( ἐστὶν] ἔσται C 9 οὐχέτι] οὐχ ἔστιν F 12. τι om. F 

post δὲ add. χαὶ ἃ 18 ἐνεργῆ] ἐνεργεῖν F: ἐνεργείᾳ a δειχνύντων C 

οἷον om. CF 13. 14. 6 «ceÀ. vpap. C: qpap. ὃ τέλ-: (ó om.) a 14 9] 

ὃς à λείπει (sie) τὴν vp. Ca 15 τὸ om. € ante ἐπὶ add. χαὶ Ca 

11 τῇ évepy. (pr. I.) F ἔσται] ἐστίν F 20. 30 ἔλλειψ. F 2] ἐστὶν C 22 αὐτὴ] 

αὕτη à 29 προεπινοηϑήσεται Paris. 2051: τοῦ οσεπενοήϑη C: προσεπινοηϑήσεται Fa 

post ϑαλοῦ iter. ὡς ἐπιστητὸν --- ϑαλοῦ C 24 οὐδ᾽] οὐχ CF! ἐχβέβηχεν "αὶ 

ἐπὶ αὐτοῦ] ἐπὶ τὸ αὐτὸ F: om. C 26 τοῦ γενέσθαι Laur. (2,1: γενέσθαι C: εἶναι F: 

τοῦ εἶναι à 211 τοῦ om. Ca 28 ἐλλείψ. F ἐπ᾿ Ca αὐτοῦ τοῦ ϑαλοῦ ἃ 

90 πάλιν om. ἃ 92 μὲν οὖν F ὅτι om. ἃ 
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ἐνδέχεται αὐτὸν εὑρεϑῆναι πώποτε ὑπὸ ἀνθρώπων, οὐδὲ δυνάμει ἔσται 95v 
ἐπιστητόν, ἀλλ ὡς πρᾶγμα μὲν ἔστιν, ἐπιστητὸν ὃὲ οὐδὲ δυνάμει ἐστίν, 

οὐδὲ δονάμει ἐστὶν ἐπιστητὸς ἀνθρώποις ὁ τῆς ψάμμου ἀριϑμός. 20 Ξ. a zl qQ "oO 
N E ΄ EX - , , - Y v , , € ^ , , 

διὰ τούτου δὲ τοῦ λόγου χἀχεῖνο τὸ ἄπορον ἐπιλυόμεῦα τὸ ἐπιφερόμενον 
5*7 

5 ἡμῖν παρὰ τῶν voptxGv* φασὶ γὰρ ἐχεῖνοι εἶναι δοῦλον dO£amorov* οἷον 
^ bl € ΄ L4 ry TUNE iJ ^ / ra MEER. ^ 2, LJ BN. 

ἀποῦνήσχων τις, φασίν, εἰπε χαταᾶ διαϑήχας ὅτι ὃ δεῖνα ἐὰν τόδε ποιήσῃ» 
ZR Ἁ » 

6 é 

; 
ὃ 

' Ac yx, 5^ 
υαὃν δοῦλον οἰχέτην᾽ to λαμβανέτω τόνδε τὸν ob οὖν, φασίν, ἐνταῦϑα 50 

5 σ , 55 , M QV Ld Ld Ὑ ΄ Ὁ “ὦ 5 3, 

ἐν ὅσῳ οὐχ ἐξανύει τὸ προσταχϑὲεν ὃ χληρονομήσας, ἔστιν ὃ δοῦλος ἀδέ- 

σποτος. φαμὲν οὖν ὅτι χἀνταῦϑα τὸ δυνάμει xol τὸ ἐνεργείᾳ ἐπιλύεται 
10 τὴν ἀπορίαν: οὔτε γὰρ ἐχεῖνος δεσπότης ἐστὶν ἐνεργείᾳ οὔτε οὗτος δοῦλος, 

ἀλλ᾽ ἑχάτερος δυνάμει. ἐπειδὰν δὲ τὸ προσταχϑὲεν ὃ χληρονόμος ποιήσῃ 80 
τ ΣΙ ΠΕ, πε ἢ ἘΠ λει OD DRE ( 

χαι (svi eyep'íst. OSOT OTT, τοῦδ XO Eb Ὁ XOU CO eum εἰς οἰχξτὴς £vep- 96r 

γείᾳ δοῦλος γενήσεται. ὥστε ὑγιὴς ὃ λόγος ἐπὶ πάντων ὁ λέγων τὰ πρός 

τι ἅμα τῇ φύσει εἶναι. 

*, 

ἀπορίαν πότερον οὐδεμία οὐσία τῶν πρός τι e (^ 15 p. 8413. "Eye: 
λέγεται. 5 

Πληρώσας τὸν τῶν παλαιῶν περὶ τῶν πρός τι ὁρισμὸν xoi συναγω- 90 

νισάμενος αὐτῷ ὡς ἐνῆν μάλιστα, εἶτα χαὶ τὰ παραχολουϑήματα τῶν πρός 

τι εἰρηχὼς xoi μέλλων τὸν ἴδιον ὁρισμὸν ἀποδοῦναι, πρότερον τὸ παρα- 
, M » - ς [d - , - JA ^ 

20 χολουϑοῦν ἄτοπον τῷ ἀποδεδομένῳ δρισμῷᾷ ἐντεῦϑεν ἄρχεται διελέγχειν. 
5 ἔστι δὲ τὸ ἄτοπον τὸ τὰ μέρη τῶν δευτέρων οὐσιῶν xarà τὸν ἀποδοϑέντα ?5 

ὁρισμὸν πρός τι εὑρίσχεσϑαι, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν οὐσίαν συμβεβηχός: τῶν γὰρ 

δέχα χατηγοριῶν, ὡς πολλάχις εἴρηται, μία μέν ἐστιν οὐσία, αἱ Oi ἐννέα 

τοῦ συμβεβηχότος, ὧν uía f, τῶν πρός τι. εἰ οὖν τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν 
e^ — ' , » ^ πρός τι, δῆλον ὅτι xal συμβεβηχότα ἂν εἴη" εἰ δὲ τὰ μέρη συμβεβηχότα, 30 U2 σι 

? 5» ΄ AJ - — C^ 

χαὶ τὸ | ὅλον ἐξ ἀνάγχης (ἐκ γὰρ τῶν μερῶν τὸ ὅλον συνέστηχεν)" 96v 
- ' e »y ΄ , ^ ^ 

οὐχοῦν xal ἢ οὐσία συμβεβηχὸς ἔσται, οὗ τί ἀτοπώτερον; διαίρεσις δὲ 

τῆς οὐσίας ἡμῖν ἐνταῦϑα παραδίδοται τοιαύτη: f, οὐσία T, χαϑόλου ἐστὶν 
gt 

^ ' ^"^ OU ^ , ΄ εν »y ΄ [ed ΄ ΄ 

ἢ μεριχὴ Y, ὅλον T, μέρος. τεσσάρων οὖν ὄντων τμημάτων ἐξ πάλιν γι- 

30 νονται συζυγίαι, xol at piv δύο, ὡς πολλάχις εἴρηται, ἀσύστατοι αἱ τὰ 
lj 5 , ^ , ^, M SEEN ^ N 9280. M Q^ 

ἐναντία συνάγουσαι (οὐ γὰρ δύναται τὸ αὐτὸ χατὰ τὸ αὐτὸ xui χαϑόλου 

1 ποτὲ F οὐδὲ] οὐ F 2 alt. ἐστίν] ἔσται F ὃ τῆς ἄλλης d. C 

4 τούτου] δὲ διὰ (sic) O 5 οἷον] ὃν F 6 φησίν F ( δοῦλον xal 

ol. à φησιν F: post ἐξανύει (8) eoll. φασὶ del. C 8 ὁ δοῦλός ἐστιν coll. F 

9 ἐνταῦθα F 10 δεσπ. γὰρ éx. coll. C 11 ἑχάτερα F 12 γενήσηται ἃ 

τότε om. C 12. 13 ἐνεργ. καὶ ὁ δοῦλος (xata. oix. om.) C 12 alt. xci 

om. F 13 ὁ λέγων ἐπὶ 7. coll. a 16 λέγεται] ἔστιν F 19 παραδοῦναι Ca 

20 ante ἄτοπον add. αὐτῶ CF τῶ ἀπο. óptgp om. C ΠΣ τη} ἔτ τ 

22 εὑρίσχεται F 29 πολλάκις om. ἃ εἴρηται] p. 49,10 ἡ οὐσία F 25 εἶεν 

Ca 21 χαὶ om. Ca 28 ἐνταῦϑα post mapao. coll. F: ante τῆς 059. a 

παραδέδ. F τοιαύτη om. F 29. 30 γίν. πάλιν coll. F 30 δύο μὲν coll. ἃ 
πολλ. εἴρηται] p. 28,20; spectat etiam comm. in Isag. 81 χατὰ τὸ αὐτὸ om. F 
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uv M , M e M , , C Ὁ ^ , 

εἶναι xai p.eptxov, xoi ὅλον χαὶ μέρος), συνίστανται δὲ αἱ λοιπαὶ τέσσαρες, 96v 
σ € ^ ΄ N CEN , b)! MJ ' Q^ - 0 

αἵ τε ὑπάλληλοί φημι xal at διαγώνιοι: T, γὰρ τὸ ect τῷ ὅλῳ cop- 10 

πλεχόμενον ποιεῖ τὸν ἁπλῶς ἀνθ ραπον; ὃς χαὶ χαϑόλου ἐστ | ατηγορεῖται 

γὰρ χατὰ τῶν ἀτόμων χαὶ περιέχει αὐτά) xai ὅλον τί ἐστι" τῶν οἰχείων 

5 γὰρ μερῶν ὁλότης τίς ἐστιν, οἷον ζῴου xol λογιχοῦ. πάλιν τὸ χαϑόλου 

συμπλεχόμενον τῷ μέρει ποιεῖ τὸ χαϑόλου μέρος, οἷον ἁπλῶς χεφαλὴν xni 15 

ἁπλῶς χεῖρα. χαϑόλου μέν, ὅτι χατὰ πάσης μεριχῆς χεφαλῇς ἢ χειρὸ 
χατηγορεῖται, μέρος δέ, διότι ἕν τὶ τῶν τοῦ ζῴου μερῶν ἐστι. τὸ ὃ 
μεριχὸν συμπλεχόμενον τῷ ὅλῳ ποιεῖ τὸν τινὰ ἀνϑρωπον, οἷον UE 

10 ὅστις μεριχόν ἐστι. διότι xav! οὐδενὸς χατηγορεῖται, ὅλον OS ὡς τῶν οἰχείων 90 

μερῶν GRE τον παλιν τὸ μεριχὸν συμπλεχόμενον τῷ μέρει ποιεῖ τὴν 

τινὰ χεφαλὴν T, τὴν τινὰ χεῖρα, οἷον Σωχράτους: αὕτη γὰρ μερικὴ μέν, 
σ NY , , , D RA eo , - Ld , , -- - 

Ott ςωχρατοὺς μόνου. μέρος OE, Ott EV τῃ ὁλότητι αὑτοῦ θεωρεῖται" τυ Ne 

τούτῳ γὰρ διαφέρει τὸ μέρος τοῦ μεριχοῦ, ὅτι τὸ μὲν μεριχὸν πλείοσιν 25 
15 ὑπάρχει, τὸ δὲ μέρος ἑνὶ μόνῳ. 

— , μ᾿ [e - ^ , ec ^N 

Τούτων at μὲν τρεῖς, φησίν, οὐχ ἂν ὑπονοηϑεῖεν τῶν πρός τι, 1, δὲ 
- ,t , [s P) o M 3 "ON 

μία ἢ τοῦ χαϑόλου μέρους, ὅ ἐστι χεφαλὴ χείρ, ὅσον ἐπὶ τῷ. ἀποδεδομένῳ 

τῶν πρός τι δρισμῷ δόξειεν εἶναι τῶν πρός τι. xal ὅτι μέν, φησίν, $30 
pex P ΄ b Y - ΤΟΝ ^T e J N ΄ , 

πρώτη συζυγία οὐχ ἔστι τῶν πρὸς τι, vpo0zÀov* ὃ γὰρ | Σωχράτης οὐ 97: 

20 λέγεται ἄλλου τινὸς εἶναι Ec μὴ τ οὐδὲ τὸ τούτου μέρος, λέγω δὴ 

τὸ τ ΠΣ οἷον ἢ τὶς χείρ, αὐτὴ δόξειεν εἶναι τῶν πρός ct 
M 

13 
οὐδεὶς γὰρ ἐρεῖ ὅτι ἢ τὶς χεὶρ τινός ἐστι τὶς yeíp* χαταγέλαστον γάρ. 

[21] dÀX οὐδὲ T, δευτέρα ἢ τὸ χαϑόλου xal ὅλον συμπλέχουσα, λέγω δὴ ὃ 
ἁπλῶς ἄνθρωπος: οὐδεὶς γὰρ ἐρεῖ ὅτι ὃ ἄνϑρωπος τινός ἐστιν ἄνϑρωπος 

25 οὐδὲ ὃ Be τινὸς βοῦς, ἀλλὰ χτῆμα piv εἶναι λέγεταί τινος ὃ βοῦς χαὶ ὃ 

ἄνθρωπος, 6 ἄνϑρωπος δὲ τινὸς τα ἄνθρωπος T, ὁ βοῦς τινὸς εἶναι βοῦς 

οὐχέτι. μόνως οὖν, φησίν, ἢ τὸ χαϑόλου χαὶ μέρος συμπλέχουσα αὕτη τὸ 

δόξει χατὰ τὸν ἀἰποδεδσμενον δρισμὸν τῶν πρός τι εἶναι, ἢ ἁπλῶς λέγω 

χεφαλὴ xai T, ἁπλῶς χείρ. ἢ γὰρ χεφαλὴ τινὸς λέγεται χεφαλὴ xoi ἣ 
80 χεὶρ τινὸς χείρ. ἐμο 

BOY ἐχ τοῦ T 

^ Ej 

δὲ xal τὸ μεριχὸν xal μέρος δοχεῖ τῶν πρός τι εἶναι 
οϑέντος ὁρισμοῦ: εἰ γὰρ τῶν πρός τι ἐχεῖνα εἶναι 15 

μέρος οἷον ἢ ἁπλῶς χεὶρ τοῦ ἁπλῶς ἀνθρώπου λέγεται εἶναι, ἀλλὰ χαὶ 

9 τίς] τί F: om. C οἷον] ἤγουν C «aij ἢ € 8 post μερῶν add. ἔδιον a 

11 πάλιν δὲ ἃ τὴν om. F 12 7| τὴν om. F 13 pr. ὅτι] ὡς C μόνη €: pó- 

νον F αὐτοῦ scripsi: ἑαυτῆς CFa 14. 15 scribas τὸ μὲν μέρος πλ. ὑπ. τὸ δὲ μεριχὸν 

ἐνὶ p. 10 ἐπινοηϑ. ἃ 11 χεφ. ἢ χείρ C: ἡ xeq. ἣ ἡ χείρ a 19. συζυγία scripsi: 

οὐσία libri 20 τούτου] ταύτης Fa 22 τὶς χείρ ἐστι coll. C: ἐστι χείρ τις ἃ 

223 1| δεύτερα Vind. 10: τῆς δευτέρας CFa 24 ἐστιν] εἶναι ἀν)ρώπου F 20 λέγεται 

om. F τινός ἐστι βοῦς C 25. 20 ὁ βοῦς χαὶ ὁ ἄνϑρ.) ὁ βοῦς xai ἄνϑρ. C: βοῦς xol 

ἄνδρ. ἃ 26 6 (utrobique) om. Ca tert. ἄνϑρωπος om. CF τινος εἶναι βοῦς om. 

CF 21 οὐχέτι] οὐχ ἔστι F: om. C φησιν ὅτι C τὸ μέρος ἃ 30 xal 

(prius) om. ἃ 91 post elvat add. 7| τὶς λέγω χεφαλὴ καὶ ἡ τὶς χεὶρ a 92. ἐλέγ.] λέ- 

γεται ἃ λέγ. εἶναι coll. ἃ 28 ἡ om. C post χεὶρ add. ob μόνον C 
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^ M * , * , Ἁ e ^ s 

$ τὶς χεὶρ τοῦ τινὸς ἀνθρώπου Ἐπ εἶναι (λέγομεν γὰρ ὅτι ἥδε ἢ χεὶρ 9r 
Σωχράτους ἐστί). χαὶ τούτου μεστὴ xol T T συνήθεια xai 1 τῶν ἀρχαίων 1 
A cx - 2x UM μου ΞΟ ἐν f c^ T) χρῆσις (φαμὲν γὰρ “τῇ χειρί μου epe . -τὴν χεῖρα τοῦδ᾽ ἔπληξα T, τὴν 

ava rS 

χεφαλήν᾽,; | 
5 ᾿χείνου γὰρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χεῖρες᾽ : 

“πάντες δ᾽ ἐσσείοντο πόδες πολυπιδαάχου "làn Ξ 
“χεφαλὴ Διὸς οὐχ ἐπινεύει)" 25 

ὥστε εἰ xal τὸ μεριχὸν μέρος τινός ἐστι μέρος, xai τοῦτο ἄρα τῶν πρός 

τι ἔσται. τὸ δὲ χατὰ τὴν λέξιν δόξαν ἄτοπον ἔπεσϑαι εὐχερὲς λῦσαι" 
5^* ^ 9 , A m X e t ^ M M S 2. z A z ^ ^ AM 

10 οὐδὲ γὰρ ἀνάγχη λέγειν ὅτι ἢ τὶς χεὶρ τινὸς τίς ἐστι χείρ, ἐπειδὴ μηδὲ 
τὴν χαϑόλου χεῖρα τινὸς χαϑόλου χεῖρα λέγομεν, ἀλλὰ ἀνθρώπου χεῖρα. 
σὰς ^N x E M MJ ' AM ESL τον , * NY e ΄ ES 

οὕτω δὴ οὖν | χαὶ τὴν τινὰ χεῖρα τινὸς χεῖρα λέγομεν, olov Σωχράτους, 97v 
ἄνευ τοῦ προσδιορισμοῦ. τὰ οὖν δύο μόρια τοῦ προεχχειμένου διαγράμ- 

ματος, τό τε χαϑόλου μέρος xal τὸ μερικὸν μέρος, τῶν πρός τι ἔσται xal 
ors t X I δ , , RAIN. ὕΈΤ ον eR “ἂν r, ' : 

15 συμβήσεται, ὡς εἴπον, us οὐσίαν συμβεβηχὸς εἶναι. τοῦτο οὖν, φησί, τὸ ὅ 

ἄτοπον, λέγω δὴ τὸ τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν εἶναι τῶν πρός τι, ἀδύνατον ἢ sess i [ , [ 

δυσχερὲς λῦσαι χατὰ τὸν προαποδεδομένον τῶν πρός τι ὁρισμόν. 
V : 

Οὕτω μὲν οὖν διὰ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς διαβάλλει τὸν ἀποῦδεδο- i i [ 

μένον ὁρισμόν. ἣ ὃὲ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγή ἐστιν, ὡς ὅταν ἀποδεῖξαί τι 10 

20 βουλόμενοι λάβωμεν τὸ ἀντιχείμενον τούτῳ xal τούτῳ ἄτοπόν τι ἀχολουϑοῦν 
ὶ i à à 

δείξωμεν, εἶτα ἐχ τούτου συνάγωμεν ὅτι διὰ τοῦτο ἠχολούϑησε τὸ ἄτοπον 

ἡμῖν, ὅτι ψευδὴς T δεδομένη v πρότασις" οὐδεμιᾷ γὰρ ἀληϑεῖ προτάσει ἄτοπόν 

τι ἀχολουϑεῖ: εἰ ὃὲ ψευδὴς αὕτη ἢ πρότασις, f, ἀντιχειμένη ἄρα ταύτῃ 15 T [ i ? i i i ἡ 

ἀληϑής. οἷόν τι λέγω, βουλόμενοι δεῖξαι ὡς ἔστιν ἢ ψυχὴ ἀϑάνατος, λαμ- T2 , i 2 D 

n2 σι βάνομεν τὴν ἐναντίαν ταύτῃ πρότασιν τὴν λέγουσαν ὅτι ὕνητή, εἶτα δείχνυμεν 

ἄτοπόν τι ταύτῃ ἀχολουϑοῦν, ἵν’ οὕτως τὸ ἐναντίον χρατύνωμεν: εἰ γὰρ 
€ xa e L4 , Y VC - ^ ΄ , 1 ΄ M 
Üvqcr f, ψυχή, οὐχ ἔσται τὰ ὑπὸ γῆν διχαιωτήρια, ἀλλὰ μέχρι τοῦ φαινο- 20 

μένου ἡμῖν 6 βίος xal τῷ σώματι ἢ ψυχὴ συναπόλλυται. οὐχ ἔσται οὖν 
^ * - Ὑ , ^N -Ὁ σευ y οὐδὲ ἀγαϑῶν ἔργων ἀμοιβὴ οὐδὲ πονηρῶν ἔχτισις. εἰ γὰρ ὁρῶμεν ὅτι 

xz 30 πολλοὶ τῶν διχαίων ἐν ὕϑλίψεσι τὸν πάντα βίον διέζησαν, ἁμαρτωλοὶ δὲ 25 
(4. Q^ πλεῖστοι ἐν εὐδοξίᾳ πολλῇ x«l εὐπορίᾳ τὸν βίον χατέλυσαν, οὐχ ἔστι ὃ 

2 σωχράτης F ὃ ἐκείνου Fa (cf. Hom. ὃ 149) τοιοίδε πόδες Scripsi: τοιήδε 

χεφαλὴ libri post χεῖρες add. xal (εἰ δὲ καὶ F) χεῖρες αἰγέως αὗται Fa 

6 πάντες. .] Hom. Y 59 δὲ σείονται Εἰ: δὲ σείοντο a πολυπηδάχου Ο: 
[o] πολυπίδακος ἃ χεφαλὴ δὲ ἃ: χορυφὰ Callim. Hymn. V 155 8 ὡς F 

εἰ om. Fa peprkóv xat μέρος ἃ ἐστι] εἶναι λέγεται, ἀνάγκη πᾶσα τὸ F 

9 λύειν εὐχ. F 11 χεῖρα (post alt. χαϑ.) om. ἃ λέγεται F 12 τινὸς 

χεῖρα om. C: χεῖρα om. a 13 προχειμ. F 15 τὴν obc. ὡς εἶπον coll. F 

εἶπον] p. 124, 22 16 post οὐσιῶν add. μὴ Ca ἢ ἀδύν. ἢ F 21 δείξο- 

μεν C συνεισάγ. ἃ 20 ἐπακολ. C αὕτη 7] ἡἣ αὐτὴ F 24 post 

λέγω add. ὅτι F ὡς ἔστιν] εἰ F: ὅτι ἃ 25 πρότ. ταύτη coll. C 

26 χρατύνομεν C γὰρ δὴ ἃ 21 διχαιότερα ἃ 28 οὐχ ἔσται] 

ὥστε F 29 ἀμοιβὴ om. C ἔχτ.] χρίσις F 80 ἐν om. C 

ἔζησαν CF 91 ἐν om. ἃ 
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τις μετὰ τὸν βίον τοῦτον ἐξέτασις τῶν βεβιωμένων, μέχρι τούτου μόνου 97v 
τῆς τῶν ἀνθρώπων CT περιχλειομένης, οὐδεὶς ἄρα τὸ xar! ἀξίαν ἀπο- 

λήψεται, καὶ εἰ οὐδεὶς τὸ xav! ἀξίαν ἀπολήψεται, οὐχ ἔσται πρόνοια: εἰ 
γὰρ ἀγαϑοῦ ἄρχοντος πόλιν διοιχοῦντος ἔστιν. ἰδεῖν πάντα τεταγμένως τὰ 80 
ἐν τῇ πόλει M Y 5 ' ^ - 

τοὺς μὲν ἀγαθοὺς δωρεαῖς xoi ἀξιώμασι τι- 98r σι 

, ^ ^ , ^ L4 

μωμένους, τοὺς O& πονηροὺς στηλιτευομένους xal ἐν τιμωρίαις διάγοντας, 
, - - : - ΄ - ᾿ »ἭὝ , 

πόσῳ μᾶλλον τοῦ ἀγαϑοῦ χατὰ οὐσίαν ϑεοῦ χαὶ μιᾷ ἐπιβολῇ τὰ πάντα 

γινώσχοντός τε χαὶ προνοουμένου τῶν ὅλων baby ἄταχτον ἐν τῷ βίῳ 5 
Ϊ 

i 

γενήσεται; τοιγαροῦν οὐχ ἔσται πρόνοια, ἰ μὴ ἔσται τῶν βεβιωμένων ἐξέ- o 

10 tao!c* ταύτης δὲ τῆς ἀτοπίας τί doc ceres ur εἰ γὰρ οὐχ ἔσται πρόνοια, 
$^ » τ 

οὐδὲν ἔσται τῶν ὄντων τεταγμένον: τὸ γὰρ ἀπρονόητον ἄταχτον, ἅτε δὴ 
£x ταυτομάτου χαὶ ὡς ἔτυχε φερόμενον. ὅτι δὲ οὐχ ἐχ ταυτομάτου ὃ 10 

βίος οὐδὲ τυχαῖος, δῆλον ἐντεῦϑεν: τὰ γὰρ ἐχ ταυτομάτου xal τύχης 

σπανιώτατά ἐστι χαὶ ἄλλων παραχολουϑήματα, τὸ μὲν αὐτόματον τῶν 

15 φυσικῶν ὁρμῶν τὸ OE τυχαῖον τῶν προαιρετιχῶν: οἷον χατηνέχϑη τις 

λίϑος ἄνωϑεν φυσικῇ ὁρμῇ ἐπὶ τὸ χάτω φερόμενος χαὶ προσραγεὶς 
χαὶ τῶν ἐξοχῶν αὐτοῦ περιϑραυσϑεισῶν γέγονεν εἰς χαϑέδραν ἐπιτήδειος " 

᾿ E 2 FQ ἘΝ 3s εἰν ᾿ ῶ 25 2 ΄ ΄ 
τὸ οὖν ἐπιτήδειον αὐτὸν γενέσθαι πρὸς χαϑέδραν ἐχ ταυτομάτου λέγεται 

^ Qf mM - Ἁ Ἁ , - Ld — mw , , , 

γεγενῆσϑαι, διότι τῇ ἐπὶ τὸ χάτω φυσικῇ ὁρμῇ τοῦ λίϑου ἐπηχολούϑησε. 
^ » ^ ; ' ^ 

20 σπανίως δὲ χαταφερόμενος λίϑος ἄνωϑεν ἐπιτήδειος γίνεται 1 οὐ χαϑέδραν. 90 kh 

πάλιν ἵππος διψήσας ἐν πολέμῳ τοῦ δεσπότου ἀποσχιρτήσας ἔδραμε πιεῖν 

χαὶ συμβολῆς γενομένης χαὶ τοῦ δεσπότου τετελευτηχότος μετὰ πάντων 

σώζεται ὃ ἵππος. ἐχ ταυτομάτου οὖν σεσῶσϑαι λέγεται 6 ἵππος. σπα- 
νίως δὲ ἵππος ἀποσείεται τὸν δεσπότην ἐν πολέμῳ xol σώζεται διὰ τοῦτο. 25 

25 τὸ δὲ τυχαῖον χαὶ αὐτὸ σπάνιον χαὶ ταῖς προαιρετιχαῖς ὁρμαῖς παραχολου- 
^ 

QoOv* οἷον χατῆλϑέ τις (ἐπὶ x0) λούσασϑαι ἢ εὔξασϑαι xoi ἘΠ᾿ ιέτ EU βιβλίῳ 

πάλαι ἐζήτει, xal ἠγύρασε. τοῦτο vuyaiov* οὐ γὰρ ἔχ τινος 80 e2 πωλουμένῳ, 

προνοίας, οὐδὲ φοιτήσας ἔνϑα πιπράσχεσϑαι | βιβλία εἴωϑεν, ἠγόρασε τὸ 98" 
βιβλίον. χαὶ τοῦτο ὃὲ τῶν σπανιωτάτων. τὰ μὲν οὖν ἐχ ταυτομάτου xal 

80 τυχαῖα σπανιώτατα, τὰ δὲ τεχνητὰ χαὶ φυσικὰ xal ὅλως τὰ ἐχ προνοίας 

γινόμενα τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινομένων ἐστὶν 7| xal ὡς ἐπὶ πᾶν: ὡς 5 

(Xp ἐπὶ τὸ πολὺ 6 τέχτων τυγχάνει τοῦ οἰχείου τέλους x«l ὃ οἰχοδόμος ἢ 
ἀποτυγχάνει. xal ὃ ἰατρὸς μᾶλλον ὑγιάζει T, οὐχ ὑγιάζει" εἰ γὰρ ἐξ ἴσης 

1 τοῦτον om. F μόνου τούτου coll. F 2 ἄρα] γὰρ F τὸ] τὰ Ο 

9 καὶ --- ἀπολ. om. F: εἰ --- ἀπολ. om. ἃ 9. 6 τετιμημένους a 6 στηλ.] ἠτιμω- 

μένους F S'celam. E ἄτοπον à 9 μὴ ἔσται] μή ἐστι ἃ 11 ἀπρο- 

νόηστον C 12 χαὶ ὡς --- ταυτομάτου om. F 19 ἐξ αὐτου. F 

14 εἰσι F 15 ante quc. add. μὲν F! 11 περιϑραυϑ. F 18 εἰς 

χαῦ. γίνεσθαι C 18. 28 ἐξ αὐτου. F 18. 19 γεγεν. λέγ. coll. a 19 περὶ τὰ 

χαπῷ C: ἐπὶ τὰ x. ἃ 20 πρὸς χαῦ. γίν. coll. F 22 μετὰ m. τετελ. coll. 1 

20 τὸν ἵππον λέγεται F: ὃ ἵππος λέγ. ἃ 24 ὃ ἵππ. C τὸν δεσπ. ἀποσ. χαὶ 

διὰ T. σ. ἐν πολ. F τοῦτο] ποδῶν C 25 ἐν ταῖς ἃ 20 ἀπῆλϑε ἃ 

ἐπὶ τὸ inserui 21 πωλουλομένω C 28 post εἴωϑε add. τὰ βιβλία C 29 ἐχ eB 

ταυτομάτων C: ἐξ αὐτομάτων F 3l τὸ om. F 383 ἐξ ἴσ.] ἐπίσης F μ i 
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ὑγίαζέ τε xai xol οὐχ ὑγίαζεν, οὐδ’ dv τις αὐτὸν μετεχαλεῖτο, xol ἔτι 98v 
μᾶλλον, εἰ ἐπ᾽ ἔλαττον ὑγίαζε. χαὶ f, φύσις OE ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πεντα- 10 

δάχτυλον ποιεῖ σπανιώτατα δὲ ἑξαδάχτυλον (χαὶ τοῦτο διὰ τὴν πλεονεξίαν 

τῆς ὕλης), del ἢ σελήνη μειοῦται μὲν τῇ συνόδῳ τῇ πρὸς τὸν ἥλιον αὔξε- 

5 tat δὲ τῇ ἀποστάσει, ἀεὶ ὃ ipa ἐν ato; pip γινόμενος ποιεῖ χειμερινὰς 

τροπάς, ἀεὶ ἐν χαρχίνῳ τροπὰς ϑερινάς, καὶ οὐχ ἄλλοτε ἄλλως, χαὶ τὸ πῦρ 15 

ἀεὶ ἀνωφερὲς τὸ δὲ ὕδωρ ἐπὶ τὸ χάτω ῥεῖ, καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως τῶν 

Eon χαὶ φυσιχῶν, χαὶ ὅλως τῶν ἐκ προνοίας τὸ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ ἔστιν ἰδεῖν χαὶ οὐδέποτε τὸ ἐναντίον. δῆλον οὖν ὅτι οὐχ ἔστιν 

10 ἐχ ταυτομάτου ὃ χόσμος, οὐδὲ τὰ τούτου μέρη. εἰ δὲ οὐχ ἔστιν ἐχ 50 

ταυτομάτου. ἔχει δηλονότι τινὰ αἰτίαν ἑαυτοῦ προχαϑεζομένην χαὶ 

εὐρύϑμως τὰ x«v' αὐτὸν τάττουσαν, ἥνπερ πρόνοιαν λέγομεν. προνοίας 
- M *, ^ ) 35^ 5" , ^ M 

οὖν οὔσης ἕχαστος ἐξ ἀνάγκης τὸ xav! ἀξίαν ἀπολήψεται. εἰ Oi τοῦτο 
, Q^ Ld -Ὁ- ^" [4 » , , ^ Ἁ Ὁ) Jr. - 5 , E 

ἀληϑές, δρῶμεν δέ, ὡς ἔφϑην εἰπών, πολλοὺς τὰ ἐναντία τῶν οἰχείων 25 

15 πράξεων ὑπομένοντας ἐν τῷ τῇδε βίῳ ὅσον ix τῶν φαινομένων, οὐχ ἄρα 

uéypt τούτου τοῦ βίου ἣ τῶν ἀνθρώπων ζωὴ περιώρισται. ἔσται οὖν τις 
΄ “Ὁ , - τ e , 

πάντως μετὰ τὸν τῇδε βίον τῶν βεβιωμένων ἐξέτασις, ἐν Td 7| πρόνοια 
ἀποχληρώσει ἑχάστῳ xb xav ἀξίαν. εἰ δὲ τοῦτο, ἀϑάνατος ἄρα T, ψυχή 80 

ἐστι χαὶ οὐ συμφϑείρεται τῷ σώματι: δεῖ γὰρ αὐτὴν | ὑπομεῖναι λυο- 99r 

20 μένου τοῦ σώματος χαὶ μὴ φϑείρεσϑαι, ἵνα ἀπολάβῃ μετὰ τὸν τῇδε βίον 20 μξένοῦ τὴῶῦ σωμᾶτος μη φύειρε , ( απ Ἢ μετὰ τὸ (j 0€ 

τὸ χατ᾽ ἀξίαν. σχόπει οὖν ἐνταῦϑα πῶς βουλόμενοι δεῖξαι τὴν ψυχὴν 

ἀϑάνατον ὑπεϑέμεϑα τὴν ἐναντίαν ταύτῃ πρότασιν τὴν λέγουσαν ὅτι 
ϑνητή, xot P ταύτῃ ἄτοπόν τι παραχολουϑοῦν τὸ εἰσάγεσϑαι ἐχ 5 

τούτου μὴ εἶναι πρόνοιαν, χαὶ οὕτως ὅτι ἀϑάνατος χατεσχευάσαμεν" εἰ γὰρ 
» * - - ' ' ΄ IND , - ΄ 

25 ἄτοπον ἀχολουϑεῖ τῷ λέγειν ὕνητηὴν τὴν ψυχήν, τῇ ὃ ἀληϑεῖ προτάσει 

οὐδὲν ἄτοπον οἷόν τε ἀχολουϑεῖν, ψευδὴς ἄρα αὕτη. ἀληϑὴς οὖν ἢ ταύτῃ 
e ΔΨ m me ΤΑΙ 5 , - ΤᾺ S cQ 

ἐναντία ἢ λέγουσα ὅτι ἀϑαάνατος: τὸ γὰρ ἀντιχείμενον τῷ ψεύδει ἀληϑές 10 

ἐστιν ἐξ ἀναάγχης. 
[rd “ e » 5 , X N € 

Αὕτη μὲν οὖν ἐστιν ἢ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγή, ἪὮ xxi ἐνταῦϑα 

80 χέχρηται ὃ φιλόσοφος: αὐτὸς μὲν γὰρ βούλεται τὰ πρός τι τῷ εἶναι 

1 μετεχαλέσατο P 9 post ποιεῖ add. τὸ βρέφος ἃ σπαν. δὲ] ἤπερ Ca 

post ἑξαδάχτυλον add. εἰ οὖν τὰ μὲν ἐξ αὐτομάτου καὶ τυχαῖα σπάνια xal ἄλλως παραχο- 

λουϑήματα, ὁ δὲ χόσμος καὶ τὰ τούτου μέρη ἢ τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἐστὶν ἢ τῶν ὡς 

ἐπὶ τὸ πολύ: ἀεὶ γὰρ ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου χαὶ ἵππος ἐξ ἵππου xal ἐπὶ τῶν ἄλλων 

ὡσαύτως. σπανίως γὰρ τὰ τέρατα γίνονται: ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ T| φύσις πενταδάχτυλον 

ποιεῖ ἢ ἑξαδάχτυλον F 4 ἀεὶ γὰρ C 5 αἰγοχέρωτι (τι superscr. m?) C 6 ἀεὶ 

δὲ ἃ 9ep.] χειμερινὰς C'  ἀνωφόρον F: ἄνω φέρεται a τὸ δὲ] χαὶ τὸ ἃ 

ὃ τεχνητῶν τε ἃ 7] καὶ F 9 τὰ ἐναντία F οὖν om. F 10. 11 αὐτομ.. 

(utrobique) F εἰ δὲ — ταυτομιάτου om. C 10. εἰ δὲ] χαὶ εἰ a 11 post 

ταῦτ. add. ὁ χόσμος οὐδὲ τὰ τούτου μέρη ἃ τινὰ aic. δηλ. coll. ἃ 12 cà xat' 

om. F 14 ἔφϑην εἰπών] p. 126,29 16 ἔσται οὖν] ὥστε ἔσται ἃ 16. 17 πάντ- ctc 

coll. F 11 τῶν βεβιωμένων om. F 21 τὴν Ψ. δεῖξαι coll. F 22 ταύτης Ca 

24 παρεῦχ. ἃ 20 τῷ] τὸ CF 20 παραχολ. ἃ οὖν] δὲ Ca ταύτῃ] 

ταύτης F 90 μὲν om. F τῷ] τὸ F 
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;cépey χαραχτηρίζεσϑαι, ὑποτίϑεται OE τὸ ἐναντίον τούτῳ καὶ ἄλλοις 99: 
2 eo 
OU λέγω δὴ τὸ τῷ λέγεσϑαι αὐτὰ & τ 

mA 2 

c χνυσι τὸ παραχολουϑοῦν ἄτοπον" τοῦτο δέ 
χαραχτηρίζεσϑαι, χαὶ ὃεί- 15 if 

n xai τὰ μέρη τῶν δευτέρων 
g- Pd Q4 dà — [0] ci Ὁ o οὐσιῶν πρός τι εἶναι" έρων γὰρ χαὶ αὖτ χαὶ οὕτως ὡς "2001, 

e. $ a 

, 
n 

EU 

΄ 

τὴ 

L 

5 τὴν δόξαν ταύτην ἀϑετήσας τὴν ἰδίαν χρατί περαίνων ὃὲ ὧδέ πως 90 
' , / ΄,΄ 

τὰ εἰρημένα φησίν 

p.8228 Εἰ μὲν οὖν ἱχανῶς 
ἢ τῶν πάνυ χαλεπῶν T, τῶν ἀδυνάτων ἐ 

μία οὐσία τῶν πρός τι λέγεται. 

10 Τοῦτο δὲ εἶπε, λέγω ἢ τὸ τῶν πάνυ χαλεπῶν, διὰ τὸ δοχεῖν 
e [cd ὟΣ M πώς τινα DEBUUAS ἔχειν: ἔφη γὰρ ὁ ὁρισμὸς “αὐτὰ ἅπερ ἐσ 25 ci x (^ c1 [ΟἹ 

ἐν 

ξ x 

εἶναι Aéqexaw* ἢ οὖν χεφαλὴ τῶν πρός τι ἐστὶν οὐχ ὡς I 7, σῶ 

ἀλλὰ χαϑὸ μέρος: τὸ γὰρ DEpps τοῦ ὅλου μέρος. ἀλλὰ τοῦτο οὐχ ΤΑ 
ἣ γὰρ χεφαλὴ οὐ χαϑὸ μέρος ἑτέρου λέγεται, ἀλλὰ χατὰ αὐτὸ τοῦτο τὸ 30 
c , ec i M 2] [c NA ( 

15 εἶναι χεφαλή. ὥστε x«i τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν τῶν | apes τι εὑρεϑήσονται 99v 
, 

χατὰ τὸν προαποδοϑέντα ὁρισμὸν τὸν λέγοντα τὰ πρός τι τῷ ἑτέρων 

λέγεσϑαι χαραχτηρίζεσϑαι: xal γὰρ ἢ χεφαλὴ τινὸς λέγεται χεφαλή. ὥστε 
ἵ ν ii à 

ἀδύνατον τὸν ἀποδοϑέντα τῶν πρός τι ὁρισμὸν ἐχφυγεῖν ταύτην τὴν ἀτο- 5 
, 

πίαν διὰ τοῦτο γὰρ ἐπειδὴ εἶπε τῶν πάνυ χαλεπῶν, ἐπήγαγε xol τὸ 

90 ἀδυνάτων, ὃδειχνὺς τὸ d τ όγητον τῆς ἀτοπίας. 

p. 8231 Ü( 05 py ixavGOc, ἀλλ ἔστι τὰ πρὸς τ ναι 
- 7 , y Y ^ [d , 

ταῦτον ἔστι τῷ πρός τί πῶς ἔχειν; ἴσως dy ῥηϑείη τι πρὸς 
ταῦτα. 10 

TA M Y - ΄ ΄ M 5 fi , , ^N J 

Này τὸν ἴδιον τῶν πρός τι ὁρισμὸν ἐχτίϑεται xa φησιν εἰ δὲ μὴ 

25 ἱκανῶς, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰ μὴ αὐτάρχως xal ἀνελλιπῶς 6 τῶν πρός τι ὁρισμὸς 15 

ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἡμῖν παρεδέ d, ἀλλ᾽ ἔστι τὰ πρός tt οἷς τὸ εἶναι 
, -— , μ᾿ » [d er 

ταὐτόν ἐστι τῷ πρός τί πως ἔχειν, τοῦτ᾽ ἔστιν οἷς ἣ ὕπαρξις ἐν 
τούτῳ ἐστὶν ἐν τῷ πρὸς ἕτερον ἀναδέχεσϑαί τινα σχέσιν, ἴσως ἄν, φησί, 

ῥηϑείη τι πρὸς ταῦτα. πρὸς ποῖα; πρὸς τὰς ἀπορίας τὰς εἰρημένας 20 

80 ὅτι xai τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν τῶν πρός τι εἶναι δόξουσιν: εἰ 

2 δὴ] δὲ F τὸ τῷ scripsi: τὸ C: τῶ Fa ante ἑτέρων add. τῷ μὴ εἶναι 

(m? superser. οὐ) F: post ἑτέρων C post χαραχτ. add. ὑποτίϑεται δὲ τοῦτο a 

ὃ. 4 τῶν οὐσ. τῶν ὃδευτ. F 4 τῶν πρός τι ἃ λέγονται Fa ὡς om. € 

8 τὸ] τῶ C 10 δὲ om. C λέγω δὴ τὸ] εἶναι ἃ 17 χαραχτηρί- 

ζονται E: γαραχτηρίζεται ἃ χαὶ γὰρ «oci F 18 δρισμῶν C 18. 19 τὴν / p PSI i 
ἀτ. ταύτην ἐχφεύγειν F 20 ἀδύνατον Fa δειχν. χαὶ τὸ F 22. 28 ἴσως — 

ταῦτα Om. ἃ 25. 29 ταῦτα] αὐτά Arist. 25 xai ἀνελιπῶς ἃ: om. F 

26 ἀπεδόδη Fa 21 ἐν om. F 28 τοῦτο F φησί om. F 29 post ποῖα 
v » « , 3 - D , € * - ^ 

add. εἶπεν ἴσως ἂν ῥηϑείη πρὸς ταῦτα a τὰς εἰρ. ἀπορ. ἃ 90 οὐσιῶν om. ἢ 

δοξάζουσιν ἃ 

Comment. Arist. XIII. 1 Philop. in Cat. 9 
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φησίν, ἀποδοϑείη ὃ δρισμὸς ὥσπερ νῦν ἀποδεδώχαμεν, εὐχερῶς ἀπαντῆσαι 99v 

ς j ἀπάντησις, αὐτὸς ἐπή- δυνάμεϑα πρὸς τὰς εἰρημένας ἀτοπίας. τίς δὲ T 
- 3 

γαγεν: ὃ δὲ πρότερος ὁρισμὸς παραχολουϑεῖ μὲν πᾶσι τοῖς πρός 25 

τι, οὐ μὴν ταὐτό γέ ἐστι τῷ πρός τι αὐτοῖς εἶναι τὸ αὐτὰ ἅπερ 
ν 

[ 

5 ἐστὶν ἑτέρων λέγεσϑαι: οὐ γὰρ εἴ τι, φησί, λέγεται ἑτέρου, 
τούτου χαὶ τὸ εἶναι ἐν τούτῳ ἐστὶν ἐν τῷ πρὸς ἕτερον λέγεσϑαι: εἴ τι 

μὲν γάρ ἐστιν ἑτέρου, τοῦτο xal ἑτέρου λέγεται, οὐκ εἴ τι δὲ ἑτέρου 

λέγεται, ἤδη τοῦτο xal ἑτέρου ἐστίν: ὃ μὲν γὰρ πατὴρ υἱοῦ ὧν πατὴρ 100r 

ἐν τούτῳ ἔχει τὸ εἶναι ἐν τῷ πατὴρ υἱοῦ εἶναι, χαὶ μέντοι χαὶ υἱοῦ λέγεται 
10 πατήρ. ἣ δὲ χεφαλὴ ζῴου λεγομένη χεφαλὴ οὐχέτι xal τὸ εἶναι ἐν τούτῳ 

ἔχει ἐν τῷ λέγεσϑαι ζῴου: xol ἀποτμηϑεῖσα γὰρ τοῦ ζῴου ἔτι χεφαλὴ) ἔχει ἐν τῷ λέγε Ce μη ! εφαλὴ 
Y e NN 1 , eom Y » » 

λέγεταί τε xal ἔστιν. ὃ δὲ πατὴρ ἀποτμηϑεὶς υἱοῦ οὔτε ἔστι πατὴρ οὔτε 5 
Y» o υἱὸν ἔτι λέγεται. ὥστε εἰχότως εἴρηται παραχολουϑεῖν τοῖς πρός τι 

τὸν πρότερον δρισμόν, τὸν δὲ δεύτερον τῷ προτέρῳ μηχέτι. τοῦτο χαὶ 
NN 

15 “Ὅμηρος διδάσχει 
m) Y 23:23. M ^ h/4 5 , 

μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῇϊ χάρη ὥμοισιν ἐπείη. 
^5 » M , ^ E E *. ἘΡΩ͂ 5 υνηδ᾽ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ χεχλημένος εἴην 10 

υνηκέτι γὰρ ὧν πατὴρ τῷ μηχέτι εἶναι οὐδὲ χαλεῖσϑαι δύναται: ὥστε τοῦ 
* Y , € *3 ^Q N 2 μ 5 ^N d e 

εἶναι τὸ λέγεσϑαι παραχολούϑημα, x«t οὐχ ἔμπαλιν. εἰ ὃξ τοῦτο οὕτως 

90 ἔχει. οὐχ ἄρα τὰ μέρη τῶν οὐσιῶν ἑτέρων εἶναι λεγόμενα τῶν πρός τι 

χατὰ τοῦτο ἔσται. 
Ζητητέον δὲ τί δή ποτε ἐν τῷ ὁρισμῷ τῶν πρός τι τὰ πρός vt παρέ- 15 

, - , v SJ b M . - ε - e ^ 

λαβε λέγων τῷ πρός τί πως ἔχειν" οὐ δεῖ γὰρ £v τῷ δρισμῷ τὸ ὁριστὸν 

παραλαμβάνειν. λέγομεν τοίνυν πρὸς τοῦτο ὅτι τὰ πρός τι διττά ἐστι" 

τῷ Cu λέγονται γὰρ πρός τι xal αὐτὰ τὰ πράγματα ἐν οἷς ἢ σχέσις γίνεται χαὶ 
αὐτὴ ὃὲ ἢ σχέσις, ὥσπερ xai f, ποῦ χατηγορία χαὶ T, ποτὲ σημαίνει μὲν 90 

χαὶ αὐτὰ τὰ πράγματα, τήν τε οὐσίαν λέγω xal τὸν χρόνον ἣ τὸν τόπον, 

σημαίνει δὲ χαὶ αὐτὴν ψιλὴν τὴν σχέσιν, ἣν ἔχει Tj οὐσία πρὸς τὸν χρόνον 
, Ὑ ^N Υ κα ΄ ^ , - 

ἢ τὸν τόπον" ἐπειδὴ οὖν σαφέστερα εἰσι τὰ πράγματα τῆς σχέσεως ἅτε 
΄ ^ - 

30 αἰσϑητὰ ὄντα, διὰ τοῦτο ἐν τῷ δρισμῷ αὐτὰ παραλαμβάνει, ἵνα ἐχ τῶν 95 

σαφεστέρων τὴν διδασχαλίαν ποιήσηται. 

2 δυνησόμεϑα C αὐτὴ C: αὐτῶν F 9 πρότερός φησιν a 4 ταὐτόν γέ 

ἐστι τῷ Árist.: τοῦτό — τὸ CFa 6 τούτου] τοῦτο ἃ τούτω] ταυτῷ ἃ 

ἐν τῷ] τὸ C Ἢ λέγ. ἑτέρου coll. F οὐχ εἴ τι δὲ] οὐ μὴν xal ἀντιστρέφει, εἴ 

τ F 8 ὧν post πατὴρ (alt.) coll. a: om. € 9 ante ἐν τούτω add. «ei € 

τούτω τε F ἐν (alt. om. Fa pévcot γε F 9. 10 πατὴρ λέγ. coll. a 

11 ἔτι τοῦ ζώου coll. C 12 xoi λέγεται καὶ ἔσται F 15 “Ὅμηρος 

B 259. 260 16 ὀδυσσῆι C: ὀδυσσῇ F 18. 19 τὸ εἶναι F: τῶ εἶναι a 

19 τοῦ λέγ. F 22 τὰ πρός τι om. F 22. 29 περιέλαβε ἃ 25 pr. τῷ] 

có F 29. 24 mapa. τὸ ὁρ. coll. C 24. 25 εἰσί" λέγεται ἃ 

20 ὡς C 90 παραλαμβάνη (sic) αὐτά F: παραλαμβάνει αὐτά ἃ 
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, p.8335 'Ex δὲ τούτων δῆλόν 

τῶν πρός τι, χἀχεῖνο πρὸ 

Τὸν ἴδιον τῶν πρός τι τοῖο αἀποδεδωχὼς x τούτου 

τι συνάγει χατὰ τοὺς γεωμέτρας. πόρισυα 

^ 

δὲ λέγουσιν ἐχεῖνοι ὃ τῇ ἑτέρου 
ὅ ἀποδείξει συναναφαίνεται, ὥσπερ πρότερον ζητοῦσιν ἡμῖν ἀποδεῖξαι τὴν 

τῆς ψυχῆς ἀϑανασίαν συνανεφάνη ὅτι ἔστι πρόνοια. i 1 i 

ὃ ἡμῖν τὸν UT τῶν πρός τι 

πρός τι τὸ ἕτερον εἰδῇ ὡρισμένως, χαὶ τὸ i - 

τὸ τ ἀορίστως οἶδε, xoi τὸ ἕτερον ἀορίστως εἴσεται: εἰ γάρ τις ἐπί- 
Σωχράτην εἴσεται ὅτι υἱό 

πατήρ ἐστι 

10 deu gt τὸν EO Vp kv πατέρα, χαὶ τὸν 
P] 

et Σωχράτην ὅτι υἱός, οὐδὲ 
^N φ »ὔ σ » 

0E πρὸς τοῦτό τινες ὅτι εἴ τις ὅλον 
i * - Μ , TN 

χεφα an T, τὴν χεῖρα Pm men ἐπὶ i 

εἰ τ 7 En χεφαλήν, ἔστιν ὡρισμένως & 

15 ἐστὶ μέρος), τίνος μέντοι γε μέρος, οὐχ ἴσμεν: 
, 39 à τῶν πρός tt ὡρισμένως εἰδὼς xai τὸ Aot 

λέγομεν ὅτι ὡς μὲν χεφαλὴν T, ὡς id 
μέρος οὐχέτι ὡρισμένως, ἀορίστως 

δὲ τοῦτο ἴσμεν ἀορίστως, οὕτω ὃδὴ ur οὗ 

90 uzy. δύναται δὲ τοῦτο χαὶ ὡς 

B.E pursue προσϑεῖναι: ἐπειδὴ γὰρ ἔλεγεν 

(0^ στιν ἅμα τῇ φύσει, τὸ γὰρ ἐπ 

ρισμὸν COPEUSC RU 
χανταῦϑα οὖν ζητοῦσιν 

, e ^ -. 

τούτῳ ὅτι ἐάν τις τῶν 
[: 2200 [4 , »y » 

ἕτερον ὡρισμένως εἴσεται, χἂν 
, 

εἴσεται 

Σωφρονίσχος εἴσεται. 
τὸ σῶμα περιχαλύπτοιτο, τὴν 

τούτου τὸ μὲν pépos, τὴν χεῖρα 

ἰδέναι (ἴσμεν γὰρ ὅτι πάντως 
e τὴ σ » 

οὐχ ἄρα. φασίν, 0t 

τὸν ὡρισμένως τον ἀλλὰ 

τς σμένω Er μεν, ὡς δὲ 

ὥσπερ 

ς γινώσχο- 

τινα τῶν πρός τι ἃ μή 
ἰστητὸν προὐπάρχειν τῆς ἐπιστήμης xal 

131 

πόρισμαά 100» 

10 

ς τὰς ἀνωτέρω | εἰρημένας 101: 

τὸ αἰσϑητὸν ὃὲ τῆς αἰσϑήσεως φύσει εἶναι πρῶτον (ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολύ, 
ἔφησε, προὐπαρχόντων τῶν πραγμάτων τὰς ἐπιστήμας Ὁ αὐ μεὺΣ: τοῦτο 5 

35 οὖν ἐνταῦϑα ἐπιλυόμενός φησιν ὅτι εἰ τὰ πρός τι ταῦτά ἐστιν οἷς τὸ εἶναι 
ταὐτόν ἐστι τῷ πρός τί πως ἔχειν, ἀνάγκη ἄρα ὡς ἂν ἔχῃ τῶν πρός τι 
ϑάτερον, οὕτω xal τὸ λοιπὸν ἔχειν. ὥστε εἰ μὲν δυνάμε: εἴη ἢ ἐπιστήμη, 
χαὶ τὸ ἐπιστητὸν δυνάμει ἔσται, τὰ εἰ ἐνεργείᾳ ϑάτερον, xal τὸ λοιπόν. 10 

εἴπομεν δὲ ἤδη ἐντελῶς περὶ τούτου 

1 δὲ] 05 C 9 τῶν] τὸν F: τοῦ ἃ ἀποὃδ. ὁρ. coll. C 9 post 
συναναφ. add. λοιπὸν ἃ ἀποδεῖξαι om. F τοῦτο à S dp. εἰδῇ coll. a 

9 οἵδε eicias secundum Ammon. 11 υὴ ---υἰός] τοῦτο μὴ εἰδείη F 

ὅτι υἱός] ὡς υἱόν ἃ 18 μέρος μὲν coll. C 14 τύχη F ἢ] καὶ 
Ca 11 ὡς (alt. om. F qt». p. coll. a 18. 19 ὥσπερ ---τι- 
γώσχομεν om. C 19 δὴ Paris. 1928 Vind. 10: δὲ Fa 20. 21 dm. eip. coll. C 
21 προσϑεῖναι] ῥηϑῆναι F ἐπεὶ C 22 προὐπάρχειν Paris 2051: προὐπάρχει 

4 CFa 29 δὲ om. a 
24 ἔφησε) φησί a: om. F 

7] F 28 εἰ ἐνεργείᾳ] ὡς ἐπιστητὸν F 

εἶναι 

95 χαὶ ἐνταῦϑα C 

ὑπάρχειν C (in mrg. εἶναι) 

26 dpa] γὰρ F 

29 εἴπομεν] p. 117,15 sq. 

9* 

alt. τὸ om. F 

21 εἴη] 
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55 
ι ὃξ xal τόδε τι εἰ 0 

περί τινος ὅτι χαάλλιόν ἐστιν 

τί χάλλιον" 
, 

χαλλιόν ἐστιν xai xaxd 

χάλλιον. οὐδὲ χαλλιόν ἐστιν οἷδε: 

χείνου χάλλιον: σι χαϑ᾿ ἣν λέγεται 

v eo 

εἴσεται ὅτι 
^ 

τὸ τοιοῦτον γίνεται, 

p. 859 05x 
^N 
δὲ 

χάλλιον" ὑπ [7 
Ἁ 

(2f 

^ 

νταῦϑα τὴν ἀμυὸρ “Ὑπόληψιν [ 

δόχησιν, ἣ 0b ἐπιστήμη γνῶσίς ἐστιν ἄπταιστος. 

10 ὅτι τόδε τι χείρονός ἐστι χάλλιον 
* Led E “νῶσιν uevrnv gy ov τὴν ἵνώσιν. 

- 

πάντων, λέγω δὴ τῆς 

χάλλιον ἀγνοῶν, ὅπερ ἄτοπον. 
πάντα 

΄ 

τί χάλλιον χαὶ τίνο - 
J* 

δείχνυσι τὴν χεφαλὴν xoi τ χεῖρα χαὶ 
, ^ , 

Ux εἰσι τῶν πρός 

λέγ σμένως 
TO 

c e » 

οτι ὡς Gy e 

» f 

tozvot. 

οὕτως xal τ 

οὐσιῶν μέρη. 

ν δι - en Ισως δὲ χαλεπ 
ολλάχις 

p. 8021] 

νεσϑαι c 
ἐς μὴ ͵ 

ἑχάστου 

M , , ^ 

τοῦτό φησιν" ἐπειδὴ Πάνυ ἐμφιλοσόφως γὰρ 
^ , 

τὴν χεφαλὴν ὡς μὲν οὐσίας ὡρισμένως γινώσχεσθϑαι, 

n5 ον 

, 7 »y iJ ^ , m UN 

γινώσχοιτο τίνος εἴη χεφαλὴ ἢ χείρ, διὰ 

μὴ ἐσχεμμένον πάνυ τὰ τοιαῦτα 
, ^A M 

͵ 

΄ PES Y 

τούτου, ἀλλὰ xai περὶ & 

QR 
ἐστιν om. C 

8 ἡ ὑπόληψις C: τὴν ὑπόληψιν F 

2 ὃ γὰρ --- ὀφείλει om. F 

ἃ μὴ γὰρ coll. Ο 

χαὶ οὐχ Ca 

om. C 

10 ἅτε] S F 

coll. C 

15. 16 ἀφωρ. μὲν coll. C 

add. x«i ὑπόληψις ἀμετάπι 

12 
9 post ἄπταιστος 

11 ὑποπτεύσοι Ca 

13 ἀγνοῶν ante καὶ τίνος coll. ἃ 

εἴη om. F 

τούτων à 

ὃεν ὅτι χαλλιόν ἐστι. 

πῶς γὰρ τὴν 

- , 

τοῦτο 

ὥστε 
, 

xg! uy, ἐπιστημόνως. 

ὕλης, ὅτι τινὸς χάλλιόν ἐστι, τὴν 

τοῦτό 

πάντων om. F 

15 alt. εἰσι] ἔστι a 

ὥσπερ C: ὃς F 

a Arist. ἑχάστου om. F 

p. 857. 21] 

101: 

ὀφείλει ἄς SOpuc 
Ξ 
- χατὰ 

37^ * 
ξιοὺς 

γὰρ μὴ ois d 
^ MJ ? 

διαφορὰν οὐχ 

E 
οὐχ 

^ M , , , M ^ -T 

ἂν χαὶ ἀβέβαιόν φησι γνῶσιν τὴν οἷον 
3 , 3^ «V 

αὐοριστως εις 

e 

ὑποπτεύσειεν dv ποτε χαὶ τ τοῦ Χο ο 
Ἁ tao pav τὴν χατὰ 

ἐχ τούτων οὖν ἀπο- 

μέρη τῶν οὐσιῶν, ἃ 10 

εἴ γε αὐτὰ μὲν doo- 

ονται εἶναι οὐχ ἀναγχαῖον ἀφωρισμένως 
τις εἰδῇ 

σ » , - , ὥστε οὔχ εἰσι τῶν πρός τι 

, ^ [rd 

τουτῶν τὸ ξτέρην, 

τὰ τῶν 

των σφοδρῶς pugne 
rA yen διηπορηχέναι 

ue ied 

S C» c1 IE x Sg. zl o EG &R. -᾿ a c 8 
[d QN CE 
ὅμως ὃὲ 95 

εἰδέναι om. F ὅτου] 

4 οὐχ om. F 

φησι post γνῶσιν coll. a: 

εἰδὼς] μαϑὼν a 

ἐστι χάλλιον 

τις om. F 

21 post ἐσχεμ. add. 

94 οὐσίαν 

ἡ κεφ. ἢ ἡ χείρ F 
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τὸ ἀπορεῖν περὶ τῶν τοιούτων ἀναγχαῖον: ἢ γὰρ ἀπορία ἀρχή ἐστιν εὐπο- 101» 
ρίας χαὶ ὁδός τις ἐπὶ μάϑησιν. ταῦτα δέ φησι βουλόμενος ἡμᾶς μὴ ἐπα- 

() τῷ NS cl Ὡ c1 o QS c ci E] ναπαύεσϑαι τοῖς αὐτοῦ λόγοις, ἀλλὰ χαὶ αὐτοὺς ἡμᾶς ζητεῖ 

xal μὴ ἑτεροχινήτους εἶναι. | 

5 llepi voto xai ποιότητος: 102: 

p.8»25 [Ποιότητα δὲ λέγω xaQU' ἣν ποιοί τινες εἶναι λέγονται. 

gem πάλιν ἐνταῦϑα περί τε τῆς τάξεως τῆς ποιότητος xol τὴν 5 

αἰτίαν τῆς ἐπιγραφῆς τήν τε διαίρεσιν τῆς ποιότητος χαὶ τὴ 

διαιρέσεως τῶν εἰδῶν. πρῶτον οὖν περὶ τῆς τάξεως" αὕτη 

10 τῶν προειρημένων: ὡς γὰρ ἐλέγομεν, ἔδει μὲν προτετάχϑαι τὸν περὶ ποιό- 

τῆτος λόγον τῶν πρός τι, ἐπειδὴ αὕτη μὲν αὐτὴ x«i αὑτὴν ϑεωρεῖται, 10 
τὰ δὲ πρός τι ἐν τῇ πρὸς ἕτερον σχέσει τὸ εἶναι ἔχει, τιμιώτερα δὲ τὰ 
xai ἑξαυτὰ ὑφεστῶτα τῶν μὴ χαϑ᾿ ξαυτὰ τὸ εἶναι ἐχόντων, xol ὅτι 

ν τούτῳ ὑφιστάμενον πρός τι συναναι- (Q0 ἀναιρουμένου τοῦ ποιοῦ xal τὸ 

15 ρεῖται, οἷον τὸ λευχότερον xoi ϑερμότερον μαϑητής τε xoi 
ὄντων οὐδὲν χωλύει εἶναι πᾶσαν ποιό- 

ἰδάσχαλος xoi 1ῦ 

τὰ παραπλήσια, τῶν πρός τι δὲ μὴ 
ν ν᾿ e δ. σ € , UJ 9! y » Ἁ τητα" εἴπομεν γὰρ ὡς ἰδίαν ὅλως ὑπόστασιν τὰ πρός τι οὐχ ἔχει, ἀλλὰ 

ἐν τῷ $ M ταῖς ἄλλαις ἐπισυμβαίνει χατηγορίαις. ἀλλ᾽, ὡς 3e ce διὰ τ 
περὶ τοῦ ποσοῦ λόγῳ μνησϑῆναι τὸν Vi sog do τῶν πρός τι, ἀναγχαῖον 2 » ς 

' 

20 ἦν εὐθὺς τὴν περὶ αὐτῶν ποιῆσαι διδασχαλίαν, ἵνα μὴ 
αὐτῶν τὴν φύσιν. xai ταῦτα μὲν περὶ τῆς τάξεως. τί 
ποιεῖται τὴν ἐπιγραφὴν περὶ ποιοῦ χαὶ ποιότ τητος, xai μὴ ἁπλῆν, 

ὶ ποιὸν xai 25 ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων χατηγοριῶν; λέγομεν οὖν ὅτι ἄλλο ἐστ 
» , , E M ΄ 5 Sw ΄ ^^ , ST b - 

ἄλλο ποιότης" ποϊότης "μὲν γάρ “ἐστιν αὐτὴ d χαϑόλου ποιότης, ἀφ᾽ ἧς 

τς ποιὰ ὀνομάζονται, οἷον T, χαϑόλου λευχότης T, εὶ Q«. 35 παρωνύμως τὰ με 
μελανία, ποιὸν δέ ἐστι τὸ σῶμα τὸ μεταλαβὸν τῆς ποιότητος xal mapo- 

, , bl x de , 15 - ΣΩ͂Ν e a ^ -- M" (S , [4 518 

γύμως dx αὐτῆς ὀνομαζόμενον, οἷον τὸ λευχὸν σῶμα T, ϑερμόν. T, οὖν 80 

ποιότης d μόνῳ ἐστὶ ληπτή. τὸ ὃὲ | ποιὸν αἰσϑήσει Pe τει. ἐπεὶ 102v 

ἧς ποιότητος ὄνομα, ὴ ὡς αὐτὸ xaU αὑτὸ χαὶ νῷ μόνῳ 

80 νοούμενον. ats στιν αὐτὸ τὸ τῆς ποιότητος γένος, ἢ ὡς αἰσϑήσει ληπτόν, 
δι , 

διὰ τοῦτο διπλῆν xal τὴν ἐπιγραφὴν ἐποιήσατο. προέταξε δὲ τὸ ποιόν, 5 

1. 2 εὐπορ.] ἀπορ. F ὃ ΜῈ αὐτοὺς coll. ἃ 4 εἶναι] τυγχάνειν C 

6 ποιοί τινες] ποιότητες F 4 δὲ πάλιν Fa cc om. F 1. 8 xai om. F 

10 ἐλέγομεν ὅτι ἃ (cf. p. 102,17) 11 αὐτὴ μὲν (αὕτη om.) Fa 12 ἕτερα C 

14. 15 συναιρεῖται CF 15 xai 9ep.] τὸ ϑερ. F 117 εἴπομεν] p. 102,19 οὐχ ἔχει 

τὰ πρός τι coll. Ca 18 ἐλέγομεν] p. 102,26 19 τοῦ om. F μεμνῆσϑαι ἃ 
20 αὐτοῦ Ε: ἑαυτῶν ἃ 23 οὖν om. ἃ 20 τὰ παρ. coll. a 80 αὐτὸ om. C 

ὡς τὸ αἰσϑ. ἃ 
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ὅτι γνωριμώτερόν ἐστιν ἅτε αἰσϑητὸν ὄν, δεῖ δὲ del ἀπὸ τῶν γνωριμω- 102v 

τέρων ἄρχεσϑαι τῆς διδασχαλίας. ἔστι δὲ χαὶ ἄλλως φάναι ὅτι xol ἢ 
ποιότης ποιόν ἐστι τὸ γὰρ ποιὸν χατηγορεῖται ποιοῦ xal ποιότητος χοινό- 
τερον (üv), ὥστε χαὶ τὴν ποιότητα ποιὸν λέγεσϑαι, ὥσπερ ἀμέλει wai τὸ 10 
E] E - JA ἌΣ -ὋΌ-Ό 

5 ὄνομα χοινῶς χατηγορεῖται ὀνόματός τε χαὶ ῥήματος: χἂν γὰρ περὶ ποιῶν 

διαλέγηται, οὐ πρώτως περὶ τούτων ποιεῖται τὸν λόγον, ἀλλὰ δι’ αὐτὴν 
' [d , e M , m oU 

τὴν ποιότητα, ἵνα ὡς ἐκ γνωριμωτέρων σαφὴς ὁ περὶ αὐτῆς γένηται λόγος. 
Διαιρεῖ δὲ τὴν ποιότητα εἰς τέσσαρα εἴδη. ὧν τὸ μὲν πρῶτόν φησιν 1 

ἕξιν χαὶ διάϑεσιν, δεύτερον δύναμιν xal ἀδυναμίαν, τρίτον παϑητιχὰς ποιό- 
^ “Ὁ L4 ^ — , e 

10 trac x«l πάϑη. τέταρτον σχῆμα xat μορφήν. ἵνα δὲ γνῶμεν τίνος ἕνεχεν 

τέσσαρα μόνα εἴδη ἐστὶ ποιότητος χαὶ οὔτε πλείονα οὔτε ἐλάττονα χαὶ 
διὰ τί τοιαύτην τάξιν. αὐτοῖς ἐπέϑηχε, διαίρεσίν τινα τῆς ποιότητος ποιη- 90 

e , E ^ , , ' 3^ , bi 7 

σώμεϑα. ἣ τοίνυν ποιότης Tj χατὰ δύναμίν ἐστι xai ἀδυναμίαν T, χατ 
, 7 ' [4 ^ ΄ , 

ἐνέργειαν, χατὰ δύναμιν μὲν ὡς τὸ παιδίον δυνάμει ἐστὶ γραμματιχόν, 
1 , e e ^ TN *, l4 - 

15 χατὰ ἀδυναμίαν δὲ ὡς ὃ ἵππος ἀδυναμίαν ἔχει τοῦ ὃ 

x 

t 
!R ΄ 
ἔξασϑαι γραμματιχήν. 
, 

εἰ δὲ χατ᾽ ἐνέργειαν εἴη dj ποιότης, ἤτοι τελειωτιχή ἐστιν ἢ χαχωτικχὴ 23 

' τοῦ ὑποχειμένου T οὔτε τελειωτιχὴ οὔτε χαχωτιχή. χαὶ εἰ μὲν τελειωτιχὴ 

εἴη ἣ χαχωτιχή. ἣ οὐχ ἐμποιεῖ πάϑος περὶ τὴν αἴσϑησιν τὴν ἡμετέραν ἢ 
ἐμποιεῖ. xol εἰ μὲν οὐχ ἐμποιεῖ πάϑος T, δυσαπόβλητός ἐστιν T, εὐαπό- 

P] 20 βλητος. xai εἰ μὲν δυσαπόβλητος εἴη. λέγεται ἕξις, εἰ ὃὲ εὐαπόβλητος, 30 
) 

ἢ ὑγεία xal ἐπὶ ψυχῆς ἢ ἀρετή, χαχωτιχὴ δὲ νόσος xal χαχία" ἢ γὰρ 

ὑγεία χαὶ f, ἀρετὴ χαὶ τελειωτιχαὶ τῶν ὑποχειμένων εἰσίν, ἐπεὶ xal χατὰ 

φύσιν. χαὶ πάϑος οὐχ ἐμποιοῦσιν" οὐδεμιᾷ γὰρ τῶν αἰσϑήσεων ὑποπίπτουσιν, ὅ 

25 εἰ μὴ ἄρα τὰ παραχολουϑήματα τῆς ὑγείας, οἷον ἢ εὔχροια, T, τῆς νόσου 

χαχωτιχῆς οὔσης, otov ἢ ὠχρίασις, αὐτὴ μέντοι ἢ ὑγεία xal T, νόσος χαὶ 

τὰ τοιαῦτα οὐδεμιᾷ τῶν αἰσϑήσεων ὑποπίπτουσι. πολυχρόνιοι μὲν οὖν 

οὖσαι χαὶ δυσαπόβλητοι λέγονται ἕξεις: λεγόμεϑα γὰρ ἐν ἕξει ἔχειν τὴν 10 

ἀρετὴν Tj τὴν χαχίαν, ἀλλὰ xoi τὴν ὑγείαν T, τὴν νόσον: διὸ xal εὐεχτεῖν 
80 λεγόμεϑα, ὁπόταν T, ὑγεία ἢ ἐπιτεταμένη. ἀλλὰ χαὶ νόσος τις ἑχτιχὴ λέγεται, 

1 ἐστιν om. F ἀεὶ om. F 9 ποιόν ἐστι --- ποιότητος om. C 4 ὄν 

inserui ποιοῦ CF 6 διαλέγεται a τούτου C ποιεῖται iter. C 

T τῶν Twp. à αὐτοῦ C 9 τὸ δὲ δεύτ. ἃ τὸ δὲ τρίτον ἃ 10 τὸ δὲ 

τέτ. à ll ἐστὶ εἴδη coll. C alt. xai superscr. F? 14 vp. δυνά- 

pst ἐστι coll. C 15 ante ὡς add. ὡς ἵππος ἀδυναμίαν δὲ del. C 6 om. CF 

τοῦ] τὸ F 16 εἴη] ἡ F ἤτοι] 7, F post χαχωτιχὴ add. eov: F 11 οὔτε 

(alt.)] ἢ ἢ οὐ F (in mrg. corr.) χακωτιχή ἐστι C 11. 18 «ai — καχωτιχή om. F 

(xat ἣ μὲν τελειωτιχὴ in mrg.) 19 οὐχ om. Ca 19. 20 7| ὃυσ. — ὐαπόβλ. καὶ 

om. à 19 7j, (ante 9oc.) om. C 19. 20 δυσαπόβλητον et εὐαπόβλητον (utrobique) 

Ca 7| εὐαπόβ.] xai εὐαπόβ. C 20 μὲν om. C 21 post Ouid. add. λέγεται C 

οὐχ) οὐδὲν Ca πάϑος ἐστὶν C 22 alt. ἡ ante ἐπὶ coll. ἃ χαχωτιχαὶ F 

ἡ νόσος xal ἡ καχία ἃ 29 ἡ om. a xai (ante τελ.) om. F 25 el — 

ὑποπίπτουσι (21) in mrg. suppl. € 26 αὐτὴ Vind. 10: αὕτη CFa 21 μὲν οὖν] μέντοι 

Ca 28 λέγομεν (alt. l.) F 90 ὁπόταν — λεγόμεϑα (135,1) om. F εἴη a 
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- x H ^N 

xdi χαχεχτεῖν ὃξ πάλιν λεγόμεϑα. πω ὃς οὖσαι χαὶ εὐαπόβλητοι 108: 
λέγοντα: διαϑέσεις. τοῦτο δὲ πρῶτον λέγει εἶδος εἶναι ποιότητος, ἕξιν λέγω 15 

χαὶ διάϑεσιν. ἕξιν δὲ λέγουσι τὴν μόνιμον ποιότητα χαὶ δυσαπόβλητον, διά- 

Ac 
)! ' Ἁ Ὁ ο e - 

ϑεσιν δὲ τὴν εὐαπόβλητον: οὕτως γὰρ ἕξιν λέγομεν ἔχειν τὸν δεῖνα το 

5 τὸν εἰδότα μὴ μόνον τὰς τῆς ῥητορικῆς μεϑόδους ἀλλὰ xol πρὸς τὰς ἀπο 

(uc τὰς ἐπιφερομένας αὐτῷ ἐνστῆναι δυνάμενον, τὸν δὲ wy πάνυ περιγεγο- 20 
, - ^ ^ 

νότως χατεσχηχότο τῶν xarà τὴν ῥητοριχὴν μεθόδων ἄλλως δὲ πεποιω- 
) ^ 

μένον πως xax αὐτήν, ἕξιν μὲν τοῦτον ῥητοριχῆς οὔ φαμεν ἔχειν, δια- 
€- 10 B4 MJ e , , Es 5 L4 ' e σ5 

χεῖσθαι ὃς πως χατὰ ρυητοριχὴν. τι 00V; Οὐχ &OtXl χαὶ T ξξ! 

Q3 v 

e c9 [0] a ὧι 
e - ^ ce » m ὧν en. in ΞΞ᾿ 3 ΄ , - 

10 6 00v τὴν ξςιν &ymov οιάχειται πὼς χὰατ αὑὐτην. λέγουεν τι τὸ τῆς 25 

, ^ Q7 »v ^ , -. M bi [ΑἹ €- ' Ἁ 

διαῦξεσεως ονομα οἴἰττὸν ξεστί, τὸ ὑξν YSVUXOX ξρὴν 6 Rc as αι χαι χατα 
—- oe hi S9 »^ ES ΖᾺ - ^ * -6 5 

τῆς ἕξεως, τὸ OE εἰδιχώτερον ὃ ἀντιδιαστέλλεται πρὸς τὴν ἕξιν. ἐνταῦϑα 30 

οὖν διάϑεσιν παρέλαβεν οὐ τὴν γενιχὴν ἀλλὰ τὴν εἰδιχὴν τὴν ἀν 103* 
* a ' ΟΣ 5 , ^ o Ὰ “ oe 5 M 

στελλομένην πρὸς τὴν ἕξιν. ἰστέον δὲ ὅτι τὸ τῆς ἕξεως ὄνομα ἐπὶ τούτων 
» , TM ut ' 31 7 t ' ἘΝ UTI ΄ , - 

15 φέρεται, ἐφ᾽ ὧν xai τὸ τῆς εὐεξίας" Tj γὰρ εὐεξία ἐπίτασίς ἐστι τῆς ἕξεως. 

εἰ οὖν τὸ τῆς εὐεξίας ὄνομα ἐπὶ μόνων τῶν ἐμψύχων εἰώϑαμεν φέρειν ὅ 
» ' € , , , 

,F 

λεχϑήσεται. 
5 8 » ΑΗ, E. ' » ^ M Y 

20 Εἰ ὃὲ xav ἐνέργειαν οὖσα d, ποιότης τελειωτικὴ εἴη T, χαχωτιχὴ xol 
, - ^) Ὰ , A , 

ἐμποιεῖ πᾶϑος περὶ τὴν Noo αἴσϑησιν, λέγεται παϑητιχὴ ποιότης ὡς 10 

mos ἐμποιοῦσα περὶ τὴν ἡμετέραν αἴσϑησιν, τελειωτικὴ μὲν ὡς ἢ ἐν τῷ 

πυρὶ ϑερμότης T, fj ἐν τῷ μέλιτι γλυχύτης, χαχωτιχὴ δὲ ὡς ἢ τοῦ οἴνου 

ὀξύτης xal f, ἐν χαρποῖς xai τοῖς ἄλλοις σώμασι σῆψις. εἰχότως δὲ αἱ 
΄ 35 μὲν τελειωτιχαὶ λέγονται (εἰδοπεποίηνται γὰρ χατὰ ταύτας τό τε μέλι χαὶ 1 

^ 5 - € 

τὸ πῦρ), at δὲ χαχωτιχαί, yg φϑαρτικαί εἰσι τοῦ ὑποχειμένου, πᾶσαι 
x * ε 9 

μέντοι πάϑος ἐυποιοῦσι περὶ τὴν ἡμετέραν αἴσϑησιν. αὖται δὲ ὡς ἀπὸ 

πάϑους οὐ λέγονται γίνεσϑαι, χατὰ τροπήν τινα τοῦ ὑποχειμένου 

γεγόνασι, λέγω δὴ at τελειωτιχαί, 

zi [0] d 

m» o2 

"Te 
$23 342 , ^ » - 

ἀλλ οὐσιώδεις αὐτῶν εἰσι ποιότητες, 30 - 
* 

b 
Ξ Φ 30 xa0' ἃς xol χαραχτηρίζονται. οὐχ ἀναγχαῖον δὲ τοῦτο ὑποδιελεῖν τὸ 

-Ὁ » v ^ , f M 3 ή σ σ 3 IÁm— τυῆμα εἴς τε τὸ δυσαπόβλητον xal εὐαπόβλητον, ὥσπερ τὸ ἕτερον" ἐχεῖνο 
᾿ eeu e τὰ 2 f ς ri γὰρ ἐπὶ ἐμ, Ξ ποιότητες i uóv«oy ἐθεωρεῖτο. ἐν otc xol αἵ χαχωτιχαὶ 

τὼτ χαὶ αἱ τελειωτιχαὶ γίνεσϑαι πεφύχασι xol ἀπογίνεσϑαι τοῦ ὑποχειμένου 3 

τοῦ αὐτοῦ ud διὸ xal διῃροῦντο εἴς τε τὰς πολυχρονίους xal ὀλιγο- 

2 εἶναι εἶδος coll. Ca τῆς ποιότ. à 4 ἔχ. λέγ. coll. ἃ τὸν δεῖνα] τόνδε F: 

τῆς ἃ 9 τῆς ῥητ.] ῥητοριχὰς C 6. ( περιγεγονότα Fa Y τε xal χατεσχηχότα 

a: om. F 9 zai om. C 10 post D add. πολλῷ μᾶλλον τὴν διάϑεσιν- τῆς Ota- 

ϑέσεως γὰρ τὸ μὲν χαϑολιχώτερον τὸ δὲ μεριχώτερον ἃ διαχ. γὰρ ἃ post αὐτήν 

add. ὁ διατιϑέμενος a λέγ. γὰρ ἃ 11. 12 ὅπερ F 11 x«i om. C 15 τὸ 

τῆς εὐεξ.] ἡ ὑγεία FP ἐστι post ἕξεως coll. a: om. C τῆς ἐξ.] ὑγείας F 11 ἂν 

εἴποι] φησὶ F 11. 18 τὴν (ante ϑερμ. et φῦξιν) om. Fa 18 μόνων] πάντων F 

19 ῥηθήσεται C 20 ἡ om. € 22 τῷ om. CF 23 7| om. CF 

24 χαρπῶ FE 21 ἐμποιοῦσαι F 28 μὴ] οὐ C 29 δὴ] δὲ C 90 ol 

om. C 81 εἴς] ὥς F ὥσπερ τὸ ἕτερον om. PP 
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, - , N - Ἀν ΝΒ Ἢ e - ? - M c 
χρονίους" τοῦτο μέντοι τὸ τμῆμα ἐπὶ ἀψύχων ϑεωρεῖται, ἐν otc xoi αἱ 103v 

τελειωτιχαὶ τοῦ ὑποχειμένου χαὶ αἱ χαχωτιχαὶ ποιότητες συμπαρεχτείνονται 80 

τοῖς ὑποχειμένοις xol μαραινόμεναι συναπομα ραίνουσιν ἑξαυταῖς χαὶ τὰ 104r 
^ , » 

[ óxoxsíusva* ἤγουν τοῖς ὑποχειμένοις συναπομαραίνονται, ὡς ἐπὶ τοῦ poOo0 χαὶ 
, 

σι τοῦ μήλου ἔχει: ἢ γὰρ τούτων εὐωδία χαὶ εὔχροια φϑειρομένη συμφῦϑείρει EOD GIAO λέξον ἢ ἼΘΙ σοοθον 8 EU potd couespot RGB τι 
ἑαυτῇ xui τὸ ὑποχείμενον. ἀλλὰ μὴν xal αἱ χαχωτιχαὶ ὡσαύτως ἔχουσι ὅ 

xal αὐταὶ τοῖς ὑποχειμένοις, οἷς ἂν ἐγγένωνται, συμπαρεχτεινόμεναι xal 
συμφϑειρόμεναι, οἷον f, τοῦ οἴνου ὀξύτης T, τῶν χαρπῶν σῆψις xai τῶν 

no ἄλλων σωμάτων. εἰ δὲ xol εὑρεϑείη ἐπί τινων χαχωτιχὴ ποιότης ὀλιγο- 

10 χρόνιος, ὡς 6 ἐν ἀργύρῳ ἰὸς 7, τι τοιοῦτον, μάλιστα μὲν τὰ τοιαῦτα ἴσως 10 

τις ἂν χυριώτερον ὀνομάσοι πάϑη τὰ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀναφερόμενα, 

ἐπειδὴ δὲ ὅλως ἔφϑη fj χαχωτιχὴ ποιότης συνταχϑηναι τῇ τελειωτιχῇ» 

διότι χατὰ τὸ ἕτερον μέρος τῆς ὑποδιαιρέσεως, λέγω δὴ τὸ τὰς τελειω- 
τιχὰς T, χαχωτιχὰς παραλαμβᾶνον χαὶ οὐχ ἐμποιούσας πάϑος, χατὰ πάντα 15 

15 χοινωνεῖ τῇ τελειωτικῇ (ἕχατέρα γὰρ ἣ ἕξις ἐγίνετο T, διάϑεσις xai ἐπὶ 

μόνων ἐμψύχων ἐθεωρεῖτο), διὰ τοῦτο ἐξ ἀνάγχης xol ἐν τῷ ἑτέρῳ μέρει 

συνταχϑεῖσα, τούτῳ δὴ τῷ προχειμένῳ, συναπηνέχϑη αὐτῇ χατὰ πάντα, 

υήτ᾽ εἰς τὸ πολυχρόνιον xal ὀλιγοχρόνιον διαιρεϑεῖσα xat ἀπὸ τοῦ πάϑος 90 
ἐμποιεῖν χαραχτηριζομένη μᾶλλον T, τοῦ ἀπὸ πάϑους ἐγγίνεσϑαι" συνετάχ- 

20 ϑησαν δὲ αὗται ἀλλήλαις, T, τελειωτιχὴ λέγω xal f, χαχωτιχή, ἵνα μὴ T, 
διαίρεσις πολυσχιδὴς γενομένη μήτε ἀσύνοπτος Tj xal εἰς τὰ αὐτὰ τυήματα 

τέμνεσϑαι ἀναγχάξηται. 25 

Eti δὲ μήτε τελειωτιχὴ εἴη μήτε χαχωτιχὴ f) ποιότης, ἡ διὰ βάϑους 
, ^s - 5 ᾿ SU EUN ΄ ͵ ^o^ , , 

Xey«cprxev ἢ ἐπιπολῆς εστι, XQ εἰ οιὰ βάϑους χεχώρηχξν. ἢ ὀυσαπόβλητός 

τῷ σι ἐστιν T, εὐαπόβλητος. εἰ μὲν οὖν δυσαπόβλητος εἴη, λέγεται παϑητιχὴ 
ποιότης ὡς ἀπὸ πάϑους ἐγγινομένη, οἷον ἢ ἐν τῷ ζωμῷ γλυχύτης T, ἢ 80 

ἐχ γενετῆς ὠχρίασις. αὕτη δὲ οὐ λέγεται ὡς πάϑος | ἐμποιοῦσα περὶ 104v 

τὴν ἡμετέραν αἴσϑησιν, χαίτοι χαὶ αὐτὴ ἐμποιεῖ, ἀλλ᾿ ὡς ἀπὸ πάϑους 

ἐγγινομένη, διότι ἀπὸ τοῦ μᾶλλον ὑπάρχοντος αὐτῇ χυριώτερον αὐτὴν 

ἐχαλέσαμεν. μᾶλλον γὰρ αὐτὴν χαραχτηρίζει τὸ χατὰ τροπὴν γενέσϑαι 

τοῦ ὑποχειμένου, τοῦτ᾽ ἔστι χατὰ πάϑος, T, τὸ τῇ αἰσϑήσει τῇ ἡμετέρα 5 

παάϑος ἐμποιεῖν. εἰ ὃξ εὐαπόβλητος εἴη, τοῦτ᾽ ἔστιν ὀλιγοχρόνιος, εἰ μὲν 
μὴ ῥαδίως ἀποχαϑισταῖτο μηδὲ ἐχπτύοιτο, λέγεται πάϑος τὸ ὑπὸ τὴν ποιό- 

vitx ἀναφερόμενον, ὡς f, ix μαχρᾶς νόσου ὠχρίασις T, f| ἐχ πολλῆς ἥλιο- 

35 χαΐας μέλανσις: xai ταῦτα γὰρ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγονται, διότι σώζεται 10 

2 παρεχτείν. C ὃ papatvopévote Ca 4 coppap. Fa αὗται Ca 

ἐν οἷς (ἃ γένωνται C: ἐγγίνωνται a ἀεὶ συμπαρ. C 19 μέρος om. C 

15 ἐγένετο C 16 xat om. F τῷ om. C 11 αὐτὴ ἃ 18 τοῦ] 

τῷ F 21 εὐσύνοπτος Ca εἴη F 22 ἀναγκ. τέμν. coll. € 24 ἐξε- 

πιπολῆς Ca ἐστι om. ἃ χαὶ εἰ — χεχώρηχεν a: om. codd. 26 alt. ἡ 

om. € 28 αὕτη Ca 29 χυρ. αὐτῇ coll. F 9l τὸ πάϑος a 
e 99 ἐχπνοῖτο 

om. ἃ 

94 ἡ (alt) om. F 399 γὰρ om. C: ταῦτα γὰρ 
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- M YS - , ^€ M , 2) 

x«i ἐπ᾽ αὐτῶν τὸ ἴδιον τῆς ποιότητος παραχηλούϑημα, τὸ παρωνύμως dz 104v 

αὐτῆς τὰ μετέχοντα ὀνομάζεσθαι. εἰ μέντοι ῥᾳδίως ἀποχαϑισταῖτο, λέγεται 

τ 

υ 
^C ^ Ὁ δὰ M , e » ^N , * , 

πάϑος t) ὑπὸ τὸ πάσχειν ἀναφερόμενον, ὡς εἴ τις διὰ φόβον ὠχρίασεν 
^ ^) - IE - ^ - 

ἣ ὦ ἐρυϑρὸς ἐγένετο: ταῦτα γὰρ οὐδ᾽ ἀξιοῖ ὅλως χαλεῖν ποιότητας, 
, [4 4 PN διότι uy, ἐξ αὐτῶν παρωνύμως ot μετέχοντες ὀνομάζονται: οὐδεὶς γὰρ ἂν 

»y ΄ 2 , Ea PAY CN md S UR , 

εἴποι, φησί, ἐρυϑριάσαντα ἐρυϑρίαν ἢ τὸν διὰ EBD 25 [ue 

σαντα ὠχρίαν. ἐκ δὲ e γίνεται τὸ τρίτον εἶδος τῆς ποιότητος, ὅπερ 3 
5 M M M , , MN 

ἐστὶ παϑητιχαὶ ποιότητες xal πάϑη, λέγω δὴ f, παϑητιχὴ ποιότης ἢ ὡς 

minc ἐμποιοῦσα χαὶ ἣ ὡς ἀπὸ πάϑους ἐγγινομένη χαὶ τὸ πάϑος τὸ ὑπὸ 

τὴν ποιότητα ἀναφερόμενον χαὶ τὸ πάϑος τὸ ὑπὸ τὸ πάσχειν ἀναφερό- 
μενον: παϑητιχαὶ μὲν γὰρ ποιότητες τὰ πρότερα τρία, πάϑος δὲ τὸ τέταρ- 

τον. πῶς δὲ ταῦτά φαμεν διὰ τοῦ βάϑους χεχωρηχέναι, λέγω δὴ τὴν 

ὠχρίασιν χαὶ τὸ ἐρύϑημα, χαίτοι περὶ τὴν ἐπιφάνειαν Do: ϑεωρεῖται: 
' λέν δυν ἢ. nx nmys Gic 3 " [ὃ - “πε “ἐν περὶ 

Ξγομεν ott οὐχ ἄνευ τὴς χατὰ βά ος τρηπὺς γξγόνεν 7 τοιαύτη περὶ τῇ x 

(0 c1 ἐπιφάνειαν ποιότης: ὥσπερ γὰρ ot ἐχ γενετῆς ἐρυϑροὶ διὰ τὴν τοιάνδε 

15 

25 

30 

χρᾶσιν γεγόνασι τοιοῦτοι x00 | θερμοῦ ἐν αὐτοῖς πλεονάσαντος xai περὶ 105r 

τὴν ἐπύρουτοι γρρησαντος οὕτως xai οἱ διὰ φόβον T, αἰδῶ cupo: 7, 

ὠχροὶ γενόμενοι οὐχ ἄνευ τῆς χατὰ βάϑος τροπῆς τοιοῦτοι γεγόνασιν. 

Εἰ δὲ xav ἐνέργειαν ἢ ποιότης οὖσα .»ήτε τελειωτιχὴ εἴη μήτε χαχωτιχὴ 
2 ἱιπολῆς ὑπάρχει, εἰ μὲν ἐπὶ ἀψύχων εἴη xai φανταστῶν, λέγεται σχῆμα, i 

χαὶ Τ - 

ἐπὶ ἐμψύχων, μορφή; φανταστῶν μὲν ὡς ἐπὶ πάντων τῶν μαῦϑημα- 
D 

(^ (qQ- e co e 

τικῶν, τριγώνων λέγω xal χύχλου xal τῶν λοιπῶν σχημάτων (ταῦτα γὰρ 

ἐν μόνῃ τῇ φαντασίᾳ τὸ εἶναι ἔχει), ἀψύχων OE ξύλων xai λίϑων xai 
τῶν τοιούτων (τὰ γὰρ φανταστά, λέγω δὴ τὰ σχήματα, ἐν ἀψύχοις γινό- 

ὑενα ποιεῖ χαὶ αὐτὰ τοιῶσοε T, τοιῶσὸδς διαχεῖσθαι χατὰ τὰς τῶν σχη- 

μάτων διαφοράς), ἐπὶ ἐμψύχων ὃὲ ὡς ἐπὶ πάντων τῶν ζῴων: T7, γὰρ 

μορφὴ περὶ μόνην τὴν ἐπιφάνειαν ϑεωρεῖται. τί οὖν; οὐ λέγομεν xol xov 

ἀνδριάντα μορφὴν ἔχειν; ἀλλ᾽ τς χατὰ πρῶτον λόγον: προηγουμένως 

piv γὰρ σχῆμα λέγεται ἔχειν, χοατὰ δεύτερον δὲ λόγον χαὶ μορφήν" διότι 

γὰρ υἱμημά ἐστιν τος Ὁ ob ἣ μορφή. xai ἐπ᾽ αὐτοῦ χαταχρηστι- 
7 

χώτερον T, μορφὴ φέρεται. ἔχεις xai τὸ τέταρτον clóoc τῆς ποιότητος, s 

΄ χ ΄ ' ^N € ^ , Ξ » 

σχῆμα φημὶ χαὶ τὴν μορφὴν. χαι 1T χαταγραφη ὃς τῆς οιαιρεσεως 

ληπτοτέραν αὐτῆς ἡμῖν ποιήσει τὴν μέϑοδον - 

1 alt. τὸ] τῷ ἃ 2 ἀποκχαϑίσταται, τότε λέγ. F ὃ παρωνύμως om. C 

8 ἡ (ante ὡφ) om. C 11 γὰρ om. F 12 τοῦ om. a 16 
τῆς PF l7 ywp.] ποιήσαντος F 19 οὖσα 7. coll. F 21 ἐμψ.] 
χε a. 

26 

22 

E! 20 ξύλων λέγω C 24 ante ἐν add. τὰ C 24. 25 yev. E 

τῶν om. F 230 post οὗ add. xoi a 392 φημὶ] λέγω C 

αὐτῆς Om. à 

[21] 

10 

20 
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ἢ ποιότης 

MAD το De ἐξ 

ἢ χατὰ ἢ xwv ἐνέργειαν 
δύναμιν οραυτε ow ide ἐς ine 

ϑεωρεῖ- ἢ τελειωτιχὴ τοῦ ὕποχει- ἢ οὔτε τελειωτιχὴ οὔτε χαχωτιχή 

ται χαὶ μένου T, χαχωτιχή POM 

ἀδυνα- Mese choir SE 

μίαν.ὡς — 3 οὐχ ἐμ- ἢ ἐμποιεῖ, ἣ διὰ βάϑους χεχώρηχεν ἣ ἐπιπολῆς ἐστιν 

τὸ μὲν ποιεῖ πά- VR S c MM τ... M de te 

παιδίον ὃος περὶ ται παϑη- ἢ δυσ- ἢ εὐαπόβλητος ἢἣ ἐπὶ ἢ ἐπὶ 
ἔχει δύ- τὴν αἴσϑη. τιχὴ ποιό- απόβ- 7 s Χ ἀψύχων ἐμψύχων 
γαμιν σιν τὴν της ὡς πά- τός ἐστιν εἰμὲνμὴ εἰ δὲ χαὶ φαν- χαὶ λέγε- 

γράμμα ἡμετέραν ὕϑοςέμποι- ὡς ix ῥαδίως ῥαδίως ταστῶν ται μορ- 

πῦον ὃ ὡς ἢ ἀρε-ς οὖσα περὶ γενετῆς ἀποχαῦ- ἀποχαῦ- χαὶλέγε- φή 

ore τὴ ἢ ὑγεία τὴν ἡμετέ-. ὠχρία- ισταῖτο ισταῖτο ται Gy j- 

400V4- χαὶ Ἢ xa- ρὰν αἰσθη σις, ἥτις ὡς ἢ óc ἢ uo 

[M χία xai ἢ σιν οἷον ἢ λέγεται ἐχνόσου Ot αἰδῶ 
γύσος τοῦ ἡλίου παϑητι- ὠχρία- ἐρυϑριό- 

τς ϑερμότης χὴ mot σις ἡ ἐχ της, λέ- 

ἢ ὃυσ- ἣ εὐ ἣ fj τοῦ ότης ὡς πολλῆς γεται 
από-ς από. μέλιτος ἀπὸ πά- ἥλιοχα- παάϑος 

βλητός βλητος γλυχύτης ϑους ἐγ- ἴας (μέ- τὸ ὑπὸ 

ἐστι χαὶ χαὶ γί- γινομένη λανσις), τὸ πά- 

γίνεται νεται λέγεται σχειν 

ἕξις διάϑε- πάϑος ἀναφε- 

σις τὸ ὑπὸ ρόμενον 
τὴν ποι- 

ότητα 
ἀναφε- 

ρόμενον 

Τίνος μὲν οὖν ἕνεχεν τέσσαρα μόνα εἴδη ἐστὶ ποιότητος xal οὔτε 
πλείονα οὔτε ἐλάττονα, T, διαίρεσις ἡμῖν ἐσαφήνισε. περὶ δὲ τῆς τάξεως 

αὐτῶν ταῦτα λέγομεν: πρῶτον μὲν οὖν ἔταξε τὸ τῆς ἕξεως xol τῆς δια- 2 

ἤραναιη Τϑοθρὶ ex F, nisi quod ἀποχαϑισταῖτο correxi ex ἀποκαϑίστατο et μέλανσις 
o , 

addidi: ἡ ποιότης 7, χατὰ δύναμιν ϑεωρεῖται ἢ «av^ ἐνέργειαν. 

τοῦτο δεύτερον εἶδος. 

^ ' , M L4 χαὶ χατὰ δύναμιν μὲν ὡς 

7| τε- 
A a & / v δ v » ^N » H1 b! 4 λειωτιχὴ τοῦ ὑποχειμένου ἢ χακχωτιχὴ ἢ οὔτε τελειωτιχὴ οὔτε καχωτιχή. — 7| βάϑους 

^ , - m τ N v Y [ , t ἢ οὐχ ἐμποιεῖ πάϑος περὶ τὴν αἴσϑησιν τὴν ἡμετέραν ὡς j, 

τὸ παιδίον ἔχει δύναμιν γραμματικὴν ὁ δὲ ἵππος ἀδυναμίαν. 

διὰ 

χεχώρηχεν T7, ἐπιπολῆς ἐστιν. 

ἀρετὴ ἡ ὑγεία ἡ νόσος ἡ κχαχία, 7, ἐμποιεῖ ἥτις λέγεται παϑητιχὴ ποιότης ὡς πάϑος ἐμ.- 

ποιοῦσα περὶ τὴν αἴσϑησιν τὴν ἡμετέραν οἷον ἣ τοῦ ἡλίου ϑερμασία 7, τοῦ μέλιτος γλυχύτης- 

ἢ δυσαπόβλητός ἐστι xai γίνεται ἕξις 7) εὐαπόβλητος καὶ γίνεται διάϑεσις (reliquis om.) C: 

om. ἃ 2 9 τὸ τῆς διαϑ. CF σαφηνίσειε Ε' περὶ] πῶς F 
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ϑέσεως εἶδος sixóteoc* ἐπειδὴ γὰρ αὗται περὶ τὰ ἔμψυχα χαταγίνονται, 105r 
τιμιώτερα δὲ πάντων τῶν ἀψύχων τὰ ἔμψυχα, εἰχότως xai f ποιότης ἣ 

χατὰ ταῦτα ϑεωρουμένη πρώτην εἴληχε τάξιν. εἰχότως ὃὲ δεύτερον εἶδός 
ἐστι τὸ χατὰ δύναμιν xoi ἀδυναμίαν: ἐπειδὴ γὰρ T δύναμις χαὶ ἢ 105v 

5 ἀδυναμία. φυσιχή τίς ἐστιν ἐπιτηδειότης (τό τε γὰρ παιδίον φυσιχήν τινα 

ἔχει δύναμιν τοῦ δέξασϑαι γραμματικὴν T, ῥητορικὴν xat ὃ ἵππος φυσιχὴν 

d χει 5 

τὴν τοῦ ϑερμαίνειν δύναμιν, χαὶ τὰ τοιαῦτα ὁμοίως), τὰ δὲ φυσιχὰ δευτέραν 

΄ , ,F —- J ^ € ' m—-" YN ἣν νι J , 

αδυναυίαν τοῦ μὴ ἐπιδέχεσϑαι τὰ τοιαῦτα, χαὶ τὸ TUp χατὰ 'poGty 

^ 

(Qa 

τάξιν ἔχει μετὰ τὰ ἔμψυχα, εἰχότως xal τὸ χατὰ δύναμιν χαὶ ἀδυναμίαν 

10 εἶδος τῆς ποιότητος ἐπὶ τῶν φυσιχῶν πραγμάτων ϑεωρούμενον δευτέραν 
ἔχει τάξιν. ἐπειδὴ δὲ πρότερον δεῖ ἔχειν φυσιχήν τινα ἐπιτηδειότητα, 10 

ἔπειτα χατὰ ταύτην T, ποιεῖν τι ἣ πάσχειν (εἰ γὰρ μὴ προὐπάρχοι ἣ ἐπι- 
τηδείοτης, οὐκ ἂν οὐδὲ πάϑοι τις T, ποιήσαι, οἷον ἐπειδὴ τὸ ἀμίαντον οὐχ 
ἔχει ἐπιτηδειότητα τοῦ χαΐεσϑαι, οὐδ᾽ ἂν εἰ μυριάχις τις πῦρ προσαγάγῃ; 

15 χαήσεται, τὸ δὲ ξύλον ἔχον δύναμιν τοῦ χαΐίσϑαι πυρὸς προσαχϑέντος 15 

χαήσεται), διὰ τοῦτο οὖν τρίτην τάξιν ἔχουσιν ἐν τοῖς εἴδεσ' τῆς ποιότητος 
αἱ παϑητιχαὶ ποιότητες χαὶ τὰ πάϑη, διότι, ὡς εἴρηται, οὐχ ἂν ποιήσαι 

τις χατ᾿ αὐτὰς T, πάϑοι μὴ προὐπαρχούσης ἐν αὐτῷ δυνάμεώς τινος, ἥτις 
i] - ἐπιτηδεία ἐστὶ πρὸς τὸ δέχεσϑαι τὰ τοιαῦτα. τὸ δὲ σχῆμα xol f μορφὴ 3 

20 χατὰ μόνην τὴν ἐπιφάνειαν ϑεωρούμενα τὴν ἐσχάτην εἴληχε χώραν, τῶν 
παϑυητιχῶν ποιοτήτων χαὶ τῶν παϑῶν μέχρι τοῦ βάϑους διιχνουμένων. 

-Ὁ- ΄ 

ταῦτα xai περὶ τῆς τῶν εἰδῶν τάξεως. ἰστέον δὲ ὅτι f$ αὐτὴ ποιότης 
- 
gt | δύναται πλεοναχῶς λέγεσϑαι: oiov ἢ ϑερμότης ἐν πυρὶ μὲν οὖσα παϑη- ? 

| τιχὴ ποιότης ἐστὶν ὡς πάϑος ἐμποιοῦσα περὶ τὴν αἴσϑησιν τὴν ἡμετέραν, 
| 35 ἐν ἡμῖν δὲ otov ὃ πυρετὸς παϑητιχὴ ποιότης ὡς ἀπὸ πάϑους ἐγγινομένη, 

ἐν δὲ τῷ πεπυραχτωμένῳ σιδήρῳ xat εἰ τύχοι, κατ᾽ αὐτὴν διημερεύοντι 

πάϑος τὸ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀναφερόμενον, ἢ δὲ ϑερμότης ἢ γενομένη 106: 

ἐν ἡμῖν, εἰ τύχοι, ἐχ τοῦ χατὰ πάροδον προσπελάσα! πυρὶ πάϑος τὸ ὑπὸ 

τὸ πάσχειν ἀναφερόμενον. 

[0] 30 p. 8525. [Ἰοιότητα δὲ λέγω χκαϑ’ ἣν ποιοί τινες εἶναι λέγονται. 

Διὰ τί τὴν τῆς ποιότητος διδασχαλίαν διὰ τοῦ ποιοῦ ποιεῖται; φαμὲν 5 
σ΄ ΄ "M ᾿ ΄ e y^ " σ΄ πο ΛΝ , 
οτι σαφεστερον εστι τὸ ποῖον. ὡς Tor, εἰρητᾶι, τε τῇ αἰσθήσει ληπτόν, 

2 τιμ.] προτιμότερα Ca τῶν ἀψύχων om. Ca ὃ τινα om. F 

6 δητ 7) ypap. coll. C τοῦ om. F ἐπιδέξασθαι a 

9 ἔχει τάξιν eoll. C κατὰ om. € 11 τάξιν ἔχει coll. a 12 xac 
αὐτὴν à προυπάρχει Ca 13 ποιήσαι scripsi: ποιήσει Ca: ποιήσοι F 

14 «poca. τις πῦρ coll. F 15 χαυϑήσεται C: χαταχαήσεται ἃ προσενεχϑέν- 

τὸς ἃ 16 ἔχει F 11 ποιήσαι scripsi: ποιήσοι a: ποιωϑείη CF (ef. v. 13) 

18 πάϑη C 20 χώραν] τάξιν a 21 post παϑῶν add. τῶν Ca 

24 τὴν ἡμ. αἴσϑ. ἃ 26. 28 τύχη F 26 αὐτὸν F 28 ἐν oin. Ca 29 τὸ 

om. F 20 lemma om. C εἶναι om. F (ef. p. 133, 6) 31 alt. διὰ] ex Καὶ 

32 εἴρηται] p. 194,1 ἅτε δὴ Ια 
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χαὶ ὅλως ἀπὸ τοῦ ποιοῦ εἰς ἔννοιαν τῆς ποιότητος ἐρχύμεϑα: ϑεασάμενοι 106r 
΄ * , v 

γὰρ τὸ ἐν γάλαχτι λευχὸν xat τὸ ἐν χιόνι xal τὸ ἐν d εἰς ἔννοιαν 
ἐρχόμεϑα τῆς λευχότητος, ὁμοίως γευσάμενοι μέλιτος xal φοίνιχος xal 10 

- 

σχάδος εἰς ἔννοιαν ἐρχόμεϑα τῆς γλυχύτητος. ἐχ τοῦ οὖν ποιοῦ σαφε- ec 

, Y M ^N * - v 

τέρου ὄντος τὴν διδασχαλίαν ποιεῖται. ἔστι OR αὐτὸ τὸ μετέχον ποιόν, en 

hi 

ποιότης OE τὸ μετεχόμενον. 

[4 

p.8»26 Ἔστι δὲ ἣ ποιότης τῶν πλεοναχῶς λεγομένων. 

Τοῦτο λέγων σημαίνει οὐχὶ τὸ ὁμωνύμως λέγεσθαι. ἀλλὰ τὸ δια- 25 
΄ ΄ 

φόρως" τὸ γὰρ πλεοναχῶς λέγεσθαι T, τὸ ὁμωνύμως ὃ τος ἢ τὸ διας 
à 

^ , 

óp 
10 ὡς ἐνταῦϑα" εἰ γὰρ δμωνύμως εἴληπτο, εἰς TES dv σημαινόμενα ἐγί- 

vexo 1; διαίρεσις. ἐπεὶ δὲ τὸ διαφόρως τ το διὰ τοῦτο γίνετα: xal ἢ 
^ , t , v v ν᾿ - ε , WX ΄ 

EDS $ γξνοὺυς εἰς εἰοῦ. ἀρὰ 00v οὐχ ἔστι γένος 1 «ototTS Qu τι 90 

οὖν τῶν εἰδῶν αὐτῆς τὸ μὲν πρῶτον | λέγεται τ 
ὅτι χαϑὸ ποιότης οὐχ ἔστι τὸ μὲν πρῶτον τὸ 

15 ἀξιώματι διαφέρουσιν, ὡς xal ἄνϑρωπος ἵππου. 

.8»26 "Ev μὲν οὖν εἶδος ποιότητος ἕξις xai διάϑεσις λεγέ- Ρ i i 

σϑωσαν. ὃ 

-“ T€ - ΄ σ» ' Ὁ ΄ ^ , 

Πρῶτον ειοης τῆς ποιόοτῆτος ἔςις χα! διάϑεσις. διας ποτ οξΞ. φῆσυ. 
^ ^ Te E ER OR a - ^ RS A , , ' 3 Te 
j ἕξις τῆς διαϑέσεως τῷ τὴν μὲν διάϑεσιν εὐαπόβλητον εἶναι τὴν δὲ ἕξιν 

δυσαπόβλητον, xai ὅτι ἢ μὲν ἕξις πάντως xal διάϑεσις, ἢ ὃὲ διάϑεσις οὐχ 10 t5 e e 

ον € ἀνάγχης xal ἕξις. 

τε ἐπιστῆμαι χαὶ α ec qQ. 
TO 

[0] εὶ S e H p.8»29 Τοιαῦται δὲ a 

2 ᾿Ἐπιστήμας ἐνταῦϑα λέγει οὐ τὰς ἀπταίστους, ἀλλ Q- τὶ gi a [ΟῚ - ὧν zl L gi d 

τέχνην μόνιμον, ὥστε χατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον xal γραμματιχὴν ἐπι- 90 

1 ἀρχόμ. (sic) τῆς ποιότ. F 2 τῇ χιόνι Ο τῷ ψιμμυϑ. C: φιμυϑ. a ὃ τῆς 

om. CF 4 τῆς om. F ὅ αὐτὸ μὲν ἃ 6 post Pop add. ex Marc. 

211 διὰ τί δὲ πρόσχειται τὸ xad ̂  ἣν ποιοί τινες λέγονται: ἢ διὰ τὸ δι᾿ αἰδῶ ἔρευϑος xai 

τὴν διὰ φόβον ὠχρίασιν: οὐ γὰρ ποιότητες αὗται, ἐπειδὴ μὴ ἐρευϑίαι (sic) ἢ ὠχρίαι οἱ ai- 
^ 3» 

xai φοβηϑέντες λέγονται, φϑάνει γὰρ τὴν προσηγορίαν ἣ μεταβολή. ἀλλ᾽ ἠριϑριαχέ- o m a cc (« « τὶ 

zh τ 

wd 

ναι (sic) xal ὠχριαχέναι, ὃ οὐ φϑάνει τὴν προσηγορίάν. καὶ οὐδὲ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνάγε- 

ται τὸ πάϑος τοῦτο διὰ τὸ αὐτὸ ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸ πάσχειν. οὐ γὰρ πάσχοντες λέγονται ἀλλὰ πε- 

πονϑέναι μόνον ἃ S ante τοῦτο add. πῶς πλεοναχῶς: τουτέστι χατὰ (τὰ ὡς add. a) 

ἀφ᾽ ἑνὸς xal πρὸς ἕν (ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὁμώνυμος φωνή add. a). φησὶν οὖν ὅτι ἡ ποιότης πλεο- 

ναχῶς λέγεται Fa; eademque post εἴδη (12) add. C τοῦτο — εἴδη (12) om. F 

9 οὐ τὸ ὅμων. ὃ. ἀλλὰ τὸ διαφ. ἃ 10 εἴληπτο --- διαφόρως (11) om. € 

12 ἔσται F 13 λέγομεν — δεύτερον (14) om. F 14 μόνον Fa 15 δια- 

φέρει F 18 τὸ πρῶτον τῆς ποιότ. εἶδος ἃ 19 ἡ om. Fa 21 xai om. F 

22 «c om. F 24 τὸ om. C 
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, Ἂν » , , e , στήμην εἶναι xai τεχτονιχὴν xoi τὰς ἄλλας βαναύσους τέχνας- ἑχάστη γὰρ 106v 
ἕξις τίς ἐστι αόνι 0S r/ δὲ ἐπιστήυ τριγῶς λέ Ὑεται" λέγετ t và ἐπι τι uos. j 0€ T 1. ρίχως ξγεται ξγεται γὰρ emt 

AJ 
΄ e " Y » *, rx , San T, ὑποχείμενον ἔχουσα ἄπταιστον χαὶ ἀεὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως 

ἔχοντα χαταγινομένη, xal ὃ σημαινόμενον χαὶ ἢ ΠῚ ἐπισ 
, 

οι ἢ ἀστρονομία xoi T, ἀριϑμητιχή. ἰατριχὴ δὲ χατὰ τοῦτο οὐχ 
περὶ ῥευστὸν χαταγινομένη ὑποχείμενον. λέγεται us ἐπισ aciem xai $ ἐξ 
ἀρχῶν αὐτοπίστων δὁρμωμένη, ἣ xxi ὄντως ἐστὶν ἐπιστήμη, ἣν χαλοῦσιν 
ἀνυπόϑετον φιλοσοφίαν παρὰ τὸ ἐχ χοινῶν ἐννοιῶν ὁρμᾶσϑαι. χατὰ τοῦτο 
δὲ οὔτε γεωμετρίαν οὔτε ἀστρονομίαν οὔτε τῶν τοιούτων οὐδε αἱαν ἐπι- 607r 

10 στήμην ἐρεῖς, ἐπειδὴ μὴ ἐξ αὐτοπίστων ἀρχῶν ὁρμῶνται ἀλλ᾽ ἀποδείξεως 
δεομένων: ἀρχαὶ γὰρ γεωμετρίας τὸ σημεῖον T, γραμμὴ T, ἐπιφάνεια χαὶ 
τὰ τοιαῦτα. χαὶ ὁρίζεται μὲν ἕχαστον τούτων ὃ γεωμέτρης, τὸ μὲν 

σημεῖον λέγων οὗ μέρος οὐδέν, τὴν δὲ γραμμὴν μῆχος ἀπλατές, χαὶ τὰ ὅ 

ἘΠῚ ἄλλα ὡς ERO τούτων ὃὲ τὴν ἀπόδειξιν, λέγω δὴ διὰ τί τὸ σημεῖον ἀμερὲς 
15 7, ἢ γραμμὴ μῆχος ἀπλατές, οὐχέτι οἶδεν ᾧ γεωμέτρης ἐστίν, ἀλλὰ τῷ 

Π 

πρώτῳ ποτ um ἀναπέμπει τούτων τὰς ἀποδείξεις ποιεῖσϑαι" οὐδεμία vào 10 
5 

τ 

ἐπιστήμη αὐτὴ τὰς E ἀρχὰς ἀποδείχνυσιν. ai τοίνυν μὴ ἐξ ἀρχῶν 
αὐτοπίστων δρμώμεναι οὐχ dv εἶεν χυρίως ἐπιστῆμαι, ὡς χαὶ ὃ Πλάτων 

», 'N (2 ^ iJ - M x n 

φησὶν « γὰρ ἀρχαὶ μὲν à 
»Σ 2 3^ 2 2X Morem τα; €- Se ἘΝ 5 € οὐχ οἶδε, μέσα δὲ x«i τελευταῖα ἐξ ὧν οὐχ 

A - ^» - 

20 οἷδε, πῶς dy εἴη τοῦτο ἐπιστ Μὴ . ἔστι δὲ xal χατὰ τρίτον τινὰ λόγον 

ἐπιστήμη f, ὁδοποιητιχή, ἥτις οἷδε τίνα δεῖ προλαμβάνειν xat τίνα ἕπεσϑαι. 15 
x4) ὃ σημαινόμενον xal T, ἰατριχὴ ἐπιστή 
ᾧ xal ἐνταῦϑα χέχρηται σημαινομένῳ τῆς 
ῃ 

΄ e 

ἢ xdi πᾶσα βάναυσος τέχνη. 

πιστήμης ὃ φιλόσοφος. ἀρετὰς 
^N 2 - ᾿ς ' , a M bi c 2 * ^ 

δὲ ἐνταῦϑα λέγει τὰς τελείας τὰς xal τὸ ὅτι ἐπισταμένας xol τὸ ὃ 
25 τῶν γὰρ ἀρετῶν αἵ μέν εἰσι φυσιχαί, ὡς οἱ φυσιχήν τινα ἔχοντες σωφρο- 

σύνην ἣ πραεῖς ὄντες E ἢ χαί τινα τῶν ἀλόγων ἔχειν λέγονται, K 

1 HU xai T, χορώνη τὴν UM xai ot πελαργοὶ τὴν διχαιοσύνη 

αἱ ὃὲ ἠϑιχκαὶ αἱ εἰδυῖαι ὅτι χαλὸν ἢ διχαιοσύνη xui ἁπλῶς ἢ ἀρετή, διὰ 90 
τί yid χαλὸν οὐχ εἰδυῖαι, ὀρϑοδοξαστικῶς ἐχ πατέρων T, διδασχάλων 

80 τοῦτο γινωσχόντων τῶν χεχτημένων, αἱ δὲ πολιτιχαί, αἵτινες μετὰ τοῦ 
σ M M COHEN y ς΄ τῶν / ^ , ^ c Q S ὅτι xal τὸ διότι ἴσασιν, αἱ δὲ χαϑαρτιχαί. ἐπ  ΒΡΌσΙ ὃὲ ai χαϑαρτιχαὶ 
τῶν πολιτιχῶν, ὅτι ai μὲν πολιτιχαὶ ἐπ ΤΕ ΤΡ ΤΠ ονααι πρὸς τὰ χαταδεέστερα 80 

xai τῶν ἡδονῶν ἀντιποιοῦνται | τῶν σεμνοτέρων χαὶ χρόνον χαὶ τύπον 107" 

χαὶ ποσὸν παραφυλάττουσαι, ot μέντοι χαϑαρτικχῶς ἐνεργοῦντες ἀνεπί- 

1 χαὶ text. post τέχνας coll. C 2 alt. λέγεται om. Ca 9 ἡ om.F ante ἀεὶ 

add. ἡ € 4 ἔχον a χαταγινομένη om. ἃ 5 1j (ante ἀστρ. et dp.) om. F [ χ γινομένη 1 P p 
T ὄντος F! 8 ὡρμᾶσϑαι CFa 9 οὔτε ἀστρονομίαν om. C τινὰ τῶν τοι. à et povop. 
15 εἴδεν ἃ γεωμετρία C 16 ἀποπέμπει C 18 ὁ Πλάτων] Rei publ. VII, 13 

p. 533 € 19 φησὶν ὅτι F τελευταῖον C: τελευτὴ a 20 τούτῳ a 

22 βαύσανος F 29 cnp. xéyp. coll. a ὁ qu. τῆς ἐπ. coll. C 24 vix ἐντ. 

eoll. F ἐπιστήμας F 25 ὡς] an dc? 26 alt. ἢ] olov C: 7, el F: ἣν a 

29 μέντοι] μὲν C ἢ ἐκ διδασχ. C 92 καὶ ἐπιστρέφ. EF 23 xni τόπον aug 

94 φυλάττουσι C: παραφυλάττουσι F αἱ μέντοι χαϑαρτικχαὶ F καϑαρτιχοὶ «at C 

ἐνεργοῦνται καὶ CF 
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στρεπτοί εἰσι πρὸς τὰ χείρονα xal χαϑάπαξ τῶν ἡδονῶν ὑπερορῶσιν. at I07v 
^S - *, , ΄ 5 M 3 ε P ' ΄ 
δὲ τῶν ἀρετῶν εἰσι ϑεωρητιχαί. ἐνταῦϑα οὖν, ὡς εἴρηται, τὰς τελείας 5 

ἀρετὰς λέγει, τάς τε πολιτιχὰς χαὶ χαϑαρτιχὰς χαὶ ϑεωρητιχᾶς. 

, ^ ^t ^ y. e ^ , Y^ 

p. 8031 Εάν περ μὴ μεγάλη μεταβολὴ γένηται ὑπὸ νόσου ἣ 
» ,F 

δ ἄλλου τινὸς τοιού του. 

Εἰχὸς γὰρ ἐν μαχρᾷ τινι νόσῳ γενόμενον ἣ ἐν ἄλλοις ἀσχοληϑέντα 
πράγμασι δι᾿ ἀμελετησίαν ἀπολέσαι τὴν ἐπιστήμην. 

». 8υ85 Διαϑέσεις δὲ λέγονται d ἐστιν εὖχ ἵνητα χαὶ ταχὺ μετα- 10 

ἄλλοντα, οἷον ϑερμό 

10 χα 

"Co 
τῆς xai χατάψυξις xai νόσος xal δγεία 
ὌΡΟΣ M 

ὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. 

Ἁ , ^ -" , - e » *, , 

eyexat γὰρ διαχεῖσϑαί πῶς χατὰ ταῦτα 0 dy πος, οὐ ξντοι εν 3 n 

p- 941 Ei μή e χαὶ αὐτῶν τούτων τυγχάνοι διὰ χρόνου πλῆϑος 30 

ἤδη πεφυσιωμένη xai ἀνίατος | 7, πάνυ δυσχίνητος οὖσα. ἣν 108: 

15 ἄν τις ἴσως ἕξιν προσαγορεύσοι. 

5 

, Icd 

Ἢ γὰρ τοιαύτη οὐχέτι διάϑεσις ἀλλ᾽ ἕξις προσαγορεύεται. πεφυσιω- 
^ ^ 9 »v , € Hi Ὁ UJ , 

δέ φησι, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς φύσιν μεταβληϑεῖσα xai αὐτὴ φύσις γενο- , , 

μένη δέ φ 
M M , 

μένη διὰ τὸν συνεϑισμὸν τοῦ πολλοῦ χρόνου. 5 

p.935 Τοὺς γὰρ τῶν ἐπιστημῶν μὴ πάνυ κατέχοντας οὔ φασιν 
ξιν ἔχειν. 

Τὸν μὲν γὰρ ἕτοιμον ὄντα ἐν ῥητοριχῇ 7, γραμματιχῇ ἀποχρίνεσϑαι, 

περὶ ὧν ἂν ἐρωτᾶται ὑπο τ τ βητορικῆς ἢ γραμυματιχῆς, χαὶ λόγον 
b negayus τούτων xal τὰ ὑποπίπτοντα ἄπορα ἐξ ἑτοίμου ἐπιλυόμενον τοῦτόν 10 

φασιν ἕξιν ἔχειν ῥητοριχῆς ἢ γραμματιχῆς ἐὰν δὲ ἄλλος τις πεποίωται 

95 χατὰ ταύτας μετρίως, οὗτος ἕξιν μὲν τούτων οὐ λέγεται ἔχειν, διαχεῖσϑαι 

δέ πως xav αὐτᾶς. 

1 ὑπερορ.] κατολιγωροῦσι C 2 τῶν ἀρετῶν om. F εἴρηται] p. 141,24 2 χαὶ ϑεω- 

ρητιχάς om. CF 4 μεγάλη τις C ἀπὸ F: ἢ ὑπὸ ἃ 5 ὑπὸ ἄλλου C: ἀπὸ 

ἄλλου F 8 ἀκίνητα F 8. 9 μεταβάλλουσαι C 9 χαὶ (post ϑερμ.) om. F 

κατάψ.} ψυχρότης C χαὶ ὑγεία om. C 11 λέγεται --- ἔχειν (12) om. C γὰρ] 

piv ἃ 12 ἕξιν ἃ 18 τυγχάνει Ca 15 ἴσως om. C προσαγορεύση OF: 

προσαγορεύοι Arist. 16 οὐχ ἔστι F 11 αὐτὸ CF 18 συνηϑισμὸν F 

19 piv γὰρ C μετέχοντας à post χατέχ. add. ἀλλ᾽ εὐχινήτους ὄντας Arist. 

2] idv τῇ F γρ. 7j fc. coll. a 22 à» om. C ἐρωτᾶ τις F 24 ἐὰν] an 

ei ? ἄλλος Marc. 217: ἄλλως CFa τις] πως Ca 25 ante μετρίως add, 

ἤγουν ἃ οὕτως F: om. C 26 χατὰ ταύτας C 
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ιαϑέσεις οὐχ 108r a [Ὁ - v ̂ 2 [S07 o2 (^ e? 

ef — 
^ * Ὥσπερ qup τοῦ ὀνόματος xal τοῦ ῥήματος χατηγορεῖται τὸ ὄνομα 15 

xai τὸ μὲν ὄνομα, ἐστι γένος ὀνόματος xol ῥήματος τὸ δὲ πρὸς τὸ ῥῆμα i! en 
, ^ σξ 

5 ned ενον, οὕτω xai τῆς ἕξεως χαὶ τῆς διαϑέσεως χατηγορεῖτα E i i M p 
^ 

ἢ διάϑεσις xal ἢ μέν τίς ἐστι διάϑεσις ὡς γένος ἐπι τς ἕξεως χαὶ 
διαϑέσεως ἢ ὃὲ ὡς εἶδος ἀντιδιαστελλομένη πρὸς τὴν ἕξιν. ὥστε f$, μὲν 90 
ἕξις πάντως χαὶ τς ἐπειδὴ γένος αὐτῆς f, διάϑεσις, 7, δὲ διάϑεσις 
o ὑχέτι καὶ ἕξις" χατὰ ἀντιδιαστολὴν γὰρ αὐτῆς λέγεται ἢ ἕξις. 

^ δὲ γένος mo doen xa9' ὃ πυχτιχοὺς ἢ ὃρομι- 
ς γιεινοὺς 7, νοσώδεις λέγομεν. | 25 

10 p. 9414. "E«spo 

Τοῦτο δεύτερον εἶδος τῆς ποιότητος, τὸ χατὰ δύναμιν λέγω xol 108v 
ἀδυναμίαν. διὰ τί OE γένος τῆς ποιότητος s προσηγόρευσεν ; αὕτη γάρ 
ἐστι γένος γενικώτατον. φασὶν ὅτι ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν εἶδος γένος εἶπεν, ἵνα 

15 μή τις ὑποχαάμῃ τοῦτο εἶδος εἶναι εἰδιχώτατον- ἀμέλει γοῦν οὐχ εἶπε γενι- 
χώτατον γένος, ἀλλὰ γένος, de σημάνῃ ὅτι ὑπάλληλόν ἐστι γένος, ὡς dy 15 
εἴποιμεν γένος εἶναι τῆς οὐσίας τὸ ζῷον ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τὴν οὐσίαν. τὸ 
οὖν Bec τερον εἶδος, ὡς εἶπον, τῆς ποιότητος τιον τὸ χατὰ δύναμιν 

χαὶ ἀδυναμίαν, χαϑ’ ὃ πυχτιχοὺς T, ὃδρομιχοὺς ἢ ὃ DE ἢ νοσώδεις 

20 λέγομεν. λέγει δὲ πυχτιχοὺς 7, δρομιχοὺς τοὺς φύσιν ἔχοντας ἐπιτηδείαν 90 

πρός τι τῶν τοιούτων, τοῦτ᾽ ἔστι τοὺς δυνάμει τοιούτους ὄντας. χαὶ τὸ 
IAN] μὲν πρῶτον εἶδος τῆς ποιότητος 2d ϑεωρεῖτ αἱ, X EE xai ἢ AMARE: c 

x«i ópousbs xal δρομιχός: τὸ μὲν γάρ ἐστιν πί τες ἘΠ Ξ τ 
25 δρομεύς, τὸ δὲ δυνάμει, ὃ πυχτικὸς xol ὁ δρομιχός, ὃ μήπω μὲν ἐνερ- 

^ - ^ Y - - 
γείᾳ ὧν τοιοῦτος δύναμιν ὃὲ φυσιχὴν τῶ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπιδειότητα εἰς 

τὸ γενέσϑαι τοιοῦτος. ὃ δὲ τος ὧν πύχτης T, δρομεὺς οὐχέτι χατὰ 
ve 

δύναμιν φυσιχῆν λέγεται, ἀλλ΄ ἕξιν ἔχει ἣ διάϑεσιν. πῶς δὲ xol τὴν 109r 
ἀδυναμίαν ποιότητά φησιν; ὅτι διαχείμεϑά πως καὶ κατὰ ταύτην: τῷ Yàp 5 

1 δὲ] γὰρ ἃ 9 post γὰρ add. xai C χατηγορεῖτο C 4 ἐστι ὄνομα coll. F 

4 τὸ πρὸς coll. F ὃ xai τῆς διαϑέσεως om. C 9. 6 χατηγορεῖται --- διάϑεσις] 
ἡ μὲν ἃ 6 χατηγορούμενον F ( ἀντιδιαστελλόμενον F 8 ἡ διάϑε- 
σις (post αὐτῆς) om. F 9 αὐτῶν C 12 τῆς om. Ca 13 αὐτὸ τῆς ποιότ. 

coll. Fa 15 ὑπολάβοι F οὖν C 16 cqu.] δείξῃ a post γένος add. 

εἶδος δὲ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀναφερόμενον a ἐὰν C 11 ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν τὸ C 

19. 20 ὴ ὑγ.--- ρομιχοὺς om. F 22 ἕξις φημὶ a 28 6 πύχτης et ὁ 
πυχτ. C εἰπεῖν om. F 25 ὃ (ante δρομιχός) om. F 26 àv om. F: ante 

ἐνεργ. coll. a ἔχων cuc. coll. C 28 ἔχειν F post διάϑεσιν add. ex Mare 

211 πυχτικὸν δὲ" βρέφος φαμὲν τὸ μακρὰς ἔχον γεῖρας, ἃς χρειώδεις πρὸς τὸ ἀχροχειρίζε- 

σϑαι, καὶ δρομικὸν βρέφος τὸ μὴ πληϑωριχὸν ἀλλὰ καὶ εὔρρωστον ἃ 29 xai om. Ca 
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-——N M c ^ - 5^ , 5 , » — N/PRÓ 

τοιῶσδε τὸν ἵππον διαχεῖσϑαι ἀδυναμίαν αὐτόν φαμεν ἔχειν τοῦ δέξασϑαι 109r 

ἐπιστήμην. χαὶ ὅλως ἐφ᾽ ὧν ϑεωρεῖται ἢ δύναμις, ἐπὶ τούτων xai ἢ 
1^ ' DA ἌΡ m , C - 505 , nd - “Ὁ ^ 

ἀδυναμία: ὃ γὰρ δύναμιν ἔχων τοῦ πάσχειν οὗτος ἀδυναμίαν ἔχει τοῦ μη 
΄ ^ - €- , v - - 

πάσχειν, καὶ ὃ δύναμιν ἔχων τοῦ μὴ παϑεῖν ἀδυναμίαν ἔχει τοῦ παϑεῖν. 10 

5 χαὶ ἄλλως ἐπειδὴ τῶν ἀντικειμένων τὸ αὐτό ἐστι γένος, εἴτε οὖν ὡς 
E 3 , - ^ 4 5 Ὁ i ) e ΄ ΜΕ ' σ - e) 

ἐναντία ταῦτά τις βούλεται ἀντιχεῖσθϑαι, 0p ὦ γένος τὸ ἕτερον τῶν &vyay- 3 

τίων ἀνάγεται, ὑπ᾽ ἐκεῖνο καὶ τὸ ἕτερον ἀναχϑήσεται, ἐπειδὴ xal τὸ λευχὸν 

χαὶ τὸ μέλαν ἐναντία ὄντα ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος, τὴν ποιότητα, ἀνάγονται 

(εἰ τοίνυν ἢ δύναμις ὑπὸ τὸ ποιὸν ἀνάγεται, χαὶ ἢ ἀδυναμία ὑπὸ τὸ αὐτὸ 
9 7 » e C € 2) - ΄ ἐν 

10 ἀναχϑήσεται), εἴτε ὡς τὰ χατὰ στέρησιν xal ἕξιν ταῦτα ἀντιχεῖσϑαί τις 25 
, ' [rd € , , [d 

βούλοιτο, xo οὕτως ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος αὐτὰ ἀνάξει" οὗ γὰρ λέγεται εἶναι 
c ΄ , ΄ 4 , τῳ », “Ὁ ΄ 

ἢ ἕξις, τούτου καὶ ἢ στέρησις λεχϑήσεται, οἷον ὀφθαλμοῦ: αὐτοῦ γάρ 
rem δας. Ὑ P» Axe , Ν ς ) [4] I4 A * B] AE Ic ce (a M 

ἐστι xal ἢ ὄψις xal T, τύφλωσις. qp ὃ οὖν γένος ἀνάγεται ἢ ἕξις, ὑπὸ 

τὸ αὐτὸ xal ἢ στέρησις ἀναχϑήσεται. 

σ 

15 p. 94316. O0 γὰρ τῷ διαχεῖσϑαί πως ἕχαστον τῶν τοιού των 109v 

ποιὸν λέγεται. 

2 M M - € , d * », M P] E , , , , Ἁ 

Αντὶ τοῦ τοῦ “οὐ τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐνεργείᾳ τοιούτους λέγομεν, ἀλλὰ 
€- b] , ^ τ - ^U 

τῷ δύναμιν ἔχειν τοιαύτην᾽. λέγεται δὲ ἢ δύναμις τριχῶς. Tj γὰρ πρὸς 

ge τὸ ποιῆσαί τις δύναμιν ἔχειν λέγεται T, πρὸς τὸ παϑεῖν T, πρὸς τὸ μὴ παϑεῖν, 

90 οἷον ὡς λέγομεν τὸν νοσώδη δύναμιν ἔχειν τοῦ πάσχειν ὑπὸ πολλοῦ περι- 

πάτου ἢ ἡλιοχαΐας, τὸν δὲ ὑγιεινὸν δύναμιν ἔχειν τοῦ μὴ πάσχειν ὑπὸ 

τῶν τοιούτων, χαὶ τὸν τέχτονα δύναμιν ἔχειν τοῦ ποιῆσαι ϑύραν. ὁσαχῶς 

δὲ $ δύναμις λέγεται, τοσαυταχῶς καὶ ἢ ἀδυναμία ῥηϑήσεται" ὃ γὰρ 10 

δυνάμενος παϑεῖν ἀδυναμίαν ἔχει τοῦ μὴ πάσχειν, xui ὁ δυνάμενος μὴ 

95 παϑεῖν ἀδυναμίαν ἔχει τοῦ παϑεῖν, οὐχέτι δὲ ὃ δυνάμενος ποιῆσαι πάντως 

χαὶ ἀδυναμίαν ἔχει τοῦ μὴ ποιῆσαι. διὰ τί οὖν ὥσπερ ἐπὶ τῆς τοῦ 
: 

παϑεῖν δυνάμεως παρελάβομεν xai τὴν τοῦ μὴ παϑεῖν, οὕτως καὶ ἐπὶ τῆς 1Ὁ 

τοῦ ποιεῖν τὴν τοῦ μὴ ποιεῖν οὐ παρελάβομεν; φαμὲν οὖν ὅτι ἐπειδὴ ἔστι 

1 φαμὲν αὐτὸν coll. Oa 9 οὗτος om. C μὴ superser. F 4 παϑεῖν (pr. 1.) C 

χαὶ 6— v00 παϑεῖν om. C post τοῦ παϑεῖν add. ex Mare. 217 δύναται μὲν γὰρ 

ποιεῖν ὁ πύχτης, δύναται δὲ μὴ πάσχειν ὁ ὑγιεινός. λοιμοῦ γὰρ καταλαβόντος οὐχ ἑτοίμως 

ἁλίσχεται ὑπὸ τῶν νοσοποιῶν αἰτίων. xoi οὐ δύναται μὲν ποιεῖν ὁ ἀργὸς τὴν διάνοιαν, περὶ 

οὗ εἴρηται τὸ “αἰεὶ ὃ᾽ ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄτῃσι παλαίει." οὐ δύναται ποιεῖν τὸ πῦρ Ψύχειν, 

οὐ δύναται μὴ ποιεῖν τὸ πῦρ ϑερμαίνειν, καὶ οὐ δύναται μὲν μὴ πάσχειν τὸ μαλαχὸν ἢ ὃ 

γοσώδης λοιμοῦ χαταλαβόντος, δύναται δὲ μὴ πάσχειν τὸ σχληρόν ἃ 8 τῆς ποιότη- 

τὸς F 9 αὐτὸ] ποιὸν C 10 «à om. C 11. 12 εἶναι ἡ ἕξις γένους F: ἡ 

ἕξις εἶναι γένους ἃ 13 xai (prius) om. C 15 γέ πως Arist. 16 ποιὸν 

om. CF 11 οὐ γὰρ ἃ 18 τῷ] τὸ C ἔχειν αὐτοὺς ἃ δὲ om. C 

post yàp add. τῶ πεφυκέναι ποιεῖν τις ἤγουν à 19 λέγ. ἔχειν coll. C 20 οἷον 

om. C 21 ἡλιοχαυσίας F 238 γὰρ om. F 24. 25 τοῦ μὴ ---ἔχει om. C 

29 τοῦ μὴ παϑεῖν (alt. 1.) F alt. παϑεῖν] πάσχειν C 28 χαὶ τὴν C ὅτι om. Fa 
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τινὰ τῶν πραγμάτων τὴν πρὸς τὸ ποιεῖν μόνως δύναμιν ἔχοντα, οὐδαμῶς 109v 
δὲ χαὶ τὴν πρὸς τὸ μὴ ποιεῖν, ὡς xoi ἐν τῷ llepi ἑρμηνείας φησὶν ὃ 

» PA , "2 σ c -, - c "ἄν Aa 5 E A2 e Li ^N ΄ 

ριστοτέλης ott Ἢ οὐνᾶμις Ἢ μὲν τις εστιν ἐπαυφοτεριςουσα Ἢ O& μόνως 30 

03 τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ἔχουσα: χαὶ ἐπαυφοτερίζει μὲν πᾶσα ἣ λογοειδής, 

σι 

e CN ^ ^N , * o - 2 Ld T [4 , ^ ἢ ὃὲ μὴ λογοξιδὴς μόνον τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ἔχει: οἷον ὃ ἰατρὸς 
δύναται ὑγιάζειν, ἀλλὰ xat μὴ ὑγιάζειν οὐδὲν 7, ἧττον, χαὶ ὃ τέχτων δύναμιν 
ἔχων τοῦ ποιῆσαι ϑύραν., οὐδὲν Fi χαὶ τὴν τοῦ μὴ ποΐῆσαι δύναμιν 25 
Ld 

ἔχει. τὸ μέντοι γε πῦρ δύναμιν ἔχον τοῦ ign oüxétt xal τοῦ μὴ 
* ' 

ϑερμαίνειν ἔχει duas, xoi T, χιὼν ὁμοίως τοῦ ψύ 26 δύναμιν ἔχουσα 

10 χαὶ τοῦ μὴ ψύχειν οὐχέτι ἔχει δύναμιν, χαὶ ὃ ϑεὸς δύναμιν ἔχων τοῦ 
ποιεῖν ἀγαθὰ οὐχέτι xol τοῦ μὴ ποιεῖν ἔχει. xol 6 

- 

' , 

Dt φοτερίζουσαν ἔχει τὴν δύναμιν, ἐπειδὴ ἐπὶ το 

΄ 5 ^ ἰχύτως τὰ HIERO 30 
2 
επ ὧν οὐ συντρέχει 110- 

- ΄ Ἔν mI. SN n" ΄ ες - ^ V NZ 
τῇ βουλήσει ἢ δύναμις: οὐ γὰρ ἃ βούλονται, ταῦτα πάντως xol δύνανται. 
5s» n" -/ - ᾿ ΄ * ΄ Q.- » 

οὐδὲ ἃ δύνανται, ταῦτα xoi βούλονται. τὸ μέντοι ϑεῖον σύνδρομον ἔχει 
» 

15 τῇ ies pur δύναμιν: ἐὰν γὰρ βούλεσϑαι piv αὐτὸν εἴπωμεν, μὴ 5 
Ὁ ,ὔ a TUA (s , o AS. Sa 

δύνασϑαι ὃὲ ἃ βούλεται, ἀνόητος T, βούλησις, ὥσπερ xal dySpumoc ἀνόητος 
o " 5 ^ " 

ἵπτασϑαι 7, p εἶναι. 

πάλιν εἰ δύνασϑαι μὲν αὐτὸν εἴπωμεν. μὴ βούλεσϑαι δέ, ματαίαν ἕξει τὴν 

Ν᾿ [d , n ' ὉΠ - ἐχεῖνος ὃ βουλόμενος ἃ μὴ δύναται, οἷον 

D 

-, 3 Ἁ ^ , - “Ὁ ' , ΄ δύναμιν: εἰ γὰρ δυνάμενός τις ποιεῖν τοῦτο μὴ βούλεται ποιεῖν, οὐ ποιήσει 10 
80 πάντως οὐδὲ τὴν δύναμιν εἰς ἐνέργειαν ἄξει: ὥστε ματαία ἔσται ἢ δύναμες 

ἀνενέργητος διαμένουσα. διὰ τοῦτο ἐπὶ ϑεοῦ τὸ δύνασϑαι μόνον λέγομεν, 
“5 τ Y ' ^ 3 τὺ 7 αν - — 1 

oüxétt ὃὲ xal τὸ μὴ δύνασϑαι, διότι ἃ δύναται ποιεῖν, ταῦτα χαὶ βούλεται, 
βουλόμενος OE πάντως xal ποιεῖ, χαὶ οὐ τάχα μὲν ποιεῖ τάχα δὲ οὐ ποιεῖ, l5 

Ὁ , ' 4 - y ὃ δ΄, ' NA ΄ 

ἀλλὰ πάντως ποιεῖ: πᾶν γὰρ ὃ βούλεται δύναται χαὶ ὃ δύναται βούλεται. 

τῷ σι βούλησιν ὃὲ λέγομεν ἐνταῦϑα τὸ ϑέλημα, οὐ τὸ βουλεύεσϑαι ἢ τὴν βουλήν 
$ 9$ ' , 2] M d , [2 , y ec e. 2 οὐδὲ γὰρ χυρίως ἐπὶ ϑεοῦ φέρεται ἢ βουλή, εἴ γε, ὥς φησιν ὃ 'Aptoro- 90 

σ , , 

τοῖς οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἣ βουλὴ 7, ἔνδεια φρονήσεως" βουλευόμεϑα γὰρ [ΟἹ 

ἀγνοοῦντες ὅ τι δέοι ποιεῖν xai πότερον τόδε ἣ τόδε ποιητέον ἐστίν: ἐφ᾽ 

ὧν (ee 1 ΠΡ ἐστιν, ἐπὶ τούτων xai ἣ βουλή, εἴ γε ἣ προαίρεσις 
bj [4 

30 οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν 7| τὸ τύδε πρὸ τοῦδε αἱρεῖσϑαι, ἢ δὲ βουλὴ αἱρέσεως 
΄ 25 τῶν πραγμάτων ἕνεχεν γίνεται. βουλευόμεϑα δὲ ἀγνοοῦντες, ἀγνοοῦμεν ? 

- » ΄ ree , ΄ 

δὲ ἐνδεεῖς ὄντες φρονήσεως: ᾧ γὰρ φρόνησις πάρεστι, πάντα γνώριμα τὰ 

1 τὴν om. Fa τὸ μὴ ποιεῖν F μόνον C 2 περὶ épp.] p. 22536 sq. 

ὃ ἔχειν C 6 οὐδὲν] οὐχ ἃ xal ὁ] ἀλλὰ χαὶ C ἴ τὴν om. ἃ 8 ante 

τοῦ μὴ add. τὴν Ca 9 δύν. ἔχει coll. F τὴν τοῦ doy. a ἔχουσα δύν. 

coll. ἃ 10 δύν. ἔχει coll. Fa 19 βούλεται C δύναται C 15 γὰρ 
om. F 15. 18 an αὐτὸν 11 ἵπτεσϑαι Ο: ἵππασϑαι F 19 ὁ δυνάμ. ἃ 
τι Fa μὴ βούλ. τοῦτο coll. ἃ 20 ἕξει C ἐστὶν F 21 τοῦ ϑεοῦ F μόνον 

τὸ δύν. coll. C 22 χαὶ (prius) om. ἃ 23 οὐ (alt)] ἃ F 25 τὸ ϑέλημα 

om. Ca, sed. post βουλήν add. zai τὸ ϑέλημα αὐτοῦ C: ἀλλὰ τὸ ϑέλημα a Bo5- 
λεσϑαι CF βουλήν] βούλησιν C 26 post yàp add. τὸ βούλεσϑαι ἃ 

ἢ ἡ βουλή a 26. 21 ὥς φησιν ὁ Ἄριστ.] βρθοίαγο videtur Eth. Nie. VI 10 

p. 1142251 sq. 90 ἐστιν ἕτερον coll. F τὸ om. F 91 βουλόμεϑα F 

δὲ] an οὖν 32 ante φρόνησις add. ἡ C 

Comment. Arist, XIII. 1 Philop. in Cat. 10 
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, 2 “τι 3 PA - ΞΕῸ —— D E , 7 

πραχτέα: τελειοτάτη γάρ ἐστιν ἀρετή. εἰ τοίνυν τὸ ϑεῖον αὐτοφρόνησις 110r 
DJ 

a L7 fy , yON ΄ 

ἐστιν, οὐ ὃε [ΠΕ ΠῚ Hone εἴ γε αὕτη xav ἔνδειαν γίνεται φρονήσεως; 20 
διὰ ταῦτα μὲν οὖν 6 ̓ Αριστοτέλης τὴν λογοειδῇ | δυνάμιν βοῦν ἔφασχεν 110ν 

€- ji 

Ersenc- εἰ δὲ δεῖ digi. x *, μὲν ὀρεχτιχὴ πᾶσα 
, 

Ἁ 

? 
€ C UN MJ P" 

5 δύναμις τὴν ἐπ᾿ ἀυφότερα τ Ἐχε ει, $, ὃὲ παρὰ τὴν ὀρεχτιχὴν πᾶσα, 
d 

-ὋἪἝὉΟ 

c xai ἢ χαταδεεστέρα, τὸ ἕτερον μόνον τῆς 5 ἥ τε χρείττων οὖσα ταύτη 
ΕῚ , , , » 5^ 2 4 A - - ^ i] - 

ἀντιφάσεως μέρος χέχτηται, ὡς ἤδη ἐδείξαμεν ἐπί τε τοῦ πυρὸς χαὶ τῆς 

χιόνος. εἰ τοίνυν ἐδείχϑη ἐπί τινων πραγμάτων d τοῦ ποιεῖν δύναμις 
^ ' M o 

χώραν “ uóyov, οὐχέτι δὲ xal τὸ ἕτερον τῆς 
" TNT E 

I0 εἰχότως οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πάσχειν ἀντετάξαμεν τὸ μὴ πάσχειν, οὕτως 10 
M - ν᾿ -M- » ^N ' , , - 

xai ἐπὶ τοῦ ποιεῖν τὸ μὴ ποιεῖν, ἐπειδὴ περὶ πάσης δυνάμεως εἰπεῖν 
^ ΄ ΄ σ - « 

βουλόμεϑα. οὐ neg δὲ δυνάμει πάντως ἕπεται ἀδυναμία. δεῖ δὲ xal 

τὴν χαταγραφὴν αὐτῶν οὕτως ποιεῖσϑαι χαὶ τῶν ἀποφάσεων" 

δύναται ποιεῖν οὐ δύναται ποιεῖν 

15 δύναται πάσχειν o0 δύναται πάσχειν 

δύναται μὴ πάσχειν οὐ δύναται μὴ πάσχειν 
χατάφασις ἀπόφασις 

E 

διὰ ταῦτα τοίνυν χαὶ αὐτὸς τὸ τριττὸν τοῦτο τῆς δυνάμεως εἶδος παρα- 90 

δίδωσι, χαὶ τὴν μὲν τοῦ ποιεῖν λέγων οἷον πυχτιχοὶ ἣ δρομιχοὶ λέ- 

90 γονται οὐ τῷ διαχεῖσϑαί πως ἀλλὰ τῷ δύναμιν ἔχειν φυσιχὴν n 

τοῦ ποιῆσαί τι ῥᾳδίως (ἐνταῦϑα ἣ τοῦ ποιεῖν δύναμις). ὑγιεινοὶ δὲ 
δύναμιν ἔχειν φυσιχὴν τοῦ μηδὲν πάσχειν ὑπὸ τῶν 25 

αδίως (ἰδοὺ xal τὸ δεύτερον), νοσώδεις δὲ τῷ ἀδυνα- 

υἱαν ἔχειν φυσιχὴν τοῦ μηδὲν πάσχειν ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν τυχύν- 
τον)" oi μὲν γὰρ νοσώδεις δύναμιν “ἔχουσι τοῦ πάσχειν τῷ σι εὶ eg x RS ( v 

1 
S3 c c IR] cl e^ c1 [«] c o - ς 

΄ ^ , ^* — Ἁ ^N € Ἁ ^ 5 ΄ 

τι ῥᾳδίως, ἀδυναμίαν ὃὲ τοῦ μὴ πάσχειν, ot ὃὲ | ὑγιεινοὶ τὸ ἀνάπαλιν. Mir 
ἀχριβῶς δὲ εἶπεν ὑπὸ τῶν τυχόντων τὰ ὑγιεινὰ μὴ πάσχειν, οἷον ὑπὸ 

"^ ' 

00 * πάϑοι γὰρ dv ὑπὸ ξίφους ἢ πυρὸς ἢ ἄλλου τινὸς , , 

χαύματος T, ἀνέμο 

] ἡ ἀρετή F χαὶ τὸ ϑεῖον ἃ 2 οὐ] οὐδὲν F 9 τὴν om. C 4 fj piv] ἡμῖν F 

ὃ παρὰ] περὶ C 6 μόνον om. C 6. ἡ μέρος τῆς àvtto. coll. € 1 ἐδείξαμεν] 

p. 145,8 9 τὸ ἕτερον τὸ C ll ἐπειδὴ --- εἰπεῖν om. F 12. 19 δὲ xai τὴν] γὰρ C 

19 ἀντιφάσεων C 14 supra flguram add. ««xacáaete οἱ ἀποφάσεις (κατάφασις et ἀπόφασις 

infra om.), atque in diagonalibus add. ὑγιεινοί — νοσώδεις ἃ 15. 16 ob δύναται π. et οὐ 

δύναται μὴ m. inter se commutavit C 11 «à μὲν κατάφασις τὰ δὲ ἀπόφασις C 

18 τὸ post τοῦτο transponas τρίτον C εἶδος τοῦτο τῆς ὃ. coll. C 18. 19 ἡμῖν 

zapab. C 19 oiov πυχτ.] πυχτ. γὰρ Fa 19. 20 λέγονται post πως coll. Arist. 

20 φυσιχὴν om. Fa 2] ἐνταῦϑα — δύναμις om. C 22. 29 ὑπὸ τῶν X 

coll. C 25 ῥαδίως om. F i69) — δεύτερον om. C 24 μιηδὲν] μὴ F: om. c pi 

om. Fa 24. 25 clEpesn Arist. verba continuat usque ad αὐτοῦ τούτου (21) C 

25 ἐνταῦϑα τὸ τρίτον] ᾿Ιδοὺ χαὶ τὸ δεύτερον εἶδος δείχνυσιν ἐν τῶ εἰπεῖν: πυχτιχοὶ ἢ ὃρο- 
dv 

μικοὶ λέγονται, ὡσαύτως χαὶ ὑγιεινοὶ λέγονται τῷ δύναμιν ἔχειν φυσιχὴν τοῦ μηδὲν ὑπὸ τῶν 

τυχόντων πάσχειν ῥαδίως. χαὶ τὸ τρίτον δὲ ἐν τῷ εἰπεῖν: νοσώδεις δὲ τῶ ἀδυναμίαν ἔχειν 

φυσιχὴν τοῦ ῥαδίως πάσχειν ὑπὸ τῶν τυχόντων C ante πάσχειν add. μὴ F 

26 «t om. ἃ 28 post ἀνέμου add. 7, ἁπλῶς ἀφ᾽ ὧν οὐ πέφυχε πάσχειν τὰ 
t , 

ὑγιεινά a 
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, AJ CN FN "^ » e m - r *5* 

τοιούτου. τὰ δὲ νοσώδη δύναμιν ἔχει ὑπὸ τῶν τυχόντων πάσχειν, ἀδυνα- lllr 

píay 0€ μὴ πάσχειν. 6 

p.9a2294 Ὁμοίως δὲ τούτοις xat τὸ σχληρὸν xal τὸ μαλαχόν. 
V 

NR! MSN ᾿ » ^A - a € Ns, ^ - ^ ΄ ^ 

Τὸ μὲν γὰρ ἔχει δύναμιν τοῦ μὴ ῥαδίως διαιρεῖσθαι, ἀδυναμίαν δὲ 

αὐτοῦ τούτου, τὸ δὲ μαλαχὸν τοῦ μὲν διαιρεῖσϑαι ῥαδίως δύναμιν ἔχει, [54] 

ἀδυναμίαν O& τοῦ μὴ διαιρεῖσθαι. , 10 

Ρ. 9128. Τρίτον δὲ γένος ποιότητος παϑητιχαὶ ποιότητες xal 

Γένος πάλιν εἶπεν ἀντὶ τοῦ εἶδος. τοῦτο δὲ τετραχῶς ϑεωρεῖται: ἣ 
10 γὰρ παϑητιχὴ ποιότης ἢ παντὶ τῷ εἴδει πάρεστιν, ὡς πάσῃ χιόνι τὸ 

Àeuxóv, ἢ οὐ παντί, φυσιχῶς μέντοι xal ἐχ γενετῆς, ὡς τοῖς Αἰϑίοψι τὸ 

μέλαν. χαὶ εἰ παντί, T, συμπληρωτιχή ἐστι τοῦ ὑποχειμένου 7, οὐχί" 

συμπληρωτιχὴ μὲν ὡς τῆς χιόνος ἣ λευχότης xal ἢ ψυχρότης καὶ τοῦ 

πυρὸς ἣ ϑερμότης xai T ξηρότης, οὐ συμπληρωτιχὴ ὃὲ ὡς ἣ τῶν lll» 
15 χοράχων μελανία xal T, τῶν χύχνων λευχσ της: o0 γὰρ συμπληροῖ τὸν 

χόραχα TY, μελανία, ὡς πολλάχις ONE διότι τῶν πτερῶν ἀφαιρεϑεὶς 5 

μέλας μὲν οὐχέτι ἐστί, χόραξ δὲ οὐδὲν ἧττόν ἐστι. xal ἄλλως ἐπειδὴ 
μηδὲ ἐν τῷ δρισμῷ αὐτῶν παραλαμβάνομεν τὰς τοιαύτας τῶν ποιοτήτων 

διαφοράς, εἰ μή xou δι’ ἀπορίαν πολλάχις τῶν οὐσιωδῶν διαφορῶν" 

20 οὐδὲν γὰρ ϑαυμαστὸν ἀνθρώπους ὄντας μὴ ἐπὶ πάντων εὑρίσχειν τὰς 
οὐσιώδεις διαφορὰς χαὶ διὰ τοῦτο ἀναγχάζεσϑαι ἀπὸ τῶν τοιούτων τὰ 10 

πράγματα χαραχτηρίζειν. εἰ τοίνυν παντὶ τῷ εἴδει ὑπάρχει χαὶ συμπλη- 
peu εἴη, λέγεται παϑητιχὴ ποιότης ὡς παάϑος ἐμποιοῦσα περὶ τὴν 
αἴσϑησιν τὴν ἡμετέραν, εἰ δὲ παντὶ μὲν τῷ εἴδει pues E Cue 

35 τιχὴ 0& εἴη, λέγεται παϑητιχὴ ποιότης ὡς ἀπὸ πάϑους ἐγγινομένη. εἰ δὲ 15 
f , , 3 μὴ παντὶ τῷ εἴδει Don Trot πολυχρόνιός ἐστιν ἣ ὀλιγοχρόνιος" εἰ 

AM 
piv οὖν μὴ παντὶ ὑπάρχει εἴη δὲ πολυχρόνιος, πάλιν λέγεται παϑητιχὶ 

ποιότης ὡς ἀπὸ iugum m ὡς ἣ ἐν ζωμῷ γλυχύτης xol T, ix 20 
s Ü ὃὲ μὴ παντὶ τ εἴδει ὑπάρχουσα 

LI - 
γενετῆς τ χαὶ τ eee € 

30 ὀλιγοχρόνιος εἴη, si μὲν μὴ ῥαδίως ἀποχαϑισταῖτο μηδὲ εὐαπόβλητος εἴη, 

2 τοῦ μὴ ἃ 4 δύν. ἔχει coll. C 5 post τούτου add. τοῦ Ottpeiodat C 6 τοῦ om. F 
9 γένος δὲ ἃ εἴδους ἃ post εἶδος add. ex Marce. 211 εἰ δὲ ὑπάρχουσιν εἴδη τῆς 

ποιότητος ταῦτα, πῶς γένη αὐτὰ ἐκάλεσε; διὰ τὸ ἔχειν καὶ αὐτὰ ἕτερα εἴδη ὑποχάτω αὐτῶν 

χαὶ εἶναι ἐκείνων γένη ἃ 14 post ξηρότης add. ex Mare. 217 ὃν γὰρ λόγον ἔχει ἕξις 

πρὸς παϑητιχὴν ποιότητα χαὶ διάϑεσις πρὸς πάϑος, τοῦτον χαὶ λευχὸν πρὸς ψυχρόν: διαχρι- 

τιχὰ γὰρ ἄμφω xol μέλαν πρὸς Üeppóv* συγχριτιχὰ γάρ. οὐ μέντοι ταὐτά ἐστι ταῦτα ἃ 

16 ὡς πολλάχις εἴρηται om. C (relegare videtur ad Porph. Isag. comm.) 17 οὐκ 
ἔστιν ἔτι Ca 20 ἐξευρίσχειν ἃ 22 τῷ εἴδει] ἔδει F 25 post ἐγγιν. add. 

ὡς ἡ τῶν χοράχων μελανία a 20 ἤτοῇ ἢ C 21 ὑπάρχει om. F 28 «xai ἡ] 

9?F 29. 30 ὑπάρχει ὀλιγοχρόνιος δὲ a 30 ἀποχαϑίστοιτο F 

105 
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[4 * ' , j [4 e - , 

τὸ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀναφερόμενον, ὡς T, £x μαχρᾶς νόσου lllv 
Ld , - 

ἐγγινομένη dü&, εἰ ὃὲ εὐαπόβλητος 25 
λέγεται πάϑος 
ὠχρίασις T, T, ἐκ πολλοῦ χειμῶνος 

εἴη xal ῥᾳδίως xal παραχρῆμα ἀποκαϑισταῖτο, λέγεται πάϑος τὸ ὑπὸ τὸ 

πάσχειν ἀναφερόμενον, ὡς ἢ ὠχρότης f, διὰ Φῦβον ἄχαιρον T, f QU αἰδῶ 

5 ἐρυϑρότης: ποιότητας γὰρ ὁ ᾿Αριστοτέλης οὐχ ἀξιοῖ χαλεῖν τὰ τοιαῦτα, 

ὅτι μὴ παρωνύμως ἀπ’ αὐτῶν λέγονται οἱ μετέχοντες. πάλιν ὃὲ ἢ χατα- 80 

ἱραφὴ εὐσύνοπτον | ποιήσει τὴν διαίρεσιν" 112: 

$ παϑητιχὴ ποιότης 

jr SIT NE 

ἢ παντὶ τῷ εἴδει ὑπάρχ ἢ οὐ παντί 

5 συμπλωρητική ἢ (οὖ) συμπλη- ἢ πολυχρόνιός ἢ ὀλιγοχρόνιος 

ἐστι τοῦ ὕποχε- ρωτιχή᾽ παϑη- v πάλιν πα- bue τσ. 

μένου: παϑητι- τικὴ ποιότηςῶς ϑητιχὴ ποιότης ἣ δυσαπό- 7, εὐαπό- 

χὴ ποιότης ὡς ἀπὸ πάϑους ἐγ. ὡς ἀπὸ πᾶ- βλητος" βλητος * 

πάϑος ἐμποιοῦσα γινομένη ὡς ἢ ϑοὺς ἐγγινο- πάϑος τὸ πάϑος τὸ 

περὶ τὴν αἴσθϑη: τῶν χοράχων μένη ὡς f| ἐκ ὑπὸ τὴν ὑπὸ τὸ 

σιν τὴν ἡμετέραν μελανία γενετῆς ὠχρί- ποιότητα πάσχειν 

(ὡς) ἢ τοῦ πυρὸς ασις ἀναφερόμε- ἀναφερύ- 
ϑερμότης γον ὡς 1, 

ἐχ μαχρᾶς 

νόσου ὦ- 

χρίασις 

μενον ὡς 

ἢ δι᾿ ai- 
^ A 

60 ερυ- 

ϑρότης 

Ταῦτα E τὰ τέσσαρα τῶν παϑητιχῶν RE ων εἴδη οὐ Do περὶ 
σῶμα ϑεωρεῖται, ἀλλὰ xai περὶ ψυχήν" εἰ γάρ τις ἕξιν ἀρίστην ἔχει εἰς 
j M 

^ 

ὶ 

10 ἐπιστηυονιχὴν 7, ἁπλῶς εἰ ic λογιχὴν ϑεωρίαν, Cm dy τὸ τοιοῦτον παϑη- 5 
' 

τιχὴ ποιότης ὡς πάϑος ἐμποιοῦσα περὶ τὴν αἴσϑησιν τὴν χαὶ 
9 

00 

ἢ τοιαύτη ἕξις τῆς οὐσίας s Ψυχῆς. 

ἡμετέραν 

ὡς ἀπὸ πάϑους ἐγγινομένη, διότι συμπληρωτιχή ἐστι χαὶ τελειωτιχὴ 
, CN - Ἃ ΕἾ »y máUoc OE ποιεῖ περὶ τὴν αἴσϑησιν, 

2 ἡ om. ἃ ἐγγεν. F 9 ῥᾳδίως x«i om. C; καὶ om. F ἀποχαϑίστοι- 
το F 4 ὠχρίασις ἃ ἡ (alt.) om. F 5 γὰρ] δὲ C χαλ.] mot- 

ev F 6 oi μετέχοντες om. F ' figuram recepi ex F, nisi quod ὡς ante 7, τοῦ 

πυρός et ob ante συμπλ. (alt.) inserui et éyytvop. utrobique pro ἐγγέενομ.. scripsi: verba 

za τιχὴ ποιότης 7 παντὶ τῷ εἴδει ὑπάρχει ἢ οὐ παντὶ. καὶ ἡ ἐν παντὶ αὕτη 

καὶ ἡ ἐν οὐ παντὶ ἢ πολυχρόνιος 
continua 7 

συμπληρωτική ἐστι τοῦ ὑποχειμένου ἢ ob συμπληρωτιχή. 
παϑητιχὴ ποιότης ὡς πάϑος ἐμ- 

/ 3 ϑερμότης. παϑητιχὴ 
, * t * 

πάϑος τὸ ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀναφερόμενον 

ἢ ὀλιγοχρόνιος. T, χαϑεξῆς δυσαπόβλητος ἢ εὐαπόβλητος ] ἡλιγογρώνιος, C φῆ ς Samo f TO DAT S. 

ποιοῦσα περὶ τὴν αἴσϑησιν τὴν ἡμετέραν ὡς 1 τοῦ πυρὸς ποιότης ὡς 

ἀπὸ πάϑους ἐγγινομένη ὡς ἡ ἐχ γενετῆς ὠχρίασις. 
πάϑος τὸ ὑπὸ τὸ πάσχειν ἀναφερόμενον ὡς T, δι᾿ αἰδῶ 

εἰς scripsi: χαὶ libri 

12 ἐγγινομένην F 

νόσου ὠχρίασις. 
9 τὸ σῶμα et τὴν φυχὴν ἃ 

post λεχϑείη add. εἴη C τοῦτον F 

ἐστιν coll. € 

ὡς 7| ἐκ pw*püc 

ἐρυϑρότης C: om. a 

10 ἢ om. Ca 

χαὶ τελ. 
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οὐ τὴν σωματοειδῆ δῆλον, ἀλλὰ τὴν ϑείαν ΞΕ xai λογιχήν" λεγόμεϑα 118 

γοῦν αἰσϑάνεσϑαι λόγων xol ὕβρεων, χατὰ ψυχὴν δηλονότι xai ob χατὰ τι 

τὰς σωματιχὰς αἰσϑήσεις. τοὺς δὲ xaxd τινα χρᾶσιν σωματιχὴν ψμανιχοὺς 

ἢ ὀργίλους 7, τινας τοιούτους εἴποι ἄν τις παϑητιχὴν ἔχειν ποιότητα ὡς 
5 ἀπὸ πάϑους ἐγγινομένην, τοὺς ὃξ διὰ νόσον τοιούτους γενομένους πάϑος 15 

ἔχειν τὸ ὑπὸ τὴν ποιότητα Ἐπ πημτ c τοὺς δὲ διά τινα περίστασιν 
Y : : - 

ἐχ συναρπαγῆς ὀργισθέντας ἤ τι τοιοῦτον παϑόντας εἴποιμεν πάϑος ἔχειν 

τὸ ὑπὸ τὸ πάσχειν ἀναφερόμενον. δῆλον ὃξ Oct χαταχρώμενοι τοῖς ὀνό- 
, 

ΐ μασι ταῦτά φαμεν, ἐπεί τοί "s χυρίως ὑπὸ τὴν ἕξιν xai τὴν διάϑεσιν 20 

10 ταῦτα πάντα ἀνάγεται. 
Ed ^N » EC , ' ME iJ UJ —- ^ Διχῶς δὲ ἐχληπτέον τὰς παϑητιχὰς τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ τὸ 

ὑποχείμενον πεπονθέναι χαὶ ἀπὸ πάϑους αὐτῷ ποιότητα τινα ἐγγενέσϑαι 
b/4 b , - 

παϑητιχὴν ποιότητα λέγεται ἔχειν T, ἀπὸ τοῦ τὴν αἰσϑησιν ἡμῶν πάσχειν 25 

χατὰ τὴν τούτων τῶν ποιοτήτων ἀντίληψιν, δὐτὰς δὲ μὴ χατὰ πάϑος 
e 3 . 

15 ἐγγενέσϑαι, ot; dv ὑπάρχωσιν, ἀλλὰ φυσιχῶς, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πυρός" οὐ 
—- ΄ , 

γὰρ χατὰ πάϑος τς τῷ πυρὶ 7, ϑερμότης: οὐσιωδῶς γὰρ ὑπάρχει 
-" 5 [2 —- - ^ 

αὐτῷ xai εἰδοποιὸς αὐτοῦ ἐστιν. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ τῆς τοῦ μέλιτος γλυχύ- 30 
"^W b —- , , — e 

τητος ἔχει T| τῆς ἐν χιόνι λευχότητος | χαὶ τῶν τοιούτων. ἣ μέντοι [12ν 
^ P 3 ΄ , Y ^ B 

λευχὴ σὰρξ ἀπὸ πάϑους τὴν λευχότητα ἔχει. συμβέβηχε γὰρ τὸ λευχὸν 
e s 9 5^ Ἁ 5 M 5 ΄ , 

ὑπάρχει οὐδὲ εἰδοποιὸν αὐτῇ ἐστιν. ὡσαύ- 
τως χαὶ ἐπὶ τοῦ μέλανος ἐροῦμεν χαὶ ἐπὶ τοῦ γλυχέος ζωμοῦ χαὶ τῶν ὅ 

τοιούτων. πάσχει μὲν οὖν χα 
, M , bl M LI , 5 € ^ 

'epov ἔστιν ἔπι τούτων τὸ ἀπὸ πάϑους ξγγξνξ σϑαι αὖτ τοῖς λέγε ν ἯΙ τὸ 

(Bu Qu 7 UP 
, ^N , 

τούτων T αἴσϑησις, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χυριώ- 

^ M n —- , ^- 

παᾶῦϑος ἐμποιεῖν, διὰ τὸ προηγουμένως τοῦτο αὐτοῖς ὑπάρχειν δευτέρως ὃ 
M ^ ΄ P) - S^ EN - , S S A ? , 2:9 7e ^ 25 χαὶ τὸ πάϑος ἐμποιεῖν, ἀπὸ τοῦ χυριωτέρου αὐτὰ ἐχαλέσαμεν" ἐφ᾽ ὧν γάρ 10 

4 
! 

€ »v y 

ἐστιν ἄμφω, ἐπὶ τούτων ἄμεινόν ἐστιν ἴσως ἀπὸ τοῦ χυριωτέρου τὴν ἐπί- 
- - , , [Ὁ - M rm 2 - ^ 

χλησιν τῆς παϑητιχῇς ποιότητος γίνεσϑαι. xol ἐπὶ τοῦ μέλιτος οὖν ἐπειδὴ 
D 5 , 9 P] M , $ € , * ^ ^ x 3 ων ἢ γλυχύτης οὐχ ἀπὸ πάϑους αὐτῷ γίνεται Capo χτηριστιχὴ γάρ ἐστιν αὐτοῦ), 
διὰ τοῦτο ἀπὸ τοῦ τῇ αἰσϑήσει πάϑος αὐτὴν ἐμποιεῖν παϑητιχὴ ποιότης 1 

80 λέγεται. | 

1 an δηλονότι" (cf. Arist. Pol. p. 1312218) 2 γοῦν] γὰρ C: οὖν F «aca (alt.) 

om. € ὃ. 4 ὀργ. ἢ pav. coll. F  eixotpev ἂν ἃ 8 πάσχειν] πάϑος F 

8. 9 ὀνόμασι] τοιούτοις F 9 τὴν (alt) om. C 10 ἀνάγονται πάντα C: ἀνάγεται 

πάντα ἃ 11 παϑητ. ταύτας C γὰρ om. F 11. 12 τὸ ozoxstp.] ὑποχειμένου F 

15 ἐγγίνεσϑαι C ὑπάρχουσι F 16 χατὰ πάϑος γὰρ coll. C ἐγγίνεται C: ἐγεγόνει ἃ 

16. 11 αὐτῷ ὑπ. coll. ἃ 19 ἔχει τὴν Àeux. coll. F 19. 90 αὐτῇ τὸ À. coll. ἃ 

20 ὑπάρχοι F 20. 21 ὡσαύτως δὲ ἃ 21. 22 ante τῶν τ. add. ἐπὶ F 

22 τοὶ Ust τούτοις C 24 τὸ] τοῦτο Ca ὑπάρχει ἃ 25, 26 αὐτὰ --- χυριω- 

τέρου om. Fa 21 φαμὲν γίνεσθαι F pu. σϑαι ante τῆς πα. coll. C 28 γάρ] 

δὲ F 29 τῇ om. F αὐτὴν πάϑος coll. 90 post λέγεται add. ex Mare. 217 

παϑητιχαὶ δὲ ποιότητες λέγονται. ἣ παϑητιχὴ ποιότης διχῶς: ἣ ἐν ψυχῇ 7| £v σώματι. ἡ 
ἐχ ἐν ψυχῇ ἢ παντὶ τῷ εἴδει, ὡς τοῖς λέουσιν ὁ ϑυμός, 7 τισί, καὶ 7| ἀπὸ πάϑους τινὸς 

; 

v -Ε; 

γενέσεως, ὡς ἧ μανία, Tj, ἀπὸ συμπτώυατος, ὡς οἱ πανοῦργοι. «ai Tj ἐν σώματι 7| παντὶ τ 

εἴδει ὑπάρχει, ὡς τῇ χιόνι ἡ λευχότης, ἢ τισί. καὶ ἢ ἀπὸ πάϑους τινός ἐστιν ἐκ γενέσεως, ὡς 
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ρ.9}}1 Ὅτι μὲν οὖν γίνονται διὰ πάϑος πολλαὶ μεταβολαὶ 1l3r 

χρωμάτων, δῆλον. 

Εἰπὼν τὰ χρώματα παϑητικὰς ποιότητας εἶναι τῷ ἀπὸ πάϑους 25 
3 , ΄ ΄ e » 

ἐγγίνεσϑαι αὐτάς, χατασχευάζει xal δείχνυσιν οὕτως ἔχον. | 

5 p. 9019 Ὅσα μὲν οὖν τῶν τοιούτων συμπτωμάτων. 113» 

[YN , , 2' * NON Ἀ » ^6 E E 

Τὰ χρώματα συμπτώματα εἶπεν εἶναι διὰ τὸ ἄλλοις πάϑεσιν ἐπι- 25 
, ΄ mX Ἢ - σ e PIS , y M , B - 

συυβαίνειν, ὡς τῇ μαχρᾷ νόσῳ ἕπεται ἢ ὠχρίασις. ἔστι δὲ xat τι χρῶμα 
5 -—— [4 Ν M € , bil € - , x M hl 3 ' - 

οὐσιῶδες, ὡς τὸ λευχὸν τῷ ψιμμυϑίῳ ἣ τῇ χιόνι xat τὸ ἐρυϑρὸν τῷ 

αἵματι χαὶ τὸ μέλαν ἐν τῷ τῆς σηπίας χυμῷ. 

s; “Ὁμοίως γὰρ ποιοὶ κατὰ ταύτας λεγόμεϑα 10 p. 9»27 Uwotos γαρ ποιοὶ χατ ταῦτας ἱιξεγομε ; 

5 “ἣν 

Ποιότης x«W ἣν ποιοί τινες εἶναι λέγονται" εἰ οὖν οὐ λέγονται ποιοὶ 80 
, —— 

ς 

ἀπὸ τῶν εὐαποβλήτων πα[ϑῶν, δῆλον ὅτι οὐδὲ ποιότητες ταῦτα λέγονται. 114: 

, 

DX 4) , Sx , ^ M ^ MJ ^ A Ü Ἢ 

p. 9089 μοίως δὲ τούτοις xai χατὰ τὴν ψυχὴν παϑητιχαὶ 
ποιότητες χαὶ πάϑη λέγονται. 

5 , A 3l ^ - QE n e € ' , R 

15 (Οὐ μόνον γὰρ περὶ τὸ σῶμα ϑεωροῦνται αἱ παϑητιχαὶ ποιότητες χαὶ 
, ^*^ A A ^ ^ Ae 

τὰ πάϑη, ἀλλὰ xoi περὶ τὴν ψυχὴν. 

^ 
τοῖς αἰϑίοψιν ἡ μελανία, ἢ οὐκ ἀπὸ γενέσεως, ἀλλ᾽ ὕστερον ἀπὸ πάϑους ἐγένετο. τοῦτο δὲ 
διχῶς" 7| πάϑος ἐμποιεῖ, ὡς ὁ πυρετός, ἢ οὐκ ἐμποιεῖ, ὡς ἡ ὠχρότης. λευχότης δὲ xol 

μελανία καὶ αἱ ἄλλαι χροιαὶ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς εἰρημένοις. οὐ ποιοῦσι φησὶ πάϑος παρ- 

ὦνυμον ἑαυταῖς: οὐ γὰρ λευχαίνεται ὁ λευχὸν ὁρῶν, ὡς γλυχάζεται xoi ϑερμαίνεται ὁ γλυ- 

og χαὶ ϑερμοῦ ἀντιλαμβανόμενος. εἰ ἔστι δὲ παϑητιχὴ ποιότης T) λευχότης καὶ μελανία, 

ποίου πάϑους ἐγένετο καὶ τί πάϑος ἐμποιεῖ; | μὲν λευχότης ἀπὸ πάϑους ἐστὶ ψυχροῦ, ἡ 

& μελανία ϑερμοῦ. ποιοῦσι δὲ πάϑη οὐ περὶ τὸν ἔχοντα, ἀλλὰ περὶ τὴν ὄψιν τοῦ ὁρῶντος. 

ἡ μὲν γὰρ διαχρίνει τὴν ὄψιν, ἣ δὲ συγχρίνει ἃ 1 πάϑους CF 9 παϑητιχὴν 

ποιότητα C τῷ] τὸ F 4 post ἔχον add. ex Mare. 2117 οἱ φοβηϑέντες γάρ φησιν 

ὠχριῶσι τοῦ φιλίου αἵματος τῇ φύσει χαταφεύγοντος ἐπὶ τὴν οἰχείαν πηγὴν τὴν χαρδίαν ὡς 

ἀχρόπολιν ἰσχυρὰν τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς χαὶ διὰ τοῦτο τελευταίαν πάντων φϑειρομένην. εἰ 

ct γὰρ καὶ τὰ χαρδιουλχούμενα ζῇ χαὶ δύο χαὶ τρεῖς ἡμέρας, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔχειν τὰς ἀρτηρίας 

ἀπ᾿ αὐτῆς οὔσας. μία δὲ χράσις ποιεῖ χαὶ τὸ πρὸς χαιρὸν ὠχρὸν xol τὸ ἐχ γενετῆς. ἐνδείᾳ 

γὰρ αἵματος γίνεται, ὥσπερ πλεονεξίᾳ αἵματος χαὶ τὸ ἐχ γενετῆς ἐρυϑρὸν ποιεῖ καὶ τὸ πρόσ- 

χαῖρον. αἰδουμένη γὰρ 1, φύσις προβλήματι τῷ φιλίῳ ἑαυτῇ χέχρηται, δίχην τῶν ἐπιτεϑέντων 

τὰς γεῖρας τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἵνα μὴ ϑεάσωνται ἅ μὴ δεῖ, μονονοὺ διδοῦσα λέγειν ἡμῖν τὸ Πάν- 

τῶν δὲ μάλιστα αἰσχύνεο σαυτόν ἃ 5 οὖν om. F (7 ὠχριότης F 8 cà dp. 

τὸ À. coll. F Ψυμμιϑίω C 10. 15 γάρ φησι a 10 «oi χατὰ ἃ 11 ποιό- 

τῆς δὲ Fa 13 τὴν om. F 14 λέγεται Arist. 15. 16 at et τὰ om. a 
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V -» 5 - 
ρ.9υ8ῦ Oca τε γὰρ ἐν τῇ γενέσει εὐθὺς ἀπό τινων παϑῶν 114 - 

δυσχινήτων γεγένηται, ποιότητες λέγονται. n 

a ΄ - ΄ ΄ hl - H 

ὥσπερ yàp ἢ ἐν τῷ Αἰϑίοπι μελανία ἐκ γενετῆς οὖσα παϑητικὴ 

ποιότης λέγεται, οὕτως xal ἢ ἐχ γενετῆς ἔχστασις xal ἢ ὀργὴ mold, 
5 ποιότης λέγεται. 

^ 
p.102 ᾿Ομοίως δὲ xal ὅσαι ἄλλαι ἐχατάσεις μὴ φυσιχαί, ἀλλ᾽ 

ἀπό τινων ἄλλων συμπτωμάτων γεγένηνται. 16 

ldhw ὥσπερ ἢ ἀπὸ μαχρᾶς νόσου γενομένη ἄχροια λέγεται παϑη- 25 

τιχὴ ποιότης, οὕτως xal 7, ἀπό τινος συμπτώματος ἔχστασις ἢ ἄλλο τι 

10 τοιοῦτων παϑητιχὴ ποιότης λέγεται 

p.10212 Τέταρτον δὲ γένος ποιότητος σχῆμα τε xal fj περὶ 114ν 

ἔἕχαστον ὑπάρχουσα μορφή. 

Τέταρτον τοῦτο εἶδος ποιότητος. γένος 0E πάλιν φησὶν ἀντὶ τοῦ 10 
εἶδος. ἔστι ὃὲ σχῆμα χαὶ μορφή. ἐπὶ πλέον δὲ τὸ σχῆμα τῆς μορφῆς" 

15 πᾶσα γὰρ μορφὴ χαὶ σχῆμα xoi μορφὴν ἔχει, οὐ πᾶν δὲ τὸ ἔχον σχῆνα 
χαὶ μορφὴν ἔχει. διὰ τοῦτο γὰρ προέταξε τὸ σχῆμα τῆς μορφῆς, 

ἣν , M € 7 3*5 ^N Y p cr Ν Y - 3 χυριώτερον x«i χαϑολιχώτερον. ἐλέγετο ὃὲ χαὶ πρώην ὅτι τὸ μὲν σχῆμα 16 
A ' , Ls € A -» δὰ ΄ ^N ' ἐπ ὶ eu πῇ ἐπὶ ἀψύχων ϑεωρεῖται 7| φανταστῶν, f, δὲ μορφὴ ἐπὶ ἐμψύχων feo q φυσι- 

χῶν, xai ὅτι εἰ xol ἐπὶ ἀψύχων ποτὲ « ποτ. τὸ τῆς μορφῆς ὄνομα, 

20 πρῶ ΟΠ δ iUd τοῦτο dust uen διὰ τὸ pigeon εἶναι τῶν ἐμψύχων. 
χαὶ ταῦτα δὲ pv: τες εἰχότως, ἐπειδὴ διάχεινταί πως χατὰ ταῦτα τὰ 90 

υξτέχοντα xul ἀπ᾿ αὐτῶν ὀνομάζεται. 

l cc om. Arist. 2 qe. δυσχ. coll. à γεγένηνται Fa 4 xai (prius) om. € 

xai ἡ] ἣ Fa 6 ἄλλαι om. Arist. τ ἄλλων om. F 8 ὥσπερ a Ammon.: ὡς CF 

dy pow) ὠχρία € 9 ποιότης ἐστίν (λέγεται om.) C 10 post λέγεται add. ex Mare. 217 
L “Ὅσα δὲ ἀπὸ ῥᾳδίως διαλυομένων καὶ ταχὺ ἀποκαϑισταμένων γίγνεται, nd) λέγεται, ποιότητες δ᾽ 

οὔ. ὁ οὖν λέγονται ποιοί τινες χατὰ ταύτας ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐπιδέχονται τὸν ὅρον τῆς ποιότη- 
τος, χαὶ ποιοὶ χατ᾽ αὐτὰς λέγονται οἱ μετασχόντες. οὐ γὰρ ἐρυϑρίας 7| ὠχρίας ὁ ἐν τῷ 

χαιρῷ μόνῳ τῆς αἰδοῦς ἢ τοῦ δέους ἐρυϑρὸς 7, ὠχρὸς γεγονώς. οὐ λέγονται δέ, ἐπειδὴ οὐδὲ 

ἀναμένει τὴν προσηγορίαν T μεταβολή, ἀλλ᾽ ἀνάγεται τὰ πάϑη ταῦτα ὑπὸ τὸ πάσχειν. ἠρυ- 

ϑριακέναι γὰρ καὶ ὠχριαχέναι μόνον λέγεται xai πεπονϑέναι τι, ἅπερ ἐστὶ πάσχειν. τὰ δὲ 

αὐτὰ xal ἐν Ψυχῇ φησιν. οὐ γὰρ ὀργίλος ὁ ἐν τῷ λυπεῖσθαι μόνον m σϑείς ἃ 

13 τῆς ποιότ. C 14 εἴδους C 16 γὰρ om. C 11 ἐλέγετο] p. 197,20 sq. 

18 ϑεωρεῖται --- ἐμψύχων om. F 19 ποτὲ φέρ.] πολλάχις φέρεται C 20 pt 

papa ἃ τῶν om, F 2] εἰχότες C 
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eo 

p.10212 Ἔτι δὲ πρὸς τούτ 
ούτοις ὅμοιόν ἐστι. 

) , , M ^ - 

Απὸ γὰρ εὐϑύτητος EG: εὐϑεῖα γραμμὴ λέγεται, ἀπὸ δὲ τῆς 

χαυπυλότητος ἢ πο χαὶ ἔστι πάϑη τῆς γραμμῆς f, εὐϑύτης xoi ἢ 

οις εὐϑύτ Pus xai χαμπυλότης, xal εἴ 1145 

τον, ' [r4 ΄ , Y 

χαμπυλότης᾽ ἰστέον γὰρ ὅτι τεσσάρων τούτων ὄντων ἐφεξῆς ἀλλήλοις, τοῦ 30 
3 EU - 

ΝΞ ^ 4 , M ^N 

ἐς ὃν οὔτε πάϑος ἀνεδέξατο οὔτε σχῆμα, πολλῷ δὲ 
^ ΄ M v ^ , ^ , 

πλέον οὐδὲ μορφήν, ἢ óà γραυμὴ μίαν τχθυσα διάστασιν πάϑος μόνον 
΄» 7 ' , * ' Ἃ *, » - , e ^ 

ἀνεδέξατο (ἢ yàp χαμπύλη ἐστὶν 7| εὐθεῖα 7| εἴ τις ἄλλη λέγεται), ἢ δὲ 

ἐπιφάνεια δύο διαστάσεις ἔχουσα, τήν τε χατὰ uxo; λέγω xal πλάτος, 

ἅ W i] e τῇ 2 
"» 

— o [2 SQ. x Qo [ὩΣ] (ἢ- dv» S c1 o ΠΝ S2 σχῆυα. παάϑη uzy οὖν ἐστι τῆς ἐπιφρανείας- τὸ e h i 

στενόν τε xal τὸ WI σχήματα ὃξ τρίγωνον 7| τετράγωνον xal ὅσα 
ἄς, LE. ' m 2 , € M 

τοιαῦτα" διότι γὰρ πᾶσα ἐπιφάνεια ὑπὸ γραμμῶν περιέχεται (ἐπιφανείας 

γάρ, φησὶν Εὐχλείδης, ipee γραμμαί), διὰ τοῦτο εἰχότως xal UU. 

ἀνεδέξατο: τὰ q(àp σχήματα ἐκ ἡραμμῶν σύγχειται. τὸ μέντοι σῶμα τὰς 
τρεῖς ἔχον διαστάσεις, τήν τε χατὰ μῆχος xal βάϑος xal πλάτος, xol πάϑη 

M ἀνεδέξατο xal ul ατα xal μορφάς" πάϑη μὲν τὸ παχύ τε xal λεπτόν, σχή- 
pax ὃὲ διότι T, χυβικόν ἐστιν T, χυλινδριχὸν 7, τι τοιοῦτον. ἀλλὰ δὴ xol 

' 3 ^r 

μορφὴν ἐπιδέχεται τὸ ἔμψυχον σῶμα. 

b M ' - 

αἱ τὸ πυχνὸν xai τὸ τραχὺ καὶ τὸ λεῖον 
NEA " : v , - 
δόξειε μὲν ἂν ποιόν τι Om uutvsty, ἔοιχε δὲ ἀλλότρια τὰ τοιαῦτα 

i n ? Ἢ 
€ "ἢ , M * , 

σεως" ϑέσιν γάρ τινα μᾶλλον caít- 
y £xáxepov δηλοῦν. | 

-Ὁ 5 

e | σημείου xai τῆς γραμμῆς xat τῆς ἐπιφανείας χαὶ τοῦ σώματος, τὸ libr 

15 

/ , A] ^ , , Ad MJ , ^ A , Α 

Διότι («4p οιἰάχξειται πῶς χατὰ τὴν υσανώσιν Ἢ τὴν πυχνώσιν χαι 115» 
LU 

* , MI , b] - ΄ 

25 τὴν τραχύτητα χαὶ τὴν λειότητα xol ἀπ’ αὐτῶν ὀνομάζεται τὰ μετέχοντα, 5 
ὮΝ,» A Y "A 5 *^ Q* ^N - € M ^ ὍΣ ἢ ^ 

οξαν τινὰ ἔχουσι ποιοτήτων, οὐχ ἀληῦϑες ὃξ τοῦτο, ὑπὸ τὸ χεῖσθαι δὲ 
“ἊΝ *, , ΄ ^ 

μᾶλλον ἀναχϑήσεται: ϑέσιν γάρ τινα σημαίνουσι: πυχνὸν γάρ ἐστιν. οὗ 
MJ , , - e ' ^F € 75 [S M — 

τὰ μόρια Güve[(os χεῖται ὡς μὴ δύνασϑαι δέξασϑαι ἑτερογενὲς σῶμα, 

9 ἰστέον γὰρ om. C γὰρ] δὲ a 1 dre om. C 9 ἐπεδέξ, F 

εἰ] ἡ CF 10 ante πλάτος add. χατὰ C 11 ἐδέξ: C 14 εὐχλ. φησίν coll. Κα 

(cf. Euclidis def. VI) εἰχότως)] ὄντως C 15 σύγκεινται F 11 ἐδέξα- 

το ἃ μορφήν C λεπτόν ex χαλεπόν corr. F 18 χυβιστιχόν C: xovt- 

χόν F 19 post σῶμα add. ex Mare. 211 διὰ τί δὲ προσέϑηχε- καὶ εἴ τι τούτοις 
^i AE tane m. EM : 
ὁμοιόν ἐστι; διὰ τὰ ἄπιρα τὰ μεταξὺ εὐϑέος xal περιφερ 

^2 

μετασχόντα. τρίγωνον γὰρ χαὶ τὸ μετεχόμενον χαὶ μετέχον χαὶ εὐθὺ xal καμπύλον 

ἐλιχοειδές ἃ 21 μὲν om. F )0st ἄν add. φησι F 20 ἑχάτερα θη 
ἕχαστον ἃ 24 χατὰ] περὶ F 35 ὀνομάζονται F 26 ante οὐχ add. φησίν a 

21 ἀναχϑήσονται Fa 28 σῶμα] ὄνομα F 

οὖς περὶ τὸ μᾶλλον xai ἧττον ϑατέρου ΦΕΘΟῸ 

μετέχειν, τουτέστιν ἑλιχοειδῇ πάντα. ποιότητες δὲ ταῦτα δι᾽ αὐτὰς γὰρ ποιά τινα λέγεται 

χαὶ 

Ε: 



PHILOPONI IN CATEGORIARUM ς. 8 [Arist. p. 10216] 153 

U 

μανὸν δὲ τὸ διεστηχότα ἔχον τὰ μόρια ὡς δύνασϑαι δέξασϑαι ἕτερ o 
ax 

[0] τ (o^ DA — --- 
4 

à! p ΄ - ΄ Y , ΄ Y , a 
σῶμα. παλιν λεῖον λέγομεν τὸ ἴσα ἀλλήλοις ἔχον τὰ μόρια xol ἴσως τι 

ἐξεχοντᾷ, τραχὺ δὲ τὸ ἄνισα ἀλλήλοις χατὰ τὰς ἐξοχὰς ἔχον τὰ pópta, 

οἷον λεῖον μὲν τὸ μῆλον (ὁμαλὴ γὰρ τούτου ἐστὶν ἢ ἐπιφάνεια), τραχὺ 

5 δὲ τὸ πρόσωπον, διότι ἐξ ἀνωμάλων xai ἀνίσων σύγχειται μορίων, στό- 15 

ματος χαὶ ῥινὸς χαὶ ὀφθαλμῶν χαὶ τῶν λοιπῶν τῶν μὲν προπετῇ ἐχόνα τῶν 
^^ M , - ^N 5 - Q4 

τὴν θέσιν τῶν Oz χοϊλὴν" οὐχοῦν ὕέεσιν τινὰ μᾶλλον φαίνεται τὰ νόρια 
I x ES Y ' ΝΜ ε 

αὐτῶν δηλοῦντα. χαὶ τὸ μὲν τραχὺ χαὶ τὸ λεῖον ὁμολογουμένως ὑπὸ τὸ 
- € o d REN -{Ἀ0. 34 L. 2 ῬΕ.. ' ὯΝ - 

χεῖσθαι ἀνάγονται διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. μανὸν OZ χαὶ πυχνὸν ἐνταῦϑα 90 
, Y M 55 5 9 - ΄ 5» ᾿ [AE b - € 

10 μόνον ἔλαβε τὸ ἐξ ἐπιτεχνήσεως: τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὑπὸ τὸ χεῖσϑαι 
- 

ἀναγόμενον, oiov εἴ τις τὸν ἱμάντα ἐχτείνας μανὸν ποιήσει: οὐ γὰρ ὅλος 
c Ll E WE P^ , 3 — e Q4 * ^f - ΕΟ 

ὅλου μανοῦται, ἀλλά τινων μορίων αὐτοῦ ἢ ϑέσις ἀμείβεται τῷ μᾶλλον 
, , Y 9 * , 5 £ , v - 

ἀφεστηχέναι ἀλλήλων. παλιν εἴ τις τὴν χεῖρα πληρώσειε χαρύων, τὸ ἐχ 95 
^ — , 

πάντων σῶυα μανὸν λέγεται παρὰ τ υανὸν γὰρ λέγεται τὸ 

ἂν γὰρ νοήσωμεν τὰ χάρυα συν- 
οὶ NEN Y e ΄ E 4 2 

10 prj £V ὧν. ομοιῶς O2 χαὶ XO πυχνον" 

c^ us 

Qu ^ 

(2 x () ) c x QS c 

΄ , ΄ m Y A^ * 
τεϑρυμμένα, τὸ ἐχ πάντων σῶμα πυχνὸν ἔσται. χαὶ πάλιν εἴ τις τὸν 

΄ - , , ^ , t 

πόχον τῶν ἐρίων συνεσφιγμένον xai πεπυχνωμένον διαξαίνων | ἀραιὸν [10 

μᾶάνωσιν T, e TX Nm x ΓΈ τ τα 
ποιήσει, μανὸν λέγομεν. χαὶ ταύτην μὲν τὴν τ 

»1 

πύχνωσιν ὑπὸ τὸ χεῖσϑαι εἰχύότως ἐνταῦϑα ἀνάγει ὡς πρὸς εἰσαγομένους 

20 διαλεγόμενος, διότι χατὰ τὴν τῶν μορίων ϑέσιν T, πυχνὰ T, ἀραιὰ ταῦτα 
λέγονται. οὐχ εἰσὶ δὲ ποιότητες, μήτε φυσιχὴν ἔχοντα τὴν μάνωσιν ἢ 5 

πύχνωσιν μηδὲ ὅλα OU ὅλων T, πυχνὰ ὄντα T, μανά, ἀλλὰ χατὰ μόνην 
τὴν τῶν μορίων ϑέσιν, οὐχὶ δὲ χαὶ αὐτῶν τῶν μορίων ἀναδεξαμένων τὴν 

ὁμοίαν τῷ ὅλῳ μάνωσιν. 

25 Ἔν δὲ τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει ποιότητα εἶναι βούλεται τὴν φυσιχὴν 
; 

i 

μάνωσιν 7T, πύχνωσιν τὴν περὶ Sv xoi τὸ αὐτὸ χαταγινομένην ὑποχείμενον" 10 

οἷον τὸ ὕδωρ φυσιχὴν ἔχον πυχνότητα xul ὅλον δι᾿ ὅλου ἑἕαυτοῦ πυχνὸν 
Ἃ 2X rr 2 ' Sl — 3*1 , χα A ^ τ σοι ὃν ἐὰν ταύτην ἀποβαλὸν ἀραιωϑῇ, ἀὴρ γίνεται, διὸ τὸ ξεστιαῖον ὕδωρ 
ποιήσεις τυχὸν δεχαξεστιαῖον ἀέρα. χαὶ τοῦτο γίνεται οὐχ εἰς μιχρὰ 

80 μόρια τοῦ ὕδατος χαταχερματιζομένου, ὥσπερ εἴ τις χονιορτοῦ τὴν χεῖρα 1 
D 

ó 
πληρώσας ῥίψειεν ἐν E xdi πλεῖστον VOIE τόπον ὃ χονιορτὸς τι 

1. 2 μανὸν ---σῶμα om. F 2 ante ἔχον add. χατὰ τὰς Sip cu, 9 ἀνω- 

μάλλων F 1 éxgatv. C 8 δηλοῦντα a Ammon.: δηλοῦν codd. 

9 ἀνάγεται C 10 μόνον om. C ὑπὸ] ἐπὶ a 11 ὅλως Fa 

12 ἡ ϑέσις αὐτοῦ coll. C τῷ] τὸ ΕἸ 18 ἀφεστῶτα C ἀλλή- 

λοις F πληρώσει C 14 εἶναι] ὄν Ca 15 γὰρ om. F 15. 16 συντεϑη- 

μένα C 16 πυχνὸν] μανὸν F 18 μανὸν λέγομεν Laur. (2,1: om. CFa; sed eicias 

xai (16) — λέγομεν τέχνην F 19 àvz. cix. coll. C 32 ὃ ὅλων] διόλου a: in 

lac. VII litt. om. C μανὰ ὄντα ἢ πυχνὰ coll. C 23 ἀ ADR μένων τὴν in lac. 

VII litt. om. C 24 τῶν ὅλων ἃ 25 ἐν δὲ τῇ Φυσ. ἀχρ.] ΔΕ 9 p. 216530 sq. 

ποιότητας Fa φυσιχὴν in lac. VII litt. om. € 21 ἔχει C πυχν.] ποιότη- 

τα F ἑαυτῶ C 28 διὸ τὸ Paris. 2051: διότι τὸ CF: διότι ἃ ξεστι- 

&iov] ἀραιὸν C 29 δέκα ξέστας ἀέρος a μαχρὰ C 3l ῥίψει Fa 

χαταλάβη F τόπον] ἀέρα C 
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^L € 1 , , - , ' , - u , DJ 
ἐξηπλῶσϑαι τὰ Pop αὐτοῦ, ἐπεὶ εἰ τοῦτο ἦν, ἔδει χαὶ ἡμᾶς εἰς μιχρὰ 116r 

διασχεδαννύντας τὸ ὕδωρ ἀέρα ποιεῖν. εἰ δέ τις εἴποι “ἀλλ᾿ οὐ δυνάμεϑα 
' [1d] ) , M τὸ EM. 

μεῖς εἰς λεπτότατα οὕτω χαταχερματίζειν τὸ ὕδωρ᾽, ἀλλ᾽ εἰ xol μὴ ἔργῳ 20 

C2 S 
S υνάμεϑα, οὐδ᾽ ἂν τῷ λόγῳ ὑποϑώμεϑα, οὐδὲ οὕτως τοῦτο δυνατόν ἐστι: 

Ἂν 5 τὰ γὰρ μόρια πάντως τοῦ ὕδατος ὑδάτιά ἐστι’ τὰ γὰρ μέρη τῷ ὅλῳ 
civ ὅμοια xav οὐσίαν, χαὶ ἐξ ὧν ἕχαστον σύγχειται, εἰς ταῦτα xal δια- [0] co 

λύεται. εἰ οὖν τὸ ὕδωρ ἐχ τῶν ὁμοίων μερῶν σύγχειται ὑδάτων ὄντων 95 
(τὰ γὰρ υέρη, ὡς εἴπομεν, τῷ ὅλῳ ὅμοια), xol εἰς ταῦτα πάντως ἀνα- 
λύομενον μερίζεται. ἔμελλε ὃὲ μηδὲ συνεχὴς εἶναι 6 ἀήρ, ἀλλὰ χεναῖς 

10 χώραις μεταξὺ διαλαμβάνεσϑαι- ἀνάγχη γὰρ T, συνεχῆ εἶναι τὰ μόρια τοῦ 
ὕδατος 7| διῃρῆσϑαι: ἅπτεσθαι γὰρ ἀδύνατον: ἁπτόμενα γὰρ | εὐθὺς 110» 

συνεχῆ γίνεται διὰ τὴν ὑγρότητα. εἰ μὲν οὖν διήρηται, οὐ συνεχὴς ὃ 

ἀήρ, ὅπερ ἐστὶ ψεῦδος χαὶ παρὰ τὴν ἐνάργειαν. εἰ ὃς συνῆπται, ὕδωρ 

ἔσται πάλιν τὸ ὅλον χαὶ οὐχ ἀήρ. ὥστε οὐ χαταχερματιζόμενον τὸ ὕδωρ 
15 ποιεῖ τὸν ἀέρα, ἀλλὰ πάντῃ τρεπόμενον χαὶ ἀλλοιούμενον. ὅτι δὲ ποιότη- 5 

τές εἰσι ταῦτα, σαφῶς TOES ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ Φυσιχῇ λέγει ? 1 i il 

γὰρ ὅτι ὥσπερ τὸ σῶμα ποιοτήτων ὃν δεχτιχὸν μεταβάλλει χατὰ ταύτας 
Q? e c Y 2 € ΖᾺ , X , , , 

χα ὅλον ἑαυτὸ ἐχ λευχοῦ μέλαν γινόμενον χαὶ ἐχ μέλανος λευχόν, 

οὕτως ἐπειδὴ χαὶ ἢ μανότης xai ἢ πυχνότης εἰσὶ ποιότητες, εἰχύτως χαὶ 10 
50 χατὰ one τὸ σῶμα μεταβάλλει, xal δεχόμενον μὲν πυχνότητα γίνεται 

^N -Ὁ , ΄- , ^N 2 , 

ὕδωρ, ἔτι ὃὲ μᾶλλον πυχνούμενον γίνεται γῆ, μεταβάλλον 6E £x πυχνότη- 
, 

ιν 

Ν 
e e 

1 
τος εἰς μανότητα γίνεται ἀήρ, ἔτι δὲ μᾶλλον μανωϑὲν γίνεται πῦρ. ἢ μὲν 

οὖν φυσιχὴ μάνωσις T, πύχνωσις ἢ [e ἕν χαταγινομένη ὑποχείμενον 15 

ποιότης ἐστίν, εἰ ὃὲ μὴ περὶ ἕν ἀλλὰ περὶ πλείονα σώματα χαταγίνεται, 

95 xdv φυσιχὴ dj, οὐ λέγεται ποιότης, ἀλλὰ ϑέσις, οἷον ἢ τῶν ὀδόντων 
πυχνότης ἣ μανότης" εἰ γὰρ xal ἐχ φύσεώς ἐστιν, ἀλλὰ τῷ μὴ περὶ 
[A] , € [4 , 3 Ἁ S , M 557] 2) 

ἕν γίνεσϑαι ὑποχείμενον ἀλλὰ περὶ πλείονα τοὺς ὀδόντας, οὐ λέγεται 20 

ποιότης, ϑέσις ὃὲ μᾶλλον. ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον. 
γι ὦ δ 9. ΄ M Y 3117 ' , , 

Τοῦ δὲ ᾿Αριστοτέλους τὴν μὲν εὐθύτητα xal χαμπυλότητα ποιότητας 
30 εἶναι λέγοντος, τραχύτητα δὲ χαὶ λειότητα μηχέτι ποιότητας, ϑέσιν δὲ 

E zi y Ξ 
υόνην τῶν μορίων εἶναι τὸ τραχὺ xoi τὸ λεῖον, ὡς ἔφϑημεν εἰπόντες, 23 

, - » ec m4 M ^ ΚΓ M , QUA , M 

απορουσι τινες Ott μηποτε χαὶ τὸ εὐὐὺ χαὶ χαμιπύλον ὑέσιν υονὴν τῶν 

2 σχεδαννύντα F: σχεδαννύντας ἃ ὃ λεπτότατα Paris. 2051: λεπτότητα CFa 

οὕτω om. C 4 οὐδ᾽ àv] ἀλλ᾽ οὖν C οὐδὲ] δὴ ὅτι C 9 ὑδάτιά]) 

ὕδατά C 6 εἰς ταῦτα] ἐνταῦϑα F 1 γοῦν € ὁμοίων ἃ: ἰδίων codd. 

μορίων C 8 εἴρηται ἃ 8. 9 ἀναλυόμενα ἃ: ἀναλόγως C Ὁ μηδὲ] 

νὴ ἃ 11 ἅπτεσθαι δὲ do. F 15 ποιεῖται F 16 σαφῶς om. F 

δείχνυσιν ὁ "Ap.] ef. Zelleri Phil. Gr. II, 23 p. 414 sq. 1" xaxà] x«i C 

18 χαϑόλου ἃ ἑαυτῶ E! 19 ἐπειὸη post πυχνότης coll. C 20 χατὰ 

om. € 22 πῦρ γίν. coll. F pav. μᾶλλον coll. a 23 οὖν om. C 

7] xai ἡ F 24 εἰ 7 C: ἡ a χαταγινομένη a 25 otov] 

ὡς C 26 ἤτοι F xai om. € τῶ] τὸ ἃ 28 ἀλλὰ ϑέσις (δὲ 
μᾶλλον om.) F 29 ποιότητα C 31 ἔφϑημεν εἰπόντες] p. 152,26 32 τὸ 

«apm. EF 



10 € 

15 
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, ^ - y » 4 »N - - * ur μορίων δηλοῖ, εἴπερ εὐϑεῖα γραμῳῃνή ἐστιν ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς 110. 
, - i ^ - M 

σημείοις χεῖται ἢ πάλιν ἧς τὰ μέσα τοῖς ἄχροις ἐπιπροσϑεῖ: δῆλον γὰρ 
΄σ -» ^M M - M - - 

ὅτι χἀνταῦϑα ἢ τοιάδε ϑέσις τῶν τῆς γραμμῆς μορίων | ποιεῖ τὴν εὐ- c 
€ € -Ρ "M 5*8 ^5 M 

ϑεῖαν, ὥστε μηδὲν αὐτῆς μόριον ἐχτὸς T, ἐντὸς νεύξιν ἀλλ᾽ ἐπιπροσϑεῖν 
' - ^ , 

διὰ τὴν ἰσότητα τὰ μέσα τοῖς ἄχροις. xal τὸ χαυπύλον δὲ μόνῃ τ 
^ Q4 - PI ες , ^ m ^ m - A 5» - * 

μορίων ϑέσει τῆς εὐθύτητος διαφέρει. τῶν γὰρ μορίων αὐτῆς ἐπιχαμ- 
πτομένων χαὶ τῶν μὲν ἐχτὸς τῶν 2 ' 

ἃ ἐντὸς νευόντων συμβαίνει τὴν χαμ- 5 
, , M" LA M N A ^ Mi - , 5, 

πυλότητα ἵξνέσϑαι, ἢ οὖν χαὶ τὸ τραχὺ χαὶ τὸ λεῖον ποιότητες, ἢ εἰ 

ταῦτα ϑέσιν μόνην τῶν μορίων τς αἴνει, τὸ αὐτὸ ἂν σηυαίνοι χαὶ τὸ 

εὐθὺ xal τὸ χαμπύλον. ἣ μὲν οὖν ἀπορία τοιαύτη. ἐπιλυόμεϑα Oi αὐὖ- 

τὴν τοῦτον τὸν τρόπον᾽ οὐχ ἔστι ταὐτὸν aD? εἰπεῖν γραμμὴν xoi 10 
* , ' 

χεχλασμένην: ἣ uiv γὰρ cd] patur οὐχ ἀμείβε: τὸ τῆς εὐϑείας 
* » (e εὐϑεῖ Y. PEN Y - C. Lu NS εἶδος, ἡ εὐϑεῖα εἴη, ἀλλὰ μόνον ἢ μία δύο γίνεται χαὶ γωνίαν ποιεῖ, ἢ δὲ 

» ΣΝ Ὑ PA 

χαμπύλη ἄλλο τὸ εἶδος ἔχει παρὰ τὴν εὐθεῖαν: τὸ γὰρ χαμπύλον τὸ περι- 
- Ry , p eo δι a P ἐξ X - , - 93 , - 

φερὲς σημαίνει. ὅτι δὲ xav εἶδος ἐξήλλαχται dj περιφέρεια τῆς εὐϑείας, 1 
, δ προς δῆλον. πρ 

ὥσπε 

οὐδὲν δὲ μόριον εὐϑείας οὐδενὶ μορίῳ Sins pur ἐφαρ- 

V 

hj 3 

-Ὁ X eo , “ , 

«10» US$ ott τὴς περιφερείας πᾶν uoptovy παντὶ 

ρ μορίῳ ἐφαρμόζει, χαὶ τῆς εὐϑείας πάλιν τὰ μόρια ἅπαντα πος 
ἐφαρυόζ ζουσιν᾿ 1 

P] 2 5 - , ΄ 3^ ^ 

υόζει. δεύτερον εἰ τὰ ἐξ εὐϑειῶν συγχείμενα σχήματα xav εἶδος Otz- 20 
P] 

YX γήνοχε τῶν ἐχ περιφερείας σὺ o E. μένων, xui ἢ εὐϑεῖα ἄρα τῆς περιφερείας 
, T P γα Ὁ. M E , , Lira 

xac εἶδος ἐξαλλάσσει. ἔτι εὐϑὰ μὲν γραμμὴ οὔτε μία σχῆμα ἀποτελεῖ 
Y ^F , ' Pob] 2 ἐξ σ΄ - - 560 ji ^ ah 

οὔτε δύο, ἀλλὰ τοὐλάχιστον τρεῖς, ὅϑεν πρῶτον τῶν εὐϑυγράμμων σχης- 
΄ , ' Lo Τὰ , 2j “-Ὁ » t — - 

μάτων χαὶ ἁπλούστατον τὸ τρίγωνον ἐχ τριῶν εὐθειῶν περιεχόμενον: ἢ 35 

- 

^S y , Ἵ “Ὁ - ΄ 2 

ὃξ περιφερὴς μία οὖσα ποιεῖ τὸ τοῦ χύχλου σχῆμα xóxÀoc γάρ ἐστ 

σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς Ἰβαμινης περιεχόμενον χαὶ τὰ ἑξῆς. εἰ τοίνυν 
55 7 ^ , ΄ ΄ 

ἰδέας διαφόρου ἢ εὐϑεῖα τετύχηχε χαὶ T, περιες 
Ὁ 

΄ m AV ἔρεια, οὐχ ἄρα τῇ ϑέσει 
- , ^ , ἊΝ , , — - 

cen ser προ eeu eec τ τ τραχὺ xai τὸ λεῖον | μόνῃ τῇ Mv 
Q4 - , e »^* bud ) 

ϑέσει τῶν μορίων διαφέρει. ὅϑεν οὐδὲ ἐξαλλάσσεται παρὰ ταῦτα xax 
Ξ M r- , NES -» *, - , Y -Ὁ *, ΄ 

εἰδος τὸ ὑποχείμενον, ἀλλὰ τοῦ αὐτοῦ μένοντος εἴδους τῆς ἐπιφανείας T, 
σι - M €- , - , ^ »y ΄ 

αὐτὴ die em χαὶ λεῖα γίνεται: οἷον εἰ τετράγωνον εἴη χωρίον, εἶτα τὰ 
, “Ὁ Ἁ ji , N , , ^ 

μέν τις ὀρύξας χοιλανεῖ, τὰ ὃὲ ἐπεγείρει, τραχὺ γίνεται μένον τετράγωνον. 5 
3€ , RE IA c-r A vf *, * 

xai ἐὰν πάλιν τὰ τῶν μορίων ἐξέχοντα περιξέσας τὰς χοιλότητας ἀναπλη- 

ρώσῃ, λεῖον γίνεται μὴ ἐξαλλάξαν τὸ τοῦ τετραγώνου εἶδος uoi ποιότητά 

1 ἑαυτοῖς F 2 γὰρ] δὲ ἃ 4 ἐπιπροσϑεῖναι C: ἐπιπροσϑεῖ F 5 διὰ om. C: xac F 

τὴν om. F μόνον C ἜΤ CF 8 γίγνεσϑαι a pr. ἢ Laur. 12,1: εἰ 

CFa 8. 9 7 εἰ ταῦτα] εἰσι ταῦτα δὲ a 9 μόνην superser. C σημαίνοι 

Paris. 1928: σημαίνη C: σημαίνει Fa 10 εὐϑὺ x«i τὸ χαμπ.] τραχὺ xai τὸ λεῖον Ca 

ἐπιλυσόμεϑα Ca ll τούτω τῶ τρόπω C: τὸν τρόπον τοῦτον ἃ γρ. χαμπ. εἰπεῖν 

coll. C 13 ἡ a: εἰ CF 17 προσαρμόζει C xai εἰ ἃ ἀλλ. ἅπαντα 
coll. ἃ 19. δεύτερον δὲ C 21 διαλάσσει (sic) C ἔτι] ὅτι C 

οὔτε] οὐδὲ C 28 ἁπλούστατον Mare. 2117: ἁπλουστάτων CFa περιεχόμενόν ἐστι 

Ca 25 ἐπίπεδον om. CF 26 τετύχηχε ἡ εὐϑεῖα coll. 21 alt. τὸ om. F 
28 παρὰ] περὶ Fa 9l ἐπεγείρη F γίνεται iter. ic μένον] μὲν CF 

90 μὴ] τὸ F! 
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τινα προσλαβόν, ἀλλὰ μόνον τὴν τῶν μορίων ἐξαμεῖψαν ϑέσιν. ὥστε 1170 
χαλῶς τὴν μὲν εὐθύτητα xal χαμπυλότητα, τοῦτ᾽ ἔστι περιφέρε ξιαν, ποιότης 10 

- e 2 PS ^ * - E 
εἶπεν ὃ ᾿Αριστοτέλης, τὸ 0E τραχὺ xal τὸ λεῖον χατὰ μόνην τὴν τῶν τας 

- ΄ ΄ [704 

μορίων διαφέρειν Uso. 

ν᾿ ^ » » 

00y χαι ἄλλος ὯΝ τις φανείη τρόπος 
- P4 ' 

p. 10225 Ισως μὲ e 

d MEME PES , ^N - , 2 - 

ποιότητ oc, ἀλλ οἵ γε μάλιστα λεγόμενοι σχεῦον οὗτοι εἴσι. 15 

Παραδοὺς ἡμῖν τὰ τέσσαρα τῆς ποιότητος εἴδη ἐπάγει τὸ συμπέρασμα 

xat φησιν ὅτι οὗτοι οἱ τρόποι τῆς ποιότητος. βουλόμενος δὲ ἡμᾶς μὴ 
ἐπαναπαύεσϑαι τοῖς παρ᾽ αὐτοῦ λεγομένοις μηδὲ ἀργοὺς μένειν χαὶ ἕτερο- 

10 χινήτους, ἀλλ᾽ ἔχειν τι αὐτοχίνητον xal ἡμᾶς αὐτοὺς χαὶ ζητεῖν, φησὶν 50 

ὅτι ἴσως ἂν φαγείη χαὶ ἄλλος τρόπος ποιότητος. οὐχ ἔστι ὃὲ χατὰ 

ἰλήϑειαν ἕτερος παρὰ τοὺς geiprciece fyoug τρόπους, ὡς ἥ τε διαίρεσις 
: ἔδειξε xui ἢ τῶν παλαιοτέρων χαὶ ἐμφρόνων ἀνδρῶν ζήτησις. 

- δ ΄ ^ - 
p. 10227 Ποιότητες μὲν οὖν εἰσιν αἱ εἰρημέναι, ποιὰ δὲ τὰ $5 

, , " , 

15 χατὰ ταύτας παρωνύμως λεγόμενα. 

Διαλεχϑεὶς περὶ τῆς E νῦν περὶ τοῦ ποιοῦ διαλέγεται. χαὶ 

γὰρ περὶ ἀμφοτέρων τὴν ἐπιγρᾶαφ τὴ ἐποιήσατο. ποιότητες μὲν οὖν εἰσιν 

οἷον ἢ λευχότης ἢ μελανία καὶ τὰ τοιαῦτα, ποιὸν δὲ τὸ μετέχον τῶν 80 

ποιοτήτων, | οἷον τὸ λευχὸν σῶμα xal τὰ τοιαῦτα. χαὶ αἵ μὲν ποιότητες 118: 

20 μετέχονται, τὰ δὲ ποιὰ μετέχει. παρωνύμως δὲ τὰ ποιὰ ἀπὸ τῶν ποιο- 

τήτων λέγονται, ὡς πολλάχις εἴρηται. οὐ πάντα ὃὲ παρωνύμως ἀπ᾽ αὐτῶν 5 

evan, ἀλλά τινα χαὶ ὁμωνύμως, T, οὐδὲ ὅλως ἀπ᾿ αὐτῶν ὀνομάζεται" 

ιὰ τοῦτο γὰρ xai εἶπεν ἢ ὁπωσοῦν. 

: ) ' Ἀ T - , ^ ^ , ^ ΄ p.10329 ᾿Επὶ μὲν οὖν τῶν πλείστων xal σχεδὸν ἐπὶ πάντων 

25 παρωνύμως λέγεται. 

Ἐπειδὴ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ λόγου τοῦ περὶ ἘΠ εἶπεν ἐχείνην 

εἶναι ποιότητα ἀφ᾽ ἧς παρωνύμως τὰ μετέχοντα ὀνομάζεται, ὁλοσχερέστε- 

pov ἀποφηνάμενος περὶ αὐτῆς xoi οὐχ ἀχριβῶς (οὐ γὰρ πάσῃ παραχολου- 15 

] τινα om. F ἐξαλλάξαν C 2. ὃ ποιότητα C 9. δὲ οἵα: G alt. τὸ 

om. € 4 ϑέσιν διαφ. coll. C διάϑεσιν F 5 ἄλλως F ἄν om. F 

6 pue om. F τοσοῦτοι à " χαὶ τὸ συμπ. à 10 αὐτοὺς ἡμᾶς coll. F 

an xoi χαϑ' duas αὖτ. ζητεῖν ἢ φασὶν F 11 zai ἄλλος φαν. coll. F 

τῆς ποιότ. Ἢ 12 post ἕτερος add. τρόπος παρὰδεὃ.]} δεὸ. F 19 ὁμο- 

φρόνων C: ἐχεφρόνων ἃ 15. xac E. Fa 19 «o om. Fa 

post σῶμα add. μέλαν γλυχὺ πικρὸν ἢ σώφρων ψυχὴ ἢ ϑυμῴδης ἃ post τοιαῦτα 

add. σωματιχά τε χαὶ uo à 22 ὀνομάζονται F 23 χαὶ om. C post 

ὁπωσοῦν add. ἄλλως dx αὐτῶν a (fort. recte) 
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- - , fa 5 , 3 5 , ϑεῖ τοῦτο ποιότητι), νῦν ἀναλαμβάνει τὸν λόγον xal ἀχριβέστερον ἀποφαί- 18: 
γεται ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν πλείστων ἀληϑὴς 6 λόγος τὸ παρωνύμως ἀπὸ τῆς 

- , e ionmoeweteogaud nece uel ΤΕΣ Ax ποιότητος ὀνομάζεσθαι τὰ με uus (ἀπὸ γὰρ τῆς λευκότητος ὃ λευχὸς 
λέγεται χαὶ ἀπὸ τῆς γρομηρατιχῆς ὃ γραμματικός), ἐπ᾿ ἐνίων Oi ποιοτή- 90 

-—— 

5 toy διὰ τὸ d χεῖσθαι ὀνόματα ταῖς ποιότησιν οὐ λέγεται του τς 
AN ἀπ’ αὐτῶν τὰ μετέχοντα. | τοῦτο δὲ συμβέβηχεν ἐπὶ τοῦ δευτέρου εἴδους 118» 

τῆς ποιότητος, τοῦ χατὰ δύναμιν xol ἀδυναμίαν: οὔτε Y&p ὃ ὃδρομιχὸς 
οὔτε ὃ πυχτιχός, oí φυσιχήν τινα ἐπιτηδειότητα ἐν τούτοις ἔχοντες, παρω- 
γύμως ἀπὸ τούτων τῶν δυνάμεων λέγονται: οὐδὲ γὰρ χεῖται ὀνόματα ταῖς 10 

10 δυνάμεσι ταύταις διὰ τὸ τὴν συνήϑειαν τοῖς {Ὡς τῶν πραγμάτων χαὶ 
xat ἐνέργειαν οὖσιν ἐσπουδαχέναι ϑεῖναι τὰ ὀνόματα" τὸ γὰρ πυχτιχὸς ἣ 
δρομιχὸς ἀπὸ τῶν κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστημῶν, τῆς τε πυχτιχῆς λέγω xol 
δρομιχῆς, ὀνομάζονται. χαὶ τί λέγω ἐπὶ τῶν δυνάμεων αἷς οὐ χεῖται 1 

ὀνόματα, ὅπου γε καὶ ἐπί τινων ποιοτήτων το ὀνόματα οὐ λέγεται 

15 ἀπ᾿’ αὐτῶν παρωνύμως τὰ μετέχοντα: d Xp τῆς ἀρετῆς οὐλ ἘΞ τὴ EY 

^ *, ^ 

ὶ ὁμωνύμως i τῶν 
, 2 , 5 - 2 cCN 

μετέχων ἐνάρετος ἀλλὰ σπουδαῖος. ἐνίοτε δὲ xa 
; Z E DCRORDEIT ΡΤ ΡΟΝ, cede ποιοτήτων λέγονται τὰ μετέχοντα, ὡς ἀπὸ τ ς γραμματικῆς ἢ γραμματιχὴ 20 

1 Sed HS - Gap AC S NIST Ces τις MEN γυνὴ xat ἀπὸ τῆς μουσιχῆς ἢ μουσιχή. διό, ὡς εἶπον, ΤΠ Gtepov ἡυῖν 
- , 

τὸν λόγον παραδιδοὺς ἐνταῦϑα τῆς ποιότητος προσέϑηχε τὸ ἢ ὁπωσοῦν 
30 ἄλλως ἀπ᾽ αὐτῶν. 

A CN? ^ ^N M », , ' , 2 ^ p. 10512 Dru 0E χαι ξεναντιοτὴς χατα τὸ ποῖον, οἷον ὃι- 

χαιοσύνη ἀδιχία ἐναντίον χαὶ λε εὐχότης υελανίᾳ. 

s]: M Y - , 7 € , - , - ^N 

Emi τὸ ἴδιον τῆς ποιότητος μέτεισι τῷ αὐτῷ χανόνι τῆς διδασχα- 1191: 
290 N 

λίας χεχρημένος ὥσπερ xol ἐπὶ τῶν ἄλλων χατηγοριῶν. φησὶν οὖν ἴδιον 
τῷ σι φι une τὸ τε em σϑαι ἐναντ "ἘΠ: τα. εἰχότως" χυρίως γὰρ ἣ ἐναντιότης 

περὶ pu ποιό τῇ τα θεωρεῖται. χαὶ γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων χατηγοριῶν 7, 

ἐναντιότης χατὰ τὴν ποιότητα ἐθεωρεῖτο: xal γὰρ ἢ οὐσία διὰ ταύτην 10 

τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχὴ χαὶ τῶν πρός τι τὰ ἐπιδεχόμενα τὴν ἐναντίω- 

σιν ἐχ τῆς τοῦ ποιοῦ ἐλαμβάνοντο χατηγορίας. χυρίως μὲν οὖν, ὡς ἔφϑην 
80 εἰπών, ἣ ἐναντιότης περὶ τὴν ποιότητα ϑεωρεῖται. οὐχ ἐν πάσῃ δὲ τῇ 

ποιότητί ἐστιν ἐναντιότης" ταῖς γὰρ μεταξὺ τῶν ἐναντίων ποιοτήτων 15 

2 μὲν om. ἃ ἀχηϑές ἐστι (ὃ λόγος om.) C τὸ] τῷ ἃ 4 λέγεται 
om. € 7. ὃ οἱ Opoptxol οὔτε οἱ πυχτιχοὶ ἃ 8 ἔχοντες ante ἐπιτ. 

coll. Ὁ 9 τούτων τῶν] τῶν τοιούτων O ὀνόματα ἃ: ὄνομα CF 

11. 12 πυχτιχὸν ἢ ὃρομιχὸν C 13 τῆς δρομιχῆῇς ἃ 14 λέγονται Fa 

16 ἐνάρ.] ἀρεταῖος a 11 γραμματικῆς ἐπιστήμης ἃ 18 εἶπεν F (cf. 

156, 23) 19 τὸ om. € 20 post αὐτῶν add. προσέϑηχε δὲ ταῦτα διὰ τὰ 

ἀχατονόμαστα καὶ ἑτερώνυμα ἃ 22 ἡ λευχ. F 24 χεχρημ.} χρώμενος (itera- 

tum) € 25 post εἰχότως add. «oi γὰρ ἐν σώματι τὸ λευχὸν τῷ μέλανι xol ἐν ψυχῇ 

ἡ δικαιοσύνη τῇ ἀδικίᾳ καὶ ἐν τῷ συναμφοτέρῳ ἡ ὑγεία τῇ νόσῳ ἃ 20 περὶ] κατὰ 

Ca 28 τῶν πρός] τὰ πρός a 3l ἡ ἐναντ. ἃ ἐναντίων om. F 

ποιοτήτων om. C 
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, 38 ; 2 , » € — ^ - - - 

ποιότησιν οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, οἷον τῷ πυρρῷ 7, τῷ ὠχρῷ T7 τοῖς τοι- ll9r 
ούτοις. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς σχήμασιν οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, τῷ τριγώνῳ λέγω xol 
τῷ χύχλῳ χαὶ τοῖς τοιούτοις. ὁμοίως δὲ χαὶ τοῖς ποιοῖς ὑπάρχει ἐναντιότης" 
ES "A ^ Ξ ^ —- , , , - Ν b € c M - - 

λέγεται γὰρ τὸ λευχὸν τῷ μέλανι ἐναντίον χαὶ τὸ Üsppóv τῷ ψυχρῷ. 

c 5 p.10»17 "Est ἐὰν τῶν ἐναντίων ϑάτερον ἢ motóv, xal τὸ 
λ ^ Ὕ , M CN MA m , Ld ? e 

οιἰπὸν ἔσται ποιόν. τοῦτο δὲ δῆλον ἐχ τῶν xaÜ Exacta mpo- 
, jJ » ΄ 

χειριζομένῳ τὰς ἄλλας κατηγορίας. 

ΡΞ ' et e Dit tex , Sit». [r4 - ΄ Δῆλον γὰρ ὅτι ὕφ᾽ ἣν χατηγορίαν ἀνάγεται ἕτερον τῶν ἐναντίων, 30 
CUN ΄ NA ὩΣ , "Ja 2 - M ov c eut rot Pe s 
ὑπὸ ταύτην xal τὸ ἕτερον ἀναχϑήσεται ἐχ τοῦ | wT, δύνασϑαι ἡμᾶς ὑπὸ 119v 

10 ἄλλην χατηγορίαν αὐτὸ ἀναφέρειν: τῶν γὰρ ἐναντίων τὸ αὐτὸ γένος 
ἐστί. 

- [ὩΣ (^ p.10»96 'Emtóéysca xai τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττον τὰ ποιά" 
' A ^N αὐ iod [ed e , , 

λευχὸν γὰρ μᾶλλον xal ἧττον ἕτερον ἑτέρου λέγεται. 

“Ἕτερον παραχολούϑημα τοῦ ποιοῦ τὸ ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον xol τὸ 
15 ἧττον: λευχὸν γὰρ λευχοῦ μᾶλλον λευχὸν λέγεται χαὶ αὐτὸ δὲ ἑαυτοῦ 10 

λευχότερον. οὐδὲ τοῦτο OE πᾶσι παραχολουϑεῖ. εἰχότως" εἴρηται γὰρ ὅτι 

ὅπου ἐναντιότης ϑεωρεῖται χαὶ ἢ τῶν ἐναντίων μῖξις, ἐχεῖ χαὶ τὸ μᾶλλον 

χαὶ τὸ ἥττον, ὅπου δὲ ἐναντιότης οὐχ ἔστιν οὐδὲ $ τῶν ἐναντίων μῖξις, 
' P B! ' € M κ᾿ 

οὐδὲ τὸ μᾶλλον xat τὸ ἧττον. 

90 p. 1008 0 Διχαιοσύνη γὰρ δικαιοσύνης εἰ λέγεται μᾶλλον χαὶ 1ὅ 

Ttov, ἀπορήσειεν ἂν τις. 

Va », 2 ^ ^ ep / € , M » ^N ἊΝ M Oct οὐχ ἐπὶ πάσης τῆς χατηγορίας ἁρμόσει τὸ λέγειν τὸ μᾶλλον xal 
7T , -/ € 5d P4 ᾿ Χ € , m- 4| , 

Tov ἐπιδέχεσϑαι, δῆλον ἐξ ὧν τινες περὶ ταῦτα ἀποροῦσι, p, βουλόμενοι 
διχαιοσύνην διχαιοσύνης εἶναι μᾶλλον x«l ἧττον χαὶ ὑγείαν ὑγείας x«l τὰ 

τοιαῦτα. ἀλλ ὃ μὲν ᾿Αριστοτέλης οὐ διήρϑρωσεν ἡμῖν τὸν περὶ | τούτων 120r τῷ σι 

λόγον. ἡμεῖς δὲ περὶ αὐτῶν ταῦτά φαμεν: λέγομεν γὰρ ὅτι τὰ μὲν ποιὰ 
΄ , * v ^ b os 2. b. 94 ^ Ἁ , , 

ὁμολογουμένως τὸ μᾶλλον x«i τὸ ttov ἐπιδέχεται χατὰ τὸν εἰρημένον 

1 ὀχρῶ € 2 οὐδέν om. F ὃ ἔτι δὲ Arist. 0 ἐστι F ἐκ τῶν 

χαῦ᾽ ἕχαστα Om. a Arist. 6. ( προχειριζομένοις C: προχειριζομένων F 

8 γὰρ om. F ἕτερον ed. Ald. 1546: ἕχαστον Cla .10 χατηγοριῶν C 

12 χαὶ (prius) om. Arist. 13 γὰρ om. F 15 λευχὸν (alt) om. C: Aeu- 

χοῦ F αὐτὸ] ἑαυτὸ (ex ἑαυτῶ corr.) F 16 οὐ ἃ δὲ om. C 

δέ φησι ἃ «apex. πᾶσι coll. € χαὶ εἶχ. ἃ εἴρηται] p. 15,14 11 χαὶ (post 

ἐχεῦ) om. CF 18. 19 ὅπου — ἧττον om. C I8 ἡ om. F 20 el om. C 

λέγοιτο ἃ 22 ὅτι δὲ ἃ τῆς om. C alt. τὸ om. Ca 20 ἐπιδέχεσθαι] xoi C 

pi] οἱ € 24 δικαιοσύνης διχαιοσύνην coll. C 25 τούτου C 21 τὸ (alt.) 

om. ἃ 
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*, ^5 T 

αὐτὴ μέντοι ye f, ποιότης ἢ λόγῳ ὁριστὴ τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον 190r 

οὐχ Deu οἷον ἣ διχαιοσύνη χαὶ ἢ ὑγεία χαὶ τὰ τοιαῦτα: διχα!ο- 5 
i 91035 δυοῖν z 9 C. 2: eh e ὁ ἄλλ - s X Ma 5 σύνης αὐτὴ χαϑ΄ αὑτὴν oüx dv εἴη μᾶλλον χαὶ ἧττον" εἰ 

πιδέχοιτο τὸν τῆς διχαιοσύνης δρισμόν, οὐδὲ διχαιοσύνη ὅλως 3 g o e c 

ει Ἔ 9 

m 

Vd oM zd con ἀνηρώπου ^£ i. d 1 σπερ γὰρ οἷς ἐφαρμόζει 6 τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμός, ἄνθρωποί 
à 

D 
, »^* LO 2,253 5 ^ Y Ew. - 2 -“ε - B 

εἰσιν οὔοεν TIXOY, εῷ ὧν o£ χᾶ: τὸ βραχύτατον τῶν ἐν τῳ 0p'Gu.o UT 10 
»^ ^ , ἐφαρμόζει, οὐδὲ ὅλως ἄνθρωποί εἰσιν, ἢ τὸ λογιχὸν T, τὸ ἐπιστήμης δεχ- 

^ - E ^ TUS t - , , 1 

τιχὸν ὡς τοῖς ἀλόγοις ἢ τὸ ϑνητὸν ὡς τοῖς ἀγγέλοις, οὕτως εἴ τι υὴ 
» 

τ 
ἔχοι ἀπαραλλάχτως τὸν τῆς διχαιοσύνης ὁρισμὸν T, τὸν τῆς ὑγείας ἤ τινος 

10 τῶν τοιούτων, οὐδὲ διχαιοσύνη τὸ τοιοῦτόν ἐστιν οὐδὲ ὑγεία οὐδὲ ἄλλο 15 
ὧν τοιούτων οὐδέν. τὰ μέντοι γε ποιὰ ταῦτα τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττον 
πιδέχεται, πρὸς ὃ ἔχαστον μετέχει τῆς ERR εἴτε πλέ 

T τὸν γὰρ πλέον τῆς λευχότητος μετεσχηχότα dir 00 μέλανος μᾶλλον λευχὸν 
zu τοῦ πλέον μετεσχηχότος μελανίας ἢ 2 υχότητος. ὁμοίως δὲ χαὶ 90 

3 15 δίχαιον υᾶλλον λέγομεν τὸν πλείονα τὴν πρὸς τὸ δίκαιον χοινωνίαν σπα- 
* » e 

σάμενον xal pem τὸν ἄλλου μᾶλλον μετεσχηχότα τὴς ὑγείας, χαὶ ἐπὶ 
» 

e πάντων τῶν τοιούτων ὁμοίως: ὥσπερ γὰρ τῆς ἐν πυρὶ ϑερμότητος οὐχ 
; ; 

Ns πάντες ol ἘΞ quee st Mod CHAINE ἀλλ ot υὲν 23 

20 d Ttov, χαίΐτοι τῆς i πυρὸς ἔν ἴας μιᾶς χαὶ τῆς αὐτῆς 
οὔσης, οὕτω χαὶ ἐπὶ vene τῶν queen οἴξαϑαι —— ὅτι αὖται μὲν 30 

5 Ἁ [d 

χαϑ᾽ ἑαυτὰς ἀνεπίτατοί εἰσι xai ἀνάνετοι. | ἐν ὕποχε ἱμένοις δὲ γινόμεναι 120v 
M 

ὶ τοῖς σώμασιν, ἐν οἷς χαὶ πεφύχασι μίγνοσϑαι, ἢ ἐπιτείνονται ἢ ἀνίενται 
€ - 2. L - τι ΄" 

τῇ τῶν ἐναντίων πλεῖον ἢ ἔλαττον ἐπιμίξει. 

ετράγωνον οὐ δοχεῖ τ 35 p. 1115 Τρίγωνον δὲ xai E: 
τ 

, 
Ü [^1] 

Ἁ ὺ 
Ἧττον ἐπιδέχεσϑαι, οὐδὲ τῶν ἄλλων σχημάτων οὐδέν. 

"Ew διὰ τούτων 1 χευκζε ὅτ 0 πασ: ποιύώτγτι ὑπάσε τ ιὰ τούτων χατασχευάζει ὅτι οὐ πάσῃ ποιότητι ὑπάρχει τὸ 
μᾶλλον χαὶ οὐδὲ γὰρ τῶν σχημάτων οὐδενί. οὐδὲν γὰρ τρίγωνον 10 

[- 
pp" (ἕχάτερον γὰρ τούτων ὁμοίως τὸν τοῦ τριγώ- P X 

εὶ x 
Ὁ 

τριγώνου uA 1, 

30 vou λόγον mu. οὐδὲ χύχλος χύχλου, xdv μυριοπλάσιος ἢ xal 

l μέντοι] μέν C τὸ (alt. om. Ca 2 xai (pr.) om. F ὑγεία] 

ἀδιχία C 4 τ] vot CF 9 égappótot C 1. 8 ἢ τὸ log.— ἀγγέλοις 

eicias ὡς τοῖς GÀ. 7| τὸ ἐπ. δεχτ. coll. a 8 εἴ τι] ἐστὶν εἰ ἃ 9 ἔχοι] δέχοιτο ἃ 

ἀπαραλάχτως C 12 ἐπιδέχονται F μετέσχε a τῆς τούτων ποιότητος C 

13 τὸν] τὸ ἃ μετέχοντα Ο: μετεσχηχὸς ἃ τοῦ μέλ.}] an τῆς μελανίας ἢ 

14 πλέον] μᾶλλον C 15 μᾶλλον --- δίχαιον ἃ: om. CF μᾶλλον λέγ. Paris. 

2051: λέγ. μᾶλλον ἃ χοινωνίας CF 15. 16 σπασάμενον Paris. 2051: ἀσπα- 

σάμενον Ca: παυσάμενον F 10 ἄλλου μᾶλλον] μᾶλλον τῶν ἄλλων ἃ 19 αὔρας] 

πυρᾶς ἃ 20 ϑερμότητος C 22 ἀνάν.} &vexot C 24 πρὸς τῶν ἐναντίων a 

25. 26 xai ἧττον om. Arist. 28 τὸ ἧττον ἃ pr. γὰρ om. C 38. 29 τριγώνου 
μᾶλλον τρίγ. coll. € 29 post ἧττον add. λέγεται τρίγωνον ἃ τούτων] τῶν τοιού- 

των C 90 μυριονταπλάσιος Fa 
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, A € , e , ' e" , , , ^ M 

ούτων γὰρ ἕχάτερος ὁμοίως τὸν τοῦ xÜxkou λόγον ἐπιδέχεται. xat 120v τ 
- M^ 7 *, , πα M Ξ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων Oi ὡσαύτως, ἐφ’ ὧν ὁ αὐτὸς λόγος ἀπαραλλάχτως 15 

ἐφαρμόζει. 

^ 

p.119 Τῶν δὲ μὴ ἐπιδεχομένων οὐδὲν μᾶλλον ἕτερον ἑτέρου 

5 ρηϑήσεται. 

E A - , 3 - 
'0 iu λέγειν διὰ τούτων, τοῦτό ἐστι" δεῖ, dii 7 ἐν οἷς τὸ 

Q^ x S C» ci c^ x p» G E] 
τ 
E 

, 

ἄλλον χαὶ τὸ ἧττον θεωρεῖται. ἐν τούτοις τ ? 
ζξιν ὁρισμόν. 5 

LI 

3 , , 

οὐχ ἀπαραλλάχτως μέντοι" εἰ γὰρ ἀπαραλλάχτως ἐφαρμόζει, οὐχ ἐπιδέξον- 
' ον ΄ , , v 

ται τὸ μᾶλλον xal τὸ ἧττον. οἷον ὑγιεινόν ἐστι τὸ συμμέτρως ἔχον πρὸς 
2 M 'N , 

10 ὑγείαν: οὗτος ὃ λόγος ἐφαρμόσει xoi γυμνασίῳ xol σιτίοις xoi οὔροις xoi 
4 

cus εἴοσιν ἄλλοις. ἐπειδὴ τοίνυν πάντα τὸν αὐτὸν ὁρισμὸν ἐπιδέχονται. οὐχ 90 
» 

ἴας. τὸ OE 191- 
κι έ, ἀλλὰ τὸ μὲν γυμνάσιον. ὡς aur ὑγ 9 

σιτίον ὡς ποιητιχόν, τὰ δὲ οὖρα ὡς σημαντιχά, εἰχότως τι τὸ μᾶλλον 

χαὶ τὸ ἧττον ἐπι i Cui υᾶλλον γὰρ ἐρεῖς τὸ γυμνάσιον 
x 

LZ 

Lu , b [4 , ΄ ^N ' ΕῚ - 
15 UYtstyoy (το μὲν γὰρ τὴν οὖσαν Ὀγειαν φυλάττει. τὸ Oc τὴν ἀπε ϑοῦσαν 

ἵ ran i i 1 L i [A] 

ἀναχαλεῖται). μᾶλλον δὲ τῶν οὔρων τὸ σιτίον: τοσοῦτον γὰρ μόνον τοῦ ὑγιεινοῦ 
MO τὰ οὖρα τῷ σημαίνειν τὴν ὑγιεινὴν διάϑεσιν. εἰ ὃὲ ἐπί τινων 

ὑπάρχει ἀπαραλλάχτως ὃ αὐτὸς ὁρισμὸς ἢ παντελῶς ἕτερος, ταῦτα τὸ 
ἐπιδέ γὰρ παντῃ - M M - 5 ^ iJ * 

μᾶλλον xat τὸ Ἧττον οὐχ ἐπιδέχεται" τὰ μὲν 1 
o 

L D 
^N ΄ , ΄ - » M $5 1 * » y a » 

90 δὲ πάντῃ ταὐτά, οἷον ἀνϑῦρωπος χαὶ ἵππος: οὐδεὶς γὰρ ἄν εἴποι τὸν ἀἂν- 
- wc M » ^3 1 o - — 

Üpe mov τοῦ ἵππου μᾶλλον ἄνθρωπον οὐδὲ τὸν ἵππον τοῦ χυνὸς μᾶλλον 

ἕτερα παντελῶς εἰσιν. ἀλλ᾿ οὐδὲ p πον ἀνϑθοώπου μᾶλλον i ἢ h h 

S -- c o ξ z o - Xx ER cl S C» cl «Ὁ x 
e 

cle je 

x o C» a S x o C» e? (^ zl o x τὴ zl οὐ μᾶλλον ἵππον, ἐπειδὴ 15 

πάντῃ ἀλλήλοις εἰσὶ ταὐτὰ χαὶ τὸν αὐτὸν δρισμὸν ἐπιδέχονται ἀπαραλλάχτως. 
i) ΓΟ 7 0) e» c2 (0^ e c^ Q0» τ TX P o - c »» [0] c E eo^ - 

M e , M 59 , 5 ^ 

χαὶ τὸ ἐν ἱματίῳ τὸν αὐτὸν λόγον ἐπιδέχον- 
b] 93 , ^ , [rd , 

ται. οὐχ indi δέ, εἰχύότως μᾶλλον ἕτερον ἑτέρου λέγεται" ἐπι- 

δέχονται γὰρ τὸν αὐτὸν ὁρισμὸν οὐχ ὁμοίως ἑχάτερον, ἀλλ᾽ ἢ μὲν χιὼν 20 

ὡς συμπεφυχὸς dius τὸ λευχὸν xai συμπληρωτιχὸν τῇ: οἰχξίας οὐσίας 
χαὶ ἀνεπίδεχτον τοῦ ἐναντίου, τὸ δὲ ἱμάτιον ἐξ ἐπι poiius εἰ τύχοι, 

80 χαὶ οὐ συμπληρωτιχὸν τῆς οὐσίας οὐδὲ ἀνεπίδεχτον τοῦ ἐναντίου. χαὶ ἐπὶ 
, ^ - 

τοῦ μέλανος δὲ χαὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. διὰ τοῦτο τοίνυν τὸ πολύγω- 25 

1 ὁμοίως post λόγον coll. τ ἀπαραλάχτως C 4 μᾶλλον καὶ ἧττον xai 

ἔτ ἢ 4. 5 pn. ine 9 coll. ( ἐν τούτοις — ἧττον (9) om. C 

8. 9 ἐπιδέχονται ἃ 10 iam ζει a 11 post αὐτὸν add. παρόντα (πάντα 

om.) F 12 τὸ (prius) om. C 16 ἀναχαλεῖται] ἀποτελεῖται F 

μόνου C: om. F I7 τῶ τὸ F 18. 26 ἀπαραλάχτ. C 

18 7j γοῦν CF ταῦτα om. F 19 ἐπιδέχονται Ca 20 6 ἄνϑρ. καὶ ὁ 

ἵππος ἃ εἴπη F 21 τοῦ ἵππου] ἀνθρώπου F 22 οὐδὲ τὸν ἄνϑρ. ἃ 

23 χατ᾽ --- οὐσίαν] χατὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἃ 25 ἐπεὶ καὶ Ο δὲ om. Ca 

26 οὐκ om. C εἰχότως] εἰ xai C 21 yàp] δὲ F 28 ὡς om. C 

ἐμπεφ. C 29 et 50 ἐναντ.] μέλανος C 29 τύχη C 91 ὁμοίως F 
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yov τοῦ τριγώνου οὐ λέγεται μᾶλλον χύχλος, ἐπειδὴ οὐδέτερον τῶν εἰρη- l?lr 

μένων ἐπιδέχεται τὸν τοῦ χύχλου δρισμόν. οὐδὲ ὠέντοι τῶν ἄλλων χύχλων 
f; , , ' , ^M a 

Ἧπτον χύχλος λέγεται τὸ πολύγωνον διὰ τὸ x C^ εὶ e - - Ξ Ὡς 2^ c C e, o 
- 

eo x » 

-— - * 2 Pi 5*1 Y^ , 

p.11315 Τῶν μὲν οὖν εἰρημένων οὐδὲν ἴδιον ποιότητος, 30 
σ ^Y M 5 , ij , E: [m , € 

5 ὅμοια; δὲ xal ἀνόμοια χατὰ μόνας τὰς ποιότητας λέγεται. 121» 

V » Ύ ΞΕ. ^— b] , M - ΜᾺ ἃ 5 , ΄ 

ὥσπερ ἐπὶ τῆς οὐσίας χαὶ τῶν ἄλλων ἐποίησε, πρότερον ἀπο- 5 
δοχιμάσας τὰ δοχοῦντα ἴδια xol ὕστερον παραδοὺς τὰ ὄντως ἴδια, οὕτως 

iJ ^ 

xai ἐνταῦϑα ἀποδοχιυάσας τὰ δύο παραχολουϑήματα τοῦ ποιοῦ, τό τε 

ὑπάρχειν αὐτῷ ἐναντιότητα xal τὸ μᾶλλον xal ἧττον ἐπιδέχεσϑαι, ὡς μὴ 

10 παντὶ τῷ ποιῷ παραχολουϑοῦντα, ἐχχρίνει τὸ ὅμοιον λέγεσθαι χαὶ ἀνό- 10 

uotoy* um οὐδεμιᾶς γὰρ τῶν ἄλλων χατηγοριῶν τοῦτο λέγεται. οὐχ 
αὐτὴ δὲ ἢ ποιότης τὸ ὅμοιον xal τὸ ἀνόμοιον δέχεται, ἀλλὰ τὰ ποιά’ 
ἑχάστη Y&p τῶν ποιοτήτων αὐτὴ καϑ’ ἑαυτὴν ϑεωρουμένη xai οὐχ ἐν 

) 
[ 4 , , 2 M M Ὁ 5 , ^ e »^ ν 5 ' e —€- σ 

UTOXE!UMEVWO μιὰ εστι xat Ἢ 6 τῇ * TOS 00» ἂν εἴη αὐτὴ ξαυτῃ Op6t0s 15 

-^ 3 , e , 

15 ἢ ἀνόμοιος; ἐν ὑποχειμένῳ μέντοι γενομένη τὸ ὅμοιον χαὶ τὸ ἀνόμοιον 
, 
ἐν 
E L 

2 
[s 9 πιδέχετα!, ἢ εἰλιχρινὴς 

, € 

ι 

πὶ τῶν αὐτῶν φοιτῶσα T, ὁμοίως τὴν τοῦ ἐναν- 

τίου ἐπιμιξίαν ἀναδεχομένη xoi οὕτως ὅμοια ἀλλήλοις χατ᾽ αὐτὴν τὰ ὕπο- 
χείμενα αὐτῇ ἀποτελοῦσα T, ἀνόμοια τῷ μὴ ὁμοίως παραγίνεσϑαι ἀλλὰ 20 

Y τοῦτο τοίνυν e? τῷ g& 

een χαὶ ἧττον ἐπιδέχεσϑαι ἐν τοῖς ὑποχειμένοις τὴν τοῦ ἐναντίου μῖξιν. 
20 ἐ , ^ M , ' Ys 

φαρμόσωμεν πάσῃ τῇ κατηγορίᾳ τὸ ἴδιον, ὥσπερ 
- τῆς οὐσίας ἐποιήσαμεν. προσϑέντες τι τῷ ἀποδεδομένῳ αὐτῆς ἰδίῳ 

xai εἰπόντες ἴδιον τῆς χατηγορίας τῆς οὐσίας εἶναι τὸ τὰ ἐν αὐτῇ ἄτομα 50 
ᾳ ee “ iJ 4 - c ^ ΄ μένοντα ἕν xal ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ παρὰ μέρος τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχά, 

΄ - Y ec 

xdi οὕτως πάσης τῆς οὐσίας ἴδιον ἐποιήσαμεν τὸ παραχολρύϑημα, οὕτω 

τῷ οι χανταῦϑα 1 neu ἴδιον λέγογτες εἶναι τῆς χατηγορίας τῆς ποιότητος τὸ 

τὰ ἐν αὐτῇ ἄτομα ὅμοια T, ἀνόμοια λέγεσϑαι- οὕτω γὰρ dy xoi πάσῃ τῇ 80 

χατη γορίᾳ ἐφαρμόσειε τὸ παραχολούϑημα χαὶ μόνῃ. 122r 

p.11220 Οὐ ὃ 
matos τὴν T 

30 χαταριϑμεῖσϑαι. 

i 
ϑεσιν ποιησαμένους πολλὰ 

Eom 

αὶ "Δ $ € 

᾿Επειδὴ περὶ ποιότητος ἦν ὁ EUR act τὰς δὲ ἕξεις xal τὰς δια- 
δον - ' ς 

ϑέσεις ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνήγαγεν, ἅπερ ἦν τῶν πρός τι (χαὶ γὰρ ὑπὸ 

1 μᾶλλον χ. λέγ. (οὐ om.) C ἐπειδὴ --- λέγεται (3) om. C 2 οὐδὲ] οὐ F 9 λέγον- 

ται C 6 ante ἐπὶ add. χαὶ F 9 ante μᾶλλον add. μὴ F 10 ἐγχρίνει CF 

14 7j, om. F εἴη αὐτὴ] εἴη ἡ αὐτὴ C 15 μέντοι] μὲν C γίνομ. € τὸ (alt.) om. F 

11 τὰ xav αὐτὴν coll. ἃ 18 παράγεσϑαι ἃ 19 τὸ μᾶλλον ἃ 21 “ἐπὶ τῆς οὐσίας 

ἐποιήσαμεν) p. 18,94 22 εἶναι τῆς οὖσ. coll. ἃ 25 ποιήσομεν ἃ 21 ἐφαρ- 

μόσειε scripsi: ἐφαρμόση Ca: ἐφαρμόσει F 29. 80 συγχαταριϑμεῖν F 

Comment. Arist. XIII. 1 Philop. in Cat. 11 
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τὰ πρός τι αὐτὰ xal αὐτὸς πρότερον ἀνήγαγε xai τὴν ἕξιν &xvo0 ἕξιν καὶ 129: 
τὴν διάϑεσιν διαϑετοῦ λέγων εἶναι διάϑεσιν), διὰ τοῦτο αἰσϑόμενος τῆς 10 

ἀπορίας ἐπιλύεται αὐτὴν διχῶς, χαὶ πρῶτον μὲν ἐπιπολαιότερον δεύτερον 

ὃ ὧ 
' 5 , Ν e. Χ , ? / ^ » 

& ἀχριβέστερον. χαὶ ἢ μὲν πρώτη ἐπίλυσις ὧδε ἔχει" 

r 99 NU ^N ' 2 ' , mw , J ^5 , E: I ir - 

5 p.11a323 Σχεδὸν γὰρ: ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων τὰ γενη πρός 1δ 
p. M ^N z) o 31m 

tt λέγεται, τῶν ὃὲ χαῦ ἕχαστα οὐδέν. 

nu , - , , 2n votc* 3l "d g a Y ὁ όταν - 
ὕτη πρώτη τῆς ἀπορίας ἐπίλυσις φησὶ γὰρ ὅτι τὰ μὲν γένη τῶν 

ποιοτήτων ὑπὸ τὰ πρός τι ἀναφέρεται, τὰ δὲ εἴδη ὑπὸ τὸ ποιόν: οἷον ἢ 80 
, m. - , ,5 , MJ - 2 PR * M erem 2 - $)€ 

ἐπιστήμη τῶν πρός τί ἐστι | (γένος γὰρ ἣ ἐπιστήμη) xal λέγεται ἐπιστη- 122v 
- 5 L4 e ἊΝ x , 5 Y LE , 7 ᾿Ξ τ Ὁ, 

10 τοῦ ἐπιστήμη, T7, 0& γεωμετρία οὐχ ἔστι τῶν πρός τι εἶδος οὖσα τῆς 

ἐπιστήμης, ἀλλ᾿ ὑπὸ τὸ ποιὸν ἀναφέρεται. ὁμοίως xat ἐπὶ τῆς ἕξεως 

ἔχει xal διαϑέσεως χαὶ πάντων τῶν τοιούτων: ἣ γὰρ ἕξις ἐχτοῦ ἕξις xal 

τὸ ἑχτὸν τῇ ἕξει ἑχτὸν xai ἢ διάϑεσις διαϑετοῦ διάϑεσις xal τὸ διαϑετὸν 

ex 

τῇ διαϑέσει διαϑετόν. ἣ μέντοι ὑγεία T, T, νόσος, εἴδη ὄντα τῆς ἕξεως 

15 ἥτοι τῆς διαϑέσεως, ποιότητές εἰσι’ χατὰ ταύτας γὰρ ποιοί τινές ἐσμεν 

χαὶ παρωνύμως ἀπ᾽ αὐτῶν λεγόμεϑα γραμματιχοὶὺ T, ῥητοριχοὶ T, ὑγιεινοὶ 
ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως. χαὶ ἐπιστήμονες δὲ λεγόμεϑα οὐ τῷ ἁπλῶς μετέχειν ἐπι- 10 

στήυης ἀλλὰ τῷ μετέχειν τινὸς τῶν χατὰ μέρος ἐπιστημῶν, γραμματιχῆς 
ἢ μουσιχῇς T τινος ἄλλης. ἣ μὲν οὖν ἐπιπολαιοτέρα λύσις αὕτη. ἐπιπο- 

20 λαιοτέρα ὃδέ ἐστι, διότι τὰ γένη ἐπὶ πασῶν τῶν χατηγοριῶν ὑπὸ τὴν 

αὐτὴν ἀνάγονται χατηγορίαν ὕφ᾽ ἣν xal τὰ εἴδη. ἣ OÉ γε ἀχριβεστέρα 15 
ὧδε ἔχει" 

Ρ. 11181 "Ext εἰ τυγχάνει τὸ αὐτὸ ποιὸν xal πρός τι ὄν, οὐδὲν 

ἄτοπον ἐν ἀμφοτέροις τοῖς γένεσιν αὐτὸ χαταριϑμεῖσθϑαι. 

25 "Qc γὰρ ὃ πατὴρ xai ὃ υἱὸς ἀνάγονται μὲν xai ὑπὸ τὴν οὐσίαν. 20 
ἀνάγονται δὲ xal ὑπὸ τὰ πρός τι, xav ἄλλο μέντοι χαὶ ἄλλο, οὕτως οὐδὲν 
ἄτοπον χαὶ τὰς ἕξεις χαὶ τὰς διαϑέσεις ὡς μὲν πράγματα ἀνάγεσϑαι ὑπὸ 
τὴν ποιότητα, ὡς δὲ σχέσιν τινὰ ἀναδεξάμενα ὑπὸ τὰ πρός τι. 25 

Ι alt. xai om. C post ἑχτοῦ add. λέγειν C 2 εἶναι λέγων coll. C Ὁ πρό- 

τερον C ὃ πασῶν τῶν ποιοτήτων (τοιούτων om.) F 5. 6 τῶν πρός τι ἃ 

8. ποιοτήτων] τοιούτων ἃ 9 «oi Mq. xci C 10 εἶδος — ἐπιστ. ante οὐχ coll. € 

11 ἀνάγεται ἃ 12 τῶν τ. πάντων coll. F 13 τῇ om. C 14 μέντοι qe C 

15 *«v' αὐτὰς C 16 pr. 7, om. C 11 ἄλλως om. Fa 18 τῶ] τὸ F 19 1 

μουσιχῆς om. C 20 ἐπὶ om. C 20.21 τὴν αὐτὴν] ταύτην C 21 τὴν xat. C 

22 ὧδέ πῃ ἃ 29 τυγχάνοι ἃ Arist. αὐτὸ τοῦτο ποιὸν C: αὐτὸ χαὶ ποιὸν F 

πρός τι χαὶ ποιὸν coll. Arist. 25 «ai (alt. om. C 260 τὸ πρός F οὕτως 
^ 

οὐδὲν] ἀλλ᾽ οὐδὲ F 28 δεξάμενα C 
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Περὶ. τοῦ ποιεῖν xal πάσχειν. 122v 

Ρ.1101 "'Emióéystat δὲ xal τὸ ποιεῖν xal τὸ πάσχειν ἐναν- 

τιότητα. | 

Τῶν χατηγοριῶν αἵ μέν εἰσιν ἁπλαῖ αἵ ὃὲ χατὰ συνδυασμὸν χαὶ συμ- 123r 

5 πλοχὴν τῶν ἁπλῶν τὸ εἶναι ἔχουσι. χαὶ ἁπλαῖ υέν εἰσιν αἱ εἰρημέναι 

τέσσαρες, ἥ τε οὐσία xal τὸ ποσὸν xai τὰ πρός τι xoi τὸ ποιόν, χατὰ 
συμπλοχὴν δὲ τῆς οὐσίας πρὸς μίαν τούτων T, πρὸς ἑαυτὴν at λοιπαὶ SE 15 
γίνονται. ἵνα , λέγω δὴ ὅτι 

τέσσαρές εἰσιν αἱ c EE αἱ ü& λοιπαὶ ξξ éx τῆς πρὸς ἄλληλα συμπλο- 20 

10 χῆς τούτων ὑπο £x τῆς διαιρέσεως λάβωμεν τὰ e ένα" το ας 
τὰ μὲν xq ἑαυτὰ Dt ὡς nds 

" 

& ἐν ἑτέροις ἐχόντων τὸ εἶναι τὰ μὲν 
, J ^ , 

€ τι, τὰ δὲ ἄσχετά siot χαὶ τῶν μὴ ἐχόντων σχέσιν τὰ μέν ἐστι 

- 
m 

2 
&z 
- 

, 

y σγέσει 1 οἷον u 25 

- 

μεριστά, οἷον τὰ mood (τοῦτο γὰρ ἴδιον ἐλέγομεν τοῦ ποσοῦ εἶναι, τὸ uc- 
15 ριστόν), τὰ δὲ ἀμέριστα, οἷον αἵ ποιότητες. αὗται μὲν οὖν αἵ χυρίως 

xai πρώτως λεγόμεναι χατηγορίαι, αἱ δὲ ἄλλαι ἕξ γίνονται τῆς οὐσίας 80 
συμπλεχομένης | ταῖς λοιπαῖς τρισί, τῷ ποσῷ Aéro χαὶ τῷ πρός τι xal τῷ 123v 

ποιῷ, (7, ἑαυτῇ)" 1, γὰρ οὐσία τῷ ποσῷ συ ὑμπλεχομένη ποιεῖ δύο κατη Ἰορίας, 
τήν τε ποτὲ xal τὴν ποῦ: τῷ μὲν γὰρ χρόνῳ συμπλεχομένη ποιεῖ τὴν ποτέ 

20 (τὸ γὰρ ποτὲ οὔτε οὐσίαν μόνως σημαίνει οὔτε χρόνον, ἀλλ᾿ οὐσίαν ἐν 5 

χρύνῳ οὖσαν), τῷ δὲ τόπῳ συμπλεχομένη ποιεῖ τὴν ποῦ: τὸ γὰρ ποῦ 

οὔτε τόπον μόνον σημαίνει (οὐ γάρ ἐστι τόπος ἐν τόπῳ) οὔτε μὴν οὐσίαν, 10 
*, JD 5 , νὰ , Y. i , e *, , Li - ὩΣ e , 

αλλ οὐσίαν ἐν τόπῳ οὖσαν. πάλιν ἢ οὐσία συμπλεχομένη τῷ ποιῷ ἕτέ- 

ρας δύο ποιεῖ χατηγορίας, τήν τε τοῦ ποιεῖν xal τοῦ πάσχειν: τὸ γὰρ 

ποιεῖν xal τὸ πάσχειν χατὰ ποιότητα γίνονται. ὃ γὰρ ποιῶν εἴς τι ἢ τῷ 25 

6 τὸ ποιὸν xai τὰ πρός τι coll. a TI ἡ xat P 8 post γίνοντάι add. oiov 

ἐξ οὐσίας «xal ποσοῦ τὸ ποῦ χαὶ ποτέ, ἐξ οὐσίας χαὶ ποιοῦ τὸ ποιεῖν χαὶ πάσχειν, ἐξ οὐσίας 

χαὶ τῶν πρός τι τὸ ἔχειν xol τὸ χεῖσϑαι a (Marc. 217) δὲ χαὶ ἃ γνῶμεν Marc. 

211: γνωσόμεϑα C: γνωσώμεϑα Fa 9. 10 τούτων συμπλ. coll. ἃ 10 τῆς om. € 
post εἰρημ. add. λέγοντες C 11 ὑφεστήχασιν C ὡς ἡ οὐσία post εἶναι coll. F 

post εἶναι add. xaü' ἑαυτὸ μὲν ὑφέστηχεν ἡ οὐσία ἃ 12 ϑεωροῦνται C 14 ἐλέ- 

γομεν] cf. p. 84,6 εἶναι τοῦ ποσοῦ coll. ἃ 10. 17 συμπλ. τῆς οὐσίας coll. C 

11. 18 τῶ ποιῶ xal τῶ πρός τι coll. C 18 7j ἑαυτῇ inserui (cf. v. 7 p. 164,4) 

21 post οὖσαν add. ποτὲ δέ ἐστι χρόνῳ (sic) δηλωτιχὸν χατὰ τὴν τριμέρειαν αὐτοῦ, ἐνεστῶτα 

παρεληλυϑότα μέλλοντα ἃ (Marc. 211) συμπλ. ἡ οὐσία ἃ 21. 22 τὸ γὰρ ποῦ οὔτε] 

οὔτε δὲ τὸ ποῦ C 22 μόνως ἃ 20 post οὖσαν add. ποῦ δέ ἐστι τόπου δήλωσις 

καὶ διαιρεῖται ἄνω χάτω δεξιὰ ἀριστερὰ ἔμπροσϑεν ὄπισϑεν a (Mare. 217) 24 ποιεῖν ex 

ποιοῦ corr. F? τοῦ πάσχειν] τὸ πάσχειν F' 24. 25 τὸ γὰρ --- πάσχειν om. F (at 

superser. F?) 25 τὸ om. a γίνεται a ποιῶν γὰρ coll. C τῷ] «o F 

Lp" 
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ϑερμαίνειν ποιεῖ Tj τῷ ψύχειν ἢ xav ἄλλην τινὰ ποιότητα, xol ὁ πάσχων 123v 

δὲ ἢ τῷ ϑερμαίνεσϑαι T, μελαίνεσϑαι T, κατ᾽ ἄλλην τινὰ ποιότητα πάσχει. 50 
πάλιν ἢ οὐσία τοῖς πρός τι συμπλεχομένη ποιεῖ τὸ χεῖσϑαι, τὴν δὲ ϑέσιν 95 

τῶν πρός τι ἐλέγομεν εἶναι. αὐτὴ δὲ ἑαυτῇ συμπλεχομένη ποιεῖ τὸ ἔχειν" 

σι τὸ γὰρ ἔχειν οὐσίας περὶ οὐσίαν σημαίνει περίϑεσιν. | 

᾿Αποδοὺς δὲ 6 ᾿Αριστοτέλης τῶν τεσσάρων χατηγοριῶν τοὺς ὅρους 124r 
χαὶ τὰ παραχολουϑήματα, τῶν λοιπῶν ἕξ οὔτε τοὺς ὍΣ ἀποδέδωχεν 5 

οὔτε τὴν εἰς τὰ εἴδη διαίρεσιν, ὡς ἡμῶν δυναμένων ἐκ τῶν ῥηϑέντων 
τούτοις ἐπιστῆσαι. δεῖ οὖν ἡμᾶς ἑχάστου τὸν ὁρισμὸν ἀποδοῦναι xol τὴν 

10 εἰς τὰ εἴδη διαίρεσιν. ἔστιν οὖν ποιεῖν μὲν τὸ εἴς τι ἐνεργεῖν. τούτου 
^ ΜᾺ ὲ εἴδη δύο: τὸ γὰρ ποιοῦν ἣ εἰς ἕαυτὸ ποιεῖ, ὥσπερ ἢ ψυχὴ ἑαυτὴν 10 e 

γινώσχουσα, ἢ εἰς ἕτερον, ὡς τὸ πῦρ cic μᾶς ποιεῖ Üsppalvov ἡμᾶς. 
^ €". 9, ^ € , », - € , M »- ^, - AJ 

πάσχειν δέ ἐστι τὸ ὑπό τινος ἀλλοιοῦσϑαι. τούτου δὲ εἴδη δύο: ἢἣ γὰρ t5 
€ ΄ 5 , , [4 [4 [4 , ^ 

ὡς εἰς φϑοράν τι ἀγόμενον πάσχει, ὡς τὸ ξύλον ὑπὸ πυρὸς χαιύμενον, ἢ 

15 ὡς εἰς τελειότητα, ὡς ὅταν εἴπωμεν πάσχειν τὴν ὅρασιν ὑπὸ τοῦ ὁρατοῦ" 
ec 

εἰς τελειότητα γὰρ ἄγεται ἣ ὅρασις ὑπὸ τῶν δρατῶν τὴν οἰχείαν ἀπολαμ- 

βάνουσα ἐνέργειαν. χαὶ ὃ μαϑητὴς ὑπὸ τοῦ διδασχάλου πάσχει χαὶ αὐτὸς 50 
' 

, 

οὐ φϑειρόμενος ἀλλὰ τελειούμενος. χεῖσϑαι δέ ἐστι τὸ ϑέσιν τινὰ ἔχειν. 

τούτου δὲ “ἢ τρία. τὸ ἀναχεχελίσϑαι τὸ χαϑῆσϑαι τὸ ἑστάναι: ἣ γάρ, 25 

90 ὡς πολλάχις εἴρηται, τὸ ὅλον σῶμα χέχλιται χαὶ λέγεται ἀναχεχλίσϑαι, T, 

τὸ μέν τι χέχλιται τὸ δὲ ὀρϑόν ἐστι xol λέγεται χαϑῆσϑαι, T, ὅλον ὀρϑόν 
», 

ἐστι xal λέγεται ἵἴστασϑαι. ποτὲ δέ ἐστι τὸ ὄνου δηλωτιχὸν ἥτοι τὸ 1| 
y χρόνῳ ὄν: τούτου δὲ εἴδη τρία, ἐνεστὼς παρεληλυϑὼς μέλλων. ποῦ 

, , , Y , ^N »y- [ed M 

€ ἐστι τὸ τόπου ἢ pitt ἢ τὸ ἐν τόπῳ ὄν: τούτου δὲ εἴδη ἕξ, τὸ 124ν 
[! 

e»? qm» 

» ^ ἄνω τὸ χάτω τὸ δεξιὸν τὸ ἀριστερὸν τὸ ἔυπροσϑεν τὸ ὄπισϑεν. εἰκότως δὲ τῷ σι 

1 τῷ] τὸ F post ποιότητα add. πάσχει F!: ποιεῖ F?: καὶ ἄλλως" ποιεῖν ἐστι τὸ εἴς τι ἐνερ- 

γεῖν, καὶ ἢ εἰς ἑαυτὸν ἐνεργεῖν, ὡς χοπιᾶν δι’ ἑαυτοῦ ὁρᾶν ὁμιλεῖν, ἢ εἰς ἕτερον, ὡς ὁ τύπτων 

τυπτόμενον τύπτει ἃ (Marc. 217) 2 δὲ om. C τῷ] τὸ F τῷ μελαίν. ἃ post 

πάσχει add. πάσχειν γάρ ἐστι τὸ ὑπό τινος ἀλλοιοῦσϑαι xol διαιρεῖται ἢ ὡς εἰς φϑοράν τινα 
ἄγεσϑαι ὑπεναντίου ἢ εἰς τελειότητα ὡς ἣ ὅρασις ὑπὸ τοῦ ὁρατοῦ a (Marc. 2177) 3 post 

χεῖσϑαι add. χεῖσϑαι δέ ἐστιν ἡ τοιάδε τοῦ σώματος ϑέσις xol διαιρεῖται εἰς τὸ ἀναχεῖσϑαι χαϑέζε- 

σϑαι ἑστάναι ἃ (Marc. 211) 4 ἐλέγομεν] p. 107.1 αὐτὴ Laur. 12,1: αὕτη CFa 

ante ποιεῖ add. ἐπὶ τεχναστῷ τινι ἃ 5 σημ.] ποιεῖ C post περίϑεσιν add. τοῦτο δὲ 

τὸ τεχναστὸν ἢ ὅλον ἐν ὅλῃ τῇ οὐσίᾳ, ὡς ὁ χιτὼν τῷ σώματι, ἢ ὅλον ἐν μέρει, ὡς ὁ δαχτύλιος 

ἐν τῷ δαχτύλῳ xol τὸ δόρυ ἐν τῇ χειρί. tum ex Mare. 217 τὸ γὰρ ἔχειν τριχῶς" ἐν ψυχῇ ὡς 

ἕξις, ἐν σώματι ὡς οὐλή, περὶ σῶμα ὡς ἱμάτιον χιτὼν ὑπόδημα ὅπλα ἃ 6 δὲ] γὰρ F 

τοὺς λόγους xal τοὺς ὅρους ἃ "| ἀπέδωχεν C 10 οὖν] δὲ C 11. 12 ὥσπερ --- qe 

γώσχουσα om. C 11. 12 ζωοῦσα ἑαυτὴν «xoi γιν. ἃ 12 post alt. ἡμᾶς add. χαὶ ὡς 7, 

αἴσϑησις ἐνεργοῦσα περὶ τὸ αἰσϑητόν. ἢ xoi ἄλλως διττὸν τὸ ποιεῖν, χαϑ' ὁρμὴν ὡς ἐπὶ χυνὸς 

ὑλακχτοῦντος, χατὰ φύσιν ὡς ἐπὶ τῆς χαύσεως τοῦ πυρός a (Mare. 21) 19 xal τούτου δὲ ἃ 

14 dxóp.. τι coll. ἃ τοῦ πυρὸς à 15 post τελειότ. add. ἄγεται ἃ 16. 17 λαμβάν.Ο 

18 post τελειούμενος add. xol πάλιν τὸ πάσχειν διττόν: ἢ yàp φϑαρτιχόν ἐστιν ὡς ἐπὶ τοῦ 

τέμνεσϑαι χαίεσϑαι 7) τελειωτιχὸν ὡς τὸ μανϑάνειν ἀναγινώσχειν ἃ (Mare. 211) 19 εἴδει ΕῚ 

20 εἴρηται] p. 107,4 21 τι] τοι Fa 22 alt. ἐστι om. F alt. τὸ] τῷ ΕἸ 29 χαὶ 

ϑέλλων ἃ 24 δηλ.) σημαντιχὸν ἃ τὸ (ante ἐν) om. F 25 wai τὸ ὄπισϑεν Fa 
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ἕξ τοῦ τόπου εἰσὶν αἱ διαφοραί: εἰ γὰρ τόπος ἐστίν, ὡς εἴρηται ἡμῖν, 124» 
πέρας τοῦ περιέχοντος χαϑ’ ὃ περιέχει τὸ περιεχόμενον, τὸ δὲ περιεχό- 5 
μενον σῶμά ἐστι, πᾶν ὃὲ σῶμα τρεῖς ἔχει διαστάσεις, ἑχάστη δὲ 
διάστασις xav εὐθεῖαν γραμμὴν Benet ὡρισμένως xai Ὧν xac 

5. ἄλλην τινά (εἰ γάρ τις “ἢ ἢ cus εἰ τύχοι, τὴν χατὰ μῆχος 

διάστασιν γνῶναι πόση τίς ἐστι, χατὰ χάϑετον ταύτην μετρήσει, ἢ δὲ 
χάϑετος εὐϑεῖα γραμμή ἐστιν, ὡσαύτως δὲ χαὶ εἰ τὴν χατὰ πλάτος ἣ 10 

βάϑος διάστασίν τις γνῶναι βούλοιτο πόση ἐστί, σπαάρτον ἐχτείνας ταύτην 

υξτρήσει. ἥτις χαὶ αὐτὴ εὐϑεῖα γραμμή ἐστι), πᾶσα δὲ εὐϑεῖα γραμμὴ 

10 δύο πέρατα uem εἰ τοίνυν πᾶν σῶμα τρεῖς ἔχει διαστάσεις, ἑχάστη δὲ 
διάστασις χατ᾽ εὐϑεῖαν γραυμὴν Ὁ τ το πᾶσα ὃὲ εὐϑεῖα γραμμὴ 1 

δύο ἔχει πέρατα, εἰχότως τὸ σῶμα ἕξ e gt ταραται εἰ οὖν τὸ σῶμα ἕξ 

ἔχει τοῦτ xoi 6 τόπος 6 περιέχων αὐτὸ ἐξ ἀνάγχης ἕξ σχήσει πέρατα, 
ἐπειδὴ χατὰ πᾶσαν διάστασιν psu ὃ τόπος τὸ σῶμα. xal ἔστι τῆς 

t£ 15 μὲν ὡς ἐπὶ ἐμψύχων εἰπεῖν χατὰ μῆχος διαστάσεως πέρατα τὸ ἄνω xoi 90 
Y ΄ - ^ ΄ ^ ' , ΄ M ^ 

τὸ χάτω, τῆς δὲ χατὰ πλάτος τὰ δεξιὰ xal τὰ ἀριστερά, τῆς δὲ χατὰ 
? τι Y 1 v , - 3 " 

βάϑος τὸ ἔμπροσϑεν x«i τὸ ὄπισϑεν. τ τον δέ ἐστιν οὐσίας. περὶ οὐσίαν 
^C - ^N "^ e [d e ᾿ σ 

ερίϑεσις. τοῦτο ὃξ T, ὅλον περὶ ὅλον περίχειται, ὡς ὃ χιτὼν ὅλον περι- 
, — δ σ * ^ , 

ἔχει τὸ σῶμα, ἣ ὅλον περὶ uípoc, ὡς ὃ δαχτύλιος ἐν δαχτύλῳ. 

ΤΡ , ^ ^ - ' ΄ E 
20 p. 110] ᾿Βπιδέχεται δὲ xal τὸ ποιεῖν xal τὸ πάσχειν ἐναν- 5 

, 

το σα: 

^ Ζητητέον ἐνταῦϑα τί δή ποτε τὸ ποιεῖν xai τὸ πάσχειν οὐχ ὑπὸ τὰ 

" 

πρός τι ἀνάγει ὁ φιλόσοφος, ἀλλ᾽ ἑτέρας αὐτὰς εἶναι λέγει χατηγορίας" , Ti 
D 6 πάσχων ὑπὸ ποιοῦντος πάσχει" | 80 ὃ γὰρ ποιῶν εἰς πάσχοντα ποιεῖ χα 

35 ὥστε χαὶ αὗται τῶν πρός τί εἰσι. λέγομεν οὖν πρὸς τοῦτο Ort τὰ μὲν 125: 

ἀπαρέμφατα βήματα μόνης εἰσὶ τῆς φύσεως τῶν ἐνεργειῶν ἢ τῶν παϑῶν 

σημαντιχά (T, γὰρ ἐνέργειαν μόνως T, πάϑος σημαίνει), τὰ μέντοι γε ἄλλα 
ρήματα ἤτοι αἱ μετοχαὶ τὴν σχέσιν σημαίνουσι τῶν οὐσιῶν ἥτοι πρὸς τὴν 5 

ἐνεργείαν ἢ πρὸς τὸ πᾶϑος. τὸ τοίνυν ποιεῖν χαὶ τὸ πάσχειν, ἀπαρέμ- ΠΝ 

80 see ὄντα "DERE τῆς ποιήσεως αὐτῆς T, παϑήσεώς ἐστ! δηλωτιχὰ xal 
' 

' 

οὐχὶ τῶν πρός τι’ οὐδεὶς γὰρ ἂν εἴποι τὸ ποιεῖν εἰς τὸ πάσχειν ποιεῖν T, 

1 τοῦ om. F εἰ γὰρ τόπος] τόπος γάρ ἃ εἴρηται] p. 33,22 87,7 2 τὸ 

πέρας F 3 πᾶν] τὸ a '( εἰ post διάστασιν (8) coll. ἃ 17. 8 βάϑος ἢ 

πλάτος coll. C 8 βουληϑείη a 9 γραμή (pr. 1.) ΕἸ 10. 11 ἑχάστη δὲ διάστασις 

om. C 11 εὐϑεῖαν δὲ C δὲ om. FE! 12 πέρ. ἔχει (pr. 1.) coll. F 

18 σχοίη (alt. 1.) a 15 ἀψύχων F: ἐμψύχου a χατὰ p. διαστ.] διαστάσεως τῆς χατὰ 

uw. € 16 τὸ δεξιὸν xai ἀριστερόν a 17 τὸ (ante ὄπισϑεν) om. C 18 περὶ 

ὅλον om. à 20 τὸ (alt. om. C 23 αὐτὰ ἃ 24 πάσχοντα] πάσχον 

τι codd. (cf. p. 166, 2) 26 μόνως ἃ 29 πρὸς om. F τὸ τοίνυν 

xal τὸ (sic) πάσχειν καὶ τὸ ποιεῖν C 30 εἰσι C 31 τὸ (alt.) om. Fa 

ποιεῖν (alt.)] ποιεῖ a 



τοῦ ποιεῖν πάσχειν. ὃ 
, ὃ Tap ποιῶν e Ὡ- Ξ 

TO 
ρ. 5 c1 SQ. - S -G [0] “Ὁ Etot* 

^N 

χαλῶς 68 

xal 

PHILOPONI IN CATEGORIARUM 

ufvtot γε πάσχων T, πὸ 
εἰς πάσχοντα 

τοῦ πάσχειν ἣ χίνησις, πό 

c. 9 [Arist. p. 1101] 

ὑπὸ 195: ty 

ὃ πάσχων τ 
ς 

ποιεῖ χαὶ 

6 ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ Φυσικῇ ἀχροάσει 
SED ἐν τῷ 

5 ποιοῦντι θεωρεῖται Tj ἐν τῷ πάσχοντι, xaí φησιν ὅτι ἐν τῷ πάσχοντι’ ἢ 1 

γὰρ χίνησις δδός ἐστιν ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ Sd se ἐνέργεια δέ 

ἐστιν xt ἢ προβολὴ τῆς us ἐχεῖνα οὖν χινεῖται ὅσα ἐνδεᾶ ἐστι xai 

ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς μεταβάλλει ἐπὶ τὸ τέλειον. ὅσα γοῦν πλειόνων τινῶν δέεται, 
πλείονας χινήσ εἰς χινεῖται, τὰ δὲ ὀλιγοδεᾶ ὀλιγοχίνητα: ἀμέλει τὸ ϑεῖον 20 

10 ἀνενδεὲς ὃν xai πάντῃ ἐστὶν dx Eae εἰ τοίνυν 6 ποιῶν xav αὐτὸ 
τοῦτο ὃ ποιεῖ τελείαν ἔχει τὴν ἕξιν, οὐ χινηϑήσεται xav ἐχεῖνο ὃ ποιεῖ, 

δεόμενος τοῦ 

"SO E 

L5 1 9* τα, , - ΄ 
15 ἐστὶν ἐπὶ gu τοῦ πᾶ 

σεως δύν 

τος xal ἐπὶ τοῦ παάσχοντος᾽ ὅταν μὲν 

σ ^ » ποιοῦντος, ἵνα τὴν ἐν 

tuy προαγάγῃ,. εἰχότως χινεῖσϑαι λέγεται, ἐχ 
i ivat, προαγόμενος. 

Y τ τὴν 

αὐτῷ ἐνοῦσαν δύνα- 
5 - ^ , - 

τοῦ ουνᾶμει 25 

χίνησις px 

σχοντος θεωρουμένη; 6 ὑέντοι ἘΠΕ ὃ τῆς χινή- 
ύναται εἶναι διττός. δύναται γὰρ ϑεωρεῖσϑαι xai ἐπὶ τοῦ ποιοῦν- 

χίνησιν üSDUSIN | 30 

τ ρχομένην ἀπὸ τοῦ ποιοῦντος xal QU. ἐπὶ τὸ πάσχον, ποίησιν αὖ- 125v 

ν λέγομεν. 

90 dee 
e -Ὁ- 

μάϑησιν ὁμοίως. ὥστε τ 
^ 

ὃ 

^N , A b - 

Q&£ ἔπι τὸ ποιοὺν. σαν 

», ^ 

τῷ χόγῳ. τὰ δὲ πρός τι οὐ u6y0v 

τῷ ὑποχειμένῳ διάφορα ἐστιν. 
» 

χαταγινόμενα ὑποχείμενον, τὴν χίνησιν, oOx dy 

ὅταν δὲ ϑεωρήσωμεν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ 

πάϑησιν 

ὑποχειμένῳ μία ἐστὶν ἢ χίνησις, διαφέρει 5 

Ξ [9] ci [0] εὶ o^ μι o c ΟῚ 

8 
ba S c1 

7 M de τος oops 

ἔγομεν, ὥσπερ xai δίδαξιν xal 

τῷ λόγῳ διαφέρουσιν, ἀλλὰ χαὶ 
- M M ^ ' [4] 

0 πασχειῖν περι ἐν 
, 

εἴη πρός τι, 

95 τι οὐ μόνον τὴν σχέσιν διάφορον ϑέλουσιν ἔχειν, ἀλλὰ χαὶ τὰ ὕπο- 10 

χείμενα. 
AJ , 24 A T c cs M ἊΝ Ἁ e ) , 

Διὰ τί οὖν υἢ ἐπέγραψε ᾿ περὶ ποιήσεως xal παϑήσεως᾽ ; λέγομεν 

ὅτι $ ποίησις διττή ἐστι’ χαὶ γὰρ αὐτὴ ἣ δδὸς ποίησις λέγεται, οἷον ἢ 
Ἀ ^ , ^ - 

τοῦ οἰχοδόμου ἐνέργεια, xai τὸ τέλος δὲ αὐτὸ τῆς ἐνεργείας, οἷον T, οἰχία. 

30 ἵνα οὖν μὴ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν πλάνη τις γένηται xal νουίσωμεν αὐτὸν 15 

περὶ. τοῦ τέλους διαλέγεσϑαι, διὰ τοῦτο οὕτως ἐπέγραψε llepi τοῦ 

τοῦ πάσχειν, τοῦτ᾽ 

αἱ 

ὃ ποιῶν à 

προσβολὴ ἃ 8 μεταβάλει C 

mÀetóv. F 11 τελείαν ἔχει] 

προσαγάγει (superser. ἡ) F 14 προαγόμενον C 

τὴν κίνησιν om. CF 18 εἰς τὸ πάσχειν (: 

20 19 πάσχοντος ex τυχόντος corr. F 

πῆσιν E! (cf. v. 21) 

ποίησις] πάϑησις F ἐστι om. Ca 

primum xoi om. C 990 

39 τοῦ om. C 909 

84 μόνη C j om. a 

ὅσα] ὅσῳ CF 

τέλος ἔχει (iter.) C 

ἐπὶ] ὑπὸ F 

21 παϑήσεως καὶ ποιήσεως coll. C 

29 otov] ἤγουν C 

ἔστι περὶ αὐτῆς τῆς ἐνεργείας xal τῆς 
ποιεῖν χαὶ τὸ πάσχειν ἐναντιό s χαὶ τὸ μᾶλλον 

εἰχότως: ἐν γὰρ ταῖς ποιότησι μόνον ἢ ἐναντιότης ϑεωρεῖται" 20 

3 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχρ.] E 2 p. 225018 

πλειόνων τινῶν] 

ὅπερ (alt. 1.) a 

lY ἐπὶ om. F 

τοῦ TxdGyovco; F 

πάϑησιν] πεῖσιν 

28 ὅτι ἐπειδὴ ἃ 

90 νοήσωμεν C 

τὸ (ante πάσχειν) om. F 

ἐπὶ 



A MN - M * , *, — ^ 5 , ^ i 

τὸ ὃὲ ποιεῖν χαὶ τὸ πάσχειν ἐχ τῆς συμπλοχῇς τῆς οὐσίας πρὸς τὴν 125v 

ποιότητα συνέστηχε. χαὶ τὸ μᾶλλον δὲ xal τὸ ἧττον ἐπιδέχεσϑαι ἐχεῖνα 
πολλάχις Spe τὰ xal τὴν ἐναντιότητα ἐπιδεχόμενα. ἐπειδὴ δὲ οὐ 

πᾶσα ERIS ἐπιδέχεται τὴν ἐναντιότητα οὐδὲ τὸ μᾶλλον xul τὸ ἧττον, 25 

5 οἷον τὰ σχήματα, εἰχότως ἄρα οὐδὲ πάσῃ τῇ τοῦ ποιεῖν xal τοῦ πάσχειν 

χατηγορία. παραχολουϑεῖ τὸ ἐπιδέχεσθαι ἐναντιότητα xui τὸ μᾶλλον xol τὸ 
ἥττον, ἀλλὰ τῇ μὲν ἐκ ποιότητος εἰχημμένῃ ἐπιδεχομένης τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ 

Ἧττον ὑπάρχει αὐτὸ τοῦτο, τῇ δὲ ἐχ ποιό ὕτητος λαμβανομένῃ ur, ἐπιδε- 80 

χομένης ἐναντιότητα οὐδὲ αὐτῇ ὑπάρξει τι ἐναντίον. 126: 

- [δ e τ d - - a 10 p. 11515. Ὑπὲρ μὲν οὖν τῶν mxposeÜévtov γενῶν ἱκανὰ τὰ 
» , 

εἰρημένα. 

x5 , —- e ier C , E - δ. - B N 

x τούτου τοῦ ῥησειδίου ὑπέλαβόν τινες τῶν ἐξηγητῶν τὸν σχοπὸν 

εἶναι τῶν χατηγοριῶν περὶ νοημάτων μόνων" 6 γὰρ ᾿Αριστοτέλης, φασί, 5 

γένη μόνα οἷδε τὰ ὑστερογενῆ xal ἐννοηματιχά: τὰ γὰρ χαϑόλου, φησὶν 

15 αὐτὸς ἐν τῷ [Περὶ ψυχῆς, 7, οὐδέν ἐστιν ἢ ὕστερον, τὰ δὲ πρὸ τῶν πολ- 
95.) ' à λῶν οὐδ᾽ ὅλως βούλεται εἶναι, ἀλλὰ 

« 

τερετίσματα. αὐτὰ λέγει xai φλυαρίας 

llepi -àv δῖν τιν χιξ μκέιν ὧν: 10 

Ρ.11010 Περὶ δὲ τῶν ἀντιχειμένων ποσαχῶς εἴωϑεν ἀντιχεῖ- 

30 σϑαι, ῥητέον. 

πα 

΄ - - , Η - 

peat ὁ τῶν τατηγορβεῶν λόγος χαὶ ἄρχεται τοῦ μετὰ τὰς 15 
΄ ΄ — UP PROBA - |^ (P - , 

TAX uev γὰρ χατ ἄρχᾶς τοῦ βιβλίου οτι εἰς τρια χατηγορίας τμήματος". εἰρ 

ép διήρηται τοῦτο τὸ iuter εἴς τε τὸ πρὸ τῶν χατηγοριῶν xal τὸ μξρη "nont τοῦτ ἣν, ξιΞ τέ τὸ "Xp c C 1199 τὴ 

περὶ αὐτῶν τῶν χατηγοριῶν χαὶ τὸ μετὰ τὰς χατηγορίας, χαὶ ὅτι ἐν μὲν 

ἐν 20 
ιῷ [42H τῷ Em τῶν χατηγοριῶν περὶ φωνῶν διαλέγεται, αἷς μέλλει χρήσασϑαι 

τῇ διδασχαλία τῶν χατηγοριῶν, ἀγνώστων ἡμῖν ἐχ τῆς συνηϑείας οὐσῶν, 

ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τμήματι περὶ αὐτῶν τῶν κατηγοριῶν, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ, 

1 ἐχ] ἐχτὸς C 2 τὸ (alt.) om. C 3 clprj«apev] p. 158,16 5 τοῦ (alt.) 

om. € 6. 7 τὸ p. καὶ τὸ ἦτ. καὶ ἐναντ. coll. C 1 μὲν om. F 

ἐπιδεχομένης scripsi: ἐπιδεχομένη libri 8 αὐτῇ ἃ ποσότητος Ca 

8. 9 μὴ ἐπιδεχομένης om. F 9 ὑπάρχει F zt om. C 10 προϑέν- 

των C 13. qnot C 14 μόνον C 15 Περὶ ψυχῆς] A 1 p. 402^7 

16 εἶναι om. CF 21 περὶ τῶν xat. ἃ 22 εἰρήκαμεν] p. 12, 6 

29 τὸ βιβλ. τοῦτο coll. F alt. τὸ] τὰ C: τῶν F 23. 24 τὸ περὶ αὐτῶν 

T. *.] εἰς τὰς χατηγορίας αὐτὰς C 24 τὸ] εἰς τὰ Ο 25 τῶ] τὸ ΕἸ ε 
26 ἀγν.] γνωρίμων C οὐσῶν om. Fa 
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τοῦτ᾽ ἔστι τῷ προχειμένῳ,. περί τινων φωνῶν ὧν παρέλαβεν ἐν τῇ 126: 
διδασχαλίᾳ τῶν χατηγοριῶν, ὧν ἔννοιαν μέν τινα ἔχομεν οὐ μὴν διηρ- 25 
ϑρωμένην. ὅτι ὃς οὐχ ἔστιν ἀπηρτημένον τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ σχοποῦ 

τῶν χατηγχοριῶν, ὥς τινες ἐνόμισαν, δῆλον μὲν χαὶ ἐχ τῶν εἰρημένων, 
5 - τς ἐν zx τῷ , em uU Á - 

xal ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ συνεχοῦς τῆς φράσεως δῆλον: τὸν γὰρ μὲν σύνδεσμον 
^ 

σι 

εἰρηκὼς ἐν τῷ τέλει τοῦ τμήματος τοῦ πρὸ τούτου, ἐν τούτῳ | τὸν “δὲ 130» 

ἐπήγαγεν: εἰρηχὼς γὰρ ἐν éxe(p ὑπὲρ μὲν οὖν τῶν προτεϑέντων 

γενῶν ἐν τῇ ἀρχῇ τούτου φησὶ περὶ OÓà τῶν ἀντιχειμένων. ὥστε 

χαὶ ἐχ τούτου δήλη ἣἥ τοῦ σχοποῦ συνέχεια. πρῶτον δὲ διδάσχει περὶ 
10 τῶν ἀντιχειμένων: χαὶ γὰρ ἐν τῷ llepi ποσοῦ λόγῳ μνήμην τούτων ὃ 

ἐποιήσατο, ἡνίχα ἔλεγε τὸ μέγα τῷ μιχρῷ ἀντιχεῖσθαι οὐχ ὡς τὰ ἐναν- 

τία ἀλλ᾿ ὡς τὰ πρός τι. βούλεται τοίνυν ἐνταῦϑα διδάξαι ποσαχῶς τὰ 
ἀντιχείμενα λέγεται. τὰ τοίνυν ἀντιχείμενα, φησί, τετραχῶς ἀντίχειται, 10 

ἢ ὡς πρός τι T, ὡς ἐναντία ἣ ὡς στέρησις xal ἕξις 7| ὡς χατάφασις xol 

15 ἀπόφασις. 

“ητητέον δὲ τί δή ποτε τέσσαρα μόνα τὰ εἴδη τῶν ἀντιχειμένων χαὶ 
οὔτε πλείονα οὔτε ἐλάττονα, χαὶ τίς ἢ αἰτία τῆς τοιαύτης αὐτῶν τάξεως. 
ἵνα οὖν μάϑωμεν διὰ τί τέσσαρα μόνα, εἴπωμεν οὕτως: τὰ ἀντιχείμενα T, 1 

ὡς λόγοι ἀντίχεινται T, ὡς πράγματα. τὰ δὲ ὡς πράγματα ἀντιχείμενα T, 

90 ἐν σχέσει τινὶ ϑεωρεῖται ἢ ἀσχετά εἰσι. xal εἰ ἄσχετά ἐστιν, T, μεταβάλλει 
5 ^ E E AS ε , * d , / ΄ ᾿ 

εἰς ἄλληλα T, οὐ μεταβάλλει. ὡς λόγοι μὲν οὖν ἀντίχεινται χατάφασις xal 90 

ἀπόφασις, οἷον Σωχράτης περιπατεῖ --- Σωχράτης οὐ περιπατεῖ, ὡς πράγματα 

ὃὲ χαὶ σχέσιν ἔχοντα ἀντίχεινται. τὰ πρός τι, οἷον πατὴρ χαὶ υἷός, δεξιὸν 
M *, , Pl , n ^ M 2 - , e X d ἊΝ » ' ux Δ M S χαὶ ἀριστερόν, ἐπιστήμη xal ἐπιστητόν, ὡς πράγματα δὲ xal σχέσιν μὴ ἔχοντα 23 

95 xai μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα τὰ ἐναντία, οἷον τὸ μέλαν xal τὸ λευχόν, τὸ 

ϑερμὸν x«i τὸ ψυχρόν, ὡς πράγματα ὃὲ ἄσχετα xoi ut) μεταβάλλοντα εἰς i T , i4 e ' i 

ἄλληλα ἕξις xal στέρησις. οἷον ὄψις xal τυφλότης" Ὧ υὲν γὰρ ἕξις ueca- i Ι Y l| s i 
΄ » N , * [4 » ^ , [4 

βάλλει εἰς τὴν στέρησιν, οἷόν ἣ ὄψις εἰς τὴν τυφλότητα, T, ὑέντοι γε 30 

στέρησις | οὐ μεταβάλλει εἰς τὴν ἕξιν, οἷον ἢ τυφλότης εἰς τὴν ὄψιν" [27 

80 στέρησιν γὰρ ἐνταῦϑα λαμβάνει τὴν παντελῆ τοῦ εἴδους φϑορὰν xal αὐτῆς 

τῆς δυνάμεως, ἐν ὃς τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει στέρησιν λέγει οὐ τὴν παντελῆ 

] τῶ προχ. τουτέστι coll. C 3 ἀπηρτ. post χατηγ. (4) coll. C τοῦτο] ἅπαν C 

4 καὶ om. C ἐχ om. F! 5 δῆλον om. C μὲν γὰρ coll. F ( προτεῦ.] 
εἰρημένων C ὃ post γενῶν add. ἱχανὰ τὰ εἰρημένα, vov a δὲ om. ΕἸ 

10 τοῦ ποσοῦ ἃ 11 ἔλεγε p. 5*15 ἀντίχειται C 12 διδ. ἐντ. coll. a 18 «4 

τοίνυν — ἀπόφασις (15) om. € ἀντίχεινται F 19 λόγος C 20 ϑεωροῦνται a 
post ϑεωρ. add. οἷον τὰ πρός τι ὡς δεξιὸν xal ἀριστερὸν C: oiov τὰ πρός τι a ἐστιν] 

εἰσιν (ἃ 21 εἰς] πρὸς C post ἄλληλα add. ὡς τὰ ἐναντία λευχὸν καὶ 

μέλαν ἃ post οὐ μεταβ. add. ὡς στέρησις xal ἕξις, olov ὄψις xal τυφλότης ἃ 

οὖν om. F 22 alt. σωχράτης om. F ὡς πράγματα — ἐπιστητόν (24) om. 

CF 25 post ἐναντία add. ἀντίχεινται a υέλι C post Aeuxóv add. 

καὶ Ca 26 «ai ἄσχετα a 28 alt. τὴν om. C 29 εἰς τὴν ἕξιν olov ἡ 

τυφλότης om. codd.; defectus origo appareat, si post τυφλ. addas οὐ μεταβάλλει 

81 ἐν δὲ τῇ Quc. ἀχρ.] E 1 p. 22523 sq. 
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τῆς δυνάμεως φϑοράν (βούλεται γὰρ ἐν ἐχείνοις χαὶ τὴν στέρησιν εἰς τὴν 1? 
᾿ 

ce ἘΞ ΄ » v 5 Ἢ mA e πὸ Aem. Z1 - Y *, 

ἕξιν μεταβάλλειν), ἀλλὰ τῆς ἐνεργείας μόνης τὴν ἀπουσίαν. τίνος μὲν 
^ , ,F ^ - 5 , , ΄ —- , 

οὖν ἕνεχα τέσσαρα μόνα τὰ εἴδη τῶν ἀντιχειμένων ἐστίν, ἢ διαίρεσις 
eri is “ὦ 2 ^ FN - *, ΄ ^ ἡμῖν ἐδήλωσεν. διὰ τί δὲ πρώτην ἔταξε τὴν τῶν πρός τι dvx()sow, δευ- 

^ ΟΣ 

ὃ ξ 
i 

, Y DJ - ? ΄ , ^N 1 E - ΄ 
τέραν ὃξε τὴν τῶν ἐναντίων, τρίτην ὃξ pu τῆς ἕξεως xal τῆς στερήσεως, 

τετάρτην ὃὲ τὴν τῆς χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως, νυνὶ ἐροῦμεν: φαυὲν 

οὖν ὅτι ἀπὸ τῶν μαλαχωτέραν τὴν dvzlüesi) umm ἤρξατο, λέγω δὴ 
τῶν πρός τι’ ταῦτα Yáp τῷ ἀντιχεῖσϑαι ob μόνον οὐ φϑείρει ἄλληλα, ἀλλὰ 

χαὶ συνεισφέρει" ἑνὸς γὰρ UM οἷον π τρύς, ΑΕ ΡῸΝ αι χαὶ τὸ ἕτε- 

pov, οἷον 6 υἱός, xal ἀναιρεϑέντος ἑνὸς συνανήρηται χαὶ τὸ ἕτερον: ἀλλή- 

λων γάρ εἰσιν ὑποστατιχά. δευτέραν τάξιν ἔχει ἢ τῶν ἜΝ ἀντίϑεσις, 

οἷον λευχοῦ xal μέλανος: ἰσχυροτέρα γάρ πώς ἐστιν ἢ τούτων ἀντίϑεσις. 
διότι οὐ cies οὐ συνεισφέρει ἄλληλα, ἀλλὰ χαὶ φϑείρει: τοῦ γὰρ ἑνὸς 

ὩΣ παρόντος οὐχ ὑπομένει τὸ ἕτερον. χαὶ εἰς ἄλληλα μέντοι γε ταῦτα μετα- 

βάλλει, οἷον ϑερμὸν χαὶ ψυχρόν, λευχὸν χαὶ μέλαν. τρίτην ἔχουσι τάξιν 

τὰ χατὰ ἕξιν xal στέρησιν: xal γὰρ f, τούτων ἀντίϑεσις ἰσχυροτέρα ἐστὶ 

τῆς τῶν ἐναντίων ἀντιϑέσεως" τὰ μὲν γὰρ ἐναντία μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, 

ἢ δὲ στέρησις οὐδέποτε μεταβάλλει εἰς τὴν ἕξιν: οὐδὲ γὰρ Sx τυφλοῦ τις 
kj 

ἀναβλέψει xax γε τὸν φυσιχὸν T, τεχνιχὸν λόγον, εἰ μἡ που ϑεία δυνάμει. 

ἐσχάτην ἔχουσι τάξιν τὰ χατὰ ἀπόφασιν χαὶ χατάφασιν ἀντιχείμενα" 
σφοδροτέρα γὰρ τούτων ἢ ἀντίϑεσις, διότι ἐπὶ | πάντων τ 

g- δὶ 
R74 ^ - ' ^ Ἢ , «^ 

υἢ ὄντων διαιρεῖ τὸ ἀληϑὲς xai τὸ ψεῦδος: λέγεται γὰρ Σωχράτης ἣ 
-: 

δεξιὸς εἶναι T, Ὁ εἶναι δεξιός. χαὶ ἀκηθης js αὕτη T, διαίρεσις, xàv 

τς ὧν τύχῃ Σωχράτης xd» μετὰ πλειόνων xàv us ὅλως ἢ xdv τε 

γὰρ μόνος ἢ, ἀληϑεύει ἢ διαίρεσις λέγουσα μὴ εἶναι αὐτὸν δεξιόν, xdv τε 

μετὰ μετὰ πλείονων, ὁμοίως. T, γὰρ δεξιός ἐστιν ἐν πλείοσιν ὧν T, οὐχ 

ἔστι δεξιός, ἀλλὰ T, μέσος T, ἀριστερός, ἀμφότερα δὲ τὸ μὴ δεξιὸν σὴη- 

' 

μαίνει. ἀλλὰ xàv μηδὲ ὅλως ἢ. ἀληϑὲς τὸ λέγειν ὅτι οὐχ ἔστι δεξιός 
πῶς γἸὰρ ὃ μηδὲ ὅλως Gv; χαὶ f, φωνὴ ὃὲ λ} (erat 7| λευχὴ εἶναι ἢ μὴ 
^ ὩΣ A M Ld , i. ay y. Ξ M * M E Ξ 5 M A. KE S AG r 

λευχή, xal ὃ λίϑος T, ὄψιν ἔχειν ἢ μὴ ἔχειν. xai ἐπὶ πάντων δὲ εὑρή- 
σεις τὴν ἀντίϑεσιν ταύτην ἀληϑη ὑπάρχουσαν, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν χατὰ 
μέρος ἀντιϑέσεων ἀλλὰ xal ἐπὶ τῶν χαϑόλου: τὰ γὰρ ὄντα T, δεξιά εἰσιν T, 
Eu χε τ τὶ εἶσιν ἢ οὖν εἰσι. λευχύ. 3 ἅψιν, ἄχει ῷ, obx Éver dd οὔχ εἰσι δεξιά, T, λευχά εἰσιν T, o0x εἰσι λευχά, T, ὄψιν ἔχει T, οὐχ ἔχει ὄψιν. 

οὐ μόνον δὲ ἐπὶ σωμάτων αὕτη T, ἀντίϑεσις χώραν ἔχει, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ 

l an ἐκείνῃ ἢ alt. τὴν om. C 2 μόνον C ὃ ἀντιχ.] ἐναντίων F 

4 ἐδήλωσεν ἡμῖν coll. ἃ ὅτι om. C 8 τῶ] τὸ F οὐ (alt.) 

om. F 10 ὁ om. a συναναιρεῖται ἃ 11 δευτέραν δὲ C 

12 oiov om. C 11 γὰρ om. C 18 τις om. C 19 post δυνά- 

ust add. τοῦτο συμβαίη a 21.5 om. OB τῶν τε ὄντων ἃ 

22. διαιρεῖ] συναναιρεῖ Ε' ὁ σωχρ. ἃ 23 alt. εἶναι om. F ἀληϑεία C 

24 post πλειόν. add. xai F 26. 2 οὐχ ἔστι] οὐχέτι F 28 λέγειν] εἶναι F 

32 τῶν] τὴν F 39 post alt. οὔκ εἰσιν add. ὅλως C 94 μόνων F δὲ Marc. 

217: yàp CFa 

΄ 20 

?5 rz 

90 

» ^ 9T 

» οντων χα! 121v 

9 

10 
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ἀσωμάτων: xal γὰρ χἀχεῖνα οὐχ ἔχει τὴν δεξιὰν ϑέσιν, ἐπειδὴ οὐδὲ σώ- 127" 
ματά εἰσιν, οὔτε λευχά εἰσιν οὔτε ὄψιν ἔχει τὴν ἡμετέραν. χαὶ τὸ μὴ 
ὃν δὲ οὔτε δεξιόν ἐστιν οὔτε λευχὸν οὔτε ὄψιν ἔχει. ἣ μὲν οὖν χατάφα- 30 
σις χαὶ ἀπόφασις, ὡς προείρηται, πάντα τὰ ὄντα χαὶ “τὰ wy ὄντα διαιρεῖ, 

5 αἱ δὲ ἄλλαι ἀντιϑέσεις οὐδαμῶς: ἥ τε γὰρ τῶν πρός τι ἀντίϑεσις οὐχ 
ἐπὶ πάντων λέγεται: ἂν γὰρ τύχῃ τις μόνος dw, οὐ λέγεται δεξιὸς εἶναι 

7j ἀριστερός. ἀλλ᾿ οὐδὲ τῶν ἀσωμάτων οὐδέν, οἷον f, ψυχή" οὔτε γὰρ ?5 
Ima MU v *, ^ $35 42 *5«w* [4 - 5 , [4 A ^ , 

δεξιά ἐστιν οὔτε ἀριστερά. ἀλλ᾽ οὐδὲ fj τῶν ἐναντίων: T, γὰρ φωνὴ οὐ 
ru Z Qu De Le LLL be. S D ΕΣ »2Y 

λέγεται λευχὴ εἶναι T, μέλαινα: ἔστι γὰρ xal f, λεγομένη σομφή. οὐδὲ 

10 ἐπὶ τῶν χρωμάτων τὰ μέν ἐστι λευχὰ τὰ δὲ μέλανα: εἰσὶ γὰρ χαὶ τὰ 
μεταξύ, τὸ φαιὸν xol τὸ ὠχρὸν χαὶ τὰ τοιαῦτα. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπὶ τῆς στε- 30 

ρήσεως xoi τῆς ἕξεως" ὃ γὰρ λίζϑος οὐ λέγεται τυφλὸς εἶναι 7, ὄψιν ἔχειν. 128r 

εἰχότως οὖν πρώτην μὲν εἶπε τὴν τῶν πρός τι; δευτέραν OE τὴν τῶν 
ἐναντίων, τρίτην δὲ τὴν χατὰ στέρησιν χαὶ ἕξιν, τετάρτην Oi τὴν χατα- 

15 φάσεως xal ἀποφάσεως, ix τῶν μαλαχωτέραν τὴν ἀντίϑεσιν ἐχόντων dp- 5 

ξάμενος χαὶ προχύψας ἐπὶ τὰ σφοδροτέρως αἀντιχείμενα. 

, - 

p.11519 ᾿Αντίχειται δὲ Éxacoxov τῶν τοιούτων, ὡς τύπῳ εἰπεῖν, 

ὡς μὲν τὰ πρός τι, οἷον τὸ διπλάσιον τῷ ἡμίσει. 

Διὰ τούτων ἔννοιάν τινα ἡμῖν αὐτῶν παραδίδωσιν, ἐπὶ παραδειγμάτων 

20 γυμνάζων τὸν λόγον, εἶτα οὕτως Dips ἕχαστον ἰδίᾳ ἀπὸ τῶν λοιπῶν, 
ἵνα μή τις ὑπολάβῃ τὴν αὐτὴν τούτων ἀντίϑεσιν εἶναι: xol γάρ τινες 15 
ὑπενόησαν τὴν αὐτὴν ἀντίϑεσιν εἶναι τῶν ἐναντίων τοῖς πρός tt* τὸ γὰρ 

ἐναντίον φασὶ τῷ ἐναντίῳ ἐναντίον. λέγομεν οὖν πρὸς τοῦτο ὅτι τὰ μὲν 

πράγματα τὰ ὑποδεχόμενα τὴν ἐναντιότητα ποιότητές εἰσιν, οἷον τὸ λευχὸν 
Χ ' /* b δὲ Ν ^ M ! , DIEN * » y P1 ' € 

95 xai τὸ μέλαν, τὸ ϑερμὸν xai τὸ ψυχρόν: οὐδεὶς γὰρ ἂν εἴποι τὸ λευχὸν 30 

Ὁ μέλανι λευχὸν οὐδὲ τὸ μέλαν τῷ λευχῷ μέλαν ὑτὴ μέ ἡ ἕἐναν- τῷ μέλανι λευχὸν οὐδὲ τὸ μέλαν τῷ λευχῷ μέλαν. αὐτὴ μέντοι T, ἔνα 
τιότης τῶν πρός “τί ἐστι. χαὶ οὐδέν γε ἄτοπον τὴν ἐναντιότητα τῶν πρός 
τι οὖσαν ἐν ἑτέροις πράγμασι ϑεωρεῖσϑαι: τὰ γὰρ πρός τι ἐλέγομεν μὴ 

τι 
ὦ Ff y [4 , ^ ) 5 M Y» , , 

ἰδίαν ἔχειν ὑπόστασιν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις χατηγορίαις συνίστασϑαι. 2 

30 p. 11521 Ὡς δὲ τὰ ἐναντία, οἷον τὸ xaxóv τῷ ἀγαῦ o. 

᾿Αγαϑὸν ἐνταῦϑα λέγει οὐ τὸ ὑπερούσιον (τούτῳ γὰρ οὐχ ἀντίχειται 

2 alt. εἰσιν om. C 2. 9 τὴν fjpecépav — ἔχει om. C 4 τὰ ὄντα χαὶ om. C 

8 οὔτε ἀριστερά ἐστιν coll. C post ἐναντ. add. ἀντίϑεσις a 9 ἢ μέλ. εἶναι 

coll. € 12 τῆς om. C τυφλὸς] λευχὸς C 14. 15 χατάφασιν xai 

EN Fa 19 ἔννοιαν iter. C ἡμῖν τινα coll. C παραδ. αὐτῶν 

coll. 20 οὕτως om. F 21 ὑπολάβοι C 22 εἶναι om. a 

24 ἐπιδεχ. C τὴν om. C 25 pr. καὶ om. CF γὰρ om. C àv om. F 

28 ϑεωρεῖται F ἐλέγομεν] p. 104,28 28. 29 ἰδίαν μὴ coll. a 30 οἷον τῶ 

χαχῷῶ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τῷ ἀγαϑῶ τὸ χαχόν C 9l λέγων C τοῦτο F 
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τὸ χαχόν), ἀλλὰ τὸ ἐναντίον τῷ xox* διττὸν γὰρ τὸ ἀγαϑόν, τὸ μὲν 128r 
b SUN M 5 ^m (^ PR - Xe $^ v , , -] 

x4U αὑτὸ τὸ οὐσιωδῶς ὑπάρχον ϑεῷ., ὅπερ οὐδὲν ἔχει ἐναντίον (τῇ | 30 
, 

) πρὸς ἄντι- 128v —A^ οὐσίᾳ γὰρ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον), τὸ OE χατὰ συμβεβηχὸς τ 

διαστολὴν τοῦ χαχοῦ λεγόμενον, λέγω δὴ τὸ ἐν ἡμῖν" ὥσπερ χαὶ τὸ φῶς 

5 εἰρήχαμεν διττόν. τὸ μὲν ἐν ἡλίῳ, ὅπερ οὐχ ἔχει ἀντιχείμενον ξαυτῷ 
σχότος, ἐπειδὴ συμπληροῖ τὴν οὐσίαν τοῦ ἡλίου χαὶ οὐσιῶδες αὐτοῦ ἐστι, Q 

2 3, A ' bi 5 —- , δ΄ 5 ΄ ' , 

τὸ δὲ ἐν ἀέρι xaxà συμβεβηχὸς αὐτῷ γινόμενον, ᾧ ἀντίκειται τὸ σχότος 
xal αὐτὸ ἐπισυμβαῖνον τῇ ἀποστάσει τοῦ φωτὸς τῷ ἀέρι. xal ἢ γνῶσις 

e (0^ eo? e e e . ὥς φησι xai ὁ []λάτων, ἣ μὲν ἡοερᾶ, ἥτις μόνως τὸ ἀληϑὲς 
* 5 

ὃεν, οὐχ ἔχει δὲ τὸ ψεῦδος ἀντιχείμενον, i δὲ ἐπε οατιχῃ χαὶ ἔτι ἢ δόξα, 10 
x 

10 0 

αἵτινες ἔχουσιν ἀντιχείμενον τὸ ψεῦδος: ἔστι γὰρ xai διανοεῖσϑα: χαὶ Óo- 
Cur E Ned με Pg. IN 2 p om - ES LA ^ e a UE ENS 

ξάζειν ψευδῆ, νοεῖν μέντοι ψευδῆ οὐχ ἔστιν: εἴη γὰρ ἂν ὃ νοῦς ἀνόητος" 
“ἢ γὰρ ἥψατο τοῦ νοητοῦ ὁ νοῦς 7| οὐχ ἥψατο᾽ φησὶν ὁ ᾿Αριστοτέλης᾽" 
ὥστε ἀναμάρτητος. τούτῳ οὖν ἐντ αὖϑα τῷ ἀγαθῷ, λέγω δὴ τῷ ἐν τῇ 1 

D 

15 γενέσει, λέγει ἀντιχεῖσϑαι τὸ χαχόν. 

.110υ89 Ὅσα οὖν ἀντίχειται ὡς τὰ πρός τι. αὐτὰ ἅπερ ἐστὶ 
Ρ ἢ ε 

ἑτέρων λέγεται. | 

Βούλεται δεῖξαι ὅτι ἢ τῶν pác τι ἀντίϑεσις οὐχ ἔστιν ἢ αὐτὴ 129: 
τῇ τῶν ἐναντίων ἀντιϑέσει, χαὶ δείκνυσιν αὐτὸ συλλογισμῷ χρώμενος ἐν 

20 δευτέρῳ Exe: End τὰ ὡς πρός τι ἀντιχείμενα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶ ἕτέ- 

ὧν λέγεται, οἷον τὸ δεξιὸν ἀριστεροῦ δεξιὸν λέγεται, τὰ δὲ ὡς ἐναντία 2 i 

M 

S. ἀντιχείμενα αὐτὰ ὅπερ ἐστὶν οὐ Joe ι ἑτέρων: τὸ γὰρ λευχὸν οὐ λέγετα! 

μέλανος λευχόν. τὰ ἄρα ὡς πρός τι ἀντιχείμενα ἕτερά ἐστι παρὰ τὰ ὡς 
: DES : 
ἐναντία ἀντιχειμενα. 10 

eV ^ ^ , ΄ 5 , - , 

25 p. 11538 Ὅσα δὲ τῶν ἐναντίων τοιαῦτά ἐστιν ὥστε ἐν οἷς πέ- 

φυχε γίνεσϑαι 7| ὧν ERI πεῖται ἄνα 

ὑπάρχειν, τούτων οὐδέν ἐστιν ἀνὰ μέσον. 

Διαχρίνας τὴν τῶν πρός τι ἀντίϑεσιν τῆς τῶν ἐναντίων βούλεται 129v 

1 τὸ xaxóv om. F τὸ ἐναντ. τῷ xax] τῶ ἐναντίω τὸ χαχόν C: τὸ ἐν γενέσει xai 

φϑορᾷ, ὅπερ ἔχει ἐναντίον τὸ χαχόν ἃ 2 τὸ om. F 2. ὃ τῇ οὐσία — ἐναντίον om. CF 

39 τὸ (alt.) om. CF ὃ ante ἑαυτῶ add. ἐν C 6 οὐσιῶδες a Paris. 1928 Vind. 10 

(ἕτερ. καὶ οὐσία αὐτοῦ ἐστι in mrg.): οὐσία CF τ ὦ] δ Εὶ 9 χαὶ ὁ om. EF 

Πλάτων] Theaet. p. 151 E sq. alias μόνη C 10 καὶ οὐκ ἔχει (δὲ om.) a 
10. 11 αἱ δὲ διανοητιχαί εἰσι δόξαι, αἵτινες ἃ ἔτι] εἴ τι FF 12 ψευδῶς (priore 

1.) ἃ ein] 7; € 13 γὰρ àv» F φησὶν ὃ "Ap.] cf. Metaph. 8 IO 

p. 1051524. 25 16 μὲν οὖν C (cf. Arist. p. 11524) ὡς τὰ πρός τι ἀντίχ. 

coll. C 17 τῶν ἑτέρων F: τῶν ἀντιχειμένων C εἶναι λέγεται ἃ 19 αὐτῶ F 
20 τοιούτῳ ἃ 21 λέγ. δεξιόν coll. ἃ 21. 22 ὡς τὰ ἐναντ. ἀντ: C: ὡς ἀντιχ. 

ὡς (superser. m.?) ἐναντ. F 26 αὐτῶν om. C 29' οὐδὲν αὐτῶν (τούτων om.) 

Fa ἀγὰ μέσον] ἐναντίον a 
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- , MJ - πὶ ^ M M , , M ^ , € 

νῦν αὐτὴν τῶν λοιπῶν Otxxpivat. xal πρότερον διαχρίνει τῆς τῶν xa) 129» 
3 ἊΣ ρησιν ἀντιϑέσεως. ἐπειδὴ δὲ Hhpgee αὐτῷ πρὸς τοῦτο 5 

"αν - P] T 1 , , L ρων εἰδῶν τῶν xai ἕξιν xal στέρησιν ἀντιχειμένων ἀπαρίῦ- 
MJ 

υησις. πρότερον παραδίδωσιν ἡμῖν τὰς τούτων διαφοράς. χαὶ πρό γε 

τούτων τὰ διάφορα τῶν ἐναντίων εἴδη παραδίδωσι" μέλλει γὰρ εὐθὺς χαὶ [51] 

ταῦτα διαχρίνειν τῶν xaü  S&v xal στέρησιν ἀντιχειμένων. μετὰ δὲ τὴν 10 

dxaptüursty τῶν διαφόρων εἰδῶν τῶν χαϑ᾽ ἕξιν xal στέρησιν ἀντιχειμένων 
ΡΣ γῇ 

εχτιῦετα "e xai τὰς Oto σιν xai ἀπόφασιν ἀντιχειμέ- ρὰς τῶν χατὰ xat 

0 
B 

dca 
m Ἢ ' 33. 7 ἵνει τῶν λοιπῶν: εἰ γὰρ εἰδείημεν νων" τελευταῖον γὰρ xai ταῦτα διαχ [ 

Er E 
' ' ^ ^ * , 5 ΄ E 

10 τὰς διαφορὰς xai τὰ παραχολουϑήματα ἕχάστης ἀντιϑέσεως, ῥαδίως xai 1ὅ 

ἣν πρὸς ἀλλήλας τῶν ἀντιϑέσεων διαφορὰν εἰσόμεϑα. πρῶτον οὖν, ὡς 
wv , S ^ , πο 

εἴρηται. τὴν τῶν ἐναντίων διαίρεσιν παραδίδωσιν, ἔχει δὲ δυνάμει τοῦτον 
, - , M Y τὸν τρύπην: τῶν ἐναντίων τὰ μὲν ἄμεσα οἷον ἄρτιον xal περιττόν, τὰ δὲ 

v e M M M Ἁ F* MJ v "Y ' jJ * ' 

ξἔυμεσα ὡς τὸ λευχὸν xai τὸ ELT μέσον γὰρ τὸ φαιὸν xal τὰ λοιπὰ 20 

χρώματα. xai τῶν ἐμμέσων τὰ μὲν οὕτως ἔχει ὡς δυνατὸν εἶνα! ἀμφύ- 
» - 5 - ^ - ^ ' 

τερα ἀπεῖναι τοῦ ὑποχειμένου (οὐδὲ -àp ἀναγχαῖον πᾶν σῶμα λευχὸν 
T - ΓΝ - ^N [rd v B 

εἶναι ἢ μέλαν: δύναται γὰρ xai φαιὸν εἶναι), τὰ ὃὲ οὕτως ἔχει ὥστε ἐξ 
, - 

μένως παάρξιναι τῷ ὑποχειμένῳ. χαι οὔχ eir: 25 

Cc» eo ὧν τὶ o εἰ [0] 

σ 
-- ' Ld , 

ἔτυχεν. ὡς τῷ πυρὶ T ϑερυότης xal o Ξ à i i n i 
, ^ , L4 * e e , 

20 ψυχρότης xai οὐδέποτε ἢ ϑερμότης διὰ τὸ οὕτως ἕχάτερον τούτων πεφυ- 

LE DJ "Ucte. τῇ δὲ χιόνι 1 

xívat. χαὶ αὕτη μὲν T διαίρεσίς τε xai ἢ ὑποδιαίρεσις. χαὶ χατὰ ἄλλον 
à 

4 ^x , 5» ^ - 3v H 3 ΄ 

ὃὲ τρόπον ἐπιδιαιρεῖται τὰ ἔἕμμεσα ἐναντία: τῶν γὰρ ἐμμέσων ἐναντίων 130r 
' bi v ^ , , ^ ^ —- 

τὰ μὲν ἔχουσι τὰ μέσα ὀνόμασι δηλούμενα, τὰ δὲ λόγῳ xal τῇ τῶν ἄχρων 
- ΄ Η τς, A , 

ἀποφάσει: τοῦ μὲν γὰρ λευχοῦ xui μέλανος τὰ ἐν υέσῳ ὀνόμασιν ἐπιχέ- 
΄ 25 χληνται, οἷον τὸ φαιὸν τὸ Gixpbv τὸ ξανϑὸν xal τὰ τ τοῦ ὃὲ φαύ- ὅ 

koo xal σπουδαίου τὸ ἀνὰ μέσον ὀνόματι μὲν οὐ δηλοῦται, τῇ ὃὲ τῶν 

ἄχρων ἀποφάσει σημαίνεται τὸ μήτε φαῦλον μήτε σπουδαῖον. 

4 πρός γε ἃ 9 τὰ Paris. 2051: om. CFa μέλλει) ἀμέλει ἃ θ Mie. ἃ 

S χατὰ om. F 9 pr. γὰρ] οὖν a διαφέρει C 10 xai τὰς διαφ. C ΠῚ τὰξ- 
διαφορὰς ἃ ἄλλας C 18 ἄμεσα ἐστιν a οἷον] ὡς τὸ ἃ ἘΠῚ περ. 

Ammon.: περ. CF: xai τὸ περ. ἃ 14 τὸ (ante μέλαν) om. F 16 7, ἀπεῖ- 

vat Ὁ οὐδὲ Εξα: οὔτε C: ὥστε ΕἸ 11 ante pr. εἶναι add. ἅμα C: post εἶναι ἃ 

18 ἀφωρισμένον F 19 ὁμοίως xal τῇ χιόνι (δὲ om.) ἃ 20 ψυχρ.] φύξις C 

χαὶ οὐδέποτε ἡ ϑερμότης om. F 20. 21 πεῳ. τούτων coll. CF 2] ἡ (alt.) om. C 
xai (alt. om. C 23 λόγοις ἃ 24. 25 ἐπιχέχληται ἃ 95 xai τὸ ξανϑὸν 

CF 26 ὀνόμασι C 27 post σπουδαῖον add. τῶν ἐναντίων τὰ μὲν ἔμμεσά ἐστιν ὡς 

τὸ λευχὸν «al τὸ μέλαν, τὰ δὲ ἄμεσα ὡς (ἡ add. CF) ἀρτιότης xai (ἡ add. CF) περιττότης. 

τὰ μὲν (δὲ F) ἀμφότερα δύναται ἀπεῖναι τοῦ ὑποχειμένου, ὡς τοῦ ἀνθρώπου (τῷ ἀνϑρώπῳ 
er 

e ̂
 

e M 
», 
c Ww ̂  x m B N^ «s s o tni m A S2 x (a Ὡ e m^ e ca ("1 uv [2 TX 

{ pu ὥστε τὸ ἕτερον ἐξ ἀνάγχης (τὰ δὲ --- ἀνάγχης 

Om. ἃ) παρεῖναι τῷ ὑποχειυένω ὡς τῶ πυρὶ 7j ϑερμότης. 

ἔχει τὰ μέσα ὠνομασμένα ὡς τὸ λευχὸν xal (τὸ add. a) μέλαν, οἷον τὸ φαιὸν (ἢ add. CF) 

ἔτι τῶν ἐυμέσων ἐναντίων τὰ μὲν 

τὸ ἐρυϑρόν, τὰ δὲ ἔχει τὰ μέσα τῇ τῶν ἄχρων ἀποφάσει δηλούμενα ὡς τὸ φαῦλον καὶ σπου- 

δαῖον τὸ μήτε φαῦλον μήτε σπουδαῖον in figuram digesta F: oratione continua Ca 
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t - , - , - € 

.11»38 "Oca δὲ τῶν ἐναντίων τοιαῦτα ἐστιν ὥστε ἐν otc mé- 130r Ρ 
,F 

T 
^ - M 

QUXS& ^ ίνεσϑαι (y χατηγορειται. i L 

Τῶν ἐναντίων τὰ μὲν χατὰ συμβεβηχὸς age τῷ ὑποχειμένῳ, 30 

Lgs 

b 
NA RM 2 e , AN x ἘΣ - 395 7*3 M a 

τὰ o£ xou QU0x0O. οιὰ ὑὲν οὺὐν τοὺ πεφυχέναι γίνε agat eO |^m3os ta xaxa. 

5 συμβεβηχὸς ὑπάρχοντα τῷ ÜxoxelpóyQ, διὰ Oi τοῦ ἀπ τος: σὺ 

xaU' αὑτὸ ὑπάρχοντα. τὸ Oi χαϑ’ αὑτὸ διττόν, ε΄: αὐτός φησιν ἐν τοῖς 
᾿Αποδειχτιχοῖς τὸ μὲν ὃ μέρος γίνεται τοῦ δρίσμο τοῦ ὑποχειμένου πράγ- 

ματος, ὡς τὸ ζῷον τὸ λογιχόν (ταῦτα γὰρ " αὑτὸ ὑπάρχουσι τῷ 25 

ἀνϑρῴπῳ χαὶ ἐν τῷ ὁρισμῷ αὐτοῦ παραλαμβάνονται), τὸ ὃὲ οὗ ἐν 5. 

10 ὁρισμῷ τὸ ὑποχείμενον παραλαμβάνεται, ὡς τὸ ἄρτιον χαὶ τ Q^ a “Ὁ ES e e. x » 
, , 

σιμότης καὶ γρυπότης" τό τε γὰρ ἄρτιον xal τὸ περιττὸν δριζόμενοι νης 
τὰς Ὁ ^ €- 

μονεύομεν τοῦ ὑποχειμένου, λέγω δὴ τοῦ ἀριϑμοῦ: ἄρτιον γὰρ λέγομεν 30 
, M M , , M Ἁ » M M Ἁ 

ἀριϑυὸν τὸν δίχα τεμνόμενον xat n Bp: μὸν τὸν ut, δυνάμενον 130* 
^ ^ € * , 4 - 5 2 ΄ ᾿ς A 

δίχα διαιρεϑῆναι. τὸν μέντοι ἀριϑμὸν 6 Bg ὄμενος οὐχ ἀνάγχῃ μνημονεύ- 

15 σεις ἀρτίου: ἀριϑμὸς γάρ ἐστι πλῆϑος xal συναγωγὴ μονάδων, x«i εἰ τὸ 

υάλιστα, πᾶς ἀριϑμὸς 7, ἀρτιός ἐστιν T, περιττός. χαὶ τὴν σιμότητα δὲ 5 
, Ld , ^r 3 . - ΄ 

χαὶ τὴν pemtequn δριζόμενοι ἐξ ἀνάγχης xat τοῦ ὑποχειμένου, τῆς ῥινός, 
τε το en Butte λέγοντες εἶναι χοιλότητα ἐν QwG τρυπότητα δὲ 

χυρτότητα ἐν ᾧῥινί. 

΄, 

90 p. 12431. ᾿Αναγκαῖον αὐτῶν ϑάτερον ὑπάρχειν, τούτων οὐδέν 10 
ἐστιν πὸ μέσον. 

4 ΄ ΄ 2 ΄ - 2 σ - 2 ΄ 
O βούλεται λέγειν ἐν τούτοις, τοιοῦτόν ἐστιν’ ὅσα τῶν ἐναντίων 

τοιαῦτά ἐστιν ὡς ἐξ ἀνάγχης δεῖν τὸ ἕτερον αὐτῶν dd ἢ ὡς 
) c ' -^ ν᾿ , δῶ 7 2 χαϑ᾽ αὑτὸ T, χατὰ συμβεβηχός, τούτων οὐδέν ἐστι! 

25 τοιαῦτά ἐστιν ὡς δύνασϑαι ἀμφότερα τὰ ἐναντία iw ναι τοῦ ὑποχει- 
΄ 5 Ὡς ? PE ^ 1 b - , - μένου, ἐν ᾧ ἡ «aU αὑτὸ ἢ xax& συμβεβηχὸς ὑπάρχουσι, ταῦτα οὐχ 15 

ἄμεσα ἐστιν ἀλλ᾿ ἔχει τι ἑαυτῶν ἀνὰ μέσον: παράδειγμα τοῦ μὲν προ- ce 

, — 7 € , » , 

τέρου τῶν xaÜ' αὑτὸ ὑπαρχόντων ἐναντίων τὸ ἄρτιον xai τὸ περιττόν 

T δὲ : τῶν γὰρ ἐναντ. πέφυχε ἃ 1 lemma om. € δὲ om. F 9 γὰρ ἐ ἃ 4 πές 

6 αὐτός om. C 6. 1 τῇ ἀποδειχτιχῇ ἃ (cf. Anal. post. p. 729324 sq. 
i 

9 παραλαμβάνεται ἃ 99] ὡς C 10 τὸ περ. xal τὸ ἄρτιον coll. C 

12 γὰρ εἶναι F 13 τὸν (prius) om. F 14 τμηϑῆναι C ποῦ .. pot) 

dptüpoo F μέντοι γε à δριξζομένου F: ὁριζόμενοι a 14. 15. μνη- 

μονεῦσαι Fa 15 τοῦ ἀρτίου a 11 τὴν om. € ἤγουν τῆς ῥινός a 

18 μνημονεύσομεν F 18. 19 χαὶ χοιλ. et xai «opt. C 20 τούτων om. t^i 

CF 21 ἐστιν αὐτῶν F 93. 34 ἣ ὡς x«9' αὑτὸ ἢ χατὰ συμβεβηχός ἃ: ἐν l i ] 
οἷς πέφυχε γίνεσθαι ἢ οἷς xa9^ αὑτὸ C: 7| οἷς xa9' αὑτὸ F 25 εἶναι ἢ ἀπεῖ- 

yat € 26 ante ταῦτα add. τῶ ὑποχειμένῳ C 21 παραδείγματα F 

28 τῶν μὲν ἃ 
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(τούτων γὰρ οὐδέν ἐστιν ἀνὰ μέσον), τῶν δὲ xaxà συμβεβηχὸς νόσος xat 130» 
€ , A ' » XN , 5 , RF 5 7 , , , ^ ow ^ o 

Óvsía* xai γὰρ οὐδὲ τούτων ἐστί vt μεταξύ, ἀλλ᾿ ἐξ ἀνάγχης δεῖ τὸ ἕτε- 20 

pov αὐτῶν παρεῖναι τῷ τοῦ ζῴου σώματι, ἵνα λάβωμεν πᾶσαν τὴν ὁπωσ- 
, » 

οὖν ἐχ τοῦ xaxà φύσιν ἔχβασιν. τοῦ δὲ δευτέρου παράδειγμα τῶν μὲν 

5 χαϑ᾿ αὑτὸ ὡς τῷ πυρὶ 7, ϑερμότης τῷ ὕδατι f, ψυχρότης (ἔστι γάρ τι 
τούτων ἀνὰ μέσον τὸ χλιαρόν), τῶν δὲ χατὰ συμβεβηχὸς ὡς ἐν ἡμῖν τὸ 25 

μέλαν xal τὸ λευχόν: ἔστι γὰρ μεταξὺ τὸ φαιόν. 

Ρ. 1940 Καὶ περιττὸν δὲ xal ἄρτιον ἀριϑωοῦ χατηγορεῖται. 

- ' ^ bil , " » ' -^ x , 

Πᾶς γὰρ ἀριϑμὸς 7, περιττός ἐστιν 7, ἄρτιος, xat οὐχ dy ῥηϑείη 
10 ἀριϑμὸς μὴ ὧν τοιοῦτος. 

^ 

p.12313. Kai φαῦλον δὲ xai σπουδαῖον χατηγορεῖται μὲν χαὶ 80 

χατὰ ἀνθρώπου xal ἄλλων πολλῶν. | 

5» , * , ) 5 , , M M ^ ^ “ὦ € 

Οὐ μόνον γὰρ ἐπ᾿ ἀνθρώπου λέγομεν τὸ φαῦλον x«i σπουδαῖον, l3lr 

ἀλλὰ xai ἐπ᾿ ἄλλων, οἷον ἵππου. 

3 Ἁ i , €- - 

νίων μὲν οὖν ὀνόματα χεῖται τοῖς ἂν ον υἱέ σον. 15 p. 12320 Ἐπ’ 

΄ bj Ψ ? » - 

Διὰ τούτων, ὡς ἤδη εἶπον, xat ἄλλον τρόπον τὴν τῶν ἐμμέσων 
, -»" [d ^ »— , € ^ - 

ἐναντίων ποιεῖται ὑποδιαίρεσιν, ἤδη πρότερον ὑποδιελὼν αὐτὰ ταῦτα εἴς τε 10 
^ ΄ 5 - --ιὌὀς ΄ , 

τὰ δυνάμενα ἄμφω ἀπεῖναι τοῦ ὑποχειμένου xai εἰς τὰ ἐξ ἀνάγχης πέφυ- 
H 

- - , ΄ ε ΄ AX 

χότα χατὰ τὸ ἕτερον τῶν ἀντιχειμένων ὑπάρχειν τῷ ὑποχειμένῳ. 

20 p. 12426 Στέρησις δὲ xal ἕξις λέγεται μὲν περὶ ταὐτόν τι. 

4 

Εἰρηχὼς τὰ διάφορα τῶν ἐναντίων σημαινόμενα, τρέπεται νῦν διδάξαι 25 

περὶ τῆς στερήσεως xal τῆς ἕξεως" εἴρηται γὰρ ἣμῖν ὅτι συμβάλλε- 
ται αὐτῷ T, τούτων διδασχαλία πρὸς τὴν διάχρισιν αὐτῶν τὴν πρὸς τὰ 
πρός tt, οὐ μόνον ὃὲ ἀλλὰ χαὶ εἰς τὴν τῶν ἄλλων ἀντιχειμένων διάχρισιν. 

] γὰρ] δὲ C ἀνὰ) ἐναντίον C 2. ὃ δεῖ εἶναι τὸ ἕτ. (παρεῖναι om.) C Ὁ post σώμα- 

τι add. νόσον ἢ ὑγείαν ἃ ἵνα] an ἐὰν ἢ ante πᾶσαν inseras νόσον T xai om. F 

ll φαῦλος... σπουδαῖος CF 11. 12 μὲν κατὰ ἀνθρώπων (xai om.) a 12 χατὰ 
ἄλλων Arist. 13 ἀνθρώπων Fa 14 ἐπὶ ἵππου ἃ 15 μὲν οὖν] δὲ F 

16 διὰ om. F τοιούτων Εἰ: τοῦτο ἃ εἶπον] p. 113,21 20 ταὐτόν] 

αὐτό F 21 post ἐναντ. add. ἀντικείμενα ἃ 22 τῆς (alt. om. F 

εἴρηται] p. 172, 2 ἡμῖν ἤδη ἃ 20 αὐτῷ] αὐτῶν F alt. πρὸς] 

εἰς ἃ 
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^ 

p.124927 Καϑόλου δὲ εἰπεῖν, àv ᾧ πέφυχεν ἣ £ 
a 

10889 at, 131r 
περὶ τοῦτο λέγεται ἑχάτερον αὐτῶν. | 21 

KY» c L1 

Ae δὲ δεῖ παρατηρεῖν ἐπὶ τῆς ἕξεως xoi τῆς στερήσεως, τό τε 131» 

: ἔχεσϑαι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῷ χρόνῳ 10 
ΥῈ. v ἘΠ i , , RU CUR ' - ΄ e! σε 

ὃ ἐν ᾧ εὐ: x«i ἐν ᾧ μέρει πέφυχε. περὶ ὃ δὲ πρᾶγμα λέγεται ἢ ἕξις, 
&T m A (5 , - 3 ' , ^ IC , - 

περὶ τοῦτο xal ἢ στέρησις ϑεωρεῖται: οὐ γὰρ λέγομεν τὸν λίϑον ἐστερῇ- 
» , PNAJ », Ἂς σ , » of » A » 

σϑαι ὄψεως, ἐπειδὴ οὐδὲ ὅλως πέφυχεν ἔχειν ὄψιν, οὔτε τὸν ἄνϑρωπον 
χατὰ τοὺς πόδας λέγομεν ἐστερῇσϑαι ὄψεως, ἐπειδὴ μὴ xav ^^ ἐχεῖνο τὸ do 

, v δ᾿ M4 ὟΝ ) , ^ ^ ^ 

μέρος πέφυχεν ἔχειν τὴν ὄψιν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ σχυλάχιον ἐστερῆσϑαι ὄψεως 

10 λέγομεν, ἐπειδὴ μὴ ἐν ἐχείνῳ τῷ χαιρῷ πέφυχεν ἔχειν. λέγομεν δὲ τὸν 
ἄνϑρωπον χατὰ τὸ πρόσωπον ἐστερῆσϑαι τῆς ὄψεως, ἐπειδὴ xal πέφυχεν 

ἔχειν ὄψιν ὁ ἄνϑρωπος xol ἐν τῷ μέρει τούτῳ χαὶ τῷ χρόνῳ, ὁμοίως 90 
^ c - ' | v -— NT 

xdi νωδὸν λέγομεν οὐχ ἁπλῶς τὸν μὴ ἔχοντα ὀδόντας (οὐ γὰρ δήπου xoi 

τὸν ἄρτι τεχϑέντα" οὐ γὰρ τηνιχαῦτα πέφυχεν ἔχειν), ὥσπερ οὐδὲ τυφλὸν 

15 τὸ σχυλάχιον, ἀλλὰ νωδὸν λέγομεν τὸν ὑπὸ γήρως, εἰ τύχοι, ἣ ὑπὸ πάϑους 25 

τῶν ὀδόντων ἐστερημένον. 

Ρ. [9185 Τὸ δὲ ἐστερῆσθαι xal τὸ τὴν ἕξιν ἔχειν οὐχ ἔστι 
στέρησις xat ἕξις. | 

e 

Βούλεται διὰ τούτων δεῖξαι 6 φιλόσοφος ὅτι οὐχ ἔστι ταὐτὸν τὸ 139r 
5^5 , ἘΣ σε Y - YR Sp x Y J c 

20 ἐστερῆσϑαι τῇ στερήσει οὐδὲ τὸ ἕξιν ἔχειν τῇ ἕξει’ αὐτὴ piv γὰρ ἢ 
ἕξις xal f στέρησις ποιότητές εἰσι, τὰ δὲ ἔχοντα τὴν ἕξιν xol τὴν στέρη- 
σιν ποιά εἰσι παρωνύμως dx αὐτῶν λεγόμενα, ὥσπερ T, λευχότης χαὶ τὸ 5 

λευχόν: ἢ μὲν γάρ ἐστι ποιότης, τὸ OE ποιὸν παρωνύμως ἀπ᾽ αὐτῆς 
λεγόμενον. δείχνυσι ὃὲ τοῦτο ὁ φιλόσοφος, λέγω δὴ ὅτι ἕτερόν ἐστιν ἣ 
σε. M VI ve , ^N - - ΄ - M - 

ξςις χᾶι τὸ ἔχξιν EGtV οὐ οιᾶ τῶν '(EV«V, λέγω Οἡ τῆς ξζεωῶς χαὶ X100 τῷ σι 

ΟῚ 1 ἡ ἕξις πέφ. coll. Arist. γενέσϑαι F 9 ante τρία add. ἵνα εἴπῃ τὸ 
πρᾶγμα, ἐν ᾧ πέφυχέ φησιν, ἵνα δηλώσῃ τὸ μερικόν. τὸ δὲ πέφυχεν ἔχειν εἴπεν, ἵνα δηλώσῃ 

τὸν χρόνον. ἰστέον δὲ ὅτι ἣ στέρησις ἢ οὐσίας ἐστὶν 7 δυνάμεως, 7| ἕξεως ἢ ἐνεργείας, 7) 

ὀρϑότητος ἢ τελειότητος. ἀλλ᾽ ἐπί τινων μὲν τὸ ὄνομα xal τὸ πρᾶγμά ἐστι στερητικόν, ὡς 

ἐπὶ τοῦ ἀναισϑήτου, ἐπί τινων δὲ τὸ ὄνομα μόνον, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀϊδίου x«l τοῦ ἀσωμάτου τοῦ 

ἀντιδιαιρουμένου τῷ σώματι, ἐπί τινων τὸ πρᾶγμα μόνον, ἀλλ᾽ οὐ τὸ ὄνομα, ὡς ἐπὶ κωφοῦ χαὶ 

τυφλοῦ a (Marc. 211) δεῖ οὖν τρίὰ C: τρία δεῖ ἃ 4. ὃ corrigas τὸν χρόνον ἐν o 

vel ἐν ᾧ χρόνῳ 1 ὄψεως om. F ἐπεὶ C 9 τὴν om. F 10 ἐπειδὴ u$ ἐν 

ἐχείνω C?: ἐν ὑποχειμένω post lacunam X litt. C! 11 xarà] xoi F 12 ἐν τῶ 

yp. € ὁμοίως δὲ C 15 ante σχυλ. add. τυφλὸν C εἰ τύχοι, ἣ ὑπὸ] 7, C 

τύχη F ἀπὸ πάϑους F 11 τὸ (alt) om. F ἔχειν τὴν ἕξιν coll. Fa 

ἔστι] ἔτι F 19 βουλ. δὲ ἃ 20 τῇ ἕξει] ἕξις C 28 τὰ μὲν γάρ ἐστι ποιά, 

ἡ δὲ ποιότης παρων. O αὐτῶν F 24 λεγόμενα C τὸ ὅτι C 

ἡ ,om. Εὰ 25 ἕξιν ἔχειν coll. F post ἕξεως add. xai τῆς στερήσεως F 
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jV ἕξιν ἔχοντος T, διὰ τῆς στερήσεως xal τοῦ τὴν στέρησιν ἔχοντος, ἀλλὰ 132r 
ιὰ τῶν εἰδῶν, λέγω δὴ τῆς ὄψεως xat τῆς τυφλότητος xal τοῦ τὴν ὄψιν n1 

L4 M 

? 

ἔχοντος xol τὴν τυφλότητα: σαφέστερα γὰρ τὰ εἴδη τῶν γενῶν": πρόδηλον 
N 2 εἶ , eo - , 5. ec , ᾿Ξ o. ^N ^ -N , 

γὰρ ἐπὶ τούτων ὅτι ἕτερον μέν ἐστιν ἣ τυφλότης ἕτερον ὃξ τὸ τὴν τυφλότητα 
ZEN. ^ e EAT , c e ^N ' Ar A. c iJ ' Ad ΄ Ξ 

5 ἔχον, xai ἣ ὄψις μέν ἕτερον 6 δὲ τὴν ὄψιν ἔχων ἕτερος" τὰ μὲν γὰρ ποιό- 15 

τητές εἰσί τινες, τὰ δὲ οὐσίαι μετέχουσαι τούτων. εἰ τοίνυν ταῦτα διά- 
' m Κ ec ' bd e 14 [s 

qopa, xai τὰ τούτων γένη διάφορα: ὡς γὰρ ἔχει ἢ ὄψις xal ἢ τυφλότης 
* N Ἁ »v x ' ^ 

πρὸς τὸν ἔχοντα τὴν ὄψιν xal τὴν τυφλότητα, οὕτως ἔχει xoi ἢ ἕξις xol 
c , » ' ce ' ' , 2 $ στέρησις πρὸς τὸν ἔχοντα τὴν ἕξιν xal τὴν στέρησιν, ἐπειδὴ xoi ὡς 50 

10 ἔχει ἣ ὄψις xal 7, τυφλότης πρὸς τὴν ἕξιν xal τὴν στέρησιν, οὕτω xal ὃ 
τὴν ὄψιν ἔχων χαὶ ὃ τὴν τυφλότητα πρὸς τὸν τὴν ἕξιν ἔχοντα χαὶ τὴν 
στέρησιν: εἴδη γὰρ αὐτῶν εἰσιν. εἰ τοίνυν διάφορα ταῦτα, λέγω δὴ 7, 
Ed cM ' Ld -N ΝΥ LA A WT ec , πος M [4 X , y. H ^ oz 

ὄψις xal ὃ τὴν ὄψιν ἔχων xal ἣ τυφλότης xai ὃ τὴν τυφλότητα ἔχων, χαὶ 30 
, εἶν τοῦτ I e UA λέγω δὴ An UE - χαὶ [4 δὲ σξ PR ete a τὰ τούτων γένη διάφορα, λέ j ἢ Bt xal ὃ τὴν ξεῖν EÉyov xal ἢ 

, ΄ v 

18 στέρησις καὶ ὃ τὴν στέρησιν ἔχων. 

p.12339 Ἔτι εἰ ἦν ἣ τυφλότης ταὐτὸν τῷ τυφλὸν εἶναι, κατη- 
à 

Ἰορεῖτο dv ἀμφότερα κατὰ τοῦ αὐτοῦ. | 

Y Y ^F 25:3 35 [4 »v ^ e ^ » » : 

Καὶ ἄλλως δέ φησιν: εἰ ἦν ταὐτὸν ἢ ὄψις xal ὁ τὴν ὄψιν ἔχων, 132* 

à τοῦ αὐτοῦ: ὡς γὰρ βροτὸς xal ἄνϑρωπος X S c1 
-—— -— 

o 
ar. 
o, T PE o gs x S. "e 6 o. c1 e TO QS NN 2 e 

* . € ΄ , - σ΄ 

90 χαὶ μέροψ ταὐτὸν ὄντα xaü' ἑνὸς ὑποχειμένου χατηγορεῖται, οὕτω χαὶ 10 
- 7 , ? e ^ - b [4 

ταῦτα εἰ ἦσαν ταὐτά, xaU  &vüc dv x«i τοῦ αὐτοῦ ὑποχειμένου χατηγο- 
- “Ὁ CN np. - b! y. ^ zl e » Q , , 

ροῦντο. νῦν δὲ τυφλότητα μὲν ἔχειν ἣ ὄψιν ὁ ἄνϑρωπος λέγεται, τυφλό- 

τῆς δὲ ἁπλῶς T, ὄψις οὐ λέγεται. ὥστε καὶ ἐχ τούτου δῆλον ὅτι διάφορα 
M ΄ 5, 53 $42 , ^ ^ , - 229 , 5 P] c ^ 3 γῇ E 

ταῦτα ἐστιν. ἀλλ᾽ εἰ xai διάφορα ταῦτα ἐστι, φησίν, ἀλλ οὖν τὸν αὐτὸν 15 
-Ὁ , Q4 , [d AJ , , [4 » —- , [4 

t τῆς αντιϑέσεως τρήπὴν" ως "(4p αἀντίχειταιῖ T otc τῇ τυφλότητι, ως τῷ σι [0] PA 
v 

στέρησις xal ἕξις, οὕτω x«i τὸ ἔχειν ὄψιν τῷ τὴν τυφλότητα ἔχειν ἀντί- 

χειται, xu ἕξιν xol στέρησιν. 

1 7, διὰ τῆς στερήσεως xal τοῦ τὴν στέρησιν ἔχοντος om. CF 2 δὴ] δὲ F 

4 τούτων] πάντων CF 1 τυφλ. ἐστὶ coll. C 5 ἡ om. F 

6 τινες om. F ( ex τυφλότης corr. τύφλωσις F 11 ó om. a 12 ταῦτα 

διαφ. coll. a ἡ eras. Ο 14 ἡ (ante ἕξις et στέρ.) om. CF 16 ἔτι] ἐπεὶ 

CF ταὐτὸν ἡ τυφλ. coll. Fa τῷ] τὸ F: xol τῷ ἃ εἶναι τυφλὸν coll. ἃ 

16. 17 χατηγοροῖτο C 11 κατὰ τοῦ] ἐπ᾿ F: χατὰ a post lemma iter. 

ἐπεὶ (sic) εἰ ἦν ταυτὸν ἡ τυφλότης τῷ τυφλὸν εἶναι, κατηγορεῖτο ἂν ἀμφότερα χατὰ τοῦ αὐὖ- 

τοῦ ἃ 19 χατηγοροῖτο C τοῦ αὐτοῦ Mare. 217: αὐτοῦ CF: τοῦ αὐτοῦ 

ὑποχειμένου ἃ 22 ὃ om. F 25 ὄψις τυφλ. (ἡ et τῇ om.) a 

25. 26 ante ὡς στέρ. add. «ci EF; ὡς στέρησις xai ἕξις eicias 26 οὕτω χαὶ τὸ 

τυφλὸν εἶναι τῶ ἔχειν ὄψιν C 
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p.12»6 Οὐχ ἔστι δὲ οὐδὲ τὸ ὑπὸ τὴν κατάφασιν xal ἀπόφασιν 132» 
χατάφασις χαὶ ἀπόφασις. 90 

», τ 

Ὅτι δὲ οὐδὲ ἣ χατάφασις | xal ἀπόφασις ταὐτόν ἐστι τοῖς ὑπ᾽ αὖ- 133r 
τῶν σημαινομένοις, δείχνυσι τοῦτο ἐκ τοῦ τὴν μὲν ἀπόφασιν χαὶ τὴν χατά- 

Ὰ φασιν λόγους εἶναι, τὰ δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν σημαινόμενα πράγματα τὸ μὲν γὰρ ἴα 
“Σωχράτης χάϑηται᾽ λόγος ἐστίν, αὐτὸς ὃδὲ 6 χαϑήμενος Σωχράτης 5 

πρᾶγμα ἐστιν: οὐσία γάρ ἐστι μετά τινος ἐνεργείας, λέγω δὴ τοῦ χαϑῆ- 
Q M —- ,F 5 , 5 ΄ M 5 -" M , ῃ 

σϑαι. χαὶ ταῦτα μέντοι ἀντίχειται ἀλλήλοις τῷ αὐτῷ τῆς ἀντιϑέσεως 
, . M P eo , Ls e λόγ Ld d CN ^ - ^Q. 2! 

τρύπῳ: xal γὰρ ὥσπερ ἀντίχειται ὃ λόγος ὃ λέγων ᾿ Σωχράτης χάϑηται 
τῷ λέγοντι ᾿ Σωχράτης οὐ χάϑηται᾽, οὕτως xai ὃ χαϑήμενος Σωχράτης 10 

τῷ μὴ χαϑημένῳ ἀντίχειται: ἑχατέρα γὰρ τῶν ἀντιϑέσεων ὡς χατάφασις 
χαὶ ἀπόφασις ἀντίχειται. 

a c e ΄ 
p.12»16 "Oc: δὲ ἣ στέρησις xal ἣ ἕξις οὐχ ἀντίχεινται ὡς τὰ 

πρός τι, φανερόν. 

c Τὰ 

Διδάξας ἡμᾶς ἰδίᾳ περὶ ἑχάστης ἀντιϑέσεως νῦν τὴν διάχρισιν αὐτῶν 
ποιεῖται xal διαχρίνει τὰ ὡς πρός τι ἀντιχείμενα τῶν χαϑ᾽ ἕξιν καὶ στέρη- 
σὴν ἀντιχειμένων: τῶν γὰρ ἐναντίων ἤδη αὐτὰ διέχρινε. πάλιν δὲ ἐπὶ 
τῶν εἰδῶν γυμνάζει τὸν λόγον ὡς σαφεστέρων, λέγω δὴ τῆς ὄψεως χαὶ 

τῷ [^ τῆς τυφλότητος. χαὶ πρῶτον μὲν δείχνυσιν οὕτως συλλογισμῷ πάλιν χρώ- 

ὑενος ἐν δευτέρῳ σχήματι" τὰ πρός τι αὐτὰ ἅπερ ἐστὶ τοῦ ἀντιχειμένου 

λέγεται (ὃ γὰρ πατὴρ υἱοῦ λέγεται πατὴρ xal τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ 
, ^ ) J - δεξιόν), τὰ ὃὲ xaÜ' ἕξιν xai στέρησιν αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν οὐ λέγεται τῶν 80 

, ΄, [29 LUN ede) , ,| c Y Yo» z 5 
ἀντιχειμένων: f, γὰρ ὄψις οὐ λέγεται τυφλόϊτητος εἶναι ὄψις. τὰ ἄρα ὡς 188» 
πρός τι ἀντιχείμενα ἕτερά εἰσι τῶν χαϑ᾽ ἕξιν xol στέρησιν ἀντιχειμένων. 

e Ld ^— , e 

xai οὕτω μὲν πρῶτον εν ἀπὸ τοῦ σαφεστέρου χαὶ ὁμολογουμένου, 
λέ Δ S MES - U ! τ λέ 9 c) £M » » T [2 2 
εγὼ 67, ἅπο τοῦ τὴν OUty μὴ λεέγεσῦαι τυφλότητος Od, εἴτα ὕστερον 

δείχνυσι xal ἀπὸ τοῦ ἀμφιβόλου ὅτι οὐδὲ f, τυφλότης ὄψεως τυφλότης 5» 

λέγεται" τοῦτο γὰρ Ooxsi λέγεσϑαι. 

ΟΝ 
-— 
o c1 S - p.12»18 Οὐδὲ ἄλλως οὐδαμῶς f, ὄψις πρὸς αὐτὸ À 

80 ᾿Αντὶ τοῦ ᾿ ὡς δ᾽ ἂν ὀνοματοποιήσῃς, οὐδαμῶς πρὸς τὸ ἀντιχείμενον 

] ἀπόφασιν χαὶ κατάφασιν coll. Arist. 2 ἀπόφασις xai κατάφασις coll. Ο Arist.: 

ταυτὸν χαταφάσει ἃ post lemma iter. οὐκ ἔστιν οὐδὲ τὸ ὑπὸ τὴν κατάφασιν xal ἀπό- 

φασιν χατάφασις χαὶ ἀπόφασις ἃ 9 δὲ om. F i ἀπόφ. C 4 civ (alt.) 

om. € pr. ἐστιν om. F 8 ἀντίχεινται C 19 ἀντίχειται ἃ Arist. 

18 σαφέστερον F: σαφεστέρων ὄντων a 21 post ἀριστ. add. λέγεται ἃ 20 μὲν 

om. C 21 ij om. CF 29 ἡ ὄψις om. Arist. 

Comment. Arist. XIII. 1 Philop. in Cat. 12 
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[sat, χἄν τε πρὸς δοτιχὴν T, ἄλλην πτῶσιν ἀποδῷς" οὐδὲ γὰρ f, ὄψις 133v m (0s 
Ex 
o 

- , yu 2 ? 

τῇ τυφλότητί ἐστιν Ot. i 1 i 

p.12»19 Ὡσαύτως δὲ οὐδὲ ἣ τυφλότης λέγοιτ᾽ dv τυφλότης 

ὄψεως. 

[1] 

' 

Δείξας ἐπὶ τοῦ ὁμολογουμένου, λέγω δὴ τῆς ὄψεως, ὅτι οὐ λέγεται 20 
χείμενον, νῦν ἐπὶ τοῦ ἀμφιβόλου δείχνυσιν: ἢ i UE 

στέρησις μ τὶ ὄψεως λέγεται, τυφλότης δὲ ὄφεως οὐδαμῶς. μήποτε OE οὐ 

χαλῶς φαμεν τὴν τύφλωσιν μὴ λέγεσϑαι ὄψεως τύφλωσιν᾽ εἰ γάρ, ὡς χαὶ 

αὖτός φησι, στέρησιν dade λέγομεν, τοῦ γένους δὲ E impares τινὸς 95 

10 ἀνάγχη πᾶσα xal τῶν εἰδῶν τι κατηγορεῖσθαι (οὐ γὰρ οἷόν τέ τι εἶναι 

ζῷον ὃ μὴ nq 7 UE ἔσται ἢ ἵππος ἤ tt τῶν λοιπῶν ζῴων, 

τέρησιν εἶναι ἐνδέχετα!, εἰ μὴ πάντως εἴη τι οὗ εἶναι 
λέγεται ἣ spy) ἀνάγχη οὖν πᾶσα xal τὴν xwv εἶδος ἀντιχειμένην 

2 

o i o E Ξ L4 e (n^ o C e» E 
ὡς 

b] N 

χείνῃ πιὸ (στέρησιν) ἐχείνης εἶναι λέγεσϑαι: εἰ γὰρ ἢ τῆς 134r 
15 ὄψεως στέρησις οὐχ ἔστιν ἁπλῶς χαὶ χαϑόλου πάντως στέρησις, ἀλλὰ τὶς 

δηλονότι στέρησις, τοῦτ᾽ ἔστι τύφλωσις: εἰ οὖν 1j τῆς ὄψεως στέρησις 
τίς ἐστι στέρησις, αὕτη δὲ ἢ τὶς στέρησις οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 7| τύφλωσις, 

[2] $ ἄρα τύφλωσις ὄψεώς ἐστι τύφλωσις: πῶς γὰρ οἷόν τε ἦν τοῦ γένους 
τινὸς εἶναι arte qo μὴ χαὶ τὸ εἶδός τινος εἶναι λέγεσϑαι, εἴπερ ἐν 

90 ὑπάρξει εἶναι τὰ Jv ἄνευ τινὸς τῶν εἰδῶν ἀδύνατον; ἣ οὖν οὐδὲ τὸ 

ἡἹένος, τοῦτ᾽ ἔστιν 4 στέρησις, λέγεται ὄψεως εἶναι στέρησις. T, εἰ τὸ γένος, 
πάντως χαὶ τῶν εἰδῶν τι. ἀλλ᾽ ἴσως εἴποι dy τις agus τοῦτο ὡς εἴπερ 10 

λέγομεν γνώσεως στέρησιν, ἀνάγκη ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ εἶναί τι τῶν 
εἰδῶν τῆς στερήσεως ταύτης ὃ τῆς γνώσεως τ τε ρα ἢ πρὸς 

ὑτὴν λεχϑήσεται: νῦν δὲ τοῦ γένους χατηγχορουμένου τῆς γνώσεως, εἶδός τῷ [54] e c εὶ E 

τι τῆς αὐτῆς χατηγορούμενον οὐχ εὑρίσχομεν. ἔστιν οὖν πρὸς τοῦτο εἰπεῖν 15 

ὅτι μηδ᾽ ἔχομεν τὴν ἀντικειμένην τῇ γνώσει στέρησιν ὠνομασωυένην, 
ὥσπερ ἣ τῇ ὄψει ἀντιχειμένη στέρησις τυφλότης χαλεῖται, ὡς εἴπερ ἦν, 

ἐλέχϑη ἂν d qus τὴν νῶσιν, ὡς ἣ τυφλότης ὄψεως λέγεται 0 

m , ἐφ - σ μ 
Φ 30 τυφλότης᾽ ὁπηνίχα γὰρ τὰς στερήσεις χατὰ στερήσεις τῶν ἕξεων ὀνομάζο- 20 

1 post λέγεται add. δηλοῖ τοίνυν τὸ οὐδαμῶς ὅτι ἃ 1. 2 οὐδὲ -- ἐστιν ὄψις om. C 
lemma incipit ab 7; γὰρ ὄψις (p. 12018) € 9 λέγεται (àv om.) Fa 5 ante 

δείξας add. ex Mare. 217 οὐ γὰρ ἣ ὄψις τυφλότης γίνεται, el xal ὀφθαλμὸς τυφλὸς γίνεται. οὐ 

λέγεται οὖν ἣ τυφλότης ὄψεως τυφλότης, ἀλλ᾽ ἣ τυφλότης ὄψεως στέρησις. οὐδὲ γὰρ τὸ 

σχότος φωτὸς σχότος λέγεται, ἀλλὰ φωτὸς στέρησις. οὐδὲ γὰρ τὸ φῶς σχότος γίνεται, ἀλλ᾽ 

ὁ ἀὴρ σχοτεινός, εἰ xal OU ἐπιπρόσϑησιν φωτός. ἰστέον δὲ ὅτι ἡ ὄψις οὐ μόνον τὴν ὀπτιχὴν 

ἐνέργειαν δηλοῖ, ἀλλὰ χαὶ τὸ ὑποχείμενον, τὸν ὀφθαλμόν. ἃ ἐπὶ] ἀπὸ C 

6 post τυφλ. add. φησὶ ἃ ( λέγεται om. C alt. δὲ om. F 8. 9 u$ 

λέγεσθαι --- φησι om. CF 10 post εἰδῶν add. αὐτοῦ a post χατηγορεῖσϑαι add. 

τινος ἃ τι (alt) om. F 14 στέρησιν inserui εἰ γὰρ ἡ] ἡ γὰρ a, fort. 

recte, nisi malis εἰ γὰρ — τύφλωσις (16) eicere 20 post τινὸς add. εἶναι a 

22 és] ὥσπερ F 25 ὅσα O τοῦτο F 26 εὑρίσχ. οὐδαμῶς (οὐχ om.) C 
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: 2 ^ 4 ΄ 

μεν, ὡς ἀγνωσίαν xal ἀμαϑίαν χαὶ τὸ ἄσοφον χαὶ τὰ παραπλήσια, οὐχέτι 184: 
, - - T ** ' -— ^ - 

δηλονότι τοῦ ἀντιχειμένου τὰ τοιαῦτα εἶναι λέγεται, ἀλλὰ τοῦ δεχτιχοῦ" οὐ 
X [d , , - 5 , " γὰρ ἢ ἀγνωσία γνώσεως ἀγνωσία λέγεται, ἀλλὰ ψυχῆς ἀγνωσία, xai 

ἀμαϑία xal τὰ λοιπά" ἔχει γὰρ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀντιχείμενον, οὗ τὴν στέρη- 25 
- PENES [4 , , - "» , 

σιν χατηγορεῖ. ἀλλ᾽ si xai ἣ στέρησις αὐτὸ ὅπερ ἐστὶ τοῦ ἀντιχειμένου 
* , , , BU EN ' x 54 32 y 1 - CN , 

εἶναι λέγεται, οὐ μόνον αὐτὸ τὸ γένος, ἀλλ᾽ εἴ τι xai τῶν ὑπὸ ταύτην 
5 » 5 , 5 ) Y , M c » M —^ 

εἰδῶν εἴη ὠνομασμένον, ἀλλ᾽ οὖν οὐχέτι χαὶ ἢ ἕξις αὐτὸ ὅπερ ἐστὶ τῆς 

στερήσεως | εἶναι λέγεται € τι ἑχάτερον τῶν ἀντιχειμένων 134v 
M M c 5 - , e 51 Id e 

αὐτὸ ὅπερ ἐστὶ τοῦ ἀντιχειμένου εἶναι λέγεται, ὡς ἐφεξῆς φησιν ὃ ᾽Αρι- 

Q εὶ o εὶ (η- Le E n Ca 
J Q? £ Y n E , 

στε ταύτῃ ἂν θοῦ τς τὰ xa ety xat στερησιν ἀντιχξι- 

μενα τῶν πρός τι. xal τοῦτο δ᾽ dy τις εἴποι ὅτι οὐχ ὃν τρόπον τὰ πρός τι ὅ 
, iJ ev 5 LI ^ , T 

αὐτὰ ἅπερ ἐστὶ τῶν ἀντιχειμένων εἶναι λέγεται, οὕτως xai ἢ στέρησις 
ce 3 ΄ ΄ iJ Y ' , e ΄ 2 ΄ τῆς ἕξεως εἶναι λέγεται στέρησις" τὰ μὲν γὰρ πρός τι ὡς συναίτια ἀλλή- 

λων οὕτως ἑἕχάτερον τῶν ἀντιχειυένων τοῦ λοιποῦ εἶναι λέγεται, ἢ Oi 
στέρησις τῆς ἕξεως εἶναι λέγεται οὐχ ὡς τοῦ εἶναι αὐτῆς τοὐναντίον δὲ 10 
τοῦ μὴ εἶναι αἰτία οὖσα. μήποτε δὲ ἔστι συνηγορῆσαι τῷ ᾿Δριστοτέλους 

» 

λόγῳ φάσχοντι τὴν μὲν στέρησιν ὄψεως εἶναι λέγεσϑαι στέρησιν poe 
1d Ἀ φωτὸς μὲν στέρησίν φαμεν, σχότος i 

LI 

^ Ὰ 

0 

τα δὲ ὄψεως υμηχέτι" ἰδοὺ γοῦν χαὶ 
ὲ : ΄ τὰ ἄλλο ἐστὶν ἢ φωτὸς στέρησις, 15 bi , , χέτι, χαίτοι τὸ σχότος οὐ 

ὡς T, τυφλότης ὄψεως Brom ὡς ἐν ἑτέροις ἡμῖν διὰ πλειόνων δέδει- ς 
5 , 5 , ^ ΄ 

χται. ἀλλ᾽ dis περ πήρωσιν μὲν σχελῶν φέρε λέγομεν. οὐχέτι δὲ πήρωσιν 

ἀρτιότητος T, ὀρθότητος T, εὐθύτητος, ἢ ὅπως ἄν τις τὴν τῶν σχελῶν 
M ὶ Eve d , QZ —- ΟῚ LT QE ^ Eon ^ €— X 27 E 

χατὰ φύσιν ϑέσιν χαλῇ, ὀνομάσειεν, οὕτω δηλονότι xat σχότος μὲν ἀέρος 20 

λέγομεν, σχότος δὲ φωτὸς οὐχέτι. οὐδ᾽ ἄρα τύφλωσιν ὄψεως, ἀλλ᾽ εἴπερ 

ἄρα, ὀφθαλμῶν τύφλωσιν, ὡς χαὶ πήρωσιν ὀφθαλμῶν. 6 υὲν Ἰὰρ ὀφϑαλ- 
Y ὙΝ Ἁ 

μετέχον τῆς ὄψεως, f; δὲ ὄψις αὐτὴν τὴν ^ 

μος τὸ μόριον πον | 

Qt 

b! τὸ 
δύναμιν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χαϑάπερ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ποιοτήτων πολλάχ'ς 9: 

“ c Ld , —- Ἁ f 4 i] 

ὁμωνύμως τῇ ποιότητι τὸ πεποιωμένον ὀνομάζομεν, λευχὸν λέγοντες χαὶ τὸ 
, "Ὁ ^ 

λελευχασυένον σῶμα χαὶ αὐτὴν τὴν λευχότητα. xol ϑερυὸν x«i ψυγρὸν h i I r | oce hh T9K 
e , M 'N M T ' ' ^ σ ^ ^ » , , 

ὁμοίως xal βαρὺ xai χοῦφον x«i τὰ λοιπά, οὕτω δὲ xoi ὄψιν οὐ μόνον 
M - ^ , 2 M - ^ M € ἐπὶ τῆς δυνάμεως ἀλλὰ xai ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ὀργάνων φέρομεν, τοὺς 30 

ὀφθαλμοὺς ὄψιν χαλοῦντες, τὴν δὲ τύφλωσιν τῶν ὀφθαλμῶν εἶναι 135r 
, 

λέγομεν χυρίως, λέγονται δέ, ὡς εἶ πον, οἱ ὀφθαλμοὶ ὄψις: διὰ τοῦτο 

ἄρα χαὶ τύφλωσιν ὄψεως λέγομεν οὐχ ἐπὶ 
- * 

- ^ ^ 3 , S A 

τῆς δυνάμεως ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τῶν ὀργάνων φέροντες τὸ τῇ ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης φησὶ ὅ [47 o 
e xd 

ς- [0] ξ wv e x δ € RI 
AJ P] , M , AJ o 

πρὸς τὴν ἀντιχειμένην δύναμιν μὴ λέγεσθαι τὴν τύφλωσιν, ὅπερ 

ἐστὶν ἀληϑές. 

6 εἶναι om. C τούτων C 7 ὀνομαστέον F 8 post τῶν δὲ add. τῶν F 

10 ταύτης F 16 τῷ τοῦ ἀριστ. ἃ 18 γοῦν] γὰρ F 19 χαίτι F 

20 post alt. ὡς add. χαὶ C ἐν ἑτέροις] quo nos releget nescio 21 alt. 

πήρωσιν] στέρησιν C 22 ἣ εὐϑ. ἢ ὀρϑ. coll. ἃ 28 χαλεῖ ΟἹ: χαλῶν F 

ὀνομάσειεν eicias οὕτω om. F 98 ante λευκὸν add. σῶμα a 32 δὲ 

om. F 92 οἵ] χυρίως a ὄψεις CF 84 ἀλλ᾽ ἀλλὰ καὶ F 

125 
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, »v , - e “Ὁ 5 ,F M “Ὁ , 9 ms , 

Λείπεται ἄρα $velvo ἡμᾶς ἐπιλύσασϑαι, πῶς τοῦ γένους αὐτῆς, λέγω 135 
τῆς στερήσεως, τῆς ἕξεως εἶναι λεγομένης οὐχὶ χαὶ τῶν τῆς στερήσεως 
΄ »- ΔῸΣ ΕῚ ΤΑ sd zi AE » 5 x e 2b») * ἕχαστον εἰδῶν τινὸς ἀντιχειμένης ἕξεως λέγεται, εἴπερ ἀληϑὲς ὡς ἐφ᾽ ὧν 10 

τὸ γένος λέγεται, πάντως χαὶ τῶν ὑπὸ τὸ γένος εἰδῶν τι χατηγορεῖται. 
5 φημὶ οὖν ὅτι ot μὲν ἕξεις πράγματά τινά εἰσιν εἰδοπεποιημένα χαὶ ὕφε- 

στηχότα, xal διὰ τοῦτο εἰχότως γένος οὖσα ἣ ἕξις ἔχει xal τὰ ὑποχεί- 

μενα εἴδη ὑπάρχοντα χαὶ εἶδός τι φυσιχὸν ἔχον ἕχαστον, ἣ δὲ στέρησις 15 
δὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ ἀπουσία τῆς ἕξεως, ὥστε αὐτὴ χατὰ τὸν ξαυτῆς 

λόγον τὸ μὴ ὄν ἐστι. πῶς οὖν τοῦ μὴ ὄντος ὡς ὑπάρχοντός τινα εἴδη 

10 ζητοῦμεν; ὥστε εἰ xal ἔστι τις εἰδιχωτέρα τινὶ ἕξει στέρησις ἀντιχειμένη, 
2] 

οἷον τῷ σοφῷ τὸ ἄσοφον xal τῷ ὀδόντας ἔχοντι τὸ νωδόν, παρὰ τὸ vo 
δ, “3. ec δ ΄ 

στερητιχὸν χαὶ τὸν ὀδόντα. χαὶ αὗται μὲν οὖν at μεριχαὶ στερήσεις ὁμοίως 
ξεως λέγονται. εἴ που δὲ εὑρεϑείη στερήσει (8 τῷ γένει χατὰ ἀπόφασιν τῆς 

15 τινὶ χείμενον ὄνομα, ὡς f, ἀπουσία τῆς ὄψεως τύφλωσις ὀνομάζεται T, ἣ 95 

τοῦ φωτὸς ἀπουσία σχότος, οὐ τῆς ἀπουσίας τῆς ἕξεως χατηγορεῖται τὸ 
τοιοῦτον ὄνομα, ἀλλὰ τοῦ πάϑους τοῦ περὶ τὸ δεχτιχὸν γενομένου ἢ ἄλλου 
τινὸς ἐπισυμβαίνοντος τῇ ἀπουσίᾳ τῆς ἕξεως, ὥσπερ τὸ σχότος παρὰ τὸ 

σχιάζειν εἴρηται ἣ δὲ σχιὰ ἐπιπρόσϑησίς ἐστι φωτός, ἥτις ἐν τῷ ἀέρι ἢ 80 

20 ἁπλῶς ἐν τῷ | διαφανεῖ συμβαίνει, T, ὡς Ηρωδιανός φησι, παρὰ τὸ 135" 

σχέϑειν: ἐπέχει γὰρ ἡμῶν τὸ εἰδέναι ἢ τῶν προύδων x«l τῶν πολλῶν 

ἐνεργειῶν ἐπιχείρησις. xal T, τύφλωσις δὲ ἴσως παρὰ τὸ τύφειν xal ὃ τυφλὸς 

οἱονεὶ τυφὸς ὃ ὑποχεχαυμένας τὰς ὄψεις ἔχων ( χενεαὶ γάρ, φησὶν ὃ ποιη- 5 
΄ ἐφ χγε , 2 /» c AE. Χ ^ M £C ΄ τής, “ ὑποσμύχονται ὀπωπαί᾽), ὡς χαὶ ὃ πηρὸς παρὰ τὸ πήϑω — πήσω 

25 — πηρός, ὡς παρὰ τὸ ὀχνῶ --- ὀχνήσω --- ὀχνηρός. εἰκότως ἄρα τὰ τοιαῦτα 
-Ὁ- 5 , * , ^ *, ^ - e ΄ S — € 

τῶν ὀργάνων εἶναι λέγεται xol οὐχὶ τῶν ἕξεων: πάϑη γὰρ τῶν Ümoxst- 

μένων σωμάτων εἰσι ταῖς ἕξεσι xal οὐχὶ αὐτῶν τῶν ἕξεων. 10 

p.12»21 Ἔτι τὰ πρός tt πάντα πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται. 

- [d , mE e Cr , 9 ' e , , , - 

[IaX«v ἑτέρῳ συλλογισμῷ δείχνυσιν ὅτι ἕτερά εἰσι τὰ ὡς πρός xt ἀντιχεί- 15 

80 μενα τῶν χατὰ στέρησιν xai ἕξιν ἀντιχειμένων: λέγει γὰρ δυνάμει οὕτως" 

2 λεγομένων F 2. ὃ τῶν τῆς στερ. ἕκαστον εἰδῶν] τῶν στερήσεων ἕκαστον εἶδος C: τῶν 

εἰδῶν τῆς στερήσεως ἕχαστον εἶδος ἃ ὃ τινὸς τῆς F ὃ τινά om. C 

6. 7 ὑποχείμ. αὐτῇ ἃ 10 ἰδιχωτ. ὁ 12. 19 παρὰ --- ὀδόντα eicias 15 post 
στερητ. add. μόριον F μὲν om. F οὖν om. C 14 εἴ που] ὅπου C 

11 περὶ] παρὰ ἃ 18 ἐπισυμβεβηχότος ἃ 19 «à om. F 20 Ἥρω- 
διανός] fr. 679. (II 380, 15) Lentz, qui eum Lobeckio (Rhem. p. 89) non ad σχιά sed ad 

σχότος haec referre debebat 21 σχεϑὲν Ὁ ἡμῶν τὸ εἰδέναι] ἡμᾶς τοῦ ϑεάσασϑαι 

Laur. 72,1 (correctione, ut videtur, necessaria) προσόδων à 22 ἐπιχείρησις C: 

ἐπέχει Fa; an ἐπιχειρήσεως 29 ἐπιχεχαυμ.. ἃ 23.24 ὃ ποιητὴς om. CF (ef. 

Apoll. Arg. II 445) 24 ὑποσμήχονται à 25 ὀχνῶ om. CF 26 εἶναι om. € 

λέγονται Fa 26. 21 πάϑη --- ἕξεων om. C 21 σωμάτων Paris. 2051: αὐτῶν CFa 

28 πάντα om. F 29 é&éott à 
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τὰ πρός tt πρὸς ἀντιστρέφοντοα λέγεται (ὥσπερ γὰρ ὃ πατὴρ υἱοῦ πατήρ, 
e» 'N e ΟΝ M nr * ' ? [14 δὰ , , οὕτω xai ὁ υἱὸς πατρὸς υἱός), τὰ δὲ χαϑ' ἕξιν χαὶ στέρησιν οὐ yen 

πρὸς dvttotpéqovta* οὐ γὰρ λέγεται ἢ ὄψις τυφλότητος εἶναι ὄψις. τὰ ἄρα 20 
πρύς τι ἕτερά εἰσι τῶν χαϑ᾽ ἕξιν xal στέρησιν ἀντιχειμένων. 

5 p. 12526 “Ὅτι δὲ οὐδὲ ὡς τὰ ἐναντία ἀντίχειται τὰ χατὰ στέρη- 
σιν χαὶ ἕξιν λεγόμενα, ἐχ τῶνδε δῆλον. 

Διέχρινε τὴν τῶν πρός τι ἀντίϑεσιν τῆς τῶν ἐναντίων ἀντιϑέσεως (xal 25 

᾿ς) τῶν χατὰ στέρησιν xal ἕξιν" εἶτα νῦν διαχρίνει τὰ χατὰ στέρησιν χαὶ 
ἔιν ἀντιχείμενα τῶν ὡς ἐναντίων ἀντιχειμένων. χαὶ Opere iy ὅσον ἐπὶ 

10 τῇ ἀχολουϑίᾳ τὰ πρός τι διαχρῖναι τῶν χατὰ deco xal ἀπόφασιν dvct- 30 

χειμένων, ἐπειδὴ δὲ μέλλει ἑνί τινι λόγῳ διαχρίνειν τὰ | χατὰ χατάφασιν 136 

χαὶ ἀπόφασιν ἀντιχείμενα τῶν λοιπῶν, διὰ τοῦτο νῦν πεν τὶ διαχρῖναι 
τὰ πρός τι τῆς χαταφάσεως χαὶ ἀποφάσεως, ἵνα μὴ τὰ αὐτὰ λέγειν ἀναγ- 
χάζηται. παλιν δὲ ἀναλαμβάνει τὴν ἀπαρίϑμησιν τῶν εἰδῶν τῶν ἐναν- 5 

15 τίων: βούλεται γὰρ ἀντιχείμενα πάντων τῶν ἐναντίων τὰ xa ἕξιν xoi 

στέρησιν. 

p.12»97 Τῶν μὲν γὰρ ἐναντίων, ὧν μηδέν ἐστιν ἀνὰ μέσον, 
? * ἀναγχαῖον, ἐν ᾧ πέφυχε γίνεσϑαι 7, ὧν χατηγορεῖται, Üdcepov 

αὐτῶν ὑπάρχειν. 

90 Πάντως γὰρ ἀνάγχη τὸν ἀριϑμὸν ἢ ἄρτιον εἶναι T, περιττὸν χαὶ νοσεῖν 15 

ἢ ὑγιαίνειν τὸ ζῷον. 

p.12»32 Ὧν δὲ ἔστι τι ἀνὰ μέσον, οὐδέποτε ἀνάγχη παντὶ ὑπάρ- 

ο χειν ϑάτερον. 

Οὐδὲ γὰρ ἐξ ἀνάγχης πᾶν σῶμα ἢ λευχόν ἐστιν 7, μέλαν (ἔστι γὰρ 

95 xal τὸ φαιόν) ἣ πάλιν ϑερμὸν T, ψυχρόν" ἔστι γὰρ xol τὸ χλιαρόν. 

ἘΣ p^ ^N ^ , A , ^ , Ἁ , p.12535 "Est δὲ xal τούτων ἣν τι ἀνὰ μέσον, ὧν μὴ ἂν 

ἣν ϑάτερον ὑπάρχειν τῷ δεχτιχῷ, εἰμ y 

Τοῦτο ἦν τὸ τρίτον τῶν ἐναντίων εἶδος, ὅπερ ἔχει μέν τι ἀνὰ μέσον, 80 
- 

πλὴν τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ἐξ ἀνάγχης | πάρεστι τῷ δεχτιχῷ διὰ τὸ 136v 

] γὰρ] καὶ €: om. F 2 δὲ om. C 4 ἐστι ἃ 9 ἀντίχεινται C 1 ante 

τῶν πρός add. περὶ C 8 xai τῆς inserui 9 ἐναντία O 10 τὰ πρός τι 

om. C ἀπόφ. καὶ κατάφ. coll. a 11 διαχρίνειν post ἀπόφ. (12) coll. C 12 ἀντι- 

χείμενα om. O 13 ἵνα γὰρ Καὶ 14 δὲ om. F 15 βούλεται --- ἐναντίων τὰ om. F 

an γὰρ (δεῖξαιλ ? 24 ἢ (prius) om. F 25 ϑερμὸν om. F 27 ἣν om, F 
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10 

2 

τῷ 

[or 

0 p 

- - 

χατὰ φύδιν αὐτῷ ὑπάρχειν, otov τῷ πυρὶ τὸ ϑερμόν, τῇ 

ἔποτε δὲ κῷ δ d ἐναντίων ἐνδέχεται ἀπεῖναι τοῦ δεχτιχοῦ" 
ἀδύνατον γὰρ τὸ πῦρ Tete εἶναι Y, τὴν χιόνα μὴ ψυχρὰν T, μὴ βα- 

- , M b ^ 
ρεῖαν τὴν γῆν ἣ τὸ πῦρ μὴ xoügov. 

p.1343 ᾿Επὶ δὲ τῆς στερήσεως xat τῆς ἕξεως οὐδέτερον τῶν 
εἰρημένων ἀληϑές. 

᾿Αναμνήσας ἡμᾶς τῶν διαφόρων τρόπων τῆς τῶν ἐναντίων ἀντιϑέσεως 
vüv δείχνυσιν ὅτι χατ᾽ οὐδένα τῶν Ae τοῦτον δύναται t αὐτὴ εἶναι 

ἕν τῶν ἐναντίων ἀντίϑεσις τῇ χατὰ ΠῚ χαὶ ἕξιν - xal πρότερόν γε αὐτὴν 

διαχρίνει τῶν ἀμέσων ἐναντίων: φησὶ γὰρ οὕτως" 

p.1344 Οὐ γὰρ ἀεὶ τῷ δεχτιχῷ ἀναγχαῖον ϑάτερον αὐτῶν 

πὶ γὰρ τῶν ἀμέσων ἐναντίων ἐξ ἀνάγχης τὸ ΠΣ un τῷ 
ὑποχειμένῳ, ἐπὶ δὲ τῶν χατὰ στέρησιν xai ἕξιν οὐχ ἐξ ΟΠ τὸ ἕτερον 
πάρεστι τῷ ὑποχειμένῳ, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται ἑχάτερον ἀπεῖναι: τὸ γὰρ σχυλά- 

» 

ec € τυφλόν ἐστιν οὔτε ὄψιν ἔχει, xal τὸ ἄρτι τεχϑὲν παιδίον οὔτε τ 
, » [d D! b] ' , - » , 2 -^ 

ἐστιν οὔτε ὀδόντας ἔχει" ὃ δὲ ἀριϑμὸς τ πάντως ἢ ἄρτιός ἐστιν ἣ 
» * ^N -— Y d ρ 

περιττός, χαὶ τὸ ζῷον ἐξ ἀνάγκης ἢ νοσεῖ T, ὑγιαίνει. ὥστε οὐχ ἔστιν ἢ 

ων ἀντίϑεσις ἢ αὐτὴ τῇ χατὰ στέρησιν xal ἕξιν. 

1348 ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ ὧν τί ἐστιν ἀνὰ μέσον: ἀναγκαῖον γάρ ποτε 
ὃ τερον 

χιόνι τὸ λευχόν. 130» 

10 

15 

20 

- P] ΄ 5 ΄ ' ' ΄ | ^ σ᾿ Ξ Νῦν διαχρίνξι τῶν ἐμμέσων ἐναντίων τὰ χατὰ στέρη σιν xol ἕξιν, 137r 
M 

χαὶι πρό τερόν 

' 

- , € - 

(€ τῶν πεφυχότων χατὰ ἀυφότερα τὰ ἐναντία ἀπεῖναι τοῦ 
ὑποχειμένου: ἐπὶ μ 

᾿ ' M u ore ^ , 5 , 9o 

£V γὰρ t«v χαὺ eGty χαι στερησιν GV XELUEVOV, ταν 

, 

Ἢ τὸ ὑποχείμενον τούτων δεχτιχόν, ἐξ ἀνάγχης αὐτῷ τὸ ἕτ zu πάρεστιν" 

Σωχράτης ἐ 
΄ Y 3 Δ -^ ^ "^ -w 

ὃ γὰρ ἀνάγχης T, τυφλός ἐστιν ἣ τ ἔχει, οὐχ ἐξ ἀνάγχης 
MS ΠΝ , ^ 

ὃὲ T, λευχός ἐστιν T, μέλας" δυνατὸν 1p αὐτῷ μηδέτερον τούτων ὑπάρχειν 

χαὶ πεφυχότα γε δέχεσθαι τῶν ἐναντίων ἑχάτερον. 

1. αὐτῶ om. F λευκόν (superscr. ψυχρόν) O 2 τῷ δεχτιχῶ C 9 ψυχρὰν] 

an λευχὴν Ὁ 4 μὴ τὸ πῦρ coll. F 8 ὅτι om. C 9. ἀντιϑέσεων C 

diei ao i i: 
ἐναντίων οὐχ οὕτως" οὐχ ἐξ ἀνάγχης δὲ 7) λευχός a 

οὐδὲ a Arist. 13. 14 ἐπὶ — ὑποχειμένῳ om. C 13 γὰρ] δὲ F 

οὕτως C 20 τι om. Fa 

αὐτῶν F: αὐτὸν a ὑπάρχειν] εἶναι ἃ 28 an πεφυχότιν γε] δὲ C 

ὃ 

χει ἃ 15 πάρεστι] ἐστι ἃ 16 ἔχον CF 18 ἢ (ante νοσεῖ) om. CF 

] ἀνὰ p. ἐστίν coll. C 29 γε om. C 

26 6 γὰρ σωχρ. ὅταν ἤδη popu. ἀνάγκη τυφλὸς 7| ὄψιν ἔχειν ῥηθήσεται: ἐπὶ δὲ τῶν 

21 ἣ μέλας ἢ λευχός ἐστιν coll. C 
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P. 13411. Kal τούτων οὐχ ἀφωρισμένως ϑάτε pov, ἀλλ᾽ ὁπότερον 137r 
ἔτυχεν: οὐ γὰρ ἀναγκαῖον Y, τυφλὸν T, ὄψιν ἔχον εἶναι, ἀλλ᾽ 80 

ὁπότερον ἔτυχεν. 

Διὰ τούτων πάλιν διαχρίνει τὰ χατὰ στέρησιν χαὶ ἕξιν τῶν ἐμμέσων 
2 3... [4 Z - ? EE - - 

ἐναντίων, ἐφ᾽ ὧν πέφυχεν ὡρισμένως τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων παρεῖναι τῷ 20 σι 

^ - 5 M M à “ , , - ^ , 

δεχτιχῷ ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς στερήσεως, φησί, xal τῆς ἕξεως οὐχ ἀφωρισυένως 
σ ^ — , ^ 5 ^ e , 

τὸ ἕτερον πάρεστι τῷ ὑποχειμένῳ, ὁπόταν πέφυχε δέχεσϑαι, ἀλλ᾽ ὁπότερον 
b4 ^ , Nw ΄ " v 

ἔτυχεν (οὐ γὰρ ἀφωρισμένως τ 7 Eug ἐστιν ἣ ὄψιν ἔχει, ἀλλ 
e 23 Ἃ L4 Ξ 5 M b - -J 2 ) - SY [rd , - 

ως αν SEU ἐπὶ δὲ τῶν eu μέσων τ eo «v t0 e1epov πεφυχξ 25 

10 παρεῖναι τῷ ὑποχειμένῳ, EE ἀφ τοῦτες ἔγνως τὸ ἕν παρεῖναι χαὶ οὐδέ- 

ποτε τὸ ἐναντίον: τῷ γὰρ πυρὶ ἀφωρισμένως πάρεστι ἣ ϑερμότης χαὶ τῇ 
, ε ε - ^S , ^, ' 

χιόνι ἣ Eas χαὶ ἢ qoe, τὸ 0& ἐναντίον οὐδέποτε. χαὶ τοῦτο διὰ 

τὴν τοῦ ὑποχειμένου φύσιν, ἐπεὶ χαϑ' αὐτὴν ἢ ϑερμότης xat ἢ ψυχρότης 30 

τῷ 

, 

0t 

Y *, 
x ξυυεσά ἐστιν" ὥστε xa οὐ δέτερον τρόπον τῶν ἐμμέσων ἐναντίων 1 131* 

15 τῶν χατὰ στέρησιν xai ἕξιν ἀντίθεσις ἢ αὐτή ἐστιν. 

»p* ^ "Ὁ e , - - 

p.13417 τι ἐπὶ μὲν τῶν ἐναντίων ὑπάρχοντος τοῦ δεχτιχοῦ 
ν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν γενέσϑαι. [0] co 

^ Ν᾿ 75 d, Ν᾿ ας /IR ' , - 

Διελὼν τὰ ἐναντιὰ xat Octcac xata D 00$ ὡς οξενι τῶν ἐναν τίων εἴδει 

ξιν, νῦν χαϑολ Ux λόγῳ 25 

PE M 

nU 

« *, , 5 *, , e ^ ^ M I4. 

ἢ αὐτή ἐστιν ἀντίϑεσις ἢ τῶν xaxà στέρησιν xoi ἕξ 

20 ταῦτα dessus διαχρίνει λέγων οὕτως: τὰ ἐναντία μεταβάλλει cic aus 
e "ἃ 9 ἘΣ (λ) M -— ! - ^ δ. ne »1 ' ' 

(τὸ γὰρ ϑερμὸν εἰς ψυχρὸν μεταβάλλει xol τὸ ψυχρὸν si; Üspubv xol τὸ 

μέλαν εἰς λευχὸν xal τὸ λευχὸν εἰς μέλαν), τὰ δὲ χατὰ στέρησιν xol ἕξιν 
οὗ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα: εἰ γὰρ χαὶ T, ὄψις εἰς τύφλωσιν μεταβάλλει 

i i i i i 1 U ? 

ἀλλ οὐχὶ xai ἢ τύφλωσις εἰς τὴν ὄψιν: τὰ ἄρα ἐναντία οὐχ ἔστι τὰ 138r 
FAT i ἐ i 7 

ἴς χατὰ στέρησιν xai ἕξιν. χαλῶς δὲ εἶπεν ὑπάρχοντος τοῦ τῷ σι S ce εὶ S c1 o c 

- ν᾿ -“ ' [4 M , , , v ^ A6. , 

tx00* διὰ γὰρ τοῦτο xal T, τῶν ἐναντίων εἰς ἄλληλα μεταβολὴ γίνε- 
A ' ) ς MJ e , , [o , 5 3. [2 “2 MS 

ται, ἐπεὶ xaU ἑαυτὰς αἵ ποιότητες ἀμετάβλητοί εἰσιν, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ 5 

γινόμεναι τὴν μεταβολὴν ὑπομένουσι. χαλῶς δὲ εἶπε xal τὸ δυνατόν: 
5» 1 $» v d 0$ ΄ Y , » e 1 * 

οὐ γὰρ ἀεὶ τὰ ἐναντία τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ποιοῦνται" ὅσα γὰρ doo- i i i BEC i D 

30 ρισμένως USE τινι ὑποχειμένῳ ὑπάρχουσι, ταῦτα οὐδέποτε εἰς τὰ ἐναντία 
μεταβάλλει: οὔτε γὰρ ἥ ἐν πυρὶ ϑερμότης μεταβάλλοι ἂν εἰς ψυχρότητα 10 

οὔτε 1, ἐν χιόνι ψυχρότης T, λευχότης εἰς ϑερμότητα 7, μελανίαν μεταβάλλοι. 

2 ἔχον ὄψιν coll. Arist. 4 ὁπόταν haud sanum 8 ἔτυχεν] ἔσχεν O 

ὃ σωχρ. ἃ 11 ἡ ϑερμ. πάρεστι coll. ἃ 13 post ψυχρότης defectum signavi; supple- 

veris τῷ πυρὶ xal τῇ χιόνι πάρεισιν. ἡ δὲ ϑερμότης xal ἡ Ψ ψυχρότης 14 οὐδένα C 

11 γίνεσθαι Arist. 18 οὐδὲν C 19 ἀντίϑεσις post ἕξιν coll. 21 τὸ 

γὰρ — ἄλληλα (23) om. C μεταβάλλει --- ϑερμὸν om. F 29 εἰς ic ἄλλ. οὐ μετα- 

βάλλει coll. ἃ 20 τούτων O 21 ἐπεὶ xai C 90 ὑπάρχ. ὑποχ. 

coll. € 92 μεταβάλλει (sic) ante eig ϑερμ. coll. C 
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p.13a422 Καὶ àx σπουδαίου γε φαῦλον καὶ £x φαύλου σπουδαῖον 138r 

δυνατὸν γενέσϑαι. 

“Ὅτι μὲν ἐκ σπουδαίου φαῦλον δυνατὸν γενέσϑαι οὐ δείχνυσιν, ὅτι δὲ 
ix φαύλου σπουδαῖον χατασχευάζει. σπουδαῖον δὲ ἐνταῦϑα λέγει οὐ 15 

τὸν τέλειον χαὶ ἐν ἐπιστήμῃ τὸ χαλὸν ἔχοντα: οὗτος γὰρ ἀμετάβλητον ex 

»y iJ de σ ^N ^ , [rd M e 2) ^ δὼ * τι ' M «Ὁ 

ἔχει τὴν ἕξιν, ἅτε δὴ μὴ μόνον ὅτι χαλὸν ἢ ἀρετὴ εἰδὼς ἀλλὰ χαὶ διότι 
Sl 

χαλόν. οὐ τοῦτον τοίνυν λέγει μεταβάλλειν, ἀλλὰ τὸν ὀρϑοδοξαστιχόν " 

οὗτος γὰρ μεταβάλλοι ἂν ἐπὶ z φαυλότερον τος ópsvos xai ἀπατώ- 90 D 
" 

μενος ὑπὸ μοχϑηρῶν ἀνδρῶν τὸ διότι χαλὸν ἢ ἀρετὴ μὴ ἐπιστάμενος. 

ν ἐναντίαν ἕξιν 10 p. 13429 Καὶ τοῦτο ἀεὶ γινόμενον τελείως εἰς τὴ 
, n n "» y " ' , NEC E 
ἀποχαταστήσειεν ἄν, εἴπερ μὴ χρόνῳ ἐξείργηται. 

Εἰχὸς γὰρ ἢ νόσῳ μεταξὺ διαχοπῆναι τὴν συνέχειαν T, πραγμάτων 
, ^ 9€ - , ᾿ς τος τὼ X » ^N ν 2l 2 ΄ φροντίσιν T, διατριβῇ φαυλοτέρων ἀνδρῶν. χαὶ ἄλλως δὲ εἴ τις ἐν ἐσχάτῳ 25 

γήρᾳ ἄρξηται ν εἶτα μεταξὺ ϑανάτῳ διαχοπῇ, πρὶν 7| εἰς τὴν 

18 τελείαν τῆς ἀρετῆς ἕξιν μεταβάλλοι. 

Ρ. 18.184 Οὔτε γὰρ τυφλὸς γενόμενός τις πάλιν ἀνέβλεψε. 
[D 

Κατά γε ἰατριχὸν λόγον xal φυσιχὸν οὐδείς ποτε τυφλὸς ὧν ἀνέβλεψεν, 30 

εἰ μὴ ἄρα xaxd | τινα ϑείαν ἔλλαμψιν. 138* 

p.13337 “Ὅσα δὲ ὡς χατάφασις xal ἀπόφασις dvt(xetxat, φανε- 
20 ρὸν ὅτι χατ᾽ οὐδένα τῶν εἰρημένων τρόπων ἀντίχειται. 

Διέχρινε τὰ πρός τι τῶν χατὰ στέρησιν χαὶ ἕξιν χαὶ τῶν ἐναντίων 
χαὶ ταῦτα τῶν χατὰ στέρησιν xai ἕξιν: γίνονται οὖν συζυγίαι τρεῖς" λεί- 1 

πονται τοίνυν ἄλλαι τρεῖς συζυγίαι χατὰ τὴν παραδεδομένην ἐν τῇ Εἰσα- 
- , ^ ς NN ΄ Ψ ΄ - ΄ E 

γωγῇ μέϑοδον. ἣ δὲ μέϑοδος ἦν τοιαύτη" δεῖ πολλαπλασιάζειν τὸ mpo- 

τεθὲν m τῷ σι λῆϑος ἐπὶ τὸν μονάδι ἐλάττονα ἀριϑμὸν xat τοῦ συναχϑέντος 
ἀριϑυοῦ λαβεῖν τὸ ἥμισυ, xai τοσαύτας ἀποφαίνεσθαι τὰς συζυγίας: οἷόν 20 

E ^ ἐστι τὰ προτεϑέντα ἡμῖν πράγματα τέσσαρα, ταῦτα πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 

l qc Marc. 217: δὲ C: «c Fa 9 μὲν γὰρ C 6 ἡ oi. CF διότι] διὰ τί CF 
(εἴ. v. 9) τ λέγει om. F 10 γινόμενος € ll ἀποκαϑίστησιν (ἂν 

om.) ἃ Arist. ἐάν περ a Arist. ἐν χρόνω CF 12 τὴν συνέχειαν 

om. F 14 ἄρξεται CF 7 om. F 15 μεταβάλλει F! 

11 ve post ἰατρ. coll. a: om: F λόγον δηλονότι ἃ ποτε om. C 19 ante 

lemma add. tit. περὶ τῶν ὡς χατάφασις xal ἀπόφασις ἀντιχειμένων C ἀντίχεινται C 

20 τρύπον τῶν εἰρημένων (τρόπων om.) F 21 διάχριναι F 28 τοίνυν] οὖν C 

25 post ἀριϑμὸν add, τουτέστι τὸν τρίτον F 26 τὰς om. CF 21 παραπλασ. C 
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L1 ^"-— b , má qi M , Ἁ , , , 

τὸν μονάδι ἐλάττονα, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν τρία, xal γίνονται τετράχις τρία — 138v 
^ “- - , - - δώδεχα, τούτων τὸ ἥμισυ ἕξ" τοσαῦται οὖν εἰσιν αἱ συζυγίαι. τῶν τριῶν 

τοίνυν ἡμῖν παρα τῷ υξνων, ὡς εἴρηται, λείπονται αἱ λοιπαὶ τρεῖς, ἃς νῦν 25 
"m AJ χοινῷ λόγῳ παραδίδωσι: τὰ γὰρ χατὰ χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν τῶν λοιπῶν 

2 
B 5 τριῶν χοινῷ λόγῳ διαχρίνει" ἐπὶ μόνων γὰρ τούτων ἀναγχαῖον ἀεὶ τὸ μὲν 

Sure αὐτῶν τὸ δὲ ψεῦδος εἶναι ἐὰν £s εἴπω ᾿ Σωχράτης χάϑηται — 
Σωχράτης οὐ χάϑηται᾽, τὸ μὲν ἀληϑὲς αὐτῶν τὸ δὲ ψεῦδός ἐστι. τῶν δὲ 
ἄλλων τριῶν οὐδὲν οὔτε ἀλήϑειαν οὔτε ψεῦ ος σημαίνει: ἐὰν γὰρ 139: 

2. Y S 1 E SL TES Sv έλ Εν οι, οἰ St SE ; μυριάχις εἴπω “πατὴρ ἢ υἱός᾽ ἢ Aeuxóv T| μέλαν᾽ ἣ ᾿ὄψις ἢ ᾿ὐφλάτης : 
10 οὐδεμίαν οὔτε ἀλήϑειαν οὔτε ψεῦδος ἐσήμανα: τὰ γὰρ ὀνόματα αὐτὰ xa 

ἑαυτὰ ἄνευ ῥημάτων λεγόμενα οὐδεμίαν οὔτε ἀλήϑειαν οὔτε ψεῦδος σημαί. 5 
' n 

1A 

νουσι, συμπλε ies ὃξ ῥήμασι τότε ἀληϑείας i ψεύδους εἰσὶ σημαντιχά. 
e e M τα QM Q? MJ , - xai αὐτὰ δὲ τὰ ῥήματα χαϑ᾽ ἑαυτὰ Ld μενα οὔτε ἀλήϑειαν οὔτε ψεῦδος 

λ "^ 

p 
, TEN P» LESSE - ^ ! 35x 

σημαίνουσι, μετὰ 6E ἀντωνυμιῶν λεγόμενα ἣ τύ: Ἢ ψεύδους εἰσὶ 
c - » 3 M ^ 

15 δηλωτιχά, οἷον ᾿περιπατῶ ἐγώ᾽. xal αὐτὸ δὲ τὸ περιπατῶ δυνάμει τὴν 10 

ἀντωνυμίαν ἐν ἑαυτῷ περιέχει" xai γὰρ προσώπου ἐστὶ δηλωτιχόν: ἀμέλει 
τὰ ἀπαρέμφατα μὴ ᾿νε a πρόσωπα οὐ σημαίνουσιν ἀλήϑειαν ἣ 
Ψεῦδος, οἷον περιπατεῖν 7, τς 2E ψιλὸν γάρ ἐστιν αὐτὸ xad αὑτὸ 15 

τὸ ῥῆμα. οὐδὲ δυνάμει Hle τὴν ἀντωνυμίαν, ὥσπερ τὸ περιπατῶ. 

90 εἰ τοίνυν τὰ μὲν χατὰ χατάφασιν xai ἀπόφασιν ἀληϑείας ἢ ψεύδους 
» t ^ , - ^N PES! e 

εἰσὶ δηλωτιχά, τῶν δὲ ἄλλων τριῶν οὐδὲ ἕν ἀλήϑειαν ἢ ψεῦδος ση- 

υαίνει, οὐδενὶ ἄρα τούτων T, τῶν χατὰ χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν ἀντίϑεσις 
΄ E] ATL 

y, αὐτὴ ἔστιν. 

Ἃ 5 M - 5 , * Ll 5 " ^ * p.13e3 Οὔτε γὰρ ἐπὶ τῶν ἐναντίων ἀναγκαῖον ἀεὶ ϑάτερον ἀλη- 
25 Uic εἶναι, ϑάτερον δὲ ψεῦδος. 

bi 

ὃ ἀεὶ προσέϑηχε, διότι τοῖς ὑποχειμένοις ταῦτά ποτε συμπλεχόμενα 

ἀληθείας T, ψεύδους δεχτιχὰ γίνονται, οἷον ὑγιαίνει Σωχράτης — οὐχ 
ὑγιαίνει Σωχράτης. 

l γίνεται Εὶ τετρ. τρεῖς C: τετρ. τὰ τρία ἃ 4 χατὰ om. F 9 χοινῷ 

νῦν À. ἃ 6 γὰρ om. ἃ 1 ψευδές ἃ 8 τριῶν om. F ἀληϑὲς Ο 

9 εἴπω pop. coll. C ἢ υἱός om. a ὄψις ἢ τ.] τυφλότης 7) ὄψις C: τυφλότητα 

ἢ ὄψιν F: ὄψιν 7) τυφλότητα a 10 οὐδεμία C οὔτε (prius) om. C τὰ qàp— 
σημαίνουσι (11. 12) om. C 12 ante ἀλη. add. is a 13. 14 οὔτε dA jü. — λεγόμενα 

om. F 14 σημαίνει ἃ ἀντ. δὲ coll. 15 τὸ] τῷ F 

16 περιέχει ἐν ἑαυτῶ coll. C 20. 22 ἀπόφ. xal κατάφ. coll. ἃ 22 οὐδὲν C 

24 ϑάτερον μὲν ἀλ. ἃ 25 ϑάτ. δὲ ψΨ.] ἢ ψευδὲς ϑάτ. C: ϑάτ. δὲ ψεύδους F: ϑάτ. δὲ 

Ψευδές ἃ 21. 28 οὐχ ὑγιαίνει σωχράτης om. CF; scribas νοσεῖ σωχρ. (cf. p. 186,11 
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p.13»10 “Ὅλως δὲ τῶν χατὰ μηδεμίαν συμπλοχὴν λεγομένων 139r 

οὐδὲν οὔτε ἀληϑὲς οὔτε ψεῦδός ἐστι. 

Τὰ χατὰ μηδεμίαν συμπλοχὴν λεγόμενα οὐδὲν οὔτε ἀληϑὲς οὔτε 80 
ψεῦδος δηλοῖ, τὰ δὲ πρός τι xal τὰ ἐναν τία xal τὰ χατὰ στέρησιν χαὶ 139 

5 ἕξιν ἄνευ συμπλοχῆς λέγεται: ταῦτα ἄρα οὐδὲν ἀληϑὲς οὐδὲ ψεῦδος δηλοῖ" 
ὥστε οὔχ εἰσι τὰ αὐτὰ τοῖς χατὰ χατάφασιν χαὶ ἀπόφασιν λεγομένοις. 

p.13»12. Οὐ μὴν ἀλλὰ μάλιστα ἂν δόξειε τὸ τοιοῦτον συμβαίνειν 5 

τῶν χατὰ συμπλοχὴν ἐναντίων λεγομένων. 

8 » , , , € € ^ 359 Am - NUTS 

Ὁ ἄν τις ἠπόρησεν αὐτῷ, τοῦτο προλαβὼν αὐτὸς xal ἀπορεῖ xal ἐπι- 30 

10 λύεται: φησὶ γὰρ ὅτι τὰ ἐναντία τὰ μετὰ συμπλοχῆς τοῦ ὑποχειμένου 140r 

λεγόμενα διαιρεῖ τὸ ἀληϑὲς xal τὸ ψεῦδος" τὸ γὰρ ὑγιαίνειν Σωχράτην T, 
νοσεῖν τὸ μὲν ἀληϑὲς τὸ δὲ ὑοῦ: ἐστιν. ἀλλὰ δὴ xal τὸ ὄψιν ἔχειν T, 

c 
Y cT E , ^ εν QUA BI AN 5 Οἷα 

τυφλὸν εἶναι ἢ πατέρα T, υἱὸν xal ταῦτα ἀληϑείας T, ψεύδους εἰσὶ δεχτιχά. 

πρὸς τοῦτο τοίνυν φησὶν ὅτι εἰ xai χατὰ συμπλοχὴν δοχεῖ διαιρεῖν ταῦτα 
' 9a ὦ 5» ΓΔᾺ Ad ! FN 3 ' 'N [rd - M INI * M. 

15 τὴν ἀλήϑειαν ἀπὸ τοῦ ψεύδους, ἀλλὰ xol οὕτως πολὺ διενηνόχασι χατα- 

φάσεως xal ἀποφάσεως: ἣ μὲν γὰρ κατάφασις xol ἀπόφασις ἀεὶ xol ἐπὶ 
πάντων τῶν ὄντων xol μὴ ὄντων διαιρεῖ τὸ ἀληϑὲς xai τὸ ψεῦδος" τὸ γὰρ 10 

^ I 2 NY ^ ^ ' Ed b -" ' (Y ^ M (3^ 

τυφλὸν εἶναι ONU Ἢ μὴ εἰναι τυφλὸν ἢ Àeuxov εἶναι ἡ μὴ εἶναι 

λευχὸν T, πατέρα εἶναι T, μὴ εἶναι πατέρα ὄντος τε αὐτοῦ ἐξ ἀνάγχης ἀεὶ 
20 τὸ e ἀληϑὲς τὸ δὲ ψεῦδος μὴ ὄντος τε del τὸ ἕτερον ἀληϑές. 6 γὰρ 

μηδὲ ὅλως ὧν οὔτε πατὴρ ἐστιν οὔτε τυφλὸς οὔτε λευκός. xat τὴν ψυχὴν 15 
, n ^ ^ Ἁ Ὑ Ὑ ^ Ἁ Y» Y 

ὃ λέγων λευχὴν εἶναι T, μὴ εἶναι λευχὴν xal ὄψιν ἔχειν 7| μὴ ἔχειν ὄψιν 
να AN 5 ἊΝ jJ 5" ^ Y b Y , , 3 NN ΄ Y 

xat δεξιὰν εἶναι ἢ μὴ εἶναι δεξιὰν τὸ μὲν ἀληϑεύσει τὸ δὲ ψεύσεται. τὰ 

μέντο! γε ἐναντία Qux οὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ ὄντος μὲν ἘΣΤΕ ἀνάγχη τὸ 
^ 5 Q* 

25 μὲν GAY es εἶναι τὸ ὃὲ ψεῦδος (ἣ γὰρ ὑγιαίνειν αὐτὸν T, νοσεῖν ἀνάγχη) 20 

pz, ὄντος δὲ ἀμφότερα ψευδῆ" ὃ γὰρ μηδὲ ὅλως ὧν πῶς ἂν ὑγιαίνειν 
' Ὁ ^ δύναιτο 7, νοσεῖν; ἐπὶ δὲ τῆς στερήσεως χαὶ τῆς ἕξεως χαὶ ὄντος οὐχ ἀεὶ 

ἀληϑὲς ἕτερον τῶν ἐναντίων, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε ἀμφότερα ψευδῆ, wt ὄντος τε 
“Ἂν LAE -nAT ^ ' AN zl NY ΄ XR SS » » 9 

ἀεὶ ἀμφότερα ψευδῆ: τὸ γὰρ νωδὸν εἶναι Σωχράτην T, ὀδόντας ἔχειν ὄντος 25 

1 ὅλως) ἁπλῶς C 2 ἐστιν οὔτε d. coll. F 9. 4 τὰ — ψεῦδος om. F 

4 δῆλον F δὲ Ammon.: γὰρ a: om. CF τὰ (ante ἐναντ.) om. F ὃ λέγον- 

ται € μᾶλλον F 9 προσλαβὼν ἃ: παρέλαβεν F ὁ αὐτὸς F 
9. 10 αὐτὸς ἀπορῶν ἐπιλ. C 11 τὸ γὰρ] τῶ γὰρ F 11. 12 ὑγιαίνει σωκράτης 

7| νοσεῖ ἃ 12 ψευδές C 13 εἰσὶ ἢ ψεύδους coll. Ο δειχτιχά Fa 

(cf. p. 187,18) 16 xai (ante ἐπὶ) om. a 18 τυφλὸν — pj εἶναι om. C 

19 «e| δὲ οὐχ C: δὲ F 2] οὔτε λευχὸς οὔτε τυφλός C: οὔτε τυφλός ἐστιν οὔτε 

λευχός ἃ 22 μὴ ὄψιν ἔχειν coll. C 24 ἔχειν F 25 εἶναι post ψεῦδος 
coll. a Ψευδές C 26 ἂν om. C ἢ o. F 2 δύναιτο scripsi: 
δύναται libri 99v. voc. ἢ oy. coll. C 29 ante yàp add. «c F τὸν σωχρ. F 
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3 *, y -Ὁ 

τε οὐχ ἀεὶ τὸ ἕτερον ἀληϑές, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε ἀμφότερα ψευδῇ (ὅτε μηδὲ 140r 
"4 ὅλ » E Ὰ Ἁ P nc 3 M *, " , n ! e ^N o e δὲ 6) 

πέφυχεν ὅλως ἔχειν), xal μὴ ὄντος del ἀμφότερα ψευδῆ: ὃ μηδὲ ὅλως 
EJ ^ ΄ - ^ y ^ 87 » 5 ^ 

γὰρ ὧν τὸ παράπον πῶς dv T, νωδὸς εἴη T, ὀδόντας ἔχοι: xal ἐπὶ τοῦ 
΄ , , e " ^ A LI 

σχυλαχίου ὁμοίως ἀμφότερα, xai ἢ ἕξις xol T, στέρησις, xal ὄντος xal μὴ 

5 ὄντος ψευδῆ, τό τε ὄψιν ἔχειν xal τὸ τυφλὸν εἶναι. xal ἐπὶ τῶν πρός τι 
ὁμοίως" τό τε γὰρ | δεξιὸν εἶναι T, ἀριστερὸν xol ὄντος οὐχ ἀεὶ τὸ ἕτερον 140* 
*, , " 3X 45», [r4 , fi TES , , A Y H Γ᾽ ἐς E 

ἀληϑές, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε ἀμφότερα ψευδῆ (εἰ μόνος τις εἴη), μὴ ὄντος τε 

πάλιν ἀμφότερα ψευδῆ. xol τὸ πατέρα T υἱὸν εἶναι ὁμοίως xol μὴ ὄντος 
*, b » L4 e 5 , ^ 

ἀμφότερα ψευδῆ xal ὄντος ἔστιν ὅτε ἀμφότερα ψευδῆ" εἰ γὰρ ὑνήτε πατέρα ὃ 
, b)] N , 

10 τις ἔχει μήτε υἷόν, τίνος dv πατὴρ ἣ υἱὸς χληϑείη; εἰ μή τί γε χατὰ 

υνήμην, ἐπεὶ τῇ ἀληϑεία οὐδενὸς ἂν χληϑείη. ὥστε xal οὕτω πολύ 1ε 
διενήνοχε τῶν ἄλλων τὰ χατὰ ἀπόφασιν xal χατάφασιν" εἰ γὰρ ταῦτα μὲν 
39-N ^ 2 M » M Ἁ » - M , bi M ^ ! “ὌΝ ' ^N ἀεὶ x«l ἐπὶ ὄντων xal μὴ ὄντων διαιρεῖ τὸ ἀληϑὲς xal τὸ ψεῦδος τὰ δὲ 10 

^ 5 , ^ » 5 SDN, », , - ^ » 2 , ^ - 

λοιπὰ ἐπί τε τῶν ὄντων οὐχ ἀεὶ ἐπί τε τῶν μὴ ὄντων οὐδέποτε διαιρεῖ 
15 τὸ ἀληϑὲς xal τὸ ψεῦδος, οὐχ ἄρα ταὐτὸν χατάφασις xai ἀπόφασις τοῖς 

ἄλλοις. χαὶ ἄλλως δὲ τὸ ὅλως ἐπιδέξασϑαι ταῦτά ποτε ἀλήϑειαν T, ψεῦδος 
οὐχ ἄλλοϑεν αὐτοῖς ἐπισυνέβη T, ἐχ τοῦ γενέσϑαι χαταφάσεις, ἐπεὶ xol) 15 

΄ δ νον , M [4 , , ^ 

ἑαυτά γε οὐδενὸς τούτων εἰσὶ δεχτιχά: τὸ γὰρ ᾿ Σωχράτης ὑγιαίνει T, τυφλός 

ἐστιν 7, πατὴρ Tj τι τῶν τοιούτων᾽ χατάφασίς ἐστιν: ὥστε διὰ τὴν χατά- 
* , [d ^-^ - * 5 A "t ^ “Ν » , 5 , 

20 φασιν xai τό ποτε ὅλως διαιρεῖν τὸ ἀληϑὲς ἢ τὸ ψεῦδος εἰλήφασιν. ἰστέον 
τῷ δὲ ὅτι πάλιν ἐπὶ τούτων μέσην ἔχουσι τάξιν τὰ χατὰ στέρησιν xai ἕξιν 20 

xai τὰ πρός τι τῶν ἐναντίων xol τῆς χαταφάσεως xal ἀποφάσεως" τῆς 
υὲν γὰρ χαταφάσεως {καὶ ἀποφάσεως) ἐπὶ πάντων τῶν ὄντων χαὶ μὴ 

ὄντων διαιρούσης ἀεὶ τὸ ἀληϑὲς xol τὸ ψεῦδος * * 

25 p. 18υ86 ᾿Εναντίον δέ ἐστιν ἐξ ἀνάγχης ἀγαϑῷ μὲν χαχόν' τοῦτο 5 
δὲ δῆλον τῇ xa9' ἕχαστον ἐπαγωγῇ: Ti [ (| 

, a b - D ΄ , - 9e ΄ ΄ -᾿ r 
Πληρώσας τὸν τῶν ἀντιχειμένων λόγον νῦν ϑεωρήματαά τινα τῶν ll 

, , ᾿ξ, - ΒΞ ἈΝ E M - x c4 e € Y VAR € 

ἐναντίων ἡμῖν παραδίδωσι, xui πρῶτον μὲν ϑεώρημα ὅτι τῷ μὲν ἀγαϑῷ 

τὸ ἀντιχείμενον πάντως χαχύν ἐστι, τῷ δὲ χαχῷ οὐ πάντως τὸ ἀντιχεί- 

1. 2 ὅτε μηδὲ --- ψευδῇ om. a l μηδὲ] μὴ F 2. ὃ 6 γὰρ μηδὲ ὧν ὅλως 

coll. a 9 dy om. F ἔχη € 4 ὁμοίως om. C post ἀμφ. 

add. ψευδῆ C ἕξις] ὄψις C 5 τὸ (ante τυφλὸν) om. ἃ T χαὶ 

ἀμῳ. C ante μόνος add. μὴ ἃ 9 «xal ὄντος --- ψευδῆ om. F ante alt. ψευδῆ 
add. εἴη à» C 10 ἔχοι ἃ ἢ πατὴρ ἢ C πὶ Laur. 71,1: τοί OF: 

τίς ἃ 11 οὐδὲν Ο γε om. € 12 évfjvoys F κατάφ. xai ἀπόφ. coll. C 

18. 14 τὰ δὲ λοιπὰ — déo0oc (15) om. C 16 ποτε om. C 11 χατάφασιν C 

19 πατὴρ ἤ τι τῶν] τινῶν F 21 ἔχει C τὰ δὲ xata F 22 χαὶ 

τῆς dmoQ. xal τῆς καταφ. C 22.93 τῆς μὲν γὰρ χαταφάσεως om. F 223 χαὶ ἀπο- 

φάσεως inserui ante ἐπὶ add. ὡς C 24 διαιροῦσιν C xai τὸ Ψεῦδος om. 

CF; post ψεῦδος defectum signavi 25 xai ἐναντ. δέ ἐστιν ἀγαϑῶ μὲν ἐξ ἀν. F 

20 ἕχαστα F 27 λόγον in lac. om. C alt. τῶν om. ἃ 28. 29 ἀγαθῷ — 

τῷ δὲ om. CF 29 οὐ πάντως om. CF 
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10 

20 

τῷ σι 

usyoy ἀγαϑόν ἐστιν. ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε xoi xaxóv* οἷον τῇ διχαιοσύνῃ ἀγαϑῷ 141: 
οὔσῃ ἀντίχειται dj ἀδιχία χαχὸν οὖσα xai τῇ σωφροσύνῃ T, ἀχολασία, τῇ 10 

υέντοι πλεονεξία xaxd) οὔσῃ οὐ πάντως T, διχαιοσύνη ἀντίχειται, ἀλλὰ xal 

$; μειονεξία ὡς ὑπερβολῇ ἔνδεια. τί οὖν; οὕτως ἄδικος ἢ φύσις ὡς δύο 
ἑνὶ ἀντιτάξαι: πανταχοῦ γὰρ δρῶμεν ἕν ἕνὶ το οἷον πὺρ ὕδατ! 
τῷ βαρεῖ τὸ χοῦφον τῷ ξηρῷ τὸ ὑγρόν. λέγομεν οὖν ὅτι τῷ μὲν χαχῷ 15 

ἀντίχειται τὸ ἀγαϑὸν ὡς συμμετ s ἀσυμμετρία, τὸ μέντοι χαχὸν οὐχέτι 
ὡς συμμετρία ἀσυμμετρία (ἀμφότερα γὰρ ἀμετρίαι) ἀλλ᾽ ὡς ἔνδεια ὅπερ: 

βολῇ" um γὰρ ἀρετῆς ἐν συμμετρίᾳ ἘἘΟΡΟΟ τς ἑχατέρωϑεν χαχία μία 
ϑεωρεῖται, ἣ p xaü ὑπ Een ἢ δὲ xav ἔνδειαν ἀντιχειμένη" οἷον 90 

τῆς de rud ἐν συμμ, ετρίᾳ ὃς πος ὑπ E μέν ἐστιν 1$ πλεο- 

νεξία ἔνδεια δὲ ἢ ou ἑχατέρα ἀμετρία οὖσα" ὡς γὰρ ἀμετρία cup- 
υετρίᾳ ἀντίχειται. πάλιν τῆς σωφροσύνης ὑπερβολὴ μὲν ἢ ἀχολασία ἔνδεια 

δὲ ἢ ἡλιϑιότης xai ἀνδρείας T, δειλία xoi ἢ ϑρασύτης φρονήσεως T, παν- 25 

ουργία xal f, ἄνοια. ἑχατέρα οὖν τῶν ἐχτροπῶν τῇ μὲν ἀρετῇ ἀντίχειται 

€ xaxov ἀγαϑῷ xai ὡς ἀμετρία συμμε τρία; ἀλλήλοις ὃὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ 
€ ἔνδεια ὑπερβολῇ. ὥστε ἕν ἑνί ἐστιν ἀντιχείμενον xal οὐ δύο ἕνί. 

, 9 *, - - , 

τίων οὐχ ἀναγχαῖον, dv ϑάτερον! 
ἢ. καὶ τὸ λοιπὸν εἶναι. 141» 

- NE PEE , , M o CN - z , - 
Τοῦτο δεύτερον τῶν ἐναντίων Hose φησὶν ὅτι ἑνὸς τῶν ἐναντίων 5 

ὄντος οὐχ πα τη χαὶ τὸ ἕτερον εἶναι" ἐὰν γὰρ τοῦτο πάντας ὑγιαίνειν 

ἀνθρώπους, ὑγεία μὲν ἐξ ἀνάγχης ἔσται, νόσος δὲ οὔ. ὁμοίως xal ἐπὶ 
νόσου xal λευχότητος xai μελανίας xal τῶν τοιούτων. ταῦτα ὃ 

- ὦν 

ως 
5 

΄ 
Ξ I quot ὃ 

᾿Αριστοτέλης αὐτὰ χαϑ’ ἑαυτὰ τὰ πράγματα ἐξετάζων τὰ τὴν ἐναντίωσιν 10 
ἀναδεξάμενα, οὐχέτι OR ὡς ἐναντία: τὸ γὰρ λευχὸν ὡς μὲν πρᾶγμα 

δύναται εἶναι χαὶ δίχα τοῦ μέλανος, ὡς μέντοι ἐναντίον τούτῳ οὐχέτι 
Qo "c ^ A Q - Ar DJ 5 ΄ - ΄ γι ον χαϑ ἑαυτὸ δύναται ϑεωρεῖσϑαι, διότι τὰ ἐναντία τῶν πρός τί ἐστι 

* Y ΄ - - 

xdi ἐν σχέσει ἑτέρων τὸ εἶναι ἔχουσι: τὸ γὰρ ἐναντίον ἐστὶ τῷ ἐναντίῳ 15 
ἐναντίον. 

9 χη οὔση] ὄντι Fa 3 οὔσῃ] ὄντι libri (εἴ. v. 2) οὐ om. CF πάντῃ à 
4 μειονεξία] πλεονεξία C: μιονεξία F ἄδικος ἡ φ. οὕτως coll. C 5 pr. ἑνὶ 

WF 4. ὃ τὸ μέντοι -- ἀσυμμετρίᾳ om. C ( post χαχὸν add. τῷ κακῷ ἃ 

9 μὲν γὰρ ἃ συμμέτρω C ἑκατέρωϑεν --- ϑεωρουμένης (11) om. F 

10 ἀντιχ.1 ϑεωρουμένη ἃ 12 pr. ἀμετρ.] ἀσυμμετρία C 14 7j (ante 7A9.) om. F 

φρονήσεως δὲ à 15 ἑχατέρων C μὲν om. C 18 post àv. add. ἐστιν Ca 

ἐὰν Ca 20 τουτὶ a ante ϑεώρ. add. ἐστὶ a φησὶ yàp a 
929? ἐναντίων in mrg. suppl. F? 22 ὁμοίως δὲ x«i C 28 ὃ om. F 

21 τὰ μὲν ἐναντ. F εἰσι Fa 28 ἑτέρου ἃ 
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» ^ ^ - ^ - 

p.14210 Ἔτι εἰ τὸ Σωχράτην ὑγιαίνειν τῷ Σωχράτην νοσεῖν MI» 
2 , , ^ 2 , - -- f ΄ ἐναντίον ἐστί, μὴ ἐνδέχεται ὃὲ ἅμα ἀμφότερα τῷ αὐτῷ ὑπάρ- 

iw 
4 3 Ἃ - - P] , » 

χειν. οὐχ αν ἐνδέ Mie τοὺ ERO τῶν &vavttoy ὄντος χαὶ 

6 Ó À Un ὃν ειναι. 

[o1 [3 co e (ὃς NS E] c o2 (η΄ e (ἢ ec ea el c c1 o c 
» ^ “ 

m χατασχευὴν εἴρηται τοῦ προτέρου T, ὅτι 
A 

το 
, b" ,F ^ 5 Ἁ ΝᾺ Ἁ ^ * — 

ἐπὶ τῶν ἐναντίων τὰ uiv ἐλέγουεν εἶναι ἁπλᾷ τὰ OE χατὰ συυπλοχὴν τῶν (n z 

i ^ n : RT 
ὑποχειμένων ϑεωρεῖσϑαι, δείξας διὰ τῶν προτέρων ὅτι ἐπὶ τῶν ἁπλῶν 25 

[rd 2 

a δυνατὸν ἑνὸς τῶν ἐναντίων ὄντος τὸ Éxspov μὴ εἶναι, νῦν Osluvugty ὅτι χαὶ 

ἐπὶ τῶν χατὰ συμπλοχὴν ὑξωροῦμ ug τοῦτο δυνατόν: εἰ γὰρ ὃ νοσῶν 

10 Σωχράτης ἐναντίος ἐστὶ τῷ ὑγιαίνοντι Σωχράτει, ἀδύνατον OE τὰ ἐναντία 

ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι, πᾶσα ἀνάγχη τοῦ ἑνὸς τῶν ἐναντίων ὄντος τὸ ἕτερον 30 

μὴ εἶναι. Σωχράτους γὰρ ὑγιαίνοντος οὐ δυϊνατὸν χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον 149: 
αὐτὸν νοσεῖν 

p.14215. Δῆλον. δὲ ὅτι καὶ περὶ ταὐτὸν ἣ εἴδει 7, γένει πέφυχε 

15 χίνεσϑαι τὰ ἐναντία. 

PURA M Y NEN pu n ΄ € ^ «Ὁ ^ ' *- 
περὶ ἕν xal τὸ αὐτὸ γένος πέφυχε γίνεσϑαι T, περὶ ἕν xal τὸ αὐτὸ εἶδος" 

οἷον fj; λευχότης χαὶ T, pu περὶ ἕν xai ταὐτὸν τῷ γένει χαταγίνονται, 10 
, ^N 2 νχσ 2 ἔγω δὴ ἐν λίϑῳ xal ἵπ 

DAI p , e A 

20 ἀψυχῷ σώματι, ἅπερ & 

σῶμα), f, μέντοι ὑγεία xal ἢ νόσος περὶ ἕν xal ταὐτὸν τῷ εἴδει, οἷον & 

wp χαὶ ἀνθρώπῳ xai ἁπλῶς ἔν τε ἐμψύχῳ xal 
». ΔΝ , xi e M 

Gti τῷ γένει ταὐτά (γένος γὰρ τούτων τὸ ἁπλῶς 

5 , 37 € - M f o 3 hl ; - 
ἀνθρώπῳ xat ἵππῳ χαὶ ἁπλῶς παντὶ Coo, ἅτινα ταὐτὰ τῷ εἰδει ἐστί" lo 

- , - “Ὁ - ΄ - , [2 , c 

τὸ yàp τοῦ ζῴου σῶμα εἶδός ἐστι τοῦ ἁπλῶς σώματος. ὁμοίως xoi ἣ 

ικαιοσύνη xal ἢ ἀδιχία ἐν τῇ ἀνθρωπείᾳ ψυχῇ πέφυχε γίνεσϑαι, αὕτη 
5 

τῷ 
γι E εἶδός ἐστι τῆς ἁπλῶς ψυχῆς, ἥτοι τῆς ἀσωμάτου. διὰ τί δὲ εἰρηχὼς 

EY - 14 ^ , €^ *, ^ 

περὶ ταὐτὸν 7| εἴδει T, γένει οὐ προσέϑηχεν 'T, ἀριϑμῷ᾽; τὸ γὰρ 90 
zT P dua cr 2} 8^ : Lm E , Ὁ) AE P 2 EN ἐξ ἡτὴ Ἃ c NA ^ » 9 - 

τοῦτον, ὡς EAEY(ODEV πρότερὴν. Ἢ ἴξνει εστι ταῦτον Ἢ ξιόξι ἢ αρι Uto, 

ὥσπερ xai ἣ ἑτερότης γένει μὲν ὡς ἀἄνϑρωπος xoi ἵππος, εἴδει δὲ ὡς 
N ΄ ' , *, M ^N e » RI - ' a - , 

Σωχράτης xat [ΠΙΠλάτων, ἀριϑυῷ ὃὲ ὡς ἄορ ξίφος xoi τὰ τοιαῦτα. λέγομεν 
80 οὖν ὅτι ἢ ὡς ὁμολογούμενον τοῦτο παρῆχχεν, ὡς ἡμῶν δυναμένων τοῦτο 90 

1 νοσεῖν σωχρ. coll. F 2 ἐνδέχοιτο C: ἐνδέχεσθαι ἃ ὃ δὲ om. F 

6 ἐλέγομεν] p. 185,26 180,10 ( ϑεωρεῖσϑαι --- ἁπλῶν in mrg. suppl. ΕΣ προτ.] 

προειρημένων F 10 σωχράτη (alt. 1.) € 12 χρόνον] τρόπον F 19 αὐτὸν 

om. € 16 τοῦτο τρίτον coll. € λέγεται ( δὲ ὅτι Marc. 2117: διότι CFa 

7] ἀεὶ C 17 γίνεσϑαι om. F 17. 18 xai τὸ αὐτὸ εἶδος --- ἕν om. CF 18 ταὐτὸν 

τῷ γένει Paris. 2051: τῶ T. ταὐτὸν CFa 19 δὴ] δὲ C 21 ἡ μέντοι ---σώματος (23) 

om. C 25 ὁμοίως δὲ χαὶ ἃ 24 γίν. πέφ. coll. F αὐτὴ F 25 τῆς ἀσωμάτου ἃ: 

τοῦ ἀσωμ. C: τοῦ σώματος F 26 tert. 7, om. C 21 post pr. ταὐτὸν iter. ἢ cióet — 

ταυτὸν F ἐλέγομεν πρότερον] p. 97,17 alt. ταυτὸν] ταυτὰς (sic) F 29 ante ἄορ 

add. σπάϑη F post ξίφος add. φάσγανον μάχαιρα ἃ τοιαῦτα] λοιπά C 90 οὖν om. F 
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Cio ' 2 M M 3 A. DUE) - 7 3 προσυπαχοῦσαι, ἢ ἐπειδὴ εἰ x«l περὶ ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ χαταγίνονται τὰ 142r 
ἐναντία. ἀλλ᾿ οὐχὶ χατὰ τὸ αὐτὸ μέρος" xaU' ἕτερον γὰρ μέρος λευχὸς ὧν 

ὃ Σωχράτης χαϑ᾽ ἕτερον. μέλας ἐστὶ χαὶ χαϑ' ἕτερον μὲν ϑερμὸς x«i 30 a 
DR SORT RENE AT: o XA. D BLA. d a ^ - ' € 
τερον δὲ ψυχρός: ἅμα γὰρ ἐν τῷ | αὐτῷ μέρει ἀδύνατον συστῆναι τὰ 142v 

σι 

Ρ.14119 ᾿Ανάγκη δὲ πάντα τὰ ἐναντία ἣ ἐν τῷ αὐτῷ γένει 
αντίοις γένεσιν 7, αὐτὰ γένη εἶναι. 

— ως “ ἜΣ τοῦτο τῶν ἐναντίων ϑεώρημα᾽ ἔστι δὲ ὅτι τὰ ἐναντία T, ὑπὸ 10 
NX ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ τελεῖ Ἱένος, ὡς τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν (ὑπὸ τὸ χρώμα 

υὲν γὰρ ὑπὸ τὴν 
V 

B pepe xaxía), T, αὐτὰ γένη εἶναι, 
10 γάρ), T, δπὸ τὰ ἐναντία, οἷον ἀδιχία xoi διχαιοσύνη (ἢ 

ἀρετὴν T, ὃὲ ὑπὸ τὴν χαχίαν: ἐναντίον ὃ 
ὡς τὸ ἀγαϑὸν xal τὸ χαχόν- ταῦτα γὰρ οὐχ ὑπὸ ἄλλο τελεῖ 

δὲ γένη εἰσί. τί οὖν; δεῖ προσϑεῖναι 5e δέχα xau, γορίαις 

τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ τοῦ χαχοῦ, ὡς μηχέτι δέχα εἶναι τὰς στ Ί Πηας ἀλλὰ 

15 δώδεχα; φαμὲν οὖν ὅτι γένη ταῦτα ἐχάλεσεν οὐ χατὰ τὸ αὐτὸ σημαινό- 

μενον ταῖς ἄλλαις κατηγορίαις, λέγω δὴ ὡς x«Ü ἑαυτὰ τούτων ὑὕφεστη- 90 
χύότων, ὥσπερ xal αἱ χατηγορίαι, ἀλλ᾿ ὥσπερ xai ὃ [[λάτων γένη τῶν 

ὄντων εἶπε τὰ πέντε ἐχεῖνα, φημὶ δὴ τὸ ὃν τὴν ταυτότητα τὴν ἑτερότητα 
' , ΄ ^ - - T - S aC s - 

τὴν χίνησιν τὴν στάσιν, διὰ τὸ ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι ϑεωρεῖσϑαι, οὐχὶ δὲ τῷ 
5 ' ? e ' - e , [rd ^N M b] , ἧς 20 αὐτὰ χαϑ’ ἑξαυτὰ ταῦτα ὑφεστηκέναι. οὕτως δὴ xat ὃ ᾿Αριστοτέλης 25 

2 “- ΄ 2 7 ' 5 κι ' ' ' S] c 3 EN 7 ἐνταῦϑα γένη εἶπεν εἶναι τὸ ἀγαϑὸν xal τὸ χαχὸν οὐχ ὡς αὐτὰ χα 
) , - , y ΄ 

αὑτὰ ἀλλ᾿ ὡς ἐν πάσαις ταῖς χατηγορίαις ϑεωρούμενα" ἔστι γάρ τι xai ἐν 

οὐσίᾳ ἀγαϑὸν xot χαχὸν χαὶ ἐν ποσῷ χαὶ ἐν ποιῷ x«i ταῖς ἄλλαις χατη- 
τ i c ἐν ὑσία υὲν “ἡ περ 9 Az E e CELL τελε "4 : * JM E 

D We ποῖα πεν γὰρ CI LA Me cA cov pps o v ec ade 
εἰν 

Y» , ' ^ , - 

τισμένον ἔχειν τὸν λόγον τῆς φύσεως xal μὴ τέρας εἶναι T, τῷ | πλεο- 143r τῷ [3T] 

-φψ Ὁ 

γάζειν χατὰ τὸν "er ἢ ἐλλείπειν, ἐν ποσῷ 0i ἣ σύμμετρος ἑχάστῳ πραγ- 

υατι ποσότης χαὶ ἐν ποιῷ τὸ σύμμετρον ἕχάστῳ Xp χαὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων ὁμοίως. ἀχριβολογουμένοις δὲ οὐδὲ ἐναντία τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ χαχὸν 5 

φανήσεται, ἀλλὰ χατὰ στέρησιν xal ἕξιν ἀντιχεῖσϑαι: δεῖ γὰρ τῶν ἐναντίων 

30 ἑχάτερον εἰδοπεποιῆσϑαι χαὶ ὡρισμένην ἔχειν φύσιν, ὥσπερ τὸ λευχὸν xal 

τὸ μέλαν: τὸ δὲ χαχὸν οὐχ ἔχει ὡρισμένην ὑπόστασιν: ἀμετρία γάρ τίς 
ἐστιν, T, ὃὲ ἀμετρία πῶς dy εἶδος σχοίη ὡρισμένον; ὄὅϑεν οὐδὲ ὁρισμῷ 10 

3 μέλας ἐστὶ] p. ἂν εἴη F: ἐστι p. οἷον ἐν ϑριξί a χαὶ om. F 4 δὲ om. F 

6 ἀναγχαῖον F ἅπαντα € 10 pr. γὰρ om. C 11 τῇ ἀρετῇ ἡ χαχία C 

γένει F! 15 ταῦτα γένη coll. ἃ ἐχάλεσαν Ο 16 x«9' αὑτὰ ed. Ven. 

1545 et Ald. 1546: xa9" ἑαυτῶν vel αὑτῶν reliqui libri 17 [ΠΙλάτων] cf. Sophist. 

c. 40 p. 254 D. E 20 δὴ] δὲ CF 21 εἶπε γένη coll. C εἶναι om. C 

22 ταῖς om. C ἔστι — κατηγορίαις (23. 24) om. C 23 alt. év om. F 24 τὸ] 

τῷ € 25 ἔχει F μὴ τέρας] μὴ ἑτέρας C: μήτε a τῷ] τὸ ἃ 21 χαὶ ἐν 

ποιῷ --- χρώματι om. Mare. 217 (recte) 28 χαὶ τὸ χαχὸν om. F 90 εἰδοπεποιῆσϑαι 

Paris. 2051: εἰδοποιεῖσϑαι CF: εἰδοπεποιεῖσϑαι a 92 σχοίη εἶδος coll. F ὅϑεν] ὥστε C 
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ὑποπίπτει ἢ χαχία, ἀλλ᾿ ὥσπερ f, στέρησις τῇ ἀπουσίᾳ τῆς ἕξεως παρα- 143r 
γίνεται αὐτὴ οὐχ ἔχουσα ὡρισμένην τινὰ φύσιν, οὕτω χαὶ ἢ χαχία τῇ 
5 4 - 5 “Ὁ , ^ JC * -^ 224 MA τ ’ ἀπουσίᾳ τῆς ἀρετῆς παραγίνεται ἢ χαϑ' ὑπερβολὴν T, κατ᾽ ἔλλειψιν - ἐχείνης 
γὰρ ἐν συμμετρίᾳ ϑεωρουμένης f, τοῦ μετρίου παρατροπὴ χαχίαν ἐποίησε 15 

5 χατᾶ τε τὸ πλεονάζον xai τὸ ἐλλεῖπον. ἰστέον δὲ ὅτι εἰ wal ὑπὸ τὰ ἐναγ- 

τία τελεῖν γένη ἔφη τὰ ἐναντία, οὐ χατὰ τὸ γενιχώτατον αὐτῶν γένος 
εἴρηχεν, ἀλλὰ χατὰ τὸ προσεχὲς χαὶ ὑπάλληλον: ἀνάγχη γὰρ πάντα τὰ 
2 /, e Ai ' 5 }Ὶ m , , a SY e $^ , M e ^ , ἐναντία ὑπὸ τὸ αὐτὸ τελεῖν γένος" si γὰρ xoi ἢ ἀδιχία xal ἢ διχαιοσύνη 20 
ὑπὸ τὴν χαχίαν xal τὴν ἀρετὴν τελοῦσιν, ἀλλὰ χαὶ αὖται ὑφ᾽ ἕν τι χοινὸν 

M , AJ ce , ^ M ^ , τ CN [4 Ἁ Ἃ 

10 τελοῦσι γένος, τὴν ἕξιν λέγω χαὶ τὴν διάϑεσιν, αὖται δὲ ὑπὸ τὴν ποιότητα, 
ἥτις ἐστὶ γένος γενικώτατον πάντων τῶν ἐναντίων. χαὶ εἰχότως ὑφ᾽ ὃν 

τὰ ἐναντία τελοῦσι γένος" ἐσπούδασε γὰρ ἄνωϑέν τε xal χάτωϑεν $ φύσις 90 
3995 ὦ 

τὸν πρὸς ἄλληλα αὐτῶν εἰδυῖα πόλεμον ἄνωϑέν τε χαὶ χάτωϑεν αὐτὰ συν- 

δῆσαι, ἄνωϑεν μὲν τῷ χοινῷ γένει χάτωϑεν δὲ τῷ χοινῷ ὑποχειμένῳ. 

^N ^w , 15 llspi! τοῦ, xpocépov. 

p.14326 Ιρότερον ἕτερον ἑτέρου λέγεται τετραχῶς. 

᾿Ἐθβμνημόνευσε τοῦ προτέρου ἐν τῷ περὶ τῶν πρός τι λόγῳ, | ἔνϑα 148ν 
ἔλεγε τὸ ἐπιστητὸν τῆς ἐπιστήμης πρότερον εἶναι χαὶ τὸ αἰσϑητὸν τῆς 
αἰσθήσεως. διὰ τοῦτο τοίνυν ἐνταῦϑα τὰ διάφορα αὐτοῦ σημαινόμενα ἀπα- 

20 ριϑμεῖται χαί φησιν εἶναι τὸν ἀριϑμὸν τέσσαρα, xal πρῶτον μὲν τὸ τῷ 

χρόνῳ πρότερον δεύτερον δὲ τὸ τῇ φύσει τρίτον τὸ τῇ τάξει τέταρτον τὸ 5 

τῇ ἀξίᾳ. xai πρῶτον μὲν xal χυριώταταά φησι πρότερον λέγεσϑαι τὸ 

τῷ χρόνῳ πρεσβύτερον χαὶ παλαιότερον ὄν: λέγομεν γὰρ Σωχράτην πρότερον 

εἶναι τῷ χρόνῳ ᾿Αριστοτέλους. πρῶτον δὲ χαὶ χυριώτατα τοῦτο τὸ σημαι- 
25 νόμενον τοῦ προτέρου φησί, διότι xol ἢ συνήϑεια μάλιστα πρότερον εἴωϑε 15 

λέγειν τὸ χατὰ χρόνον πρεσβύτερον. ἰστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν παλαιότερον 

1 ἀλλ᾽ ὥσπερ] ὥσπερ C: ὡς γὰρ F 3 περιγίνεται ἃ 4 παραδρομὴ F 

5 pr. τὸ om. F τὰ om. F 6 γένος αὐτῶν coll. a 9 τὴν (alt.) 

om. € 9. 10 τελ. γένος κοινόν coll. C 12 ἄνωϑέν τε xal χάτωϑεν om. 

Paris. 2051 (recte, cf. v. 13) 18 τὸν --- καὶ χάτωϑεν om. C 14 ἄνω piv .. 

χάτω δὲ C 15 τοῦ om. C 16 πρότερον δὲ C 11 ἐν τῷ περὶ τῶν πρός 

τι λόγῳ] p. 1923 18 τῶ ἐπιστητῶ F! 19. 20 αὐτῶν ἀπαρ. σημ. ἃ 

21 tert. τὸ] τῶ C 22 post ἀξίᾳ add. πρότερον F xai (ante πρῶτον) omisso 

inserit lemma πρῶτον μὲν — πρεσβύτερον χαὶ παλαιότερον λέγεται a χυριώτα- 

τον C post πρότερον add. ὁ ἀριστοτέλης C 29 χαὶ παλαιότερον --- ἀριστοτέ- 

λους (24) om. C: xai παλ. --- χρόνῳ (24) om. F 24 ἀριστοτέλης F πρώτως F 

κυριώτατον C 25 x«i om. C 26 ἰστέον — πρεσβύτερον (192, I) in mrg. 

suppl. € δὲ om. C μὲν om. C post παλαιότ. add. καὶ ἐπὶ ἐμψύχων a 
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χαὶ ἐπὶ ἀψύχων εἴωϑε λέγεσϑαι, τὸ ὃὲ πρεσβύτερον ἐπὶ μόνων τῶν 143v. 

ἐμψύχων. 

p.14329 Δεύτερον δὲ τὸ μὴ ἀντιστρέφον χατὰ τὴν τοῦ εἶναι 
L 

ἀχολούϑησιν. 90 

σι Δεύτερον τοῦτο τοῦ προτέρου σημαινόμενον τὸ μὴ ἀντιστρέφον χατὰ 95 

τὴν τοῦ εἶναι ἀχολούϑησιν, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐφ᾽ οὗ μὴ ἀντιστρέφει T, τοῦ εἶναι 
ἀχολούϑησις: ταῦτα γὰρ λέγεται ἀντιστρέφειν χατὰ τὴν τοῦ εἶναι ἀχολού- 
ϑησιν ἐφ᾽ ὧν μηδὲν μᾶλλον τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ἀχολουϑεῖ ἢ τὸ λοιπὸν o 

[ 

τῷ λοιπῷ, ὡς ὃ πατὴρ xai ὃ υἱός, τὸ δεξιὸν xai τὸ ἀριστερόν" ἐπὶ τούτων 
X e , ^ € , € mw M * e e A m^ [4 , 

10 yàp ὁπότερον dv τεϑῇ, ἀχολουϑεῖ xai τὸ ἕτερον. αὕτη μὲν οὖν ἣ ἀντι- 

στροφή. ἐνταῦϑα δέ φησι πρότερον εἶναι τὸ μὴ ἀντιστρέφον χατὰ τὴν 

τοῦ εἶναι ἀχολούϑησιν, οἷον δύο τεϑέντων ἐξ ἀνάγχης ἀχολουϑεῖ τὸ ἕν" 
33? “ ς 5» ^€ e , ΄ SEN me y. - ' ΟΝ ἀλλ αὕτη f, ἀχολούϑησις οὐχ ἀντιστρέφει ἐπὶ τοῦ ἑνός: τοῦ γὰρ ἕνὸς 

, 5 2 , ^ € b] - c , M 2) SEN , M 

τεϑέντος οὐχ ἀνάγχη τὰ δύο ἀχολουϑεῖν. ὡσαύτως χαὶ ἐπὶ ζῴου xoi 
5 , » , Y lj » 5 - ' τὸ - r AN 

15 ἀνθρώπου: ἀνθρώπου μὲν γὰρ ὄντος ἀχολουϑεῖ τὸ ζῷον εἶναι, ζῴου ὃὲ 

τεϑέντος οὐχ ἐξ ἀνάγκης ἀχολουϑεῖ τὸ ἀνϑρωπον εἶναι: πρότερον γὰρ τὸ 
c ra 2 , » m , 3 ^ m , ἘΝ 

ζῴον τοῦ ἀνθρώπου οὐ τῷ χρόνῳ ἀλλὰ τῇ φύσει. | 

, , 

p.14a36 Τρίτον δὲ κατά τινα τάξιν τὸ πρότερον λέγεται, χκαϑά- 144r 

τ περ ἐπὶ τῶν ἐπιστημῶν χαὶ τῶν λόγων. 

20 Τρίτον σημαινόμενον τοῦ προτέρου τὸ τῇ τάξει πρότερον, ὥσπερ ἔχει, 15 

φησίν, ἐπὶ τῶν ἐπιστημῶν" ἔν τε γὰρ τῇ ἀποδειχτιχῇ ἐπιστήμῃ προη- 

] «ai om. C 2 ἐμψ.1 ἀψ. F' 9 δὲ om. F ' ταῦτα — φύσει (177)] 

ἤγουν τὸ συνεισφερόμενον μὲν μὴ συνεισφέρον δέ, oiov δυοῖν ὄντοιν ἐξ ἀνάγκης ἕν ἔσται" 

συνεισφέρεται γὰρ τὸ ἕν: ἑνὸς δὲ ὄντος οὐκ ἐξ ἀνάγχης ἔσονται δύο. οὐ γὰρ συνεισφέρονται 

τῷ ἑνί. ὥστε πρότερον τὸ ἕν τῶν δύο. πάλιν ἀνθρώπου μὲν ὄντος ἐξ ἀνάγχης ἔσται ζῶον 

(συνεισφέρεται γὰρ τὸ ζῶον τῷ ἀνθρώπῳ) ζώου δὲ ὄντος οὐ πάντως ἔσται ἄνϑρωπος" οὐ γὰρ 

συνεισφέρεται αὐτῷ 6 ἄνθρωπος: πολλὰ γάρ ἐστι ζῶα, ἃ οὐχ εἰσὶν ἄνϑρωποι. οὐχοῦν τὸ 

ζῶον πρότερον τοῦ ἀνϑρώπου τῇ φύσει, ἀλλ᾽ οὐ τῷ χρόνῳ. ἔστι μὲν δὴ σχεδὸν ἀλλοτριώτα- 

τος τῶν τρόπων οὗτος, ἐπείπερ οὗτος ἐχ τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως τέϑειται χαὶ οὐχ ἐχ τῆς 

φύσεως τῶν πραγμάτων. Τῶν γὰρ ἀντιστρεφόντων χατὰ τὴν τοῦ εἶναι ἀχολούϑησιν. ἐὰν 

γάρ φησι τῶν ἀντιστρεφόντων χατὰ τὴν τοῦ εἶναι ἀχολούϑησιν αἴτιον τοῦ εἶναι εἴη ἕτερον 

τοῦ ἑτέρου, ἢ ἐφ᾽ ὧν μηδὲν μᾶλλον τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ἀχολουϑεῖ 7, τὸ λοιπὸν τῷ λοιπῷ, 

εἰχότως πρότερον λέγοιτ᾽ ἄν, οἷον ὁ πατὴρ υἱοῦ ἐστι πατήρ. ἀλλὰ καὶ πατρὸς ἀντιστρέφει ὁ 
υἱός. εἰ οὖν ὁ ἕτερος εὑρεϑείη αἴτιος τοῦ τὸν ἕτερον εἶναι, εἰκότως λέγοιτ᾽ ἂν τῇ φύσει πρό- 

τερος. εὑρίσχεται τοίνυν ὁ πατὴρ αἴτιος τοῦ εἶναι τὸν υἱόν" οὐχοῦν οὗτος τῇ φύσει πρότερος 

τοῦ υἱοῦ. ὥστε χατὰ πέντε τρόπους πρότερον ἕτερον ἑτέρου λέγοιτ᾽ ἄν" εἰπὼν περὶ τοῦ προ- 

τέρου xai τοῦ ὑστέρου ἐμνημόνευσεν" ἐκ γὰρ τῆς τούτου διδασχαλίας καὶ ὁ τοῦ ὑστέρου λόγος 

σαφής" ἅμα γὰρ ταῦτα ὑπάρχει, ἐπεὶ καὶ τῶν πρός τί ἐστι᾿ τὸ γὰρ πρότερον ὑστέρου λέγεται 

πρότερον. χατὰ τοσούτους τρόπους λέγεται τὸ πρότερον χαὶ τὸ ὕστερον a (Marc. 2117) 

λέγονται F 10 dxoAoudT, F 19 τῶν (prius) om. F 20 τῇ om. C 

20. 21 φησὶν ἔχει coll. C 



PHILOPONI IN CATEGORIARUM c. 12 [Arist. p. 14236. 1404] 193 

[d Ἰοῦνται μὲν αἱ προτάσεις ἕπονται δὲ τὰ συμπεράσματα xoi ἐπὶ τῆς 144- 
Ἰξωμετρίας τὸ στοιχεῖα, φησί, πρότερα τῶν διαγραμμάτων. στοιχεῖα 
δὲ χαλοῦσιν οἱ γεωμέτραι τὸ σημεῖον τὴν γραμμὴν τὴν ἐπιφάνειαν χαὶ τὰ 90 

τοιαῦτα, ὅσα τῆς τῶν ϑεωρημάτων ἀποδείξεως προλαμβάνεσϑαι εἴωϑε, 

διαγράμματα ὃὲ αὐτὰ τὰ ϑεωρήματα. xal ἐπὶ τῶν γραμμάτων δὲ τῶν σι 

μὲν λέξεων πρότεραι at συλλαβαί, τῶν δὲ συλλαβῶν τὰ στοιχεῖα. τὸ αὐτὸ 
χαὶ ἐπὶ τῶν λόγων ἐροῦμεν" προηγοῦνται μὲν γὰρ τὰ προοίμια, ἀκολουϑεῖ 50 

δὲ ἢ προχατάστασις, εἶτα ἢ χατάστασις, τούτοις δὲ ἕπονται τὰ διηγήματα, 

εἶτα οἱ ἀγῶνες. ταῦτα δὲ πάντα τῇ τάξει μόνῃ τὸ πρότερον ἔχουσιν, 

10 οὔτε δὲ τῇ φύσει οὔτε τῷ χρόνῳ: δυνατὸν γὰρ χαὶ τὸν ἄτεχνον ῥήτορα 
πρῶτον μὲν χρήσασϑαι τοῖς ἀγῶσιν εἶτα τοῖς προοιμίοις χαὶ τότε τῷ διηγή- 80 

ματι, χαὶ τὸν | γεωμέτρην πρότερον ἐχϑεῖναι τὸ ϑεώρημα εἶτα τὰ στοι- 144v 
χεῖα: ὥστε ταῦτα τῇ τάξει μόνῃ τὸ πρότερον ἔχουσι. περὶ μὲν οὖν τῶν 

ἄλλων ἴσως τις ἂν συγχωρήσειε μόνῃ τῇ τάξει τὸ πρότερον λέγεσϑαι, ἐπὶ 
δὲ τῶν γραμμάτων οὐχέτι μόνῃ τῇ τάξει τὰ στοιχεῖα δοχεῖ τῶν συλλαβῶν ὃ --- σι 

ἢ τῶν ὀνομάτων T, τῶν λόγων εἶναι πρῶτα: οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἀντιστρέ- 
ψαντα τὴν τάξιν πρῶτον τὰ ὀνόματα μαϑεῖν εἶτα τὰς συλλαβὰς εἶτα τὰ 
στοιχεῖα (ἀδύνατον γὰρ τῶν στοιχείων μὴ Ἰνωσϑέντων τὰ λοιπὰ γνωσϑῆναι) 
χαὶ ἀναιρουμένων μὲν τῶν στοιχείων τὰ λοιπὰ συναναιρεῖται ἐχείνων δὲ 10 

20 ἀναιρουμένων τὰ στοιχεῖα μένειν ἐνδέχεται. ὥστε οὐ μόνον τῇ τάξει, ἀλλὰ 
χαὶ τῇ φύσει τὰ στοιχεῖα πρῶτα τῶν ἐξ αὐτῶν. οὐ χαλῶς ἄρα μόνῃ τῇ 
τάξει ἐπὶ τῆς γραμματικῆς τὰ στοιχεῖα πρῶτα εἶναί φησιν, εἰ μή τι πρὸς 
ἐχεῖνο ἀπέβλεψεν ὅτι xai ot τῶν γραμμάτων ἀνεπιστήμονες λόγους μὲν 1 

εἴρειν xol ὀνόματα δύνανται, τὴν δὲ τῶν στοιχείων ἀγνοοῦσι δύναμιν, ἀλλὰ 
τῷ σι δηλονότι χἂν ἀπὸ τριβῆς διαλέγωνται, τὰ μὲν σημαινόμενα τῶν φωνῶν 

ἴσασιν, αὐτὴν μέντοι τὴν χατὰ τὴν φωνὴν τοῦ λόγου δύναμιν ἀγνοοῦσι, 90 
τὰ ἐξ ὧν σύγχειται ἀγνοοῦντες. 

p.1454 "Ext παρὰ τὰ εἰρημένα τὸ βέλτιον καὶ τὸ τιμιώτερον. 

Οὗτος ὃ τέταρτος τοῦ προτέρου τρόπος, λέγω δὴ τὸ τιμιώτερον, ὅπερ 
80 | συνήϑεια πρότερον χαλεῖ. ἀλλότριον δὲ τοῦτο παντελῶς τῶν τοῦ προ- 

τέρου σημαινομένων, διόπερ xol αὐτὸς τοῦτο μὲν ἀϑετεῖ, πέμπτον δέ τινα 30 

τρόπον [ἐφεξῆς ἀντὶ τούτου φησίν, ἵνα πληρώσῃ τὰ τέσσαρα τοῦ προ- 145r 
τέρου σημαινόμενα. διὸ xai τὰ διάφορα τοῦ ἅμα σημαινόμενα ἀπαριῦ- 

2 ante pr. στοιχ. add. γὰρ CF 6 πρότερα C ἴ γὰρ om. C 9 μόνη 

om. C 10 καὶ om. € τὸν αὐτὸν ἄτ. F 11 πρῶτον F'a: πρώτοις 

OF? μὲν om. a alt. τοῖς et τῶ om. F 13 μόνον (sie Ca) post ἔχουσι 

eoll. C μὲν oov] γοῦν C 14 ἄν τις χωρήσειε C 11 μαϑεῖν] ϑεῖναι F 

18 μὴ γνωσϑ. τῶν στ. coll. € γνωρισϑ. (utrobique) F 19 συναναιρεῖσϑαι C 

20 μόνη € 21 τὰ στοιχεῖα om. C 22 τι] που ἃ 23 ἐπέβλ. C 

24 ἀγνοεῖν Ca 25 ὑπὸ Ca διαλέγονται à 21 σύγχεινται C 28 τὸ 

(alt. om. ἃ 29 τρόπος] λύγος CF 32 ἀντὶ τοῦ τοιούτου C 

Comment. Arist. XIII. 1 Philop. in Cat, 13 
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ev 

10 

τῷ Q 

LI 

, , ΄ ΄ , , - 5 5 » - 
τούπων ἀντιτάξας. τούτῳ μόνῳ οὐχ ἀντέϑηχε παντελῶς ἐξορίζων αὐτὸ τῶν 5 

i 7 

΄ , 

τοῦ προτέρου σημαινομένων. 

, E! o μένους xat ἕτερο 
Ἁ ντων χατὰ τὴν τ y 

» 4 ΄ -" - - , 

αἴτιον ὁπωσοῦν ϑατέρῳ τοῦ εἶναι πρότερον 
, , - , , ? v εἰχότως τῇ φύσει λέγοιτ᾽ ἄν. 10 

Πέμπτον προστίϑησι τοῦτον: 6 γὰρ τέταρτος. ὡς εἴρηται, ἀλλότριος Ty 90 
LI L 

- 2 9 ν᾿ — L4 PES 4 - uM E4 c 

τῶν τοῦ προτέρου σημαινομένων, ἐπειδήπερ ἀπὸ τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως 
* 

ο 
* - - - ΄ ΄ v RS. ΄ 

χαὶ οὐχ ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων ὑπῆρχεν. ἔστι ὃξ τὸ δεύτερον 
* - 

- ΄ » 5 H - cT 
τῷ πέμπτῳ ἐναντίον: ἐχείνου γὰρ μὴ ἀντιστρέφοντος χατὰ τὴν τοῦ εἶναι 

* * 

ἀχολούϑησιν μήτε αἰτίου ὄντος τὸ 
᾿ Piu Lr - 

xai αἴτιόν ἐστι τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον, οἷον 6 πατὴρ xal 6 υἱός: ταῦτα γὰρ bs 
* 

* ^ We. ^ - “ἣν, /Q Ld , 

x«i ἀντιστρέφει πρὸς ἄλληλα χατὰ τὴν τοῦ εἶναι ἀχολούϑησιν (ὁπότερον 
o y τὸ ἕτερον αἴτιον 

^ ΄ ΄ - e “ὦ Ld , -^ -— ᾿ι σοι πεν ἴσα » 

τοῦ λοιποῦ, 6 πατήρ φημῖ τοῦ υἱοῦ. | ὁμοίως δὲ ἔχει xai ἐπὶ τοῦ πρά- 145v 
DL - 5*4 - * -— AF ' , J ΄ 

γματος χαϊὶ 00 ἀκηϑοῦς περὶ αὐτοῦ AO'(o0* χα! τούτων γὰρ ἂντ στρξεφοντῶν 
' . 

b 
' * - T , * , ird - € ud x. , 2 ἘΞ -F 

χατὰ τὴν τοῦ &Etygt ἀχολούϑησιν τὸ ξτερὴὸν τῷ ετερῷ αἰτιῶν ἐστιν’ οἷον 10 

* , - LI A, * , - n eo A ΄ 

ἐστι Σωχράτης φιλόσοφος χαὶ Λογος τις πέρι αὐτοῦ λξγὼν ott ct «0802608 
* Li H 

- - "3 » ΄ 3 ^ - * ^ - 

i ὁπότερον οὖν τούτων τεϑῇ, ἐξ ἀνάγχης ἀχολουϑεῖ χαὶ τὸ ἕτερον" 
᾿ ** Q^ ΄ - ΄ M LZ o of , AZ -- , v s ΕΣ EST 

"400 dGkrürns 0 λογος ὁ λέγων ott φιλόσοφος ἔστιν. ἀναΎΧΉ εἰναι τὸν i^ rds i 1 7 ΕΠ 
- , * r4 ΄ Ar, Dec Ay ιν T- 

χαὶ εἰ ἔστι Σωχράτης φιλόσοφος, ἐξ ἀνάγχης ἀληϑὴς 15 
΄ * Ld * * $** 32 ^ - » * 

6 λόγος 6 λέγων ὅτι φιλόσοφός ἐστιν. ἀλλ᾽ εἰ xal ταῦτα ἀντιστρέφει πρὸς 
* , 3*5 [6 02d * ^ ΄ , , 

όγον dkrüT, τὸ πρᾶγμα ἐστιν" εἰ μὴ 
-- T , * “ "7 ** n.^ 

(p ἣν τὸ πρᾶγμα, o0x dy ἣν 6 περὶ αὐτοῦ λόγος ἀληϑής. 

p.14»292, Ὥστε χατὰ πέντε τρόπους πρότερον ἕτερον ἑτέρου 

^ * - M [4 , 

Εἰπὼν ὃὲ περὶ τοῦ προτέρου οὐχέτι τοῦ ὑστέρου ἐμνημόνευσεν" ἐχ 90 
πῶ - eu 4 * - ε -— € ΄ 

1ὰρ τῆς τοῦ προτέρου διδασχαλίας σαφὴς Ty ἢ τοῦ ὑστέρου ἅμα γὰρ 

1 ἑχάστου τοῦ τῶν πρ. ἃ alt. τῶν] τὸν C 2 τρόπον Ca 4 ante lemma add. 

φησὶ δὲ C post ἄν add. zai C: τις Fa χαὶ om. Fa 5 ante προτ. add. 

τοῦ F 4 τῇ om. F λέγεται (ἄν om.) F 8 τοῦτο F 10 xai om. C 

τῆς om. CF 10. 11 τὸ πέμπτον τῷ δευτέρῳ a 18 τὸ ἔτ. τοῦ ἕτ. αἴτιόν ἐστιν 

eoll. C 15 4v om. C xai om. Ca 16 φησι C δὲ om. ἃ 11 τοῦ 

αὐτοῦ Ε 19 τις om. F post τις add. ἐστι a 20 ὁπότερον — φιλοσοφός ἐστὶν (21) 

om. C 22 σωχράτη F 25 6 λέγων λόγος F 24 μέντοι Paris. 2051: μὲν CFa 
25 τὸ om. C ἀληϑής post αὐτοῦ coll F: post ἦν a 26 πρότερον om. F: post 
ἄν coll C: post ἑτέρου coll a: correxi ex Paris. 2051 21 λέγεται Arist. 

28 
- 
' post οὐχέτι add. περὶ Fa 90 ὑπάρχουσι C εἰσι C τοῦ ἑνὸς C 
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[4 ΄ ^ ἔστε xat τὸ ἕτερον τὸ γὰρ πρότερον ὑστέρου λέγεται πρότερον xai τὸ 145" 
er , 

ὕστερον προτέρου λέγεται ὕστερον. ὥστε xal" ὅσους τὴ τὶς λέγεται τὸ 25 
πρότερον, xax τοσούτους δῥηϑήσεται χα 
à x. 1 L4 , 
y ἔχῃ τὸ ἕτερον, οὕτως ἔχει xal τὸ λοιπόν. 

p. 14524 "Apa δὲ λέγεται ἁπλῶς μὲν χαὶ χυριώτατα, ὧν 1j γένεσίς 

ἐστιν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. 

Εμνημόνευσε χαὶ τοῦ ἅμα ἐν τῷ περὶ τοῦ πρός τι λόγῳ, ἔνϑα 140- 

ἔλεγε “δοκεῖ ὃὲ τὰ πρός τι ἅμα τῇ φύσει εἶναι’, διὸ νῦν εἰκότως τὸν περὶ 
10 αὐτοῦ ποιεῖται λόγον. ἐπειδὴ ὃὲ ἀντίχειται τὸ ἅμα τῷ προτέρῳ, παραδί-. 5 

δωσι τριττὴν τοῦ ἅμα διαφοράν. χαὶ τὸν μὲν πρῶτον τρόπον ἀντιτίϑησι τῷ 

πρώτῳ τοῦ - τρά την τὸν ὃξ δεύτερον τῷ δευτέρῳ χαὶ τῷ πέμπτῳ, τὸν 

ὃξ τρίτον τῷ τρίτῳ, τῷ δὲ τετάρτῳ οὐδένα ἀντιτίϑησι τρόπον: xai γὰρ ἔφϑην 
37 - , € 

πὼν ἀλλοτριώ τατον αὐτὸν εἶναι τῶν τοῦ m προτξροῦ σημα!νομένων. πρῶτον 10 o e 
D 

' , 2 V a * 

V XX! χυριώτατον stygt AZYSt, τὸν χατὰ χρόνον" 
, Σ - ΄ ΄ 

l πὰξ 00$ ξεν τῷ αὖτ τῷ Xpowo τὴν 1 ἵξνεσιν Ξχοῖξν. εἰχότως 9 

ιώταταά φησι" καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων μάλιστα d; συνήϑεια τὸ 
^ - , hj 
ὃξ τοῦτον XU f 
o e rs RUN - a - » Ἐν" 3 , ^ 

Ls Qepet ἐπὶ τῶν χατὰ τῶν αὐὑτον χρόνον ὑπαρχόντων. ἀντιχειῖταιῖ Oc 15 

- , ι 

οὗτος, ὡς ἔφαμεν, τῷ πρώτῳ τοῦ προτέρου σημαινομένῳ, ὅπερ χαὶ αὖτ 
^ * £F 

20 μάλιστα xai uu πρότερον ἐλέγετο εἶναι, λέγω δὴ τὸ κατὰ χρόνον, 
ὡς Σωχράτης xai ᾿Αλχιβιάδης" πρότερος γὰρ τῷ gom ὃ Σωχράτης. εἶ 50 

τοίνυν τὸ τῷ χρόνῳ πρότερον μάλιστα ἂν λεχϑείη χαὶ χυριώτατα πρότερον, 
à i 

ἀντίχειται δὲ τῷ προτέρῳ τὸ ἅμα, xdi τὸ τῷ χρόνῳ ἅμα χυριώτατον dy 
, 

λεχϑείη. 

^ σι τ - 25 p. 14527. Φύσει δὲ ἅμα, ὅσ TW a 
ἀχολούϑησιν, μηδαμῶς δὲ αἴτιον ϑάτερον ϑατέρῳ τοῦ c 

2 λέγεται (prius) om. ἃ 4 ἔχει οὕτως καὶ τὸ ἕτερον (sie) F 5 tit. om. 

C!: περὶ τῶν ἅμα suppl. C? 6 μὲν om. € i spud F 

1 ἐστίν om. F: post χρόνῳ coll. € 8 τῶν πρός τι a ev : p. i515 

10 λόγον π. coll. € 12 τὸ πέμπτω ΕΞ 13 ἔφϑη CF em, 93, 50) 

11 τοῦτο CF κυριώτατον a τὸ] τὰ F IS xai ἐπὶ 

τῶν C 19 σημαινομένου F! 0€ 20 χυριώτατον CF πρότερον] 

πρῶτον F τὸν χρόνον x 22 τὸ τῷ] αὐτῷ ἃ μάλιστα scripsi: μᾶλλον 

Ca: om. F κυριώτατον C 23 κυριώτερον Fa 24 post λεχϑείη 

add. ἅμα δέ ἐστι τὰ μήτε πρότερα μήτε ὕστερα a 25 τὴν om. F 

13* 
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,F M , /, M ἣν ^ , σ , - ^ ^ πέμπτῳ τοῦ προτέρου σημαινομένῳ, τῷ | μὲν δευτέρῳ, ὅτι ἐχεῖ μὲν τὸ 146" 
πρότερον ἐλέγομεν τὸ μὴ ἀντιστρέφον κατὰ τὴν τοῦ εἶναι ἀχολούϑησιν, 

σ 

Ὁ τὸ ἕν χαὶ τὰ δύο (οὐδὲ γὰρ ὥσπερ ἠχολούϑει τὸ ἕν τοῖς δυσίν, οὕτως 
M iJ RA - Ὁ » 2 Led M e ' A τὰ , ^ ^ mM 

x«l τὰ δύο τῷ ἑνί), ἐνταῦϑα δὲ ἅμα φησὶ τὸ ἀντιστρέφον χατὰ τὴν τοῦ 5 
εἶναι ΠΤ τ qat», ὡς τὸ διπλάσιον χαὶ τὸ ἦτ ὥσπερ γὰρ διπλασίου 

ὄντος ἀχολουϑεῖ τὸ εἶναι ἥμισυ, οὕτω xal ἡμίσεος ὄντος ἐξ ἀνάγχης 

ἀχολουϑεῖ τὸ εἶναι διπλάσιον. τῷ δὲ πέμπτῳ ἀντίχειται, ὅτι ἐχεῖ 
μὲν ἐλέγετο icon εἶναι τὸ ἀντιστρέφον μὲν χατὰ τὴν τοῦ εἶναι 
E ^ 3 Ὑ [4 , * , e , M 

ἀχολούϑησιν, τῷ ἑτέρῳ μέντοι τοὺ &tyat αἰιἰτιον ὑπάρχον το λοιπόν, ὡς ἐπὶ 10 
D 

σι 

10 τοῦ πατρὸς ἐλέγετο χαὶ τοῦ υἱοῦ" ταῦτα γὰρ εἰ χαὶ ἀντιστρέφει κατὰ τὴν 

τοῦ εἶναι ἀχολούϑησιν (ὁποίου γὰρ οὖν τεϑέντος ἀχολουϑεῖ xal τὸ ἕτερον), 
ἀλλ οὖν ὃ πατὴρ αἴτιος τοῦ εἶναί ἐστι τῷ υἱῷ διὸ xol πρότερος ἐλέγετο 
ἵναι. ἐνταῦϑα δὲ ἅμα λέγ τὰ ἀντιστρέφοντα μὲν χατὰ τὴν τοῦ εἶναι 1ῦ 
es 

εται 

ἀχολούϑησιν, μηδαμῶς δὲ * ἕ 
ΞΟ ΄ M UO Ez 4 5 , QN M , 

15 διπλάσιον xol τὸ ἥμισυ" ταῦτα γὰρ xol ἀντιστρέφει (ἑνὸς γὰρ τεϑέντος ἐξ 
ἀνάγκης εἰσάγεται χαὶ τὸ ἕτερον) καὶ οὐδέτερον τῷ ἑτέρῳ αἴτιον τοῦ εἶναί 

ἐστι. 

τερον τῷ ἑτέρῳ ἐστὶν αἴτιον, λέγω δὴ τὸ 
iJ 

, p.14»33 Kal τὰ ἐχ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους ἀντιδιῃρημένα ἀλλήλοις 
ἅμα τῇ φύσει λέγεται. | 

*- , - 0 , ἃ , , - ΄ - , E 
20 Οὗτος τρίτος τοῦ ἅμα τρόπος, ὃς ἀντίχειται τῷ τρίτῳ τοῦ προτέρου 147r 

σημαινομένῳ τῷ χατὰ τὴν τάξιν προτέρῳ, οἷα ἦν τὰ στοιχεῖα ἐν ταῖς 

συλλαβαῖς χαὶ ἐν ταῖς λέξεσιν αἱ συλλαβαὶ χαὶ τὰ προοίμια ἐν τοῖς λόγοις. 
ἐνταῦϑα δὲ ἅμα ἐστὶ τὰ τὴν αὐτὴν ἐχ τοῦ προτέρου τάξιν ἔχοντα, οἷά 
ἐστι τὰ ἐκ τῆς αὐτῆς διαιρέσεως passe γένη, ὡς τὸ σῶμα xal τὸ 

25 ἀσώματον: ταῦτα γὰρ ἔχ τε τῆς οὐσίας τὴν αὐτὴν ἔχει ἀπόστασιν ἔχ τε 90 
τῶν εἰδιχωτάτων εἰδῶν, ἀνθρώπου λέγω καὶ ἵππου, ἀγγέλου χαὶ ψυχῆς. 

ὡσαύτως τὸ ἔμψυχον χαὶ τὸ ἄψυχον ἅμα λέγεται: ἐχ γὰρ τοῦ ἁπλῶς 
σώματος τὴν αὐτὴν ἔχει ἀπόστασιν xal ix τοῦ ζῴου. ἔτι τὸ πεζὸν xal 

b M M 1 y M , ' - ΄σ , PES ^ - τὸ πτηνὸν xal τὸ ἔνυδρον xal πάντα τὰ τοιαῦτα ἅμα λέγεται: οὐδὲν γὰρ 25 

1 σημαινομένου C τὸ om.F 2 ἐλέγομεν om. F (cf. p. 192,5) 9 γὰρ om. F 

δύο F 6 et € καὶ τὸ εἶναι C 6 ἐξ ἀν. post ἀκολ. (1) coll. C: post διπλ. a T ἐκεῖ 

scripsi: éxetvo libri (ef. v. 1) 8 alt. μὲν om. € τὴν κατὰ coll. F 9 ὑπῆρχε 

Fa 11 οὖν om. C 12 ἐστὶ τοῦ εἶναι coll. C 14 τῷ ἕτ.] τοῦ ἑτέρου Fa 

ἐστὶν] an ὃν ἢ αἴτιον post δὲ coll. Ο λέγεται C 11 ἐστι] δοχεῖ F post ἐστι 

add. ex Mare. 217 εἰς δὲ τὸ “μηδαμῶς δ᾽ αἴτιον ϑάτερον ϑατέρῳ᾽ δεῖ προσϑεῖναι τὸ μόνως, 
ἐπεὶ ὁ πατὴρ xal ὁ υἱὸς καὶ αὐτὸ τὸ διπλάσον «oi τὸ ἥμισυ ἀπορίαν ποιεῖ. τό τε γὰρ διπλά- 

σιον τοῦ ἡμίσεος αἴτιον, εἰ χαὶ μὴ μόνως. καὶ γὰρ καὶ αἰτιατόν ἐστιν, ἔχον αἴτιον τὸ ἥμισυ. 

ὡσαύτως xal ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ χατὰ τὴν σχέσιν αἴτιον ὧν ἔχει αἴτιον τὸν υἱόν. προσχεῖσϑαι 

δεῖ οὖν τὸ μόνως. τοῦτο γὰρ χαὶ χυρίως αἴτιον τὸ μόνως αἴτιον, ἀλλὰ xal μὴ αἰτιατὸν τοῦ 

οὗ ἐστιν αἴτιον. ἃ 18 δὲ om. Fa 20 τοῦ ἅμα τρίτος coll. C 21 τὴν 

om. ἃ 24 διαρ. «bt. coll. C 21 dc. xal a τὸ (alt.) om. F 

98. 99 τὸ mt. «xal τὸ πεζὸν coll. C 29 λέγονται ἃ 



PHILOPONI IN CATEGORIARUM ec. 18. 14 [Arist. p. 14533. 15213] 197 

5 -Ὁ σ (4 X4 , [4 5 » AJ —^— 5 , , » - 

αὐτῶν ἕτερον ἑτέρου πρότερόν ἐστιν" ἔχ τε γὰρ τοῦ ἀνωτάτου γένους ἴσην 14ττ 
M 5 e -Ὁ ^ ^ ἊΝ 

χαὶ τὴν αὐτὴν ἔχει ἀπόστασιν ἔχ τε τοῦ εἰδικωτάτου εἴδους ὁμοίως. ἐὰν 
ὃξ ^. eL bi em , , S 2. TM. 9 ΞΞ M , , 5 , e £ τις διέλῃ τὸ πτηνόν, ei τύχοι, εἰς ὄρνιϑας xol ἀχρίδας, οὐχέτι ἢ ὄρνις 

ἣν x , b “Ὁ 

xai τὸ πτηνὸν ἅμα λέγεται, ἀλλὰ πρότερον τὸ πτηνόν, διότι Bx τῆς διαι- 80 
, - , 5 - - - 

5 ρέσεως τοῦ ζῴου εἴληπται, ἢ δὲ ὄρνις ἐκ τῆς τοῦ πτηνοῦ διαιρέσεω 
1 -- ^ - ^ , » δὲ | πρότερα τὰ γένη τῶν εἰδῶν, ἐπειδὴ μηδὲ ἀντιστρέφει χατὰ τὴν 1475] φ 

L 

΄ 
ναΊ 

- E3 - » , - 

τοῦ εἶναι ἀχολούϑησιν: τοῦ μὲν γὰρ εἴδους τεϑέντος ἐξ ἀνάγχης ἀχολουϑεῖ 
à , -ὉὉ -Ὁ 5 - ᾿ 

τὸ γένος, τῶν δὲ γενῶν τεϑέντων οὐχ ἐξ ἀνάγχης ἀχολουϑεῖ τὰ εἴδη. 

Περὶ xtv6osoc. 5 

10 p. 15313. Κινήσεως δέ ἐστιν εἴδη ἕξ: γένεσις φϑορὰ αὔξησις 
ὑυείωσις ἀλλοίωσις 7, xaxà τόπον μεταβολή. 

“Ὃ περὶ χινήσεως λόγος πρέπων μέν ἐστιν ἀνδρὶ φυσιολόγῳ: πάντα 
γὰρ τὰ φυσιχὰ πράγματα ἐν χινήσει ἔχει τὸ εἶναι" xal γάρ ἐστιν ἢ φύσις, 15 

, 

b! 

ὃ 

εμίας. 
΄ SEM € , 3 Ἁ ΄ " 5 Ξ 3 - A ^ - É ^ 2 e Ed 

ὡς αὐτὸς ὡρίσατο, ἀρχὴ χινήσεως xal 7p ιόπερ xai ἐν τῇ Φυσιχή 
15 ἀχροάσει πολὺν περὶ αὐτῆς ἀποτείνει λόγον xoi ἀχριβέστατον. ζητητέον 

δὲ τίνος ἕνεχεν ἐνταῦϑα ταύτης ἐμνήσϑη. τινὲς i οὖν εἰρήχασιν ὅτι 
E τῶν χατηγοριῶν at τοῦ ποιεῖν xoi πάσχειν χινήσεις ἦσαν, οὐδὲν 20 

6E εἶπε περὶ αὐτῶν, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐνταῦϑα τὸν περὶ "ijs χινήσεω 
E ΄ ΄ e Y ΄ , -— 

ποιεῖται λόγον: μήποτε γάρ, φασίν, ἣ piv χίνησίς ἐστι γένος, εἴδη δὲ τῆς 
, » ^ M V T— M bi ^ ' M Qe 

20 χινήσεως ἄλλα τε πολλὰ xal τὸ ποιεῖν xol τὸ πάσχειν. τινὲς μὲν οὖν 

οὕτω περὶ τούτων διωρίσαντο. οὐχ ἀποδεχτέον δὲ τὸν τοιοῦτον λόγον" οὐ 25 

γὰρ προύρηται ὃ φιλόσοφος περὶ τοῦ ποιεῖν xal πάσχειν πλέον τι τῶν 

ἐξ ἀρχῆς 2 εἰπεῖν. ἄλλως τε xat, ὡς ἐν ἀρχαῖς à 

μὲν χινεῖν ὑπὸ τὸ ποιεῖν ἀνάγεται xol τὸ χινεῖσϑαι ὑπὸ τὸ πάσχειν, αὕτη 

τῷ οι μέντοι ἣ κίνησις oüxéct* οὐ γάρ ἐστιν ἢ χίνησις ποιεῖν: ἐλ 

1 τε om. Ὁ 2 εἴδους ex γένους corr. F ὃ. διέλοι CF 4 λέγονται ἃ 

6 ante πρότερα add. τὰ F υδὲ] μὴ € 8 xai τὸ γένος C οὐκ om. C 

à εἴδη} καὶ τὸ εἶδος C 10. 1l μείωσις αὔξ. coll. F 11 xoi jj a 12 ante τ 
ὃ περὶ add. ex Marc. 2177 ὅτι ἡ χίνησις ἐν ταῖς χατηγορίαις ὁρᾶται, οὐχ ὑπὸ ταύταις τελεῖ. 

ων ΄ 2 5 9 » H t ’ v » 

ἐν yàp τῇ οὐσίᾳ γένεσις καὶ φϑορά, ἀλλ᾽ οὐκ οὐσία 7, γένεσις xol ἡ φϑορά, οὔτε T, αὔξησις 
, , ? ^ i. Ν , c ! 

xoi ἡ μείωσις ποσόν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἣ ἀλλοίωσις ποιότης, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἣ τοπιχὴ χίνησις ποῦ Aé- 

γεται, ἀλλ᾽ οὐδὲ πρός τι, ὅτι μιηδὲ τὸ εἶναι ἔχει ἡ χίνησις ἐν τῷ πρός τί πως ἔχειν. ᾿Ιστέον δὲ 

ὅτι ἃ τῆς xtv. C 14 αὐτὸς ὡρίσατο] Phys. 11 p. 200*11 ἦρεμ.] 
μεταβολῆς Arist. διὸ C 14. 15 ἐν τῇ Φυσ. ἀχρ.] l' 1 p. 200511 sq. 

15 πολλὺν C ἀκριβέστερον Fa 16 £vexev] ἕχατι C ταύτης ἐντ. col]. € 

οὖν om. C εἰρήκ.} ἐνόμισαν C 11 αἱ ἡ F 19 μήπως ἃ φασίν scripsi: 

φησίν libri 20 οὖν om. € 21 τούτων] αὐτῶν C ὡρίσ. CF 22 προ- 

είρηται C 29 ἐλέγομεν] p. 8,23 24 ἀνάγεται --- ποιεῖν (25) ἃ: om. CF 

25 ἐλέγομεν] p. 48,25 γε} τε ἃ 
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at χινήσεις οὐ κατηγορίαι εἰσὶν ἀλλ᾽ δὸοὶ εἰς τὰς num γορίας. τί οὖν fipeis | M?v 

λέγομεν; ὅτι ὥσπερ τῶν προλαβουσῶν φωνῶν τὴν διδασχαλίαν ἐποιή- 148: 

σατο διὰ τὸ τ αὐτῶν ἐν τῇ τῶν χατηγοριῶν διδασχαλία, 
L 

τῆς χινήσεως ἐροῦμεν: ἐμνημόνευσε γὰρ τῆς χινήσεως - 

ὲ Y - MJ d Jy y^ 

τῷ περὶ τῆς οὐσίας λόγῳ: ἀποδεδωχὼς γὰρ τὸ τῆς οὐσίας ἴδιον τὸ σι 

eo^ ΟΣ Q» 

d [^] 

Da χαὶ ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ παρὰ μέρος τῶν ἐναντίων εἶναι δεχτιχὸν wal mp 
- 5 

τ] 
σ , τ v —-— MN M 5 , - 2 5v 

topics Ott μηποτξε οὐχ εστι τοῦτο Lt0t0y τὴς οὐσιας τς bi : Q2 
TO 

o5 

j7 
υἱόν: pyst, ἀλλὰ χαὶ τῷ λόγῳ χαὶ τῇ δόξῃ xal ταῦτα γὰ μονῃ ὑπάρχει, LA KO. D AO'(G Ἢ £T) t γάρ 

xdi ταὐτὸν μένοντα τῷ ἀριϑμῷ παρὰ μέρος τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχά, 10 

10 ἀληϑείας λέγω χαὶ ψεύδ 3) ἐπήγαγεν ἐπιλυόμενος τὴν ἀπορίαν ὅτι οὐ 
χατὰ ταὐτὸν τῇ οὐσίᾳ ταῦτα τὸς ἐναντίων ἐστὶ δεχτιχά: ἣ μὲν γὰρ 
οὐσία αὐτὴ πινουμενη τῶν ἐναντίων γίνεται δεχτιχή, ἐχεῖνα ὃὲ οὐχ αὐτὰ ce 

ονται ἀλήϑειαν χαὶ ψεῦδος. διὰ 15 c2 Qu Pad 
, 5 ) e 

χινούμενα ἀλλ᾽ ἑτέρων χινουμένων ἐπιὸ 
m) MAN m - , τοῦτο τοίνυν ἐπειδὴ ἐμνήσϑη ἐχεῖσε τῆς κινήσεως, ἀναγχαῖον ἐνόμισεν 

15 ἐχδιδάξαι ἡμᾶς περὶ αὐτῆς. ὡς μὲν οὖν φϑάσας εἶπον. φυσικῷ ἀνδρὶ ὁ περὶ 

M 

τῆς χινήσεως πρεπώδης ἐστὶ λόγος xal αὐτὸς γοῦν τῶν ὀχτὼ τῆς Φυσιχῆς 
στέρους τέσσαρας εἰς τὸν περὶ χινήσεως χατηνά- 90 

b] , ^ 

ἀχροάσεως λόγων τοὺς 
, 

λωσε λόγον: ἐνταῦϑα δὲ τοσοῦτον περὶ αὐτῆς δια) pigud ὅσον Ao tx 
2.09 A- A - Ed 22 , PNIS el τα e - M 7. A CN 

ανορι πρέπει τειν, εἰς ποσὰ etn pene αι Tm χίνησις χαι τινὰ E£OXUV 

' Y 

20 αὐτῆς τὰ εἴδη x«i τίνα τίσιν ἕπονται 7| oU. 

p.15333 Κινήσεως δέ ἐστιν εἴδη ἔξ: γένεσις φϑορὰ αὔξησις 
΄ 3 ΄ e Y , , m 

pstoctc ἀλλοίωσις ἣ χατὰ τόπον μεταβολή. 25 

2p - - , , , M - , J Y Εν τῷ τῆς χινήσεως λόγῳ τρία ταῦτα ζητοῦνται: πόσα τὰ εἴδη | 
- , , , ' P ^ , *5* ΄ ^ y » Ἂ , 

τῆς χινησεώς siot xal τίνι διαχρίνονται ἀλλήλων xai τρίτον ἐπὶ τούτοις 148v 

cz 12, 

^ , Y ΄ €- 5 ΄ T 

ποίῳ stóct χινήσεως ποῖον ἀντίχειται. πόσα μὲν οὖν εἴδη χινήσεως, 
2 

ci 

τῷ σι 

αὐτὸς φϑαάσας ἀπηριϑμνήσατο ἕξ εἶναι λέγων. ἀλλ᾽ ἵνα xal πιστημομυκῶς 

C. υνν Kv [07 cu τοῦτο γινώσχωμεν ἡμεῖς διὰ εὶ [2 

^» (0q EUM 

Ys - 

σι τὰ ción τῆς χινήσεως xal οὔτε 
πλείονα οὔτε ἐλάττονα, ἐχ διαιρέσεως, παραγάγωμεν τὸν λόγον. λέγομεν 

x 2 A οὖν ὅτι τρία τινά ἐστι περὶ τὴν ἡμετέραν φύσιν ϑεωρούμενα, αὐτὴ ἢ οὐσία 

1 ὁδὸς ἃ 2 ὅτι om. C 4 xà F post γὰρ add. περὶ F 4. 5 ἐν τῷ 7. 

τῆς οὐσ. À.] p. 4410 sq. 5 γὰρ om. a 6 δεχτιχὴν ἃ 1 τούτω (pr.1) C 

οὐδὲ] οὐ ἃ 8 χαὶ ταῦτα μὲν γὰρ F: καὶ γὰρ ταῦτα ἃ 9 et 11 εἰσὶ F 10 λέγω 

om. C 9 δέχονται à 14 ἐχεῖσε om. a 15 εἶπον] p. 197,12 16 ἐστὶ 

om. CF οὖν Ο φυσ.] φύσεως F 17 cfc xw. ἃ 18 αὐτῶν Ca 

19 πρέπει] ὑπάρχει F ζητῶν F 21 lemma om. C ἐστιν om. F 22 post 

lemma add. ex Mare. 2117 διὰ τί ἐστιν ἡ κίνησις ἑξαχῶς; διότι 7| κίνησις ἔχστασίς τίς ἐστι 

«ui ἐξάλλαξις. ἐξίσταται δέ τι 7) τῆς ἑαυτοῦ οὐσίας χαὶ ποιεῖ γένεσιν χαὶ φϑοράν, ἣ τῶν ἐν 

αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ χατὰ τὸ ποσὸν «al ποιεῖ αὔξησιν xol μείωσιν, ἢ χατὰ τὸ ποιὸν "xal ποιεῖ ἀλλοί- 

σιν, 7, τῶν περὶ ἑαυτὸ χαὶ ποιεῖ τὴν χατὰ τόπον μεταβολήν. Ἰστέον δὲ ὅτι ἃ 

28 Ἔτι ἐν C 24 pr. zat om. C τίσι à xal τρίτον ἐπὶ τούτοις 

om. € 25 εἴδη (pr. L) ΟἹ ποῖον ἀντίχειται suppl. C? 26 xai 

om. C 21 χαὶ ἡμεῖς CF 28 προάγωμεν F 
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Ἁ — ἊΝ , ' M ' 2. , ' x 5 5 τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ τὰ περὶ τὴν οὐσίαν: τὰ υὲν ἐν αὖτ 

διελεῖν, εἰσὶ τὸ ποσὸν χαὶ τὸ ποιόν (sis υεγάλα δὲ εἴπ 

ἄλλαι χατηγορίαι εἰσὶν ἐν τῇ οὐσία, ἀλλ᾽ οὖν ἐχ τούτων ἔγοι τηγορίαι εἰσὶν ἐν τῇ οὐσία, ὖν ἐχ τούτων ἔχουσι τὴν γενέσιν, 
€ φθάσαντες εἴπομεν), περὶ τὴν οὐσίαν δέ ἐστιν ὃ τόπος [xn ὃ χρόνος ὡς φϑασαντες pru. , περὶ kii οὔσιαν ὃξ ἔστιν ὁ τόπος [xai ὃ χρόνος]. 

εγάλα μέρη 148» u e^ 

2 4 

a co v E 

opsv, ὅτι εἰ xol 10 

5 τριῶν οὖν τούτων ὄντων τῆς μὲν οὐσίας χίνησίς ἐστιν ἢ γένεσις xol φϑορά, 
(^ τῆς δὲ ποιότητος ἀλλοίωσις, τῆς δὲ ποσότητος αὔξησις xol μείωσις, τοῦ 15 

x , t£ DEN RR A V4 o L ) E , M ^Y M 

δὲ τύπου ἣ χατὰ τόπον μεταβολή, ἥτις χαλεῖται φορά. τῆς δὲ φορᾶς 

ἢ μὲν χαλεῖται εὐϑυφορία, ἢ ἄνω xal χάτω, ἢ O& περιφορά, $ ἐπὶ τὸ 

πέριξ ὡς ἢ τοῦ οὐρανοῦ. ἐνταῦϑα μὲν οὖν ταῦτα τὰ ἕξ φησιν εἴδη τῆς 
10 χινήσεως εἶναι, τὴν φορὰν οὐ διαιρῶν εἰς τος ον χαὶ χυχλοφορίαν, ἐν 

& τῇ Dose ἀχροάσει τὴν μεταβολὴν γένος εἶναι βούλεται xal ταύτης 20 

τῇ iuc ἶναι εἴδη τρία, χίνησιν γένεσιν φϑοράν- ἀντιδιαιρεῖ γὰρ ἐχεῖ 

xal τῇ φϑορᾷ τὴν χίνησιν: οὐ γὰρ βούλεται ἐν ἐχείνοις τὴν γένεσιν gue 
1 τῶν τινῶν xal εἰδοπεποιημένων εἶναι μεταβολὴν χατά τι τῶν περὶ αὐτὰ 

δι 15 juu Pu ὁ φησι τὰ resa χινεῖσϑαι j χατὰ ποσὸν ἣ χατὰ 95 

ποιὸν T, χατὰ τόπον φυλάττοντα có &£ Ξπὶ T0 AN d 

οὐσιῶδες etG0s. ἔπι OC τῆς Re X 

ρχῆς sibds ἐν τῷ μεταβάλλοντι. 

eo 

x —- y —- 2 

ς τὸ πῇ ὦν, τοῦτ 

ἐὐυδηὰ δὸός ἐστι 80 

ἢ | εἰσαγωγιχόν 149r 

^ 

e ὦ ἔστιν ἀπὸ τοῦ δυνάμει ὄντος εἰς τὸ 

8 (n^ 

΄ πων - Y , τ ' Y - / ? 
20 πάλιν ἀπὸ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ Ov. ἐνταῦϑα μέντοι ἐπει 

ἐστι τὸ βιβλίον χαὶ λογιχὸν μᾶλλον, οὐ oer οὐχ Ἀκριίβολογεῖται epi 
τούτων, ἀλλὰ καὶ τὴν γένεσιν xai τὴν φϑορὰν χινήσεις εἶναι λέγει" οὐ γὰρ 

ὡς φυσιχὸς ἐνταῦϑα διαλέγεται, ἀλλ᾽ ὡς λογιχός, ζητῶν ἐν τούτοις τίνα 
, [sd » » c - τίσιν ἕπεται ἢ οὐχ ἕπεται. 5 

25 p. 15315. Αἱ μὲν οὖν ἄλλαι χινήσεις φανερὸν ὅτι ἕτεραι ἀλλήλων 
εἰσίν: οὐ γάρ 8 τιν ἣ γένεσις φϑορὰ οὐδέ. 1 ἢ αὔξησις μείωσις 

t τόπον μεταβολή, ὡσαύτω 

Ξ . o c Ὧ » g- 

᾿Απαριϑμυησάμενος τὰ εἴδη τῆς χινήσεως ἐντεῦϑεν λοιπὸν διαχρίνει 10 

p ταῦτα ἀλλήλων xal δείχνυσι πῶς οὔχ εἰσι τὰ αὐτά’ οὔτε γὰρ ἣ γένεσις, 

l χαὶ τὰ περὶ C εἰς om. ἃ 2 εἰς seripsi: ὡς libri 9 εἰσὶν post οὐσίᾳ coll. a 

1i ER p. 169,8 xai ὁ χρόνος inclusi 9. 6 ἡ φϑορά.. ἡ ἀλλ... ἡ αὔξ. καὶ 
p. τόπου δὲ C: δὲ ποῦ ἃ 8 post ἄνω add. δηλαδὴ ἃ τὸ] τοῦ Ca 1 

9 e οὐρανοῦ add. ἡ χίνησις ἢ «av^ οὐσίαν 7| xaxà ποσὸν ἢ κατὰ ποιὸν ἢ xatd τόπον" 

γένεσις φϑορὰ αὔξησις μείωσις ἀλλοίωσις (τόπο: add. C) φορὰ εὐϑυφορία περιφορία CF 

ταῦτα om. C φησὶ τὰ ἕξ coll. C 10 εἶναι post φησιν (9) coll. F: 

om. à οὐ om. à 10. 11 ἐν δὲ jo v. dxp.] E 1 p. 225233 sq. 12 γέν: 

QU. xiv. C: κίνησις γένεσις φϑορὰ F ἐχεῖ Mare. 217: ἐχείνη Ca: ἐν ἐχείνη F 

13 alt. «jv] oic F' 14 αὐτὴν a 15 χινεῖται C 15. 16. τὸ 

ποσὸν .. τὸ ποιὸν F 20 ἐπειδὴ om. C 21 ἐστι om. F φυσιχὸν 

ὄν C 22. τούτου C λέγεται C 26 ante οὐδὲ ἡ xarà add. οὐδὲ ἡ 

μείωσις αὔξησις F 21 post οὐδὲ add. γε F αἱ ἄλλαι] ἐπὶ τῶν ἄλλων Ο: 

ἄλλαι EF 
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. φϑορά ἐστιν οὔτε ἣ αὔξησις μείωσις (πῶς γάρ, ὁπότε xoi ἐναντία 149r 
-G x a 

;) ἀλλ οὐδὲ μὴν f αὔξησις γένεσις (αὔξεται μὲν γὰρ τὸ Ov, γίνεται M 

a c1 x 

Q2 ὧν» 

Cc» ὦ“ 

τὸ μὴ ὄν), ἀλλ᾽ οὔτε μὴν ἣ μείωσις φϑορά: xal ἐπὶ τούτων γὰρ ὃ 

o τὸς λόγος: ἣ piv γὰρ μείωσις ὕφεσίν τινα χατὰ ποσὸν τοῦ ὄντος σημαίνει, 15 

e N^ j; 95 φϑορὰ παντελῆ τοῦ ὄντος ἀφανισμόν. οὔτε δὲ πάλιν ἢ χατὰ τόπον 
ταβολὴ ἑνὶ τῶν εἰρημένων συμβαίνει" τὸ γὰρ ἐχ τόπου εἰς τόπον μετα- "e [0] 

"CO 

΄ » , » /, »y Ud » “ 5 ' , ἄλλον οὔτε γίνεται οὔτε φϑείρεται οὔτε αὔξεται οὔτε μειοῦται" οὐδὲ γὰρ εἰ 90 
ἐξ ᾿Αϑηνῶν τυχὸν ἐπὶ Κόρινϑον μεταβαίνοι Σωχράτης, ἕν τι τῶν εἰρημένων 

πείσεται, ἀλλ᾿ ὃ αὐτὸς μένων χατὰ πάντα μεταβάλλει xac. μόνον τὸν τύπον. 

r ) NEC - 5 , Y ' , Hu A 
10 p. 15318. "Emi δὲ τῆς ἀλλοιώσεως ἔχει τινὰ ἀπορίαν, μήποτε 

ἀναγχαῖον ἡ τὸ ἀλλοιούμενον χατά τινὰ τῶν λοιπῶν χινήσεων 8ὅ 

ἀλλοιοῦσϑαι. 

Ὅτι μέν, φησίν, at ἄλλαι πᾶσαι χινήσεις οὐχ εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ 149v 
αὐταί, οὐδεὶς διημφισβήτηχεν ἐπὶ ὃὲ τῆς ἀλλοιώσεως ἀπορητέον, μήποτε 

15 τὸ ἀλλοιούμενον ἀνάγχη ἥτοι χατὰ γένεσιν ἀλλοιοῦσϑαι 7, χατὰ φϑορὰν T, 
αὔξησιν T, μείωσιν Tj τινα τῶν λοιπῶν. ἀλλὰ τοῦτο, φησίν, οὐχ ἔστιν * 

ἀληθές: ἐπὶ γὰρ τῶν πλείστων παϑῶν, ϑερμάνσεώς φησι xai Ψύξεως xol 5 

τῶν ὁμοίων, ἀλλοιούμεϑα μὲν πάντως, οὐ μήν τινα τῶν λοιπῶν χινήσεων 

ὑπομένομεν: οὔτε γὰρ αὔξεσϑαι δεῖ τὸ ϑερμαινόμενον T, ψυχόμενον ἣ 

20 υειοῦσϑαι T, γίνεσϑαι T, φϑείρεσθϑαι T, τι τῶν λοιπῶν ὑπομένειν. ὥστε 
χεχώρισται τῶν ἄλλων χινήσεων T, ἀλλοίωσις. 1 

p.15225 Ei γὰρ ἣν f αὐτή, ἔδει τὸ ἀλλοιούμενον εὐθὺς xal αὔξε- 
o σϑαι T, μειοῦσϑαι T, τινα τῶν ἄλλων ἀχολουϑεῖν χινήσεων. 

Εἰ ταὐτὸν ἦν, φησίν, T, ἀλλοίωσις μιᾷ τῶν ἄλλων χινήσεων, ἔδει 1 
M ἄντως τὸ ἀλλοιούμενον χαί τινα τῶν λοιπῶν ὑπομένειν χινήσεων. νῦν τ σι za 

X. «“ 5 , 5, “ ^ iJ iJ , ^ £e , 

δ τοῦτο οὐ συμβαίνει: ἀλλοιοῦται μὲν γὰρ τὰ σώματα διατρίψαντα ἐν 
΄ ' , SPA 

Jp, ϑερμαινόμεναά τε χαὶ μελαινόμενα, οὐ μὴν τούτου γε: ἕνεχεν αὔξεται 
MAN » "^ - ^ M - 

ἢ ustoütat T, τι τῶν λοιπῶν ὑπομένει. τὰ αὐτὰ δὲ ἔστιν εἰπεῖν χαὶ περὶ 20 

τῶν ὑπὸ ψύχους ἀλλοιουμένων T, ὁπωσοῦν ἄλλως. 

l φϑορά φησιν coll. F οὔτε] οὐδὲ C ὁπότε μὲν ἃ ἐναντίον C 

3. 5 οὔτε] an οὐδὲ 4 τινα 0m. à 6 γὰρ om. C 8 τυχὼν C 

μεταβαίνει C 9 μεταβάλλει post τόπον coll. C τὸν om. Fa 11 4&vaqx. 

7] ἀνάγχη F 18 μὲν ante γὰρ (17) coll. C 19 post «56. add. πάντως a 

19. 20 ἢ μειοῦσϑαι post δεῖ coll. C 29 7| μειοῦσϑ.] καὶ p. Fa τινι C 

24 φησιν ἦν coll. C 25 χα χατὰ C 26 διατρίψαντα om. C 28 τῶν 

λοιπῶν τι coll. F 29 ὑπὸ] ἀπὸ EF 
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p.15398 Ὡσαύτως δὲ χαὶ τὸ αὐξανόμενον Tj τινα ἄλλην χίνησιν 149v 

χινούμενον ἀλλοιοῦσϑαι. 

᾿Ανάπαλιν χατασχευάζει τὸν λόγον: οὐ μόνον γάρ, φησίν, εἴ γε ἦν 
ταὐτὸν ἀλλοίωσις ταῖς ἄλλαις χινήσεσιν, ἔδει τὸ ἀλλοιούμενον εὐθὺς χαὶ 80 

χατὰ μίαν τῶν ἄλλων χινεῖσϑαι χινήσεων, ἀλλὰ χαὶ ἀνάπαλιν εἴ τι χινὴ- 

ϑείη xa. ὁ αὔτη αν ἢ ἢ μείωσιν Tj τινα τῶν λοιπῶν, τοῦτο εὐϑὺς xai ἀλλοι- 150r 

s dielen 2 xai τὰ υάλιστα apu τῶν λοιπῶν κινήσεων ἢ ἀλλοίωσις 
ἤτοι παραχολουϑεῖ αὐταῖς" δεῖ γὰρ τὸ αὐξανόμενον πάντως xol ἀλλοιότερον 

D 

Ἁ r4 M 2 -" * 

ενέσϑαι: δεῖ γὰρ ἐν τοῖς αὐξανομένοις πρῶτον ἀλλοιοῦσϑαι τὴν τροφὴν φΦι 

2] rz 5 —- 5 ’ ^ » ^ » »» , Ἁ 

εἰς αἷμα χἀχεῖνο εἰς σάρχα, xal οὐχ ἄν ἄλλως αὔξησις γένοιτο μὴ προη- 
3 , 5 ' M M - , 5 ΄ - 

γουμένης ἀλλοιώσεως. ἀλλὰ μὴν χαὶ τῶν γινομένων ἀλλοίωσις προηγεῖται" 

τὸ γὰρ σπέρμα ἀλλοιωϑείη dv εἰς αἷμα χἀχεῖνο εἰς σάρχα χαὶ ὅπως dv 
^N ἄλλως ot τῆς φύσεως ἄγωσι νόμοι. χαὶ ἐπὶ πασῶν Oi τῶν ἄλλων χινή- 10 

σεων ἔστι τὴν ἀλλοίωσιν ἥτοι ἑπομένην T, χαὶ ἡγουμένην ϑεωρῇσαι: τοῖς 
, 

τὴν χατὰ τόπον χινουμένοις xal μάλιστα, εἰ πλεῖον xol συντονώτερον χινη- 

ὑεῖεν, ἕπεται ἀλλοίωσις, ϑερμαινομέ 
ὅπερ εἶπον, xai παρέπεται ταῖς ἄλλαις χινήσεσιν ἢ ἀλλοίωσις, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ 15 

2 νων φέρε τῶν χινουμένων. εἰ οὖν, 

^ 3 ΄ - €- » , 2 ' Ne 2 τοῦτο ταὐτόν φαμεν ἀλλοίωσιν εἶναι ταῖς ἄλλαις χινήσεσιν, ἐπεὶ xal $ ἐν 

τύπῳ χίνησις πάσαις ταῖς ἄλλαις παραχολουϑεῖ᾽ τό τε γὰρ γινόμενον πάν- 

τως xai τ χατὰ τόπον χινεῖται XN χαὶ τὸ φϑειρόμενον ὁμοίως, ἔτι 

τε τὸ αὐξανόμενον xal μειούμενον: τούτων γὰρ ἑχάστης οτος τὴν χατὰ 90 

τόπον προηγήσασϑαι, χαὶ ταύτης μὴ οὔσης τῶν ἄλλων τινὰ γενέσϑαι ἀδύ- 
νατον᾽ χοινῶς τε γὰρ πλησιάζοντός vs τοῦ ἡλίου xal ἀφισταμένου $ καῦ- 
ὅλου γένεσις xal φϑορὰ γίνεται, xal ἰδίᾳ δὲ δεῖ τὸ σπέρμα δηλονότι 
πεσεῖν εἰς τὴν γῆν T, xal εἰς τὴν μήτραν 7| xai τὸ ἄρρεν τῷ ϑήλει προσ- 25 

- “Ὁ νι ' , 2 M 7, M eX M ^ , - 

ελϑεῖν- τοῦτο δὲ χατὰ τόπον ἐστὶ χίνησις. xal ἐπὶ φϑορᾶς δηλονότι δεῖ 
M ὶ S τὰ συνελθόντα στοιχεῖα διαχριϑῆναι ἀπ᾿ ἀλλήλων. ἐπὶ δὲ αὐξήσεως x 

3 

φϑίσεως προφανὴς T, χατὰ τόπον μεταβολή δεῖ γὰρ τὸ a τ ἐξ 5 αὖ 
ἐλάττονος μείζονα χαταλαβεῖν τόπον χαὶ τὸ μειούμενον ἐχ μείζονος ἐλάτ- 30 

γὰρ τοῦ βάϑους διέρχεται ἣ τονα. ἀλλὰ wmv χαὶ τὸ ἀλλοιούμενον: ἀπὸ 13 
γι A ' 2 7 [d DUMP - ποιότης ἐπὶ τὴν ἐπιφάνειαν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐρυϑριώντων 7, SOR AE 150v 

xui ὅτι δεῖ πλησιάσαι τὸ ἀλλοιοῦν τῷ ἀλλοιουμένῳ. ἀλλ᾽ εἰ xol πάσῃ 
χινήσει ἢ χατὰ τόπον παραχολουϑεῖ, ἀλλ᾽ οὖν προφανὲς ὡς ἄλλη ἐστὶ 

1 αὐξόμενον F τινας ἄλλας κινήσεις Fa 4 ταὐτὸν om. C ἡ ἀλλ. C 

xal ταῖς ἄλλ. F ante ἔδει add. ἡ αὐτή C ὃ τὸ ἀνάπ. F 5. 6 χινηϑὴ C 

6 ἢ κατά τινα ἃ T προὐπάρχων F! 8 αὐξόμενον F 9 γίνεσϑαι ἃ 
αὐξομ. F 10 ἄλλως post γένοιτο coll. a: om. C 11 ἀλλοιώσεις προηγοῦνται C 

12 ἂν om. ἃ 14 xai om. € ante τοῖς inseras. ἀμέλει, nisi malis τοῖς — χινουμ. 

(16) eicere 15 πλείω F x«i om. C συντομώτερον CF 11 ὥσπερ ἃ 

ἡ ἀλλοίωσις --- χινήσεσιν (18) om. C 18 φαμεν ταυτόν coll. F 2] τὸ μειούμ. C 
22 γίνεσθαι F 23 τε om. C 25 ἣ καὶ εἰς τὴν μήτραν om. C ϑήλυ CF! 

28 ἐξ om. ΕἸ 29 ἐλάττονα μείζονος (pr. 1.) ΕἸ 32 xal ὅτι om. C; an zai (δῆλον ὅτι 
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D 
παρ᾽ αὐτάς, ἐπεὶ xol τῷ ἐν φωτὶ τς ce ie p πάντως ἣ 150v 

mx y ἢ 5 

σχιά, οὐ μὴν διὰ τοῦτο ἤδη xal ταὐτόν ἐστιν ἢ σχιὰ τῷ ἐν φωτὶ σώματι. 5 
' ' 

οὕτως οὖν λέγω xal ἐπὶ τῆς ἀλλοιώσεως, ὅτι εἰ xal ταῖς ἄλλαις πάσαις 
M RUN παραχολουϑεῖ, ἀλλ᾽ οὐχὶ διὰ τοῦτο xol ταὐτόν ἐστιν ἐχείναις, ὁπότε οὐδὲ 

5 πάσῃ χινήσει παραχολουϑεῖ ἢ ἀλλοίωσις" τὰ γὰρ χατὰ πρόσϑεσιν αὐξανόμενα 10 

αὔξεται μέν (μείζονα γὰρ ἐξ ἐλαττόνων γίνεται), ὡς εἰ τῇ δεξαμενῇ προστεϑείη 

ὕδωρ. ἀλλοιότερα δὲ οὐ γίνεται. τοῦτο δὲ xal αὐτὸς δηλῶν ἐπιφέρει καὶ 
τὸ τετράγωνον, φησί, iue gue: αὐτῷ ugs αὔξεται μὲν 

ἀλλοιότερον δὲ οὐ γεγέ eue u£yet γὰρ xol αὐξηϑὲν ἔτι τετράγωνον. 

10 ᾿Αλλ ἐπειδὴ βουλόμενος 6 ̓ Αριστοτέλης δεῖξαι τὴν ἑτερότητα τῆς ἀλλοιώ- 
σεως πρὸς τὰς λοιπὰς χ ἀθλίοις τοῦ τετραγώνου χαὶ τοῦ Ἱνώμονος. dope. 

σαφηνίσωμεν τὸ elp τῶ τορος τοίνυν φασὶν ot γεωμέτραι ἕν τι τῶν 
τὴν διάμετρον τετραγώνων, ὅταν Tj σὺν τοῖς δύο ἅμα παραπληρώμασιν. 3ὅ 

& σαφῆ ποιήσωμεν τὰ λε εγόμ ενα, ἐπ᾽ αὐτοῦ τούτου τοῦ διαγράμματος 

Voy Ἰυμνάσωμεν. τετράγωνον τοίνυν χωρίον λέγεται εἶναι τὸ ὑπὸ 
; M τεσσάρων πλευρῶν ἴσων ἀλλήλαις χαὶ γωνιῶν ὀρϑῶν περιεχόμενον. 

« € p 

ἘΞ 3 

/ : ὃ 
Y Ἐν ΄ ΄ L2 — Y Y. Jj ΄ 
ἔστω οὖν τετράγωνον χωρίον a B Ὑ ὃ, ἰσας ἔχον τὰς τέσσαρας 

, M ^ , ^ ΄ M » , - ^ 

Ἰωνίας xai τὰς τέσσαρας | πλευράς, xal ἤχϑω αὐτοῦ διάμετρος 151: 

]. 2 ἡ σχιὰ πάντως coll. C 2 οὐ - σχιὰ om. F διὰ τοῦτο om. C (ef. v. 4) 

9 λέγεται ἃ ὃ παραχ. κινήσει coll. € αὐξόμενα F 6 26 om. C 

1 SUO ον C post γίνεται add. ex Mare. 217 τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ ὕδωρ προσλαβὸν ἕτερον 
"n 
ὕδωρ ηὔξηται μὴ ἀλλοιωϑέν. xal ἐχβαλλομένη ἡ εὐϑεῖα αὔξεται μὴ ἀλλοιουμένη. ἀλλ᾽ οὐδὲ 

πᾶν τὸ ἀλλοιούμενον αὔξεται, εἴ γε ὁ μανθάνων καὶ ὁ ϑυμούμενος καὶ ὁ δεδοιχὼς ἀλλοιοῦται 

μὴ αὐξόμενος ἃ alt. χαὶ om. a; an otov? 8 αὐτῶ om. Arist. 9 οὐδὲν Arist. 

γίνεται Ca post τετράγωνον add. ὥστε 7, ἀλλοίωσις οὐδὲ μείωσίς ἐστιν" ἀφαιρεθέντος 

γὰρ γνώμονος ἀπὸ τοῦ τετραγώνου τὸ καταλειπόμενον τετράγωνον ἔμεινεν. ἃ (Marc. 217) 

10 ἐνδεῖξαι ἃ 12 εἰρημ.] ῥητόν a 13 περὶ] παρὰ F τοῖς δυσὶν ἅμα πληρώ- 

ματα (sic) C 15 εἶναι om. C 17 figuram ante ἔστω posui: post γνώμονα (p. 209,11) 

habet C: ante τετραγώνῳ (p. 202,10) cum tribus aliis figuris F: om. a 



PHILOPONI IN CATEGORIARUM ec. 14 [Arist. p. 15228. *1] 

χαὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ 

παράλληλος 

΄ 

^ 

τοῦ te W € 

10 à SB XU tet 

τὸν oua 

ράγωνον 
7 [4 

τοινὺν Ott 

' 

τὸ ὅλον frm γὰρ 
^ jn Ἰὰρ τὸ ἐν ΠΑ 

οὖσα χατὰ ποσόν. τὴν 

δῆλον ὡς ἄλλη ἐστὶν ἣ χατὰ ποι 
2 

xdi αὔξησιν. εἰ 

φϑορᾶν. 

Ρ- 1001 "Ecos: δ᾽ 

xa £xacca αἱ xat 

μείωσις, 

χασ 
- ^N ' 

"f 082 xXaàx4 
b] 

Ἷ 
ὃ C, γνώ 

τας YS 

τῆς a 
» 

ἤχϑω 
ὃ τετραγώνου γίνονται ἐντ 

τὴν διάμετρον. 

παραπληρώματα χαλεῖται. 

τετ 
tS 

οὐχ ἠλλοίωται ὃ 

χινήσει 
, 

ἔσει 
, - e ' , 5 

πον μεταβολῇ ἣ χατὰ τόπον ἡ 

y 

E 
ez, 

uy χαλεῖ ται. 

Rperigovay ὃ 

M τὸ τυχὸν σημεῖον τὸ 

β ὃ 
πλευρᾶς 

πλευρῶν γεγράφϑω 

ἀφῃρήσθω ἴση τῇ Y 7 

παράλληλος δποτέρα τῶν ἃ T: 
χ FK 

OS τεσσὰα 

tS 
, — 

τό τε E B ὃ x χαὶ 1 1T 

τῶν οὖν 
Mj — ΄ 

μετὰ τῶν δύο Bru 
[si ^N ΄ σ 

ἢ 0$ χατασχευή, ὅπως 
, ^r , 

τετραγώνῳ, δήλη. σχόπει 

OL τεὴν Een x nM υεῖζον ἐποίησα 

Lene 
, b ^N 5» 

ἐχεῖνο δὲ οὐχ aber 

Mi 

Aat 

^ , 
Ξ 
2 , ἀλλ᾿ ἔμεινε τὸ αὐτὸ 
z 

, ΄ e Y» 

μείωσις μήτε T, αὔξησις, χίνησις 

τοῦ τετραγώνου ἰδιότητα ἐχίνησε, 
/ * » e Ἁ /, 

χίνησις xat ἄλλη ἢ xaxà μείωσιν 
^N τος 

δὲ αὗται ἕτεραι, mo πολλῷ μᾶλλον χαὶ αἵ χατὰ γένεσιν χαὶ 

ἠρεμία ἐναντίον, 
μὲν φϑορά, | αὐξήσει 

ρ 

Φ 

ευία. 
^t v b. €- e , 

35 μάλιστα δὲ ἔοιχεν ἀντιχεῖσϑαι fj πρὸς τὸν ἐναντίον τόπον μετα- 
- 
I βολή;, otov 
ἘΝ ΕΞ e ε » e 

ἢ χκάτωϑεν ἣ ἄνω, τῇ ἄνωϑεν T, χάτω 
Νὺ ἣν hl /, τις 5 ΄ F -" - je. ΄ P. 

ὃν λοιπὸν τὸ τρίτον, ὧν εἰρήχαμεν, ζητεῖ ἐν τῷ περὶ χινήσεως λόγῳ, 

l τῆς] τῇ C τὸ (prius) om. a 

4 ante pr. ἡ add. xai F 

παραλλήλοις F 

" τῶν οὖν δύο] 

om. F 

τοῦ] τῆς F 

5 ἡ om. C 

Üv ἕν τῶν ἃ 

om. ἃ τὸ X τετράγωνον ἃ 

12 γέγονε τῷ a B y ὃ τετραγώνῳ (γὰρ om.) 

ΤΟΣ 17 

αὔξησις μήτε ἣ μείωσις coll. C 

Marc. 217: ἄλλο Ca: ἄλλη F 

τῇ ἁπλ. μὲν xw. a ἡ "psp. F 

ταῖς] τοῖς F 

24 μεταβολῇ --- τόπον F 

τοῦ] τὸ F τὸ αὐτὸ. 

93 αἱ xa9^ ἕχαστα om. F 

25 δὲ Marc. 217 

ἄνωϑεν Arist. τῇ δὲ 26 wai τῇ ἄνωϑεν Ε: 

9 ἀπ ἐπ᾿ Ὁ 

6 περὶ] παρὰ F 

8 οἷον 
τετραγώνῳ] τετράγωνον Εὶ 

11, 

. εἶδος Mare. 217: 

18 τὴν δὲ a 

20 xai αἱ om. C: 

ἐναντία Arist. 
9: 
20; 

(: 

9 7, om. CF 

ἤχϑω] διήχϑω Fa παράλληλον 

τὴν om. CF 

om. à 

12 ἐποίησα (ἐποίησε C) τὸ ὅλον om. 

ἠλλοίωσεν ἠλλοιώϑη ἃ 

αὐτὸ... τὸ εἶδος CFa ni 

at om. F v τῇ μὲν. χιν. 

ταῖς ---χάτω (26) om. ἃ 
o 

24 γένεσις μὲν φϑορᾶ αὔξησις μεϊώσει F 

om. CF xal ἡ 

9 
€ 03 

&, I5l: 
Ὁ 

S 

25 

τῇ] τὸ C 

C: 

19 ἄλλο (pr.1.) a ἄλλη ἡ 

C πρὸς) εἰς F 
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σι 

fte δὴ ποίῳ εἴδει χινήσεως ποῖον ἀντίκειται. χαὶ χοινῶς μέν, φησί, πάσῃ 151v 
uiy χινήσει ἠρεμία ἀντίχειται" εἰ γὰρ ἣ μὲν χίνησις μετάβασίς τίς ἐστι xal ὅ 

o^ 

' » lk 4 D N N 3. 3 y MY “ ΄ ed ' 
δὸς ἤτοι ἐξ ὄντων εἰς τὸ μὴ εἶναι xal ἔμπαλιν T, éx τοῦ δυνάμει εἰς τὸ 

y [0J 
, b - i , 5 , Ἃ 5 ^ “Ὁ e 5 ^ ie i 

pieta ἢ «mo T07T00 &t$ TOTOV T, ἅπὸ TOU Ἥττονος εἰς τὸ ξιφῶν XQ 

v 

(Qa ὧν 
-^ 3 M “Ὁ P, ied » χε Ν FUN - 5 Χ -€- », , 

μπαλιν ἢ ἀπὸ τοῦ τοιόνδε εἶναι ἐπὶ τὸ τοιόνδε, otov ἀπὸ λευχοῦ εἰς μέλαν, 
^ 

o2 Q^ 
o EO 

[0] EI S a cà Ὡς a c Da d SS Q^ a τὰ 
S: 

o X o εἰ ξ Dy zl Ὡς a zs ui τ 
zc) 
a [0] € EC .G L- 

^€ 

EJ go NS e b [0] - « S m c 

e co o2 
,F AZ , b] [4 ec , ^ , , ,F , e 

ἰιχώτερον δέ, φησίν, ἀντίχεινται αἱ ἀντιδιῃρημέναι ἀλλήλαις χινήσεις, ἢ 

"E (^ v γένεσις τῇ φϑορᾷ τῇ δὲ μειώσει f, αὔξησις τῇ δὲ κατὰ τόπον ἐξαι- 

ρέτως μὲν ἢ ἠρεμία ἀντίχειται, χαὶ εἰχότως, ἐπειδὴ xal μάλιστα αὕτη 
10 γνωριμωτέρα τῶν ἄλλων ἣ χίνησις xai ἐπὶ ταύτης μάλιστα ot πολλοὶ τὸ 15 

a 

τῆς χινήσεως φέρουσιν ὄνομα. ἔστι δὲ xol εἰδικώτερον ἀντιϑεῖναι ταύτῃ 
τῇ χινήσει αὐτὴν ἑαυτῇ, μερίζοντα αὐτὴν χατὰ τὰς διαφόρους τοῦ τόπου 
διαστάσεις, ὥστε ἀντιχεῖσϑαι τὴν μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω φορὰν τῇ ἐπὶ τὸ χάτω 

τὴν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθεν τῇ εἰς τὸ ὄπισϑεν τὴν δ᾽ εἰς τὰ δεξιὰ τῇ εἰς 20 

18 τὰ ἀριστερά. 

^ 

1507 Τῇ δὲ λοιπῇ τῶν ἀποδοθϑεισῶν χινήσεων οὐ ῥάδιον ἀπο- Ρ [| L| ΐ 

δοῦναι τί ποτέ ἐστιν ἐναντίον. 25 

Καὶ à» τῇ διαχρίσει τῶν χινήσεων αὕτη πάλιν ἣν f, ἀυφιβαλλομένη, 152r 

λέγω δὴ ἣ ἀλλοίωσις. χαὶ ταύτῃ τοίνυν, φησίν, ἀντιϑετέον τήν τε τοῦ ὅ 

90 ποιοῦ ἠρεμίαν, ὥσπερ χαὶ τῇ χατὰ τόπον, χαὶ τὴν εἰς τὸ ἐναντίον ποιὸν 

ὑεταβολήν, οἷον τὴν ἀπὸ λευχότητος εἰς μελανίαν μεταβολήν. 

Περὶ τοὺ ἔχειν. 

Ρ.180υ11 Τὸ δὲ ἔχειν κατὰ πλείονας τρόπους λέγεται. 

Τὸ ἔχειν φωνή ἐστιν ὁμώνυμος: οὐ μόνον γὰρ μίαν τῶν δέχα χατὴη- 
95 γοριῶν δηλοῖ ἀλλὰ χαὶ ἕτερα πλείονα" λεγόμεϑα γὰρ ἐπιστήμην ἔχειν χαὶ 25 

5 λ N [sd y 2 Rm ΄ ΦΧ ς Ὡς ἃν ΄ 

ἀρετὴν xal ὅσα ἄλλα ἀπαριϑμεῖται. χυρίως δὲ ἢ τοῦ ἔχειν χατηγορία 
οὐσίας δηλοῖ περὶ οὐσίαν περίϑεσιν, ὡς ὅταν λεγώμεϑα ἱμάτιον περι- 

2 ἡ ἠρεμία ἃ 4. 5 ἣ ἀπὸ τοῦ ἥττονος --- ἔμπαλιν ἃ: ἢ ἀπὸ ἣ (sic) C: om. F 
5 7 om. ἃ ἐπὶ] εἰς C post τὸ τοιόνδε add. εἶναι ἃ τοῦ λευχοῦ ἃ 

6 7j ἠρεμία (alt. 1.) Fa ἀντίχ.] ἐναντίον a  ἰδικώτερον F ὃ μὲν γὰρ ἃ 

post τόπον add. μεταβολὴ C 9 ἡ om. € 10 τῶν ἄλλων Twp. coll. a 

ll εἰδιχώτατον C: ἰδιχώτερον F 13. es O0 τῷ ἄνω F τῷ xd- 

τω FE 14 τὸ (ante ὄπ.) om. ἃ δ᾽ om. CF 14 et 15 τὰ (utrobique) om. Fa 

14 εἰς (ante τὰ ἄρ.) om. F 16 ἀντιδοῦ. F 90 ποιῶν (alt. 1.) € 21 οἷον 

scripsi: «ai libri 29 δὲ om. CF πλείους F 24 6p. ἐστι φωνή coll. ἃ 

27 διάϑεσιν Κα λέγωμεν C 
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χεῖσθαι T, δαχτύλιον ἢ ὑποδήματα. τὸ δὲ γυναῖχα ἔχειν ἢ ἀγρὸν ἤ τι 152r 

τοιοῦτον ἕτερόν τί ἐστιν. ἵνα οὖν μὴ ἐκ τῆς ὁμωνυμίας ἀπατώμεϑα, 
διήρϑρωσεν ἡμῖν ἐνταῦϑα ποσαχῶς τὸ ἔχειν. λέγεται. μήποτε δὲ ἐπειδὴ 80 

ἀνωτέρω εἰπὼν περὶ τῆς οὐσίας xol τοῦ ποσοῦ xai τοῦ πρός τι χαὶ τοῦ 152v 

5 ποιοῦ xoi τοῦ ποιεῖν xal πάσχειν τὸν περὶ τῶν λοιπῶν χατηγοριῶν παρ- 
χε λόγον ὡς σαφῆ, ὡρίσατο δὲ xal τὴν τοῦ ἔχειν χατηγορίαν οὐσίας 
λέγων εἶναι περὶ οὐσίαν περίϑεσιν, λέγεται δὲ καὶ xav! ἄλλους τρόπους 

A » ^ -Ὁ m 3 , 5 M 5 “Ὁ , A , 

τὸ ἔχειν, διὰ τοῦτο νῦν ἀναλαμβάνει τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον xal λέγει mo- 5 

σαχῶς ἔχειν τι λεγόμεϑα" λέγεται γάρ, φησί, τὸ ἔχειν ἢ χατὰ ποιότητα 
, Ἁ Y E MS EA ^ 2 , ^ M , [2 

10 (λεγόμεϑα γὰρ ἕξιν ἔχειν ἣ διάϑεσιν ἢ ἐπιστήμην), T, κατὰ ποσότητα, ὡς 
εἰ λέγοιτο τὸ ξύλον τρεῖς φέρε πήχεις ἔχειν. ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐν τῷ 10 

“Ὁ ^N Y e [τ , i , δ 

σώματι. xal περὶ τὸ σῶμα ὃξ ἔχειν λεγόμεϑα, ὡς ἱμάτιον T, τόπον ἣ 

τοσόνδε χρόνον. xol μόριον δὲ ἔχειν λεγόμεϑα, ὡς χεῖρα T, πόδα, xal 
ὡς χτῆμα, οἷον οἰχίαν. χαὶ ὡς ἐν ἀγγείῳ δὲ λέγεται τὸ ἔχειν, ὡς ὃ 

Ὑ τιν y M ? e M4 , 5 - 

15 χέραμος ἔχειν οἶνον λέγεται, xoi χαϑ' ὅσους ἄλλους τρόπους ἐγχωρεῖ 

τὸ ἔχειν λέγεσϑαι. ἔοιχε δέ, φησί, τὸ λέγειν γυναῖκα ἔχειν ἀλλοτριώ- 15 

τατον εἶναι τῶν τοῦ ἔχειν σημαινομένων: τὸ γὰρ γυναῖχα ἔχειν οὐδὲν 
ἕτερόν ἐστιν ἢ τὸ συνοιχεῖν γυναιχίί. ἀλλοτριώτατον δέ φησι, διότι 

οὐδὲν μᾶλλον ὃ ἀνὴρ λέγεται ἔχειν γυναῖκα ἢ fj γυνὴ ἄνδρα. ἀλλ᾽ ἔστι 
20 πρὸς τοῦτο εἰπεῖν ὅτι χαὶ ἐπὶ τῶν χτημάτων οὐ μόνον ἡμεῖς ἀγρὸν ἔχειν so 

λεγόμεϑα T, δοῦλον, ἀλλὰ xal 6 ἀγρὸς δεσπότην ἔχειν xai ὃ δοῦλος xol 
τὸ ἱμάτιον, καὶ ἐπὶ τῶν μερῶν χαὶ τοῦ ὅλου οὐ μόνον τὸ ὅλον μέρη ἔχειν, 
» ' M δὴ e , 

ἀλλὰ xai τὰ μέρη ὁλότητα. 

p.15»31 Ἴσως δ᾽ dv xai ἄλλοι τινὲς φανείησαν τοῦ ἔχειν τρό- 
35 ποι’ οἱ δὲ εἰωϑότες λέγεσϑαι σχεδὸν πάντες χατηρίϑμηται. 25 

Πάλιν δὲ μὴ ἐπαναπαύεσϑαι τοῖς αὐτοῦ λόγοις βουλόμενος ἡμᾶς φησιν 
er » * M » . ks - » , - eo ^A , Q/ 

ὅτι ἰσως μὲν xai ἀλλόυς εἶναι τοῦ ἔχειν τρόπους, ot γε μὴν εἰωϑότες 

λέγεσϑαι ἅπαντες ὕφ᾽ ἡμῶν ἠρίϑμηνται. 

1 ὑπόδημα F 2 τι om. F 3 μήποτε ---λεγόμεϑα (9) eicias ἐπειδὴ] ἄρα C 
4. ὃ τοῦ ποιοῦ xal τοῦ πρός τι coll. ἃ 9 τοῦ πάσχ. C 9. 6 ἀφῆχε C: ἐφῆχε F 

6 ὡρίσατο] error scriptoris (cf. p. 164,7) οὐσίαν C 8 αὐτῆς Fa 8. 9 ποσα- 

χῶς ---λεγόμεϑα)] τὸ ἔχειν χατὰ πολλοὺς τρόπους λέγειν εἰώϑαμεν a 9 ποιόν ἃ 

11 λέγοιτο] λέγοι €: λέγει F ante τὸ ξύλον add. τις ἃ ἔχειν φέρε πήχεις (num. 

corr.) coll. F ἔχει ἃ 12 ante περὶ add. τὰ C 14 post oix(av 

add. ἢ ἀγρόν a 60] xoci ὁ C: om. F 16 λέγειν in ras. F: post γυναῖχα 
coll. € 18 τὸ om. € 19 μᾶλλον] ἄλλο ἀλλ᾽ OC: ἄλλο F 21 λέγο- 
μεν CF ἔχειν Paris. 2051: ἔχει CFa 22 ἔχει ἃ 24 lemma 

recepi ex a: ante τὸ ἔχειν (p. 204,24) Aristotelis verbis ibi ad χατηρίϑμηνται continuatis 

habet C: om. F 24. 25 τρόποι τοῦ ἔχειν coll. C 25 ἅπαντες Arist. 

26 ἀναπαύεσϑαι C βουλ. ἡμᾶς) μετριάζων πρὸς ἡμᾶς à 21 an μὲν (ἐνδέχεται ν 

χαὶ ἄλλοι τοῦ ἔχειν εὑρεϑήσονται τρόποι C ἀλλ᾽ ot γε μήν φησιν εἰωϑ. C 
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I INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis. 

"Agáxtovy 65,15 
ἀβέβαιος γνῶσις 192,8 

ἀγαϑός. περὶ 

4,21 10,12 sq. 

τὸ ἀγαϑὸν διττόν, 

τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ τοῦ χαχοῦ 

τὸ χοσμιχὸν ἀγαϑόν 59,9 
“ * EJ [4 ΑἹ M 

τὸ μὲν καϑ' αὑτὸ τὸ 

πρὸς 
ἀντιδιαστολὴν τοῦ χαχοῦ λεγόμενον l0, 

Sl 101} 
, , - s bd * , 

παντῶς χαχὸν ἐστι, τῳ 6c χαχῳ οὐ παν- 

οὐσιωδῶς ὑπάρχον ϑεῷ .. τὸ δὲ .. 

πῷ μὲν ἀγαϑῶ τὸ ἀντιχείωενο: τῷ μὲν ἀγαύῳ τὸ ἀντιχείμενον 

τως τὸ ἀντιχείμενον ἀγαϑόν ἐστι 181,28 

χατὰ στέρησιν χαὶ ἕξιν ἐν χξινταῦ ἐπι 

ἀγγεῖον (τόπος περιφορητός) 32,20. 

ἀγγελιχός. ἀγγελιχὴ οὐσία 4926 

ἄγγελος angelus 30,4. 19 51,351 52,10 159,8 

(vide notam) 196,26 

ἀγνωσία 119,1. ὃ 

ἄγνωστος 19,18. 20. 23 31,29 167,25 

ἀγών. οἱ ἀγῶντες rhetorice 195,9. 11 

ἀδέσποτος δοῦλος 124,5. 8 

ἀδιάχριτος 13,8 

ἀδιάρϑρωτος. ἀδιαρϑρώτως 19,21. 92 

ἀδιάστατος 50,29 90,13 sq. 

90,13 91,7 sq. 
ἀδυναμία. δύναμις xal ἀδυναμία (εἶδος 

ποιότητος) 134,9 sq. 149,11 54. 

ἀεικίνητος 50,26. 21 ἀειχινήτως 50,28 

ἀήρ (στοιχεῖον) 65,25 153,28 154,22 

ἀϑάνατος ἡ ψυχή 126,24 sq. 
ἀϑετεῖν 193,31 

ἀϑρόος. ἀϑρόαν τὴν φύσιν ἐδηλῴσαμεν 14,9 

ἀϑρόως 6,13 

αἰγοκέρως. ὁ ἥλιος ἐν αἰγοχέρῳ γενόμενος 

128,5 

Comment. Arist. XIIT. 1 Philop. in Cat. 

ἀδιαστάτως 

J P342 t ^- c - 
τὴν δόξαν ὡς ψευδῆ 129,5 

αἱρεσιάρχης 1,20 2.1 

αἵρεσις 7) τῶν φιλοσόφων 1,8 λέγονται ἑἕπτα- 
χῶς 1,19 
2,8 

αἴσϑησις coll. τὸ αἰσϑητόν 118,27 121,21 
ἔνια αὐτῶν (τῶν ἀλόγων 

ὃ τῆς αἱρέσεως ἡγησάμενος 

ζῴων) χαὶ ὀξυ- 

τέρας ἡμῶν ἔχουσι τὰς αἰσϑήσεις 21,21 

opp. ἀπόδειξις 51,14 54. opp. νοῦς 133, 

28.29 αἰσϑήσει ὑποπίπτειν 133,28. πάϑος 

ἐμποιεῖν περὶ τὴν αἴσϑησιν τὴν ἡμετέραν 

194,18 sq. 

αἰσϑητήριον 90,9 

αἰσϑητικός. τὸ αἰσϑητικχόν (τὸ 

αἰσϑήσεως) 122,16 sq. 

μετέχον 

αἰσϑητός opp. ἀποδειχτός 51,18 sq. opp. 

γοητός 69,2 τὸ αἰσϑητόν coll. αἴσϑησις 

118,27 121,21 

αἰτία ἣ τῶν πάντων δημιουργός 5,35 

πάντων 6,7 128,11 

αἰτιατός 294,24 50,8 105,9 

αἴτιος opp. αἰτιατός 34,23 50,8 105,9 al. 

ἀκαίρως 69,8. 9 

ἀχαριαῖος. 

, πρώτη 

ἄκαιρος. 

τὸ ἀχαριαῖον νῦν 46,19 

ἀκαταληψία opp. χατάληψις 2,8. 22 sq. 

ἀκάτιον (πλοῖον ἄνευ πηδαλίου) 112,25 

ἀκίνητος 6,12 50,26. 27 166,10 

ἀχολασία opp. ἠλιϑιότης, σωφροσύνη 188,13 

ἀχολουϑεῖν logice 192,8 sq. 

ἀκολούϑησις. χατὰ τὴν τοῦ εἶναι ἀχολού- 

ϑησιν 192,5 sq. 

ἀκόλουϑος. ἀχολούϑως 24,35 25,2 

ἀχριβής. ἀκριβέστερος opp. ἐπιπολαιότερος 

14 
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ἀχριβολογεῖσθαι 111,8 199,21 al. 

ὄρνιϑες xat ἀχρίδες 19,9 

ἀχριβολογεῖσϑαι 

ἀχρίς. 

ἀκροαματικός. ἀχροαματιχὰ συγγράμματα 

(αὐτοπρόσωπα) 9 15. 2:11:-1Ὁ 

ἀκροατής 1,13 6,29 102,25 γνήσιοι ἀχροα- 

ταί 4,11 0,25 i 

ἀλήϑεια. περὶ τῆς ἀληϑείας χαὶ τοῦ Ψεύδους 

4,26sq. 10,12sq. ἀλήϑειαν ἢ ψεῦδος 
σημαίνειν 45,14 sq. 185,8 sq. ἡ ἀλήϑεια 

χαὶ τὸ ψεῦδος οὔτε ἐν τοῖς λόγοις ἐστὶ 

μόνοις οὔτε ἐν τοῖς πράγμασι μόνοις ἀλλ᾽ 

ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τῶν λόγων πρὸς τὰ πράγ- 

ματα 81,29 sq. 

ἀληϑὴς λόγος expl. 194,21 

ἀληϑινὸς ἄνθρωπος opp. γεγραμμένος 17,9. 

18 24,2 

ἀλλά. οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ xat 30,8 ἀλλ᾽ 

οὖν 80,2 119,11 190,124]. οὐ μᾶλλον .. 

ἀλλ ἤ 121,0. ἀλλ᾽ οὐδὲ μήν 200,2 ἀλλὰ 
δὴ καί 152,19 

ἀλλοιοῦν (ῥῆμα συνώνυμον) 23,23 ἀλλοι- 

οὔσϑαι 200,15 sq. τὸ ἀλλοιοῦν 201,92 

ἀλλοίωσις 817,27 ποιότητος χίνησις 199,6 

200,14 sq. παρέπεται ταῖς ἄλλαις κινή- 

σεσι 201,17 
ἄλλος. xav ἄλλο καὶ ἄλλο 19,12 20,29 

24,1 162,26 ἄλλως τε 16,6 33,20 34, 

l6 al. «ei ἄλλως 49,19 50,9 ἃ]. καὶ 

ἄλλως δὲ 49,16 
ἀλογία 61,6 

ἄλογος. ἄλογα ζῷα 31,21 

ἁλουργός 104,7 

ἅμα τῇ φύσει expl. 117,5 sq. περὶ τοῦ ἅμα 

195,5 τριττὴ τοῦ ἅμα διαφορά 195,11 

ἀμαϑία 119,1. 4 

ἁμαρτωλός 126,90 

ἀμεγέϑης (ὕλη) 65,11 

ἀμέλει exempli gratia 98,18 114,19 118,7 

saepius ἀμέλει γοῦν 143,15 

ἀμελετησία 142,1 

ἀμερής 46,26 41,3. 6 50,29 

ἀμέριστος 18,26 τὸ ἀμερίστως μεϑεχτόν 

18,25 

ἄμεσος. ἄμεσα ἐναντία 29,29 sq. 112,13sq. 

ἀμέσως 29,92 

ἀμετάβλητος 185,17 184,5 

ἀμεταφόρητος 32,21 

dp. ecpta opp. συμμετρία 188,8 sq. 190,31.32 

ἀμίαντον 139,13 

ἀμοιβή 126,29 

ἀμυδρός. ἀμυδρὰ γνῶσις 132,8 

I INDEX 

ἀμύητος γεωμετρίας 84,10 

ἀμφίβολος. τὸ ἀμφίβολον opp. τὸ ὁμολο- 

γούμενον 107,27 118,6 

ἀμφιεννύναι. ἀμφιεννὺς τῶν πραγμάτων 

τὸ σεμνὸν τῇ ἀσαφείᾳ 0,27 

ἄν in irreali modo positum modo omissum 

14,2 19,80 25,18 26,35 29,19 al. in po- 
tentiali om. 153,29 iuxta coniunct. om. 

17,28 
ἀνάβασις dist. κατάβασις 14,20 15,5. 9 
» , ἀνάγκη πᾶσα 85,21. 30 al. 

ἀναχάμπτειν 89,4.5 

ἀνακάμψφις syn. ἀντιστροφή 106,19 

ἀνάχλισις 100,26 εἶδος ϑέσεως 107,5. dist. 

ἀναχεχλίσϑαι 107,8 54. 

ἀναλαμβάνειν convalescere 29,29 

ἀνάληψις ἡ ἐκ νόσου 29,21. 30 

ἀναλογεῖν 82,0 

ἀναλογία 59,9 60,6 61,23 62,9. χατὰ ἀνα- 

λογίαν 16,29 17,14 sq. 22,2 41,23 ἐξ 
ἀναλογίας 42,4 ἀναλογίᾳ 42,9 

ἀνάλογος. τὸ ἀνάλογον 11,15 

ἀνάλυσις. xarà ἀνάλυσιν 85,85 

ἀναμάρτητος 171,14 

ἀνάνετος 159,22 

ἀνανεύειν Opp. χατανεύειν 2,14 

ἀνάπλασμια τῆς ἡμετέρας διανοίας 103,19 
ἀναπολόγητος 129,20 

ἀναρριπίξειν 95,94. 96,1 

ἀνατολή. τὴν ἀπ᾽ ἀνατολῶν (χίνησιν) 80,6 

ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ ἀνατολάς 80,18 πρὸς 
ἀνατολάς 218,12.10 

ἀνατολικχός. ἀνατολιχώτερος 118,17 

ἀναφέρειν 94,17 sq. 

ἀναφορά 94,19 

ἀνδρεία opp. δειλία, ϑρασύτης 188,14 

ἀνείδεος (ὕλη) 65,12 83,15 

ἀνελλιπής. ἀνελλιπῶς 129,25 

ἀνενδεής 160,10 

ἀνενέργητος 145,21 

ἀνεπαχϑής. ἀνεπαχϑῶς 105,18 

ἀνεπίδεχτος 90,9 80,12 160,29. 30 

ἀνεπιστήμων 193,23 

ἀνεπίστρεπτος 141,94 

ἀνεπίτατος 159,22 

ἄνϑρωπος def. ζῷον λογικὸν ϑνητόν 14,8 
19,14 τὸ,9 4]. ἀληϑινός — γεγραμμένος 
17,9. 13 

ἀνίεσϑαι opp. ἐπιτείνεσϑαι 159,23 

ἄνισος. οὐ τὸ ἄνισον μᾶλλον xal ἧττον 

λέγεται 110,25 sq. cet. vide ἔσος. 

ἀνιέναι. 



VERBORUM 

ἄνοια Opp. φρόνησις, πανουργία 188,15 
ἀνομιοιομερής. μέρη ἀνομοιομερῆ 54,10 
ἀνόμοιος. ἀνομοίως ὡμοιῶσθαι 52,5 

ἀντερείδειν. 

104,35 
ἀντί. τὸ ἀντὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὸ ἴσον 

σημαίνει 111,30 

ἀντιάνειρα ἡ ἰσουμένη ἀνδράσι 111,21 

ἀντιδιαιρεῖν 199,12 ἀντιδιῃρημένα ἀλλή- 

λοις 41,3. 19 204,7 

ἀντιδιαστέλλειν 31,8. ἀντιδιαστέλλεσϑαι 

18,11. 18 19,10 135,12. 13 143,5. 1 

ἀντιδιαστολή 18,7. 20 149,9 πρὸς ἀντι- 

διαστολὴν λέγεσθαι 52,14 sq. 11,3 

ἀντίϑεος expl. ἰσόϑεος 111,20 

ἀντίϑεσις 169,4 sq. 

ἀντιχεῖσϑαι. τῶν ἀντιχειμένων ἡ αὐτή 

ἐστιν ἐπιστήμη 14,50 τῶν διαιρέσεων εἰς 

τὰ ἀντιχείμενα γινομένων αἱ μέν εἰσι 

φυχταὶ αἱ δὲ ἄφυχτοι 29,20 54. 

ἀντιχειμένων 101,18 τὰ ἀντιχείμενα τε- 

τραχῶς ἀντίχειται 108,19 

τέσσαρα τὰ εἴδη 108,10 

169,4 

ἀντιχινεῖν 109,31 

ἀντιπαράστασις 81,9 82,6 94,9 96,24. 25 

98,2 expl. 81,10 

ἀντιπεπονθότως 119,10 

ἀντιπρόσωπος 118,12 

ἀντιστρέφειν 62,19. 20 105,21. 192,5 al. 

πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεσθαι expl. 111, 

13 sq. 

ἀντιστροφή 105,28 sq. expl. 111,14. 19 

ἀντίφασις. αἱ xarà ἀντίφασιν (διαιρέσεις) 

29,22 30,5. 26 
ἀντίχειρ (ὁ μέγας δάκτυλος) 111,21 

ἀντωνυμία 185,14. 16 

ἀνυπόϑετος φιλοσοφία 141,8 

ἀνυπόστατος 28,20 

ἄνω. τὸ ἄνω χαὶ τὸ χάτω 99,20 εἴδη 

τόπου 164,25 204,138 οὐχ ἔστιν ἐν τῇ 

φύσει τῶν ὄντων 99,24 sq. 

ἀνω φερής 128,7 

ἀξία. ἀξίαν προσφέρειν τινί 52,32. τὸ xac 
ἀξίαν 127,2.3 128,18sq. τὸ τῇ ἀξίᾳ 

πρότερον 191,22 193,29 

ἀξίωμα 140,15 

ἄορ ξίφος σπάϑη (τῷ πράγματι ταὐτά) 15,2 
189.29 

ἀοριστία τοῦ ῥήματος 26,19 90,18 

ἀόριστος. ἀόριστον ποσόν 95,8sq. ἀοριστό- 

τὰ ἀντερείδοντα ἄλληλα ξύλα 

περὶ τῶν 

τί δή ποτε 

αἰτία τῆς τάξεως 

ἀπόφασις 211 

τερος 90,14.21] ἀορίστως 26,96 

ὡρισμένως 131,9 sq. 

ἀπαγγελία 1,12 

ἀπαγωγὴ ἡ εἰς ἀδύνατον 97,16 ἡ εἰς ἄτοπον 
expl. 126,18 

ἀπαϑὴς χριτής 0,99 

opp. 

ἀπάντησις 190,2 

ἀπαράλλαχτος. ἀπαραλλάχτως 159,9 160, 
2. 8 sq. 

ἀπαρέμφατος. cà ἀπαρέμφατα ῥήματα 165, 

25.29 185,11 

ἀπαρτᾶν. ἀπηρτημένος 168,5 

ἀπαρτίζειν. ἀπηρτισμένον ἔχειν τὸν λόγον 

τῆς φύσεως 190,25 

ἀπειροδύναμος 50,90 51,12 

ἄπειρος opp. πεπερασμένος 51,1 sq. 

ἀπευϑύνειν πρὸς τὸν σχοπόν 1,6 

ἀπλανὴς σφαῖρα 88,21. 27. 29 ἡ ἀπλανής 
80,11 

ἀπλατήῆς. μῆκος ἀπλατές 85,2. 13 

ἁπλότης opp. σύνϑεσις 26,30 

ἁπλοῦς opp. σύνϑετος 9,54 sq. 26,17 sq. 43, 

llsq. ἁπλῇ οὐσία 49,23 

λέγεται τριχῶς 31,12 

125,3 al. 

ἀπόγειον 80,9 

ἀπογίνεσϑαι opp. γίνεσϑαι 2,13 64,932 opp. 

προσγίνεσϑαι 12,2 
ἀποδειχτικὸς συλλογισμός 4,91 10,21 ἀπο- 

δειχτιχὸν ἐπιχείρημα 4,21 ἀποδειχτιχὴ 

μέϑοδος 5,22. 82 ἐπιστήμη 192,21 

δειχτικῶς 5,90 

ἀποδειχτός opp. αἰσϑητός 51,15 sq. 

ἀπόδειξις 4,90 sq. 10,19 sq. opp. αἴσϑησις 

51,15 sq. 

68,9 
» ^ NL 
ἀποοιόοναι. 

τὸ ἁπλῶς 
€ ς - v 

ὃ ἁπλῶς ἄνϑρωπος 

ἀπο- 

éx τῶν ὁρισμῶν αἱ ἀποδείξεις 

ἀποδώσειεν 99,24 

ἀποδοκιμάξειν 161,6. 8 

ἄποιος. ἄποιον σῶμα 65,19 sq. 

ἀποχαϑιστάναι. ἀποχαϑίστασϑαι 111,18 

ῥᾳδίως 136,33 137,2 

ἀποχατάστασις 86,18 95,1. 111,16 

ἀποχρίνεσθαι. ἀποχριϑέντες 59,22. 25 

ἀπολύειν. ἀπολελυμένος 53,2 122,26 

ἀπορία ἀρχή ἐστιν εὐπορίας 199,1 

ἀποσημειοῦσθα: 8,29 4,1 sq. 

ἀποτείνειν. ἐπιφάνεια ἀποτεταμένη 90,2 

ἀποτέλεσμα 5,91 

ἀποτερματίζειν 84,20 
ἄπους. ἄποδα σχεύη, ζῷα 41,24. 20 

ἀπόφασις καὶ χατάφασις 4ῦ, 1084ᾳ. ὑπὸ 

145 



212 ἀπρονόητος 

ποίαν χατηγορίαν ἀναχτέον 48,8. ἀπόφασις 

ἀτιμοτέρα καταφάσεως 51,25. τὰ ὡς κατά- 

φασις καὶ ἀπόφασις ἀντιχείμενα 168,14 sq. 

ἀπρονόητος 127,11 

ἄπταιστος χανών 4,395 ὕλη 10,26 

182.9 ἐπιστήμη 140,23 141,8 τὸ ἄπται- 

στον 40,11 

ἄρα. εἰ ἄρα 56,25 18,10 82,22 al. 

ἄρα 194,25 

ἀραρίσκειν. ἀραρυῖα (ὕλη) 10,217 

ἄργος dist. ἀργός 15,18 sq. 

ἀρέσκεσϑαι τῷ δόγματι 50,14. 22 

γνῶσις 

εἰ μὴ 

ἀρέσκειν. 
ἀρεταῖος οὐ λέγεται ὁ ἀρετῆς μετέχων, ἀλλὰ 

σπουδαῖος 56,28 

ἀρετή 95,0 Opp. χα- 

χία 188,9 χατ᾽ ἀρετὴν ζῆν opp. κατὰ 

τὰ πάϑη 2,28 ζωή 9,8 

ἀρεταὶ φυσιχαί, ἠϑικαί, πολι- 

ἡ ὄντως ἀρετή 5,28 

σύμπτωμα τῆς 

ἀρετῆς 9,9 

τιχαί, καϑαρτιχαί, ϑεωρητιχαί 141,25 sq. 

ἄρϑρον 43,18 κατ᾽ ἄρϑρα 28,12 

ἀριϑμός 28,0. 8 def. 179,15 
ρισμένον 88,11 διττός, ὁ μὲν ἐν τῇ ψυχῇ 

hi 

ποσὸν διω- 

ς .. 6 δὲ ἐν τοῖς ἀριϑμητοῖς 89,10 ἄρτιος 

χαὶ περιττός 29,50 119,11 5ᾳ. τῷ ἀριϑμῷ 

ἕν 88,1 189,27 
ἀριστερός. ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἄρχεσθαι 

89,6 
164,25 ἡ εἰς xà ἀριστερὰ φορά 204,14. 15 

τὸ δεξιὸν τὸ ἀριστερόν (εἴδη τόπου) 

ἀρχεῖν. ἠρκέσϑη ποιῆσαι 60,18 

ἀρνητιχός. 

ἀρσενικχός 15,20. 25 

ἀρνητιχὸν μόριον 46,5. 11 

ἄρτιος. τὸ περιττὸν xal τὸ ἄρτιον (οὐχ 

ἔστιν ἐναντία) 29,90 

19;173,12 sq. 

ἄρτος opp. τὰ ὄψα 18,21. 22 

ἀρχή. ἀρχαὶ τῆς μεϑόδου 95,8.98 

πιστοι 141,1.10.18 μία πάντων ἀρχή 

9,95 0,1.12.14 μεταβλητική 23,26. 28 

ἀσάφεια 1,12 6,22 

ἄμεσα ἐναντία 112, 

, , 

αὐτο- 

ἄσημος opp. σημαντικός 9,21 26,4 

τὸ ἄσοφον 119,1 180,12 

ἀστήρ col. μύρμηξ 61,14 

ἀστράπτει (sc. Ζεύς) 20,10 

ἀσυμιμιετρία syn. ἀμετρία 188,0. 8 

ἀσυνήϑης 29,4 

ἀσύνοπτος 136,21 

ἀσύστατος. ἀσύστατοι συζυγίαι 124,30 

ἄσχετος 52,19 169,13 ἀσχέτως 21,2.8 

ἀσχημιάτιστος ὕλη 65,11 83,15 

ἀσχοληϑείς 142,6 

οὐσία 6,17 94,29 50, 

ἄσοφος. 

ἀστράπτειν. 

ἀσχολεῖν. 

ἀσώματος ἀρχή 6,1 

I INDEX 

28sq. ὕλη 65,10 83,15 ψυχή 189,25 
τὰ ἀσώματα ἐχπέφευγε πᾶσαν αἴσϑησιν 

121,00 ἀσωμάτως 36,9 

ἀτάραχος 93,2 

ἀτελής. τὰ ἀτελέστερα opp. τὰ τελειότερα 

21:0] 
ἄτεχνος ῥήτωρ 195,10 

ἄτομος. τὰ ἄτομα 94,20 87,10 sq. 

γένη xai εἴδη 53,90 sq. 

εἶναι ὁρισμὸν μηδ᾽ ἀπόδειξιν 61,95 
μὸν ποσόν 95,22 96,10 

ἀτοπία 129,18. 20 130,2 
augmentum omissum: ἐχβεβήχει 125,24 

αὐθυπόστατος 20,11 46,16 49,19 53,9 

αὔξησις opp. μείωσις 87,21 

μείωσις (τῆς ποσότητης κίνησις) 199,6 

200,1 201,6 sq. 
αὐτοχίνητος 50,26 156,10 

^ 5. , 9. a - 

τὸ αὐτόματον dist. τὸ τυχαῖον 

opp. 

τῶν ἀτόμων μὴ 

ἄτο- 

αὔξησις καὶ 

αὐτόματος. 

121,14 sq. 

αὐτόϊπιστος. ἀρχαὶ αὐτόπιστοι 141,7. 10. 18 

αὐτοπρόσωπα (συγγράμ- 

ματα), ἃ καὶ ἀχροαματιχὰ χαλεῖται 3,15 

4,11. 12 

αὐτός. χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχειν 

34,23 40,12 ταὐτὸν τῷ γένει, εἴδει, 

ἀριϑμιῷ 189,18 sq. αὐτὸ xag" ἑαυτό 94, 
16 sq. 188,24 al. 

αὐτοφρόνησις 146,1 

ἐκ ταὐτομάτου 121,12 sq. 

αὐτοπρόσωπος. 

ἀφανισμός 200,5 

ἀφορίζειν 13,5. 95, 12 sq. 

ποσόν 94,1 95,21 φύσις ἀφωρισμένη 108, 

ll ἀφωρισμένως syn. ὡρισμένως 132,2 

172,18 183,6 al. 

ἄφυκτος διαίρεσις 29,2] sq. 

ἀφώτιστος 118,12. 17 

ἀχώριστος 5,6 ἀχώριστα συμβεβηχότα 35,11 

ἄψυχος. τὰ ἄψυχα 136,1 137,20 

ἀφωρισμένον 

Βάϑος. ἡ κατὰ βάϑος διαίρεσις 60.322 παρα- 

βολή τό,10 διὰ βάϑους χωρεῖν [90, 

23 sq. 

βάναυσος τέχνη 141,1. 22 

βαρὺς ἄνθρωπος 20,8.9 
βέβηλος 6,27 

βιβλιοϑήκη 7) μεγάλη 1,21 

βίος dist. βιός 15,22 

βιοῦν. ἐξέτασις τῶν βεβιωμένων 127, 1. 9 

128,17 



VERBORUM 

βόρειος. ἀπὸ τῶν νοτίων ἐπὶ τὰ βόρεια 

(μετάβασις) 80,8 

βουλή dist. βούλησις 145,25. 80 

βούλησις opp. δύναμις 140,18 54ᾳ. expl. 

ϑέλημα dist. βουλή 145,25 ἔνδεια φρο- 

νήσεως 145,21 

βροντᾶν. βροντᾷ (se. Ζεύς) 26,16 

βροτός syn. ἄνϑρωπος 116,19 

Γαληνός coni. ἀτάραχος 8,2 
γέ (partieula eausalis) 197,25 

τὰ ἐν γενέσει wol φϑορᾷ 6,4.9 

7| γένεσις 

γένεσις. 

τὸ ἐν γενέσει ἀγαϑόν 11|, 14 

xai φϑορά (τῆς οὐσίας χίνησις) 199,5. 12 

expl. 199,18 sq. 

γενετή. ἐκ γενετῆς 147,11. 28 151,4 

γενικός Opp. εἰδιχός 135,11. 10. γενικώτατα 

γένη 12,21 sq. 19,25 33,1.2 40,4 63,14 

143,14 191,6 

γένος opp. διαφοραί 19,26 32,5 def. 67,24 

γένη τὰ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς x«i ὑστερογενῇ 

syn. ἐννοηματιχά 9,6 sq. γενικώτατον 

63,14 γενικώτατα — ὑπάλληλα 12,20 sq. 

143,14. 16. 191,6. 7 ὑπάλληλα — ἕτερα 

40,5 sq. ὡς γένος εἰς εἴδη διαιρεῖϑαι 52,19 
γένη καὶ εἴδη (δεύτεραι οὐσίαι) opp. τὰ 
ἄτομα 90,9 sq. dist. συμβεβηχότα 56,16 

μᾶλλον οὐσία τὸ εἶδος τοῦ γένους 59,6 

ταὐτὸν γένει 97,18. 189,18sq. 

γεωμέτρης. οἱ γεωμέτραι 18,9 

193,3 202,12 al. 
γεωμετριχός. γεωμετριχὴ διδασχαλία 14,26 

γῆ (στοιχεῖον) 65,24 154,21 

ἐπέχει πρὸς τὸ πᾶν 99,27 100,24 

γηγενὴς μῦς 14,98 

γίνεσϑαι xol ἀπογίνεσϑαι 2,19 64,32. ὁ 
. μόνου γίνεται τοῦ τὴν τῶν 

120,9 

, 2124 

χέντρου AoTOY 

φιλόσοφος. 

πραγμάτων παραστῆσαι φύσιν 6,19 

γνήσιος. γνήσιοι ἀκροαταί Δ Ὁ 5. «εἰ 

γνήσιον τὸ βιβλίον 1,8. 16 12,94 

γνώμων expl. 202,12 

γνῶσις διττή (νοερά — διανοητιχή) 111,8 

γοῦν. xai γοῦν 120,26 

γραμματικός. οἱ γραμματιχοί 16,9 

γραμμή 13,11 84.8 ἔγραψε (Ap.) καὶ γραμ- 
μάς τινας 8.6 μῆχος ἀπλατές 85,2 152, 

0. 8 ποσοῦ εἶδος 84,8 88,25 90,11 

πύλη ---χεκλασμένη 155,11 εὐϑεῖα dist. 

περιφερής 155,15 

χαρ.- 

διαρϑροῦν 219 

χλιτὸν τύπον 

10,90 γεγραμμένος ἄνϑρωπος 17,19 γε- 

γράφηχε 9,24 

γυμνὸς σώματος 9,31 14.2 

γωνία ὀρϑή, ὀξεῖα, ἀμβλεῖα expl. 120,11 sq. 

γράφειν τὸν Opüóv Tj τὸν 

Δεικτός. δεικτὸν εἶναι expl. ὑποπίπτειν τῇ 

αἰσϑήσει 88,21. 27 sq. 

δεῖν. δέον (80. ἐστῇ 5,22 15,21 21: 

(fere ubique) 29,8 sq. i 

δεχτιχός 65,19 al. 

δεξαμενή 202,6 

δεξιός. ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἄρχεσθαι 89,5 τὸ 

δεξιόν (εἶδος τόπου) 1064,25 

δεξιὰ φορά 204,15 

εὐτερος. δευτέρως opp. πρώτως 116,20 

ῆ δῆλον adverbii loco (an δηλονότι) 

€ , uU 

ἡ εἰς τὰ 

ὃ 

δῆλος. 

149,1 

δηλωτιχός 15,10 185,15 al. 

δημιουργός 25,95 

διάγραμμα. διαγράμματα αὐτὰ τὰ ϑεωρή- 

ματα (ot γεωμέτραι καλοῦσι) 193,5 

διαγώνιος. διαγώνιοι συζυγίαι 125,2 

διάϑεσις. ἕξις χαὶ διάϑεσις 134,9 

ἕξις 19.1.9 

dist. 

διαιρεῖν. διῃρημένος opp. ἡνωμένος 84,7 

διαίρεσις τῶν ᾿Δριστοτελικῶν συγγραμμάτων 
19. 9:8156: 

29,20 84. τρεῖς τρόποι διαιρέσεως 52,19 sq. 

φυχταί --- ἄφυχτοι διαιρέσεις 

διαιρετικός. διαιρετιχαὶ διαφοραί 40,8 sq. 

διακόπτειν τὴν συνέχειαν 13,12. 18 184,12 

ϑανάτῳ διαχοπῆναι 184,14 

διάκρισις 4,90 πρὸς διάχρισιν 4,32 10,22 sq. 
b διακριτικός 2,26 4.00 χανών 40,5 

διαλεχτιχός. διαλεχτιχὴ μέθοδος 8,12. 13 

διαλογικχός. διαλογιχὰ συγγράμματα (ἐξω- 

τεριχά) 9,15. 16 4,10. 18. 15 

διάμετρος 202,18 sq. ἡ κατὰ διάμετρον 

διάστασις 99,26 100,19 118,18 τὰ πᾶσαν 

τὴν διάμετρον διεστηχότα 100,0 ἐχ δια- 

μέτρου 103,31 

διανοεῖσϑαι opp. νοεῖν syn. δοξάζειν 111,11] 
, 

διάνοια. κατὰ διάνοιαν syn. χατὰ προαί- 

ρεσιν 106,24 21,16 sq. 

διανοητικός. διανοητιχὴ γνῶσις opp. νοερά 

syn. δόξα 171,10 
^ n ^ D 3 T o 
διανοητός. διανοητὴ οὐσία 51,15 

διαρϑροῦν. 
μένως 40,0 

διηρϑρωμένος 108,2 διηρϑρω- 



ὃ 

σις 165,6 sq. αἱ τρεῖς διαστάσε 
8 89,16 84,11 165,3 

διαστατός (τριχῇ) 65,94 83,15 

διατονιχὸν χροῦμα 113,28 

te 65, 

^ , 

Ootatovtzosc. 

διαφέρειν. οὐδὲν ἡμῖν διοίσει 15,1 

συστατιχαὶ διαφοραί 

: dist. διαιρετιχαί 40,8 sq. 

coll. οὐσία 64,10 «pt 

pde EE εἴδη 64.23 

ττά clot τῶν Ota- 
, 

οὐσίαι εἰσίν 66,13 

ἁπλαῖ οὐσίαι 61,14 χυρίως οὐσίαι 69,7 

διεισδύνειν ἜΝ 90 sq. διεισδῦναι 35,30 

διείσδυσις 35,33 

ori quip 93,8. 11 

διχαιοσύνη opp. πλεονεξία, μειονεξία 188, 
3- Ll 

ótz ato cf, 

126,21 

διχαστήριον. 

ρίαι 12,18 

ιορίζειν. διωρισμένον ποσόν 41,5 84,5. 9 

ds 85,10 sq. 

. ὅτι d 9 

ζειν 108,3 

ξ ἐς ποὺν rs 41,25 

ριον. τὰ ὑπὸ γῆν διχαιωτήρια 

αἱ ἐν διχαστηρίοις χατηγο- 

o» o? OQ)? O» c» 

o 7c ce 
- Φι ὁ 
Éou'o T" ve eg 8 

Ε: 

o ec o2 c 41 

δόκησις. τὴν οἷον δόκησιν (ὑπόληψιν) 132,8 

δόξα opp. νοερὰ γνῶσις 171,10 

δοξάζειν (ὀρϑῶς — ψευδῶς) 81,6.7 opp. 
νοεῖν 111.11 

δοῦλος ἀδέσποτος 194.5. 8 

δρομεύς dist. δρομιχός 143,24 

143, 19 sq. 157, 1.12. ὃρομιχὴ 
^ , 

ópop.tx óc I 

οα, , 

δύν ποιότητος) apte χαὶ ἀδυναμία (εἶδος 

194,9 143,11 i δύναμις τριχῶς 144,18 

δυνάμει Opp. ἐνεργείᾳ 90,16. 21 expl. 
123,12 143,24 al. 
ἐπὶ τὸ 

ὁδὸς ἀπὸ τοῦ δυνάμει 

ἐνεργείᾳ (ἡ κίνησις) 87,22 166,6 
204,39 δύναμις opp. βούλησις 145,13 sq. 

τος 124,19 sq. 

μάς 118,11. 18 
vepog 118,11 

: 
δυσαπόβλ 

δυσμή. Ae 
Ξ 

δυτιχός. δυτιχώ 

Εὰν --- πεποίωται (Ὁ) 142,94 

ἑαυτοῦ. xa) ἑαυτὰ ὑφεστάναι 163,11 al. 
χκαϑ' αὑτό loco adverbii 49,16. 17 113, 
4. 8534. διττόν 113,6 

(sie ubique) 6,5. 6 
ἀνάγομεν &qucobc 

I INDEX 

ἐγείρειν τοίχους 11,14 

ἐγκαϑείργειν. ἐγχαϑειργμένος 9,23 

ἐγκολάπτειν 33,25 

εἰ cum coniunctivo 15,15. 17 184,13. 14 εἰ 

ἄρα 96,25 18,10 82,22 90,6al. εἰ μὴ 

ἄρα 184,18 εἰ μή τι 187,10 193,22 

εἰδιχ ός opp. γενιχός 135,12. 13. εἰδιχώτα- 

τον εἶδος 33,1.2 143,15 196,26 197,2 al. 

εἰδικ τερον 204,7 sq. 

εἰδοποιεῖν 195,25 190,90 εἰδοπεποιημένος 
180,5 199,14 

εἰδοποιὸς διαφορά 42,1 149,17. 20 

εἶδος τῆς ζωῆς 2,5 opp. γένος 12,21 def, 

67,21 εἰδιχώτατον 89,1. 2 60,98 ὑπαλ- 

ληλα εἴδη 60,27 opp. ὕλη et τὸ συναμ.- 

φότερον 22,21 sq. 48,9 49,27 

χοινωνίας ἐστὶν αἰτία τὸ δὲ clóoc διαφορᾶς 

29,0. 1 εἶδος x«i ὑπόστασις 102,18 τὸ 

ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ 94,8 τῷ εἴδει (ἕτερα) 

expl. 41,22 sq. (ταὐτόν) 189,21 sq. κατ᾽ 

εἶδος syn. xa^ οὐσίαν 42,9 155,15 sq. 

εἰλιχρινής 19,0 161,16 

τὸ εἶναι ἔχειν ἔν τινι 2,12. 18 9,95 

15,8 τὰ ὄντα 

τῶν χατηγοριῶν ὁμωνύμως 

οὐχ ὡς γένος 98,19 

[4 * " 

ἡ μὲν ὕλη 

εἶναι. 

τὸ εἶναι σίτῳ, σπέρματι al. 

2,9 «6 6v 

χατηγορεῖται 15,9 

ὄντως 5,28 

εἴπερ dpa 42,5 119,24 

εἴρειν λόγον 27,13 195,24 

εἷς. μία xal μόνη χίνησις 6,11 τὸ ἕν λέγεται 

τριχῶς 91,11 εἷς xai ὁ αὐτός 11,28 sq. 

τὶ ἕν xdi τὸ αὐτό 189,17 sq. 

εἰσάγειν. οἱ εἰσαγόμενοι 50,11 159,19 

πρττ τ: εἰσαγωγιχὸν βιβλίον 199,20 

εἴτε. οὐχ ἐσημήναμεν εἴτε λογιχὸν εἴτε ἄλογον 

χαὶ εἴτε ϑνητὸν εἴτε ἀϑάνατον (sc. ἐστῇ 

59,24 
ἕκαστος. ἕχαστον 

πρὸς ἄλληλα 90,11 
28 58,11 

τῶν μορίων συνάπτει 

τὰ χαϑ᾽ ἕχαστον 84, 

ἐχεῖσε (sensu ἐχεῖ) 198,17 

ἐκχρίνειν 11,28 18,28 

Exe εἰψις (σελήνης) 80,11 118,8 123,90 

ἑκούσιος. ἑχουσίως 6,21 

ἐκπτύειν. ἐχπτύεσϑαι syn. ῥᾳδίως ἀπο- 
χαϑίστασϑαι 136,93 

ἔκστασις 151,4. 9 

νόσος ἑχτιχή 134,30 
ἔχτισις 126,99 

ἐχτρέπειν. ἐχτρέπεσϑαι 13,12 

ἐκτροπή 188,15 



VERBORUM 

ἐλάτης. ὃ ἐλάτης dist. ἡ ἐλάτη 15,24. 51 
ἐλεγχτιχός. τὸ ἐλεγχτικόν 2,25 

ἐλλείπειν opp. πλεονάζειν 80,7 sq. 35,10 

190,27 191,5 
ἔλλειψις opp. ὑπεροχή 105,9 ὑπερβολή 

191,9 
ἐλπίς. xat! ἐλπίδα (ὁμώνυμα) 106,20. 28 

22,8 
ἔμμεσος. ἔμμεσα ἐναντία 29,23 sq. 172, 

14 sq. 

ἔμπροσϑεν. τὸ ἔμπροσϑεν τὸ ὄπισϑεν (εἴδη 
τόπου) 164,25 ἡ εἰς τὸ ἔμπροσθεν (φορὰ) 

τῇ εἰς τὸ ὄπισϑεν (ἀντίχειται) 204,14 

ἐμφιλόσοφος. ἐμφιλοσόφως 1932,23 

ἔμψυχος. ἔμψυχον σῶμα 121,24 854. τὰ 
ἔμψυχα 135,16. 18 197,21 

ἐν. λέγεται τὸ ἔν τινι ἑνδεχαχῶς 92,0 68, 

14 69,14 
ἐναντίος. τῶν ἐναντίων τὸ αὐτό ἐστι γένος 

48,12 158,10 191.10 τὸ μηδὲν ἐναντίον 

εἶναι τῇ οὐσίᾳ 14,14 τῷ ποσῷ 94,1 τὰ 

ἐναντία expl. 14,2ω2 96,90 def. 99,22 

dist. τὰ πρός τι 108,25 171,18sq. τῶν 

ἐναντίων εἶναι δεχτιχόν 00,29 54. τὰ ὡς 

ἐναντία ἀντιχείμενα 168,14, 25 sq. τῶν 

ἐναντίων τὰ μὲν ἄμεσα .. τὰ δὲ ἔμμεσα 

29,22 172,13 τὰ κυρίως ἐναντία πάντα 

ἐστὶν ἔμμεσα 29,99 τὰ μὲν ἁπλᾶ .. τὰ 

δὲ χατὰ συμπλοχὴν τῶν ὑποχειμένων ϑεω- 

ρεῖται 189,6 

ἐνάργεια 63,32 al. 

ἐναργής 50,11 57,16. 27 
ἐνάρετος (οὐ λέγεται) 25,612 157,16 

ἔνδεια opp. ὑπερβολή 188,4 sq. 

ἐνδειχνύναι. ἐνδείξασθαι 19,15 

ἐνδιάϑετος λόγος 90,9 

ἐνέργεια 15,10 opp. πάϑος 20,8 sq. προ- 

βολὴ τῆς ἕξεως 166,7  xaxà ἐνέργειαν 

(ὁμώνυμα) 22,45 opp. χατὰ δύναμιν 

134,13.14 135,20sq. ἐνεργείᾳ vide 

δύναμις 

ἐνεργής 123,18 

ἑνιχός 16,6. 10 ἑνιχῶς 16,5 

ἐνιστάναι. ἐνστῆναι πρὸς τὰς ἀπορίας 135,6 

ἐννοηματιχός. ἐννοηματιχὰ γένη 9,11 

101,14 τὰ ἐννοηματιχά Syn. τὰ ἐπὶ τοῖς 

πολλοῖς 58,20 

ἔννοια 9,20 12,6. 8 48,5 58,20 εἰς ἔννοιάν 

τινος ἄγειν τινά 48,8 Épyseodat 140,1 sq. 

ἔννοιαν ἴσχειν 85, 29 wool ἔννοιαι 

141,8 

ἐπιπόλαιος 215 

ἑνοῦν. ἡνωμένος opp. χεχωρισμένος 417.1 

98,17 διῃρημένος 84,6 90,14 ἥνωται 
τὰ μόρια 86,12 

ἔνστασις 81,10 82,6 94,9 96,23 98,9 ἃ]. 
expl. 81,12 ἔνστασιν κομίζειν 117,15 

ἔντερον. γῆς ἔντερα 113,6 

ἕνωσις 96,5 

ἑξαδάκτυλος 128,8 

ἐξαιρεῖν. ἐξῃρῆσϑαι 32,15. 16 
ἐξανύειν 124,8 

ἐξαπομάττειν 1,4 

ἐξηγεῖσθαι. ὃ ἐξηγούμενος 1,14 6,31 

ἐξηγητής. τινὲς τῶν ἐξηγητῶν 68,23 167,12 

ἕξις. ἕξις χαὶ διάϑεσις (εἶδος ποιότητος) 

134,9 sq. dist. διάϑεσις 134,28 198,1.9 

140,18 143,6 ἕξις xai στέρησις 30,8 sq. 

144,10 τὰ ὡς στέρησις καὶ ἕξις ἀντιχεί- 

μενα 168,14 sq. τρία δεῖ παρατηρεῖν ἐπὶ 

τῆς ἕξεως xal τῆς στερήσεως 115,3. οὐχ 

ἔστι ταὐτὸν τὸ ἐστερῆσϑαι τῇ στερήσει 

οὐδὲ τὸ ἕξιν ἔχειν τῇ ἕξει 115,19 

ἐξισάξειν 112,17 115,16. 18 
ἐξισοῦν 112,18 sq. 

ἐξογκοῦν. (1j ὕλη) ἐξογκωϑεῖσα 65,17 83,15 
ἐξομοιοῦν. ψυχὴ ἐξομοιωϑεῖσα ϑεῷ 53,2 

ἐξωτεριχός. ἐξωτεριχὰ συγγράμματα (δια- 
λογικά) 9,16 4,15 

παγωγή. OU ἐπαγωγῆς πιστοῦσϑαι 57,13 

παμφοτερίζειν 145,9. 12 

ἐπεξέρχεσθαι 92,13 

ἐπέρχεσθαι. ἐπήρχοντο... τοῖς πάϑεσι 2,28 

ἐπέχειν τὰς ἀποχρίσεις 2,19 expl. σχέϑειν 

180,21 

ἐπιβάλλειν ταῖς μεϑόδοις 5,92 absolute 

66,6 
ἐπιγραφή. ἡ αἰτία τῆς ἐπιγραφῆς 7,2.11 

12,11 
ἐπιδιαιρεῖν 88,18 ἐπιδιαιρεῖσϑαι 172,22 

ἐπιδιαίρεσις 60,17 

ἐπιχάμπτειν. ἐπιχάμπτεσϑαι 155,6 

ἐπίχρισις ἡ ἐν τῷ φιλοσοφεῖν. 2,4 

ἐπιλείπειν. ᾧ μηδὲν .. ἐπιλείπει 129,14 
ἐπιλύειν. ἐπιλύεσϑαι 68,14 16,8 80,25 al. 

ἐπιμιξία 110,26 161,11 

ἐπίνοια. ἐν ψιλῇ ἐπινοίᾳ xeiodat opp. ὑφε- 

στάναι 9,11. 18 

ἐπίπεδον. οἱ μὲν παλαιότεροι πᾶσαν ἁπλῶς 

ἐπιφάνειαν ἐπίπεδον χαλοῦσιν .. οἱ δὲ νεώ- 

τεροι .. τὴν ἀποτεταμένην μόνως 90,25 

ἐπίπεδος ἐπιφάνεια 90,29 

ἐπιπόλαιος. ἐπιπολαιότερος 162,2. 19 



216 ἐπιπολῆς 

ἐπιπολῆς εἶναι 196,24 137,20 

108,3 
ἐπιπροσϑεῖν 155,2.4 

ἐπιπρόσϑησις 180,19 

ἐπιστήμη col. τὸ ἐπιστητόν 117,16 sq. 

ὃ ἐπιπολῆς 

τριχῶς λέγεται 141,2 

ἐπιστημονιχός. ἐπιστημονιχὴ ϑεωρία 148, 

10 ἐπιστημονιχῶς 198,20 

ἐπιστημόνως 192,10 

πιστητός. τὸ ἐπιστητόν 117,16 sq. 

ἐπισυμ βαίνειν 109,4 150,6 111,8 180,18 ἃ}. 

ἐπισύρειν 91,12 

ἐπετάγην 11,7 

Σ 

ἐπιστήμων. 

S 

ἐπιτάττειν. 

ἐπιτείνειν τὸ ἄτοπον 2,12 γραμμὴ ἐπι- 

τεταμένη 85,11 ὑγεία ἐπιτεταμένη 194, 

30 ἐπιτείνεσϑαι opp. ἀνίεσϑαι 159,93 

ἐπιτέχνησις. τὸ ἐξ ἐπιτεχνήσεως (μανόν) 
153,10 (λευχόν) 160,29 

ἐπιτηδειότης expl δύναμις φυσιχή 143; 
20 

ἐπιφάνεια 84,8. 80 88,25 90,17. 25. 152, 

6 al. 

ἐπιφέρειν ὑπόδειγμα 121,9. ἄπορον 12444 

ἐπιχείρημα 4,2. 18 59,7. 21 sq. 62,3 ἀπο- 

δειχτιχόν 4,21 

ἐπιχείρησις 115,5 122,15 

ἐρᾶν. τὸ ἐρῶ σημαίνει χαὶ τὸ λέξω xol τὸ 

ἐρωτιχῶς διάχειμαι 18,5. 12 

ἔργον (ἐστί) 92,11 

20. 22 
εἰς ἔργον ἐκβῆναι 119, 

ἔρεισμα 42,5 

ἔρημος. ἐρήμην καταψηφίζεσθαί τινος .115, 
21 

ἑρμηνεύεϊν 9,31 

ἑρμίς. οἱ ἑρμῖνες 42,7 

ἐρύϑημα 137,13 147,29 

ἐρυϑριᾶν 157,6 201,31 al. 

ἐρυϑρίας 137,6 

ἐρυϑρότης 148,5 

ἐρωτιχός. ἐρωτιχῶς διάχειμαι 18,5. 13 

ἑτερογεν ἧς. ἑτερογενὲς συμβεβηκός 62,94. 

28 σῶμα 152,28 153,1 

ἑτεροκίνητος 50,26 133,4 156.9 

ἕτερος (τριχῶς) 38,2 ἕτερον dist. ἑτερώ- 

vopov 14,17 ἕτερα γένη dist. ὑπάλληλα 
40,6 sq. 

ἑτερότης 190,18 

ἑτερωνυμία. 

105,2. ὃ 

ἑτερώνυμος dist. συνώνυμος 14,15 15,4 

ἑτερώνυμον dist. ἕτερον 14,17 

τριχῶς 97,18 
T- ^c " p c f πρός τι xa9' ἑτερωνυμίαν 

I INDEX 

ἔτι ve 78,21. 201,20 

ἑτοῖμος. ἐξ ἑτοίμου 4,4 142,93 

εὐαπόβλητος 194,19 sq. 147,90 

εὐδιαίρετος 98,21 

εὐεχτεῖν 134,29 135,17 

εὐεξία 135,15. 16 

εὐθέως 27,29 102,29 

εὐθύγραμμος. εὐθύγραμμα σχήμάτα 120, 
21 

εὐθύτης (ποιότης) 152,59 οὐχ ἔστι ϑέσις 

154,32 

εὐθϑυφορία 199,8. 10 

εὔληπτος. εὐληπτοτέρα .. ἡ μέϑοδος 137, 

22 
εὑρέτις 113,22 

εὐσύνοπτος 148,7 

εὔταχτος 4,10 

εὐφυὴς τὴν διάνοιαν 6,29 

εὔχροια 134,25 136,5 

εὐωδία (τοῦ μήλου) 95,19 sq. 156,5 

ἐφαρμογή 81,91. 92 

ἐφιστάνειν τοῖς λεγομένος 12,25 ἐπιστῆσαί 

τινι 187,7. 18 al. 

ἔχειν. τὸ ἔχεσθαι ὑπὸ τὸ xcioüat ἀναχϑῆ- 
^ SU A Ix N P - 
ναι δύναται 44,8 τὸ ἔχειν xal τὸ xci- 

cüÜat .. τῇ σχέσει διαφέρουσι 45,1 τὸ 

ἔχειν οὐσίας περὶ οὐσίαν σημαίνει περί- 

ὕϑεσιν 164,5 165,11 204,26 205,6 περὶ 
τοῦ ἔχειν 204,22 γυναῖχα ἔχειν 205,16 

Ζευγνύναι. ζευγνύουσαι 28,21 

ζωδιαχὸς χύχλος 86,21 

ζωή. εἶδος τῆς ζωῆς 2,5 

ζωή 3,9 
ζωμός 136,26 147,28 149,21 al. 
ζῷον def. οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή 21,4 

22,17 al. 
ζῴῳ εἶναι (dist. ζῷον slvat) 23,11 

c ΟΥ̓ ἘΣ B 
Ἢ *««t ἀρετὴν 

τί ἐστιν αὐτῶν ἑχατέρῳ τὸ 

Ἡδονὴ σωματιχή 3,1 

141,38 
ἠϑιχός. ἠϑιχὰ συγγράμματα 8,18 5,0. ἦϑι- 

xol ἀρεταί 141,28 ἡ ἠϑική 5,24. 81 
ἦϑος. 

ἡλιακός. 

ἠλιϑιότης opp. ἀκολασία, σωφροσύνη “188, 

14 

ἡδοναὶ σεμνότεραι 

τὰ ἤϑη χαταχοσμεῖν 8,24 

ἡλιαχὸν φῶς 52,19 



VERBORUM 

ἡλιοχαΐα 196,94 144,21 
ἥλιος 80,5 118,8 al. 
ἡμισφαίριον 118,20 

ἧπαρ 105,26. 27 

ἠρεμία opp. κίνησις 204,2 sq. 

ἥττων. οὐδὲν ἧττον 145,6 147,17 al. 

Θαλάσσιος μῦς 14,93 

ὕϑεῖος. ϑεία οὐσία 29,17. 19 αἴσϑησις 149,1 
ets 169,19 τὸ ϑεῖον 145,14 Mt 

166,9 τὸ ϑεῖον σημᾶναι βουλόμενοι... εἰς 

ἀποφάσεις ἐρχόμεϑα 51,27 ϑεία ἔλλαμψις 

184.18 ϑεῖοι ἄνδρες 121,1 

ϑέλημα 145,25 

ϑεμέλιος 11,11. 14 

ϑεολογεῖν 49,29 

ϑεολογία. τὰ ὑπὲρ τὴν φύσ 

σχεῖν ϑεολογίας ἴδιον 5,2. ὃ 

ϑεολογιχός. ϑεολογιχὰ συγγράμματα 3,18 
- 

3,1 

ty πάντα διδά- 

ϑεός 103,29 145,10. 21 111,2 τί μὲν οὐχ 

ἔστι (ϑεός) οἶδα, τί δὲ ἔστιν οὐχ οἶδα 

51,30 

ϑέσις. ϑέσιν ἔχειν 88,18 sq. τῶν πρός τι 
107,1 dist. τὸ χεῖσθαι 101,26 ϑέσει 

100,13. opp. φύσει 105,20 sq. 

ϑεωρητιχκός. ϑεωρητιχὰ συγγράμματα ὃ, 

16 4,28 sq. τὸ ϑεωρητιχόν (μέρος τῆς 

φιλοσοφίας) 4,24. 25 10,11 sq. ϑεωρητι- 

χαὶ ἀρεταί 142,2 

ϑεωρία. τῆς μὲν ϑεωρίας τὸ τέλος ἀρχὴ 
τῆς πράξεως γίνεται, ἔμπαλιν δὲ τῆς πρά- 

τέλος ἀρχὴ τῆς ϑεωρίας 11,5 sq. 

ϑηλυχός 15,26 

ὕλτιψις. ἐν ϑλίψεσι 126,80 

ϑολοῦν. τεϑολωμένος 5,25 
ϑρόνος (ὑπόπουν σχεῦος) 41,2: 

ϑυία (ἄπουν σχεῦος) 41,24 

ϑυμίαμα 80,5. 8. 10 
ϑυμός (potius ὀργή) secundum Ar. def. 23, 

l sq. 

Ἰατριχή 21,20. 28 141,5. 22 
ἰατρικός. ἰατριχὸν σμιλίον 17,4. 10 φάρ- 

μαχον 11,4 21,20. 25 

ἴδιος. 

χαὶ παντὶ 

τὸ ἴδιον ἔοιχε ὁρισμῷ 62,18 μόνῳ 

ὑπάρχει 623,26 ἀντιστρέφει 

χαχωτιχός 211 

115,17 τὸ ἴδιον (syn. παραχολούϑημα) 

οὐσίας 65,17 sq. τοῦ ποσοῦ x. τ. λ. 93, 
11 sq. 

ἰχτεριᾶν. οἱ ἰχτεριῶντες 104,3 
eu ἐλλείψε EX. , - " M v 3 tva. ἐλλείψει τοῦ σώματος, ἵνα μὴ εἴη ταὐ- 

τόν 84,29 

ἱππικός. ἱππιχή τέχνη 21,9 

ἱπποχένταυρος 9,18 

ἵπτασϑαι 145,17 

ἰσοδύναμος 51,5 

ἰσόϑεος expl. ἀντίϑεος 111,21 

ἰσόογκος 86,26 

ἴσος. τὸ ἴσον xal τὸ ἄνισον 46,23 sq. τὸ 

ἴσον τε xal ἄνισον λέγεσϑαι 101,2 110, 

28 sq. ἐξ ἴσου 18,30 sq. 165,1 ἐξ ἴσης 
112,27 121,93 

ἰσοστροφεῖν 232,20 

ἰσοστροφή expl. ἀντιστροφή 111,19. 22 

σότης (ὃ χανὼν τῶν πρός τι) 119,5. 9 ἰ 

ἰσόχρονος 21,28 22,1. ἡ 

Καϑαρτιχός. χαϑαρτιχαὶ ἀρεταί dist. πολι- 

τικαί 141,91 χαϑαρτιχῶς ἐνεργεῖν 141,94 

καϑέδρα 106,26 127,17. 18 εἶδος ϑέσεως 
101,0 dist. χαϑῆσϑαι 107,9 sq. 

χαϑέζεσθϑαι. χαϑεσϑέντος (Eoxpázouc) 81, 

91 

χάϑετος 120,14 165,7 

19. 20 165,6 

χαϑολιχὸς 

χατὰ χάϑετον 118, 

31,9.10. 38,11 68,31 

183,19 κχαϑολιχὰ πράγματα 3,25 χαϑο- 

λικώτερος 151,17 τὸ 50,9 

53,9 κχαϑολιχῶς 121,14 

χαϑόλου. 

λόγος 

χαϑολιχόν 

τὸ χαϑόλου 125,2 τὰ χαϑόλου 

συγγράμματα 2,10. 324 χαϑόλου οὐσίαι --- 

συμβεβηκότα 28,22 κχαϑόλου οὐσία syn. 

δευτέρα 50,9 60,14 124,28 sq. κατὰ τὰ 

γινόμεϑα Ὅθ1γ 0 χαϑόλου ἐπιστήμονες 

περὶ τῶν χαϑόλου τοῖς φιλοσόφοις ὁ λόγος 

91.25.26 τὸ χαϑόλου syn. τὰ & xai 
? . 

εἴδη 55,4 τὰ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς 58,12. 19 

χαινοτομεῖν 113,14. 16. 19 

χαιρός. καιρὸν ἔχειν locum habere 69,3 

χαίτοι quamquam 88,4 102,18 al. 

xaüxitsuy 33,6 108,93 
xaxóc vide dad óc. 

χαχόσημος 25,8 

χαχότροπος. χαχοτρόπως 6,92 

χαχωτιχός Opp. τελειωτιχός 124,16 sq. 



218 χαυπυλότης 

χαμπυλότης (ποιότης) 152,4 οὐχ ἔστι 
ϑέσις 154,92 

χ ἄν cum optativo 2,29 26,31 loco adverbii 

19,28 
χανών 10,21 

40,5 
χαρκῖνος 119,6 

μενος 128,6 

καρπός opp. σπέρμα 15,8 

χάρυον 153,13.15 

χατάβασις opp. ἀνάβασις 14,21 15,6. 9 

χαταγραφή 146,13 148,6 

χαταγωνίξεσθϑαι 6,26 

χαταχαήσεται 139,15. 16 

ἄπταιστος 4,99 διαχριτιχός 

ἥλιος ἐν χαρχίνῳ γινό- 

χαταχαίειν. 

χατακερματίζειν 159,90 154,9. 14 

χαταλαμβάνειν animo percipere 2.22sq. 

χατάλείπειν. κατέλειψε 11,292 χατα- 

λείψης 110,9 

χατάληψις opp. ἀχαταληψία 2,23 

χατανεύειν opp. ἀνανεύειν 2,13 

χατασκευάζειν argumentari 159,27 λόγον 

201,8 

χατασχευαστιχός 4,2 

χατασχευή 209,9 

χατάστασις rhetorice 193,8 

κατάστημα τῆς ψυχῆς 3,2 

χατατρέχειν τῶν παλαιῶν 105,16 

χατάφασις vide ἀπόφασις 

χαταχρῆσϑαι 111,6 

χαταχρηστιχός. χαταχρηστιχῶς — Opp. 

κυρίως 98,14 χαταχρηστιχώτερον 137,30 

χαταψηφίξεσθαι ἐρήμην τινός 115,21 

χατέχειν. . μεϑόδων 
135,7 

χατηγορεῖν. χατηγορεῖσϑαι opp. ὑποχεῖ- 

σϑαι 12,28. 25 κατὰ συμβεβηχός dist. 

ὡς «aU ὑποχειμένου i. e. οὐσιωδῶς 38, 
21 sq. χατὰ φύσιν — παρὰ φύσιν --- χατὰ 

συμβεβηκός 62,11. 11. 22 

χατηγορία. 

ὃ χατεσχηχὼς τῶν. 

αἱ ἐν δικαστηρίοις κατηγορίαι 

12,18 syn. γενικώτατα γένη 12,24 τὸ 
ὃν τῶν χατηγοριῶν ὁμωνύμως χατη- 

γορεῖται 15,10 τὸ τῆς κατηγορίας ὄνομα 

λέγεται χαὶ ἐπὶ πραγμάτων χαὶ νοημάτων 

καὶ φωνῶν 25,28 43,29 αἱ κατηγορίαι 

xacà φωνὴν χαὶ χατὰ σημαινόμενον ἁπλαῖ 

45,10 τῶν χατηγοριῶν αἱ μέν εἰσιν ἁπλαῖ 

αἱ δὲ χατὰ συνδυασμὸν τῶν ἁπλῶν τὸ 

εἶναι ἔχουσι 109,4 πρὸς κατηγορίαν opp. 

πρὸς ὕπαρξιν 29,11 30,26 58,29 sq. 

κάτω vide ἄνω 

I INDEX 

χαχεχτεῖν 155,1 

χέγχρος 9,19 98,10 

χεῖσθαι. ἡ οὐσία τοῖς πρός τὶ συμπλεκο- 
μένη ποιεῖ τὸ χεῖσϑαι 104,39 τὸ ϑέσιν 

τινὰ ἔχειν 104,18 εἴδη τρία 164,19 

χέραμος 239,229 205,15 

87,9 

χερατοειδής. τὸ χερατοειδὲς (μέρος τῆς 

σελήνης) 118,11. 18 

χεφάλαιον. χεφάλαια δέχα 1,1 οὔτε πλεί- 
ονα οὔτε ἐλάττονα 1,170 ἡἣ εἰς τὰ χεφά- 

λαια διαίρεσις 1,2 8,1 13,6 

χεφαλωτός 119,7 sq. 

χίνημα (ἀρχὴ χινήσεως) 86,9 

χίνησις 6,8 sq. 

28 ἐν χινήσει xal ῥοῇ τὸ εἶναι ἔχειν 2, 

18 ὑπὸ ποίαν ἀνάγειν δεῖ χατηγορίαν 

48,14 sq. αἱ χινήσεις .. ὁδοὶ ἐπὶ τὰς 

χατηγορίας 48,25 198,0] 60 

δυνάμει ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ 817,22 166,6 204, 

τόπος τοῦ οἴνου 

ἐν μεγέϑει γίνεται 86,23. 

ὁδὸς ἀπὸ τοῦ 

2 ἐνέργειά τις τοῦ χινουμένου 87,26 ἡ 

κίνησις ἐν τῷ πάσχοντι 106.4 περὶ κινή- 

σεως 197,9 εἴδη ἕξ 198,26 

κιρνᾶν. χιρνᾶται 110,27 

χληρονομεῖν 124,8 

χληρονόμος 124,11 

χλῖραξ 14,19 15,9 

χλίνη (ὑπόπουν σχεῦος) 41,25 ποῦς χλίνης 

11.1.2 22,3.4 42,3 

χλιτός. τὸν χλιτὸν τύπον γράφειν 10,90 

χοινός. τὸ κοινὸν τετραχῶς λέγεται 18,25 

χοινότης. κοινότητες (αἱ κατηγορίαι) 12, 

15 
χολεόπτερος (ὃ κάνθαρος) 112,16 

χολοβός 32,11 
χομψεία. ῥητοριχαὶ χομψεῖαι 6,18 

χορυφὴ ὄρους 17,1 22,2 

χορώνη (σωφροσύνην ἔχει) 141,27 

χοσμεῖν. ἐν πᾶσι χεχοσμημένος 6,90 

χοσμιχός. τὸ χοσμιχὸν ἀγαϑόν 523,9 
χρίσις. χρίσεις μὴ ἀχριβεῖς φέρειν 5,26 

χροῦμα χρωματιχόν, διατονιχόν 113,27 

χύαμος 91,19 

χύχλος 15,11 120,24 def. 155,94 

γωνισμὸς χύχλου 120,27 123,32 

κυχλοφορία 199,10 

χυλινδριχὴ ἐπιφάνεια 90,29 

τετρα- 

χυλινδριχός. 

χυριολεχτεῖν 61,29 

χύων ἔχει τι φιλόσοφον καὶ διαχριτικόν 2,25 
χωλυτιχός 11,8 
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Λαμβάνειν. νῷ, αἰσϑήσει ληπτός 199,28. 

30 139,32 al. 
λέγειν. ὅπου ὡς ἀπὸ οἰχείας δόξης (npo- 

φέρει τὸν λόγον, οὐχέτι λέγει τὸ λέγεται, 

ἀλλ᾽ ἔστιν 80,18. 19 55,11 καλῶς εἶπε 

τὸ λέγεται 5,0 59,1 

λειότης (οὐχ ἔστι ποιότης) 152,25 
λεληϑότως 108,93 114,12 

λευχαίνειν. τὸ λελευχασμένον σῶμα 119, 

29 
λευκότης def. χρῶμα διαχριτικὸν ὄψεως ὅ0, 

24 (ποιότης) opp. μελανία 156,18 al. 

λημμάτιον 40,3 
λογική 5,20. 21 
λογιχὸς ἀνήρ 198,18 λογιχὴ ϑεωρία 148, 

10 αἴσϑησις 149.1 λογικὸν βιβλίον 199, 
21 ζῷον λογιχὸν ϑνητόν 14,8 19,14 al. 

λογιχότης 60,0 11,3 

λογιστιχός. τὸ λογιστικόν 5,26 

λογοειδὴς δύναμις 145,4 146,9 

εἰδῇ 145,11 
λόγος oratio 193,7 sq. 196,22 ποσοῦ εἶδος 

88,11. 27 προφοριχός --- ἐνδιάϑετος 90,9 

λόγος ἀληϑής coll. πρᾶγμα 194,16 sq. 
syn. ὁρισμός, ὑπογραφή 19,22 sq. ratio 

17,17 χατὰ δεύτερον λόγον 191,29 λόγον 

ἔχειν 19,21 

λυμαίνεσθαι 70,9 

τὰ λογο- 

Μαϑηματικός. μαϑηματιχὰ συγγράμματα 
3,11 5,4. τὰ μαϑηματιχά 131,21 

μαλακός. μαλακωτέρα ἀντίϑεσις 169,7. 15 

μᾶλλον. τὸ ἐπιδέχεσθαι τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ 

ἧττον 75,14 101,22 158,11 μᾶλλον λευ- 
*óv dist. πλεῖον 93,13 ἀπὸ τοῦ μᾶλλον 

1| ἐπιχείρησις 115,5 122,15 τὰ μάλιστα 
201,0 εἰ τὰ μάλιστα 113,15 

μανιχός 149,9 

μιάνωσις (μανότης) οὐχ ἔστι ποιότης 152, 

24 sed φυσιχὴ μάνωσις περὶ ἕν χατα- 
γινομένη 153,25 sq. 

papatvecdat 156,3.4 

μαχαίριον (ὄγχος ὀξύς) 120,19 

μάχεσϑαι de contrariis 97,12 al. 
μέγας. τὸ μέγα xal τὸ μιχρόν 18,4 οὐ 

ποσὰ ἀλλὰ τῶν πρός τι 94,8 sq. χυρίως 

υηχανιχή 219 

ἐπὶ τοῦ συνεχοῦς λέγεται 98.4 χατα- 

χρηστιχῶς ἐπὶ τοῦ διωρισμένου 98,14 

πρός τι ἐν ποσῷ συνιστάμενα 99,6 

μέϑοδος 3,19 5,8 sq. ἀποδειχτιχή 5,22. 

99 διαλεχτιχή 8,13. 14 

μειονεξία opp. πλεονεξία, δικαιοσύνη 188, 

4 54. 

μειοῦν 113,6. 10 μειοῦσϑαι 118,15 201, 

29 56. 

μείωσις 817,27 αὔξησις χαὶ μείωσις (τῆς 

ποσότητος κίνησις) 199,6 sq. 

μέλας. μελανώτερος 104,92 

μέντοι γε 145,8 159,11 al. 

μεριχός dist. μέρος 125,14. μεριχὰ συγγράμ.- 

paca 2,9. 22 μεριχαὶ οὐσίαι --- μερικὰ 

συμβεβηκότα 28,22 μεριχὴ οὐσία syn. 

ἄτομος 50,9 sq. 124,29 sq. μερικὰ ποσά 

96,7 τὸ pept«óv 50,9 53,9 

μεριστός 18,27 

21 
μέρος opp. ὅλον 32, sq. 114,17 124,29 sq. 

μέρη ὁμοιομερῆ --- ἀνομοιομερῇ 54,9  ai- 

σϑητὰ — νοητὰ μέρη τῆς οὐσίας 68,92 

69,2 χατὰ μέρος 14,10 19,9 21,5 183, 

18 παρὰ μέρος 19,6. 15 108,6 al. 

pépo syn. ἄνθρωπος 116,20 

μέσος. 

τὰ μέσα (τῶν ἐναντίων) 172,223 

μέσῳ, ἀνὰ μέσον 172,24. 26 

μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα 168,20 sq. 189, 

20 sq. 

τὸ μεριστῶς μεϑεχτόν 18, 

διὰ μέσων τῶν νοημάτων 9,29 sq. 
τὰ ἃ τὰ ἐν 

μεταβλητιχός. ἀρχὴ μεταβλητιχή 29,20. 

28 
μεταβολή. τὰ ἐν χρόνῳ καὶ ἐν μεταβολῇ 

ὑπάρχοντα 6,4 ὑπὸ ποίαν ἀνάγειν δεῖ 

χατηγορίαν 48,14 87,90 ἡ xaxà τόπον 

199,7 sq. μεταβολῆς εἴδη χίνησις γένεσις 

φϑορά 199,11 

μεταξύ. τὰ μεταξὺ συγγράμματα 8,11. 26 

μετασχευάξειν 113,15 

μετασχηματισμός 25,19 

μετοχή 165,28 

μέχρι τούτου ἔστη 92,10 
μή. εἰ μὴ ἄρα 184,18 εἰ μή τί γε 187,10 

εἰ μή τι 193,92. ufj— μήτε 194,11. 12 

μῆλον 35,18 sq. 

μήν γε 192,1 

μήποτε eum ind. 20,22 68,28 154,32 118, 

1 119,16 al. 
μηχανική. τὰ χατὰ μηχανιχὴν εὑρήματα 

119,7 



220 μιγνύναι 

μιγνύναι. ὅσα τῶν ἐναντίων πέφυχε μίγνυ- 

σϑαι ἀλλήλοις (5,18 sq. 

μικρός. μικρὸν ὕστερον 26,4 cet. vide μέγας 

μῖξις 75,25 110,16. 17. 161,19 

μνήμη. κατὰ μνήμην (ὁμώνυμα) 10,28. 27 

22,10 

μοναδιχός 18,17 80,16 

14 

μονάς 34,93 ἀριϑμός ἐστι... συναγωγὴ 

μονάδων 179,15. ὑπὸ ποίαν κατηγορίαν 

Oct ἀνάγειν 46,14. 47,23. 31 

μνιονοειδής. μονοειδῇ συγγράμματα 9,19 4,6 

τὰ μοναδιχά 80, 

διχῶς λέγεται τὸ μόνον 18,17 εἰ 

πανσελήνῳ μόνῃ τοῦτο οὐ συμ- 
0 9 
( 9U, μόνως 12,21. 29. 2 

pouctxóc 1138,26 μουσιχὴ ἐπιστήμη xoi 
μουσιχὴ γυνή 25,9 

μορφή. 
σχῆμα xai μορφή (εἶδος ποιότητος) 194, 
10 137,19 151,14 

μυχτήρ 95,21 36,0 

μυριοπλάσιος 159,50 

€ , 
χατὰ μορφήν (ὁμώνυμα) 92,6. 19 

μύρμηξ 61,14 
p.9s ϑαλάσσιος opp. γηγενής 

Νεύειν πρός τι 118,10. 1δ 
155,4 sq. 

νοεῖν ψευδῆ οὐχ ἔστι 171,12 

A Mc: 
ἐχτὸς ἢ ἐντός 

νοερός. νοερὰ γνῶσις 171,9 τὸ νοερόν 

14.4 

νόημα. νοήματα dist. φωναί, πράγματα 8, 

29 sq. 

γοητός. νοητὴ οὐσία 50,28 52,9 τὸ νοη- 

τόν 45,95 
, 

νοϑεύειν. 

νοητὰ μέρη τῆς οὐσίας 69,2 

τρεῖς ἀφορμαὶ γεγόνασι τοῦ 

νοϑεύεσϑαι τὰ συγγράμματα τοῦ ᾿Αριστο- 
τέλους 1.10. 11 

νομικός. οἱ νομιχοί 124,5 

νόμος. νόμῳ syn. ϑέσει 104,11 

νοσοποιὸς αἰτία 29.29 

νόσος καὶ ὑγεία (ἐναντία ἄμεσα) 114,1 sq. 

νοσώδης expl. 144,20 146,25 147,1 

νότιος. ἀπὸ τῶν 

μετάβασις 80,8 

νοῦς opp. αἴσϑησις 199,28. 29 ἀναμάρτητος 

111,14 
νῦν: τὸ νῦν 84.99.84 ὑπὸ 

γορίαν δεῖ ἀνάγειν 46,15 

, 9 τἷς ^ , 

νοτίων ἐπὶ τὰ βόρεια 

ποίαν χατη- 
L 

ὑπ᾽ οὐδεμίαν 

I INDEX 

47,29 (ἐνῆν) ὑπὸ τὸ vppa τάττειν τοῦ 

ποσοῦ τὸ ἀμέριστον 41.381 τὸ ἀκχαριαῖον 

ΟΡΡ. τὸ πλατυχῶς λεγόμενον 40,19 

νωδός 175,15. 15 182,11 180,29 sq. 

Ξέστης διττός 89,11 
ξίφος vide ἄορ 

€ [4 , Σ —- τς 0, ἡ, τό. ταὐτόν ἐστιν ἐχείνῳ τῷ ἀφ᾽ οὗ ἐ 
λέγεται 107,22. τὰ ἐξ ὧν σύγχειται ἀγνο- 

ὅδε. τὸ τόδε τι σημαίνειν 11,17 

δοποιητιχός. ὁδοποιητιχὴ ἐπιστήμη 141, 

21 
οἴκοϑεν primitus 86,12 sq. 

οἰκονομικός. οἰχονομιχὰ συγγράμματα ὃ, 
18 ὅ,1 

οἱονεί 48,8 180,22 

οἷος (μόνος) dist. οἷος (ὁποῖος) 15,28 

132,8 
ὀχνηρός (παρὰ τὸ ὀκνῶ --- ὀχνήσω) 180,25 

ὀλιγοδεής. ὀλιγοδεᾶ 166,9 

ὀλιγοκίνητος 166,9 

ὀλίγος vide πολύς. ὀλιγώτερος 94,27 
ὀλιγοχρόνιος 198,1 sq. 147,26 sq. 

ὅλος opp. μέρος 124,29 sq. μέρος ἐν ὅλῳ 

92,1 ὅλον ἐν τοῖς μέρεσιν 92,8 33,32 

114,17 ὡς ὅλον εἰς μέρη διαιρεῖσθαι 53, 
20 τὸ ὅλον 125,2 sq. 205,,2 ὅλος δι᾿ 

ὅλου 153,11. 22. 21] εἴπερ ὅλως 29,81 

uri ὅλως εἶναι 169,24 186,26 al. 

ὁλοσχερής. ὁλοσχερέστερον 49,6 150,27 

ὁλότης 32,9. 10. 15 125,5. 15 205,23 
ὁμοιομερής. ὁμοιομερῆ μέρη 04,9 
ὅμοιος 203,10 τὸ ὅμοιον xai ἀνόμοιον dist. 

οἷος. οἷον quasi 42,5 

τὸ ἴσον x«l ἄνισον 102,7 τὸ ὅμοιον λέγε- 

σϑαι xoi ἀνόμοιον 161,10. 25 
[4 , 
oU. 0tocT s. x49. ὁμοιότητα Opp. κατὰ ἀνα- 

᾿ λογίαν 29,2. 4 

ὁμοιοῦν. 

ὁμολογεῖν. 

ὃ ὁμολογουμένως 115,1 
ὁμωνυμία 16,12 205,2. πρός τι χαϑ᾽ ὁμω- 

νυμίαν 105,1 

ὁμιώνυμα 

ἀνομοίως ὡμοιῶσϑαι 52,9 

τὸ ὁμολογούμενον 111,25 118, 

ὁμώνυμος. dist. πολυώνυμα, 

συνώνυμα, ἑτερώνυμα 14,11 84. 

φύσει πρό- 

ς , 

ἁπλού- 
MERE ; 5.12 

στερα τῶν συνωνύμων 15,12 
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τερα 15,12. διὰ τί μὴ εἶπεν ὁμώνυμον, 

ἀλλὰ δμώνυμα 15,99 ὁμώνυμα dist. 

᾿ὁμιωνυμία, ὁμωνύμως 16,11 sq. πολλα- 

γχῶς λέγεται 16,21. sq. 21,14 sq. 

τὸ πρὸς ἕν xol ἀφ᾽ ἑνός (Ap. τὴν διδα- 

χατὰ 

σχαλίαν ποιεῖται) 17,12 τὸ κατὰ τὴν 

μορφήν 22,12 μήποτε τὰ ὁμώνυμά εἰσι 

συνώνυμα 20,22 ὡς ὁμώνυμος φωνὴ εἰς 

διάφορα σημαινόμενα (διαιρεῖσθαι) 53,21 

ὄνειρος. οὐδὲ ἐν ὀνείρου ἴχνει 25,7 

ὄνομα opp. ῥῆμα 11,1 sq. 

18,7 κατὰ τοὔνομα λόγος expl. 19, 

10 sq. opp. ὁρισμός 14.0 sq. 

ὀνομασία 22,16 114,28 

ὀνοματοποιεῖν 114,1. 7 1177,90 

ὀξύς. λέγομεν ὀξὺν χυμὸν xal ὀξεῖαν φωνὴν 

xal ὄγχον ὀξύν 20,0. 7 

ὄπισϑ ev vide ἔμπροσϑεν. 

διχῶς λέγεται 

ὁποῖος. ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι κατηγορεῖσθαι 
64,28 

ὁποιοσοῦν 203,8 

ἀχολουϑεῖ τὸ ἕτερον 196,11 

ὁπόταν πέφυχε (Ὁ) 183,7 

ὁπότερος (sensu ἑχάτερος) 203,2. 4 

ὅπου γε 157,14 

ὅπως. ἡ χατασχευή, ὅπως ἐστὶν ὅμοιον . ., 

δήλη 209,9 
ὀργανικός. 

5,8 

ὄργανον 4,90. 32 10,17 

ἡ δύναμις 179,81 sq. 

ὀργίλος 149,4 

ὀρεκτιχός. ὀρεχτιχὴ δύναμις 146,4 
ὀρϑοδοξαστικός 184,7 ὀρϑοδοξαστιχῶς 

opp. ἀποδειχτικῶς 5,29. 82 141,29 

€ , ' τ , ὁποίου γὰρ οὖν τεϑέντος 

ὀργανικὰ συγγράμματα ὁ, 11 

τὰ ὄργανα dist. 

ὀρϑός. τὸν ὀρϑὸν τύπον γράφειν 10,50 

ὁρίζειν. ὁρίζεσϑαι 14,20 109,14 sq. ὧρι- 

σμένη φύσις 109,89 104,2 ὑπόστασις 
104,12 ὡρισμένως opp. ἀορίστως 191,8 

183,5 ἃ]. λόγῳ ὁριστός 159,1 

ὁρισμός 14,6 sq. 32,8 dist. λόγος, bmo- 

γραφή 19,22 sq. 

τοῦ εἴδους 293,6 

ὃ χυρίως ὁρισμὸς ὃ ἐκ 
τί ἐστιν αὐτῶν ἑχατέρῳ 

τὸ ζῷον εἶναι dist. τί ἐστιν αὐτῶν ἑχα- 

τέρῳ τὸ ζῴῳ εἶναι 23,10. 11 
σμοῦ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν πρὸς τὸ ὁριστόν 

99,0 ἐχ γενῶν χαὶ διαφορῶν 63,15 68,1 

πρὸς τὸ ὁριστὸν ἀντιστρέφει 69,19 οὐ δεῖ 

χακία ópt- 

ἐν τῷ ὁρισμῷ τὸ 

130,25 
ὁριστιχός. 

ὁριστὸν παραλαμβάνειν 

ὁριστιχὰ ῥήματα 26,25 
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ὀροφή 11,9. 14 

100,14 
ὅσ " , - 6 95 δύων.» , E 

oc. ὁσῳ ἀσαφῇ 6,25 ot ἐγγυτέρω μᾶλλον, 

ὅσῳ. xol πλείονος ἀντιλαμβάνονται τῆς 

αὔρας 159,15 ὅσον quatenus 41,94 125, 

1 128,15. 181,9 
"m * * 

ὅτι superfluum ante enuntiatum interroga- 

tivum (ζητοῦσι δὲ κἀχεῖνο ὅτι τὰς στερή- 

σεις ὑπὸ ποίαν τῶν κατηγοριῶν ἀναχτέον) 

ἡ ὑπὲρ χεφαλὴν ἡμῶν 

48,0 (ζητεῖ ὅτι... πότερον ἐν τῷ ποι- 

οὔντι θεωρεῖται ἢ ἐν τῷ πάσχοντι) 160,4 

ante infinitivum (φησὶν ὅτι ἴσως μὲν xoi 

ἄλλους 

26 (?) 
DEC 

090€&ts. 

εἶναι τοῦ ἔχειν τρόπους) 905, 

οὐδεμίαν οὔτε ἀλήϑειαν οὔτε ψεῦ- 
ὃος σημαίνω 185,10. 11 

οὐδέτερος. τὸ παρὰ τοῖς ἰατροῖς λεγόμενον 

οὐδέτερον 29.217 

ἀλλ᾽ οὖν 80,2 119,17 al. 

τὰ οὐράνια 6,6. 10 80,3 sq. ἡ 

οὖν. 

οὐράνιος. 

οὐρανία σφαῖρα 81,1 

οὐρανός opp. γῆ 100,4 sq. ἣ τοῦ οὐρανοῦ 

(περιφορά) 199,9 

οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή 21,4 22,177 

20.1.7. 10 

500,25 52,9 

ἀδιάστατος 50,28. 99 

ἀσώματος 6,0 34,22 νοητὴ 

i ἀσώματος χαὶ ἀμερὴς καὶ 
^ , σι D 

διανοητή 51,13 

Opp. ἐνέργεια 7, πάϑος 26,8 sq. διπλοῦν 

οἷδε τὸ σημαινόμενον τῆς οὐσίας ὁ "Apt- 

στοτέλης 20,9 

opp. συμβεβηκότα 28,22 

τὴν ὕλην, κατὰ τὸ εἶδος, κατὰ τὸ Guv- 

χαϑόλου --- μεριχκαὶ οὐσίαι 

τριττή (χατὰ 

ἀμφότερον) 48,2 πρώτη οὐσία (ἡ κατὰ 

τὰ ἀτομιαὴ --- δευτέρα (7| κατὰ τὰ εἴδη xol 

πρώ- τὰ γένη) 94,20 περὶ οὐσίας 49,1 

τὴν ἔγχει τάξιν ἐν ταῖς χατηγορίαις 49,8 7 ( Ut , 
σύνϑετος 49,23 (δια- 

συνθέτου μόνης 50,1 

3| μὲν ἁπλῇ ἡ δὲ 

λέγεται) περὶ τῆς 

τί... τὴν οὐσίαν δι᾿ ἀποφάσεως ὡρίσατο 

51,24 μεριχή 

(ἄτομος) --- καϑόλου (ἡ χατὰ τὰ εἴδη καὶ 

πρώτη -- δευτέρα 50,2 

τὰ γένη) 50,8 οὐχ ἔστι διαίρεσις . . τάξις 
δὲ , - -— τ 9 , ῬΑ 1 91 S 

ξ υονὴ τῶν ἀπὴρι μἡμξένωὼν OT,o0 ἢ 

δευτέρα οὐσία τὴν πρώτην περιέχει 54,6 
EE , , br LACER LN 
55,16 περιέχεται ἐν τῇ πρώτῃ xoi ἣ 

δευτέρα 54,14 55,18 βούλεται ἐξυμνῆσαι 

τὴν πρώτην οὐσίαν 55,26 δευτέρα οὐσία 

dist. συμβεβηχότα 55,28 sq. μᾶλλον 

59,6 

τὸ γένος 60, 

οὐσία τὸ εἶδος τοῦ γένους διὰ τί 

οὐχ εἶπε... τρίτην (οὐσίαν) 

14 οὐχέτι τρίτας οὐσίας λέγει τὰ συμ- 
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βεβηχότα 61,21 

μένῳ εἶναι 69,90 

οὐσιώδης 

ἴδιον τὸ μὴ ἐν bmoxet- 

δεύτερον παραχολού- 

ὕϑημα 09,22. τρίτον 11,16 τέταρτον 14, 

13 πέμπτον 75,19 ἕχτον 71,21 τὰ 

μέρη τῶν δευτέρων οὐσιῶν πρός τι 124,21 

συμπληροῦν τὴν οὐσίαν 94,13. 15 al. cup- 
πληρωτιχὸς τῆς οὐσιάς 94,19 

σίαν 6,8 127,1 

οὐσιώδης 171,6 διαφορά 42,139. 141,19 

ποιότης 19,6. 15. 135,29 ποσὸν οὐσιῶδες 

xac? ob- 

88,5 sq. οὐσιωδῶς χατηγορεῖσϑαι 38,29 

64,21 66,14 al. ὑπάρχειν 66,1 149,16. 

20 171,2 
οὔτε (an ob02?) 20,54 25,18 54,3.9 74,16 

saepius οὐ---οὔτε 923,29 170,2 175,6. 1 

οὔτε---χαί 46,26 οὔτε — οὔτε δέ 88,98 

οὔτε — οὔτε μὴν 109,22 

ὄψις καὶ τυφλότης (ἕξις καὶ στέρησις) 108, 

21 56. 

ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ὀργάνων φέρο- 

Χι] 3 , ^ - ^ , 

ὄψιν οὐ μόνον ἐπὶ τῆς δυνάμεως 

μεν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὄψιν χαλοῦντες 1179, 

20 

Πάϑησις 165,90 dist. πάσχειν 166,28 

παϑητιχός. παϑητιχὴ ποιότης 194,9 135, 

20 

πάϑος opp. ἐνέργεια 26,9 sq. κατὰ τὰ 

πάϑη ζὴν 2,29 expl. ἡ εἰς τὰ ἐναντία 

μεταβολή 82,17. 18 παϑητιχὴ ποιότης 

χαὶ πάϑος 194,9 135,20 πάϑος ἐμποιεῖν 
περὶ τὴν αἴσϑησιν 194,18 54. 

παλαιός. τὸ μὲν παλαιότερον χαὶ ἐπὶ ἀψύ- 

χων εἴωϑε λέγεσϑαι, τὸ δὲ πρεσβύτερον 

ἐπὶ μόνων τῶν ἐμψύχων 191,26 

πανουργία opp. φρόνησις, ἄνοια 188,14. 15 

πανσέληνος 118,22 

παράγειν τὸν λόγον 198,28 ἀποδείχνυσι . . 

ἐξ ἐχείνης (ἀρχῆς) πάντα παράγεσθαι 6, 

1.2 ἐχ τοῦ σπουδή παρῆχται τὸ σπου- 

δαῖος 25,12, 18 

παράδειγμα 100,18 

παραδειγματιχὸν αἴτιον 117,8 

παρακινεῖν 82,15 

παραχολούϑημα 99,11. 90 syn. τὸ 
69,22. 11,18 al. 

παραλιμπάνειν 19,29. 30 

παραλογισμός 5,14 
παραπέτασμα 6,21 

y^ 
totoy 

I INDEX 

παραρρεῖν. 

σαν 2,11 

παράστασις 10,10 

παρατροπή 191,4 

παραφυάς 41,16 104,93 108,10 

παρέκβασις. ὡς ἐν παρεχβάσει 50,50 
παρεμβάλλειν 42,19 

πάρεργον opp. ἔργον 12,28 
παρϑενιχή (ποιητιχόν) 

(πεζολόγων) 24,32. 39 

παριστάναι. 

πάροδος. 

παραρρεύσας 2.10 παραρρεῦ- 

dist. παρϑένος 

παριστῶσι 32,4 

χατὰ πάροδον 199,28 

παρρησιαστιχός. τὸ παρρησιαστιχόν 2, 

25 

παρυφίστασθϑαι 10,13 

παρωνυμία 125,8 

m.p vo poc. 

114,9 περὶ τῶν παρωνύμων 24,6 sq. 

ἀνάγχη τέσσαρα παρεῖναι 24,21 

νύμως λέγεσθαι 125,6 

πᾶς. τὸ πᾶν 80,0 τὰ πάντα 5,85 6,2 

πάσχειν vide ποιεῖν 

πεζολόγος 24,34 

πελαργός (δικαιοσύνην ἔχει) 141,27 

πέρας dist. τὸ περατούμενον 84,16 sq. 

περατοῦν 84,19 56. 

περιγεγονότως 135,6 

περίγειον 80,9 

περιγραφή 88,14 sq. 89,26. 80 

περιχαλύπτειν 14,4 

, » παρώνυμον ὄνομα τιϑέναι 

παρω- 

περικάρδιος. περικάρδιον αἷμα 329,4. ὃ 

περίστασις. διά τινα περίστασιν 149,0 

περιττός vide ἄρτιος 

περιφέρεια 155,15. 20. 26 

περιφερὴς γραμμή 155,24 

περιφερόγραμμιος. περιφερόγραμμα σχή- 

ματα 120,22. 23 

περιφορά syn. χυχλοφορία 199,8 

περιφορητός 22,21 

πεταλοειδής 86,26 

πηδαλιωτός. τὸ πηδαλιωτόν dist. πλοῖον 

112,21 
Ἐπήϑειν. ὁ πηρὸς παρὰ τὸ πήϑω — πήσω — 

πηρύς 180,24 

πηρός 180,24 
πήρωσις σχελῶν -- ὀφθαλμῶν 179,21 
πηχυαῖος. πηχυαία ἐπιφάνεια 99,11 

πλανᾶν. πλανηϑῆναι in errorem duci 8,91 

9.9 πεπλανημένη γνῶσις 192,10 τῶν 

ἑπτὰ πλανωμένων 80,1 

πλάνη 21,82 
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πλατάνιστος (ποιητιχόν) dist. πλάτανος 

(πεζολόγων) 24,32. 33 

πλάτος. ἡ κατὰ πλάτος διαίρεσις 60,25 

παραβολή 11,9 

πλατυχός. τὸ πλατυχῶς λεγόμενον νῦν 46,19 

πλεονάζειν opp. ἐλλείπειν 33,6 sq. 190,25 

191,5 

πλεονεξία opp. μειονεξία, διχαιοσύνη 188, 

ὃ. sq. 

πληϑυντιχός 16,8 54. 

102,32 

πλήν particula refutationis 95,16 

tionis loco 181,29 

ἐπὶ τοῦ ποιεῖν xal πάσχειν ἀμφό- 

πληϑυντιχῶς 16,1 

coniunc- 

ποιεῖν. 

τεραι αἱ χατηγορίαι τῷ μὲν ὑποχεϊιμένῳ 

αἱ αὐταί εἰσι, τῇ δὲ σχέσει διαφέρουσι 44, 
14 περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν 109,1 

χατὰ ποιότητα γίνονται 109,,5 οὐχ ὑπὸ 

τὰ πρός τι ἀνάγει 165,22 ἡ κίνησις ἐν 

τῷ πάσχοντι 166,4 — dist. ποίησις xal πά- 

ὕησις 166,97 ἐπιδέχεται .. 

xai τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον 100,90 

ποίησις 165,90 διττή 166,28 

ποιητικός opp. πεζολόγος 24,39 ποιητιχὸν 

αἴτιον 17,10 21,24 

ποικίλος ποιχίλα συγγράμματα 93,13 4,8 

περὶ ποιοῦ vide ποιότης 

οὐσιώδης 73,6. 15 14,7 περὶ 

τάξις 129,9 
διπλῆ ἡ ἐπιγραφή 199,21 ἄλλο ἐστὶ ποιὸν 

χαὶ ἄλλο ποιότης 139,29 διαίρεσις 194, 

884. τέσσαρα εἴδη 184.8 καταγραφή 

197,92 τάξις τῶν εἰδῶν 138,2 παϑη- 

τιχὴ ποιότης 194,9 

147,9sq. διχῶς ἐχληπτέον 149,11 τὸ 
ἴδιον 151,28 ἕτερον παραχολούϑημα 158, 

14 τὸ ὅμοιον λέγεσϑαι καὶ ἀνόμοιον 161, 

10 τὸ τὰ ἐν αὐτῇ ἄτομα ὅμοια ἢ ἀνό- 

μοια λέγεσϑαι 161,25. 26 

ποιοῦν 14,19 142,24 πεποιωμένος 195,1 

119,28 
πολιτιχός. πολιτιχὰ συγγράμματα 3,19 5,7 

πολιτικαὶ ἀρεταί 141,30 — dist. χαϑαρ- 

τιχαί 141,31 

πολλαπλασιάζειν 184,24.21 

πολυπλασιάξειν 28,6 

πολύς. ὁ πολὺς ἄνθρωπος 13,21 54,11. 25 

41,28 τὸ,92 ἃ]. οἱ πολλοὶ ἄνϑρωποι 41, 

26.27 οἱ πολλοί 50,5 τὰ πρὸ 

πολλῶν --- τὰ ἐν τοῖς πολλοῖς --- τὰ ἐπὶ τοῖς 

πολλοῖς 9,.7.11 58,13.19 167,15 τὸ 

ἐναντιότητα 

ποιός. 

ποιότης. 

ποιοῦ χαὶ ποιότητος 190,0 

τετραχῶς ϑεωρεῖται 

τῶν 

προηγεῖσθαι 229 

πολὺ xal ὀλίγον τοῦ ποσοῦ ἐστι 92,17 
τῶν πρός τι 94,16 

ρισμένου λέγεται 98,7 

τοῦ συνεχοῦς 98,15 

συνεστάμενα 99.0 

μᾶλλον λευχόν 99,12 

πολυσχιδής 136,21 

πολυχρόνιος 194,21 141,26 sq. 

πολυώνυμος dist. ὁμώνυμος 14, 13. 32 sq. 

τῶν πολυωνύμων οὐχ ἐμνήσϑη 17,20 

πόρισμα expl. 131,4 

ποσός. 

χυρίως ἐπὶ τοῦ διω- 

χαταχρηστιχῶς ἐπὶ 

πρός τι ἐν ποσῷ 

πλεῖον λευχόν dist. 

συνάγειν 131,5 

τὸ ποσόν 46,22 sq. περὶ ποσοῦ 82,5 

δευτέραν ἔχει τάξιν 89,8 

ρισμένον 84,5 

84,8 τοῦ διωρισμένου ὁ λόγος χαὶ ὃ 
ἀριϑμός 88,11 

.. τὰ δὲ οὐχ ἐχ ϑέσιν ἐχόντων 88,18 sq. 

συνεχές --- διω- 
τοῦ συνεχοῦς πέντε εἴδη 

UJ Ἂν 3 , ; , τὰ piv ix ϑέσιν ἐχόντων 

ποσὰ χατὰ συμβεβηχός opp. κυρίως 92,19 

90,4 τὰ ἴδια 95,171 χυρίως ἴδιον 101,29 

ἀφωρισμένον ποσόν 94,1 ὡρισμένον 95,8 

μερικὰ ποσά 96,71 ἄτομα 96,10 διαφέρει 

τῶν ἐναντίων 97.2 

ποταμιός. εἰς τὸν αὐτὸν ποταμὸν ἐμβῆναι 

2.9. 10 sq. 

ποτέ. τὸ ποτὲ .. σημαίνει οὐσίαν ἐν ypóvo 

οὖσαν 162,19 τὸ χρόνου δηλωτιχὸν ἤτοι 

τὸ ἐν χρόνῳ ὄν 164,22 εἴδη τρία 164,23 

ποῦ. τὸ ποῦ .. οὐσίαν ἐν τόπῳ οὖσαν (ση- 

μαίνει) 163,21 τὸ τόπου δηλωτιχὸν ἢ τὸ 

ἐν τόπῳ ὄν 164,28 εἴδη ἕξ 164,24 

ποὺς 17,1 5ᾳ. 22,9 

πρᾶγμα coll. λόγος ἀληϑής 194,14sq.. πράγ- 

ματα dist. φωναί, νοήματα 8,29 sq. 

πραγματιχός. πραγματιχῶς Syn. οὐσιωδῶς 

98,29. 31 

πραχτιχός. πραχτιχὰ συγγράμματα 9,10 

4,29 sq. τὸ πραχτιχὸν (μέρος τῆς φιλο- 

φίας) 4,25 10,11 sq. 

πρᾶξις opp. ϑεωρία 11,5 sq. 

πρέσβυς. τὸ πρεσβύτερον dist. παλαιότερον 

192,1 

προάγειν. 

προαίρεσις 145,29 

διάνοιαν Opp. κατὰ τύχην 10,24 

προαιρετιχός. προαιρετιχὴ ὁρμή 121,1 54. 

προαναστέλλειν 45,21 

πρόβλημα 8,15 

προβολή 166,7 

προδιδάσκειν 12,10. 15 

προάγεσϑαι ἀπὸ τέχνης 119,2.3 

χατὰ προαίρεσιν χαὶ 

προηγεῖσθαι. προηγουμένως 1237,28 149, 

24 al. 



224 πρόϑεσις 

᾿πρόϑεσις (xal αὑτὴν οὐ λέγεται) 43,18 

προχαϑέζεσθαι 128,11 

προχατάληψις. τὸ ἐν προχαταλήψει (χοινόν) 

18,29 
προχατάστασις (rhetoriee) 199,8 

προχόπτειν 170,16 

προλαμβάνειν. αἱ προλαβοῦσαι φωναί 198,2 

πρόνοια 127,3 sq. 127,21 sq. 

προοίμιον. τὰ προοίμια 193, 7 sq. ἐχ 

προοιμίων 6,24 16,15 

πρός. τὰ πρός τι 47,8 dist. τὰ ἐναντία 108, 

25 παραφυάσιν αὐτὰ ἀπειχάζει 41, 16 

σχέσις ἑτέρων κατηγοριῶν 83,19 99,5 

104,30 περὶ τῶν πρός τι 102,10 ἡ τάξις 

102,16 ἐπιγραφή 102,29 δυνατὸν τὰ 

πράγματα “τὰ περὶ τῶν πρός vt λέγεσθαι 
τὴν κατηγορίαν ἑνικῶς “περὶ τοῦ πρός 

τι 103,5 περὶ τῆς ὑποστάσεως 103,18 

διαίρεσις 105.1 διδασχαλίας τρόπος 105, 

12 τὰ ἴδια 108,4sq. τὸ ἅμα τῇ φύσει 

εἶναι 117,5 ἐπὶ τῶν πλείστων ἀληϑές 

ἐστι 111,10 ἐπὶ πάντων 124,13 

τι διχῶς νοεῖται, ἢ ὡς πράγματα .. 

τινὶ συνδεδεμένα 122,25 130,24 

τὸ πρός 

ἢ ὡς 

σχέσει 

τὰ ὡς πρός τι ἀντιχείμενα 108, 14 sq. 

dist. τὰ ἐναντία 108,25 111,18 34. πρὸς 

ὅ quatenus 159,12 

προσβάλλειν τινί 6,14 9,52 118,14 — τοῦ 

ἡλίου εἰς τοῖχον προσβάλλοντος 85,11 

προσγίνεσϑαι opp. ἀπογίνεσϑαι 19,2 

προσδιορισμός 126,13 

πρόσωπον. ἐξ οἰχείου προσώπου Opp. ὑπο- 

χρινόμενος ἑτέρων πρόσωπα 4,11.14 τὰ 

τοῦ πρώτου, NNUS τρίτου προσώπου 

ῥήματα 206,14534ᾳ. ὡρισμένου προσώπου 

26,15 

πρότασις expl. 

193,1 

πρότερος. 

10,931 opp. συμπέρασμα 

τὰ τῇ φύσει πρότερα ἡμῖν ὕστερα 

χαὶ τὰ. ἡμῖν πρότερα τῇ φύσει 

90,9. 10 τὸ πρότερον 

χρόνῳ τὸ δὲ; φύσει 117,20 

τέρου 191, 15 

δεύτερα 

διττόν, τὸ μὲν 

περὶ τοῦ προ- 

τέσσαρα σημαινόμενα, τὸ 

τὸ τῇ τάξει τῷ χρόνῳ .. τὸ τῇ φύσει .. 

. τὸ τῇ ἀξίᾳ 191,20 πέμπτον 194,8 

προφορικχὸς λόγος 90,3 

πρῶτος. πρῶτον pro πρότερον [12], 11 

πρώτως Opp. δευτέρως 115,20 

πτερός. 

12. 18 

πτῶσις εὐϑεῖα, πλαγία 105,19 sq. 

πλέον τὸ πτερὸν τῆς ὄρνιϑος 112, 

.I INDEX 

πύχνωσις (πυχνότης) obx ἔστι ποιότης 152, 

24 sed φυσιχὴ πύχνωσις περὶ ἕν χατα- 

γινομένη 153,25 sq. 

πύχτης dist. πυχτιχός 143,24 

vuxttxóc 143,019sq. 1558.11 

ἐπιστήμη 151,12 

πῦρ (στοιχεῖον) 65,23 154,22 

τόπος 99,29 

ἐν τῷ πεπυραχτωμένῳ σιδήρῳ 
͵ [I 

πυχτιχὴ 

€ - ^ 

ὃ τοῦ πυρὸς 

πυραχτοῦν. 

139,26 

*"Páxoc sudarium 35,2 sq. 

ῥεῖν. ῥυεῖσα ἣ γραμμὴ ποιεῖ τὴν ἐπιφάνειαν 

91,10 

ῥευστός 2,12 141,6 

ῥῆμα lllsq. ἐν τοῖς ῥήμασιν ὁμωνυμία 

18,4 sq. συνωνυμία 23,22 τὰ τοῦ πρώ- 

του, δευτέρου, τρίτου προσώπου ῥήματα 

26,14 sq. 

ῥησείδιον 167,12 

ῥητόν 26,6 50,16 
ῥητορεύειν 12,19 

δριστιχὰ ῥήματα 26,23 

ῥητορικός. ῥητορικαὶ χομψεῖαι 6,18 

ῥήτωρ 193,10 

pof, coni. χίνησις 2,18 

ῥοπή. 
δῥυΐσχεσθαι 86,2 

ῥυτιδοῦται τὸ μῆλον 26,9 

τὴν ἐπ᾽ ἀμφότερα ῥοπὴν ἔχειν 146,5 

δῥυτιὸ οὔν. 

Σαφηνίζξειν 6,94. 202,12 al. 

σειρά 40,5 

80,9. 10 7j κοίλη τῆς σελήνης περι- 

φέρεια 99,29 

σελήνη 

σεληνιαχός. ἡἣ σεληνιαχὴ ἔχλειψις 118,8 

123,20 
σεμνός. 
σεμνύνειν 51,21 

σημαίνειν. “σημᾶναι (ubique) 99,9 ἃ]. τὸ 
τόδε τι σημαίνειν 11.171 sq. 

μενον (ἁπλοῦν, σύνϑετον) opp. φωνή 43, 
llsq. 45,26 sq. 

σημαντιχός opp. ἄσημος 9,24 

σημασία 31,34 

σημεῖον 13,10 34,32 85,6. 32 90,12 152, 
6 al. ὑπὸ ποίαν χατηγορίαν δεῖ ἀνάγειν 

46,14 47,23. 51 
σημειωτέον 55,11 

τῶν πραγμάτων τὸ σεμνόν 6,28 

52,26 

τὸ σημαινό- 

σημειοῦν. 
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σηπία 150,9 

σῆψις 135,24 136,8 
σίνηπι 97,20 

c«áGcty 121,14 

σχέπασμα 11,8 

σχεῦος. τῶν σχευῶν τὰ μὲν ὑπόποδα τὰ 

δὲ ἀποὸδχ 41,24 

σχιά 302,1 ἐπιπρόσϑησις φωτός 180,19 

σχιαγραφεῖν 43,8 

σχιάξειν 180,19 ἐσχιασμένος τόπος 85,10sq. 

σχίασμα. 

118,19 
σκοπός 1,2 sq. 8,8. 24 sq. 

σκότος (φωτὸς στέρησις) 179,18 

σχιάζειν.. ἢ παρὰ τὸ σχέϑειν 180,18 

σχυλάχιον 118,9. 15 182,15 al. 

σχώληξ 113,6 

σμιλίον ἰατρικόν 17,4. 10 

σομφός. σομφὴ φωνή 170,9 

σπάϑη vide ἄορ 

σπᾶν. σπασάμενος syn. χτησάμενος 159,15 

σπάρτος. 

τὸ χαλούμενον σκίασμα τῆς γῆς 

παρὰ τὸ 

σπάρτον ἐχτείνας (τὴν διάστασιν) 

μετρεῖ 165,8 

σπέρμα vide χαρπός 

σπλήν 103,27 

σπουδαῖος 25,6 sq. 56,28 184,4 

σπουδή 25,11. 13 

στάσις 106,26 190,19 204,6 

107,5 
στέρησις. 

48,1 
τελῇ τοῦ εἴδους φϑοράν .. ἐν δὲ τῇ Φυσιχῇ 

εἶδος ϑέσεως 

dist. ἑστάναι 107,8 sq. 

ὑπὸ ποίαν χατηγορίαν ἀνακτέον 

στέρησιν ἐνταῦϑα λαμβάνει τὴν παν- 

. τῆς ἐνεργείας μόνης τὴν ἀπουσίαν 108, 

30 cetera vide sub ἕξις 

στηλιτεύειν 121,6 

στιβάς (πρὸς τὸ καϑεύδειν) 119,5 

στοιχεῖον. αἱ ἐν τοῖς στοιχείοις διαφοραί 

65,9 πῦρ, ὕδωρ; γῆ. ἀήρ 65,23 sq. 83,18 
122,20 mathematice 193,2. 12. gramma- 

tice 193,6. 18 

στροφή expl. 111,15 
συγγιν ώσχειν. 

90 "7,1 
σύγγραμμα. διαίρεσις τῶν ᾿Αριστοτελιχῶν 

συγγραμμάτων ὃ.8 sq. 

σύγκρισις dist. διαίρεσις 59,5 60,17 

συνεγνῶσϑαι notum esse 66, 

συγχεῖν. συγχεχυμένος 13,6 sq. συγχεχυ- 

μένως 12,91 

συγχώρησις. χατὰ συγχώρησιν 15,6 

συζυγία 28,20 31,19 124,30 125,19 184, 
22 sq. 

Comment. Arist. XIII. 1 Philop. in Cat. 

ὧν δυναπολλύναι 292r 

σύζυγος opp. μόνος 18,18. 28 

συχοφαντεῖν. συχοφαντοῦσι τὸν φιλόσοφον 
109,28 

συλᾷν. τὰ λοιπὰ ἀπὸ τούτων σεσύληται 

83,20 

συλλαμβάνειν. συνειλημμίένα τὰ μόρια 91, 

91 

συλλογή 10,32 

συλλογίζεσϑαι. συλλογισόμεϑα 8,17 

συλλογισμὸς ἀποδειχτιχός 4,31 10,27. syn. 

ἐπιστημονιχός 10,24. 25 

10,25 sq. 

10,92. ἐν δευτέρῳ σχήματι 45,11 64,2 

1/1519 1017,19 
συμβαίνειν. τὰ συμβεβηκότα opp. οὐσία 

20,4. 34. χαϑόλου ---μεριχά 28,22 — dist. 

δεύτεραι οὐσίαι 55,29 sq. οὐ τρίται οὐσίαι 

61,21 χατὰ συμβεβηχός opp. καϑ᾽ αὑτό 

178,8 sq. κατὰ συμβεβηχὸς ποσά 92.19 sq. 

χατὰ συμβεβηχὸς ὑπάρχειν 19,91 χατηγο- 

ρεῖσϑαι 38,29 62,12. 22 
συμ. βάλλειν. συμβάλλεσθαι opp. λυμαίνεσθαι 

13,2 

συμμετρία opp. ἀσυμμετρία, ἀμετρία 188, 

T sq. 

σύμμετρος ποσότης 190,26 

συμπαρεχτείνειν. συμπαρεχτείνεσϑαι 196, 

gu 

συμπεραίνειν 82,26 

Opp. ὁ ἁπλῶς 

συλλογή τις πλειόνων λόγων 

συμπέρασμα 156,0. opp. πρότασις 193,1 

συμπλέκειν. συμπεπλεγμένος opp. ἁπλοῦς 

28,9. 10 
συμπληροῦν τὴν οὐσίαν 84,14 χατηγορίαν 

48,29 τὸ ὑποχείμενον 68,21 sq. 

συμπληρωτιχὸς τῆς οὐσίας 24,19 τοῦ 

ὑποχειμένου 04,21 08,20 ἃ]. 

συμπλοκή 28,20sq. τὰ xarà συμπλοχήν 

opp. τὰ ἄνευ συμπλοχῇς 27,10 

σύμπτωμα 3,9 

συμφάναι 9.21 

συμφύειν. συμπέφυχε τὰ μόρια 86,11 

συνάγειν concludere {1,22 πόρισμα 19].4 

ὃ συναχϑεὶς ἀριϑμός 184,25 

συναγωγή 179,15 

συναίτιος 179,18 

συναμφότερος. τὸ συναμφότερον (ὕλη xal 

εἶδος) 22,21 34,11 48,4 
συναναιρεῖν 49,13 sq. 94,14. 15 117,7 al. 

συναναφαίνειν 8,8. 12.21 

συναπολλύναι. συναπόλλυται coni. συντί- 

χτεται 97,5 

15 



συναπομαραίνεσϑαι 

συναπομαραίνεσθαι 196,9. 4 

συναποφέρειν. συναπηνέχϑη αὐτῇ 196,11 

συνάπτειν πρός τι 89,25. 30 συνάπτεσθϑαι 

90,1 sq. 

συναρπαγή. 

σύνδεσμος 45,18 

συνηυμένος 11,19. 89,2 

ἐχ συναρπαγῆς ὀργισϑείς 149,7 

6 μέν σύνδεσμος 168,9 

συνδυασμός 109,4 

σύνδυο λαμβάνεσθαι 28,19 

σύνεγγυς. τὸ σύνεγγυς 121,2 

συνεισάγειν 94,14 91,0 117,6 122,8 

συνεισφέρειν syn. συνεισάγειν 49, 10 sq. 

118,3. 4 

συνεχφωνεῖν 43,20 

συνεμπίπτειν 41,92 

συνεπινοεῖν 117,8 

συνέχεια 13,13 86,16 89,28 184,12 

Suvey ἧς. συνεχὲς ποσόν 47,5 84,5.8 

συνηγορία 115,23 

συνήϑεια 119,15 sq. 

σύνϑεσις opp. ἁπλότης 26,30 

ὕεσιν 86,1 

σύνϑετος opp. ἁπλοῦς 9,35 sq. 26,7 sq. 43, 

llsq. τὰ σύνϑετα μᾶλλον συνήϑη ἡμῖν 

21.12.18 τὰ συνθετώτερα 21,24 σύν- 

ϑετος οὐσία 49,23 

συνιστᾶν 6,32 συνίστασϑαι 99,5. "1 al. 

συνοίχεσϑαι 971,1 

αἱ πρὸς τοὺς ἑταίρους συνουσίαι 

ἡ κοινή 126,2 

χατὰ σύν- 

συνουσία. 

2,6 

συνταγματικχός. συνταγματικὰ συγγράμματα 

2,12. 14. 4.8 sq. 

συνταγήσεται 85,15 συντε- 

ταγμένως (an συντεταμένως ἢ) 6,23 

συντάττειν. 

συντελεῖν τινι εἰς τὴν οὐσίαν 99, 18. 19 

πρὸς τὴν διδασχαλίαν 49,5 

συντίχτειν 91,5 

συντομία 14,28 

σύντονος. συντονώτερον κινεῖσθαι 201,15 

συνώνυμος dist. ὁμώνυμος, πολυώνυμος, 

ἑτερώνυμος 14,14. 24 sq. περὶ συνωνύ- 

μὼν 29,19 sq. 

συσσημαίνειν 493,20 

συστατιχός. συστατιχαὶ διαφοραί 19,26 

232,5 40,8 sq. 

συσφίγγειν. συνεσφιγμένον (εἶδος τῶν 

συγγραμμάτων) 6,20 

σφαῖρα ἀπλανής 39,21 sq. οὐρανία ST,l 

σφαιριχός. 

σφαιροειδής 86,25 

σχέϑειν 180,21 

σχέσις 15,10 39,12 59,1. 21 61,22. 23. τῶν 

σφαιριχὴ ἐπιφάνεια 90,29 

I INDEX 

πρός τι 116,20 sq. 122,26 sq. 130,26 
τὰ ἐν σχέσει 21,12 τῇ σχέσει opp. τῷ 

ὑποχειμένῳ 44,15 45.2 

σχετιχός. σχετιχῶς 99,4 
σχῆμα. σχήματα εὐθύγραμμα, περιφερό- 

ραμμα 120.22 σχῆμα καὶ μορφή (εἶδος 

ποιότητος) 194,10 137,20 151,14 

σχηματίζειν. ἐσχηματίσϑαι coni. σῶμα 

εἶναι 0,18 

σχιζόπτερος 112,1, 15 

σῶμα 6,15 opp. ἀσώματος 50,92 sq. dist. 

συμβεβηχός 33,10 sq. ἄποιον 65,19 sq. 

τρεῖς διαστάσεις ἔχον 84,11 sq. 152,6. 15 

165,9. πεπερασμένον 84,12 ποσοῦ εἶδος 

84,8 88,25 οὔτε σῶμα οὔτε γρῶμα loco 

proverbii 51,91 

σωματιχός. τὰ σωματιχά 6,14 

σωματιχὰς αἰσθήσεις 149,2. 8 

σωματιχὴν χρᾶσιν 149,9 σωματιχὴ ἡδονή 

χατὰ τὰς 

χατά τινα 

9 8.1 
σωματοειδής (αἴσϑησις) 149,1 

σωφροσύνη (ἀρετὴ φυσική) 141,25 opp. 

ἀκολασία, ἠλιϑιότης 188,13 

Τάξις. ἡ τάξις τῆς ἀναγνῴσεως 71,2. 81 

12,28 opp. διαίρεσις 54,32 φυσιχή -- 

πρὸς ἡμᾶς 89.2. 5 τὸ τῇ τάξει πρότερον 

191,21 192,20 ἅμα 196,20 
τάττειν. τεταγμένως 127,4 

ταυτότης 15,15 sq. 97,18 190,11 

τέ. ἔτι τε 18,21 201,20 χαὶ--- τέ 186,2 

28 ν᾽ 

τελεῖν ὑπὸ κατηγορίαν 47,2] ὑπὸ τὸ αὐτὸ 

γένος 190,9 54. 

τέλειος. τὰ τελειότερα opp. τὰ ἀτελέστερα 

21,12 

τελειότης ἡ χαϑ᾿ αὑτήν 190,24 

-1 

τελειωτιχός Opp. χαχωτιχός 194,16 sq. 

148,12 
τελιχός. τελιχὸν αἴτιον 21,26 

τέλος τῆς φιλοσοφίας 1,11 2,5 3,1 5,94 

τέρας 190,25 

τερέτισμα. 

10 

τετραγωνισμιός 121,4 123,32 

τετράγωνον 120,9. 22 121,1 202,9 sq. 

τετραδιχός. τετραδιχὴ τομή 28,5 

τεῦξις τοῦ ἀγαϑοῦ 10,18 

τέχνη βάναυσος 141,1. 22 

τερετίσματα wai φλυαρίαι 167, 
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τεχνητός. τὰ τεχνητά dist. φυσιχά 119,4. 

11 127,30 sq. 

τεχνιχὸς λόγος 169,19 

τέως 119,18 

τοι γε 149,9 

τοιόσδε. τοιῶσδε 144,1 τοιῶσδε 7) τοι- 

ὥσδε 197,20 

τόπος def. 33,22 87,0 165,1 ἐν τόπῳ 92, 

1ὃ ETIN ἀμεταφόρητον 32,21 ὁ τόπος 

χαὶ ὃ χρόνος τῶν σωμάτων (παραχολοῦ- 

ϑημα) 90,91 διὰ τὸ ἐν αὐτῷ σῶμα ἔχει 

τὸ συνεχές 81,19 ποσοῦ εἶδος 84,8 88, 

95 91.22 ἕξ τοῦ τόπου διαφοραί 165,1 

ἡ κατὰ τόπον μεταβολή 199,1 sq. 

τραγέλαφος 9.18 

τραχύτης (οὐχ ἔστι ποιότης) 152,25 

τρέπειν. πάντῃ τρεπόμενον καὶ ἀλλοιοῦ- 

μενον 154,15 

τρίγωνον ἰσόπλευρον, ἰσοσχελές, σχαληνόν 

τρίπους. ὡς ἀπὸ τρίποδος ταῦτα δέχεσθαι 

6,32 
τροπή 135,28 136,30 ἡ xaxà βάϑος 197, 

14. I8. τροπαὶ χειμεριναί, ϑεριναί 128, 

5. 6 
τρυγών (σωφροσύνην ἔχει) 141,27 

τυγχάνειν. ὁ τυχὼν ὁρισμός 19,15 τὸ 

τυχὸν σημεῖον 203,1 ἃ]. τυχόν 200,8 

τύπος. τὸν ὀρὸν 7| τὸν χλιτὸν τύπον γρά- 

φειν 10,90 

τύφειν 180,22 

τυφλὸς οἱονεὶ τυφός 180,22 

τυφλότης (στέρησις ὄψεως) 168,27 sq. 

τυφλότης ὄψεως οὐδαμῶς (λέγεται) 118,2 

τύφλωσις (ἴσως παρὰ τὸ τύφειν) 180,22 
ἔτυφός. ὁ τυφλὸς οἱονεὶ τυφὸς ὁ ὑπο- 

χεχαυμένας τὰς ὄψεις ἔχων 180,22. 29 

τυχαῖος 127,13. τὸ τυχαῖον dist. τὸ αὐτό- 

pacov 121,15 sq. 

τύχη- κατὰ τύχην Opp. χατὰ προαίρεσιν 

, 

καὶ διάνοιαν 16,22 21,16 

“«Ὑγεία 21,27 29,25 alias — xai νόσος (ἐναν- Í ; 

cia dusoo 114,2 

ὑγιεινός. ὑγιεινὸν γυμνάσιον, σιτίον 11,6 Y TA , , 
21,26 

ὑγιὴς ὁρισμός 105,12 

ὑδάτιον 154,5 

ὑποχεῖσϑαι ἢ 

ὕδωρ (στοιχεῖον) 65,23 ἀὴρ γίνεται 153, 
9 sq. 

ὕειν. ὕει (sc. Ζεύς) 26,16 

ὕλη 4,9 τὸ χείριστον πάντων 132,19. ἄπται- 

στός τε xoi ἀραρυῖα 10,26 opp. εἴδος et 

τὸ συναμφότερον 22,21 48,8 49,91 τὸ 

ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ 94,8 τὸν ὁρισμὸν δι 
ἀποφάσεως ἀποδιδόναι εἰώϑασιν 51,9. τῷ 

ϑείῳ ὡμοίωται 52,9 πρώτη ὕλη (ἀσώ- 

ματος, ἀσχημάτιστος, ἀμεγέϑης, ἀνείδεος) 
05,10 83,14 

ὑμενόπτερος 112,15 

ὑπάλληλος. ὑπάλληλα γένη 12,21 dist. 

ἕτερα 40,5 sq. τὸ ὑπάλληλον 89,2. 8 

143,16 191,70 ὑπάλληλα εἴδη 60,27 

ὑπάλληλοι συζυγίαι 125,2 

ὕπαρξις 20,13 99,8. 9 ἃ]. πρὸς ὕπαρξιν 

opp. πρὸς κατηγορίαν 29,8 sq. 30,25 

55,29 sq. 

ὑπεραναβαίνειν. ὑπεραναβεβηχὸς γένος 

19,26. 27 

περβάϑμιος. χατὰ τὸν χρησμὸν ὑπερ- 

βάϑμιον πόδα πέμπειν 6,123 

ὑπερβιβάζειν τὸ ῥητόν 50,16 

τερβολή opp. ἔνδεια 188,4 sq. ἔλλειψις 

191,3 
ὕπερον (ὄγκος ἀμβλύς) 120,20 

1 142,1 

poe τὸ ὑπερούσιον dyadóv 110,91 

"icu ἡ opp. ἔλλειψις 105,9 

Usern eve. pesi esdun 181,12 

ἌΣ λόγον τινός 142,23 

οβάϑρα 65,16 

ογραφή dist. Spe λόγος 19,24 c^ 

ὑπόδειγμα 96,15 98,9 al. 

ὑπόδεσις 81,32 

ὑπόδημα 81,92 205,1 
ὑποδι PUDE dS 35,90 114,17 

ὑποδιαίρεσις 88,17 136,15.172,21. 14,17 

ὑποχαίειν. ὃ ὑποχεχαυμένας τὰς ὄψεις 

ἔχων 180,20 

ὑποχατιέναι. ὑποχατιὼν λέγει 47,12 

ὑποχάτω. τὰ ὑποχάτω: γένη 42,28 

οχάτωϑεν 100,8 

d Ἐπ ΤῊΝ opp. REA 12,29. 25 

τὸ ὑποκείμενον 14,18. 23. 15,6. 1 διττόν 

30,25 ἐν ἐἘΒΕΕΕΘΘΡΈΕΙΩΣ " ὑποχειμένου 

29,5 sq. ἐν ὑποχειμένῳ def. 22,2 sq. 

τὸ δεύτερον ὑποχείμενον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ 

ἄποιον σῶμα 65,18 83,17 τῷ ὑποχει- 

μένῳ Opp. τῇ σχέσει 44,14 45,1 



228 ὑπόληψις 

ὑπόληψις expl δόχησις opp. ἐπιστήμη 

132,8 

ὑπομνηματιχός. ὑπορμνηματικὰ συγγράμ.- 

ματα 9,12. 28 sq. 

ὑπόμνησις 8,29 

ὑπονοεῖν 170,22 

ὑποπίπτειν. 

22 

doti re Y 3 
τὰ ὑποπίπτοντα ἄπορα 142, 

, 
ὑπόπους. ὑπόποδα (σχεύη, ζῷα) 41,24. 26 

ΘΠ1.2.8}} 
/ ὑπόστασις 239,16 sq. 46,16 sq. 

«29^ ὑπόστασιν 19,10. 11 

ὑποστατιχός Opp. φϑαρτιχός 78,13 169, 

11 

ὑποτι ϑέναι. 29 ὑποτίϑεσϑαι 97,92. 93 

ὑστερογενής. ὑστερογενῇ γένη 9,0 167,14 

ὕστερος. 

194,28 

ὕφεσις 200,4 

ὑφιστάναι. 

οὐχέτι τοῦ ὑστέρου ἐμνημόνευσεν 

τὰ ὑφεστῶτα 9,18. 19 ὑφε- 

στηχότα 180,9  xaU' αὑτὸ ὑποστῆναι 29,8 
ὑφεστηχέναι 94,1 

Φαίνειν. μέχρι τοῦ φαινομένου 

ἐχ τῶν φαινομένων 128,15 

126, 27 

φαιός. τὸ φαιόν (μέσον τοῦ λευχοῦ «ai 

péAzvoc) 172,14 sq. 174,7 181,25 

φαντασία. μέχρι φαντασίας προελϑεῖν opp. 

εἰς ἔργον ἐχβῆναι 119,19 ἐν φαντασίᾳ 

τὸ εἶναι ἔχει 191,20 

φανταστός. τὰ ψανταστά 137,20. 21 

φέρειν ἐπί τινος 90,15. 18 ἃ]. φέρε 201,16 

205,11 οἷον φέρε 205,8 

φϑάνειν cum iufinitivo 2,14 136,12 cum 

participio 195,18 al. φϑάσας 68,13. 80, 

12 83,8 al. 
φϑαρτιχός opp. ὑποστατιχός 18,13. 14 135; 

26 

φϑίσις syn. μείωσις 201,28 

φϑορά vide γένεσις. 

b5 

φιλοσοφία διΐρηται εἴς τε τὸ ϑεωρητιχὸν 

«4 τὸ πραχτιχόν 4,24 ἀνυπόϑετος 141,8 

φιλόσοφος. φιλόσοφόν τι 2,26 

φορά (f κατὰ τόπον μεταβολή) 199,7 εἴδη 

εὐϑυφορία, περιφορά (χυκλοφορία) 199,8 

φράζειν. ἀσαφῶς πεφρασμένον 6,20 

φράσις 4,9 6,18 12,95 

φρέαρ 85,27 

φρόνησις 145,27. 92 τελειοτάτη ἀρετή 

146,1 opp. πανουργία, ἄνοια 188,14 

I INDEX 

φυχτός. φυχτὴ διαίρεσις 29,21 sq. 

φυσιᾶν. πεφυσιωμένη διάϑεσις expl. εἰς 

φύσιν μεταβληϑεῖσα «al αὐτὴ φύσις γενο- 

μένη 142,16 

φυσιχὸς λόγος 109,19 ἀνήρ 198,15 φυσιχὰ 

(an φυσιολογιχὰ ἢ) συγγράμματα 8,0 πραγ- 

ματα 197,13 εἴδη 65,12 φυσιχὸν βιβλίον 

199,21 φυσιχὴ δύναμις 129,18 139,5 sq. 

ópp/, 127,15 sq. 

158,25 sq. 

νάνωσις ἢ πύχνωσις 

φυσιχαὶ ἀρεταί .141,25 τὰ 

φυσιχὰ δευτέραν τάξιν ἔχει μετὰ τὰ ἔμ.- 

ψυχα 189,8 opp. πρὸς ἡμᾶς 89,2 dist. 

τεχνητά 119,4.10 127,90 sq. - 

147,11 149,15 

φυσιολογεῖν 50,1 

φυσιολογιχός. 

3,17 4,36 5,8 

φυσιολόγος ἀνήρ 197,13 

φύσις. ἀρχὴ κινήσεως xal ἠρεμίας 191,12 

φύσις ῥευστή 2,12 

φυστιχῶς 

φυσιολογιχκὰ συγγράμματα 

f, κοινῶς φύσις 109, 

92 ἀπηρτισμένον ἔχειν τὸν λόγον τῆς 

φύσεως 190, 25 — xaxà φύσιν opp. 

παρὰ φύσιν 62,11 sq. φύσει 15,12 49, 

15 al. opp. 7jpiv 50,9.10 opp. ϑέσει 

103,19 sq. ἅμα τῇ φύσει 117,5 195,27 

πρότερον 117,20 sq, 191,21 192,5 

φωνή. φωναί dist. πράγματα, νοήματα 8, 

28 sq. ἁπλαῖ φωναί 10,2 11,3 sq. opp. 

σύνθετοι 26, | sq. 43,11 sq. 45,23 sq. 

φωνὴ σημαντιχή 18,9. 12 ἄσημος 26,4 

οὐδεμία ἁπλῆ φωνὴ ἀλήϑειαν 7, Ψεῦδος 

σημαίνει 40,1 sq. 

φῶς. διττόν, τὸ ἐν τῷ ἀέρι... τὸ ἡλιακόν 

52,17 

φωτίζειν 118,14. πεφωτισμένος τόπος 88, 

10 sq. τὸ πεφωτισμένον τῆς σελήνης 

μέρος 118,9 

φωτισμός (σελήνης) 80,11 

ἊΝ 

Χαραχτηρίζειν 42,1 135,90 1236,50 al. 

χαραχτηριστιχός 149,2 

χλιαρός. τὸ χλιαρόν (ἀνὰ μέσον ϑερμότητος 

χαὶ Ψυχρότητο:) 174,6 181,25 

χρεία. τὰς χρείας ἀποδιδόασι 42,0 χρείαν 

παρέχειν 96,13. παρέχεσϑαι 58,9 

χρήσιμος. τὸ χρήσιμον 1,2. 9 12,12 

χρῆσις 7, τῶν ἀρχαίων 126,2 

χρόνος (τῶν σωμάτων παραχολούϑημα) 233, 

31 ποσοῦ εἶδος 84,9 88,27 91,28 οὐκ 



VERBORUM 

οἴχοϑεν ἔχει τὸ συνεχές 80,12 διὰ τὸ 
σῶμα 81,2 μέτρον χινήσεως 86,17 sq. 

92,28 χρόνῳ πρότερον opp. φύσει 117, 

21 sq. τὸ τῷ χρόνῳ πρότερον 191,20 

ἅμα 195,15 
χρυσοειδής 104,1 

χρῶμα. παϑητιχὴ ποιότης 150,2 οὐσιῶδες 

150,7 οὔτε σῶμα οὔτε χρῶμα 51,21 

χρωματιχός. χρωματιχὸν χροῦμα 119,27 

χυμὸς ὁ τῆς σηπίας 150,9 

χωρὶς εἰ μή 90,19. χωρὶς εἶναι dist. χωρι- 

σϑῆναι 25,13. 14 

χωριστὸς τῆς ὕλης ὅ,Ὁ 

βεβηκότα 95,12 

χωριστὰ cup- 

Ψάμμιος. ὁ τῆς ψάμμου ἀριϑμιός 124,3 

Ψεῦδος vide ἀλήϑεια 

Ψιμμύϑθιον 19,22. 25. 140,2 al. 

' , Ξ 
ὠχρότης 229 

te 148,2 172,19 al. 
Ψυχαὶ γυμναὶ τῶν σωμάτων 9,51. 

σώμασι συνδέδενται 14.9.4 ἡ 

ἀνϑρωπεία ψυχὴ . . εἶδός ἐστι τῆς ἁπλῶς 

Ψυχῆς Tot τῆς ἀσωμάτου 189,24 

λελυμένη τῆς σχέσεως τῆς πρὸς τὸ σῶμα 

Opp. τοῖς σώμασι συμπεπλεγμένη ὃ0,1] 

τὸ σῶμα χινεῖ 109,29 7; ψυχὴ ἀϑάνατος 

*94-96-aq. | $65," 56 
7] 

Ψυχιχός. ψυχιχὴ οὐσία 49.26 

Ὃς ἂν εἰ 45,19 

ὡσαύτως ἔχειν 6,1. 6. 12 10,27 

ὠχριᾶν 191,0. 6 201,91 al. 

ὠχρίας 191,1 

ὠχρίασις 194,26 136,57 sq. 

ὠχρότης 148, al. 



ΠΝ NOMINUM 

Ἀγαμέμνων 98,91 39,2 

᾿Αϑῆναι. ἐν ᾿Αϑήναις 21,17 94,95. 26. 384]. 

ἐξ ᾿Αϑηνῶν 200,7 

Αἴας. οἱ Αἴαντες 19,12 sq. ὁ μὲν ἐκ Σαλα- 

pivos υἱὸς ᾿ελαμῶνος ὁ μονομαχήσας "Ex- 

τορι 6 δὲ ᾿Οιλέως ἐχ Λοκρίδος πόδας ταχὺς 
τοξότης 19,18 

Αἰϑίοφ 64.31 147,11 151,3 
ἈΑχαδημαῖχός. οἱ ᾿Αχαδημαΐχοί 9,9. 8 
Ἀλέξανδρος ὁ Μαχεδών 3,23 16,23. 94. ὁ 

Πάρις 16,23 

Ἀλέξανδρος (Ἀφροδισιεύς) (περὶ φωνῶν μό- 

νων εἶναι τὸν σχοπὸν λέγει) 8,90 

᾿Αλχιβιάδης 195,21 

Ἀνδρόνιχος ὁ “Ρόδιος (ὁ Βοήϑου διδά- 

σχαλος) ἔλεγε χρῆναι ἀπὸ τῆς λογιχῆς ἄρ- 
χεσἣαι 5,19 

Ἀντισθένης 2,5 

(ΑΛπολλόδωρος) (Arg. II 445) 180,23 

Ἄργος (dpsew«óv . . χύνα ᾿Οδυσσέως ἢ ὄνομα 

ἥρωος, οὐδέτερον ὄνομα πόλεως σημαίνει) 

15,120 (χύων) 01,11 

Ἄρειος πάγος 26,13 48,18 

Ἀρίστιππος 2,1 

Ἀριστοτέλης. διὰ τί τὴν ἀσάφειαν ἐπετή- 
δευσεν 1,12 6,22 τὰ μετὰ τὴν Φυσιχὴν 

πραγματείαν αὐτῷ τεταγμένα... Μετὰ τὰ 

φυσιχὰ προτηγόρευσε 5,l τρεῖς ἀφορμαὶ 

γεγόνασι τοῦ νοϑεύεσθαι τὰ συγγράμματα 

τοῦ ᾿Αριστοτέλους 7,16 γεγόνασι yàp καὶ 

ἕτεροι Ἀριστοτέλεις 7,18 φασὶν ἐν τῇ 
μεγάλῃ βιβλιοϑήκῃ εὑρῆσϑαι ᾿Αναλυτιχῶν 
νὲν τεσσαράκοντα βιβλίους, κατηγοριῶν δὲ 

δύο 7,26 ἀρχὴ τοῦ ἑτέρου (βιβλίου κατη- 

γοριῶν) 19,0 ἐχρίϑη τοῦτο γνήσιον εἶναι 

.. ὑπὸ πάντων ἐξηγητῶν 18,4 σχοπὸς 
ἐν τοῖς Τόποις 8,12 τῶν Κατηγοριῶν 
10,6 12,9 τινὲς περὶ τοῦ Gxomo9 τῶν 

Κατηγοριῶν διηνέχϑησαν 8,21 αἰτία τῆς 
ἐπιγραφῆς 12,117 ἡ εἰς τὰ χεφάλαια διαί- 

ρεσις τριχῇ 129,6 167,22 γένη πανταχοῦ 

ὁ Ἄρ. τὰ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς xal ἐννοηματιχὰ 
λέγει 9.11 διπλοῦν οἷδε τὸ σημαινόμενον 

τῆς οὐσίας ὁ ̓ Αριστοτέλης, xa ἕν μὲν τὴν 
ἀντιδιαστελλομένην πρὸς τὰ συμβεβηκότα 

χαὶ αὐϑυπόστατον.. «aW ἕτερον δέ, va. 

ὃ πᾶσαν ἁπλῶς ὕπαρξιν οὐσίαν χαλεῖ 20, 

9sq. ὁ σχοπὸς ἐνταῦϑα (ἐν Kat.) τῷ 

᾿Δριστοτέλει διαλαβεῖν περὶ τῶν ὄντων, 

οὐχ ἡ ὄντα ἐστίν, ἀλλ᾽ T, σημαίνονται ὑπὸ 

τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, χαὶ οὐ χατὰ τὰ 

δοχοῦντα αὐτῷ διαλεχϑήῆναι περὶ αὐτῶν 

34,16 35,6 41,25 61,11 70,31 (σκοπὸς) 
τοῦ [Περὶ ἑρμηνείας 45,9 τινὲς τῶν ἐξη- 

γητῶν τοῦτο τὸ ῥητὸν (p. 9439) ἀξιοῦσι 

προτάττεσϑαι τοῦ περὶ τῶν διαφορῶν τοῦ 

λέγοντος οὐχ ἴδιον χτλ. (p. 9421) 68,23 οὐ 

λέγει μὲν ἄντικρυς τὰς διαφορὰς οὐσίας 

εἶναι, ἀλλὰ βούλεται μὲν αὐτὰς οὐσίας εἶναι 

χαὶ τὸ βούλημα ἐχχαλύπτει πανταχοῦ 11,0 

ὅ (τὸ τριχῇ δ'αστατόν) φησιν ὁ Ἄριστο- 
τέλης δεύτερον ὑποχείμενον 83,16. 17 μή- 

ποτε οὖν 7| κατεχρήσατο ἐνταῦϑα εἰρηχὼς 

τὸ ἄνισον μᾶλλον χαὶ ἧττον εἶναι οὐχ ἀχρι- 

βολογησάμενος T, χαὶ κατὰ προσϑήκην πρός 

τινων (παράτινων ?) ὕστερον τοῦτο (p. 6522) 

προσετέϑη 111,6 ὥς φησιν ὁ Δριστοτέλης, 
οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἣ βουλὴ 7| ἔνδεια φρο- 

νήσεως 145,26 ἐνταῦϑα μὲν οὖν ταῦτα 

τὰ ἕξ φησιν εἴδη τῆς κινήσεως εἶναι .. 



᾿Αριστοτελιχός 

ἐν δὲ τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει τὴν μεταβολὴν 

γένος εἶναι βούλεται καὶ ταύτης εἶναι εἴδη 

τρία, χίνησιν γένεσιν φϑοράν 199,9 ἐν- 

ταῦϑα μέντοι ἐπειδὴ εἰσαγωγιχόν ἐστι τὸ 

βιβλίον καὶ λογιχὸν μᾶλλον, οὐ φυσιχόν, 

οὐχ ἀχριβολογεῖται 199,20 συντομίας ἀεὶ 

ἐρῶν 14.28 20,1 

Ἀριστοτελιχός. Ἀριστοτελιχὸν σύγγραμμα 

1.4 ᾿Δριστοτελιχὴ φιλοσοφία 1,5 διαίρεσις 

τῶν Ἂριστοτελικῶν συγγραμμάτων 1,9 

9,8sq. πόϑεν ἀρχτέον 1.10 5,15 τί τὸ 

τέλος τῆς Ἀριστοτελιχῆς φιλοσοφίας 1,11 

5,94 τὸ εἶδος τῆς Δριστοτελιχῆς ἀπαγγε- 

λίας 1.12 6,11 

Ἀρχιμήδης 121,2 
Βόηϑος ὁ Σιδώνιος δεῖν ἀπὸ τῆς φυσιχῆς 

ἄρχεσϑαι πραγυατείας φησίν 5,16 

Δαίδαλος πτερῶσαι ἐπινενόηχεν ἑαυτὸν καὶ 

τὸν υἱὸν "Ixapov 119,21 

οἱ ἐννέα λόγοι τῶν δημοσίων 

οἱ ἕνδεχα χατὰ Φιλίππου 98,20 

ἀρχόμενοι τῶν Εἰσαγωγῶν 1,2 

ἐν τῇ Εἰσα- 

Δημοσϑένης. 
98,18 

Εἰσαγω γή. 

ἐν ταῖς Εἰσαγωγαῖς 12,19 
γωγῇ 184,23 

"Extop 19,19 

“Ἑλένη 25,1 

ἔλενος 25,1 

“Ἑλλάς 91,22 
Ἐπικούρειος. 

Εὔδημος (uae τῆς E ἕλους) 1,20 
Εὐκλείδης 2,2 (def. VI) 152,14 

(Εὐριπίδης) (Phoen. 472) 31,15 

Εὐστάϑιος (περὶ πραγμάτων μόνων ᾧφήϑη 

᾿Επιχούρειοι 2,6 ρ , 

elvat τὸν σχοπὸν τῶν Κατηγοριῶν) 9,1 

Ἔ φεχτιχός. οἱ "Egexctxot 2,3. 7. 19 
Ζεύς (βροντᾷ xol ἀστράπτει καὶ ὕει) 26,16 
Ζήνων ὁ Κιτιεύς 2,9 

"H8ovtzóc. οἱ “Ηδονιχοί 2,6. 29 

*HpáxXAetcos 2,15 
Ἣρωδιανός. ὡς Ἡρωδιανός φησι, παρὰ τὸ 

σχέϑειν (τὸ σχότος εἴρηται) 180,20 

Θαλῆς ὁ Μιλήσιος πρῶτος ἐπέστησε τῇ αἰτίᾳ 
τῆς σεληνιαχῆς ἐχλείψεως 118,7. 25 123, 
21 sq. 

Θεόφραστος. 

φραστος χατὰ ζῆλον τοῦ διδασκάλου γε- 
Εὔδημος καὶ Φανίας χαὶ Θεό- 

γράφασι Κατηγορίας καὶ Περὶ ἑρμηνείας 
xal Ἀναλυτιχά 0,20 sq. 

I áp. 8Xtyosc Categoriarum finem recte con- 

stituit 9,12 

Ixapos vide Δαίδαλος 

II INDEX NOMINUM 

᾿Ιλιαχὸς πόλεμος 92,93 

᾿Οδυσσεύς. 

"OtAebs 19,19 

Σαλαμίς 291 

τὰ ᾿ἵλιαχά 32,18 

(Καλλίμαχος) (Hymn. V 135) 126,7 

Κιτιεύς (Ζήνων) 2,3 

Κόρακος πέτρα 26,13 48,18 
Κόρινϑος 200,8 

Κυνιχός. οἱ Κυνιχοί 2,5. 24 

Kopnvat«óc. 
Aoxpís 19,19 

ἐν Λυχείῳ 92,19 

οἱ Κυρηναΐῖχοί 2,1 

ΛΔυχεῖον. 

Μεγαριχός. οἱ Μεγαριχοί 2.2 
Μηδιχός. «à Μηδιχά 111,23 

Μιλήσιος (θαλῆς) 118,1 

Νεάπολις 21,4 

Ξάνϑος (ἵππος) 61,10 

Ξενοχράτης 2,9 

χύων ᾿Οδυσσέως 15,21 

Ὄλυμπος τοῦ Ὑμηττοῦ ὑπερέχων 95,91 

“Ὅμηρος (B 259. 260) 130,16 (P 120) 17, 
30 (Y 59) 196,6 (ὃ 149) 126,5 

Πάρις 16,23 
Πελοποννησιαχός. τὰ 

111,28 
Περιπατητιχός. 

66,21 18,19 
Πλάτων τοῦτον αὐτοῖς (τοῖς ᾿Ἐφεχτιχοῖς) 

Πελοποννησιαχά 

οἱ Περιπατητιχοί 2,1 3,4 

LI 

ἐπιφέρει τὸν ἔλεγχον 2,20 περιπατῶν 

ἐποιεῖτο τὰς συνουσίας 3,5 ἰστέον ὅτι 

ὅσοι λέγουσι τὸν [Πλάτωνα οὕτως ὁρίζεσ 

τὰ πρός τι xal ἐν τῷ λέγεσθαι ἑτέρων 
i 

5 - , 
οἴεσϑαι αὐτὸν elvat e τῶν πρός τι ὑπό- 

στασιν, συχοφαντοῦσι τὸν φιλόσοφον 1 

20 τὸ ϑεῖον σημᾶναι cor νοι... ὥς 

φησιν ὁ ϑεῖος Πλάτων, εἰς ἀποφάσεις ἐρ- 
χόμεθϑα 51,28 ὁ Πλάτων γένη τῶν ὄντων 

εἶπε τὰ πέντε ἐχεῖνα, φημὶ δὴ τὸ ὃν τὴν 
ταυτότητα τὴν ἑτερότητα τὴν κίνησιν τὴν 
τάσιν 190,17 6. g. 15,4 alias 

Πλατωνιχός. οἱ [Π]᾿λατωνιχοί 1.20 13,20 

Πλωτῖνος (Ennead. I, 3,3) 6,15 

Πορφύριος (περὶ νοημάτων μόνων ἐνόμισε 

διαλέγεσθαι τὸν φιλόσοφον) 9,5  (Isag. 

5.9) 93,20 (p. 8,1. 2) 32,32 84,8 
(p. 10,22) 66,21 (p. 13,20) 62,9 

Πρωταγόρας ὃ σοφιστὴς ἔλεγε πάντα τὰ 
πράγματα πρός τι 103,22 οὐχ ἔστι τινὰ 

Ψευδῇ λέγειν 104,1 sq. 

Πτολεμαῖος Φιλάδελφος 1,22 

Πυϑαγόρειος. οἱ Πυϑαγόρειοι 1,20 

Πύρρων ([φεχτιχός) 2,8 
Σαλαμίς 19,18 



Σιδώνιος (Βόηϑος) 5,16 
Σχύϑης 64,30. 81 
Στωϊχός. οἱ Στωϊχοί 9.8 
Σωκράτης e.g. 9.85 122,98 alias 
Σωφρονίσχος Socratis pater 122,98. 99 131,10 
Τελαμών. υἱὸς Τελαμῶνος 19,18. 19 
Τίμαιος 51,30 
Ὑμηττός 95,31 
Φανίας (μαϑητὴς Ἀριστοτέλους) 7.20 

II INDEX NOMINUM Φιλόπονος 

Φιλάδελφος vide Πτολεμαῖος 
Φίλιππος vide Δημοσϑένης 
Φιλόπονος suum in Isarogen comimei. memorat 1,22 12,19 184.93 ἐδείξαι γὰρ ἡμεῖς ἐν ἄλλοις ὅτι οὐχ ἔστιν dvo| τία (τὸ περιττὸν χαὶ τὸ ἄρτιον) 99. τὸ σχότος οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ φωτὸς στ᾿ ρησις, ὡς ἡ τυφλότης ὄψεως στέρησις, (| ἐν ἑτέροις ἡμῖν διὰ πλειόνων δέδειχτ᾽ 179,19 

ὶ 
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