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^ΕΜΕδΙϋδ ΕΜΕδΕΝϋδ

ϋΕ

ΝΑΤϋΚΑ ΗΟΜΙΝΙδ

ΟΚΑΕΟΕ ΕΤ Ι,ΑΤΙΝΕ.

Ρ Ο δ Τ ΕϋΙΤΙΟΝΕΜ

ΑΝΤνΕΚΡΙΕΝδΕΜ ΕΤ ΟΧΟΝΙΕΝ3ΕΜ,

Α Ο Η I I I Τ I $

ΤΚΙΒϋδ ΟΟϋϋ. ΑϋΟϋδΤΑΝΙδ,

ϋϋΟΒϋδ ΟΚΕδϋΕΝδΙΒυδ, ΤΟΤΙΏΕΜρϋΕ

ΜΟΝΑΟΗΙΕΝδΙΒϋδ,

- „ Ν Ε Ο Ν Ο Ν

ϋυΑΒυδ νΕ"*ιΐ5ΤΙ3 νΕΚδΙΟΝΙΒΌδ ΙΑΤΙΝΙδ ,

ΟΟΝΟΝΙδ ετ νΛΕΙΛΕ,

ΟΕΝυο

ΜΙΛΤΟ, ΟϋΑΜΑΝΤΕΑ, ΕΜΕΝΌΑΤΙϋδ ΕΟΙϋΙΤ

ι τ

ΑΝΙΜΑΌ νΕΚ8ΙΟΝΕ5

ΑϋΙΕϋΙΤ

€ΗΚΙ5ΤΙΛΝ. ΡΚΙΌΕΚ10. ΜΑΤΊΉΑΕΙ,

ΪΗΟΕΕ850Η. ΥΙΤΕΜΒΕΚΟΚΝ8Ι8 ΕΤ ΟΟΙΙΕϋα.

ΙΜΪΕΚΙΑ11, ΗΟδδΙΟΟΚυΜ Α55Ε530Κ.

ΗΑΙΑΕ ΜΑΘΟΕΒυΚΘΙΟΑΕ,

ΑΡυΟ | Ο Α Ν. | Α Ο. Ο Ε Β α υ ε κ,

Μ Ώ ο ο α I ζ.
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€α/ραή ΒατίΗϋ )ΐιϋάβτη χ^-Λοι^ΙώαΙΙο Ναηββϊ.

Ν«η</?«γ απνιοΐο , ίνιηιο οηιηί αητο ρο(ίοη ΙΊΜΙο Λ Ηοτηΐηι. νϊΛβ «]ιΐ5

ιηϊπΐ3(1νΕΐ'Γιοηο5 αά ΖβοΗβΠίΐη Μίίγίεηβευπι ρ. 257· β<1'Γ· Ι^ρΓ. ι6$5·4-

Νί'Ίίί ίΙεζαηΙΪΗ! Ιϋτο Ναηιβί ά( Ηοτηίηι. 1\)ΪΛ. ρ3£. 270·

Οι Ιιοηηηί! άαοχΛηί ηΜΙιτη ΧΛτημ ΗαίιηΐΗ! Νηιιιβί, ΡΗίΙοβ>ρΙιϊ ΟΗϊίβίαηζ,

ψιαηίίνϊί ρηιϋ. 1\>Ίά, ρβ£. ?!<>·

Λ-



V I Κ I δ

8ΌΜΜΕ ΚΕνΕΚΕΝϋΙδ, Ι^ϋ5ΤΚΐΒϋ5,

ΟΙ,ΑΚΙδδΙΜΙδ, ΕΙΐυθΙΤΙ85ΙΜΙ5,

.[ΟΑΝΝΙ ΟΗΚΙδΤΟΡΗ· ΛΌΕΙ,υΝΟ

ΟΟΝδΙΕ. ΑϋΧΙΟΟ, ΒΙΒΕ, ΕΕΕΟΤ. ΌΚΕδϋ. ΡΚΑΕΡΕΟΤΟ,

ΡΚΑΝΟΙδΟΟ ΟΑΚΟΙ,Ο ΑΕΤΕΚ

ΡΚΟΡΕδδΟΚΙ νίΝΟΟΒΟΝΕΝδΙ,

ΙΟΝΑΤΙΟ ΗΑΚϋΤ

ΜΟΝΑϋΗΙΕΝδΙδ ΕΙ,ΕΟΤΟΚΑΙ,. ΒΙΒΕ. ΡΚΑΕΡΕΟΤΟ,

ΚΟΒΕΚΤΟ ΗΟΙ,ΜΕδ

ΤΗΕΟΕ. ΌΟΟΤΟΚΙ ΕΤ ΡΚΟΡΕδδΟΚΙ ΟΧΟΝΙΕΝδΙ,

ΕΚΝΕδΤΟ ΤΗΕΟΟ. Ι,ΑΝΟΕΚ

ΟΟΝδΙΙ.. ΑϋΧΙΟΟ ΒΙΒΕ. ϋυΟΑί. βϋΕΕΡΗ. ΡΚΑΕΡΕΟΤΟ,

}ΟΑΝΝΙ ΑΙ.ΟΥ8ΙΟ ΜΑΚΤΙΝΙ-

Ι,ΑΟυΝ ΑΕ,

]ΟΑΝΝΙ ΟΟΤΊΧΟΒ δΟΗΝΕΙϋΕΚ

ΡΚΟΡΕδδΟΚΙ ΡΚΑΝΟΟΡϋΚΤΕΝδΙ ΑΌ ΟϋΕΚΑΜ,

.ΪΟΑΝΝΙ ΜΑΤΤΗΙΑΕ δϋΗΚΟΕΟΚΗ

ΡΚΟΡΕδδΟΚΙ νίΤΕΜΒΕΚΟΕΝδΙ ,

ΙΟΑΝΝΙ ΒΑΡΤΙδΤΑΕ ΟΑδΡΑΚΟ

Ώ'ΑΝδδΕ ΏΕ νΐίΙ,ΟΙδΟΝ

ΡΙΛΙΚίυΜ ΑΟΑϋϋ. ΕΤ 500ΙΕΤΤ. ΙΙΤΤ. δΟϋΑΙ,Ι,

ΡΚΙϋΕΚΙΟΟ ΑϋΟυδΤΟ \νοι.ρ

ΡΚΟΡΕδδΟΚΙ ΗΑΕΕΝδΙ,

Ό Α Ν I Ε I, I \ΥΥΤΤΕΝΒΑΟΗ

ΡΚΟΡΕδδΟΚΙ ΕΕΙΡΕΝδΙ,



ΜΕΜΟΚΙΑΕ ΕΤ ΑΜΙΟΙΤΙΑΕ ΟΑϋδδΑ

ΗϋΝϋ Ι,ΙΒΕΙ,Ι,υΜ

ΟΟΝδΕΟΚΑΤ

ι

ΟΗΚίετίΑΝυδ ρκΐϋΕκιουε ματτηαει.

νίΤΕΜΒΕΚΟΑΕ Ό. IV. ΜΑΚΤ. ΜΟΟΟΟΙΙ.



Ρ Κ Α Ε Ρ Α Τ I Ο,

Ι/ΕΟΤΟΚΙΒϋδ ΌΟΟΤΙ5 ΕΤ ΒΕΝΕνΟΙΛδ

δ. ρ. τ>.

€ Η Κ. Ρ κ. ΜΑΤΤΗΑΕΙ.

αιιαβ ο!β Νετηεδο ραίΐ <1ιΐ05 ίίιρθΓΪΟΓβϋ οώ'ίοΓβδ ^ίοία

Γαηί α Γαβι-ϊοϊο ζ)> Βηκ&βΓΟ Λ), ΗαΙΙείΌ 5) ει

δοΐίΓοεοΙίΙιΐο *), Γυηιτηϊδ νϊπβ, εαίιίο, ιιΐηοΐα, ρΓ3βΙει>^

ϊΐύίίεηάα μιοϋοανϊ. δοΐυπι Ηοο ηοίο, πιο Ιπβυε Οοίίϊοϊ-

1)ΐΐ5 Αιι§υίϊαηΪ8, εΐηοβιΐδ ΏΓεδοΙεηββυϊ , ΐοϋάβιηψιβ Μο·

χιαοΗϊεηββυδ , αο ρΓαεΐεΓεα {ίιια&ιΐδ ρηΓοϊε Οοηοηΐδ ει

νΉΙΙαε Ιαίϊηϊδ νεΓβοηϊ&ιΐδ ϊηίΐηιοίιιηι 3x1 Ηαηε εςΐϊΐϊοπεηι

Α 2 αοοεΓ-

ι) ΒΠλΙ. 6γ. νοί. VII. ρ3§. 549·

2) ΗϊΓε. επί. ρΙιΐΙοΓορΙι. Τ. III. ρ. 53°·

3) ΒίΙ>1. 8η3ΐοιιι. Τ. I. ρ. 1 1 3· "4· Τι"§ιιγΙ 1774· 4·

4) ΟιπΓϋϊςΙιε ΚΐΓοΙιβι^είΰΙιϊϋΙιΐβ. Τΐιβϋ ί>βϊΐβ 147 " Ι51,



\ ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ.

αοεβΓβίΤβ. Ηί3 ηιιίεηι οορϋδ, άε φ,ιϊβιΐδ ρη,ιιΐΐο ίηΓοηαδ

<Ιϊχϊ Ιαΐϊιΐδ, αία ιιίιΐ3 Γιιηι, ιιί ιβχΐιιητ, ςμιειη νοοαηΐ, §Γ3βτ

οιιπι, αβ ΕΙΙεύοάίο εχ (ίαοβιιβ νζΐάβ νϊΐϊοβδ ΟοίΙϊοϊΙηΐδ

β^ίΐυπι, αοίεοςιιβ ηιιιΐΐίδ ίη Ιοοίδ οοτηιρίιιηι , 3β εοΙίΙοΓβ

Οχοηίβηβ νείΌ νίχ ςμιϊηο]υϊε5 οοΓΓεοΙυηι , ςααηΐυηι βεή

ροΓΓεΙ, εηιεηίίαΐϊοΓείίΐ αάβΐβτα. Εο εΓ^ο Γρεοίαί αηϊηιαιί-

νβΓβοηχιηι ηιεαηιιη ραΓ5 ιραχΐπια. υϊ ααΐεηι ΙεοίΟΓεδ Γεί-

ΓβηΙ, ςιιϊύ ϊη ρβΓρεΙυα ΟΓαίίοηβ ιηιιΙανβιΊηι βΐ οοιτεχε-

Γΐηι, βΕΐη ο1> οΗΐιίϊαηι ιΛϊιμιβ αηίε αηϊιηαάνει-βοηεδ ηιε33

ηοίανϊ Ιεεϋοηεβ ΕΙΙεϋο&ϊ ζ ηιεί3 (ϋδοΓερΗηίεδ. ϋε βη-

§η1ϊ5 νοο3ΐ>ιι1ΐ5 3ο Γοηηίδ άϊοεικίΐ ηοη, ηϊβ ιιΜ ηεοεΓΓε

£υΐί , πιοηιιί. Ν3ηι ίϋοεηάϊ §εηη3 Νεπιββί , ίη ΙαηΙα

εϋαιη Γβηπη εΙ Γεηίεηίΐαιιπη ΓαΜϋίΙαΙε εΙ (ϋίβοηΐίαίε,

α<ί ίηΐεΐϋςεηοΐυιη ναΐάε οΓΐ αρεΓίιιηι ιίηιιε εχρεείϊΐιιιη.

ΡπΓοοηιηι οηϊηι ίαρϊβηίιιιη <μϋΠ1»ο* ϊη§βηίοΓιΓΓιιηυ5 βί

ςΐοοΐϊίβιηιΐϊ Ιαηα άειηιιιτι 3ι·1>.ϊιγ31>31ιιγ ΙϊοεΓε ΐύ>ί ηοιηεη

Γαιιιη ρΓοβίεη ίηίεΓ ρ1ιί1οίΌρ1ιο5 , β , ςιιαε ίρΓε ΓιΛίίϋίεΓ

εΙ ΆονΧε αηϊηιηάνεΓίϋΤεί αιιΐ εχοοβϊίίίΓΓβΐ:, οΓαΐϊοηε ροΓΓβΐ;

βχροηει-ε εΐεςαηίί, ουίία ει ρει·Γρίοιια. φιιοίΐβ Ιαπιβη

ηεεΐίΐβπΐ:, ιιί αοΙοΙεΓοεηίιιΙοηιιη αΐίιρϊδ ϊη §Γαεοί5 παεΓε.Ίί

«πιΐ <3ηΐ)ίίβΐ , εο ϊη Ιοεο αιιΐεηι ηϋιϊΐ α ηϊβ ιηοηίΐιιιη β ι,

ΕΙ1εΙ>οεΙϋ ϊηΙεΓρΓείΗΐίοηε 1αΙίη3 ρΓΟ οοηιηιεηΐαηο ιιΐϊ

ροΐεηί. Είΐηι ί^ίΐηΓ νεί Ιιαηο οΙ> οαιιΓΓαιη ϊηιιηυΐηίαηι Γειτ-

νανί, ηϊβ υΙ)ϊ αά ιβχίιιιη §ιαεοιιιη, α ηιε αυοίοπίαίε (ϋο-

ιϋοηιη εοιτεοΐυιη , οοηίοηηαηιία αΐηιιε ϊιηιηιιίαηεία ΓιιϊΙ.

δοηρίοι-εδ νεΙεΓεδ ά\> ΝειηεΓιο 1αιιάαΙο3 ίαερίυδ οϋΐϊ—

ςεηΐϊυδ ίη αηίηιαιίνεΓβοηίΙίΐΐδ ηοίαΓΓειη, ηϊβ ίΐπ εο3 Ιατι-

ιΙαΓΓεΙ, ιιί Γοηίεηϋαδ ροΙϊιΐ3, ςιυ3πι νειφα, ΓείιιΙεΓΪϊ. Ιπιίβ

βίϊαιη
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είϊβχη αοοΐάΧ, χιί τιβο βςΙΐΙΟΓ Οχοηίεηίΐβ 30£:ιΐΓ3ΐβ βΐ <1β·

βηίΐβ Ιοοά ϊ&3. ίηάΐοζχβ ροίαβπΐ. Ιοαηηεπι ϋαπίΕίοβ.

ιηιμ, ς[ΐιΐ πηιΐίβ. βχ Νβιτιοίΐο Ιιαχιβί, Γαίϊβ ειιποΓβ νϊάεοϊ

ροΐαίΐβ. ΟΓβ^οπυιη Νγίΐεηυιη εϋαπι, ϊηίεΓ ου]ϋ3 ορβΓί

οίίρια Γβουη^υιη ει ίεΓίΐιηη 1ε§ίίυΓ, ά'ΔίξβηΙβτ οοιηρΗΓανί.

ΑηΕ&αβιιπι δίηαϊίαηι εχ Μβϋοΐΐιεεα νοε!5ειτιι, $ιιη·

ηύ νϊη, αεοερϊΐ ει ϊη ιιίυιη πιειιιη (1υα5 ^υαεβϊοηεδ εχα-

ηιϊπανϊΐ σιΐΕσοκΐϋ5 βοττιιεβ \νΕ ΚΝ5οοκριυ$,

Ρίτ Εη/Λίύ/βτηιι$ , ηυϊ ηιιπο Ηαΐαο οοιπηιοΓαίατ. δεά

Ίιιΐϊααο Ροιηεπο, ΕΙία Οεΐεηβ, Μείεϋο ΜοηαοΗο βϊ

Ιοαηηε ΡΗϋοροηο, ςιιϊ ϊη ηοηηυΐϋδ 1δοΪ3 αοΙΙιϊΒεη ροίιιίΓ-

ίεηί, Ιιίσ νΐΙεηιΙ)6Γ§ί6, υί οΓεοϋβΐΙβ, β&, ρΓθΓίΊΐ5 οαπιί.

νεπιπί^ιπεη ηεε Ι^ϊρβεηβδ ΜΜϊοΛεοα Ηοαοΐεπποα. ορειη

πιΐΐιϊ £βΓΓ8 ροίυϊΐ. νϊΓ05 ςΐοοίοί βΓ^σ,-ςμιί οορίοΠοπ-

1>ιΐ5 ΐ>ϋ>1ϊοΐ1ιεοί3 ϊηίΐπιοίϊ ηιϊΐή 1>εηβ ετιρϊυηί ει ιΐε Ιι&ο

εάϊίϊοηβ ιηεα ραΐδίη ^κΗοΐηπι ΙοΛιιγϊ Γιιηΐ, ΙηιηΐίΐηϊΓβιηε

χο§ο, ιιΐ Γπΐίεηι Ιοάώπϊβ Ρίπίοροπί ΟοπιπιβηίαΓηιτη ϊη Ιχε3

1ϊΐ>Γ03 Αη&οϊεϋβ εΐβ 3ηϊηΐ3 οοηΓιιΙαηΐ ρΓορίεΓ Ιοοιιπι Απι-

Γηοηϋ ρα§. 41· βάίΐ. Οχοπ. Ι,οου3 ϊΆβ ΐοΠΆΐίβ τερεηε-

Ιιιγ ϊη ειϋΐϊοηε νεηεΐα £οϋο ο. ρα§. 1 3. αιιί ίοΐϊο ς. ρα§. 3.

Ηοο ιιηιιηι ρΓαείετεα 3<ί<1ο, ςικκΐ ίαιτιβη ηεηιο ϊία ^ϊοΐιιηι

ρτιίεί, ιιΐ αυί ιηΐΐιΐ ΕίΚςρϋεΙ 3ηιΙ>ϊϋοβυ5 απτο^αΓειτ] , αιιϊ

Νειηεδο ίεηιεΓε §ΓαίϋϊοαΓεΓ. Γιβ§ϊ ρίπίοίορίιοηιιη §Γαε-

εοηιιη ππιΐίαδ οίε 1ιΐ3 ϊρίΐβ Γεβτΐ3 ΐατη νεΓ3.3, ςυαηι ιηΪΓ&βϊ-

1ε5 Γεηίεηίϊαδ , ϊίεπι ΓεηρίοΓεβ εοοΙειΊαΛίοοδ §Γαεοο3 βεηβ

ιτιυ1ίο3, ϊη Ιιϊβ Βαβϋιιηι Μ., 0Γε§0ΓΪυπι ΝγΓίεηιιιη , ΟΗτγ-

ΓοΛοιηιιιιι , ΤΗεοίΙοΓεΙιιπι , αί<ριε Οπ§εηετη εΐϊαπι, <]αϊ

βη§α1αίϊπι ε3οΙεηι ατ·§πιηεηϊ3 οπιαϊε οορϊοΓε^υβ εχροίηε-

Α 3 πιπί.



5 Ρ Λ Α Ε Ρ Α Τ ϊ «3,

ηιηί. δεοί ϊβα )ϋηοϋπι οπιηώ, Γηαΐίοπιτη αηΐϊηυίοηιηα

Γβ£ιιί3ίΪ8 6ΓΓθπΙ>υ5, ιπιο Ιιοο Ιϊβεΐΐο βΓενϊιΐδ, αοοαΓαίϊιΐ8>

βΐ ΓιιΙ>ίί1άιΐ5 α Νβπιβίΐο βχρίϊοίΐα Γιιηί. (^υαβ νεΓο εα

Γιιη1:? δοϋϊοΒί βα, φΐαβ Ιιοπιΐηί, ιιΐ Ιιοιηϊηί, Γοϋα Γαηΐ:

πΐϊχϊιηβ ηεοεΙΤατία, ^ΐιαεςυε αοίτεείβ, ίΓαικρίΠε , οοη-

ΛαπίβΓ, ΓαρϊεηίβΓ, Ιιβαΐβηυε νίνβικίαιη ρεπτηιΐίιπη να-

Ιβηΐ. Νεςιιβ βηϊηι άιΛίίο, φΐίη ίδ, ηιιϊ Ιιυηο ΙϊβεΙΙυηι

αΐΐεπίπΐδ 1β§βΓϋ αο ρεηϋυδ ίηίεΐΐεχεηί , Γηιιΐΐιιπί Γβ αά

οΙιπίϋΗηαηι Γαρϊεηϋιηι, νΐηυίειη, ρϊεΐαίεηιηαβ ρΓοΓβ-

οίΓΓβ ρΓοβίεαΙαΓ. (^αο<1 φΐϊίίετη οοπιιηοςίΐίπι τιί α.Λ

ΙβοΙΟΓεδ οπιηεβ Γβιΐίυκίεΐ, βχ αηίιηο ορΐο. δοΓΪ&βΙίΕβ*

νϊΐβιη1)εΓ§αβ ά. ν τ. μλκτ. μ ο ο ο ο ι.

ΕΧ-



ΕΧΡΙΙΟ ΑΤΙΟ

5ΐσι.ΑΐιυΜ, ετ νοτιτια εοιτιονόμ, οο·

ΌΙΟΌΜ, νΕΚ5ΙΟΝυΜ ΑΟ ΚΕί^υοκυΜ ΟΡΕ-

ΙΐυΜ, ς>υΑΕ ΙΝ ΗΑΟ ΕϋΙΤΙΟΝΕ ΑϋΗΙΒΙΤΑ

δυΝτ.

ΛηΙ. Ε/ώ'ϋο ΑηίνβτρϊβηΠδ οηηί 1565· 8· Ηβπο βατβνίί

Νΐο»Πιΐ8 ΕΙΙε&οάϊυδ, Οβδίείβηυδ, υΊγ <3οοίίίϊΐιηιΐ5, ηυί

ρήηιυβ §Γαβ03 εάίάίί: εχ <3υο1>ϋ8 Οο<1ίοϊΙ)α5 30 ηοναηι

νβΓϋοηειη Ιβίίηαιη 3(3]εαί. Όε ηΐΓθ<ριε ΟοάΊεε ϊίβ Ιια-

ΒεΙ ϊη ρΓΐείαίίοηβ : μόλις ποτε ίικτ/ν ενετύχρμεν αντΓνρά·»

(ροις, κα'ι τούτοις χνηκέστως &ιεφ§χαμένοις χχι μυρίων άμχς-

τ^μάτων γέμουβιν. οίς επιμελεατερον επιβχλόντες και των

«ν ίχατέξοις χμχξτημχτων εκ. των πχζ έκχτέξοις ορ&ως

*χειν Χεϋουντων κχτχστογμιτχμενοι , κοίκ, των «νόντων επι-

ίιορ&ωσχντες , ν^ι&ατέρχν πάρα. ττολιί ττ,ς ττζοτέζχς την

•πξχγμχτείχν Χχοεβχευχσχμεν. Εχ Ιιΐδ άΊιοβυκ κγ§ο νβΐ-

άβ οοΓΓαρΙϊδ ΟοάίοϊΒυδ, υί ΐρΓβ ρΓοβίεϋοΓ, οΓβϋϊοηεπι

|ΓΓ3εε3Πΐ ρπιηιΐδ εάΐάίΐ αε ρΓο νΐποϋδ Γαϊβ ςοηίΗΓυΐΓ.

ϋΐδΜερβηίεδ ΙεοΙϊοηββ αυΐεπι, εεΠε ηοίαΜΙίοΓεδ, πιηγ-

βίηϊ ε<3ϊΙΐοηΪ8 β^εοϊ!:. Νονβηι βαίεπι νεΓποηειη Ιαύ-

ηαιη αύάΊάΊί, ημοά νεΓίΐο ΟεοΓβϋ ΥάΙΙάβ *,) πιΐηιΐδ εϊ

Α 4 ρΓθ1)3-

ι) ΑηΙε νβΙΚιπι πιιηο Ιϊβεΐίαιη Ιαιίηε ίηΐεΓρΓεΐ3ΐιΐ5 ΓιιεΓαί

ΙΙίο1ΐ3Γ(1ϋ$ ΒαΓ^αηάϊο , ΡϊΓαηυϊ, ί^υϊ 3πηρ 1194· οβϋι, ει

Ιοαηηεε Οοηο ΝοΓίπιΙιεΓ^εηΠί. νϊ<3ε Ραίιηο. ΒϊΙι]. Θγ.

νοί. VII. ρ. 55°· ε1 Ρ· *>47· νοί. VIII. ρ. 164- ει εβ, (|ΐΐ3β

ΪπΓγβ. ηιοηϋί. υΐΓ3πκ]ΐΐΒ νεΓίϊοηεττι ΕΙ1ε1)ο<1ίη5 νϊίΙβιπΓ

ϊ^ποΓΒΓΓβ. ΒαΓ^απέΙίοηίϊ νει-Πο, υΐ 3γΙπ[γογ, ηιιηςυαιη

ΓοΓΓηϊδ ΐγρο£Γ3ρΗοΪ5 Γαίΐ εχρΓεΓΓ3. ΒαΓ§πηάϊοηαα Λα-

Ιεηι Οταβοα νβΓίαιη υβτύο ΓβίίίΙίάίβ'ε αίηιιε οιηηία ύατύαΓίι

υοοαίιαί'ΐ! οΙ>[ΌιΐΓα[/β αε /οεάαβ"ε , αιιείΟΓ βΓ( Οοηο ϊη ριταε-

Ϊ3(ϊοηε 3(1 Γααηι νβΓϋοηειη 1αΐπΐ3ΐη.



εχρτ,ιοατιο διοι,ΑκυΜ

ρΤίΑ&&ϊηί. Όβ 63 βηίιη ίΙ· οεηΓεΙ ίη ρηβ&ΰοαβ : ο

Κξώην το βιβλίον τοϋτο εις την ςωμχίων διάλεχτον μετε-

νεγαεΐν εγχ,ειςησχς Γεώργιος 6 Βαλλης , ού μχλλον ήομηνεν-

αεν η ΰννέχεε κχΐ χχτη'βγμνε τον φιλόσοφον , καΦ' έκαστων

σχεδόν περιοδον της του Νεμεσι'ου διχνοίας χπονίπτων , κοί,ν

τοις Ηχτημχξενμενοις τουτο/σ/' των λέξεων σχ/ιμχσιν ύπ

άμ»%ε'ιχς γελοίως χπχΧκάττων. Ηϋ)ϋ8 ειϋΐίοηίδ εχεπι-

ρ!» νίάΐ άυρίϊΰίβ ςεηεηβ, ςαίβ Ιιοο Γοΐο ϊηίβΓ ίε «3ίίΓβ-

Γϋηί, ηαοα* ρβ§ϊηα τ8ι. εχεπφΐ», ηί νϊάείαι·, ρπηβ

βχρΓβΓΓ», ροΛ Ηηειη ΟΓαίϊοηίδ βΓβεοβε ΓοΙυπι ρη^ίηα-

πιηι αιβοάΐη, ιιί νοΓβηί, Ιιβίίθηί: , ηίππΓϋΐη ηυηο Μ 3»

Ιπ εχειηρίίδ βαίεσι βΗςιίΒηΙυΙιιπι ροΛ εχρΓβΓβδ, οππΠΌ

ίΐίο οαΑοάε, οοηΐϊηαο ροΑ νοοβ&υίαπι Ύέλος ηοίβίί

ίυηΐ εΓΓΟΓεδ φροίΐιείβε, ςαοδ ίη Ιιβο εάίΐϊοπε ϊβοίΐβ

ςοιτεχί. /

νβπβηίεδ Ιεεΐίοηεδ ηίπυδηηε Οοθϊάδ ηίο ίηίτ3 ίηΙβΓ

«Ιίςιωδ ηοί3νϊ &<]<1ΐ(:α ηοΐ3 ΑηΙ.

Α\> 1ΐ3ο εάϊϋοηβ ρΐΌΐ-Γϋδ ηοη (ΙίίϊεΓϋηΙ ΓερβΗίαβ είί-

ίίοηεδ Ίη Αικϊαήο ϋποβεβηο ΒϊΜίοίΗεοΒβ Ρβίταπι ΡβπΓ.

* ι6α4· Τ. II. ρ. 466. Γεςς. εί ίη ΒίΜϊοίΗεο;» ΡβίΓϋΠΐ

ΜοΓεΙΙίβηα Ρί.ηΓ. 1644· Τ. XII. ρ. 708· Γβ^«ι.

Οχ. Ε«3ίίίο Οχοηΐεηΐΐδ β ίηεβίτο δηείοΐοηϊβηο 1671· 8· Ηπ«

ρβ ε«3ΐίθΓ, (|"βηι ΓβΒποίυδ ρυϋαί ίιιϋϊε .Τοβηηεπι Ρεί-

Ιυη, ΕρϊΓοοραιη ΟχοηίβηΓεπι, εχρΓεΓΠϋ ειϋΐίοηεπι Ε1-

ΙεΒοάίί, ρΒΐιεΗΒιηΐδ ϊη Ιεχία, πιο<1ο ίβοϊϋε , ιηοάο Οο-

(Κεαιη βυοίοπίβίε ηιιιΐΓβΙϊδ. (^αί οοηίαΐεπί ηαηο 6<1ΐ-

Ιίοηεπι α ρβ^ϊηβ 82· Ε11εΙ>ο(ϋί 3 ρ. 50., ίβ ίηνεηίεί,

ρα^ίηβδ ϋίΓΪϋδςαε εάϊιΐοηϊδ α\> Ιιοο 1<κο &ά βηεπχ

οοηνεηίΓε είϊαπι ίη ηιιηιεΓο νοοαοϋΙοΓϋηι. ν3Π3ηΙε3

Ιεεϋοηεδ εάίΐΐοηίδ ΑηΙινεΓρίεηΠδ ρΓΟΓΓαδ ηείζίεχίί, ςυοά

ηοη (Ιβ&βΒδί βεπ. ΙρΓε άιιοβ Οοάϊοεδ Οχοηίεηίεβ 3<Ι-

1ιΠ>ηίϊ, ηυοδ ίβπιεη οοΐΐεβ 3) Γοΐαηι, φΐββ οΜΐεΓ, Ιβα-

άβνϋ:. νεΓβοηεω Ι,αΙίηβπι Εΐΐοΐιοάϋ ρΐυπ&ϋδ ίη Ιοοίδ

30

3) Εαιη οΙ> οαιιΓαηι Γε εχουΓαϋ ϊη ρΓβεΓβιϊοηε ρα§ϊηα ρεηυΐ-

ΐίπια : Ιι οϊγΙβ βηζέ ΑιιΐΚοτ πο^Ιϊγ εΐ<ν



ΕΤ ΝΟΤΙΤΙΑ ΚυίΤΙΟΜ., ΟΟΒΙΟΟΗ ετο. ρ

άο ρΐεπιπιηιιβ ίεπιεΓε ϊηιιίηνΐ·:, ηεο β3 άβ Γε Ιε^οΓεβ

αάΌιοηιιίί. ΡΓαείεΐ'ε* ίη ϋπε 3ηϊπΐ3<1νεΓβοηε8 ηοηηιιΐ-

135 βφεοίί, ϊη ςαϊβαβ £εΓε ηοίβνϊΐ βποΙοΓεβ α ΝειπεΓιο

Ιβικίίίοβ. δϊηρ;ϋΐ3Π3 οπιηίβ Ιιι^ιΐδ βάϊΐϊοηΐβ Γαϊδ Ιυοΐί

ϊηάϊοβνϊ ίη ποίίβ.

Ό. τ. 0ο<3εχ ϋΓεδθεηββ οΜϊοίϊιεοβε ΕΙεοίοΓβΠβ ι. Ηοηο

ε&ο 1)Ϊ8 εχβππηΒνΐ 3(1 εάίΐϊοηεπι ΑιιίνεΓρϊεηΓειη β£

ΟχοηϊεηΓεπι. ΕΛ ΓηεπΛΓβηβεεϋδ δεε. XII. ιιί βγΒι'Ιγογ.

Ήα\>βϊ ίοΐία ίπ 4ί0 81· &α> ςηβϊεπηοηεβ <3?(:εηι εί

ιιηυπι ίοΐίιιιη. δε<1 φΐβίεηιίο ίεΓίϊαδ Ιεπιεκ ίηΓυΙιιβ

είΐ ροή (ίεαΪΓπιιπι. Ιπ Γεοιιη<3ο βίίβπι ά'ιίϊαΐ» Γιιηί ίοΐία.

Ιη Υιοο λ ιηαηα ΓεοεηΗοΓΪ ίοπρίαπι ε(1: £χ- [)ίί>ΙιοΐΗεα>

Ζ,οφίιεήαηα Οοιϋιΐί ΰοιηρατανϋ. ΑΙ) αΐία πίλπο : Νβ·

αιιβί ΕρφορΊ ίηχΰΐαίυ.5 άβ αηϊηια. Ε'ώεν ί>οηαβ ηοίαβ

ΌΟ. αηηοναηι. Ιίεηι ίη οηαΓία ΓερβΓβϋίπι β^εοίβ Ιε§ϊ·

ίαΓ : Εχ ΜΜϊοίΗηα ΒεϋβΗαηα ΒβνοΙ. ηάηηϋ V. Ε. Σοι.

ίώεηιχ Ό. ωηβαί 8 **6 ι8 5β· Εχ ηίβ ει-βο οοηίίβί,

Ιιαηο Οοιίίΰειη ρππιο εηκυπι είΤε εχ ΒίΜίοίηεοα δεΐάεΐϋ

ΒβΓοΙϊηεηβδ » ν»1εηίίηο ΕπιεΑο ί,οβίςηβΓο, δυρεπη-

ίεηάεηίε ςυοηιίβηι ϋΓεδθεηΠ, άείηι1<? εχ ΜΜϊοίΗεε»

Ι,οεΓεπεπ 3 ϋΐοά'ιο, οΐ&ΙίοϋηεοΒΠο ςυοπάβιη 0Γεδ<1εηβ,

ίη 1>ίΙ)1ϊο11ιεο3ηι ΕΙεο£οΓ3|βπι. ]\ΐ3Γ^ίηί1)ϋ8 Γοιϋοϊβ ίη-

ίεπίαπι α^ΓοΓΐρίβ. Γιιηί Γοηοΐΐα, Γε<3 ιιιϊηοπδ ρΓείϋ. Ιη-

ίεΓθαπι είϊαπι ηοίαηίιΐΓ ναηβε ΙεεΙϊοηεδ. Η3ΐ>εί: εΠαπι

εοΓΓεοΙίσπεδ α ιπβηυ Γεοεηίϊοπ, ηοηηπηςαιιπι νβΐάε ϊη-

βρί3δ. Ιη ηοηηυΐϋδ ρΒΓίτϊΒυβ 3<1εΓυδ είΐ ρυίχεάϊηβ. Τα-

πιεη νεί βο Ιιΐο Οοάεχ ΐηΙεΓ ορίίηιοδ ηυ»ηεΓ3ΐΐ(!ΐ4δ εΛ,

Ώ. ζ. Οοιίεχ ϋτεδύεηβδ ΕΙεοΙοΓβΚβ 2. ΗιΌ εΛ οπβΓ&ΰευβ

5εε. XV. ΗδβεΙ Ιβηίαηι φήηφίε £ο1Ϊ3 ϊη 8· ΓοηΙϊηεί

είφϊίβ 3 35· 3<1 33· ϊη ίΐ»^"8 ^ε εχροηίίυΓ. δβίίδ

ΰίΙι^εηίεΓ ίοπρϋιΐδ είΐ. ϋΓικ υϋπαδηυε ΟοίίοΪΒ ϋΓεβ-

ίεηΠδ εοηΐίβίΐ: ιηΐΐιΐ Ιιεπεβοίο Αάεΐυηβϋ, νίά ΙΙΙα&ΓΪδ

αίςιιε ΕΓα^ΐΗίΰηιϊ.

Α. χ. ΙΙΙοΛπδ Αυ^αΑβηαβ ΓεΐριαΜιοΒε χ. ίη ίοΐΐο. Ιδ Γογϊ-

ρΐαβ εΛ ΐη οΗ3Γί3 ^οηι^ςίηα δβο. ηΐ νίάείΠΓ, XV.

Α 5 Ηιιηο
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Ηαηο ΚείΓεπίδ ϊη ο&ΙαΙο&ο ΜΜίοίηεεβε Αια^ηΛδηίβ ηο·

ίονίΐ ρ3§. 75· ηυπ5· 5· εοθβχ εΛ ορίίιηαε ηοίαε. ϋε-

βοϋ ίίΐηεη ίη 6ηε 03ρΐίΪ5 41.

Α. 2. Οοάεχ Αιι^πΛίηϋδ 2. ΜεΐηβΓαηβοειίδ ίη 8· δβε. XI·

»αΙ XII. Ιη ηοο £»πιεη ίοΐίβ ίη ρπηείρίο ΓϋηΙ εηαΠι-

εβαΧνίΙ· ί*επι Χ. ίη βηβ εβρίίίδ 33· Βίϊ ΐ*1 νβπίβ ΙεεΙίο-

ηί&ηβ ηοίίνί. Ηβεε Γεπρία Γυηί δεε. ιιί νίάείυΓ, XVI.

δεπΙ>» ίαίϊ αίΐί^εηδ βί Αιι§ηΛαηυηι (ϋοάίεεηι χ. α ςυο

ίεΓε ηοη άΗΓεηίίί, άϋί^εηίεΓ εχρΓεΓΓιί. Ιη ϋδ, ηαββ

ίεπρίΕ Γαηί α ηΐ3ηαρπηΐ3 ίη ηιεηι&ηηίδ, Γβερε ρεοεβίυπ»

βΛ εοηΐτ» οΓΐηοβΓβρηΪΒηι. Ταπιεη ίη Ιιοε Ιε^ηηίιπ1 εα-

ρί<:3 υΐΐΐηιβ, η«3ε <3εΓαηί ίη Αα^ηίΙβηο ι. (^οίη ίπιιηο

ροΛ ίΐηεηι εβρίΐίδ 44· 1*β&°Γ εϋϊβπι βΐίιιά εαηι ίηίϊοβ

Ιιοε: Έν τ/ν/ το ήγεμοναίον ίδρυτχΐ. ΙηείρϊΙ: Σ/γάτω

ΰΤχσχ ςογμςιαη μχτχιολογίχ. δεά Ιιοε Γιηε υΐΐο <1αΙ>ίο

ίΗΐείοΓεπι ηββεϋ ΟΓε^οπαηι Ν^ίΤεηυηι. Είΐϊ ααίεηι η ίο

Οοάβχ ηαηο εαηίίεπι ίηάϊεεηι ηβεεβί, ηαεπι Αιΐ£υίΪ3-

ίΐιΐδ χ., Ι&ναβη εο11ί$ξί ροΓΓιί, Ιιηηο 1Π>ε11απι ίη Ιιοε Οο-

«Ιίεε οΐίηι ίπβιιίαπι εΙΓβ ΟΓε^οπο Ν^Πεηο. Εϋεηίπι

ροΛ ίΛαά οβρϋί, φΐο βαοίίοΓ εΑ ηϊε Οο<3εχ, οοηίΐηιιο

3 ρππι» πΐ3ηα Ιβ^ίΕαΓ Ιϊίεΐΐαδ (αΓε^οπϊ ΝγίΓεηϊ ευπι ίη-

«Ιΐεε: Του αούτοϋ γρήγορου νύσσης περί ψυχΐ^ς 3).

ΙηείρίΙ: , Έ*βιο^ του άν&ξωπίνου βίου π§ος τον &εον μετέςη

ο ίΤολυς εν «γ/Ό/; Βασίλειος. ΑοοεάϊΙ:, φΐοά ίεΓ(:ί3 ηιβ-

ηαβ ίΛί υΐΐίπιο εβρΐίί, άε ςυο <1ϊχι\ ΒοΎεπρβΙ: Το παηον

κεφ«'λα/ον ιβ. εςι του αύτου νΰσαης τη κατασκευή

του άν&ο,ύιϊον. χαι ώδε μεν ουα έγραίφη τελείως, «λλ'

ΐλλε/ττε/ μέξος.

Ηθ5 <3αο5 Οοάίοεδ Αυ£αΛ-3ηοδ, φΐοδ ιηϊηί 1ϊ1>εΓ3ΐΙΓ-

Ιΐηιε εοπιηιοάβ'νίϋ ΗϊεΐΌηγπιιΐ5 ΑηάΓεβδ ΜεΓίεηβ, νίΓ

€ε1εΙ>επ"ίηιυ3 ε£ ϋοεΙίίΓιιτίϋδ, ίρΓε εοηιρΒΓβνί πιεηίβ

Μβ]ο βηηί 179^· οατα ε^6Π1 Αυ^οίϊβε νϊηίίεΙίεοΓϋηι.

Ιη εο ί3ηιεη ηε^οΐϊο ηιαίΐϋηι 3/1]ϋ(:ϋδ Γαιη ορεΓβ ^3Π-

ηίδ(3ο(:11οί) Μαγ, Υίή ΕπιοϋΙίΓβππ 30 ιτιϊΐιϊ απιίοίΓΓιιτιί.

Α. 3>

3) νΐΛε Τοηι. III. ρ. ι|χ. ςά'ιΐ, ΡλγϊΓ. 1638.
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Α. 3· Αυ^αβαηπβ 3. Γεοηηόυηι ΚεϊΓεπιπι ρβ^. 88· ηυ*»· 63·

Ηίε Οοόεχ ρΓορβπ)θ<3ϋπι ιτιβ ΙαΙα'ιίΓεί. Α ΚβϊΓβΓΟ βηίπι

βε ηοίαΐυβ εηί: Αάαιηαηϊιοη'ιε αχρϋα ρΗίίο/ΌρΗϊΰα. Οιαπχ

βΓ§ο ίοΪΓβπι, ηαηο ΝεπιεΓπ Ηοείΐηπι ΑθβπίΒηίίο εΙΪ3ΐη

ϊη ηοηηαΐΐίδ ΟοάίεϊΙιιΐδ ίπΙ>ιπ , ιιΐ ίη βΙϊβΓο ΟχοηϊεηΓι :

€οηίϊηιιο εβ θβ τβ οοηΓαΙοί Μβγηηι τηβιιηι, φΐί Γιηβ υΙΙ»

ιηοΓ3 ηιι]α8 φΐοφίε Οοάϊοίβ ν3ΓΪ38 Ιεείίοηεβ, 3 Γε <ϋ1ϊ-

βεηίϊΠΪΓηβ ηοίβίββ,' αά ηιε ίΓβηδίηϊΓιί. Οοηβ&ϊ ίΛε Οο-

ίΐεχ, αϊϊ βχ Μβ^ο άΐάΊοϊ, ίοΐίΐβ Ι.ΧΧ. , αυοπιαι ςιΐ3ε-

Ιίβεί ρ3£ΐ'ηϋ ΙΐΒΒεί νει·£ϋ8 24· ϊοιτηα εΛ, υί νιιΐ^ο νο-

οβηί, 4· ηιίη. ααΐ 8· π18]· δεπρίιαδ νίάεΙιΐΓ δεο. XIV.

βαίΧν. ίη είΐΗΓίϊδ. Ιηάϊεειη ηββεί: Άίχμαντίωνος Χό-

γος κεφαλαιώδης. Ιη ρπηεΐρίο εί βηίε ϋη^υΐ» οβρϊίϊ

ηβ^εΐ ίηίϋοεδ εβρίίαπι, ςυοδ Γιιίδ Ιοείδ Γερείΐΐ. ϋεΗ-

είί ϊη νεΛίδ νπό τίνων, κχι μηΐένα. \/Ίάβ εά'ιί. ΑηΙνεΓρ.

Ρ8£. ι6ι. ιηε<1. Ρππιαπι εβρυΐ ϊηΓοπΒϊίιΐΓ : περί φύ

σεως χν&ςωπου , ςαϊ εΛ ϊηάεχ ίοΐίιΐδ ΙϊΒτΐ ϊη η1ϊΪ8 £οάά.

(^οάεχ είΐ βοηβε ηοΐββ. ΙπΙετοΙαπι οοηνεηΐΐ ηοίβΒίΙίΙεΓ

ειιιη Μ. ι. ίηίεπίιιιη οηιη ϋ. ι. Ηα]α8ΐηοάΐ (ΓοίΓιοεπι

αά πΐ3ηυ5 βί'ΐ3π> Ή3.ΐ>αϊΐ: βάϊΐοΓ Οχοηϊεηβδ, ΰηάβ ηοη·

ηοΐΐα ίαείίε επιεηιΐβνϋ:.

ΡΓΒείβΓεα, ειπη βηηο 179^· Μοηβοηϋ νεΓίιίΓεΓ, νϊ<1ί

βΗ3π» ίη οΐΜϊοίηεοβΕΙεοίοΓβϋ άϋθδΟο<ϋεεδΝεηιεβϊ *),

ψΐ09 ί3πιεη, βΐϋδ ηεβοΐϋδ ίπιρεάίΐυβ, εοπιρβηΓε ηοη

ροΕυί. ΑΙίεΓ 5) είί ηυπι. XXIX. οη3Γί3εειΐ8 ίη ίοΐίο

5εε, XVI. ΟοηΙϊηεί 3 ίοΐίο ιο8· 3*1 *59· Νεμ»α·ίο« επι~

αποπον εμίσης πεξϊ φύσεως χν&§ώπου. ϋεβηϊΐ οαρίΐε 32.

νεςι του έκουσίου, ϊη νει·Μδ, ε'·&ων τ« το;«3τ« χχτοξ-

·&ουτ«ί. Ε]ϋ8(1εσι ηοηηυ1ΐ3 3 εβρΐίε 33· 3^ ε^Ρ^* 37·

νεΛ» ειίώέουβιν άπχξάβχτον, Ιε^ϋηΙϋΓ & ίοΐϊο 170.

&ά Ι75· ΑΙίβΓ βύαια οΙΐ3Γΐ:3οεα8 είΐ ίη £ο1ίο δεο. XVI.

πιιγπ. 0. ΟοηΙίηεί ΝεΓηείϊϊ οηρϊία. <3ε ίβίο είο. 3 εηρϊΐβ

35· *4 βηεηι Υώή, & ίοΥιο ι^ζ. &ά ιγο. ϋεϊηαερδ

ΙεςίίυΓ

4) ΡοΓίΓεπιο ΙιοΓϋΐπ ηυοφίε ναΓίαε Ιεοιίοηβϊ ηοΐβίβε Γίΐηί,

υί Ιιίο ίηΓεΓΪακ ιηοηυί.

5) Ηιιηο ίο ηοΐΐϊ αρρβίΐδνϊ Μ. ι. ΑΙιεπιιη Μ. 2.



ίο§!ί:πΓ εΐϊαιη Νεηιεβί ηοιηίηβ Η&βΓ άβ οοηίβηιηοη&ι

ιηοιΐε , ςυεπι ηονίίΏπιε ϋεηιείτίί Ογάοηίί ηοπιίηε ε<Η>

άίϊ Κιιίηοεί, νίΓ ΕπιάίΙίίίϊπιιυ , Ι,ϊρΠαβ 1786. 8· Ε^αί-

άβτη νεΓΟ ηυΐΐο ιηο(1ο ππηί ρει·Γα3(]εΓε ροίΓαπι, ιιΐ οΓβ.

«Ιβηι, Ιυηο ςηοφιε 1ίΙ>οΙ1αιη είΓβ ΝεπιεΓιΐ. Είεηίιη εί

(ρξχιτις εί βυν&ηχη εΙ §ιάνοιζι Γαηί ιΙΐΓβπιϊΙΙίηιβε. δεη-

ίεηίϊαΓαιη νεΓΟ <1ϊνεΓβί35 πιβχίπιε ϊηίεΙΙϊ^ϊΙιΐΓ εχ <3αο1)ϋ3

βΓ^ϋΐηεηίίδ, ηαηο υίειψιε ίχΒοίανϋ. ΑΙίεΓαιη <>&, άβ

ϊπιηιοΓίαΙίίβίε αηίπή : αΙίεΓαηι, ά"β νίΓίαΙίβηβ εί Γβοιιΐ-

ίαίίοαβ, φαίοαδ ηοηπηεβ οείεΓα αηίεοείΐαηί αηΐπιαίϊα.

Λκ. ηοίαί νει·Ποηεηι ίαΐίηατη ]ο&ηηΪ8 ϋοποηΐί, ςηαπι Ιιοι··

ίβηίε Βββίο βΐιεηηηο ρπαιπηι β(Κ<3ϋ Αι·£εηίοΓ. ΐ5χ2.

ίοΐ. Ε§ο υΓαβ Γαηί ΟΓβ^οπϊ Ν^Πεηί εάίίίοηε Ι&ύηζ

ΒβΠΙ. 1562. ϋΜ ηϊο Η&εΐΐαβ Ιε^ίϋιΐΓ α ρ3^· 47Γ· 3(* 55°·

ϋε ίηάϊαοπβ εί «ϋνϊίϊοηβ ΐτοΐϊυβ ορεπβ, υίί βρικί Οο-

ηοηεπι ποίαπίαΓ, πιοηαί ίηΓτα ΓαΪ5 1οοι*5 ίη ηοίίβ. Οοηο

ηηΐίαιη ίπίε^πιπι εχειηρίηπι £Γ3εοιιηι ΗαΙ>αΐ<: , Γεά ί3η-

ίηπι ηιΐ3ε<1απι εβρίία εί Γη^πιεηία εχ οϊΜΐοίηεο» εοε-

ηοΜί £γ3<:γοπι ογιΙ. «3ΐνΐ ϋοππηίοί ΒβΓιΙβεηβ. Εγ^ο νεΓ-

ίϊοηεπι ΒαΓ§αη(3ίοηΪ3, ςαΒίτι Ίπανιά όαΐαΐβ Γςπρΐ3ϊη Ιια-

1>ηίί, ϊη πιαίίίβ ρΓο βπηίπο Γαο ιηαίβνϊί, 3<1πΐ1)ίΙΪ5 ία-

πιεη ϊη ηοηηηΐΐίδ Ιοοΐβ §Γ3εοα θΓ3ίϊοηε Βββίίί Μ. ίη

Ηεχ3ειηεΓο, Εϋαε ΟΓεΙεηββ εί Το. ϋβηΐΒΓαεηϊ. Ηεηι

ηοί3ί ηιαίία βχ ηοο 1ί1)Γο ηκαβΠε Τηοπΐ3ΐη Αηαίηβίειη

βί ΑΙΙιεΓίαηι Μ3§ηιιιη.. Οοηοηίβ νεΓβοηεπι α ρπηοϊρίο

2(1 βηβαι οαπι £Γ3ε<:ο οοιηρ3Γανϊ εί ηοίβία ά'ι^ηα ίη να-

Γπ3 1ε<:(:ϊοηίΙ)Π3 ϊηϋϊεανϊ. Μα1ίΪ3 ίη Ιοοΐβ ηιίηί ρΓο

ΟοαΊςβ Γαίί, εΐβ Ιίααά ρδαοα ίηερίε Γεάιΐίάεπί.

ΓαΙΙ. ηοί»ί νεΓΓισηειη Ιβίίηδίπ βεοΓ§Ιί \ϊά\\&β, Ρΐβοεηίϊηϊ,

ςα3ε ρνοά'ύϊ Ι,η^άαηΊ ηρικί δε!>. ΰι^ρηϊαπι ΐ533· 4·

Α ρπηοϊρϊο ηιι]ϋ3 ΙΆή ΙεσϊίηΓ βααίΐεηΐϋ ΜεπιΙβε ερί-

ήοΐβ, ΓοπρΙ* ΜεάίοίΒηΐ νώ. Κ&1. 1538· ^Π3 1ιαη0

ϋ&οΐίαπι άε(3ϊθ3νίί Ό. ΙβοοΒο ΡΗίΗρρο 53οοηο. Ιη ε«

ίΓ3ΐ]ίί:ϋΐ·, ηαηο ΝεπιεΠιίΓη ίηνεηίιιπι είΤε ίη σΐΜίοΙπεο»

ΟεοΓβϋ ΜεΓαΙβε. νβΐΐα ϊρΓβ άβ ία& νβιβοηβ ηβ νεΓ-

1)ϋηι



ΕΤ ΝΟΤΙΤΙΑ ΕϋΙΤΙΟΪί., ΟΟΟ^ΐΜ ΕΤΟ. Ι£

ίιιιη ηαΐ(3επι 3(1(ϋ(Πϊ, ηίίΐ ίη ίη άίεε ]Άή : Οιοϊφο ΡαΙΙα,

ΡΙκεηϋηο , ϊηίετρνείε. Ο,νοϊ ϊ^ϊΙογ »ε ςαί&ιΐδ Οοάίεϊ.

1>ιΐ8 ιιΓαδ ίυεπί, ργογΑιχ ΙαΙβί. νβΐΐβιη βΐΐιιπι ('.οά'ιοοτΛ

αά χηαηαε ΙιαΙαίΰ'β, ςααπι (Γοηοηεπι, νβΐ εχ άίνίβοηβ

Κ&γοπιπι ε£ εϊρίίαπι αρρ3Γεί. ίυίΐ ηιιίεηι (Ιοάεχ νβΐΐίβ

ηοίΐτο Α. ι. βιηϊΐΐίπΐϋδ, φπ βΛ Γαηε ρΓβεβαηϊ. Ηυηε

ϊρΓαιη ίβπιεη, εειΐε ηοη Γοΐυπι, ροϋυίί εχρΓΪπιεΓβ, <}\ιο<1

Οοάεχ Α. χ. (ΙεβεϊΙ ίη βηε εβρίίίδ 41. νβΓο ΕΙΙε-

1>ο(3ία8, Οοηοηβ ε£ \τάϊΙά ίηίεΓρΓεβ £ηβ πΐΐα εοηιραη-

ίϊοηε εχοεΙΙεηίι'οΓ, Ιιβηο ν^Πίε νεΠΐοπεπι πιεπίο Γβ-

ρΓβΙιεη^'επί, ϋαπιεη πηηί εοηΐίβίΐ:, α: ρίικα Ιοεα «χ εα

ίη §Γ3εεο επαεηιίαΓβ ροΐυεππι.

Ν. ηοίαί (ΪΓε^οπυιη Νγΐϊεηππι, ϊπίβτ ου]αβ ορεη εβρπί α.

ε£ 3- Ιββϋατ. νϊιΐβ εάϊί:. ΡαιίΓ. 1638· ίοΐ. Τοιη. Π.

ρ. 9°· ίβ<ΐ<ΐ·

£}ο. ηοΜ Ιθ3ηηΪ5 ΌβπιβΓεεηϊ ίοπιιιιη ρΗηΐΗΒ- βόίίίοηΐβ Ι«β·

ςαίεη. ϋ&ίηβΓοεηυδ εη'ιπι ϊη 1ϊΙ)Π8 <1ε βάβ ΟΓΐηοίοχ»

πιιιΐία 3(3 νεΓ&υπι βχρΓοΓΓιΕ εχ ΝεηιεΓιο. Τβπιεη οιηηί»

Ιί& ά'ΐ8)βοΙ* Γυηί, ηί άΐί&αύία ΊηγοηΊαηίαι.

Οιιπι ]3Πΐ ίοΐιπη οριΐδ ββΓοΙνίιϊεπι, Ρβίεπ ο ν α τ ι υ 8

ηακοτ, ΕΙεοΙοΓβΙϊδ ΜοηβεηίεηΓίδ Η1>1ίο(ηεε3ε ρΓββ-

£εεϋιΐ8, ¥ίν Ξηηιηιε Κενενεηάιΐί αίψιβ ΕηΙάιΐΊβηΜί ,

ιι(τϊιΐ8φΐε εοίϋείδ Μοηβεηίεηββ νβπβδ ΙεεΙίοηεβ ό'ύϊ-

ςεηΙίΩΐπιβ 3ε θοεΙίίΉπιβ 8 Γε ηοίβίβδ , &ά ηιβ ίΓ3Π8Πΐίβί:,

ςα38 Γυϊδ Ιοείδ βη£ΐιΐ3δ 3ηίπΐ3ΐ3νεΓβοηί1>ιΐ5 πιεϊδ ίηΓεπιί.

Μεπίο ϊ§ίΙϋΓ Ξηηιηύ ίΐΐίϋδ ν-ΊτΙ ί3ηΙαπι Ηυπΐ3ηϊΐ3ΐίδ,

<1οεΙπιΐ3ε εί εΓ§3 ηιβ &εηενο1εηΙί3ε 1)εηε1ΐοϊαπι ευπ»

<ζΓ2(:ϊ αηΐιηϊ ίϊ^ηϊβοαίϊοηε ηίε ραΐίίπι ρΓ3ε(1ίεαηάυιη

οεηΓαΐ. *

ΡοΓϊΓβπιο είΪ3ηι ΡΚΑΝσιχοτίδ ΟΑΚΟΐϋί αι«

τ ε κ, Ρ1ιΐ1οΓορηΪ3Θ ϋοείοΓ εί 1ϊ£[8Γ3Γυπι Γ;Γ3εε3Γαπι

ΡΓο'ίεΙΓοΓ, νίτ ΟεΙώεη-'ιιηιιχ βίι^υβ ΕηκΙϊϋ/βηΜ άϊο

XVIII. ]αΙ. ιδοο. νϊη(3ο^οη3 Οοάά. \Ίη(3οΙ)οηεηβ-

1>αδ ΝείηεΓϋ ΐία 3(1 ιηε ίεπρβί : Βίε ':. Η. Ηοβ'ώΙΊοίΗΛ
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ί/εβίζί άιεβε Ηαηάβώήβεη νοη Νεηιεβια άε ιΐίίπΓ» Ιιοίηΐ-

ηΐ8. I. Οοά. ΤΗεο1θ£. Οταβο. ΙΧνίΙΙ. εηύάίΐ 41. ϋθ-

ψϋεΐ, νοη 1563· Π· ^°^· ΤΗεοΙοβ. (ιΓβεο. ΟΧΟΙΧ.

(ηύάΐί ιΐηϊξί Ρτα^ηιεηΙε, αιιε άε\η ι6. 8εεηΙο. III. ΟοΛ.

ΡΜΙοΙοβ. θΓ3βο. XXXIV. εηύα,Η 38. ΟαρϊίεΙ, αηχ άετκ

ιδ. ^αΗτΗαηάετί. IV. Οοά. ΡΜ1ο1ο§. ΟΓβεο. (ΧΧΧΧΙ.

βηύ'άΙΙ είηίξε Ρναξηιεηίε, αυ$ ο?ί»« ζ^. $αΗνΙι. Όα

Ηεττ Βο II α ηηά. ίώ ιηϋ ΗοΙηιεχ/ώεη ΑΛήίεη ζκ

[(Ην ϋύετίαάεη βηά, [ο ινύβϊε ίοίι νήτ&ΙκΗ ΝΙειηαηάεη,

άενβώ άετ Οοίίαϋοη ηηίενζίεΗεη ίοηηίε, νίεΙΙεΊοΗΐ νεν-

ϋεηεη α ααώ άίε/ε μιη^ε ΕΰΗΐάβώ,ήβίεη ηάΗί,

Ό+Ο-4

ΡΚΑΕ



ΡΗΑΕΡΑΤΙΟΝΕδ

ΕΟΙΤΙΟΝΙδ

ΑΝΤΎΕΚΡΙΕΝ5Ι5 ετ ΟΧΟΝΙΕΝδΙδ.
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ΚΛΣΛΕΤΛΝΟΣ

ΤΩ ΠΕΡΙΦΑΝΕΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΩ

ΚΑΡΔΙΝΑΑΕΙ ΑΝΤ&ΝΙ& ΠΕΡΡΕΝΟΤΤβ

Χ Α I Ρ Ε I Ν.

Το περι φύσεως «νθρώτΌυ τοΖ Κεμεσίου βιβλίον π'ροειΧόμην

σοι προςφων~,σχι , αρά,τιστε Αντώνιε Καρδ/νάλ/, ου τοσούτον είς

την του γίνου; σου λχμπρότητχ χχι την 3ο£αν «7Γθ/3λ£·ψ«ς , ην

'ίχεις επί φρονήσει χχι πολιτική δεινότητι, πλείστων τε αχι

μεγίστων αξιωμάτων μετχσγ/ύν , κχι των πρώην μεν πχρχ

Κάρλω τω χύτοχρχτορι , νυν/ 5έ πχρχ βχσιλεΐ Φιλίππω τω

εκε/νου υ/ω μέγα δννχμένων εν τοις πρώτοις συνεζετχζόμενος,

'όσον ύπο της χλλης σοι» παιδείας χχι της περι τους λο'γους

εμπειρίας είς τοΖτο προαχθείς" πρέπουσχν τχύτην νπό$εσιν

τη φύσει σον πορίσχσ$χι νομίσχς, εί τοις επιτη&εύμχσί σοι»

χχτάλληλον έξεις την άπο των αναγνωσμάτων ώφέλειαν.

ουδέν γαρ, ^Ζ*4"» %ζΨ^νι ουτε περιαπούδαστον ούτω το/ς

χν&ράποις, ως η περι της ανθρωπινής φύσεως θεωρία τε αχ)

κατάληφις , οΥ ίί έκαστος οίος την φύσιν εστί χαταμα&ων,

ίίαείως ανθρωπω αχ] πρεπόντως κοσμήσει την εαυτού διχνοιχν.

των μεν ούν είς τχύτην εαυτούς κχ&έντων την πρχγμχτείχν ,

Νβ/ηφ Β ούδενος
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οΰδενός εγρμεν των αρχαίων ο,τι και λόγου άξιον ΰπόμνημχ\

πλην Ιπποκράτους, ούτος δε των μεν πιρι ψυχής λόγων ου

πάνυ τι φαίνεται φροντίσχς, περι δέ του σώματος, οςπερ ην

αυτω της περι την ΐατρικην -θεωρίας σκοπός , τά πλείστα πραγ

ματεύεται. Ήεμέσιος 8ε ούτοσι την χύτην Ίπποκράτει ποιησάμε-

νος ύπό&εσιν , των τε περί του σώματος άπτεται λόγων , όσον

άπόχρη τ!) υποθέσει, και τό κυριώτχτον των εν άνθρωπω προ-

χειρισάμενος , την ψυχην, *** ταΰτην πολλαχως εις τα μόρια

διελων χαι τούτων εκάστοις ακριβώς έπεξελ-θων, κχι, ως ένην,

μάλιστα επεζεργασάμενος , τελεωτερο'ν τε χμ* και χλη$έ<ττε(ίον

τον χλη&ινόν ύπέγρχ-φεν άν&ρωπον. επειδή δε των πξχατιαων

της ψυ%>?ς δυνάμεων η βοΰλησις τό κυριώτχτον , περι ης ο! κλεινοί

των φιλοσόφων πολλας κατεβάλοντο πραγματείας, άνωθεν τον

περι του εκουσίου και ακουσίου, προαιρέσεως τε και του βου-

λεΰεσ$αι λόγον άναλαβών, περι ών ο,τε Αριστοτέλης εν τω

Τρίτω των ηθικών και ό Δαμασκηνός Ιωάννης εν τί} της ορθοδόξου

πίστεως εκδόσει σχεδόν τοις χύτοις ρημασι διαλέγονται, επι το

θρυλλοΰμενον μέτεισΐ ζηΤημχ, τό περι ειμαρμένης και τόΰ εφ'

ημΐν. και Ταΰτχ φίλχλη-θως τε και ακριβώς Ιξετάσας και διχ-

ακεψαμενος, τέλος άριστον επέθηκε 'τ% πραγματεία,, εις τον

περί προνοίας λόγον καταληξας, και νουν 'εφορον και πρΰτχνιν

ταΐς κχτά τον βίον πράξεσιν επιστησας, κχι, συνελόντι φάνχι,

ν,πχντχ της εκείθεν άναρτησας κηδεμονίας τε και διχκοσμησεως.

Τοιούτος μεν ό 'Νεμέσιος ουχ ήττον της Τε μεθόδου των -θεωρη

μάτων και τάξεως αυτών και ευκρίνειας , η της πολυμχθίας άξιος

Φαυμάζεσθαι. φαίνεται γαρ όλίγω μεταγενέστερος γεγονώς των

περι Έΰνόμιον και Άπολινάριον τον Σΰρον και Βασϊλειον και Τρη-

γόριον τους Κχππχδόκχς, οτε κ«/ πχντοδχπων ην εύπορία συγ-

γρα(Λ~
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γραμμάτων , αΐτε κατά φίλοσοφίχν αιρέσεις *τ< πχρ' "Ελληση

εσώζοντο. ών ούδεμιΖ φαίνεται προςέχων, οντβ τχΐς έτερων

πιθανολογίαις άγόμεκς, πανταχού δέ την άλ^θειχν τροτ/κων,

Ατ' αδείας πειράται φιλοσοφείν, τχ μεν Ελέγχων, οϊγ>| πχρείκοι,

τοις δ' έφιστάνων, τχ δ' έγκρίνων των δογμάτων, γιγονώς τβ

τ^ν θ-ρ^κί/αν χριστιανοί, η«'' ταύτα Έμέσης (εστί 8ε η Έμεαχ

πόλις Φοινίκης) έπίσκοπος, πολλαχου του συγγράμματος περί

των άρεσκόντων χοιοτιανοΓς ττρίί τους φιλοσόφους άγωνίζεται,

άποδεικτικώς πάνυ και φίλοσόφως την χχθ' ήμ£ς συνιστών ·θεο~

λογίαν, οίον εκείνο το περί της προς τον χνθρωπον ενώσεως του

■&ϊθυ λόγου,, το περι του έφ' ημΐν, το περι προνοίας, έν οϊς

όίπασιν ορθώς φαίνεται -θεολόγων κχι των ακριβέστερων έχόμενος

δογμάτων, πλην όσον είς την των ψυχών προίπαρζιν ηκει, Χη

λός εστί, την Πλάτωνος και Πυθαγο'ρου δόζχν εϊςάγων, οίον τι

αχ! Ώριγένης επΐττονθει , καίτινες άλλοι των κατ έκίΓνο κχιρου

χριστιανών , άλλως τβ των περί φίλοσοφίχν διχτριβόντων , ουπω

τότε της χίρέσεως ταύτης κοινώ δόγμχτι της εκκλησίας κατεφη-

φισμένης' „ε£ ών και δείκνυται ό φιλόσοφος ούτος προ των του

,,Ίουατινιανου χρόνων βεβιωκώς, ι?γ« έπι τούτου πρώτον του

„ βασιλέως χι του Ώριγένους θέσεις κχτεφηφίσθησαν , έπι τούτοι

„εϊς το Βυζάντιον της πέμπτης οικουμενικής συναφθείσης συν-

„ όδου. „ εδοξε δ« μοι το βιβλίον εις την των 'Ρωμχίων διάλεκτον

μετχφράσχι, των φιλομαθών χάριν διπλην ποιησχμένω την έκδο

ση, και μηδέ την ελληνικην ύπ' άρχαιότητος διχπεσεϊν κινδυνεύ-

ουσχν περιϊδεΐν. „ μόλις γαρ ττοτί δυσιν ένετύχομεν άντιγράφοις,

„ κχι τούτοις άνηκέστως διεφθαρμένας και μυρίων αμαρτημάτων

„γέμουσιν,η οίς έπιμελέστερον έπιβαλόντες, κα\ των εν έκχτέ-

ξοις αμαρτημάτων έκ Των παρ εκατέρας ορθώς εχειν δοκοϋντων

Β Ά κχτχ
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ϋχτχατοχχδχμενοι , κάχ των ενόντων ίηίδιοξ^ώΰχντες, ιΣγ«ίϊΊ-

ςχν ττχοχ ττολυ της ποοτέοχς την ιτςχ'νμχτείχν πχαεσκενχαχμεν.

6 μεντοι πρώην το βιβλίον εις την 'ΐωμχίων διχλεκτον μετενεγκεϊν

ί'νχΐίρησχς > Τεωογιος ο Βχλλης , ου μχλλον ηομηνευσεν η συνέχεε

%χ] χχτησχμνε τον φιλόσοφον, καθ' έκχστην σχεδόν πεοκ&ον

της τον Νεμεσίου διχνοίχς χττοπίτίτων, αχ,ν τοις κχτημχξεψένοις

τοντοισΐ των λέξεων αχψχσιν ύπ χμχ&ίίχς γελοίως χπχλλάττων.

>} μεν ουν ημετεξχ σπουδή τε χχι ποοχίξεσις χυτή σοι , λχμπαί-

ΤΧΤε Καξδινχλι. σύ δε Τχΰτης η'μχς χποδεζάμενος , δίκαιος «ι»

ίίης Των μεν χχτωξ$ωμενων έπχινεΐν , των παρειμίνων σνγ-

γνώμην εχειν. εξξωσο. έχ. Πζτχβκυ. Χ φ ζ δ. μετχ-

γειτνιωνος μηνός τοίτγ φθίνοντος.

ΝΐοΑδίυε Εΐ,ι,ΕΒοοιυδ

Σ,ΕΟΤΟΚΙ 8.

6^υαβ «ιβ ηϋο ΝβπΊβΠϊ ε^ΐίϊοηειη αάΙιοΠΆία Γιί,

Ι,βοίΟΓ ορίΐιηβ, ρΙυπϋαΒ ιηϊπϊ νεΓΪ>Ϊ5 εχροηεηιιΐιιιη εΓΓβ

ιιοη ηγοϊΙγογ. Ναηι Γι ςιιϊδ είί, (ριϊ νείεΓεβ ίοπρΐοΓβ'3 β

&ίβϋο1:1ΐ6οαηΐΓη Ιαΐεβπδ ενοεαη εί ϊη αΓρεεΙυιη Ιιιοειη^υβ

ρΓοΡεΓΓΪ ποίϊί; άμΙ ηοη πιαςηυπι μκϋοϊο Γυο ίτιιοΐιιπι εο-

Γΐιηι Ιαιιοϋ ίπουεηιίυηι εχϊίϋιηεΐ:, α^ιοπιηα ϊηοΐιιίίπαε οατ-

ηοαίαιη ίη ηοο §εηετε ΓΐαάίοΓίκη εΙαβοΓεί, Ηιιϊο, ά ]ιι-

ό'ιοϊο εί οιηηϊηο α\> ΗυιτιαηϊϊΒίβ (ΙεΓεϋοΙο, ΛικΙεΓε ρΓο-

1)3Γε ίε ηειηο ί1εΙ)εί. 5ίη ρΓοοΙυοεΓβ νείεπηη επι^ΐΐοπιπι

1ϊυι·ο$, εΐ 'άά οηιηϊιιηι, φΐϊ Ηϋεπδ <:Ιυοιιηίυι· , οο^ηϊίϊο-

ηειη ρΓορα§αΓε ΓβοΙιιπι ΐη ρΓΪιηϊκ εΐ ΓεϊριιοΗοαβ ίτυοίιιο-

Γαηι οιτιπεδ μκϋεαπΐ, Γοίΐίοεί νει-βοΓιαδ οοηιιηειποΓαηοΙιπη

ιηϊηί ηοη είΐ, ςιιτ βαϊη ΐ"ειη ΓαΓοερεπιη, ίη φΐα νβΓίίΐΓί

ρΓαε
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ρτ36θΐ3πιηι εΠε , εί Ηοηαϊηαπα νϊίαβ νεΙιεηιεηίεΓ ιιίϋε , ίη-

16Γ οιηπ68 οοηίΐβϊ. (^υαικριππι ε§ο ηαϊάεπι οιιγπ οτηηϊ-

ιιηι άοοίοπιηι ιηοηυιηεπία, ηοοπιηι (ΙαηΙαχϊΙ 3εί3$ αβ

ηοίττα ηιεπιοπϊ 1οη§ϊυ5 αύίαβηΐ, ειηϊ εί ϊ11αΓΐΓ3π νοίο;

ίυιη νεΓο εοπιηι πιαχϊιηε , ςιιΐ εΐε ρΗϋοΓορΗϊα εί φϋάβιη

ΟΓαεοϊδ ΙϊΙεΓΪδ α1ίς[υϊ<1 ρΐΌ&ά'εΓβ. Νεγπ ηεα,ιιε ρΓ3εΓίαη-

ϋυβ εΓΓε ^αϊο^υατη ρΗϋοΓορΙιϊα ροίείί, ςυίρρε οιι}α8 βΐ

ρΓαεοερίϊδ οπιπίδ νίί3 αοΐ Ηοηείΐ3ίειτι Ι3ΐΐ(1βιιιαυ8 οοη£οΓ-

τηαίιιι·; εί Γε§ιι1ίδ οπιηϊιιηι 3Γΐϊυιη εί ΓοϊεηίΪ3πιιη Γ3ίΐοηε5

ηϊΙαηίυΓ: εί ίεπηο θΓ3εοιΐδ (βοτϊ ροίείί, ιιί ΓηΙΙεγ, άί-

03ΐη ίαιηεη, α,ιιοοΐ Γεηίϊο) ε]'α5ηιο(ίϊ είί, υΐ Ηοο υηο β3,

φίαπι ρΐΌΟΪίαίϊδ ηΐ3§ϊΠ;Γ3τη εί οπιηϊιιπι αΛπιτη Γε§αΐ3ΐη

(ϋχϊιηυδ, ρ!ιΐ1οΓορΗΐ3 Γε»ηιθΓί3ΐϊοιΐ5 εχρίΐοβη, 3ά οπιηειη-

^ηβ ροίϊεηίαίεπι ΐΓαηδηιϊίίϊ νεϋΐ: 03εϊεΓ3πιιη §εη1ϊαπι

1ϊη§υΐ5 ΐΓ3θΐ3ΓΪ ηοϋΐ, νβΙιβτηεηΐεΓ^ιιε ΓεουΓεί. Ηοο ίη

§εηεΓε οιιηι νίοίεΓειη βίϊβ Νεηιεβιιηι , α.υϊθΓ3εοε ϋε ρταε-

οΐρα3 3ο ηβοε£Γ3Γί3 ρΗϋοΓορΗϊ3ε ραΠε, εί ςιΐ3β ρΓορπβ

αΛ ηοϊ ρεΓίϊηεαΙ, Ιιοο είί, άε ηαίιίΓα Ηοηιίηϊδ, αρίε, <ϋ-

Ιιιοκίε, επκϋίβ, βί, ϊη α,ιιο ρΐιΐδ είί ροβίαπι, ςα3ΐη ϊπ

οείεπδ οπιηϊβιΐδ , ρϊε άϊΠεΓ&ΐ ; ίΐβοΐϊ ορεΓ3ΐη , ιιί εί Οι-αε-

οαηι εχεηιρΐ3Γ ρΓοάΪΓεΐ ίη ριιβίϊοιιηι, α,υοά ίεχοεηίίδ 1ο-

οΐδ, είΠ ΐη ίαηι ρ3Γνο ορεΓε 0Γβ<ϋΙ>ίΙβ νϊχ είί, τιιίΓ3Μ1ί-

16Γ ιηεικίϊδ ϊηφΛΪηαίιιηι οΐυοπινη νείιι&οπιιιι οοίϋουιη ορβ

εχρυΓ§3νϊιτια.,5 : εί 1>3ϋη3 ςυοςμιε ϊηίεΓρΓεΙαίϊο , ' <μιο

οπιηίατη ϊηΐεΐΐϊςεηϋαε ΓεΓνίΓειηαδ , αφυηςεΓεΙαΓ. Ηαεο

ρ3αθ3 οίε οοηίΐΐϊο ιτιεο εί ορεΓ3 , ηιιαηι ρι·οΐ>3ΓΪ Ιί 1>ΐ οιι-

ρϊο, ηεΓοΪΓε ίε ηοΐιιϊ. ϋε οείεηδ, οιιηι 1ε§εδ, ρΓο 3γΜ-

Ιγϊο ίιιο εχΐΓΐίιτΐ3ΐ)ίδ. ν3ΐε.

Β 3 α·
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ίίοη ίηαίϋειη βηάϊοΓίδ νϊπδ, ηεςμιε 'ϊη§Γ3ΐαιη τβηι

ΓαοΙπΓαί ιηϊΗί νϊάε1)3ΐ·, δ, ψιϊζ Νεπιεδυπι ηιιησ ρηιηιπη

ίη Ιαοβιη ρΓθ(1αοΐπιυ8, ραιιουΐι άβ ϊρίΌΝεπιεΙϊο βοΜεΓετη;

ιιοη τιΐ ϋΐαηι Ιαυ^βιπ, ώάπι 5οπη ιηεΓχ, ιιί (ίΐοϊίιΐΓ, ρΓαβ-

οοηε ιιοη ε§βΙ: ςμιίιΐ 3ΐιΙετη ηοο οοπιηιεηίαπο ϊη ίΐτηΐΐϊ

ΕΓ^υπιεηΙο εχίαί 3θοαΓ3ίίιΐ5? Γβά, υΐ ςριϊδ ϋΐε Ι3η(1εηι

ίιιεηί, νεΓΪ)ο ίηςϋοεηι. ΡηϋοΓορηιιηι ί§ίίιΐΓ £ιιϋϊε ε Ε

Ερϊίοοριιιη, ΙίΙιεΓ εΐαεςπε ϊποΐεχ ίείΐαπίυΓ: εΙ εχ ερϊΛοΙί

Ηβο Ναζίαηζεηί *), ςμΐ3ΐη ηίο βϋαιη αφ'ϊοίεηίίαηι ρυίανϊ,

Γαοϊΐε ϊηίε11ί§ίΐυΓ, ςααηΐ3ε £υειΊΐ αυοΐοηίδΐίδ αο Ποτηϊηϊδ

ρηϋοΓορηιΐδ. Εχ εαείειη ρεΓΓρίουυηι εΛ, επηι ηοπιϊΓΓβ

ϊπιρεΓ3ίθΓβ Ογ31:Ϊ3πο 30 ΤηεοεΙοβο , ςμιο ΙεπιροΓβ Μαχϊ-

Π1Π8 βΐΪ3ηι ρΙιϋοΓορΙΐϋβ , ΙΛ&3ιηιι5 , Βββϋυδ, ιηιιΐίϊορε αΐϋ

ρΓ3ε1ί3ηΙίΓβιηϊ νϊή νίνεΙ>3ηΐ. Μειηίπϋ ίρΓε Οπ§εηί$ εί

Αρο1ίη3Γϋ, ςιιοδ 3άο1εΓοεη8 νϊοΙχΩε ίοΓίαίΤε ροίυϋ. ϋβ

Ιοοο έΛκΛίοπης ηΰαϊΐ οοπιρεπ. Νυηο &ά βρϊίϊοΐαηι.

*) ΕρΐΓιοΙα (?Γβ§0Γπ βΓΐ ΕΧΧΙΧ. ςυαβ ίικπρϊί: ι" σαι ίο»ω

φορτικό!. Εα νβΓΟ ίΐα οοιηρ3ΐ31Λ βΓΐ, υΐ βο^επι μίΓβ α,ά

φΐεπινϊί βΐίαιη ΝβιηβΠυιη ΓοήρΕα νίάβπ ροΰϊΐ. Οοηίϊιΐΐο

6Η»0 εαιη ρΓ3ε(επαϋΐιηο5.

ΡΚΑΕ
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ΡΚ ΑΕΡ ΑΤΙΟ

ΕϋΐΤΟΚΙδ ΟΧΟΝΙΕΝδΙδΟ-

^^ιιίΗοΓβιη ηίσ ά&π)νΐ5 νβΙβΓβιη, επκίϋαιη, ρϊυτη, ςαΐ

ΐη Τυγοβο ραηϊβΓ βί εοοίεδα <ϋοίαΙιΐΓ3πι βχβιτιπί; ηαίιι-

Γ3β ]'υχία βί ρίβίΗϊϊδ Απίϋΐεδ; ϊη ρΗϋοΓορΗϊαβ πιγίΐεΓϋί

Ερορΐ», ϋάβ'ι Ερίίεοριΐ5. 5εο! ηβίοϊο ςυο ΓαΙο, Ηυπιαηαβ

3ηϊηΐ3β ΓΪίυ, ς[ϋ3ΐη ίβΙϊοΐΓίϊιηβ επ3ΓΓ3ϊ, Γεϋαυα ουηοί*

άηπι ϊηΐεΙ1ϊ§ϋ βί ρεΓίοπιΐ3ΐοΓ , ΙβΙβ ϊρΓβ , ηεο Γαίϊδ οϋ§ηο-

ΓοϊίυΓ. ΌϊΓβπιυΐΗίο ε]πδ ρεΓ <±\ιβτη ρΐυηηιιιιη ρι·ο£εοεηιηΙ

ηοηιϊηε, οβ1εΙ>Γβ5 3ΐϊςυοί ρπΓοϊ 3βνϊ ΓοπρίοΓεβ , ΙιιΙΊαηιΐ!

Ροτηβηιΐί , 7ο. Όαπια/οβηιΐί , ΕΓιαί ϋτβίβηβε, ΜβΙβίϊαχ,

^ΓίίΓί'κί3), ηοη ηιοάο ρεπ<κΙθ5 ρΐυπιηβδ, ίβ<1 ίοΐϊιίαί

ρ3§ϊη38 ΓοΗεοΐ38ςυβ νο1ιιπιϊηϊ1)υ5 ΓηΪ5 ίηίβπιβΓβ. (^υϊη

1ενίθΓ3 Ιιαβο ίυβΓΪηί; ρεΓ ρ1ιΐΓ3 ίεοιιία οριΐδ ϊηΐβςπιιη

Ιϊϊιιΐο ίεηιιβ ΐιηζηυΐαΐυτη , ει ρηϊ]οΓορηΪ3ε είοςϊο βαοψηί,

Οι·β§οιϊο 3οοεΓίϊί ; βί ϊηΙβΓ Ργ3θΓιι/ι'5 Νχβ&ηί Γοπρία ρ3Γ-

£ηι βνα1§3ΐ)3ΐιΐΓ : ομιοιί ΐΐα £30ίιιηι, ιιί (3Γβξ0Γΐιι$ <:Ιεϊη«

οερδ 3ρικΙ ρΙβΓΟΒςιιβ ηοη Νγ//βηαε υ1ίΓ3, ίβά Επιβ/εηιιε

ΗΐκϋΓβί; ςμίΒίΐ ιίΪ3 οο§ηοίτιίηΪ5 ρεπηιιΉίϊοπβ οιιιη ποΓιγο

εΙεοίοΙβΓβίιΐΓ, βί άβ ρΐ3§π ϊπ]υΓί3 ΓβΙϊδβεΓβϊ. Ιΐ3 εηϊπι

ΟΓβξΟτϊιιτη 3ρρε1ΐ3ίιιπι βΓΓβ , οοηίΐαΐ ηοη πιοΗο β Τηιΐιβ'

τη'ιϊ Ηο. <ίε ίπια§ίηβ εΐ οοικίϊΐίοηβ ηοπώιϊδ; ΗοηαιϋΙΛ.

Β 4 άβ

ι) Ραυποΐοϊ ϊη ΙηοΗοίπεοβ 0?γ. νοί. VII. ρ3». 551· >ΛίΗΓ»-

ίιΐΓ, Ιιηηο ΓπϊΓΓβ Ιοαηηεπι Ρβΐΐηπ), ^αΐ ροΓίβ» οΓβαιυϊ βΛ

ΕρΐΓοορυχ ΟχοηϊεηΠδ.

2) ΕΓβΕΓΪπβ ηοπιβη εΓι §βπ(Πο, ηοη ρΓορπηηι νΪΓΪ. Ριιΐο

βΓ^ο οοΓη^βηάηιπ βΠε: Μείβΐϊιυ ϊίίΓοΓορηϊΓία , ςιπ 1ί-

οπιπι εΐβ Ιιοπιίηβ ΓοπρΠι. νϊ<3. Ρβηι·. ΙήΜ. 6γ. νοί. VIII.

ρ. 405-
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Εοο1βίΐ3Π:ίοΪ8 ίοπρίοηΒυδ; νϊηοβηΐίο ίη δρβΓ.Ηϊίΐ. ϋβ.

ι4· ο· 28.; Βοβοηο Βιιήβηβ ίη Αιο Οαΐαΐ. , Ι,βαηοΙανίίί'ζη-

άεού$ Ηίίί. Τιιγοϊο. £β<1 βΐί3ΐη ηοηηηΐΐϊδ Η'ιβτοηγητϊ ΟικΙί-

εϊβιΐδ ίγρίδ ϊπιρΓβΓβδ , εί ρΐεπδοκιβ Μ55. ΚβνβΓα ΐΓΒϋΐα-

Ιιιιη 6οϋ(ϋί Μ. Βα/ιΐϋ £γ3ϊ8Γ Νγββηαε, άβ ορίβοίο ηοηιί-

ηίδ, αυί, ουηι Μεηι νϊοΙβτβΙυΓ οαπι Ηοο ηοίίΓο, ςυί οίβ

παΐαΓα Ηοτηίηϊδ ίη&ΓίοίΙατ; ρΓοτηϋΓβπιο ΙαρΓα, ρΓαεΓοι·-

ίίιη 3ρικί 1ίΙ)Γ3ηθ5, ςαί ιοί ΓειηρβΓ 3§υηΐ, ιιί ηοηιίηϊβαξ

εε1εΙ>Γ3ΐϊΓβπιϊ8 τηειτεδ £α3δ οοτηηιεηάεηΐ; Νβτηββα$ ίΙΗοο

ϊη θηρξΟΓίΗτη ΐΓ3ηβίί, βΐ Νγ/βηιιε ίη Ειηβ/βηιιτη ρετ-

ΙΙί νβΓβο (1ίο3ηι , ηυ3η^υ3ηι νίχ φΐίδς[α3πι εΓί, εα-

]ιι8 ε££3ΐ3 ρΙοΓεβ ΓαΜηάε οϊί3η1: εί πιιιΙαΕηίιΐΓ ; νϊοΙεΓβ

ηοηάαηι οοηΙί§ίί εχ νεΐεποαδ αΐίςυβιη, ρΓ3βίεΓ Αηαβα-

βιιτη Νϊοαεηιιπι ίη (^ι^εΓΐΐ. ίη 8. δοπρί. ει Μοβεη Βαι-

ΟβρΗατη ίη ΙϊβΓΟ άε Ρ3Γ3άί£ο, αυϊ ΐρΓαπι ηοπιίη3ίϊπι ΐ3υ-

ίΐανεπί. δαρεηοΓΪ ^υίείεηι Γεοιιΐο , οαιη 0γ38038 ΙίΙεΓαβ

ρυφ Π3Γ03Π8 ΕαΓορηε ροΓϋίιηϊηίο τειίεΙεΓεηίυΓ, ΓαΙΙαβ

βί ΕΠβόοίΙίι ϊαάϊο'ύΒ , εϊ Μδδ, ρΙιΐΓΪιηοΓυηι Γιι££γ3§ϊο, 3ρ-

ροΓιίίδ εΐίαηι ΟίΙίοοπιιη 03ΐευ1ϊδ, οΐίυ ορρΓε£Γαδ Νβηιββι/χ

ίη ίηΐβ§πιιη ΓβίΗίαεοβΙϋΓ, (^αίη εί ΟαΓά. ΒβΠατηύηιι$

<1ε δοπρί. εοο1ε£. 3ο1 αηηυιη 3οο, βίο. οοΓεη^ϋοηβ ίβΓϋη.

ίη Ογρ§ογΊιϊπι 3Ϊί : Ι'ώτοί οαίο άβ ρΗΐΙοβρΙηα ηοη ν'ιάο ϊ

οββ 8. ΟΓβεοΓϋ Νγββηί, ταΐίοηβηΐ 3<ίο(εηδ, Γ&ίϊδ £υίϋβιη

ίΐΐαηι ηυκίεηι , £εϋ. ζΗιοά ϊη Γώ. /βοιιηάο άοοβί, (ιηΊιηατη

ηοη βΓβαη ϊη οοτροτβ , βά αη(β οοΓρτιε βη/β ονβαίωη;

ηιι'ι ρβ <?ατογ Οήβ'ιηιε. (^)ηαβ νεΓο ηοη £υβ 83Γΐεηι ίηνίίΐία

ΐ3ΐ>οΓ3Γ8ΐ Νγ/βηιιε, οιιμίδ Γοπρΐ3 εΙ> Οηεβηϊβϊχ ίηΐβι·-

ροΐ3ί3 £ιπΓΓε 3υΐηοΓ οίΐ ΝκερΗοπιε ; ίιηο 3<1εο ροηϋ:ιΐ5

Νγ^βηο 03ΐιιηιηΪ3ε 13088 αίΐ3 ΕοΙΙιαεΠί, αϊ Οβηηαηο Ρα-

ΐΓΪαΓοη3β ηεοεΓΓε ε£Γεΐ ϋοπηη ίηΐε^ηιηι οοη£οποεΓ8, υί

ϊρίιηη 83 Γβ εχοιιΓαΓεί; ψιοά νϊίίεΓε εβ Ιιιπα αΐΐϋί, ΐαπι

ίη
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ίη Ρΐιοιϋ ΜγτϊόύΜο. Αι νβΓο Π Ιίβπ οοΐο Λβ ρΙιϋοΓο-

ρηία ηοη Γαηί θΓβξοήΙ, Ιιαπσ Γαΐίειη οβ οαιιΓαηι, (ροιΐ

ώοβί αηΪΓηαιη ηοη ογ83π ίη οοΓροΓε; τηΐΓηη ΓαΙϊχ ηοη

ροίίυπι, φΐίεΐ ϊη ιηβηίειη νεηεηί ηυρεπδ οιηηίΐ)υ3 ]\\/~-

/βηϊ εα'ίίοηΐηΐδ , υί ϊηίβ§Γυηι ίεευηιίυιπ οβριιι, ΓμιοιΙ

ορεΓΪ Νβηιββί ηοη οοηΐειηηεικίηπι ραΠεηι εΗΐοίί, εί ϋ-

]αηα ίρΓυτη άε ΗηΪΓηαηιπι ρΓ38εχίίΐεηίΐ3 ειτοΓειη ϊη Γε Ηα-

1)81:; ,ροίΊο[υ3πι ίοίυηι ορυδ Οί-ββοΗο μιίΐιΓΠιηο μηΙΪΓΪο

(ίηάυπι εΓερίυηι Ειηββηο ηοίϊτο α<1(Ηί οΐιιιη ΓιπΓΓεί, είίαιη-

Γιυηι ΐΗηςιΐΗπι &Γβεοηί §εηιιϊπιιηι ίοβίατη ϊηΙβΓ ορεια

εμίδ ενιαΙ§3Γ8πί. <^ιιίη εί ρίΐηΙεΓ ηιΪΓαη ΓαΙήΐ, ιμιαΓΟ

ίΓαοίαίυπι ρΓαεοΙίοϊυιη επρυΐ εοηίίηεηίειη, α ΒιΐΓ£ΐιηάΊοηβ

Ιν&ϋηε βάιίιππ, ηβο ηοη Οοηοηΐί, ΚΙιβηαηί, ναΙΙαα , ΕΙ-

ΙβΒοάϋ ευπκ εΙηειίϋΓαΙυιη , (ίεηυο Γ>-βάβ>·Ίοιΐ5 ΜοΓβ11ιι$

ϊπίεΓρΓεΐαΓεΐιΐΓ , ηιιΐΐα 130ΟΠ5 ίαπι ΓιιρεΓναευϊ Γδίίοηε

ΓεάιΙϊία.

Ιη εοΐίίίοπε ΕΙΙβίοάΐΊ., ιιί εί ΒΊξηαβΐ βΐϊαιη, ίη

οίοΐίοΐΐι. ΡαίΓ. νο]. ι ζ. Ιιίο ηοΙΐεΓ Νβηιββυ$ ΟΓββοήΐ Να-

ζϊαηζβηί £αηίϋϊ3Π5 εί Ο3ρρ3οίορϊ3ε ρΓ3ε£εοίιΐδ ίυίίΤε αΊοί-

ΙηΓ; ϊη οημίδ ΓεηίεηίΪ3ε ΠΓηΐ3πιεηίυηι ερίΓΐοΐ3'79· * ΛΓα-

ζ'ιαηζβηο α,ά ευηοΐεηι Γοιτίρϊα ίη ιηεάίυπι ρΓοοίυοίΐιΐΓ. ϋε-

οηϊΓΓεηί <μιίί1ετη ρ3ΓΪ οιηηίπο ]ηΓε ΙΓ88 3ΐϊ3ε ερίίΐοΐ3ε, ηί-

πιΪΓηπι ι83. 184. ι85. ηεο ηοη εί οΕπηεη Γ&ίΐβ ρΓοϋχτιιπ,

αά ευηοΐεηι Γοπρία., ϊη ίείΐίηιοηπιηι είίαπ. ΒΊΙΙΊια (μιϊ-

άετη, ιιί εί 3ΐϋ ηοηηυΐΐί, πιίηπηε νεπΓιτηϊΙε ριιίαηί, Οβρ-

ρ3(1οοία8 ρΓ3είεοίϋπι , ηοπιϊηεηι Γεεαίί ειιπ5 αάάίείιηη εί

Ά εηπίϊί3η3 ρϊεί3ΐ:ε 3ΐίεηητη, αυί ΕρίΓεορυπι ηεπ, βυί

ΙίΒπιηι ϊίΐϊϋΒΓηοεΙϊ , φΐ3ΐί$ ηίε ηοίΐεΓ εΓί, <μιί }ΐΓ3ε ηΐ3-

ηίβυϊ ηβοείιΐΓ, ΓεΓΪρΠΓΓε. (^)ιιοά αιιίεηι αά ρΓ3εΓεοΐϋΓαηι

ΒίίϊηεΙ, εί ηοτηεη ΟΗηίϊο ηοηιίυιη οΐ3ίιΐΓη , £3οϊΙε επί

ΓβροηεΓβ; Γβιη 83ηι ηοη αοΐεο ϊηοΓβ(1ίΐ3Ϊΐειη νϊάεπ ϋκ,

ςηΐ ηονβπηί, φΐηΐεδ εο άρΓο ίη Γεοπίο ϊνζτηχιίΑιηΐΗοβυς,

Β 5 Νεαα
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Νβααηηί εί 8γηββιιΐ5, οαιτι 3ά Γβείβδ Γααβ ρΓοηιονβΓβη-

ίαι\ Νεο οβΓίβ Νβτηββιιχ ηοίίεΓ Γαοπδ ϊηΓυϋδ ϊπ<1ϊ§ηυ8

ρΓΟΓΓυδ 1ιαΙ)βΙ)ϋ:αΓ, ηιιί α ΤΙιβοΙοβο Ογθ§ογΊο ρηϊΐοίο-

ρηΪ3ε, ρΓοΙ)ϋαΐϊ5, ίιιίΐϊΐίαβ, 3ηιϊοΐίΪ3β είβηιιιτη ηοτηΐηε,

ηοη πιοάο ΐ3αά3ΓΪ, Γεά οιιπι νεηεΓ3ίΐοηβ ςμΐ3(ΐ3ηι ίιιΓρϊοί

Ηί^ιιε οοϋ ιηβηιβΓαΐ: ψιβιη εΗ3ΐη υίευηςαε οΐίηι ο1ΐ3ηΓ-

Ιΐιηαιη, ηΐ3§Ϊ5 εΙΪ3ΐηηιΐΓη οΗβπιηι £ιιΙυπιηι , ε]υ5ς[ΐΐ8 απί-

ιηο ρεηίΐυβ οειι οοΐιιιηηα Άβτβα ϊηίοπβεικίιπη ίροικίεΐ,

ίπειιίη χν γένη Φεοΐί και σαφώς ημέτερος ' ΓοίΙ. ρΪ8ΐ3ΐϊ οπγϊ-

βΪ3Π3ε Γβ Ιοίαιη ίηκίϊα'επί:; ςιιοοΐ ϊη Ο3πηϊηϊοιΐ3 οίβηαο

ν3ίϊοϊπ3ΐ:υΓ, εί οειι εηίηεο (μιο<ίαιη £ιιγογ8 ρεΓοϊίυδ,

ροέηια ίααιη όί&ιιάίί:

ΝεμέσοΊος οβξΐμίμυ$ΰς

ΚχιίπχδόκηοΊ Τάλαντα δίκης /θεία τχνΰσσχς,

Οιί χξυαον δολίεντχ αχι αογυρον, ούδέ μεν ιτίιίους

Εύγενέτχς, πτεοόεντχς , χοβιμον ευχος έχοντας,

'Ώιχετ άγων, πλούτος γχρ χνοΰτχτος ' χντϊ ίέ πάντων

Μχαγχαον α!·γληεντχ μέγχν ληίαχτο Χαιςόν.

Ηϊ5 3(1(ΐ8Γε Ιϊοείιϊΐ:, ρΙιΐΓΐτηα είΤε ϊτιάϊοϊα εβηυε ποη

εοηΐ8ΐηηεη(ΐ3 , 0[υ3β ΓεηρίοΓεηι Ιιιιηο ΝαζϊαιιζβηΊ Γεοιιΐο

3<ί<ϋχεπηϊ: ηϊηιϊπιιη ρηιπο ίη Ιοοο ίοΐυβ ίεΓε βή ϊη οοπ-

ίΓονειΤιϊδ , ^ιΐ3ε εα ίειηρείΐΒίε ϊη εοο!εβ3 νει·ΓαΙ>3η1:πΓ,

Οήββηϊβαηιιη ίηΐε11ί§ο, ΑροΙΙίηαηοηιιη εί Ειιηοιηιαηο-

τχιτη Ιΐ3βΓββΐ3ΐΐ5 Γε£β11εη(1Ϊ5· δεοιιηοίο 3αΐΗοΓ83 Γοΐιιηι

οϊΐιί, <}υϊ 3ηΐε ςιιαοίηη^θηίεβιηαπι 3ηηιιτη α ΟΗηίϋο ϊη-

εΐ3ΓαβΓε. ϋειηυηι Γοπρΐϊ ϊρβαβ ο1ΐ3Γ3οίεΓ ηοοϋϊΓίΐιηο-

γιιγπ ϊη^βηΐοΓυπι £εΓ3οίΓβιηιιηι Π1ιΐ({ Γεοιιΐιιηι Γβρϊί; υΜ

είηηίοϊίιηυδ }3ηα εχρΪΓ3ϊαηΐ5 υΐΐϊηιοδ Γυο5 οοη3ίιΐ5 νϊάεΐια·

ειΙκϋίΤβ , εί £αΙ> ΗϊβΓοοΙϊ-!, ΡΙοείηί, ΙαηιΜΊοΙιϋ , ΡοΓρΊιγηϊ

εί Γο1ϊς[πθΓαΐϊΐ, ηυϊ αί> Εαηαρίο ηιεηιοΓαηίυΓ , ρΓαεβοΙϋ.<>,

ρ1ιϋοΓο|3Ηΐ3ΐη ο]ιπβ:ϊ3ηίΓιηο ορροΓυϋ: υΐ εχ 3ΐΐεΓ3 ραιΐε

εαΓίοιη ϊεηιρείΐδίβ αιιίρίοϋ3· ποη ηιϊηοποιίδ, 3Ϊ> Αΐΐιαηαβο,

Βαβ
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ΒαβΙϊο, ΕρΙΐΓβτηο 5γτο, Νγβββηο, ΝαζΊαηζεηο , Ερ'ιρίιαηίο

ΐάβπι οΗπίΐϊαηίΓΓΠιΐδ ρΗϊΙοΓορΙιίαβ εΙΪΗΐη Γιιρρεϋΐδ ςίείεη-

€ΐβΙ)3ίαΓ. δβΛ ϊη Γβ Ιαιη Ιαβηοα οβΓίϊ βίκμικί βαίπετη,

ηίηιίαε είΤεΙ 3ΐιοΐ3οΪ3ε; ρΓβεΓεΓϋπι (μιαικΓο ηίΐπΐ ρΓοίιίΒρί ,

ρΙαΓεδ ίαϊΓΓε Νβιηββιο$ , εοχφΐε ρηίΐοίορηοδ εί ο1ιπίΙί3ηο8

οΪΓοα Ναζ'ιαηζβηΊ ΙετηροΓί!. ΟεΓίε ίη Ιβάοή ΡβΙαβοΐαα

ίοΓίρΙϊδ Νοηββά εΙΪ3πι οιΐ)«5^3ΐη ιηεηίίοηεπι οοοηπτεΓο,

εί ^ϋίηηυε βρϊίΐοΐ35 ηοηιϊηϊ ϊίϋ αΊο3ΐ38 Γερεππ, ΓαΙ:Ϊ3

€οηΓί3ί; Ιού. Νεμεσίω. ΠΙ). 2. ερϊΛ. 1 34. ϋ&. 4· βρίΛ. 33.

€Χ Ιίβ. 5. ερίίΐ. 56\ ΊΧεμεσίω ΧΙξχίτωςι. Πβ. ι. ερϊίΐ. 44· βΐ

«ίβηιιιηι Νεμεσίω Μαστριχνω. Ι'ώ. 4· ερϊίΐ. 8 1. Ουαε (3111-

ιίειη υίπιηι ιιηαιη βΠ^υειπ, 3η οϋνειτΓοδ οίβίϊ§ηεηί; 3η

3(ί ΐΐιΐηοΓβιη ηοίΐπιιη υ1ΐ3ίεηιΐ8 Γρεοίεηί, αΐϊοηιιη ίΐί μι-

^ϊοϊηιτι. ΜϊΗϊ ς[αϊο1επι, αϋ, ^ααβ ΓεηΙΪ3ΐη, ΙϊΙιογο ε1οςιΐ3Γ,

νεηίΐπιϊΙΙΪΓηυηι ρΓοτίνιδ νΐάεΐια", Νβτηββιιιη ηιιηε ηοίίπιηι

νΐχΐΓΓβ Λεπιιιιη βρρβΐεηΐε ςιΐ3Γίο Ιεουΐο, ΓοϊΙ. 3ηίε 3πί

Νββίοηί, ααΐ Εαίγοίιβίίί ΐβηιροΓ3; ηοο εΓΐ, αηΐβ^ιΐ3ΐη

ΡαιιΙιιε Επιββ ΓείΠΓΓεΐ; ευιη ίηΐεΐϋξο, ηυϊ αάνεΓΓαε Λ'β-

βοήητη τε ΓίΓεηιιε §είί3 εο ηοπιϊηε ζϋγηΙΙο ΛΙεχαηάήηο

οαηιιιΐ3ίίΓβπιε ΐΆηάατΐ ιηεΓυίί , εί 3β Ηϊίίοποίδ εοο1είΪ3ί1ί-

οϊ8 ραίΒπι οε1εΐ3Γ3η. Ηα]υ8 τεϊ ϊηάϊοΊιιπι ηοη ίενε &&-

ΐαο, ςυοΛ εαιη 03ρ. 3. ττεξ} ενώσεως "ψνχ/,ς ΧΜ σώμχτας

νει1>3 £3οίαΓο , άβ 1ιγροίΐ3ίίθ3 ιιηϊοηε <:Ιείί3ίΪ5 οιιηι Ιιυ-

τηΆΏΪΐΆΐβ ϊη ρεΓΓοηα δεΓν3ίθΓΪ8 ηοΓΐη ηιεηΐϊο ϊηοϊ<ΗΓίεί;

οοηίΓΕ ΕιιηοτηΙιιτη αρειΐβ (ϋ1ρυΐ3ί Ιιϊδ νεΓβϊδ, κχ$αξώς

ασώματος φύσις χωξεΐ μεν άκολυτως διχ ιτχντων, ί/' αύτης

ίέ ουδέν, ώστε τω μεν %ωξεΐν διχ πάντων ψώσ$χι, τω δέ

μηδέν δι' χύτης, μενειν αμιχτον χχι χαύγχντον' Γ(ΐΐ3ε ςιιϊ-

άβτη , Γι ε3 ΙειηρεΓΐ;3ΐ8 Νββιοηιΐί 3ΐιί Ειιίγοίιβς ςίοςπιπία

ίυ3 ενυΙβαΟεηΐ , ηιιχίίο ορροΓίιιηϊηδ 3(ίνεΓΓιΐ8 ϊρΓοδ ίιιΐΓ-

ίεηΐ Ϊηίεηί3ΐ35 ςιιϊρρε (ρ-ΐϊ 3ΐΐϊοπ3 1οη§ε ΓιιΙιΓεΙΙϋ Ηαετε-

£αΓβ1ΐ3ε, εϊ Ειιηοτηϊιιτη πιυΐΐϊδ ρΒΓβΓαηςίδ 3ηίε§Γείϊ1, ΐο-

ίιιηι
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Ιιιηι ΓβΓβ οΐιπίϊίαηυπι οΛεπι, οπεηίεηι ρΓίβΓβΠϊπι, Ιιιγ-

ΙιανεΓε. Εϋ ηαίοίβηι ραυουΐϊδ ϊί'ίϊδ, ςιΐ3β ΙαικΙανϊ, νεΓβίχ,

ιιίπυ3ςιΐ6 ϊίϋϋδ ηείππαε ΙιαετεΓεοδ μι§υ1απι ίρΓπιη ηΐ3ηϊ-

Γείΐε ρεΙΐίπΓ. ϋαιη εηίιη ΝββοήΊ νβηβηααι ίη ηοο ροηί

αΓΓεΓεΙοΐ ΕρΊιββηα 8γηοάιιε, ^μοά. ηαίαΓαιη Ιιυπιαηαπι

όίνϊηΆε ψω&φχι κατ« ογβαιν οϋχεπί: άϊι Νβιηεβιιε , τεαϋ

ίηΐϊπιοςαβ ηεχυ οοη)αη§ϊ, τω ιχεν γμξβΐν 8ι» πάντων ηνωσ$χι.

φυϊηϊιηο ςααηοΐο β οοηίΓα ΕιιίγοΚβε (Ιοπιίηί ηοΐϊη ηαία-

Γ35 οηιηϊηο οοηίαηοΙεΓεΙ , ίρπΓβιτιίδ Νβιηρβί νεΛίδ 8γηο-

άιιε ΟΗαΙοβάοηβηβε οΙεοβΓηίί, ηυοοΐ ίΐΐ ΐίμιατος ΧΜ ασΰγχυ-

τος: <ριο(1 ρ3πΙει· (ίίοεηοΐιιηι οηύίία. ρεηϊΐιΐδ ίη Ιοηςα

ΙίΰεΐΌ αΛϋπο (ίϊΓρυίαΐΐοηβ ΡεΙαβϊαηίβηϊ ιηεηίίοηε.

(^ιΐΗηηυαπι εηϊηι ϊη οοοϊάεηΐε ροίίΓΓιιτιιιιη §Γ3ΐΪ3ί3 είΐ ίΐΐα

ρείΐίδ, Γε1ί^α35 Ι3ΐιιεη ΟΓβίκ οηπίΐΪ3ηί τε§ίοηε5 υϊίηυβ

3ίβανεΓ3ί; υηηίοΐβπι 3ηηο Οηπίΐϊ 415· 8γηοάιΐ5 ίη ΡεΙα-

£74 ει ΟαβΙβ/ήί 03ΐιΓα ΏίοςροΙΊ ΡαΙαεβ'ιηαβ οε1εΙ>Γ3ΐ>3ΐ:ιΐΓ :

ιιΐ3ΐυηιΐ3 είΪ3ηι ΙίίεΓοΓοΙγΓηίδ, 1ΐ ΟγοΓιο ίκίεδ ίη Ιϊβεΐΐο

ιΐε αιΊΗΐηί ΙίοεΓίαίβ ίΐ3 £είΪ3ηΙ:ί.

(^)ιιίη εί πΐ3ηΐίίΪ36 Ιοοο Άάάετε ΙϊοβΙϊΐΐ , ίίηιιίίίειτι

ροΐΐ (ριβιΐυίη Γεουίαπι τΤξοϋττχξζεως άοξνηα ηΐ3ΐε ίη εοοίεπίΐ

3ΐκ1ίΓ6 οοερίΐ , ει Ι3η<1επι Ιιι/ιίηΊαηί 3ενο 3 8γηοάο Γ,οη-

/ΐαηιίηοροΐίίαηο ρΐΌΐΤαβ <ΐ3ηιη3ΐ>3ΐ:υΓ ; ΐιβτϊ ηοη ροίείτ,

ιιΐ ίΐ3 ΓεουΓε οίε ίΐΐο ρηϋοΓορ1ΐ3Γε1:ιΐΓ Νβιηββιιε , 0 ςιικί-

ςυΒηι ε3 εχ ρ3Γΐε, ϋΐα ίειηρείίαίε, ηαα ίδ ΓοπρΓβΓίΙ:,

ίιιίΓΓεϊ (Ιείϊηϋαηι.

δθ(1 άβ 3υί1ΐ0Γε γοΛγο Ϊΐ30ΐεηιΐ5 ; οΐβ ίοπρίο ίρΓο

ηοηηιι1ΐ3 ΓιιρεΓΓαηί οίίοεηοΐβ. Ει ηυίοΐεηι Π Ιεοίϊοηϊδ

ν3ΓΪε£α5, νετοοπιτη (Ιείεοΐυδ, Γαΐϊοιιιιιη ροηοΐαδ, ΐυά'ίεϋ

ΙεηοΓ, ηιείΗοοΗ οτάο , (ϋΓραΐαηοΙί αοιιητεη, 3Γ§ιιηιοηίί

ιΐε παα πι (ίί§ηίί35, ει (^υοΛ αά ε,ταήαιη ίηευπΓίαηι ηοη

1ενΐ5 είΐ ιηοηιεηΐί,) ηιιηιηα οαηι Γβΐηΐδ ηοΛπδ ηεοεΓΒίικΙο,
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ΐΓαεΙαίιιιη αΐίςαεπι 1εοίοποη5 Γυϊβ οοηεϋίαΓβ ροΐεπί;

υΙϊ<ρβ ηϊο ίηεηί 1οη§β οοαιπιεη<1αΐϊΓβπιιΐ5.

ϋηϊοατη νεί αιΙΗιιο οτηΐΠ, Ιιοο ίαηιεη Γεειιΐο ιτπηϊιηβ

ρΓ3είεΓειιη(1ιιτη; Γι ϊη ρΙιϋοΓορΙιϊα ηαίιίΓαϋ, πιειϋοίηα βΐ

αηαίοιηε, ϊηνεηΐα ηον3 α<1 ραΐαίαπι £αοΐ3ηί, ηεο 1ΐ3ο εχ

ραΓίε (ΙείΗΐυϊτηιΐΓ. ΗαΒειηιΐδ Ιιΐο ρΓαείΊο, εΙ ]υτε πιεπίο

ρΓΟ ηοΓίΓΪδ νεη£ΐϊε3ηιιΐ5 οα , ρτορϊεΓ ςιιιαε ρήάϊαη'ι άΥι-

ηιιοί ϊη Γβ ΙϊΐεΓαπα ΙιεΓοϋχ οΓΐίΙίΐδ επ§ιιηί, εΙ αεΙει-ηϊΐ3-

Ιεηι ηΟΓΠΪηϊΙιιΐδ ΓυΪ5 ΓροηοΙεηΙ ροίίιιΐ3ηί(}ΐιε. ϋοεΙΐΓβπΐϋδ

8γ1νΊιι$ ϊη εϋΓρυί3ϋοηίΙ>υ5 ιηεςϋεϊδ ηοη ί Ια ρπιΙεπι βοϋΐίϊ,

ουιη 3οΙνεΓΓ3Γϋ$ (|ΐιϊ1πΐ5(1αιτι Γηιίδ 3επΙεΓ εοηΐεηιΐϊΐ, ιιΙγϊ

βχ ϋδ Η}-ροΐ1ιεΓοο5 ου]υ3^3πι Ι3ΐΐ3 εΐ α!εειΐ5, α"ε ιιΓα 1>ίΙί5

άη οοΓροΓΪΐ)υ3 3ηϊπΐ3ηίϊιπη, οΙβΙιεΗΐιΐΓ. ΤΙε ρβχ ιΐβϊποερϊ

ίηΙβΓ εοβ εοηιροηί ροΓΠΐ, ΓοϊαηΙ, νείΐπι, γοπι Ιοίηιη 3&

3.ϋΛοΓε ηοΐΐτο, αηΐε τηΐΐΐε εΙ ίεΓοεηΐιπη ΓεΓε αηπο5, ηοα

ρΓοροΓιΙαττι τηοοίο, Γειΐ εΙ 3εεοΓ3ΐε εηαΓΓ3ΐ3ΐη; εαρίΐε ηϊ-

ηιίπιπι 28. ρ. 225. δϊ ΙΐΕίεο αυΐειτι 1ενϊοΓ3 νϊίΙεαηίϋΓ,

ςιαϊίΐ άβτηηπι ο1ϊοεπιιΐ5, Π Γαίϊο αΪΓανΙαίιοη'ΐΒ Γαη§υΐιιΪ5, ϊη

ςαο υηο ίπνεηΐο Γεευΐιιπι ίιοο ΟηίορεΓβ Γε εΓΓειΐ, Νβιηβ-

βο άυάιιπι £ϊ 3§ηϊΐ3, νειΊηδηιιβ Γ3Ι15 Π§ηαηΙϊΙ)ϋ5 αείιιπι-

1)Γ3ία? ΟοηΓαΙαΙ ΙεεΙΟΓ εαρ. ζ4· ρ. 209· εί οϋ]υΗίεεϋ,

ηιιηα ίειηεΓε ηβεε εϋοαηΐιιι1. Α ρΐιιπβυε ΓεεεηΓεηίϋβ Γα-

ρβΓΓεάεο; Ιιοο ίβηΐιπη ηυηε 3§ίιηυ8, ςιιοίί ρΓοροΙαε ίη-

οίυηϊ, ςιιϊ Αίΐ3ϋθ33 νείΐεβ εί Μϋεΐϊα ρεπΓΐΓοηιβία νεηαΐία

ρΓοροηηηί: ΐαρεΐϊ5 3ΐϊειι]ιΐ5 ογ35 ηπιΐιπαιηηιιε οίϊεηιϋ-

ιηιΐ8, ηοη νοίιιηιϊηα οιηηια <Λμοϊηιιΐ5 εϊ εχρϋο3ΐηιι$.

ΑαάαοΙβΓ άϊχβήπι, ηιιϊ$ηιιΊ$ Ιιγροτηηετηα Ίιοο ηοη

ρΓΟΓ/αχ ηβξΙΊξβηίβτ βνοΐνβηί, βινη ρΐυητηα Γβρβηιιηηη,

βαηιιε ηοη Ιβνίί ιηοιηβηΐι, ηιιαβ αριιά ηβοίβηοοε ??7α£Ϊ-

βΐοε, ηηϊοιιε /οίβηηβ Ιιαύβΐιιν/ο 'ώαΓΰ /βιηρει·, ηιιηηιιαιη

ΙβββΓβ , οτηη'ιηο ηονα ν'ιάβοιιηίΐα;

ς)ιιοιΙ
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(^ιιοά αά βά'ιϋόηεπι ίρΓαπι ΜΊηβΙ, ϋΓενϋβΓ ρι·ο£-

ΙβοΓ, τηε ϊά ε§ίίϊε, ιιί 1ϊΐ3ΠΐΓη ε§Γβ§ΐιιπι, ρβαοϊδ 3<1ηιο-

άαιη οο§ιπΐαηι , εΐ αιιί ίϊία Ιεπεοηδίρε οΙ>βΐιιηι, αιιί ίαΐ-

Ιειη ϊηΡαίηιιη 1)ϊο1ίο1:ηεο3 ΓιΛ άτοΙο. οη&οάΐΛ ΙιαΙηίυιη, ε*

ίθίνϋβπι ία πιοΓβπι οαίεηαΐαηι, ]ϊοειΐ3ίε αΌπ3Γετη; εΙ

ίίαίϋοΓαε μινεηΐιιίίδ £απιί1ί3ΓΪ οοηνϊοίυϊ οοιηπιεηςίαΐυιη

τεάάετβτη. (^υϊηϊιηο Ιαχ3ΐιιηι ευπι , Γαερίαϊ^υβ ηιαίϋιιηι,

ϋαοΓαηι Μ5ί>. ορε, ηεο ηοη αυίΗοΓαπι οοΐΐαϋοηβ, ςυο5

ααϊ ίρΓβ ραΓβηι Ιαικίαί, 3ΐιί ηιιϊ ίρΓιπη οοΓηρϊΙηΓαηΙ, Γαβ-

ϊηίΐβ ΓββϋαεΓβηι; ΓεοεηΠί3 αΙϊααΒηαο, υΜ Γβδ ϊά ηΐ3χϊπΐ6

ροίΐυΐ3ΐ>αΙ:, εί ρεΓ οΐϊαπι ϋουϊΐ, ΐ3ίίηα νεΓΠοπβ : δφβοΐϊδ

εΙΪ3Γη ηυϊοαδά*3ΐη 3ηηοί3ίϊοηΐουδ; ηηαε οιηηϊα ^ιίΒηΙϊ βηϋ

ρΓείϋ, ηοίΐππη ηοη ίυεπί ρΓοηυηοΪ3Γε.

Ιχ οεηε εταί αιιΐΗοΓ ηοββΓ, ηηί βάΐίοΗε άΰϊ§6η-

(ΐ/βιηϊ οιιταε εχϊξβΓεί:: ηοη ηιιάΐεε ιηβαβ/αεταηΐ; , αΙΊοηιτη

αΓΒΊιή'ιε ρβΓρείιιο ούηοχίαβ , ει ρΓοίηάβ ίηίεΓοί/αε /εητ-

ρβΓ, εΐ άεβιΐιοηαε.

Αι αεηυΐ οοηίφΐβ οοηΓπΐ3ΐ Απιϊοηδ Ι^εοίοΓ , εΐ ίηΙεΓ

1ε§εηάπηι ίβερηίδ πιεηιϊηεΓΐΙ:, Γααιη Ηϊο υβϊςιιε τεπι 3§ϊ;

Γοϊΐ. ηϊο Ιοοϊ εχΐιϊβεπ , ηοη ϋαηεβαηιιτη αυίοιηαΐοη , ϋοΐί-

Ιεηι Ιείΐαιη, 1ί§ηε3πινε ηΐ3οηϊη3ΐη, ς^ε Γεειιΐϊ πσ}η3

ΡΓοτηβίΗεί εΐ £3ΐ>ΓΪΐβ8 ΏαεάαΙΊ ΓιηχεΓε : ίβά νΐνβπι άεί νί-

νεηΐϊδ ϊπΐ3§ϊηεπι, ηυπηηϊδ οιηηϊροΐεηίϊδ εοίγραπι; οιυ3β

ηιιιηάί ΑΓοΙιϊΐεοϊηηι οοηάβΓε, νϊηιπισιιβ ο1ηϊΓίΪ3ηυηι άβ-

ίβτΆβτβ , ηοη οΙεάεοεΓεί. · Αΐϋ 3α! Γρεουΐυηι Γε οοηίεπι-

ρΙεπΐιΐΓ, ρ3ΐρεΐ)Γ38 ϊηίϊη§3ηΙ , άεηίβδ ϊηίΐ3ΐΐΓεηί, ί3οϊεπι

ηιεοΙϊοεηΐυΓ , 03ρΗ1ϋϊαπι , άυρϋοϊ ηοπιϊηε 3ΐϊεηηιη, νε-

χβηΐ ΙοΓα,αεΒηίηιιε; Τη ϊηΐεππι, ϋοπ3ε Γηοηίίδ Οβηιϋ-

ιίαϊε, 3ά ροΐίίϊίβηαιιηι ηοο χάτοπξον ίεϊρΓυηί εχί§35, οογ-

ροΓίδ ορεδ, 3ηϊπΐ38 ρΓ38Γ0§3ΐϊν38 , π3ίαΓ38 υηϊνει-Γαβ

αοΐεαι, ίη ί3Ρυΐ3δ αίηυε οεηΓυιη Γε£θΓ38: ρικΙε3ΐαυε α*!-

νϊηαπι 3ηϊηι»1, ίηηιηιϊ ηηπιϊηΪ55 πιυη<ϋ ιιηϊνεΓβ, α^αοΛ-

ςιιβ
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ηαο Ϊ11Ϊ5 ρΓΟχίπιαιπ, ίϊιί ίρβιΐδ οοηιβΓπρΙαιίοηϊ ηαίηω ; αΛ

ΙατηΙοτητη ίΐαάϊα ε£ άβίβοΐατηβηΐα ιΙεΓοεικΙεΓε. Ουϊη

^ί^ηππι ηαΐ3ΐϊΙ)υ5 Γυππαδ Γιιρει·1>Ϊ3ηι ; ςΐϊνϊΐϋδ, Ιιοηοΐ ίΐπκ,

νο1ϋρΐΕΐίΐ3υ5, οοΓροΓΐδςιιβ ϊΐΐεοε&ι-ϊδ (}πϊΙ>ιι$ειιικΐϋε ϊηία-

ρβΓ ΙιαΙυ'ιϊδ, νβπιοίβπι ει νΪΓίιιίεπι αιηΐ3Ϊ35 υηϊοε εί εοη-

ίεοίεπδ. Ταηιαηι τε ϊη ΓοϊβηΐΪ3 ρΓοίεοίΓΓε οΓεο{α8 , ηιΐ3η-

ίιιπι ϊη ηιοηβυδ ίιιεπδ ειηεη<ΐ3ϋθΓ; εο 115911ε (ΙοεΙιιιη,

ϊη ςα3ηίαΓη βοηιιηι; ίΐ3 ρΗίΙοΓορΗυηι, ιιί εΗηίίϊαηυηι.

Ρατεηίεδ φΐϊοίεηι ηοίίπ ρΓ3εροίΐεΓ3 §ιιΐ3, ρπιΐ5ς[υ3ΐη νί-

ΐαε 3ΓΪ»θΓεπι <1εϋΙ)3ΓΓεη1:, ίοϊεηΙΪ3ε ίπιειοδ όενοΓ3ηΐβ5,

ηιοΓίεπι ΓώΊ ροίίεπδ^υε ίαϊδ 3ΓοεΓΠνεΓε; ποχ νϊεε νειτία

ΓοίεηΙΪ3Γΐιηι Λιγοιι1ο5 νϊϊ3ε 3γ5ογϊ ίηΓειτεηιεδ, ιιοη ϊηηο-

οα38 πιο(1ο, ίεά ει ΓαΙυιαΓεδ ^3ρεδ, ϊπιο Ηειεπιΐιαιειη

ϊρΓ3ΐη εριιΙαΙιΪΓηυΓ.

ΙΟ.
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ΒΙΒΙ» ΘΚΑΕΟΑΕ νοί. VII. ρβ^. 549· *«Μ·

]ΝεΐϊΐεΓιΐΐ8 2) ΕπιεΓεηιΐδ ϊη ΡΗοεηϊοϊα ΕρΐΓεορυκ ηοη εοη-

ίαηοΐβποΐαδ οιιιη ΝεκιεΠο, ς[ΐιϊ αηίεα 3 Οηι-ϊίΐο βΐϊεηυδ

0αρρ3(1οοίαε ρΓαε£εοΙυπι ε§ϋ, 3<1 ^ιιειη θΓβ§οηϊ Νηζϊ-

Ηηζεηϊ ερϊΛοΙαβ 79· ι83. 184. ι85. ει εαΓπιεη Ι>ΧΙ.

Τογπ. 2. ρ3§. ι4ο. «ΐπ ειιιη ί3η<ιιΐ3πι 1ε§απι ρείΊϊιιηι οο·

ΙβΤϊΓαΐ , αϊ(]ΐιε, ιιί άβΐιοαΐ κΐυΐα οοΙεΓε, ΗοΠ3ΐϋΓ: ί3ΐηειι

ίιιΐ) κίεηι ίεηιριΐδ 3ηΙεςμΐ3ΐη αίΙΗιιε Ρεΐ3§ϋ, Νείίοπί β£

ΕαΙγοΗίβ ΗίεΓβΓεδ εοο1εβ3ΐη ιιΐΓ&ΒΓεηΙ, ΓοπρΠΓΓε νίίίεΙιΐΓ

Ιί^ΓΠΓΠ, ηιιϊ εχίΐ3ί, οεΓίε ϊηβ§ηεηι εΐ ρΓ3εεΐ3Γΐιιη οίε η3-

ΙιΐΓ3 Ηοιηϊηίδ, ΛεςΙ φύσεως άν&ρωπον. ΝεπιεΠο ευιη Ερϊ-

Γοορο ΕιηεΓεηο ίηβυηηί Οοϋϊοεδ ρΙιίΓεδ Μ55. , Αη3ίΪ3Γιιΐ5

ϊίεηι Νϊο3βηυ8 ^υαεΓίίοηίϋυδ ϊη 5. δοπ"ρΙυΓ3πι , εΐ ΜοΓβδ

ΒΕΓοβρΗα εαρ. 20. Ιϊβη. οίε ραΓαιϋίο. Μιι1ί3 εχ ϊΐΐο α<1

νεΓ-

ι) ΑΙϋΝεπιβΠί «3υο νβΐ ΐΓ85,α<1 ςιιοδ ΙΠεΙοτί Ρβΐυίϊοΐββ βρί-

ίιοΐαβ. Νβηιβίϋ βΐΐαιη 1β§ιιιη ρβπΐί πιβηΐϊο αγνά Αε-

ιιβ3ΐη ΰαζαβυιη ερϊίΈοΙβ 2 ο. Ρυϊι βΐ ΝβιηβΓιαί ρτββΙιγίβΓ

Α1βχ3ηάπηα$, ηαϊ άβροΓιΐϊοπί Απί ΓυΜοπρϋι. ΝειηεΠυ$

Αρ^'γρΐϊα$ Μβπγι·, ψιειη ιηειηοι-βηΐ ΜατίγΓοΙο^ϊβ 19·

Νον. 1η ΕαΓβί)ϋ εοάϊεϊΐιακ VI. 41· ΗίΓι. ρ. 240. βίϊ Νε-

ιηβΓιοπ.

2) ΟοηίβΓ επκΓίοπι ρΓββΓαιϊοηβηι βεΐίιϊοηϊ ΝειτιεΠΐ Οχο-

ηΐβηΐΊ ρΓαειπΊΓΓαπι. Ρϊηιείίιιιη, <]υϊ αά Τεπυΐΐ. άβ Ηπϊτηα

εβρ. 5· ΝγΓΓβηο Ιιυηο 111)πι πι ίπβυβΓβ ηιανυΐι, ςυο ϊπ-

οΙϊηαΓβ επβηι νΙοΙβίϋΓ ΜϊεΗ. 1β <^)υϊεη αά ϋβιηαΓοβηιιυι

Τ. 1. ρ. 196·, ΓείβΙΙϊι ΤΙιβορΗϋαϊ Κ3^η3ΐκ1ιΐ8 ει·οΐ6Π)3ΐϊ-

Ιιιιχ άβ 1)θηϊ$ βΐ Γηαΐϊί Ιϊοπχ ρ. 150. νίεΐβ βΐ ΗϊβΓοη.

ΜβΓΟίΐΓΪαΙεπι IV. 4· V»!·. Ιβοί. , ΚοΙ). ΟοοΊ εεηίΊΐΓβπι νβΐ.

ΓοΓίρίοΓίαιη ρ3§. 150·, ΟαΓρ. Βαηπϊιιηι 3«1 Οίβυάϊαη. ρ3§.

859· ει 3(1 ΖαεΗ. Μ^ιίΐεηαειακι ρ3§. 257· 27°·

■
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νβΛυπι, ϋεεί Ηααά ηοιηϊηβίο, Ιυ]Ϊ3ηιι$ Ροπιεπικ, Ιο. ϋα-

ηιαΓοεηιιχ, Ε1Ϊ38 ΟιτεΐεηΠδ, Μείεΐϊιυ Μοπίοΐιαϊ, Λ(Ι αηιαηίϊ ιΐ5

ίϊνε Αιίαπιαηΐίοη ϊη λόγω κβφαλαΜΜ·* Μ5. εΐ Ιο. ΟγλιτιπιϊΙϊ.

ουδ 3<ί Απίίοΐ:. <ίε αηίπΐ3. ΤυΓΠδηιΐδ ϊη ΓοΗοΙϋδ αά]ο. 0γ-

ρ3πΓΠοίαβ <ίεο3οί.ν. οαρ. ()■ «Ι** Νείϊίεβιιιη Αάαπΐ3ηΐϊϋΐη

ϋ&. 2. (1ε Ηοηιΐηε. Ει ίιιβ Αάβιτιβηίϋ Νειηεβϊ ηοηιίιιε

βχΓί3ΐΜ5. ίη ΙηΜ. Β(Μΐ1ε]3Π3 Οο^. 82. Βατόοο. Οι-ε§οπο

ΝνΓΓεηο α ηοηηαΐΐίδ 3(1ΓοπΙ)ϊ οοηίίεμί: , <±υοά ΝγΓΓεηα5

εΙΪ3Γη Ηβπιπι 1ηΐ]ΐΐ5 3Γ§υιηεηΙϊ εοπιροΓοίΓΓεί. Ηϊηο νϊοϊΓ-

βτη θΓε§οπυδ ρΓΟ Νγ£[βηο ςιιίΙ>υ5(33ΐη Ετηρ/βηιΐί. Γβ-

πιπίυΓ εΐΐβιη ίπίεΓ ΝνΓΓεηϊ Γοπρία ίπ εοΐϊιίοηϊβϋδ Βπΐϊςυίδ

ϋβη οοίο άβ ρ1ιϋοΓορΗί3 , <ρο5 ροΐΐ ΒιΐΓ§ιιηι1ϊοηειη Ρί-

Γηηιιηι 3), ηυί Α. Ο. 1 194· οβϋΐ, ΐ3ΐίηε ϊηΙει·ρΓεΐ3ΐιΐ5 εΛ

ΒαΓιΙεβε Α. 1 5 1 2. Βε3ΐο ΚΗεηΒπο ΗοΓίβηίε ^Η3ηηε5 Οοηο

ΝοπηιΙ)βΓ§6ηΓΐ5. Νεηοε Ιιϊ οοΐο ϋ&π ί3ηίαπιιηο<1ο ίιίεπι

οαιη Νετηείίϊ ΓοΓΪρΙο οριΐδ Γαηί, ΓβοΙ εΐϊ3Γη λόγοι Πνβ

1ίΙ>ε]]ϊ ιίιιο (1ε 3ηϊπιο, φΐοδ εαηι ΓεάεΓΪοίΜοΓεΙΙϊ νεΓίΐοηβ

εχΗϊ&εηί θΓ3εοοΐ3ίι"π3ε ΝγΓΓεηϊ είίίίίοηεδ, ηϊΗϋ Γαηί

3ΐίϋ^, ςιΐ3πι 03ρ. 2. εί 3. ϋϋη ΝβπιβΓιαηί. ί^ιιαπι ρεπίιιβ

ρΗγβοε8 εί 3Π3ίοιηε5 Γαεπί ΝειηεΓηΐδ, Γ3ίΪ5 Ηοο Ιϊ6γο

ρΓοάϊΙ, φΐο άβ υΓα 1»ϋΪ5 *), ^ε Γρίεηβ, Γεηί&ιΐδ, ξίζηάα·

1ΐ5 , βί άε 3(1ιιιΪΓ3ης1α Γ3η§αίιιΪ8 ρεηοάο 30 5) οΪΓοιιίίιι,

εα

3) ϋβ ΙιοοΕιίΓ^αηίΙϊοηθ, η«ί ΟΗΓνΓοΓιοπιί εΐΊ,-ηη ηοηηυΐΐα βί

ΌαπιβΓοβηαιη άβ Ηάβ οπΗοάοχα Ιαΐϊπε τβΠΪΙ, άίχί ϊηίτα

Ρ· 647·

4) 2 8· * & χο\η εΐο. Αάάβ, Π ρίβεεί, ςααε ϊΐή

ΓβηααηίαΓ.

5) Ο&ρ. 24· Εοη^βΓ ΟΙ^πίΤ. Αίπιείοονεεηη ΐηνεηία ηοναη-

ΐίφΐ3§. XXVIII. ιιτκΐβ ραΐβΐ ιηϊπυχ 3((]αυηι ΓιιϊΓΓε, ίη§βηϊο-

Γαιτι Ιϊεεί, ίΠιηη βπΐϊ^ιιαβ ϊβΐ3ΐί$ ιΙβΙιαοΙΟΓβπι, ηαο ]αάϊοβ,

αηίοηιιαιη Οαϊΐ. ΗβΓνβί ΟΓΪΓβΙιΐΓ ϊη§ι;ηϊϋΓη,

οπ ί^ηοΓοϊΐ ]α$ε[α'3ΐιχ ι·ουιε5 0ΒΓΐ3Ϊηε$

Όιι Μ'άΰ&ηάϊβ νϊναηϊ (]κΐ εοιιΐε άαιι$ 1ε$ νεϊηε$.
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β3 εϋαπι ιταάΐΐ, ϊη ςπίβυδ νβΐυίΐ εχϊπιϋδ ϊηνεηίίε ρΐαουβ-

πιηΐ βΜ ΓεοβηΙίνιηι ΐεηιροπιιη ϊη§εηΪ3.

·. · Εάϋ'ιοηε$ Νΐ*ηι/ϋ.

Ι,βΗηβ, (ιβΟΓ^ίο ν»!!» ίηϋβΓρΓβίβ βρικί δεΙ>. 6ι·}φ1πιιπι

1538· 4· ΕΒβΙιΟίΜο ίϋάϊε© νύΐα ου μάλλον ηςμ^νευσεν %

αυνέχεεν και κχτηαχυνε τον φιλόσοφον, κ«-&' έκοίστην σχεΒον

κεξίο&ον της του Ήεμεσίου διανοίας χποπίπτων.

Εχ Νίεββϊ ΕΙΙεβοώΊ ΟίδΙείΒηϊ πιεΙϊοΓε νεΓΠοηβ Γβερΐιΐδ

ρΓθ(3ϋΙ ϊη ΙπΜΐοΕπεεϊδ ΡβΙπαπι, πί: ίπ ηονίΓΰπι» Ευ^άαηεηβ

Τ. VIII. ρ3§. 6ιο·

ΟΓαεοε ρπππίδ βθϊίίΐ β άαοΙ>υδ Μ58. εί α<1 εβίοεηι νο-

Ιυηιΐηΐδ 1»ίίη3πι νεΓϋοηεπι Γο»πι 8(3μιπχίί:Νϊθ3Πυδ Ε1Ιε1>ο<ϋιΐ8.

ΑηΙνεΓρ. βρικί Οηπβορη. Ρΐδηίίηιιπι 1565· 8·

Ιη<3ε (ιΓ3εοε εί Ι,βιίηβ ρΓοάπΓ. ίπ αυοίαπο ϋποβεβηο

ΙϊϊΒΗοΛεοββ Ρβίπιιη ΡηγϊΓ. 1624. Τομ. 2. ρ3§. 466. εί ίπ

ΜΜίοΙΙιβοί ΡαΙτιιπι ΜοΓεΙΙϊαηα Α. 1654· Τόπι. 12. ρ. 748-

ϋεηκ[ηε οππι εαάειη Ε1Ιε1)ο«3ϋ νεΓΠοηβ, »ά άυοβ Μ55.

€3βϊ§3Γυδ ε£ «1οοΐ3 ρΓΒείαείοηβ ηοίίδηιιβ βιαοΙΐοΓ ηίΜάβ Γεεα-

ίϋδ εβ Οχοηϋ β Λβαίι-ο δοΙιεΙόοηΪΒηο 167 γ. 8· ειΐΓβηίβ, ηϊ

£»11ογ, Ιο. Γείΐο, ΟχοηίεηΠ όζϊηάβ Ερϊίοορο. ΟοηΓβΓ

ΜβΓίΐηϊ Κεπφίΐ ΜΜ. ίηεο1ο£Ϊ03Πΐ Αη§1οΓ. ρβ^. 514· Ιη

ηοΐίδ ΐΙΗδ ΝεπιεΠαβ ΓιΛΐπάε άείεη(3ιΊ:υΓ υΐ ρβ£. 42. βάνεΗυδ

ΡεΙαβίβηίΓππ , εί ρ. 2ο. ΟΓΪσεηίΗηΐ άβ 8ηϊπ)8πιπι ποοϋπχαζει

βΓΓΟΓΪδ επππηβΓίοηεηι. ]ο. 1,3υηθ]ϋδ άβ ν3Π3 ΑπβοΕεΙΐδ

ίοΓίιιηα ρβ£. 24. νϊάεΐιιν Νεηιε[ι%$ Οή^εηιαηαε άε αηίτηαηιηι

ονίι* /εηΐεηϋαβ ηοηηίΐήί βαυενε. ΟιάοφιϊΑ ίά εβ, ηαενιιχ ϊη

οαηά'ίάί[βηίο ρεοίονε ηοη ηηάΗηι άε/ονηιϋαϋδ ϊηνροΗαϊ.

Εχ ΝεπιεΠϊ ΕπιεΓεηί ΕρίΓεορϊ Γβπιιοηε άο ρΓονΐ(3εηιϊα

νϊάβ φΐ3β &ίΓεΓϋ ΑηββαΠϋδ δϊηίίϋα ςιΐίεβ:. ι8.

ΝΕΜΕ
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ΠΕΡΙ

ΦΤ2Ε&Σ ΑΝΘΡΩΠΟ Τ

ΚΕΦ. Α.

\?ον άν&ξωπΜ έκ. νοεξχς χκι σώματος οίριστχΕάϊί.

κοίΤεσχ£ν«,σ$αι ·λο,\ ούτω αοιλως , ως ουκ ένείίχετο άλλως ^ηι"

νΑΚΙΑΕ ΕΕατΙΟΝΕδ ΕΤ ΑΝΙΜΑϋνΕΚδΙΟΝΕδ.

Νεμεσίου περί φύσεως χν^ςωπόυ. ΕοΓιΐίοΑηΐ.] Νεμεσίου επι

σκόπου {μέσης πεφ. φύσεως χν$ςωπου. Οχ. Άδχμχντίωνος

τοΰ και νεμεσίου , Επισκόπου εμέσης. Ει : λόγος κεφαλαι

ώδης, Ο,οΑ. ιιηυ$ Οχ. Νεμεσίου επισκόπου εμέσης πεςϊ

φύσεως όαιΆςωπου λόγος κεφαλαίους. Α. I. Ε)β Οοιίίοβ

Α. 2. β[ 3· νίεΐβ ηοΐϊιΐαιη ΟοοΙϊουιίι. Νε^εσ/οι* επισκόπου

πεξί φύσεως χν3ρωπου λόγος χεφχλχιωσης. Ό.Ι. Νεμεσίου

εμέσης περί ειμαρμένης. (Νβιη ΛιΌ ]ΐ3ΐιβ6 Γοϊα οβρϊία

Γαιο.) Ο. ι. Ό. 6τ6£ογπ Ν^ίΐεηϊ ΕρϊΓοορί ΡΗϊΙοίΌ-

ρΜαα 1ϊΙ>γϊ οοιο, ^3πηβ Οοποηβ ΝοΗιηοηιβηο ϊηίβί--

ρΓβϊβ. ΕϊΙ)βΓ ρηιιΐϋβ άβ Ηοπιίηβ. Οβρ. I. ϋε Ηοπιϊηβ,

βχ φΐΐηα$ Πι οοιηροΠίυί , ΐιιπι <1ε ΟΓίΙίηβ βϊ οοιπιηα- ,

ηϊοηβ 3(1 οοείβΓαχ 0Γβ3ΐιΐΓ38. Οοη. Νβπιβίΐϊ ρΐιίΐοίορηϊ

οΐβήίβητί ςίβ ηίΐυΓ» Ιιοιηϊηϊδ Πΐ)βΓ. Οβρ. ι. Όβ βπϊγπι

βϊ οοΓρΟΓε. ν*1Ι. Νοιυβη ιιγΒΪϊ βίΊ εμισχ βϊ εμεσχ.

Ιη<1β εμισχίος βΐ ε'μεσψός. ν'ιάβ δϋβρΗ. άβ ΠΓΒΐΙϊΐιί ΐη

εμισχ. ΟοοιιγγΪΙ βΙΪ3ΐη εμισσχ. δϊο εΓι ΐη ερίίΐοΐα Εΐ-

1)3ηϋ γ66. ίπ Οοιίϊοβ ΜοΓςιιεηίΐ, &ά φΐεπι Ιοοαιη νίόβ

\νοΐΚυιη ρβε;. 3,53'

χχτεσχΐυχσΖκι'] χχτεσχευχσμένον. Μ. I. Ό. τ. Α. 2. 3.

Ωββηϊίΐίτη. ΫβΠ. Ειϋ ίια ϊηιβ]1ί§ϊ ροίϋΐ είναι , ιβπιβη

Ιυοιϊο να]§3ία ρτβοΓβΓβπάα ρι-ορ£6Γ ρι-οχϊηιο$ ϊηίΐπΐιί-

νοχ , φΐΐ ρ3ΓΙΪ0ίΐ1α και ]ϋηρ;ϋηί;ϋΓ. Μοχ, και ούτως κα

λώς. Ο.Ι. 5β(1 Ηνι)ϋ5ΐηο(1ι ροΓιβ3 ηβ§1εχϊ. Ιη ρΐαηβυϊ

αιιίβπι α)ϋ$ Οοιίςΐ. Γβρβτϊ οντώς 3ηΐβ οοήΓοηβίτι.

ϊνεΰεχετο άλλως] ενέδέχετο χχλως άλλως. 3β(Ι ενεο. βχ οογ-

Γεοΐϊοπδ ρππίΒβ, «ι νΐιίεηιι·, ιίιαηιΐϊ. Αηΐβ3, ΟΓβεΙο,

Ο 2 Γαε



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

γβνείθαί χχι συνεστχνχι, πολλοίς χχι χγχ-Βοις οίνδρασ/ν

«δο£ε. του δέ νοεοχν λέγεσ^αι την φυχην χμφιβολίχν έχον

τος, πότεαον παοςελ$ων ό νους τη ψυχ,ϊι, ώς άλλος χλλ/ι,

νοεοχν αντψ ίνοίηβεν, η το νοεοόν χφ' εαυτής η ψυχη

και φύσει χέχτητχι, χχι τουτό έστιν χύτης το κάλλ/οτον

μεοος , ως οφ%χλμός έν σωμχτι' τίνες μεν, ών έστι κχΐ

Πλωτίνος , χλλην είνχι την "φυχην χχι άλλον τον νουν §ογμχ-

τίσχντες, έχ τςιων τον χν&οωπον συνεστχνχι βούλοντχι,

σωμχτος, χχι ψυχΐ};, χ»} νου. οι; η\ολοϋ$ηαε χχι Άπο-

λινχξίος ο της Αχοδιχείχς γενόμενος επίσχοπος. τούτον γχζ

πηζαμενος τον $εμέλιον της Ίδιας δόξης χχι τά λοιπχ παος-

ωχο&ομησε χχτχ το ο'ιχεϊον δόγμα, τίνες δέ οΰ διίατειλχν

άπο της ψυχής τον νουν ' άλλα, της ούσίχς χύτης ήγεμονιχόν

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

ίπβΓ3ί ενδέχεται. Ό. I. ϊνίίχ,ίται άλλως. Μ. I. ουκ

ενδε'χετο. (δια) Α. 3· Αιΐάίΐυιιι καλώς ιτπΗΙ ηοη ιΙϊΓρϋ-

ΟθΙ. δΐο ίηίτ3 ρ3£· 65· κκ' "? αν Κ'λλως Γ»Οϊ'χθ(Τβ

καλώς, εΙ ρ3£[. ι<>3. ως οι>χ οϊο'ντί άλλως καλώς ε'χειν.

ρα£. ι66. ως αν μο'νως καλώς έχοι.

χα* συνεστα'ναι ] >) συνεστα'ναι. Α. 1.2. και σι/νεσταναι. Ο. χ.

ΜβΙϊπι ι}. ΕΓι Επϊιη αΐίηυίά άΐίοπιηϊηϊί ϊηΐεΓ γενέσθαι

βΐ συνεσταναι.

ί'δοζε. του δέ νοε^αν] εδοζεν. εκ τοΰ δε νοεοαν. Ό. I.

ΐχοντος, ττο'τεξον] εσχ,ον. 7το'τεξον. Ό. I. 7Γ£οςελθων, /ι/Βίεηί.

ν·ιι.

ως ά'λλος ά'λλιι] ως ά'λλω οΐ'λλί). Α. 2. ΡβιιΙΙο ροΓΐ >), 3ηίβ

ψυχ>)3 ββείι. Μ. ι.

ο'φθαλμος ΓΥ σώματι] ε'ν βΒβίϊ. Α. 2. ΡβιιΙΙο ροΓι δόγμα-

τ/σωνται, Ιοοο δογματ/σαντες. Μ. I. Ιάεπι ιηοχ ροίΈ

τ^ιων αζΜίι δε.

συνεσταναι] συνεσταναι 3 υΐί ραιιΐΐο 3π1β. ΙΊάειη.

«'7τολλ(να'θ(ος] α'πολινα'οιος. ϋ. ι. Α. I. 2. Αίςοβ ίί3 βΐϊΐιϊ

βΙΪ3ηι ϊη οριϊιηίϋ Οοάά. Γβρεπ. Μοχ, λαοδικ/ας. Α. 2.

τούτον γα'ρ ττ^ξα'μενος] ττξο'τερον 7α>ο 7Γ>]ζ. Α. I.

τ?ς οϊκε/ας δο'ξ^ς] τί;ς ίδιας δο'ξί]ς. Ό. I. Α. 2. Μ. I. Ι(1ειη

υίπιπιηυθ νβίεΐ. δεά Ϊ13 1>Ϊ5 εΓι οικείος,

διε'στειλαν] διεστεΛαντο. Α. I. ϊ. Νειηείϊιι$ ρ. 21. ίνα και

α'ττο' τούτων δίαστεΛωσι το'ν ανθζωττον. ρ. 49. διαστέλλουν»

τ>}ν εκάστου ψύσιν. Ρΐιϊΐο ρ. ΙΟΟ. Ο. 7Γ£αγμα'των διαφοράς

διαστε'λλειν.
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είναι το νοερόν φούντα/. Αριστοτέλης δέ τον μεν δυνάμει

νουν συγαχτεσ-Λευχα^χι τω άν$ρωπω , τον 5έ έν^ς^ΐί» %ΰ-

ρα%εν ήμΐν έπειςίενζι 5ο£άζί/, οΰκ ε/ς το ΐΓναι κα< την

υπχρξιν τον άνθρωπου συντίλουντα , άλλ' ε/ς ίτροκοτηίν τ^ς

των φυσικών 7νω'σ£ως και θίωριας συμβαλλόμενοι. κομιίίη

γόυν όλ/·νοι>ς των ανθρώπων κα< μόνους τους φιλοσοφησχντχς

τον ενεργεία, νουν εχ«ιν διχβεβχιουτχι. Πλάτων 3έ ου δοκεί

λέγειν τον «νθρωττον είναι το συνχμφότερον , φυγ/ιν και σώ

μα , αλλά "φυχην σάματι το/ωδε χρωμίων , αξιοπρεπέστερο»

φαντχζόμενος τα κατά τον αν&ρωπον , και αιίτόθεν ημας

επιστρέφων επί την της ψυχής μόνης &ειότητα και επιμέ

λεια·; , Ίνα την φυχχν εαυτούς είναι πιστεΰοντες τα της "ψυ-

γίης άγα-Β-α μόνα 8/ωχωμεν, τχς άρετάς και την εΰσέβειχν,

και μη τας του σωμχτος επιθυμίας άγχπησωμεν, ώς ουκ

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

σι/γκατεσκει/αο-^αι ] συγκατεσκευασίϊαι. Τ). I. συγκατασκενα-

σ$χι. Α. 2. Ραυίΐο ροΓι των φυσικών Γβ^ϊάΪΕ ηαίιίΓα-

Γ«7Π. ΟθΠ.

έια|3ε/3αιοΖ7κι] έιαβεβαιοϊν'ται. ϋ. ι. Α. I. Οοηβηηεηίακ.

ναΐί.

βύ λε'γει] οϋ οοκεϊ λέγειν. Ό. ι. Α. ι. 2. νί/ιΐ! ε[{ άϊαη.

ν3π.

σ-ο κξιθ7Γ^Ε7ΓΓστΕ^ον] το βΙιβΓΐ:. ϋ. ι. Α. ι. 2. αζιοιτςιπί-

στεςον τχ κχτχ τον αν^ωττον. Ιη πΐϊΐι·<*. ΑηΙ. ΡΓαε/ίαα-

ίί'οΓη. νβΐΐ. νϊάβ πιοχ.

των χχτχ τον αν&ξωττον] το? κατα τον ανϋς. Ο. χ. Α. I. 2. 3·

ίΓξος τ>|ν της ψιχίς] ί'τι την τϊ^ς ψυχ,5}ς. Ό. I. Α. I. 2. 3·

Μ. I. Μοχ, μόνην. Α. 2,

θποτ^τα] ηοη νίςΙρίιΐΓ βΓΓκ Ηιΐ)ΐι$ Ιοοί. Οοημοϊο, οΐκειο'-

τητχ., ηχιοά συνάφεια νΐείβίατ ροίίιιΙβΓβ. Οοη. ΓβοΙι1ϊ<3ϊΐ:,

ειίΓαιη εί /οΙΙίο'ίίαάίηειη. ΡοΠβ βπ;ο θεοαττει'αν ]β§ϊϊ. 5Ό-

Ιίιΐ! αηϊτηαβ άίυίηίίαίειη. ναΐΐ. Μ. I. βχΐιί&βΐ Άειοτχτην

επιμέλΐίχν.

ίχυτούς ίι'ναι] Γγ11ίΐΙ>3 ους βχ ΟΟΓΓβΟΙ. Ό. I.

(Λο'να σιαίκωμεν ] μόνχ καταΟιαίκωμεν. Μ. I. μο'να μεταδιωκω-

μεν. Α. I. 2. ΡοΛ μόνχ β.}} βΐϊο ίηΓβΠυιη τα. Ηβπά άυ-

1)ΐβ νοίυϊΐ μετχ. Ό. I. μεταοιωκωμίν ρΓθ1)3ηάιιιτι νϊάβ·

Ιιιγ, βίΓι 3][εΓϋηι ΪοΙεκι βχρι-ίπιαί.

ν.γχτΐήαΐαμΐν ] ανκττει'σωμεν. Μ. I.



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

οΰσχς χν^ξωπΌν , $ χν&ρωπος , αλΧχ ζωου μεν π'ξοη^ΰνμένως,

οίν&ζώπου δ« επομένως , επειδή κχι ζωον ο χν%ςωπος. ν.αι

άλλως 5ε κυξίωτέρχ του σώματος η "4>υχη πχσιν χν$ξωποις

είναι κχ&ωμολόγητχι. ύπο ταύτης γ«ρ , ώς Οξ'νανον , κινεΐ-

τχι το σωμχ. 8ηλοι 8έ 6 $χνχτος. χωψσ$είσης γαρ της

"ψυχής άκίνητον μένει το σωμχ παντελώς και άνενέφγητον,

ώς , τεχνίτου χ/ύζίο&έντος , χκίνητχ μένει τα Οξ'νανχ. γνω'-

ςιμον οτι και τοις ά·φύχοις ' κοινωνεί και της των «λόγων

ζωων μετέχει ζωης , και της των λογικών μετείληφε νοήσεως,

κοινωνεί γαρ τοις μεν χ·φύχοις κχτχ το σωμχ και την άπο

των τεσσχοων στοιχείων κξασιν' τοις 5έ φυτοΐς κχτχ τ&

τχυτχ και την &§επτικην και απεςματικην δΰνχμιν ' τοις 5δ

«λογο/ς και έν τούτοις μεν, εξ έπιμέτρου 8έ κατά τε τ£ν

ΤΑΙ. Ι.ΕΟΤ, ΕΤ ΑΚΙΗΑΒΪ.

«νθοωπου Ϋ[ άνθρωπος] κνθ^ωπβν η (ιά βίΊ, γ. Π3ΓΠ ]οΐ3 ΓαΤι-

ΓοΓΪρΙιαιη οππίΐϊΐ.) άνθρωπος. Ό. I. ανθοιβττβν η £ν$ςω-*

■πον. Α. 1.2. 3· Ηββο ρβίίϊίηβ οοιτυρία βΐ ίυιτ&αία αρικί

Οοώ. νΐροίε ηιιαβ Ηοιηίηϊί αιιί Ηοιηίηειη αοη/ίϊίιιεηίΐα

αοη/αηί. ν&ΙΙ. Μοχ βΙϊβΛ. Α. 3·

χαϊ άλλως σε] και άλλω έε. νίΐϊοΓβ. Ρ· I. Μοχ νίΐίοΓβ

καθωμολογεΐται. Μ. I.

ύπδ τ«.ύτης γ«?3 °"τό3 Ιοοο ΰπο'. Ό. ι. Μ. ι. Νοη ηιαΐβ.

Ιϊ3 βηϊιη ενίςίβηΐϊυβ ίηπίιιιη ιηοΙυ$ ηοΐ&ίιΐΓ.

έ^λοΖ σε" ο θάνατος] ίη αιατ§. α\ί αΐίίΐ ιηβηιι αώίΐυιη. ϋ. ι.

Μοχ μένα νβΐΐ. ΓβαΉϊάϊι /αοβί, βΐ αΐίειο Ιοοο /αΰεηί,

και τοις αψόχοις] ν. Ιο. ρ. 179· Ό.

άλογων μετεχ,ει ζω^ς] αλόγων ζωών μετέχει ζαης. ϋ. ι.

Α. ι. 2. 3. ΑηίιηαΙίύα! ΙιβΙιθΙ 6113 ιη Οοη. Αηίτηαηίί-

1>ιιι. νβΙΙ. Ραιιΐΐρ απιβ ρρΓί κοινωνεΤ ν'ιοΙβίιΐΓ βχοΐιΙϊΓίε,

και τοις φυτο7ς. Μοχ θηΐιη Γερ3.Γα('ιιιι ηρίαΐ ά'-ψι/χα βϊ

φυτκ'.

κοινωνεί γα^] κοινωνεί μεν γα'ο., δβό μεν ρυηϋΐϊί ηοΐαΐυπι.

Α. 2.

βτοιχε/ων κοασιν] δϊο, Γβο" βχ οΟΓΓβοΙ. κρα'σιν. Ό. I.

και σπερματικών] και τ>}ν σπερματικών. Α. I 2. ^επτικ^'ν

και αίξ^τικ^ν και σπερματικών ίγουν γεννητικών έιίναμιν.

Ιο. ρ. ιχο.
βπιμετξου έεν κατα' τε] ε'πιμε'τξον οε · κατχ τε. Τ). I. γε,

Ιοοο τε. Μ. ι. ε'£ επιμε'τξου, ϋ θΓι, πολι) πλ,εον, μάλ

λον. ΡοΓΐ επιμε'τξου έ? ρβΓαΐΐ; 3ρ. ρ. ι8ο. 113", κατα τώ>

ό'ρεξ'-^
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κβίθ'- όξμην χίνηση χχι χχτχ Την οςεζιν χχι τον $υμον χχι Την 11

αϊσ&ητιχην χχι χνχπνευατιαην δανχμιν' ταύτα γχζ χτχντχ

ν.οινχ τοις άν$ςωποις χχι τοις χλογοις εστίν, 6 1 χχι μη πχσι

ατχντχ. συνάπτεται δέ διχ τύΖ λογιχοΖ τχΐς άσωμάτοις χχι

νοεξχϊς φΰσεσι, λογιζόμενος χμ νοων χχι χξίνων έκαστα, και

τα? χρετχς μετχδιωχων , χχι των χρετων τον χολοφωνχ την

εύσίβειχν χσττχζόμενος. δι' ο χχι ωσπεφ έν με&ορίας έστι

νοητής χχι αισθητής ούσίχς. συνχπτόμενος χχτχ μεν το

οωμχ χχι τχς σωμχτιχχς δυνάμεις τοις χλογοις ζώοις τβ

χχι τοΐς χφύχοις, χχτχ δε το λογιχόν τχΐς χσωμχτοις

ούαίαας , ως ε'ι'ρητχι πρότεξον. ο γαρ δημιουργός εκ του κατ

ολίγον εοιχεν επισννχπτειν χλληλχις τχς διχφόξους φύσεις*

ιαςτε μίαν είνχι χχι συγγενή την πχσχν χτίσιν. έζ οΰ μά

λιστα δείχνντχι εις ων ά ττχντων των όντων δημιουργός, οιί

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΚΙΜΑΟν.

ό'ζίεξίν, ή'γονν 3υμον χαΐ έπβυμίχν , κ*ι χχτχ την χ'ϊσ^ητιν

χχι χχτχ τψ κκ&' άςμην χίνησιν. \εΆ. κ*5' όςμην χίνησιν

Γβιΐάϊίΐϊΐ: ιηο/α, ίιηριιί/α.

τχϋτχ γχς άπαντα.] τ. γ. τζχντχ. Ό. Χ. Ρίΐιΐΐο ροΛ σννα'-

πτεσϋκι. Μ. I.

έια του λογικοϋ] ίιχ μέν τον λογικού. Ό. I. χσωμχτανς

φΰσευ;, αι αΐϋ, αρρβίΐαι αη^βίοϊ. Ι.αιιε/31 Ιιαβο [ο. ρ.

18ο. Β.
ίί' ο καϊ] δια κα*. ϋ. ι. Α. 3· κα'ι ροή άί;ττΓ^, ίϋΐνΐ

Μ. ι.
ιστιν χ'ισϋητης χχι νοεξχς"^ εστι νοητής χχι χΐσϋητης. Ό. I.·

Α. I. 3. Οοη. ΡοΓΐ κϊσΆητης αάά'ιί , και «ιο^τικί],;, Μ. I.

Α. 3· ΙπιβΓρΓβ8 Ιιαιιιΐ ςΐυυ'ιβ νοίαίΐ , /βιι/ιιιη ΚαΒεηΐί!^

]οοο ιηουεητίί.

χχτχ το σώμα] κατά μιν τ& σωμχ. Ό.Ι. Α. 1.2.3. Μ. («

εόΓροτο ηηίάαιη.

τοΓ; άλλοι; ζωοις καΐ το7ς κψΰχοις] το"; α'λο'γοις ζωοις τε και

αψι/χοις. ϋ. ι. Α. 2. Ιια Γαΐίοιη τοίς, αηΐα αψιίχοις , 3(1-

(Ιβικίυπι. Αίςιιβ ίΐα 1ΐ3ΐιβΐ: Μ. ι. Α. 3· 0>Γΐίη§ΗΪ

βΙΪ3ηι ροίΐϊΐ : τοις άλλοις ζωοις τε χχι άψυχοι;, δϊο Α. ί.

Ιϊαΐίοηίί εχρβΓ{ϊΙ)ΐΐ5. Οοη. Αίίίι αηίιηαηΐί/ικί. ΥβΙΓ.

ιχ τοΟ κατ' ολίγον] ί<1 εΓι, ρβιιΐΐβΐϊιη, §Γ3(ΐ31ϊιη. Οοη.

ίΐα: οοηάίίηρ εηίιη άεαε άβεεηίεΓ. Αο ίΐ 1β§βΓΪΙ, ^γ01; £κ·

τοϋ κκτα λο'γον. Μαΐβ ! Κεηιπι οιηηίιιηι εηαίοη άαα!.

04
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■

γχς μόνον ηνωσε την υπαοζιν των χχτχ μεοος ατόμων , άλλχ

και εκχστχ ποος άλληλα συνηξμοσεν οικειως, ωσπεξ γαρ

ίν έκάστω των ζωων ηνωσε τα χνχίαθητχ τοις αίσθητικοίς,

οστοΰν και πιμελην και τρίγμς καΐ τα αλλα τα αναίσθητα

τοις χίσθητικοϊς νεϋςοις (και σχξζι και τοις ομοίοις), και

έποίησεν ί£ χνχισθητων και χ'ισθητικων συγκείμενον το ζωον,

χχι ού μόνον συγκείμενον , άλλα και εν ον χπέδειξεν ' ούτω

χχι έπι της χλλης κατ είδος κτίσεως πεποίηκε συναπτών

άλληλοις τη κατ ολίγον οΐκείοτητι και πχξχλλχγη Φ'*>~

σεως, ως μη κχτχ πολυ διεστχνχι τα πάντη άψυχα των

12 εχόντων φυτών την θξεπτικην δύνχμιν , μηδ' αυ ταύτα των

άλογων και αισθητικών ζωων, μητε μην τχ άλογα των

λογικών χπηλλοτξίωσθχι πχντη και ασύμβατα και ανεν

δεσμού τίνος είναι συμφυούς και φυσικού. διχλλάττει μεν

γαρ και λίθος λίθου δυνάμει τ/ν/ , αλλ' η μαγνητις λίθος έξε-

ληλυθέναι δοκεΐ την των άλλων λίθων φύσιν τε και δύναμιν

έν τω προφανώς ελκειν προς έαυτην και κατέχειν τον σί-

δηρον , ωςπεο τροφην αυτόν ποιησχσθαι βουλομένη , και μη

μόνον έφ' ενός σίδηρου τούτο ποιεϊν, χλλχ και άλλον δι'

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

αναίσθητα. τοΤς αϊσΆητιχοΊς] αν. τοις α!?5ητο7ς. Α. 3·

κ«ί τ«' άλλα τα. άναίσΆητα] οιηΐΐΐϊΐ Ό. ι. ΡαιιΙΙφ 3ΠΙΘ

οστα, οβα. Οοη. ν»1]. όστοϋν ρτι και". Μ. ι.

και σχξξΐ και τοις ομο/οις] οιηϊηίϊ Ό. ι. Α. ι. 2. Οοη. V»!!.

συγκείμενον τό ζωον] τά βοβίΊ. Ο. I.

συναπτών αλλ>]'λοις] συναπτών άλληλα. Ό. χ, Α. ι. 2. 3·

Μ. I. ΡογΙθ ΓοπρΓβΓΒΐ, άλληλα, άλλήλαιζ, 31Η, άίλλχ.

άλλοις· ΙηΐβΓ ίρ/α ϊηυίεειη. \&\\. Μοχ, έ<εστχναι, υϊϊ

Γαρτ3 συνιστοίναι. Όβ'ιηάβ -πάντα, Ιοοο πάντν,. Μ.ι. Μοχ

ΐηβΐϊιτι εχόντων φυτών ροηεΓβ ροίΐ δύναμιν. Ρααΐΐο ροΓί,

τα άλλχ άλογα. Μ. I.

ασύμβατα.] εΙί$]αηοΐ3 , (]ΐΐ3Γι ςϋο38 , άίχοοηυβηίβηίία.

γάρ λίθος] γάς και λίθος. Ό. ι. Α. 2. ν3ΐ]. Μοχ, μχ-ρίη-

τις ΐ). ι. βχ ΟΟΓΓβοΐ. 3η[β3 η.

άλλων λ/θων] λίθων αΙ)?|ϊ. Α. 2. Μοχ, οοοιιΐίε. Οοη.

Εγ£»0 αφάνας, Ιοοο -προφανώς.

και μη μόνον] 3αΙ εχ Γαρβηοηουε ΓβρβΙβηεΙιινη Γνιω, αιιΐ

οοΓΓΪ§βη<ίαιη ποιεί βι χατίχει, ιιι Οοη. ΓεάάΊάϊΐ. Μοχ,

άλλου έ*' άλλοι/. Α. 3·
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άλλου χχτεγβΐν τω μετχδιδόναι τοις εχρμένοις πασι της

δυνάμεως εχχιτης. χχτέχ,α γοϊν κα<" β ο*5»;ρος σι3>φον , οταν

ϋίτο τ^ς μχ^νητώος εγΎ)Τχι. ί/τα τηχλ/ν ε£>;ς αττ; των φυτών

ΐπ/' τ«· ζω* μετιων , ούκ οί9ξοως έπι την μεταβατικών χχι

χϊσ$ητΜην ωομηαε φυ'ατν ' οΐλλ' έκ του χχτ οληον έπι τχϋ-

την έμμεΧως πξθηλ$ε. τοις γοβρ νίννχς *χ} τχς οί-Λζλύφχς

ωςπεο χ'ισ&ητΜοί, δενδοα χχτεσχευασεν. ΐξ^ίζωσε μεν γχρ

αύτχς εν τη θαλασσή δικ^ν φυτών, χχι ωςττερ ξΰλχ τ»

οατξχχχ πεξΐέ$ηχε χχι εστησεν ωςττεο φιιτοί. αι'α&ησιν δ*

αύτχΐς ένέ$ηχε την άπτιχην, την χοινην πάντων ζωων

«Μοθησ/ν , ώς χοηωνεΐν τοις μεν φυτοΐς χχτ* το ες$ιζωσ&χι

αχ} έατχνχι, τοις δέ ζωοις χχτα, την οίφην (και το χ'ισ&οί-

νεσ&χι). τον γον» σπόγγον , χχίτοι πξοςπεφυχότα τχΐς

V Λ Κ. I. Ε Ο Τ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

της δννχμεως εχυτης] της δνν. χύτης· Ό. I. Ιη νβΓΠοηβ Ιαΐί-

Π3 οογγθχΪ ίιηρεΓίίαί , Ιοοο ίιηρείηιί.

ί/ττ<3 — εχητχ.ι] εχεσ^χι ύτζό πνος, ΙεηβΓΪ Γβ αϋςυα: εχεσ$χί

τίνος, ρβηϋβΓβ βχ Γβ αΓκμιι.

μετχβχτιχην'] μετχβχτίχον, ηυοΛ ΙιαΙιβΙ ΓαοϋΙΐΗΙειπ ρτο-

£»ΓβςΙϊεηαΊ βί ιπιιΐ3πς)ϊ Ιοοϊ. δϊο Ρΐιϊΐο ρ. 1 68· ϋ· ηιεπιο-

Γ3ί φυτχ μετχβχτιχως χινητχ ει μετχβχτιχη κινήσει χξώ-

μενχ.

ιμμελως εττι τχίτην] ϊ7ΐί τχύτην ε'μμελως. Ό. I. Α. I. 2. 3.

Αά Ιιαπε οΓάίηαίεηιιε Οοη. Εί ϊπϊβΓροΓϋίΐ εΐϊαιια ΕΠεΙιο-

ιΐίαί. Αά ϊρ/αιη οοηείηηε ρεΓυεηίί.

ττςοηλ^ε~\ διήλθε. Α. 2.

τχς χχχλνφχς~\ τχς χχχλίφους. Α. I. τχς' χχχλίφονς. Α. 2.

τχς χχχλιφχς. Α. 3. Αΐίοΐ ΓογΪΙιΪΙιιγ χχχλήφη. ν.ΑηΓίοΐ:.

Ιιϊίτ. βηϊιηαΐ. IV, 6. ΑΙοΐρΙίΓοη ρ. ίο. II.

παξεσχίύχσ&~\ χχτεσχεύχσεν. Ό. I. Α. I. 2. Μ. I. δϊο

γποχ ρ. 13. ι$. Οοτπραταυ'ιΙ. ν&11. χχ.τχσχεύχ.?εν. Α. 3·

ωςττες φυΤχ~\ ώς φυτά. Ό. ι. Α. ι. 2. Μ. I. Ει ΐπ πΐ3Γ§ίηο:

τά ζωόφντχ λϊγΕί. Ό. ι. ε'Άησεν (Γιο) ώί φυτα. Α. 3·

χντο'ς ενϊ'5>)κε] «ϋταϊς ενέδωχε. Α. I. 2. αϋτκϊς Ηαΐίβΐ: εΐΪΒΓίΐ

Α. 3· δϊο 3Πΐεα εΓ[, αι/τοίς, ί. β. ττιννχς, χχχλί,φχ-.

Όεάίί. ΥβΐΙ, ενέστηχε, ]οοο ενεΆηχε. Μ. I.

και ϊ'σταναί] οιηίΐΐίΐ Ώ. I. V»!].

κατά τ>}ν άφ>;ν] Τ). I. 3 <ί ίΐ ϊ I : και το χΙσΒχνεσϋχι. Νοη

3§ηοΓοί[ Οοη. Νοο ν*11.

ε 5
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τίέτρχις κχι ύυστέλλεσΰχΐ κχι <χ·νο{γεσ$χι η μχλλον ίκτει-

νεσ&χι (κχι χμΰνεσ&χι), οταν προςιόντος αια§ηταί τίνος,

Αριστοτέλης Ιστόρησε. Διο τ» τοιχΰτχ ποοντχ ζωοφυτχ κχ~

13 λί/ν ί-8-ος εχουσιν οί πχλχοι των σοφών, πάλιν 5ε τχϊς

πίννχις κχι τοις τοιοϋτοις συνήψε Την των μετχβχτικων μεν

ζωων γένεσιν, μχκρχν 5ε προιλ-δεΐν μη δυνχμένων , αλλ

«υ'το'-θϊν χύτου που κινουμένων, τοιχΰτχ 5ε έστι τχ πλεΐστχ

των οστρχκο8έρμων κχι τχ καλούμενα γης έντερα. εί-9·' ουτω

κατά μέρος προςτι&εις τοις μεν χ'ισ&ήσιις πλείους, τοις 5έ το

μετχβχτικόν επιπλεΐστον , εις τα τελειότερα των άλογων

ζωων κχτηντησε. Αέγω 5ε τελειότερα τα πάσας έχοντα τας

χΐσ&ησεις κχι προϊένχι μχκράν ϋ"υ·;άμενχ. ΐίάλιν 5ε μετχ-

ΤΑΚ. Ι,ΕΟΤ. ΕΤ ΙΚΙΜΑΒΤι

κνό/γεσθαι η μάλλον {κπίνεσΆχι Π Ηοπιιη Ιοοο Γοΐιιηι χμύνε-

σθαι Ιιαίιεί Ό. ι. Α. ι. 2. ΑπΓιοΐ. ΙιίΓι. αηΐαΐΒΐ. V, ι6.

ΙιαΙιεί οιο/γειν βι σι/ναγε<ν. ΡοΓίβ ιβιτιβη ϊη νιι1§3[» Ιεοιϊο-

ϊΐβ βάα'εηάιιηι βΓΐ ϊη Κηε, και κμΰνεσ^χι. 17ί οοη{Γα/ιαύ

/ε ε( Ηε/εηάαί, εαιη Ιαεβοηοη αίίηααιη [εη[ετϊΐ. Οοη.

ΙηΐβΠβχίΐ βιιίβπι βχ Λιρεποποικ κχτεσκειίασε , ρΓθάιιχίΐ%

βί 3Πΐβ κξίστοτΐληι; ϊηοιιΐοβνΐΐ : Εμιαηοάί ααίειη άε Ηΐ5.

νβΐΐ. ΙιαΙ>βΐ Γοΐιιιπ, εοηίταΗΊ αο ούίαοί^ί1, (ρο εχρΓεΓΠΐ

τ<5 αμΰνεσθαι.

ίβτο'θ)]σε] ί^νωσεν ε'ν τν) Ίστοξίχ, Μ. I.

οί σοφοί] οί -παλαιοί των σοφών. Ό. I. Α. I. 2. Εΐ ίπ Πίαπτ.

ΑηΙ. υείεηιιη βιρίεηίί/'/ϊιηϊ. Οοη. νείεηιιη /αρίεηίυιη.

νβΠ. Μοχ, τψ των μεταβατικών όέ ζώων. Α. 2. τών,

Ιοοο τον5 ηιιοά νϊΐίοΓαϊη βΓΐ, Ηαίιβηΐ βΐϊακι Γβΐϊηυϊ. Μοχ,

γε'ννεσιν. Α. 3· Ιη νβιΊϊοηε ίοοο ν/κΓραηί, οοιτεχϊ ηκ/ζ-

εαραηί. Ιΐιαά ιαιηβη βάϊΐοΓ Οχοηϊβηβ$ Γβΐΐηηϊί. Μοχ

6ΐΪ2ΐη ρίηηαι, Ιοοο ρΓΪιηαι άεά].

«ιϊτο'^εν αντου 7τοιι] Ιπηο ίΙΗηο, Ιππο βΚοιιΙιϊ ϊη νίοϊηο,

ί. β. βχίριιο ίηΐβΓναΙΙο. Ορροηϊΐιιι· βηίπι μακράν ρΓοοαί.

της γης έντεκα] της &1)εΓ£. Ο. ι· Α. ι. 2. 3· ΑγΪΓεοι. ^ε?£β-

Ι16Γ. απιπιαί. III, II. τα καλούμενα γης έντεκα σκώλ^κο;

έχει · φΰσιν. Μοχ, είθ' ο2τω κατα'. ϋ. ι. Οβηζεεάι εέ

οΓΓεαϊ εΐίίβί ρο/βάεηίϊα. ϋεΊηύε: ίηίεβίηα, ίά ε/(, υετ-

ιηεί. Οοη.

τοις μέν αισθήσεις |] τοις μέν τα"ς αίσθ^'σείν Α. 2.

τελειώτε^α] τελειοτεοα.. ϋ. ι. Μ.ι. Α. 3· δϊο βΐ πιοχ. 1(3,

3.Η13Ϊ βιϊαιη ναήβηΐ Μδ8. ιιι Ηεΐιτ. ιι.

ίχοντχ τοις] τα'ς αΙιεΛ. Μ. ι.
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βαίνων α,πο των αλόγων επι το λογικον ζωον , τον α.ν$αωπον,

οΰδε τοϊίτο χΰξόως κχτεσκεύχσεν , άλλα ποότεςον και τοις

άλλοις ζωοις φυσικάς τινχς συνέσεις κχϊ μηγ^ανίς και πανουρ

γίας προς σωτηςίαν ένέ&ηκεν, ώς έγγυς λογικών αυτά φαι'-

νεσ$αι, κχι ουτω τον άλη&ως λογικον ζωον τον άνθρωττον

•ποοεβάλετο , τον αυτόν 5έ τοοττον κχι επί της φωνής (κχτχ

μέρος) ζητών εύρησεις , εζ χπλης και μονοεώους της ίππων

και βοΆ> εΛφωνησεως κχτχ μέρος εις ποικίλην κχϊ διχφορον

πχραχ^πσχν την των κοράκων και μιμηλων οονίων φωνην,

εως εις την ενχρ-8-ρον και τελείαν την άν&ρωπου κατέληξε,

πάλιν τε τ><ν εναρ&ρον διχλεκτον έξη·φε της διανοίας και του

λογισμού, έξάγγελον ποιησχς χϋτην των κχτχ νουν κινημάτων,

και ουτω πασι πχ"ντχ μουσικως συνηρμοσε κα} συ\έδησε κχι

εις εν συνήγαγε τά τε νοητχ και τα ορχτχ οιχ μέσου της

V Α Κ. 1ΕΟΤ. Ε Τ Α Ν I Μ Α ϋ V.

οϋέί τοίίτο α&ξοω;] οίίτϊ τοϊτο αθρόως, ι. ο&ξο'ως, βηΒ

οπίίπβ ηιιοίίαιη. ϋοη.

το οίληΆί; λογικίν] το οίλη3ω<; λογικον. Ό. ι. Α. I. ί. 3· Μ. I.

πςοεβοίλΐτο^ ττξοεβνλλΐτο. Α. ι. 3·

φωνής ζγζων εύξησης"] φωνής κατά μίξΟς ίύξητιις ζηΤων.

Ο. ι. κατα μέςος ηοη 9ξ>ηοΐΰϊΐ Οοπ.

(ϋονοίΐέοϋς] ομοειδούς. Ό. ι. 17/ιι/οηηί. Οοπ. V»]]. Ραοΐΐο

ροΓ[ της, αηΐΒ διχνο(χς, οοΓΓβχϊι βιίαηι Οχ. Ναιη τοις

εΓι βΓΓΟΓ ιτίΒηϊΡεΓιυδ.

ττχξαχΆεΐσχν ] οόη)ΐιηη;εηεΙυιη σαιη ϊνξ>|οτις· Μοχ <3ηΙ>Πο

άε νοο3ί>υ1ο κοοακων. 0_υΪ5 εη'ιιη οοτνίϊ ΙπΙηιβΙ φων/,ν

ποικίλην καί οΊαφο^ον' ΡΓΟρΙβΓ μιμηϊ.ϋν 0011)101 ροβιΐ

ωδικών, ωέικβί ο^νάες, ανβ! οαηίαίΓΪοε! , Γββρβ ηιειτιο-

ΓβηίαΓ. μΐ(Λ>)λοί ΓιιηΙ ϊιηίίαύΓίαα. ΡααΙΙο ροΓι έξαγγίλος

εΓι ηιιηααι, ίηάεχ, ϊηίεΓρηί. Ανίατη ΰοτυοι-αηι

Ιιΐ/ώιίατιιιη·

την άνθρωποι/] τον άνθρωποι/. Α. 3·

κινημάτων] κυμάτων. Μ. ι. Ιάειη ραιιΐΐο ροή τϊ, αηΐβ

νοητοί, οιτιίΐιίι, δίο ει Α. 3·

έ*;! μίσης της] δια μέσου της. Α. 2. Ηοο ρβΓρΙβΟβΙ, ί. Ρ.

ϊηΙβΓνβηϊβηΙβ, Γβυ, ιπεάίαπίΐ, μι αϋοπηί. Αΐϊαοί εΓι

δία μϊσον τινο\', ςυοά ορροηίΐιΐΓ τω χμίσως· α]ϊι\ά εΓί,

δίοί μίο-ί)ς ν. ο. ο'έοδ, ρβΓ τηβάίαπι νίαιη. Ιη ΟοοίΊοΊΐ)νΐ5 Γβ-

οεηάοΓΪΙ>α£, <\ηοά ηοίαιη εή, ιιΐιϊπι&β Γ}Ί1»1}3β ΐεΓίηΊ-

ηαιϊο £Γβ(|αβηΐβΓ ϊη 1ιΐ$ ηβ§1ίβΐίαΓ.
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'4 των ανθρώπων γενέσεως. Αιό και καλώς ο Μίανσης, την

όημιουργίαν εκτιθέμενος , Τίλευτχϊον εφησ-ε τον αν$ρωπον γε-

γινησ&αι , ου μόνον , οτι πάντων δι αύτον γενομένων , ακό

λουθοι/ ην , πρώτον τα. προς την %ο?ισιν αυτού παρασκευαστή·

νχι , και ούτως αύτον τον χρησόμενον παρχχ&ηνχι , αλλ' , ότι

νοητής γενομένης ουσίας κχϊ πάλιν όρχτης , 'εδει γενέσ&χι τινά

και σΰνδεσμον άμφοτέρων , ίνα «ν η το παν και συμπα&ες

εχυΤΜ , και μη άλλότρων αύτο εαυτού, έγένετο ο\% το συν-

δέον άμφοτέρας τάς φύσεις ζωον, ό άνθρωπος, τα μεν οϋν

της σοφίας του δημιουργού συντόμως ειπείν , τοιαύτα, έν

μεθορίοις ουν της αλόγου και λογικής φύσεως ό άνθρωπος τα

χθείς , εαν μεν επί το σωμα ρέφη και τα' του σώματος πλέον

άγαπηση , τον των άλογων ασπάζεται βίον κα/' τούτοις συνα-

ριθμηθησετχι και χοίαος κληθησεται κατα Παίίλον και άκού-

σετχι, γη εί και εις γην άπελεύση, κα/', παρασυνεβληθη τοΓς

κτηνεσι τοις ανοητοις κα/ ωμοιωθη αύτοις' εάν δε έττι το λο-

γικόν χωρηση , καταφρονησας των σωματικών πασών ηδονών,

την θείχν τε κα/ θ·£θφ/λϊστα'τ^ν ζω>;ν μετέρχεται κα/' την ως

\ΑΚ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

μοιϋαης] μωσης. Α. I. Μοχ τελευτχϊον , ρεΓ/εείιηη. ν&Π.

■πάντων έ(' αύτον "γενομένων"] πάντων των ίί' αϊ/τον γινομένων.

Ό. ι.

νοητής"] Αη£β1ο$ ίηΐβΙΗ^ή. Μοχ τίνα. οί σύνδεσμον. Μ. I.

της σοφίας"] τχς σοφίας. Α. 2. Ιάβπι ιηοχ νίϋϊοΓβ, τοις

αλογοις και λογικές. ΒαίϊοηαΙΐΐ εί ίΐΊταίίοηαίίι. ν^Π.

ασπάζεται] /εηαείιΐΓ. Εγ§ο άσπάσετχι. Μαΐβ!

συνχξβμήσετχι] συνχξΐΆμηΆησετχι. Ό. ι. Α. Γ. 2. Μ. I. Οχ.

Μοχ οοΓΓβχϊ νϊΐίοίιιπι άπελεύσει. νβΐΐ. ϊά Γβ^εΐίάίί, άί]~-

/οίνεηι.

χχι ωμοιωΒη αύτοίς] «ΙβΓιιηί. Ό. I. ΡοΠβ δουϊΐιιπι " βχ

ΡΓ. 48» 2 ο. ΟβΙβπιηι ηοη βΙίεηιιιη βΛ. €οιηραηιΙ>ίίιΐΓ

οίαιιε α/βτηίΙαοίίαΓ. ναΐΐ.

μχχχξίωτάτην] 5εοφιλεστάτην. Μ. ϊ. Ό. ι. Α. ι. 2. 3·

ϋίπιπιηυβ ρΓοβυαι. δβςΙ Ιιοο ροΛαΙοηί Οοα!α\ Όεο

αιηαοϊίειη. (ϋοη. Όεο άίΙεοίί//ιιηαιη. \β]].

μετίςχεται] μετέξχητχι. Ό. I. 8αά αηίβα βΐϊβιη βή ασπά

ζεται.

την ως άνΒξώπου] την ως χνΒξωπον. Α· I. 2.,

1

Ί ' ' ,.:

Ί , ' · Μ
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χν&ρωπου προηγουμένως , κα/ ίστκι , οϊος ο ίπσυρχνης , αχτχ

το ε'ιρημένον, οιοςόχοίαός, το/οϊϊτοι κα/ οΐ χοϊκοϊ, κα; οιΌ{

ό επουράνιος , τοιούτοι κα/ οι επουράνιοι, της οε λογ«κ?ς φύ

σεως1 το κεφάλαιόν εστι φευγε/ν /αίν κα/ απ-οστρεφεσθα/' τα

κακά , μετιένχι δε κα/ αι'ρεΓσθα/ τα καλα. Των δέ κάλων

τ« μεν εστι κατά κο/νων/'αν φυχΐΐς και σώματος , εχόντων

και τούτων έπι την φυχ>;ν τ>}ν αναφοραν, οίον -φνχης

προςχρωμένης σώματι, ως αϊ άρεταί' τχ δέ της "^υχης ΐϊ

«υ'τ^ς καθ' Εαυτόν μόνης, μη προςδεομένης σώματος, ώς ή

ευσέβεια κα/ η των όντων θεωρία, οσοι τανυν τον άνθρωπου

βίον , ώς α'νθρω'ττου , ζην προαιρούνται , κα/ μη ως ζωον μόνου,

τας άρετας μετέρχονται χα! την εύσέβειαν. τίνα Ιέ εστι τχ

των αρετών και τίνα τα της ευσέβειας , εν τοις εξης δ/ακρ/-

&ησετχι , όταν τον περί της ψυχής κ*' τ0^ ο&ματος «τοδω-

μεν λογον. ούοέπω γαρ εγνωσμένου , τί ποτέ ημων έοτιν η

•φυχη κατ' ούΰίαν, ουκ εστίν ακόλουθον περί της ενεργείχς

αύτης διαλαμβάνειν. εβραίοι δέ τον χν%ρωπον έζ *'ρχ?ί ο^τε

ΤΑΚ. ΙΕίΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΰν.

οίος 6 ίττοι/ρα'νιος] Ιιοε ρΓίοτΐ Ιοεο οιηϊιιϊι Οοη. τοιοντο»

χχι οι επουςχνιοι , πι ρ3υ11ο ροΓι, αάάϊί Α. I.

το κιφα'λαίον] χεψχλη. Μ. I.

εστι το φενγπν και] ίστι φεύ-χειν μίν κα/. Τ). I. Μ. I. Α. I.

2. 3· ()αίά€ΐη. ναΐΐ.

«ίξεΐσθαι τα καλα] ,αΓΤί'ρχ?(7θα« τοί καλα'. ϋ. I, βΐ ίη ιηαΐ':·.

αΐι 31Ϊ3 πιαηιι : πΐξ'ι καλών. ΡγοΒο αίοε7α·9χ/. Νβπι μί-

τιίνχι βΐ μετίξχεσ^χι ρτοιΤικ ηοη άϊίϊεπιηΐ. ΕΙι^ϊγβ Ιια-

ΙιβΙ *>π,πη (ϋοη. ΩΐΙίββΓβ. ν&\\.

καθ' ί«ι/τ>ϊν /χόν>]ς] καθ' ίαυτ>)ν μόνην. Α. I. 3.

των όντων] /υρΓατηιιηάαηαηιπι γργη;π. (Ζοη.

τον οίν^ξωπου ] τον τοϋ α'νθοωπου. ϋ. I.

ως ανθίωττο!/ ] ΐη ΙΉ3Γ£. 3|) αΐί» ιηαηιι αοΐίΐίίαιπ. Ό. I. ως

ανθ^ωπον. Α. 2.

£αίον (ΐιο'νον] ζαίου μο'νου. Ό. I. Α. I. 2. 3·

τον πεςΐ της ψυχ?ς] της αΐιβή. ϋ. ι.

«7τοέω(χΕν] απούωσωμεν. Α. 2. Οιιιη ΐΐιτη, ηΐιϊ άί αιίιηα ε(

οοΓροΓβ <·/( , άίοΐΐηαί [ΐπηοηεπι. Οοη.

διαλάμβαναν ] ίιαλαβϊΐν. ϋ. ι.

ιβςχϊαι ίέ] Ηίο ίηεϊρϊι ΙϊΙιγϊ ι. οαρ. 2. εαπι ϊηοΐϊοβ: Απ

ιηοιΊ3ΐΪ8 νεί ϊιηχηοΠ3ΐϊ$ Ιίι οοηάίΐιι$ β[ ιΐε ε]υ$ εϊΙ)θ, εΐ,

ουτ ηυάυ$ ΰχ ετεαιυκ, βΐ εατ Ηοιτιο Ηοπιίηο οραϊ Ιια-

13631. Οοη. ΜθΧ, ο^ΟΛΟ-^ο^ϊνον. Μ. ι.
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$νητον ομολογουμένως , ο\ιτβ ά&άνατΌν γίγ&νησ&χί φ«ίιν'

άλλ' έν μι$οοίοις έαατέοας φύσεως , ίνα , χν μεν τοις σωμα-

τικοΐς «κολουθ·»;^!) πα$εσι, πιριπίση κα< τχϊς σωματικχΐς

μετχβοΧαϊς' αν δέ τχ της ψυχής προτίμηση καλαν, της

ά$χνχσίας «ς/ωθ^. ε$ η/χο έζ χοχ?,ς ««τον §νητον εποίησεν

ό Θεος , οΰκ α,ν χμχοτόντχ ·&ανα'τω κχτεδίκχσε ' τον γχρ

•θνητοί! θνητότητα ουδείς καταδικάζει ' εΐ δ' αύ πάλιν ά&χνα.-

τον , οϋδ' χν τροφές χϋτον ένδεα κχτεσαεύχσεν ' ουδέν ·γχζ

των αθανάτων τροψης σωματικής δειτχι ' ούδ' χν οΰτω $κ,-

δίως μετενοησε , και τον γενόμενον οί$άνχτον $νητον ευθέως

εποίησεν ' ουδέ γ*ρ επί των χμαςτησάντων οίγνέλων τούτο

φχίνετχΐ πεποιηκως , α,λλχ κχτχ) την εξ &ξχ/,ς φύσιν αθάνατοι

διέμεινχν, χΧλην των ημχρτημενων απεκδιχίμενοι δίκην,

ι6 άλλ' οιί τον θχνχτον. βέλτιον οίν η τούτον τον τοόπον νοεΐν

το ποοκείμενον , η οτι θνητός μεν κχτεσκευχαθη , δυνάμενος

δε , ίκ ποοκοπης, τελειούμενος ,ν οί-ϋχνχτος γενέσ&αι , τουτέστι,

δυνάμει οί&χνχτος. επειδή δέ ού συνίφεοεν «ιίτω ποο της

τελειώσεως γνωνχι την φΰσιν έχυτου , χπηγόςευσεν χύτω μη

V Α Κ. I, Ε Ο Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α I) V.

χχολου^ήσρ ] σννχχοΆου^ησ^. Α. 2. Ρβιιΐΐο 3π1β, "να. έα'ν.

Α. 3. '

ίαν τοί ΨυΧ=ίΟ *ν> 1°οο Εαν· Ό· Ι· Α. I. 2.

αμαςτο'ντ«] χμχςταίντχ (ίϊο*ΐ ι.

•ύδ' αν τξοφζς «ντον] οΰκ αν τταλιν τ^οφ!); αντο'ν. Ό. ι. Ιι»

7τα'λιν 15Ϊ8 οοοηγπΙ. Ραιιΐΐο αηΐβ ουν5 Ιοοο αν. Μ. ι. ει

Ιιίο , ού&ίν, Ιοοο ονέ'.

ϊΰθίω; ίττο/ησιν] Γ«3ίως έττο/ίί. ϋ. χ. Α. I. 2. 3· ΙΓΐϋά ιηο-

Ιζΐβ ΓβΓροηιΙβί τω μετίνο'ί)σϊ. Μοχ ΟαιίΐΙΪΙ επί Α. 3.

τοντον τον Ύξόπον νοϊϊν] ηϊίηίπιπι , ο'τ< εν μεΆοξίοις ίχχτί^χς

φύσιως γ*γίνΐ}ται. "Η, αηΐβ το3τον, ηοη η^ηοΓοϊΐ Οοη.

ΗαΙιθΙ ν3ΐΙ.

^μα^τημ/νων ] χμχξΤησχντίΛν. Μ. I .

χατϊσκίΐ/χστο κ«7Γ(7«ίι>*3''ϊ)ΐί ϋ. χ. Α. I. 2. ίη πΐ3Γ«.

ΑπΙ. χχ.τισχεύχ.στχ.1. Α. 3·

Μινίφεξίν α^Γίΰ] (ΤΛιφ. ««/Τω. Μ. I. Α. 3·

Την φίισιν ί'αυτοϊ] Τί;ν 0ν*ίν αυτοί. Ό. ϊ. ΜοΓβϊ Βαι-οβρΗϊ

Τ. I. ρ. 39· ΐ"3§ηαε Βϊ1ι1ϊοι1ιβο3β ΡαΙπιηι &ΙΪΙ. Ρ3ΓΪΓ.

ι644· Ι^ΜίΙίΐί: ηυϊάβιη Ν«ίυα)τΠαιη ΡΙπΙοΓορΗαπι ΟΙιγϊΓιϊβ-

ηαηι, ΐεά β3, γ|«36 ίΐη τεοΐιαι, ηεο Ιαϊο, ηεο αΠΙίϊ αρϋ(1

Νϋίχιεϋαιη Ιε^^πίυΓ·
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γεΰσαα&χι του £υ'λου της γνώσεως, ησχν γάο , μοίλλον 3ε

εισιν «τ/ κα/' νυν δυνάμεις εν τοΓς φυτοϊς μίγιστχι' τότε ίί,

ως εν τϊίς χοσμοποιίχς , οΐκρα/φνεΓς οιχτλι , «Γχυροτατ^ν

«χον τ>ίν ενέςγειαν. >;ν ούν κα/' άτΓο'γευ&νς τίνος καρπού,

γνώσιν εμττοιουσχ της οικείας (ρύσεως, οϋκ ηβούλετο αυ'

τον ο' Θεος ττρο της τελειωσεως γνωναι την ο/κε/αν φΰ<τιν , ίνα

ρ) 5 γνοι·? εχυτον ίνδεα πολλών οντα, σωματικής επι

μελητή χρείας , καταλ/ττων τ>)ν τ^ς ψυ%>5ς πρόνο/αν. και $ι%

τχύτην την χίτίαν εκώλυσεν αυ'τον μετχλ.χβεΐν του καοπου της

γνώσεως, πχοχκούαχς κα; γνούς εχυτον , τ?ς ^κεν τελε/ω-

σεως εξέπεσε , της ύε σωματικής χξείας εγένετο. σκέπχσμχ

γουν εΰ$έως επεζητει. φησί γ*ο ό Μωϋσης, οτι γυμνός ων

εγνω. π§ίτεςον ίε εν εκστοίσει αυ'τον εποίησε και εν αγνωσί»

εαυτού, εαπεσων ουν της τελειωσεως, ίξέπεσεν ομοίως και

της ά&χνχσίχς , ην ύστερον οί,νχληψετχι χαρ/τ/ του ποιήσχν-

τος αυ'τον. μετκ) 5ε τ>;ν 'εκπτωσιν και η των κοεων ονποΧχυ-

Τ4 5. ΙΕΟΤ. ΕΤ Α Ν 1 Μ Α Ό V.

«7Γ>)γοξΕΐισεν χύτω μη γπ!σασ&α»] αϊ/τω οτηϊΐΐαηΐ Α. I. 3.

ναΐϊ. μη Οιηϊΐηΐ Ό. I. Μι} ροή α'παγοξίΰω ιηθ<1θ 3<1-

ίίΐΗΓ, ναοάο οηιϊίΜΙιΐΓ, ίεηΐ'α εο^οη. Αβίϊαη. τ3γγ.

• ΙηΙϊ. 14» 3ΐ· ^τιηγίςενσΐ μοι — λόγον έίζχ<3^χι. ΟβαιοΓιΗ.

ρ3$». 1374· χπχγοξΐίιουσιν οί νόμοι — μη εΐςιίνχι. ί,οεο

γειίσασ^οα Η&!3βΙ γενεσϋχι. Μ. I.

οι3κ ηβοΰλετο"] οΰκ ίβούλετο. Ό. ι. Α. 1. 3.

μετχλχμβχνΐΐν'] μετχλχβεΊν. Ό. I. Α. I. 2. 3. Μ. I. δίο

ίορΓα αιχλχβεΊν, Ιοοο διχλχμβοίνειν, ρ. 15.

ίτΓί^'τεί ] ε'πτζίίτιισε. Α. ι. 3. Εχηαίβυίι. V»]].

γυμνός ων ϊγνω] γυμνός Εστ<ν «γνω. Α. I. α. Μοχ ττ^ωΓον,

Ιοοο πξότεοον. Μ. I.

χαϊ ίν αγνωσ/α ίκυτοϋ] βί μ /β» καηίίϊοηαη οοηυεηίΐ.

ν3π.

ίχττεσων ούν] γ«£, Ιοοο οίν. ϋ, ι.

(ξίπεσεν ομοίως] ομοίως 3ΗβΓΐ ϋ. ϊ. Μοχ μετύ $ε την ίχ.

■πτωσιν οπιίΐΐ'ΐΐ ν»]]. Κκί, ίΐηΐβ η Των κξΓων, 3ΐ)βΓί Α. 3·

ΟΙινιβΓ ποιο, ϊη βο βχεπιρίο είϊϋϊοπϊϊ ΑηΐνβΓρίβηΙϊί,

ςαοεί Μβ^ϋί αά ιυβ πιϊΓιί, Ιε^ϊ κ^ίϊον, Ιοοο χξίων, ςυοά

βΓί ίη πιβο βχβηιρίο. Εγ^ο ηϋ3ε^3ΐη βχβπιρία ίηιβΓ ίητ-

ρΓΪιιιβηςΙϋΐη Γιιηΐ οοΓΓεαβ. Η ΐβπιεη τάττΙΆπιβ Γδοΐυηι

βΓι.
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σις χϋτω αυνεχωοη&η, ποότεζον μεν γχο τοις χ,πο της γης

μόνοις εκέλευσεν αύτον άρκεΐσ$χι * ταύτα γχρ ην εν τω παρα-

δείσω ' απεγνωσμένης 5έ της τελειοίσεως , τη συγκχταβά,σει

17 λοιπόν σννεγωοη&η τα της απολαυσεως. επεώη ίέ εκ σώ

ματος εστίν ό χν&ξωπος, παν Ιε σνμα εκ των τεσσάρων

<ττο<%Ηων συνεστ^κίν , ανα·)^ τούτοις τοις πχνεσι περι-

πίπτειν αιίτον, οίς κ*/ τ« στο/χίίά, τομη και μεταβολή

και ρεύσει , απέρ εστι μονού του σώματος, μεταβολή μεν,

τη κατά ποιότητα ' ρεύσει οέ, τ!) κατα κένωσιν. κενουτχι

γαζ %8ί το ζωον δια τε των προδήλων πόζων ΚΛι των αόπλων,

περι ων ύστερον ερόύμεν. ανάγκη τοΥνυν , η τοις κενουμένοις

αντειςφέρεσ&αι τά Ίσα, η διαλύεσ-8-χι το ζωον ενοείχ των

επειςιόντων. ξηρών δε όντων και ύγρων και πνεύματος των

κενουμένων , ανάγκη και ξηράς και ύγροίς τροφής οεϊσ&αι το

ζωον και πνεύματος, εστι δέ ημΐν η τροφή και το ποτόν ί/«

των στοιχείων , εξ ων και συνέατ^μεν. εκχοτον γαρ τω μεν

οικείοι
•

νΑΚ,' ΙΕΟΤ. ΕΤ Α Ν 1 Μ Α Β Τ.

«.ύτω συνεχωξή^η ] χύτω ςίεβΓί. Α. 1. 2.

πςότεςον μεν γά§·] ρέν οιηΐίΐϊΐ Ώ. I.

από γης] από της γης. Α. 1.2. Μ. I. Ρβΐιΐΐο ροίΊ ΐΙθβΓΐ ίν

, αηιβ τω. Μ. ι.

τη συγχαταβάσει λοιπόν] κατά βχσίλειον. δϊο. ΜΪγε νοτίε-

138. Ό. I. τι} συγκαταβάσει βίΐ εχ ίηάιιίξεηίία άεί.

ανάγκη τοιίτοις το?ς] ανάγκη τούτους τοις. Α. I. Εΐ αιοχ,

αυτόν πεςιπίπτειν. Ιώθιη. Ιιζ βα$άειη ρα/βοηα. Οοη.

μεταβολΐ) μεν"] και μετχρ. μίν. Α. 3·

τη κατά κή/ω3Ίν] τη κινήσει. Ο. ι. ΡοΛ κ?'νωσ<ν «Ιβ Γιιο

ηααβύαιη, ιιΐ νϊάβΐιΐΓ, εχρίίοαηαϋ εααΠα α<1<ϋ<ϋι Οοη.

Μοχ άτι οηιίιιιΐ νβΐΐ,

και διάτων άσυλων] έίά 30βίΕ. Ό. I. Α. I. 2.

η το'ις κενουμένοις"] τούς κενονμίνονς. Α. I. 2. η α]ιβΐί. \3.]].

Μοχ, τά Ισχ. Ο. ι.

και πνεύματος των κενουμένων ] και πνευμάτων των κενουμένων.

Ό. I» 5ρίκί(ϊύιΐ5. Οοη. κινουμένων νϊιϊοίβ. Α. 3·

πξοςέεΖα-ϊαι Τξοφζς] τροίρίϊς έείσθαί. ϋ. ι. Α. 1.2. δεϊσ^χι

1ια1)βΙ βΐίδιη Μ. ι·

ΐξ ων και συνέστημεν] έξ ών και σιινεστ^καμεν. Ό. χ. <μιο<1

βοάεπι Γβώϊΐ. Έζ ών και ΐ7«νϊτεθΐ)(Λΐν. Α. 1.2. Συνέστχμεν

ηαϋβΐ Μ. Ι· Ιάβιη ρβυΐΐο ροΓ[ Άεςκπεύεσϋχι,
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οικε/ω 'λχι όμοίω τρέφεται" τω §έ ενχντίω 9ερχπεΰετχι.

των στοιχείων τα μεν προςεχως τε χμ» , τ» 8έ και 8ιχ

μέσον τίνων προςφερόμε-Β-χ , ως υ§ωρ ποτέ μεν εαυτό,

ποτέ αχι Ιιχ μέσου τον ο'ίνον κχϊ του ελχίον καϊ πάντων

των χχλ,ονμενων υγρών αχρπων. ουόεν γχρ έτερον εστίν οινοί,

ί ύδωρ ΰπ' αμπέλου πεποιωμένον' ομοίως 8έ κα; πυρός με-

τχλχμβχνομεν , ποτέ μεν προςεχως ύπ' χυτού $αλ.πόμενοι,

ποτέ 8έ 8ιχ μέσον ώνεσ&ίομεν η πίνομεν. ένπχσιγχρ ηπλείων

η ελχττων μοΐςχ τον πνρος εγτΛΧΤέσπχρται. τον χΰτον τρό

πον ·λχΙ Τβ2 αέρος ' προςεχως μεν άνχπνέοντες και πιρικε-

V Α Κ. ΙΕΟΤ, ΕΤ Α Ν I Μ λ Ο V. '

Τξεφετα.1 — ϋεςαπεΰετχι ] νβΐιιΐί , ϋγςά ύγςοίζ τρίβεται, ύγξ£

ζηξοί·; Άεξχπεΰετχι.

Τξοςεχω.; ] εχ ορροβίΌ του §ιχ μίτου βρρΒΓβΙ, ΤΓξοςεχως

Ιιοο Ιοοο οίΤβ ί<3εηι, (]υοςΙ κμεσως. Κβ(1(ϋ ροΓίϊι, Γοΐίάβ,

ραΓβ, ηαΐΐδ βΐϊα τε ππΓΐιιπι ει ίεκιρβΓ3ΐιιπι , Γεα οοη-

ίϊ^ιιβ, υΐϊΐαάϊοβπι, β£ ρΓΟχΐπηβ. Οοπιρ3Γ3 ΐηίτα ρβ£[.

21. 63· ι1)ϊ ϊρΓβ εχρίίοαΐ αμέσως. Ιη νβΓίίοπβ Ιοοο ρβΓ-

ί2;η ρΓΟΧΪιηβ) ραΓίίιη, <1θάϊ , «Λα ρτοχίιηε , αίια.

τώ όί και έίβί μεσαν] τα ϋε οιηϊΐΐίΐ, εΙ μ*αου , Ιυοο μέσων,

ΙιβΙιεΙ Ο. ΐ· με'<τοι/ εΙ Ηίο ρΓΒΰίεΓΟ. Τα' έέ Γβι-ναί εΐΪ3ΐη

νβΠ. Οοη. ί'ί βηηιί, ψιοά ΙιαΙιβΙ Οοη. ει, αο βπιαΐ,

φΐοά 1ΐ3ΐ)βΙ ν3ΐ). , οιπϊΛΐ Ε1!οΙ>οο1ίιι«. Ηϊο Ιοους 3π(βκη

ϊΐα νκΙεΙΟΓ οοηΓίϊΐυβηίΙϋϊ ,εΓΓε: των έέ στοιχείων τα! με»

(3φΐ3ηι , ϊ§ηεπι , 3ί-Γεπι) ηροςεχΖς τε α'μα. ν.χ.1 ό'ια μέ

σου τίνων · το οέ (ΐβΓΓ3ΐη) έικ μέσου, τίνων μοΎον ττ^ος-

φε^ομίθα. Ηοο εηϊιη ηιοχ ρεΓ ραιΊες <1οοεΐ. Μ. ι.

})31>81 ττξο-φεξόμανιχ.. ■

κα3' έαυτο] κα^αντο'. Ο. ι. ι_

νγςων καξίταίν] ()\ιοά /ηΐΰίικ Ιιαιηϊάί > ιιΐ ιπαΐα, οιιοιιιηβΓεϊ

βίο. 3ηο3ηι οοηιϊηβηι.

ί'τεςον ίστιν οίνος] ετίςον ο.'νο'ς εστίν. Α. I. ϊ.

έξ κ(*ίτελβνί ν^τ' αμπέλου. Ό. ι. Λ. I. 2. ει ΐη ιη3Γ2[. Αη£.

Αι/αα «χ νϊίβ £3013. Οοη. Αγ]ιι3 ρβΓ νϊΐεηί ει ραίιηαεϊ

ϊη 3θίηοχ <1ϊΓΓιιΓ3. ν3)1.

μέσων άν ισ^ιομεν η ιτ/νομεν] με^ο, ]οεο μέσων. ϋ. I.

. καϊ , Ιοεο ψ Α. I. ΛΙοχ , μοίςχ. Ό. Ι, ,βϊ κατίσττα^ται.

Μ. ι. Α. ϊ·

και πιςιχεχ,υμένον'] και ΟΓΠΪΙΐίΐ Οοη. εΙ ηιοχ Γ6ΐϊ()ιΐ3, οπιϊΓ-

Γο έέ, οοη]αη§ϊι. και ίΓΐικ! Γβείεΐϊϋ η«ί, Γβα ή> V»]!. 81ο

ει ρΓοχϊπιαιη κ«ί ιεάάιΐ. Μοχβιϊβιπ βπίεό'α' αιΐιΐιί αα{.
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χυμένον ημΐν έχοντες , κ«< ί'ν τω εα$ίειν και πίνειν ελκον-

ι8 τες' δια μέσου δε των άλλων πάντων, ων π§ος(ρεξθμε$».

Την δε γ,ν πξοςεχως μεν ημείς ουδαμώς ' δια μέσου δέ τίνων,

γι μεν γαρ σίτος γίνεται ' σΐτον δε ημείς εσ&ίομεν. κοζυδοι

μίν γαρ και περιστέρα} πολλάκις και πέρδικες την γην σι~

τουνται' άνθρωπος δέ διχ μέσου των σπερμάτων κχι τω»

άκροδρΰων καί των σαρκών, έπειδη δε ού μόνον δι ευπρέ-

πειχν, άλλχ και δι εύαισθησίαν την αχτχ την άφην , η μά

λιστα πλεονεκτεί πάντα τα ζωχ ο άνθρωπος , ού περιέθηκεν

ημϊν , ούτε δέρμα παχύ , ώς τοις βουσι και τοις άλλοις τοϊ'ς

πχχυδέρμοις, ο'υτε τρίχας μεγάλος και πυκνά ς , ώς ταΐς

και τοις προβάτοις και λαγωοϊς, ουτε φολίδας, ώς

τοις οφεσι και τοις ίχθϋαιν, ουτε Όστρακα, ώς τα'ις χελω-

ναις και τοις οστρέοις , ουτε άπχλόστρχκχ , ώ; τοις καράβοις·,

ουτε πτέρυγας, ώς τοις ορνέοις' αναγκαίως εσ&ητος εδεη-

V Α Κ. 1Ε0Τ. ΕΤ ΛΝΙΗΛΟν.

δια μέσων δε1 των άλλων ττα'ντων] δια μέσου δέ των πάντων

ά'λλων. δρ(1 άλλων πάντων Γενοοβο ΓαηΙ ίη Γα» Ιοοα ρεΓ

1ΪΙΙΡΓ85 α. β. Ο. ι. πάντως, Ιοοο πάντων. Μ. I. Α. 3·

δια μέσων δε' τίνων] μέσου, Ιοοο μέσων, Ό. I.

χο'ουδοι] βρρβΙΙβΙϋΓ 61Ϊ3αι κο^δαλος, κοο;;δαλλο'ς βΐ κο^υ-

δαλλ/ς. Ι,Βΐϊηβ βαΙβΓίίά, οα/βία, αίαιιάα. ΑτϊΓίοΙ. Ιιίΐτ.

αηίπιαί. IX, 25. VI, ι. ΤΗβοοηΐ. \άγ\\. VII, 23· *41-·

Χ' ί°"

την γϊ}ν σιτοϋνται] Την «ΙιβΛ ϋ. I. ΑΙιεΠε ροΙεΛ.

και των σαρκών] των αΙιβΑ. Α. I. 2.

ή μάλιστα, πλεονεκτεί πάντα] η μάλιστχ πάντχ. Α. I.

ταΤς αί£ί] 3ΐ)βΛ Μ. ι. τχΐς αίξϊ και οιηϊΐήΐ: Α.

καϊ τοις ίχθϊ/σιν] και τοις ίχθϊσιν. ϋ. I.

«παλο'στξίακα] α'τταλο'σα^κα. Α. I. ί. ΎΐΠΐτωη οαηΐΐΐη. \α\\.

ΑγΪΛοΙ. ΙιΊΙί. Βπϊπιαί. IV, 2. των δε μαλακοστράκων εν μέν

έστι το γένος το' των χχςάβων. ΕΓΟίίβηιιβ ϊπ }*]οΓΐϊ$ Ηϊρ-

ροεΓβι. ρ. 46. τοις ο'στ^ακοδε ξμοις , οίον χα^αβοις, κα^κι'-

νοις, κ>]'ςΐ/ξί. Οοη. φΐί ΐηΐ8Γ<1αιη £ΓΕεο3 νει-1:>3 Γείίηεί,

1ΐ3βο ϊΐβ τβάά'ιάιΐ: ηεηαε (ηο5 οϊιχιίΓηςΙείΙϊΐ) νιοΙΙίΰυί

ο/ίΓααί, «ΐ οαηοΓΟ! εί κλί7ΓΐοωΤθΐ/ς. Οοη^ΐεβΓε εΓ§ο 3ΐϊ-

ηαίϊ ροΓβΐ , οΐΐτε λεττ/δας, ας τοις λε·π·ιίωτο7ς. Λεττιδωτο»

Γυηΐ ρίΓθ65 Γ<]α3πιοΠ. ΕΙί: ει Γρεεϊε$ ρΙΓβιι. ΗεΓοάοι.

■ «, 7*·

τοις κα^αβο»;] »\ τχΐς καξα'βοις. Ο, ι.
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$ημεν, της «ναπληρούσης εν ημιν, οπερ η φύσις τοις αλ*

λο/ς εδω^'σατο. δ/α ταύτα |αέν ουν τοοφκς κα/' ί'σθ^τοί

8εόμε$α' ο'ιχησεως δέ κα/' δ/α ταύτα /κέν, δ/' α κα/ τροφές

κ«/' εα&ητος , εοεη&ημεν , ούχ ηχιστα δέ κα/ δ<α τα; των

θηρίων αποφυγχς' δ>α δέ τας Ιυςχρασίας των ποιοτήτων

και την λύσιν της συνεχείας τον σώματος Ιατρών χαί θί-

ςαπείας εν χρεί* χχτέστημεν' της δέ μεταβολής κατά

ποιότητα γινομένης , ανάγκί) δια της αντικείμενης ποιότητος

ϊ/ς το σύμμβτρον ά^αγείν την κατάσταση του σώματος.

βιί γαρ , ως οίονταί τίνες , το %ερμαν$έν σωμα χαταψΰζαι

ΐίρόχειται τοις ίχτροΐς, α'λλ' εις το ευχρχτον μεταστησαι.

*/ γαρ χχταφύξειαν , εις την ίνχντίαν περίίστχτχι νόσον η

$ιά&εσις. %ρ*ί& τοίνυν άν&ρωπω τροφής μϊν κα/' ποτού,

Βιχ τας κενώσεις κα/' αιχφορησεις' ίσ&ητος δέ, δ/ά τί

μηΐεμίχν εχειν εκ φύσεως Ίσχυραν περιβολην' οίκου δέ,

8ΐχ τε τχς δυ;κρασ/ας του περιέχοντος χαι δ/α τα $ηρίχ '

θεραπείας 8ε , δ/α τα? μετχβολχς των ποιοτήτων χχι την

«ίσ^ησιν την ένδοθίΓσαν τω σώματι, ει γαρ μη πςοςην

ΤΑΚ. Ι Ε Ο Τ. ΙΤ ΑΝΊΜΑΒΥ.

τοις άλλοις] οαείεηι πηίιηαΐϋΐίΐ. νβΐ).

οίκ>)'σεως έε] 3ηίβ οΐχησεας ϊηΓβΠιίΓη χα/. Α. 3.

ϊ'σ5ϊ)Γθς καΐ τοοφΐ);] τςοφης και ίσθί}Τος. ϋ. ι. Α. 2. ναΐί.

Αΐι όΫ α 3(1 ί^Ε^^μεν οπιΠΠΙ Οοη.

Των θηλιών α'ττοφι^ας] Των 5ν)§ων α'ποφυγα'ς. ϋ. I. 1/ί ϊιηρβ·

ίατη /βΓαηιηι ρο/βηιιιι ε/βι%βΓβ.

της σι/νεχε/κς τοΰ σώματος] Οοη. οοηΐβτηρΐΓαΐί οοΓρστίί. Αο

ίΐ 1β«θΓΪΙ, τοΰ συγκεκ^αμίνου σώματος. Σννε'χειαν, ΐ<1 βΛ,

σνσφιγξ»ν3 συνοχών, ΰοπιροβίϊοηίι. \β.\\. Μοχ κΐβιη Ιοοο

δε Ηαΐηβί γοίς.

3ε£μαν5έν — μεταστησαι ] δε^μα^έν — καταστ^σαι. Α. 3·

"7ΓΓ§ιΓστατα« νο'σον] πεξίστίΐ νο'σον. Α. 1.3. ΡβΓάηοβΐιΐΓ.

Εφίίείβπι οοη)ΐοίβ1>βιη , -ητ^ιίστατο άν, βιιι πεςιϊστχϊτα άν

νο'σον

ίιά τε τοις ίυςκ^ασ/ας] τε βΐιείΐ ϋ. I. τί πεςιίχον πιοάο

βέι-ρτη, πιοείο οοΐίατη ηοοι, Γ|ΐΐ3β νοοβίιιιΐβ ΐηΐβτάαπι

β(Ϊ3ΐη 3(3αυηΐυι\ αΓοηιηβιβ αέ'ηί. \&]\.

την ε'νδοθεϊσαν] ΡοΠβ, τ>;ν Ατεθεϊσαν. 8βηΓυπι βυίβηι Η. I.

ιΐΐοίι ευπι, φΐο «ΙοΙοΓβϊ οχ αίίβοιϊδ οοΓροηί ι&βαιΙ)π«

ρβτοϊρίπιΐϋ.

Ο 3
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ήμΐν αΊα^ηβΐζ, οΐ'τ' αν ήλγουμεν, οί'τ' αν &ερχπ'ίίας -ε&ιητ

■&ημεν μή αλγουντες } ααι 8ιε(ρ&ά'ξημεν αν , εν αηνωσίχ τόΰ

■ΛΟίΛου το πί^ος ουκ ΐωμενοι. ΛΙΧ 5έ τάς τίχνας και τοις

επιστήμης και τας από τούτων χρείας αλλήλων 5εό(αε-&«.

5ε το &εΐσ&αι αλλήλων, εις Ταΰτό ττολλο/' συνελ$οίτες

κανωνουμεν άλλήλοις κατά τάς τοΖ βίου χοείας εν τοϊς σνναλ-

λάγμασιν, ηντινα σύνολον υμ συνοικίαν ττολιν ωνομάσαμεν ,

'ίνα ίγγύ&εν καί' μη πόαξω§εν τάς παρ αλλήλων ωφελείας

χαρπωμε$Λ. φύσει γαρ αννχγελαστικόν και πολιτικόν ζωον

γέγονεν 6 άνθρωπος, εις γαρ ούάεις αυτάρκης έαυτω προς

άπαντα. όη%ον ουν , ως α! πόλεις 5/α τα συναλλάγματα και

τα μαθήματα συνέστησαν. 5ιίο 5έ τούτων πρεσβειών ο 'αν-

ΤΑΚι ΙΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑϋν.

ήμ'ν ή χ'ίσΆΐ,σι^ ή α\}&Ά Ό. ι. Α. ι. 2. 3· Αηϊουΐιΐ!» Ιιοο

ηυίίίοιη Ιοεο αΟεΓΓε βΐ 3<ΙείΓβ ροΙβΛ.

ίδεήΆημεν· μή α'λγοϋντες έε διεφθαρμένη εί)εή5ημεν μή κλ-

'/οϊί^τός, και διεφΆοΙςημεν. ϋ. ι. Α. ι. 2. 3. Ιια ηυοαυβ

Λ^ΙΙ. νίοΙοΐιΐΓ 1ε»ΐ(Γβ.

τοϊί κκκοίί] Η. β. τί;ς νο'σον. Μοχ <3βεί1 οι3;<. Μ. ι. Α. 3·

χρε/ας, αλλήλων δεόΐΛεθα · ΰια δε το] ΧξΓ'κζ Αλλήλων ΐόεή^-ή-

μεν χχΐ έεο'μεθα· ,αιά δε το. ϋ. ι. αλλήλων βΐιείΐ. Οοη.

τας το3 βίου χρείας] Ι[3 ϋ. ι. Α. 2. δρ<3 , τα'ς ε'ν τω (3/μι

χρε/ας. Α. ι. βΐ ιη3ΐ"£. Αηι. ΣννχλλιΙγμχτχ ΓοηΙ οηιηϊδ

£βηβι 15 οοπιηιεΓοία , ορββ ϊηΙεΓοειΙιιηί: ίηίει· Ιιοιίϊΐηβχ.

Αΐϊίη ίο«ί/·ασί«ί ιιοίαΐ. 5ίο Γβ^ϋίάΐΐ νβΐΐ.

συνοικίαν] πολιτικών συνοικίαν. Μ. ι.

ώιομαο-αμιν ] ωνο'μασαν. Α. ι. 2. βΐ ιιΐ3Γ£. Απγ. Μοχ, ί'ν' ε'γ-

γύθεν. ϋ. ι. Μα/οηι ηο/ίη ηοιηίηαηιηί. ναΐΐ.

ττο'ρρωθεν τας ωφέλειας ] πόξξωΆεν τας ττα^' αλλήλων ωφέλειας.

£).. ι. Α. ι. 2. Μιιίαα! 1ι α 1> β I Οοη. Ιηνίοβηι ίηίει· ηοί,

7υν«γχλκ0Τ<κ«ν] τίβΐιίΐε. \3Ά. Γελαοτικον ρτοΓΓιι* αΐϊε-

ιιιιιη. 8β(1 ϊυίτα οοεηιτϊΐ ρ. 20.

£ωον γεγονηι ο άν9φ. ] γεγρνεν αβείΐ. Ό. ι.

έ^Ό έε τούτων ] Ηϊο ϊποϊρϊι οβρ. 3· ϋίινί ι. αρυεΙ Οοη. Ιπ-

<1βχ β 11 : Ώα ρΓαενο^Βΐϊνϊε ιίπαίιιυ 1ιοιιιϊηΪ8, (]«ίΙ>υβ ρΓαβ-

άίΐΠΧ εΐΐ. Κβρ3Γ3ΓΪ ρβΓ ρΟΒΠΪίΟΠίϊαΠΙ ΪΠ 3Ι1Ϊ1Ι10. Ρι,

οοΓραί ιηοπαΐβ Ι3πάεπι ΗεΓΐ ϊαιιηοπβΐΘ. Ει <1ο Εηί-

ΐΐοηβ Ιιοιηϊκϊϊ. Αύο, ίάεο-, Υβΐΐ. Εγ^ο διβ. ·
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^■οων'ός εξχιηετων ετυγ^ε. αχι γχζ μόνοι; ούτος συγγνώμης

τυγχάνει μετχνοών, αχι το σώμα τούτου μόνου &νητον ον

άπχ&χνχτίζετχι , αχι τοΖ μεν σωμχτιαου, δ(α την "φυχην,

τοΖ ■ψυχιιχο\ί, 8ιχ το σώμχ. μόνος γχρ ό χνΒ-ζωπος των

λογιαων έξχίοετον εσ%ε το συγγνώμης εν τω μετχνοειν

άξιοΖσ&χι. οϋτε γχς δχίμονες, ουτε άγγελοι μετχνοψχντες 2θ

συγγνώμης χζιουντχι. αχ} εν τούτω μζλιστχ αχΐ~οίαχιος και

ελεήμων ο Θέος ύείανυτχί τε ·λχι λεγετχΐ. τοις μίν γχξ

αγγέλοις , μηδέν εχουσιν ετΓχνχγαχσμχ περιέλαον εις άμχο-

τίχν , χλλ' ελευ-^έοοις ουσιν, εκ φύσεως των σωματικών *χ-

■θων τε αχι χς&ων αχι ηδονών, εϊαότως ού&εμι'χ δίδοτχι συγ

γνώμη μιτχνοουσιν ' ό άνθρωπος , ού μόνον εστί λογιχον,

«λλκ κ.χϊ ζώον. α! §έ χοείχι το~ ζώου αχ! τχ πχ$η πολλχ-

αις ττεξίΐλαουσι τον λογισμον. οτχν ουν χνχνηψχς χτΐοψυγη

μεν τχυτχ , χωρηαη ί« επι τχς αοβτας , ελέου δι-.ιαίου τυγ

χάνει, της συγγνώμης, αχι ωςττερ ιδιόν εστί της ούσίχς

κϋτου τό γελχστιαόν , έτίειδη αχι μόνω τούτω πρόςεστι αχι

ητχντι αχι χε'ι' οίτως εν τοις αχτχ γμ^ιν Ίδιον χν&ξώττου

ττχζιΧ ~α.~χν την Χογιαην' κτ/'τιν, το διχ της μετχνα'χς χιίο-

ίιίεσ-9·*/ των ττροημχξτψ,ίνων τχς χίτίχς. αχι γχ§ μίνιο

:■ ΤΑΚ. Χ Β ε Τ. Β Τ Α Ν I ΜΑ Ώ V.

ϊ'έχι^ϊτως] εξαίρετων. Ό. ι. Α. ι. 2. βί ιηαΐεζ. Αη{. €ση/Ό·

ΙαίίοηίΗιΐί ρραβοίραΪ!. Οοη. Αο Γι Ιβί^επί, πχρχμυ$(ων.

ΙίξεσβιΊχ ΓητιΙ Ροτ%1ίρ[Φ. Ρηχεαρααι άί™ηί(αία , \*α11.

μόνο; ο ά'ν5ξ£07Γος] ο 3ΐ>εΛ. ϋ. I. Α. 3·

ιι,ετανοησχνΤίςΛ μετενοησχντο η. Μ. Χ. μετανοβδντίι;. Α, 1.2.

βΐ ιηαΓ£. ΑηΙ.

ί/κκιος και ελίκων] ελίκων κχί 5/κκιος. ϋ. χ.

ίιίχνυτκί τε κκί] τε αΐιεή. ϋ. ι. Α. ι. ι.

λ/ έε χξίιαι] αί δε Χξ^'χ'- Ό. I. Μοχ πολλά1, Ιοοο πολ

λάκις. Μ. I. *» έε1 χς?«αι τοΐ" ζωοιι και τκ ττολλα,

(ίηΙ(ί11ϊ§β ε'στί) κκΐ περιελκ. Α. 3· 5ίο ίοΠαΙΤβ νοίϋϊΐ

βΙΪΗΠΙ Μ. ί.

ιλΕοϊς (5ΐο. νοίαιΐ ελέους.") ίικα/ου] ε'λε'ου δικαίου. Ό. I.

Α. I. ί. £.τ )7ίί/βΓί'εθλ·αίιη /κ/ϊβ ροίίΐητ υεηϊζΐ. Οοη. τυγ-

χανπν μΐτχναίχς συγγνώμης. Μ. I.

πξίςεστι χαϊ τικντί"] κχϊ ηΙ^εΛ. Α. ι. ρυηοϋϊ ηοΐαηιιη. Α.

λα τί^ς μετάνοιας] τζ; &ΙιβΛ. Α. 2.

«7Τ0λΐ/6σ3«ί των τΤξο^κ^ΤίίμίΐΛοί τ/}ς αιτ/ας] «~ο$ύεσ$κι των

ϋ 3 ττξοί);.-..
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ά,νΒξώπω τούτο δεαώςηται αχι ψ!χντ\ χχί χει τίχξχ τον αχι-

ξον της ε^αοομίου ζωτ,ς ' (Α,ετχ τον θάνατον ούχέτι. οιιτω

8έ τίνες αχ] τοι>ς αγγέλους βούλοντχι μηκέτι μετχ την εκ-

πτωπιν τνγχβνείν τ7.ς εκ μετχνοίχς συγγνώμης ' θάνατος

V Λ Κ. ΙΕΐΤ. ΒΤ ΑΝΙΜΑΟν.

ΐίξοημ. τβίς κί'τ/ας. Α. χ. ι. 3. τοί< αίτιας ηβοβΐ εΐίβτη Ό. χ.

Εχαί. Οοη. Οαιι/αι ίχιιετβ. ΥηΙΙ. Μοχ , τούτω δείωρ^ται.

Α. ϊ. τας αίτίίχς αττολυεο-θαι Ιααίιβΐ ϋίοηγΓ. ΗαΙίοαΓη.

Τ. II. ρ· 87· ν· Μ· Μβχ'ιιηιΐϊ Τ)·γ. ρ. 498· δεο! ηβε

ϊηίηυ$ υΰοΐυιη βΓΐ χττηδΰεσΆχι τ»)ν χ'ιτίχν, τχ εγκλήματα.

ν. ΑΙοΐρΗτ. ρ. 444- ΟΗγ^ΓοΛ. Λ* δβοβπίοι. ρ·7θ· Αι<ρβ

Ϊ18 ϊηίτα Νβπιβίίϋϊ ρ. 6ι. Τίί χϊτίχς βΐϊαιη ΗαΙιβΓβ 1ο-

ουηα ροΙβΛ, β αίτολυεσ-θαί ραΓΠνβ αοεϊρίβΙιΐΓ. ΙΓοογ31.

ρ. 7· ΟΊΛϋΤβν αίτιας χϊσχςχς χπολΰειν. βΐ ρ· 105· «ιτβλύίΐ»

Τίνα των αμαρτιών.

μετά όί θάνατον] μετά1 έε τον θα'νατον. Ο. χ.

χαί τοί/ς αγγέλους] και τοις αγγελοις. Α. I. 2.

θάνατος] αθάνατος. Μ. ι. Α. 3· δβηίβηΐϊ» νβΐίΐβ ϊπηρβιϋίΛ

βή. 1(1 3υί6πι 3ρρ»Γ6ΐ, ΝβπηβΠϋίτι ηυηο ηοη Γυαιη , Γε4

Βΐίοπιτη ΓβηΙβηιϊβΓη βχροηετε. ΙΗί 6Γ§ο ϊΐα ΛβιηεΙίΒηΐ :

Ηοιηϊπβϊ ροΓι πιοπείϊΐ ηιιΐΐβιη νεηϊβπι οοηΓεηιηιηΐυΓ :

31(|υϊ βη^εΙοΓαιη εκπτωο-ις ιπογ$ βΛ, ΐϊϊιηίπιηι ψ«Χ"<>}

ήτοι ){5ίκ^ · βΓ£ο ηιαΙΙβιη νβηϊαπι οοηΓβηαυηϋυΓ. Ηοο

«Γβο ΗπηαΙ Ιεοιϊοηεηι θάνατος. Νβπ)ββυ5 ΐρΓβ ηβοΕεηυϊ

άοειιϊΐ, βη§ε1ο$ οιηηϊ οιηηίηο νβηία οαΓβιε. 1-ϊΙιβΓΪ

βηΐιη Γυπί οοΓροπϊ νίηοϋ1ϊ$, ηβο Γβπιιη βχίεΓπβπιιη νϊ-

οΐ0ϊ[ιΐ(3ίηίΙ}ΐι$ βί'ΚοίιιηΐυΓ. Νυΐΐα βΓ§ο βϊ$ βΐ) Ηϊβ α<1 ρβο-

ΰ&ίαπι Γυηΐ ίηοΪΕ&ιηβηία. δαρΓ3 νείΌβίϊβιη (ρ. 15· Κη.)

ιίοουιί, ιηοπ εο$ ηοη ροΓΓε. ("Αλλ^ν των ήμ. — οι3 το'ν

θάνατον.) ζ)ιιί ΙΒιτιεη ηϊο α'θα'νατος ρΓοϋίηΙ, ϋ βχρΙϊοαΓβ

ύβϋεηΐ αμετανόητος. δε(1 βΙΪ3 εοηίΓ3 Ιιβπο Ιεείΐοηεια βΐ

ϊηΐβΓρΓβιβιίοηβΓη ογϊιιιγ εϋΓριΐΟΐΐο, ηιαοώ ρααΐΐο ροίί

3εΙ(1ίΐυΓ: 7τρο της εκπτώσεως κ. τ. λ. Νβπι δέ ίϊεΐϋΓ-

1)31 Ηβηο Γεηίβηΐίβιη , 3εΙβο, υι βιιΐ βΐϋ, αυε ΝβπιεΠαδ

\ύο νί(1ε31ιΐΓ ΐηοερίΙΓβ Ιοςυί. δεί ηευΐηααι βΛ. Ιϊάβιη

βηϊπι ρβΓ§αηΐ. Μο<1ο βΓρ;ο, Ιοεο ίί5 1ε§3ΐυΓ γας, ^υββ,

α,υο<1 β§1Ϊ5 ϊη ΟοεΙϊοϊουδ ΓοΓΪοιιηΐυΓ, Γβοϊΐβ οοηίαηιΐιιη·

ίιΐΓ. ΡβΓ§οηΐ βΓ§ο ίΓιί Ιΐο: Μοηεπι άϊχΐιηας βημβΙοΓαιη

ϊ'κ·7Γτωσιν. Εΐβπίπι βήΐβ ϊΓΐβιη εχπτιοσιν, οαπι Γοΐιιιη βΓ-

ΓεηΙ ιν πτώσει, Γιιηίΐί ηηοείο, ίϊοαίί Ηοαιϊηες δια τ>]ν με-

τανοιαν ρβοοβΙΟΓαπι ροΐβΓβηΐ οοηΓεςαί νβηίβιη. Οασι

νετο ήοο ηοη ΓεοίίΤεηι, η. β. &ο'τί 5ΐ οιί μετενίήσχν, 3β-

ίβΓηβπι ροεηβιη Γβη ιηοπεηι ΓαΓίϊηβηΐ.
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γαρ Τούτων η εχπτωβις " πςο δε της εκπτωο-εωι , κ*$'

ομοιότητα της ζωης της των άν&ξωπων , κα/' αυτούς χζιοΖ-

<Γ-&α/ συγγνώμης * οττερ /Κ>} ττοιηταντες , χσύγγνρστον κχι

διχιωνίζουσχν εχουσ/ το λοιπόν της τιμωζίχς την πξοςηΜυσχν

ίίκψ. 8η\ον ουν εκ τούτων , ως οΐ την μετχνοιχν ού δεχό

μενοι την εζχίοετον δωρεάν κχι την βίχν χν$ξώπζν πεξί-

γράφουσ/ν. ί'δ/ον δέ «υτου κχι εζχίοετον και το μόνον των »»

άλλων ζωων το τούτου σωμοί μετχ θ-α'νατον χνίστχσ-^χι κχι

ι'ις ά^ανασι'αν χωρε/ν" τυγχάνει δέ τούτου, οΜε τ*ν τ!;;

•ψυχ^ς α^&αναβΊαν, ωςττερ εκείνου, δ/α τ»; ν του σώμχτος

ασθενε/άν τε κα/ 7Γολυ7τάθε/αν. ίδ/α δέ αυτού και τα των

τεχνών τε κχι επιστήμων μχ&ημχτχ, κχι χ! κχτχ τχς

τέχνχς τχίτχς ενεργειχι. δ/' ο κχι τον «νθ-ρωττον όοίζιν-

τχι, ζωον λογ/κον, θν^τον, νου κα/ εν/<ττ)·«>;ς δεκτ/κον"

ζωον |αεν, οτ/ κα/' ό ανθρωττος ου'οτα «ττ/ν ε^ψυχοί, αισθη

τική, ούτος γαρ ο'ρος ζώου. λογικον δε, ίνα χωρισθώ των

οίλόγων · κχι θν^τον , ίνα χωρ/σθϊ) των «"θανάτων λογ/κων.

το δέ , νου Κα/ επιστήμης δεκτ/κον , οτ/ δ/α (ΐία-δ^σεως

ίΤροςγ/νονται >5μΓν α/' τεχνα/ κα/' α» ε7Πστ/;Μχ/, εχουτ/ κέν

δύνχμιν δεκτικην και του νου κα/ των τεχνών , την δέ ε'νερ-

γε/αν ατωμίνοις εκ των μα&ημχτων. λεγουσ/ δέ τούτο τω

ΤΛΧ. ί β € Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΛΟΤ.

της ζωης Των αν^ξαίττων] της £ω>)ς τΐ}ς Των α'ν5ο;ιί?των. ϋ. I.

Α. ι. 2.

Β7ΓΕ£ μ>) 7Γ0»;σκντΓς] Η. β. μη μιτανοησαντες.

έίαιων/ζουσχν έ'χουο-ί τό λοΐ7Γον] έικιων. το λυττηοο'ν. Α. 1.

ΡβαΙΙοροΓι, βηίβ έΓχοαΕνοι, <1εβΓι ο ν. Μ. ι.

χχΐ μόνον Των άλλων] και το μόνον των «λλων. ϋ. ι. Α. I. 2. 3·

Μ. ι . Τό ΓβΓβΓίϋΓ 8(1 ανίττασΒαι βί χω^ϊϊν.

τυγχάνει δε τοντου αιςπεο ε'κπνου] τούτου ϊ. β. της οί^χνχ-

σιας· εκείνου ϊ. 6. της συγνώμης,

ίι ο καϊ τον] διό και το'ν. Ο. ι. Μ. ι. Α. 3·

έμψυχος α,'ίτΒητι-χη] ροΓι έμψυχος οταάο ϋΰΐβΐιιπι βΓΓβ και'. ϋ. ι.

βϋτος γόίς ό'οος] ούτος γκρ ό ό'^ος, Α. 2. Ραιιΐΐο ροΓι, των

άλλων οΐλο'γων. Μ. I .

ϊπ/στημαι] επιατημχι. Ό. I. Α. I. 2. αί 3Πΐβ ΐττιστημχι

&\ΐΐ[ΐ. Α 3· Μοχ ΐ(3βιτι : έεκτικο'ν.

λί'γουσι έέ τοϋτο ] λεγουο-/ τ τοΰτω. 8ϊο. Α. I. λίγουίΐ

μεν τούτω. Μ. I.

Ρ 4
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Οξω τίζοςτ&τ,νχι νοτεξον. ες§ωα$χί μεν γχς κ*' Χαξ'ζ

τούτοΧι τον οαον' αλλ' επ*4(3)) αχι νύμφχς αχι αλλα τ/νχ

γένη δχιάόνων τινές εϊςχγουσι, πολυχοονιχ μεν, οι> μ?,ν

οΙ-3-χνχτχ, αχ κχι χπο τούτων αιασταλωβι τον χν&αωπον,

πξοςέ&ηκχν το, νου χχϊ επιστήμης δεκτικό·;, ούϋεν γχζ

εκείνων μχν$χνει, χλλχ φύσει οίίίεν, χ οί&εν. 'Εβξχίων

ίέ Ιόγμχ, το παν τούτο 5ω τον χν&ξωπον γεγενψ^χι'

ποοςεχως μεν §ι χύτον, οίον νωτοφόξχ χχϊ βόχς τους πξος

γεωογ'χν ' χορτον 5ε , αχ ταύτα, των γας γενομένων τχ

μεν δ/ έχυτχ γε'γονε , τχ ίέ 5/ αλλζ. 5ί' έχυτχ μεν , τχ

βί λογίκα ττχντχ ' χ)ΐ 'ετεξχ δε , τά τε χλογχ αχι τχ χ^ιυχχ.

ει 5έ τχντχ $ΐ χλλχ γέγονε , ί'* νοΐά γεγονε, σ·κοτΓ;;σω^εν.

αρ' ουν δί' αγγέλους.; α'λλ' ούα χν τις ευ φθόνων είποι δ<

αγγέλους αυτ« γεγεν>;<Γ·9·α/. τχ ·)χο δ/' άλλα γενόμενα,

προς ανστχσιν εκείνων χχΐ Ιιχμονψ αχι ανεσιν γέγονεν. η

ν α κ. ι. ε ε τ. ε τ α ν ι Μ α ο τ.

ΐξξωσϋχι μεν 7·χ'ρ ] Ι1**" ΛβΓϊ. Π. I. Μοχ ροΓ[ ηγτΠρίια! 3(1-

άίΐ, Έααηοιο;ιιβ , Οοη. Δαιμόνων οιη'ιΐΐΐΐ ν^ΙΙ. Τωι>,

3Πΐβ ίαίμονηΐν, 3^(3ΪΙ Μ. I.

ίβςχίων οϊ] Ηϊο ϊηοϊρίι 1ί1>η ι. εαρ- 4· 3ρΠ(1 ε°η. ΙηςΙεχ

/ βΓι : Οιηπία ρτορίεΓ Ιιοπιϊπεπι Γαοΐβ , βΐία νβΓο βΗοπιιπ

||Γ31Ϊ3, 3(1 ιιΓιιτη ιβιηεη Ηοηιϊηϊϊ.

νωτοφόςχ.~\ ι. α. ζΖχ , αϊ €(]αϊ, βΠηϊ. ΏοβΉαηα αηίιηαΐία.

* Μοχ δίβί τ*ΰτ« ΓβΕεΠαΓ αά ζωχ.

•ίων γ«5 γενομένων"] ηηΐρ.ι, ετεάΌ, ΓαβΓαΐ γοϋν, Ιοοο γα'ξ.

ϋ ι. Χόςτον οε διχ ταϋτα αοΓιιηΐ. Οοη.

τα έε οΥ ά'/.λα] τχ Οε έ*' ίττ^χ, ιιί ιηοχ. Ό. I.

έια ποία γεγβνϊ ] βΙιΓοηΙ. Α. ι. ζ. Οοπ.

αι/τα γεγίν^^κί ] ταϋ7« γϊγίν^σ^αι. ϋ. ι. Μοχ ίάβιη β6

Μ. I. γ·νο'(.ΐΓνα.

και ανισιν] ΛΙ> Ηοο ]οοο ϊΐα Ιιβίιεί Οοηο: βί /αοα/βοηοη

εοη/'ίίίιιΐη /««ί, ε/οαε νίάεΐίεβί , {ρ^ηιίηίι , αιτ>αίίοηϊ$ αιιί

τηοΐηί ε( ηιιίεΐΐ! αιι( βίεεεβίοηΐ! [««εαιά&τη ^εηαι α,ι-αίία.

.Δ«αίοχ^- οι-αο θ)5, διαγωγή νενο ει «νχπχΰσΐως ίηερίβ

Γ6(Μκϋ[. νοοΛΐ)ΐι1ϊ« οιαγωγ^ς ε[ α'να7:αι/σεως Κοιηβΰϋβ

6χρ!ϊε31 Γϋρεπαί άνεσιν. Διαγωγή εηίιη Η. 1. υίίαβ οβ·

Ιεείαιηεηία ηοΐαΐ, αη^εηεΗιηεη Ι/Ίη^α/ίξ, αη§ειιείιιηβ ϋη-

Ιει ΙιηΙίαη^ , Ζ?ίη>εΓΐΓεί/} , Γ.Γ^όίζιιημεη. \αίτΛ ρ. 25.

τέρψιν κ«» ανρσιν ]αη§ϊΐ. ΛγιΓιοι. ΕΛ. 3(1 Νϊεοιη3οΙι.

IV, $. ανα-ή^ βϊ και αναπαι/α-εω; Ε'ν τω /3/ω και ίν ταιίτν)
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·}αξ> της $ιχ§οχης του φίνους ένεκεν , η τοοψτ,ς , η ίφ&ις,

γ) -5-εξαπειχς , η διαγω^ς κχι οίνχπχύπεως, άγγελος §έ

τούτων ού^ενος <>εΐτχι. ουτε δ/α£)β%>«ν έ'χκ "νάνους,

βυτί τ(>οψ-ης ενάε/·ς εστί σνμχτικης , ουτ* σ>ΐ£7η;ς , ευτ£

των άλλων* ι*»} οίγ/ελος, έ^λον, ως οιΐέ'ε αλλ)] τ/ς φΰβνς

νττεξχνχβεβ^κυΐχ τον αγγελον. οσω γαρ ύπερκειτχι , το-

<το-!τω μχλλον αύτη και το ανεν&εες ποόςεστι. ζητητεον

ουν φύοιν , λογ.'κ^ν μεν , εν§εχ $ε των προειοημένων. τις ουν

έτεξχ τοιχύτΥ) φχνείη πχρχκιπόντων ήμων τον αν-Β-ρωπον

αυκουν συνάγεται , §ιχ τούτον τα τε αλ<Τ)·χ κχί τα άψυχα

Υί^ί-ν^τθαι. επειδή τοίνυν οι χίτον , ως έΊ>είχ$?ι, γέ^ονε,

6κχ τούτο κχί άρχων χύτων κχτεατκ. έχοντος δ'έ έργον,

προς μετρον χρείας τοις χρχομένοις χεχρψ$χι , και μϊ,

προς $1)ι>7Γ<χ$ειχν χκολάατως εξυβρίζειν, μηδέ φορτικως κχί

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

7"ωγίΐς μετά* 7Ταί£<ας. β( Χ, 6. καταφεύ-,Όΐ/σί 5' ε'ττι τας τοι-

κντχς οιαγω'/ας ?ων εΰίαιμονίζο,ϋ.ί'νων οϊ πολλοί. Οίο πχξοί

τοΓς τυοάννοις ϊϋέοκιμοΐσιν οί ε'ν ταϊς τοιαιίταις όια-γωγαϊς

Γϋτρα'ττίλοι.

και αναπαύσεως] ακί Γβηιπρϊ. ναΐΐ.

τοιίτων οΐ/δενος] οΰδενάς τούτων. Α. I. 4.

ίϊ μι) άγγελος] ϊηΙβ]]Ϊ£β, τούτων ίεϊταί.

οί"λον, ως οΰέρά'λλ^] ούο, \οοο ούοε. Ό. I.

Των άγγε'λων] τον οϊγγιλβν. ϋ. ι. Α. I. 2. 3· Αη^ΐΙατη. Οοπ.

νβΙΙ. ϋττΓξαναβίβί)κως βΓΐ [αρηνίοΓ , εχοεΙΙβηΐίοΓ. 5βηίυ

ρΓΟρπο Ζοΐίπιιιχ ρ. 229- ■""«< αλττεις ιίπε£ανϊβ"*ναι. Θγρ-

§ογ. Ν3ΖΪ3ΠΖ. ρ. 2 34· τ>ϊν χτ'!ΐίν ι5πΓ£αν«βί"ναι βΐ ώτερα-

ίικβχς το' σωμοί τ"*ς ταπεινώσει*:1, ρ. Ϊ76. !/πε£ανα(3ε3/)>'.ο'τες

τ>]ν των πολλών ταπεινο'τητα. ΟϊηηόίΓηαί ρ. 7ϊ. χόμητχ

έοιίί; ι5πΓςαν«,3ίβίΐκϊν3 Οβχ ΟοτηΊΐβ β/ί /ιιρετίον.

μάλλον και το α'νενοεες αι>τίί] μάλλον αύτη και το' α'νίνδεε'ς-

Ό. ι. Α. ι. 2.

παοαλιποντων] πα^αλειπο'ντων. ϋ. ι, Μοχ ϊιΐβπι , Ο'^'κ ούν,

Ιοοό οϋκο£ν. Μαΐβ. ηοη. Υβΐΐ.

κψυχ,α και τα ά'λογκ] «.'λογα και τα αψι/χα. ϋ. ι. Α. χ. 2.

Οοπ. ν3η.

«ρχων α^των^ κξχ,ω·/ Των α,ύτων. Μ. I.

τοΓς κ'ξχο,αεναις χρ>"3·5α»] τοΓς α^χ. κεχξίϊσθαί. Ό. I. Α. Χ, 2.

Μ. ι. κε^εϊσ^Λΐ νϊιίοΓβ. Α. 3.

μηδέ* φο^τικώς] μήτε φο^τικως. ϋ, χ.

Ο 5
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εττχχ^ως τΐξοςφέζεσ&χι τοις χςχομένοις. ΛμχζτβίνονβΊ τοίνυν,

οβνι τοις «λόγο/ς ου'κ ευ χέγβηντχι. οϋ γαρ ποιουαιν άρ

χοντος έργον, ου'δέ δ/κα/Όυ, κατα το γεγρα^ενον , δ/κ«ιοί

β/κτε/'ρε/ ψυχάς κτενών «ύτου. α'λλ' Ίσως ε'ρεΓ τις , ως ουδέν

δ/' «λλο, α'λλ' εαχατον δ/ ίαύτο γε'γονεν. ου'κουν,, χωρ/-

«•«ντες ττρώτον τα έμψυχα ύιτο των χψύχ,ων, Ί'δωμεν, εί

δυνατά* τα άψυχα δ/' εαυτα γεγεν/5ο"-&α/. ει γ*ρ ταΰτα δ/'

εαυτα ι ττώς >| πόθεν τραφ^σΐτα/ τ* ζώα ; οοωμεν γαρ ττ)ν

φυο·/ν επιχορηγούσαν τοΓς ζωο/ς τοοφχς β'κ τΐ^ς γ>|ς καρπών

τε κα/ φυτών , πλην ε'λαχ/'οτων των σαρκοφάγων, κα/ αύτχ

δε ταύτα τι» σαρκοφάγα τροφών ποιεΐτχι των ζώων τν. τψ

νεμόμενχ , ως λύκοι μεν κα/ λέοντες αρνας κα/ αίγας κα/

σΰας κα/ έλαφους " αετο/ δε ττερδ/κας κα/ φασσας κα/ λα-

γώουνς κα/' τ* ό/ΛΟ/α , άτ/ν« του; καρτους της γης νέμετχι.

ΤΑΚ, Ι,ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΗΛΟΤ.

ίΐ^χ,Ο/χε'νοις. κμχξτοίνουσι τοι'νυν] χξχομενοις άμχξτχνουσι.

το/νι/ν. Ει ϊη ιτιβη*. 3 Π13Π. Γβο. γράφεται και οϊτως·

(*))Τβ φορτικώς και έπα.χ$ω>; πςοςφίςεσΆχ.1 τοις χξχομένοις.

άμχξτχναυσι τοίνυν, οσοι τοις άλογοι; οϋκ ϊύ κε'χρ^νται. οΰ

Ύ<}ς ποιοϋσι και τα εξί)ς. Ό- I.

βιί γαρ ποιοΐκπν] γαρ γβΓιιγβ εΐβίβΐιιιη ΟΓβεΙο, οβΠβ Γραίπιιη

νβοιιαιη βΓί. Ό. ι. Νβσ /αάιιηί. ν»11. Μοχ ουδέ δικα/οι/!

κατα το γεγραμμή/ον ΟΓΠΪΙΙΪΙ. Α. 3·

κτενών αυτού] κτ^νάίν αύτοϋ. Ό.Ι. Α. 3. Οχ. ΡοίΈ Ιιαβο ΐϋ3

ρβΓ§ϊΐ Οοηο : ΑΙ Ηίοαί /οΗβ αΐίφάι , εαιη ρτορίετ Λοιηΐ-

ηβιη/αοία βηί οιηηία, πυη^υίά. αΐϊοηιηι ηηο^αε βηιίία /"αοία

βηί ηιιαεάαιη ?

αΧλ' έ'καστον δί* εαυτί] αλλ* εν ί'καστον δ/' ταυτο'. Τ). I.

ΙεΙβηη ηιοχ, ουκονν, Γβό" άβίβίο Γρϊηΐιι Ιβηί ίη ούν. Όβ·

ϊηείβ ρΓοχϊπιυπι τα βΙιοΓι Α. 3.

τροφας τοΐς ζωοις] τοις ^ωοις τςοφάς. Ό. 1. Λ. I. 2. 3-

ϊλαχ/ο-των] ο'λ/γων. Ό. χ, Ιηΐβΐΐϊ^β ζώων, ρΓ3βΙβΓ αηίηΐ3-

]Ϊ3 ραιιοϊΟΙιηα οβΓηϊνοΓβ, βχοβρΐϊ« βηΐηαΐΐΐιικ ρ3οοί(Γι-

ιτιϊί, ςιΐ3β 03ΓηίΙ)α5 νβΓοαηΐιΐΓ. Εχοβρίΐ! <]αίϊιυ$εΐ3Γη,

ν*ιι.

σαρκοφάγων] σχςχοβόξων. δβ(1 γποχ ΓβΓνβΙ σαξκοφοίγα.

Α. 2. Μοχ οοηΓιτυβ : Τξθφ>|ν -ποιείται τα νεμόμενχ των

ζωών.

και αϊγαί] και αΙ>εΓΐ. Ό. I.

τ^ς γξ[ς νε',αεται] τζς γ^< νέμονται. Ό. I.
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και γοίρ των ιχ&υ'ων >! φύσις , *λλ*λοφάγος οΰσα , ου' ,αε'χρι

πάντων δι>;κ« σαρκοφαγουσα , αλλά χχτίλνξΐν εν τοις νε-

μομίνοις φύκια αχ} αλλά τινχ εν τω υδατι φοόμενχ. ει

γαρ ^ν πάντα τα γεν>? των ιχθύων σαρκοφάγα , και ^>)δίν

>;ν ε'κφίυγον τι;ν ττ,ς σαρκός σιτ^σιν, ούκ άν ουδε ε'π' ολίγον

ετηψκεσεν, «λλα διεφθάρι;, τά ^έν ύπ' αλλήλων, τ* δε

διά τροφές ενδε/αν. ίνα δέ το~το μ,η γενάτα/, τ/νές των

ιχθύων κατεσκευάσθησαν σαρκών μεν άπεχο^κενο/, τψ δε,

ως «ν τις ειποι, θαλασσιάν βοτχνψ νβμόιιενα, ίνα εκ του'-

των και τα άλλα διχσώζητχι. γίνεται γάρ /3ορα) (ΐιεν τούτων

τα φύκια, ε'κεΓνα δέ των άλλων, και πάλιν ταύτα των άλ

λων, ως δια τ>;ν των τελευταίων τροφών, αδιαλείπτως εκ

του γεώδους του κατά τ>;ν -θάλασσαν παρεχομένων , και τ>;ν

των άλλων υ'πόστασιν σώζεσθαι. άπεδει^εν οίν 6 λόγος, τ>}ν

των φυτών γενϊσιν μ;; δι' εαυτόν, άλλ' εις τροφών και σύ-

στασιν τ<£ν άνθρωπων και των άλλων ζωών γεγεν^εν^ν. ε»

δε ταΰτα διά τον άνθρωπον και τά ζω*, δηλον ως και τά

V Λ Κ. ΙΙΟΤ, Ε Τ Α Ν I Μ Α Ώ V.

•ν μρ'χΟ' — σαρκοφαγοϋσα , αλλά] αΐ>ΓαηΙ. Α. I. 2. Νοη

. 3(1 οιηπβ$ ρεπίηβΐ 03ΓΠ65 νθΓ3Π8, ϊ. ο. ηοπ οιιιηβχ οτηη'ι-

ηο ρΊΓοβί ΟΒτηβί νοταπί. Νοία βιιΐβια βίί ρβπρΗΓβΓίί,

>| φ«σις τΆ ίχΆΰων , ]οοο οί Ϊχ5ύες.

φΰκια] φύκι*. Ό. ι. Α. I. 2. δϊο βΐ Π10Χ. νϊ<1β ΓοΗοΙΪ»

3<1 ΤΗβοοπι. 1(1 VII, 58· υιϊίυΓ Ηοο ΡΙβίο ρ. 469·

ΑγγΪ3ιιιι5 ϊη Ιπβϊοΐβ ρ. 355· ΑγϊΓιοι. ΙιϊΓι. αηϊιηβΐ. VI, 13.

τούτω (τω φυ κ/ω ) τ^ιφεται τα ίχδιίίια.

*ν τω υδατι φικ^ενα] εν τω νέατι νίμομενα. Α. I. Μοχ,

(7αξκοφαγα Γβ(1(ϋ(ΓιΙ ν&11· /β ίηνίαιη οοτηβάαηΐ. Εγ^ο

αλληλοφάγα. Οβίηςίβ, ϊ'κφει>γ°ν· Ο. ι. βΐ, οΰδ' ε'π' ολί

γον. ΙγΙεγπ.

τοϋτο γένεται] τοϊτο μ>) γε'ν>]ται. ϋ. χ. δε', βηΐβ

βββΓι. Μ. ι.

^αλασσ/αν βοτα'ν>)ν] θαλασσε/αν (Γβά ]οΙ» βχ οοιτβοΐϊοηβ

ΓαρΓ3 Γοπρίαηι). βοτάνων. Ο. χ. ΜαΓΪηαιη, «ί ίία Λ'·

οα/τι , ΗΐτΙαηιτη «ί φι/πα εϋβιηεί. Οοη. νοίιιϊΐ, λίτ-ύαιη

βί φι/κία. Μοχ τα, απίβ αλλα, βΙιεΓί. Μ. I.

και πάλιν ταν>α των ά'λλων] βΙιΓαηΙ. Ό. I. Ηαίιβΐ Οοη.

ν»η.

σύστχιιν τΰν ανδξωπων] των α^βΓί. Μ. I. Ό. I. Α. 3· 2«5-

•ττασιν, οηιαιηεηΐκοι. ΥβΗ.
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24 της τούτων χνξηιτεως και γενέσεως αίτια δια τχΰτΊΖ γίγονεν.

ούκόνν αστέρων κινήσεις κχι ούρανος κχι ώρχι κχι ο αβροί

και πάντα τχ τοιχυτχ δια ταύτα γέγονεν , ίνα των τροφών,

ως εν κύκλω, διηνεκως χορηγουμένων 7 άνελλιπης κ» ή των

προςφερομένων τους καρπούς διαμείνη φύσις ' ιός εύρίσκεσ-Β-χι,

ταύτα μεν διοο τους καρπούς, τούς δε -καρπούς δια τχ ζωχ

κχι τον χν-Β-ρωπον. λοιπόν εστίν έπιδιχσκέφασ&αι , ποτερον

και ή των άλογων φύσις δί έχυτην γέγονεν, η δια τον άν-

§ρωπον. αλλ' ίσως άτοπον , τχ φρονήσεως άμοιρα , και

καθ" όρμήν φυσικήν μόνην ζωντχ, και προς γην κάτω κεκν-

φότχ, και την δουλείχν δια του σχήματος ένδεικνυμινχ,

λέγειν δί εαυτοί πχρηχθαι. πολλών δε Όντων των ενδεχο

μένων εις τούτο ρη&ηνχι, κχι σχεδόν βίας συγγραφής διάΐ

το πλήθος δεομένων, μη χωρούσης της προκείμενης υποθέ

σεως το μήκος των λόγων, επί τχ σύντομα μεν, καίρια δέ)

κατχντησχι προςήκει. ε'ι τοίνυν, ως έν είκονι,τω ανθρωπιά,

και τχ των έξωθεν έσοπτρισθε'ιημεν , έξ αύτη,ς αν ειημεν της

ΤΛΧ, 1Ε0Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑ0Τ.

βύκοΐν αστείων] ΑΙ} οι/κοϊν αά τχντχ γέγονεν οη-ιίΐΐΐΐ Α. 3.

ονΛοϋν πιιΤαε βχ οοΓΓβοΐ. αϊ αηΐββ. Ό. Γ. ούν χστεξων.

Μ. ι.

και οι.φξοί'] ΑΙ>εΓ( Μ. ι. ϊη αιατξ. α τη 3η. Γβο. 3(1(1ΊΐαΓη

ϋ. ι. Εί ηιιίε!. Οοη. Ρ.ί ίιηοη!. V»!!.

ίιχμείνη φύσις] διχμενρ φύσις. Α. 2. Αΐι ως αά τούς χχξπούς

α\>βΐ(. νβΐΐ.

βί' εχι/τ:}ν γέγονεν] β»' χύτην γε'γονεν. Α. 2.

κα^' οςμην φυσικών] φυσιχην οπιίΐΐϊΐ Οχ.

«"νίε/χνιψεν*] δειχνύμενχ. ϋ. χ, Μοχ 3ΠΙβ άϊο'ι , ϊηόιιΐοβι

ηιιαάΓαηίβΓ Οοη.

μη χωςούσης] μη συγχωςούσης. Α. I. Εοόετη ΓβεΙίί, ηοιι οα·

ρίέ, πόα ρεηηίαίί.

Τω ανθξώπω] ναΙΙ. 113 ΓειΙώ'ίΙΪΙ; , 30 ίϊ Ιβ§εΓ11, τχτοΖ χν-

Άξώπου. Έν, αηίβ ίίκ'ονι, αΙ>οΓε Μ. ι.

τ* των έξω&εν] ΐ. β. τχ των «λο'γοίν ζώων. ζ)α3ε γποχ Ιε-

^αηΐιΐΓ, τ^ί τίν ζητουμίνιαν οϋσ/ας, ηΊΪΗί ηοη ρΓΟίϊβπίαΓ.

Μϊΐϊπι βΓ§0, νβΙ τί5; των $ωων ούσίχς. ϋβ 3πΐιτια!Ί1}«8

ΙΐΓϋΐΐε βπϊηι ηαηο ςαβεπΕ. νεί, τη; των ζώων ούσίχς των

ζητουμένων τας χποόείζεις ποιούμενοι. Μοχ, Εν τη καθ'

^μχς ψι/χν]", οΓι εν τϋ\ ημετίξχ, ήνονν «νΆξωπίνη ψνχή'. Ιπ·

ίβΓίαΐί αίι^αοΐίβί ιβοαΓΓΪΐ, τοί έξωθεν δηςίχ , 'υ( ρ3§. 2 6.
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των ζιγταυμενων ουσίας τχς αποδείξεις ποιούμενοι, οξωμεν

ούν εν τίί κα·&' ήμχς ~φνχη τη αλογ/αν και τχ ταύτας μΐζ*ί,

λέγω 5έ τψ Οζεξιν και τον $υμον , πς,ος ύπηςεσίχν &ε&ομένχ

τω λογ/κω, και το μεν αογρν, τα. 5ε άξγόμενχ, και το

(^«ν κελευον, τα. 5έ κελευο,ωενα καϊ ύπηςετούμενχ τοις

%ξείχις, χ'ις αν ό λόγος ύποβχ*λ.*ι, όταν αώζη το κατά φύσιν

ο αν-δ-οωτος. εί 5έ των εν ^Γν αλβγων το εν ^Γν άρχει

λογικον, πως ούχ. εικός, και των ε£ωθίν «λόγων αυτό1 κρατεΓν, *$

κα; ποος τχς γ^είχς αυ'τω 8ε&άσ&Άΐ ; ;ίίΓ>;ρετεΓο'·&αι γα·ρ Φι*-

σε; τίτακ,τα; το αλογον τω λογικω , ως εν τοις κα·3·' >;'««?

ε'5ει'%-9·>;. δ^λοΓ^ε τοί/το κα; >; των ττολλών ζωων κατασκευή,

ϊτρος ύπηξεαίχν των «'νθ-ρωττων έπιτ$ειος γενομένη , /2ο'ες ^εν

και 7Γ«'ντ« τα' νωτοφοοα προς γεωργών και άγβοφοοίχν , τα*

πολλά 5έ των ίττ^νων και των ε'νιίίρων και των χερσαίων

προς α,πολχυσιν , τα! 5έ μιμηλχ προς τέρψιν και ανεσιν. εί

5ε πχντχ τχΐς τοιχύταις χρεια/ς υπηρετείται , α'λλ'

εν/α κα/ ϊχμχίνετχι τον «νθρωττον' ιστών, ως, ΪΤΟΟίγΟΙΙ-

ν Α Κ. ΙΕΟΤ, ί Τ ΑΚΙΜΑΒΪ,

τψ αλογ/αν] τΐ)ν α'ναλογ/αν. Μ. I.

ίτπ^ετοϊντα ταΐς χ^ε/ας] υ'π^ετοιίμεΐΌ. ταϊ^ χ^ε/αις. Ο. ι.

Α. ι. Μβίΐϊιαιτι 6Ε αοιίνιιιη Ιιοο ΓβηΓα οοοιιιτκ. Μοχ,

οΐς άν. 5ία Ο. I.

ιίποβάλ;/]] Οττοβαλλ^. Α. 3. Μ. I.

ττω^ ουκ ίΐκος] ττως ουκ είχότως. Ό. I.

χξε/ας χυτω δεδό&Άχι ] χρείας τοΰ-ω δεδόσϋχι, Ό. 1 . 1(3 βΓ(·,

7Γ£<;ς τχ'ί χξίειας τω λαγικω χ,νΒξωπω έίέο'σθαι τα άλογα ζΊοα.

Μ. ι . οαιϊίΐο Χξΐ'Χς , εχΐιΐβεΐ αν'των. Αϋτων ΙιαΙιοί εΐϊαιη

Α. 3.

ίν τοις κχ&' >)μί<ς] ι'η ι/χ, ηιιαε πο! ίιοιηίηα αίΐίηεηί. Οοιιο

Η3 : ζιί ?.χ Λι'ί, ί/ηηε ϊη ηοοίι [αη(.

ΰπηοεσίχν των αν^ωτων ιπιτηαειοι, γενομεν;]] ^7Γί]^. Τω ανθ^ιί-

*ω ε'πιτ^'ιϊ. γινομένη. Α. I. 2.

πχντχ τα νωτοφοξα] τά αΙ>εΓΐ. Α. I. 1. Μοχ μιμ^λα, άϊ/οί·

ρΙΊηαύίίία. Οοη.

V 0εν μ;) ττα'ντα] Οοη. ίποϊρϊΐ \\\>. ι. 03ρ. 5· ΑιιίιηαΓίΒ γπογ-

ιίίεΓ3. εοηάυοαηΐ Ιιοπιίηί. Εε ηιβχίιηα 1ιοπ)ίηΪ8 <1ϊ-

£;ηΊΐαΐβ. Μοκ ϊάβπι τ*ϊί τοιος-υταις ι ειυϊϋΐΐ ηοβηι , τκΓς

>)μϊτβξ«ι<.

ι
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μχνως Των ί/' ύκηςεσίχν γενομένων, κ«/' τ« αλλ» πχντα

το6 ενδεχόμενα πχτεσαεύχστχι , ίνα (Κ^δέν ελλΐ7Γ>) τ>) κτίσει

των ενδεχομένων γενέσθαι, ουδέ ταΐίτ« δέ πχντχπχσιν έαττέ-

φευγε την των οίν&ξωπων ονησιν, χλλχ αχϊ τα, δηλητηριώδη

προς οϊαείαν ώφέλειχν 6 λόγος αχρπουτχι. κχτχχρητχι γχρ

αύτοϊς προς $$ρχπείχν της ε% αιίτων έκείνων βλάβης, ·λχι

της των χλλων χξρωστημχτων ιάαεως. τοιχυτχί τινές εΐσιν

χί ^■ηριχκχι χχλούμενχι κατασκευα/ , χς ο λόγος έπενόησεν,

'ίνχ ΚΛί τούτων Λρχτη δι αϋτων, ·λχι ωςπερ ύπο πολεμίων κρχ-

τη&έντων ώφελοΐτο. έχει δε μνρίχς ο χν§ρωπος χντιπχ$εΐς

τούτων δυνχμεις , δεδομένος πχρχ του δημιουργού, εϊργειν

χχι χμύνεσ&χι και διορ$ονσ$χι τχς έπιβολχς χύτων δυνχμέ-

ΪΑ1. ΙΙΟΤ, ΑΝΙΗΑΟΤ.

έι' ύπηξεσίχν γενομένων] όΥ ύπ. γινομένων. Ό. ι. δβηΙεηΗί»

}ΐ3βο βΓε : δοϊβηιΐυτη , ουιη ρπυ$ οΓεαία βίΓεηι, ηιιβε αά

Ιιοιιιΐπιιιη ΓηϊηίΓΐβπιιιη ναΙεΓβηι, Γβΐίςυα οιηπία βηαιπ,

ηυββ ΟΓβΒΓΪ ροιιιεπηΐ, 0Γβ3ία βίΓβ, ηβ ςιιϊϋ (ΙβείΓβΙ

εΐ'εαίϊοηϊ αι<αυε Ιιιιϊο ιιηίνεΓΓο, ψιοά οΓββη ροΐυεΓΪι.

Οοηο Γβεΐάΐίϋΐ : οοηβάεταηάιηη, Ηαεο ΐίΐ ν/αί ηΐίαί

ι/ι /αιηαΐαίιιιη ρί εοηυεηίεηίβΓ ιτεαία /ΐΜί.

τχ ινδεχόμενχ ] τα οπήΐΙΪΙ Ό. I.

κατεσκεΐ/χοτα» } κατεσκειιασ^αι , βΐ ΓαρΓ3 Γ. ί<1 είϊ, κκτεβ-κειί-

χστχι. Α. ϊ. /Ιά Γβτηε^ϊα αΐβτίίιιάίηιιιη βΙΓβ οοιηρ3Γ3ΐ3.

ν3ιι.

ε'λλ/ττϊ) Τϊ) κτίσει των ίνΰΐχομένων ] ε'λλε<7»| Ηβΐΐβί ϋ. I. Α. 3·

ελλι'ποί, οιηϊΙΓο τη κτίσει. Α. 2.

τα σ^λ^τ^ιωσΐ) ] ΙηιεΙ1ΐ§ί(: απΐπιαίΐα νεηεηβία, εχ ηυϊΙ>ιΐ5

εοηΐΓ3 ΐρΓοιυπι νβηβηιιιη ιτΐ6<ϋϋΊη& ρ3Γ31υΓ.

ττρος οϊκεΓαν] τ^ος οίκε/χν. Ό. ι. Μοχ ο λόγος βίί ταί/ο Αα-

ιηαηα.

καταχ^τα'] κατακεχρ^ται. Α. 2. Μοχ, ε'αι/των ε'κε/ναιν.

Μ. "ι.

?ν* και τοι/των κρχτ^όν αν'των] ιιϊ βΐ ίΐΐα (3ηπη9ΐΪ3 νβηεηβΐβ)

ΓϋρβΓ3Γεΐ, νίηοβΓβΐ ρβΓ ϊρί* (ϊΓι& αηίιηβΐϊβ).

ωςπες ύττο πολεμίων Χξχτη^έντων ] α'πο, ]οοο ΐ/πο3 ΙιβΙιβΕ,

κ^ατί)5Γντων νβΓΟ α ιηβη. τβο. εΓι 3(1ο1ίΐυιη ϊη ιώβγ^.

Ό. ι. ως πχξοί των πολεμίων χξχτ. Α. I. 2. των, Ιοοο

νπό. Μ. ϊ. ττα^* τ<"ν ΗββεΙ βΙΪ3ΐη Α. 3· Των, αηΐβ πο

λεμίων, ηοη ])3ΐ)β£ Ιοοασι.

τ«< βΛ·ι|3ολας] τας είΓ((3ουλας. Ο. ι. Α. 3. δϊο βΓΐ ίηΓεηαϊ

ρ. α6. ΙΓΐιιά βΓΐ έ'ννοι*, «πιχε/ρ^σις» ιαϋ δαϊιίαί βχρίίοαί.

Εγ£0
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νχς. χλλα μεν γχς χλλαις άςμόφι χςιίχις ' χοινη 8& πχντ»

7Γξος §εαχπείχν α'ν-δ^ωπου συντελεΐν πέφυχβ , και τχ α>) ταίς β6

«.λλα/ς %β«α/? χριίσ/^α. κα/' ταύτα μεν, ως πςος την νυν

κατάσταση του κα-9·' ^|«ίί βίου λεγέσ&ω' έπε}, τό ·γε αρ-

%αΓον οϋίέν των άλλων ζωων έτόλμχ χατχβλάπτεη τον αν-

&ρωπον " α'λλ' ήν αυ'τω ττοίντα 5ουλα κα/ υνοτίταγ/^ί11»

πει-Β-ηνιχ , εως έχςχτει των οικείων παθών και τ?ς χλογίχς

τ?ς *ν αϋτω " («>] κρατών 5έ των οίχείων πα-θών , άλλα κρα*.

του^ϊνος υττ' αυτών , εχξατιτ,&η και παςχ των εζω$εν ευλόγως

θ^ρ/ων. συνίΐίϊ)λ-&ί ·γχρ τ? χμχατίχ και ή παςα τούτων

βλάβη, οτι δέ τουτό έστιν άλη$&ς , δκλον έχ των τον χοιστον

μετελ$όντων βι'ον. Χξείττους γ*ρ (χδηξίτως) ωφ$ησχν ούτοι

της των θεριών έπιβουλης , ως λεόντων μεν , ό Δανιήλ , Παύ

λος δέ , του δήγματος της έχίδνης. τις οϋν α£/ως $αυμχσειε

την εύγένειαν τούτου του ζώου, του συνδέοντος εν έχυτω

τα §νητχ τοις χ%χνχτοις, χχί τχ λογία» τοις χλόγοις

ΪΑί, ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

Εγ§ο Ιι.Ι. υοΐιιηίαί ει /(ιιάίυτη Ιαεάεηάϊ Γεα ίηιρβίηι. Ηοο

ιιο[3ΐ ϊηβάϊα!. Οοηο: φίβε ΐηίϊεΙΪΗβ εοπιιη οοΓΓ)§βΓβ

{(ΐιειιηί. ΡΓΟρΙβΓ £<ορ3ονσ5α< οοη]ίεί ροΠϊΐ βλάβας. Ιη-

ίβηιΐ8 ρ. 2 6. ίΐηβ οιηηΐ εΐιιίπο ΙββϊΐαΓ επίβουλης. Γβοϊβ !

8βεΙ Ηίο πιοχ είι χχτχβλχ'πταν.

χχ\ τα. μη ταΐς] κ°" τχ μηδέ ταϊς. Α. I. ι. Νε οίιϊάβιη. \α\],

λίγέσ&ω] 1Ϊ118Γ3 λ ϊη ταΐατα. Ό. χ.

των αλόγων ζαίων] των ά'λλων £ωων, 13. I. Α. I. 2. 3 · Μ. I.

Αίίοηιιη. ^οη. ΝαΙΙαιη αΐίαά αηίιηαΐ. ν»]]. Άλογων Ιιαυά

ίηερΙΕί ϊηΐεΓρΓβΙβίΐο νϊεΙεΙιΐΓ \οε3ΐ»ιΚ άλλων. Το* αξ-

χαΤον Βοεϊρΐο Ιοοο οίοχηΆιν, α οηαίϊοηε ιηαηάϊ.

ί)ν αϋτω πχντα. ] χύτοϋ, Ιοοο αντω. Α. I. 2.

Των οίκίΐων παθών] των ίο7ων 7Ταθ<ϊν. ϋ. ι. Α. 2. ϊ'κϊ/νων

τταθΰν. Μ. I.

5ηοίων ϊΰλόγως] ΐ)3λί)γα»ς θεριών. Ό. Χ. Α. 1.1. Μοχ, συνηλτ

θί. Μ. 2. ΤοΙιιιη Γιο: και 7Γαρ' αυτών ϊξω^ίν ίϋλόγως $η~

οίων. συν^λ&Γ. Α. 3.

(^ϊτίλθόντων βι'ον] βι'ον μίΤϊλθο'ντων. Ό. χ,

Χξίίττους γαξ ώφθΐ]0·αν] χςείττους γαρ α'ί^ο/τωι; ώ'φθ>]σαν.

Α. ι. 2. Άδΐ]§/τωί3 ΰοη(ΓθνβΓβα. ν. $}τηεΓ. Τ. I. ρ. γ.

α§ηςίτο>ς ττ^ο^κοντα βασιλίϊ. Οοη. ί&ϋβι, ίηάνοϊΐαηί^.

\Μ.βηβ οοηίΓουΐΓβα. .,.··<·

της έχί&νης] της αΙϊβΓί. Μ. ι. Α. 3. Ιάβιη «ιοχ θαυ^*νει.



64 ΝΕΜΕΣΙΟΤ

αυνάκταντος , του φέροντος «ν τη κ«&' ίχ'ύτον φύσει της

πάσης κτίσεως τ>;ν εικόνα , 5/' α κ*/ μικζος κόσμος ειρητχι,

του τοσ«υ'τ>)ς ηζιωμένον πχξοι τον θεου προνοίας , ί/' έν πάν

τα κ«/ τα .νυν κα/' τ« (Μέλλοντα, οΥ ον και θεός αν&ξωπος

γεγονε, του λέοντος εις χφ$χςσίαν και το &νητον διαφεύ

γοντος, (ο) ουρανών βασιλεύει, κατ εικόνα. κχι όμοίωσιν

Θεου γεγοννς , Χρ/οτω συν5«»γε/ , Θδου τέκνον έστι , πάσης

άαγ*ς κχ\ εξουσίας π(>οκά$ητχϊ ; τ/ς 5' «ν έξιιπεΐν δάνχιτο

τα του'του του ζω'ου πλεονεκτήματα ; ττελάγ»; διαβαίνει ,

ου'ραίΌν εμβχτενει τ!) Φεωρίχ, αστέρων κίνησιν ϋ.χι διχστη-

27 μχτχ κχι μέτρχ κατανοεί, γ<ν καςποΐίται και -θάλασσαν,

V Α Κ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΏν.

σνιίπτνπος ] συνκψαντο;. Α. 3· ϋ. ι. Μ. ι. Ταιηεπ 3ηιβ3.

συνοε'οντος Γβτναηϊ.

ι'ν τη κ*5' «αυτόν] ν γβΓιιγο ΓιιΙ^Ιαίυιη , υϋ Πι εχντό, Ό. ι.

ΐν τυ) κα&' ΐχυτό. Μ. I. εαυτό ΓβΓβΠιΐΓ 3(1 ζωον · εαυτόν

3<1 άνϊξ>ωπ·ον 3 ςιιοά Ιιϊο ϊπΐβϋί§ϊΐιΐΓ εχ νοεβ&αίο $δον.

βι' α και μικρός] οιο και μικρός, ϋ, ι.

δι ον 7ταντα] οΥ ο πάντα, εΐείείο ν. ϋ. χ,

Λ' ον ο θεός] οΥ ο και 3εός, (ΙβΙβΙΟ ν. ϋ. I. δι' ον και θεός.

Α. ι. 2. 3· Μ. ι.

ο ουξανών] β &1)είϊ. ϋ. I. Α. I. 2. Μοχ ούν, Ιοοο ου^ανάΐν.

Α. 3.

γεγονο'ς] γεγονως. Α. ι. ζ. γεγονε. Α. 3· γεγονός «χ γ3-

Γιιγβ. ΑριεΛ ίαικί ίΐϋΐιϊε ΓαεΓβΐ <λ. Ό. χ. Γιΐυχ παο-ης

*?χίί· Μ. ι. ει ίυναται, Ιοοο έΰναιτο. Ό. I.

ου^ανον εμβχτεύει ] ουρανών εμβκτείει. Α. 3. Έμβατεΰειν

ιηοςίο άαίϊνιιπι , ιηοιίο αοοιιΓαΐίνυιτι ΙιβΙιεΐ. ΟτίεβΟΓ. Ν.ΐ-

ζίαηζ. ρ. 2γ. Π>ϊς αγιωτα'τοις Υ,μΖν εμβχτεύουσι. ϋ1ιτ·}'ΓθΓΐ.

ιΐε δαοεί'ϋοΐϊο ρ. 48· β ταί χπιίνταν εμβχτεύων κχςόιχς.

α'ϊττϊ'ξΐίον κινήματα και μετξα. κατανοεί] οίστίςων χίνησιν καί-

&ασΤ!]'1«αί* καϊ μετ^α κατανοεί, ϋ. ι. χστέξιύν χίιησιν

και διαστήματα και μί'τρα ττολυττ^αγμονεΤ. Α. ι. 2. και

έιαστ^'ί""·" α^ίΐίΐ εΐίβπι-Μ. I. Α. 3· 7Γθλιΐ7Τεαγι.·.ονε7 βΓΐ;

εΐίαηι ίιι οιηπ*. Αηΐ. Οοΐιο Ιιβίιει Γοΐυπι: α^(Γο>·ιινι ιηο-

τΊΐ! εί μιίΐΓΌαΙΙα /{ίαο/ώί. ιηο(α! ε{ ίηίβι-ραΙΙα εί άί-

ιηβηβοηε! βιίαβίί. ΡΗϊΙο ρ. 37°· Β· πεξίες-^ία^ '/Λξ καϊ

(Ριλοπ^αγμοσΰν^ς μείζονος Ϋ) κατα' α'ν3ξ>ω7τίν)]ν άίινχμιν το ες·

γ·». — Τ*ί αίτιας —» (ι)} ττβλι,γργμβ'νεί.
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θηρίων και κητών καταφρονεί, παβαν επιατημην και τεγγψ

και μέ$οδον κχτορ$οϊ, ύπερόριον δια των γραμμάτων , οΊς

βούλεται, προςομιλεΐ, μηδέν ντο του σώματος έμποριζό

μενος, προφητεύει τά μέλλοντα, πάντων άρχει·, πάντα»

κρατεί, πάντων άπολχύει, άγνελοις και Θεω διαλέγεται,

τη κτίσει κελεύει , δαίμοσιν έπιτχττει , την των όντων φύσα

έρευνα,, θεον περιεργάζεται , οίκος κχι ναος γίνεται θ«ου*

και τχυτχ πάντα των αρετών ωνεϊται και της ευσέβειας,

άλλ' , ίνα μη δόξωμέν τισιν άπειροκάλως άν&ρωπου γράφειν

έγκωμιον , και μη μόνον την φύσιν έκτί$εσ$αι, κχ$χ προε-

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ, ϊϊΑΝίΜΑϋν.

καί χητων] και χτηνων. $βά ίη τη&τβ. α πΐ3η. Γβο. ·γς. και

χητων. Ι). I, θηςΐωυ ίηΙβΓρΓβΙΟΓ άβ ίβΤΙΒ ΐβΙΎβίϊπΙ>0$ :

χητων άβ Ββΐΐηίί ΐΏ3Πηϊ$. ΕΓι βηΐηι η. 1. ηοη Γρβείβί,

Γβό* §βηβΓΐϊ νοο3θυ1ο»ι. δίο ΡΗΐΙο ρ. ίο. Ο, Ιχβύων -γένη

χαΧ χητων. Ρ&αΙΙο 3ΠΙβ , Χαι 5ηςίων. Α. 3·

έπιστημην και μίθοίον] επιστημην και τεχνην και μ{3οδον.

Ό. I. Μ. I. εττιστημην και Τεχνών, οιηίίΤο και με5ο$ον.

Α. 1.2. Οοηο : άϊ/άρΐίηαίη , ατίεηι αά (ΓοΠβ , εί) ιηείΗο-

άιιιη. ν»11. /ϋίεΠίίαιη εί αΓύειη εοΓΓΪβίί.

ύπεςοςίοις] νπΐςόξίον. Ό. χ. Α. Ι.2.3· Εγ^ο 3<1νβι·οίαΗΐβΓ.

ΕχίοΓτειη , ηιιίίιία νιίΐέ , ΙίίεΓΪι νει-Βίίςιιε ηοοηάΐϊαί.

ίμποόΊζόμενος] εμπααιζόμενον. Ό. ϊ. δίο, Γβά βχ οοιτεοΐ.

ναΐ^αίυηι. Α. 2.

έα/μοσιν επιτκττει] δαίμοσιν βχ ΓαΓιΐΓβ 61 οοΓΓβοΐϊοηβ. Γοπβ

3Π163 £ιΐ6Γ31 οκιμον/οΐφ Ό. χ, δχίμοσιν επιτοίττιιν δύνα

ται. Μ. I.

£ίον περιεργάζεται] θεω βί ϊη Μ3Γ§. θεον. Α. 2. Οβι' ρΓ0·

ρηείαίβ! ϊηΌβ/ΐίβατβ ίοΐεί.

δια των αςετων ωνεϊται"] δια* αΙιβίΊ. Ο. I. Α. ι. 2. ωνείσ^αι'

τί τίνος βί τ/τινι ιιΠίβΐίΓίίηιβ άίοίΐιΐΓ. Α. 3. ΗαΙ>βΙ ο'νεϊται,

βί) ονεϊσ^αι 5 /ηιείιιιη , ιιίίίίίατειη ρεκοϊρεΓε. δίο 6γθ§ογ.

Ναζίαηζ. βρΐή. IV. κάι' τι και ωνάμε^α της ησυχία.;;. Μοχ

α7Γϊ<£θκα'λως ίηΙβΓρΓβΙΟΓ α'κα/ξΐ»4( Ρι-ορπε α'ττει^&'καλος

βίι ρυΐοη, ηοηείϊΐ, ιΙβοοΓΪ ει βίβ^αηίίαε ί§π3ηι$. Ιη-

β1ε§3η$ βΓ^ο ΙοπρίοΓ βή εΐίβιΐΐ !(, ηαί «Ιίβηα α ρτορο-

/ΐΐο ιηθΐηοΓ3ΐ. Οοηο ΙιΒββΙ, α'πΓί^όκα'λβις. Μοχ ϊάβηι :

ηιιαηαυατη παίπηιε β)Π8 ειηίηεηΐϊαί τεοεη/'εηάο , ϊρ/αιη ηα-

ίιιταιη ιηαχϊιηε εηαπανίιηιιι. 4

χχ^οίπεξ ιτςοεΆέμε^κ ] καθα τ^οεθί^ίθα, ϋ. χ. Α. 1.2. Μοχ

ττον βΐιβί'ι, Α. 3·

Νείπε/". £
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&έμε$χ, αυτοί! Κου καταπαύσωμεν τον λόγον, ει ιού μά

λιστα, τ« της (ρύσεως πλεονεκτήματα λέγοντες, την φύσιν

αυτήν διηγουμε$α. εϊδότες οίιν, οσης ευγενείας μετειληφα-

μεν , και ότι φυτόν έσμεν ούράνιον, μη κατχισχΰνωμεν την

(ρύΰΐν , μηδέ των τοσούτων δωρεών άποφαν$ωμεν ανάξιοι ,

μηδε εαυτούς τοσαύτης εξουσίας και δόξης και μακαριότητας

άποστερησωμεν , ο'λ<γου καιρού και βραχείας ηδονής πάντων

Των αιωνίων καταπροδόντες την άπόλαυσιν ' αλλά δια των

κάλων έργων κκϊ της άπογ/,ς Των (φαύλων και του όρ-9-οΣ»

άκοπου, ω μάλιστα το θείον συνεργεΐν ε'/ωθεν, και δια

των εύγβν την εύγένειαν διασωσωμεν. περί μεν ούν τού

των , ικανά και ταύτα, επειδή δε , τον αν$ρωπον εκ -φυ-

γ$ς είναι και σώματος, ό κοινός υποβάλλει λόγος, φέρε

*8 διελόντες πρότερον περι "φνγβς διαλάβωμεν , τα λίαν λεπτά

•Λ*ϊ πιρισκελη και τοϊς πολλοίς δυςκατχνόητα των ζητου

μένων παραλιπόντες.

V Α Κ. ΙΕΟΤ. Ε Τ λ Ν I Μ Α β V.

τα μάλιστα] μάλιστα Τα. Α. ι. 2. ϋΐοϊΐϋΓ ιαχή μάλιστα,

ψιατη τα. μάλιστα» δβ<1 τα αηΐε πλεονεκτήματα αοεΓΓβ ηβ-

^ιαίΐ. 1(1 βΓ§ο βηΐβ της φύσεως αάάϊΐ Α. 3·

'μΐΤίιλήφχμίν] μίΤΐιληχαμεν. Ό. ι.

καταισχιΙνωρΕν] Οοη. άείι^ρειηιιι αιιί υϊΐίρεηάαιηυ.:. Αο Γι

ΙβββΓίί, η ολιγωξωμίν.

μηδέ των τοιούτων] 'μηδέ τίΰν τοσούτων. Ό. ι. τοσούτων βΐϊβπι

ίη ιιΐίΐΓ£. ΑηΙ. μ^ο* τοσούτων. Α. ι. ζ. Ταπίϊί. Οοη.

α'ττο'λαι/σιν] την οίπόλκυσιν. Α. I. 2. 3· Ό. I. Μ. I.

πΐξϊ μεν ούν] αΙιΓυηΙ. Α. 2. ν.οά, βηιε πεςϊ, Β,άάιΙ Μ. I.

και 77Γ£ΐ μεν τούτων. Λ. 3·

ίκαναν ταϊτα] ίκανα και ταΰτα. Α. 1.2. Μοχ ύτ70/3α'λλειυ ε[ι

■' άοϋΒΓΐ, Ηΐ Ρ3£· 2 4- [ίΌ,άετε.

ίιαλαβωμεν] όιαλκβομεν. Ό. I. Μοχ, λεπτά κα» 7Γεξ>ισκελϊΐ

ίπίει ρΓΕΓοΓ ίεηιιία εί /αοίίΐία, Γβιι αβί εχρίϊοαηοΐιιτη άί/β-

είΐία* νί^β ρ3£. 55; ' '- ' " '

7Τα^«λΐ7Γα'ντίς] ττα^αλε/ποντρ^. ϋ. ι. . · ι.
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Κ Ε Φ. Β.

ΠΕΡΙ Ψ Τ Χ Η Ξ.

^^ιαφωνεΐται σχεδόν απασι τοις παλαιοΐς ό πεςι της

■ψ^Χ,^ί λόγος. Δ^όκρ/το; μεν γαρ και Έπίκουηος κχι παι)

το των στωικών φιλοσόφων σύστημα, σωμα την ψυ%η\

αποφαίνονται, και αυτοί οέ ούτοι, οι σώμα. την φυχην απο

φαινόμενοι , ΰιαφέοονται πεαι της ουσίας αυτής, ο'ι μεν γαρ

στωικοί πνεύμα λέγουσιν αυτήν εν&εομον και οιάπυοον , Κρ<·

τ/ας ϊέ, αίμα, "ίππων 6 φιλόσοφος , ίίδωρ, Αημόκοιτος

5έ, ίτϋρ. τ« 7«Ρ οφζίξοειοη τχημοντχ των ατόμων συγ

κρινόμενα, πΰο τε και κε§α, -φυγ/,ν άποτελεΐν% Ήρ'κλ«το$

ΪΑΕ. Ι,ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.·

κεςί. ψυχής. Κίφ. β.~] Ιΐα βι Ό. Χ. ττε^ϊ ΨυΧ^ β· Α. ι. τοΰ

αυτοΰ 7Γίξϊ ψ^Χ^ λο'γος ΰεύτίξος. Ει ϊη ρΗποΐρΐο ϊη ϊη-

ά'ιοε οΒρϊιαπι : πε^ΐ ΨνΧ>5ί· Α. 3- ϋβ αηϊιηα ο3ρ. 2. ΥαΏ.

■πεςι ψνχίς λίγος ύεΰτεξος. Α. 2. Μ. ί. ϋεοηιιάιηη βΕ

ΐβΓίϊιιιη οειρνιΐ 6Γβ§θΓΪϊ ΝγίΓβηι ηοιηϊηο Ιε^ϊΐυΓ ϊηίβΓ

β]υ$ ορβΓα βάϊΐ. ΡβηΓ. 1038- ίοΐ. νοί. II. ρ. 9°· Γβης.

Ν. Οοηο ΙιΊο ίηοϊρίΐ Η1>ηιιη 2. Ε]ΐ45<3ειη (1β ρΙιϋοΓο-

ρΐιϊα 1ϊΙ>βΓ Γβοϋπάυϊ, <3β αη'ηηα. Οβρ. ι. ϋβ ορίπϊοηϊ-

1>υ$ ρηΓοοπιπι ρΙιϋοΓορΙιοηιιη οΪΓοα αηϊιηαβ παΐυι αιιι.

ο ττΓξΐ τν,ς ψυχή; λο-,ος] τί?ς αΙιεΓϋ. Ό. ι. νείβηιιη ρΗίΙο-

Γορίιοπιιη Γεηιεηΐϊίΐϊ άε αηϊιηα ιηειποιαΐ: ΑγϊΓιοΙ. ιΐβ

αηϊιηα I, 2.

στωΙκων φιλοσόφων] στωϊχων α/ξΓΤΓων. £), ι. Νοη ιηαΐο.

Ναπι διοίοοΓϋΓη ρ1ϋΓ68 Γπθπιηΐ Γεοΐαβ.

αποφαίνονται — την ψ^ν] ΑΜϊιηΙ Α. 3· Εγγοιβ πιβηΐ-

ίεί'ιο.

ο; σαίρ.α Τψ ψ^Χτ» α'ττοφαινο/Λενοι ] οιηίΐΐϊΐϋοη. Μοχ οιηϊΐ-

ιίι γ«'ξ Α. 3·

ϊ'νδίξμον και ί»β7Γυξβν] κα» έια'πι^ον οιηίΐΐίϊ Α. 2.

Κξίτίχ,ς Μ αί,«α] νϊίΐβ ΡϋΌΗβΠίπι 3(1 ΡΙϊΙοη. Ρ1ιηε<:1οιιεηι

ρ. 4°4· ΠΟ*. 22.

*νγκξΐνο'(^ίνκ] σι/γκι^νο'ριενκ. ϋ. ι. Συγκ/(5ν>](χι βι οΊ^γκι^ναΌ»-

βΓΐ ?7ΐί/θΐΟ.

πνς τε χκϊ ψνχψ"] ττϋξ τε και αι)^ψυχ^ν. ϋ. ι. Α. I. 2. 3· Μ. I;

Ν. Οοπ. %«* αί-πηαε <χιη(τ«ΐίι, αηίιηαιη ρζιίαί αΒ/οίυί.

Εγ§ο τβΓίϊοηϊ Ιαΐίηαβ ϊηΓεηιϊ, *ί αϋηπι. Εε«βη-

Ε 2 ΐΙίΙΙΙΙ
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δέ, την μεν τοΖ παντός ψνχην, χνχ&υμίασιν εκ των υγρών,

την δέ έν τοις ζωοις> από τε τ^ς έκτος κα/ της έν αύτοις

αναθυ^Μα'σεω; , ομογενή ττεφυκενα». ηχΧιν δέ κα/ των λε

γόντων άΰωμχτον είναι την φυχψ «7Τε/ρος γέγονεν η δ/α-

φων/« , των μεν , ουσ/αν αυ'τ>}ν κα/ «"θάνατον λεγόντων , των

δε χσωματον μεν, ού μην ου'σ/αν, ου'δέ άθανατον. Θαλ^ς

μεν γαρ πρώτος τ*ι'ν ψυρ^ν εφ^σεν «ε/κ/ν^τον κα/ «υτοκ/'-

ν^τον' Πυθαγόρας δε, αρ/θ^αον εαυτόν κ/νουντα. Πλάτων δέ,

ου'σ/αν νοητην έζ εαυτής χινητην κατα χοι$μον ένχομόνιον'

Αριστοτέλης δε, εντελέχε/αν πρώτον σωμχτος φυσνκου, ο'ρ-

γαν/κοΰ, δυνάμει ζωην έχοντος. Δ/κα/αρχος δέ, χομονίχν των

V Α Κ. Ι,ΙΟΤ. ΕΤ ΑΚ1ΜΑΟΥ.

<1ϋΐη βιιίβηι αερα, ιηίΐ πιοχ ρΓοββΙΠΓ α'πΌτελεΤ. 'Λ>)'ρ νΐ-

ίΙβίυΓ βΐϊβίΐι βχοίιΙϊΠβ αριχΐ ΑηΓίοΐ. ]. 1. Οοπίΐηυο, απο

τελεί. Ό. ι. ΗβΓβοΙίΐϊ ΓεηΙβπΐ'ΐΕπι ίβΓβ 3ΐ1 νβΓίιαπι βχρΓβΓ-

ίΐι ΡΙυοιχΗ.εΙβ ρΐβο. ρΙιϋοΓορΙι. IV, 3· νίεΐβ ϋηά. οβρ. 2.

Α<3εΙβ ΕυΓβΙ). ΡΓββρβΓ. Εν3η§. ρ. 82ΐ. ϋ.

την μεν τοϋ παντός] μέν βββίΐ Μ. I. ΡβϋΙΙο ροΓΐ!ϊ(1βιπ βίΝ.

«■7ΓΟ τε των ε'κτός και τ^ς εν κντ^. Αυτί}., Ιοοο αντοίς, Ιιβββε

β(Ϊ3ΐη Α. 3·

Λοίνατσν λεγόντων] «θάνατον ε/ναι λεγόντων. Α. 2.

πξωτος τ^ν ψ:/χ>)ν] ϋϊχΐ )3ΐη , Ηοο Ιοοο εϋΓΓυΐβ βίΐβ Γοΐίβ

ϊη Οοά. Ό. ι. Εγ§ο Μο ϊη φΐβιβΓπϊοηβ ίκουηιΐβ ροΓϊ

ίοϋιίΓη ρηπιιιιη υηυπι Γοΐϊαηι ρΓΗβΐ6Γΐηίΐΐβη<1αιη 61 αά

Ιβπϊηπι ρβΓ§βη<1ιιιη.

κειχίνητον"] αχίνητον. Ν. ϋβ Γβηιεηΐϋί ΙιοΓαιη ρΗΠοΓορΙιο·

ΠΙΠΙ ν. Ρίΐ1ΐ3Γθ1). 1. 1. 03ρ. 2.

χινονντα εαυτόν] εαυτόν κινοϊντα. Ό. Ί. Α. I. 2. 3· Ν.

οϋσι'αννοι)Τ!}ν] οιϊσ/αν νοεξαν ε'ζ χύτης κινητών κατ' χςιΒμόν. β. χ.

ούσ. νοητην ε'ζ αύτ^ς κινουμένων. Ν. νοητην 1)3ΐ>βΙ βΐϊαιη

ΡΙυΐβΓοΗ. 1. 1.

Άρίστοτε'λ;;; δε] ο"ε βηθίΊ. Ό. ι. Έντελε'χειαν ΡΙιιΙβΓοη. ]. I.

βχρΗοβΙ Γνε'ργειαν. ΟβΙβππη ηβηο Αηίΐοΐεΐϊε εΐβπηίΐϊο-

ηβιη Γβρειϊι βΐίαιη ϋϊο^. ί,αΗΠ. ρ. 176. ΡΙαίβΓοΗ. Τ. II.

ρ. ιοο6. Ό. ΟοηΐΓ3 Εηίοΐβοΐιϊβηι Αηίτοΐεΐϊβ <1ίΓρυΐ3-

ϊίοηβϊ Ρίοιϊηί βίΡοΓρΙιγηϊ Ιε^αηΐυΓβρικΙΕυ,ΓεΙ). ΡΓββρβΓ.

Εν3η§. ρ. 8 ιι. Γβςφ

Δείναρχος] Ρ1υ13Γθη. ιΐβ ρΐβοίΐ. ρΜΙοΓορΙι. IV, 2. Δικα/αρ-

χος }ΐ3ΐ>β(. Αΐηαβ Ϊ13 οοτηββηάιιτη νϊιΙβίιΐΓ ηϊο, ρβ^τ.

2^· βΐ 35- ΟϊεαββΓβΙιϊ ίαβρϊαε ηιβιηϊηϊι Όίο^. ίαί-η.
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•Τεσσάρων στοιχείων , αντί του , κρχσιν κχι συμφωνίχν των

στοιχείων, ού γχρ την έκ των φ&όγγων συνισταμένων , χλλχ *9

την εν τω σωμχτι &ερμων κχι ψυχρών κχι ΰγρων κχι ξηρών

ένχρμονιον κρχσιν κχι συμφωνίχν βούλετχι λέγειν. οηλον δέ,

οτι κχι τούτων οί μέν χλλοι την ψυχην ούσίχν είναι λέγουσιν '

Αριστοτέλης δε κχι Αικχίχρχος χνούσιον. ετι δέ προς τού

τοις, οί μεν, μίχν είνχι κχι την χύτην των πάντων "ψυχην

νενομίκχαι , κχτχκερμχτιζομένην εις Τχ κα&' εκχστχ , κχι

ίταλ/ν ε/ς εαυτόν συνιοΰσχν, ως ο! ΜχνιχχιΌι, αχ) χλλοι τινές '

οί δέ, πολλχς κχι διαφόρους κατ είδος ' οί δέ, κχι μίχν

χ,χι πολλχς. πααχ τοίνυν ανάγκη μηκύνχι τον λογον τοσχυ-

τχις δόξχις αντιλέγοντα. κοινή μεν ουν προς πχντχς τους

λέγοντας σωμχ την ψυχην, χρκέσει τχ πχρχ Αμμωνίου

ΤΑΚ, I, Ε Ο Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΙ>ν.

τεσσάςων στοιχείων, οι5 γάξ] τισσχξων στοιχείων , αντί του,

χςχσιν (Γυρνϊ οχ οοιτβοΐ. «· Ιοοο £ί) και συμφωνίχν των

στοιχείων, ού γα'ς. ϋ. ι. δίο, Γβά χςχσιν Ιϊηβ οοΓΓβοίίο-

πβ. Λ. ι. Λ. ΕΓι Ηαβο βχρίϊοαίϊο νοοαίιυΐϊ άςμονίχς, φκιιη

Ιβπίβη ρΓοχΪΓηα νβΓθ3 ροΓίιιΙαηΙ. Ιια βΐίαιτι Ιιηΐιοί Οοπ.

Ηοί ε/ΐ, είειηεηίοηιιπ ιη'ιχίιιταιη α(ραβ οοη/οηαηίίαιη. νβΐΐ.

αλλά την εν τω] αλλά την των τν τω. Ν. τω αΙ>βίΐ. Α. 3·

Μοχ ϊάβιη: τούτων μεν άλλοι. Εί ραυίΐο ροή: κντιλί-

γοντα.

και ύ-γξων και ψυχρών] και ψι/χ^ων και ύ'/ξων. Ό. I. Α. 1.3.

Οιηηία Ιιββο βηβΐιΐαη ηιιιηεΓο βχΐιίύβΐ (χ>η. Εί/ήβΟηοη

εί /ιιιιηοηιιη. ναΐΐ.

β! μεν άλλοι] ίιοηε/ίί. Υβ.Ι\. ΟβάΌ χχλοί. ΙηερΙβ !

είναι λεγουσιν ονσι'αν] ούσίχν είναι λεγοι/σιν. β. ι. Α. I. 2.

ΡαηΙΙο ροή , δείναςχος ενούσιον. Ν.

ης τα κα&' έκαστα] ί'η βηςηία αηίιηαίία. ν&Η. Ραιιΐΐο 3Πΐβ

άεβΐι Ψ^Χί'"· μ· Ι·

μανιχαϊοι] νί<1β ΕρίρΙιαπ. Τ. I. ρ. 625· Ο· Μοχ και άλλοι

τίνες ογπϊιΓιΙ ν&11.

οϊ 5ε μ/αν] οί ογ και μίχν. Ό. I. Α. I. 2.

μ^κΰναι] μηχΖνχι. Ό. I. Ν.

κντιλε'γοντας] α'ντιλε'γοντα. Ό. I. Ν. 5ΐο 3(1 Γοίαιπ Νβπιβ-

Λααι ΓοΓβτΐιΐΓ. Νοα ιηαΐβ. 5βά ει ρΙιίΓαΙϊδ αά Γοίαια

ΚβιηβΓιαιη ρεπΊπεί.

Ε 3
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•ρου δ<δό«τκβίλου Πλωτίνου κ«; ΊΧουμψίου του ίίυΦίίγορίκβΰ

είξημέν». είσι δέ ταύτα, τ* ΰιίμχτχ τ>5 ο/κε/κ φυίε/ τρεπτι»

οντά κα< σκεδαοτοί και δίόλου ί/ς οΜτε<ρον τμητχ, μι$ενος

$ν «ΰτοΓς «μεταβλητού υ'7Γολε/7ϊΌ|ΐΛενου , δείτα< του συντ/-

·&εντος κα,/1 συνάγοντο^ καν ωςπερ ο·υσφ<γ7βντίϊ κΛ' <Π>γκρ«-

τουντος «ΰτ* , 07Γερ "ψυχ^ν λέγομεν. ε/, τοίνυν σωμό, έστιν η

ψνχ,Κ οίονόψίΰτε.ψ ει και λετΓτομερέοτατον, τ< ποίλιν έατι

το συνεχον έκε/νην ; εδε/χ·&>; 7«ρ> Τ*ν «ταγ/α δε<~σθ«ι του συν-

έχοντος, κα/ ούτως ε'ις ά'ττε/ρον» εως αν χχτχνττ,βωμεν ε'ις

άσωμχτον. εί δέ λεγο/εν, καθάπΐρ ο/ στωικό/, τον/κ^ν ηνχ

αχχι κίνψιν περί τα σωμχτχ , εις το ί'σω αμα κ*/ β/ς το έ|«

V Α Κ. 1ΕΟΤ. ΕΤ ΛΝΙΜΑΟΤ.

Νοι/μ^ν/ου ] νουμενίου. Ό. ι. νουμιν/ου. Α. ι. 2. Μαΐίοιίβί

Ιιιΐ)ΐΐ5 ιηβιιιϊηϊΐ; ΕιιΓεΙι. ΡΓ3βρ3Γ3ΐ. Ενβη^βΐ. θΐ βΐϋ. ν»1-

Ιηθ ίηΐβΓρΓείβιϊο Η. 1. ργογΓιι8 οοηίΓαΗα Οι-ββοο.

ίΐσΐ οε ταίτα τι/ί σώματα] ε'ισι οέ ταΰτα. τα σώματα. Ό. I.

Α. I. 2. Ν. ιηοχ, τα οιχ είχ, Ιοοο τί} οικεία, Μ, I. βίτ^εττά

τε οντχ Ν.

οιολου και εις «ίττει^ον] και οιο'λου εις χπειρον. Ό. Τ. Α. I. 2.

61 ϊπ ηΐ3Γ£». ΑηΙ. ί»' βλου3 και είς ά'πειςαν τμητχ , εν. Ν.

£ί οιηηί/ατίατη /"εεαίίΐία. ν»11.

εν αντοΐς μηώενός] μ?]σενό; ε'ν αυτοΐς. ϋ. I. Α. I. 2. Μοχ

αμεταβλήτου οπιΐΐΐαηΐ Α. I. 2. Υβ.11.

σιινεχοντο;] συντι^ε'ντος. Α. I. 2. βΐ ιη3Γ§. Αηί. Συνε^ειν

ηπΙο συναγειν Ιοοιιηι πίΙιβΓβ ηβφΐΐΐ. Ι.οοο συνέχοντος νε-

ΓΟ ιηοχ βΓΐ συγκξατοϊντος 3 ^αοεί ίαΌπι βΓ(. Οοη. ηαίιβϊ

Γοΐιιιη: εοη/(ιί>ΐ£εη{ε εί εοραΐαηίε. ν3ΐΐ3: εοιηροηεηίβ —

αοςβηίε — ςοη/ίκίιι§εη(ε -— ςρηίίηεηίε. ΙπΓγ3 ρ3§. 49·

1ια]ιΐ8 Ιοοϊ ϊΐεπιηι «ιβηιίηίΐ , ιίηάβ Ιιυο ΐΓαηϊΙαΙυηι ραίο

«υνεχοντος , Ιοοο συντι&εντο.;.

φιονό^ττοτε ] οίον έκτοτε, ϋ. ι. Ν. Μοχ, τί δε πάλιν εστί

το συμφίρον «κείνων; Ν. αάάίΐ 61Ϊ3Π1 Μ, I.

ιΐ δε λεγοιεν] εί έε λε'γομεν. Α. }·

χκΡχπες οι στωικοί] ωςπερ, ΙοβΟ χχ^άπεξ, Ν. Τονικών κι'-

ν>]3·ιν ιηεπΐ0Γ3ΐ εϋ&ιη Ρΐιίΐο ρ. 35· Β< β' Ι09· Γ· ν»11»

ιηερίε Γβ<3(1ΐ<1ΐΐ; τηοίιιιη εοηείηηηιη.

»ις το εΐ'σω αμα κινουμένων και εις το έξω και τ>;ν]] εις τον ε'/σω

α.μχ και ε<ς το" εζω κινουμένων, και τ^ν. ϋ. χ, εΐς το ίσια

σΖμχ και εί; το έξω κινουμε'ν>ιν. καϊ τ>)'ν. Α. I. δϊο βΐ Α.

2. 3· Γβ<1 αμα3 ίοοο σώμα.. Ιη γπ3γ^. ΑηΙ. ηοΐαίιιι-: έσω

σάίμχ.. Ν. νΐιϊοΓβ κινουμεν. Οαιη Α. 2. 3· οοηΓβηιΐΐ Οοη.

Ιηίηη/βοαί ραη'ίβΓ βχ&ίη[εοα! ιηονεηίαη. Υ311.
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χινουμενην, χχι την μεν ε'ις το εξω, μεγεθών χχι ποιοτήτων

«7Γ0Τίλεστ/κ>ιν είναι, την 5έ εις το εσω, ενώσεως χχι ονσίχς, 3°

έρωτητέον αυτούς, έιίει^η νχσχ χίνησις από τινός έστι 5υ-

νάμεως, τις η Ζΰνχμις α,Ζτη χαι έν τίνι ουσίωται; ε! μεν ου»

χζι η δύναμις (αυτή) υλη τίς εστί, τοΓς «υ'τοΓς πχλιν χοη-

ΰόμε&χ λόγο/ς " ει 5ε οΰχ' ιιλ^, ο&λλ' ενυλον" έτερον 5έ εστ<

το ενυλον ΐΤχξχ την υΚην' το γαρ μετέχον ΰλης, ενυλον

λέγεται" τί ποτε ε*ρα ε'οτ/ το* μετέγον της ΰλ»^, πότεςον

Ζλη χχι αΰτο ί? ά'ύλον; ε/ μεν ουν ΰλ>7, «"ως ενυλον χομ

οϋχ' υλ^; ε/' δε οΰχ' υλ>), «ύλον αρα' ε/ δί αϋλον, ου'

αωμχ. πχν γαρ ο'&φΛα ενυλον. ε/ δέ λέγοιεν, οτι τχ σω-

μχτχ Τςιχη §ιαστχτχ έστι, χα* η "ψυχή δε, δ/' ολου 8ιη-

χονσχ του σώματος, τοιχη ϊιχατχτή εστι, χχϊ δ/56 τούτο

πάντως χαι σώμα ' έξουμεν , οτι πχν μεν σωμχ τξιχη οιχ-

ατχτόν , οϋ πα,ν δέ τον τςιχη διζατχτόν σωμχ. χαι "/χα το

ποσόν χχι το ποιον, άσώμχτχ οντχ καθ'έαυτα, κατά συμ-

ΤΑΙ. 1. Ε ϋ Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ό V.

β/ς τό1 ε'/ο-ω] ιίς το χσω. Α. ι. 2. 3· Μοχ, τ/ς >} οΝίναμ/ς

«!>ν·^'. Ν. · ··

και τ/ν/ οι/'σ/ωτα/] και ε'ν τ/ν/ ουσίωτχι. Ό, ι. Α. I. ϊ. Οοη.

ν»ιι.

^ έΰναμις χ.ντη υλη τι'ς■•ιβτ/Τι} όΝίναμ/ς ως- υ'λ>) τ/ς 60Τ/. ϋ. I.

κ»τ>] Γοΐυπι οηιϊικαηΐ Α. ι. 2. Οοηο ίΐα: (^αοηϊβαι αυ-

Ιειη Ααβο νϊιΊηιε υλη ^ηβε/ίαιη είτ. να]]. ()αοίί _/? ί« υίΐ

νιαίΐτία ρ/>. Μοχ, ί'τεξόν εστι το ενυλον- Ν.

το" 7«? μετεχον ύλης"] της, οηιε »*λ))ς, ειΜϊι: ϋ. ι. ΑΙ) τί

γα§ 3/1 λεγ«τα/ οππίΐϊι Οοη. ει αηΐεα 1>ϊ$ αϋλαν Ιοοο

λον Ηβ,ίιβί:. "Ανι/λον, Ιοοο αϋλον, βχΐιϋίεΐ Μ. ι. 1>ί$.

παν γαξ σώμα] το γαξ> σωμοί. Ν. Μοχ λέ^οιμεν. Μ. I.

τξΐχ^ έιοοστατα] ν. ΡΙαίίΓοΙι. άβ ρΐαοίι. ρΗϋοΓορΗ. I, υ»

Οϊθ§. ί,ΆΚΙί. ρ. 2β?· β

έίο'λον έι^'κουσα] ίΓ ολου ί/^κουσχ. Ό. Ι- Α. }»

ττοίντως. και σώμα] ΙηΙε1Γ)£ε, εστίν,

οτι τνΖν μεν σωμα τξΐχ,ί] διαστατο'ν] Ροπε ροΓι ί<αστατίν (1ε·

Ιβϊϋΐη ύπχζχίΐ. Ό. I. Μοχ ϊϊίειη ρΓΟχίηιιπη σωμα εχ

οοιτβοΐϊοηε. Έστιν,. ροΛ διχστζ,τον, αά,άιί Ν- Μοχ

ΐάβιη : ο' το ττοσον, Ιοοο ο' το'ττος.. Πο/ον ϋουπι ςααίίΐα-

ίειη, ποσόν ηΗαπίίΐαίειη» υίπιιηφίβ ϊπΓγβ 1ια1>βί; ρ. 3?·

Οοη. Ιβ^ίΐ το ποσόν, Ιοοο ό το'ττος.. Κεοίε ! τό ποσόν,

Ιοοο ο' τόπος, ΙιαΙιεί εΐϊβπι Μ. ι. ν^Πα Ιΐίΐΐίβι ίοεια.

Ε 4
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βιβηκος εν όγκω ποσοντχι. οΰτως οΖν αχι τη φυχ,ί), κ«-&'

ίχνττ,ν μεν πςόςεστι το ηδ/α'στατον , κατα συμβεβηκος δέ"

τω, «ν ω «στ/, τρ/χϊ; δ/αστατω ό'ντι, συνθ-εωρείται και

χύτη τξίχη δ/αστατ)}. ετ/ , ττόΖν σωμχ ητοι ε£ω·3·εν κινείται

ί ενδοθεν" α'λλ' εί μεν 'εξω&εν, αψυχον εδτχι' ε'ι δέ εν-

δο·9·εν, εμφυχον. εί δέ σώμα ή "ψυχή, εί μεν έξωθεν Μνοΐτο,

χ-ψυχός εστίν ' ε'ι δέ ενδοΦεν, έμψυχος" άτοπον δέ , και

το άψυχον, χχι το έ'μψυχον, λέγε/ν τ>;ν ψυχ^'ν" ουκ ώ'ρα

σωμχ η ψυχή. ετι , η "ψυχή , «/ («εν τρέφεται , ιλτο ασω

μάτου τρέφεται" τά γαρ μχ$ήμχτχ τρέφει αυτήν" οΰδέν

3ΐ δέ σώμα οτιό «σωμα'του τρέφεται* ου'κ αρη σώμα >$ φυχη'.

Βενοαξχτης ούτω συνηγεν' ε! δέ μ>} τρέφεται 5 τταν δέ σώμα

ζωου τρέφεται, οΰ σωμχ η "ψυχή. και ταύτα μεν κοιν!}

ττρο? τταντας του'ς λέγοντας σωμχ εινχι την -ψυχην. ιδια. δέ

ττροί τους 8οξχζοντχς , αίμχ η πνενμχ εινχι την ψνχην,

ΤΑ». ΙΪΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΟΤ.

όντως βύν] Οοη. Ε//εη(ίαϋίεκ ίίαοιιε. Αο Π 1β§βΓΪΙ όντως»

3111 ούσκαδως. Μοχ, διαστατον. Α. 3·

έιαστατω οντι] διαστατον οντι. Ν. Ραιιΐΐο βηΐβ δέ το, Ιοοο

δέ τω. Μ. ι. Α. 3·

εν κινείται] ήτοι έ'ξωθεν κινείται, ϋ. I. Α. I. 2. Σώ

μα ι 3Πΐβ >)', »6βΓΐ Ν. Παν σώμα ΟΠΙΪΙΙΪΙ V»!!. .

ά'ψιιχον έσται ] α'ναγκαι'ως ά'ψυχον έσται. Ν. Μοχ ίείβΐη κι

νείται, ]οοο κινοϊτο, βο (Ιβίηαΐβ δε οιηίηϊΐ ϊηΙβΓ « βΐ έ'ν-

δοθεν.

** δέ ένδοθεν, έ'μψυχον] έ'σωθεν, Ιοοο έ'νδοθεν. Ιια ΟβΓίβ

ΓιιΓρΐοοΓ. Ροπβ εηαιη ρηοη Ιοοο Γυϊι έσωθεν, Ιοοο εν·

δοθέν. ΕνΒπυϊΐ θπΪγπ. Γ), ι.

εί μεν έξωθεν κινοϊτο] κινείται, Ιοοο κινοϊτο. Μ. I.

ύτοπον δέ και τό έμψι/χον και το αψιχον] άτοπον δέ και τ<}

αψυχον καϊ το έμψκχον. Ο. ι. Α. ι. 2. Οοηο Πηβ ΓβπΓα

Ιΐβ: ^βα" αηίτηαΐιηη άε αηίιηα ίίι'είΓβ, ίηεοηυεηϊεηι. λίΜ.

Αο/αηίιιιη ααίεηι βί βυβ ίηαηίιηαίατη , ./?ί>β αηυηαίωη άϊ-

ατε αηίιηατη.

βϋκ αρα σιϊμα ι{ ψυχ>)] η βΙίβΓί. Α. I. ΡοΛ ψνχ>) 3ΐ3<3ΐΐ; : ε?

μεν έξωθεν κινοϊτο, οΰκ έχει της κινήσεως δύνχμιν. Μ. I.

^Ιάεπι Γηοχ: α'ττο ασώματον.

βιιτω σνν^γεν] οΰ'τω συν»{γαγεν. Ό. ι. Μοχ, τταν δέ σω,αα

$ωου Τξε'φεται βΒΓαηί. Ν. 61 τοί/ς λέγοντας το* σώμα. Μ. I.

Α. 3.
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έτειί»; Του αίματος η του πνεύματος χωςιζομένου νεχροντχι

το ζωον, ούχ εκείνο ^ητέον, οπές τίνες των οϊομένων εϊναί

τι γεγραφηχασι λέγοντες" ουκούν, όταν μέρος άποζρυη του

αίματος, μέρος άπερςΰη της "ψυχής" χουφολογία γάρ το

τοιούτον ' έπι γάρ των όμοιομερων και το ύπολειπομενον μέοος

ταύτον έστι τω παντί' ύοωρ γουν, και το πολύ και το

βραχύ, ταΰτόν ' ομοίως καί άργυρος και χρυσός και πάντα,

ων τα μέρη ού οιαλάττει αλλήλων κατά την ούάχν' ούτως

ουν χχι το ύπολειπομενον αίμα, οαον αν η, ψυχή *οτ/ν,

*/7Γερ "ψυχή το αίμα. εκείνο ουν μάλλον ςητέον, οτι εί

τουτό έστι ψυχή, ού έξαιρουμένου $νησκει το ζωον, πάν

τως χχί το φλέγμα ψυχή έστι χαϊ αί χολαι αμφότεροι.

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ Α Ν 1 Μ Α η Τ.

επεώή τοΰ πνεύματος η τον χ'ίμχτος] ϊ—ειί>] δε τον χ'ίμχτος η

τοΰ πνεύμχτος. Α. I. 2. 5αιΐβΐιίιιε εί /ρϊτΐίκ. \&\\.

βϋκ εκείνο ξ>)τεον] οΰκοΰν εκείνο ςητΐον. Ό. I.

γεγραφη'κασ» λέγοντες· ουκ ονν ό'ταν με'^ος} γεγςχφχσι λέ

γοντες, οτι ό'ταν μέςος. Ό. ι. ΑηΙβ '/ε·γξχφηχχσι αάά'ιΐ

μέρος. Ν. Μ. ι. Α. 3· Ιάβιη ραιιΊΙο ροίι οταϊΐΐϊι μέςος.

Οίποξξυη τοΰ σώματος-] άποςρυγ\ τοΰ χ'ίμχτος. Α. ι. 2. 3· Ν.

Οοη. νβΐΐ. δϊο, ΐεά χποξξήει, Μ. ι. Ιάβιη οοηΐϊπυο

οιηϊΐΐϊΐ μέρος βΐ βχΐιίοβΐ χποοςύη. Ργο βο Ιιαίιβΐ χποςςύΊ)

Α. 3· β* απεςςύει Α. 2. Σώματος ίηβρίιιπι βΓί. Μοχ

βιίαιη νοςαβιαία , ΰπολειπόμενον χΊμχ , ςΙεΓεηάυηι Η. , 1.

' αίματος.

τό τοιοΰτον] το τοιοΰτο. Α. 2. Μ. ϊ.

επί γχρ των ο'^οιομίξων] (Ζοηο ΘΓββοβ βχΗϊΙίβΙ: Νααι ε*

τω όμογενε'ι. Μοχ τοΰ τταντο'ς Μ. ι. βΐ άεϊηιΐβ: καΙ

πολύ.

χχί το βςχχύτχτον. ομοίως] και το βςχχύ τχύτόν. ομοίως.

Ό. I. Ιη§εηι εί τηοάίοα· Οοη. Ει ιηηΐία εί ραιια/βτηα,

οππίΓο τχύτόν. ν»11. ,

φίλληλων κατ' ουσιαν] αλλήλων κατά1 τ>}ν ούσίχν. Ό. ι. 'Α. ϊ. 2.

Οοηπηιιο : οίίτω -;οΰν χχί. Ό. ι. Μοχ, ο'σον αν είη. Ν.

Μ. ι. Α. χ.

μχλλον λεκτε'ον] μάλλον ςητέον. Ό. τ. Α. Χ. 2.

ψυχ») ουκ έζχιρουμένου] ψυχη, ου εζαίξουμε'νοιι. Μ. Χ· ϋ. I.

Α. I. 2. 3· Ν. Οχ. Ομο/αΙΙαίο. Οοη. Υ*11,
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ίτϊοΐον γαρ αν τούτων εκλεότ^ , τέλος επάγει τίϊ ζω>?. ετ/ 3έ

και το ηπχο και ο εγκέφαλος κα< η καρλα κα/ ό στόμαχος

κα< οί νεφοοΐ κα/ τα έντερα κα/' α'λλα πολλά, τ/νος γαρ αν

του'των 6|α/ρεθεντος β« τε&νηξίται το ζωον ; άλλως τε , πολ

λά ί'στίν χνχψχ μεν, έμψυχα ως τα σελάχ/ι και μαλακία,

οίον σηττίχι κα< τευ-θ/δες κα/ όαμύλοι κα< πάντα τά ο'στρα-

^ ΤΑ». I Ε Ο Τ. I Τ ΛΝΙΜΑΟν.

βποΤον γαρ αν τούτων εκλε/πη ] οποίον γαρ τούτων έαν ε'κλε/πν).

£). ι. οποίον γαρ τούτων εαν λε/πν]. Ν. όποιον γαρ ιοίν

λειπη. Μ. I. γ«ρ τούτων ε'αν λε/πη. Α. 3· εκλΑιη, Ιοοο

ε'κλει'πϊ). Α. I. ϋε/εοεΓίί. Οοη.

Απάγει τω $ωω] ε'πα'γει τν) φ»^. Ό. ι. Α. I. 2. ε'πα'γει το>

£ωον. Α. 3· ν'ιίακ. Οοη. ναΐΐ. τν) ^ωί] ίη ηΐ3ΐ·£. Απι.

Μοχ εστί έε'. Μ. I. 61 !]π«ρ, Γβά βχ οοΓΓβοΐ. ήπαρ Ό. I.

Μοχ Ιοοοοί νεφροί 1\ζ\}βΙ ιιεΓνί ν&ΙΙ. βΐ έτερα, Ιοοο έντερα,

Μ. ι.

τίνος γαρ τούτων} τ/νος γαρ άν τούτων, ϋ. ι. (ξμοΙϊΒβΙ εηϊιη

εοηιτη αΒΙαίο, ρεηΗίί αηίιηαί. Οοη.

ού τε5ν^'ξεται] ού αΙιεΓι. Α. ι. 2. Ει ναΐΐ. ςνιί 5ΐ3 Παύει:

Ιιοηίιη βανίά,ειη ηιιοοιιηηηε αύΐαίο αηίιηαΐ αίοΙεύίίιΐΓ.

και μαλα'κια] και τα μαλα'κια. Α. ϊ. οϊς τα" σμύραινα και

μαλα'κια, οίον σάπιας και τει/9/ίες και σμύλοι. Ν. ΑηΓίΟΐ.

ΙιϊΓι. βηϊπιβί. I, 6. ΤΟ των μαλακίων γε'νος-, οϊον τενλΰες τε

και τεϊθοι και σ^π/αι. βαίβηυϊ ίη §1οΓΠ$ ΗΐρροοΓβί.

ρ. 84· μαλάκια ■ ούτω καλείται, ο σα των ε'νύορων άκανθαν

ούκ έχει. εΐ ρ. 95· σ(^'ΧΛ' οντβι καλείται, ο σα. Ιχθύων λε-

ίΤι'ίας ούκ έχει καϊ ζωοτοκεϊ. ΑπΓιοΙ. ΙιϊΓι. αηϊαια]. III, ι.

καλείται οέ σε'λαχος, ο άν άπουν όν και βραγχ/α έχον ^ωο-

τόκον ή.

♦■ειΛ/οε.;] 3ηΐβ ηοο ΐΓβί ΓεΓβ ΙϊΐΐβΓββ ΓαΓβε. Ό. ι.

σμύροι] σμύλοι. Μ. I. Ό.Ι. Α. I. 2. 3· 5ιηγΙί. V»!!. Αΐ-

φΐβ ίιβ ρβηΐΐο αηΐβ ειΪ3ηα ηοΐ3νϊ εχ Ν. σμύραινοι, ι&-

εϊιβ ίηίαΐΐι Οχ. λΊαΌ ΗβΓγοη. ϊη μύραινβς, ιιΙ>ϊ εΐϊβαι

ηοΐΕίπΓ μύρος. ΑτίΓιοΐ. ΙιϊΓι. βηΐπΐ3ΐ. V, ίο. «ΙϊΓοππιβη

ηοίαΐ ϊηΐβΓ σ^ύρος βΐ σαύραινα. υίτυπΊ^αε Ι3ΐηεη ^εηαϊ

ίηΙεΓ <Γελα'χ>ι ΓεΡβΓί. Σμύλους ρηΐο εΓΙε βοϊ, ηηο$ Ορ-

ρίαη. Ηβΐϊβηΐ. I, 130. μύλου.; βρρβΗαι. \]ι οηϊηι βΓΐ μΰ-

ρος, μύςαινα, ει σμύρος, σμύραινα, Ίϊα. ογ6(1ο μύλος βΐ σμύ-

λος. ΑΐΗβηββη$ ηιυϋο μύλος, ηιθ(1ο μύλλος εχηϊΐιεί Ιϊό.

III. ρ. Ιΐ8· VII. ρ. 3*ί· Οοηο Ηϊο Γείϊηιιϊι 6Γ3εοηηι

οσμυλοι, α^ηοά^ ηιαΐβίο ί3πιβη βοοεηία, ρτοοο. ΕΛ 3α-

Ιβιη Ρο1γροΓΜ)η Γρεςϊεδ, α^ααε βΐ οζχινχ ει ό'^ολις 3ρρβ1-

Ι&ϊατ.
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Ηούεομα και άπαλόοτςακα , ως ο! κάςαβοι και καρκίνοι ιού

αστακοί, ει τοίνυν εστίν εμφηχα μεν ι αναιμα ίε, δηλον,

ώς ονκ εστίν αίμα η ψι»χ>). πξος Ιε τους λέγοντας , ΰδωρ

είναι την ψνγχν, οτι το ι/ίωρ ζωογονούν φαίνεται πάντα,

και %ωξϊς ν&ατος βιοτενειν άοΰνατον, *ολλ« τα άντιπί-

πτοντα. ουδέ γάς τςοφης %ωρ/ς οίον τε ζγν' "φυγ/,ν αοχ

και τας τ§οφάς πάσας χ&&' έκαστψ ξΐρέοΜ κατ αύτούς.

ΤΑΚ. ΙΚΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΗΑΟΤ.

Ιβίατ. ΑήΓίοΐ. ΗϊΓι. αηϊπιβΚ IV, ι. Ροΐΐυχ Π. ρ. 191.

ΗοΓ^οΗ. ϊπ οσμνλια. Αρυώ Ορρϊβη. Η&ΙϊειΗ. I, 307. ?ιο.

1β§ίΐϋΓ οσμύλος, οαιη ϊηΙβΓρΓβίαΐϊοηβ μοσχ/τ^ς. Όσμύ.

λος ΗαΙ)βΐ ειίαιη Αβϋβη. ΗϊΓι. αηΐιηαΐ. Ηβ. V. εβρ. 44·

IX, 45· &<1 ψιενα Ιοοαπι νί<1β 3ππη3(1\'βΓί1οηβιη βηιεΙίΐϊΓ-

ίϊηιϊ $εηηεί<1βπ. ΡοΓίβηοπ Ιοοο !ηνεηί εΐΐαπι ίη (ΙΙοεϋ-

οβ Αυ^ιιΓιβηο σμύλους Ιοοο οσμύλους. Ιη ΐηιίίεβ εαρϊΐϊβ

ϊαιηβη βΓΐ οσμύλων ΐΐ>ϊ<1βπι. Κβοίε βιιίβηι Ιιοο §εηυχ ϊη-

ιβΓ αναιμα ΓβΓβπαΓ. Ιη νβΓίΐοηβ Ιαιίηα βΓ3ΐ ιιιιιγϊ, ψιοά

ΟχοηΊεηΓίδ εςίαοτ οοΓΓβχβΓδί; ιηΗΓαβηαε. Ιρίε ο/ιηγίί

Γεπρίί.

οΐπχλόστ^ακα ] α'τταλόσαξκα. Α. I. 2.

και ο'ι καρκίνοι] και καρκίνοι. Α. ι. 2. £. Ο. I. Αστακού

πιεηιίηϊΐ: Αη&αι. πϊίε. αηϊπιβί. IV, 3. ΓβΓβΓίςϋβ ίηΐβΓ

μαλακόστρακα, ριτο ςυο ΝβιηεΠαβ Γοΐεΐ ϋίεβιε απαλά.

στξακα. ν. ρ. Ι8· Και αστακοί οιηίΐΐϊΐ Μ. I.

ιι τοι'νι/ν εστίν εμψνχχ] ει τοίνυν εστίν ε'μψνχχ. Τ), ι.

δ^λον ως ουκ] ως βββΓί. ϋ. ι. Ηϊο ετι>ο ϋιπϊ είΐ ίίΓρυίβ-

ΐίοηϊϊ εοηΙΓβ εο5 , (ριϊ βχΐΓιϊπΐ3ηΙ , 3ηίηΐ3ηι βΓΓβ Γαη^ιιϊ-

ηεχη. 0οηϋΓ3 εοβ νετο, ςιαϊ β3πι πνιϋμα. Γειι α'ερα άϊ-

οηηϊ; ηοη 3ε1εο οορϊοΓβ «ΙΊΓριαΐβνϊΕ , ςικχΐ Μ ΐϊ&άοιη ίεΓβ

3Γ§ιιηιβηΐ:ϊ« ι·Γιιΐ3ΐί ροίΓυηί. Τγ3πΓιΙ εΓ#ο Λβιίιη αά

β08, (}μί 3φ33ηι οτβάαηί εΗε αηιηιαηι. Νϊηϊΐο ιηϊηιιχ

ϊαιηβη ηίε ίη Ληε φΐ3ε(ΐ3ΐη ΓιιΙηϊίη οοηίΓα βοβ, ηυϊ 3ηϊ-

ΙΠ3Π1 ορϊηδηΙιΐΓ ΤΓϊΐνμα ανϋ α'^ςα.

ζωογονούν φα<νίτ«ι] ^ωογονίΤν φαινϊταί. Ο. χ. (^α/νίτα» ζωο

γονούν. Ν.

κ'όΜνατον, πολλά ] α'5ΰνα>τον·. ττοτε πολλοί. Ν. Η3ΐΐ(1 άαΜβ

Ιϊε ίΙΊΓΐϊη^αεηάαηι : α'έψατο'ν ποτέ · πολλοί.

~ξ°Φ"<Κ Χ«ξ'; οϊο'ντε $?ίν} %ωξ*ς τςοφϊΐς ζ^ν οΐόντε. Ό. I. Α. 2.

τροφές χωξίς $ν[ν οίον τε. Α. I.
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εΧείΤα πΌλλα των ζωων έστι μη πίνονται , ως Ιπί τηων αετών

ίστόρηται. και πέρδιζ δέ δύναται ζψ> χωρίς του πίνειν.

&ιατί μάλλον το υδωρ ~φυΧ$ > κα' Ρ*! °' *Ίρ 5 ββιτκ

7«ο χοη επιπολύ δυνατόν άποσχέα&αι ' του δέ αναπνε/ν τον

αεροβ , βυ'ίέ το βραχύτατον ' αλλ ούδέ ο άηρ "ψυχή. πολλχ

Ι/ας έστι, ζωντα μεν, μη άναπνέοντα δέ τον άερα, ως τα

ιντομα πάντα , οϊον μέλιτται και σφήκες και μύρμηκες , και

τα αναιμα , και των θαλασσίων τα πολλά , και ποίντα , οσα

ουκ έχει πνεύμονα, ουδέν γαρ, μη έχον πνεύμονα, άναπνεΐ

τον άέρα' και αντιστρέφει, ουδέν, μη ανάπνεαν τον αέρα,

πνεύμονα εχει. έπειδη δέ και Κλεάνθους του στωϊ'χου και

Χρυσίππου φέρονται λόγο/ τίνες, ουκ ευκαταφρόνητοι, εκ-

ΦετεΌν και τούτων τάς Χύσεις, ως έπέλυσαν οί από Πλοί-

τωνος. 6 Κλεάνθης τοκνδε πλέκει συλλογισμόν. οΰ μόνον,

φησΐν, όμοιοι τοις γονευσ* γινόμε&α κατά το σωμα, άλλα

Υ Α Κ. ΙΪΟΤ, ΕΤ ΑΝ1ΜΑΒΤ.

(πει τά ττολλκ] έπειτα πολλοί. Ό. ι. Α. I. 2. 3· ΙΓίικΙ νϊηο-

ίυτη. ΑπΓίοΙ. Ιιΐίί. βηϊιηβΐ. VIII, 3· '*τι £ε των οςν&Μν

γένος πχν μεν ο'λιγο7Γοτον · οί ίε γαμψωνυχες και «ποτό»

•πχμπχν.

πίςδιζ δε έιίναται] 5ε αβείΐ. Ό. I.

χωξίς του π/νειν] χωξις τοϋ πιεΐν. Α. I. 2. Μοχ ροΓί υδωρ

άβεΐι ψυχ>ί· Ν.

και οϋχ ο' χης"] και μη ο χήξ. Ό. I. Α. ι. 2. Μοχ (ΙίΓΐϊη-

£ΐιιιηΙ ΐΐα : ουνχτόν αποδέχεσαι · τον δε α'ναπνεΤν.

«λλ' ονδε ο' βοΐξ ] ο' 3ββΓΐ. Μ. I.

^ωντα μεν μη χνχπνίοντχ ] $ωων τα μεΝ» μ;) χνχπνέοντχ. Α. I.

ο?ον μελίΤτα] οίον μέλιττχι. Ό. I. Α. I. 2. 3· Ν. Μ. I.

και των θαλάσσιων] και αΙ>βΓ[. Α. 2.

ττάνθ' οσα] πάντα οσα. ϋ. ι. Α. I. 2. 3· ¥· Μ. I.

«ντιστρ/φει] χντεπιστξέφει. Α. 2. Οοηο Ιιίο ςιιββείπιη

ίΓ3η$ροΓιιίΐ. Μοχ,φοίΊ; ε'πεώή, άββΐΐ ϋ. Ν. ΑΙ} επεώη

Οοη. ϊηοϊρίΐ 1ϊ1)Γί 2. 03ρ. 2. Ιηϋεχ: ΚεοϊΐβπίϋΓ 3Γ£υ-

ιηβηΐ3 Γπηυΐαΐα ΟββηΐΚϊε 61 (ΙΗΓνΠρρί , βηϊιηαιη εΓΓβ

οοΓρικ, ηυαε εΐϊαιη ΓοΙνυηΙυΓ.

βκτεθεον] ε'κ^τε'ον. Ν. 61 ηιοχ, απέλυσαν. Ιίΐεπι βΐ Μ. ι.

(£ιια! ( ϊ. ε. ας ) Ρΐαίοηίπ αΗαΙβηιηί. ν&\\.

βί από1 πλα'τωνος] βηΐβ πλα'τωνος τοάβιχιιάαιη 3<1 ϊβτΐϊυιη

3Πϊε Ηοο ΓοΠιαιη ΐη Οοιί. Ό. I. Νβιη Γοΐίβ (ΙιίΓυΐα Γυηΐ.

το;ς γονεϋο-ί γινόμενα] τοις γον. γίγνο'μεθα. Ό. ι. νϊϋοΓε,

γενόμενα. Α. 3.
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κα< κατά τγ,ν ψυχ^ν, τοΓ? πά^εσι, τοις ταΓς δ/α-

θέσεσ/' σώματος δέ> το ομοιον αχι το ανόμοιον, ου'χ/1 δβ

ασωμάτου ' σώμα αρα ^ ψυχή. άλλα πρώτον μεν ι λ των

«"π·/ μέρους τχ καθόλου ου συγκατασκευαζετ*/. προς τούτω ίϊ

δέ κα/' το', ου'χϊ δε ασωμάτου , -ψεΣΰο'ς έστ/. λέγομεν γαρ άρ/-

■δμους ομοίους εινα/, ών α/ πλευρά* ανάλογο/ ε/σ/ν, ώς τον

ε£ κα< τον ε/κοσ<τε'σσαρα. πλευρά γάρ του ε£ ο' δυ'ο κα<

ο' τρ<α ' του δε ε/κοσ·<τέα·σαρα ο τέσσαρα κα/' ο' ε£. άναλογ<άν

δέ εχε/ τά μεν δυο πρβ? τα* τέσσαρα , τά δέ τρ/α προς τχ

ε£. έν δ<πλασ<Όν/ γαρ λο'γω -5-εωρεΓτα/. τά γάρ τέσσαρα τών

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

το7ς ή'3-εσι] τοις εθεσι. Οχ.

«ο των ε'ττί με'ροις] εκ των ε'πι μέρους. Μ. I. Α. I. 1. 3·

Ό. ι. Ν. Οχ.

•ύ σνγκατασκενοί^εται ] οΰ ίη (2ο<Ι. Ώ. ι. ίηΓβΓίυιη , Γβ<1 βΐ»

βαοΐβιη ιη3ηα. Οαιίΐΐϊΐ Ν. βΐ Μ. I. ΟιηίΓΓϋΐη βίΤρ,

ηοΐαίιΐΓ βΐίβιη ίη πιατί}. ΑηΙ. Ου 1). ]. »άά'ι ει οιηίιιϊ

ροΙβΓί. 8ϊ οσιϊΐΙβΙαΓ, Ιβοηβ ηοΐΒΐιιτ 6γγογ βΟΓυηι , ^υί

Ϊ13. ΒΓβΐιιιιβηίΒηιιΐΓ : Γιη βοΙοΙηΙιιγ, πίδπίΓβΓίβ 3Γ£ιιιιπΙιιγ.

νβπΐϊΐιτϊβ βηίαι ε'κ των επί με'ρους τχ. καθο'λου οιί σνγκα·

τασκευα'^εται. ΑΙ) άλλα πρώτον αά ψεϋδο'ς εστί ν^Π. Γβώ-

(ΙΐεΙίε: 5εά Ηοΰ/αΙ/ιιιη ε/ί. Εγ§ο ιπυΐία οιηίΠϋ.

δε και το* ονχι δε ασωμάτου σώμχ άρα >) ψυχ>] · αλλά πρώτον

μεν ε'κ των ε'πι με'ρους τα1 καθόλου σνγκατασκενά^εται. προς

τούτω δε και το ούχϊ δε άσωμάτον ψενδο'ς εστι. λεγομεν

γαρ αριθμούς] δε και τβ^ οΰχϊ δε ασωμάτου, ψεΰδο'ς εστι.

λε'γομεν γάρ αριθμούς. Ό. ι. Α. ι.ϊ. 3· Οχ. Μ. I. Οιηίΐ-

ίίΐ ίίΐα επαηι , Γβά, Ιοοο Γβοιιηά'ί δέ, νίΐίοΓβ ηβΙ>βΙ 4»'. Ν.

Τβαιβτβ βΓβο εΐϋο νβι-Γιΐϊ Γβρβίίιί ΓαπΙ ίη Αηΐ.

ως τον εζ] ως και τον ες, ϋ. I.

7τλευραι γάο τον εζ και ο δύο καϊ ο' τοεΤς · τοΰ και ίΐκοσιτε'τ-

σαοα ο' τε'σσαοα] πλευρά γάρ τον εζ ο' δύο και τρ/α · τον δί

είκοσιτεσσαρα ο' τε'σσαρα. Ε). Χ. δβε! σι ίη είκοσιτετ-

σαρα ίηΓβΠηιη. Πλενρά γάρ τον έζ ο' δύο και ο' τρεις· τον

δε ε/κοσιτεσσαρα ο' τέσσαρα. Α. I. δίο, Γθίΐ 5η Κηβ ο' τέσ

σαρες. Α. 2. ί,οοο τον και, ΚαοβΙ τον δε'. Ν. «λενραΐ

βΐ τον δε'. ν«.υ.

τά μεν δύο ] ο' δύο. Ν. βΐ ιηοχ Ιάεχη , και 6 τρ/α , Ιοοο τα

δε' τρια. Ιπίβΐΐίββ, α'ριθμο'ς. ϋοηΐΐηιιο, προ'ς το'ν «ξ.

Ιείβηι.

«ν ίιττλασι'ονι ] εν διττλασιΌν. Α. 2. Νοη ιηβίβί
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Βίο δίττλϋίσ/ον* κχι τχ εζ των τοίχ ' άσωμχτοι 5έ οί χοι&μοί.

χχι βγ/ιμχτχ 5έ σγ/ιμχσιν όμοια εστίν, οσχ τχς τε γωνίας

Ί'σχς κα/' τας ττερ/1 τας <σ«; γων/ας ττλευραΐς ανίβλο-

γον' το δέ σγβμχ κα/ αυ'το/' χσωμχτον όμολογουσιν είναι.

«τ/, ως του ποσού ίδιόν έστι το /σον και άνισον, ουτω κα<

του ποιον το ομοιον κα/ το χνόμοιον ' χσώμχτον οέ >ί ποίοτης.

ίΰτιν χηχ χχι χσώμχτον χσωμχτω ομοιον. εη φησίν' οΰοεν

ίσωμχτον συμπάσχει σωμχτι, οϋίέ χσωμχτω σωμχ , άλλα

νωμχ αωμχτι' συμπάσχει οε ή ψ»χ>} τω σωμχτι νοσουντι

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ. £Τ ΑΝΙΜΑΟΤ.

και τα εξ Των Τξιών] και τα εξ των Τξία. Α. I. Ό. ϊ. 5βεΙ ϊη

Ιιοο τ^ι'α βχ οοιτεοΐΐοηε , ουιη &ηΐβα εΓΓεί τ^ιων. Μοχ,

τα σχημχτχ δέ , οιηϊΓΓο και'. Ν.

ϊσας γων/ας] γων/α; 'Ίσχ. Μ. I.

χα* αυτοί ασωματον] και ούτοι χσώμκτον. Ό. I. Α. 3· κα'

αϋτο χσώμχτον και αιίτοι ο'μολογ. Ν. Αΰτοι νβΐ ούτοι Γβ-

ίβηιΐΓ &ά Οΐββηΐΐιηιη ει ΓβΠηαοβ, ηυΐ ϊΐα 3ηϊπΐ8ΐη α"ϊχε-

πιηΐ οοΓραί. Οοη. ΙιβοεΙ: Ηί. \ά\\. ίρβ. Μοχ, το' ίσον

βχ οοιτεοΐ. Αηιεα "σον. ϋ. χ.

και το α'νομοιον] το αϋβΓί. Ό. I. Ραοΐΐο ΕΠίβ «ΙββΛ οιίτω.

Μ. ι.

"ΠΌιοτης. εστίν α^α και αΌ"ω'|ΐιατον ] ποιότης εστίν, άρα και

οίσωμχταν. Ό. I. και ίοίαπι οιηιΐΐα Α. ι. Οοη. ΓεοΜϊ-

«ϊϊΐ : Εγ^ο εί ίηΰ0Γ])0Γειΐ7η εοΓροΓβο βιπίΐε ε( άί/βιηίΐε ρ/(.

ίτ< φΐ]σϊν] ροΓί έ'τι οΓβϋο <1β1ε1ϋπι είΤβ οέ. Ό. ι. 5εα! Οχ.

βιΐκϋΐ: ετ« έε ο' κλεα'ν5>)ς φησίν. Ει : έτι όε' φ>;σ<ν ο' κλε-

, άνθης · οιίέεν χσώμ<. Ν. ο' κλεα'νθ^ς ρβΓ Γβ ίηΙεΙΗ^ίΐιΐΓ.

ί ΙΗιιά ςαοηνε α/ιιηί. να]].

*>ύδε χσωμοίτι* σώμα] οϋοε χσωμάτω συμπάσχει σωμχ. Ν.

*έλλα σωμχ σωμχτι ] Ηα,βο ροΓί «.σωμάτια σϊάμα. βοΓιιηΙ:. ΐ). I .

Α. 1.2. Οοη. ν'βΙΙ. ΟοηίΓα Ε11β1>οάϊα« ϊη τεΓΓιοηε οηιϊΐ-

ίίΐ ονέε ·α'ο-ωμα'τω σωμχ.. ΕΓ|ΐιϊα'εηι ηενιΐΓίαπι ηοΓητη

οιηϊΐίβηάιιπι εΓΓβ εβηΓβο. Νοη οιτηΐιβηάιιιη εΓι οΰδε

ασωμάτια σωμχ, ηνιοά «ΙϊΓβΠβ ϊη α)'βιιη(ίοηε εΓϋ, και τά

ο·ωμα τ>{ ψνχι} — ωχςόν. Νοη οιηϊΐΐεηίίαπι εΓι αλλα ιτώ-

μχ σωμικτι, ψιοά ιηοχ άααβ ρΛΠβϊ 'λημμχτος, Γειι άιιο

λήμματα ηαβπιΟΓαηΙιΐΓ ίη ΛΪ8 νεΓίιϊβ, τον ετεςον των λ>;μ-

(αα'των. ΑΙΐβΓΑ ρ3Γϊ λήμματος εΓι , οι/έεν χσωμχτον —

σωμχ · α!ΐ6Γ3 , αλλα σωμχ. σωμχτι. ΡπΟΓ ρβΓΪ Ιοία ΓαΙΓβ,

«ΙϊοϊΐυΓ α ΝβΓΠβΓιο , ροΓίβΓίοΓ ρΐ'ο νεΓΟ. ΙιαΙιείϋΓ. Α1[β-

γιιπι βϋΐεηι ηιβηιϋπιιη ρήοπί ραπϊϊ ϊη Γερείϊΐΐοηβ Νβ-

ιηβϋαβ
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και τεμνομένω, κα/' το οωμχ ψυχή" α'ισχυνομένης γηηι,

ίρυθρον γίνεται, και φοβούμενης, ωχοόν ' ρωμχ άρα η ψυχή.

'ίση δε το έτερον των λημμάτων -ψευδός, κατα ιτςόςλήψη

αείμενον, το λεγον, οϋδεν χσωμχτον αωμχτι συμπάσχει, τι

γαρ, ει |Μθ'ν>) τη ψνχ»} τούτο ιτροςίοτ/ν; ωςπές τις ει λίγοι,

οΰδεν ζωον τψ άνω γενυν αινεΐ' ό 5έ κροκόίε/λος την αν«α

γενιιν κη/δΓ* ου ζωον αρα ό κροκο'5ε<λος. ψευδής γαρ ίΌτιν 54

>) ποότκας κα< «νταυθα , κατα πξόςληψιν , ή λέγουσχ , ούδίν

ΤΑΚ. 1ΕΟΪ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

ηιείιυϊ οπιίίϊί, ηϊιηΐπιιη ονίε ασώματα σωμα, ψιοά βχ

ρΓίοι-ΐ πιειηΙίΓΟ ϊηίεΙΗ^ίΐιΐΓ ούίεν άσώματον συμπάσχει

σώματι. Ακρε ϊάβο ίΌπβΠβ εΐιαιη οπιίίϊί Ε11εΙ>οάϊα$.

Μοχ, α'ισχυναμένης γαρ ε'ρυθρο'ν. Ν.

ϊ'στι έέ1 το έτερον ] εστί καί το έτερον. Ο. ι. Μοχ λ)}(χ.-

μένων, Ιοοο λημμάτων. Μ. I.

7Γρο'ςλΐ]ψιν κει'μενον^ ττρο'ςληψιν ε'γκβ<(χενον. Ο. I. -ττ^οςλ)]-

ψιν συγκει^ενον. Μ. ι. Α. ι. 2. 3· Ν. ΤΐΊ3 ίΓία βοώβηι

ΓεοΙειιηΙ, σιτ/κε/μενον ιβπιβη ρΓΟοαηϋαιη νϊάεΐυιτ. νβ-

τιιιη (1ε νοοίΐΐίνιΐο ττςο'ςλίίψιν <1ιιΙ)ίΐο. Ιη αΊβΙεοΐ'ιείϊ ρ3Γ-

16$ [γ]\οφΐΐΏΪ ηαεηιοΙτβηΐιΐΓ λήμμα., πξόςληψις , επιφοςά.

ν. Ό\ο§. ί,&ζτΐ. ρ. 264· Αίςυϊ νοαα1)ΐιΐ3, οιίίεν ασώματοι

σώμα.Τί συμπάσχει , ηοη Γϋπϋ πςόςλ-ή^ις, ΓεΛ λ74μμα, Ιΐεαϊ

ηεο ρΓθχΪΕΠ3, ούδεν £ωον τψ άνω γε'νι/ν κ<νεΓ. Οοη]ίείο

βΓ£ο 7τρο'λ!)ψίν. Εγ£;ο ιποχ εΐΪ3ΐη ιηβΗιη πξόληψιν εΕ

■πςολαμβάνει. ΑΐΙβιηβη 7Γ^ο';λι;ψι4 βΐ -ττροςλχμ,εα'νειν »1β-

Γβηάϊ ροΐεΓΐ ηοο ΓεηΓα , ιιΐ Ιίι αΐίίμιϊ Λ ε'ν τω λήμμχτι βΓΓιι-

πιβΓε, οοιηρΓεΙιεικΙεΓβ, Ι3ΐΐί]ΐΐ3πι ο'^ολογοΰμενον, ευιχι

ί3ΐηεη 3υΐ (ΙηΙιϊπιη , αιιΐ ΓβΙίΊπτι Πι. ΑιϊΓιοϊ. ιΐβ ΓβρΓβ-

ΙιβηΓ. δορΗίίϋ. I, 4· Η, 5· Ηοο ΓβΙΙβχ Γ}·11ο§ϊΓιηοι·υπι £8-

ηιΐ8 βρρείΐβΐ, παρά. το* ε'ν αζχη λαμβάνειν βΐ τταρά το αίτε7»

σθαι καϊ λαμβάνειν το ε'ν κρχη· Κκτά 7τρο'ςλ>)ψιν κει'μενον

οιηΐΐΐϊΐ· Οοη. εοΓΜη, α,ααβ βΓΓαηιιιηιαΓ, αΐίεπίΐπ /αΐ-

/ιιτη β/ϊ, ίία αβΊιιηρίϊοιή αάΙιαβΓβηί. Υ&Η·

σώματι συμπάσχει ] σώματι συμττάσχΐιν. Α. 2.

ωςττές τις ε'ι λε'γοι] ωςπερ ε/ τις Αε'γοι. Οχ. Αΐ(]ϋε 1(3 13-

οϊΐβ Ιιοο πΐΗΐβνϊΐ:, «ΐ ρΙεΓαΐΏ^πβ Γοΐβΐ ΓβεβΓε. Ιΐ3 1ΐ3ΐ>εί

βιΪΒΐη Ν. 1(1 Γβηβ β[ ΓλοϊΙϊιιχ βι ιιΠΐ3ΐϊυ$ εΓι. ^οηο :

Ί'αηηιιατη β αιιΐ! άϊααΐ.

ο όε κροκο'οειλος, υίηιιβ 3(1 τον αυτόν $έ τρο'ττον] αΐιίαηΐ.

Μ. ι. δεΛ ροή οταν λε'γ») 8<1<ϋΐ: και ε'ντανθ* κ«τ« 7Γρο'ς-

λ>ίψιν 3^, ΐξο'ττον, και ο'ταν έε λίγη. Μ. I.



«ο ΝΕΜΕΣΙΟΤ

ζωον τη*ν ανω γΙνυν κινεί, ιδού γαρ ο κροκόδειλος κ» ζωόν

^<ττ/ κ«/ την ανω γένυν κινεί! τον αυτόν οέ τρόπον , κα<

όταν λί7|1> |«>)δίν χσωμχτον σωμχτι σνμπχσχειν. ποοςΚχμ-

βχνει γαρ το ζητούμενον τη χποφχσβι. »Ί δε τις ύπό$οη·Λ

αληθές ε/να/, το, μηδέν χσωμχτον σωμχτι συμπ&σγ^ειν ' χ'λλχ

το έπχγόμενον οιίκ εστίν όικολογοιίμενον, οτι συμπχσχει ή

■ψυχή νοαόυντι και τεμνόμενα τω σωμχτι. χμφιβχλλετχι

γαρ , ει'τε τοχ σώμα μόνον εΌτι το' αλγουν , λχβον πχοχ της

■ψι>Χ>!? την χ'ίσ&ησιν , χύτη δε μένει χπχ$ης » ίί'τε και συναλ-

γεΓ τω σωμχτι ' και κρατεί" μάλλον τταρα τοΓς ένδοξοτέξοις

ΤΑΚ. ΙΙΟΤ. ΕΤ ΑΚΙΜΑΟΤ.

«ν $ίον αξκ 3<1 ρΓοχϊπιιιιη γε'νυν κινεί] αΜαηΐ. Ν. ϋβ Ογο-

οοϋίΐο εαιίειη ηοιαηΐ ΗβΓοάοΙ. II, 63· ΑπΓίοΐ. ΗϊΓι. αηϊ-

ναάΐ. I, ιι. III, γ.

ψενδης γαρ — η λέγουσα] Ε/ϊ ϊ§ίία? /αϊ/α ρηροβίίο, βεαί

Λαβε, ^καβ «ί· ν«11. Ποότασις βΓΐ Μα/ΟΓ, III νοοβπΐ.

Ι^βιίπβ ρΓοροβίϊο.

και £αίον και την] και £ωόν ε'στι και την, ϋ. ι. Οοπ. ναΐΐ.

Ρηακ καΐ οιηϊιΐίι Α. 3·

τίξοςλχμβοίνει — α'ττοφκσει] Α//αιηίίΐίΓ εηϊιη ε&ίιιτη, άβ

</μο σααβπΉΐΓ, ϊη αΒηεβαΐίοηβ. Υα\\. κατα'φασις βΐ <ντό·

φασις ϊια Γαπβ ορροπυπίιΐΓ, υΐ ϊΓΐβ ΓιΙ α/βηηαίίο^ Ιι&εο

ηε§αΙίο. ΑηΓίοΐ. 3<1 Νϊεοιη3οΗ. VI, 2. Αεεειίΐΐ, (ρο<Ι

Ηϊε Γβπηο εΛ (1ε εηυηεϊαιϊοηε ηβ^βηϋε. Τβπιεα Ιιίο

«ττόφασις Παιρίϊείΐεΐ' , «ηιιηάαίιιιη , ε//α{αιη, ρνοροβίΐο

τκάάϊ ροΐεή. δβερεηυιηείΌ εηϊιη απόφασις εΓι Γεηίβη-

ΐία ει εΡΓιΐιιιη ]ικ1ΐεί$ , Γαρϊεηιΐχ , »1>$^αε ιιΐΐα η8£3ΐϊοηϊ$

ηοΐΐοηε.

ίπο^οίτο α'ληϊες είναι] ι5πό3οιτο α'λη^η ε/ναι. ϋ. ι. ΰπό^οιτο

Ιιαίιβΐ εΐϊΐηι Α. ι. Ν. Βοϊτο βίΐ Ιοεο θεΐτο. Εχβιυρί» Ιια-

}ϋ$ Γοππίΐε Ιαικίβνΐι ΡϊΓοΗβπι$ αά ΘΓαπιιη.^νεΙΙεΓί ρ. 227.

ΙηΙβΓ αϋα, π^αθαιτο. ΡΙμΓα 6)ϋ«ιηοάί ϊπνεηί ϊη Οοι1(3.

το ϊ7ταγο'^Γνον] Η. 1. (ϋοίΐϋΓ && αβΊιτηίϊοηβ. ΚΥΛλ ΓεΓε <1ί-

οΪΙιιγ <1ε αοηαία/ιοηβ /γίίο^ϊ/ιηί.

νοσοΰντι και τίμνομίνια τω βτ«μ«τι] νοσοϊντ» τω σώματι και

Τϊ^νο^Γνω. ϋ. ι.

ί'/τε σωμα μόνον εττί το α'λγουν λα)3ον] ε'στι, Ιοεο ϊΐτ/. Μ. ι.

Α. 3· ϊϊτϊ το σώ,αα μο'νον εστί το1 α'λγοϋν λα/3ων (βο) ϋ. I.

ι'/τε τά σωμα μόνον ί'στϊ το( α'λγονν, λαβόν. Α. I. Ν. 5ίθ,

οιηίΓΓο μόνον. Α. 2. Μοχ , *2τη έε μένει. Ν. Α. }.
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το νξότερον ' ου δει εκ των χμφιβχλΧομίνων συνάγιιν

τους συλλογισμούς , αλλ' έκ των ομολογουμενων. εκ τε-

ξΐουσίχς δε δείχνυτχι , χαί τινχ χσωμχτχ συμπάσχοντχ τοις

βάμχσα. αϊ ποιότητες γουν, ασώματοι ουσχι, πχσχόντων

των σωμάτων αχί χϋτχϊ συμπχσχουσιν , εν τε τη φθορά!

ν.χι τη γενέσει σννχλλοιούμενχι τω σώμχτι. Χρύσιππος δέ

φησιν, (ότι) ό θάνατος εστι χωρισμός ψυχής χπό σώμχ-

τος ' ύύδεν δε χσώμοίτον χττό σωμχτος χωςίζετχι ' ούδ« γάζ

εφχπτετχι σωμχτος άαωμχτον ' η δέ ψυχή χαι έφχ'πτετχΐ

χχι χωρίζεται το3 σωμχτος ' σωμχ χρ» η ψυχή. τούτων

το μεν, τον θάνατον χωρισμόν είνχι ψυχής οίπό σώματος,

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

αύ' δει ο*γ] οΰίίίς ϊ'κ των άμψιβα'λλομένων συνάγει. Ν.

ϊ'κ περιουσίας δεδείχνυται ] Εκ περιουσίας ίί' ίη'κνυται. Ό. I.

Α. ι. 2. Οχ. Ρβαΐΐο αηΐε ομολογημάτων ; Ιοεο ο«ολογου-

μενων. Μ. Τ.

τοΤς σώμασι συμπάσχοντα. ] συμπάσχοντα ΤοΊς σώμασιν. Ό. ι,

Α. ΚΙ, 3· Ν, Μοχ, συμπασχόντων των. Α. 3'

και αύται συμπάσχουσιν"] καΐ αύται συμπάσχουνιν. Ο. ι. Α. 3·

και τη γίνε'σεί] καϊ τη ρεύσει. 8βι] ϊη Π13Γ§. 3 ιηβηιι ΓβΟ.

γρ. τη γϊνϊσεΛ ϋ. ι. ί'ν τ>) γεννήσει. Ν. Οβίΐο }πο ηεο

άβ ϊηΐβπΐια, ηεο <ίε οπα οοΓροπιιη Γβπποηβπι είϊε, ειίϊ

ιαειηο ηε^ανετίΐ, βιίαιη ϊη πϊ« αΐϊηιικί ρβιϊ ςιΐ3ΐίΐ3ΐε$

οοΓροΓΠΓΠ. νοο3ΐ3ΐα]απι ξεύσει ϊ^ϊιπγ ιηε ιηονϊΐ:, ιιΐ οοπ-

ϊ'ιοεΓειη, φοςχ και τί) ξίνο-Εΐ, ςυ^ε βΐϊοϊ εΐϊαιη ίιιη£»ιιη-

Ιαρ, υΐ 3ρυ<1 Θγθ^ογ. Νβζϊβηζ. ρ. 203· Αοοειίίΐ , ηιιοό!

τν τη των σωμάτων φ^οξα αι -ποιότητες ού σνναλλοίοϊνται,

άλλα συμφ^είξονται. Οοηο Ι3ΐηεη ει ΥβΙΙβ: Ια οογγμ-

ρίίοηε ιί ξβηβΓαίίοηε. ΙπΓγ3 ρ. ιόο. ει 162. τεοίε )υη§ϊ-

Ιηγ γενεσις εϊ φΒοξά. δε<1 Ιοοικ εΓι <ϋΠϊηιί1ί$. 'Ρΐΰσις

άα οοτροηΐιυ.1; Ιΐ3ΐ>οΐ ρβ§. Ι7·

οτι ο &α'νατος] οτι αΙιεΓι. Γ), ι. Α. ι. α. δαερε ίδίηοη Ϊ£4

3(ίς1ϊιαΓ. Οοιιο : Ηοο ιηοάο.

^υχηι; χωξισμός] χωςισμος ψυχής. Χ). I. Α. I. 2. 3· Ν.

και χω§/$ετα; τον ο-ωματος ] ΡοΓε 1ΐ3β0 ϊη Οοά. Ό. I. ρπ>·

^Γε<1ϊεη<1ϋΐπ αά <|ϋίη£υιη βΙιΗϊηο ίοΐίαιη.

σωμχ αξχ η ψυχ-)] 'νκ αξα ασώματος ή ψ"χ>ί· Α. I. 3· Ν.

δεηιεπίϊβ ει οοποΙυΠο εβάεηι ιπαηεί. Υβΐΐβ ; Λ'οη βτ$ο

ΐηοοΓροηα αηίιηα β/ί.

ΐϊνχι χωξίσμάν] χωοισμόν είναι. Ό. ι. Α. 1.3. 3. Ν. Ρηιαίΐο

ροή ί?)«5ΓΤίΤαί. Μ. I.
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οίιλη$ές εβτΓ το δέ, μη έφχπτεσ&χι άσώματον σώμχτος,

ψευδός μεν έστι καθόλου λεγόμενον , έπι δέ τ^ς ψυχ^ς

άλη&ές. ψευδός μεν, έπ&δη κβϋ ή γραμμή, χσώμχτος ούσα,

εφάπτεται σώμχτος κχι χωρίζεται ' ομοίως χαι η λευκότης '

έπι δε της ψυχής αλη&ές. οϋ γαρ εφάπτεται του σώμα

τος η φυχη' εί γχρ εφάπτεται, δηλονότι πχράαειτχι αντω '

«.δε τούτο, οΰχ ολω 7Γαράκε/Τα<" αδύνατον γαρ σώμχ σώ

ματι ολον ολω τταρακεΓσ-9-αί ' καί ούτως οιίκ «στα/ όλον

■ψιιχον το ζωον ' ώςτε , ει μεν εφάπτεται , σώμχ μεν εστχι

η ψυχή, °λον δε ουκ εστχι εμφυχον το ζώον' ει δε ολον

εστίν εμφυχον , ουτε έφάπτετχι , οίιτε σωμχ έστιν η ψυχή '

το δε ζωον ολον εμψυχόν έστιν ' ουτε αρχ εφάπτεται , ουτε

σωμά έστι , και χωρίζεται , χσώμχτος ουσχ. οτι μεν ( ουν )

ου'κ ειτπν η φαχη σωμχ, δηλον Ικ των ε'ιρημένων' οτι δέ

οϋδέ ανούσιος , έξης ρητέον. επειδή δέ και Αιχχίχρχος χρμο-

ΥΑΚ. ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

ομοίως και η λενκο'τ!)<;] ομοίως δέ και λενκοτ/ΐς. Α. I. 2. δέ

αάά'η βπβπι Λ. )·

ου γάξ έφχπτετχι τοϋ σωματο; η ψυχή] ουδέ, Ιοοο ου. ϋ. I.

δηλονότι πχςχχειτχι αντω] Ηίίί 3(1(ϋΐ Α. 3· ονκοϊν και ή

ποιότης ί-φχ-πτομένη , ιτχξχχΐΐτχι τω σώματι, και ονκ εστχι

ολον πεττοιωμενον τώ σωμα. τί γχς δήποτε ; η μεν ποιότης

ίι/ναται του σώμχτος έφχπτεσ^χι , καί μη πχξχχεϊσ^χι,

«σώμχτος οϋσχ, η δέ <1υχη ου; εί γά^ εφχπτετχι , δ!|λον

έτι 7τα^άκειται αντω. Μοχ ίοίειη ολω, ροίΐ ολον, οππίΐϊΐ.

ουτε σώμα ε'στιν >| ψνχ!) · το δέ ζωον] εστχι, ]οοο ε'σην Ηα-

1)βΙ, ΓβΛ ΓαρΓϊ ΓοΓΪριηΓτα ε'στιν, Α. 2. Ι,οοο το* δέ, ΙιαΙκΊ

π' οε το. Μ. I. Μοχ ί<)βιτι οηιΐΐΐΐΐ χςχ.

ουτε σωμα' ε'στίν ψυ;^, καί χωρίζεται] οΐΙτε σωμά ε'στι και

χ,ωξίζρτχί. 0. I. Α. 1.2. 3· Ν. δβά Οχ. βηίβ ψυχή α,άάλ-

Χχχνα ΙιηΙιβΙ η. ΑηΊνηα ΓβΓναί βΐϊβπι νβΠ.

οτι μεν ουν ονκ εστίν] ούν αΒβΛ. Ο. ι. Α. 1.2. Ιΐαονε. Οοη.

νβΐι.

οτι ίε' ονο^ ανούσιος] ο·\, ]οοο οε'. Α. 3. Οοηο Ηίο ΐηείρίΐ

ΙΪΙιγΪ 2. οαρ. 3· Ιηάβχ : ^αο^1 απίπια Ει ΓαΙίΛβηΐίβ , ηοα

1ι3γιποιΓκ! , πι ϋγηβΓοΙιπί νοίυίι; ηε<]ΐιβ οΓΒίϊϊ αυΐ ςα3-

ΐυοΓ ΙΐϋπιοΓαιη ιβιπρβηβϊ (^ιιαεάαιη , υΐΟαΙβηιικ νϊάβΐυι-

^ίτειο^ ό^' και] επειδ;; δε και'. Ό. I. Α. 1.2. ϊ'ττεί δέ κα/, Ν.

Δη ρΓ0ΓΓα$ οιιιίΐΐίι Α. 3·
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νίαν ώξίσατο τψ τ^υχ/ρ , και Σιμμίας , άντϊλέγων τω Σω

κράτη , την ψυχ/ρ άομονίαν εφασκεν είναι , λέγων , ίοικέναι

την μεν "φυχην άξμονί», το σωμα λύοα,' εκ$ετέον τας

"λύσεις τούτου , τχς εν τω Φαβωνι ΥΙλάτωνος κείμενος, μίχ

μεν ουν έστιν η εκ των πξθχπο§ε<ίει·γμενων αύτω. πξοαπο-

&έα*εικται 7αΡ » *τ< α<' μαδήσεις αναμνήσεις εΐσι'. τούτο οΖν

λαβών, ως όμολογούμενον , κατασκευάζει τον λόγον ούτως.

«ι αί μαθήσεις αναμνήσεις ε'ισιν, ψ ημων η ψυχή τίςιν £ν

τω άν&ξωττείω ε'ί&ει γενέσθαι" εί 5έ άςμονίχ έστι, ττρο'τί-

ξον μεν ούκ ην, υστεςον 5έ έγένετο, άομοσθέντος του σώ

ματος, πασα γαρ σύνθεσις ούκ άλλως 'εχει , η ως εχει τά, 3β

ές ων σύγκειται, κοινωνία γαρ τις έστι των συντιθεμένων

νΑΚ, Ι,ΐΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑςν.

σίμμύχζ] σιμμίχς. Ό. 1. Α. I. 2. 3· Οχ. σιμ,'χς. Ν. Μοχ,

σωκ^ατη. Α. 3· Ρβιιΐΐο 3ΐιϋβ οοΓΓβχΐ έικα/αρχος 3 Ιοοο έε/-

ναρχος. ν. ρ3£. 2 8-

(ίνκι έφα-σκεν] εφκσκεν είναι, ϋ. ι. Α. I. ι. Ν.

λϊία-εις τούτων] λύσεις τοιίτοι/. ϋ. I. Α. ι. 2. ναΐΐ. Μοχ,

φχίδονι. Ό. I.

μίχ μιν ούν εστίν ε'κ τών] μίχ μεν οΰν εστίν η εκ των. ϋ. ι.

Α. ι. ί. -/«§.> Ιοοο μεν 3 Μ. I. Ιάβχα ραυΗοροΛ αι/'το'3

Ιοοο αϋτιϊ. Απήοι. άβ αηΐΐΏΆ I, 4· βιίβιη οοπίτα <ϋΓρα«

131, αηΐιη3ΐη ηβο Ηβπηοηϊαιη, ηβο ηϋιηβΓϋΐη εΓΓβ.

τοϋτο οών λαβών — οίνχμνησεις είσίν] Α1)ΓυηΙ:. Μοχ, ην >}

μεν ήμων. Μ. ι. Οοηΐίηυο Α. 3. οππΙΠΙ )} ψνχ>]'·

αν^ξωττίνω ε'/ίεί] αν^ω-πε/ω εΐέει. ϋ. ι. Α. I. 2. 3· Αρπά

Ρΐ3ΐοηβκι ίη Ρ1ϊ3εο1οηβ εαρ. 18. ρ. 305. βΛ οίν^ξωπίνω,

ηηοά 13ΐηβη Ιενβ βΛ. ΟθΐηοηΠτ3ΐίο νβΓΟ ίρΓβ , άβ αυα

Ηϊο ΙοααϊΐαΓ ΝειηβΙΐϋ$, ίηοϊρϊΐ οβρ. 4*· Ρα§· 388· τ/ ούν,

!] έ' ος3 περί εκείνου του λογού κ. τ. λ. νϊ<3.6 ΡΐΓςηεπιηι

βΐϊβΓη 3(1 ΡΙαί. ρ. 3^4· ποια 22.

«στ» ττρο'τε^ον] εστί, ΰηλαν, ότι πςότεςον. Οχ. 5ίπβ ιηβπ-

ιϊοπβ Μ8. Ιΐ3 Ι3ΐηβη ΗαΙΐβΐ Α. 3. Μοχ ίάβιπ : άξμοσ^ίν·

τος η τοϋ.

τ) ως εχει τχ ε'ξ ων] ή ω'ς εχί< εκείνα, τοί ε^ ων. Μ. I. Α. ι.

2. 3· ϋ· Ι· Ν. δϊιηίΐϊί οοπΙΙγιιοιϊο ϊηΓβΠϋϊ ρ. 6ι. οοοογ-

ΓΪί ίη Ν. ε'κε7να5 τα ε'ν οίς αν γηνηται. Αρνιά Ρΐβίοηβπι

!. 1. ρ. 391· ί"*·ί ε'κείνα αν ιχ>), ε'ξ ων ά'ν ζνγκ^ται.

β-υντιθίμί'νων ] σ^ντεθ-ϊί^ενων. Ν. (·

ι
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η ανν&εοΊς, άςμονία ουσχ' κ«/' ού κωλυ'ί/ το μη ηγεΐα&αΐ

αυτήν εκείνων , αφ' ων συνετε·&>? , «λλ' εττεοΦαί «ΰτοΓς *

μάχεται τοίνυν το, άομονίαν είναι την ψυχην, τω, τας ^«α-

•θ^σε/ί αναμνήσεις είναι ' το 5έ των αναμνήσεων άληΰές έστι '

•ψευδός άρα το* , τ>;ν "φνχην άομονίαν είναι, 'ετι , η μεν "ψυχή

και έναντιοΰτχι τω σώματι και τον κοχιχον επέχει λόγόν,

ΤΑΚ. ΙΒΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟν.

βύνϋισίζ αρμονία ούσα· χχΐ ού κωλύει] σύνθεσις. αρμονία οέ

ούσα, ου κωλύει. Ό. τ. Α. 3· δβά Ιιίο 1ια1)ο[ βΙΪΒΐη ιηοχ

το5, Ιοοο το'. Ηϊο Ιοοαβ ιηαΐβ Βίΐβοΐιιϊ ε&. Ε]υ$ ιαηιεη

ιηεείϊώηαιη ίτιιΛΓίΐ ηυββίϊνϊ ίη ΡΙι&εεΙοηβ ΡΙαΙοηϊδ. Νεο

Οοχίεχ Α. 3· β* Ό- ίϊϊο 3ΐίςνιϊ<1 ρι-οςΙεΛ. Ργϊιπο αυΐεπι

«ρραΓεί, ρβπίουίαιη αεΙνβΓΓαΐΐναηι αλλοί, οοημιηοίαπι

ουπι επεσ^αι, ΓβΓΓβ ηοη ροίΓβ ον κωλύει το μ>) ήγΐΙσΒχι.

δεοαηάο ϊηΐβΙΙϊ^ϊΐΗΓ , ίαν.Γη ΓεΓβ Ηϊο ιΐϊοΐιιιτι εΓΓε, ςιιοά

οηΕεα, πξότίξον μεν ούχ ην, υστεςον έε ε'γή/ετο. (^οηρώο

βΓ£θ : αρμονία έ)| ούσα ού χωξΐΊ ( ϊ(Ι βή , κούνατο'ν εστι )

■7Γθο:]γε7σθαι (ϊ. β. ιτ^ο'τερον γεγονίναι ) αντην χ. τ. λ. νβΐ

εΐίβιη: αξμονία ούν (Γεα<5ε) ούσα, α'κολοκ^εϊ ( Γεη , σκνα-

κολου^ει) τ3 |ΐΐ)) ^γεϊσ^αι. νβΐ οξ§(ΐιον/ιχ ούν ούσα, κωλύει,

μη ηγέϊσΒχι α.ύτην. νεί εΐεηϊο,υε·. και συνομολογείται, ^

^γϊϊσθαι. ΕΠεΙ)0<1ίϋ8 νΐεΙβΙιΐΓ νοίιπίϊβ : καϊ συμβαίνει, μη

55γεϊσ&αι. Εχ Ρΐβιοηϊβ ΡΗαεάοηε ναρ. 4ί· ϊηϊΐ. οοηΐϊοϊ

ροΙΓη : οϋ 7τ§ος!}κί( ήγεΤσθαι. Οοηο ΐΐα : Ηαηηοηϊα ααΐΒτη

ίηεχίίίεη! (ανούσιος ΟΓεεΙο ) ί'//α, βχ ηυίύιΐί οοτηροβία &/(-,

ηοη αηύεοεάεΓε, /«Η /ει/ιιϊ εαιη ηίΗίΙ ρτοΗώνΐ. ν»1ΐ3 : Λ"-

ηιιίάειη οοιηροβίοηυη <:οηιιηαηϊσα{ίο ηιιαειίαιη ρ[ί εοιηροβ-

ίϊο , ςααε ε/ί Ηαηηοηϊα. Αίηηί ηί/ιίΐ ρΓο/ιίύεί ίρ/αιη ίίίο-

τιιιη ηοη εχίβίιηαη , α (/ιιίΐια! εοπψοβία //γ, βεά Μα οοη-

{βηιιί ρΜαηάιιηι. Εγ§ο ή-γείσ^χι πιαίβ Γεϋ<1ΐοΙί£ εχίβίτηαΓΪ

οι ριιίαηάαιη ά& Γιιο ϊηοαίεανϊΐ.

άςμονίχν την ψνχήν ϊίναι ] κ£μον/αν ϊι'ναι τΐ]ν ψι/χ>)'ν. ϋ. ι. Α.

ι. 2. 3· δϊο, βΐ αηΐείΐ τω, Ιοοο το'. Ν. βι γποχ, το τας.

ΙάβΐΏ. ναΐΐβ: εί άί/είρΐϊηαι. Εγ§ο: και το' τας μα5)]'σΕΐς.

ψίΕσος α§α τό τ^ν] ψειιέωί, Ιοοο -ψΕ^ίος. Α. ι. Μοχ, ετ<

ίί ιιΐϊνψΐιχ^. Α. 2. ί'τι η μεν ψυχ>) Ε'ναντιοϋται. Ν. Ηοο

3Γ§απιεηΙιιιη 8]ηΐο τείεΓί 1. 1. οβρ. 43·

ίπϊχΐ* λο'γον] ?χει λο'γον. ϋ. ι. Ιια λο'γος οοοογγΪΙ βριιιΐ

Ρϋΐοηειη ρ. 219. Ρ· Α δοςνφόξων χαϊ υπηκόων λο'γω τα'τ-

τέιν. Ηοο ϊάεο πΐϋηιιΐ , ηβ Ληβ οδηΠα οοη)ϊοβΐθΐ

. ' το'πον.
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ατβ αοχουσχ «ιίτβυ * η 31 οίςμονίχ ούτε >ίγβίτοί/ , ούτε ίνχν-

τιοντΜ' οιίκ αρ ή 'ΨυΧ>) άομονίχ. ετι, άςμονίχ άςμονίχς

μάλλον ΧΛΐ ψτόν έατιν αρμονία, τω χχλασ&αι χχϊ επι-

τείνια$Μ , ου τω λόγω σ£ τικ αρμονίας ' αδύνατον 7«ρ ίΌτί,

λόγον το μάλλον και ήττον εχειν ' άλλ' έν τ>) κομοη^ " **ν

γαο κεκξχμένος οξύς φ&όγνος χχί βαρύς, ενειτχ άνεθύον,

Τον λαγον με» τον αύτον βωζουσιν έν τΛίς μεγέ$β(Τΐ των

τλχ. ιιετ. ΕΤ α ν ι μ α η τ.

«τ* αι/τοΐί άρχουσα] ατε άρχουσα αϋτοϋ. Ό. I. Α. ι. 1. ^. Ν.

ονκ άοα η ψ^χι) α'ομον/α] βΙϊΓυηΙ. Μ. I.

«τ; ύζμονΙβΛ ή γαο χςμονίχ. Ό. ι. Μοχ, ήττον τστιν. αρμο

νίας $έ τω χχλόίσϋχι. Ν. ϋβΐηοΐβ : ε'7Γ<τε»'νεσ5αι · ε'ν τω

λόγω έέ της οίξμονίχς οϋ. «έυνβτβν. Ιάειη. ίοοο αρμονία,

τω, Γοΐαηι ως ΙιαΙίεΙ οιιιη Γραιίοΐο νδβιιο. Α. 3· τά' χ*·

λασθαι. Μ. I. 61 επιτείνεσαι , οίίτω λόγος της. Μβιτι.

«ίύνατον γαξ ε'στι λόγον] και, «ιηΐβ αδύνατον λεΙιΙϊι Α. 3^

εστί ςΙεβΓι. Ό. ι. Ν. Λόγω ηβ&εΐ ει παοχ οαιϊιΐϊΐ έχειν.

Μ. I.

«ν τή α'ομογί] ] ε'ν τ»} αρμονία, ϋ. ι. Ν.

χεκςαμμένας^ κεκοαμμε'νω. Εγ§ο άυαίϊς. Ό. I. Χίκ^αμενος.

Ν. (3οηο Ϊ13 : Λ' ρ/;ι;?2 ααιία νοχ §Γαυίί οοπιρίβχΐιη

1ίιρεπτιΐ6η<ΐ3ηΙΐ]Γ , ραίίοηβιη Βαηάαη ίη υοοχιτη ιηαςηϊία·

άΐηίΗιιι /βΓΐϊίΐ«ί. Αο ίϊ Ιβ^βπΐ κεκοαμί'νως , βΐΐοοο, επΐΐτχ

«ϊνεΒ-ώσιν, νπεξεντε/νωνται. Εχ 1ιί$ οοηροβΓβ ΗοβΙ, κε-

κβαμένως — βχ-ξνς εττιτα^ώσιν η ανεθώσιν. Ι_οου$ Ρΐβίο-

ϋϊδ ίη ΡηαβεΙοηβ οβρ. 36. ρ. 364· 3^5· «Ι1" ρ»""0 «ΙϊΒΐ-

πιϊΗογ βΛ, ηϊΗϋ ηο$ αά]ανηι. Ηβΐιθΐ βηϊιη : ο'ταν χχ.

λασ^ϊΐ τό σωμχ ήμων χμίτςως ή επίταξη ΰπά νόσων, (^παβ

νβΓΟ ηϊο ρααΐΐο ροή 1β§ιιηΐιΐΓ, μάλλον και ήττον ε'πιτει-

νομενη, ηιιίο οοη]εοΐιΐΓ3α ηοη Γβρυ§η3ηΐ. Οοΐϊΐρ3Γ3τί

ΪοΐεΛ ειΐαπι Ρίαιοηϊβ 1οοιι$ 03ρ. 4*· ρ· 39*· 393· <]ΐΐ6πτ

ίο ροΐϊβϊπιαιιι Γ&ΓρβχΊι Νβπιβίιηϊ. δβΛ ηβο βχ ηοο Ιοοα

Ηΐϊςαίά (ΙΊΓοίΐιΐΓ. Οηιηίηθ βηϊηι Υιατια ίοίβηι ρ3«βιη Νβ-

ιηβΓηιε εΐβ Γαο νϊεΙβίυΓ ϊπιεΓροΓαϊΙΓβ βχρΙϊοΒπάϊ οβπΓΓβ.

δυιηιηα ύϊΓραϊαίΟΓυιη βρ«ι1 ΡΙαΐοποιη 1. 1. εΛ: χξμονίχ.

μάλλον και 5)ττόν ε'στιν · η οε ψκχ>) ον μάλλον κκΐ ήττον ε'στ;.

ν&1ΐ3 κεκξαμενος τε(1(ϋ(1ίΐ: ρίο/ιΐί /αβηί, α ρίοάο, ρΐαηάο.

Αο Π 1β§εηΙ κεκρο«σμενος. Μοχ ίείεηι έπειτα α'νε5ωο·ί»'

Γοίΐάϊάη: άνίπάο αΒ/οΙιιίιιι. Άνεβτώβ·», Ιοεο ανεθωτι.

Μ. ι.

*3
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φθόγγων, ιϊαροΑΧχγην δε λαμβάνει $ αρμονία κχτχ την

άρμογην , μάλλον και ήττον έπιτεινομένη ' ψνχη δ« ~ΦυΧΚΖ

ουκ εστι μάλλον και ήττον ' ουκ χρχ αρμονία έατιν η "Ί^χή·

ετι,ήψυχηαρετήνκαι κακών επιδέχετχι' η δέ χρμονίχ χρμο-

νίχν κχϊ άναρμοστίαν ουκ επιδέχεται ' ουκ άρα η "ψυχή χρμονίχ

εστίν, ετι , η ψυχ>} , τω επιδέχεσ$χι τχ εναντία παρά μέ

ρος, ουσία εστί και ύποκείμενον' η δε αρμονία ποιότης και

εν ΰποκειμένω' η δε ουσία ποιότητος έτερον ' και η ~φνχή

αρχ αρμονίας έτερον, αρμονίας μεντοι μετεχειν την ψνχην,

ουδέν» 'χτοπον , χλλ' ου' παρά, τούτο αρμονία εστίν ' ονδε γ«ρ,

διότι αρετής μετέχει, αρετή εστίν η ψυχή. Τχληνος δε

αποφαίνεται μεν ούδεν, άλλχ και διχμχρτύρεται εν τοις

V Α Κ. I Ε Ο Τ. Ε Τ ΑΝ 1 Μ Α ην.

πχξχλλχγψ — έπιτεινομένη] ναΐΐβ: αϊ πιαίαιίοηειη ία

οοηιβοΐα ει Γοηοι-απι οορυΐα οβρίΐ ιη3£;'ΐ8 30 ιηϊηιΐ£ ίη·

. ίβηΓα. Α. 3· βχ1ιϊ1)6[ : πχςχλλχγην δη λχμβ· ,

ϊτ« η ψυχι} τω επιόεχ,εσΖχι ] Αηιε Ηοο 3ΐ-£ΐιπιεηηιιη Ιε^υη-

Ιυΐ"1ΐ3εο: ετι ή ψυχ>} χςετην κχι κακιαν ετπέρχεται · η οέ

χςμονίχ χξμονίχν και χνχξμοστίχν ουκ επιϋίχετχι · οι/κ ά'ξχ

1 Τ^ΧΊ Χξμονίχ εστίν, ετι η ψυχι} τω επιδίχεσ^χ' κ. τ. λ.

ϋ· I. 5ίθ, ίβύ ϊπ βηβ: ουκ ά'ςα χξμανίχ η ψυχ>], Α. 2.

Ειίβπι Α. ι. 5β<1 ϊη Ηοο βΛ χνχςμοσίχν. Ιια ηαοςιιε εχ

Μδ. ΓβΛίΐαίΐ Οχ. δβιΐ ϊη Βηβ ΗαΒβΐ: ουκ χξχ άςμονίχ.

εστίν >{ ψυχί). έ'τ< )5 ψυχι) ε'ν τω ί'π(ίίχεσ&«ί. δίο βΙΪ3ηι

Ν. Εβάειη 1ΐ3βο ΗίΐΙιοι Μ. ι. Α. 3· -Γβϋη Κηβ: ουκ «ς*

«ρμον;« εστίν η ψυχή. Ιη Α. 3· νβΓΟ (ΙβεΓϊ ρι-ίιηυιη «ς-

μονίχ. ΑΓ^ηπιβηΐιιπι , ηυοά Ηϊο οπηΐΠαιη βΓ3ΐ, 1ε§ϊΐιΐΓ

αρυ<1 Ρΐαΐοηβιη 1. 1, ρ. 303. Α^ηοΓοϊΐ; βΐίβπι Βαβο Οοη.

ν3]].

ουσίχ εστί και νπ-οκε/μενον ] Οοηο: 5ιώ/(αα(ϊα ε/ί , ρ3Γ5 ει

/αΒ/εΰίιηη. Μρ'^ο.;, ηυοΛ νϊιΙθΙΟΓ Ιβ^ΐίΓβ, ηοη βίϊ 1ιιι]υ$

Ιοοί. Οβ παίιίΓα Βπϊπιββ βηϊιπ ςαββήΐαΓ.

$ ίη χσμονίχ 7Γοιο'τΐ]ί] έΐ, Ιοοο έ>)'. Ό.ι. Λ. ι.2. 3 · Ν. Άς·

μον-ή} Ιοοο χξμονίχ. Μ. ι. Ρο& ποιότης ϊη ϋοά. Ό. ι.

ΓβνβΓΙβηίΙυηι βή αά ΙβΓίΐαιτι ίοΗϋΠ».

η έ>) ονσίχ 7τοιο'τ>)ς] 3ε', Ιοοο έ>). Α. I. 2. Ν. ποιότητος εχ

οοΓΓβοι. , 3Π163 ΓϋβΓ3ΐ ποιότης. Ό. ι. Μοχ ίξγον, Ιοοο

έτερον. Μ. ι. ει «Ιβίηιΐβ «'^ιον^ Ιοοο χςμονίχ.

ονέε γαρ έιο'τι] ον5 Ιοοο ου'έε. Ν. Μ. I. Ει ιηοχ: «'λλώ

Οίκαα^τΰ^εται εν τω α7Γθέεικτίκω λο'γω, ως. Ιάειη. Άττο-

^)κ/ν)]ται εϊ διχμχςτύξητχι εχΗΪΙίεΙ Μ. I.
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οιιτο^εΙΗΤίίαΤζ λόγοις, ως ου'δέν ε'ι'η νέοι ψυχ>?ς «τοφ^νχ-

(χενος ' 'εοικε 8ε , βζ ων λέγει , δοχιμάζειν μάλλον , το κρασιν

εινχι την ψυχ^ν* τχύτή 7«ρ ενακολουΦεϊν τ>;ν των ί-Φών

5/αφοραν " ε'κ του Ιπποκράτους κατασκευα^ων τον λόγον. εί

δέ τοΰτο , δ^λον , οτ/ καί &νητην χΰτψ εινχι οι'εται ' ου

πχσχν δέ, άλλα τ>;ν αλογον μόν^ν ">^υχ>;ν του άνθρωποι»,

ττερ/ δέ τ^ς λθ7'κ>ί? αμφιβάλλει, λέγων ούτως ' * οτ/

δέ οΰ δυνατά/ του σώματος »ί κράσ/ς *ίνα/ 'φυχ'!» δ>)λον

«ντίϊπ&εν. ντχν σώμα εμψυχόν τε και *ψυχον ε'κ των τεσ

σάρων στοιχείων κεκρατα/. >5 7*Ρ τούτων κρόκης τ* σωμχτχ

άττεογχζετχι. ε'ι το/νυν >) του σώματος κρασι'ς εστ/ν >| ψυχ^,

ίυ'δεν άψυχον εστα/. κα/ συνάγετ*/ ό λόγος ούτως ' «/ >5

ΥΑΚ. Ι,ΕΟΤ. ΚΤ ΑΝΙΜΛΟΤ.

ε'ν τοις α'ποΰεικτικοΐς] εν τοΐς ε'πιΰεικτικοϊς. ϋ. ι. ϊ'ν τοις

επισακτικοΐς. δϊο. Μ. I. ΏβτηοπβΓαΗοίι. Οοη. νβΐΐ. Μοχ,

αποφαινόμενος. Ν. 5β ιύΗϋ ίίειηοη/έΓαΙιιηιιη ύί/ίαίιΐΓ. νβΐΐ.

μάλλον τό κρασιν] δβπιεί Βίο ηοΙβΙιΐΓ , Οοοίίοβιη 3 ρπιηα

ιηαηιι οοηΓίαηΙβΓ ΗαΙιβΓβ κρασις βΐ κρασιν, Γβά ρ1βπιπΐ(}υβ

β 1Ώ3Π11 ΓβΟβηΐίθΓΪ ΟΟΓΓβΟΐϋΓΠ βΓΓβ Χρα'σίς 61 κρα'σίν. ϋ. Χ.

Α. 3· οοπΛαηΙβΓ κρασις. μκλλον τψ κρίσιν. Ν.

ταίτΐ) γαρ ε'πακολου5εΐν] Εβηίΐβιη ΓβπιβηΠ3Γη 6'αΐοπΐ ηοϊαί

Ργοο1ιι8 2(1 Ρΐβίοηϊβ Τίπιβεαιη ρ. 34^· «πβ(Ι.

εί όέ τοϋτο έίϊλον οτι] ροΛ τοί/το οοηιιηίΐ ΗβββΙ ϋ. ι.

α,ύτψ οϊεται] αΰτ^ν είναι οίεται. Ό. I. Α. ι. ι. αυτιών οΤεται

είναι. Ν.

«λο'/ον ψυχ>ΐν μόν>]ν] άλογον μόν^ν ψυχ^ν του ανθρώπου, ϋ. Χ.

Α. ι. 2. 3· Ν. (ϋοη. ναΐΐ. ψυχ^ν οπιϊιιίι ΓοΙαηι Μ. ι.

λίγων ούτω;] Ηίο ηοΙαΙιΐΓ : λείπει τοί τοϋ γαλανού ρέματα,

ϊη ιηαΓ^. Απί. Ιπ Οοάϊοβ 0· Ι« ρτοχΐπιη. νβΓΐ)3, 13Π·

ηιΐ3«ι Θαΐβπϊ , ηοΙβηΙιΐΓ 1ιιΐ]ΐι$ιηο<1ι ίϊ§ηΪ5 : ". Οχοηϊ-

βηίΐϊ βά'ιΙΟΓ 3Ϊι , ]!1>Γΐιηι άε άβιηοη/(ηζΐίοηβ ηοη ΓβρθΓΪΓΐ.

1·β§ϊΐ εηϊιη ά7ΓοέεικηκοΤς. 6β]βηϊ Ιοοο 03Γβι βΐίβιη Οοη.

Ιΐβιη ν3ΐ]3·, (^αϊ βιϊαιη οιη'ιΐιϊι ρΓΟχίπια αϊ) είναι ψνχ>| αά

τούτων χςχσις. ι

τεσσάρων στοιχείων κεκραται] Ιοοο κεκραται βΛ κραται. δΐο.

Α. ι. 2. κεκρατ>]ται. Ν.

εί τοι'νυν >) τοϋ σώματος κρασις] >) κοασις3 3η1β του σω',αατος

Ιΐ3Ϊΐ6ΐ ϋ. I.

και συνάγεται 3<1 εί ϋε 7Γαν σωμχ ψυχ^ν έχει] ως ο λόγος αττε-

δειζιν. οίίτω γαρ ή κρασις τοΰ σώματος ψνχ>) εσται. ττα'λιν,

Γ 4 ' «
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κρασ/ς του αωμχτος ·ψ«χ,>ί εύτι, ΐίχν δέ βωμχ κρασ7ν εχε/,

5Γαν σω,κα ψυχην εχει' βί δέ πχν ΰωμχ ψυχ>;ν 'ίχει*

ουδέν σωρά εστ/ν χ-ψυχρν' ουτε λί&ος αρα, οΰτε ζύλον,

ουτε σίδηρος, οΰτε αλλο τι αψυχον έοται. ε/ δέ μη καθ

όλου τΓ«(Γ«ν κράονν σώματος λεγοι ψυχ^ν βιναι, άλλά τίρ

το/άνδε, έρωτ>;τέΌν, ττο/α κρασί'ς εστίν η ποιούν* ζωον κα<

ψΰ^ς λόγον επέχρνσχ ; οπο'ιχν γάρ «ν ε/ττο/ τ>;ν κράσ/ν,

τοιχύτψ εΰρησομεν και εν τοΓς ά\//ΰχο/ς. εννέα γαρ ουσων

κράσεων } ως αυ'τος εν τω π"ερ/ κρασίοι; εδε/£εν, β'κτώ μεν

των δυςκράτων , μ/ας δέ τΐ;ς ευκράτου , κατά μέν τ>}ν ευκρα-

τον λίγε» κεκράσθα/ το\» «νθρωτίΌν, ου' πχνΤχ δέ, αλλββ

τον τί^ς μέσης κράσεως, κατά δε τάς άλλας δυςκρασ/α?,

τα αλλα ζωα κατ' είδος , μετά της επί το μάλλον κα/ ήττον

άνέσεώς τε κα/ επιτάσεως. ίΰρ/σκοντα/ δέ κα/ εν το/ς άψΰ-

%β/ς α/' έννέα κράσε/ς μετά του μβλλον κα/ ήττον, ως αυ

τός ττάλ/ν ε'ν τοΓς άττλοΓς <*7Γεδε/|εν. 'ετι , ει η ψ^ΧΤΙ κρασ/ς

ε'στ/ν, α/' δέ κράο*ί/ς ενχλλχσαοντχι κατά τε τάί ^λ/κ/ας

V Α Κ.. Ι,ΕΟΙ, Ε Τ ΑΝΙΜΑΒΤ.

ϊ' το* σώμα κ^ασιν ί'χβί, και τταν σώμα ψυχ^ν ίχ,ίΐ\ ε<

τταν σωμοί ψυχ>} ι ονδεν σώμα χ. τ. λ. Ν.

ίΓαν σώμα ψυχ>}ν εχει] *αϊ τακ σώμα ψ^Χ^ν έχει. ϋ· ϊ·

«< δε παν σώμα. ψυχην έχει] αβίυηΐ. Ό. I.

ούτε ξι5λα] ούτε ζΰλον. Α. I. 2. Οοη. νβΐΐ. Μοχ, λέγε*

ψυχ>]ν είναι. Ν.

βξωτητί'ον 7Γο/α κράσις] 7Γθ/α αΐιβδ. Α. 2. Ε]α$ Ιοοο 7Γο7βι

ΙιαΙιβΙ ϋ. ι. Ν.' Μοχ, >} $ωον πο:ο2σα. Ν. ποία ούσα,

Ιοοο ποιούσα. Μ. ι.

οποίαν γα£ αν εϊποι] ο?ν αΙίβΓί. ϋ. ι. εϊπη, Ιοοο ε"ποι. Α. 3.

Μοχ ίάβιη εν^β-αιμεν. £>/'χβτί'ηί. Οοη. Μοχ, εΰ^σομεν

είναι και εν. Ν.

«ν τώ πε^ϊ κ£ασε»ν] ε'ν τω πε^ί κρασεως. Ό. χ, Α. I. 2. 3·

Μ. ι. Ν. τών3 3ηίβ κρα'σεων, αάάϊΐ Οοπ. ΡΙαΓαΙβητ

Ιια1)β<: βΐϊατη νβΗ.

ευρίσκονται σε" καί] δέ αΙ»βΛ. Ν· Μοχ, α< «ννΕα βοβίί. Ν.

οά ΓοΙμπι ηΙιεΓί. Α, 3.

ε'ν τοΓς άπλοίς ε'πίδειζεν] ε'ν τοις α'πλοίι; »?πρδείξεν. ϋ. ι. Ν".

Α. 3· /ί? βαιρίίάαιη ιηεΗϊοαιηίηιαη ΙΟιγο οβεηοΐίί. ^οη.

εναλλάσσονται κατα' τε] Γοΐιαιη κατο? Ηβΐιβΐ: Ν. ΡγΪιπο ε'ναλ-

λα'σσ>)τκί3 Γεειιηαϊο ε'ναλλα'τ^ται Ηασεΐ Μ. I. Δια/τας <1ιιο-

Ιιυ$ νοςααιιΐΐδ Γβάάϊάϊϋ Οοηο : οοηνβΓίαίίοηΐΐ α άϊαϋαι.

ίΐςκι
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κα< τχς ωξχς και τάς διχίτχζ, ή "ψυχή εναλλχσνετχι' λ'

εναλλάσσεται , ου Τ^ν αύτην εχομεν "φυχψ, άλλα κατ»

την κοασιν, ποτέ μεν λέοντος, ποτέ προβάτου, νοτί

5ε άλλοι» τίνος, όπερ χτοπον. 'ετι, η Κξασις οΰκ έναντιου-

ται τχις έπι&υμίαις του σώματος , άλλα. και συνεργεί ' χυτή

γαρ εστίν η κινούσα ' ή 5έ ψνχ*! ενχντιουται ' οϋκ αρχ η

κρασίς εστί "φυχη. ετι, εΐ κρχσίς εστί ψυχή, ή §έ κοασις

ποιότης , ποιότης 5έ και γίνεται και απογίνεται χωρίς τϊ$

του υποκειμένου φθοράς, και η ψνχ>} χξχ χωρισ$ησετχ$

τακ. ιεετ. ϊτ αμ(«α9τ.

"είςχι Γιαπί ψιαίυοΓ αηηϊ (εηιροΓα: δίαιτα βΓΐ ΙοΙαιτι νΐΐίβ

§εππ5, ςυο (]αΪ8 υιίιυΓ, ηοη Γοΐιυη ίη εΐβο βΐ ροΐυ,

νβΓυιη βιΪ3ηι ϊη βΐϋί οπαηϋαϋί, αυϊουε χξάσΐΐς εοΓροπϊ

ν3ΓΪ3ηίιΐΓ ει ιηιιίβηΐυϊ·, νβίαΐΐ Γοιηηο, νβπβΓβ, ιηοιυ

βΐ ί^υίβΐβ οοΓροπχ ει 3ΐϋί.

ι» δε εναλλαττετα» ] ίί έέ εναλλάσσεται·. Α. 1.2. 3. Ν. Ηαβσ

ΟΓπϊΓοΓβι ΓοΓΪΙια , Γεά ροΓιββ βύιΐϊύίι βο Ιιυο τβιιιΐϊΐ. Ό. ι.

ε'ναλλάττεται. Οχ. Μοχ, κατα γ.ςχσιν. Α. 3.

,ποτέ δε πςοβάτου] ποτέ μεν πςοβάτου. Α. 2. Τοίιαιπ ηοο

όβ 3ηΐιη3ΐϊΙ>υ$ εο,υϊείεηι οιηίΓιΠειτι. Οιιητ βηϊπι ηβ£3ΐΊ

ηεηαεβΐ, οοΓροΓΕ ΓαΙιεπι, πιιΐ£αΐί$ ν^άσεσι, πιιιΐβπ,

ϊηάο α]Ίψη& βοάβτη }ιΐΓβ οοΠϊβεΓβ ροίΐϊι, }ιοπ]ϊηε$ ιπογΙο

ονΪ8, ιηο(1ο Ιεοηϊ$, τηοάο αϊιαε αηίιηβΙίϊ οοΓριΐϊ ΑβοεΓβ.

Αι βηίηι νει·ο οοΓρυ$, πιυΐαΐϊβ χςάαεσι, ηοη §εηβτε,

ίβεΐ ςυβϋΐΒΐβ ιπιιΙλΙιιγ. ττξοβάτον χβάά'ιάϊι ρκΐο·

ηί. \\Α& Ειτοΐίαη. ρ. 41·

έ'τί >) χξάσις οιίκ εναντιονται ] και, ροΓι ετι, αάά'ιί Ό. τ. Α. 3.

ίνχντιοϋτχι νβΐΐ. ΓεάΊϋίϋΐ: ηοη τι/ροη/αί αίηιιε αάνβϊ[&'

ΐϋΓ. Ει, 3πΐε ού-Λ, &άά\ι Μ. ι.

Λυτή γά§ εστίν )} χινονσχ] αΰτη, Ιοοο αυτή. Α. ι. 2. Νβ;η <·ί

ΐρ/ιιτη (ΐειηρεΓβιηεηΙυπι) αιπι ϊΙΙίί οοτηιηαηίςαί. ν&Λ.

Αο β ΙεβεΤΪΙ, κοινωνοϋσα.

'Λ ψ'^Χ·) ϊ'ναντιοΐίτκι] έϊ3 ροΓι ή, 3<1ιϊιιηΐ Ό. I. Α. ϊ. 2. 3·

Οχ. Ν. Οοη. ΥαΙί. Μοχ, οϋκ ο?^α. ή κξαα·<; ί'στιν >} ψυχ>ί·

Οχ. Λ. 3· δίο α ρηιη3 πιαηιι οοΓΓεοΐιιιη. Ο. ι. οι?κ

,ά'ξα κξασ/,; τστιν ») ψνχ>). Ν.

ίΤ<3 ίί κ^α'σις εστ» ψνχΐ]] ετί, «2 ΐ) χςάσις ε'στϊν >) γυχ>·.

Α. ι. 2. >5, Ιοοο ε/, Μ. ι. >}* βηΐβ ψ"Χ>ΐ, αάάιί είίβιη

Α. 3·

7Τθΐοτ>)4 δΐ χχϊ γίνεται} καϊ αοβίϊ. Α. I. 2.

και ι{ ψυχί] ά'^α χω^ισ^. — φθοςχί] Η3βο ϊη πιαΓ^. α ιυβη.

Ρ 5 «ε·
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%ωρ)ς της του υποκειμένου (ρθορα,ς' τβυτο 5έ ου'κ αληθές '

οΰκ χρα κρασις, ουδέ ποιότης έστιν ή φυγή. ου γαρ διττού

το ίτίρον των αντικείμενων φυσικώς προςειναι ψησουσι τω

ζωω, ως ^7Π του ττυρο; το θερμόν. άμετάθετον γαρ τούτο.

φαίνεται δέ μετατιθέμενη η κρασις, μάλλον δέ αυτο/ ΗΜ»

βΐ δ/« τ>;ς ιατρικές τίχν^ς τχς κράσεις μεταβάλλοντες, ετι,

•παντός σώματος αί ποιότητες αίσθηταί εΐσιν ' η δέ ψυγ/ι

ου'κ αισθητή , άλλα νοητή ' ουκ αρχ ποιότης σώματος εστίν

η ψυχή. ετι, ή του αίματος και πνεύματος μετά] παρα

θέσεως σαρκών και νεύρων και των άλλων ευκρασία , ισχύς

έύτΐ' και η των θέρμων δέ και -ψυχρών και ζηρων και

39 υγρών ευκρασία , υγεία έστίν' η 8ε συμμετρία των μελών

μετα της εύχροίας το κάλλος ποιεΐ του σώματος ' ει τοίνυν

η αρμονία της υγείας και της Ισχύος και του κάλλους ψυγ/ι

V Α Κ. I. Ε 0 Τ. "Ε Τ ΑΙίΙΜΑΟΤ.

ΧΒΟ. Ό. I. Μοχ, των αντικειμένων το ετεοον. Ν. ΙπίβΤ-

]Ϊ§ΪΙ|1Γ βιιΐβιη , το μη α-ΠΌγ/νεσ^αι η μετατι^εσθχι την κοα-

σιν. Ραιιΐΐο ροΓι 7Γ£οε7ναι, Ιοοο ττ^οςεΐναι, Μ. I.

μάλλον δε αυτοί] και, ροΓι δέ1, 3(1<1ΐΐ Ν. ούτοι, Ιόοο αντοι'.

Μ. ι. Αιίτοϊ, ϊεΙ βΓι, οί Ιχτςοί. Μοχ, Ιοοο ποιότης α'σω-

ματος, οογγεχΪ 7Γθΐο'τ^ς σώματος. Τβπιβη Οοηο βΐΥβΙΙα

Ιιαίιεηι : ΟμαΙίία: ϊηοοΓροΓΐα. 8β<1 ΕΙΙβΙιοάϊιΐδ : οοΓροΓίί

ηιιαίίίαί.

«τι, η τοϋ α'ι'ματος] ετι η του σώματος. Ό. I. Ν. Α. 3· *τ·

ϊί ή του αίματος. Α. 2. Σαρκών νβΐ]. ΓειΜΐάϊΐ:, εοΓραΙεη-

Ιίαηιιη. 8ίο ΓαρβΓΪακ ΓεεΙάΊάβΓβί πιμελήν.

θεομων δε και ψυχοών3 δε βΙιεΓί. Α. 2.

υγεία ε'στίν] ΰγιεια ε'στιν. Ν. ίοοο ΰγεΐα ΙιηββΙ ΰγιε'α βί οχ

οοΓΓβεΐ. υγιε/α. Ό. ι. ΡΓ3βί6Γ63 Ηϊο ϊη τηατβ. Ιβ^ίΐυΓ :

Άοιστοτέλ^ς · τό1 ε'ν βελτίασιν >] ποοτέοοις η τιμιωτέ^οις βέλ.

τιον, οίον, ΰγε/α Ισχύος και κα'λλους. η μεν γαο ε'ν ιίγροΤς

και ζ)]θοΐς , εζ ών ιτοωτον συνεστηχε τό ζωον · τά δε ε'ν τοις

ΰστέβοις. η μεν γαο ισχύς εν τοίς νει/οοίς και ο'στοΐς. το δέ1

χα'λλος ( αάΊΙβηοΙΰΐιι νϊάβΙιΐΓ εν ) των μελών τί{ συμμετοιχ

οοκε7 είναι.

της εϋχοο/ας] της {ΛβΓί. Α. 3·

της υγείας] της ΰγιε/ας. Ό. ι. Ν. Γβύ Ηίο ραιιΐΐο βηΐβ βχΐιϊ-

ββΐ ενχοο'ας.

τον κα'λλοιις ψυχ^'] τοΰ χα'λλους η ψνχη. Ό.ι. Μοχ, κ'να'γκ>)

«ϊ τιίν. Ν.
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«ιττιν, ανάγκη ψ> τον όίν&ρωπον ζωντα μητε νοσεΐν, μηΤε

«σ-9-ενε/ν , μήτε άμορφον είνχι ' συμβαίνει οβ πολλάκις , ου

μίαν μόνην, άλλ' όμοΰ τας τρεις ταύτας ευκρασία; άπόλ-

λυβ-θ·α/, κα; ζην τον ανθ-ρωττον* συμβαίνει γαρ τον αύτον

ομόΰ και χμορφον είναι κχΐ άσ&ενεΐν και νοσείν' ουκ αρα ή

ευκρασία του σώματος έστιν η ψυχη. πως ουν φυσικαί τίνες

ΧΜ κακία/ κα/ χρεται τοις άν&ρωποις έπονται; τούτο έκ

της του σώματος κράσεως άλη&ως γίνεται, ως γαρ φυσικώς

υγιεινοί και νοσω8εις ε'ισιν ε'κ της κρχσεως " ουτω τίνες φυ

σικώς πικρόχολοι οντες, οργίλοι ε/σ/ν, «λλο/ δειλοί, άλλοι

καταφερε/ς. αλλ' εν/ο/ κρχτουσι και περιγίνοντχι ' οηλον δέ,

οτ/ της κρχσεως κρχτουσιν' αλλο έστι το κρατούν και

αλλο το κρχτούμενον ' χ'λλο άρα κρχσις και αλλο ψυχή.

όργανον γχρ Όν το σώμα της "ψυχής > εάν μεν επιτη&είως

κατασκευασθεί, συνεργεί ψυχγ, και αχ^το έχει έπιτη&είως *

V Α Κ.. I. Ε Ο Τ. Ε Τ ΑΚΙΜΑΟΤ·

ίμοΖ τχς Τξεϊς] παίσοίς, ροΓι όμοϋ} ίηΙβΓροηΐΐ Οχ. Ν.

«σΒενεϊν καζ νοσεϊν] ϊιηΐιβοιίΐβιη βΐ Εβ§ΓθΙαιπ. Αο Γι

Ιβ^βΓΪΙ ασθενή καΐ νοσεξόν.

(ρναΐΥ.χΙ τίνες κακ/αζ] καί, αηΐβ κακζ'αζ, ΐπίβΓροηϊΐ Ό. I.

Οιιγ ϊβϊίαΓ, ίηψάαηί , βί ηααεάαιη υϊίία βί.

αληθώς κζιχ'σεζος] κιιχ'σεζος κλ))5ως. ϋ. ι. να]1.

οζ' ΰγιεζνοζ} οί β^βΓί. Ό. ι. Α. 3· Μοχ, ο"εζνοζ, Ιοοο έεζλοζ'.

Μ. ι. βΐ κατζοφε^εΐς, Ιοοο καταφεζιεΤς. Ν. ϋΐπιπ)(]ΐιβ

ΠΟΕ3Ε ρΓοηηιη αά Ιι&ίάίηειη. ϋϊοζ». 1«·6Μ. ρ. 154· Φ'"

λομείξοίχιόζ τε ήν καζ καταφε^'ς. ΕιιΓβο. ϋβπιοηβ:!·. Εν3Π£.

ρ. ΙΙΟ. λαγνεστατοις καζ κχταφεςεστα'τοζς. ΡΓαεραΓ&ϋ.

Εν3ΐ)§. ρ. 49· κατζοφεξί'στατον ττξος τας συνουσζας. Οζιγ^-

ΓοΓι. Τ. VII. ρ. 627. Β. Οοπο Γβάϋ'κϋι γγζ/>6ϊ. νβΐΐβ,

/ετοοα. Μοχ ϊάειη αΐι αλλ' ενζοζ 3<1 κ^ασεζος κζ>ατοϊ/σζν

οαάΐύί.

εισίν ε'κ της — φικτζκως] ίζσζν βΐ φυσικώς οπιϊΐΐίΐ Α. 3·

Μοχ ιζίβιη βχΐιΐββΐ: αλλοζ οε οειλοζ'.

κξατοϊίσζ] Ιπίβΐΐί^β, της Χξχσεως καζ των ε'ντεί75εν κακζζίίν.

Μοχ τό κζιατοΰμινον ναΐΐ. Γβάιϋιϋΐ: αοα οο/ιίύίίαιη. Ργο-

χ'ιπιπιη ά'ρα &1>βΓΐ. Α. 3·

όργανον γ*ζ) όν] εστί, Ιοοο ίν. Μ. I.

και αϋτο έ'χεζ ε'ττιτ^ζϊεζως] αοίοηί. Ό. I. Ραιιΐΐο αηΐε ε'νεζ)-

<ϊίΐ, Ιοοο σι/νε^γεζ. Ν.
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Ιχ,ν ίέ «ν«Ρ<τ»}ί«ως, εμποδίζει, χχί τστε Χζει'χ τη ψυχϊ}

πςχγμχτων, χπομχχρμενη ιτςος τψ χνεπιτγ$ειοτητχ του

οργάνου" και εχν μη σφόδρα νη-φη, και συνδιχαταέφετχι

«ΰτίο, καθάπΐρ μουσικός συνεζχμχρτχνει τη τ?ς λύρας δια

στροφή ι εάν μ>) πξότεξον χϋτην Ηχτχΰτηαφ καλώς, διό και

χοείχ τι} 'φϋχ>) τ>;ς επιμελείχς του αωμχτος, ίνα καταρ-

τ/ο·>} αυτό όργανον εππη&εην «αυτί), τούτο δέ τγο/ϊΓ δια τβ

του λόγου και των ^θων , ώς εν άςμονίχ, , τα μεν χαλώσα,

τ* δε επιτείνουσχ , ίνα χςμο&ην αυτό «αυτί) κατασκευάσω

και %ρ>;σ>7ται επιτη&είω σργοόνω, εάν ^,)) και αϋτ>) συνδια-

στραφί} αυτβϊ ' συμβαίνει γαρ και τούτο. Αριστοτέλης δέ,

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΒν.

ίοίι» ίέ «νϊ7ητ>)δί/ως 3 ίμπο&Ιζιι και τότε] εαν μ>] ετπτηιϊειον

ϊν^γιικΕ, τότε. Ν. Μοχί<1βπι, αΊτομαχομέν)] γ«ς> προς

Τ))'ν. Ρβιαίΐο ροΓί , καν μη σφόδςκ. Ιϋβιη. ΡοΓι χνεπιτη·

ίίίως αείςΐη ενεργή. Μ. ι. /*>} εττίτ^ε/ως., Ιοοο ανετι-ιτι^ε/ως.

Α. 3.

τότε χρεία] τότε χςείχ. $βά ρ&ιιΐΐο ίηΡβΓΪαϊ Χ?γΓ«. ϋ. ι.

κπομ«χο(ΐ(.εν>)] Οοπτβχί οίπομαχόμενη. Ναπι ΐη ΟοαΜ. οαιϊΐ-

ιϊΐιΐΓ ίΓιικΙ ]οΐβ.

χα» σννδιαστρέφεται αντω] βί ίη άίυβΓ^αιη ίρ/αιη (οοΓριΐδ)

οοηυβι-ίεΗί· νβΐΐ. Αο β Ιβββπϊ, και εις τουναντίον μετά-

στρέψ}] αυτό.

¥να καταστη'ο·») αι/τό όργανον] χ.χτχ.ξτήση3 Ιοοο χχτχστήση.

ϋ. ι. καταρτ/σ·)]. Α. ι. 2. ΈίηηβΙ. (]οη. ΑεοοιητηοάεΙ.

ν»11. Ιη Α. 3· βΓΐ χκτχντησν,. Ηαηά «Ιαίιίβ νοίαίΐ κα·

. τχςτίσρ. Ναιη νβι ρ, ϊΐβιη ι βΐ η, Γβοίΐβ ρβπηιιίαηΐιΐΓ ΐη

ΟοοΜ. ΡοΓιβηαϊ βχ ηββΙίββηιΐΒ., ρήιΐί οΐ) ΓοΓπιαε βπιϊ-

ΗΐυεΗηβαι.

Του λόγου και των >;'3«ίν] τών λόγων και των 7,5ων. ϋ. χ. ΡβυΙ-

]ο βπΐβ : και τούτο & ποιεί. Ν. Ρααΐΐο ροΓί αάάιΙ: καλοϋ-

μιν ροΓί τα μεν. Μ. I.

συνίιαστραφϊί αυτό] ΟΊΛ/έιαστραφη αΰτω. ϋ. ι. Α. I. 2. 3· Οχ.

καν μή χύτη συνίιαστρ*φ>)' αυτω. Ν. Οιιοά ηίβ /βϋ>η(%

ϊρ/α (βηίιτια) ηαοηαβ αιιη ίΙΙο (οοΓροΓβ) [ιιΰνΐΓίείιΐΓ. \&\\.

Μοχ βχΗΪΙίβΙ ονμβα,ίνίίν. Α. 3·

κξΐβτοτίλίΐί] Οοη. ίηοϊρίΐ: ΙϊΙιγϊ 2.03ρ. 4· Ιπ(1θχ: Αιηπίβιτι

ηοπ βΓΓε βηΐβίεεπίλαι , <]ΐιαηι εΙΤβ ΑπΓιοιβΙβϊ ρηιηαβ βχ-

οοςίιανΐΐ.
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την "ψυχην εντελέχειχν λέγων , ουδέν ί^ττον βυμφέαιτχι τοις

ττοίοτ^τα λέγονσιν αντψ. διασχίρήσωμεν δέ ττροτεοον , ε'/τε-

λερζ,ε/αν τίνα καλεί'. τ$ν ούσίχν τξίγως λέγει, το μέν, ως

υλ>}ν ύκοαείμενον , ο κ«-9·' εαυτό μεν ουδέν «στ/ , δΰνα|α<ν δέ·

«χο ίτρος "γένεση" έτερον δέ, μοξφην κχϊ είδος, χχ$' ην

ί/δοτο/είταί )| υλ>)" τρίτον δέ, το συνχμ(ρότεοον , το «4 τ^ς

υλ^ς κα/ του ε/'δους γεγενι^Μένον, 0 Ε(ΤΤ' λοιττον ί^ψυχον.

«βτ/ν ουν >5 |<λέν ΰλ>5 , δύνα^/ς * το δέ είδος , ϊντελέχ,ειχ.

χβ» τούτο δέ δίχως (νοεΐτχι), το («εν, ως επιστήμη" το

δέ, ως το θεωρεί κκτ' επιατημψ, τουτέστι, το μεν, ως

ΤΑΚ, 1ΕΟΤ. ΕΤ ΛΚΙΜΛΚΤ.

οΰδεν ήττον συμφεςετχι τοις ] νβΝ. η/Α/7 τηαχίι αηίιηαβ οοη.·

/εΓί, ηααιη ηιιί. ΙηβρΙβ. ΣνμφέςεσΖχί τινι βΓΐ εαηάειη

/εηίβηΐίατη /εηαϊ , ϋε>η /ββίΐΓβ <:#/η αΐίηιιο.

■πςότεξον τ>}ν, εντελέχειαν ] την αβεΓι. Ό. I. Α. 1. 1. 3. (^υββ

ιηοχ ΓαΙ>μοϊιιηΐιΐΓ , βα βχρΓβίΓα Γαηϊ βχ ΑγιΓιοι. <3β &η'ί-

«ια ΙΤ, ι.

το μεν ως ι;λί)ν] 2λ>)5 Ιοοο υλ^ν, Α, 1.2. τ>)ν μεν ως υλ>]ν. Ν.

βΐ πιοχ, μεν μηδέν εστί. Ιάβπι. ίοοο εαυτό, βΓΐ αυτο'. Α. 3·

μο^φ-} και είδος] μβ(φ>}ν και είδος. ϋ,ι. Α. 1.2.3. Ρβπάβϊ

εχ λέγει.

τό εκ τοΰ εϊδοι/ς και της «'λης] τ<> εκ της ι/λης καί τοΕ "είδους.

Ό. ι. Α. ι. 2. 3· Ν. Οοη. ν»]], υβπι ιηοχ λοιπόν Γβ<1-
εΐίοΐη ίρ/απι. Αο 11 Ιβ^βΓΪι «ώ"ί τον βμψυχον. Μοχ β,

3Πΐβ εστί, βΙιβΓί. Μ. I.

*στ( μεν ούν η υλη έύνχμίς] εστίν βνν \ μεν υλη δΰναμις. Α. ι.

2. 3· εστι μεν ούν η μεν υλη δΰναμις. Ν.

και τούτο δε δίχως κ. τ. λ.] τοϋτο δε δίχως νοεΤταί, ω; εττ<·

στημη, και τοί θεω^εϊν την έπιστήμην. Ν.

δίχως το μεν ως έ7Π0-τη'μη] δίχως νοείται, το μεν ως έ"ν επιστή

μη. Ό. I. νοείται ηοη ββηοίοίι ΑγϊΓιοΙ. Ιαίείίίβϊ /οίεί.

Οοη. Οιηϊιηι Ιιοο ν»]].

ως 5εωοεϊν] ως το' θεωξεϊν. Α. I. 2. Οοη)ίοϊ 6ΙΪ3Π1 ροΓϋϋ

&εωξ/α. δειΐ ϊΓΐυά ΑγϊΓιοΙ. ΗαΙιβΙ. 17ί /αεηίϊαε αβπίίιο

εοιηιηεηίαίίοηαε. Οοιι.

τουτεστι, το1 μεν κ. τ. λ.] Ηαεο, οιηίίΤίί; ηυϊΐιυδίΐδίη , Ίιλ

ΓβΗιΙίιϋΐ Οοηο : Όηάβ ραίεί, αηίτηαιη βββ ε'ντελεχειαν ρετ -

ϊηάε αίηιιε [είεηΐίαιη. Εχ εο εηίιη, ηαηιί αηϊιηα ίηε/ί ιη

ηοΑί'ί, υί^ίΐία /οιηηιιιηαε αΐΐίάίύ. Αο β Ιε^βιίΐ, εννπχξ·

χειν )}μΐν τψ ψκχ',ν.
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διά$εσις, το 5ί> ως ενεργά», (ως) επιστήμη μεν ουν, οτι

«ν τψ υπαρχε/ν Τ)}ι/ ι^υχήν-, και ίιττνος κα/ εγρήγορσίς εστίν,

ανάλογος βε η ((«ν ϊγς^νοραίς «στ», τω θ^ωρίΓν (κ«< ενίζ-

γεΐν)' ο δ& -ύπνος, τω εχειν υ.χί μή ενεργεϊν. προτέρχ ίέ

εστίν ή επιστήμη της ενεργείας. Βιο πςωτην έντελβχειχν

καλεΓ το είδος ' δευτέοαν ίέ, την ένέογειχν. οίον, οφ&χλ-

μος ϊ| υποκειμένου εστί κα/1 «ί'ίοιις' κα/ εστι το μεν ύπο-

κείμενον ούτος έ όφ&α,λμός' το §εχβμενον δε την όψιν,

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

«ς επιστήμη μεν ούν οτχ «ν] επιστήμη μεν ούν οτι εν. Μ. I.

Ό. I. επιστήμη μέν μίση, οτι εν. Α. 1.2. ώς βΐ ούν α\)βΐ{.

Α. 3· νβΠα Ϊ13 Ιιαββΐ: /ΰίεηίία ηίιηϊηιιη ίρ/α ιηεάία, ίία

γτορεπιοάηιη αί ϊη αηϊιηα /οιηηιιι ε/ί εί υί§ίΙία. επιστήμη

μεν, οτι εν τω ΰγια/νειν την ψυχήν ΰπχςχει και ύπνοϋσχι και

έγξη"γθξένχι. πςωτον δε ή μεν έγοήγοξσίς εστί χ. τ. λ. Ν.

Μοχ, ύπνος τω βλίπειν χχι μή ένεςγείν. Ιάεπι. ενεξγεΐν,

Ιοοο ύπχξχειν, ϊΐΆΪιβιΌ.ι. Μβίβ. ίοοο ύπχξχειν ρβιιΐ-

,1ο ροΓί βΐί εχειν, ηΐπιϊπιιη τ>}ν ψκχη'ν. Ίπά^χην }ΐ3ΐ>6ΐ

βιΐαπι ΑγϊΓιοι. 1. 1."

(ίναλογος ίέ] ανάλογος μεν. Μ. I. αναλογον 5ρ. Α. I. 2. 3·

ν&1). 8ϊο ΑγϊΓιοι. ^. 1. Οιπϊκίΐ ϊΓια Ό. ι. Μοχ, η

μέν ε-γρή-γοςσίς εστί ϊη πΐ3ΐ·£. 1β§υηΙιΐΓ α. Γηαπ. γρο. Ό. ι.

τω θεω^Ε/ν κ. τ. λ.] το 5-εω^εΐν κκι ένε^γεΓν. 6 δέ νπνος, τά

βλέπειν και μή ένεξγεϊν. Ό. ι. βλέπειν , ]οοο εχειν, Μ.ι.

Εχ ηϊ$ ρΓοΙιο, και ε'νε^γεΐν, ουΐ πιοχ ορροηίΐιΐΓ, μή ένες-

γεΊν. ΌνΛ>1\χ& Ιβαιβη ίιιπι , αηηοη ειίβιτι βλέπειν, Ιοοο

εχειν, β1ϊ§βη(1αηι ίΐί. 5βά ΑγϊΓιοι. ). ]. αοοβοΊΐ Ιθοίϊοηϊ

νιιΐ23ΐαβ. Οοη. Εί νίΐζίΐία εειι οοπίειηρίαί'ιο εοηβάεηχίίο·

ψιε ε/ί ^ /οιηηιΐ! , «ίί' αηϊιηαε Ηαίίίιιι ορεΓαίίοηε ναοαηί.

\αΆ. ΑηαΙοξαιη αΐίΐεηι ε/ί υϊ§ίΙία εί /ρεεαίατϊ: εί /οιηηιιι

οιιιη εο ηιιοά ε/ί ΙιαΒεΓε εί ηοη εχετεενε. Ρπ'ιηα ε/ί αείίο-

ηίι /αβπίία.

της ένεςγει'κς] ηαατη ιηεά'ιίαίϊο /αειαίαεςαε αβΐίαίϊο. δίο

Ιιοο νοοΒίιαΙοπι Γβ^εϋ^Ίΐ Οοη.

ίιο' κ«ι πρωτην εντελέχεια.ν'] και 30βίϋ. Ό. I. Α. I. 2. 3· ναΐΐ.

δίΐ/τρ^αν έέ] ροΓι Η3βο ρΓ3βΙβΓπιϊΐΙβη(1ιιηι ιιηιιηι ίοΐϊαιη ίη

Οθ(1. Ό. I. δεύτεςον δε διχ,φοςχν την ένεξ-γειχν. Ν. Μ. I.

όφϋχλμος κ. τ. λ.] Οοη. Εχ τηαΐεΓία εί /οπηα εοη/ίαί οεα-

Ια! εί ε/ί Ηαεο ϊη εο βεαίί ίη [α(>}εοίο : ^αοά υεΓο /α/είρϊί

νί/ιυη, οεαίί ιηαίετία ε/ί.

μεν νπον.είμενον κ. τ. λ.] μεν υποκείμενον , αι<τό\; ο οφθαλμός '

το δεχόμενον δέ τ«ν οψ<ν} ήγουν, τά είϋας, ύλΐ] οψΆχλμοϋ.

Μάλη.
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ήγουν, το είδος, ϋλη οφ&αλμ,ου. καλείται δέ και αύτη

ομωνΰμως οφθαλμός ' είδος δέ και εντελέχεια εστίν ή πρώτη

οφθαλμού , αύτη η οφις , η το δΰνασ&αι όρχν αιΐτω παρε

χομένη" δευτέρα δέ εντελέχεια εστι του οφθαλμό», η

ενέργεια, καθ-' ην όρο,, ωςπιρ οίν 6 αρτι τεχ&ε'ις σκύλαζ 41

ουδετέραν μεν εχει εντελέχειαν, δύναμιν δέ του δέζασ$αι

τφ εντελέχειαν ' ούτω δει λαβείν και το της φυχίης. ώς

•γαρ εκεί γεννη^εΐσα η οφις τέλειοι τον οφ$αλμόν ' ούτως

ενταύθα γεννη&εΐσα η φυχη εν τω σώματι τέλειοι το ζωον,

ώς μήτε ανευ σώματος είναι ποτέ την φυχην, μητε σωμχ

δίχα φυχης. σωμχ μέν ·γαρ ούκ εστίν η φυχη' σώματος

δέ εστι, και δι» τοϊτο εν σώματι υπάρχει κχΐ σώματι

V Α Κ. ΙΕΟΤ, ΕΤ Α Ν I Μ Α Ώ V.

•Λαλείται. Ό. ι. Το οέ δεοΓγμενον. Ει πιοχ: καλείται κα»

αυτή όμων. Ν. ναΐΐα ΪΙ&: Εί β/ί αίιεηιιη ηαίάεζη ίη ίρ/ο

/ΐί^εείηιη, αίαηιτη νβΓΟ /α^ίρίοΐί υί/ιιιη οοαίί [γΐυα. νλψ3

61 γποχ, οέ καϊ αυτό ΙιαββΙ. Α. 3·

ο'μωνί/μως] ομώνυμο.;. Μ. I.

καϊ εντελέχεια, κ. τ. λ.] καϊ εντελέχεια, η τΐξωτη οφϋχλμοΖ ,

αύτη ή οψίς , η τά ουνασθαι οξχν αϋτω παρεχομένη ' σειιτεξχ

ο*έ εντελέχεια εστι του ο<Ρ$αλμοϋ η ένέξγειχ. Ό. χ. Μ. I.

Α. ι. 2. 3· δβΊ Οχ. βχ Μδ. Ϊ13 6<1ί(ίϊΐ: και εντελέχεια

εστι τον οφΆαλμον ή ττξωτη , αύτη η οφις η τά σιίνασθαι κ.

τ. λ. Ν. νβΓΟ Ϊ13 : και εντελέχεια ή πξωτη οφΆαλμών αϋτ^),

>| ό'ψις, η το οΊ/νατον ο'οΐν αϋτω ττκςεχομένη ' σευτεοαίέέ εν

τελέχεια εστι τοΖ ο'φθαλμοϋ η ενέργεια. ΟγπΪΓΓβ 3§ηοΓοιιηΕ

βΠ3ΓΠ (^ΟΠ. ν»]].

οΰοετεραν] ού δευτέξχν. Μ. I.

ούτως οεΐ] οντω σεϊ. β. ι. δίο, βΐ αηΐεα, ουδέ ετέξχν μεν,

6ί , ούναμιν δέ ε'χει του δεζ. Ν.

εκεΤ γενν^θεϊσα] βΐ Ηΐο βΐ ραιιΐΐο ροΓι γενη^εΊσχ. Ό. χ, Α. I.

δβοοηιΐο Ιοοο Πο εΐϊαιη Α. 2. Οβηϊίιΐί υί[αι. Οοπ.

ϊΐναΐ' 7ΓΟΤ8 ] 7Γ0Τ8 βββΓί. Μ. I .

δ/χα ψυχ^ς] χωρίς ψυχΐίς. Ό. I. ΑβΓιΐηΙ ΪΓΐί. ΥΐΗ·
σωμχ. μεν γαξ ουκ 3(1 πα^ητι%άν μεοος] άλλα τολ μεν ζωτιχ&ν

σωμχ έργον. Ν. Α σωμχ αά ούχ ύπάξχει οιηϊηϊΐ Οοη.

σωμχ. μεν γαο ουκ {7ΓΙ σώματος οΙ ϊστι] σωμχ μεν γαο οιίκ

έ'στιν ηφυχη, σώματος έε εστι. Ό. χ. σωμα μεν οικ

«στ», σώματος οέ εο-τί. Α. ι. 2. Οχ. Ιΐβ βΐϊαιη ναΐΐ. εστι ,

Ιοοο επι, Μ. I. σωμα μεν γόγ οΰκ εστίν * ασώματος

εστι. Α. 3· Υίάβ ΑγϊΓιοΙ. άο αηΐιηαΙΙ, 2· ϊη ϋηβ.
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τοιωδε ' καθ* έχυτην δε ούχ ύπχοχει. αλλ* πρώτον μεν το

ζωτιαον μέρος της ψυχής ψυχην καλεί» χωριζων αυτί;,· το

λογ/κο'ν. βδ«< πχαχν ο^αου λαβείν την "φυχην του ανθρώ-

ττου, κα/ ^ «9Γ0 μέρους, και ταΰτα του ασθενέστατου,

ΐΐεςι του παντός αποφαίνεσ&χι. επειτχ, το σώμα, φησι,

δυνάμει το ζην εχειν, και προ του γενέσ$χι την "φυχην.

λέγε* γχρ το σωμχ δυνάμει ζωην εχειν εν εχυτω. δει δέ το'

ύωμχ , το δυνάμει ζωην εχον (εν έχυτω) , πρότερον ενεργεί/ρ

σωμχ εϊνχι ' ού δύνχτχι δε ενεργεί* είναι άωμχ προ του δέ-

ξασ&χι το είδος ' υλη γχ,ρ εστίν χποιος , αχι ού σωμχ ' αδύ

νατον άρα το μη ον ενεργείς (σωμχ) δύνχμιν εχειν προς το

ΤΑΚ· 1Ε£Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ο V.

$«. ούχ ύπχςχει'] ούχ α]->εΐΐ. Ό. I.

τά ττα^τικο'ν ] τά ζωτιχόν. Ό. ι. το1 βββΓΐ Γοΐυιη. Μ. I.

νϊ^β ΑπΓίοΐ. «1β 3ηϊπΐ3 II, 2. ίη ρΗποίρΐο. Ιΐαχ βίΐ: διο-

4>ίζετχι το εμψυχον τοϊ αψύχου τω ζν\ν. Οοιιο Γβ^ςΙϊΛΐ:

ΖβΙοίίεαιη αηϊιηαε ρα>·1ειη. Εΐξο 1ε§ίΐ ζηλωτιχαν, ]οοο

^ωτικο'ν. Ρα/βυαιη. ν&11· ζ)ϋ3ΐη Ιαΐβ ΕΐυΙβιιι ι!ίθ3ΐιΐΓ τί

■πχ^ητιχον, άιΐοϊ ροΐβή βχ ϋ$, <μιαβ ϊηίτα 3<1 ραε;. 9^· 6Χ

ΝϊοβρΗοΓο ηοιβνί.

την ψνχψ του χνΆξωττου"] τ^ν, Ιοοο του, Ι), ι. την χν5ξώ-ζου

ψυχήν. Ν. την ψυχ>;ν λαβείν τον άνθρωπου. Α. 3·

ητεξΧ του ττχντος χποφκίνεσΆχ.1 ] τον βΐίείϋ. Α. α.

ίπειτχ το' αοΐ π^ο τον 3ε£ασθαι] αΙίΓιιηΙ. Μ. I.

δυνάμει τό (^ν εχειν] έχει, Ιοοο εχειν3 ϋ. ι. Ιη /α ϊρ/ο,

Ιιοο βΓΐ, εν εχυτω , αάά'ιΐ Οοη. Μοχ οπιϊηίΐ α λέγε* 3<1

εν εχυτω, Αο ρΓοίβοΙο ]ΐ3βο αοεΓΓβ ρο16Γ3ηΙ.

το' σωμχ έννκ'μει] δυνάμει 30εΓι. Α. 3·

^Μ)|ν εχον πςότεςαν] ροή εχον3 βαΉΙι «ν εαντ» Ό. χ. Νοη

8§ηοΓοίΐ Οοη. Νεο νβΐΐ. -πότεξαν, ρΓο πςο'τε§ον. Α. 3.

«νε^γε/ζ σωμχ εϊναί 7τξο τοί/] ενεαγείχ εϊνχι σωμχ.. ου δύνχτχι

Οε ενεξ^είχ εϊνχι σωμχ πξν του. Ό. Χ. Α. ι. 2. Οοη. ν3]1.

5ϊο ει Οχ. βχ Μ5. β(1ϊϋϊί. δβϋ ϊη ρπηαρϊο ηαοβΐ:: σ<3-

(ΐια. είναι, οπϋηβ ίηνβΓΓο. 5ϊο, ίβά ηΐτοψιβ ]οοο ^σωμχ

εϊνχι. Ν. δϊο , Γβίΐ, 3έ εν άνεργε/*. Α. 3.

«'ποίος τβ' σ«μ«] χποιος και οΰ σωμχ. Ό. ι. Α. I. 2. 3· Οχ.

ναΐΐ. Οοη. χττοιο^ και ον το σωμχ. Ν.

Ι*)} ον ενεξγείχ ούνχμιν] μη ον ενίξ^είχ σωμχ , δύνχμιν, Ό. χ.

δυνάμει, Ιοοο δύνχμιν, Α. 3· ηοη «υηοΓοΐΐ Οοη.

ηβο ΥαΙΙ. ηοο ςαβίβη.
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ε| αυτού τιγινεσ^χι. εί 5έ χχι σωμχ δυνάμει εστι, ιΐως

το δυνάμει σωμχ δυνάμει ζωην εχειν έν έχυτω δύναται ;

άλλως τε , ένΐ μεν των άλλων δυνατόν , εχοντχ τι , μη

χςησ^χι χϋτω' οίον, οφιν εχοντχ, μη χοησ&χι χύτη"

επί δε της ·φυχης αδύνατον . ουδέ γαρ ο χχ&εύδων οίνευ '

■φυχικ,ης ένεξ·^είχς εστί. χχι γαρ τρέφεται και χύζεται

χχι φχντχσιοΖται κχι χνχττνεΐ, οττερ μαλιστχ της ζωης έστι

τεχ,μηξίον. έκ τούτων ουγ φχνεξον, οτι δυνάμει το ζην ού

δΰνχτχι ιτζοςείνχί τινι , αλλα ττα'ντως ένίξ^εί* . τΐύοη'γουμε-

μίνως γαρ το ειδοποιούν την "φυχήν ούδέν χλλο εστίν, αλλ'

η ή ζωή . τ>5 μεν γαρ ψυχή σύμφυτος έστιν ή ζωή ' τω

έί' σώματι, κχτά με&εζιν. 6 λίγων τοίνυν, την ύγείχν χνά-

λογον είνχι τη ζωη, ού την της ψυχής ζωήν λέγει, άλλα

τ^ν το£ί σώματος, κα/' ουτω σοφίζεται, ή μέ~ν γαρ αωμχ-

ΪΑΚ. Ι-ΕεΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

ΐϊ δε και σωμχ και ονναμει] και ΓβοπηεΙυΓη αΙιεΓί. Ό. I. Α.

ϊ. α. 3· υΐι υπηηυε και 3ϋεΓ[. Οοπ. νβΠ. Μοχ, σωμχ,

δυνάμεως ζωήν εχειν ίν. Ν. ιοοο δυνάμει σωμχ δυνάμει,

ΓοΙιιιη Ιιαίιβΐ, ίαίε, \ά εΓι, τοιούτον. Οοη.

ϊχοντά τι, μή χοησΒχι αιίτω ] Οοη. ΡοΙεηίίαιη γαβΐάενε,

αΐταιηειι εα ηοη ιιύί. Εγ§ο : έχοντα δΰνχμιν , μη χξησΖχι

αιίτη. ΗαύβΓβ αΐίηιιίά εί εο ηοη ηίί. να]].

μή χξησΆχι αντω] Ηαοιβηιιε ϊη ο!ΐ3Γί3 3. ιηαηα Γεοβηΐϊοπ.

Οοπίϊηυο ίηοϊρϊΐ ηιοηιΐϊ νοίυΓποΓ ίη πιεπ)θΓ3ηΪ8. Α. ι.

χ^'σασδαι, Ιοοο χοησ^χι, Λ. 3· 8ϊο ει ηιοχ. Μοχ, ονί

γα ξ ο κα5ηίι5ων. Ν.

οΖν φανρξον] οϋν εστί φανβοο'ν. Α. χ,

ττ'ξθη·γουμίνως κ. τ. λ.] νβΐΐ. ϊΐα: ΓΓοροβίο εηϊιη αηϊιηαιη

£ρ?άειη /αεεΓβ , ηϊηίΐ αΐίιιά ε/ΐ , ηιιαιη νϊίαιη ε//ε. Μοχ

ϊοΐβιη ειΐβπι (χί'Βίξιν ϊηεριβ ΓεάάΙάη, ηΐΓχ αάεο ΙεςεΓΪΐ

κα'5ίξιν.

άλλο εστίν αλλ' >} ζω^'] α'λλ' οπιΐΐΐίΐ Α. 2. >}, Ιοοο η. Ν. Μ. Τ.

άλλος (£ο) Εστίν α'λλ';} $ω>{. Α. 3· Ε§ο 3ςΙορϋ3νί, αλλ'

τοΑυν νγΕίαν] το/νυν τ^'ν νγίειχν. Α. ι, Ν. δϊε, Γβά! βοοεη-

ΐυ$ εχ οοΓΓβοΙ. ϊη νοοίουΐο ΰγίειχν. Ό. ι. τοίνυν τήν

νγείχν. Α. 2. Μ. I. Μοχ, τήν ζωήν. Α. 3·

ή μΐν -(«ο σωματική οιίσ/α] γαξ 3^ 3'ί° ίηΓβΓίαπι. Ο. Ι· ν"είχ,

Ιοοο ούσια, ΙιαΙιβΐ, ίβά ίη ιηαΓ§. γς. ονσίχ. Α. 2.

Νε,ηε/. <1
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Τ/κη ουσία παοα μέρος των «ναντ/ων ίζΐ δίκτικ>ί" >) δε

χχτχ το είδος, ουίχμως. έχν γχ§ ή κατα το είδος διά

φορα ^ίταλλαγί} ι μετχΧλχττιτχι >:χι το ζωον. . ωςτε

βνχ >) κατ* το βιδος οΰσίχ των εναντίων ΐοτ/' δίκτίκ)),

«'λλ' >? κατα το υττοκί/^ϊνον , τουτέστιν , η σώματι*.*} . ου

διίνατα/ το'ινυν η ψυχή κατ' ου'δίνα τςόπον εντελέχεια τον

σώματος είναι ' χλλ' ουσία αυτοτελής , ασώματος . πχ^χ

μέξος 'νχο έτΐίδέχετχι τα ένχντίχ , κακ/αν κα/' αξετην , οπεζ

οΰκ >)'δι!νατο το* είδος έπιδέζασ^χι . επειτχ <£ησιν , εντελέ-

χειχν οΖσαν τ<ν ·ψυχ/·ν , χκίνητον είνχι κα-9·' ίαυτ^ν , χινεΤσ&χι

δε κατα* συμβϊβήν.ος . ούδέν δε χπει·Λθ\, ακ/ν^τον ο^ταν

κίνεΓν ^«2; . κα/' γαρ το κάλλος , ακ/ν^τον ον , κ«ν«Γ ^ας .

«λλ' ει χαι τούτο , α'κήητον ον , κη/ίϊ" άλλα το $νσιν

Ιχον κινϊΓσθύί/ κ<νεΓ, κα/' ουχί το ακ/ν^τον. ε/ το<νιιν κα/

το σάγ*» καθ-' έαυτο κι'ν^ί/ν £<χεν, ουδέν ^ν άτοπον χυτό

V Λ Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΜΙΜΑΟΤ.

Των ένχντίων ίστι] ίναντ/ων 3 γπηπ. γθο. ϊη πΐΒΓ^ίηε βχρίϊοβ,-

Μγ: ιΐγϊι'χς καϊ νόσου. Μοχ γπιΤι)5 3()ΓοϊρΙυιη : εϊέος <ίι>-

χί?3 >ΐ $ω>)'· καϊ είδβς σώματος, ή μοαψη. Ο. ι. Ρ&α11ο

ροΓι ρχοίϋθΓϋηΐ οϋέαμώ^ βοΙ ιίοος Λ. 3·

)} κατα το είδος, Ουδαμώς] Οοη /ρβοϊβι αιιίβτη εί /οηηα

ηεαηααιιαιη. Λ'> ΐ) 5ϊ ας) εστί δεκτική οτηίιΐϊΐ ν»]!.

ίάν γαρ >) κατά* το ει'ίος] κ,ίν γαρ κατά1 τό εΐοος. Ν. Μοχ

ίείθΐπ : >ί οΊαφορα καταλλαγη. Αο ίΐρϊηείε: ι^τ* ^Χ' κα·-

τ« το εΐέος η ου'σ/α — α'λλα κατά* το νποχείμ. Μ. ι. εχ-

1ΐϊΙ)01 Γιο: εαν γαρ )ί ψ^χί) εστί σωμχ, ανα'γκ>) 5ν>]Τ)} εστα,ί.

εί γαρ )) κ. τ. λ.

βνανη'α, κακ/αν και α'ρΓΓ^ν] ίναντ/α και αϊτ>]5 κακ/αν και α'ρ?-

τ)]'ν. Ο. ι. Ρυή κακι'αν αάάϊΐ τϊ. Α. 2. Μοχ, το είδος

ίϊ'ξαβ·3αι. Ν.

ψυχ>ιν α'κιν))τον ίίναι] ροΓι Ηαβο ίηοΐρϊΐ ςυβίβΓηϊο Ιβπϊοϊ.

δβά ΐβιτιεΓΟ ίηΓβΠϋϊ «Γε ροή (Ιβοΐηιιιπι. Ό. I. Μοχ,

„ κατά το σνμβεβηχός. Ν.

ον ίί απεικο*;] ουδοί απειχός. Ό. ι. Α. 1.2.3· Ν. Οοη.

και γαρ το κάλλος] ροή γαρ ϊιβΓαπι 3(1(ίί[ κα·'. Α. I. Μοχ,

ου, Ιοοο όν. Μ. ι. εί τί α'κ/ν>)τον οι?, )οεο τοϊτο αχίνητον

ον. Ιίΐβιιι ^ίϊηαΌ: και ουχί και το' χχΑιητον. Ν. ΑΙι αλλ'

ϊί άΛ χινεϊσ^αι οιηηιπ ν»Ι1.

ονέίν γ>ν χΰτω άτοπον κινίΤσ^αι] οιίίίν ^νατοττον αντό κινϊΤαθαι.

Ο. ι. Α. ι. 2. 3· Οοη. ναΐΐ. ονοίν ψ αϋτω «τόπον «ΰτό
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κινεΐσ$αι ύπο ακίνητου ' νυν 5έ «δυνατόν, το ααί-^τον ύπο

ακίνητου κινεΐσ&χι' πό$εν ουν τω σώματι το χινεΐσ&χι, β/

μη χπο της φυγχς; ου γχο κυτοκίνητον εστι το σώμα.

ΐΐοωτην ουν γένεση κινήσεως βουλόμενος οεΐζαι, ου πξω- 4)

την, αλλχ δευτέοχν εοειζεν. εΐ μεν γχο το μη κινούμενον

εκίνει, πςώτην έποίει κήηα/ν' << 5β το' κινούμενον χφ' εαυτού

και άλλως κινεί, οευτέοχς κινήαΐως γένεσιν εξηγείται,

πό&εν ουν ττρωτ>) γίνεσις της κινήσεως τω σώματι ; το γ£ζ

λέγειν, αφ εαυτών κινεΐσ%χι τχ' στοιγ^εϊχ, τχ μεν κουφχ

οντχ φύσει, τχ ίέ βαςέχ, φευοός εστίν. $1 γαρ η κον-

φότης και βχαΰτης κίνησίς εστίν, οΰοέττοτε στησετχι τχ

κουφχ και βαρέα" ί'στχτχι ίε, τον οϊκεϊον κατχϊ.αβόντχ

τόπον ' ουκ αοχ βχςύτης και κουφότης χΊτ'ιχι νξωτης

ΪΑΚ. ΪΕΟΤ. ΧΤΑΝΙΜΑΟν.

κινεϊσ^αι. Ν. Μοχ αΊτί, Ιοοο νπό. Μ. ι. βΐ <1εϊη<Ιε κ»ν^.

του 3 Ιοοο ακινήτου. Ιοίβπι.

■ίτό&ιν οϋν — κινεϊο-$αι] αΙιΓϋηΙ. Μ. ι. Μοχ ϊ<1επι, άττί

πξοίτην ούν] ττξίάτψ γοϋν. Α. 2. Μοχ κίνηση γενέσεως. Μ. I.

εί μεν γα£ το μ>} κινονρενον εκίνει, -7Τξω'τ/)ν] το αοεΓί. Α. Χ.

Ν. 01/3 ΙθΟΟ ΤΟ ρί). Μ. I.

και άλλως] αΙΊα ααοηαε. Οοπ. ΟιηϊΙΓο και, αΐίοααϊ ιηοιιεί.

ν&π.

«ξηγείται. -π-ο'5εν] ΙηίβΓ θυο }ΐ3βο νοο3Ϊ>ιιΐ3 βάΌΊΐ : -πόϋεν

οϋν το κινεϊσθαι , ε; μ>) αΊτό ψυχής; ον γοίς κΰτοκίνητόν εστί

το' σωαα. Ν. δβά ηβεο ρ3αΙ1ο βηΐβ Ιεοιβ Γϋηΐ. Ηβεο,

οηϋβα οππΓΓβ, ηίο βάάϋΐ. Μ. ι. Ργο Γεεαη(1ο πο'^εν αιι-

ιβπι 1ιαΙ)8ΐ ό'5εν.

κοΕφα όντα φύσει ] κοϊφα όντα τη φύσει. ϋ. ι . φιίσει βοείτ.

ν&Π. Μοχ η βηΐβ κουφο'τ>)ς βΙιεΓί. Μ. I. ε^ ΪιιΙβγ κι'-

νησις εστίν εΐ οϊδέποτε βεΙσΊΐ : αφ' εαυτών οέ κινείται. Ν.

Κίνησίς εστι Γθ<](1Ί(ϋΐ: Οοη. οαιι/α τηοίαι ρ/ϊ, ϊά1 εΓι , αίτια

κινήσεως ίστι. Νοη ηιβίβ. ΟβΠβ 113 βχρΙίοβηάιιπΊ.

κοΖφα και τα1 βαρέα] τα βηεΓί. ϋ. I. Α. I. 3· Ν. Μοχ

Ί'οιον, Ιοοο οϊκεϊον. Μ. ι. βΐ τοο'πον, Ιοοο τόπον. 1(3 επί.

Καταλα^βανοντα, ρτο καταλαβο'ντα. Α. 3·

χουφάτης και /3α^ντ>;ς αϊτώίΐ 7Γ0ω'τ>)ς κινήσεως εϊσιν] βα^υτ^ς

καΐ κοι/φο'τ!)ς — εϊσιν. ϋ. ι. Α. I. 2. Οοη. ν«ι]|. δε<1

Α. ι. ΙιβΙιβΐ βιίακι αίτια — ε'στι. δϊο, οπιϊίΓο εισιν. Ν·

χΜχ εΐίβιη, Α. 3·

α »
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κινήσεως ε'ιβιν, χλλχ ποιότητες των στοιχείων, ίχν δέ κχι

τούτο δο-θ!}, πως το λογίζεσαι κχι οοξχζειν κχι κξίνειν

δύναται κουφότητος και βχςύτητος εργχ είνχι ; ει δ* μη

τούτων, ούοέ των στοιχείων" ε'ι δέ μη των στοιχείων,

οΰδΐ των σωμάτων, έτι, ε'ι κχτχ συμβεβηκος ή 4ή%ί

κινείται , το δέ σωμχ εζ έχντοΰ , κχι μη ονσης της φνχης,

το σωμχ έ% έχντοϊί κινη&ησετχι' ε! δέ τούτο» κχι ζωον

ίστχι χωςις της ψιιχης' α,τοπχ δέ ταντχ' άτοπον χξα.

κχι το εζ οίοχης. αλλ' οιίδέ το λέγειν, οτι πχν το φύσει

κινούμενον, κχι βία, κινείται, και πχν το βία, κινούμενον,

και φύσει κινείται, χλη&ές έστιν. ό γάο κόσμος, φύσει

κινούμενος, βία, ού κινεΐτχΓ ού μην ουδέ, ει τι κχτχ φυσιν

κινεϊτχι, τούτο κχι κχτχ φύσιν ηρεμεί, και γαζ ό κόσμος

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

αλλα ποιότητες ] α'λλ' χι ποιότητες. Ό. χ. Μοχ, πως τις λο-

Ν. πως λογ'ζεσΆχι. Μ. ι.

πως τό λογ/ζεσθαι — χςίνε ν'] Οοη. ϊιβ: ςυο ρβοίο βχίίίί-

Π13Γ6 βΐ ιηαηηαιη οατηρίηίϊοηρ βββίίηίεΐ αβηιβτβ. \\άβ-

ΐαΓ 6Γ£0 1β§ίΓΓβ, λογ/^εσθαί καϊ συγκ^οτεΐν. νιι!|*31»

Ιεοιίο Οτθβοα ορίίιηβ Γβ ΙιαΙιβΕ } (μιαιη Ιιϊο ϋάεΙϊιβΓ βχ-

ρπεΓίϊι ν3ΐΙ.

ιί οέ μη των στοιχε/ων] βΙ^ΓαπΙ. Μ. I. Α. 3·

οιίσε των σωμάτων] Ιε^ίΐυτ (]ιπι1βηι « σωμάτων , Γβ(ϊ α ρυη-

οΙΪ8 ηοοΐησι. ϋ. ι. Μοχοπιίηϊΐ, το έέ σωμχ εξ ίχΛ,ταΰ.

Οοη.

Της ψυχής εξ έαιιτοϋ τό αωμχ"^ της ψυχ_ης} το σωμχ εξ εαυτοί/.

Ο. ι. καί μη οΰσης τ. ψ. εξ εαυτού αύΓιιηΐ. Α. 3· Μοχ

κιν^σεται. Ν.

τό εξ αξιχ^ί] ^αοά α ρήηοϊρϊο /αιηρίαιη ε/ί. ν&ΙΓ. ζ)υαβ

είΊ ρχρΙϊοΒίϊο.

α'λλ' οΰοέ τό λέγειν — αλήτες εση] Οοη. ΐΐα: δεεί ηβιρβ

οαιηε, ψιοεΙ Π310Γ3 ηιονεΐαι·, επαιη τϊ ηιονβπ άίοεα-

ίίαιη ς/>, ηεΐ|υβ οιηηε , (\νοά νΐ ιηονβΙιΐΓ, ηβΐιΐΓί ϊιβηι

ιηονβΓΪ. ΟιγϊΓΓο 8Γ£ο ϊη Κηε α'λ>]5ές έστιν, ΐπ ρι·ϊηοϊρΐο

Ιθ^ϊΐ : αλλ' οιίίε ίε< λέγειν, βυΐ, αλλ' οΰοε εστί λέγειν.

βίχ ου κινείται] οΰ α ρτίιηα πιβηυ ϊηΓβηυιπ. Ό. ι. Μοχ,

ού μην ηά κινείται βΙιβΓί. Ν. Ουδέν, Ιοοο ονέε. Μ. I.

"τοϊ/70 καί κατά <£νσιν] και αΗβΓι. ϋ. ι. Α. ι.

ίξϊμεΐ] Ιη Οο<1. ϋ. 1. 3 ρπιπ3 ιη3ηιι βΓΐ ηςεμεΐν βΐ ήςεμίχ.

$βά πι 3 η α« ΓβοβηιΐοΓ ϊπ Ηϊχ Ιοοΐχ εοΓΓεχίΐ ηξεμεϊν βΕ ηςε·

μίχ. 1η ΓβΠ^αΐί Οο<1(1. βΓϋ ΓρΐΓΠα$ Ιβηϊβ.
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αχι ο ηλκς αχι η αεΧηνη, αχτχ φΰσιν κινούμενοι, χχτχ

φύσιν ηοεμιΐν ού δύνανται . τον αυτόν τρόπον αχι ή "φυ%$,

αχτχ φχιαιν χειαΐνητος ουσχ , αχτχ, φύσιν ήοιμεΓν ού διίνα-

τα/, η <γχρ γβεμίχ, φ%-οςχ της φ>υγ?,ς εστί αχι πχντος 4*

χειχινητου . ποος τούτοις και το χττοςούμενον χργ/,ς

χλυτον μίνει, ττό-θβν το σωμχ συνέχεται, φύσα πεφυαος

ΥΑΗ. 1ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

κατά* φΰσιν κινοι/μενοι] κινούμενη, Ιοοο κινούμενοι. Α. I. 8ίθ

<η Α. 2. βΐ ιηοχ, βΰναται. Κατά" φΰσιν κινούμενα βΐ ιηοχ

δύναται. Ν.

τον αύτον τςόπον — ού δύναται] βΙιΓιπΗ. Α. ι. κα\, βηΐο

η 3ΐ>βΓι. Ν.

αεικίνητος ούσα κατα φΰσιν ήξεμεϊν"^ αεικίνητος οΰσχ, κινού

μενη κατα φΰσιν, ηξίμεϊν. Ο. I. ΑηΙβ αεικίνητος, οιηΪΕ-

ΙΪΙ κατά φΰσιν. Α. 3· ΟπιίΠο αεικίνητος ούσα, Ηαίιβΐ κι.

νονμένη V 3 1 1 .

η γας ηξεμίκ] ε'ι ■γας ηςεμίχ. Α. ϊ. 5ί εηϊτη βί ηιιϊεί.

Ψ^ΧΪί εστί καϊ τταντος αεικίνητου^ ψυχής (Ιιϊο ΓβΓϋΓ3 ΓαΙ)]3·

£ ·ίπ 3ΐιΙ ε'ι, βοΐ εστί) ει αεικίνητος φύσει εστ^ και παν

τός άείκινητον. Ό. ι. Οεϋο, ΓαΙ>ΐ3£ηιη βΓΓβ εστί. ΡοΓΐ

ψ^χίί εηϊιη Λβΐίιτι νοΙαβΓηΙ ΓοιϊΙιβΓβ εστί, οοαίΟΙΐ εί

αεικίνητος φύσει. 5β(1 άεϊαάβ ίιβοο ΐπίετ φυχης βί ε'στίν

βοΐϋίϋϊι. ΑτϋίίΓΟΓ, Ιιαοο ΐβηιβτβ τρρβπΐβ κΓΓβ βχ Γαρβ-

ΓίοπΙιυ.'ϊ. Οβτΐβ ΓβΓΪβίη οτβηοηίε ίηεειτυιτι ριιηΐ. Νβο

Ιιαεο 3«ηοΓοϊΐ Οοηο, ηαϊ ιαηιβη και τταντος άεικινητον

ηιβίβ Γ«Ι(ϋ<ϋΐ, ε( οιπηε /ι*£<ί«Γ ιηοοίίε. Οβίιβΐ βΙΓβ £β-

ηϊΐίνιιχ, (|αϊ 31) ηςεμίχ ηιιϊεί ρβηάβΐ. Αρρρηαϋοβηι Οο-

«]ϊοΪ8 ϋ. ι. βχοΙϋϋΪΕ 61Ϊ3ΐη ναΐΐ. Μοχ, πςο\ τούτοις φυ'-

σει και το'. Ν.

αλυτον μένει] άττοοον μένει. Α. ι. Ιη πιβΓβ. Αηί. νϊΐίοΓβ

πο131ϋΓ ά'φο^ον, Ιοοο αποςον. Οοηο : ϊηεχρίίοαίιιιη. ΙΗθγπ

ροή σκεδανννσθαι β^^ίι, αοΓΠΐιηρίηαε , Γ<ί« , και φθει'-

ξεσΆαι. ΜΪΓβ νβΓΟ το αττοξούμενον εξ αξχης ι βαΌϋιΙιΙ :

ΐ)ϋθ(1 ]3ΐη 3 ρπηοϊρΐο ρναείαοΐαιη ρΙΚ ΚιΤρϊοιί βηιβιη

ΝβιηβΠιιί ΓϋρεΓίοΓΒ ρ. Κ), τα σώματα τ») οικε/α φύσει.

νβΐ'3 : δβ(1 ϊηΐβππι βί ίΙΙυιΙ η<;ο<1ιΐ!η /οίαίιιιη βΓι, ψιοιΐ

α ρηηοίρϊο ίη (]ϋ3βΓΐϊοηβ Γαίΐ, πηοΙε οοΓροηι οοηιίηβ3Π-

ΙαΓ, Π3£11Γ3 ΓϋβρΙβ §βηί(3, III (]ϊΓρ6Γ!ζΛΠΙαΓ.

7Τθ'3εν τά σωμα σι/νεχεται] 7Γο'5εν ανιίχεται το σώμα. Ο. I.

Μοχ Ίά^πι, σκεδάννσ^αι. Ει: φύσει συνέχεται, 7τεφι/κος

καϊ αιασ'/.ζοάνννα^χι. Ν.

03
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ϋαρΰχννυσ&χι . αρκεΓ και ταύτα £κ τΤίλλων α7Το5ίί^α/ , τ>5ν

■ψυχ,ην /κητε εντελήσ/αν ουσαν, (Κ))Τ* α,κίνητον, μήτε έν

αωματι ^ΐνομίνψ. ΤΙυ^χ^όςας 8ε συμβολιχως είκαζαν χει

χχι τον Θεον και πχντχ τοις άς&μοϊς ε/ωθως, ώοίσχτο

καϊ τψ ν^υχ^ν, άαβμον εαυτόν κινουντα, ω καϊ Κενοκρα-

τ^ς Ϋ;ΛθΧο\)%ηαεν . ου'χ οτι άο&μός εστίν ή "Ψ^χη* άλλ

οτι εν τοΐς χο&μιμ-οΓς εατι, καϊ εν τοις πεπλη$νο·μένοις,

και οτι η -ψνγ/ι έστιν η διακινούσα τα ττραγ,Ματα , τω

μοοφας και τύπους ίκάστοις ε'τπβαλλειν. αυτή γαρ ε'στιν,

>) τα εί'5>) απο των είδμν χωοιζόυσα, καϊ διάφορα αϋτα

οιποφχίνουσχ , τ>5 τε έτερόπιτ/ των ε/σων καϊ τω ττλ>;θει

ΪΑί, ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝ1ΜΑΒΤ.

ας·Α{7 ταϋτα ] ά^κεϊ και ταύτα. ϋ. χ. Α. 2. 3. Μ. I. α'ξκίΤ

τ ταϋτα. 8ίο. Α. ι. Ε130 εί Ηϊο, ιιΐ οΓβιΙο, ροΓιβα

νοίιιϊι Λάάετβ και. Ά^κεΐ οέ ταϊτα. Ν. Ηαβο «Χ τηαΐίϊί

/α/ίΐ ι'α/ιί. ν73Μ. Οοηο νίεΙβΙΟΓ Ιβ^ίΓΓβ: α'ςκοίντως σέ και

ταϋτα εκ πολλών αποέειίειε. Νβηι α ρηηοίρϊο αάάιΐ ία·

τηβη, βΐ ίη ϊιηβ Ιιαίιεί: νεί 1ΐ360 βχ πιιιΐΐϊϊ βΐίΐιηείβ <Ιε-

χηοηΓ<χ3νεηηΝ

μ>)τε α'κ/νητον] μ>)'τε α'εικι'νητον. Α. 3·

«ν σώματι γινομένων] έν σώματι γενομένων, ϋ. ι. Α. I. ί. 3·

ιοοο έν σώματι ουη)ίοί ροΓΓιΙ ένσώματον, υΐ 3βηυ3ΐβ ίϊΐ

τω ακι'ν!)τον. 5βι1 αηΐββ 81 ρβυΙΙο Ϊηίεπιΐ5 βΐΐ, έν σώματι

κτίζομένην. ρ. 45· Οοηο βΐ ν^Πα, αιΐΐ ββηάαιη Ηα&βηΐ,

νϊ(1<;ηιιΐΓ Ιβ^ϊίϊβ γεννωμένων βοΐ γενν^εϊσαν. Νοη ήιβίβ.

Νβγπ Γορτα βΐ ίηΐτβ βχ ιτιβηΐβ ΑπΓίοΙεΙϊϊ βΓΐ: ΊΐνντβεΊςχ

Κ Ψ^Χ1! *ν τω σώματι, νίά. ρβ§· 41· 45· Μοχ, και τα

7τα'ντα. Ν.

Πνθαγο^ας] Ηϊο ϊηοΐρϊΐ Οοα. ΙϊΙίΓΪ 2. 03ρ. 5· Αηϊπιβπι ηοη

βΓΓβ ηυιηβηιαι. Οείει-απι οοηίΓα Ιιοο (1ΐΓρυ[3£ εΐϊαηι

ΑγϊΓιοι. άβ 3ηϊιη3 I, 4· οιγοβ βηεπι.

5εόν και 7Τα'ντα] και βΙιβΓί. Α. 3· τ'

Εν τοις α'^ιθ-μ^τοϊς έστι] α'^ιδμοϊι;, Ιοοο α'^ι3·μΐ]το7ι;. ϋ. ι.

Λ'«;πρΓαέι7ιΛκί. Οοη. (^«ο^ ιηίίΓ ηνιηβΓΟ! άεριιίείιΐΓ αο

ιηιιΐιίρΐίααίίοηα. να)1.

τοί πράγματα] τα τταντα 7Γ^άγματα. Μ. Ί.

Τω μθξφ«ς 3ΐ1 7Γοιοΰσα τα 7Γξα'γματα] αΙ}Γαηϊ· ΤΓ3ηίΐβπιηΙ

3ΐ> υηο ττ^αγματα 3(1 βΐΐεηιιη. Α. I. ν·11. Τω, αηΐο

μο^φα'ς, βχ ϋΟΓΓβοιίοηβ. Αηιεα εΓ3[ το. Ό. Χ.

Ικα'στοις έπιβαλλειν] εκα'στοις ΰποβαλλειν. Α. 2. έκάστοις

έ7ΐι|3αλ{ϊν. Ν. έκα'στοις οιηΐΐήι Α. 3·
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τον χοι9μοΰ, κα/' δ/α τούτο χοι$μ>ιτχ ποιόΰσχ τχ ποχ^μ»-

Τχ. ο&ν ου' πχντχνχσιν ατ/'λλβκ-α/ ττ,ς κατ» τους

χούμους κοινωνίχς . το δέ αυ'τοκ/'ν^τον κχι αυτός αύτη

ποοςεμχοτΰοησεν . οτι δέ χαι&μος ου'κ εστί, δ>|λον έντεΖ-

·&ίν. ο α'οι&ρος ποσόν έστιν' η δι Ψ^ΧΙ* ού ποσόν, αλλ*

ουσία ' ουκ άρα χαι9μος ή 'φνχη , Μ και τβί μχΚιστχ κχΐ

τον χξβμον έν τοις νοητοί; ου'ο-<αν ίί'να/ βούλοντχι , ως έν .

τοις είτης εαουμεν. ετι, η ψυχ>) συνεγ/,ς εστίν ' ο δΐ

χοι&μος ου' συνίχ^'ς' ου'κ χςχ χοι&μος ή "φυχ,^ι . γτ/, ό*

οία&μος %τοι χςτιός εστίν η πεςιττός' ή &ε ψυχή ουτβ

αοτιος, ουτε πεςιττή' ου'κ χοχ χούμος ή ψυχη. *τ'> ό

άοι&μος κχτχ ποος^τ/Λψ χυ^ετχι' η δ* 4*υχ>] κατα πςος-

■&^αψ ουκ χΰζετχι. ετι, ή ·ψυ%>} αυτοκίνητος ("στη" 6 δέ 4ί

χούμος 6 ώοισμένος χ\ίνι\τος. ετι, ο μεν χούμος, μένων

ίί; κα/' 6 χΰτος την φόσιν, οΰδί μίχν ποιότητχ τι^ν «ν

ΤΑΙ. ΙΕΟΙ, Ε Τ Α Ν I Μ Α Β V.

και αΰτας κΰτν) τΓξοςίμαρτΰρ^σΓν] αιίτάς βή νίΐίυιη. Ε|*£0

αυτός. Ό. ι.' Α. ι. 2. \. Μ. ι. Οχ. Ν. δρα* Α. ι. ρχπϊ-

1)θΙ ΕΜ3ΐη εαυτή. Μοχ·, >) ψυχ>) οε ου. Ν. νβΙΙβ Γιιρβ-

ήαΐ άττήλλχ.χτκ.1 Γεάά'ιά'ιϊ , υίάεΐήΐακ αύαΙΊΐηητΊ. ϋβΊηϋβ

Ηβρο ίο: Αι βΐ ϊρΓβ ηυυπι 3Ϊί, ηυπιεπίΓη Γβ ίρΓππι ιηο-

νβηΐβΓη, παηΐΡΓΠΓη ηοη ρΠρ. βιΐρΓιβίιιχ ρΓι. Αο Γι 1ρ^6-

ΓΪΙ: Τω δέ λέγειν, αριθμόν έαυτόν κινοϋντκ, και οα'τος,

οτι αξίίίμος ουκ εστί, πςοςεμχξτχ,ς>ισεν.

τχ. μάλιστα και τον αξίθμον] και βΙιρΓγ. Ό. I. Μοχ βου'λϊ-

ται. Μ. I.

ϊ'τ» β αξίΒμος χχτκ\ πςο£ψΛψ — ουκ αϊξεται] Ηβηο ΓροιΪο-

ηβιη ροίι ρΓΟχΊιηβιη, Ηοο βΓΐ, ροΓι νβΓΪ>3, ούκ £ςχ

α'ρ»5μές ^ ^χΐ), βχΗϊΙιβηΐ Ο. ι. Α. ι. ι. 3. Οοη. V*!!.

ναΐρ.ιΐιιιη ΓρΓνβΙ Ν.

κςτιός εστίν >]] ή'τοι αξτιο'ς ίστιν, β. ι, Α. I. 2. 3· ^"ί —

ηαί. νβΐΐ.

ού'τΓ ά'ξπος] ουκ άρτιας. Ό. χ,

αίξΐΆμος ωςισμενωι;^ χςβμος ο ωξίσμίνος. Ό.1. Α. I. 1.3· Ν".

Οοη. νβΐΐ. Ειβο ίη νβΓβοηε ΙαιΊηα οογγρχΪ άρβηίΐαι,

Ιοεο άρ$ηί(€.

«'ξΐ&μος μένων Ε?ς] «^ι9-μος ων ϊις. Α. 2. Μαηεί , βϊ τηοχ

οιηΐιιίϊ τ^ν φΰσιν. ν·11·

ο αϋτ'ίς Τί]'ν φΰσιν^ ό αϋτες τί] φΰσίι. Ό. I. Α. ί. 8ΪΟ , οχηίίΓο

ο. Α. 3·
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οίζΐ$[λθ!ς γινομένην ύπαΧλάξχι δύναται ' η ^χη & »

και η χύτη μένουσα κατά την ούσίχν, ύτταλλαττει τχς

Κοιότητας, έζ χμα$ίχς εις έπιστημην μεταπίπτουσχ, και

έκ κακίας εις αςετην' ούκ χοχ άοι&μός η ψυχή. τα μέν

οΐϊν των παλαιών δόγματα πεοι "ψυχής τοιαύτα. Εύνόμιος

δί ώξίσατο την ψυχην, ούσίχν άσωμχτον έν σώματι κτιζο-

μένψ , σνμφρονήσας όμου Πλάτων; και 'Κςιστοτέλει . το

μεν γαο , οϋσίαν άσωμχτον , έχ, του Πλάτωνος ειληψε ' το

δέ, έν σώματι ατιζομένην, έχ της του Αριστοτέλους δι

δασκαλίας" ούκ έννοησας , κχί ιτερ οξύς ων, οτι συνχγειν

εις τχύτό πείξχτχι τα ασύμβατα . παν γχζ το γένεση

έχον, αωματιαψ όμου και χξονικην, φ-9-ύφτόν έστι και

&νητόν. αυνχδει δε τούτοις και τα Μωϋσέως. την γαρ

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

νττχλλχζχι"^ ατταλλα'ξαι. Α. I. εζαλλα'σεται , οιηϊΓΓο ίύνχ-

ται. Ν. Νεε ιιίΐα παιπεη! ίπ^επίία ηιιαίίία! ρο(ε/ί εοιη-

ιηιιίαΓί. ναΐΐ.

ψνχη <$ε μίχ~\ η ψνχή δε μίχ. Ό. χ. Α. 2. Ν. η δε ψ«Χ>) μι'χ

χάΙ χύτη. Α. 3· ΡτβεΙεΓβα ηοΐα ίΐ ιπαπ. τεο. ϊη ιύιάτ%.

οτι ποιότης η χχχίχ και η κξετη και η χμχ^ίχ και η γνώσις.

ρ. ι. ^

και η χύτη μίνονσχ~^ τις ούσα. Ν. βΐ πιοχ, καταπίπτουσα.

Ιάρνα. ΟμαΙίίαίβηι, Ιοοο ηααΐίύαίβ!. Οοη.

Εΐ/νο'μιος] Ρααΐΐο 3ηΙβ οιηϊΐήΐ, πεςι ψυχής, εΙ Ιιϊο Ηβιϊ 2.

οαρ. 6. ίηοίρϊΐ: Α<1νεΐ"Γυ$ Ευ,ηοππιπτι βΐ ΑροΙΗηαηιιιπ,

ΕρϊΓοοροχ ΙιαβΓβΐϊοοϊ, ηυοπιπι υΐβΓ(]υβ Ηιιϊο Γλπογο ρβ-

Ιγϊ οοηΙβηιροΓβηβϋχ Γαϊΐ. Οοη. Ιη Α. 3· βηΐε (ύνόμιος

ηο^ΙιΐΓ : όξος ψνχης. Μοχ, Ειιηοιιαία5 ροβ ίΐίοε αηϊ-

τηαΓη {ΙεΚηϊνίΐ.

συμφωνηϊχς όμοΰ Πλα'τωνι] συμφξονησχς , Ιοοο σνμφωνησχς.

Ο. I. Α. I. και , 3η1β πλχτωνι, αάά'ιΐ Α. 2.

τό μεν ούν ούσ/χν"] οΟν, Ιοοο γα£. Ό. χ. το μεν οϋν χσωμχ-

τον. Ν.

χσώμχτον ίχ τοΰ Πλάτωνος ε'/λ^φε] ροΐί χσωμχτον 3<1εΓιί:

εκ της αλιείας. Α. 2. 5ε<1 Ϊ13 ΓβςυΪΓΐΙιΐΓ καί ροή χλη-

%είχς. Αραιΐ Οοηοηειη ηοερίί, Ιοοο Γεεεάίί, ί<1 εΛ,

εΊλ^φε , οοΓΓΪ^ρπ(1ιιηι.

«κ τί}ς Ά^ο-τοτϊλους] Εκ τζς το2 χξίστοτέλονς. Α. 2. Ρ3α11ο

ροΐϊ, σωματικον ο'μοΰ και χ^ονικο'ν. Ν. Μ. I.

Τ« Νίωϋσέως · την — γενεσιν] τά μησίως- τψ γοί^ νλην τι"ν

αισθητών πχντων γενεο-ιν. Ο. χ. ΙΛοαεος εχΙιϊΙιεί Α. 3.

Ρβυΐ
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(υλ>;ν) Των χϊσ-Β-ητων (πάντων) γένεση υπογράφων , ουκ Ιν

αύτη §ε κχΐ την των νοητών ξητως εφησεν ύποστηνχι φύσιν '

αλλ' είίΐάζϋντές τίνες τούτο οοζάζουσιν , οΐς ου πάντες συμ·

φέζοντχι. ει 5έ τις έκ του μετχ την &ιάπλχαιν του σώ

ματος εμβεβλησ&χι την ψυχην ηγοϊτο μετχ το σωμ»

γεγίνην&χι χύτην , οιαμχοτάνει της άλη$είχς. ουτε γ«ρ

ο Μωϋσης τότε χύτην εκτίσ&χι λέγει, οτ* τω σώματι

V Α Κ. Ί, Ε ζ Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ο V.

Ρ&αΐΐο 3ΠΙβ , σνχδει δε τούτα. Ν. Ιάβπι ροΛ μωϋσίω;

Ϊ13 ρβΓ^ίΐ: την ηχρ νλην ττχντων γίνεσιν υττοη'^ετχι , ως

δοζ,χζοναιν οΐ τοϊ πλατωνος λόγοι, χαϊ συμφέροντα·.

Την γα<3 των χισ^ητων αά ττχντες σι/μ φέρονται ^ Ηλβο, ρΐιιπ-

γΪΙιιιλ ΟΓηϊΩϊι, Ϊ13 Οοηο ι-βύΊϋιΓιΐ: Νβιιι 15 οηιπϊυιη §ε·

ηβΓβΙϊοπεηι, ϊη ϊβΐΐϊοϋιϋί 1>ιΐ5 εχοερίϊδ , πιβιει-ιβιη Γοπ-

1)11, οιιΐ εΐίαιη ΡΙβιοπΪκ 3ιΤεοί3ίοΓ8$ ΒίΚρυΙβηΙυι-. Ηαΐο

βΓ§ο (ΪΓ3εοβ ιΐα Γετβ Γιιηΐ : εκείνος γα(> ττχντων -γένεση,

χωξίζ τνόν νοητών , την νλην ύπο^ξάψει, ι» και οί χτζο ττλχτα·

νος αναφέρονται. Ρβηίη» βΐ"£ο οοηΓεπίΐι οαπιΝ., ρ3πίιη

< ουιη 3ΐϊςϋϊ1ιυ5 Οθ(1ίοίί)α5 ΗαΙ>εΙ την νλην εΐ πάντων. Ν)·

Ιιϊΐο ιχπηυ« οπιεη βγοϊιτοι· , ηοη οραϊ βΓΓβ νοοβίΐϋΐο την

νλην. διίίϋοϊΐ εηίιη, την των χΐσ^ητϋίν ττχντων γίνεσιν.

ΡεΓ Γβ βπϊιη ϊηΙεΙΙϊ^ϊΐΟΓ γίνεσις ε'ξ ιίλι»ς τινο'ς. δίο εν αυ

τί] ΓβίβΠαΓ 3<4 γενεσιν, ρΓΟ ςιιο Οιηεη οοΐι)ίοΐ ροΙΊίΐ εν

«υτοϊς3 βΛ, το7ς αίσθ^τοΤς, ηοο Γβΐιίϊι : ιιβηιΐί Ιαιηβιι

ώί/βΓίβ άίχί(, ι'ηίβΓ /7/α (Γβηΐϊΐιϊΐίβ) ίηίεΙΙίξΐόίίιιαη εΐίαιη

παίνταιη βχτίΐΐβ'β , Γβυ , ρΓΟΟΓβαίαηι ε//β. Ουηι η'ι$ οοη-^

Γβηιίι, ψιοά τηοχ ΓϋΙ)]ίοϊι, <1β ιπίπια ηοη ροΛ οοι-ρυ$

0Γ83Ϊ3. 5ϋρ8ΓΪ4ΐ8 συνάδει νεΓΟ ηοη ΓβΓεΠηι· ηά ορίηϊο·

ηβια Εαηοιηϋ, ΐβά »ά β3 , α,«36 ρι-οχϊιηβ βηΐβοβοΊιηΙ,

ηίπιΪΓΐιιη , τταν το γενεσιν έχον — φθκ^τον είναι και θν!)-

το'ν. ν3ΐ]3 ϊι» ηαΙιεί: δεηΓιΙηΙϊυιτι ηαπΐί]αε οίείοπϋεηί

£εηεΓ3ΐϊοηβιη Γ3ΐϊοη3ιΐιιιη παιοταη οΓίεηεΙβηίΙβιη ά'ι-

Γβηβ είαχΊι.

οιίκ εν χΰτν{ -λχι τψ~^ οϋκ ε'ν κϋτ»} έέ και τ>)'ν. ϋ. ι. Α. 2.

τι έε τις εκ τοϋ]| ]οοο 0#. Οχ. ίί ίε τις μετά — εμβε·

βλησχι την ΐγνχ,ην, ήτοι μετχ το σωμχ. Ν. Χ^ΙΙβ: δϊ <^αΪ8

ααιειη, εχ ο,ιιο "βηβΓαΐίο οοΓροΓΪ$ Γαϊΐ, εϋίβιη βηί-

ΙΙ13Γη ρΐΐΟί, 3 ΤβΓΟ 3ΐΐ8ΓΓ3Ε.

η-Όπο μετχ το σωμχ γϊγίν^σθβιι αι3τ>^ βΙιΓιιηΙ. Α. I. η','οΐο-

τχ% (Ιϊο) βΐ ρ3ΐι!1ο 3Π18 , εκβεβλ^σθαι. Α. 3· Αη Ιβ μετά1

βιιε , ϊ(1 εΓΐ, Β^^ίΐ Οοη.

ο Μωσ^ς] ο' μωϋσ'^. Ό. ι. Α. χ. 3· Οχ. Ν. Μοχ οογγι-

6 5 £βη-
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ίνιβάλλετο ' ουτΐ κατα λόγον οΰτως έχει . Ρ, τοίνυν $ν»;την

α,ύτψ λε'νέτω, ώς 'Άρ/στοτίλ>)ς , φςσχς αυτ>)ν εν αωμχτι

•νεννχσ&αι ημ'ι ως ο! στωικοί ' η λε^ων, ονσίχν άσωμχτον ,

^5 5ί*ρ«ίΤί«τ&ω λέγε/ν, «ν σώμχτι κτιζομένψ , ΐνχ μη -&ν>;τ^?

ι ■ψυΧ.'ί? εννβίβν ^«ν τταραστ^β·)) χμ παντελώς αλόγου . άλ

λως τε, κατ' χύτον ουπιο ττλ>5ρ>:ς εοτ/ν ό κόσμος, «λλ'

>;</<τελ>;ς «τ/ και νΖν, και πξος&ηκης χει οεόμινος . πεν

τάκις μΰςιχι γουν τουλ*'χ<οτον κα·&' έκάστην ήμέξχν ούσίχι

νοητχϊ προδίνονται αυτω, κ*/ το χχλίπωτχτον , οτχν

τελεσιουξΊ>]9ι , τότε διχλυ&ησετχι κχτ' χντόν, των τελευ

ταίων ανθρώπων , των ηίζός τη ανχστάσει , τον -φυχικόν

χξ&μόν χποπλνξονντων' ου τ< «ν γένοιτο χλο·}ωτεξον ,

τότε φχσχειν λαφθε/ρεσθαί τον κρ'σ,αον, οταν 7τλ>^ωθ>|.

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ. Ε Τ Α Ν*1 Μ Α ϋ V.

ρβηίιιπ) ε'κτ/σϊαι^ Ιοοο κεκτ/σθαι, οι Ηαΐίβηί (^(κίοί. Ηοο

ίϊηβ ΓβπΓυ νβΐΐβ ΓβαΜίιϋΐ βχροιιί. ΕΌγ(6 έ^τιθεσ^αί ϊηπβ-

ηί(. ϋΐ Ιιϊο εΓι ε'κτ/σθαι, Ϊ13 ΕαΓί3ΐ}ιϊυ$ ηοΐβΐ εκτίϊσ^αι

3 κτάο,ααι. Λ'ϊίΐε 3<1 II. ι. ρ. 759» 41· Γβης. Ιη Οοίϋοβ

Α. 3· εΓι καϊ εκτ/σ5α<3 (ροϊ ππΐιϊ ρεΓρΙβοεί. Εχ βο ογ-

Ιπιη νΐΗβ»ΠΓ κεκτ/σθαι.

ενεβα'λετο] ίνεβάλλετο. Ό. I. Α. 1. 3· Ν. ΙιητηίΗΐ&αίιικ.

Οοη. 1η](ε(α φ. νβΐΐ. συνεβα'λετο. Α. 3·

τοίνυν ^ν^τ^ν αΐ/'τ/}ν] τοίνυν χύτψ θνητών. Ο. ι, ε< το/νι/ν 5ν)}-

τ^ν αϊ/την λεγονσιν ως. Ν. Μ. I.

καϊ οι στωικοί] και ώς οί στιαίχοί. Α. I. 2. 3· νβΐΐ. 5ΐο,

Γοεί στοίχοι. Ο. ι. ΐΜοχ ε'λεγον3 Ιοοο >} λέγων. Μ. ι.

Ιίΐβιη ιηοχ ροΓι πχξχιτΐίσΆω αάά'η Οί.

3ν>)τ^ς ψνχης — α'λο'γου] θνητών βΐ αλογον 1ΐ3ΐϊεΙ ει αά εν-

νοιαν ΓβίαΙΊι ΥεΙΙβ ϊ(3: βηίιηββ ϊηΐβΙΙί^εηϊΪΒΐη — πιοπα·

Ιειη βΐ οιηηϊηο ίΓΓΒΙιοηβΙβΓΠ. Άλογου ρβίβιτΐ ροΙεΓί 3<1

ν}·υχί)ς3 αϊ θνητές. ΙηΙβΠΐ«ϊ νεΓΟ βπβιη ροΐείι ττξχγμχ.-

τος. 5ϊο 3Π183, ού κατα λογον ούτως έχει.

ονττω πλι^ς ] οι; πλήξης. Μ. I. Ν. Μοχ, ημιτελής εστί και

ν£ν. Ιίΐκιη.

χχι 7Γξος5ιίκ)]ς αεί] καϊ »1)βΓί. Ό. I. Ν. Εί αάάίίαιηεηίί

οοηιπίιιβ βο ΓειηρεΓ <?§ρπί. νβΠ.

ττεντακις μι/ξ/αι] 7τεντακι·3-μ«5<Κ'· ϋ· Ι· (^ιιίηηαΐ ιηίΐία. \βΑ\.

το ε'λα'χιστον] τουλάχιστον. Α. ι. 2. 3· Ιΐ3 εχ οοΓΓβςϊ.

ϋ. ι. Μοχ ΐμίξαν οιτιΪιιΊε Α. 3· ΡβαΙΙο ροΓι , οιαλν-

θ^'σεται κατ' αυτοϋ. Ν. Ρααΐΐο ροΓι Ιοοο ψκχικον, 1ΐ3ΐ)βϊ

ψι/χων, αηίιηοηιιη, Οοη.
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κομίΧη γαρ νηπίων παίδων ό τοόπος ούτος, έν -φχμμω της

παιδιχς εϋ&ύς μετχ το πληαωσαι συγχίόντων τα γενόμενα .

το γ«ρ λέγειν , πξονοίχς λόγω νυν τ(*ς ψυχας •^"■Φ13"

ουχ/' κτίσεως ' ού γαρ κα/ν>;ν ονσίχν , ον&ε χΧλην πάρα την

ούσοιν είςχγεσ&χι, αλλα τί;υ οϋσαν κχτχ πξόναχν πλειστη-

ξΐχζεσ'&χι' άγνοοΰντων έστι διχφοξχν κτίσεως και πςονοίχς.

ποονοίχς μεν γαρ ϊργον εστί, το εζ χλληλογονίχς διχσωζειν

Την των φθαρτών ζωων ου'σ/αν ' λέγω & , των μη κχτχ

βηπεδόνα γινομένων ' έπειδη την τοιίτων ί/αδοχ>*ν σηπε&ων

πχ\ιν ετέρα διαφυλάττει" κτίσεως δε το' κξχτιστον έργον,

το εξ ούκ όντων ποιεΐν. εί τοίνυν έζ χΏ,ηλογονίχς αϊ ψυχα/

ΤΑΚ, ΙΕΟΤ, ΕΤ Α Ν I Μ Α Ο V.

χομώη ·γχς~] Ι,αιιάβΛ ηββο ΟβΓρ. Ββπΐιϊϋδ αά* Ιοουαι Πιηϊ-

Ιβιτι Ζ3οΗ&ΓΪ3β ΜΊΐγ1βπ. ρ3£. 257· Ι-οουχ Ζβοηβηββ βΓι

ρ. 169. αλλοί τταιέικον άθυρμα τοϊτογε, πχς' ιμο'να τται^ον-

των , και Εκ ψα'μμου συντιθεντων και λυοντων.

εν ψαμμω · της ταιδιας ίόθϋς] εν ψα'μμω τα" της παιδιας (Πο.

Αοοβηίαί βχ οογγθοι.) -ποιούνταν 3 και εν^ιίς. ϋ. ι. τοί

τ^ς 7Γ«(5ίας 7Τοιοΰντων και εύθι/ς ηοη (ϋΓρΙίοβΙ ιζιϊΗΐ ςτιϊ-

«Ιειη. ναΐΐα Ιοίαηι ηοο ϊηβρίβ, αα ν'ιάϊοαίβ τεάά'ιά'ιΐ,

£οπβ ηοη Γαα, ΐβά Οοά'ιο'α οιιΐρβ.

μετχ. το ■πληξωσχι] μετα το' συμπλ^ωο-αι. Α. α.

γενόμενα πήγματα] τξκγματα αί>α[(. Ό. I. Α. I. ί. Οοη.

γενόμενα βοβΓί. Ν. Ε)α8 ]οοο -^νόμενα. Μ. I. γινόμενα,

οαήΓΓο πξάγματα. Α. 3· Μοχ κοινών, ]οοο καινην. Ν.

δβ(1 και νϊν. Λ1. ι.

ανδε χλλην πχξχ την ούιτχν} ουί', ]οοο οΰ8ί. Ό. ι. Μοχ

]θοο πληστηξίχζεσΒχι , ββ -πλεκττηςιχξεσΆχι. Ό. I. Α. I.

ϊ·3· Οχ. ΙΓιαά ΙιββεΙ ειίαιη Ν. -ττληστηξίχζεται. Μ. 1.

7ΓλΕΐστ^ξΐα'^εσ3αί ]ιοο Ιοοο βΓι ιηιιΙΐίρΙϊοαΓΪ. Ναιη ϊηΐβτ-

ρΓβΐαΐίοηβι ΗβΓγο1ιπ, ΗβΓροοΓαιϊοηϊκ ίο οβίθΓοηιπι

ΘΓΒΓηπαβίίοοΓαιη , ηαΐ ΐεί ΓβάάαηΙ, ρηίίαιη βιηΐίοηα

αα^βΓβ, ά\\ο Γρβοΐαηΐ. Ρπηοβρβ ηοιίο βΓι ιηαΙίίρΙϊαιίΓβ.

κατα σηπείύνχ. γενομίνων} κατοί σητΤ. γινομένων. Ό. χ, Α. ί.

3· Ν. Νοη Γαηβ βΟΓυιη ά\οο, <^υ3β βχ ρυΐΓβΓβοΐϊοηβ

§βηβΓαηΐηΓ. Οοη. Νοη ρβΓ ρηΐΓβίαβιϊοηβηι ϊη^ιιαιη

^βηϊΐοΓαηι. ν^ΙΙ.

διαέο^ν] διχφοξχν η διχίοχην βΐ ΓηΟΧ ετέςχν. Μ. I.

διαφυλαττει ] δϊο. δβίΐ ίη ηιβΓ^. α πΐ3η. Γβο. γς. έ<αδε-

χβται. Ο. ι. Εγ§ο )8, ηυΐ ηοηο Οοείϊοβΐη ΐΓβαΙβνϊι 3ο

ΓιιΙ:πηάβ οογγεχιι , βΐϊαηα Οοάϊοεηι αά ιη·ηιΐ( νίεΙειυΓ

ηα
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•γίνονται, λόγω προνοίας γίνονται, και φθ-Λρται ε'ιαι, χχ$χ-

5Γίξ> τα αλλα, τα «κ ί/αίοχ^ς γένους γινόμενα" ε! ίέ

ουκ όντων παράγονται, κτίσις έστι το γινόμενον, και ουκ

47 'εατιν άλη$ες το του Μωϋσεως, το, κατίτταυσΐν ο' Θεος

οίνο πάντων των έργων αίτου' άτοπα §ί άμφότεξχ'

οΰκ αςα νυν α! 'φυχαί γίνονται . το γαρ , έ πατΫ,ρ μου

έογάζετχι, ουκ έπί του κτίζειν, αλλ' επί του προνοεΐν

είρϊ,σ&αι , και αϋτω 5οκεΓ. Άπολιναρίω 5έ δοκίΓ, τ«?

ψυχας «ντο των ψυχών τί/.τεσ&χι , ωςπερ απο των

σωμάτων τα σώματα, ποοίίνχι γαρ τψ ψυχ^ν χχτχ

V Α Κ. Ι,ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑϋν.

η3ουΐΠβ. ΟβΓίβ ίη ηρυΐΓδ ε<1ΪΜοηε ηοο Ιε§ϊϋυΓ. Οοη.

/αίααΓβ βηη ρΓουίάεηίία ρο(ρ/ί. ναΙΙα οοηνεηϊΐ οαπι

Οτγβροο Πάλιν ιβπίρπ ΓεοΙϋΉΙη ]"αηρι·Γ, \. ε. αεί.

κ! ψυχαι γίνονται και φ^χρ-χί ΐίσιΐ ΡοΓι ψυχαϊ αιΙιΙΊιυΓ: γί

νονται, λο'γω προνοίας. Ό. ι. Α. ι. ζ. 3- Μ. ι. Οοη. ναΙΙ.

Εγ«ο αϊ> ιιηο γ/νονται 3(1 βΐιβηιιη ΓβεΙυ$ εΓι ΐΜηίϊίυί.

ΗαΙ)θΙ ϊΓΐ3 β(Ϊ3ΐη Ε11β1ιοά!ίιι$ ϊη νετ/ϊοηβ 1αΐϊη3. ζ)υο

πιβ^ϊί ιηίΓΟΓ εοϋίοτειη Οχοη'ιεηΓβηι , ηπϊ ηβεο ΙβΗηε Γβ·

ίεη, §Γ3βοβ οιηίιΐϊΐ. νϊ^β βιιπι ρ. γΛ. γγ. ΕΙ1β1:>οι1ί-

ιιπι ίβοίΐβ εχουίο. Ιϊ εηϊιη Ραΐβνϋ Γαίϋ, οαιη ] ί ί>βΠυ«

ΑηΙνβΓρίβε ίιηρπΓηεΓεϊυΓ.

γένους -^νόμενα"^ γ/νονς γινόμενα. Α. 3·

το τοϋΜωϋσΕως] το μωσίως. ι. το μα>ϋσεως. Α. I. τω

' (Γιο ) μ.ωσεω,;. Α. 2. το τοϋ μωσεος. Α. 3.

οϋκ νΰν αί ψυχαί] α< 3ΐ>είτ. Α. 2. ννν οιηίιΐϊΐ. Οοη.

Μοχ , πατής μου έως £ξτι εςγχζΐτχι. Ν. ο' πατ^ς μου ϊη

εξ·γχζιτχι. Α. 3· <\αοά ίη I ΚΙ ψιϊςίβιη ηοη οϋΓρϋοεΙ. "£014

ΧξΤΙ ΡΧ Ετ3η§β1Ίθ ίΐΙΙβΓρο/ΪΙΙΙΙΤΙ 3γ1>ΪΙΓΟΓ. "£τι β]β§3Π-

ΐίιΐ5 νϊά!εΙ>αΙιΐΓ ΝεπιεΠο. ΙΙκ/ιιε ιηοάο. Οοη.

ον'» έπ-ι τοϋ χτίζειν χ. τ. λ.] Οοηο \ιά : ηοη ό!β οΓεβίΐοηβ,

ιαΐ ίΐΐϊ νϊο!βΙιΐΓ, Γρο! ρΓουίβοηε βί α( 6βηε βηΐ, βοοϊρϊεη-

«Ιαηι εΓι. Εςυίιΐβιη ρΐαηβ αε^ηΐεΓοο ϊη Θτβεοο, αυο<1

νβΙΙα εΓϊβηι εχρτεΠϊι.

και κυτιϊ ώοκεϊ] $ϊο ρχ οοττεοΐ. , βηίβα αΰτο'. Ό. ι. και αν-

τω έοκεϊ απολιναξ/ω. τχς ψυχα;. Ν. Αι/τω τεΓβΠιΐΓ 3ο!

Ειιηοιηϊιιηι.

«όπολινα^Λϋ έί] κττολινα'ζίοί ίβ. Ο. ι. ΑροΙΙϊηαηαι αιιΐηη

οεη/βύ. ν»!!. υΐ)ΪΓ]αε ϊη ορίΐηιίε £αάά. Άτζολινχξίος ,

υηο λ. ϊηνβηί. Μοχ, τα' σωμκτχ, 3ηχβ ττξο'ίίνχι α!>εΓΐ. Ν.

των ^υχβν τ/κτίσ^αι] τ<ϊν ψυχών χτίζεσϋαι. Α. 3«
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δίαδοχ^ν του πξωτου αν&ξωπου εις τους ίχείνου π'άντχς

( τεγβ-έντας , ) κα&άπες τψ σωματικών δ/αδοχ^'ν. μήτε

γα\ άποχεΐσ$αι -φυχκς , μήτε νυν κτίζεσ&αι , ( φ>;σί'. ) τους

γαρ τχυτα λέγοντας, αυνεςγον ποιεΐν τον Θεον τοις μοι-

χοίς * και γχζ εκ τούτων παιδία τ/κτετα; ' ·φεΰ&ος δ* ειν»ι

και το, κχτέπχυσεν 6 θιος από πάντων των έργων αΰτου,

ων ηοξχτο ποιειν , ειπεο ετι και νυν ψυχας όνμιουξγει .

«λλ', ε'ι πάντα τα κατά δ/αδοχην ίζ χλληλογονίας γεν

νώμενα δεδείκτα; θν^τα " 8ιχ γαρ τούτο γεννχ και γεννά

ται , 'ίνχ των <φ$χρτων διχμείνη το γένος ' ανάγκη , και

τούτον, η &νητην είναι λέγειν την ψυχην χλληλογΌνίχς

γινομένην, η μη κχτχ 8ια§οχην εζ χλληλων γεννχσ$χι τάς

•φυχάς. το γάς επί των εκ. μοιχείας γεννωμένων τω τ??

προνοίας λόγω κχταλίπωμεν, αγνώστω πχζ' ημΐν Όντι. εϊ

ΤΑΚ, ΙΕΟΤ. ΕΤΑΝΙΜΑΌν.

ίζ εκείνον πχντχς, κα^α'-πε^] εζ εκε/νον πεντάς τεχθεντας,

, καθ-ότεο. Ό.ϊ. ε£ εκείνου τεχΡέντχς, χχΆχπις. Α. 2. Ν.

(2αί εχ ίίΐο άε/ίβηάεταηί. Οοη. τεχθεντας ηοη ββηοΓϋΐΐ;

νβΐι.

«7Γοκε7σ3-αί ψνχα'ς] Ιηίβ11ΐ§β, εζ «ξχης χτισΒέντχς, Κβ5

βηϊιη (ΙϊοίΐυΓ οίποχεΐσΒαι , ςιΐ3β αά ί'υίπππη ιιΓυσι γθ-

οοικΙϊιιιγ βΐ ΓβιναΐϋΓ. Οοηο ιεάΔΊά'ιΐ, αιιι/ιίίιιϊ. Υαΐΐβ,

μήτε ννν κτ/£ε<τ3α<] μήτε νΰν χτίζεσΆχ! φησι. Ό. I. Ρβυΐΐο

ρ<» Γι , α ήξζχτο ποιεΐν. Ν.

παιδία τ/κτεται] ηιαίϊιη, παιδία. τίχτετΒχι. ναΐΐη: ΟμοιΙ

εχ Ηί» βΐίί /ποοΓΐεηίιΐΓ. πχιδίχ τίχτοντχι. Α. 3·

χνχ-γχη καϊ τοντον] ανάγκη και τοιίτων. Μ. I.

«λλ^λογον/ας γινο'μενα] γεννώμενα, Ιοοο γινόμενα. Ό. ι,

Α. ι.ϊ· Οεηίία. Οοη. νβ]]. γεν&'μΓνκ3 ρτο γινο'μ. Α. 3·

Μοχ, δια1 τοντο γα£ γέννα. Ν. ϋβιπάβ: και τούτων η

Βνητην. Ιάενα. και τον ή 5νϊ]Τ)|ν. Α. 3· Τούτον ΓείεΠΗΓ

ΑροΙίηαΓπίΓη.

κατά διαδοχών εζ α'λλ>]λογον/ας γενναιτ&αι ] κατά διχδοχην εξ

αλλήλων γεννχσΒχι. Ό. ι. Α. I. 2. 3· Ρϋϋΐΐο βηίβ γενο

μένων, Ιοοο γ<ν. Α. 3· Εχ/β ϊηνίοειη. Οοη. 5ιΐ€θρ/βυηβ

αΙίΐΓΠβε βεηεΓαίίοηΪ!. ν&ΙΙ. Άλλ!]λογον/αι; ΓβΓναΙ: 61

ραυΙΙο βηΐβ γεννωμένων, Ιοοο γινομένων ΗβΙοβΙ:. Ν.

μοιχε/ας γεννωμένων] εκ μοιχ. γινομένων. Μ. I.

λο'γω καταλ/πωμεν] λο'γω καταλε/ττομιν. ϋ. ι. Ν. βΐ ιιιοχ,

ία
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5έ τι 5ϊΓ κχι της προνοίας κχτχστοχχ<τχσ$χι , πάντως

οιδϊ , το ΤΜτόμενον η τω βίω , η έχυτω χςησιμον έσόμενον '

και Ιιχ τούτο (ΓυγχωρίΓ την εμψύχωση γή/εσΦαι. ίκανον

8έ Τΐκμηξίον τούτου λχμβχνομεν , τον ε'κ τ^ς του Ουξίου

(γυν&ΐΜς) και του Δαυ/5 γεννη&έντχ Σολομωνχ. έζης

^ βπισχ.ε·φωμε$ζ καϊ την 5ό|αν των Μχνιχχίων, ην εχουσι

πεςΐ της ψυχής, φχσι μεν γαρ χύτην χ&χνχτον και άαω-

μχτον' μίαν 5* μόνην είνχι , την των πάντων ψυχην, κ*~

τχαεοματιζομενην κα« κχτχτεμνομένην εΐς τα καθ· έκαστα,

σώμχτχ, χψυχά τε κα/' εμψυχχ' κα< τα μϊν πλείονος αυ-

νΑΚ.. Ι,ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

δει κατκ τη; ττξονοιας, Ν. Α πάντως Ϊ13 ρβΓ§ίί Υβΐΐα:

υη^θοαηηιιβ ηονϊΐ άβια οιιιηία, ηουίΐ ρβπιίΓη 3ϋ[ νϊΐ3β

ί/κί > ^ϋΐ Π1>ϊ ιιιϊΐβ ΓϋΐιίΓυπι : βΐ οβ \ιοο αηίιηβπι οοηοβ- .

άϊΐ. Κί'ί/ΐί ρ/Βί ηοπ βΓι ϊπ 6τ3βοο. νυΐ^ο ιβίΐεΐαηΐ,

νϊίαε οοιηπιαηϊ. Βίος Γπηί Ιιαιηίηε! οβΓίη ίριηρηπ· αηα υί-

υβηίβί. Ιια ΤΗοο^ά. VI, ι6. ο κατ' εμε /3/ος, Ιιοιηίηε*,

οικ' ι?ΐί?ο ίειηροτε υίΰηηί. Αάάκ ΧβηορΗ. Οβοοπ. V, II.

επιμέλεια — ωφέλιμος εΐς τον β/ον, ί. β. ΌίίΙϊι υίΐαβ Ηιι·

ιηαηαβ. ]ιοο Ιοοο.

εμψυχωσιν γινεσ^αι] εμψ. γ/γνεο-$α<. Ό. I. Α. 3· Μοχ,

τοϋτο λαμβάνομεν. Ν.

τζς τοΰ Οι3ρ/ου — Σολομωνα] σολομωντα, Ιοοο σολομωνα.

Α. 3· τ^ς ούςίον γυναικός και του έοαηδ σολομωνα γενν>)-

Ιϊεντα. ϋ. ι. τίξς οϋρ/ου γυναικάς ΘχΙπΙίβΙ εήβιτι Α. 2.

Τοϋ3 βηΐβ έαυιδ, βΙϊρΓε. Ν. Ιάβπι ροΠ σολομωνχ αάά'ιΐ:

ως κατα νομον τον Άεϊον τικτομενω ως καϊ ί7τϊ σολομωντι τω

έαυιΰ γεννώνται τά γεννώμενα. ΕοΊιογ ΟΐΉβπ Ηαβο ίποΐα-

Πΐ. Μοχ, εττισκεψο'μεθα. Ο. ι.

ΐίης ετισκεψωμεθα] Ιηοϊρΐΐ Πϋπ 2. 03ρ. 7· ΑιίνβιΤαί Μλ-

ηίσΐιββιΐϊΐι άβΐίπιιτι βΐ Δα ορϊπϊοηβ Ρΐβιοηϊί άβ ν3ΓΪβ13ΐβ

αη.ΐπΐ3Γαπη ει ΡΙβϊοπΊοοπιηι οϊγοβ Ηββο <ίΊίΤ?ηΠοηβ. Οοη.

χύτην α'5ανατον καί α'σωματον] α^ανατον αϋηϊν α^ανατον και

α.σο'μα.τον. Α. 2. αι/'τ. χσώμ. και α'θα'ν. Ν.

τ>)ν των απάντων] τ>}ν των πάντων. Ο. χ. Α. I. 2. ΡγογΓοϊ

ΪΛ3 οΐΏΐΐΐη Α. 3· ΪΛΟΟ κατακερματισμένων και κατα-

τεμνομεν>;ν Οοηο Ηβΐ^βί Γοΐυιη άίϊρρΓήίαιη. δθι] ϊπουΐοβί,

άΐυεηΐπ. Ροι ίβ βΓ§ο καταπεμτΓομεν>)ν Ιβ^ϊΐ. νβΐΐβ : άε-

/β€ύααι αίηιιβ άεά/α'η.

ά'ψ^χα' τε καί έμψυχα] έμψυχα τε και άψυχα. Ν. Ιάβιη

ηιοχ, πλείονχ, βι ρ3ΐι]1ο ροίί, ε«'ς ταύτο'ν συνιεναι.
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της μετέχειν, τα 5έ ελάττονος" πλείονος μεν, τχ εμψνχχ'

έλχττονος 8ε , τχ «·ψυχ« " ττολλω 5ε πλείονος , τα ούρανιχ '

ως τί;ς καθ-όλου ψυχΐ^ς μέρη τχς χχ&' εκαστον ε/ναι ·ψυ-

χα'ς. κα/' ε< //εν άμεςίστως μιοϊζεσ&χι τχϋτην εψασκον,

ως την φωνην έν τοΓς ακοιίουσ», μέτ^ιον αν ην το κακόν*

νϋν 5έ την ονσ'ιχν χύτην της ψυχ^ς ν.χτχμεςίζεσ$χι λέγουαι'

χχι το πάντων χχλεπώτχτον , οτ/ κυρ/ως αντ»ν έν τοΓς

οτοιχείοις εινχι βούλοντχι , κχΐ σνμμεοίζισ$χι τούτοις έν τ5

Των σωμάτων γενέσει, χαι πάλιν ε!ς τχΰτο συνιένχι έ/αλιιο-

μένων των σωμάτων, ως ι>8ως μεοιζόμενον και πάλιν σνν-

αηόμενον χαι μιγ/ΰμείον , χχι τχς μεν καθαρός ψοχχς %ω-

ξεΤν εις το φως, φως ονσχς , τχς οέ μεμολυσμίνχς ύπο

της νλης, χωοεΐν ε!ς τχ ύτοιγεΐχ, χχι πάλιν χπο των

στοιχείων εις τχ φυτχ χχι τχ ζωχ ' και ουτω τη\ ουσι'χν

αντης χχτχτέμνοντες , χχι σωμχτικην χποφχίνοντες , χχι

9τά-9·ίσιν υποβάλλοντες , «θάνατον ε?/αι φχσι . πν-οιπίπτουσι

5ε κα< τοΓς ένχντίοις . φχσχοντες *γχο , χνχτςέχειν τχς

μεμολυσμένχς "ψυγρς έπι τχ στοιχεία, χχι σνγχχτχμί-

Υ Α Κ. ΙΪΟΤ, ΚΤ Λ Ν I Η Α 9 Τ.

τας κα^εκαστον] Ιηιηιο, τας καθ' έχάστην, \ά εΛ, βιίξα-

ία! αηιιηα!· ΙηΐβΓρΓεϊ Εΐΐεΐιοίΐϊυχ ε'καοτον ηοη Ιηιη 3(1

σωίίκ, ψχαχη 3(1 άραγμα νΐ<3ΰΙαΓ ΓεΙιιΙίΓΓε. 1η αηο ηαο-

ψια, τεάά'\ά\ί ναΙΙ. Εγ<*ο Ιοοο ίν έκα'στω βοοερϊΐ. Οο-

ϊιο Ιιαίιει: βηεηίατβι αηϊιηαβ.

Την ο-υσίχν αυτήν] την ουσίχν αύτης. Μ. I.

ψυχής κατα1«Γ^/^ίσ3αι] ψ»χ>;ς κχι χχτκμΐξί£ισ5χι. Α. 2.

Μοχ βΙιείΐ, εν τοις, βηΐε στο ιχείοις. Ν.

φως φως οϋσχς ] ϋηυιη φως οιηίηίι. Οχ. οϋκ3 βηΐε βίσαζί

3γ1(1ΪΙ Α. 2. ϊ\1οχ, χωξεϊν ύττο τ>;ς ύλης. Α. 3·

•ςποΙβα/νοντεςΊ χποφα&ιοντχι. Α. 2. Ε)υ$ ]οεο Κβηιιχ] κα-

τα-εμνοντες. Ν. Μοχ, αποβα'λλοντες. Α. 3·

3έ τοις εναντιοιςΊ δε και τοις ίνχντίοις. ϋ. ι. Α. I. 2. 3· Ν.

ν3!1.

Ιϋερολιισρ,ενας ψι/χα'ς] ψιιχκς 3ΐ)βΓ[. Μ. I.

«7ΓΪ τά στοιχεία] επί τα στοιχεία χω^εϊν. Τβιηβη 3η[β3

ΓβΓΥ3ΐ βΐϊβιη χνχτξεχειν. Οχ. δίο, ΓβιΙ οαιίΓΓο α'νατξε-

χειν. Α. 3·

και κατασυμμ/γννσθαι] καϊ καταμ/γνιισϊαι. ϋ. ι. Ν. καί

σνμμίγιυσΆχι* Α. I. 3· χα* συγκ«ταμιγνκσ5αι. Α. 2.

σν-'
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γ·Λΐσ·&«/ άλληλχις, πάλιν αύτχς ίν ταΐς\_ μεΤενσωμχτωσεσι

φχσι τιμωςεΐσ&χι , κχτχ το μέγε&ος των άμχοτημχτων,

49 ένουντες αϋτχς χαι ποίλιν χωοίζοντες χχ&' ύπόστχσιν ' -λχι

γχζ τχς σκιάς, φωτός μεν οντος, γιω§ίζεσ&χι $ συννεφιάς

όε (χχι νυκτός) "γενομένης , ίνοΰσ&ΟΗ' οπεο αδύνατον επί

νοητής φύσιως ·νίνεσ&κι . κα/' 7αΡ *' βαιχι των αϊσ-Βητων

εϊσιν , ί I και 8οίη τΙς οντάς χωξίζεσ&χι και πχλιν ένονσ&χι.

Πλάτων ίέ , κα/' μίαν είναι και παλλάς τοις φυγάς > άποφχί'

νετχι' μίαν μεν "γάζ είνχι του παντός την φυ·χ)ην> είναι δέ

V Α Κ. 1ΕΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

β·υγκαταμ<γν;/'ναι ΗβοβΙ; ΧεηορΗ. ΗϊβΓ. VI, 2. Ηυ)υ5πιο-

ά\ οοπιροΙϊΐΒ ΓιιηΕ υβιβιϊΓΠαιβ , Γ3ποΐ3 βηίειη κατασυμμ.

δεεί χατασυστάντες επί 3™ν ΙιβΙιεί ΧεηορΗ. Οβο. XVI, γ.

Εί ίπνίεειη ϊηίβΓ /<? ϊοιπίπΊ^ϊγι. ν&Π. Αο Π πχλιν 1ε-

χλλήλχις, πχλιν αΰτας εν ταϊς] αλληλοις· (5! Ο.) πάλιν δέ

εν τκϊς. Ό. ι. α'λληλοις εΐϊβπι Ν. ζώσχς, Γβα, υίυεηία^

3ηΙε Τίμω^εϊσθαι 3 ηβΐιεί Οοπ.

ενονντες αιίτκς — τταλιν ίνοϋσ^χι ] Οοηο : βΐ ΐΐβπιιη Γβευη-

(1 ιι πι ΓαΙΐΓ]κίοεηίϊοπεπι (νίάβΙϋΓ βΓε;ο ΙββϊΓΓε, κα3' ύπα-

χχτχβχσιν. νεΓΐϊ§Ϊ3 1ιυ]ιΐ8 νοοασοίί ΓαπΙ ίη Ό. ι.) οϋΓίϊη-

§πεηΙβ8, ιαιη!)Γ35 ςαί^επι Ιυοε εχΐΓιβηιε Γορ3ΐ'3ΓΪ 3]ΐιηΐ,

ποοίβ νενο Γαϋΐ3 υπΐτί, ςιιοοΐ (ΡοΠβ 1η\ο ΒχοϊάιΙ ίη.) ϊη-

ιβ]]ί§ϊΙ)ί)Ί Π3111Γ3 Κεπ ίηιροΓΠΙϊϊΙβ βΓι : ιιιτιοΓ3β εηϊιη Γεη-

ΓίΠιπια ΓιιηΙ, βίΪ3ΐηΠ 3(3ίτπΓβηΐ ηιπχ οϋππιϊ ε3χ ει πιγ-

Γιικι οοϊγβ. νοοβίιυΐ» καθ' ύπόστχσιν Γ3Π3 βΓΓβ βΛηγογ.

ΡβΓ /αΒ/ίαηίίατη. ναΐΐβ. ΜαηϊοΙίΒβοπιιιι . οοηιπτεηΐ3 (1β

3τΐΗη3 νί(1β βραιΐ Ερίρΐιβη. Τ. I. ρ. 625. ϋ. ρ. 644· ϋ·

Γβη.

χχΆ' ύπόστχσιν^ κκ&' ύπόβχσι. 5ΐο. Ο. ι.

φωτός μεν ό'ντος] οντος εχ εοιτεοΕ. , αηίβα ΟΓθαΌ όντως. Ό. I.

ψωτος μένοντος. Α. 2. Οχ. Ν. ο"ντος οπιϊΐΐίΐ νβΐΐβ. Ηβ.-

ΙιεΙ βηίιη : α Ιιιιηίηβ /«{(Γβ§ατ·ί.

συννεφιάς γενομένης] σχιννΐφίχς έέ και νιικτος γενομίν^ς.

Ό. ι. νύχτας, βηΐβ συννεφίχς, Η3ΐ>εΙ εϊ οιιπι χωςίζεσΆοιι

οοη')ϋη§η. Α. 2. συνάφειας ό*ε γενομίνΐ]ς. Ν. νυχτος,

\οοο συννεφιάς. Α. 3·

φύσεως γινεσθαι] φύσεως γενετϋχι. Ο. ι. Α. I. 2. Ν. Μ. I.

5Ίο, εί ρβϋΙΙο αηΐβ: επι της νοητής. Α. 3· Μοχ , αγα

θών, Ιοοο χισϋητων. Ν. ϋείικίε ιάβαι : και πολλας ψυ-

μιαν μεν γβίξ ίι'ναι ] γαξ βΙίεΓί. Α. 2. νβΐΐ.
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και αλλάς των κατα μέρος, ως ΊΙί» μεν το παν έψν-

χωσ&χι ύπο της του παντός "φυγ^ς , ιδ/χ ττοίλ/ν τοί

κατ» |«ε(ΐο? ώτο τϊ;ς ι'ί/ας εκάστου ψυχής, λεγίί γουν,

τ^ν μεν του παντός διχτετάσ&χι "φυγ^ην από του κέντρου

τ>5ς *7Γ' τα ίίϊφ«τ« του ουρανού ' ού τοπικως αυτήν

$ιχτετάσ$αϊ φάαχων, χλλα νοητως' ταΰτην 8έ την φυχην

είναι , την περιάγουσαν σφαιροει^ως το παν , και συν^ουίΓίίν

κα/ δυσφημούσαν το σωματοειδές του κόσμου ' ϋεϊσ$χι μάρ

τα σώματα του συνίγοντος , «ν τοΓς πςολαβουσιν ί^είχ-Β-η '

ποιεϊν τούτο την ειδοποιόν ψυχην ' ζην γαρ εχαστον των

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

αλλάς Των κατά* με^ος] αλλάς τας κατά μέξος. Α. 2. αΐίαϊ

αιιίίΐη ς/7*<? ραΓίίαιΙαΓεε. ν&\\. Των οϋχίι, υΐ αηΐεα το2.

ΟρροηιιηηΐΓ ηυίειη το τ:Ζν ει τά κατα' ,Μίξος.

εψιιχωσ5«(] εμ-ψυχωσ.7κ<. Α. 2. 3· ναΠϋ ΟΒίίΐΐΐΐ ρΓΪοΓΪ

]οοο Ίδίχ, εΙ ρ3ΐι11ο ροΓι, τα κατ* μέρος. ΊόΥφ ιιΐΓόηπβ

]οοο 1)6ηβ Ιΐδΐιεί. ϋιιρίεχ εηϊιη 3πίπΐ3 ιηεηιοΓαΐυι- ,

υηϊνειίϊ ει ΓβΓυπι Γιη^αίαπαιη. Νεπιο 6Γ§ο ρι-ίοΓΪ Ιοοο

ΟθΠ)ϊοΪ31 κοινώς.

τά κατα ρ,ερος] τας κατα" μέξος. Α. 2. 3·

ί/πο τ^ς ίί/ας εκο/ατου] ίί/ας βββΛ. ϋ. ι. Λ/α. να]]. ΑΙ»

ϊλττο 3<1 ψυχής οπιϊιιϊι Οοη. Μοχ, το£! μέν, Ιοοο τ^'ν

μέν τοϋ. Μ. I. 61 διχτΐτκσϋχι, Ιιϊο βΐ ρβαΟο ροΓι. ϋ. I.

ε-ττι τά1 πέρατα] επί τα ά'κοα. ϋ. ϊ. Α. 2. 3· Τεηηϊηοι.

ν&ι».

τοτπκάίς αΰτην] Τ07πκ«ς τί}ς. Α·3· Ι(1βπι ρ3ΐι1Ιθ ροΓι αιίτοί/5

Ιοοο τί 7Γαν.

σνσψ. το σωματοείέες] σνσψ. το σωματοειίες. 5ϊο. δειΐ α

ηιαπ. Γ60. ϊη ιιΐ3Γ§. γξ· και σί-,-ματοει^ες. ϋ. ι. ΟοΓρο-

νβαιη Ϋρεαβίη. Οοπ. ζΐιιίαηιιίά «γ/γ ιηιιηάϊ οοτροταΐιηη.

ν&11· Ρβαΐΐο αηίε σκνα'γουσαν 3 Ιοαο συνέχουσαν. Ν. ϋε-

ίικίε και σι/σφίγγουσαν οπιϊΐΐϊΐ Μ. I.

έϊΐσ&κί 7α>?] ίεΐσθα/ τε γα'^. Α. 2. έίΕναι τε τα σώματα

τοΰ σΰ(ϋ7ταντος3 ε'ν τοις. δϊο Ν. ει ιηοχ, 7Γ0(εϊ ν3ΐ]3:

νίηοίΓΐ οΐΓίΐ εοτροΓα οοηίίηβη{Ϊ5. Ιηερίε εν§ο έεϊσθαι,

ηυού Ιιϊο βΓΐ ίαάί§βΓε , τεάάϊάΐΐ νϊηοϊη. 5ιιρΓ3 ρβ". 29,

ηαεπι Ιοευιη Ιιϊο ΓεΓρϊοϊΐ, εή:, Κείται τοϋ σννεχοντος και

σνναγοντος.

Την είδοττοιο'ν ψυΧ'ΐν] Τψ «ΙιεΓΐ Οχ. Μοχ 63<ΐ6ηι βςΐϊΐΐο έ,

Ιοοο ε'ως.



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

όντων την ιδ/«ν ζωην, και φ&είοεσ$χι Την ιδίαν φθοραν *

εως μίν γάρ συνέχεται και συσφίγγεται το σώμα , είνχι

"λέγεται ' διαλυόμενον δε , φ&είρεσ&χι ' και ζην (λεν πάντα,

μη πάντα δε είναι ζωα . διακρίνουσι γαρ άπο μεν των άφύ-

χων τά φυτά , τω αΰζεσ&χι και τςέφεσ&αι , τουτίστι , τη

$ρεπτικη° και φυτική δυνάμει ' τά δί άλογα ζωα άπο των

φυτών , τη αίσ&ησει ' τά δε λογικά άπο των άλογων , τω

λογικω ' και ουτω πάντα ζην λέγοντες , διαστέλλουσι τίρι

εκάστου φύσιν. ζην ουν λέγουσι και τά πάντη αφυχα έκτι-

κην ζωην, κα&' ο συνέχεται ύπο της τχ παντός φυχης εις

το είναι μόνον και μη διαλύεσ$αι . ταϋτψ δε είναι την φυ-

χην , την διακυβερνωααν το πάν και την τάς μεξίκάς ψυ-

χάς , τάς πρότερον παρά των δημιουργού γενομένας , έπι-

πέμπουσαν , δηλαδή, αϋτου του δημιουργού και νόμους αύτη]

V Α Κ. ΙΕΟΤ. Ε Τ ΑΝ1ΜΑΟΤ.

την ΐό7<κν φ^οξίχν] ΗΪ8 3άΛ\ι , Γοπβ εχρίίοαηιϋ οΒίιίΤβ,

α/αηί Ρίαίοηίεί. ν&11.

νυσφήγετχι , τ° σώμα ίίναι] συσφίγγεται τι» σωρχ, Είναι.

ϊ). ι. Μοχ, λέ','ητοίί. Α. 3·

ζ»ν μεν ττχ'ντχ] $5[ν μεν άπαντα. Α. 2.

μη είναι 5έ πάντχ ζΖχΛ μη πάντχ ΐ'.'ναι ξΖχ. Τ), ι. Α. ι.

2. 3· Ν. Μοχ, διχχςίνουσι μεν γ«ζ οίττό1 τ«ν. ΙαΊίΐη. Δ<α-

κξ/νοι/σι <1βΙ)βΙ βχρϋοΛί'ϊ ο!ε Ρΐδίοηε βΐ β)υ5 ΓβοΙβΙοηυυϊ.

δϊο πιοχ βΓί ΰιχστελλαυσι. δίπιί1ϊ& οχ ΡΙβΙοηρ ΓβΓρπ

εΐΐαπι ΜαχίΓπιιχ Τγι-. ρ. ίο. υ1)ϊ οΐϊαηι οεουπ-ϊι φυτικός.

Οοη. τεάάϊάιΐ, άί/'αεηιαηίιΐΓ. ΥαΙΙ. άί/αεΓηιιη(.

κΐίξεσ5α.ι] κιίξανβσ^κί. Ν.

φυσιχ.ί\ δυνάμει] φυτινγ δυνάμει. Ό. υ Α. 3· Γε§ε(αϋ.

. Οοη. νββείαηίία. V·!]·

και οίίτως ζην τταντα] και οΰ'τω πάντα ζην. ϋ. |. Α. 2. 3.

Ν. Αϋςυβ ϊία οαποια/εΓί νϊνεΓβ. ν·11. ΡοΓίβ σχεδο'ν

1ε§ϊΐ ροίΊ πάντα,

ζην μεν λεγονσι] ζην οίν λίγονσι. Ό. I. Α. I. 2. 3· Ν. Οοη.

Μοχ, εχτιχην, ]οοο έκτικην. Ό. I. 61 πάντα, ]οεο τταντν].

Οχ. Ν. πάντη οιηΪΗΪΙ Οοη.

τω είνχι μο*νον] ε<ς το ει'να» μόνον. ϋ. ι. Α. ι. 2. 3· Οχ. Ν.

βϋ Αηΐ. ϊη ιιιαΓ§. ϋί βηί. Οοη. ί'ίί /οίιιιη αύ ε//ε

ρη[β(. νε·1Ι.

τ«ί «ίςικ«ί ψυχάς] ψνχάς α!)βΓ£. Α. 3·



ΠΕΡΙ ΦΤΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤ. ι

δεδωκότΐς, κ«·9·' οίς δαζάγειν οφείλει τούτο το τταν, ους

και είμχξμένην κχλεΐ, υμι χορηγοΰντος ό*ύνχμιν χξχουσχν του

διέπειν ήμχς. ε'ίξητοιι δε τοίϋτχ και εν τοις περί είμχςμέ-

νης' χοινή μεν ονν πάντες έλληνες, οί τψ 'φυχ,ην χ&χνχτον

αττοφψά,μενοι , τψ μετενσωμάτωσιν ^ογμχτ'ιζοΜβι . δ/αφε-

ξοντχι δέ ττερ/ τα ε'ίδη των ψυχών, βι («εν γχρ εν εβος το

..λογ/κσν ίΐνα/ λεγουσ/' τοϊίτο δέ κβ» εις φυτά αχί εις τ«

των άλογων σωμχτχ μετχβχίνειν' οϊ μ£ν κ,χτά τινας ρητχς

Αξόνων πεξίί&ους, οί δέ, ως ετυγ^εν. χλλοι δε, ου'ρς' εν

ΤΑΚ. 1Ε(Τ. ΪΤ ΑΝ I Μ ΑΟΥ.

κκ3-' οίς] κα%!<;. Ν.

■ ους χοά ίιμχξμένψ'] ιϊμχςμενψ θχ οΟΓΓβοϊ. , 3Πΐβ3, ΟΓβίο,

ίοβΓΒΐ; ήμχςμ- Ο. ι. π'μα^|ΐΛβν))ν. Οχ. Εαάβιη εάπϊο ρι-ο-

χίιηυπι και οιηϊΐΐϊΐ:. Καλεί ΓβίΙ^ϊάίΐ:, άίοαηί. Οοη. ¥ο·

αιί. ν«11.

έίναμιν «'^κοϊ/σαν διέττειν ^μας] έΰναμιν αξχοΖσχν -πξος το έρ

γον, αϋτ/}ν >]μϊν άοκοΐίσαν το2 διίπτίν ημχς- Τ), χ, δύνχμιν,

αι/η«ν ημίν α'ξκοϊίσαν διέπίΐν ημχς. Α. 2. ι έιΐναμιν α'οκοϋσαν

έΐΐτηνειμχ^. 5ϊο. Α. I. Εοοο, τον διίπειν ^μας Γθ^οΓκΓιΕ

αά όρια, ϊά είϋ, 7Γξος το εογον. Οοη. Ιοίαιτι ηιοχ, Λ-

οεηίαΓ , Ιοοο εΐρ^ταί. ναΐΐα ϊιβ : 9"" ν>Ή 8<ί η°8 οαΓαη-

ίΐοβ /α^§εΓαηί Ίάοηεατη. ΜαηοηιΒιιηΙιΐΓ. Εΐξητχι οαχη

ι'ιξησετχι αϊ» ίηΐεΓρΓείϊΒιυ ρεπιιυΐαίιιπι βίΓβ ριιΐο Ίάεο,

(\αοά (ΙβΓηιιπι 3 οβρίιβ 3 5· ^β ί3*0 «ΙϊΓραΐβίΒΓ.

τΐεςι ΐΙμαςμένϊ)ς~\ ίίμχςμένης βΐ βΧ ΟΟΓΓβΟΙ. εϊμ. ϋ. ι. είμαξ-

(Αί'ν)}ς. Οχ. Εβ<1βπι ν3Γΐβΐ3« βοοβηΐικ ϊηίτ3 εΐίβπι οοοιιγ-

τϊΐ ϊη οβρίΐβ πεοι εϊμα-ςμένης. Ιπ οίυίΓα εΓι, <\υαά αΥη

άεύνάτιΐ 3Ϊ> εϊςμος, αΐϋ 3 με/ςομαι, υζκΐε μίμχςμχι χχί

("ιμχξμχι.

χοινην μεν ούν] κοινι), ει εχ οοιτεοϊ. κο<ν>)'. ϋ. ι. κο<ν^ μεν

ουν. Α. ι. 2. 3· Μ. I. Οχ. Ν. Οοιηιηιιηί(ΐΓ. ν*\\.

«ττοφ/ιναμενοι] «'ττοίραινο'μενοι. Ό. τ. Οββηίβηίΐί. νβΐΐ.

τι]ν ^ετενσωματωσιν ] τ>]ν ρεν ενσωμχτωσιν 3 βΐ ϊη ΓΠ3Γ§. α

ιηβη. Γβο. γς. τψ μετΐνσωμ«.τωσιν. Ό. χ. Μοχ τα, αηΐβ

εΊδή, άββΓι. Μ. ι." Α. 3·

οί ρέν 7^-? *«ίβί] γαο αΙιβΓϋ. Α. 2.^

.λο','ίχον λεγονσιν] λογικο'ν είναι λίγουσι. Ο. I. Α. 2. 3· Οχ·

- Ν. τιοη Ηβΐιβι. ΥβΙΙ.

ο< μέν κατά τινας] γαο , ροΓι μεν , α<3<1ΐϊ. Οχ. Ν. ξ^τχς αΥ>βΐ(:.

Οοη. ΡβΓ ηιιοε^βηι άίϋ(ο5 ιβηιροΓυπι 3ηιΙ>ί(υ!>· νβΐΐ.

Ρααΐΐο βηΐβ ίιίεπι μίτχβχίνειν τβάά'ιά'ιΐ ρεηηιιίατί, αο ΰ

Η 2 Ιβ^β
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8/3ος ψυχών, «λλ« δυο, λογκίν τβ κ*/ αλογον. τινές δέ

πολλά, τοο-αυτα, οσα των (οίων τα ίί'δι;. μάλιστα δέ β/

«^ Πλάτωνος ττερΐ το δόγ/Ία τούτο δ/^νεχ-^ο-αν . ΐίπόντος

γάρ Πλάτωνος , τάς μεν Ονμικας κ»ι ομίλους κχι άρτακτ/-

κάς ·ψυ%χς λύκων και λεόντων σωμχτχ μεταμφιέννυσ&χι'

τχς δε πεξί τψ κκολασίχν ησχρλημίνχς , ονων καί των τοιού

των χνχλχμβχνειν σιίμχτχ ' οι μεν κυρίως γ/.ουνχν τους

λύκους και τους λέοντας κχϊ τους όνους" οι δέ τξ/οπικως

κύτον είξηκένχι δ/έγνωσαν , τα ή&η δ/α των ζωων παρεμ-

V Α &< - Ι Ε Ο Τ. ΕΤ Α Ν 1 Μ Α Ρ V.

]θ§βΓΪΙ (χεταβαλλειν. Ιη νειΊϊοηε Ιβπηα ιηίΐιΐ Ιιίο οηίου-

Πΐαι βΓΐ, Ηοι-ιιιη ραΓίίιη — ραΓίΐιη. Μίΐΐίπι βΓ£θ, ΗοΓυτη

αίίί — α/ίϊ. δβ<1 ΐη£βΓρΓβ8 ραΓίίτη, ψτο ραι·(ειη 300ερϊΐ,

υ( βΐΐΐιί ϊη Η. 1.

λογιχον τε και ά'λογον] λογικών τε και «Λο'γων. Α. I. Βα-

ίίοηαΐίαιη ΐί ίΓΓαίίοηαΙίωη. νβΠ. Μοχ ροΛ ττολλα αάάιΐ

*ί. Οοη. ναΐΐ.

•ττεξΐ το έο'γμα 3ι1 πλοίτωνος] ηοΓοπΙ:. Ν.

οΊψέχΆησχν'] άί//εη/εηιηΙ. 5β(1 νβΐϊ. Γβι1(3ϊ(3)1 : (ίαίιϊΐα οοη-

/(ίίβΓθ. ΡοΓίβ, δΐΐ&τηξίζϋησχν. 5ες] α'ϊΓΓεηΓυπι ΡΙαΚιπί-

οογπιπ ιηοχ ηοιαΐ ει εχρίίοβί. Διενεχ^ναι έοκοϋσιν Ηβ-

ΙϊεΙ Μ. ι. Διενίχδησχν. Α. 3·

ϊΪ7Γ0ντος γα£ Πλάτωνος] μεν, βηϊε γαο, 8<1όϋΐ Α. ϊ. Μοχ,

θυμικκς 3 τοίς ο*έ ο'ογ/λους. Ν. ΡοΓι όξγιλους αάά'ιΐ ψυχα'ς.

Α. 3· Εγ§ο ιηοχ οηιίιιϊί. ϋε τβ ΐρΓβ νϊ<1β ΡΙβίοπειτι ϊη

ΡΗαβ^οπβ ο»ρ. 29· ρ· 337· Γβ^Ί' "ΐΒχπηβηιιβ ρ. 344·

345· 61 ΤϊιτίΒβπιη ίοοηίΓπ ρ. 566.

έ'νων χαι των. τοιούτων] ό'νων χκι τίνων τοί',ΰτων. ϋ. χ. ονων

και τοιούτων τιν&ν. Α. 2. Εε 3 εΐ ^βηηκ αΐίοπιιη. Χά\\.

οί μεν κι^/ως 3(] όνοι/ς] 3ΐ)Γ»ιηΐ. Α. 2. τονς, βπΐβ λέοντας,

βί και τοϋς λίίκους οππίΐίΐ. Α. 3·

χνξίχϋζ — 6"νους] χυςίως «οπακτικούς ^'κοιισαν τους λΰκοιις και

τούς λέοντας και τοΟς ονοι/ς. Ό. I. Εοάβηι ιηο^ο Ιχβηδρο-

η'ιΐ τους λύκους και τους λί'οντας. Α. χ. νβ]]. Μοχ, ε'μ·

φίΐι'νοντα. Ν. 7Γα^ε|ΐιφα;νοντα εΙιιαβΓβ. να]]. ΜβΙβ. Ι)β

ϋΐίρΐϊοϊ 6χρ1ίθ3ΐϊοηβ Ηογοπι Ρΐβιοηΐδ νβΓίίΟΓπιη \\όα Αε-

Ώ&αΐΏ 63Ζ3βυπι Ίη 1>ϊΙ}ϋοι1ιβθ3 ΡβΐηίΓη, ΡαπΓ. 1 644- Τ. Χ1Γ.

ρ3«· 6*3· Β· Κπβηι ρβίϊ'ιηαβ. ΙΙιΊ βΕΪΒιτι ηοίηίηβηίιΐΓ

ϊϊ, ςυί Ϊ13 (ΙϊνβΓΓβ Ρΐβιοηβιτι ίηΙβΓρΓΟΙοίϊ ΓιιηΙ. Ιΐ3ΐ<1.

ρ3£ί· 624· Ε. Ιβπϊα εχρίίςαιίο ιπ6ιιιογ31ιιγ δ}τϊαηϊ β*

ΡγοοΙϊ. ·



ΠΕΡΙ ΦΤΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. :

φχίνοντχ . Κξόνιος μεν γχο «·> τω πεςι πχλη*/ενεσ/χς , οΰτω

κχΧεΐ τνρ μετενσωμάτωσιν, λογιχχς κοκτχς εινχι βού-

\εται' ομοίως οέ κα/' Θεόδωρος β Πλχτωνικος 4ν τω, οτι

η "φνχη πχντχ τχ βι$η εστί, αχι ΥΙος^ύζίος ομοίως*

Ίάμβλιχος 8ε τψ ενχντιχν τούτοις δρχμών, γ.χτ είδος ζωων

'ψνχης είδος είνχι λέγει, η·γονν, είδη διχφοξχ. γίγζχτττχι

γονν αυ'τω μονόβιβλον «πγραφον, οτι οϊκ αττ' χΊ,&ξώπων

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. Ε Τ Α Ν I Μ Λ 0 V.

/τίΐςί πβΑιγγινΐα-ίχς 1 ττεςΐ βορΓε. Ν. Μοχ, οϋ'τω μεν χχλί'.

Ιοίβιιι. Αριι<1 Οοη. Ιοεο κξο'νιος οΓι ΟΙίΓοπϊιΐδ. 5εα! ναΐ-

Ιβ.: Οτοηίιΐδ. Κξονίος ΙαικΙβίνΐΓ ίΐ Ροιρηνπο ΐη (1ε αηίΓΟ

ΝγιηρΗβΓϋπι ρ. 250. 263. &ο Ναιηβηϋ ΓίϊτΓιΙΐΒΠδ βρρεί-

ΙβΙΠΓ. βϋΐΐ. 0ί1Πΐ3ΐ)Π£. ΐ65 5· 8· υΐβΓ(]«1β Π16Π10Γ31υΓ

βΐϊππι βο ΕαΓβΙ). ΗϊΛ. εοοΙβίΙβΓι-. VI, 19·

λογικας -πΊκσας βοιίλεται] ροΓΐ ττα'σκς 3<ΙαϋΐαΓ ϊι'ναι. Ο. ι.

Α. ι. 2. 3. Οχ. Ν. Οοη. νβΐΐ.

ομοίως και] δε ίηΓβΠαιτι α ηιαη. τεο. Ό, ι. β, 3ΐ)1β ττλα-

τωνικος, οιτηιιϊι Μ. ι. Μοχ Οοη. 6'ιαβοβ βχηϊοβΐ: οτι

ττχαχ. ψυχ·<5 ίίέος.

και Ποξφνξίος] κ«ϊ ο ποςφύξιος. Α. 2. Μοχ, Ίχμβλνχος ,

Γβά βχ οοίτεοΐ. τεο. νιι1ε;αιυπι. Ό. ι. ΟεϊηιΙε 3ΐ)εΓί Ήν.

Μ. ι.

κατ' τΐίος $αίων] καθ' «ν εϊ^ος £ωων. ϋ, ι. ΡοΠβ *ν ϊ'κκοτον

νοίυϊΐ. δβεΐ Ϊ13 γποχ §ίο ηοη αιΙ(]\ά\ίΪ6(.

>)γονιν ί';'έ·/)] ή έΰο γοϋν ϋ. ι. ;) <3ιίο γοίίν >) δΊάφοξχ. Ν.

γονν αυτίϋ μονο'βιβλον Ί οϋν αϋτω μόνον βιβλιαν. Μ. Ι· γοϋν

αΰτο μονόβιβλον. Α. 3·

έπ7γ£α<ρον] 5ίο Βηιεβ, ηυηο βχ οογγοοϊ. τεο. εττιγξχφων.

ϋ. I. ϊτπγξκ'φων. Ν. ε'τπγξαφον. δϊρ. Α. I. 2. VIII-

«3ΐιιιπ ΗβοβΙ εΐϊβΓΠ Οχ. 51 1β^31ϋΓ ίπίγςοιφον , 3<1)βοΙ:ϊ·

νιαπι βΓΐ, ποίαηε ίπ/ϋΓΪ/ιίιιιτι. Νιιϋαιη Ι3πιεη ηυ]ϋ8 νο-

οΪ5 οχβηιρίυιη ϊηνεηί. 5ίη Ιε^αΐητ ίπΐΎξχφον , ρ3Γΐϊοϊ-

ρΐαιτι εΓι, αί<]αβ ϊΐα νεΙεπαΓ αά ϊρίϊιιη Ιΐΐιοΐΐιαιη, ηιιί ίιι·

^ίΓΐ'δ/ί, Γβα, (]ΐιϊ ϊπί^Ίοοιη ρΐ 3β Γβ ίβιί. ί,οαο επί',-ςα.φον

Οοη. Ιιαίιβΐ·. ίΐ2 ηιιο άοοεί. ΡοΓΕβ, εν ώ γςάφει. ν3ΐ1β :

8ογϊ1>ϊιιιγ 1(3(^116 β!) εοϊη ΙΪ^γο, οϋ]ΐΐ5 ϊηίΐεχ Μοηοίη'υΐοη,

ί(1 εΓι, υπΐεοϊ ΙίΙιεΓ, ηοη βΙ) ΙιοηιΐηΊΚιυ. Αο II Ιε^ει-π»

την επίΎςχφφ. Ροπε, βυείοτε Οοποηε , Γβεΐίυχ έπΐγξχ-

φον ρΓοιΤϋί ιοίΐίΐαΐ'. <5υ3β βηϊηι ιηοχ ΓαυρεΊι, ηοη Ι3ΐη

■ϊϊοΙεηΕϋΓ ϊηιΐϊοβηι ΙιΙιγϊ (?7Τίγ^αφ/;ν)3 Γεα" 3Γ§ηπ!βηΙϋΐπ

Ιϊογϊ ηοϊαι·ε. Αοοεείίι, (]υο<1 ηεηιο εχ ίηοϋοβ Ηοη αι·-

2ΐιπιοηΐ;αΙιΐΓ. ΥείεΓεί ρΐ'3βΐεΓεα 1)ΐ:6νί1}α$ ΙιοΓοηιηι ϊη-

Η 3 ^ϊ01'
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εις ζώχ χλογχ , ού&ε χπό ζώων αλόγων εις άν&ζώπονς «ί

μετενσωμχτώσείς γίνονται, χλλχ από ζωών εις ζω» κχί από

ανθρώπων εις ανθρώπους, και μοι 5οκεΐ μάλλον ούτος,

ένεκα τούτου, καλώς χχτεοτογκσ&χι μη μόνον της Πλού

τωνος γνώμης, αλλχ και της χλη&ειχς χύτης, ώς εατιν ϊκ

πολλών μεν και άλλων έπιδεΐζαι, μχλιοτχ δέ εκ. τούτων,

ούδεμίχν γχρ των λογικών κινήσεων έμφχίνεσ$χι τοϊς «λόγο/ς

ζώοις. ούτε γχξ τέχνχι, ούτε μχ$ημχτχ, ούτε βουλχί ,

οντε χρετχι, ούτε χλλό τι των διανοητικών έν χύτοΐς έστιν'

έξ ων δηλον, ώς ού μέτεστι λογικής ψυχής χύτοϊς. και

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΜΛΟΥ,

<3ΐοί1:>υ$ υΙβ!)3η(ιΐΓ. Γοτίβ ϊηάβχ βΓβΐ: περί μετενσωμχ-

τώσεως, βυΐ, π?ξι ψυχ,ίϊς. Οεϊεπιιη εΆηάεπι ΓεηΙβηΙιαιη

33ΐηΐ3ΐϊο1ιϊ τεΓοΓΐ Αεηεβε Οβζιευκ ϊη ΤΗεορΙΐΓβΓίο ρβ§.

623. Ό. Τ. XII. β'ι1)1. Ραίιαιη. ΡβπΓ. 1644· ΡΓββίβΓβ»

Ιιυηο .ΙβιηβΙϊοΗί 1ίΙ>β11ϋηι ηιαίΐϊΐϊϊ οτβίΐο ιιίθηιοΓβη. Μονο-

βιβλον οοοϋΓΓΪΙ ϊη ορυΓο. πι ν»1ιο!ο§ίοΪ5 βιο. α ΘβΙρο ε<ϋ-

ΐ\$ ΑιηΓίεΙοο1. 1 6 8 8 ρ· 88· Πλούταρχος εν τω μονοβι'βλω,

τι» -τερΐ α'ρετϊίς γυναικών.

αν5ξωπ<*ν εις άλογα] αν3·ρ. εις ζωχ άλογα, ϋ. I. Α. I. 3·

Οχ. ναΐΐ. ο'τι αν-/, ανθρώπων είς ζωχ, ούδε χπο ζωων εις

άνΒξωπους. Ν. ανθξ. είς άλογα ζωχ. Α. 2. ΑηίηιαΙία 1ΐ3-

ϊ>61 επηι-π Οοη. 5ε<1 ρΓοχϊιηυ.ιτι $»ων οπιϊΐΐϊΐ.

ουέέ χπέ £ωων] οΰτε, ]οθθ ού§ί. ΐ), I.

αλλχ. αττο' £ωι«ιν] άλλ' άπο ζωων. Σ). I.

κατεατοχασθαι ] κατεστοχα'σθαι. Α. I. Ν. κχτεστοιχοίσΒαι.

Μ. ι. Μοχ, τξς τοΰ 7τλα'τωνος. Μ. ι. Ν. Ρβαϋο 3ΠΙβ

οτη'ιΐιπ οί/τος ναΐΐ.

ως εστίν εκ πολλών και άλλων] ως εστίν εκ πολλών μεν καί

άλλων. Α. I. 3· ωί *0Τ' *αι εκ πολλών μεν και άλλων.

Α. 2.

ονσε γαρ μιαν των λογικών] ούοεμίχν γαρ των λογικών, ι,

Α. I. 2. 3· Μοχ εμφαίνεται τοίς άλλοις £ω'οις. Μ.1. Οοη.

ΓβάθΊςΓιΐ: οϋίεμια γαρ — εμφαίνεται. ν&ΙΙα: ίχ Λ«,

ο«σοί ηιιΙΙοί Γ3(ϊοηα]]8 ιηοΐϋδ ϊη Γ3ΐϊοηί$ βχρβηϊΐιιαί 3πϊ-

ηΐ3ΐίΙ>π8 αρρατεαί. Νο<3υ$ βοουΓαΐίνιιΧ ουκι ίηβηίΐΐνο

ροΓ( ε'κ τούτων Ιοοππι ΗβΙιβΓβ ηεςυϊΐ. Ε§0 οοη]ί<ιίο : μα'-

λκττα εκ τοΰ μηόίμίχν των λογικών.

τοις α'λο'γοις <|ωοις] το7ς άλλοις ^ωοις. Α. 2. Τθ7ς α'λο'γοις των

ίω'ων. Ν.

ε'ν α^τοϊς εστίν] ε'στιν αΙίβΓε. Α. 3·
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γάζ άτοπον, λέγειν τά άλογα, λογικά. ε'ι γάο και κομιΧη

νέοις ουσι τοις βςέφεσ;ν ή άλογος μόνη κίνησις πζόςεστιν,

άλλχ ψυχην λογικών φχμεν εγειν αυτά , έπεάήπεο αύζχ-

νόμενχ την λογικών άνχ&είκνυσιν ίνέξγειχν' το &ε χλογαν,

κατ ού^εμίαν ηλικίχν εμφαΓνον το λογικον , πεςιττως αν

εσχε λογικην ψυχην , άχρηστου παντελώς μελλούσης εσεα$χι

τΐ;ς λογικής δυνάμεως, και γάο, οιίδέν τεςιττον παρά του

Θίου γεγενησ$χι , συμφωνάς ποία συνωμολόγητχι' «/ δε $ί

τούτο , περιττως άν ή λογική ψυχη τοις κτηνεσι και τοις

&ηςίοις εγκατεβχλλετο , μηδέποτε δυναμένη το εαυτής έργον

έπι$είζχσ$αι' και ην άν έγκλημα του δο'ντος άναομοστον

ψ^χην τω σωμχτι ουτε γαο τεγνιτου τούτο έργον, ουτε

τάζιν η άρμονίχν εικότος ' (/ δε τις λίγοι, κινεϊσ$χι μεν

κατά διά&εσιν λογικώς τα ζωα, την δέ διάπλασιν αϋτων

ΤΑΚ. ΙΙΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΌν.

κομιδήν εοΖσι τοις βςέφεσιν] ν.ομιό"η νέοις οϋσι το7ς βρίφεσι.

Ν. Ο. ι. Α. ι. 2. 3· Μ. I. ΕΓϊ βι·§ο νιΠιπη Ρ(ϋιίοηΪ8

Απ ι. νβΙΙβ : (^υοιΐ Γι /ανεηί/>ιΐ5 3<3!ιυε βΐηιιβ ϊηΓβηπβιΐί.

Ιηερίε. Οε ]ΐινειπΙ)υ$ εηϊιη 1ΐ3βο (Ιϊοί ηβ(]πβιιη[.

φχμεν ΐχειν χύτχ"^ εχειν φχμεν χύτχ. Α. 2. ΙηΐθΓ ίχεί* βΐ

αντα οΓβεΙο (Ιείεΐιιπι βΓΓε φχμεν, φιοά Ιίΐί ίοπριυιη εΓ31.

ο».

ϊττίίοηττεξ αυξανόμενα] επειδή γώ αυ£ανο'μενα. Α. 2. Μοχ

και την λογικών. Ν.

εμφχ'ναν τι) λογικον] έμφχίνων ( Πο ) το λογικο'ν. ϋ. ι. εμ

φαίνεσαι δννχτχι , Ιοεο έμφαιναν. Μ. ι. ΑηΙε Ιιοο εξιν

Ιιβίιει, Ιοεο ήλιχίχν. Ν.

ττεςιττως αν] ΟΓπϊΐΐίΐ ναΐΐα, 30 Γε]ϊφΐ3 βΐϊ α'χο>]'σ·τοι/ 3<1 5ν-

να,αΓως Π3 ΓεϋεΠί: (2υοιΤυηι νΪ5 Ιιαεο Γ3ΐϊοηί$, ψΐΒ. \Λ>ϊ·

ηυβ ει οηπηίηο ίοΓει 3ΐ>υΓιιπιπι ?

της λογικί}; έ^ναμειοι;] τη; ουναμεως τζς λογικές. Α. I.

πεξίττως άν ή] -περιττοί, αν η. Ό. I.

ϊγκκτεβαλετο] ίγΛχτεβχλλετο. Ό. ι. Α. ι. Ν. Ιιηπιϊΐίεη·

ίιο·. ^οη. ν«]Ι. ΐγ-Λχτεβχλλετχί. 5Ίο. Μ. I.

τϊχνίτον το εξ7ον] τεχν/του τούτο έργον. ϋ. ι. τρ^ν/του έ'^-

70ν· Α. 2. Ηοε ο^)«ί. Οοπ. Λ^ρο ηίίφιε ρεΓίΠ ρταί ΟΓί/'-

]/ιώ , ΟΓάίηειη αιιί Ηαηηοηίαιη Ιιη]ιΐ5ΐηοάΊ εοΓροΓΐ εχ/ιίύβι-ε.

ΥβΗ. Εγ^ο ηϋΒβεΙβΓη οπιΊΠι. δβοαηάαιη οίίτε οηιίΐΐϊι

εΐϊηιη Οοπ. Μοχ , εϊ τι; λέγει. Ν.

Η 4
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άνεπίδικτον εϊνχι τεχνικής πράξεως, πιστούμενος τον λόγον

άπο των άν&αωπων' περιχιοε&έντων γάζ μόνων των δακτύ

λων των %εΐξων, τας πλείστας τέχρχς παααπόλλυσ&χι *

οιϊ λύε/ το ζητούμενον ' μένει γαρ ετ; το ' αυτό χτοπαν , ως

του Θεου μη πρόςφορον φυ%ην έναρμόσχντος τω σώματι,

άλλα 7ΓίρίτΤ);ν κα/ άνίνητον και άνενέργητον , έμποδιζομένψ

διά πάσης της ηλικίας αύτων εις τάς οικείας ενεργείας,

προς τω και τον λόγον αυτούς κατασκεύαζειν έζ άδηλων και

οΰχ όμολογουμένων . πό$εν γάρ, οτι κατά διάδεσιν λογι

κώς κινείται τά ζωα; βέλτιον ουν, ήγεΐσ$αι πρόςφορον

ίκάστω σώματι "φυχην ένηρμόσ&χι, και μηδέν πλέον εχειν

κατα ϋΊχ,&εσιν τ» ζωχ της έμφχινομένης έν τοις εργοις αυτών

V Α Κ. Ί, Ε Ο Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ώ V.

τεχνικής πςχ.ί-εως'] ττοα'ξεως βχ ΟΟΓΓβΟΐ. , 3ηΙβα τα'ξεως. Ό. I.

Ιηερίαιιι βςΐ οοηιροΓιΐ35 , ιΐεοεπίεί, ϊη«βηίοΓ35^ϋβ βοΐϊο-

ιιβ5. Οοη.

μονών των δακτύλων των χείοων] μόνον δακτύλων των χ,ει^ων.

Λ. 2. μο'νων των δακτύλων απο των χειοων. Οχ. Α ηια-

ηίόιΐί. ν«]1. μο'νον των δακτύλων α'ττο τ<ϊν χειξών. Ν. Ηίο

£1 ιτΐ3Π. Γβο. ϊη ιπητ". 1ιαΙ>οΕ Ό. I. ϊο: ως το · χε<ςών ολ-

λυμένων έ'άίεε (5Ϊγ:, ογβ^ο.) πολχ/^-ζ^ος α,Άηνη.

αδ«'λων] ες αλλήλων. Α. 3·

ως τοϊί θεοϋ μη 7Τξ>ο'ςφθ£θν ] μι) βΙίβΓί. Α. 2. Ραυίΐο ροΓΐ:

ττξνς το και τον λο'γον αύτί)ς κατασκευάζειν. Ν. ναΐΐα: «ί

α!<?«ί ρΓΟιηρίαηι εΐ /οίει-ίειη εοΓροΓΐ αοαοιηιηοάαη! αιιί-

ιηαιη, /υρεΓβιιαηι εί ίηιιίίίειη εί εχετεεηΛί! εΐ ιιαείαηάί!

( Γεόκί ίηερίαιη ίιηιτιί/βΓίί.

ανενέογ>)τον ] ορία<ιΙϊαηε<]Ηε /ηι/ίΓα(αιη. Οοη. Ιαιιηο, ορε-

ταίίοηεηιιβ.

ττο'θεν γα'ξ ό'τ<] ΡοΓε γ*ξ> 3ϋε|υί(1 (ΙεεΓΕ, νείπϋ'ι δί5λον. ΙηΕθΓ-

ρτ85 ΕΙΙκίιοάίιΐί; 1ΐ3ΐ>εΕ, /Όϊιηιΐί. Εΐ"£»ο οί'δαμεν. ϋοπο 3(1-

ιΐϊΐ, Ιί^ιιεί. νηΐΐα ηϋιίΐ Γυρρίεΐ. Μοχ, κα5' έαυτ>]ν δ<ά-

5εσιν. Μ. ι.

7Γξός<Ροξον ηγεϊσΒοχ] ^γεΐσθαι ττξο'ςφοοον. ϋ. ι. Α. ι. 2. 3·

Βϊλτιον γαο ττς^φοςον >ίγε7β3α<. Μ. I. Ν. Μοχ, εκάστου

σώματι. Α. 3. ο£ εν;)£μωσ$αί , βχ οοιτβοΐ. ϋ. I.

ίχειν ττλεον] πλέον ΐ'χειν. ϋ. ι. Α. [. ι. Μοχ έν4 βηΐβ

τοϊς ΐογοις, &^[ι. Ν.
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φυσικής άπλότητος' εκχστον γχς των αλόγων χχτ'

ο'ικείαν όρμην κινείται , ττξος ην γέγόνβν ί£ »ξ%ης χζίίχν τβ

και βνέξγειχν ' και προς ταύτα, ν.α\ την §ιάπλχσιν έτιτη^είχν

εσχεν. ου μην αβοήθητα, πχντχπχσιν αυτά χαταλίλοιπεν

ό δημιουηγος, αλλ' ε'κα'στω φυσικην, ού λογικην, ένέβχλε

αύνεσιν' τισι και πανουργίας ένέ&ηκεν, ωςπεο τέχνης 53

εικόνα κ«7 σκιάν λογικην, άυεϊν τούτων ένεκεν, ΰττερ του

χα) τχς ϊνεστωσχς έπιβουλχς εκκλίνειν Κχι τχς μέλλουσας

πςοψυλχττεσ&χι , κχι ίπι τω συνχφχι την κτίση πασχν

εχυτη , ώς $η ε'ίςητχι . οτι δέ οΰ λογικώς τχυτχ ποιείς

8ηλον εκ τόϊ κχτ' είδος ίκχστον ζωον ομοίως τα αϋτχ ποιεΐν,

.ΤΑΚ. ΙΕΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΜΑΒΤ.

ν.πλότητος] Ιια νϋβΙιΐΓ «ΙίχϊΓΓβ, ηηοςΐ ίϊη^πΐβ «εηβΓ3 βηΐπια-

]ίυιη εοιίβπι ιηοάο 3§βΓβ Γοίβηΐ. Εχρίίοο βι-^ο Ιδιότητος.

Μοχ εί£, οικεία ορμή". Ει ϊηΓβήΐΐϊ : ομοίως τχ αι/τοί τοιεΐν.

Μ. I. εχηίβεΕ: φυσιχην άττλότητχ.

εχκστον γοίρ εϊαος των «λόγων] Ηϊο αά ιϊι3γ^. α ιπβπ. τβο.

ουτνω τω βο'ΐ κέξατα, και ί'οε., -ττοϋ (ΡοΠβ^ ττως. ) αμύνεται

τον λνπησχντχ. ΑηΙβ ουττω 3ΐιΙειη βΓΐ 1ΐ§ΐ3, φΐ3ε ηοιηεη

βυοίοΓΪδ νίιΙβιαΓ ηοΐ3Γβ, φΐαβα,υβ 1ΐ3ΐιά ύυΐιίε 1ί«ηίΚοα£

Βασιλε/οι/. Ό. 1·

επιτηδείαν έ'σχεν] Ο «γ ηοη έ'χε<? 5εα! βίΟοη. ΗαΙιιίί. ν&1-

1α: οοίίηαίί.

αλλ' εκαστω φι/σικ^ν κ. τ. λ.] Οοηο : 8βεΙ ιιηϊοιπίμιβ Π31υ«

Γβίβιη ϊχιάα$ίηωη , ηοη ΓαιίοηβΙβιη ϊηΐεΐϋςεηιϊβιη ϊηάϊ-

ά'η. υΐηιηι σπονδην, 3η ενέξίγειαν 3 3η βΗυο" ςοϊά?

ναΐΐα: η3£υΓ3ΐεπ] , ηοη Γαιίοηαίειη ίΓίοοΐΐ εο^ηίιϊο-

ΠβΓΠ.

τισί ύε και τιχνου^γι'αν ] Τισι και πχνονςγίχς. Ό. χ. Α. 2·

3· να/Γίάβιη. Οοη. Α/Ιηίίαιη. Υα]].

δι/είν τούτων ένεκεν] έυοΐν, Ιοοο όι/εϊν. ϋ. ι. Α. I. Οχ. δΐο,

Γοιΐ ΟΓηϊΓΓο λογικών. Ν. Αογιΐο} σκια »1»ΓθΓ£ΐιιπι β[ϊ. Οοη-

ίϊοϊο λογικές ϊ. β. τέχνης, δΐο οοηΓίΓυοίΐο είΊ: ωςπες ει.

κο'να και σκιάν τέχνης λο-γιχης. ν3ΐΐ3 : βε Γβΐίοηβίβπι

■αιηΙ)Γ3ΐη. Ηίχ ϊ^α,αβ αΊιβϋϋϊ εΐβ 03ΐιβ« Ηαεο ι3εϋί[, β£

ρΓορίεΓ ρι·αβΓεη£ε8. Οοηο: ΚαίίοηαΙίς αηίιηαε ιιιηΙίΓαιη,

\. ε. λογικής ψυχής. Εΐΐεΐιοίΐϊιιχ , ηυΐ Γαίίοιη!, ατηίηιιη

τεάάιάϊΐ, νϊί3ο£ΐΛΓ οοη]εοίΓΓβ λόγου. Μοχ, ιτςο<ρνλά.τ-

τεσδαι εχ ταίητΛ. Αηιεα οι·ε(3ο, -πςος&υλ. Ό. I.

£7τί τω σ^να'ψκι] τω βχ οοΓΓβο£. τεο, , αηΕεα το'. ϋ. ι. το Ιια·

1>6£ Μ. ι.
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κχί μη διχλλχττειν αυτών εν τω πλη$ει τχς ίνεογείχς, εί

μη κατα το μχλλον χχι ήττον , «λλα κατά μίχν οςμν,ν ολον

το ί/ιίος κινεϊσ&χι. πχς 7α? λβγωος ομοίως τεγγχζετχι,

κχ'ι πας λύκος ομοίως ττχνουζγιΐ, γ.χϊ πχς τη'θ^κος ομοίως

μιμεϊτχι, οττερ ουκ εστίν επ άν&ζώπου. μνοίχι γαρ ο'5ο/

των ανθρ ωπειων πζχζεων. έλεύ&ερον ·γχο τι αχι χύτεζου-

σιον το λογ/κο'ν* ο&εν οϋ^ εν αχί ταιϊτον πχσιν εογον χν-

■9·ρωττο/ς, ως έαχστω είδει των α'λόγων ζωων. φύσει γαρ

μόνη τχυτχ αινεϊτχι ' τα φύσει , ομοίως ιτχςχ π&σίν εστίν .

αϊ δέ λογ/κα/' πήξεις χλλχι πχο' αλλο/ς , κα; ουκ ί| ανάγκες

αι αϋτα/ 7ταρα ττασ/ν. ε/ λεγο/εν, έπ'ι τιμωρία, την "ψνχην

των προημχρτημένων εν τω χν$§ωπείω βίω εις τοιχντ»

ΪΑΚ. ΙΕΰΤ. ΕΤ ΑΝΙΜλΟΥ.

ίν Τω πλήΆει τας ενε^γί/ας] της, Ιοοο τ«ί· Ό. I. ΑηΙβ ενεξ-

γε/ας αεΜΪΕ της ψυχ^ς. Ν. βΕ ιηοχ ιΰνχξετχι, Ιοοο τεχνά-

$ετα/. Οοηο τεχνχξετχι τεόάιάα, εαιιίε αβϊί. νϊχ 13-

ιηεη ριιίειη, βυιη ΙεσϊΠβ εϋλα.3εΓτ«ί, νβΐΐβ: ραΑΐπ /β

οοιηραΓα(. Αο ίΐ ΙεςβπΙ , τΓα^ασκει/α^εται. Ιάβπι ρΓοχι-

γπθ αηΐβοεεΙβηΠ3 ϊηερίε Γει1<3'ιςΙΪΕ. Εηοίοΐεπι βγΙιϊιιόγ

νυΐρϊ ροΐϊυί, ηαβιτι Ιεροτί , οοηνβη'ΐΓβ πχνχσμχτχ.

Γ.βρϋ8 νΐίίσο 1ΐ3ΐ)θΙϋΓ ρΓΟ βηίΐπβΐϊ δίΐλω. (2θΙΐ]ϊθϊ 6Γ!*0

ροΓΓιΕ έειλίχζεταί. Τεχνάζειν ς|β ]βροπιιη νβη3ΐοι-Ί1)ϋ$

ίιβΙιεΕ Χεηορίι. Μβιη. 5οογ. III, ιι, γ. Εύνχζετκι, Π ρΓΟ-

1>βΐΗΓ, ηοίβι οιιύαί , άυηηίί. ίβροΓβδ βαΐβιη ρβΕεηΐΐ-

ί>υ« είοπτπυηΐ οουϋ«. ϋαίιϊιο νβΓο ειΐαπι (1ε ρι-οχίσιο

■πανου^γεΐ, ηυο(1 ΐιεπι νοίρϊ ροΐϊιΐί, (μΐ3ΐτι Ιυρο οοηνεηϊΐ.

ΡοΠε κακον^γεΐ. ΜίΙβΗοαιιι εηϊαι αηίπίΒΐ 1υρυ$, ηεο

Ι3ΐηεη αΛεο οα11ϊ(3ιΐΓϊΐ.

έπ' χν^ξωτΐον] ετΐ άνΆρωπων. Α. 3·

των χν^ςωπείων ττξαζίων] των αν^ςωττάων ττςχί,εων. Μ. I.

Α. 2. 3· Ν. βδοί ίάβηι οΓΐ, ηαοιΐ (χε3·οέο<.

*ν καί ταϋτον] εν και ταϋτο'. ϋ. ι. Α. 2. Ν. Μ. I. Ι(τ3

ιεΓΓηϊη3ΐϊο Αιηοα βΓ[ αο Γ3βρϊαϊ οϋιίηβΐ ϊη Ηοο ΙίΙίεΙΙο.

Α. 3· ίιβίιεί : έν και τί χντο.

ι^γον α'ν^ξω7Γ0ΐς] έ'^γον ε'ν αν^^ωποις. Ό. I. Α. 2. Έν ΐια

οο])οο3ΐαηι Ιοοαπι ΙιαΙιετε ηβςαϊΐ. ΡοΠε ενι, Ιοοο ενεστι,

Γεα, εστι'.

και ουκ εζ α'ναγκ>]ς] και αββΓί. Ν.

ίν τω α'νθξωττε/αι εν τω ανθξωπ/νω β/ω. ϋ. χ. Ν.
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σωμχτχ αχτχπέμπεσ$χι , «κ των ύστερον ποιούνται την

απόδειζιν . διχτί ηχρ εις τχ π^ωτχ γενομενχ σώμχτχ των

ζωών , ενεβλ^ησχν λογικχ'ι ψυχαι ; ου γχρ $ηπου , ως «ν

σωμχσιν χν$ρωπείοις χμχρτησχσχι , πριν αχί εις σωμχ γε-

νέο·$χι χν&ρωπειον. εοικε <5έ τχΰτη τη δόξη τί&εσ&χι αχ}

Ταληνος, ο $χυμχσιος ΐχτρος , αχϊ καθ·" εκαστον είδος ζώου

διχφοοον είνχι δοίχζειν ν.χι -φυγ/,ς ε'ώος . λίγε/ γαρ εϊ&υς Ϊ4

ε'ν χρχη του πρώτου βιβλίου της περί ,χρείχς μορίων πραγ

ματείας ούτω " „ ααι εΐ τούτο , πολλά των ζωων εσται

„ μοριχ , τα μεν μείζω , τχ ο*έ ελάττω , τχ δε πχντοίπασιν

,,εΐς έτερον εί§ος ατμητχ' χρεία <ίε πάντων αύτων έστι τη

,,ψυχη. το γχρ σωμχ τχΰτης όργανον, αχ'ι δ/α τοΖτο

πολυ §ιεν/;νοχβν αλλήλων τχ μοριχ των ζωών , Ότι αχι χι

■φυχχί. πάλιν δε , προαόπτων εν τω αΰτω βιβλίω , προς-

τί&ησιν έπι του πίθηκου αχι τοντο ' αχι μην , ώ σοφωτχτε

κχτηγορε, λέζειεν αν η (φύσις προς σε, γελοιω την ψυχην

ΤΑ1. %. Β Ο .Τ. Ε Τ Α Ν Χ Μ Α ΒΤ.

κατα7Γ?/ιΐ7Τεσ5α( ] ττε/^ττεσθαι. ϋ. I. Την ψυχ^ν ιτιβΗκι ρο-

ηβΓβ νβ] ροΓι λεγβιεν, νεί βιιΐβ κατα·7Γεμτεσθαι.

εκ των υστέρων] Εκ των ί/'στε^ον. Α. I. 2.

εν σωμασιν άνθρωπε/ο ις] εν σω,«. «ν^ξωτΐίνοις. Μ. I. ϋ. I. Ν.

εΐ ιηοχ, ανθςω-τηνον. Μ. Ι. Ν. Μοχ ΐάειχι οπιϊΐΐΐΐ τ5),

αηΐβ δβξ»|.

ιοικε δέ ταΰτν)] εοικε οέ και ταΰτΐ). Α. 3· Οοηο ίηοΐρίΐ 1ϊ-

ΙϊΗ 2. 03ρ. 9· ϋβίεηϊ ορϊηϊο ΓβίοΠνίΓ, φαΐ ιηιιΐοε 3ηΐ·

ιη35 ϊη οοΓροΓβ ροπϊΐ, υβι βιιιΙιογ ίη Ηηβ ρβΓ βριΐο^υηι

Γα3ΓΠ βίίβΓί.

και ·κα&' ί'καστον είδος] και κα&' έκαστος (Γιο.) είδος, ϋ. ι.

δοίοίζπν και ψυχ>)ς είδος] δοξα^ειν και ψιιχ>)ν και είδος. Α. 2.

δοζα'^ει και ψυχί^ς είδος. Ν. 9Βί — ριιίαί. Οοη. Δ«αφο-

^ον δε είναι δοξάζει. Μ. I.

και εί τοντο] και εις τοϋτο. Μ. I.

ττάντων αι>των] αυτών απάντων. Ν.

λέζοιεν αν] λέζπεν οεν. Α. I. 3· κα' Μι ω σοφωτατί κατν}-

-/οξ>ε3 λεξειεν. Ν.

γελοιω τ>)ν ψνχ^ν] γελο/ως · τ^ν ψυχχ]ν των ζαίων τελε/αν εχξΐ^ν

έο5ΐ)ναι 7Τξίί τ^'ν τοϊ σώματος κατασκενί]'ν. Ν. και χςψ,

Ίοοο έχξψ. Μ. ι.
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'ζώα γελοίαν έχ$ν δο$ψχι σώματος κατασκευήν ' ούτως

οίδε τοις διαφοροις κατ είδος σώμχσι διαφόρους ένούσας

■φυχάς. και τχυτχ μεν περι τούτων, ει δε την φυχην

απεδείζαμεν μήτε σώμα ονααν , μήτε αρμονίαν , μήτε κρχσιν,

μήτε αλλην τινά ' ποιότητα , δηλον εκ τούτων, ως ουσία τις

έστ'ιν ασώματος η φυχη. οτι μεν γαρ εστίν, ώμολόγηται

πασιν' εϊ δε μητε σώμα, μήτε αυμβεβηκος , Ιηλαν, οτι

ασώματος εστίν ουσία και ουδέν των εχόντων εν «λλω το

είναι . ταύτα γάρ και γίνεται καϊ απογίνεται χωρίς της του

υποκειμένου φθοράς ' τι;; δέ φνχης χωριζόμενης , το σώμα

πάντως φθείρεται, τοις αΰτοϊς δε χρησάμενόν εστίν άπο-

δεΐζχι την "φυχην ώ&άνατον ουσαν. εϊ γαρ μήτε σωμα εστίν,

οπερ φύσει διαλυτον άπεδείχ&η , και φ&αρτον, μήτε ποι'ο-

της, μήτε ποσοτης, μήτε αλλο τι των φ$ειρομένων , δηλον,

οτι αθάνατος έστι. πολλαι μεν οΰν ε'ισϊ της ά&ανασίας

5£ αυτής αποδείξεις παρά τε Πλάτων; και τοις άλλοις ' αλλ'

εκεϊναι μεν περισκελεΐς και δυςκατανοητοι και μόλις τοις

εντε$ζχμμένοις εκείνχις ταϊς έπιστημαις γνώριμοι" ημΐν δε

ΪΛΚ. I Ε Γ. Τ, ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

όντως οίδες] όντως οϊΰε. ϋ. ι. Α. 1.2. 3. Οχ. Μ. I. οίίτως

Εϊέε. Ν. Κα /εηβί. Οοη. Ιίαοαε ΐηύοΐίβχιτ. ν«1Ι.

και ταχιτα μεν πεξι τούτων] τούτου, ]οοο τούτων. Α. 2. 3·

έ'τί μεν γάςΚεστιν] Οοηο: Ναιη ϊηΐβΐΐβοΐιιαίεηι βΓΓβ. Εγ£ο

β(1(ΓιΙ, λογικί).

εστίν ασώματος η φνχη] ασώματος εστίν ή φυχή. Α. 3·

ομολογείται πασιν] ώμολόγηται πασιν. ΐ). ι. όμολόγητχι

πασιν. Α. 3· ώμολόγηται παξα. πασιν. Α. 2. ώμολογεϊται.

8ΪΟ. Α; I. ,

δηλον οτι ασώματος] δηλονότι ασώματος. Α. I. ΡοΓι δηλον

βεΜ'ιΙ: εστίν. Ν. Οοηο: β3ΐη εχίΤίετε ρβιβι·. η3πι ϊηοοι·.

ρΟΓβα. Μοχ, ουον.'ι των εχόντων ίν αλλ» τόπω είναι. Μ. I.

ταϋτα. γαξ καί γίνεται] και αΙιεΓί. Ό. I. Α. 2. Ν.

τό σωμα πάντως] ττα'ντως τό σωμα. Ό. ι. Μοχ, φΒείξηται.

Μ. ι.

εστίν αποδεΊζχ,ι] εστίν αποδοϋναι. Α. ι. εστίν αποδεΐζχι.

Α. 2. ναΐΐα: η/ιιγϊ — ο/ίβηάριηια.

διαλυτον εδείχΆη] διαλυτον απεδείχθη. Ό. I. Α. I. 2. 3·

κ,Βανασίας αύτης αι αποδείξεις] αϊ άΌζΪΙ. Ό. ι. Α. ι, 2. 3·

Ν. Μοχ, πχξά γε πλάτωνι. Μ. I.
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α-'ρκεΓ πζος χπόο'ειζιν της ά^χνχαίχς χύτης, ή των ·9ϊ/ων

λογίων Ζιδχσχχλίχ, το πιστον οΐφ' εαυτής εχουσχ, διχ το

&εόπνευστος εα»ι' παος δε τοκς- μη χατχδεχομενους τα

των Χρ/στ/ανων γοχμματχ αςαεΐ, το μηδέν είνχι την -φυ-

χην των (ρ$ειοομένων απόδειξα!, εί *ναρ μηδέν εστι των

(Ρ&είξομενων , «στ/ 5έ άφθαρτος, εοτ/ κ*/ αθάνατος, ωςτί

τοιίτο ρέν αρκούντως έχον παοχλειπτέον.

ΚΕΦ. Γ.

ΠΕΡΙ ΨΤΧΗ2 ΚΑΙ

Σ&ΜΑΤΟΞ.

*Ζίητητέον δε, πως ψυχής κα/' σώματος αφΰχον γίνεται

ΐνωσις. α,ποξον γαρ το παχγμχ. ει δε μη μόνον έκ του'-

νΑΚ. 1ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΒΤ.

$ε/ων λογικών] δε/ων λογίων, ι. Α. I. 2. Μ. I. Οχ. Ν.

3τιων λόγων. Α. 3- Μοχ, έφ' ί«ντί]ς. Ν.

θ-εο'ττνει/στος ] θεο'ττνειιστον. Α. 2. Μοχ οο'γματα, Ιοοο 7?αΊα·

ματα. Ν. δίο ϊη ιχΐ3Γ§;. Αη(. δεά Οοηο: Λοτοί, ναΐ-

]β : ΙίΐβΓαί. Ιπ Μ. ι. βΛ : γοα'ρ.ματα και όΌ'γματα.

ει γα^ μ-^οεν κ. τ. λ.] εϊ ά'ςχ μηδέν. Μ. I. ναΐΐα: ,, Ρι-οϊηά'β

φΐιητι Πϊ ϊηοοιτυρίίϋϋιχ αηίιηα ει ϊπίΓηοηβΙΪΒ , ιιΐ ηοΙ)Ϊ8

Ιιοο Γβΐϊε είτ, ίΐ3 ϊρΓαιη Γεςϊρίειίίίαπι εχ1Γιϊιπεηιπ8. „ Εγ-

£0 ηυβεοΐβιη ΟΓηίΠι, ηιιαεοΐίιη ϊηερίε ι-βιΚίίιίΐι, ςα3β-

άααι βΙϊίεΓ 1 ^£ξϊ 1 , νείυΐΐ τ:κξχλητ:τέαν.

ΐστ< και αθάνατος] εστί δε και χΆχνκτος. Α. 2. Μοχ, ασ

κούντος, δϊο. Α. 2. Ρβυΐΐο βηίβ Οοηο ηεςίβχϊΐ: μηδίν

ϊστι των φΆείξομένων , φΐϊοικ νβΐΐα εί'ιαιη 03Γεΐ.

ίταοαλειτΓτέΌν] Ηΐο 3<1ΐ1ϊΐ: : τέλος τον πεςι ψυχής. Ό. χ. ττ«-

ξχλητττέΌν. δϊο. Α. ι.

Κεφ>. Γ. περί ενώσεως ψυχη·; και σώματος.] Ιΐ3 εΐΐαηι Α. I. 2.

81ο, ΓεεΙ λο'γος οειίτε^ος, Ιοοο Κεφ. γ. νοίιιίΐ βυΐεηι τοι'-

τος. Μ. ι. Ιη ρηηείρϊο Κηπ: ττεοι του", -πως η ψυχή τω

σώματι ηνωτχι. Εί 3ηΙε Ιίοο 03ρπϋ: ττεοι ψ^Χ'-ίί ενωθει'σ)]ς

τω σώματι, πίξι τοϋ,Τως η ψυχή τω σώματι ^'νωται. ϋ. I.

ΡΓβείεΓβα α τπβπ. τεο. ϊτι ήβη*. ]ε§ΐΐΐ)Γ: Λέγεται το σω-

Ι^α και σκίνος, 7Γκοκ τον σκήνωμα και σκ>)νι}ν ίι'ναι τ^ς ψυχής

και οίον οίκ>)Τ>)ξΐον. Ηοο ο3ρΐί[ ϊηιΐίοβ 03ΓεΙ ει βποΐβ οιηη

Αιρειϊοι ί αοΐιαετει. ΐΝ. Ό·2 αηίπιαβ 61 οοΓροη$ €ορΰΐ3.

Οδρ.
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των , «λλα κ«/ του νου σιινίατ^αιν ο' αν-&ρωπΌς , ως /3οΰ-

λοντα/ τ/νες, ετ< πλέον άπορωτερον' ε< κ«/' αλλο πχξχ

τχυτά εστίν ό άνθρωπος , ως ε/πόν τ<νες , ουδεμία Χύσις

τούτων, πάντα 7*Ρ τα συν/όντα ε/ς μιας ουσίας ΰπόστασιν

πάντως ίνοΖται' πάντα οέ τχ ένύύμενα άλλοιοΖται, κχΐ ού

μένε;, χ ποότεοον ην' ως επι των στοιχείων ίε/χθ^σετα/ '

ενω-9-έντα 7α? «λλο τι "γέ^ονε ' πως οϋν , η το σωμχ ηνω-

μένον τ>5 ψυχϊ) έτι μένει σωμχ·> η πχ\ιν ή "φυ%$> «τω

ν λ κ. ΙΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΠν.

Οβρ. 3· νβΐΐ. Αριιά (ϋοη. εΓι ΙϊΙιγϊ ι. οβρ. ίο. ϋβ υηίο-

ιιβ 3ηϊπΐ3β 3(1 οοΓριιε, υΙ>ϊ β§ιβ§1β Ρίαιοηϊϊ ορϊηίοηειη

Απιιιιοηϊυ5 ΐυείπΓ.
αλλαν χχΐ του νοϊ] ε'κ, αηΐβ το3, 3<3(ίΐΐ Μ. I.

«ς είπόν τίνες , ετ< πλέον αποξω'τεξίον] ως βούλοντχίτίνες , ούδέ-

μ/χ λιίσις τούτων. ε< οε κ«1 άλλο πχξχ τχΖτχ εστίν 6 χν$ξω-

πος, ώς εϊπο'ν τίνες, επιπλέον (εχ οοιτβοΐ. επί) άποξίώτε-

£ον. Ο. ι. ως βούλοντχί τίνες, ετι πλέον άποξωτεςον } και

ούσεμ/α λυ'σις τούτων, χλλχ και ά'ποοο'ς εστίν ο' ά'νθξωττος,

ως εϊπο'ν τίνες, ετι πλέον χποξωτεξον. Α. 2. δεηΙ)86 οοη-

ΐΐηυο β!) ως βάλλονται τίνες ΐΓ3πϋεΓ3ηΙ αά ως ει'πο'ν τίνες.

ϋβϊηςίβ οκιΐίϊα αΐϊεηο Ιοοο ϊηΓεΠΒ Γιιηΐ. Οτε<1ο ετ§ο

1ι3θο ίο οΓάϊη3η(ΐ3 είΓβ, ιηΐ εάκϋ. Οοηο ροίί ρηα·

άνθοωπος ίοΐυιη ο<ί ϋϊ : ί,οη^ε βΓζ'ί ίπεχίκίοαΙιίϋοΓ , Γείϊ-

ηαΪ8 οιτιΊΓίΪ8 οηιηίΙ)η« 3(1 πάντα.. Εγ§ο ]ε§ϊΐ: άνθρωπος,

έ'τι πλέον εστχι άποξωτεςον. ΓεΓβ Ϊ13 νί(1εΐϋΓ 1β-

βίίΓβ, υΐϊ βιΓκΙβΓβΐ ΕΙ1εΙ)θζ)ϊϋ5. ΙηιεΓροΙβνϊι ιαιηεη Ηυπο

ϊοουιη , ν3ΓΪΪ8 ραΓΐϊο«Η$ ΐηϊθΓροηεικΠχ οι οιηϊΐίβηζΐίχ,

ίπ Ιιυηο ιηοάυιη : Ηίηο ηοίίς ίηνεΓιί^ΒηεΙιιιιι εΓι — β

ηοιι Γοΐιπη — ιιΐ ηυϊοΐβιη αιιΐιιιηαηι , Ηοιηο οοηΓιεΙ. νβ-

Γΐατη βιΐΐιυο πΐ3£Ϊ« (ΙυΙιΚι, (γ6!>) ηαοά ίη ιιηϊϋ« είΓβηΙΪ3β —

οιτιηΪ3 ίϊφΐί^ειη υη'ιο ιηυΟηΙϋΓ αίηαε υαΓΪηηΙιΐΓ. Οθ(:1εχ

Μ. Χ· ροίι απο^ωτεξον Γοΐϊιη ΐΓβηβΐ αά ως επ» των στο«-

χ,ειαιν Βειχ^ησετχι. Εγ^ο ιηυ]ΐ3 οπιϊίΐΐ.

■πάντως ένοϋται] πάντως ενοϊντα». ϋ. ι.

£ ψ πςο'τεςον] « πξίο'τεξον ψ. Ό. ι. Α. I. 2. 3· Ν.

ως επί των στοιχείων] ωςπε^, Ιοοο ως. Α. ι.

πως ούν η τό σώμα ψωμένον"^ πως οϋν το σωμχ -ήνωμένον. Α. I.

πώς οΟν ε< το σωμχ ηνωμένον. Α. 2 . Ν . πώς οϋν εϊ τό σωμχ

ενοχ/μΐνχ χλλοιοϋτχι. Μ< I. πι^ς ούν εί έστι σωμχ ήνωμένον.

Οχ. πώς ούν, εί εστί τό σώμα ίίνωμενον. Α. 3. νθΐίβ 113:

(^αοηϊΐη ραοιο ϊ^ιιμγ ορΓρυ$ βι αηϊαια ιιηιιαι Λβηι,

ηαυιη
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μχτος οχχτα. αχι ούβιώδης χα·&' έχυτην, (πως) ένουτχι αω~

μχτι χ« μίζας γ/νεται του ζωον, σωζουσχ την ίοί&ν ούσίχν

«σύγχυτοι/ κα< αδ/αφΦορον ; ανάγκη γαρ > ί >;νω<7·&ίί/ την

■ψυχ>;ν κα/ το σωμχ κχΐ σννηΧλαινσ$χι καί σννεφ$χξ&χί

άμφότεξχ, ως τχ στο/χίΓ«" η μη ήνωσ-Βχι μίν, ίι» τχς $6

πξοείξημένχς χτοπίχς , πχζχχεΐσ&χι σ£ , ως χοοευτας έν

γρξω » >) ψίψον ·ψ>5φω ' >} κίΗρ«σ-9'«< , ως οϊνον ηχι ΰ8ωξ .

αλλ' οτ< μίν ου δυνατά/ πχξχχίΐα$χι τω σωμχτι η ν^υχ»],

§ν τω ττερ/ ψυ^ς αττεδέοϊ/κτα» · ην γχζ άν //ο'νον «υτο το

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟν.

<}ΐιιιτη ίϊι ΐηοοΓροΓββ βΐ ρβΓ Γβ Γιιΐι βΓΓβηίίβτη ΟΒίΙεηϊ

βηϊηΐ3? Οππίϊΐ εΓ£θ ετι μένει — "ίψ^Χ^βο ρΐΊ0Γ3, οπιϊΓ-

Γο ^3 ρτο 3Γΐ)ίΐΓΪο Γαο Γβίΐάϊίΐίΐ:.

«τι μένει χ. τ. λ.] έ'στ< μίν «σώματος η 'ψι'Χ1ΐ *τι *' σαμ*

η τταλιν. Μ. ι.

ουσιώδης κα^' εαυτόν] ουσιώδης χα^' εαυτόν, δϊο. χ.

■πως ενοϋταί κ. τ. λ.] πως, ηυοά Οοηο οτηϊΐΐΐΐ, ΓβιΙαπ^Βϋ.

Εγ§ο ϊηοΐαΐϊ. 5β(1 νεί Εο, υΐ Γεάυη^αηκ, ΓείΎΪ ροιεΓϊ-

ναΐΐαβ ηβοβίΓβΓίιιπι βΓαΐ, αιιοιηοάο Ιιϊο βϋοΙβΓβ, ηυοιΐ ϊη

Γυρβηοποιίϊ υίτυιηηιιε ή ει βΗέ οιηΐΓ<?Γ3[. ΗβΙιεί 8α-

Ιεαα ίϊο : (^οοιτιοοίο οαιτι οοΓροτβ ιιηίε(ιΐΓ βΐ 3ηΊηΐ3ΐΪ8

ρ3Γ$ Εβι , [ααχη ϊηοοπΓοΓΒΐη ει ϊηάί//ΐΓΐηίΐτη οοηΓβΓνβηδ

βΠβηιϊβιτι ? Εγ§ο Ιοοο αο>ιχ<ρ$ορον , 1ε§ίΐ ασια'φοξον. Μ. ι.

Ιοοο ΐνοϊται , ηβΐιεί ενοϊσθαι. Μοχ ϊάεπι Ηβυεί α'οια'φο-

ςον, Ιοοο α'οια'φθορον, ει η, ροίι 7«?ι οππίΐϊι. Οεηϊ<]ΐι«,

σιινκλλοίωσθαί βχηίοεί.

και συνρίρΒ'αξθα: αμφότερα] α'μφότερα και σννεφ&α'ο3α<. Α. 3·

ϊ} μ>5 η'νωσθαι ] μη βΙιείΊ. Α. 2. Μοχ μενον , Ιοοο μεν. Μ. Χ.

ϊίρημέναι; άτοπίας] πξοείξημενχς ατιπίχς. ϋ. ι. Α. I. 2. 3·

Οχ. Ν. Λ/οία.. Οοη. ΡΓαβάίεΙα;. ν»]].

εν χορω] ιπ οΗοπαι. Οοη. Μοχ ϊςίειτι: βιιΐ οοποΓβΙ» εΓΓβ

βϊ ιτιΊχΙβ, υ[ 3φΐαηι βΐ νϊηαιη. να]1. ίη είιοτυ.

•ψξφον τν\ ψ^φω] τι] βΙ»οΓ[. Ό. I. Α. ι. 2. 3· Ν. Μοχ κε-

κ^Λσ5«(. Ό. ι. Α. 3. Ν. «Ιείπτίθ , ως ϊΐδως και Οϊνον. Ν.

5ΤΚξακίϊσ3·αι τίΐ σώματι η ^υχηΐ πχξχχείσ^χι το σώμα τι)

4*χ*ί· Α. ι.

ίν Τω 7ΓΓ^ί ·ψΐιχί)ς] Ρ3^ΪΠ3 3ί·

ην 7«? αντο μο'νον το1] >ϊν «ν (ο?ν α πιαπ. Γβο. ϊηΓβΠιΐΓΠ.)

μόνον αυτό το. Ο. ι. ή ν γανρ αν μόνον αυτό το'. Α. I. ?. ήν

γαρ μόνον «ν εκείνο το. Α. ί. ))ν γαρ αν μόνον «ντο τον

σώματος έμψυχον μίξος τό πλ. Ν,
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μέξος του σωμχτος εμψυχον, το πλησιχζον τη "φυχη, το

§έ μη συνημμένον , αφυχον ' προς τω μη δυ'νασθ-αι «ν

λέγειν είναι τχ ν.χτχ πχξα&εσιν , ώς ζύλχ, φέξε ειπείν, η

σίδηρου , η τι τοιούτον, αχϊ η πρασις §ε τοΐ? οίνου και του

υ8χτος αμφότερα. συνοΊαφ&είξει . οϋτε γαρ υδωο εστί αα-

&αρον το χρχμχ, ουτε οίνος' κχιτοι της τοιχιτης χρχσεως

αχτχ παρχ&εσιν γινομένης , λαν^άνουσαν την α'ίσ-Β-ησιν §ιχ το

λεπτομερές των πεχςχμένων ' άηλον δε έκ του πάλιν απ

αλλήλων ουνχσ&χι γμρίζεσ§χι' σπόγγος γουν έλαιω^είς

ΪΑΚ. ΙΒΟΤ, Ε Τ Α Ν I Μ 4 Ο ϊ.

πξος τω μη θύνχσ5χι] το1, ]οοο τω. Ό, ι. Α. ϊ. Μ. I»·. πξος

ηβ«)Θχϊϊ Οοη. ϋ ι ρβΓ Βρροίίύοηβιη ιιηυηι χηϊηΪΓηβ άϊ-

οβηίυιτι Πι. νβΐΐ.

τα χχτχ πχςχΆεσιν"] τχ} Ιοοο το. Ό. I. Α. 2. 3· Μ. I. Οχ.

Ν. το. Οου.

φέξε Γί-ττεϊν] ειπείν 3Ϊ)βΓ[. Α. I.

και σίδηςον] η σίαηςον. ϋ. ι. Α. I. 2. 3· Οχ. Ν. ν&11·

άμφίτεξχ συνδιχφΒείξει'] χμφότεξα οιχφΆείξει. Α. I. <*μφ·

συνόιχφΆείξετχι. Μ. ι. Μοχ, το χ,ξχμχ. ΰ. ι, εστί το

χξχμα καδ-χοον οίτε. Ν. ·

κα/τοί της τοιαύτης^ καίτοι της χύτης τοιαύτης. Α. 2. αύτης^

ϋο , Ιοοο τοιχύτης. Α. 3· Μοχ, κκτα παξοίΆεσιν -γενομένης.

Α. 2. κατα ττα^χ'θεσιν ββπ β]ιΐ5ΐηθί1ί χξασιν, οοΐϋ^ϊΐ βχ

βο, ηυοίΐ νϊηυηι οι βα,υβ πίΓΓυϋ Γβραι-αΓΪ ροΓΓυηΐ. Αΐϊαβ

β3, φΐ36 ϊΐα ΠΊΪΓοβηΙιΐΓ κατχ σύγχυση, ηοη κατά1 7Γαοκ-

δεσιν ϊη υηυΓΠ οοϋαηί.

λανθάνουσας την αϊσΆησιν] λανϋάνονσαν την α'ίσ^ησιν. Μ. I.

Ο, ι. Α. I. 3· Ν. Οοη. Οχ. λκνΆάνουσαν δια την χΊσ5η·

σιν. Α. 2. ΑανΒάνουσαν ΓβΕβΠυΓ 3(ϊ παςχ&εσιν. Πα^α'θί-

σις νβΓΟ ]3ΐβ£ ΓβηΓϋ8 ηοΓ[Γθ$ 30 ρΓο συγχύσει 1ιαΙ)6ΐϋΓ.

να]]3: ΤβηιείΓι Ηυρυπιοάί γπϊχιϊο Ιβίοαι.

ίηλον έέ] ΜηΙΪοι, έΐ)'λ;) έΙ. ΚβίβΠιΐΓ βηϊιη αά πχςάΆεσιν.

δϊ Ιαπιβη έ^λον ρι-οοβίυι-, ϊπΙβ]ϋ§βηε1ι.ΐΓη , οτ< ή τοιαύτη

Χξασις χατα παξάΆεσιν γίνεται. Μοχ Α. 3· οιηίΐΐίΐ,

τον.

ΐΐχλιν α'π' α'λλάλων] Κ7τ' αΙοβΓΐ:. Ό. I. ΑηΙβ πάλιν Ηβΐιβΐ:

τοι/των, Ιοοο τοϊΙ. Μ. I. ϋ(?ϊηό!ο και λαιω,&ϊΐς, Ιοοο ελαιώ

δεις. ΙαΙβηι. Μοχ ανειματχι. ϋ. χ. Ε[ ροίΐ πκ'π^ος 3<1-

<1Ϊ£ Οοπ. ο'μοιωι;.

ίΰνασθαι χω^εσθκι ] υιχχωςί&σΆαι. Ν. ΘΙ ρ3θ]!ο ροΓΐ , ΟΓ-

άΐηβ ηιαίαίο, ίάεηι : μήτε χεχξχτχι^ μήτε πχξχχειτχι.
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ίίνιμχΤχι κχ&ζρον το νιίωρ καΐ πάπυρος ' αισθητώς §ε %ω~

ρίσχι τχ χκριβως ηνωμίνχ πχντάπχσιν άΐΰνχτον. ει ίϊ μήτε

ηνωτχι, μήτε πζράκειτχι , μήτε κέκρχτχι , τις ο λόγος του

το ζωον ίν λέγεσ&αι ; Πλάτων μεν ουν και §ιχ ταύτην την

άπορίχν ου βούλεται το ζωον εκ ψυχής είνχι και σω.ιχχτος' .

χλλχ ψνχ/,ν σώματι κεχρημένην , κα/' ωςπερ εν&εδυμένην το

<τωμ.χ. έχει 5έ κα/' ούτος ό- λόγος χπο^όν τι. πως γαρ εν

εινχι δύναται μετχ τοΖ ενδύματος ή ψυχή ; ού γαρ εν 6

χιτων μετχ του εν^εΐυμενου. Αμμώνιος §έ 6 ^ι^άτκαλος

Τίλωτίνου το ζητοΰμενον τούτον τον τρόπον επι-λύ^το. 'ελε^ε

( γαρ ) τα νοητοί τοιαύτην εχειν φΰσιν , ως και ένουσ&αι τοις 57

Βυναμένοις χυτά δέζχσ-Β-χι , κχ&άπερ τα συνε^&χρμένχ, και

ένούμενα μενειν άσΰγχυτχ και χ8ιάφ$ορχ, ως τα παρακεί

μενα . έπι μεν γαρ των σωμάτων ή ενωσις άλλ.οίωσιν των

συνιόντων πάντως εργάζεται, έπειδήπερ εις αλλ* αωμχτχ

μεταβάλλεται, ώ; τά στοιχεία εις τα συγκρίματχ, και χι

νΑΚ. ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΟν.

πχντάπασιν κέιίνατσν 1 άδννχ,τον πάντα πχ.σιν. Α. 2. Μοχ

ϊίίιίπα : εΐ δε μη ηνωτχι , β£ (1βΐη€βρ5 1)ϊϋ μηδέ, 1θ(:ο μήτε.

τον το ζ~,ον εν 2 το 3πεΓΐ. Γ*. I. Α. 2.

■πλάτων μεν ονν καϊ] και βοι-Γΐ. Οχ.

κέΧ?Ι!,«ίνί1ν] χεχρχμένην. Ν. χςημίνην. Μ. I. ΑάτηίχΙαιη.

νηΐΐ. Ιάεπι ρΓΟχίιηϋπι και βχοΐιιεϋΐ.

ένΐϊε'άυμένην το] το ηΙιβΓί. Οχ. Ι'ααΐΐο ροΓί άμμόνιος. Ό. χ.

τοϊι ττλωτ/νοιι] το3 (ΙεβΓί. Ό. I. Α. Χ, 2. 3· Ν. Μοχ α'ττί-

λύετο. Ν.

γχς τα νοητά τοιχϋτην] γαρ Ληβίτ. Ό. ι. Α. I. 2. 3· Οοηο

Ϊ13 : Ηαπο ηυαθΓΐίοηβιπ ίΐίΐυεηί, ίηΙβ1ΙΪ£ΪΙ)ί]ΐα Ιβίεπι ό!ϊ-

οβίιβί. Εγ^ο αββίΐ τοχίτον το'ν τρο'πον βΐ γαρ. ν&1ΐ3 τοΰ-

τον τον Τξόττον τςάάιάλΐ ι>β, ει : Λίγε γχς, υί Λϊοαί.

και ηνωμένα, μένειν] και ρνον'μενα μενειν. Ό. ι. Α. I. 2. 3·

ιίαί ^νίομένα, και μενειν. Ν. Μοχ, γο?ο τίΰ» σωμάτων.

ϊάβαι βί Α. 3· Ρβιϊηϋβ Εΐι^ιιβ ρίΓΪιβΓ ϋΟΓΓυρΙα βΐ αηίΐα:

ιη^ηβΓβ Ιωηεη. νβΐΐ;

συνιο'ντων — ΐίς ά'λλα] συνιόντων πάντων ες','Ά^ετοα. ε7ΓΕΐ^

γα'ξ εις αλλα. ϋ. ι. 7Γα'ντως των συνιο'ντων εξγα'^ετα». Ν.

πάντων, Ιοοο πάντως. Α. 3·

ΟΊΐγκξι'ματα] συγκίιμτνα. Ν. Το αίμα εις σα'οκα, Οοηο

ΚαϋβΙ ϊηΙβΓ αν,'χ,ςί'μχτχ ει καί «ί Τξοφα/. Σάςχκς εχΐιΐ-

Ιιβί. Α. 3·

Ναηφ I
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τοοφαι $!ς αίμα , το δέ αίμα β/ς σοίςκα και τα λοιπά μόριχ

του αιίματος' ίπι δε των νοητών ενωσις μεν γίνεται, αλ-

λο/ωσ/ς δέ οιί τταοακαλουθεΓ. ου πέφυκε το νοητοί»

κατ ούαίαν αλλοιοΖσ&αι' «λλ' η εφιστάται, η ε'ις το μη ον

φ&είαεται, μεταβολών δέ ουκ έπώι-χεται' «λλ' ουτε εις

το ί«7 ον φ&ειοεται . οΰ γαο αν ην χΰάνατον . και η ψυχή ,

ζωη ούσα , 61 εν τ!} κζααει μετεβάλλετο , ηλλοιω$η άν και

ουκ ετ/ ην ζωη. Τι δέ συνεβάλλετο τω σάματι, εΐ μη

πααεΐγβν αΰτω την ζωην; ου'κ αοα άλλοιουται η "φ^ΧΊ *ν

V Λ Κ.. 1ΕΟΤ. ΕΤ Α Ν I Μ Α Ο V.

ΐ'νωσις μεν γίνεται] μεν αύεϊΐ. Ό. |. Α. α. Μοχ, ίταοακο-

λονθεΓν ίΰναται. Μ. I.

ίτεΊβι/κε τό νοητόν] το βΙιεΛ. ϋ. ι. Α. ι. 2. 3· Ν. Μ. ι.

αλλ' ή1 έ'ξ/σταταί ] ή1 οιιιϊΐΐίΐ Α. I. δί 3ϋ(επι (ΙβΚοΐΐ, ϊπ

ιιοπ βπ$ οοΓΓυπιρϊΐηΓ. Οοπ. Αιιί /αραηιΙιΐΓ , 8111 3(1 ιιΐ-

Ιιϊίαπι ιιςςαε οοΐΎΐιπιρΐΐυι·. ν»11. Αο β Ιοοο εζι'στατκ*

ΙεββΓΪΙ χωξ/^εται. εξ/ο-ταται εηυίύειη ϊπϋΘΓρΓβιοΐ' , ϊη-

Ιεΐΐεοΐο της ενώσεως, ΐχοεάίί , ^εραταίιΐΓ. Ε]ϋ5πιθ(]ϊ έκ-

ατασίς, Γβα χωρισμός. Κι ϊη ιηοΠε.

αλλ' δντε εις τό |«ί) ον] αλλ' ούτε είς τό ,<.ι>] ον. ϋ. ι. Μ. τ.

Α. 1.3. 3· Ν. ΙΛϋ(1 νΐΐΐααι ιηβηιίβΓιυιτι. Μοχ ιΐβϋίι α»

Α. 3;

βϋ γα§ άν ήν α'θα'νατον] οΰ γα^ κν ε;>] αθάνατα, ϋ. ι. αθα'να-

τα οΐίαηι Α. ι. οΰ γα£ §ν α'2-κ'νατος. Ν. Νοη εηΐιη Γιο

ίηίεΙΙΐ^ϊΰϊϋα βίϊβηΐ ϊΐΉΐτιοι-ΐΒΐίί. Οοη. Νοη εηϊηι Γοτεί

ϊιηηιΟΓίβΙβ. ν»Η. Αθάνατα ρ3υ11ο 3ηΙβ, Ιοοο τό νοη-

τον, ρ υ Γι υ I α I: τα νοητά.

χαϊ η ψνχη ξοιη χ. τ. λ.] νβΐΐα : (^ηοά"/! βι-§ο ατ)\νηα υ'ιια

ίρ/α, (ΓοΠβ, αύτοζωη.) Π οοριιία (Ϊ18 εΐίβιχι ΓεάΜίΐ ενωσιν.

Ροηβ βΓ^ο ενωο-ε» 1β§ϊι.) ρεπτιυιαοίίυΓ , νβηββίιιΐΓ υΐί-

ο,υβ, ηβο βηΐ βηιρίίικ νίΐβ. (^αοάβ /ακεί , αά ηΌΐάηαιη

άβτηιιτη οοτροΓΪ οοριχίαύίίαι: δεα1 ανμβ«.λλίσΆχι ηοη εΓΐ

εορυΐαη, νβπιιη ρη>άρ/[β. Μ. ι. Ιοοο μετεβχλλετο Ιια-

ββΐ (^ετατταλλεται βΐ ιηοχ συνε,βαλλεταί.

ΚΚι ονκ ^ν αν ετ» ζαη"] και οιίκετι ^ν ζωη. Ό. I. Α. 3· αν Γο-

]υιη βΙιβΓι. Α. 2. Ν.

ττα^εΐχεν αΰτω τν;ν ζω^ν] τ>}ν βΰβΓί. Α. ι. Μοχ, βν γα'ξ α'λ-

λοιονται. Μ. I.

αλλοιοϋται] ΐι·οη$πΐϋ13ίνΐΓ ΛΙ^οβ βΗβ Κι. V*!!.
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τη ενώσει . ο'εδεί'γμένου τοίνυν τούτου , οτι τα νοητά, αναλ

λοίωτα κατ' οϋσίχν εστίν, χνχγχχιως τταρακολουθίΓ, το και

ένούμενχ αυτχ μη συν$ιχ(ρ$είαεσ9χι , οις ηνωντχι . κχΐ

ηνωτχι τοίνυν κα< α'συγχιίτως ηνωται τω σώματι ή "φνχί·

οτι μεν γαρ ηνωται , η συμττχ&ειχ δί/κνυσ/ * συμπχ$ίΓ γαρ

ολον έχυτω το ζωον , ως εν όν ' οτι δϊ κα/' α'σΰγχυτο; μένει,

δηλον ε'κ του την ψυχην τρόπον τ/να χωοιζομένην του σώ

ματος εν τω ϋττνω , και ωςπ-ερ νεχαον αυτο κεΐσ$χι κατα-

λείπουσαν, μόνον οέ εζχτμίζουσχν χϋτω την ζωψ, ίνα μη

ΤΑΚ. ΙΙΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΌΤ.

ίεοείγμενοι/ ] Ιποϊρίι (Ζοηο Η1>. 3. οβρ. ιι. Αηίπιαιη πυ-

ΠΊ3Ι13ΙΠ Πηβ Γιιϊ ςοηίιιίίοηβ, , ΓεοΙ Γβουικίυιτι ΓυοΠαηηβιη

οοτροΓΪ υπί[3ΐη, ηοη εΠβ ϊύϊ Ποαι ϊη Ιοοο, νβι·υηι Γβ-

ουηαΊιιη 1ΐ3ΐπιπ(]ΐπβιη , <|ΐαΪ3. ΐΐΐιΐίΐ οοηίπιβθΐ.

τοίνυν τούτου οτι τοί] τοΖ, Ιοοο τούτου. Ό. ι. τούτου βΗβίϊ. Οοπ.

αναλλοίωτα κατ' οιίσιαν Εστίν] «σώματα, Ιοοο αναλλοίωτα.

Ο. ι. Α. 2. 3· Οοη. χλλιωτχ. Μ. ι. Ρβηηιιΐίΐϊ ηοη

ηυβιιηϊ:. ν«11. Ει ε<σί, Ιοοο εστίν. Ό. ι. Α ι. 2. Ν.

εστϊν οτη'ιηη Α. 3· Μοχ3θ6&, και ένούμενα αν'τα'. Ν.

μ>) συνσιχφΒείξεσΆχι , οίςηνωντχι· και ηνωται το/νι/ν] μ)) σια-

φθει'(5ίσ$α< , οίς ίνοϋτχι- και ηνωται τοίνυν. Αηιβ.ι , ογβ-

ιΐο, ρυηοΐυπι βΓ31 3π(β το/νκν. Ο. ι. μ>} οια(^θΓ(^Γσ3·α(3

οίς ένοϋται· και ηνωται τοίνυν. Α. α. μ>) συνδιχφΆ. ο!ς

»;'νωτ«ι σώματι (Πο. ) >) ψνχη. βτί μεν γα'ξ. Ν. ηναται

ΙιβϋβΙ βΐϊαπι Α. 3· Ιοοο ^'νωνται.

ηνωται τω σώματι] Εν, 3ΐιΙβ τω, 3ο!θϋΐ Ό. I. Α. 2. Μ. I.

Μοχ, ολον εαυτό. Μ. I.

>) συμπάθεια οει'κνιισι] άβηιοηΓΐΓ3ί (ΙοΙοΓ, ϊχ ιιΐτοαυ.6 βχά*

ία(ιιι. ν*Ίΐ.

ό'τι οέ ασιίγχυτον μένει] ότι δη και α'σι/γχυτον μένει, Α. 3·

και, ροΓι 3(1εΙιιηΐ Ό. ι. Α. ι. 2. Ν. δβο! ϋ. ι. Ιια-

υβΐ βΙΪ3ΓΠ α'συγχυτος. Κβοΐβ. ΚβίίΤΕϋΓ βηϊιτι 3ο" ψυχή.

δεοί νβΐΐβ: ζ)ιιο<1 νβΓΟ ιοί ϊηοοηίιιΓιιιτ) οοη/ίΓΐβί. Μοχ,

ε'κ τούτων, Ιοοο εκ τοΐί. Μ. I. βϊ, χωςιζομένην εκ τοΟ σώ

ματος. Ν.

καταλιποί/σκν ] ν,αταλείτζουσαν. Α. I. καταλειποϋσαν. (Πο.)

ϋ. ι. καταλ<μ·7τανοι/σαν. Α. 3.

έζ,χτμίζοιισχν αϋτω την $ω/)ν] έξατ. αιΐτο* τ>{ ^ωη. β. χ, Α. I.

2·3· Ε11β1)0(1ίυ8 Ιβοΐϊοηβπι νυ1§3ΐ3πι ΓΘ^άϊςΙϊί: ηβο ρπιβ-

ΐβΓ υίίαιη ηαίεφιαιη ίίίί (οΟΓρΟΓΪ) αιί/ρίΓαπι (βηΪΓηβ).

(^αοιηοάσ νβΓΟ έζχτμί£ειν·ρο£ίϊιβ[£βαά/ρίηΐΓβ? Ιά ροιίιιί
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$ϊ τΐχνηλως χτΤοΚητχι , κ3βθ·' εχυτην εν τοις ονείξοις ένεογεΐν,

&εσπΊζουο~χν το μέλλον, κ«; τοΓς νο^τοΓς ττλησιχζονσχν . το

χυτό συμβχίνει κχι οτχν κχ&' εχντην επισκ,έπτητχί τι

των νοητών . αχι τότε 7*ρ , ως οίόν τε , του σώματος έχντην

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒν.

Πι ενχτμίζειν, βιιΐ ε'ιςχτμίξειν. 8εά ηεο ΟθίΙ<1. Ιβοΐίο

1ΐ3ηο εϋίΚοαΙίβιβη:] βχρβεΐίι. ζίποηιοοίο βηίπι ά"ϊοϊ ροΓΠι,

*1 ^υΧΚ εξατμίζει τά σωμχ τί) ζωγ ? ΡοΠβ, Ιοοο έζχτμίζειν

·7Γ0ΙΓ< ? §6(1 ΠβΟ ΗθΟ ρΐβοβί. ΟΐΙ^ίΐΟ ΘΙΪ3ΓΠ, 3Π 113 βΠΙβΠ-

εΐβπ ροΓΓιΐ: εζχτμίζον αυτά (ΐ. β. το σωμα) τη $ωί), π£

οοηΓίΓϋοιίο Πι, ■/[ ψυχή καταλείπει το σωμα κε/μενον,

ώ'ςτΓ*§ νεκοόν, και μο'νον έζχτμίζον τη £οι»ί· (,)ιπ$ βηϊιπ εΙ}-

031, ίξατ/^ί^πν τ>ί £ωί|? ΡοΠΒίΓβ τ») πνοή, Γβιι, έζατμίζαν

ϊ'ν τη αναπνοή". Ρα£. 41. βπιϊΗϊ Ιοουϊ οΓΐ ιΐε Γοηιηο, ςαϊ

Ιίπιβη ηϊΗϊΙ ηθ8 3ς1]αν31. Αΐίαιηβη ΙΒϊ πιεπίίο Κι α'να-

ττνο>;ς Ηοο ιηοείο : οΰέί ·γοϊξ ό κκθίΐ/ίων άνευ ψυχικές ενερ

γέ/ας εστι'. και γάο τρέφεται και αϋζεται καΐ φαντκσίοϋτα*

και αναπνε'ι, ό'περ μάλιστα της *στ* τεχμη§ίον.

Οοηο Ϊ13: Εχ Ηοο 1ϊ<]ΐαεΐ, φΐοα1 ία Γοιηηο 3 οοΓροΓβ

α,υοείΐπι ιηοείο Γεα,ιιεΓίΓΒΐιΐΓ ει νβΐυΐ ιηοΠυυιη ιά ϊβχει-θ

άϊπηιΐϊΐ, ψιοά Γοίαιη , νΐΐ3 ηβ οηιπίηο ΓοίΤοοοιιιι-, Γβ-

οϊΐ ΓβΓρΪΓβΓβ. Οοηΐϊηηίΐ ρΓΒΟΐβΓοα, ρβΓ Γο ϊρΓαπι ίη

Γοιηηϊχ βσβΓθ βαιη. Ηβεο 6Γ£ο ϊΐ3(ΪΓ3οοβ Γβα'οΐϊ ροίΚηι:

οηλον εκ τούτου, οτ< τςοπον τίνα χωριςεταί τον σώματος εν

τω υπνω και ωςπεξ νεχξον αυτό κεϊσ&αι καταλείπει , Γβο,

αφίησιν , ο μόνον, Ίνα μή παντελώς η ζωη1 άττοίτνίγη 3 ττοιεϊ

άναπνέϊν. Συμβαίνει πςος τούτω, αυτήν κα3' εαυτόν εν τοΓς

ονείξοιζ ε'νεογίϊν. Υαΐΐβ : 3ηΐιιΐ3 — ΓβρβταΙϋΓ αίςιιβ —

ιΐβΓβΓΪΐ — βΐ Γοΐυιη ϊια βχΗβΙαηΐβ νϊιβ, ((^αΐϊ νβΓο εχ-

1ΐ3ΐ31? ΙΙίΓαίΙΙ 3ΠΪΠ13, 3Π ΟΟΓρίΙΪ, 3Π νίΐ3?) Ηΐ ΠΟΠ

οπιηϊπο 3ΐ)ο1β3ΐιΐΓ, ρεΓ ΓβΓβ ϊπ Γοιηπϊχ 3§ϊ131ογ, ΓαΐυΓβ,

(3ίνπΐ3Π5, ει ΐηΐβΐΐί^εηιϋδ ρΓορϊαε 3οοβ(1θΠ8.

«πολεΓταί, και κκΆ' εαυτήν ^ αττόλητχι, κα^' εαυτόν. Σ), ι.

Α. I. 2. 3· Ν. απόλητχι ΙιββθΙ ειίαιη Μ. ι. Καί βΗβ-

ηυτη. ΟοηΓίΓϋοιίο βΓΐ: έ^λον εκ τοΰ τψ ψυχην χωξίζο-

μεν/ιν — ενεξ-γεϊν.

τχΰτο συμβαίνει^ τά αυτά έέ συμβαίνει. Ό. χ. Α. I. 2. 3. Ν.

Μοχ άβεΓΐ κα3·' 'εαυτψ. Ν. Όβϊηάβ: επισκέπτεται τι των

όντων. Α. 3· '

τι των νοητών ] όντων, Ιοοο νοητών, ϋ. ι. Α. ι. νβ]]. ^οπο

οιηϊΓιΙ τ» των νο-ήτων, βΐ ροΓι οταν ϊπίαΐϊι τα, τβάάβτΐΒ :

ουαι εα, φίΛβ Γαπί Γεοαηιΐϋΐη Γβ ΐρΓαιη , ίηίβηΐβ Γογιι-

ΙβΙϋΓ.

\
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%/ύςίζει αχ] κχ&' έχυτην γι'νίτα/, ί'ν' οΰτως εττιβάΧ^ τοΐς

οικπν. ασώματος γαρ οίσχ, δ/' ολου κεχωοηκεν , ως τχ

αυνεφ&ζρμένχ , μίνουαχ ά$ιχφ$οοος , ως τχ «'οτίγχυτα ,

•Λχι το χχ&' εχΜΤψ εν διχσώζουσζ , χχι ίν οίς αν γενάτα/,

τρέπουσχ εκείνα αχτχ τψ εαυτές ζωην, κχι μη τοεττομεν*]

ύπ εαείνων. ώς γαρ 6 ηλίος τι) τΐχξουσίχ, αυτοί» τον χέξχ

νΑΚ. ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝ1ΜΑΟΤ.

7<νεται ■ IV ου'τως έτπβάληΐ γι'νϊται3 "να το'τε 67Τίβα'λ)]. Ο. ι.

ίττίβαλλί]. Α. 3· Ν. 1/ί ίία αρρΓεΗεηάαί. Οοπ. £ί ι'ίβ

5«* ο'λου κεχω^κεν κ. τ. λ.] Οοηο : τιηιίεςιιβςπβ ρβΠΓβηΙΐ!·,

αηάίηαε ίΙΙα&ϊίιιτ ε( [ε ίη/αηάίί , αά ϊηοοηΓυΓιΗιιπι Πιηϊΐϊ-

ίυίίίηεπι , εονηιρΐίοΊΙϊοΗ! εί τηαίεηαίίύια ίη(εη(α, ηιϊηίιηβ

οοΓηιρίίοηί Γιαιυΐ βΓι ο^ηοχϊα, Γυαιη ρυηοΐεπι οοηίβτ·

ν»ηδ βΐ οοηνβποηί 63, ϊη ςυΐΐιυχ νειΤβΐιΐΓ ίη /ιιΐ ϊρβαι

υϊίαιη, ϊΐΐϊδ ηιίηίηΐθ νει-Γα. Εΐ'£ο αΐία 3(3<ϋ<ϋΐ, 31Ϊ3

πκιΐ&νίΐ, 31Ϊ3 οιηίίίϊ. Ιη Ιεειίοηβ ΟτΓΒθοβ ηϊηίΐ τβρ^βηο,

αηηεΐ (Ιυοΐυοπ νϊοΙεαΙυΓ, ρΓβείεΓ ϊ&3 : κατοί τ>)ν εαντζς

ί^'ν. Ι,οοο $ω>]ν οοηροϊο βονλ^ν. Συνΐφϋχξμενχ ^ΪγΪΙιιγ

άα άαζΛ>α$ βαι ρΐυηΐϊυϊ Γβ1>υ$, Γμιβε ϊΐα οοϊΙβΓουηΐ: βο

οοιηιιιίΓοβηΐιΐΓ , υΐ 1ΐη£[ΐι]36 Γυ3>η η3ΐιαΓ3πι ρεηίαηε.

Οοηιρ3Γ3 ϊπ ηβηο τβιη, ρΓββΙβΓ Ιιοο οβριιί, οβρυΐ ίΐβ

β1βιηβηιΐϋ. να)]α: ΓβΓε 3 Ιοίο οοτγοΓβ /εραηιί (ίηβρίβ

6Γ^ο χώριζαν βΐ χωξεΓν οοπΓυία Γαπι.) — ιτιαηοηί Ιβιηεη

ϊηοοιπιρίβ ε( ίηεοη/α/α — αά [ιιαιη νίίαηι οοηνεΠεη$ —

Αο ςυεπΐ3(1ιηο{1αιη Γοΐ Γαο αάνεηία. ΙπΓγβ ΐίεταιη βΓΐ:

Ολη οι ολοχι χωςει.

ως τα σννεφθαξμ&χ κ. τ. λ.] εις τα συνιφΒχςμένχ και χφιίιχ

κενως τά1 σννεφθα^ενα, μένει αδιάφθορος και α'ανγχυτος,

και το κα5' ίαυτ>]ν κα^αςον ένδιχσωζονσχ. και ο?; γένε

ται, ϋ. ι. Ι,εοΐϊο ν»1»313 πιϋη ρΓο'οίΙιΐΙίοΓ. Το κα^'

ίχυτην εν δίχσωζουσχ ϊηΓΓβ εΐίβιπ 1ε§Ί[αΓ ρ. 6ΐ· Δ(ϊφ5α<>-

μίνα εχΗίΙϊβΐ Μ. χ.

είδιχφΆοςος — και τά κα&'] αδιάφθορος χχΐ χτΰ'γχυτος και

το κα5'. Α. I. ως τα α'σύγχυτα αοιχφΖοξος καϊ χαύγχν·

τος χχϊ το κα^. Α. 3· αδιάφΆ- καϊ άσ^γχυτος και κα3'

εαυτόν ίνδιάζουοχ και ίν ο!ς· Ν.

κατοί Τ))ν ίαυτίϊς ζω·/)ν] κατά Τ)}ν ΐν αυτί) ζωήν. Ν. ΕοΠε,

ϊΐς τιξν εχυτης ζωψ , μη τ^ίπομενΐ}. Μοχ βιιϊιζι ίΐε Γοΐβ

βΓ[ , εις φως μεταβα'λλει.

τ») πχςαυσίχ αντον] αν'τοίί βΙιεΛ. ϋ. ι. Α. ι. ί· 3· τ?1

πχοονσίχ αυτοί. Ν. Οοηο τεϋ.(1ϊ(1ίΐ, ϊνι-αάίαΐίοηε [αα.

~ I 2 Ιηάβ
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β/ς φως μιΤχβχΧλει, ποιων αυτόν φωτο?/δ>;, κα; «νουτα*

τω άέρ/ το φως, α'ο-υγχΰτως α^αα κα/ κεχυ^ενως ' τον

αυτόν τρόπον κα/ >ί ·ψυχ>ι , ίνουμένη τω σωμχπ , μένει

τταντελως αο-ιίγχυτος , κατα τούτο μόνον δ/αλλάττουσα ,

οτ/ ό μεν ήλιος, σωμχ ων χχι τόπω περιγραφόμενος, ουκ

ειττι παντχχον , ένθα κα/ το φως αυτού , ως ουδέ το' πυρ '

μένει γχρ κα/ χυτό *ν τοΓς ζύλοις η εν τ>) -9-ρυαλλ/δ/ δεδε-

μένον , ως έν τόπω ' η δί 'ψνχν > χόωμχτος ούσα κα/ μ>7

περιγραφόμενη τόπω, ολη δ/' ολου %ωρεΓ κα/ του φωτός

βαυτ^ς, κα/ του σωστός, κα/ ου'κ εστ/ μέρος φωτ/ζ<5(αενον

ύπ' χύτης, έν ω μη ολη παρέστη, ού γαρ κρατεΓτα/ υπο

V Α Κ. Γ. Ε ε Τ. Ε Τ Α Ν 1 Μ Α Ό V.

Ιη<3β 3ΐϊηνιΪ8 οοιηϊοβΓβ ροΓΠι·, βιιΐ τ;7 ακτινοβολία αυτόν,

8ΐιΙ, τη 7Γξΐοςβολίϊ των ακτινών αντον. ΡοΠβ Ιβιτιοη ίη-

ΙβΓριβϊ παξονσίαν πΐ3§ί$ νοίαίΐ άββηΐΓβ νοοβίιιιΐο ί'ι-Γα-

άίαήοηί.

και ένοϋ·.-αι τω α'ε^ι κ. τ. λ.] οιιγπ 3ί·Γβ ιιηίΐιιαι Ιιιηιβη ρβΓ-

ΓοΓιιηι, <·ι ιηίηϊιηβ ΓιΙή οοπΓιιΓιιγπ ρτοΡβΓΐ: ΐΐα. νβΐΐ.

αμα αυ'τω κεχυμένον] οίμχ και χβχυμβνως. 8β<1 ίη ιη3ΐ-£τ.

Ύξ. αυτω χεχνμένον. Α. 2. κεχυμενος Η3ΐ)6[, Γβιΐ βχ Γ3-

ΓιΐΓ3. ΑηΙβΒ οτζάο κεχυμενως. Ό. ι. χεχυμένος. Μ. I.

5ίτηιιΙαιιι· άί//αΓ»η. Οοη.

τταντρλως κσνγχυτος] πάλιν οίσΰγχντος. Ό. I. 7Γα'ντως ασιίγ-

χυτος. Α ι. 3· πάντως πάλιν χσνγχντος. Α. ζ. παντελώς

βΙιβΓι. Ν. οτηηίηο νβΐΐ. Ρβιιΐΐο ροίΐ το'ττον, Ιοοο το'ττω.

Μ. I. 3ο (ϋθίτκΐβ: το φως αυ'το'. Α. 3-

μ(νΐΐ -γάξ και αιίτο] και 3ΐ)βΓΐ. Α. I. 3. ναΐΐ.

ίν 5ξΐ/«λλι'ίι] «ν τίϊ Άξυχλλίέι. Ό. I. Α. 2.

δϊώεμενον ως εν το'ττω] δεέεγμενον ως έν τόπια. Α. I, Ότεπί

νβΙΙ. Αο ίϊ Ιβρβιϊι δχιόμενον.

η έε ψυχ>ϊ] ι| -ψυχ>} Οε. Ο. ι.

?τερ:γραφο<.ιεν)3 το'ττω"] ττεριγρ. έν τάπια. Ό. I.

ολ>] όι ολου] ολ>) βΙ)οΓτ. Α. ι.

χω^εΓ και του φωτός εαυτές] χωοεϊ ρ.ετα τοϋ φωτός αΰτ>;ς.

Ώ. ι. αΰτί5ς ΗαΙιβΕ ο(Ϊ3πι Ν. εαυτές οπαίΐΐϊΐ Οοπ. ΡβΓ

Ιοίαιη Γαο Ιαιηϊπβ οοΓριιε ρι οεβάϊι αίςιιβ ιϋίΓοη<1κιΐΓ :

προ ρΐΓ5 υ!1α. Vα 1 1 .

φωτιζομενον ύπ' αϋτ^ς'] ]ϊΐίβΓ3 ΰ3 ιη ΰ.τ', βχ Γ3ΓαΓ3 ρπιηββ

ηΐ3ηιι$ οιβςίο. Ό. ι. φωτ. επΛ «ΰτϊ5ς. Μ. ι. Ροηβ νοίιιϊΐ

απ .

ίν ώ ό'λ>)] ολη α ιηαη. τβο. ϊπΓβΠυπι. Ο. ι.
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του κώματος, άλλ' αύτη κξχτεΐ το σωμχ, ού$έ έν τω

σώματι εστίν, ως Εν αγνεη) η ασκώ, αλλ* μάλλον τό

σώμα έν αύτη. μη κωλυόμενα γάζ ύπο των σωμάτων τα

νοητχ , αλλα οια παντός σώματος γωοοΖντχ και οιαφοιτώντ»

ααϊ Ιιε^ιοντα, οϋχ' οια τε εστίν ύπο τόπου σωματικού χβτ-

έ%εσ&αι. νοητά γχο οντα, έν νοητοΐς και τόποις εστίν, η

7«ρ «ν έα,υτοΐς η έν τοις ύπεοκειμένοις νοητοΐς. ως η ψυχή,

9Γθτε μεν έν εαυτή έστιν , όταν λογίζηται , ποτέ , & τ»

νω, οταν νοί). επα,ν ουν έν σώματι λέγηται είναι, οιίχ' ως

έν τόπω τω σώματι λέγεται είναι, άλλ' ώς έν αλέσει, και

τω παοεΐναι , ώς λέγεται ο Θεός έν ημϊν . και γαρ τί} σγβσει

και τη πξος τι ροττί} και Ιια$έσει, $εοέσ$χι φαμίν υπό

του σώματος την ψυγ/,ν, ώς λέγομεν ύπό της έξωμένης

$εαέσ$αι τον έοαστην , οι! σωματικώς , ουδέ τοπικώς , αλλχ

ΤΑΪ. 1!ΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΠν.

η άσκω] η έν άσκω. Α. 3·

μη χωλυόμίνχ γας ΰπό των σωμάτων] ύπο αΙ)βΠ. Α. 2. Ραιιΐΐο

3ηΐβ, σωμα·έν ταύτη. Ν.

αλλά Οιά παντός] άλλοι κ*1 σιά παντός. Ό. ι, Α. 2. ΡγοχΙ-

ιώά ΙΓΪ3 ρβπίοίρΐ.! υηο νοοαίίηΐο ρβηηραηιία τζάά\ά\1.

ΟθΠ. ΡΓΟΟβίΙϋηΙ βΐ βν3§3Π10Γ 6ί (ϋΓοίΙΓΓΙΙΠΓ. ναΐΐ.

ίίττό τόπου σωματικοί!] αηΐβα , οτβοΐο, από. Ό. χ. νπο των

σωματικών κατεχεσ^αι. Ν. τόπου ΟΓηίΐΙΪΙ Μ. I, Μοχ,

εν τοις νοητοϊς και τόποις εϊσι'ν. υβ πι. νβΠβ : ϊη ϊηΐβΐΐχ-

§βηΐϋ«ϊ, υΐ ϊη 1οοϊ$ ίϊιηΐ. Αο Π 1β«βηΙ, ως έν τοποις.

>5 γάξ έν έαυτοΤς η ΐν τοΐς] χντοϊς, Ιοοο έαι/τοΐς. Ό. 1. Α. 2.

Ν. βΐ ιηοχ, ώςψυχή. Ν. ίοοο η -{ας οοηροί ροΠΙΐ ήγουν.

ΝΊΓι ηαΐί τηίΐϊΐ ΓΡρβΙεΓβ έστί. νβΙΙα: »υΐ βηϊηι — 3αΙ —

Γαηΐ. ΑΙ) και τόποι:, αά έαντοϊς ΟΓΠΪΙΙΪΙ Μ. I.

ύπε^κειμένοις] ^αΒ/βοίϊί Οοη. Εγ§ο, ΰποκειμένοις. νβΠ*:

ΐχεβΙΙΐΊΐίίοΐί!.

οταν λογίζεται] οταν λογίζητχι. Ό- I. Α. I. 2. 3· ως οταν

λογίζεται βΐ πιοχ νοεί. Μ. 1. ως ο'τε λογίζεται. Ν. 61 ιυοχ,

λέγεται. Ν. Μ. 1.

νοί;] ϊηΐβΐΐϊ^'ί » εί /ιιρΓαιηιιηάαηα οοηίοιηρίαηάο. Οοη.

Ηυηο Βρρβη^ϊοβιη ηοη 3<*ηοίοϊε ναΙΙ.

και τ«ί παοεΐναι] καΐ το' πα^εϊναι. Α. ι. δβιΐ 18ΠΓ[υ3ηι ϊη

1ΐ3ΐιηυ«τι ει ρι 3βΓβηιΪ3ΐιι Γβ βχΐιϊϋβηάο. Αα και τω

3ί1 ατχέσίΐ αίιβΓί. Ν. ;

14
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κχτχ σχέσιν. άαέ·γε^ες γαρ (τ') °ν κ*' <^ογΛΰν και άμερες

(,Ί 4>νχη πρα·γμχ,) τ?ς κχτχ μέρος τοπνΐης περιγρχψης

χρεΐττόν εστί. τό γαρ ^ ί%ον μέρος, ποίω δΰνατα/ τόπω

περηρχφεσ^χι; ο^κω γαρ τόπος συνυφίστχται . τόπος

γαρ ?στ/ πέρας του περιέχοντος , κα·9·' ο ίΓερ/ί%ϊ/ το περιε-

χομενον . εϊ οέ τις λέ^οι ' ούαουν και ίν Άλεζχνορεί» κοά

ΐν 'Ρώ>ί>} εστ'ι και πχντχχου η έμη φνχη, λάνθανε/ έχυτόν

ίταλ/ν τόπον λέ^ων. κχι "γαρ το εν Άλεξχν&ρει'χ, και όλως

το εν τωδε, τόπος έστίν. εν τόπω δέ όλως ουκ εστίν,

αλλ εν σχίσει. &έ§εΓΊΤαι ^αρ, μη δΰνχσ&χι νεριληφ&τ,ναι

τόπω. οταν οίν εν σχίσει γένητχι το νοητόν τόπου τινός η

ΤΛΚ. ΙίΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΙ)ν.

ιχμέγεΆΐς -ναο ον και κογκον] χμέγεϋες -γχς τι και αογκον.

Ό ι. ον α'η·Γ(. Μ. ι.

και αμεξες — κοεΤζτο'ν εστ<] κ«ι αμεξες η ψυχ<ί πξχ-γμχ, καϊ

τζς κατα τ/)ν ε'ν το';τω ττί^ι-,^κφ^ς •'.ξείττων έστι. διο. 1.0-

οο κατα τ$ν , ]τα')ά ύιιΐιίβ νοίυίΐ, κατά1 μεξος. Ο. ι. και

αμεςες της κατα μίξος τοπικές ττεοιγξαφί],; κοε7ττο'ν εστι.

Α. 2. 3· Ν. οιϊαιη, ΓβοΙ Β?τ<γςαφϊ)ς.* Α ι Ι^οοο

χμεοες, ΙιβΙιβΛ κμφες ρΙ.Ϊπ ιγ>3τ·£. «νχφίς. Όεΐηάβ πεςι-

γξχφτίς, Ιοοο 7ΓΓξΐγ^«φίσ3-αι. ίΜ. I. Άναφ^ς ρΓοΙιπιη ί-Α

νοο.ιΐιοΐυιπ. Η<*1)βΐ \ά ΌΊοξ. ίβϋπ. ρ. 3^8· Ή ψνχ>}

ττ^ΐ-,ί·1* 3 νβΐΐβ ηοη 3ΐ;ηοΓοϊΐ, ΓογΙ τ». Ηβΐιοί βηίίη : πιβ-

Ιίιΐϊ ηαϊά/ίαηι οΙΗπ ρηιτοδ ΐΜΓΟίιηιΓηιϊρΝοηβ ΙοοβΙΐ άρ{?οτο.

Αο Γι Ιβΰβπΐ, τοΰ £«ς ί*εο>) τοπική ττε^ιγ^αφίί κατατερνο-

μενού.

Βγκαι γ,ίρ τόπος σ^νυφ/σταται ] βΙιΓυηΐ. Ν. Οοη. να:1α Ιιββο

ίιηρεΓίΐβ Ϊ13 Γβίΐϋίιϋί: (υιηοΓβ ηβιηρβ ]οςυ$ οίιχιιπκρια-

ιμιβ οοηΓιίΓαίι. ΕΙΙβΙ>ο<1ϊα5 ορίϊαιβ ϊιάοο βχρΓβΓίΐΐ. Οι?,

ροίϊ τόπος, αάά'ιΐ Μ. I.

περιέχοντος] §)ο βχ οογγοοι, Γβο , βηίρα ·π·*θί%οντος. Ο. ι.

Ρ.-3131Ρ1Ό3. ϊη ηΐ3Γ§. ο^ος, ηϊιηίι αηι τόπου. Ηβηο ςΙ -ΙϊηΊ-

ΐίοηβιη , πι βΐϊ.ι ρΐιιτα, βχ Νοιηβίΐο Γαιηίΐΐ Ιο. ΟβιιιβΓοθ·

ηιΐϊ Τ. I. ρ. ΐ49· Εΐΐβΐιοιίΐϋϊ, Πηε οαυΓΓβ, βηίβ οοη(ί-

ηεητί!, ΆάΑ'ίάζηϊ οοΓροΓΪ! , ί)ϋθ<1 ιΐβίβνΐ. ΟοΓμοΓίι Γογ-

ίΗΐΓβ οι1<1)(1ίι εχ ΑιΊΓίοί. Ρ1ιγΓ. IV, 4· Μοχ, κ«5α, ]οοο

κα5' ο. Μ. ι. ρί, λέγει, Ιοοο λέγοι. Μβηι. Ει, και εν

ςωμνι χχΧ εν χλεζχνδξϊίχ και πχνταχον εστίν % εμή. Ν.

πάλιν το'ττον] 7τα'λιν 3ί)ρΓϊ. Μ. I.

σχέσει γίνεται το νο^τον] το 3ΒβΙΐ. ϋ. I. Α. I. ί. 3. Μ. I.

οτχν γονν ε'ν σχέσει -γένεται νοητού. Ν. Οοηο Γ6(1(1ί(ϋΐ:

. ~ ίηΐεΐ·
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ττξχ^μχτος , έν τόπω οντος, καταχρ>)ο-τ/κωτίρον λέγβΜεν,

έκΐϊ χυτό εινα/ , δ/α τ>*ν ίνίργε/αν αυτού την ϊλη, τον τό

πον χντι της σχέσεως κα/ της ενεργε/ας λαμβάνοντες.

ίεον γαρ λέγε/ν, βκεΓίνεργεΓ, Χέγομεν, έχει έστιν. χομόσειε

ο χν οϋτος 6 λόγος κα-3-α^αίτερον κ«/' μχλιστχ τη αρος τον 6ο

«νθ·ρω7Γον ενώσει του Θεού λόγου ,' κα-&' »<ν ενωθείς εαιεινεν

«βκγχίίτβς χα/ άπιι>ίληπτος , ου κατά τον τ^ς ψυχ>;ς τρό-

ίΐΌν. εκείνη |κένγαρ, των ττεπλ^ΰΐ/σμενων ούσα, δοκεΓ κα/

ονμπχσγ/ιν πως δ<' οϊαείοτητχ τω σώματι, κχι κρατε/ν

εσθ οτε , κα/ κρατε/ίτ&α/ ' ό δε Θεός λόγος , ου'δεν αι,'τός

α;το τ^ς κοινωνίας τϊ;ς 9τερ< τό σά>«α κα/ τ>}ν ψυχ>;ν «λ-

V Α Κ. Χ. Ε ε Τ. Ε Τ Α Ν·1 Μ Α Ο V.

ϊηίεΐΐΐοίΐΐϊατπ αΐιηαηά. ΑοΩ1β§βηΐ, τι τβίν νοητών, νβΐ-

1α: ϊηίεΙίεοΗΙβ ςαϊςηιιίά ε/Ι. ΚβΗηιαα 1ιιι]ιι$ Ιοοϊ ϊηΐβτ-

ρΓβίαιίο οβΓοιίΓα βΐί. Ραίο ίβπιβη, ναΙΙβιτι ηοη ΙοβΊΓΓβ

το^ου τινός >} πράγματος. ΕΙΙβϋο&υε το νοητον Γβ<3<ϋιΠι,

ηιιοά ίιιίεΙΙίξζεηίία οοτηρτεΙιεηάίίαΓ. Ε^ο οοπίΓ» ρυιο, ρ«Γ

Ιοίαιη Ιιαηο Ιοεαιη το νοητον είΤβ βνσών νοερών, ηαίιι·

ταιη ίηίεΙΙί§/·η(ειηΛ ΐπρπαΜ$φΐβ Ιιίο ϊπΐβΠί§ϊ ιηρηίειη

Ηητηαηατη, τον νοί/ν. Ιχα εΐίίΐιη τό νογτον βχρίϊοβι ΟΙ)·ιη-

ρίοο!οι·ο5 αά ΡΙβί. Ρ1ΐ3β<1. 03ρ. 28· ρ. 333· "Ι»· «ϋΓοΓΪηιϊη»

ψ^χίί 61 σώματος ποίβηΐιΐΓ. Μοχ, αιίτό ε'κεϊ είνα< Ν.

ϋοϊηείε 10*6111, «.ντον, τοϋ εκεί — αντί σχέσεως,

τψ ενεξγειαν αϋτοί] τ>]ν ϊνέξγειαν αυτ))'ν. Α. 3· Μοχ ϊάεχη :

α'ντϊ σχέσεως.

αντι τ^ς σχί'σεως] σχεσιν ρβυΐΐο ηηΐβ ΜαΝα ΓεοΜϊΐ Κ,αΗίίιιιη.

Ηοο νβΓΟ Ιοοο, άείεηίίοηεηι. ΡόΓΐβ βΓ§ο οίίβηά'ιι χχ·

τχσχέσεως, ψχοά Ιαιηβη αΠβηυιη βΠ".

«κεΓ ενεργεί, λίγομίν] έκεϊ ενεξγεϊ, και λέ"γομεν. I. εκεί

ε'νεςγξΤν, και λεγομεν. Α. 2. Μ. I.

βίρ^ο'σειε] Ο,οηο ίηοϊρΊΐ ΙϊΙιγΪ 2. οηρ. ϊ2. Ιηιΐϋοίΐ , υηίο-

ηεηι νβΓϋί εΐβ'ι αά Ηυιηβηβπ) τΐ31υΓ3.ηι βχιιηίοηβ 3ηίιιΐ3β

ηοΠτβε 3(1 οοΓριΐί ΓιπίΓβ ροΠϊοϊΙβπι , ΡθΓρ1ιγΓϋ ΙβΓίϊΐϊΙΟ-

,ηϊο: ιΒίηοβ οοπίϋΐβΐιΐΓ Εαηοιηϊυδ ΗαβΓβΐϊευς.

Ο λο'γος] ο λόγος οΐΐτος. Ν. Ηαεο Γαίίο. V*]].

χσύ*ίχντος και απεξ/λί)7Γτος ] κκί 3ΐ)βΑ. Ο. I. Α. 2.

οιί κ«τα τον] Μβϋιη , ον μεντοι κατοί τον, ηβ <1ί(Γο1υ(3 Πι

ΟΓαΐΐο. Λο'γον, Ιοοο τ^οπον} Η*1)β( Α. 3· Μοχ Ίάβιη

■πάσχειν, Ιοοο συμποίσχειν. Μοχ (ΙββΓΐ έί', ροίΐ ΤΓως. Μ. I.

βν'έεν αϊτός από τζς κοινων/ας] αϋτο'ς Οιηίΐάΐ. Ό. Ι. Μοχ,

τ^ς ε<ς τό σώ^,α. Ιάαη βΐ Α* },

I 5
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Χοιούμενος , οϋσε μετέχων της εκείνων ασθενείας , μετχδιοούς

3έ αύτοϊς της εαυτού &εότητος, "γίνετχι συν αύτοΐς εν, («Ι

νών εν ωττερ ην και προ της ενώσεως ' καινότερος ούτος ο

τρόπος της κράσεως η ενώσεως ' κχι κιρνχ,τχι κχι μένει παν-

τχπασιν ανίατος κχι ααύ·γχντος και χοιχφ$ορος αχι χμε'

τάΒκητος, ου συμπάσγ^ων ■> αλλα' συμπράττων μόνον , ουδέ

συν<φ%ειρόμενος χα! συνχλλοιούμενος , άλλα συνχυζχνων μεν

εκείνα, αϋτος μι μειούμενος ύπ' αυτών, προς τω μένειν

ατρεπτος και οίσύ^χρτος , έπει&η (και) καθαρώς πάσης

V Α Κ. 1ΕΟΤ. ΕΤ Α Ν I Μ Α Ώ V.

τϊ)ς εκείνων ασθενείας} τϊ^ς ίχτίνου α'σθενε/ας. Α. ϊ.

μεταώιοοΟς οβ] ενα-ττοοιίοιϊς οί. 5β<1 αε ίηΓβιΊυιη β ΓΠ3Π.

Γβο. Ό. ι. £«αβ άϊυίηϊίαΐίϊ νϊι-Ιαΐηη. ^οη. $ααιη άίυί·

ηίΐα(ι·ιη. Υ'βΙΙ. Τί;ς «ιίτον &ίίτ>)Τβ<. Α. 3·

τ>|ς εαι/τοΰ 5ίοτι«τος γίνεται συν χύτοίς εν μίνων, εν ώπες ]

της εχυτοϋ Βειότητος την έίναμιν, αΰτος μίνων , ί'ν οϊ<; ην.

Ό. I. δοΐιαιτι ιπυΐΒ( }ιοο, εν, μένων εν, <!πες ήν. Α. I. 3·

δίο εί Vη 1 ί . τ>;ς εαυτοί/ Βεότητος. γίνετε ούν αυτοΤς εν μέ

νων, ο'πεξ ην. Α. 2. της αντοϊί 5«ίτ>)Τος τ>]ν έιίναμιν, ο αύ-

τος μένων εν οίς ην και 7Γξ>ο της ενώσεως. Ν. (3οηο νϊ(1θΙιΐΓ

Ιε^ιίΤβ: Απάτητος δύναμη μένει (ίπεξ ήν.

καινότερος ούτος 6 Τ£θ'·7Γος] χχινάτεςος ο τρόπος ούτος. Ό. I.

δοΐιιιη και βεΜϊΐ βηΐβ καινο'τεξος. Οχ. Α καινο'τε^ος 3(1

ενώσεως ΟΓΤΐίΐΙΪΙ ν*8ΐ1.

ενώσεως· και χΐξνχτχι και] ενώσεως κεχι'ξνχτχι , γ,χί. β. ι.

δϊο , Γβίΐ 7«? 3(1ι1ίΐ »η1β και'. Οοη. Ε( οοραΙαίΚΓ β( ιηα·

ηΐί. να]], της, βηΐβ ενώσεως, αάά'ιΐ Α. 3·

οΰ συμπάσχων] κ«» Ου συμπάσχων. Α. 2.

αλλά" σι/ναι/£α'νων κ. τ. λ. ] α'λλα συνα'γων (βχ οοιτεοϊ. σι/ναύ-

ζων) μεν εκείνα (ΗΊο ιΐθΐβίβ , Ϊ13 13ηκ>η , ιιΐ βρρΗΓββηΙ:

συμπχσχων ομου και συναΐ/ςων μετ εκείνα.} χυτός οε μη.

Α. 2. συναγων, ]οοο συναι/ξανων , Ηβΐιβΐ βΐϊίΐη Ο. ι. Ν.

σιινχνίων βχίιίΐιεί Α. 3· Οοη/αη^βΠ!. Οοη. ΡαΓίίβΓ αα-

§βιΐ5. \}α\].

ΰπ' χντων πξος τω μί'νείν^] πςος βΙιβΛ. ϋ. I. Το, Ιοοο τω.

Μ. I. Α. 3· υπ' χΰτων πξος το μεΐναι. Α. 2. ύπ' αιϊτων

μένει. Ν. ττξος τω μένειν τεάά'ιάιΐ: ηαοιηίηιΐ! ιηαηραΐ. λ/ίΠ.

ίπεώ-ή και καθαξως ] εττειέ}] κα^αρο'ς. Ο. [, επεισ;) καθαοος

και ττα'σ>ις. Οοπ. κα» βΙιρΓι. Ν. ()ααη(Ιοηιιίάι>ιη ρτοΓ/αί

ϊπίαιηίηαία (ί. β. ταΐϊο. 5ϊο βΠΗη Γαρβι ίυ5 λο'γος Γβοΐιϋ-

<1ίι.) οιηηίί ρχρβπ ι·/ί τηηίαίίοηίί. ΫαΙΙ. ΙηίΓ3 ρ. 62.

βοιίβηι ιιιοςία ναΓΪαΐαΓ ΐη χαθαξως βΐ κα^αοο'ς.
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αλλοιώσεως αμέτοχος έντι. μάρτυς (5β) τούτου ίστ'ι Τϊορ-

φύριος, 6 κατα του Χρίστου κινησχς την εχυτου γλωσ-σαν.

ισχυρχι 5ί των έχθρων α,ί ύπερ ήυ.ων μχρτυρι'αι , κχι μη-

§εμίχν χντιλο'νίχν επιδεχόμενα! . ούτος τοίνυν ό Υ1ορφύριος\^^

έν τω οευτερω λόγω (τω περί) των συμμίατων ζητημάτων ^ ι

γράφει χχτοί λέζιν ούτως ' οΰα άπογνωβτίον οϋν, ενο}έχεσ$χίΊ

τινα ούσίχν πχρχληφ$ηνχι εις συμπλήρωση έτέρχς οϋσίχς,'

V Α Κ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΏν.

μχςτυς τούτου ίστί ποξφόςιος"] μοίοτυς δε τούτου ποξφύξίος.

Ό. ι. Τβ/ίϊ! ΐ£( ΡοΓρΗγήιΐ5. Οοη. Ηιφιι πί ίββίί Ρογ·

ρΗγηίαι ?/(. νβΐΐ.

χχτχ τοϋ χοιστοΰ"^ χχτχ του δό^μχτος χξιστοϋ. Ό. I. Ρο(1

χξιστοΖ εχριιποΐυιη δόγμα τέ. Α. 2. ΙΗοιηςαε ίη ΟΙίΓΪ-

Ααιη Γιι&πί ηυαίΐβηδ Ηη^υααι , ΐηηαίβηι: ναΙία!* βυΐεηι.

ναΐΐ. ΑίΙνεΓΓιΐϋ ΟΗπΛϊβηυιη (ϋοσιτια. Οοπ. Ιάειη ρτο-

χϊητιυιη ο πίζφίξίος οη-πίΠΙ.

ϊσχυςχί δε των ίχ£ξ>ων] των εχΆξών ίηΓβΓίυπι. Α. 2. 'ισχνξχι

δί είσιν αί τ&ν εχ^ςών μχξτυξίχι ύττεο ημών, Ό'τχν μηδεμίχν

αντίλογ/αν ώσιν ίπιδεχόμενχι. Ν. επιδεχομένων Ιιβΰβϊ

Α. 3· Και, βηΐε μηδεμίχν 3 ΟΓηϊΙΙΪί Υβΐΐ. Ε11ε1)θϋϊυ$

ΓεάΜϊά'βΓβΙ : 5αηί αυΐειη §πινϊα ίηϊιηχοοηιιη , α ηούίί ηιιαβ

/αηΐ ίε/ίίιηοηία. Ηβεο, υΐοοιτυρίί, ίΐα Οχοηϊεηίΐ$ ϊη-

ΐε§ΓΪΐ3ΐί ΓεΓίϊίιιϊΐ: $υηί αιΜβιη ναίίάα ίηίιηΊοοηιιη ίρ/ϊίιηο-

ηία, ηααε ηοίίι ρενΚΛΐηΟίΓ. Ιη βΓΐ : £Γανία αα·

ίετη ϊηίτηίςΟΓίιιη ρη> ηοοίι /αηί (^(ίιηοηία· Οοιτβχϊ βΓ^ο :

ηιιαε ρτο ηοοί$ /αηΐ.

λογω των συμμίχτων"] λόγω τω ττεξί Των συμμίχτων. Τ). I.

Α. 2. δίο, οιηίΠΌ των. Ν. Ιη Γβουη(ΐ3, ψιαιη οοιη-

ιτηχΙβπίΓη ηηβεΓιϊοηηπ) 1ΐ3ΐ>ιιϊι, οταΠοηβ. νβΐΐ. ΙηΗι·χ

Ιϊηη ΡοΓρΗ^τπ νϊ^βΙυΓ ΓυίΓΓε, αύμμιχτχ ζητήμχτχ. νϊο"β

Ρλογιο. ΒϊΙίΙ. 6γ. νοί. IV. ρ. 192. Λογω τω πεοί οπιίΐ-

ΙΪΙ Οοη. Λόγος βΆ /(Άργ, φΐοαί ηοίηιη εΓι.

γοχφει χχτχ λίζιν^ γξοίφει κ«τ« χξίσζοϋ χχτχ λίξιν. Ό. χ.

οϋν ενδέχεσΆαι τινά. ούσίχν"^ οίν έστι δέχεσΆχι ούσίχν. Ό. I.

Μοχ συμπχςχληφΆηνχι. Ν. Οοηο ίιβ: Νοη εΓι βΐίηυεη·

ύυιη, ςαϊη βεοϊρβΓε ροΓΓιηιιιβ ηιιαη<ΐ3πι Γβιπ , ιαΐ ηοη

βπΐϋ) ίη ίηΐεΐΐεοιϊοηε είιιβ άΥιλ νεί βΐίβ εΓΓεηιϊα οοιηρΓΟ-

ΙιεηίΙαίϋΓ, ^ϋ38 ςιιίάβιη τε« ϊη Γαα ρΓορΓία ηαίιπα ροΓΐ

οοπιρίεοιη Ηυ')ΐΐ8 νεί ΐΐΐΐα» Γβΐϊοηειτι ηιβηββΐ, οπτι ηυα

ίβηε ηοη Ηαί, Γεά Γυβιη ηβιαΓβΙειη ρβΓ Γε Γβτνβΐ ιιηϊΐα-

Ιειη. Ει, ηυοίΐ ηΐ3]ιΐ8 βΓι, ΐρΓα ίιηιχιιιΙαϋϊΗ ηΐδηεηιε,

Γϋβ ρΓβεΓεηιία ιηαΐεΐ 83, αυί!>α£ Γβ οοη)υηχϊΐ, ριο Γα»

ορε-
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και είναι μεοος ουσίας, μίνουαχν κχτχ τψ εαυτής φιίβνν,

ζι μετχ το ανμπΧηηουν χλλην ούσίχν, εν τε συν αλλω γενο

μένων , και το κα-9·' έχυτην εν ΰιασωζουσαν ' και το μείζον '

αύτην μεν μη ταεπομενην , τοέπουσαν έκεινα, «ν 0»? £ν

ψγ/ητχι, εις τψ ίχυτης ένεαγειχν τή Κααουσί& . λέγει 5β

ταύτα πεαί τ^ς ενώσεως τ7,ς 'φυΧ~ι$ κ*' τ-0" σώματος, εΐ

δέ ϊ7Γί τ^ί άνχχς χλ*$ης 6 λόγος, ΟΜ το χσωμχτον*

ττολλω 5τλϊ'ον £7Γ< τοΰ Θεου λογού , τνΐ μάλλον χσυγ/.ξίτως

νΑΚ. 1ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΛΠν.

ορεΓ&ΐΐοπβ. νβΐΐη : Νοη ί^ποΓΒίκΙυιη (χ^νοψίον) ϊ^ϊΐπΓ

βχοΐρϊ (Γοπε, ί'κέίχϊσθκί. Λίαΐβ. ) Ηϋ^ιιαιτι εΓΓεηιϊαιη,

φΐ30 3(1 /ε οοπιρΙΰΓκΙαιη βΙίεΓηιη'δ^Γιιηιβί εΓΓβηΐίβιιι —

υηαηιιβ (ί'οΓίβ, αμα τ* σνμττληςιϋν') 31ιργ3γπ οοιτιρΙβΓβ

βΓΓβηιϊαηι εαΐεηαι, ηιιαίεηιι! οαιτι βΐϊο ΓαΪΕ ρΓθ«ίϋοια βΐ

ρβΓ Γΰ υηιιιη οοπίοΓνβηίίΐη — βεΐϊοηεπι, ^υβιη ίρΓβ.

ρΓ3βΓοπ8 βχΐιΐβεΐ. Άπογνωστ^ν ρΐ'ορπβ είΐ άε/ρεηιη-

Ηΐίΐη. 8αά οοιηιηαάα τεάή\ ροΐείΐ, α!ιην.εηάαιη. Νΐή

ςηΪ8 τηαΥ\ί οοημοβι-ε , ονκ α,'ττο γνω^ς.

και είναι μίρος ουσ/ας μενουσχν κατά] και είναι οϋσιας με£5ς3

μενοι/σαν Οϊ κατά. ϋ. ι. δϊο, ΓβςΙ μίνουσχν τε. Α. 2.

ροΓι μενου&χν, βί^ΐί Ν. ΕςιαίίΙβΓη ηιαίϊι», και ί<ν*«

ί·'·εξος ετ^α; Ουσίας.

μί-χ τοϋ συμπλ-ήξονν"] το, Ιοοο τοδ. Α.ί. ϋ. I. ΡοΠβ, και

|ϋετά τιί σι/,αττλ^οΟν.

ουσίχν εν τέ συν ά'λλω] ούσίχν τε συν αλλω. ϋ. ι. ούσίχν εν

τε συν ά'λλω. Α. I. 2. Ν.

«ν οίς χν γι-,-ν^ται] γι'γνϊται, Ιοοο γίγν))ται. ϋ. ι. γίνεται.

Α. 2. 7''·"Ιτα'* 3υ15 γίνεται. Α. ι. εκε7να3 τα εν οίς άν

λίγει όε] Οοηο: Οΐεϊί ααίαη Ηοο άε ηηίοηε νεΓο'ι η!ρι

αηίιηα ει οοΓροΓε. να!«3ΐ3ΐη (ΙβΓβηιΙαηΙ, <]ΐΐ30 ιηοχ Γαβ-

]ίοΊυπΙιΐΓ. ν3)ΐ3: Ηαεο /αηβ αι'ί αηίιηαε εοΓροηιφαβ

νηίοηβ. χ

ί? οί ε'ττί τ?,ς ψυχ>ίς] π?ξΐ , Ιοοο ίκΐ. Ο. ι. 5Ίο ει Α. 2.

5θ(1 ϊη ι»9Γ?. Ύξ. επί. Τοιυπι ίϊο: ίνωσίως τοϋ 3το3 λο'·

γου καϊ του σωμχτος. ει δέ επϊ της ψυχ^. Ν.

έια το( χσώμχτον '] φιοά βί εοΓροτεα. ΥβΗ. Ιιηιηο, ϊποογ·

ροΓβα.

κσυ-/χςίτου και κατά1 κλ/θπαν] κσυγΛξίτως κατά α'λΐ)3Γ(αν.

Ο. I. Α. 3· άσυγκξιτως και κατά «'λ>)'3τιαν. Α. I. 2. Μ. I.

Ν. <2ιιί ιπ3^Ϊ8 βί ίηεοιηραΓαοίΙίίεΓ Γεουηιίοιη νεΓΐ!:3ΐβιιι.

(Ζοη. χσυ^χύτως ΥαΙΙί ϊπερίβ Γβάάίίϋΐ, ίιιαοηπείε.
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ηχι κχτχ χ\ή$ειχν όντος χσωμχτου. οπεζ β,ντικξυς οίπο-

(ρςχττει τχ ατόμχτχ των έτπχε/ρουντων χχτηγοζίΐν τϊς του

&εον ενώσεως προς τον ανθοωπΐν. τούτο γαρ έλλψων οί

πΌλλοι γέλωτα ποιονντχι , φχσκοντες , αδύνατον κα; χπ&χ-

νον αχι χπξεπες εϊνχι, συγνενίσ-Β-χι θν^τ^ί φύαει το $εϊον

κχτχ κράιτίν και ενιασιν' αλλ' ^ΜίΓ; τοΓς· εύ§οχιμοις χύτων

γβψχμενοι μχξτυσιν χπο§νόμε$χ τψ χίτίχν. λίγετα/

ΥΑΚ. 1ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑίϊ.

οπές αντίκρυ;] οττεξ χντικςν. ϋ. I.

της τοΰ θεο£7 ενώσεως] της θε/αςτοΐί θεοϊί Ενώσεως. Α. 2.

τοϊ/γο γαρ ελλήνων κ. τ. λ.] τον μεν γαρ εοειλίχσεν οί πολλοί

•γελοΐον εϊνχι τοϋτο εφχσχον ■ το\ θαναΤβ* καί χπίΒχναν

την δε ενωσιν, οόπρεπές ψώσΆκι λέγειν τί{ φύσει το' .θείον

( φύσει τά θείον εχ οοιτεοΙ:. ΐπ ΓβΓυτα, α ριίιιια , υΐ νϊ·

^βΙιΐΓ, π»3ηυ.) κατά" κρασιν και ενωσιν. δϊο οιυηϊ». Ό. ι.

δίο ΘΙΪ3ΓΠ Α. 2. δεά, λέγειν γεν^τν) φύσει το θεΤον κατά*

κ. τ. λ. Ν. 5ΐα Ιιββοί: το μέν γαρ ϊώειλι'ασεν οι πολλοί

γελοΐον είναι εφασκον · τον θάνατον και α'πιθανον · τκν

δε ενωσιν και α'π^επέ'ς. >{ν«!σθα( γαρ εν τη φιίσει το θεϊον

χατα κρασιν και ενωσιν. Ιη Ιεοΐϊοηε νυΐ^αΐα ηειπο οίΓεη-

οίεΐ. δβηηο βΛ 1ι. 1. (Ιβ Γοΐα ϊηοίΐΓπαίίοηβ ΟΗγΙΓιϊ. Κβ-

1Ϊ(]113 άβ ΙΠΙΙΟΓΧ» ΟΙ ΙΠΟΓΙΘ 6)113 α1ΪΓ[υϊ$, υ131"ΐΗΐΓΟΓ, ΤΠ3Τ-

ξΐτι'ι 3<1ΓοπρΓβΓαΙ;. Αοεεϋίϊ, ςιιο<1 ρβοΙΙο ροΓι: νβΓΐ)3,

τοις εύέοκίμοις χύτων, Ιιοο Ιοοο ροΙΈηΙαΕ ελλήνων. Οοηο

Ϊ13: Ναιη ηαοιΐ ηοίιίατη ςΙΐεεΓβ ΓοΓπιΊεΙαηΙ, 5(1 ηιιιΐιΐ γϊ-

άίεαίαπι είΓε α]αηι, ίϊοαΐ επίιη τηοιίειη ε]ιΐδ εχϊΓ[ρΓβ

ϊηοΓ6(ϋ!:>ϊ1ειτι , Ϊ13 ιιηϊοηβιη (]πο(]πε ϊηΰΐεοοηίοιη εΓΓβ,

^εαβΓαΙί Γοΐΐϊοβΐ ηαίιιτβε <3ϊνίη3αι Γοπιηείυιη οο3§ιηεη-

ί3ΐΐοηειη ιιηϊπ. 5βά πο8 εχ ϊρίϊ$ οοιιιρίιαπηιη ιιίΐ ΐείπ-

πιοηϊο, Ιΐίηο Ηΐβιη Εηΐπιιι$. ν3ΐΐ3 ρ3υ εϊ Πι αϊ 3 ιπιι[3ΐ

ϊη Ιεοιίοηε νυΐ£3Ε3.. ΗβΙ^εΐ εηίηι : Αι Ηοο 6ΓαβοοΓϋπι

— ΓΪ«ϋοΐί1υιτι αΜίταΐί α/αη{ ίπιροΠϊΒΐΙβ , ποπ ρτο-

ΙιαΙήΙβ — «Ιϊνίηυιη (το θείον. Ιιϊιπιο, άναιη.") — ςεπί-

ίΚΓα ρ//ε οοηίαηοίαιη. (δίο Γε(1(1ϊ(!ίΐ, σνγγενεσθαι,) Πο

λύν ΓοΙυιιι Γηυί31, Ιοεο ττολλοί. Μ. Χ. οί3 3ηϊβ πολλοί,

α&είϊ. Α. 5·

και α'π/θανον] και «νό^τον αίΐά'χΐ Α. 3·

κποέυόι-ιεθα την αίτ/αν] αποίιέο'^εθ* τι|ν χιτίχν. Ν. Οαυ/αιη

εΐ Γαίίηηειη εχοαίίαηιιΐ!. ναΐΐ. Μα'ίο Γ6είϊα$ Ιιοο τεοΐιϋ-

«1ΪΙ Ε11εΙ)θ(1ϊα5. ΕΟόοκ/μοις νεΓΟ ίηΙεΓ (?Γ3βοο3 βΐ ^εηΐϊ-

Ιεϊ ϊαρΓΪιηϊϊ β,ςΙηααιεΓαΐ ΡθΓρΙιγηιιπι.
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1

τταρα τισι, και μάλιστα ττχξά τοις Έυνομιχνοις , ^νωσθβι

τον Θϊον λογον τω σώματι , ου χατ' ουσ'ιχν , «λλα κατα

τα; έαχτέξου δυνάμεις . ού γαρ είναι τάς ουσίας , τα; ένω-

■δείσας ^ κραθ-ί/σα; , αλλ* τά,ς δυνάμεις του σώματος ταϊς

δυνάμεσι τχΐς -Β-είχις συγκίκρασ-δ-ί» ' δυνάμεις δέ του σώ

ματος , πάντως δψτου του οργανικού, κατα Άρ/οτοτίλ>;ν

λέ·νουσιν είναι τοις αισθήσεις ' ταΰταις συν αϊ $εϊαι δυνάμεις

ΤΑΚ. ΙΕίΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑϋΥ.

χχΐ μάλιστα πχξά τοίς εύνομιάνοις~\ πχξά ΟΓΠΪΙΙΪΙ Α. ί. }. εύ·

νομιχνοίς ΙιβΙίβΙ Ώ. I. Α. I. 2. Οχ. και μάλιστχ τοις

Γΐ/'νομίανοΐς. Ν.

άλλα κατα τ,ι'ς εχχτέξου δυνάμεις"] άλλχ χχτά το τας ( βΐ ϊή

πιαΓ^. εν ά'λλω 8(]ιΙίΐιΐΓ.) ετέξου δυνάμεις. Α. 2. εχχτέςχς,

Ιοοο εν.χτέξαυ. Ν.

ον γ«ξΐ είναι τάς οιίσ/ας κ. τ. λ.] ου γάς είνχι δυνχτον, τάς ού-

ορ'ας τας ίνω^ί/σας μενειν Χξχϋει'σχς · άλλχ τας τοϋ σώμα

τος του σώματος· τάς δε της ψυχής, τοις Άει'χις συγκΓ-

ΧξχσΆχι ουνάμεις. πάντως δέ που δυνάμεις κατά άξιστοτέ- »

λψ κ. τ. λ. Ό. ι, Α1> ϊνω5ρ/σα; ίιβ ΗβΙιβΙ Α. 2.: ενω$εϊ-

σχς (μενειν ςίείβπιιη ει 3ε1()ίΐηιη ή) χςανΆείσχς (ϊηιηατ^/.

χξαΆ: ίσχς. ) άλλα τας ( δυνάμεις ϊηΓβτ 111ΠΊ.) τοΰ σώμχτος

(ίη πΐ3Γ«. τκΐς έννα'(:ιεσι ταΐς θί/α»; σΐ/γκίκ£~σ5α< δυνάμεις

δε του σώματος πάντως δ·ήπου του οργανικοί* κατα άξιστο- ■

τέλην) β[ ίη ΙβχΙυ (ίείεΐβ : το£ σώμχτος ταΐς δέ τψ ψυχην

ταϊς θη'κις συ-^ν.εχξό/.σ^χι δυνάμεις δε τούτων ε'ισι πάντως δέ

που τάς εαυτού κατα άξίστοτίλην. Εγ§ο βΐίαε ίη ΙβχΙα

ΓοπρΓιΙ, βϋηϊ ρβπίηι οΐβίβνίΐ, ρβπΐηι β^ΓοπρΓιί

ιη3Γ^ϊηί. Ηβηο οοΓΓυρίΐοηεηι εχ εο ονεάο ηβίβηι, ήυο<1

ϊη ρΓΪηοίρίο, Ιοοο ού -)'χς τχς ούσίχς ηνώσΒχι ή χεχξχσΆχι,

Γοηρίυπι εΓι, οΰ γαρ ϊίναι — χξχ^είσχς. Νβηι ϊίΐο γπο-

<1ο ΓβουηςΙαιη ηιβιηΙ>ιιιπι ρηιτιο ΓιηΓΓβΙ Πιη'ιΐβ. Ι-οοο

παντός νεΓο εχ ΟοεΜ. τεεερϊ πάντως, εΐΓι ίΓπκΙ ςυοιρβ

Γεπ-ί ροΐεΓβΙ ιι£Γθί|υβ τοϋ εΐβίβίο. Οοηο ϊιβ: Νοπ εηίιη

Ϊγπ ροΠϊ ί>ϊΙβ 3]αη[, Γα1}Γΐ3η(Ϊ3$ 51135 ηηίΐ3« ιη3ηεΓ6 βΐ

βΓΓβ οοηοΓ8ΐ3ϊ ει Γοΐυη-ι αηΐαΐΜ βι οοΓροπδ νϊηυΐβί ιΐϊ-

τίηϊ$ βΓΓβ οοηϊιιηοΐ38 νΪΓΪΙιυκ. 8βηΓαϊ βαΐεπι οσιηϊηο

Γβουηιΐϋηι ΑΓΪΓΓοίβΙβιιι νΪΓϊιιίεϊ βΓΓβ εΙίοιιηΕ. νβΠ3 οη-πΐ-

ίϊΐ Γοίηιη πάντως δ-ηποϋ. Ιιι Γβ1ϊ(]ΐιΪ8 οοηΓεηϋϊΐ οπγπ νηΐ-

#Λΐ3 Ιβοΐϊοηβ. ί χξχΒείσας βΙιεΓι. Μ. ι. Ε}υ8 Ιοοο Ηβΐιβι :

)} συγχρχΆείσκς. Α. 3· β[ πιοχ: πάντως δέ που.

τχύτχις ούν] Ηϊϊ βΓ^ο ΓβηΠ1)ϋ5. ν*Π· Μοχ, συγκ/^νασθαί.

Μ. ι.
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συ^αιςνάμενχι , την ενωσιν άπειρ") α'σαντο κατ αυτο;,'ς·. ούδε'ις

δε- αν αυτοΐς, οίμχι, συ^χωρήσειε , τας αισθήσεις σωματι

κής δυνάμεις χποφαινομίνοις . διώρισται "γαρ έν τοις εμπρο-

σθεν σαφώς , τ/να ^εν 1'5/α σώματος , τ/να σέ ψυχ^ς , τ/να ^*

ίέ του συνχμφοτίρου ' ααι έν τοις Ιδίοις του συνχμφοτίρου

τάς δι οργάνων αισθήσεις έτί&εμεν' αύτα δβ τα ορφανά Ύ

του σώματος έλί·}θμεν είναι, βέλτιον ούν, ώς προείρηται,

κατα τ>;ν ο/κε/αν (ρΰσιν των ασωμάτων άσυ^χυτως την ενωσιν

7<νίσ-9·α« των ούσιων, μηδέν πχραβλαπτομένης της §ειοτέρας

έχ. της υποδεεστέρας" αλλα ταύτης μόνον ωφελούμενης

της &ειοτέρας' έπείπερ η καθαρώς ασώματος φύσις, χωρεί
 

V Λ Κ. ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

ονσεϊς σε «ν αντοΐς] ο", Ιοοο έε. Ό. I. Α. 3· Μοχ , α'πο-

φαινομένους. Μ. I.

τ/να μίν '/σια. σώματος] τον, 3η1β σώματος, αϋοΠι χ.

τ/να 4* ψυχίς] τίϊς, βηΐε -φνχης, αάάιΐ Ό. ι.

και έν τοις Ιδίοις"] Οοηο ΐΐβ : Οεπβ ΓβπΓβΐίοηεί βΓΓβ ΓβηΓαί

ροΓαϊαιιις , ϊρία βυίβηι ΓεηΓοηα οοιροπϊ θχίΓίβΓβ <ϋχϊ-

ιτΐϋ5. Μεΐίιΐί 6Γ§ο είτ, Γεοιιηάυιιι ρι-ορπβηι βΐ ΐποοη-

ΓυΓαηΜίη ϊηςοΓροΓεοπιπι πβΙιιγβπι , ΓυύΓοηΐΐαΙϊίβΓ Ηβι-ί

' υηϊιϊοηβιη , (ΙίνίηϊοΓΪ ϊη ηαΐΐο ΙββΓ* αϊ) ίηΓβηοη, ϊιηο

1ι»ο Γοΐυιη ρΓοΚαίβηΙβ βχ ΐΠβ. ΝβΙιιγβ βηίηι, ηυββ ρπια

εΓι ει ϊηοοΓροΓεβ. Μοχ ίςίειη, ήνώσΒχι τεάά'ιά'ιί, υηί·

ίαιη ?$[ΐ ϊιηαεί.

τοις ίι' 6ς~{άνων κ. τ. λ.] τάς κίσ^σεις, τά1 όργανα ελεγομεν

των ασωμάτων 3 άσνγχντως τ·/;ν ενωσιν των ονσιών γ/νεσ&αι,

μ;]αεν 7Γα£α,3λα7Γτομέν>]ς. δίο, Γβίίιρϊϋ οιηίΓΐϊδ. Ν. Ργο-

χ'ίΓηυηι εν/5εμεν νβΗ. ΓεςΙα^αΊΐ, άί^βΓβΙιαιηια. Μοχ ϊίΐβιη

οιηΉΓιί, ως ■πςοίίξφιχ.ι. Μ. I. ϊΐα 1ΐ3ΐ>βΙ : τας αισ^σεις

όργανα ετ/3τμεν · α.ύτάς οέ τον σώματος όΥ ο'ξγα'νων αισθή

σεις τ« όργανα έλέγομεν είναι. Α. 3· ταντα όργανα, Ιοοο,

τά οογανα. *

ελέγομεν είναι] λεγομεν είναι. Ο. ι,

την ενωσιν γ/νεσθαι] την ενωσιν γ/γνεσθαι. Ό. ι. Α. I. γί

γνεσθαι των ονσιων την ενωσιν. Α. 3·

αλλά ταύτας μόνον ωφελούμενες] μάλλον, Ιοοο μο'νον. Ό. Ι.

Μοχ, επειΰηπες. Α. 3·

>5 καθαοως α'σώματος] βχ ΟΟΓΓβΟΙ. , 3ηΙβ3 καθαοο'ς. ϋ. {.

Μοχ : »ατβ το μεν χω^εϊν — ο* μ>)σεν ί»' αντ^ς. Ν.

Μ. ι.
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μέν %(ύξ&ΐν χυτην δια πάντων, ηνωσ&χι' τω μηδέν δι

«υτ^ς, μένειν χμικτον κοά χσύγχντον . οΰκ εύδοαίχ το/νυν

ο τξόπος της ενώσεως, ως τισι των ενδόξων χνοοων δοαεϊ,

χλλ' η φύσις α,Ιτίχ . το μεν γαρ άνχΧχβεΐν σωμχ , κχτ'

εύδοκίχν ε'ίποι τις αν ευλόγως ·}ε'γενησ$χι ' το δέ ένοΰμενον

μη ανγχν&ηνχι , αχτχ την οΐκιίχν του θεοΖ (ρύσιν, ού κατ

'βυδοαίχν ·γίνετχι. τους γαρ βχ$μοΰς των /ψυχών αχι τοις

χνχβχσεις αχι κχτχβοίσεις, ας Ώρ/γεν>)ς εΐςχ^βΐ, μηδέν

πξοςηχ,ούσχς τχΐς -9-έ/α/ς γραφαΓς , μηδέ συνο/,δούσχς τοις των

γβίστιχνων δίγμχσι, πχξχλειπτέον.

ΪΑΚ, Ι.ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟΤ. .

ηνωσ$χι· τα! δϊ] ήνωσΆχι ττχσι · τω ϋ, ι. Μοχ, ο τύτΐος

της ενώσεως. Ν. . ., .

εΰσοκ/α] πϊιηΐπτιη 5ειχ$ άεί νοίαιιίαι βί _νΙϊΗ·ΪΜψη, 5ρ<1

Οοηο ίΐα : Νοπ ρι·οΐ33ηί!υ$ ϊςϊΐιΐΓ είτ ίιϊοριϊοΓ ιιηϊοηϊϊ

ιηώΐιΐδ. Ει ένδόίων τεάά\ά\ΐ , βίοΓία&αιιάίΐ. ν&]]&: Ηα-

ρϋΐηοίΐί Ϊ^ϊιιιγ ιιηίοηϊ$ ηοη &βηθΓΛθϊβηαϋ νο1ιιη138, νβΙαΓ.

Ε1]βΐ3θ<ϋια5 ίβ£ΐ(ϋ<1βΓ3ΐ, ΙαΗίΐο. Ιά ΟχοηϊεπΓυ εάϊΐοΓ εχ

ΓλγιοΙϊΓΠγπο βΐ ΙαιϊπϊΓΠιηο ΗΊβΐΌηγιηο οογγεχϊι, ίαιε-

ρίαοίίο.
7ον μεν γο'ξ α'ναλαβίν 'σωμα] τά μεν γκ£ άναλ«βεϊν σωμχ.

Μ. ι. Α. 3· ϋ· ι· Οχ. Ν. Οοη. το μεν -γχξ λαβείν σώμα.

Α. ϊ. 2. /π οοΓροΓε ηαιηηΐίε αεοίρίβικίο Υλ]\. Ιιι Γβΐι-

1 ουϊί; αά Κπεπι οβρηίκ εοηνεηϊι οαιη Ιεοποηβ νυΙσΒίβ.

Το οε ένονμίνον κ. τ. λ.] τ<5 οέ ίνούμενον^ ('μή κ«ϊ τάς κατα

βάσεις) είναι, βελτιον ούν } αϊς ττ^οειρ^ται, κατά τ>;ν ο<·

κε/αν φίίσιν. τοΟς γά^ βαθμοΰς. Ν. μη\ 3Πΐβ σιιγχυθηναι

οτηϊ«ίΐ Μ. ι.

κατά την οικε/αν] ίη ρτορΓΪ3αι ϋεϊ ηαΐϋΓαιη , ΓβΛ ρΓΟ 1>εηε-

ρΐαοϊΐο βΓΓυιηεηπχ, ίίϊ,ιηι παιΐΓΤ3ΐβιη ορβΓβΜοηειη εχβΐ"-

οεΓε. (?Γ3ί1α8 νετο αηΐιιΐ3Γΐιιη. Ει ιηοχ: ςυ3.8 0ΓΪ"β-

ηΐΓΐ3ε ϊηΗυοιιπΕ. Οοη.

και καταβάσεις] 3ΐ)Γϋηΐ. Α. Ί. και τάς καταβάσεις. Ό. I.

Οσιϊιιίι, Γβοί ρ3ΐι1Ιο 3ΠΙ6, Ιιαίιβι. Ν.

(ΐι))0Εν πξοςηχούσχς κ. τ. λ.] μηδέν σΌνχδανσχς ταϊς 5ε/αις

7?ΚΦα^ί > τ^οςΐ)κοι!σας τοις των χξίστ. Ν.

μηδέ σιιναέουσας] μη συναέοιίσας. Α. 2. Μοχ, το'ς χςιστιχ-

νων. ΰ. I. Α. 2.



ΠΕΡΙ ΦΤΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤ.

ΚΕΦ. Δ.

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ.

Τϊϊν σωμοί των τεσσάρων στοιχείων εστί σύγαοιμχ , και

ίκ τούτων γέγονε' προςιχως δέ τα των ενχίμων ζωών, «κ

των τεσσάζων χυμών, αίματος, (φλέγματος, £αν-5ΐ;ς τβ

χολ~ς , κα/' μελχίνης ' τα δε των χναίμων , εα τε των άλ

λων χυμών, κα/' ί'κ του αναλογούντος εν χύτοΐς τω αϊμχτι.

πξοςϊχως δε λέγεται, οταν αμέσως έξ αυτών «κείνων τ/

γίνεται, ως είναι των μεν τεσσάρων στοιχείων σύγ·Λξΐμχ,

τους τεσσάρας χυμούς" των δε χυμών, τα ίμοιομεοη, α

ίατι μόξιχ του σώματος, είκάζουσι δε, τί) μεν γη, την

μέλαιναν χολ^ν ' τω $ί υδατι , το φλέγμα ' τω δέ άέοι ,

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

03ρ. 4- Ιηίΐβχ ϊάβαι. ϋ. I. Α. 1.3. Εΐϊαιτι Γιο , Γβ<1 α ιτιβη.

Γβο. Α. 2. 8Ίο, Γοά λόγος τρίτος. Μ. ι. ϋβ οοτροι-β

οβρ. 4· ναΐΐ. Αρυ<1 Οοπ. ϊΐίοϊμϊι 1ί1>π 3· ϋβ βίβπιβη-

ΐίχ οαρ. ι. Όβ ηαβίϋΟΓ 1ιυιιιθΓΪΙ)ϋΧ , βχ (|ΐιίΙ)ΐα5 3ηίιη3)ϊα

ει οοηΓιίΐιιιιηΙιΐΓ βΐ ηυΐηιιηΐυΓ, βο ϋιιρίαοϊ ραπϊυιη §β-

ηβτβ ίη βηπηβΐίυπι ιηειη1}Π8.

αντοΤς τω αί'ματί ] αυτοίς τον αίματος. Μ. I.

στοιχείων εστί σί-(·κ£ψα] διο, Γεοί εχ 0θΓΓβ0(. σύγχξχμχ.

ϋ. ι. εστί στοιχ. σύγχ. Α. 3·

πςοςεχως μεν τα] πςοςεχως δε τα. ϋ. ι. Α. I, 2. Μ. I.

ζαν5ίϊς τε χολΐϊ<;] τι ββοΓί. Α. 2. £αν5^ς Τί και μέλαινης χα.

λης. Α. 3·

τα1 £ε των ανα/μων] ενχίμων, ]οοο αναίμαν. Ό. I. Α. I,

εξ αϋτών ίκρ/νων τ» γίνεται ] Ιοοο γενάτα* βΓΐ γίνεται βΐ βχ

οοΓΓβΟΐ. Γβο. γίνηται. Ό. ι. γίνητχι. Α. I. ίγείςετχι.

Α. ι. γίνεται, Γηρΐ'3,ΓθΓΪρΙο η. Α. 3· Οοηο ΐί3: ττ^οςε-

χως μεν λεγεται3 τουτεστί·.^ αμέσως εξ αϊ/των. Όθεν γίνεται.

χυμών τα ο'μοιομε^ί]] ροΓι χνμων αάάιΐ: των τεσσάρων στοι

χείων. Ό. ι. ΟοηίϊιτιϊΗβ ηιβιηΙϊΓβ, ηοββ ΓοηΙ <;οι-ροπ$

ραπΐοϋΐίβ. Οοη. ΡοΓ[ σώματος ίπ νβΓβοηβ βϋοΙίοΓιΐ Ε1-

ίοΐιοοί'ι , σημαία /ϊιιί. Ργο βο ροΓιΙογ Οχοηίβηίίϊ Ιΐ3ΐ>εί,

οοηβαία βηί. Ιη βΓ3εοο ηίΐιϊΐ είΊ ε]υ$ιηοεΙϊ.

τώ ΰέ ί'οατί] τω ί'έατι έέ. Α. 2. Ρβυΐΐο βϋΐβΓ Ιιαίιεΐ Ιο.

Ρ* '79· €· . _ · , „
τω 3ε α'ε^ι το αίμα] ττνϊνμ«3 1θΟΟ Χιμχ. Α. 2. Μοχ, η

στεςεόν τι εστί. Οοη.



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

το αίμα ' τω 3« πυρι , τψ ξαν&ήν χολψ . παν δέ α-ιίγ-

κριμχ στοιχείων η στερεόν εστίν, ί? υγρον, η πνεύμα.

Αριστοτέλης δε πςοςεχως εζ αίματος μόνου βούλεται γνε-

σ$αι τά σώματα των ζωών. έκ τούτου γαρ κχι τξέφεσ&αι

ποοςεχως και αϋ^άνεσ&χι πάντα τα του ζώου μίοιχ' και

το σπέρμα §ε τχν 'νένεσιν έζ αίματος εχειν. αλλ' επείπιρ

ί£ ίνος κχι του χϋτου ου* εδόκει κχλως εχειν τά τε σκλη-

ξότχτχ οστέχ και τψ άπχλωτάτψ σάρκα τε και πψ.ελ>·,ν

γ/νεσθα/ ' ηοεσεν Ίπποκράτει πρωτω , τα σωμχτχ των ζώων

ϊκ των τεσσάρων χυμών συμπηγ^υα-^αι ποοςεχως ' ϊν' εκ

μεν των γεωοεστέςων και πχχυμερεστέςων τά ατερεώτεζχ

γίνωνται , εκ δέ των μχλχκωτέζων τά μαλακά . ευρίσκονται

V Α Κ. 1ί ΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΜΑΟΤ.

η ύγξίν, η πνεύμα] ΚιιοΓαβ πνευ. εχ οοΓΤβοΙ. τεο. Ό. ι.

ΑυΙ Γρί>·ί(αΙίί οΓί. νβΗ.

Τξέφίσ5χι πξοςεχως και ανξα'νίο·5«ι ] τςεφεσΆχι και αίξί-

σΒχι. Ό. ι. τςέφετκι βΐ γποχ αΰζετχι. ϋβΐη<1β Οηιβη

εχειν ΙιβΙοεΙ Α. ι. ΚΰζεσΒχι 5 Ιοοο αύζχνεσ$χι. Α. 3·

Ραιιΐΐο 3Π(β μόνου οιηΐΐΐίΐ Οοη.

ϊξ αίματος εχειν. αλλ' έπεί—ες] ίί, αίματος έχει μεν, «λλ'

επειδηπες. Α. 2. «λλ' ίπείδήπες ΙιαΙ^εΐ ειίαιη Α. Γ.

έζ αίματος την γίνϊσιν εχειν. Α. 3· Μβαι γποχ, ούο'

έοάκει.

χπχλωτάτψ σχ,ξν.χ καΐ] απαλότατων σαξκα τε κχί. Π. ι.

αταλωΓΛΤί)ν σάςχκ τε και". Α. ϊ. 2. 3· Μοχ γίγνίσθαι.

Α. ι.

»Τ7Τοκξατ>)] ίπποκξκτίΐ. Α. ι. 2. 3· δΐιχιίΊϊ 5 ν3πε13$ Γβρε·

γΪΙιιγ ίη νοοβίιιιΐο Κνοίζχξης ϊη 0)τοραβ(1ί3 Χεπορίι. νΐοΐβ

Ζεαηϊιιιη 3(1 I, 6, ο· Μυχ, πρώτον. Α. 2. Μαΐε. Οοηο :

ΗϊρροοΓβίεηι ρΓββίεπιηιυ. ν^ΙΙα: 3ιιτβ ρΐβοιήί Ηϊρρο-

ογβι'ι, εχ Ηιπηοπουε βίο.

τεσσάξων χυμών κ. τ. λ. ] τεσσχςων στοιχείων ή μάλλον χυμών

πη-γνυσΆχι. Μ. I.

συμπ-ηγνυσ^χι χ. τ. λ.] ρπιτιο οο3§υ]αΐ"ϊ, εχ Ιοιτείιηουβ

νειο βΐ πκχυμέξοκ; (Πο) ΓοΙϊάϊοΓΛ ρΓοχΊιπε £εηοΓ3ΐί.

(ϋοη. Σι/μπ^νιζ^αι ΓβςΙάίιϋΓ, εχαίατί αίηαβ εοη/αηηατϊ.

\&\\.

IV μρν των] "να και, ]οοο '/να. Α. 3· ''να5 Ιοεο 'Λ'. Ό. χ.

Ηϊο ϊη πΐ8Γ<ι. 3. γοο. ηο131ιΐΓ ΐηβρία βΕγπιο]ο^!3 νοοίδ

α'/«κτος, (|α3β άΑ ϊηίπαιη 03ρΐιϊ$ ΓοίεΓεηίΙβ οΓ[ : α.'ίμχ,

πχξχ. το άναμμα ΓΪναι ή παςχ* χ&ω , αίσα>} αίμα. (Ηαεο

Γυρ-
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πολλχαις οί τέσσχοες έν τω χΐμχτι χυμοί, ως εστίν Ιοε7ν

έν τχΐς φλεβοτομίχις , ποτέ μεν του οζώδους φλέγματος

πλεονάζοντος εν αϋτω , ποτέ της μέλαινης η ζχν&ης γ^ολης '

ο&εν δοκοΰσι πως (έν τούτω) άλληλοις συμφανεΐν οί άνδρες.

εστι των έν τοις ζωοις μεξων , τα μεν όμοιομεξη , τχ

§ε άνομοιομεζίη' (οιον) ομοιομεξτ, μεν, έγχέφα,λος , μήνιγ

γες, νευ§ον, μυελός, όστέον, 68ους, χάννος, ά&ένίς, σύν

δεσμοι, υμένες, ίνες, Τρίχες, όνυχες, σάρκες, φλέβες, Η

χξτηξίαι , ποοοι , πιμελη , Ιέομχ , κχί τχ οιονεί στοιχεία

ν α κ. ΙΕΟΤ. ετ λ Μ ι μ α ο τ.

Γιιρρίβικίβ εχ Εΐγπιο1θ£. πίβοπο 5η αίμα.) η χμμχ και

δεσμός και πξχγμχ οννχστεϋαν. Ρ&αΙΙο ροΓι γ/νονται ,

Ιοοο γ/νωνταί. Α. 2.

έν τω χ'ίμχτι χυμοί] σώμχτι , Ιοοο α'ίμχτι. Α·Ί. δϊο βϊ

νβΐΐβ, αραεί (]ϋβιη Ιαιηβη (ΙεεΓΐ οί τέσσχξες.

ο'ξϊξωέοι/ς] όξώδαυς. ϋ. ι. Α. ι. 2. 5ϊο ϊη ίΐπιΐΐϋιυϊ νοο3ΐιιι·

]Ϊ3 ϊη αΐϋδ εΐίβιη Οο<ΙίοίΙ>ιΐ8 ΐηνεηϊ. νβΙΙβ: 3]κ|ΐΐ3Πζ1ο

ΐχΚοτΓΒ^οβηΐε ε( Ιιιιηζηίβ οοτροΓΘ εχ ΓεοΙοηεΙαηΐβ ρη1ε§-

111 3£β. ΜΪΓβ βΓ£(0 ΟΟΓΓΠρΙΠί νϊοΙβΙιΐΓ ΓιιϊίΤβ ΙΓιϊιΐϊ Οο(1βχ

ίη νοοίΐηιΐο όςςωδους. Ό·λο νοοββυΐα νϊάεΙΟΓ 3ηΙε οοο-

]ο« ΙιαΙιυΙΓΓβ οξξωδεϊν ει οΐέϊΤν. Μ. ι. εχηίΐιεί: ξοώδους.

'Ροαίέ^ς, βιιχαι. ν'ιά. Απ-ϊαη. Ιηάΐοα ρ3§. 337· ΕαΓε5.

ΡΓ3βρ3Γ. Εν'3Ι1£. ρ. $01. Ο.

3*κοϋσ/ πως αλληλοις συμφωνε7ν οί ανέμες] έοκο3σ< πως εν

τούτω χλλήλοις συμφωνεϊν οί ΐχτςοί. Ό. ι. έοκοϊσι πως έν

τούτω χλλ-ήλοις συμφωνεΊν χνδξΐς ϊχτξοι'. Α. 2. δοχαϋσιν ,

οιηΐΓΓο πως. Α. 3· οί χνδξες η. 1. Γαηϊ ΑτΐΓιοΙεΙβί βι Ηίρ-

ροοτ3ΐε$. ν3]]& ΓεοΙίΠ^ϊΐ Αοιηίηβι. Οοπο ΐΐα: (^αατβ

ρπι ηοιηϊηαΐϊ νϊπ οοηοοτάΆΓβ ί|ΐιοοΐ3ΐηιιιο<ίο Γιοι ίηνϊ-

οειη νκίβηΐηι·. Έν τούτω ηεο Οοηο, ηεο ναΐΐ» 1ιαΙ>εΕ.

οίον ομοιομεξΐ]] οίον βϋεΓι. Ό. ι. Α. 2. 3· Α1> τα 3έ ανόμοιο-

μερη ίηβριβ Γβϋίΐΐιϋΐ Οοη. δίπιίΠηηι (ρ'κίβιη ρ3ΐΐίιιιιι,

■αϊ οεΓεΙ>πιιη. νβΐΐ. Εγ^ο οίον ρβΓ ιιί εχρΓεΠΊϊ.

μηνυγχες] μήνιγγες, ϋ. ι. Α. ι. μ^γγες. Α. 2. μ/ν(γγες.

Α. 3· Μβηϊ^ηβί. ναΐΐ.

μυιλος, όστεον] μυελάς και οστεον. Α. 2. μυελός %χι όστίων.

5Ίο. Ο. I. Μοχ χοένες τεάάιάΐί Ιαιηόί. \7ζΙ\. ..

ονυχ.ες~\ Ηοο ροΓι τξίχες, ηοη ροΓι χοενες, Ιιβίιεί Ό. 1.

Α. ι. 2. 3· ν*11. Μοχ Ιοοο 7το'οο» Οοηο ΙιαΙιει ΐορίιια,

ΐά εΓϋ , πωςας.

Κ 31
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προςεγ/ί τούτων, αίμα, κα%ό αίμα κα§αρόν , φλέγμα,

%ολη μέλαινα κμ Ιαν^η. ό γαρ τίνων συν&ετος έστιν 'εκ.

τβ συνδέσμων και νευρωδών ινων " άνομοιομερη δέ , κεφαλή ,

&ώραζ, χείρες, πόδες, και τα άλλα μέλη του άν&ρωπου.

οϋ γαρ εις κεφαλήν διαιρείται ή κεφαλή, ωςπερ το νευρον

εις νευρον, και ή φλεφ εις φλέβα, και η σάρζ εις σάρκχ'

πχν δέ άνομοιομερες εζ όμοιομερων συνέστηκεν , ως η κεφαλή,

εκ νεύρων και σαρκών και όστέων και των τοιούτων ' καλουσι

δέ ταύτα και οργανικά, ορός δε όμοιομερων ούτος ' ών τ»

μόρια τω,τε ολω και άλληλοις εστίν ομοια' το δε 'όμοιον

νΖν άντι του ταυτόν δεΓ λαμβάνειν . ού -παν δε ζωον πάντα

τα μόρια του σώματος κέκτηται ' άλλ' εστίν ενια κολοβά"

τα μεν γάρ έστιν αποδα, ως ΐγ&ύες και οφεις' τα δέ ακέ

φαλα , ως καρκίνοι και κάραβοι και των νηκτων ενια ' εν

γαρ τω στήνει τά αίσ&ητηρια 'εχουσι , δια τό μη εχειν κ(-

φαλψ ' τά δέ πνεύμονος έστέρηται , οσα μη άναπνει τον

αέρα ' τά δέ κύστιν ουκ εχει , ως ορν&ες και πάντα τά μη

V Α Κ. ΙΕΟΙ, ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

τούτων, αίμα, χα5' αίμα κα^αρον, φλέγμα] καθο , Ιοοο κα5'.

Ό. I. Α. I. 2. 3· Μ. I. Τοιίτων, φλέγμα., αίμα καθα^ον

30 άβϊποβρϊ οοηΐϊηπο χολή. Οχ. Ργηθιογρ» ]) ι. α πΐ3η.

Γβο. ίη ΓΠ3ΐ·£;. αίμα. αν^κίποις πτρί χχρδίχν εστί νόημα.,

φησίν εμπεδοχλης. ΥαΙία : εΐβπιβηίη : βκιιί ρ3ΓΗί.τ ί'ήη-

^υί« ραπΐ5, ρ1ι)ε!»πΐ3. Εγ§ο Ιοοο αίμα καθο, 3.1'ιαά ι\\χ\ά

νίεΙβΙιΐΓ 1β£Ϊ(Γβ, νβΐυίϊ οίον, ομοίως.

χολή μέλαινα και $ανθ>]] χολή η μέλαινα η ξανΒ-ή. Μ. I.

εκ τε συνδέσμων] εκ τε συνδέσμου. Α. 2. Οχ. εκ τε τοϋ συν

δέσμου και Των νευρ. Α. 3·

'/νων] ('νών. Ό. ι. Α. ι. 2. Ιηί&ια. νβΠ. υ>η6ίί. Οοη.

και τα. αλλα μελ:)] και ταλλα μέρη. 8βά ταλλα εχ οοΓΓβΟΙ. ,

3ΠΙΘ3 ταλλα. ΐ3. I.

έζ ομοιομερων συνέστηχεν"^ έζ χνομοιομερων συνέστηχεν. Υ), χ.

ν»1ΐ3 £Γ3εο6 Ϊ13 : άνομοιόμερον εχ Των ομοιομερων.

δεϊ λαμβάνειν] δεϊ λαβείν. Α. 3·

ιο ς ιχ,5ιίες] ως ΐχ^ϋς. Α. 2.

χάραβοι — στ-βει] χχ'ρχβηι (γεν;)των. 5ϊσ. 5ε«1 ]ϊηβ3

ΐΓ3Π5νβΓΓ3 οΐβίβΐι.ι ιτι ._) ενια -γαρ εν γα'^ τω σταθεί. 5ϊο. Ο γ.

Μοχ \ά«τη 'χίστιν , βΐ βχ οοΓΓβοί. κϋστιν. ΡαυΜο αηιε,

ροΙΊ εστέρητχι , 3<1<ϋι : «·« ηπίβ ΓσίΐέΙίιηαι. Οοη.
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ούρουντχ * τχ δέ οστρακόδερμα των πλείστων χμοιρεΐ μελών '

έν ολίγοις γαρ «υ'τοΓς το είναι ζωοις ύπχρχει ' δοκεΐ 5ε τ/να ,

•Λχί τοι έχοντα , μη εχειν ' ώς ελαφοι δοκουσι μη εχειν την

ζχνΒ-ην χολην, έτνειδήττερ έν τοις έ·/τέροις εχουσιν χϋτην

διεσπαρμένην και αφανή ' 6 δέ άνθρωπος , και πίντα, και

τέλεια , και , ως οία αν άλλως ένδέχοιτο καλώς , εχει πχν-

τχ. ούτω δέ και κχτχ την &έσιν των μορίων, πολλή ή διά

φορα τοις ζιίοις. τα μεν γαρ εχει τους μαστούς έν τω

στη$ει ' τχ δέ , έν τϊ( κοίλίχ ' τα δέ , ύπο τους μηρούς '

κα/ τα μεν δύο, τα δε τεσσάρας, τα δε πλείους . σχεδόν

γα,ρ ουνεμέτρησεν η φύσις τω των γεννωμένων αρι$μω το

πλη&ος των μαστών, ε! δε τ/ς ακριβώς έκλέγειν ταύτα

βούλοιτο, την περι ζωων ιστορία·/Αριστοτέλους χνχγινωσκέτω.

V Α Κ. 1ΕΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

το είναι ζωοις] το' είναι ζωον. Μ. I.

και τηι ί'χοντα] κα/τι έχοντα.. Υ), ι. ΑΙ) χ*/τθι 3ΐ1 έοκοϋϊ·»

βΐιίυηΐ. Μ. ι.

ιμάντα, και τέλεια] ιταντα τα τέλει*. Λ. 3-

άλλως έν&έχοιτο — ·7Γα'ντα] άλλως καλώς ένεΰεχετο εχειν

•πάντα.. Ό. I. τά, 3η1β πάντα, βάάιί Α. 3-

καΐ κατά τ/)ν 9-εσιν] και βΙιεΓϊ. Οχ. ν»11. Ρβυΐΐο 3ηΙε Ιοεο

ούτω, οοη)ΐοι ροΐΐιΐ ετι.

■πολλή ή διάφορα] -πολλή εστίν ή δια^οξά. Α. 2. $10, Ο/η'ίΓΓο

ή. Ό. ι. η ΓοΙαπι β1)βΓ[. Α. 3-

τα («εν γάξ εχει] τίνα μεν έχει. Ό. I.

ΰπο τους μηςούς] ίηΙΐΓ οηιτα. V'βΗ.

τά μεν β, τα 5ε 5.] τα1 μεν δΰο , τα. 5ε τεστχρχς. Α. I. 1.

δϊο, Γβίΐ Ι)£*ι·η£ΐ ίπ τέσσαςας εχ οογγ. Γεο. Ώ. I.

τω των γεννωμένων] τω των γ.-νομενων. Α. 3· 8Ϊ0 βχ ΟΟΓΓ. ,

αηίεα γενομένων. Ό. ι. Μοχ, εΐεείι το', αηΐβ ■πληΖος.

Μ. ι. ει (1(·ϊπ(1ε μαστών, Γε(1 ΓαρΓαΓοηρΙο Α. I.

εί 5ε τις] ει 5>) τις. Α. 3·

ταϊτα βούλοιτο] τχντχ. βοιίλεται. Τ). I. Ραιιΐΐο 3η1ε {ΓιΓρΙϊ-

εοϊ ε'κλεγειν. 8βεΙ ηεο σι/λλέγειν , ηεο καταλέγε/ν Γβΐϊϊ

Γηΐΐιί ρΓοΙίΛΙιΐΓ. Νεχιΐί ν'κΙείιΐΓ ροίΐίΐΙπΓβ γινωο-κειν,

μαν^>'νειν, Γβιι , γνώναι, μαθεΓν. Οοη. ΙιαΙιβΙ , ηο/ΐ'β. V»!!.

άί/ξπο/αρΓβ. Ρβ^ίηα 162. ίπ ΓεηΙεπΙΪΒ ίεΓε ίϊ&πϋΐ εΓι ανα-

λεγεσ^α/.

Κ 3
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βΰ 7«? τ?ί ΐϊξοκβίμέντ,ς 7?«Φ*!ί χχξΐβοΖν ίστι τχυτχ' αλλ'

οίον ύπογςΛΪΡχς τινχς κχι τύπους εΛτ&εσ§χι . μετέλ&ωμεν

ουν έπ'ι τον πεξί των στοιχείων λόγίν, έζ χκολον&ίχς επι

ζητούμενοι*.

ΚΕΦ. Ε.

ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

ΤΓο στοιχεΐον το αοσμιαον , εστί μέξος £}>άχιστον του ουγ-

κςίμχτος των σωμχτων' είσΐ οέ στοιχεί* τίσσχξχ, ·γ?»

υοΌ>ξ , χί,ς, πΖξ , συντΕταγ^ίν* κ*τ« τ>}ν εΊζψΑν^ν τά£/ν,

άπο των κοίτω-9-βν ίπϊ τχ χνω , σωμχτχ κχί χύτχ Όντχ πρώ

τα Τ6 κ«/ «νλα,ώς ττρος τα άλλα σώματα. κα/ 7*Ρ π*ν

ΤΑΚ, Ι,ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

προκειμένης γοαφΐίς κ. τ. λ.] π^οκημή/)); πνευματικής γςαφ^ς

«•/.ξΐβοΖν τοί τοιαϋτά εστίν, αλλ'. Ο. ι. Άκςιβονν οπιίΐΐϊΐ

Οοη. νβΐΐα ίια: ηοη βηϊιη ρηροβίο ηο/ίΓΟ Ηβεο ΓΪιηΒη-

ά& εοηνεηϊιιηΐ, ΐοά ηΐ ίη /αό/οτΐρίϊοηαιη ββζίΓαιη Εΐϊηιιοδ

8ηηο(6ητα$ Ιοοοδ. Ύπογξχφή ηοη εΓί /*Ιι/ΰηρΙΪ0) ΓβΛ

αάιιτηοΓαίίο τβϊ. 8γηοηγια\ιηι είΐ τι/ττος, η/β^ϊβι , ϊη/οτ-

τηαΐίο Γΐί. ΡΙαίο ρ. 43 3· ορροηϊΐ ι/7Γογ^αφ)]ν ει τίλίωτα-

τ>)ν απίξγααι'κν. Νεο αΐίβηα εΓι βΐι Ηοο !οεο (Ιββηίΐίο

διοίοοΓϋηι «ρυ<3 Όϊοε;. Ι.3ΒΓΙ. ρ. 2 59· «τογξ«(ρ^ 06 ί'σΤί

λόγος τΐ)7τωέως «ιςα'γων «ς τα τ^α'γματα.

(κίτΑθωμεν] Οοη. ίηείρϊΐ Ηβη 3· £3ρ· 2· Ι^β ηυιηεΓΟ

(ραΙιιοΓ εΙεηιεηϋοΓυιη εΐ εοΓυπι <^ηα1ΪΓ3ΐ) ί>ηβ , Γεουη(1υπι

ηιιβχ 3(1 Γβ ίηνίοεηι ΗαΙιΊΐυ<1ϊηεηι εε υηϊοηεπι οΙιΐϊηεηΕ.

ϊττί τον τ«ίν στοιχείων] πες\3 ροή το'ν, &άά'\1 Ό. Χ. Νοη

ηαίιει Οοη. ν«11.

Οβρ. 5· Ιηίΐεχ ίάεπι εΓι. ϋ. I. Α. ι. %. Ειίαπι, 3 πιβη.

Γβο. Α. ζ. Λο'γος ί. Ιοοο κίφ. γ. Μ. ι. ϋε ε1εαιεπΠ5.

οβρ. $. να]].

ε'ισί έέ στοιχεία σ". ] είσ» δε στοιχεϊχ τέσσχςχ. Ό. ι. Α. 2.

δίο, Γε<1 τα, ροή ίέ3 βαΜάι Α. ι.

«νω σωμχτχ κ. τ. λ.] ανω 3 σώματα και αιίτοί όντα 7Γ0ωτα.

ι. Αω σώματα, και αϋτά1 οντα ττξωτχ. Α. Ι.2·3· 5α-

ρεΓηβ εοΓροΓα: ηιιαβ ει ϊρΓβ υΐϊα,ιιβ γχ'ινηΛ 30 ίαηιρίίοία

Γοηι, ηίροιε ψι»β οαειεΓΪΧ ρΓαε/αηΐ οοιροηοιιχ. ναΐΐ.

Μοχ , αί αΐία εορρυι-α , οιηϊΓΓο πξο'ς. Οοη.
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ϋτοιχεΐον ομογενές εστί τοις , ων έατι στοιχεΐον. η μεν γχρ

«ρχη ούχ ομογενές τοις ε£ χύτης ' το δ« στοιχεΐον πάντως

ομογενές, αλλ', ότι μεν γη χχι υδωρ, χ,ηρ τε κχι πυρ ίατι

τχ στοιχειά, δηλον. χχ'ι γαρ έν τούτοις χαρχι α! ποιότητες

δυνάμει και ενεργεία φαίνονται" ού μην των αισθητών τι

τούτων στοιχείων χκρχτον αχι χνεπίμικτον έστ/ν ετέρου

στοιχείου" νενό&ευτχι γχρ ήρεμα πως χπχντχ ταύτα, κα/

μεΤειΚηφεν αλλήλων μάλλον κα/ ήττον ' χλλχ) κα/ εν τη 66

μίιέ,ει χχτχδηλός εστίν ή φύσις αυτών . εχαστον δέ των στοι

χείων κχτχ ανζυγίχν δύο ποιότητας εγ^ει τχς εΐδοποιούσχς

αυτό . εστι γχρ ή μεν γη £ηρχ κα; ψυχρά " το δέ υδωρ ,

•ιΐυχρόν κα/ ύγρόν' ο δέ άηρ, ύγρος κα/' θερμός κατα την

έχυτου φύσιν ' το δέ πυρ , %-ιρμόν και ζηρόν . ού μην χι

ποιότητες κα$' έχυτάς εϊνχι δύνχντχι στοιχεία, ου γ»ρ ίκ

ποιοτήτων χσωμχτων οιόν τε συατηνχι σώματα , αλλ' οϋδέ

τχλλα σώμχτχ, μ?, χχρχν εχοντχ κα/ κατ' ένέργειχν την

V Α Κ. ΙΙΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟν.

Ζν εστι στοιχεΐον] ών εστι στοιχείων. Α. I. Μοχ, ή δε χς·

χη. Οοη. βΐ πιοχ, τοϊζ ονσι, Ιοοο τοΤς ε'ζ χύτη;. Ιάβνα.

&ύχ, αιιΐβ ομογενής, βΙιεΓι. Μ. ι. Οβίρπιπι, ηοοιηοΛο

«οχίϊ β£ στοιχε'ιον <ΓιίϊβΓ3ηΙ, ιΐοοβΐ ΡΙιιΙβΓοΙι. <1β ρΐβοίί.

ρΙιϊΙοΓορΙι. I. 2.

το οέ στοιχεΐον] Οοώ. 3ε!α!ίΐ:: οιιπι οοπηροίϊΐίϊ βχ ίρΓο.

εστι τά στοιχεία.] Γοΐυιτϊ στοιχεΐον ΙιαββΙ Α. 2.

δυνάμει και κ. τ. λ.] δυνάμεις και ενεργεία, δίο, βΐ ΓιιρΓ3

3 Γβοβηΐ. νιιΐββίυηι. Α. ι.

αισθητών τι τοιίταιν] τι βοβΓί. Ό. I. Μ. I.

ιίςέμα] ήςέμχ. Ό. I. Α. 3· Μοχ, πως ττχντχ ταΰτα, Ό. ϊ.

πως ταϋτα ποίντχ. Α. 2.

εν τ>) (λ»'£γι] γί), βηΐβ μ/£ει3 3α!<ΓιΙ Μ. I.

και |ΐιίτί/λ>!φε] βϊ Γβ ίηηοεηι ΐΓ3Π5ΐηιι£3ηΙ. νβΐΐ. νϊ^β-

Ιατ βΓ§ο μετχβάλλειν ουηι μετχλχμβχνειν οουίΊιΓαιη ΓιιίΓΓβ.

αλλά και ε'ν τη μιξίΐ] αλλά π'ορΓι. Α. 2. και ΟΓηίΐΙΪΙ V»!!.

κατά συζυ-(ίχν δύο ποιότητα;] δύο 3!>οΓ[. Ό. I.

7ί ν. .Ιο. ρ. 179·

συστηναι σων.ατα ] συιτ/)ναι σ™αα. Α. ». ί· Οοη. σννεστχνχι

σωμα. Μ. I. Μοχ, αλλ' οι/'ο'ε τά άλλα. Α. I. 2. 3· Μοχ

Οοη. Ηαΐϊβΐ ίχειν^ ]οοο ϊχαντχ, οιηΊΠϊί είναι στοιχεία.

Μ. ι. ακςχ εχ1ιιΙ)6£, βίτ-^ν, 3η1β 7το»ί,'.->)τα , οηιίΐΐίΐ.

κ4
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ποιότητα, δυνατόν είναι στοιχεία, ην γάρ «ν άπειρα τα

στο/ρζίΓα , ττάντων των όντων τι)ν κατα το μάλλον και ήττον

ΒΌ/ότητα κεκτημένων , κα< ου δυναμένων οιακρι&ηναι , ποια

ποίων εστί στοιχεία . ανάγκη τοίνυν είναι το στοιχεϊον και σώ

μα, και άπλουν σωμα, και κατ ενέργεια·; εχον άκρας ποιό

τητας, λόγω 5«, θερμότητα, ψυχρότητα, ΰγρότητα και ξηρό

τητα . αύται γαρ μόνχι των ποιοτήτων ολην δι' ολου μεταβάλ

λουν! την ούσίχν ' των οέ άλλων ποιοτήτων ούδέ μία τούτο

Οι. ουτβ γαρ το λευκόν, πλησιάζον σώματι λευκαίνει αυτο

διόλου, ώς το &ερμόν -θερμαίνει και το ψυχρόν ψύχει, ούτε δε

των άλλων ουδέν, έναντία δέ αλληλοις εστί τα στοιχεία, τχ

κατα τάς δύο ποιότητας εναντία, ώς το υοωρ τω πυρϊ,

ψυχρόν ον και ύγρόν, -δερμω οντ$ και ξηρω' και η γη τω

αέρι, -ψυχρά οΐισα και ξηρά, τψ &ερμω και ΰγρω. έπειδη

δέ τα εναντία συνάπτεο$αι άλληλοις οίκ ηδύνατο , μη μέσοι»

ΤΑΚ, ΙΕΟΤ. ΕΤ Α Ν 1 Μ Α Ο V.

ήν -γαρ αν ίπείξχ &ά ποίων στοιχειά έστι~\ Ηββο α ιηβη. Γβο.

]βίΐιιη£ΐΐΓ ϊη πΐΆτβ. οααι βΗαιια νβπβΟΙβ, ςυβιη Ιιιο ηο-

13\'ί. ϋ. 1. 8ίθ (ΐβΙΠη ΚίΟ (ΙβκΓΐ αν. Ο. I. Αα Υ,ν 3(1 ριο-

χΐηιυιη στοιχεία οπΓιΐηι Μ. I.

πάντων των όντων κ. τ. λ.] Οοη. Ίΐ3 : ΕΙβτηβηΙβ νβΓΟ Γβοιιη-

άαια αια£Ϊ$ οι ηι'ιηϋδ α,υβίίίβιβιη ροΓίϊΗβηΐίβ , ηοη Γαοΐΐβ

<1ί]π8ϊθ3ΓΪ ψιβυηΐ, ({υοπίΓπηβπι ΠηΙ βίβηιβηΐβ.

ποιων στοιχεία εστίν] ποίων εστί στοιχεία.. Ό. I. Α. 1.1.3.

5βεΙ Ηϊο ΗβΙ)βί ΡΜ3ΐη έιακ^Τναι, Ιοοο οιακξΐ3/|ναι.

τοίνυν το στοιχεϊον είναι] είναι, βηΐβ το 1)3ΐ)ι_Ί ΰ.ϊ. Α. I. 2·

Μοχ ίχοι, Ιοοο έχον. Μ. ι.

λί',ω δέ ^εξαοτητα^ δί·, \οαο οί. Α. 2. Μοχ και, 3ηΙε

γυχςότητα οτηϊΐίϋηΐ Ό. I. Α. I. 2. 3· ΕγΪβγπ 3η£β ζη·

ςότητα. Ό. I. Α. 2. 3· Μοχ , ό'λον δι' όλου. Μ. I.

πλησιάζον σώματι] πλησ. τω σώματι. Α. I. πλησιά.ζον το

λευχόν σάματι. Α.

οιίτϊ των άλλων ουοεν] ού'τί έε των άλλων οίοέν. Ό. I. Α. 2.

Μοχ, άλληλοις ρ/σι στοιχεία. Ό. I.

στοιχεία τα κατά τα1; β.] τά 3οβΓ(. Α. 2. Εΐ, Ονο Ιοοο β·

Ό. I. Α. 1.2. Μοχ, ποιότητας τάς ενάντιας. Α. 2. 7τοιο'·

τητας εναντίας. Μ. I. ϋιυίΓΓο τά, ΙιβΒρι κατά τάς ενάν

τιας οιίο ποιότητας. Οοη. νβΐΐα νυΐ^αΐυιη 1ΐ3ΐ)ε£. Τβ-

πιβη ηοη εχρΓθΓΠί τα'.

βϋκ γόνατο] ουκ ε'έι,'νατο. Α. ϊ. 2. Κεαι/αηιηΙ. ΥβΠ.
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τίνος δεσμού τεταγμένου, του συνδέοντος χυτχ, 'ετχξεν 6 ι

δημιουργός έν μέσω μεν της γης και του χέρος, ένχντίων

όντων, το υδωρ, δους χΰτω δύο ποιότητας, "φυχρότητχ

κα/ υγρότητχ , κα·& ας ηδύνχτο τοις χχ,ροις συνχπτόμενον

συνδεΐν χυτά. τω μεν γχρ ψυχρώ αυνοιχειουτχι τη γη'

τω δέ ύγρω συνάπτεται τω χέρι. πάλιν μέσον του 'υδχτος

χχ'ι του πυρός , εναντίων όντων χχι χυτών , ετχξε τον άέρχ,

τί} μεν ύγραό ποιότητι οί/.ειούμενον τω υδχτι, τη δε $έρμνΐ

τω πυρί' υ.χ\ ουτω τα εναντία συνηφεν αΧΧήλοις δια μέσων

τίνων , των συνδεόντων χαί έαυτά χαι σα συνδούμενχ . ο γαρ

τοιούτος δεσμός χριστός εστίν, εχαστον οϋν χυτών χχτχ μεν

την έτέραν ποιότητα συνηφε τω προ χΰτου, χχτά δε την

έτέρχν, Τω μετ' αΰτό' οίον τό υδωρ φυγ^ρόν έστι και

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΒΤ.

ίν μέσω βά συνκτττο'ρΓνον] 3ΐ>Γυη£. Μ. I.

καθ' χς ηδΰνχτο~\ κα$' ας εδΰνατο. Α. I. 2.

συνδείν αϋτα] άβνίηοίνί. V»]!. Μοχ ϊ{3ειη οιηίΐΐϊϊ συνοιχει-

οϋται. Α. 3· 113 : συνδείν. αϊ/Τα μίν ~/άρ φυχρω.

εναντίων όντων και αύτίαν έταζε] εναντίων χχΐ όντων έταζε.

Οχ. Ρβοΐϋ οχΙΓεηΊοπίϊη Ιϊΐιΐ ίηνίοβιη Γβρυ^ηαηηιιιη νϊη-

ουίππ). ν^ΙΙ. "Οντων χοά αΰτων οιηήίϊΐ Οοη.

τι) μεν ύΐξχ ποιότητι ο'ιχειούμενον τω £'έατ<] Ιιβ 3 ΤΠ3Π. ΓβΟ.

ϊη ιηαΓμίηβ. 5β(1 ϊη ΙεχΙα: τούτο τη μεν γαξ> ΰγρχ χ. τ. λ.

Α. 2. Ει, ύ-(ξότητι} Ιοοο ϋγςΖ ποιότητι. Α. I. ν^ΙΙ.

5;« μέσων] δια μέσον. Μ. I. ΡοΐΙβ νοίαϊΐ δια μέσου. Μοχ,

και αυτά. Α. 3. ι

χχΐ τα συνδούμενχ] και συνδεομένων, ^οη. (^υββ ΟΙ Γβ οιιιη

αΙϋ« νίηοΪΓβηΐ βΐ ΐ|ΐιίΙ>ϋ« εύ'ια νϊηοίΓεηΐυι·. νβΐΐ. Νε-

πιεΠιυ ηίο ΡΙβίοηειη ϊπιηβιυϊ βΓί ϊη Τϊπιβρο ρ3§. 478-

δεσμΖν ς>' ο χάλλιστοζ, βς αν αυτόν και τα Ευνοούμενα οτι

μάλιστα εν ποιη.

κατά μεν την ετέραν ποιότητα συνηφε τω 7Γξ>ό κΰτοϋ"] κατα

μεν την καθ-' έτερα ποιότητα συνηφεν, άηρ υγρός και Άερμός

χριστός τω πυρ\ και υδχτι. άριστον οΰν χυτών εστί, τό κα^'

εν.χτέραν ποιότητα συνχφχν τω προ χύτοϋ. Ό. I. 1-000

συνηφε 1ΐ3ΐ)βΙ συνάπτεται. Οοη. &βά συνάφαντχ. Μ. I.

συνηφε τω προ αυΥοΕ] συνα'ψαν τό πρό αυτού. Α. I. συνηφε

βί ΓυρΓα ηπτχι, \ά βΓ[, συνηπται. Α. 2.

κατα έε την ετέρχν τω μετ' χυτό ] κατα1 5έ την δευτίραν τω

μετ' αυτόν. Β. ι.

Κ5



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

υγρόν ' α'λλα αχτχ μεν το ψυχοον τη γί) «υνάπτετχι , οΐί<θ)

ητξο χΰτοΖ αχτχ τήν ανοδον " κατα 5έ το όγρον , τω χέζι ,

οντι μετ' χΰτό. ομοίως αχι ό χηρ αχτχ μίν το υγρον συν-

«7ΓτίΤΛ/ τω υδχτι , προ «υ'τοιί οντι ' αχτχ 8& το &εξμον ,

τω χυρ/', οντ/ μετ' αυτόν, αχι το πυα δε κατα μεν την

&εξμότητχ συνάπτεται τω άίζι , τίοο αύτου οντι ' αχτχ 5β

την ξηρότητα τη ·νϊ? κατ' έπικλχσιν και έπιστροφην την

προς το χαοον' ούτω δέ κα/ η ·γη αχτχ μεν το ψυχρον

τω υίχτι ' αχτχ δέ το ζηοον τω πυρ! αχτ' έπίαλχσιν. 'ινχ

7αρ ^«>; μόνον την προς το χνω αχι το κάτω αχ&οοόν τε αχϊ

χνοοον την σγββη ε%η τχ οτοιχεϊχ, χλλχ αχι την αχτχ

V Α Κ. I- Ε Ο Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Π V.

όμοιας και ο «ης κατά μεν κ. τ. λ. ] ομοίως ό*ε και ο' άηζ —

ιτυςΐ μετ' αυτί (ν βάΜΐΐιιηι 3 τεε. πι Πι αυτόν) οντι. Λ. 2.

τιυξΐ οντι μετ' ιαύτο ] ιτυςί μετ' αυτόν (ν ΐη ΓαΓιίΓα , Γβά α. ρΗ-

ΠΊ3 ιη3ΐι. 0Γβ(ίο) οντι. Ό. I. ττυξΐ μετ' αντο οντι. Α. I.

ττυξι μετ' χύτον οντι. Α. 3·

όμο/ως και ο' α'^ αά πνξ\ οντι μετ' αΰτο'] βΙίΓαηΙ. Ό. I. Α. ι.

2. Οχ. (ϋοη. Υβΐ). ΒΪ5 ϊάεαι εΓ3ΐ ϊη Αηΐ.

και το1 ττϊίο °£ κατά μεν την"] μεν αΐ3θΓί;. Ό. I. Μοχ συνάπτε

ται ναΐΐα Γ6<)<1ϊ<ϋΐ, οοηαΐϊαίατ, ί. ε. οϊκειοϊται. Ραοΐΐο

ροΓι τ>|ν γζν5 Ιοοο τ>) γη. Α. 2.

ττ^ο'ς το' ά'κ^ον] ττοος τω £χξα. Α. I. Ρβαΐΐο ροΓΐ: πξο'ς τό

ά'νω και κα'τω. Α. 3.

κατ1 επικλασιν] ΥηΙΙι αάά'ιί , οορνίαΐαν. Μοχ ϊάοπι : 'ίνχ

γάο μ>) μο'νον ΓεαΜίεΠί , β ηαϊάι-ηι ηοη /οίιιιη- Ώβ'ιηάβ

ηίειη : /αρβΓηα ε( ίη/βΓηα, ΐ. ε. τα ά'νω και τά κάτω. Έττι'-

κλωσιν ει Ηίο, εΐ ρβοΐΐο ροΓι , Ιοεο ίττίχλχσιν. Α. 3·

σχόσιν ϊχη] σχέσειν ϊχει. I). I. Α. 3. Μ. ι. σχίσιν εχοι.

Α. 2. ΕΙ1βί>θ(Γιπ$ ϊηΙεΓρΓεβ τ^'ν σχεσιν ηοη βχρΓβίΕΐ.

Οοηο ίΐαίιαυεί: Νβιπ υΐ (ηο/ι, 3ΐ3(1βηι1αηι ) πιο(1ο ]ιιχιλ

«ΙεΓεοηΓαιτι ει αΓοβηΓιιηι αά ΓαρεΓΪοΓα ει ΐηΓεηοτ3, ΓεΛ

61Ϊ31Τ1 Γεοϋηάοηι οΪΓοαΙβΓεπι, ηβΗϊιπεΙϊηβηι ροΓβίΙεαηι

βίεηιεηΐ» 3^ ίηνίοεπι, ςποα'αηιηιοα'ο εχίΓεπια ίηΗεχΐι,

ϊ^ηεπι ύϊοο ει ΐ8ΓΓ3πι. Εγ§ο ϊΐα : "να μ>| μο'νον κατα

την ττςος — άνοοον τ>|ν σχίσιν — α'λλα και κατα τι}ν κατα

κΰκλον3 βυΐ, α'λλα και κατοί τ^ν κυκλικών, δβά Ϊ13 όβοΓι

ΓυοΓΐ3ηΐϊνυαι. Οοηοηε εΓ§ο ιΐιιοβ ίια 3γΙ>ϊιγογ: μόνον

κατα" την — ανοβον την σχ,έσιν — α'λλα και κατά την (ϊη-

1ε11ί«ε, σχεσιν) κατά κΰκλον. Ναιη κατά κΰκλον Πηβ εΓ-

ΓΟΓβ ροΐιιϊΐ Γβ(1(1βΓβ οΪΓΟίΙαΓβιη. 5αηυ$ βιίαιη Γοιεί Ιο-

ια$
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κυκλον, ίπίκχμ·>1ιέ ττως αού ίττεατςεφε τα άκρα ττρος άλ

ληλα ' λέγω 5ί , το ττυρ κα/ την γην ' κα/ γαρ το νυρ

άποβχλον την §·8ξμΰτητα ^όν>;ν, γ/νετα/ 7·)" τούτο δέ Οηλαν

«κ των κεραυνών ' καταφερο',Ηενον γαρ το 7Γ·2>ρ κα/ ψιι%ό»

|Κενον «κ τΐ}ς ύττιςοπτήσεως χπολι&ΰΖτχι . ί/ο ττας κεραυνοί

/««τα λιΦου κα/ θειου φέρετα/' εστ/ δέ το θ-ε/ον, ωςττερ

ττυρ αττί'ψυγ,ΐίίνον , οϋκ ετ/ Φερ/ζον κατ' *νέργε/αν, χλλχ

δυνάμει , ζηςον δέ , κα/ ένίργε/» · ι"^36 τ» στοιχεία κατ'

ίνέξγείχν έχει τχς ποιότητας ' τα δέ αλλ* τΓα'ντα, δυνα-

ΪΑΚ. I. Ε ΰ Τ. ΕΤ ΑΝ1ΜΛΒΤ.

Ιιΐ8 ]οου$, Γι ιηοίΐο νοο3ϋ«1α, κα'3·οδο'ν τε και άνοδον τ>|ν,

ΙοΙΙβΓβηΙϋΓ. Είβηϊιη άνοδος βΕ κά5οδος ρ6Γ Γβ ϊηΐβΐΐϊ^'ι-

Ιπγ βχ άνω βΐ κάτω3 σχεσιν ααΐβαι Ηοο ιηοάο ηοη 1ΐ3οβ-

ΓβΙ «Ιιιρίϊοβιη 3η1β Γβ 3ΠΪοιι1ιιπι την. ναΐΐα οιηίιΐϊΐ ρή-

ιχιυιη την, 3Π16 προ.; τό1 άνω5 <1β'ιηο!β βήαπι τ;;ν σχέσιν,

ΒΙ ϊΐβΓΟίη τ))» βηίβ κατά χΰχλον , 30 ροΓίΓβηιο, λεγω δέ

Βά και τι]ν γζν. νοοβίίυΐβ 3υΙβπη επεκαμψε — 7Γρος άλ

ληλα ραΓϋνβ Γβςΐά'ϊίίΐΐ Πο : αΐίί/αο ιηοάο ϊηββχα εί οοηυετ^α

/Ίιηί εχίητηα εί ίηίΐΓ /β ίηνίοειη.

άλλα και τ>]ν] και τψ βΐίεή. Μ. I. Α. 3· Μοχ, έπεκαμ-

■ψε τε κα/. Α. 3·

και. επέστρεψε] και επέτρεψε. Ό. I.

ά'κρα προς άλληλα] ά'κρα3 και προς άλληλα. Α. I.

τό πϊρ άποβαλο'ν] το π2ρ άποβαλλον. Ό. ι.

τοΟτο δέ έΐ5λον] δέ 3ΐ>βΓΐ. Ό. I.

*κ της ΰπεροπτησεως ] έκ της ο'πτ^σεως. Τ). I. Εχ άείαρ/α.

να] Ι. Αο ίϊ )β£*βηί, καταπτώσεων

3ειοι/ φέρεται] 3-ε/ου άφερεται. δϊο. Α. 3·

■πΐ/ρ ανεψυχμίνον 1 πί/ρ άπεψυχμί'νον. ϋ. |, Α. 2. 3· Οχ.

υ<:Γυιτ)Γ]ΐιβ ϊη ιαΓα βΓΐ, ηο[3ΐ(]υβ Γε/ΓΪξβΓ^ε. δεά άποψύ-

χειν εΓί βίίβιη ίκογϊ. Μ. ι. ΙταΙιεί, κνεψϊίγαενοιι. Μοχ,

βώίέτι δέ θεξΐ|«ον. Α. ι. 3· Ρβυΐΐο 3η1β ωςπεξ οιχηΐΐϊΐ

Οοπ.

%ηξ£ν δε και ενεργεία] το δέ ξ^ςον κα! ένεργε/α. Α. I. 3· τ^

£>]ςον δέ (έχει Βά^ίΐυιτι 3 ιηαπ. Γβο. ) και κατ' ένεργειαν.

Α. 2. το* ξ^ρον, και ενεργε/α. δβά οοπιηια 61 300βηΐυϊ

ϊη νοοϊΙ)ΐΐ8 και βΐ ενέργεια 3 ιη3Π. ΓβΟ. ϋ. I. και ξ^ρον

ενέργεια. Οοπ. νεηιιη βϋίιι αιϋιιιε βοείίΐπ. ναΐΐ.

ίταντα δυνάμει εάν μ;]] αηΐβ εάν ϊη πΐ3Γ§. α ιηαπ. Γβο. ϊΐα:

εαν γαρ μ>) 7τλ>](7ΐάσ»! στοιχείω^ οιί μεταλαμβάνει τ>}ς οιασοίίν

τΓοιοτ^τος. Α. 2. δβ(1 Ιιβης ΟΓείο εΓΓβ οχρίίοαάοπβπι.
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μει, ίαν μη πλησίαση στοιχείω. Γνα 5έ μη&εποτε επιλείπη

μήτε τα στοιχεί», μήτε τχ εζ χυτών σνγκοίμχτχ , σοφως

β δ^Μίουργοί ίΤί%ν*σατο , ωςτε τχ, στοιχεία κα/ εις χλ-

ληλχ μεταβάλ\εσ$χι , κα/ «ις τα συγκρ/ωατα , «α/ πάλιν

τά συγκρ/αατα ί/ς τα στοιχ/ϊχ χνχλύεσ&χι. κχι ούτως ί£

άλλ»)λθ7θν/χς <ίι%(ι·Αυυς συνιστχμενχ σωζετχι διαπχντός. γη

μεν γχα ττ^λωθ-ίΓσα γόίτχι ύδωρ · οδωρ 5έ «Ίικνωθέν και

πη\ω&εν γίνετχι γη ' ■Βερμχν&εν δέ κα/ έξατμισ§ίν γίνετχι

χηρ ' χ-τ,ς ί« συναχθ-ί/ς μεν κα/' πυκνωθ-ί/ς γίνετχι υόωρ '

V Α Κ. I. Ε Ο Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΐν.

εττιλι'ττν)] ^ΐΓίλίι'ττν). ΰ. ι. Λ. 3· «πλΑτ»!, ΓβεΙ ρυηοΐ'υ ηο-

ίαίιιπι. Α. 2. Ώββάαηί. Οοπ. νβΙΙ. ποτέ μ^ίε Η3ΐ>ρ[,

]οοο μ^ίποτϊ. Μ. I. Μοχ συγκείμενα, Ιοοο συγχξίμχτα.

Α. 5·

και Εί'ς άλληλα, τε] τε 3Ϊ>εΓϋ. ϋ. I. Α. I. 3· κα' 61 ~ε οιηϊΐ-

ΐΐΐ Α. 2. ·

και εις τα συγκ^ιματα] ει ίη οοηοΓεΙΒ ρχ ι'/7/?ί· (3οη. ΙεΙεπι

ουηι'ιηηο: 30 πιιΤιΐ5 1ΐ3βο ϊη ί 1 Ια ΓρΓοΙνβΓβηΙϋΓ. νβΐΐβ:

ει οοηοΓβία ροΓΓο ϊρΓϊ ΓβΓοΙνβΓβηίαΓ βο (ϋΐΒοεΓεηίιΐΓ ϊη

Γιΐ3 ρηποΐρΐΗ.

εις τα στοιχεία α'ναλυεσ^αι] ροΓι στοιχεία αςΙεΠί: εν εαντοΓς

είς αι/7«. Ό. ι.

έια^κοϊς συνιστα'μενα σώζεται] οιαοκοϋ; οι' έαυτων οιανιστα-

μενα σώζεται. Ό. ι. οια^κως ηβηεΐ Α. 3· Εχ ιηι<ΙΠ3

ϊπίεΓ Γε ίυίΐοίεηηβ νεί ΓαοοεΓΠοηε Γβίνβ ΓοΓηρβΓ οοηΓει·-

νβΓθηΙϋΓ. Οοπ. Αΐηιιε ΐια εχ 31[θγπ3 ^εηειβίίοηβ ρετ-

άατβηοΐο οοηΙΪΓιεπίΪΒ υηϊνοι-Γα. οοηΓεΓνηηΐιΐΓ. ΥηΠ.

77ΐ;λω5εϊσα] πιλη^εϊσχ. Ό. I. Α. ι. 3. Μ. I. Αηϊ. ίη ηπατβ.

£π3ΐτι Α. ι. Γεά Ιιϊο εχ οοΓΓεοΙ. βηΐεα Ιιιβταΐ 7τ^λ>;3εϊσα.

Πιλο'ω β£ πιλέω, ηυοά πιοχ οοοηιτίΐ, ϊϋεΐΉ είι , ί^υοιΐ

7τυκνο'ω. Ηοο Ιοοο ει«ο ρτοΒο ττ^λωΒ-ε/σα 5 α πηλνς, ττή-

λίΐΛ , ί;ι ία(ιι>η οοηυεΓίο. Οοη. Ιαίβ/οΐη!. \73ΐΐ3 : ΤεΓΓβ

ΐ]υ'κΙβιη (1ίΓΓο1ιιΐ3 ει Κ<]ΐιβΓβ€13 Κι 30|ΐΐ3: β^αβ νεΓΟ εοη-

οεΐ3 Ηΐι|υε οοη^είβιβ Ει 48ΓΓ3.

ϊτιικνωθέν και πιλ)]θεν] 8εεΙ Ιιβεο Γ^ηοηγπια Γυη(. Εγ^ο

ίΐεπιιη Ιε^βη^αιιι 7Γΐ)λω3ε'ν. Οοηο: /κ/βη ρβ/ΐΐία.

^ερμαν^έν και κ. τ. λ. ] 3ερ^αν5εν όε καϊ ττιλ^δεν και

εζατμισΆίν. Ό. I. ίί.ατμίζουσχ ει ϊη ΓηΒτρ;. β πιβη. Γβ€.

ιξ,χτμίζον, Ιοοο εξατμισθίν. Α. 2. 5εξμα5έν. Α. 3·

, συναχ5εις μεν] μεν βΙίεΓί. Α. 3· Μοχοαιίΐΐϊΐ βΐΐβιη : ζηςχν-

3είς — μεταβάλλεται.
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ζηρχν^ε'ις 5έ, ε/ς ττυο μεταβάλλεται ' οιίτω δε και το 7τΰρ,

σ/3εσ·3·εν μεν κμ χποβζλον την ξηρότητα, έξχεζουτχι. εστι

•^άρ χηρ , σβεσις ννοος και άτμ.ΐς ν&ατος $εζμχν-$έντος.

εξ αμφοτέρων οίιν Μήλον, ως εκ ·&ερ^:οτ>;τος ή ·γβνεαις χύτω'

κα/ 7ί"'? ·*ερ|ΐ«αν·σέν το ιιίωρ , κα/ σβεσ&εν το 7τΐίρ ,

γίνεται, εστίν ούν κατα' («εν την ο/κε/αν φυ'σίν θ-ίρ^κός' ψύ

χεται οέ τ>5 7ί'τν'<3',^ί, τί Τ5 υοωρ κα/ τ»;ν ^ην' ώς 69

τα ,αέν κάτω *Ίερ>? αΰτου, τα ?τρος τη 7>ί> 'Ψ^ΧΡ*

τα σέ ανω> κα; τρο'ς τω τυρ/', &εομχ. συμβαίνει τοϊΓτο

5/ά το μαλακο'ν κα/ ευ7Γα-&ες του αε'ρος ' ταχέως ·)χζ εφι

στάται της οικείας φύσεως και μεταβάλλεται. Αριστοτέ

λης σέ έυ'ο γένη είναι τοΐί αέρος φψί' το μεν αηκώδες,

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟν.

οΰ'τω σε και το πυρ σβεσθέν μεν και] οιτπΐΐϊΐ Οοπ.

και αποβαλον] καϊ αποβαλων, Γε<1 Γυρτά ο. ϋ. ι. και α'πΌ-

βάλλον. Α. 2.

εξαίρονται] εξαίρονται. Μ. I. Ό. I. Α. I. 2. 3· Οχ. ΙΓίαςΙ

βΓι νϊάααι, ηικχΙ νεί εχ νεπΊοηβ ΕΜεΒοίΙΠ (ϋίεϊιιΐΓ.

εστι γαρ «ηξ σβεσις] εστι γάρ (α'>ίρ ϊηΓβΠιιιη α ιεο.) σβεσις

(βηιεα σβίσΐΐ, Γκιΐ α ρπιιια ηΐ3η. οογγ.)· Ο. ι. °ε , Ιο

οο γα'ρ. Μ. ι. Μοχ, ατμός, Ιοοο α'τμ/ς. Ό. ι. ει Α. 3·

ΙεΙειη ιτιοχ π,ιγΓιιχ ΙιαΙιεΙ θερμαθεντος, ει ροΓιεβ,θερμαθέν.

εξ άμφοτίρων — γενεσις αυΥω] βχ ιιΐπκριο ϊ«ΪΙϋΓ ΆΪ-.Ι £Ϊ§ηί-

Ιιατ. ναίΙ.

5] γένεσις αΰτω] !) γένν>)σΊς αΰτω. ϋ. ι. >] ενωσις αυτών. Μ. I.

οίηξ γ/νεται — οίχειαν] α':}ρ γ/νονται. εστι γονν κατά μεν τ>}ν

ο/χε/αν. Ό. I. Λ'Ιοχ νϊΐίοΓβ θερμϊς, Ιοοο θερμός. Οχ.

εστι μεν ούν κατά τ>;ν] μεν5 3π1β οϋν 3 οιτιίΐΙυιΐΓ, εΐ ροή κατά

ροπαπι. Α. ι. 2. 3· ονν ε»1>ρ Γε. Μ. ι.

θερμός· ψύχεται] θερμόν ψνχεται. Α. I. 2.

Τ·ή πξος τό ί/'3ωρ γειτνί-χσει — γί5ν. ως τα μεν] τν) γειτνια'ο-ε»

τ>ϊ ττρος το ί'ίωρ καϊ τ>;ν -γην. ως τα μεν. Α. I. 3- Ο· I.

δίο β!: Α. 3. ΓεοΙ ττ'ςός τ>} γ^". τί) 3 ρτίπείρΐο ΒΐιεΓί. Μ. ι.

ϋοπο ηοεείΓιΙ ΟοΗϊοίΙια1! Α. ϊ. Ό. ι.

τα άνω] τά ίε ττρΐς τά ά'νω. Λ1. ι.

και ττρός τά ~ϋς θερμά] καϊ "ρός τω τυρί θερμα'. Α. I. 3·

Οι.

συμβαίνει σε] γάρ3 Ιοοο σε. Α. 3. Μοχ ϊϋοιη εϋττειθες,

Ιοοο ευπαθές.

5υ'ο φύσεις είναι τοϋ α'ερος φ>]σ1] συ'ο γεν)] τον αέςης ΐϊνχι' φηςι.

Ο. I. Α. ι. 2. 3· Γ#»>) ρεοΙΐ3ΐϊ ροΙβΓι, βΐϋ αιοχ Ιίτ,

Λττ>}ν φΰσιν. ΟβιχΒΓα. ^^ι\. Υβΐ],
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το ίκ της άνχ&υμιχσεως του ΰοχτος' το δί κχΤι/ω8ες, το

έκ της σβεσεως του πυρος' και το μεν κχπνω8ες , &ερμον

εινχι' το οε χτμωοες, εν&χ μεν τίκτεται, &ερμόν κχι α,ϋτό,

προϊόν κατά μέρος ψύχεσ-3-χι , και πςοκοπτον έξυ§Μ-

τούσ%αι. ίνα οε και αΧλα τίνα δοχοϋντα ίΐ'ναί άτοπα εκδ/χ-

(ρύγη , και προς τούτοις , το τ» υψηλότερα και πολύ τν·ς

γης άφεστωτα ψυχρότερα φχίνεσ&χι , διττην ύπέ&ετο τ^ν

φύσιν χυτού, πάντα οε τα σώματα την γένεσιν έκ της

συνόδου των τεσσάρων τούτων στοιχείων εχει , τα τε των

φυτών κΆ τχ των ζώων ' της (ρύσεως τχ κα&χρώτατχ των

στοιχείων εϊς την γένεση) τούτων των σωμάτων έλκοΰσης.

καλεί οε ταύτα τχ σώματα Αριστοτέλης φυσικά ' ού κατχ.

σωρείχν συντιθέμενων αύτων, άλλ' ολων οι ολου εις ενωσιν

V Λ Κ. ΙΕΰΤ. Ε Τ Λ Ν 1 Μ Α η V.

το' εκ της σβέσεως — κκττνωίϊς] οιηϊΐΐϊΐ. ν.ι11.

σβεα-εως τον ττκξος] ύδατος, Ιοοο πυρός, Γβ(1 3 ρηηΐο ΓιιρΓα-

Γοηρίυηι πυξός. Ό. ι.

και το μεν καττνωΟΣς] μεν 3ΐ)εΓ[. Α. 2. ΡβιιΙΙο ροίΈ πςο-

χόπτον οιηϊκίΐ Οοη. 8ίοί [υπεάοΐ! , ί<3 ι εάςΓκϋΐ ν^ΙΙ.

δοχοϋντχ ϋνχι «,ΤοΊΐχ ίχϊΐιαφύγή ] α,τοπχ δοχαΖντχ ίχοίχφύγνι.

Α. ι. 5ο1ιιιη 3ιαφι5γ>], Ιοοο ίκίιΑφύγι) ιηιι13ΐ ϋ. ι. Μ. ι.

Α. 3.

καϊ πξος τούτοι; κ. τ. λ.] δϋΙ)1ϊηιϊα οα]ϊεΐ3 βΐ Πΐυΐΐυηι (ίε-

]εοΐα Ιεη-2ΐ?φΐβ ΓβιηίΙΓα Γπ<5Ϊ(ϋοΓ3 νϊϋβΓΪ νοίιιϊΐ: ϊια^αβ

61 (Ιορϋοβιιι ϊρϋηχ ΠΒΐιΐΓβιιι Γεοίΐ. ν&\],

πάντα οε τα σώματα] Αρυιΐ Οοπ. ΐηοϊρϊΐ; ΠΙ>γΪ 3· 03ρ. 5.

' (^αοωοείο βιΐ Γε ιΐιιίδηΙιΐΓ εΐβιηεηΐη ϊη εοιροιε, Γεειιη-

οίηιη ΑηΓ[οΐε1ειη : ει άβ ρτορπείαΐβ είβητεηίοπιπι αΐ-

ηιιε πβΐιίΐυίΐίηο , ΓεοπηεΙοιη Ρίαιοπειπ.

τεσσάρων τούτων στο ιχείων ] τοΰτων αΙιεΓΐ:. Α. 3·

φυτών και των £ωων] τα, 3η1ε των, &άά\ί Ό.ι. Α. ι. Ργο-

χ'ιπια οοΓΓίιρια ΓυηΙ 3ριις10οη. δειΐ ν3ΐ!α εοηΓεηΐϊι ουπι

6ΐ3εεο. δοΐυιη καθαξώτατα τείΐάίίΐΐΐ, ά<·/ί!ί-αίί/βιηα «ί

ριΐΓ§αΐί£ίϊιηα.

εις την γενϊσ*ν] ε'ις Την ",εννησιν. Ό. ι.

ταϋτα τά σώματα] τα 3ΐ)βΓ[. Οχ. Μοχ βι· ϊη σωρείχν βχ

εοιτεεί. τβο. Ό- ι·

ο'λων έί' ολον κ. τ. λ.Ί ολον δι' όλου εις άίλληλα χωρούντων,

και α'πο της σννοοου εαντιϋν ε;; εχυτχ ττοιο^'ντων το" σωμκ.

ούτω γαξ ηνωνται , ως. ϋ. ι. Ιη ίιαο Ιεαίϊοπβ αιίΐιϊ ςΐίίρΐϊ-
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«νχκιρνχμενων , ααι εν τι και αλλο πχρ' αυ'τα ποιούνταν το

σωμχ * ουτω γαρ *1νωτιχι > ·*ί Ι1"} °*6ν τί *·**< δ/ακρινοΜ

αυτά ' ,α^ίί ίδ/βο (Μϊν -9·ία'ο·«σ·&α/ τ>;ν γ^ν , /όΥχ ί£- το ν§ωρ

και τον χέρα και το πυρ , τω αν τ» και αλλο παρχ τχυτχ

έα τ%ς συνόοου των τεσσάρων Ύε^εντ,α&αι , ως επί τ%ς τε-

τραφαρμχΛου . ααι 7α>Ρ αλλο ^ τετραφάρμχχος παρα γο

τ» έζ ων σύγκειται, οϋχ ομοίως μέντα, ού γαρ κατ»

παρά&εσιν τψ των λεπτομερέστατων , ως ίν τ!) τετρχφχρ-

μχχω , τα στοιχεία ποιεί τα σώματα ' άλλα κατα μετα

βολών και ενότητα, πάλιν δε ί/ς τα στοιχεία αναλύεται τα

V Α Κ. Ι,ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ I ΜΑ ην.

οβί, ηποί οπιΐΓΓίΐ ΓιιηΙ, ϊ'ν τι και «λλο πχς' αύτοί, <]ΐιββ

ΐαιηβη ιηοχ τερβίυηιυι·. Και αλλο πχξ' χύτά οιηίΐΜϊ

εΐίαιη Οοη. Πα^' αϊ/τα, ίο" βΓϊ, τα1 στοιχεία., ναΐΐα: 5β<1

Ιοΐϊβ ρετ {οία 3(1 υηίοηεηι Γβιηίχιίί ει ιιηυπι 3ΐϊ<|ΐιο<1

/εαιιη οοΓριαϊ είίϊο'κ:ηΐί1:>ίΐ5.

και αλλο ίταξ' αϋτοί^ ίαυτα, ]οοο αντα'. Α. I. εχντϋ ΗίβεΙ

Α. 3· Μοχ, Ίχξ ηνωνται. Α. 3·βΙ, Αακρΐνα». ΙΗβΓη. οια·

κ^Τναι εχ ΟΟΓΓ601. , 3Π163 να]§3ΐϋΐπ. Ό. ι. ϊϊναι αοεΓί.

Μ. ι.

)Κ>]0*έ «δια] μ>ι'τ£ <^<α· Α. 2.

χα» το 7Γνξ τω ί'ν τι και αλλο ] ]οοο τω, ΙιβΙιεΕ καϊ το'. ϋ. χ.

Τό, Ιοεο τω. Α. 2. ΟγπΪΓΓο τω, Ιιβοεί εν τι άλλο και' τι

τταξα'. Μ. I. Μοχ, των τεσσχξων , Ιοοο των 6. β. χ.

Α. ι. Ει ϊ§ηεπι ρεΓ Γε υηαιη βΐίιροι]. Αι ^μ18^5 Ηβθο,

ιαΐ βχ ίρΓαηιιη ηυαιαοΓ οοραΐβ §εηϊΐηιη : ςυοιΐ Ϊ13 ρι-ο-

ρβαιοςΙιίΓη βίΉοίϋπΙ εΐεηιεηο, ιιΐ ία ιείΓβρηαπιιβοο 30-

εκΚί. νβΐΐ.

«ξ ών "σύγκειται] α[> ίιϊ$ ηηβε οοπιρίηε;υηΙιΐΓ αΐιρβ οοπι-

ιιιΐΓοεηΐϋΐ·. \άΙ\. Μοχμίντι, Ιοοο μέντοι. Μ. ι.

κατά1 ττα^άθεσιν ] Αΐηυί ηεο τετ^αφα'^αχκος Κΐ κατά τζχξχ.-

5εσιν5 Γε<1 κατά σνγχυσιν. 1(3 ΡΗϊΙο ρ. 73ϋ· Α. κατα

σνγχνσιν , ως ^ 7ταξα ϊατ^οΐς τετ^αΐ^αξμακοζ. ΑΐΙαιπεη

Οοη. βΐ ναΐΐ. Ιιηΐίεηΐ β1ΐ3ΐη ρ«Γ αρροβ(ίοα«τη. Ει Γυρ2-

ΓΪιΐ8 εΐΪ3ΓΠ ρ8§. Νεσιε£ιι« ϋίχί[, νίηαιη ει βςιιαιη

τηϊΓϋ8ΓΪ κατά1 πχςζ,ϋεσιν.

λεπτομΐ^ϊστα'των] λεπτομεξεστέςων. Ό. χ. Ιια θΓ3εοβ εχ-

ΙιΊϋεΙ Οοη. Μίηιιί^βιηαηιιη. ν^ΙΙ.

στο»χ<7« ΤΓοίϊΓ τα! σώματα] ποιιΓται, 1ο(ΐο 7ΐοιϊ7. Ρ. ι. Α. 3·



ο ΝΕΜΕΣΙΟΤ

σωμχτχ φ&ειοόμενα' και τούτω τω τοόπω διαμένει διηνε-

κως τα πάντα, καί ί<αρκεΓ ποος την των Όντων γένεσιν,

μήτε πλεονάζοντα ποτέ , μήτε μειούμενχ ' όθεν και την

άλλου γίνεσιν , άλλου φθοραν είναι φησι , και την άλλου

φ-9-οραν, άλλου γένεση, ού μόνον -κχτχ, την -φαχην, ώς

ΊΤξοείξηται , αλλα κΛ/' κατά το σαγ.ία. Πλάτων/ δοκεΓ,

τα μεν τξίχ στοιχεία μεταβάλλειν εις άλληλα , την 8ε γην

άμετάβλητον μένειν . άπεικχζων γαρ εκάστω στοιγ^είω τιχ>

στερεώματα των ίΰ-^νγοάμμων σχημάτων ' τη μεν γη, το

χνβικόν σχημχ ' επειδή άκινητότατον των λοιπών εστίν '

νδατι 5ε, των λοιπών το δυςκινητότατον το είκοσάεδοον'

το 5έ εύκινητότχτον , το πυρχμοειδες , τω πυοί' το 51

ο'κτα'ϊίοον, τω «ερι' όπερ έστ/ν εύκινητότεξον μεν ύδατος,

δυςκινητότεοον δε πυξός ' έκ τούτων των σχημάτων ποιείται

την χπόδειξιν του τα μεν τρία ε'ις άλληλα, μετχβάλλειν'

ΤιΑΚ. Ι.ΕΟΓ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

τά1 σώματα· και τοιίτω] ροΓΐ σωμχτχ ,ιγΜππΙ φ$ειςομενχ.

Ό. I. Α. I. 2. Ηα1)(!1 ίιοο 3Π16 τα σώματα. Α. 3· £ιαη

ϋΟΓηιιηραηΙιΐΓ. Οοπ. εοτταμΐα. νβΐ!.

και α'^κεϊ] και σ<α£κε«. ϋ. ι. Α. 2. 3· Μ. I.

μήτε πλεον-ζ^οντα] ΐπΙβΓ μή βΐ τε β Γι ΓβΓιΐΓβ Γρτβ Ιηιιπι Ιϊΐϊβ-

Γ3Γϋΐη. ΡοΠβ ποτέ Ιιϊο <1β1βΐαιη, ηηοά ιηοχ ]β§ϊιυι\ Ό. ι.

β*ν«7 φασ<] είνχί φησι. Ό. I. φ^σι ρΓοΙίΛηεΙιΐΓΠ βΐ 3(1 Αή-

Γιοΐβίβτη νϊίΙβίαΓ ΓβΓβτβηςΙαιχι. 5ίο βΐ Οοηο. ναΐΐβ ΓβεΙ-

«ϋπΊΐ, οοη/(αί.

μετχβοίλλΐΐν εις άλληλα] χλλχ, Ιοοο άλληλα. Μ. I. ΡβιιΙΙο

αηΐβ : αλλά κατα το σώμα. Πλάτων. Α. 3·

τά στίξίωμχτχ των ΐνΒι/^'ξοίμμων σχ,ημ. τη μεν] τα σχήματα

των ει/θι/γ^α'μμων;, τί) μεν. Ι,ίιιβΓΒβ ει/θι/ ϊη ΓβΓιΐΓβ Γοι ΐ-

ρί3β 3 ηιβη. τεο. ϋ. ι. ει33νγ<:αμμων Γοΐιιηι πι υ(αϊ Α. 2.

Των ΟΚΐϊΐΐΐΐ Μ. I. 1-003 ΡΙβΙΟΓΠ!» ΓΐΙΠΙ ϊη ΤΪΠ13βθ ρ3§.

487· ΕααΈκι ΓβΓβη ϋίο£. Ι,αί-η. ρ3§. 124· Ι25· Οοηο:

β^ιίΓαιη ΓβίΐίΙίηεαιη. : ΓεοίίΙϊηβαηιιη βξΐίΓαηιιη [ο·

ΙΊάίίαίε!.

ίστι των λο<πων] των λο/πων εστίν. Α. 2. 3. Ό. I.

τον είκοσα'ε5ξονΛ το( οέ ευκιν^το'τατον] α ΓΠ3η. γθο. ϊη γπβγ^.

&άά\{3.. Ό. ι. 1αι£βώ·α. Οοη. ΙοοΓΒΰίίΓΟη. Υβΐ).

τοΖ τά μεν τ^/α] βηΐββ, το3 μεν τά τξίχ, ΐ?ά ] ϊ ΙΙβΓ ΐ.-ί «. β·

αά Γαα 1οο3 ΓβνορβηΐϋΓ. ϋ. ι. Μοχ, αλλα, Ιοοο άλληλα.

Μ. ι. 61, (ΛίΤβι/3α^λϊΐν. £). ι. Α. 3. 3 ■ *
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την δέ ·νην τούτο μή πάαγβίν. τχ μεν ^χρ τρίχ, την τβ

<πυραμί$χ και το οκτάίδρον κ«/' το 6<κοσάί5ρον έκ σκαλώνω»

τρίγωνων συνίστχσ-^χι' τον δε κύβον , εξ ισοπλεύρων τρι-

Ύωνων. οσχ το/νυν έκ των σκαληΊ/ων συνεστη τρίγωνων, τχΰτχ

δύνχσ&χι διαλυόμενχ κχι πάλιν συνιόντχ εις χλληλχ μετχ-

βχλλειν' μήτε 8ε τον κύβον οΊχλυ&εντχ ε'ίς. τι των άλλων 7*

τριών αγημάτων 8ύνχσ&αι μεταβάλλειν . 4ζ ισοπλεύρων

γαρ τρίγωνων συνεστηκ&ν , έζ ών ού8εν των άλλων τριών

σνστηνχι δύνχτχι " μήτ αι> τι των τριών σχτ,μχτων εις κύ

βον. ανάγκη οΖν, κχι τχ εϊδοποιη-Β-ίντχ σωμχτχ κχτχ τοί

είδη τχΖτχ ούτως εγ^ειν προς χλληλχ, ως έκεϊνχ είχεν.

ΤΑΚ, Ι,ΕΰΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΛΟΥ,

την σε -χην — 7τασχειν] ΙΟΓΓβηι ίοΐβιη ϊιηιτιοίπίειη ρβΓ-

ιηβηβΓβ. να]].

την τε πυξχμβχ ] τε 3ΐ>βΓΐ. Α. I.

σκαλ^νων] σκαλινων. ϋ. ι. Α. I. Μ. I. Εΐ Ιίο τηοχ. δβ(1

των οππίΐϊί. Ό. I. Σκαλι'νων, βΐ πιοχ, εκ σκαλ/νων.

Λ. 2.

τον σε κΰβον] το* σε κυβικο'ν. ϋ. ι.

τρίγωνων σννέστη] συνεστη τρίγωνων. Α. I. 2. 3· 8ϊο βΐ Ό. I.

δβ<1 ϊη Ηοο αηίβα ΓιιβΓβΙ συνίστψΛε. Νυπο Γ^ΐΐβΐϊβ κι τβ.-

ΓιΐΓ3 ΓϋΙ)]3ΐ3. Μοχ, τκϋτχ έί,νχτκι. Α. I. 2. ϋ. I. δίο,

εί πιοχ, διχλυόμενος. Α. 3· ϋεϊηά'β άλλα, Ιοοο άλληλα..

Μ. ι.

|4ϊΤαβαλλϊσ^αι . ού μην και τον χνβον — των άλλων] μετα

βάλλεσαι, μήτε σε τον χϋβον ! 3η[β3 κιίβον) έιαλί/θεντα

εστί των άλλων. ϋ. ι. μεταβάλλεσαι. μ>]'τε <3έ κΕβον

έιχλυΆεντχ εΐς τι των άλλων. Α. I. μετχβχλλειν . μήτε

το'ν κ2βον σ'ίαλυθεντα εϊς τί των άλλων. Α. 2. μετχβχλ-

λεσ^αι · μήτε σε κΰβοι/ αΊαλι/θεντος βΐς τι των άλλων. Α. 3·

Νεηαβ εαοιιε- νβΗ. Αό! Ηοο μΐ)'τε, ιηοχ ΓείεΠιΐΓ βΐΐε-

Γϋκι μήτε. Μ/ί'ν τε, Ιοοο (-»;ν και'. Μ. ι-

βτυνέστηχιν] σννέΆηχεν. Οχ. Μοχ, ροΓΐ ε'ξ ών, οππίΐϊΐ ου-

οεν.__Α. 3-

μ>ίτ' αύ τι των Τξίων σχημάτων"] μητ χύ τόΐν τξίων τι σωμά

των. Ο. I. μητ' αύ τι των Τξίων σχημάτων. Α. I. μήτ'

χντων τςιων τι σχημάτων. Α. 2. μ<)τ' αϋτων των τ^ιών σχη·

μχτων. Μ. I. Μοχ αΖβον βΧ ΟΟΓΓβΟΐ. , απίβα κΰ(3ον. ϋ. I.

κνβον. Α. I.

Τί? ε'ιοο-ποίη^εντχ σωμχτχ κκτοί το? ϊ'<0)) τχϋτχ~\ και, Ιοοο

κατά. Α. 2. ΝεεείΓβ εΓι ί§ΐΐιΐΓ ει Γρβοϊειη είήοϊβηΐϊ*



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

«ύ μην άνα&ης εμεινεν η γι, άλλα δ/α/ρεϊτα/ ύπο των

λεπτομεξεστεξων σωμάτων άναστοιγ^ειουμύνη μεν, οϋ μνν

και μεταβαλλόμενη, εις τ* διχίξοΰντχ αντ;·ν. πάλιν η/αρ

βυνιουσχ εις εαυτόν άποκχ&ίστχται , οπεζ φαίνεται εν τω

ΰϋατι. έάν γαρ ϊ/ί ΰ8ωρ ^ην ολίγοι βα'Κων τχοάξης, δια

λύεται εις υΒωο η γ) ' δέ παύση τχοάττων , στάσιν

λχβόντος του νδατο; , ύφιζάνει ' τον αΰτον τςοπον αχι επι

ποίσης της 7~? δβί" νοεϊν ' ουκ εστί 3έ τούτο μεταβολή ,

άλλα ύίΧΑΟίσις των μεμιγμένων. λέγει δέ ο Πλάτων κχι

ύπο της οξύτητος του πυξός λύεσ&χι την γην' η 8ε λυ-

·&ίΓ<τα φίοετχι έν «υτω η εν άέοος Όγκω, δηλονότι, οταν

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ Α Ν I Μ Α β V.

(βΓ^Ο ϊ(δθ7ΓΟΙθννΤ«) ΟΟΓρΟΓΒ β[ 1x35 Γρεθΐβ5 (βΓ§0 «αϊ,

Ιοο» χοίτοί. ) ίΐα ϊηίετΓε ίηνϊοβηι ΙΐϊΙιβΓβ, «ι Ϊ1!α 1ΐ3ΐ)υβ«

πιηΐ. νβΠ.

ως ε'κεΐνα *'Χβν] ως εκεΓνχ έχει. Ώ. I. ΗαΗεί>αιιΐ. Οοπ.

Ου μεν άπχ%ης] ου μην χπχ^ης. Τ), ι. οϋ μη οίπχΆης. Α. 1.2.

νεηιηίαιπειι ποπ. \βλ\. 'Α,ττχ^ης ΓεάΌϊϊεΙη Οοη. α ίΓαπι·

τηιιίαίίοιιε νηιηιιηΪ!. Μοχ ί(1ειη Θγ.ί806 εχΗϊϋεΐ:, άπά

λετττομεξεστίςχς. Ργο βο ηαβεΐ: ύττά των λεπτομερέστα

των. Α. 3·

ού μην και μεταβαλλόμενη] και 3»εΓ[. Ό. I.

αποκαθίσταται] η/ϊάεΐ. V»]!. Μ3ΐβ.

ίκν γα£ εις ί'οω^] γαξ βΙιεΓί. Α. 2. Μοχ μετχβχλων, Ιοοβ

βαλών. Α. ι. 5< ρΓο]εεετ'ΐ5· νβΐΐ. φιιβε οοηΐϊηοο αά-

(ΙιιηΙϋΓ, κίειτι ϊπβρίβ ΓβάέΙίεΙΐί.

λχβόντος στα'σιν] στασιν λχβόντος. Ό. χ. στασιν λχβόντος.

Α. I. 2. 3· Μοχ τχςχσσων, αο άβίπείβ, ύφιζχνη. Α. 3· εΓ,

νφιζχνει τον υ'σατος, Γεά ό ε£ ει ϊη υφιζανει εχ οοΓΓεοΙ. Γ80.

Ρπιη3 νβΓΟ πΐ3ηυ8 ΗΐΙεη$ α. β. ηοΐβνϊΐ, τοϋ ίίσατος αηΐβ

ΰφι$αν« 1ε§εηάϋΐη εΙΓβ. Ό. ι.

λέγει ό*ε ο" πλατών] λίγει έέ καϊ ό πλατών. Α. 2. ΑρυςΙ

Ρΐβιοηειη ίη Τϊπιβεο ρ. 487· "(η μ*ν ξυντυγχάνουσα:

τυξι3 διχλυ^εΐσά τι υίτο τξς ο'ζΰτ))τος αυτού φεροιτ' αν, είν

ε'ν αΰτω πΐιξί λυ^εϊσα, ε/τ' εν αε^ος, εϊτ' εν ύδατος ογκω

τΰχοι.

βν αΰτω η έν α'εςος ό'γκω] Οοπο : 5η εοπι, νεί 5 η 3βγΪ$ Ια-

ηιοΓβϊη , νεί ίη α^ιιαιη. Μοχ ιςίθπι : οπηι βΙ> ηί?Γ8 3ϋΙ 3ΐ>

&ηιΐ3 ςΙΐΓΓοΙνάυΓ. ΑΓΓθγϊι 3ΐπβιτι Γεουηάιιιη αϊιηχη τοαο-

άαα\. "Ογκον ναΐΐα Γβάίϊύΐι οοηυβχιιιη, ει ρΓοχϊπιιαιη

δηλονίτι οπιίΓιΙ.
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ό άης αυτήν διάλυση, η εν ΰ§ατι, όταν ύφ' ύδατος λυθί}.

λέ'νει 5ί κατ άλλον τξόπον Βιαιοων, εκ,χστον των στοιχείων

τοεΐς ποιότητας εχειν' το μεν πυρ, όξντψτα, μανότητα^

κίνηση ' το 8έ ετεξον άκρον των σταχυών , τουτίστι την

γην, τοις εναντίας ταύταις ποιότητας, αμβλΰτητχ, πυκνό

τητα, στχσιν' ώς είναι κατά ταύτας τχς ποιότητας εναντία

τό πυρ και την ^ην, οπεο ουκ ην κχτχ τάς αλλάς τχς ίν

συζυγία ποιότητας ' ε'ιληφ&χι οε" χφ' εκατίςων των άκρων

ποιότητας, και ούτω τα μέσα στοιχεία γε'νενησ&αι' λαμ- ^»

βάνονται του μεν πυρός, δύο ποιότητες, η μανότης

χχΐ η κίνησις ' μία δέ της γης , η αμβλύτης , και συνίστχ-

ΪΑΗ, ΙΙΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

δηλονότι οτχν ο αη^~\ ο 3ΐ>βΠτ. Ό. I. Α. I. 3·

«ταν ίφ' ί'έατος] ο'ταν ΰφ' ίΐδχτος. Ό, I. 8ίο, ΟΓηΐΙΓο λυ5η,

λέγει έέ και κχτ'] και 3ΐ>εΛ. Ό. I. Α. I. ϊ. Μοχ διχίξίΖν ,

Ιοοο διχίξων. Ιίίΐβπι ει Α. 3· Αϊ ε ρΓβείεΓεα ει βΗιει- (1ϊ-

ΛΜ^ρηϋ. ν>11·

τό <$? ετεςον κ. τ. λ.] ΑΙιεΓδΓΪ (ϊπιιβο, βΙιογηπι.) νβΓΟ εχ-

ΐΓβπΐϋΓα βίβιτιεηίοπιηι , ηοο ρ.Λ, ίειτβιτ), ΓεουηοΙιιπι

εοιιίκαΓία! Ηί$ ηιιαίίίαία , οΙχαΠίαΐεπι. Οϊη. Α«ηοΓοΪ£

ροΓίΓβπια ναΙΙβ εΜβιη : ηί$ ορροϋι&ς ηααΐίοιεδ, τειιιΐϊο-

ηβιη , εοΓρυϊεηΐΪΒΐη , ίιηιτϊοΐιίΐηβιεηι.

τοντεστι τψ γΐ)ν κ. τ. λ.] τοι/τεστι την γξν, τας εναντίας ταΰ-

τχις ποιότητας, αμβλύτητα. Ό. ι. Α. 1.2. 3. Μοχ στασιν.

Ό. ι.

ως είνχι κχτχ ται/'τας] ώς είναι κατ' αντχς. δβ(1 ως βχ οογγ.

Γβο. Ό· ι. ω'ί Γι'να< (Ιιϊο και ϊηΓεηιιπι ει χχτχ ραηοιϊδ

ηοΐΒίοπι ) ταύτας. Α. 2. ταύτας βΙιείτ. Μ. ι. Μοχ, τα'ς

■ποιότητας αΙ>ρΓι. Α. 2. Ιΐ3<ριε )ϋχΐ3 1ΐ38 ςααΐίΐβιβδ. νβΐΐ.

την γ5}ν και τό 71^] τό πΰς καϊ τ<]ν γ;~ν. ϋ. ι. Α. 2. νιιΐ^β.-

ΐιιιη ηβΐίβι Ουη. ναΐΐ·

οπες ουκ ην κ. τ. λ. ] Αεηιη υετο βί αςιιαιη , <ριο<1 ηοη Ι3ΐϊ$

(Ροπε, ίβίεβ , ίά β&, <}ΐΐ3]π3ΐβ8) ΓεουηοΙυιη οοημΐ£3ΐϊο-

ηβπι ροΓΠο!εΓεηΐ, αϊ) εχίτεΐΜΟΓοιη αΐΓο<}ΐιβ ςυίΐίΐαΐεϊ

ΓαΓοερϊΓΓβ. Οοπ. Νοοίιίΐϊκ ρτοΓεοΐο Ιβοίίο, ηιιαιη ρΓΟ-

χϊαΐ3 ΡΙΪ3ΙΠ (ΐπτιοηι. ναΙΙβ. ίΛ» ηοη 3§ηοΓοϊι.

ι»λ^φ»α< έέ α'φ'] γα?3 Ιοοο Α. ι. Μ. ι. <φ\ Ιοοο α'φ'.

Ό. ι. Μ. ι. Α Γιη§α1ίί ο"βΊηιΐ6 εχίΓειτιϊϊ 3οεϊρίβη$ ο^υα-

1ϊΐ3ΐβ$, 3ΐϋ8 εβχ 3οεοπΐΓηο(33ΐ είειηβηϊίί. ν^ΙΙ.

οί'τω τοί (ΐεσχΛ μεν, Ιοοο (.•.ε^α. Α. 3.

£ 2
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ται ό αήρ εβοπΌιονς εχων τρεις μόνχς ποιότητας , άμβλυ-

τητα, μχνότητχ, κίνηση, πάλιν διίο λαμβάνονται ποιότητες

τ>;ς άμβλϋτης κχι πυκνότης' του δ« πυρός, ,ωα /κον>?

>) κίνησις' κχι ·γίνετχι τό υοωρ εΐοοποιοΰμενον και χυτό

άμβλύτητι, πυκν'οτητι , κινήσει" εστίν ουν ως οξυτης προς

άμβλΰτητχ, ούτω πυρ πζος αέρα' ώς δβ μχνοτης προς

πυκνότητχ , ούτως αήρ προς υδωρ " ώς 5ε κίνησις προς στά

ση, ούτως »δωρ προς ·νην. ώς χρχ πυρ προς άέρχ, ούτως

χηρ προς υοωρ κχι ως χηρ προς υοωρ , ούτως ιιΰωρ προς·

γην. πέφυχε "νχρ τχ μεν ίπίπε&χ ΰπο μιχς μεσοτητος συν-

έχεσ&χι, τουτέστιν., οοναλο^ίχς' τχ δέ στέρεα, ΰπό δυο

μεσοτήτων. κχτ' άλλον δϊ τρόπον λέγουσι ποιότητας εχειν

τχ στοιχεϊχ ' την μεν 'νχρ ·$ν κχι το υοωρ , βαρύτητχ

εχειν, κχ&' ην κάτω φύσει φέρονται" τον δι χέρα κχι το

πυρ , κουφότητα , κχ&' ην άνω φΰσ,ει φέρονται . λέγουσι δέ

οί στωικοί , των στοιχείων τχ μεν είναι 8ρχστικχ , τα δέ

πχ&ητικά ' δραστικά μεν , άέρα και πυρ ' πχ$ητικχ δέ %

γην και υοωρ. Αριστοτέλης δι καί πέμπτον είςά^ει σώμα,

ΪΑ», ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

ειδοποιούς έχων ποιότητχς] ειδοποιούς εχων τρεις μόνχς ττοιό-

τητχς. Ο. τ. ε'ιδοποιοΖαχς ΓοΙυιτι τηηιβΐ Α. I. Ενοποιούς

ηυϊόΐβιτι Γβι νβΙ, Γβ<1 οοΓΓβοΙιαιη εϊδοποιχς. ΡοΓι εχων νβ-

γο Η3ί)βΙ βΐϊ&πι τρεις μονάς. Α. 2. τρεις μόνχς ηοη 3§ηο

Γοίι Οοη. Νβο ν»!!.

μίχ μβ'νΐ) ή χίνησις] μόνη η ΒΐίΓιιηΙ. Α. 3·

εστίν ούν ως όζύτ-ής] ε στκι , Ιοοο εστίν. Ό. I.

οι/τω -πυρ προς χέρχ] ούτωέ πΰο ως προς χερχ. Ό. 1· Μοχ

ί(1βηι στχσιν. Ει ρΒαΙΙο ροίΐ: ως χρχ πΖρ προς χέρχ.

τχ δέ στεςεχ] τα £ρ ϊτερχ. Μ. I.

κατω φύσει φέρονται] φύσει κάτω φίροντχι. Α. 2. φύσα

βΙιρΛ Μ. ι.

τον δε χέρχ χνω φύσει φίροντχι] βΙιΓαηΙ. Α. ι. Οοπ. Υβίϊ].

χνω φύσει φέροντχι] χνω φέξογτχι φύσει. Ό. ι.

στω'ιχαϊ — δςχστι/.χ] στοίχοι ( Γβά Γιιρτα ω α πΐ3Π. ΓβΟ. )

τχ μεν των στοιχείων ε'ινχι δρχστιχχ. Ό. I. των μεν στοι

χείων χλλχ, Ιοοο των στοιχείων τχ μεν. Μ. I. Μοχ χέρα.

και τα πϋρ. Ιάεηϊ. Απίϊοι. άβ μεηβΓΛί. βΐ οοΓΓίιρί. II, 2.

στοιχείχ βρρβΠαι ποιητιχχ βΐ πχ$-ήτιχχ\ Γεύ βΐίο ΓβηΓα.

χριστατελης δε] ΑιίΓιοΙ. εΐβ πιυικίο 03ρ. 2. ϋβ ΟΟβΙο

II, 3· ΕβίΙβΓη βχ ΑΓΪήοιβΙβ Γβίριι ϋίο^· Ι<βεΓΐ. ρ· 176·

Ρΐαι



ΠΕΡΙ ΦΤΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤ. 165

 

το α,'βέαιον αχι χυκλοφοριχον , μη βουλόμενος τον ούοχνον

«κ των τεσσχοων στοιχείων "γεγενησ^χι " 'κυκλοφορ/κο'ν δέ

λέγε/ το πέμπτον σωμχ, οτι έν κυ'κλω πεοί την ^ην ψε-

ξδτχι' του Πλχτωνος διχζξηϋην φχσχ.οντος, εκ πυοος χχι

γης χύτον σ'ονεατχνχι . λέγει δέ ούτως * „ σω^ατοε/δές κα/ 73

,,ίβίίτον, απτόν τε δεΓ το γενόμενον είνχι, χωρίς δε ίτυρος

„ ουδέν αν 7Γ0τε ο'ρατον ^ένο/το. ουδέ χπτον ανευ τίνος στε-

,,ρεου' στεοεάν δέ, ου'κ «νευ γης ' °$ίν τυρός κα<

„ το του τταντός βΊΐνεβτάν»/ σώα* ό Θεος αρχόμενος εποι'ει.

,,δΰο δέ («όνα χχλώς <τυνίστχσ9χι τρίτον χωρίς, οϋ δυνατο'ν'

,,&εσμον γχρ ίν ^£'~ χμφοϊν «ηιναγωγον γ/νεο-θύΜ"

V Α Κ. Ι,ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΪ,

Ρ1ϋϊ3ΓθΗ. Τ. II. ρ. 878· Β· Ηίο ϊηοίρίι Ηβι-ΐ 3· οβρ. 4·

ΰοηο. ϋθ ηόΐίαι-β οοείϊ, ηυαά ποη Γι ι εχ ςυβίϋοτ εΐε-

ιηεηΐί$ , Γεοαηείιιιτι ΑηΓίοίεΙεπι. Ει Ρΐβιοηϊβ οΐιχβ \Α

ορίηϊο ΓβΓβΠιΐΓ, ει ΑροΙΙιηβπί : ιιΐϋ ίαη^βιη ρεΓ ερίΐο-

§ιιπι οΓιεηοΙίί, ηροεΙΓατίο εΓΓε ψιβίποΓ είειηεηο.

κυκλοφοξικον έε] και α\) ϊηίίίο 3ΐ)(ϋι Α. 3·

ττεξϊ την γην φέρεται] πεξιχγων κείται. 5 ίο. Ηβικϊ οΐιιΐιίβ

νοίυίΐ, πεξίαίγαν κινείται. Τ). I. περί αντο φέρεται.

Α. ι. πεξϊ αιίτο φέρεται. Α. 3· πεξι αϋτσν κε/τα». Α. 2.

πεξί. αυτόν φέρεται. Μ. I. φαοιΐ οίιουΐβη ο'ΐΓθΐιιη§γΓ3-

ίϊοηβ οοβνβΒΙοΓ. Οοη. 0_αο<1 ΐρΓαηι ίη οίτουίαιη οϊγ-

οπηιΓθΓβίαΓ. νβίΐΐ.

σννεστζνχ.ι'] συνεσταναι. δίο βΐ ϊηΓεπιΐδ. Ό. I. Αντον τε-

ΓβΠϋΓ ιιά οΰξανον.

λέγει ·γοίς όντως χ. τ. λ.Ί λέγε» δέ οντιας· σωματοειδες δέ

και όξατόν. Ό. I. Α. 2. δέ, Ιοοογά^, βΐΐβιη Α. I. ούτος

ΙηβΙίβΕ Μ. ι. Επίχτι. νβΠ. Αρικί ΡΙηΙοποιπ ϊη Τίιηβεο

ρ. 477- είτε3 Ηηεπι οΛ: σωματοειδές δη. Α. 3· βχΗϊΙιεί:

σωματοειδές δέ το — τ» '/ινομενον.

το1 γεν^μϊνβν] το γινο'μενον. Ο. Ι. Α. Γ. 1, Μοχ Ιοοο χω^ις

δέ, Ρ)31ο ΙιβΙ^εΙ, χω^ισθέν δε τε 7Γΐ/ξο'ς.

το τοϋ 7ταντο'ς] το βΐιβή. Μ. I.

συνεστα'να» — έποιει] ΡΙβΙο ΐΐα: οΐρχόμενον συνεσταναι σώμα

ό 5εο'ς έποίει. Ιάαχπ ιηοχ (ΙιιβΙοιτι ΙιαΙιεί μόνω, Ιοεο μονά,

οηιϊΓΓο καλώς, νβΐΐβ : ηυβιτι ο\) τειτι ιηιιη(]ιιιη ρΓίίεεΓε

ηιοΐίβηβ ίίρυε, ΙΘΓΓ3ΓΠ ρπιππηι ί<ιηείηηιιε ϊιιη^βΐϊβΐ-

6ισμον γα'ξ ε'ν μέσω] δεσμον γαξ έμμεσα, δίο. 0. I. έεσ^ος

γοίξ εν μέσι·>. Οχ. ΡοΛ ώ'ε75 βΗοΓιΙ τίνα ΡΙηίο.

συναγωγών γινεσ^αι] συναγωγον γ/νεσ3·α<. ϋ. I. Α·1·2·3·

*<3
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„ δεσμών δε κάλλιστος , ος αν εαυτόν τε χαι τά ί-υνοούμενχ

,,εν ποίη οτι μάλιστα"" τούτο 9Τεφυκεν αναλογία καλ-

λ/<ττα «!Γ0Τίλε/ν' δεσμον λέγων, τχ μέσα δύο στοιχεία, ες

αναλογίας ε'ιλημμενα της πςος§η&είσης . οι δέ τα των Εβραίων

πρεσβεύοντες διχφέοοντχι περί του ουρανού και της γης. οι

μεν γαρ άλλοι σχεδόν πάντες , ε| ουδεμίας προύποαειμένης

νλης φάσαουσι γεγενησ$αι τον ούοχνον καΐ την γην, επειδή

'Μ.ωϋσης φησιν ' έν άρχη εποίησεν 6 -θεός τον ούξχνον και

την γην' Άπολινάριος δε εκ της αβύσσου πεποιηαέναι τον

Θεον τον οϋοχνον και την γην βούλεται' της γαρ άβυσσο»

ΪΑΚ, Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΠν.

δεσμός δέ κάλλιστος χ. τ. λ.] δεσμών δε κάλλιστος (εχ οογ-

ΓβοΙ. Γβο. , 3Π163, ΟΓβϋο, δεσμο'ν — κάλλιστοι») β τξίτος,

αυτόν τε και τχ ξιινδεδεμενα οτι μάλιστα εν ποιεί, τοϊτο δέ

πίφ. άνχλ. καλώς ως μάλιστα, άποτελεϊν, Ό. I. δεσμών δέ

κάλλιστος , ος Ιαυτβ'ν τε καϊ τ^ ίιινΰούμενα ο'τι μάλιστα, εν

■ποίρΓ. τοί/το δέ ·7Τε<ί>. άνχλογίχν κ. τ. λ. Α. I. 5ίε, οιηίΓ-

ίΪ5 εν ποιη οτι μάλιστα.. Α. 5. δεσμών δέ καλλίστος τρίτος ,

ος αν — ςι/νο, οτι μάλιστα εν 7Γοιε/. τούτο κ. τ. Α. Α; 5.

Αροι3 ΡΙβΙοηειη βή: δεσμών δε ο κάλλιστος, ος άν αυτόν

και τχ ζυνδούμενχ οτι μάλιστα, εν ποιη. νβΐΐα: δεεί νϊη-

οηίοπιιτι \ά αΆ αρίίΓΙϊπιυιπ αΐηυβ ριιΙοΙιεΓΠπιιιπι.

πέφυχεν α'ναλογ/α] ΕΗβΙ>θ(1ίιι$ πέφυχε τεΑάλάιΐ, ηαία

ςυοά ςοοίΐβιτιιιιοιίο οΙιΓοπιυιη βίϊ. ΕγΙκογ Οχοηϊεηίι$

^ΟΓΓεχϊΐ, ροίβΓί'ί. ΤΙεφυχε ιηυΐίοπεϊ θΓε, /οίε(, ροίβ/>,

αρίαηι ?[{ , ρτορνΐβ, α ηαίιίΓα , α ηαίίνίίαίκ.

κάλλιστα. α'ττοτελεΓν] μάλιστα άποτελεϊν. Α. 2.

τα μέσα δυο] τα' μέσα., ίττεώάν τά μέσα δυ'ο. Α. 2,

εξ αναλογίας] μετά αναλογίας. Ο. I.

βί μεν γαρ άλλοι σχεδόν] Ιια. 3 τεο. ΟΌΓΓεεΕ. ΑπΙοβ : άλλοι

μεν γα§ σχεδο'ν. ϋ. ι, Ρααΐΐο ροβ : φάσχουσι γενέσθαι.

Α. 3. (

το'ν ου'^ανον και ην ^ν] ΗΪ5 0<3ίΙπη Ι : επειδή μωσης φησιν ·

εν α'οχν] εποίησεν ό &εός τον οϋ^ανο'ν και την γί)ν. Ο. ι. Α.

2. 3· δϊε» Γβι] μωϊσης. Α. ι. Ιια ηοοςαε Οχ, βχ Μ58.

ΓεΓάΐιιϊϊ , ΓεοΙ : επεΐ μίανσης — έποίησε &εος κ. τ. λ. επειδή

μωσης εφη· εν κρχη έποίησεν 6 3τος τον ουρανόν και την γην.

Μ. ι. Η3ΐ)οη[ ειΐ3αι Ιιβεο Οοηο βι νβίΐβ. 5βά Ηίο ϊπ

ρππεϊρίο ίιαίιεί: Ναιη Μογ/?ε ιηηηίΐ. ΕχείοΙεΓ3ηΙ οΙ>

άορίβχ γην· Ν3ΐη βι ΕΠεΙ^οάϊαβ ΐίαΐ^βΐ ίη νβΓίϊοηβ.
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ι

ΙΛωϋσης ουκ εμνημόνευσεν εν τη γενέσει του κόσμου, ώ<

η/ενομένης ' 4ν δέ τω Ίωβ ε'ι'ρητχι ' 6 ποιήσχς την αβυσσον '

εκ, ταύτης ουν , ως εξ υλης , βούλεται τα <*λλ« πάντα ·γε- '

γενησ&αι ' ού μην άγένητον , «λλα γενητην αυτήν είναι , προ

πχντων των σωματικών προκχταβεβλημένην ύπο του δημι

ουργού προς την των άλλων ΰπόστασιν ' δηλοΐ δϊ και του-

νομα της αβύσσου το της υλης άπειρον, άλλοι τούτο μεν,

οπως «ν ε%οι , ούδ&ν διαφέρει . και ούτω γαρ σαντων ο

$εος -Β-εος και δημιουργός δείκνυται, και έζ ουκ όντων πε- γι

ποιηκως τ» πάντα, προς δε τους εν μόνον λέγοντας είναι

«·το<%ϊΓον, η το πυρ, η τον αέρα·, η το ύδωρ, αρκέσει τ»

ΤΑΚ. I. Ε ε Τ. Ε Τ Α Ν 1 Μ Α ϋ Τ.

μύσης, νίΐίοΓβ] μωσης. Ό. I. μωϋσης. Α. ι. Οχ. Ραυίΐο

3ηΐβ σ?3 Ιοοο ",-οΙξ. Οοη. ΥβίΟ.

«ί 'γε~{ΐνημένης'] ως γινομένης. Ό. I. Α. I. 2. 3· βΐηίίαβ.

Οοη. ναΐΐ. Οοηήηηο να.11α : ίϊαι ίιι 1οΙ> /εαιηάο άίοα·

ίίίΓ.,

τα ά'λλα] τ'άλλα. δϊθ. δβ(1 6Χ ΟΟΓΓβΟΙ. ΓβΟ. βΓΐ ΟΙΓΟΟίη-

Ηβχηί. ϋ. ι.

αγέννητον — χύτην"] χγϊνητον , α'λλα γενητψ χυτην εϊνχ.1. Α.

ι. 2. α'γεν^τον ΙιαΙιβΕ βιϊαιη Ό. ι. Α. 3· ϋεϊηοβρϊ ναΐιϊβ

30βπ-3ΐ 3 βι-αεοο νβΙΙα.

χύτην προ πχντων τών] την 61 των αηεΓί. Α. 3.

των σωματικών] των σωμάτων. Ό. I. οοτροΓα. Υβΐΐ.

ττ^οκΛΤαδΓβλ!]αεν>]ν κ. τ. λ.] προχχτχβίβληχίνχι ταίτην φη-

σϊν τον δημιουργόν. Μ- I.

ι/ΤΓΟ τον δημιουργού κ. τ. λ. ] νπο τοϋ θΐοϋ βοιίλίται 7τςος τΐ]ν

των. Α. 2. ΡΓοχίιηα οοπτηρία ίϊιηΐ αψυά Οοη.

και τοννομα] και τό όνομα. Ε), ι. ΡαυΙΙο αηίβ ιηβΗιτι 5>)λο~ν,

Ιοοο δ>]λοϊ. δαπι βηϊιη νει:1>α ΑροΙϊη3ΓΪϊ , υΐ αιΊ>ϊΐΐΌΓ,

ηοπ Νβιηβΐΐϊ.

οπω; αν εχαι ] οττω; αν τχν]. ϋ. ι. Α. 2.

&ιχφέ"ςοι ■ και γα'ξ κ. τ. λ.Ί διαφέρει* και οντω; γαξ ττάντων

ό-θίο'ς θεο; κα,ΐ ό>)μιονξγο'ς. 1). ι. και οί'τω γοίξ ττάντων

βχηίηβηΐ εΐϊαιη Α. ι. 2. Διαφέρει Ηαίιεί βΐΐ3ΐη Α. 3·

ΑΙιεΓϋΐη θίος και οηήΐΐιιηΐ Οοη. Υβΐ).

και ίξ ονκ όντων] καΐ βΙιεΛ. Ό. ι. νβ]1. Μοχ, λέγοντας

Ει'ναι τό ο-τοιχίϊον. ϋ. χ. Α. 2. ϋειηίΐβ, αξχέσειε· Ο. I.

ΡοΓι στοιχίΤον 3(1<1Ίΐ; γ^ν, Οοη. 8ε<1 ηοη ορα« εΛ· Ναηι

ϊπΓβΓΪϋκ ηιβηιοιαίιιι· Γοΐυπι αψιά, αά> βί ίβηϊι.

ί 4



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

πχξά ΊηπΌκξχτουζ εϊρημενχ' „ εί εν ό άνθρωπο;, ουδε'-

,,ττοτε «ν ϊίλγρίν* οιίδε γαρ «ν >ιν, υφ' ού αλγ^οΐ/εν , εν

„ ων " βι δε κα/ *ιλγεεν , εν «ν ην το Ίώμενον . 8εΐ γοίο το

„ μέλλον χλγεϊν, εν μεταβολή γενέσθαι μετ' χίσ-δήσεως"

,,ε'ι 8ε εν μόνον ην τό στοιγβΐον , ουκ ην, εις ο μεταβλη-

,,·&είη" μη τςεπόμενον 8ε, αλλά μενον έφ' εαυτού, ουκ αν

,,'ηλγησεν, εί και αίσ&ητόν ην" ανάγκη δε και το πάσχον

„ υπό τίνος πάσχειν ' εί 8ε μόνον εν ην το στο/χίΓον , ου'*

» : „ην αν ετέρα ποιότης πχοά την του ένος στοιχείου , ύψ'

,,ής επαθεν χν'το ζωον' εί 8ε μήτε μεταβλη&ηνχι , μήτε

,, παθείν η8ΰνχτο , πως αν ηλγησε ; * 8είξχς ουν τούτο αδύ

νατον , κατά συγχώρηση επάγει" εΐ 8ε και ί;λγεεν} εν αν

ΪΑί. I. Ε Ο Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋΤ.

ίΐ εν ην ο άνθρωπο;] ο αΙιβΓε. Α. I.

οΐ/έετοτε άν ήλγεεν] οϋ<5εποτε αν χλ^ησειεν. Οχ. Ρππιοπι ε-

ϊη ή'λγεεν εχ ΟοιτβοΙ. Ό. Ι< Εϋ |ιϊ« (1εΐηοβρ5. ΒΪ8

ηλγεσεν, Ηίο ει ραυίΐο ροίϊ. Α. 3· Μοχ, α'φ' ού, ]οοο

ιίφ' οί/. Μ. ι. βΐ ϊ(1βΓΠ πι οχ: ίΐ έε και >}λγεί*ν.

οϋ^έ γα£ άν ήν] άν βοεΛ. Α. 2. 3· ΑΙι οι/'£έ γαο 3.ά ηλγιεν

ι &άά\ΐΆ Γαηί η ιιιβη. γθο. οαιη βΙίηπΒ νβτ-ΐείβΐβ, ςιΐ3ΐτι

Ιιϊο ηο(3ντ. Ο. ι. δΐο εΓ£θ : ου<5εν γαο ι)ν νψ' ον κΧγησΐΐεν

εν ων. ίΐ 3ε και ί'λγίΐεν (Γβςΐ Γγϊΐ3ΐ)2ε ει ϊηΓοπρΙαιη γ).

ίν ών] έν όν. Α. ι. ϊ. Οοηΐίηυο εΐ οέ και — Ιώμενον οιαΐΐ-

ΪΪΙ να]].

ι»μενον] Ηϊο ι-ηιΤιΐδ 3 ιπ3η. Γβο. βϋΓϋΐπΓη : ΐ] πως αν ^λγίΐν,

'εϊ ίν ήν τό στοιχεΐον. ϋεϊηςίε μετχβλητ&ι, ]οοο μεταβλη

θεί». Μ. ι.

0|!κ αν )ϊλγ>]σεν] ονκ αν α'λγησειεν. Οχ.

πα'σχειν · εϊ δέ 3(ί ποιότης^ 3θΓυηΙ. Α. I. ΥβΙ],

η' δε μόνον εν] εν α])βΐί. Α. 2. 3.· Μοχ, άαβΐί τό, βτιΐβ

στοιχείον» βΐ τοΰ3 βηΐβ ενο'ς. Μ. I. βΐ οΐβιηοΐβ, 7Γαοοί τί^ς

τον ενος στοιχείου. Α. 2. Μοχ ροΓι ^ωον Άάάϊΐ Ϋδΐΐα:

βΓΓ«ηιΪ3ΐτι , «ΗπγΙ βΓΓβ.

ίΐ οέ μήτε μετ«.βλη$φκι ] μετά ϊηΓεΠυιη α τεο. ϋ. ι. Μοχ

εδΰνχ,το. Α. ι. 2.

επάγει· ει έέ και ^λγεεν] 5ίο, Γεί ΓνΙΙβΗββ ει ίη επα'γε»

ίηΓοΓΪρΐιαιη >;3 ε[ ρπιηιιηι ε ϊη ηλ-γεΕν εχ οΟΓτεοΙ. ϋ. ι.

"Ηλγ>]σεν Ιιΐ ο εχΐιϋιεί Α. 3· κατιχ σκγχω^σιν επάγει,

ν3ΐΐ3 ΓΟ^Ηίοϋΐ;: /α(βΓΪ οοβίί. Εί, το ιω'μίνον, ^«οβί ύίο/ο-

*·βιη ίηοαίΊαί. Αο Π Ιε^επί, το α'νιων. ΡΓΟχϊιηϋπι τό

ίώμενον ρτοιΤοϊ οιχιϊΠΐ.
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ην το Ιωμενον ' νυν οε ου'κ εστίν εν το Ίώμενον , αλλά ττολλά '

βυκ άρα εν ^ν ο' άνθρωπος . άλλα κα/' , ί£ ών αϋτοι τίει-

ρωντα/ το ί'ίιον έκαστος κχτασκευχζειν δόγμα, εν. τούτων

μάλιστα 5ί('κνυτ«< τέσσαρα οντα τά στοιχεί* . και γκφ Θα-

λης το ίίσωρ («όνον λέγων είναι στοιχειον, πειράται αε/κνυ'ε/ν

τά'λλα τρια υπο1 τούτου 7ιν*ι!/·ίν:ί · τ>?ν |"*ν ?*Ρ ΰττοστά-δ-ν.ιιν

αυτού γ/ν γινεσθαί ' το οέ Χεπτομεςίστεοον αέρα ' του δΐ

αέρος το λεπτομ^ξέστεςον πυρ. Άνχ^ιμένζ-,ς δέ *'έρα ^ο'νον

λέγων , κα< αϋτος ο'«ο/ως ττειρατα» δε/κνυνα/ , τα α.λλ«

στοιχεία «κ του αέρος αποτελούμενα ' Ήράκλε/τος δέ κα/

Ιπτασος, ο' μετχποντϊνος , το πυο λέγοντες, ταΓς αϋταϊς 75

ΪΑΚ. ΙΙΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

ίξ ων αυτοί] αν'τοι Γβ<3ο!ί(3>[ , βη^αΐϊ. νβΠ.

έ. οντα στοιχεία.] τέσσαρα οντα τα στοιχεία. Τ), ι. Λ. I.

Μ. ι. δίο, ϊβά τα στοιχ-'Γκ α ιμβπ. τβο. Α. 2. Μοχ,

θοίλν,ς. Ο. ι.

θαλης] [(Ικγπ ζΐβ Ιιοο τεΓεπ ΕυΓβΙί. Ρι-βερ. Εναης. ρ. 22. Β.

βΐ ρ. 747- Ο· 6Χ ΡΙοΐβΓοΙιο.

πείξχτχι δεικνύει» τ άλλα] πειαχτχι ίειχνϋνχι τχλλχ. $εά ύ

αη(ΰΛ, ηηηο ν, α ηοοεηΐιιχ ίη τά'λλα α ηιαη. τεο. ϋ. ι.

πειςχτχι δει-'-νΖνχι τχ αλλα. Λ. I. πεις. οεικνιίειν τα άλλα.

Α. 2. 7Τίί^ατ«.ι έεικνί/'ναι. Α. 3· Μοχ, ι5πον τούτοι/. Α. I.

ι. Ό. ι. Μ. ι.

υ7Γοστκ^μ>)ν] δ'ιο διοϊοϊ Γβ1ϊ(]ΐιοπιηι εΙεπιεπΙοπίΓη ύποο-τχ-

θ,α^ν 3ρρε)]3ΐ-υηΐ ΙβΓΓΒίτι. ϋίθ£τ. Εβέ'Γΐ. ρβ§· 2 ^4· νϊίΐβ

6ΓΪ3ΓΠ ΡϊΓοΙιεΓϋπι 3(1 ΡΙαι. ΡΙιββαΌηβπι ρ. 45 8· η°ΐ3 3 5·

τ<5 έε λεττομεξίε^τε^ον] αΰτοϋ 3<]<ϋΐ Α. I.

το λετττο/Λε^εϊτεξίον πυς~] τον λεπτομεξίεστε^ον το -7τν^ εϊνα<.

Μ. ι. ϋβ Αηβχΐπιεηβ νϊ<1. ΕαΓεΙ). ΡΓ3βρ3ΐ-. Εν3ΐι§. ρ. 2 2.

ϋ. ει ρ.;748· 0·

και χυτός ομοίως πειοχτχι ] και αιίτο'ς ττεί^ϋται ομοίως. Α. 2.

Μοχ ίε*5βν0ν<Η τ« άλλα. Α. ι. ΰ'εικνιίναι τχλλχ. 1\ιιγΓπ8

οίιοιιπιίίοχιιχ εχ οογγθοΙ. Ό. ι.

ηςχχ.λητος~] ·ήθχχλειτος. Α. I. 2. ^α'κλ^τος 61 βΧ ΟΟΓΓ. Γ».

Ό. ι.

ό μεταττοντι'νος ] (αεΓα-ττοντΐνος βχ οοιτ. , 3ηΙβ3 μεταττοντ/νο ς.

Ό. ι. μεταττοντινοΊ;. Α. 2. ΗΊρρ3Γθ1ιιι$ ΡοηΙιου$. Οοη.

Ηΐρρ3Γο1ηΐ5 Μείβροηίπινυ. ν*11. ΡΙυΙβΓοΙι. άβ ρΐβοϊϋ.

ρΗϋοΓορΙι. I, 3· ρ· 877· 61 ΕυΓβΙϊϊυβ ΡΓβερβτβΙ. Ενβησ.

ρ. 748· 63<1εηι 1ΐ3βο ΓβΓβΓβηΙββ, ΙΐΛοεηΐ: ^«'κλείτο; και

1, 5 Ί'ππχ
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τχΰταις χ,ποδείζεσι κέχρηντχι. εξ ων τοίνυν κ*/ ούτοι

φ*σ/» το πυρ είναι των άλλων στοιχείων γεννητιαον, και

των άλλων 6 μεν , το υδωρ , 6 δε , τον άέρα , εκ τούτων δεί-

ανυτχι , οτι πάντα τά στωνεϊχ] εις άλληλα μεταβάλλεται '

πάντων δε εις άλληλα τρεπομένων > ανάγκη, τχ πάντα

στοιχεία είναι, οπερ γαρ αν λάβης των τεσσάρων, εύρε&η-

σεται και τούτο ύψ' έτερου γινόμενον. το δέ σωμα της ψυ-

%/ΐς όργανον ύπάργ^ον , ταΐς -φυχικχϊς δυνχμεσι συνδιαιρεΐ-

ται . ταυταις γαρ πρό;$ορόν τε και έπιτηδειον κατεσκ.ε\ιχστχιί

προς το μηϋεμίχν αύτης δύναμη ύπό του σώματος έμποδίζε-

α$χι. έκαστη γαρ ■φυχιαη δυνάμει προς την ένέργειχν ίδια

μέρη του σώματος άποκεκληρωται , ώς προ'ίων 6 λόγος άπο-

V Α Κ. Ι.ΪΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΒΤ,

'/ππχσ.ος ο ιαεταττοντίνος. Αάάα ΑπΓίοΐ. ΜβίβρΙιγΓ. I,

Εγ§ο Ιοοο Ί'ππχρχος , οοιτεχϊ "ττπχσος. ϋε ΗϊρρίΓο νϊιΐβ

ΐνΐεπ3£[1ϋΓη 3(1 ϋϊο§. ίαέ'Π:. ρ. 3 87· 388· ει δβχι. ΕηιρΪΓ.

ρ. 135- 620. 684· «Κί. Ραβηο.

Τοΐς ανταϊς ται/ταίς] τχύτχις α\>β&. Ό. ι. ΡοτΓβ ΓοπρΓεΓβΙ

τούτοις, υι γθΓθγγρΙιιγ αά ΤΗαΙεΙβιπ βί Αιι&χΪΓηεηβιη.

Μοχ, και χύτοί φχσι. Ό. ι. 8ϊο ραυίΐο βηΐε: εξ βιν χυτοί

πειςνντχι. 5ε<1 Ηϊο αά ίόϊαια Ηβι·3ο1ϊΐαιια βί ΗϊρρδΓαπι

ρεπίπει.

το 7τι?£ είναι] τί πϋς ην, Μ. Ι

Ο μέν το νδωξ'] 6 μεν το πυς, ΓεοΙ α Γβο. ΓιιρΓ3 ΓοπρΙπιη

νδως. Α. ϊ. Ό μεν των αλλων βίΙΤ1ι&1ε8, ό 0ί3 Αηα-

χμηβηεδ.

ΐίνχγχη στοιχείχ τα. πάντα είναι] α'ναγχ;) πχντα. σταιχεϊχ είναι.

ΐ). ι. χνχ','χη τα τταν-α στοιχεία ε»ναί. Α. ι. Μοχ, οπές

αν λαβ/ς. Ό. I. Α. 2. Μοχ ροΛ τεσσάρων, βόΐιϋι στοι-

χ,ίι'ων. Μ. I.

«ψ έτε^υ γινο'ιιενον ] Ηϊο, οιιπΓίϊί Γε1ϊ(]ΐ>Ϊ5 3(1 βηεηι ββρί-

ΙΪ5, ΐεητήηΒί: εαριιΐ. Οοηΐϊηυο αυΐεαι Γυοίαη^ΐι ΐ η<3ϊ-

οειη 03ρΊΐΪ8 Γεχίΐ , &ο8<ραβ ηυιτιεΓΟ Ι3ΐηεη. Ό. ι. Αά

οβριιι ιΐε εΐεηιεηΐϊδ Ιιειεο οβπβ ηοη ρεηίηεηΐ. Ηβΐιβηΐ

3υ(βητι Γρβείειη ρΓΒεΓβΐίοηϊϊ, ρεπϊπεηιίχ αά ορρυΐ ρτο-

χΐπιοιη. Αριΐίΐ Οοη. Ηϊε ίηοΐρΊι ΙϊΙίεΓ 4· νίτϊΐιοί

Γεα ροΐεΓΐ3Πΐ)υ« βηϊιιιβ.ε. οβρ. ι. ϋε (^αίη^υε ΓεηΓοΓΪϊί

βί ύεΗηίιίοηε ΓβηΓα8,

ίχίστ·/\ '/χς ψυχικί·] (κάστρ γβ«3ν ι\ηιχιχν\. Α. ι. Νοη πιαίε.

ίν.άστ-/\ ούν -ψν/χικί). Α. 2. εχχστ·ή -,'οΖν ψυχική δύνχμις

πξός. Α. 5· Μοχ έπίδει'ζει5 Ιοοο α'7τοόε/ξ{<. Α. 2. ώε/ϊ;εί

ΙίβοεΕ Α. 3· ΙηΛίοαΙ>ί(. Οοη. Ο/απάεΐ. ΥαΙΙ.
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δείξει, η μεν ·γάς ψυχη τχζιν έπίγει τεγγίτου' το 5έ

αωμχ οργάνου ' υλη οέ έστι , πες! χ ή πςα,ξις ' το βϊ απο

τέλεσμα, τ, πςχξις χυτή. (οίον·, ώς υλη μεν υπόκειται *\

. γυνή ' πεςι ταύτην γαρ ή πςχξις ' ή δε πςαζις , μοιγ/ίχ υ»

πορνεία, η γάμος.) διαιρούνται δε χί ψυχικά! δυνάμει; εις

τε το φανταστικον και διχνοΥ,τικον και μνημονευτικόν.

ΚΕΦ. ς.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ.

^ί^νταοτ/κον μεν ουν εστι δΰνχμις τ^;ς χλόγου ψυχ^ς διχ

των χίσ&ητϊςίων ενεργούσα ' φανταστον , το τ>) φχντα-

σίχ> ΰποπίπτον, ως α'ισ-σήσει αίσ$ητόν' φαντασία δε εστ/

πά§ος της αλόγου $υγ*ς υπό φανταστού τίνος γινόμενον'

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΛΝΙΜΑΟΤ.

το ό*έ αποτέλεσμα η ττρ^ξις] βΙιΓϋηΙ. Α. τ. ναΐ]. νϊοίπΛ,

3& οίον ως νλ-ή 3<} -γάμος, (3ΠΓ|Π3Π3 ΧΠ0ρί3 , Γτιβίϊπι ΟΓηΪΕ·

ΐβΓβ. δβΓνβί Ι3πιβη οιΪ3ΐη Οοη. ει να]]. ΡοΛ πβρο νβ-

το Οοηο Ιτβίίιη ΐταηΓιΐ 3<ί ρ. γ6. νρτΙ>3 : εστι δι" αΐσ^ητή-

ξΐχψεν πέντε. ' Ηαβο νοΓο, ψιιβ Ιιίο οηιϊίΐϊι, αε!ιϊϊϊ ρ.

9ΐ. βηΐΘ οαρ. 12. Αρπα1 ΕΙΙεΒο^ίυιη 1. I. εΠ: ηιίΒεαΙβηι

οβΓοαηιβδ, ηυοιΐ νοοαίιυίαπι οίον νεάΉίάϊϊ ηαειηαώηο-

(Ιιιιη, Ιοοο νείαίί, βχβιηρίί οαυί/'α Οίο.

πεξι ταύτψ 7^ξ>] ταύτα γαρ. Μ. I.

θ3ρ. 6. -!ΓΓ^2 τοϊι φανταστικοί!] Ιΐα Α. ι. βΐ Α. ϊ. δβιΐ Ιιίο

3 1173η. τεο. Μ. ι. Ιοοο χ-ϊφ. γ. ΙιίΙιεί: λόγος ε. Ό. ι. τεΓΟ

113: ττΐξΐ των ψ^χ,ίκων ΟυνχμΓκιν , του φανταστικοί 3 τοϋ

έιανοητικον και τον μνήμονεντίΥ.οΰ . ιτεξί το2 φανταστικοί.

ΚοΓργΙ βαΐβιη Ιιβεο 3ά οβρυΐ; ςυϊηΐιιιη. ΟογΙθ ηιιιηβηιβ

οαρίιίϊ βΙιβΓε. ΟοηΓβΓ Ηαηο Ιοουαι οαπ» Ιο. ρ. ΐ£3· Β·

νβΠα: ϋβ ϊιιιβσϊπΒΓΪο. Οβρ. 6.

άλογου ψι^ς] ΪΓΓβιϊοηβΙϊδ ραΓίί$ 3ηϊιτΐ3β, εί /εη/ιιι

άίάίΐΙΓ, ρβΓ /βη/ΐΐ! 0ΟΓ}ίΟΓ€05 3^8115. Οοη. ΪΓΓ31Ϊ0Π3!Ϊ5

&ιιϊπιαβ νϊϊ ΓβΓβ ρβΓ /επ/ΐίΐ 0Χ6Γ0εη8. Ρβιιΐΐο ροΛ, ο'-

ίνεξγοϋσα. Μ. I.

φανταστον αί] 5ίο 6Χ ΓβΓιΐΓβ. Αηΐεα φανταστικό-*/. Ό. I.

ηΐ( αίσϊ>]σει αϊσϋηταν ] ως αίσΆησις και αί(τ5ΐ]τον. Α. ι. ίί^οί

/εη/αί ε{ [εηβόϋβ, ΥαΙΙ. Οοηο Ηςί^ίΐ: ΕΙ νι/αί υίβοίΐε.
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76 φίντχομχ 5έ πχ$ος δ;ακενον ε'ν τοις χλόγοις της "φνγ^ς

μέζίσιν χτγ' ούτινος φανταστού ^ινομενον. οϊ στωικοί

τίσαχ^κ τχυτχ φχοι, φχντχαίχν , φχντχστον, φχντχατι-

κόν, φχντχσμχ' φχντχσίχν μεν λέγοντες, το ττα·&ο? τ>;ς

ψυχ^ί το ενδεικνύ^ενον αυτό τε κα/ τό νείΓοιη'ΛΟς φχντχ-

στόν. οταν γαρ λευκό» ιοωμεν, έγγινετχί τι πά$ος τι) ψυχΐ^

έκ της λήψεως αυτού, ως γβίο έν τοις χίσ^ητηζιίοις έγνί-

V Α Κ.. ΙΕΙΤ. Ε Τ Α Κ 1 Μ Α Ο Τ.

ψιιχϊ)ς μίξίσιν ύττ' βυβίνόί] χττ ]οοο ΰττ'. Ο. ι. Α. I. 2. 3·

[ίέςεσίν 3 τεο. 3 ο! (Γι Ι ιι τη. Α. 2. ΟππΙιϊΐ Ηοο νοεαοαίαπι.

Άί. ι. Μοχ, γ«»θ(χίνον. Α. 3. εΐ, στωικοί εΐ φασ^ Γβ(1 ω

61 Χ ΘΧ ΟΟΓΓβΟΓ. Ο. I.

φχντχσίχ, φκντκστον ] φχντχσίχν , φχντχστόν. Ό. I. Α. I.

2 3 ν»11.

το ενβεικνήχενον αυτο',τϊ κκί το] το'ν ενοε;κ. εν εαν/τω και

το'. Ο. ι. Μ. I. το εν έκντω ενδεικ. καί το'. Α. 1.3. 5ϊο,

Γβά εαιιτω βχ οογγ. , 3Π163 ΘΓ31 χΰτω. Ει πιοχ πεποιηχως.

Α. 2. ΑπϊηίΒβ ρβΓίΙοηβΓΠ ίηΐΓα /β ά?ηιοη/(Γα(αιη ηααβ-

ηαβ ϊιιτα^ίηα(ιιιη ρ£βαίαί. V» II. ηιιαβ (αηϊιπί ρβΠΐο ) ία

ί/}/α ιποη/ίΓα(αΓ (ίίε οογγεχϊ , Ιοοο ιποΓα(ιΐΓ. ίβζϊι βα-

ίβΐη, εν αυτί].) βί /αοίί ίιπα^ίηαΒίΙβ. Οοη. Αρυοί ΡΙηΙ-

3γο1ι. <1β ρΐαοϊι. ρΙιίΙοΓορΙι. IV, 12. α,ιιϊ «380 ΟΐΓ^ίίρρΟ

Ιηοα'ιΐ, εΛ ςιιϊςίβιτι εαΐ/τω, β[ ϊη ΟοεΙ. ΜοΓα,. εν χύτω,

Γβά ηϊΗϊΙ ιπαΐο. Νβγπ ϊβϊείθίτι πιοχ εΓι : διίχιηισιν ίχντην

κκς το πεττοι^κο'ς αι/Γ>)'ν. Εγ§ο Ιιϊο χΰτο βοοϊρίιιΐΓ ρτο

εαυτό*, βΐ ενοείκνΰμενον εΛ Μβεϋυιη. ΝΊΙιϊΙο ιχπηαχ 13-

ιηεη ΡβΓίϊνε βοοϊρϊ ροιεΓΐ: Α//βο(ίοη«ιη ιηεηίΐ! ίρ/ίηη,

ηιια« ιηοη/(ι·α(ΐίΓ , ο^βΗιικ , ηπηπ'ΐιιη , ιηεηΐϊ. 8βά

ρπαχ κΐ3§ΐ8 ρι-ουο. Έν ίκυτω 3{1 ηϊηϊΙ βΙίυεΙ ΓβίεΓΓΪ

ροίεΓι, <]ΐΐ3ΐιι 3.ά ττχ^ος, ηυοίΐ πβιτιο Γδοΐΐε ρΓθΙ)3ΐ3ΐι.

έΙΐΓ νίιρριιδ Γεοιιηο!αιη α1ΐο8 φχντχσίχν (ΙβΗππΐ, τϋττωσ<ν

εν τη ψυχν). νϊά. ϋϊο§. ΙδέΊΐ. ρ. 255" βΐΐβιη βΛ

αρκεί ΡΗΊΙοηβιη ρ. 234· Α.

και το 7τε7Γθ»]κος φχντχστον ] ί. β. και το φανταστον το 7τε-

ποι^κο1; το -πχ5ος, -ή^ονν την φχντχσίχν.

οτχν ^χξ λεκκον] οε3 Ιοοο γαξ. Α. 2. Μοχ, εγγιγνεται.

ΡΓΪαϊ γ. βχ οοιτβοΐ. Ό. ι. βΐ, της ψι/χί]ς, Ιοοο τ») ψΐ'χίΐ.

Μ. I. Έκ τ^ς λήψεως αϋτοϋ, ϊ<1 εΓι, ε'κ τϊϊς ο'ξκσεως τοϋ

λενκον. ΡβϋΙΙο ροΓΐ : ως ό'ταν χίσΆχνητχι, ουτω. Α. 3·

Μοχ, ε<κο'να.ς "(χξ εν αυτ^. Ιοίειη.

ε'ν τοϊς χίσΒητ-ήξίοις] ίη [εη/ώια. Μοχ ιοίειη : ίη-ια^ϊ-

ηαϋίοηειη βΙήο\βη$ /εηβύίΐβιη. ίε§ίΐ 6Γ§ο χίσδητην. Μβ)θ.

Μοχ,
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νεται πά§ος, 'όταν α'ισ&άνηται' ουΤω και ίν τη "ψυχή,

οταν εννοήση. εικόνα γαρ εν εαυτή δέχεται του νοητού .

φανταατον δε , το πεποιηκος την φαντασίαν α'ισ%ητον , οίον

το λευκον και παν ο,τι δύναται κινεΐν την φυχην' φαντχ-

στιχον ίέ, τον διάκενον διελκυσμον ανεν φανταστού ' φάν

τασμα δε, ω έφελχόμε$α κατά τον φχντχστικον διάκενον

έλχυσμον, ως επί των μεμνηνότων χα! μελαγγολωντων . η

δέ διαφωνία τούτοις περί την ίναλλαγην μονην γέγονε των

ονομάτων . όργανα δε αΰτου αί πρόσθιοι του εγκεφάλου

κοιλίαι , και το 4ν αύταΐς φυχικον πνεύμα , και τα έζ αΰτων

νεύρα , τα διάβροχα τω -φυχικω πνεΰματι , και η κατασκευή ,

V Α Κ. ΙΕΟΤ, Ε Τ Α Ν I Μ Λ Π V.

Μοχ, Ιοοο τη ψνχη, οταν3 Μ. ι. ΙιβΙαβΙ: ίν τα'ς της

ψυχής δυνοίμισιν 3 ό'ταν αύτη ψυχή· ΙεΙεπΊ ρβυΐΐο ροΓ[,

Ιοοο φανταστον έέ τον3 ΙΐΒοεί: πεποίηκως οέ την φκντασι'αν

ι φανταστο'ν.

•ιόν τ» λΐνχον και τταν ό'τ< έΰναται] οίον τό λευκώ/, και 7τά*ν ο

ίι/ναται. Ο. ι. Α. 3· °'ον *"ί λϊυκόν και παν ί'3τ» έυ'ναται.

Α. ι. δίο, Γεά ο δύναται. Α. 2. ϋΐ αίοιιαι αΐίηιιοίΐ βΐ

Ργογ/ιιι οηαηθ. νβΐΐ.

ίια'κενον ίΐίλκυσ^ο'ν άνευ φανταστοί/] £<ακε/μενον3 Ιοοο έια'κε-

νον3 Γβα! ϊη ΓΠ3Γ§. γξ. διάκενον. Α. 2. φανταστικοί, Ιοοο

φανταστοί;, ΓεεΙ αηΐε ανειι οίααβ αυ£ ΙΓβϊ ΙίΐιβΓββ εΐείεϋββ.

Κοπετού. Ό. ι. Αρηςί ΡΙπιηγοΗ. 1. I. βΓι ελκι/σμο'ς.

ά ίφβλκο'με^α κατά το] ώ εφέ"λκομεν κατά το. Ό. ι. ο'ς

εφίλκο'^Ενον τον κατά το'. Α I. ο (^βχ οοιτεοί. ως.) εφελ-

κο'ί,ιενον κατά το'. Α. 2. ο' εφελκομεν ϊη ΓΠ3Γ^. ΑηΙ. διό

ϊη Ιεχίυ. Μ. ι. Α. 3· Αριιά ΡΙοΙβιοΙι. εφ' ο έλκο';.ιε$α

κατά το'ν. Ηαϊο ηοη άϊΓΙΐιηϊΙβ εΓ(, ώ εφελκόμεθα. Οοηο:

ΡΗαηΙβΓιΐίΒ Βΐιΐβπι , ναπαιη 61 ϊηαηβιη οοηοβρίίοηεηι,

€]ϋ3ΐΏ ρβΓ ΐσΐ3§ϊη3ΐϊοηβπι 1ΐ3αππιιΐ8. ν3ΐΐ3 : Ιηια§ο είΊ

νείαΐ 3ΐ?Γ(Γ30ΐϋΓη ρβΓ ΪΓη3§ϊη3ΓΪϋΐιι ϊηαηϊί 311γ3οπο.

(αείΛ»)νο'των ] υΐ ΟτεΓιε* ίη ΐΓ3§οβ(1Ϊ3. νϊά. ΡΙοϊβγοΙι. 1. 1.

Μοχ, (ΛελαγχολοΛτων. Α. 3·

η οέ έιαφων/α] β^εΓί. Α. 2. ΡΓΟχΐιπυηι τούτοις, ψιοά

ν3ΐΐ3 ΟΠΊΪΐΐίϋ, ΓεΓθΓΐϋΓ 3(1 8ΐθίθ05.

οςγανα αυτοϊ] αύτοϋ &ά ηϊΗϋ βΐίυιΐ τείεΓΓΐ ροΐεΛ, ηυβιη

αοΐ φανταστικον ΐη ρΓΐηοΐρΐο ΟΒρϊιίϊ. δβ(1 ία" Γβηβ ηίηιί$

ΓβητιοΙαιη.

και τί εν χύταϊς ψνχικο'ν] κύταΊς, Ιοοο α^ταΐς. Ό. I.

τ« ε'ζ αϋτοΰ νεΐί§α] τά εξ αΰτων νεϋξα. Α. ι. 2. 3· Αιίτου ηιιΐ-

1ο
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των χϊσ&ητηζίων . 'έστι χισ^ητήςιχ μεν πέντε" χία^ηβις

ίδ μι», ή ■φυχιγ.η, η γνωςίζουσχ 5ι« των χΐσ&ητηοίων τχ

ίν αντοϊς γινομενχ 7τα$η '■ και τω μεν γεωδεστχτω αχϊ

σωμχτικωτχτω των αίσ&ητη-ξίων , οττερ εστίν η »φη, της

γεώδους φάσεως χίσ$χνετχι" τω §έ χι>^οει§εστχτω , οπέρ

εστίν η οφις, των αύγοειοων' ώςκχί τω χεξοειοεϊ των τοο

V Α IV. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΛΝΙΜΑΒν.

]ο πιοάΌ Γβηυηι. Νεο βηίαι αά πνεύμα, [βά αά κοιλία»

ΓβΓβΓβηεΙϋΓη. ϋΐοαπηιιβ Ιαπιβη ίβ»η ροΓΙΐι , Π ΓβίεΓβ-

ΙιΐΓ 3(1 εγκέφαλος, Οοηο ίια: βΐ Ηοπιαι Βηΐιηβΐϊί ΓρίΓΪ-

ΙΜ5 εΐ ηεΓνϊ 3 ο εοϋβπι Γοιί βΐηυβ βρια ΓβηΓοποηιιη εοπι-

ρ3§β8. Οείεπιιη ροΓι Ιιαέο Οοηβ Γιαιϊ/η ΐΓβηίϊι αά! ρ3§.

91. ε&ρ· 12. Τον μεν οΟν φανταστικοί. Αίαπε Ϊ13 ίβηβ

1)επε Ιιββο οοηβετεπί. ν&1]3 : Ει πετνΐ εχ ίρβι αηίιη&ϋ

Γρχηΐϋ Ιιιιαιεοΐί. Ροίϊ Ιιαεο βρύα1 ναΐίαπι ηυαεάβπι εχ-

εϊαΐεπιηΐ.

αίο·θί]τ>ίξία ε.] α.ι<τ5ητηξΐκ. μίν πέντε. ϋ. ι. Α. 2. 3· Μοχ,

μι'χ η ψυχιχ-ή -γνωξ. Ό. χ. Α. 2. 3· Μ. I. Μοχ οαιίΐήΐ

οπε^ εστίν, βηιε >} α'φ>]'. Μ. I. 30 εΐεΐπάε, της έε γεωαονς

φύσεως. Α. 2. δεηίΊΐδ νεΓΟ υηυ$ οιηηϊπιη , ψιϊ — οο§-

ηοίεϊι. Οοηο. νβΠα Ηϊχ ρι·οι\Γιΐ5 οβτει.

τω οέ αυγοειώεστα'τω ] Οοηο: ίη ωοειαε/α νβΓΟ βΐ οπιπΐαπι

/ οΙβηΓΠπιο νϊί'α ωοειΦεα. Εγ§ο 3η1β αι/γοεκ$εστατω αΥιαά

εΜ3ΐη νοοϊΐιιιίαιη ϊηνβηίΐ, υιϊ 3ΠΙε» βΐ ροίΐββ α!β ΐαοΐυ

ε£ £ΐιΓιυ οίηο (μιοηυβ ΓυηΙ ερίιΐιεία δεά ώοειοί]ς3 ονί

/αηηαιη Ηαύεια , (<}υο υΐϊΐυτ ΡΐηΙβΓοη. Τ. II. ρ. 8 8 6. Ο.

ει Βιο$*. Ι.3βΠ. ρ. 409·) ηοη β£Ί Ηιιίπβ Ιοοί. Οοηροίο

6Γ§ο : τω έέ φωτοειέεστατω και αιίγοειοεστα'τω. Αρηό!

Οίο». Ι-3βπ. ρ. 291. άε νϊΓα εΓι κωνοε^'ς. δβ(1 ει Ιιοο

»1ϊβη!ΐιιι. ναϋα ΪΕ3 : ηαββ αυίειτι ρεΓΓρίοιια Γιιηι,

οαιηΐιιπι ρριΤρίουϊΓίίη-ιο νϊΓα.

οψις των ανγοείίων] οψις των αιίγοειοεστα'των. Α. 2.

ως και τω αε^ωίΐί ] αεξοειδεΐ, ]οοο χεξωόει. Ό. ι. κε^ωϊ(σε73

νϊΐΐοΓβ, Ιοεο «'εροείίεΐ. Α. 3. υΐηιηΐ(}ηβ νοοίΐιπίϋΐη ίη

νϊΓα εΓι. δβ^ υΐ ιιιοχ βΓι σίτογγοεισεϊ ει ^ατοειοεΐ, ϊια

3ιϊα ςαοηιιε ρΓβεΓβίεϊκΙιιιπ νίάρΙαΓ αε^οειοεΓ. ΟβίβΓυιη

Ιιίε ν'ιιΙβίιΐΓ «ΙεοΓΓβ βΐΐεπιπι ερϊιΗβιοπ ει ιιοιτιεη

ΐ]ϋΐ Ιιϊο ηοΐβΐιΐΓ, ηίιη'ΐΓϋΐη ακο;;. Οοηο: Ιη βί-πίοπηϊ

Ι'είίίαεί αηάίία οϋπε ρ3ΓΙϊοηε8. Οοη)ίοϊ ροΓίη, ώς καϊ τω

^/ονώρϊωοΓί καϊ κεςοειδεΐ , τω κατά τ>;ν α'χοην, των τοϋ αε^ος.

Υ\ά& ϊπΓγ3 ρ. 9°· Χον^οειοί;ς ηοη 1ε§ί. Νεςιιε ιαιι.εα

οοαΐΓ3Γίαηι εί'ι Ιίη^ιιαο όιαε^ας. δοιΐ 3ΐιπ5 ηοη εΓι χ,ον-

οροει
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άκρο; ττχ^ημχτων' χηρ γχρ εστίν η της φωνής ούσίχ η

αέρος πληγή ' αχι τω σπογγοει&εΐ δε αχι ύ&χτοίΐδίΓ, τω

χχτχ την γευσιν , των χυμών χντιλχμβχνετχι . ε-Λχστον γχζ

τ«ν χΙσ$ητων διχ του οικείου γνωοίζεα%χι πέφυχεν. 'εδει

τοίνυν κχτχ) τούτον τον λογον, επειδή τέσσχρχ στοιχεία.,

τέσσχςχς είνχι κοκ τχς χισ&ησεις ' χλλ' ίπειδηπεζ 6 χτμος

•/.χι το των οσμών γένος μετχζύ την φΰαιν εστίν χεςος αχι

ΰδχτος' χέοος μεν γχζ έστι πχχυμεξέστεξος , ΰδχτος

\επτομ.εοέστερος ' δ?λον γίνετχι το τοιούτον διχ της κο-

ςϋζϊ]ς , του πχ$ους ' ο! γαρ κορυζωντίί ελκουη μεν τον άεζχ

$ιχ της χνχττνοης' ελχοντες δέ τούτον, των χτμων οϊκ

κντιλχμβχνοντχΓ διχ) γ«ρ την εμφοχξιν το πχχυμεξίστε-

ρον ουκ χφιχ,νεΐτκι προς την χισ&ήσΐν ' τούτου χχριν πέμπτον

χ'ισ&ητηοιον , η οσφρησις , ΰπο της φύσεως έξεύρητχι, Ι'νχ

μηδέν των δυνχμένων εις γνώσιν έλ&εϊν δια,φύγη την χίσ%η-

«τν. εστί δε η χΊσ&ησις ουκ χλλοίωσις, χλλχ διχγνωσις

ΤΑΚ, ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

δξοειϋης, νεπιπι χονδςωδης. ναΐΐα : δϊουΐ 31) 3ΰΓθΓο (βΓ-

χεξώαει) βΚγιϊ ρβΓίϊοηβϊ. δβ<1 ϊείβιη πιοχ Ιιαίοεί βιϊαιη

/ροη%ίο]Ό, αηαο/ο- Μ. I. χεξωοοτων Ιοοο χεξώοει των.

των τοϋ χέςος πχΆημχτων] 1ιί$ αάά'ιΐΜ· ϊη ιη3Γ£. αηιαη. τβο.

διχ της «'κοίϊς. Ό. I.

ο-ττογγοειέεϊ ίέ] δε ββεΓΐ:. Α. 3. Μοχ, το χκτχ την γεϋσιν.

Ό. I. Σπογγοειδές πβΐιβΐ Ει:οΐΪ3ηϋ8 ϊη ΟΙοΓίϊϊ ΗϊρροθΓ3-

1Ϊ5 ρ. 44· ΰδατοπίές εΓι βρικί Βϊο§. Ια&Π. ρ. 4*ο.

«'λλ' ίπειδηπες ] χπάδοσις ϊηίτ3 είΈ, ταύτου χάξιν. Μοχ την

φύσιν, ΐά εΐΐ, κατκ την (ρύσιν.

τά των οσμών γένος] το των ο'δμων γένος. Ό. I. Μοχ, δηλον

δε γ/νετχ< τό τοιούτο. Ό. ι. Ρ α π 1 ] ο βηΐε Οοηο: πχχνμε.

ξέστεξίν βχίΓΐίΐ, 30,113 νβΓΟ ΐεηιηα$. Πχ-χυμίξίστίςον ,

ηβαίΓο "ββηβΓβ, η3οεΐ εΐϊβιη Α. 3- δεεί ϊςίειη πιοχ βχ-

ΙιίΙιεΙ λειττομίοεστίξος. Οβπε εοηΓιβτε Χΐΐΐί ί1βΙ)ε1)3ϊ ϊη

τιιΐΌΟ,αε ]οοο. ΑηϊεεβιΙαηΙ; εηϊιη ο' ατμο^ εϊ , το γένος.

χοξνξωντες ] κοξΰζοντες. Α. 2.

τον ατμον ονχ χντιλχμβχνοντχι ] τίϊν ατμών ουκ αντ. Ό. I.

Α. I. 2. 3· °" Χ*Τ*λ«(*/3α'νβντ«< , ]οεο οιϊκ χντιλχμβ. Μ· I.

Οοηο: ναροτεβ Ι3ΐη8η ει οάθΓε$ ηεΓ|α3(]νιαιη Γβηΐϊιιηΐ.

Εγ£»0 Η(\ά\ϊ , όε χχ'ι οομων.

ίζίνςητχι ] <ξ»ιν§ιβ·*ί. Ρ, ι. δϊε, ίεά εχ οογγβοΙ;. ίυ. Α. 2.
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άλλοΐωαεως. χλλοιουτχι μεν γχ§ τα χ'ιπ&ητηξίχ , δ/ακρινε/

δέ τ<;ν «'λλο/ωσ/ν ι; α}'σ·θ>;σ/ς. καλεΓτα/ δί ττολλακ'ί α'/σ-θ^σίς

και τ« χίσ&ητηξίχ . εστι δέ α/σθ-ησις , χντίληφις των α/σφη-

των. δοκεΓ δε οΰτο? ο Οζος ούα χύτης είναι της χ!σ&η(τεως,

αλλα των ερ^ων «"'τ^ς. δ/ο κα/' ούτως όξίζαντ*! την χ'ι'σ&η-

ονν, πνεύμα νοερον αττο του ηγεμονικού έν} τα ορφανά τε-

τχμίνον . έτι δέ αχ'ι ουτω , ϋόνχμιν ψνχης χντιληπτικην των

αισθητών ' χΐσ&ητηςιον δε , όργανον της αντιλήψεως των

αισθητών. Πλάτων δέ την χίσ&ησιν λέγει, η«μ

ΪΑΚ, Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΟΪ.

τα αισθητήρια] Οοηο: αί κίσΒ^ιβις. Μοχ ϊεΙθΐη οππίΐϊΐ βΐ»

διακρίνει 3(1 καϊ τα αισθητήρια. ΑηΙβ τα αϊσθητη'ρια, ογπΪΙ-

ΙΪΙ γα'ρ. Α. 3.

καλεΤται δέ 7Γολλχ'κις αΐσθησις] η'3 3ΠΙΘ αϊσθησις, ππΜϊΐ Α. 2.

ουκ αιίτης είναι της αΐσθη'σεως] ού κατ' αι/της είναι της αΐσ3·.

Π. ϊ. οϋκ χύτης της αίσθησεως είναι. Α. 3·

των έργων αύτοϋ ] των έργων αϊ/της. Ο. I. Α. 2. 3· τ"ν Γ?Των

αιϊτων. Μ. I. Οοηο : ορβΓαίίοιιιιιη. ΡοΠβ, ενεξγπων.

πνεύμα νοερον] Οοηο: ΓρΪΓΪΐυχ οο§ηϊΐΐνιΐ8 βΐ (ϋΓοι ειϊναϊ.

ΡοΠβ , νοητικον και διακριτικο'ν. Μοχ ϊίΐβιτι η'γεμονικον

βχρίϊοβΐ, /άΐΐαί αηίίΓΟ. . Ι-οοο τεταμένον νβΓΟ 1ΐ30βϊ

τεταγμένον, οτάίηαίυ.5. ,

τεταμαενον. ετι δέ] τεταγμένον. εστι δέ. Ό. χ. τεταγμένον

βΠ3ΐη Ιια'.ιοί, Γεο! οοηεοπιιη τεταμένον. Α. 2. τεταμε;-

νον εστι δέ και οι/τω 3 αύνχμις αντιληπτική των. Α. 3·

ΪΓθίεη[αιη. ν&11.

δώ/αμις ψυχής αντιλητττικ») ] δΰναμιν ψυχής χντιλητττιχην.

Α. ι.2. ναΐΐ. της Γοίαπι α^ΐΐΐί: βηΐε ψυχής. Μ. τ. Οοη-

Γβτ Ιο. ρ. 1 8 3 ■ ί· Οοηο: ιπαίενΊαΙίαιη άί'ιιιάΊεαίΊυα.

αϊσθητη'ριον δε όργανον] εστίν, ροΓί δέ3 Ηαϊα'ίΐ: Ό. I. Α. ϊ.

Α1> αισθητηριον 3(1 των αισθητών οηιΐΐΙΪΙ Α. 3.

της αντιλήψεως των αισθητών] Οοηο αάά\ΐ εΐϊβιη ηΐί.ηιη ^εΗ-

ηϊιϊοηβηι : Εί ίίειη αΙίίεΓ: 0Γ§αηιιηι ε/( ιηείηίηιιη, ρβΓ

ηηοά /εηίίιηα!.

την ΛίσΆησιν λέγει κ. τ. λ.] την χίσΆησιν δι/ναμεως και ο'ργα'νου

κοινωνιαν ττρός τα έκτος (ος βχ οογγθοΙ. Γεο. βΐ οοηΝηϋΟ

ΓαΓηΓ3 Γιιοΐβίββ άια3θ αιιΐ (ι-ε5 1ϊΐΙβΓ3β) όςίζιτχι, τουτεστί

ψυχ^ς και σώματος, η γαρ ου'ναμις κ. τ. λ. ϋ. ι. Ρΐ3ΐοηΐδ

βΐ αΙϊοΓυηι (ΙβΗηϊΐϊοηβιη ηο[3£ Ρ1υΐ3ΓθΙι. ϋβ ρΐβοϊΐ. ρΗϊ-

ΙοΓορΗ. IV, 8· νίο!ε εήαηι ΌΊο%. ί,αϋπ. ρ. 256. Και

σώματος οηΐίΙΙΪΙ Υ»!!.
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ϋιίμχτος χοινωνίχν Κοος τχ έκτός. η γαρ δΰνχμις, ·φνΧ^' 79

το 8ε οςγχνον , σωμχτος ' αμφω $έ 8ιχ φχντχσίχς χντι-

"ληπτιχχ των εξω&εν . των ίέ -ψυχικών τχ μεν εστίν υττουρ-

*χΐκχ τε χχι 8ορυφθζΐχχ' τχ £έ χοχιχχ χχι ηγεμονικά,

άοχιχχ μεν , τό,τε διχνοητιχον χχι έπιστημονιχόν ' υπουρ

γικά §έ , τχ «ΙσΟητικχ χμ η κχ-Β·' όρμην κίνησις χχι το

φωνητιχόν. χχι γχρ ή κίνησις και η φωνη οξΰτατχ. χχι

αχεδον χχρόνως ΰττχκοϋει τ!) βουλώσει τον λογισμού ' χμχ

γχρ χχι χχτχ το χύτο &έλθμεν τε χχι χινονμε$χ ού&ενος

έπι&εομενοι μεταξύ χρόνου ττ,ς τε βουλήσεως χχι της κινή

σεως, ως ττ,ς κινήσεως των 8χχτΰλων έατιν 'ώεΐν' χχι

ΪΑΧ. I. Ε Ο Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒν,

£μφω δε έια φχντχσίχν~\ χμφαι δε διχ φχντχσίχς. Ό. I. Α. Γ«

α. 3· χμφότεςχ, Ιοοο χμφοι. Μ. ι. Ρ1ιβηΐ3β3ΐη , ίςΐ βΓί,

ΪΓηΗ^ΐηβιίοαβπι. Οοη.

ψι/χικων τχ μεν κ. τ. λ. ] ψυχικών (ΛΓ^ων τα μέν εστίν υ-ίτου^»

'^ικ«3 τ* £έ αοχικοί και >)γΓ(.Κ)νικα. Ό. ι. ίττοιιργικα βχ.

1ΐλΙ)βΙ 6ΐϊαηι Α. 5· 'ϊ-ττοι^γικος βΓϊ βχ νπουξγές, υΐ γεωρ

γικός βχ γεωργός- νττοιιργ^τικος ηαΐβιτι *;{[, ιιΐ ε'νε^γ^τικο'ς.

ΟβΙβπιιη Ιοοο μεςων, ηηοά Ό. ι. βιΐοϋΐ, ίηίοΙΙΊ^ο ροιίαϊ

δυνάμεων. Οοηο ίπΕβΓροπϊι , /ιιηοιίοηιιιη. Ει ιηοχ, πιη-

1310 οΓ<ϋηβ: χςχιχχι χχϊ ήγεμονιχχΐ, αϋαβ αιιίεηι ίηίβ-

ΓΪΟΓβΧ βί Γ3Κ11ΐΐ3ΙΤ[β8. ΙάθΓΠ.

νπονς-ίητιχχ Τί κκι δοςυφοξιχχ] υττουξ^ιχχ τε και ίοξίιιφο^ικκ.

Α. 2. δϊο, Γβ<1 δοξίφοςιχχ'. Α. ι. έορυαλωτικα'. Αηΐ. ϊη

ηΐ3Γ§. Ιια ϊη Ιβχΐιι. Μ. ι. 5αΐε11ίίί! Ιοοιιιη ούίίηεηιία.

ναΐΐ.

διχνοήτιχάν χχϊ επιστημ. κ. τ. λ. ] ίιανο!)Τΐκβν και τό μνήμα·

νευτιχόν. νττουρ-χιχχ §έ, τχ χϊσ^ητήξΐκ χχι ψ Ό.1. νττους-

γ«οί βΐϊβπι Α. I. 2. υπουργικά τα'τε αί'σ3·>}τ. Α. 3· τ»ν

αίσ^τικα οαιϊΐΐίΐ Μ. ι. δεΓνϊεηΙβϊ νβΓΟ ΓβηΓα$ ϊρΐϊ βϊ

ΓβοιιηεΙαπι Ιοοιιιχι ιηοΐιαϊ. Οοιι.

φωνητιχίν'] φχντχστιχόν. Ό. τ. Α. 3· Οοη. Ρι-οαΙαιηαίίσ.

ναΐΐ. Μοχ, χχΐ'/χξ ή χίνησις κινούμενη αί,ΰτχτχ χχι. Ό. I.

νπχχοΰει τη βαυλησει] χχαίει τν) βουλίσει. Α'. ι. Μοχ,

γαρ χχτχ το χυτό. Α. 3· βί» χινονμε^χ μηδενός έπιδεόμεναι.

Α. 2. νΌΙιιηΙβπ οΐιεοΐΐαηΐ. Νβηι ϊηΐβΐίθοιια ΠιηιιΙ β£.

Οοη. Κβίαΐϊΐ εΐ'§ο αιΐ ρι-οχιιηβ Γβηιιβηΐία , Πο : τω γκ§

λογισρω «μα- Ύδΐΐ» έπιΰεόμίνβι ιηβρΙΘ Γβοΐάϊάίΐ:, ΰα·
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των φυσικών δέ 'ενιχ ύπο τψ ήγεμονίχν έατι Του διανοητικού ,

ως τχ καλούμενοι πχ$η.

ΚΕΦ. Ζ.

ΠΕΡΙ Ο Ψ Ε Μ°- Ζ

Ή ο·φις όμωνΰμως λέγεται, και το αΐσ&ητί,ξίον κχι ή

άύνχμις η χίσ-Βντιχη . Ιππχοχος 8έ φησιν, άκτϊνχς χτγο

των οφθαλμών α,ττατεινομένχς τοις πίοχσιν έχντων, κχ%χ-

πε§ χειοων έπχ(ρχϊς , κχ§χπτοΰσχς τοις έκτος σωμχσι , την

ΤΑΚ. Ι,ΕΟΤ, Ε Τ Λ Ν I Μ Α Ο V.

φυσικών £ε ό*ε ϊηΓβΠιιιη α ιιιαη. Γβο. Ό. ι. Ηαεο ίΐ»

(2οηο: 8β<1 εί ηαΐαΓαΙϊϊ ηαϊιίεηι πιοΐυϊ εϊ ί|π3ε ρβίΚοηεδ

νοοβηΙϋΓ, ΓιιΙ> ΐπιρβΓΪο εχοο^ίίΒΐϊνϊ Γαη ι.

καλούμενα ποΙΒη ] ΡοΓι Ηαεο Ιβ^ίΐιΐΓ ίη Οοό!. Ό. I. οοηΐίπυο

οηρυΐ <(3. περί του ό^ανο^τικοΰ εΐ 03ραΙ <γ. τίεξί του μνημο-

νευτιχοΰ. 8βά οαριιΐ 12. β£ 13. Ιβηηιιαιη ρβηεβ 3(1 03ριιΙ

^ΗΪηΙϋΐη ΓβΓβΓυηΙυΓ. νϊάίε ϊηιΐϊοβιη ηυ)ϋ$ 03ρΊΐ')3 ϊη

Ιιοο Οοαίϊϋε. Οβρϊΐα ει-^ο ϊη Ιιοο Οο(1ϊϋε ηυπιεΓ3ηΙιΐΓ

οιηηϊηο 42· νυ1}»βπ$ οτάο ηοη νϊάβΐιΐΓ ΓερΓεηεπό'εη-

άϋ8 είΓε, ςυοά! ιΙϊΓραΐαΐϊο ττεςί του φανταυτίκοί/ 3Γ0ΐβ οο-

ΗαβΓβΙ οππ3 ςϋΓρυίαιϊοηβ <1ε ηυίηα,ιιε Γεηίϊϋϋϊ.

ϋαρ. 7· Ιηείεχ ίοίβηι. Α. ι. Είΐαπι ϊη Α. 2. Γειΐ 3 ηιαη. τβσ.

Ό. I. αυίειη (ϊο 1ΐ3ΐ>εΐ: ττεξι των -πέντε αισθήσεων, ττεξι

όψεως. ΕΓι βιηεπι Ιιοο οβραΐ ΓεχΙυιη ϊη Ιιοο Οοείϊοε.

•περί όψεως, λόγος ζ. Μ. ι. ϋβ νϋ'α. οβρ. 7. Οο-

ηο ίηοίρϊΐ ΥΛ>τι 4· οβρ. 2. ϋε νϊΓα, ηυοιηοάο ϋαΐ.

καί γαρ το χίσδητηξίον καϊ )) ^υναμις] γαρ βοείΐ. Ό. I. ΥαΙΙ.

>ί ΟΚΠΕΠΙ Οχ. Μοχ, ακτίνας εχ ΟΟΓΓβΟΙ. , 3Ι11β3 ί. Εί

;' ίΐο ρβιαίΐο ροΓι ακτίνας βι α'κτΐνες. Ό. I.

καθαπτοιίσαις ] καθ-ατττοιίσας. ϋ. ι. Α. I. 2. 3· Οοη. Μοχ,

κο'νονς. Α. 2, Ρΐυίαι-οπ. άβ ρΐβοΐίτ. ρηίΙοΓ. IV, 13. Υιάπο

ΗϊρρβΓοηϊ ϋβίϊηίΐϊοηειπ ΓβΓεΓβηχ, εχΐιϊοεί ττερικαθατΓτού-

, σ«'ς5 30 Γι &ά επαφαϊς ΓεΓεΓεηϋιιιη Ιϊϋ. Εηυίάβηΐ ρΓΟ-

Ιιανειΐαι 7Γεξ<κα3α7ττοιίσας 5 ϋ εχ, ακτΤνας. Καθατττκν
ροΓίαΙβϊ ροΐίρ;, των έκτονς σωμχτων. Κα5χ.πτεοΆΛΐ τινχ βί

τίνος λο'γοις, ηοο Ειιίΐβιΐιΐ ιι$ αά ΗοπιεΓυπι πιοπαΐί,

ηοη βΓΐ ηο)αχ Ιοοί. Τβηιβη απτειν, οααι (αη%ε™, οοη-

ί>ε<:ίαΓΒ ηο[3[, υΠιβιϊΓΓιιηο ιβπηϊηαιίοηεΗΐ ιηεάϊαιη

Ιίβΐ. ΥαΙίΒβ ϊη£βΓρΓεΐ3ΐίο ργογΓιιϊ οϋΓοαια εΓι.
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αντίληψη αυτών προς το όςχτικον άνχοιδόνχι. ο'ι 5έ γεωμέ-

τρχι κώνους τηχς χνχγρχψουσιν , έκ της συνεμπτωσεως των

αχτίνων γινόμενους , των εκπεμπόμενων οιχ των οφθαλμών .

ττέμπειν γχς χκτϊνχς, τον μεν 8εξιον οψ$χλμον, έπι τχ

άοιστερχ, τον οέ χριστερον, έπι τχ ο'εζιχ' άπο οέ τίης

συνεμπτωσεως χντων άποτελεΐσ&χι χωνον, ο·9«ν όμου μεν

πολλά περιλχμβάνειν όρχτχ την Όψιν, βλέπειν 5έ άχριβως 79

έκεΐν», ενθ* χν συνεμπέσωσιν χ! άκτϊνες. ούτω γουν πολ

λάκις, όςωντες εις του$χφος, ου'χ ορωμεν το έν χυτω

νόμισμχ κείμενον, άτενίζοντες έπι πλείστον, εως χν αί συμ-

βολχι των Λατίνων έν έκείνω γένωντχι τω μέρει, εν&χ

χεΐτχΐ το νομισμχ, κχι τότε τη &έχ ποοςπίπτομεν χύτ%υ,

ώς τοτε πρώτον άρξχμενοι προςέχειν. ο! αέ έπικοΰξειοι,

ε'ι'οωλχ των φαινομένων προςπίπτειν τοις οφ&χλμοΐς. Αρι

στοτέλης 8έ , ουκ ε'βωλον σωμχτικόν , χλλά ποιότητχ αί

αλλοιώσεως του πέριξ χέξος άπο των όρχτων χχςι της όψεως

V Α Κ.. ΙΕΰΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΟΤ.

ίπχφχϊ;~] ρΐΐραηοηβ. Οοη.

γινορενοι/ς] 5ϊο 3 ρΓΪΓΠΒ ιηαηιι οοΓΓβοΐ. , 3Π163 ΓιαβΓβΙ 8αΙ ης,

αυΐ ας ϊη Ηηβ. Ό. ι. Α1> των αχτίνων αά αιϊτων αττοτε-

λβΐο-θαι οπιηιϊι Μ. ι.

τον μεν έεξιόν] νϊ<1. ΡΙβΙοη. ϊη Τίιη3βο ρ. 483· ό^ζ'^

φχντα'ζεται κ. τ. λ.

όμοΰ μεν 7Γθλλ«] οροΰ πολλά1 μεν. Ό. I.

Οξχτα την όψιν] πΐξι την ό'ψιν. Α. 3·

αι α'κτ/νες] α< ακτίνες. Ό. ι. Οχ. Μοχ, εις το' έδαφος. Α. I.

Οβϊη(1β: έττΐ το' πλείστον. Α. 3·

αί συμβολαι] αί συμβολικά/, β. ι. Μοχ γενωντα», Ιοοο γί

νονται. Ό. ι. Α. I. 2. 3· κ*» εν^ατεο κείται. Α 3·

Τη 5ε« ·7Γοος7ΐΐ7Γτο^εν αΰτοΰ] αύτον, ία! ·>Γτ, τοΰ νομίσματος.

ΡβΓΓΪ ίιοο ροΟϊΐ. Μβϋιη Ιβπιβπ αϋτω. Ναιτι 1ϊ αυτοϋ

ΓοΓΪρΠΓΓβΐ, ΓΐΛΐϊιη ϊ<1 οοη]αηχϊ1Γβΐ οαια τν\ θεα,· ηυΐΐο ϊη-

ίβτροΠίο νοοίΐιυΐο.

ϊτ^ωτον αξζα'(Αενοι ] αοζάμενβι ττξωτον. Α. ϊ. Μοχ, επικον-

ςιοι. Ό. I. Εΐ: πξοςπίπτειν φησϊ τοις ο'φ5. Ιόΐβιη. δυΓ-

Ηοίι ϊη Ηϊ$ 61 ρΓοχίιηϊχ βχ ΓυρβΓΪοηοιίϋ ϊηΐβΙΙϊ^βΓβ ψασίν

βι φησί. ϋβ ϊ<1ο1Ϊ8 ΕριειίΓβοπιιη νϊά. Ρίαιατοΐι. Τ. II.

ρ. 9°ι· ^·

βΰκ εϊέωλον] ούχί εϊέωλον. Α. ι. Νοη &1ιείι. ν&11.

ποιότητχ έί' α'λλοιωσείβς] ■ποιότητα ίιαλλοιίιίσεως, βΐ « ΐη

Μ 2 ττοιό-
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<ιίααχψνεα$χι. Πλάτων δε, αχτχ συνχύγειαν, του μεν εκ

των οφθαλμών φωτός ετπ ποσόν άποξςέοντος ε/ς τον ομοιο

γενή χέοχ, του 5ε «7Γ0 των σωμάτων αντιφερομένου , του

$ε πεοι τον μεταξύ χέοχ , ει)3/ά%υτον όντα. κα/ εΐιτρεπτον,

συνεκτε/νθ|«ένου τω πυξοειδει της όψεως. Γαλανός δέ,

σνμφωνως Πλάτων/, πεοι τϊ?ς όψεως εν τω εβίοαω της

συμφωνάς λέγε/, γράφων ούτω πως σποηχδην' ε'Ιπεο γαρ

ε/ς τον οφ^χλμον αφ/κνοίτο μοΐοχ τις η δύνχμις ^ ε'/δωλον

η ποιότης των όςωμένων σωμάτων , οΰκ αν του βλεπομένου

το μέγε-Β-ος 'εγνωμεν, οίον όρους, ε/' τυ%ο/, μεγίστου, τη-

λίΛΰΰτου γαρ εί'δωλον έμπίπτειν τοις οφ$χλμοϊς ημων πχν-

τ&πχσιν ά'λογον' άλλα μην αχι το πνεύμα το ότττ/κον οϋχ

οίόντε τοσαυ'τ^ν ίσχυν εχχοινόμενον λαμβάνειν, ως ττερ/-

%εΐσ$χΐ πκντι τω βλεπομένω' λείπετχι ουν, τον πέξιξ

V Α Κ. ΙϊΟΤ. ΪΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

ποιότητα, α πιαιι. Γβο. Ό. ι. $βά ηααίί(αίειη. Οοπ. ναΐΐ.

ο'μοιώσεως, Ιοοο αλλοιώσεως. Α. 3·

7Γκξχγι'νίσ5«ί ] ρβηβηεΙβΓβ. ν*11. ΡοΓίβ 7ταΒατείνεσ3κ<.

Μ. ι. ίασεί: παραγίνεται,

κατα σι/ναΰγειαν] κατά1 τ^ν συνανγ/αν. Α. 2. σι/ναυγ/αν εΐΐαιη

Ό. I. Α. I. Μοχ, τοϋ μεν ο'φ^αλμων φωτός. Α. I. Οηπι

η παλαιή ναήβίβιβ Ήαπο Ρίαιοηϊβ άεΚηϊΐϊοηβαι Ιαιιά&ε

Ρ1αΐ3Γο1ι. ]. 1. IV, ΐ3·

ϊις τον ομοιογενή α'ε^α] Αά υπππι εχίηηΓεουιη αϋΓεοι. Οοπ.

Κ7Γ0 των °"ωμάτων] από μεν των σωμάτων. Α. 2. 3·

<£ντ<φεξομενου , τοϋ ίέ περ^] «'ντίφεξομενου και 7Γερ/. Ο. ι.

«ττοφερομένου, Ιοοο αντιφεξ. Α. 3. Μοχ ϊά&ηα νηίοΓβ

ΐντξίτνον, Ιοοο εϋτξεπτον. Ρ»ιι11ο ροΓΐ τω, αηΐβ πλάτωνι

ζάάιϊ Μ. ι.

«τννεκτίΐνομενοι/] Οοηο : ϋοκχίβηίϊχ ίβηϊίΌπηϊ νΐΓαϊ νΐτίαΐβ.

ρϋφικνοϊτο] α'φικνεϊτο, Ό. Γ. Α. 3· αφ/κνε/το. 8ϊο. Α. 2.

Μοχ, μοΤξία τ/ς. ϋ. ι. 3ο άβϊηιΐβ νΐΐΐοΓβ, ί'γνομ£ν. Ι^επι.

Αο πιοχ *|τθί, Ιοοο ε< τιίχο». Μ. ι.

τ^λικοντου γαρ ϊ'^ωλον ] τ^λ<κοϋτον γαρ ε'/έωλβν. ι. ν&ΙΙ.

οίλλα. μην καί κ. τ. λ.] Οοηο: δβηΓαηι ο,υοιρβ βΐ νϊίΐνιιπι

Γρίπίαϊη.

τνσαντήν ΐσχύν εκκρινο'μενον λαμβάνειν, ως] τοιααιτψ ίχειν

εγκρινόμενο» λαμττ^έο'να, ως. ϋ. χ, τοσά,ίτην Ισχύν εχίΐν

*κκς. λαμ/3. ως. Α. 2. Ταηιαιη ίοηϊίικίϊηειη Γογεϊγϊ.

Οοπ.
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ίέρα. τοιούτον όργανον ημΐν γίνεσ&αι , χχ&' ον όρωμεν χρί~ 8ο

νον, όποιον εν τω σώμχτι το νευρον ΰπαργβΐ το οτττιαόν.

τοιούτον γαρ τι πχσχειν εοικεν ο περιέχων ημκ,ς χηρ' η,

τε γΊρ «ύγη του ηλίου , "φχΰουσχ του ανω κέρατος του

Μέρος, διχ§ί§ωσιν εις ολον την §ΰνχμιν' η,τε δια των

οπτικών νεύρων χύγη φερομένη, την μεν ούσίχν έχει πνευ-

μχτιαην, εμπίπτουσα τω περιέχοντι κχι τί} πρώτη

προςβολγ την χλλοίωσίν έργχζομένη, οιχ&ίαωσιν χχρι πλεί

στου συνέχουσα έχυτην, χχρις αν εις άντιτυπές εμπέσι\

σωμχ. γίνεται γαρ ο χηρ όργανον τω οφ-9-χλμω προς την

των όρωμένων διάγνωσα τοιούτον, οιόνπερ εν εγαεφχλα

το νευρον' ωςτε ον εχει λόγον ο εγκέφαλος προς το νεΖ-

ρον, τούτον εχειν τον οφ$χλμον προς τον χέρα έφυγ^ω-

μένον ύπο της ηλιακής χύγης. οτι 3ΐ, πέφυχεν 6 χηζ

V Α Κ. I. Ε Ο Τ. Β Τ ΑΝΙΜΑΠν.

κεςχ τοιοϋτον ό'ογανον] οίεξκ τοιούτον Είναι, ως έ'ξγανον. Ό. I.

Α. 2. $β(1 3.1» ό'ξγανον &ά άχξ' πλείστου συνέχουσα. , ϊη

ιή3γ§. Ιε^αηΐυι· α πι απ. Γβο. Ιη Ιβχία βηίηι ίβΓβ άείει»

Γιιηΐ. Α. 2.

γ/νϊσ5«<2 γίγ/εσϋχι. Α. I. γενέσθαι. Α. 2.

καΒ-' ον έςΖμενΛ κα&' ον ο'ρώμεν. Ό. ι. Α. χ. ϊ. Μ. Ι. Οχ.

Οοη. ίαιιίίίρβΓ ηαοαά νίοίβαιηιιι. Ραυίΐο 3η1β γί

γνεσθαι. Α. 3·

οποίον εν τω] ει βυπι ο&ηΐαπΛ εΓΓε, υΐ ϊη οοΓροΓβ Ιαπία

νϊκ εχΊΓιβΐ, Ι3ηΐυ«(]αβ Γρϊπίοδ. Οοη. -ποίον, Ιοϋο ο'ττοϊΌν.

Μ. ι. '

τοιούτον γα'ρ τι τααχειν] τοσοντον γα'ρ τι ττχσχζιν. Α. I. 3·

ίϊς 'όλην την σΐ/ναμιν] ολον, Ιοοο ολην. Α. I. 3· 5ϊο εχ ΟΟΓ-

Γ60ί. Ό. 1.

συνέχουσχ. ίχυτην"] συνέχουσχ ίχυτΐ). ϋ. ι. Μ. I. συνεχούς

ίχυτ^. Α. 3. 5εοιιιη ι-βΐίηεπ! εατη. Οοη. Μοχ, έμπέσρ

το σωμαι. Ιάβιη. Οεϊηο!ο όργανον οΓηίΐΐΊΐ Α. 3.

διχγνωσιν τοιούτον θιο'ν7τε£ εγκείρκ'λω] έιαγνωσιν τοιούτον,

οίονη-ϊς έν εγκεφα'λω. Α. 3· ΑϋΙ ϊ'ν, αιιΐ τω, βυΐ «Ιππη-

ηυβ βοϊίΐεηοίπιη νίάεΐιΐΓ.

ΐ'χει λο'γον εγκέφαλος ττξος τον νεΰξον] έχει λο'γον ο εγκέφα

λος πςος τά νευςόν. Ό. ι, τα, βηΐβ νεϊ/ξον , Ηιΐιεί ρΐ'ιβιη

Α. ι. 2. Ι,οοο ον, Ηβΐιεί οι/κ, βηΐβ έχει, Μ. ι. Μοχ,

τούτον εχει ο'φ$. Α. ι.

οτι έ^ττέφι/κεν] £έ αΙιβΓί. Α. 3·

Μ 3
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τοις ττληοΊχζονσι σώμχσι (τννεζομοιονσ-Β-χΐ , 5ϊ5λον εκ του ν,α,ϊ

πνξξοΖ τ/νος η κυανού η κα/ αργυρού λαμπρού διχφίρομένου,

φωτός οντος, ύπο του δ<ϊνεχ-&εντοί αλλο/ουσθα» τον αέρα.

Πορφΰο/ος δέ εν τω πες] χ'ισ$ησεως, οντε κωνον, οΰτε

ί/'δωλον , ου'τί άλλο τι , φ^σνν , ·αί'τ/ον εϊνχι του ο'ραν " αλλοβ

τ>ιν ·ψυχ>;ν αυ'τ>;ν, «ντυγχάνουσαν τοις όρατοΓς, έπηινώσκειν

εαυτόν ουσαν τα όρατα, τω τ>;ν ·ψυχ>}ν συνέχε/ν ττοί'ντύβ

τα οντα, κα/ ειναί τα τταντα ψυχ^ν συνίχουσαν σωματχ

δ/άφορα, /κι'αν 7*? βονΚόμενος εινχι πάντων ψυγχν την

λογικών, ε/κότως φ>;σ/ γνωρ/^ε/ν εαυτόν εν τταον τοΓς οίσιν.

ο'ρα! δέ »} όψ/ς κατ' εΰ8·εί'αί ^ξχμμοίς , χΊσ%χνετχι δε, κατοι

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑίΤ.

ίκ τον και τΓυρ'ξοΰ ] Οοη. ΐΐβ: ηαο<1 ρΓΟίΙυοΙο Ιαυϊηβ , νβΐ

Ιυοίάβ βΓ^εηΐϊ πιβΠβ ϊη ιηβίΐίιτίτι 3ΐΙαΐ3, ΓΐΒΐίπι ίΙίβΓίίοίΐ

3{;γ. Πυρός τίνος και, Ιοοο πνςξον τίνος ψ Μ. I.

ή και α^γυξίοϋ] >} και χξγίςου Ό. ι. ΕΙ1βΙ)θ<ϋι1$ λχμπςοΰ ουτα

ΓβΙϊ^αίί ίπΐ3υ« 3(ί)βΟΐίνΪ8, 13Πί]113ΙΤ1 Γυΐ3Γ[3πΐίνοπι , οοπ-

)υηχίΐ, ηυοεί πιϊηΐ ηιπ<1βπι ηοη ρΓοββοίΙβ νΐάβίαι*. Εηαί-

άβΧΧΙ ΟΤράο ηϋίΙΙΙΙΟΓ Οθ1θΓβ8 1ΐίθ ΠΊβΓΠΟΓ3ΐΟ$ βΓΓβ. Εγ^ο

κξγυςου λαμπρού οοιτυρίυπι ριιΐο. ΙηΙβηηι βχ Οο<1. Ό. 1.

βάοριαηαΊιηι νϊςΙβΙιΐΓ α'ργι^ου λχμπςοϋ. Λκμττςοΰ Ίια. οοΐ-

ΙοοαΙαιτι αά φωτός ΓβΓβΐΎΪ ηβηαϊΐ. ν^ΙΙβ ςυία'βπι αΓββη-

ίβο ΙιβΙιβΐ-, Γβ(1 ΓβΠηυβ β)ϋϊ ϊηΐβΓρΓβιβίϊο οοίβαι-β βίι.

διαφίξομένου] διαφαινομένου. Ο. ι. Αϊ) διαφε^ο^/νου 3(1

ευθείας γκάμας α 1Ώ3Π. τεο. ίπ γπ3γ#. Ιη ίβχία βηϊιη

ίβι β βνβηϋβηιηΐ. Α. 2. Διαφεξίΐν εΓι /ϊγγϊ ίκαηί'

/βΓΓί. Ιΐ3 ΧβηορΗ. Οβοοη. IX, 8·

ΰπο τοϋ έιενεχθεντος ] ντο τοΰ έειχθεντος. ϋ. ι. ν7Γο' τίνος

έΐίνεχ,θεντος. Α. 2. (5ΐο ΟΓβαΌ. ΟίΐΙ)Ίϋ8 βηϊιη εγ3πι.)

ΡβμΙΙο ροΓι <1ββΓι τι 3 ροΓι ά'λλο. Μ. ι. Ρ3α11ο ροΓι: ά'λλο

τι αϊτιο'ν φίΐο-ιν. Α. 3·

εντυγχοίνουσχν κ. τ. λ.] Οοη. 113 : <|113Θ ροΙβΓΐ νΐίΐΐιϊίβηι Γβ-

ϊρΓααι οο§ηοΓοβΓβ εΠβ νίΓιΙ)ϊΙΐ3, βο, <|«ο<1 βηϊπιβ οοη-

ΓΐΓΐη§3ΐ οιηηϊα, ςιιββ ΓιιπΙ, βΐ βο , ^αοί! οηιηΐιΐ ΛηΙ 3ηϊ-

«13, ο,ιιπβ οϋνβΓΓβ οοτροΓβ οοηΐίηβι.

εαυτόν ούταν] ε'ν εαυτή ούσαν. Μ. I.

τταντα τα' οντα] τά αοεΓϊ. Οχ.

Γΐκο'τως φ'^σϊ] εΐκο'τως φασ/. Α. 3·

όξχ 5έ η οψις] Οοη. ϊηοίρϊι ΙϊογΪ 4· θίφ· 3· νίΓαπι βΐ Γβη-

Γαδ α1ίο& οο§ηοΓοβΓβ Γβηΰοϊΐία οοσιαιαηία. Ει ^αοά υηιΐί

Γβη
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ττρωΤδν μεν λο'γον, των γβωμχτων , συν5/αγ/νω'ο'κϊ/ αυ'- %\

τοις χχϊ το χεχβωσμύνον σωμχ , χχϊ το μέ·γε&ος οωτοΰ,

χχϊ το σχημχ , χμ την γβζχν , «'ν-9-α ίστ/' , κα/ το' οίχστ-ημχ,

χχι τον χξ&μον, χήησίν τε χχϊ στχσιν, χχι το τραχύ χχϊ

λεϊον χχι όμχλόν χχί άνωμχλον χχϊ το ο'£υ χχϊ το αμβλύ

χχϊ την σύστχσιν, ε'ι'τε ύ&χτω&ες, ε'ίτε ·γεωοές εστΊν, οίον,

ύ^ςον η &αόν. το μεν ούν 'ι§ιον χύτης αΐσ&ητόν εστί, το

γ^οωμχ' οιά μόνης "γχα της όψεως των χβωμχτων άντίλχμ-

βχνόμε&χ ' εύ$έως συν τω χοωμχτι χχϊ το χεχοωσμί-

νον σωμχ χχϊ τον τόπον, εν ώ τυγχάνει ον το όξώμενον,

χχϊ το οιχστημχ, το μετχξύ τουτε όξωντος χχϊ του όαω-

μένον. όπόσχις "νχρ των χίσ&ησεων συνεμφχίνετχι χχι το

σωμχ, τχύτχις εΰ&έως χχϊ ό τόπος συν^ιχ^ινωσχετχι , ως

τη χφ*ϊ χχϊ τη ^εϋσεί' α'λλ' χντχι μεν τότε μόνον, όταν

παοςπελχσωσι τω αωμχτι, χϊσ&χνοντχι , πλην των έζης

$ιθζΐσ$ησομένων' οψ/ς χχι πόξξω&εν. επεϊ ^Ορρώ

ν Α Κ. 1ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΠν,

ΓβηΓιΐ5 εΙβΓθοίυιτι αΐΐεπιυ οογπο'ιι, ί1η§ιιΙοΓπηι 3ΐιΐβιη

ϊ ρ Γα Γδΐϊο. .

«.ΙσΒχνετχι ίε] νΐ*3. Το. ρ. ι83· ϋ·

χχτχ ττξωτον |«.εν] κατα μεξος ΎΤξωτον. Μ· ι. Μοχ ΐόεττι

χύτης, ]οοο χύταΐς. ΡαοΠο ροΓ[ Α. 3· οιηϊΐΐϊΐ *«ϊ το με·

γϊθος — σχημχ.

στασιν] στχσιν. Ό. I.

χχι λεϊον και όμχλον'] και τό1 λ{7ον και ωμαλον. 5Ίθ. Τ). I.

το, 3π1β λεϊον, αάάϊΐ ειϊβιη Α. 2. 3· Μοχ, στχσιν,

]οεο σύστχσιν. Α. 3· ε1 αντης εστίν χισ^ητον , το χξωμχ.

Ό. χ.

ίϋ^έιας οε σύν] εύ^εως γοίξ σύν. Α. I. Ρβυΐΐο 3ΠΙβ (Ιββ Γι

των, 3ηΐβ χξωμχτων. Λ1. I. Εϊ 5η('επιΐ8 τω μετχΖ,ύ , Ιοοο

το μετχίύ. Ι^βπι. τό, βηΐβ μίτα£ύ5 βϊ τοΟ, βηΐε όξωμε-

νου, οιηϊιΐίι Α. 3·

ότο'σαις γαο —- και το σϋμχ τκΰταίςΊ ο7Γο'σω; γαρ — καϊ τα"

σώμχτχ αϋτα ευθέως. Α. 3·

σώμχτι αισθάνονται] σώματι συνχισϋχνοντχι. Α. I. 2. 3· Μ. ι.

Οοπ.

7τλ·^ν των κ. τ. λ.] ρΓββΙβΓ βΐϊοβ ΓεηΓαϋ ^αίΙ)ΐα5 άβ ϊη Γεηυβη-

ΐίΐϊυδ (ϋοεηιιΐ5. Οοη.

«7ΓΓί ώέ πο'ρ'ξωθιν] εττειό'/] πόρςωϋεν. Ό. ι. Α. 3· ΙΓία αΒ-

Γαηΐ. Μ. ι. Λΐοχ των Ί&ων οΓπίιιϊι Α. 3·

Μ +
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θΐν αντιλαμβάνεται των βίων αισ&ητων , άναγκαίως ίπηκο-

λθύ$ησε, το μόνην όρΚν και το διάστημα, το 8έ μέγε&ος

τότε μόνην διαγινωσκειν , όταν το φαινόμενον δύνηται διά

μιας προςβολης ιίεριλαβεΐν . ίν οι; (Μείζον έστι το έρωμενον

η κχτά μίαν προςβολην περίλαμβάνεσ&ζι , έν τούτοις (η οφις)

δεΐται και της μνήμης, και της διανοίας, κατά μέρος γχζ

αύτό ^εωμένη και ούχ ύφ' εν ό'λον, αναγκαίας εις έτερον

οίφ' ετέρου μεταβαίνει , και το μεν εμπίτττον αεί κατχ την

μεταβχσιν , αίσ&ητόν έστι ' τα δε εμπροσ&εν έωρχμένχ η

μνήμη διαφυλάττει . συνάγει δέ\ αμφότερα ή διάνοια το τε

α'ισ&ητόν και το μνημονευτόν . του μεν ουν μεγέ-Β-ους δίχως

αντιλαμβάνεται , ποτέ μεν μόνη , ττοτέ δέ μετά μνήμης και

διανοίας" του δέ άςι$μου των όρωμένων, του υπέρ τρία η

τέσσαρα, του κχτα μίαν προςβολην μη όρωμένου, και των

κινήσεων και των σχημάτων των πολυγώνων , ουδέποτε μόνη-,

άλλ' οίει μετά μνήμης και διανοίας, ου γχς δύναται τχ

V Α*.. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

τοτβ μόνη έιαγίνωσκει] τότε μόνον διαγινωσκειν. Ό. I. το'τε

μόνην διαγινώσκϊΐνι Α. 2. Τυηι ηιοοίο ίΙϊηοΓοβΓβ ναΐβί.

Οοη. ΌΊΓοβΓηΐ[. ναΐΐ.

δΰνχτχι δια] ίύνητχι 3 Ιοοο δΰνχτχι. Α. 1.2. 5ϊ<3 €Χ ΟΟΠΓ601.,

ϋπίβα νυίςβίιιπι. Ό. I.

μείζον] μείζων βΐ βχ οογγ. με'ιζον. Ό. I,

όξώμενοι η κατά μιαν] οξάμ. ϊί και ίι« μίχν. Α. 2.

■πεξίλχμβχ νεσ^χι ] ■7ΐ·ίξ>ι-/ινεο·3αι. ϋ. ι. Μοχ, η οψι? 3ΐ)βΓΐ.

Ο. ι. Οοη. ναΙΙ. 8ογ1 Ιιϊο 3αΜϊΐ, ηβί γ<?/;ι νί/α'Π.

χχτχ μίςος '/χξ] και κατά μέξοι; Α. 3· Οοηΐίηιιο ϊ<3βηι :

κϋτοθεομίν^. 5ίο. νοίιπί ουιη Γβϋουίί, αΰτο Άεωμένη.

χυτχ βιωμένη") χύτό Βιωμένη. Ό. ι. Α. 2. Οοη. Αυτό, κΐ

(·.[(> το όξώμενον. δίο ιτιοχ βΓΐ ολον3 ηοη ολα. Αότόϊ,

Ιοοο χυτά. Μ. I. Μοχ, οΰχ ίηΓβιΙιιηι ϋ. I. ϋβίηςίβ:

ίμτζίπτον, ηαοά εια'Λ'ί. Οοη.

«<?>' ΙτίθΛ] οί<ρ' βχ 00ΓΓ601. Γβ(-\ Ό. ι.

.αμφότερα ή διάνοια] !) 3Ββίί. Α. 3·

καϊ ρν^ονίΐ/τικώ] και το ,ανιιιαονει/τικο'ν. Ο. ι. Α. 2. Μοχ,

ταϋ ονν μ£ν. α. 3. (Ιβϊηίΐβ (ΙοεΓϊ δίχως. Μ. ι.

τον έε χς&μοϋ αά μνήμης και διάνοιας] οπιϊΐΐΐΐ νβΐΐ.

νπές τχ το/α] νπ-έζΐ τοι'α. Ό. I. Α· 2. Μ. I. Μοχ, η τία-

σχρχ. Β. χ, Α. ι. 2.

κλλοί μετχ μνήμης] χιΙ} ροίΐ α'λλα, αάάιΐ Ό.Ι. Α. 2. Οοη.

Μοχ,
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πέντε κχι εζ και έπτχ κχ'ι πλείω χωξις μνήμης αννχγχγεΤν.

ούτως οιϊδέ τχ έξάγωνχ και όκτχγωνχ και πολύ-γωνχ σχήμα

τα . χχι ή χίνησις δέ κατά μετάβχσιν γινομένη , το μεν έχει

ίτρότεοον, το δε δεύτερον, εν&χ δε προτεςον εστί και

δεύτερον χχι τρίτον, τούτο μνήμη μόνη διαφυλάττε* ' το

5έ χνω κχι κάτω και το άνωμχλον κχ'ι ομχλόν , ωσαύτως

δβ κχ'ι το τρχχύ και το λείόν και το οζι> και το αμβλύ

κοινά της άψης κχ'ι της όψεως εστίν., έπειδη χχι μόνχι τον

τόπον 8ιχγινωσκουσι . Χξηφνσι δέ και διχνοίχς. μόνον γχο

έκεΐνο, το κατά μίχν προςβολήν πξοςπίπτον τί] χ'ισ&ήσει,

μόνης α!α$ήσεως έργον έστί' τχ δε κχτχ πλείονς ού μόνης,

ά,λλχ και μνήμης μετχ §ιχνοίχς , ως εμπροσ&εν έ$είχ&η.

των 8ε διάφανων κχι μέχςι του βά&ους δ/ίκνεκτθα» πέφνκεν

ι) οφις, αέρος μεν πρωτως κχι μάλιστα" όλον γαρ δ/ε£ερ-

χετχι' δεύτερον δέ ύδατος ήρεμοΖντός τε και κχ&χξοΰ'

τους ιχθύς γοΰν νηχομένονς όςωμεν ' ήττον δέ δια, υελου κχί

των άλλων των τοιοντοτοόπων , δηλον δέ, Ότι πεφωτισμένων"

ΤΑΚ, 1ΕΟΤ, ΕΤΑΝΙΜΑΌν.

Μοχ, κατά1 μνήμης. Μ. I. ΒΙ και τχ. εξ και τα επτά4 και

■πλείω χωξίς. Ό. ι, και τζλΐίια χωξις Ιιαοεί βΐϊααΐ Α. I. 2. 3·

ΡΙατα.

τχ εξάγωνα] τα 3ΐ)εΓ[. Ό. I. Α. 2. 3. Μοχ οκτάγωνα οχ

οοΓΓβοΙ. Γβο. , 3ΠΙε3 βΓ3ΐ είττάγωνα. Ό. ι. ϋβϊηάβ γ<νο-

μένη. ϋ. ι. Α. 2. 3· Μοίαί — /αΰ(αι. Υβ.11.

και ο'^ιαλόν] και ωμαλόν. δϊο. Ό. ι. Μοχ, και λεΐον. Α. I,

3· ϋβϊηιΐβ, και το αμβλύ, Α. 2.

(φύσεως. Ρ. ι. Μοχ, όψεως εστίν επειδή. Α. ι. 2. 3«

τα δέ κατα 7τλε/ους] μετά, Ιοοο κατά. Α. 3· Μοχ ϊο'βπι:

μνήμης και έ^ανο/ας.

έίί'κνεΐσθαι ] έεικνυσθαι. δϊο. Α. 2.

αέξος μεν ποωτον] πςωτως^ Ιοοο 7Γ£ωτον. ϋ. ι. Α. 2. 3·

ίε^'-ε^ον ] δεότε^ον βχ οοιτεοι. τβο. ΡοΠβ «ιηίβα δευτέ-

ξω;, 3ΐιΙ Οευτεξων. ϋ. ι.

^'ςε,αοϋνΓος κ. Τ. λ.] ι^εμοϋντος (βχ οοΓΓεοΙ. , 3ΠΙβα ης. ) και

κα^κοοΰ τους Ίχ3ϋς. ϋ. I . τονς ΊχΆΰς βΙΪ3πΐ Α. I .

έια ΰελου] ίι' νελοι/. ϋ. ι. όΥ ύαλου. Α. ι. 3. δι£ ύχλου.

Α. 2. Μοχ, των τοιούτων τςοττων. Α. 2. Ρβιο,ιιβ βΐϊα.

ΓοΐΠοει ίΙΙϋΐηϊηΒΕα , βΓι Ιιοε φΐοηαβ 6]υ$ ριορηιιπι. Οο-

ηο. Ει-βο η»36θ!3ΐη οιαίίϊί.

Μ 5
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χχι '&ττι ηχι τούτο ϊ'5/ον χύτης, μη χΧχτηαη 5ε τινας , ως

ηχι των &εομων η χντίληφις όψεως έστιν, έπεώη τό ττυ^ι

οοωντες, Ίσμεν ευθέως, οτι ηχι &εαμον έστιν' χν γ«ρ έπί

την ποωτην όψιν χνχ·νχηης τον λόγον, εύξησεις, ώς τότε,

οτε ποωτον ή Όψις έ$εάσχτο το πυξ, μόνον του χρώμα

τος ηχι αχήμχτος 'εσχε την χντίληψιν' ποοςελ$ούσης §β

ηχι της χφης , έγνωξίσχμεν, οτι ηχι $εομόν εστίν, όπερ

^ιεψύλχ^εν ή μνήμη, πχξχλχβουσχ πχξχ της χψης' νυν

βυν , οταν ·5εχσωμε%χ πυξ , ούιϊεν χλλο βλέπομεν , η το

σχημ.% ηχι το χςωμχ του πυξός ' η διάνοιχ αυμπχξχ-

"λχμβζνει τοις όοωμένοις της μνήμης ηχι την %εξμότητχ.

ό αυτός λόγος ηχι έπι του μήλου, εί γχα οϋχ ΰπο μόνου

του χςωμχτος ηχι σχήμχτος εί&οποιεΓτχι το μήλον, αλλοβ

ηχι της οσμής, ηχι της ηχτχ την ·γεΰσιν ποιότητος, οΰχι ,

ηχι τούτων η Όφις χντιλχμβχνομένη , οι&ΐν, οτι μηλόν έστιν'

«λλ' η φυχη την μνήμην αποσωζεί, την έπ της ίσψξησεως

τε ηχι , γευσεως , χμχ τε τω §εχσχσ§χι αυνεπινοεΐ ηχι

τχυτχ τω σχήμχτι ηχι τω χςωμχτι. οτχν ούν πηξίνον

μήλον νομίσωμεν άλη$ινον είναι μήλον, οϋχ η οφις έστιν η

ΪΑΚ. I. Ε Γ. Τ. ΕΤ Α Ν I Μ Α Ο V.

και τοΰτο Ίόιον αυτής ] και ϊστι και τούτο "§ιον αυτής. Ό. χ .

Α. ι. 2. 3· Μοχ: Αία,ιή ηαηίιιεηι άβεϊρίαΐ. Οοη. Νβο

ΪΙΙικ] ηιΐϊηηΗατη ΓθΙΙβΙ. νβΐΐ.

ως τότε οτε πρώτον] ως οτ; πςωτον. Οχ. Μοχ ροΓι £5εάτχ·

το ΗιΊρΐηπ) και. Ο. ι.

Βεκσώμε^ηχ. πυς] το, βηΐβ πϋς , 3αΉϊΐ Α. 2. ΡαυΙΙο αηίβ

έκ της χφης. Μ. I.

συμπα^χλα,μβάνει το'ς όςωμένοις ί<οί] 3ΐ)ΓυηΙ. Α. 3·

μνήμης και την Άεξμότητκ] και βββΓί. Α. I. 3·

και ετ7Ϊ του μήλου] καττι του μήλου. Α. 2. Μοχ, ε'ι γοΐ§ ουκ

άπο μόνου. Ό.ι. ΕΙ γάς νεάάιά'η νβϋβ , βηαίόίειη. ΡοΠβ

αντιλαμβανόμενη] αναλαμβανομένη. Μ. I.

ο'τ< μϊ^λον ■ κλλ' κ. τ. λ. ] οτι μ^λο'ν εστίν · αλλ' ή ψυχή. Ό. I .

Α. ι. 2. 3· Μοχ, χματε τω. ϋ. ι. Ναηι ΓπηιιΙαο νίάβ-

ΓΪΙ. Οοη.

και ταϊτα τω σάματι] ταύτας, Ιοοο ταϋτα, ία* βΓΐ, την

οσφξησιν και γίΰσιν. Α. 3·

οϋχ >) δψις] ούχι ή οφις. Ο. χ. ΡΓΟχϊαιβ 3Πΐβ, άβεΐι μήλον.

Μ. ι.



ΠΕΡΙ ΦΤΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤ. 187

εζατΐχΎωμένη, άλλ' η 8ιχνοιχ. η ·γας οψις έν τοις Ιδίοις

αίσ-θητοΓς ου' διβαφοίλη' τό,τε ·γχρ 50Ρ^«α χα} το σχχμχ

συνεΐδεν. α! μεν οϋν τρεις των αίσ&ηαεων , ητε ό'-ψ/ς *«/'

>3 ακβ>? κ*ι η οσφξησις των εξω&εν κα/' μη πςοςπεΧα,ζόντων

αντιλαμβάνονται, 5<α μέσου του αέρος ' δ« γεΰσις ου'κ

αλλω? αϊα$χνεται , ίαν ϊΓροςο,οκλ»;^ τω α/<τ3>)ΤΜ' >5 3έ

*Φ>3 ίίτα,αφοτίρι^ϊΐ ' κα< γ«ρ ?τλ))σ/α^Όυσ« τοΓς σωμχσι και Η

δ<α μ£ο~>)ΐ εσ·&' οτε ςχβδου. ποτ& μίν ουν ή ο-ψις της

έπίμχξτυζίας %ξύζ*ι τ^ζ των άλλων χίσ-^ησεων , όταν ί} το*

φαινόμενον ετΐΐτετεγρημ,ένον ίτρος «7Γ«τ>)ν , ώς «V/ τϊ;ς 7Ρα*

φϊίς" γρβφ'^ί 7*? £ργβν> «7Γ«τ»5σ«/ τ>}ν ο-ψ/ν εζοχχις ουκ

ουσχις Ηχι κοιλώμχσιν, ε! το πςχ*γμχ τοιχύτην έχει την

(ρΰσιν' εν&χ χρεία προς 8ιχ^νωσιν, μάλιστα μεν της χφης,

εσ&' οτε δέ αχ» της γεϋσεως η οσφρήσεως, ως έπι του

αηζίνου μήλου ' ποτέ οε καθ' ίαυτι^ν ένχςγως παςίστησι τ»

φαινόμενα , οτχν μη πόςφω&εν ορχ> ' τον ·νουν ίτυργον , τον

V Α Κ. ΙΕΟΤ,' Ε Τ ΑΝΙΜΑΠϊ.

Μ. I. Ρδΐιΐΐο ροΓι: και το σχημχ σννοιδεν , Ιοοο σνίεϊδιν.

Α. 3·

πλησιάζουσα τοΤς σωμχσι] τοΤς αΙιβΓί. Μ. I.

δια μέσης] Μαίιιη βΐ ηίο, διαμέσου. Οοηο: ΡβΓ ιτιράίαιη

ηυ3η<1θΓ[αβ υπέστη. 8ϊο. ναΐΐβ : Ει πΊβεΙΐο βΐπμιαικίο

1)3θίΠο [ΐη/αιη βχρΙοΓαίιιιη ΗαΙιεί. Της, βηΐβ ςάβδου , α&.

ά\ί Α. 5·

£Ό·5' ό'τ€ ξ'α'βίου] ροΓι ό'τί 1ε§ϊΐιΐΓ και, Γβά ρυηοΐί$ ηοΐ3ΐυτπ,

ι>1 Ιοίΐεηοΐαηι. Ο. ι.

ίττιτετεχνημένον ] έπιτΐτιχνχσμένον. Ό. I. υΐΓΐιπιηιιβ ρΓΟ-

Ιιαπι. Ι^ϊΙηγ 6Π3ΐη οοοιίΓΓΪΙ επιτέχνχσμα βρυοί ΡοΙγβ.

Τ. III. ρβ£. 455· βϊ έπιτίχνημχ αραά ΕπΓβΙι. ΡΓββραι·.

Εν3Π£. ρ. 30. 3θ$. Μοχ ώείιιηΐ: ως ιπι της ^ξα-ψης. Α,

3· (ΙβΊηάε, γ^αφικζς τ^γον. Α. ι. βι ραυίΐο ροΓι, χξεΐα·

ϋ. ι.

χοιλωμα9-<3 Οοηο: οΪΓΟίΙιι. Μβίβ. ΚιΙκλωμα νϊάβΙυΓ 1ε§ϊΓ-

Γβ. νβΙΙβ : οαυίίαία.

χχϊ της γΐίσίως] βχ οοΓΓβοΙ. , αηΐβίΐ ΟΓβίο ΓιιβΓΒΙ ό'ψϊως.

ϋ. ι.

ττοτέ 3ί κκϊ κκδ-'] κκϊ αΐ^βή. ϋ. I. Α. I. 2. 3· Μοχ, πϋξ-

γον βι βχ οοΓΓβοΙ. Γβο. ττύ. Ό. ι. ϋοϊηοΐβ: σφκλλϊτα»

- καί οτχν. Α. 3· Π*5^τ,Ιβ'' νώΐ» ηαβίβ Γβάάίίΐΐΐ > οοηβητιαίι.

ι
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τετζάγωνον , στρογγυλον όοα, ττορρωθ-εν ' ο-φα'λλεΤ*/ δε κα/' ,

όταν δ/ αχλυ'ος η αχτηοΖ βλεπωμεν , >; τίνος των 7ΐ'«ρ*π'λ);-

ο*/ων των 6#/·&ολοιίντων τ>;ν οψ/ν . ομοίως χχι , όταν δί' ύδατος

χηονμένον " κ«< γαρ ε'ν τ!) θαλαοΌ·)) τ>;ν κωπην ως κικλχσμέ-

νην όξ&' ομοίως κχϊ, οτχν δ/« τ/νος δ/αφ«νους υλί?ς βλέπη,

ως επι των εοΌπτρων κα» τϊίς υ'ε'λου κα* των άλλων των

τδ/ουτοτξϊονων * ή οταν οξέως χινητχί το όοοίμίνον' συντχ-

ξχασει γαρ τ^ν οψίν >$ τχγβχ χίνησις, ώς στρογγυλά τα

μη στρογγυλοί, βλέπειν, κο» ως έοτωτχ τα κίνου^εν** $

οταν ή ϋΊχνοιχ ΐΓξος χλλοις χβχολητχι, ώς του ττροθε-

μένου μεν <η>ντυ%εΐν φι'λω, κ«< συντυχοντος μεν, τταρελ-

•θοντος δε αυτόν, τω η» 8ιχνοιχν αυ'του ττρο'ς έτάξοις είνχι.

ουκ. εστ; δε ουδέ τούτο διχμχρτημχ της όψεως, «'λλα του

νου . >; μεν γαρ ε/δε , κα< χπηγγειλεν ' 6 δέ νους ου' ττροςεσχε

85 τοΓς β!7Γ«γγελ·9,6Γ(Π . τεσσχοων δέ μχλκττχ ττοος ένχογη δ/ά-

V Α Κ. ΙΕΟΤ, Ε Τ Α Κ I Μ Α Ρ Τ.

>5 καπνού βλεττομεν] η καπνού βλέττωμεν. Ό. χ. Α. ι. 3. ή

καπνού βλέπωμεν και' τίνος. Μ. I. Ηοο Τίνος οπιΐΐΐϊϊ. Α. 3.

κϊκλασμεν,ιν ο'ρα] 5ο1πιιι χεχλχσμένη εχΐιϊΐιβί. Α. 3. Ρβιτϊ

όμαίΐΛς και όταν] £έ βηΐβ και, βαΌΠΐ Α. 2. Μοχ, της νχλου.

Α. ι. 2. Οβίπίΐβ : τοιούτων τρο'πων, ]οοο τοιουτοτοο'πων.

5 Α. 3·

οξέως κιν^ται] ο'ξέως κινείται, Γεοί α ρΓΐηια πιαηυ η. Γπρι-α.

Ιη γπ3Γ^. βοΐβιη τβο. πιεηιΟΓΒΐ εχεπιρίιιηα: ωςεπί'τοϋ

τξχχηλαυ της πεξίστρςχς. ΐ). I.

ιΐς ίστωτχ τα κινούμενα] μ;}, ροίΐ τα, 3(1ο[ϊΐ Ο. χ.

προς χλλοις ησχόλητχι] ]οοο ησχολ. ΙιαΙιεΙ α'σχολίΐται. Α. 2.

ασχολείται, Γβςΐ 3 ρίϊιηο οογγβοΙιιπι η· Ώ.ι. Μοχ όβεή

μεν3 3ηΐβ συντιχεΓν. χ.

και συντυχο'ντος ] και μη σνντυχ,όντος. Ό. χ.

•προς έτέροις] Τΐξος ετέξονς. Μ. I. πςος ετεςον. Α. 3·

ουκ εστί ό'ε ον£έ τοϋτο διχμχξτημχ ] οι/κ εστί <5έ τοίίτο τό £<α-

μκξίτ. β. ι. το, ροή το2το, 3(ΐ5ίι βίΪ3ΐιι Α. ι. Ειϊηηι 2.

Γεεί ϊη Ηοο βηίβα βται άμοίξτημχ. Το Ιιοο ϊοοο, ΓεηΓα

ηοη ιιιπΙίαηι ϋίνει-Γο, νβΐ αάάϊ, νβΐ οιηηιί ροΐείι, πι Π Γ,

νβΐ τοϋτο ουκ εστι ίιχμχξτημχ της όψεως, νβΐ τοϋτο τά

&ιχμά.(ίτημα. οχιλ εστι της όψεως.

Λπαγγελθε7σ( ] οίπηγγελδεϊσι. Ό. I.
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γνώσιν η ο-φις χρήζει, άβλαβους «;σ-9^τ);ρ/ου , συμμέτρου

κινήσεως, χχϊ διχατψ,χτος , άέρος χχ$χρου χχϊ λαμπρού.

ΚΕΦ. Η.

ΠΕΡΙ Α Φ Η Χ

Λΐίχαστον μεν των άλλων χισ-θητηρίων διπλούν ο δημιουρ

γός χχτεσχεΰχαε , χχϊ τόπω τ/ν/ χχ} μορίω του σώματος

τνεριέ^ρχ-φε ' χχι γαρ 'οφ&χλμοος δυο , χχι ωτχ δύο , χχι

8ύο πόρους της αΐσ$ησεως έν τφ ρινι πεποίηχε, και γλωτ-

τχς δε δύο πχσι τοις ζωοις ενέψυαεν ' χλλχ τοϊς μεν διηρη-

μ,ενχς , ως τοις οφισι ' τοις δέ συνημμένες χχϊ συνψωμένχς ,

οίς τοις άν&ρωποις' διχ τούτο χχϊ δυο τχς προσθίους χοι-

Χίχς μόνχς του έ^χεφάλου πεποίηχεν, ϊνχ εξ εχχτερχς χοιλίχς

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

λαμπξοϋ] λεπτοί, Ιοοο λαμπξοΰ. Α. 3· φωτός 3(1οΙϊ|;

Ό. ι. δβϊ ϊΐα ςιιϊηα,υε βηιηΐ, ηοη ςααΙϋΟΓ. Οεεβπαιη

ρβΓ Γβ ϊηΐβΙ1ί§ίΐιΐΓ, 3βΓβ«ι ηοη ροΓΓβ βΓΓβ Ιαείάαζη ΰηβ

Ιυοε. ΕΓε βΓ^ο βχρίϊοβήο.

Ορ. 8· ΙηεΙβχ ίάεαι. Α. ι. $.βΐ2.[βά Κιο α ιτΐ3Π. Γβα Ιάβτπ.

Ό. ι. ηαηβΐ· δβά ηοο οβριιί ίβρίίπιυηι ηιαιηβΓβι. πεςΐ

«'φ^ς. λόγος η. Μ. ι. Οοηο ΐηοΐρϊΐ Η1)γϊ 4· οβρ· 4·

ΐ3οΐα, <ριΐ Γοηϊΐυί βΓΐ Ιοίυηι οοΓριΐδ, βΐ β]υ$ οβηίΐυάΐ-

ηβ ει ΓυΙηίΠίΒίβ. ναΐΐα: άβ Ιαοΐιι. οαρ. 8· ΟοηΓει· .ίο.

ρ. ΐ84· Ε.

των άλλων α/σ^τ^/ων] ροΓί των, 3^(ϋΐ είρ^μενων. Α. 3·

κατασκειια'σας ] κατεσκει/'ασε. Ρ. ι. Α, I. 2. 3· Οοη. νβΐ!.

Μοχ, και μορ/ω ουιϊηϊΐ Οοη. ϋεϊηοίε ωτχ ό*ιίο ϋ. ι. Α. I.

βϊ, ",-λωττα; οε δύο. Α. I. 5ίο, Γβ<1 οιηϊΓΓο δέ. Ό. I.

ΰύο πόξονς τζς αίσθ-ζίσεως] ο'σφρ^'σεως , Ιοοο αισθήσεων Οοη.

τοις ζ(Λ0~ις ένΙφι/σεν [] τψ ζω^ν ενεφί/σ^κε. Μ. I.

τα'ς μεν δ^ξημένχς — τας ίε σννημμ.] τοϊς μεν διηξ. — το'ς

σννημμ. Α. 1.2. δϊο, Γβ(1 αυντ,μμενχς και 3 ιηαηπ Γβο.

ϊηΓοΠ3. ϋ. ι. τοΤς μεν οίΐ^μεν^ν. Ιη Γβ1ϊ(]ΐπ5 ηϊΗϊΙ ηιιι-

131. Α. 3· ναΐΐα βΐΐαιη ιπηιιηςυβ ραΠΊοΐρίυπι ιιηο νο-

οαίιιιΐο οοπ')ΐιηχΊί ΓβεΙ&άίΐ:. σι/νι;«,«ενας καϊ οπιίΐΐϊΐ βΐϊβηι

Οοη. Μοχ, οφεσι. Α. 3· Ο· *· βϊ καί ουο τα'ς ττ^οσθ/ο^ς.

ϋ. ϊ. Α. ι. Ραιιΐΐο ροΓι: ?να ε'ξ ετεξας κοιλ/ας. Α. 3·

ϊη^β ΐ^βηα : νεΐΙ§« κβίτω πεμπόμενκ έιπλχ ποιεί.



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

τα αίσ&ηηχχ νευαχ κχτχπεμπόμενχ , διπλχ ποίη τα χίσ-Θ-η-

τηοιχ. διπλοί δε αυ'τα πεποίηχε , &' υ7Γ6β&ίλλουσαν κ>;5«-

μονίχν' 'ίνχ του έτέξου τταθο'ντος, το πεξίλειπόμενον σωφί

την χίσ&ησιν. άλλα των μεν πλείστων χισ$ητηςίων δ/αφ-δ-*/-

ξομένων , οΰδεν εις χύτην την ζωην χ,χτχβλάπτετχι το ζωον *

άφηζ δέ χπολλυμένης , σιιναττό λλυτα/ κα/' το ζωον. αφ>7

7«£> |ΐ*βνΐ3 των αΐ<τ§ησεων κοινή πάντων έστί των ζώων. ττοΐν

γαρ ζωον αφ>;ν τας δέ χλλας χϊσ&ησεις ου πάνταί

ηΐχαχς, χλλ' εν'ιχς ενιχ' πχσχς δε £χε<> τβί τελειοτεςχ.

επειδή τοι'νυν «ν τούτω το- ζωον έκινδύνευε ζωον εινχι , ^ μη

είνχι , οΰχ εν μόξίον 6 δημιου^ος χπε·λληζωβε τη χφη *

86 οόλλα τταν σχεδόν το σωμχ του ζώου ' πλην ^χς οστών και

ονύχων ν.χι κεράτων, συνδέσμων τε χχι τριχών, κα/' άλλων

τίνων τοιούτων , πχν μοριον του σώμχτος της χφης χντι-

λχμβχνετχι. συμβέβηχεν ουν εαχστον των χισ§ητηζίων δί

πλας εχειν χΐσδησεις' την μεν, των ιδίων χ'ισ$ητων' την

V Α Κ.. 1ΕΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

διπλχ ττοινί τχ αϊσΒητηξίχ] ΟυρΗοε$ ΓαοϊαηΙ /βιι/αίίοηα. Οοπ.

7ΓΟΙϊ7ταΐ3 1θΟΟ ΤΤΟΐη τχ. Μ. ι.

σώζη την αίσ^ησιν] σώζει την χ'Ίσϋησιν. Α. 2. ΑΙΐβΓ3 Γαίπ-

ίβΐΏ ίΙβΓβηςΙβΙ:. νβΐ).

α<£»5 γα§ Ιαονίΐ] νϋ. 3ο. ρ. 184· Ο· *<Ρ1) 7*? — αίσ^'α-εων.

αΰβή. Α. 3· Μοχ των αία-Β^σεων Γβ^άί^ϊΐ: ρι·αβ εβίβΓί'ί.

νβΐΐ. ΡοΠβ, των άλλων,

και τχς αλλάς αία^σεις] τας αλλάς αϊσ9>)'σεις. ϋ. ι. Α. 2.

3· ίίοβι αΙίοΝ ΓβηΓα«. ναΐΐ. Ροπβ, » και τχς.

τελειότερα] τελεωτερ«. Α. 3·

ΐν τούτω τό ζωον κινδυνεύει"] έχ.ινο'ύνευε , ]οοο κινώυνεύει. ϋ. ι.

Α. ι 2. 3· έν.ινόΜνειιο-αι δύναται, ]οαο κινδυνεύει. Μ. ι.

Ει τω, Ιοοο το'. Α. I. ΟΐΛΟΙ ρβΓΪοΙίΐβΙϋΓ. Οοπ. 5ίι ρβ-

τϊοΐίίβίπηι. ν'αΙΙ.

οκχ £ν^ >) ουχ εν. Μ. ι. ι

■πλην αστών και κάκτων και οννχων] ττλ;;ν οστών καί ονύ

χων καί κέρατων, ϋ. ι. Οοη. δίο , Γβτνηιο ·γάξ. Α. I. 2.

3· ν'αΙΙ. Μηχ τε, ροΓι σι/ναέσμων, αί>ε£ι. Μ. ι.

της άφης~\ Οιχ άψης. Α. 3·

ύιπλχς ϊχειν χ!σ$ήσΐις~\ διπλχς (βχ οογγ. Γβο. χς~) εχειν τας

Λίο·9-ί)σϊ(ς. ϋ. ι. ώιπλας βιίαπι Α. I. διπλχς εχειν τκς

«ίσ^'α-εις. Α. 2. 3·
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ίί, της αφής, ώς η οφις' και γαρ τα χρώματα οΐχκρίνει,

κα< των $ερμων και "ψυχρών Αντιλαμβάνεται " άλλα τούτων

μεν , ώς σωμα , των δε χρωμάτων , ώς όφις . ωσαύτως

δέ και η γευσις και οσφρησις και άκοη. πως ουν παντός

έστι του σώματος ή χφη , ειπερ χπο των προσθίων κοιλιών

του έγκεφάλου λέγομεν εϊνχι τχς αισθήσεις; η Χηλον, οτι

νεύρων κχτχπεμπομένων ε% έγκεφάλου κχϊ διχσπειρομένων

ίίς παν μόριον του σώμχτος η της &φης αισ$ησις προςγίνε-

τχι. επειδή δέ πολλάκις ΰπ' άκχν%ης πληγέντες τον πόδχ,

της κεφαλής ευθέως τχς τρίχχς φρίττομεν' ώή-Β-ησάν τίνες,

το πά&ος, η την αϊσ9ησιν του πά$ους, είς τον έγκέφχλύν

&νχπέμπεσ&χι , και ούτως α!σ$άνεσ$χι . οίλλ' ε'ίπερ ην

άλη&ης ούτος 6 λίγος, ουκ αν ηλγει το τεμνόμενον μόριον,

αλλ' 6 εγκέφαλος, βέλτιον ουν λέγειν, οτι το νευρον εγκέ

φαλος εστί. και γαρ μοϊρά τις εστίν εγκεφάλου, δια παν

τός εαυτού το φυχικόν 'εχον πνεύμα, ώς 6 πεπυρχκτω-

ΪΑΚ, Ϊ.ΕΟΤ. ΕΤ Α Ν I Μ Α Ώ V.

■^ιυχςων καί 5ί£μών] θβ^μων καϊ ψυχξων. Ό. ι, Α. I. 3· νβΐ!.

των ψνχξων αΙιεΓι. Οοη.

ώς σωμάτων , των. οέ] ως σώμχ, των δί. ϋ. ι. Οοη. ν^Η.

Μοχ, <5ε και η γεϋσις. Α. 2. ΙΓΐιιάϊ Γοίτιιτι οιτπΐΐΐΐ Α. 3-

παντός εατι του σώματος η «Φ>5] εστίν, ροίϊ σώματος, πβ,-

_ Ιιβι Ο. ι.

ή δ^λον] η έηλον. Π. ι. Α. ι. 3· Οχ. Απποη ηιαηϊΓεΓίυηι

είί. Οοη. ΟΙ) Ίά ΓοϊΗοθΕ. ΫαΙΙ. Εΐΐββοοίϊυΐί ή τεάάϊά'ιϊ

αη, ^αοά οΙιΓουΓαίη βΛ. Ή ηοίαΐ κλη$ως. Εγ§ο τβά·

άβΓβ ροΙβΓ31 νβ] αηηοη,' νεί ηϊτηίτΗΐη. Μοχ, εΙβπιΐίΪΗί

ηβΓνικ — (ΗΓρβτΓιις. Ιάβπι.

νενοων χαταπεμπ. — αιχσπείξομένων·] εΰςον χχτχπεμπόμε·

νον — Βιχσπειςώμενον. Μ. I.

Κεφαλής εύ5έως τοις τςίχχς"] τέως, Ιοοο ευθέως. Α. I.

και ούτως αίσ$ανεσ$α<] βοΓιιηΙ:· Α. I. Υβ.11.

ούτος ο λόγος] ό λόγος ούτος. Ο. χ.

οιίκ αν ^'λγίί] ούχ. αν ή'λγειε. Α. 2. ηλγει βΧ ΟΟΓΓΟΟΙ. Γ60.

Γοηβ 3η(β3 ηλγεε, ααΐ ή'λγησε. Ό. ι.

τ6 νεΰςον εγκέφαλος] ό, ροΓι νεϋ^ον ζάά'ιί Α. ι. ΝβΓνιιπι

εΓΓβ οβΓβοΓΪι Οοη. Ι^ιιοΛ ηβτνυκ οβΓβοηιπι βΓι. ν*Η·

Μοχ εγκέφαλος, Ιοοο εγκέφαλοι/. Μ. Χ.

ϋχον πνεΐμα] έχων 7τνεΰμ«. Α. 2. ΝβιηβΠιΐϊ εχον Γβίνΐΐΐΐ

8(1 νεΰοον, ηοη ζά μο'ϊςα. ναΐΐα: ψχ&α (ρ3Γ«) ρβΓ ίρΓαιη

ΐοΐααι



ΝΕΜΕΣΙΟΪ

μένος οβηαος έχει το ιτυο' <ίιχ τοι τούτο, εν9χ αν νευρον

αίσ^ητικόν εμφύητχι, εκείνο το μέςος αίσ&ηο-εως ύπ' χύτον

μεταλαμβάνει και γίνεται α'ισ&ητιχόν . ουδέν δέ ίσως άτοπον

87 λέγειν, έπι την άοχχν των νεύρων, τον ίγκέφαλον, χνχπέμ-

πεα$χι·) ού το κί^ος, αλλ» ο·υνχίσ$ησίν τινχ και «κταγ-

γελίαν τον· πχ&ονς' εστί δε Ίδιον αισ-δητον χφηχ το &ερμον

χχι ·ψι»χρον, τό τε μοίλχκον, κχι σχληξον , και γλκτχρβν.

χχι κοχυςον, βαού τε και χουφον' 8ιχ μόνης γχο της άφης

ταύτα γνωρίζεται, κοινά δέ άψης κχι οφεως, τό τε οζύ

χχι χμβλύ και το τραχύ και λεΓον, τό τε ζηζον κχι

ύγαον, παχύ τε και λεπτον, άνω κχι κάτω* κχι γχς ο

V Α Χ. Ι Ε Ο Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

Ιοίαιη βηϊπιαίΘΐη ϊαχιάϊΐζχεον) Γρϊηΐυιη. ΡγοχΙμβ ίιχ το»

τούτο ίηβρίβ ει οΙ)Γοογβ Γ6(1(1ϊ(1ϊΐ ναΐΐ. Μοχ, ως ό οαιίί-

»ϊί Μ. ι.

ίμφνητχι εκείνο] εμφΰετχι, εκείνο. $βά [γ\\&\>3. νο α τααη.

Γβο. Εγ§ο αηΐβ& ε'κεϊ α ρπηΐ3 ιηαηα. ϋ. ι. ιιΐ ΓοίΗοβϋ

ΓθΓβΓ3ίυΓ αά ενΆχ. $βά 61 εκείνο ρτοβιιπι. Οοηο : ϊΐΐόΐ

ρατ«. Έμφύετχι βΐ ρααΐΐο βηΐβ £(α τ/, Ιοοο &α' τοι. Μ. ι.

των νεύξοίν , τον εγκεφαλον] ΡβΓ &ρροΓιΙιοηβιη. Εγ§ο Οοηο

ίηΐβΓροΓαίι, ϊά <?/£.. νδΐΐα: ϊη ηβι-νοπιπι ρήηοϊρίο οβ-

ΓβηπιπΊ ΐιηιηϊΐΙβΓβ ηοη ρβΕϊοηβιιι.

τον εγκεφαλον] τοΰ εγκέφαλου. Μ. I.

' ού τ<5 77κθος] ΟνχΙ ττα'^ος. ϋ. ι. Α. 2.

■ «τταγγελ/αν ό>] τοΰ ττοίθοιι^] α'τταγγελ/αν τοϊ 7Γ*'3ους. Α. I. 2. 3·

5ΐο βχ οογγ. , βηίεα «7Ταγγελε/αν. Ρ. ι.

ϊ£γτ< Άον] νίά. Ιο. ρ. ΐ84· Ο·

γλίσχξον χχΐ Άξχνςον] ,γλίσχρο'ν και ^αϊνον. Ό. I. ΡοΛ-ΧζΛν-

'ξον ϊεε βίΊ: · · · φχ-ξον και ζ>ΐ£Βν, αο άε\ηάβ βχςν τ. λ.

.· Α. 2. ίηΜοιιυι β£ αοη/ΐ/(β)ΐί. νβ.11. Κοανοον, αηείαιη.

Οοη. δϊο ΓβαΌΊιηΐ ηοηπαΙΗ. , νβι-αιη ιώοχ ΓβραΓβΐΐιπ

ΜΐβηιοΓ3ΐπΓ ξ>;οο'ν. ΑΗΓίοί. εΐβ αοΐαιβί. §βηβΓ»ι. II, ι»

)υπ«ίΐ σκλάβα και /.ιαλακα3 βΐ, γλίσχςχ και κοαΕ^α. ΘβΓ-

ιηαηίοβ: ΜΐΒήολϊ ίιηά ηχιιΗ.

κνω _ κα» κάτω — αλλα τίνα σικάτα] Η&80 ΓβΙιθπι ΓαηΙ

«.σύντΛκτχ , ηίΐΐ ηιίβο ΓιηΙ οοΓηιρία. Ηοο υίϊςαβ νϊ(1β-

ΐϋΓ βρραζβΓβ , ; ανω και κα'τω βί>5Γ|ΐιβ αΓίίουΙο το' , ηοπ

ροΓίβ ηόΐ3Γε άΐιίίικϋηβιη βι ρΓθΓαπ(1ίιαΙβιτι, Γβ<1 εΓΓβ

ροΐΪΜϊ Ιοοο κνχμί^. ΡοηβΓΓβ ΓοΓίρΓ^Γαΐ : ομοίως

ο το'7Γος το,τε μίίγί^ο^, ϊηΐβΐΐϊσβ, κοινά έσην «<Ρ^ς και

όψεως, νβΐΐα : ΓιηΓυηι βΐ ^εογΓηκι. Ναπι βΐ 1οου$ βΐ
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τόπος, τί,τε μέγεθος, οΤχν \ τοιούτον, ως αχτχ μ'ιχν ποος-

βολην της χφης πεξίλχμβχνεσ&χι , αχ) το πυανόν δϊ αχί

το μχνόν αχί το στρογγΰλον , οτχν η μιαοόν, ως αχί χλλχ

Τ/να σγ/ιμχτχ. ομοίως αχί της κινήσεως τον πλησιάζον

τος χύτη σωμχτος α'ισ&άνετχι συν τη μνήμη αχι τη διχνοίχ,.

άσχΰτως οε αχι χοι&μου ' οίλλχ μεχξΐ ουοϊν η τοιων αχϊ

τούτων μιαξων αχι ξχ,οίως πεξίλχμβχνομενων' μχλλον δε

της άψης η οψις τούτων χντιλχμβάνετχι , ωςπερ κχι του

όμχλου αχι του ανωμάλου . του 'νχρ φίνους εστί του τε λείου

αχι τρχγ^ος ' σαληρότητι μεν γχρ χνωμχλίχ μιγ$εΐσχ τρχ-

χυτητχ, όμχλοτης δε πυανοτητι λειότητχ ποιεί, δηλον ουν

έχ, των ε'ιαημένων, ως πολλην αοινωνίχν χι χίσ&ησεις χΰτχι

προς χλληλχς εχουσι. αχι γχρ, τχ της ετεοχς διχμχοτημχτχ

ί\ έτέαχ οιχσχφεΓ. επί γοΰν της γραφές η μεν όψ/ς έζοχάς

τινχς όρο,, ξινός τε αχί των χλλων' η δε οίφη πξοςελ&ουσχ

V Α Β.. ΙΕΟΤ. Ε Τ Α Ν I Μ Α β V.

ιη&§ηίΐυίο /«ηί ε]ιΐίιηοάίί, νΛ υηα ΓερεΓΟίιΠϊοηβ ΐαείαί

εΙορΓοΙιβπ ^^Ιιιγ.

νάπος. το',,τε μέγεθος"] τόττος κκί το μέγεθος. Α. ι.

σωμχτος χ'ισΆχνετκι ] σωμχτος χ'ισΆχνεσ^χι. Μ. I. βΐ ΐ<1βπί

πιοχ : ωσχύτως δέ και τοϊΐ αξιΆμον. ει, έύο3 Ιοοο δυοΐν.

Όε'ιηάβ: η ό'ψ<ς χντιλχμβχνετχι , οιιιίίΓο τούτων. Α. 3·

ώ'ςπτξ καίτοι! ομαλοί] ομχλοϋ εχ ΟΟίτεοΙ. Γεο., 3Π161 ωμχ-

λοΰ , ιιΐ ΓαρεΓίυδ. ϋ. ι. και οηιϊιΐϊϊ Α. 2.

τοΰ τε λείου και Τξαχεος ] τοΰ λείου και τοαχεος. Α. 2. 3·

ϋϊο βΐ ϋ. I. δεΗ βχ οογγ. , αηιεη ΟΓεάο εΓ3[ Τξχχέως.

νχληςότητι μιν γα§ χνωμχλίχ] σχληξότης μεν γα'§ χνωμχλίχ.

Ό. ι. \ 1· 3· ν»1Ι. Μοχ, τοαχύτητι εχ οοΓΓεοι. Γεο. ,

αηΐεα ετεείο τοαχύτ^τα. Ο. ι. ΛΙοχ πίΓΓυδ όμχλότης

βχοοΓΓ.νεο. , βηΐεα ώμχλότης. ΙοΙβιτι.

α! αίσθ^σεις αύται] Μβΐίιη χΰτχι ^ Ίά εΓι, οψις και αφι}.

Αύται ρΓοτΓιΐδ οηιΐηϊί ναΐΐ. Ανται Γΐααεί Α. 3· Αΐίρβ

Ϊ13 οοΓτεχϊ.

διχμχξτημχτχ ] κμχρΤη'μχΤΚ. Α. 2. Εΐ Γιο ιηοχ, αμχξτημχ.

Μοχ, διχσχψτΊτοίΐ. Α. 3·

ίψις εζοχας κ. τ. λ.] Ιιβεε οιιιπ ρΓΟχίιπΐβ ίΐα οοηΓιιηοΙΪΕ

Μι I. οψις «'ίΐ **1 7τάντα. έικ (.ιίσον τον α'/^ο; ο^5 ·

οΐ'τω ξινός καϊ τάίν άλλων. Μοχ ίίΐεαι τα ^ια^α^τ>;ματο6,

Ιοοο Τ9 ΰίχμχςτημχ. ΡοΓίετΐαί 1ι»1)βΙ βιίαιη Α. 3·
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δ/>ίλεγ|εν χύτης το διχμχοτημχ . αίς7Γερ δέ ή οψις χει ΚΛ*

πχντχ δ/α μέσον του αέρος όρκ* ούτω κα/1 >; αφί} δ/α μέσον

(8 τϊ|ς βχκτηςίχς των σκληρών και μαλακών κα/ ύγρων χισ-θ-α-

νετχι, χλλχ συλλογ/στ/κως και Ι«£τ« δ/ανο/'ας' χκοιβεστ»-

την γαρ εχε/ ταιίτ^ν την χ/σ-9-ησιν ό άνθρωπος. ται*τ>) γο~ν

κα/ τ>) γειίσε/ πλέον 'εχει των άλλων ζωων, κα/' το/ τνχ/ί

άλλα/ς τρ/σ/'ν >?Υτω|<Λίνθ£ . χλλο μεν γαρ ζωϊν κατ χλλην

χ'ίσ$ηαιν των τρ/ων 7τλεονεκτεΓ τον ανθρωπον ' 6 δε κυων ,

«ν ταΓς τρ/σ/ν 'χ'μχ' οζύτεξον γαρ Κ** α'κου'ε/ κα/ βλέπει

, κα/ ο'σφρα/νετα/ , ω'; δϊ;λον ϊλ των /χνευόντων κυνων . κ«/

τταν μεν το σωμχτης χψης έστιν χ'ισ§γ\τηςιον , &ίς κα/ προσθεν

ε';ρ))τα/' μχλιστχ δέ των χ,ε/ρων τα εσ-ω-θεν, κα/ τούτων

έτι μχλλον τα ακρα των δακτύλων * ταύτα γαρ ωςττερ γνω-

Μονα'; τ/να; τ?ς α'φ^ς χκςιβεΐς εχομεν . ού γαρ μόνον χντι-

λητπιχον όργανον ό δ^,Μ/ονργος τ«? χεΓρας κατεσκευασεν '

α'λλα κα/ άτττ/κον, δ/« τούτο κα/ το δέρ^α λετττοτερον

ιχουσ/ , κα/' μΐίς αυταΓς ολα/ς εσωθεν ιίττέστρωτα/ , κα/ τρ/-

ρςων χμοίξουαιν , ίνα μχλλον των α'τττων χντιλχμβάνωντχι .

V Α Κ. ΙΐεΤ, Ε Τ ΑΗΙΜΑΟν.

ωςττερ >ί οψις] δέ, ροΓι ωςπ-ιρ, αείιίαηι ϋ. ι. Α. ι. 2. 3·

Οοπ. νβϋ.
α'ϊι κα« ττκ'ντα] αεί και 7Γαντ>] τά. Α. 3· ΠανΓϊ) νβΙιβΓηβηΙβΓ

ρΐβοεί. 5βά τα αΗβηαιη βΓί. Ροηβ ΓοπρΓβΓβΐ αιιείοτ :

α'ίι και ποίντ-ή τταντα.

$ιχ μέσης της] ΜβΙΪπι, ί<οί μέσου της.

αλλοί σι/λλογ<σ7<κως] Ηίο ίη νβι-Ποηβ Ιοοο ίί/ζ, οοιτβχί ,

β βΐ αάΗίύεαί, ]οοο αάΐιί'οεΐ.

Των τριών πλεονεκτεί] άλλων, αηΐβ τρκϊν, βάΐΙΗ ϋ. I. βϊ

ραιιΐΐο αηΐβ ιίττο'μενβς. Ιοίβιη. Μοχ ο'σφ^αιν^σαί (βο) δύ-

ναται ]οοο όσφξκίνετχι. Μ. ι.

ως και -ττρο'σ^εν] ως και έ'μπςοσϋΐν. Ό. I. Εαςίεαι ν£ΐΠ6ΐ&8

γνώμονας ακρ. τ^ς α'<?)?ί] γνω/ιιονα'ς τινας τζί «φζς οί^ςιβε'ς-

Ό. I. 8ϊο, οιηϊΓΓο τινα'ς. Α. 2.

δία' τοίίτο κα» το1 δέρμα] τό 3ΐ)6Γ[. ϋ. I. δία' τοϋτο έέ και

δέξμχ. Α. 3·

των ά,τΐλΖν οίντιλχμβαίνωνται ] άτττων3 Ιοοο α'ττλων. Α. 1.2. 3.

Οοπ. (^υο ιηΗ§Ϊ5 ιλιΗιπιι βοιηρΙβοϊβηΐιΐΓ. V»!!. Άντι·

λαμ^κ'νον/αί. Α. 2. Ρ. V.
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του 5έ τςίχχς χύτχς μη φυ«/ν, ό ύπεστοαεσμένος μνς γβ-

7<>νεν αίτιος, των §έ χείξων αί μεν σαληοότεξχι ίτρος χντί-

λ^ψ/ν είσιν 'ισχνξότεοχί ' αί §ε μχλχχωτερχι ποος την χφην

α,Ηξίβέστεξχι ' ωςπερ κα/' των νεύξων τχ μεν σκληρά ποος

κίνηση, τχ 8ε μχλαχχ προς χ'ίσ-9-ησίν είσιν έπιτη&ειότερ» .

τμτο. ύ<*§ κα/' τ^ί χφης ^στ<ν Όαγχνχ ' δια τούτων *ν*β ή

της χφης α'ίσ&ησις γίνεται.

Κ Ε Φ. Θ.

ΠΕΡΙ Γ Ε ϊ 2 Ε β Σ.

Τ\\ μεν όψιν ε-Λ τοις εμπροσ$εν ε'ίττομεν ηχτ ιύ$είχς

γρχμμχς όρ&ν' η οσφρησις κχι η άαοη ού κ«·9·' εύ%είχν

μόνον , α'λλα χα} ττανταχ,όθεν . χφη κα/' 7*£ο7ι; οϊι'τί κατ'

ίύ&είχς Ύξχμμχς , ουτ« πανταχόθεν 7νωρ/'ζΌυο·<ν " άλλα τότε

μόνον , οτχν αϋτοΐς πλησιχσωσι τοις Ιδίοις χ'ισ$ητοΐς) πλην

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ, ΕΙ ΛΝΙΜΑΙ1Τ,

τρίχχς χύτχς μ>) φιίειν] αΐ/τα7ς, Ιοοο «ντας. Α. 2.

ρ,νς γεγονεν] ΐ/,«>ϊν γεγονεν. δβά ϊη ιη3Γ§. α τβο. γ^· (ϋϊί.

ϋ. ι.

ταΰτα, γα ς και τί},; α<ρί)ί] ταΰτα έέ και τ^ς αφ^. Ό. ι. Μ. I.

ταΰτα γώ αιίτ>ίς τ^ς αφ>]?· Α. I .' ταϋτα δε χύτης της χφης.

Α. 2. ταΰτα έέ και χύτης Της άψης· Α. 3·

Οαρ. 9· 1η<1βχ ϊ<1επι. Α. ΐ·3· 5ΐο> β πιβη, Γβα Α. 2. πεςΐ

γίιίσεως. η. Ρ. ι. ΕΓΐ εηϊκι ϊη Ιιοο οβριιί 8· ττεφ. γεύ-

σεως λόγος Μ. ι. Ρε §αήα. Οδρ. 9. νβΐΐ. ΟοηίβΓ

3ο. ρ. ΐ8ί· Α.

ιν τοις εμπξοσΆεν"^ Ρ3§ϊιΐ3 8ο. ίη Επε.

«ν^ει'αν (Λΐίνον κ. τ. λ. ] ενθε/αν ( βχ οοίτεοϊ. ε". ) μο'νον α'λλα

καϊ πανταχ. Ό. I. και, ροΛ αλλα3 αάάιί βΙΪΆτη Α. 2. 3·

Οβίεπατη Ιιίο εΐεείϊ νειΊιιιηι, νβΐυιϊ γ/νεται. Νβιη εχ

όςχν ηΐΗίΙ Γβρβίί ροΙεΓί. Μοχ: αφή και γεΰσίς ούτε κατ

ευθε/αν. Α. 3· ει ϊείεπι ραυίΐο ροΓι : οτχν χύτγ\ πλησ.

γνιαςίζουσι ] Ϊη1ε1]ΐρ[8, τα 'ίίιχ χίσΒητκ. Μοχ έιω^ισμενα,

άεβηίία, ίηιεΓρΓβΙοΓ πςοδιεηνωσμΐνχ , ςυββ ταπί βηιείΐ

1361α βΐ £(ΐιΓΐιι ρεΓΟβρΙ» ΓαηΙ. Πλ^ν τ*3ν ηδη όιωξίσμένων

οιηηηι Οοπ. ΡΓββίεΓ εοϊ, ι^αοϊ ]α«ι «ΙβΛηϊνϊηΐϋϊ.

ν»Μ. <

7τλ«σ(α«τ«ισιΊ 7ΐλ>ισιαΥουσ». Μ. I.

Ν *
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των ηδη 8ιωοισμένων . 'ίατι δέ ή γβ3«Λ$ Τί*>ν αντι

ληπτική ' οργαν» δε βυτ5}ϊ ^ γλωσσά , αχι ταύτης μάλλον

το άκρον, ετι τε συν τοιίτο/ς η ύττερωα, εν ο\ς ϊστι τα ίζ

εγκεφάλου φεξόμενχ νεύρα 7Γε7τλατυσ|(/.έ'να Κα* οότταγγέλλοντίί

τ^ν γενο^έν^ν αντίληψη ποος το >;γίΐΛθνικόν . των δέ χυμών

αϊ ΎευστίΑχι /.χλούμενχι ποιότητες ε'ισιν αύται, γλυκυτ>??,

οξύτης, δαιμύτης·, σταυφνότης , χύστηοότης, πικοότης , «λ-

«υοότ^ς, λιπχοίτης . τούτων γ»ρ έστιν ^ γευσ/ς ϋΐχγια>-

οτι/.η. κατα τχυτχς όε τα; ποιότητας αχϊ το υόωο χποιον

λέγεται, τω μηδε-μίχν τούτων έμφχινειν εν τη γευσει ποιό

τητα . κατα γαρ τ&ς χλλχς , οίον -ψυχρότητα κα/' ύγρότ^τα ,

ούμφυτον εχει την ποιότητα, στρυφνοτ^ς δέ και αυστ^ρο'-

. της·, τω μχλλον καϊ ^ττον στιίφειν, αλλήλων διαφίρουσιν .

αϊ μεν ουν χπλχΐ γευστικαϊ ποιότητες αύται μόνχι σχε&ον

ε'ιαι' σύ,ι&ετοι δε, μυοίχι. καθ' εκαστον γαρ ειδο; ζώου

ΪΑΚ. I. Ε Ο Τ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΒΤ.

Ιστι δέ η γευσις] χ'ιά. Ιο. ρ. ι^4· Β· Ηϊο Οοπο ίηοϊρϊϊ Η

βη 4· ^3ρ· 5· Ο6 8ϋΓια, αυιΐϊΐα ει οάοτΆίιι. Μοχ όρ

γανα. ΓεεΙιΙίιΓα ίιι/ίηιιηβηίιιιη

η υπερώα] τα νττεξώχ. Οχ Ργοχιπιοιπ ϊν οίς ΓβΓεΠΊΐΓ 3^

ό'ξγανα. Μοχ , α'παγγελλοντα βχ 0ΟΓΓ60Γ., ηηίο.ι ε'π-αγ-/.

Ο. ϊ. Ρβιαίΐο ροΓι στυφοτ^ς, Ιοεο στρυφνότης, βΐ Γιο φΐο-

ςαβ ραηΐΐο ροή. Μ. I. <1βιη<1β, άλμνςοτης, ]οοο αλμιιςό-

τΐ)ς. ϋ. ι.

λιπαροτ»)ς] Ιο. 1. 1. βΑΙΪΙ γλίσχρο'τιχ. Ι,οεο στρυφνο^-ι;; Ιιβ-

1>εΕ Οοηο Ργρίίοίΐαί ϊ. β. στυφοτ^ς, 3 στΰφω. 5γηεΓ. Τ. Γ.

ρα§. 2. κρ^έα μέν γαρ ον'κ ίϊ Οιαρξΐ/ί}ν«ι στυφοτΐ);, οι ρ. 36·

Μοχ Οοηο στρυφνο'τ>]ς Γβάί3Ίϋ.ϊί: , βγρίίοιιιη, (^χιοά εΓι»

στυ·πτικον.

τω μη$ίμίχν ε'μφα/νείν τούτων] τ<3 («.5} όέ μ/αν τούτων εμφαινειν.

8β(1 μη β Γεοβηΐ. ϊηΓβΓϋυιιη. ϋ. ι. τούτων, αηιε εμφα/-

ν«ν, Ιΐδβεΐ βιϊβιη Α. ι. ι. 3·

σΰμφυτον έχει] εμφυτον έχει. Α. 2.

■7Γθ(οτν]τα· στρυφνούς] ποιότητχ· ατυφνότης. Ό, ι. ΡγοχΪ-

ιιιυιιι οτύφαν οχα'ιίύΐ Οοη.

«Οται μόνον σχεέό'ν] αύται (.ιο'ναι σχεέο'ν. ϋ. ι , Α. I. 2. Οοη.

ν»11. αύται μόνον σχεδο'ν. Α. 3· Μοχ, εστ< ■ σΰνθεταί.

Μ. ι.

£ΰου και φντοϊ] ζ^ν και φυτάν. Α. 1.3· {««ν χχϊ φυτών.

Οχ.
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και φυτού βιχζουσχι ποιότητες ε'ισιν. αλΧης γάο, αν οϋ'τω

τυ'%*!' Χ^ιοε'ιου ποιότητος χντίλαμβχνόμε^χ και αλλ>)ς

αίγείου . διο και ^«-θόντί; , όποΐίν έστι το ποοςενεχ^εν

αξίας, έν τη γεύσει γνωρίζομεν' τούτο δέ οιίκ «ν *» μη

διάφορος ην εκάστου των γευστων ή ποιοτης. ο$εν ούκ αν

τις χύτχς γενικώς πεοιλχβοι, οίπείςους ούσας, και πάντως

χλληλων διαφέρουσας . και ·γάρ έν ο\ς επικρατεί μίχ τις των 9ο

άπλων ποιοτήτων , και εν τούτοις γνώριμος ή κχτ είδος των

γευστων §ιχφορά. ίσχάδος γουν και χστχφίδος και φοίνικος,

τούτων μίχ μεν ίπικρχτεΐ ποιότης , ή κατχ γλυκύτητα, αλλ

ή γευσις διακρίνει των εΐ8ων το διάφορον.

ι

ΚΕΦ. I.

ΠΕΡΙ Α Κ Ο Η 2.

Ή αΜη των φωνών κχι των ψόφων έστιν χ'ισ^ητική'

διχγινωσκει δε χύτων την οΡύτητχ και την βαθύτητα, λειό-

ΤΑ». ΙΕΰΤ. £Τ ΑΝΙΜΑΟΤ,

ν·. ■» » -Λ Ο / -ι . ι Λ Γ) ι ■
κλλ.ης γκξ «ν ούτω τοχη ^ άλλοις γαρ5 «ν ο;/ τω τυχ,οι. Λ. I.

και ίλλης αιγε/ον] και άλλοις χίγείου, Α. I.

γευστων η ποιοτ^ς] >} 3ΐ)οΓί. Α. ι. γενστέων , Ιοοο γευστβίν.

Μ. ι. Μ οχ, αν'τα γενικώς. Α. 2. αύτ,χς γεν<κα'ί. Μ. I.

τις Των αττλίΐν ] τις των άλλων. Α. 3 ·

τιΐίν γευστων έιαφο^ά1] των γινομένων διάφορα. Ό. ι. Τιϊν

γενάτων γινομένων όΊι/.φοξχ. Α. 2. ΡοΠβ γινομένων οιΐηιη

οίε βχ γίνεται , Ιιοο εΓι , γνώριμος γίνεται.

«σταφ/δος ] στχφ/ύος. Α. ι.

φο/νικος κ. τ. λ.] φο/νικος. τούτων (.ι?ν ϊτην.^ατΓΪ ποιους.

Εχ οογγ. ΓβΟ. , 3ηΙβ» ποιότη-χς. Ώ. ι. φοίνικος, τοι/'των

μ/χ |ΐιίν ε'πικρ. ποιους. Α. 2. Ιη ϋ3ΓΪ€Ϊ$ ϊιηηιιβ βΐ υν'ιί

ρβΓϋχ 61 (Ιβοηΐίε (Ιαΐοεάο ρΓαβάοπιϊηδίοΓ. Οοη. Τούτων

ηοη Ηαίιβι νβΐΐ.

Οπρ. ΙΟ. ΙπίΙβΧ ΐΐΙβΙΤΙ. Α. I. 3 ΓβΟ. 111311. Α. 24 8ίο ,

ηυβ ηοί3 ει πϋΓηβτο οορϊΐϊϊ. Ό. ι. -ττερι ακοής, λόγος ι.

Μ. ι. ϋβ βικϋΐπ, 03ρ. ίο. ν.ιΠ. ΟοπΓογ Ιο. ρ. ΐ83· Ε.

η ίϊ ακο/}] Ιπ ρπηοίρϊο οβρίιίί; αϋ^ΐπιτ: τι εστίν χχοή;

ι/.Υ-οή ίστιν η γενομένη Οιχ τον ίγκεχαιμέναυ τοΤς ω^ι πνενμχ·

τις, ^ξοτίςον μάλλον οντος >] λετττοτεροι/. (βε βχ 00Γ»6ΐ:Γ.

Γ60. λεπτομιςεπτέζου') οι' ού κί κκουστικαι αντιλέγεις γί·

Ν νονται.
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τ·>5Τ« Τί κ«< τραχύτητα κα/ μεγεθο;. οογανα δέ κα< ταύ

της τα νεύρα, τα ε£ εγκεφάλου, τα μαλάκα, κα/ των

ώτων η κατασΉευη ' μάλιατ» δε αυτών το χονδρωδίς γένος .

πςος γαρ -ψόφους και ήχους επιτήδειος εστίν ο χόνδρος .

μόνος δε ά'ν-9-ρωττος κα< τη-θηκος οΰ κινοΖσι τχ ωτα, των

άλλων πάντων ζώων, των εχόντων ώτα, κ/νουντων αυ'τα'.

V Α Λ. ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

νοντκι. >} ακο>| των φωνών κ. τ. λ. Ο. ι. ΗιιϊικιτιοςΙΐ

εΙβΚηϊΐΐοηεδ ρΙυΓβϊ ίη πιαΓ£ΪηϊΙ:>ιι« Ηυρ$ Οοόϋοϊχ Γερεπ-

ιιηΙιΐΓ, νείιιΐϊ αά ρ. 79· 7' !=°"ην όξχσις; οςχσίς εστίν >}

γινομένη κ. τ. λ. Ιιειτι ρ. 86. 88- 98· 99·

και τψ βχξΰτητχ, λαότψά τε] 3οίυπΙ. Ό. Χ. βςχχύτητκ,

Ιοοο βα^'τητα. Α. 2. Ργο βοείειη τπκρίτητα, Α. 3·

ό'ογανα σε κ. τ. λ.] ρικνοί τε και ταύτης. Ό. ι. Α. I. ό'ξγανκ

όε και ταύτης. Α. 2. 5ΐο, Γεο" πιοχ υϋίαιτι : τα'τε νεϋξα.

Α. 3· Μοχ ροΓι νευξχ βυείΊ τ«'. Α. ι.

τά μαλακά1] και μαλακα'. Ό. χ. Οοηΐίπυο, των ωτων ή κα

τασκευή, τεάάϊάΐΐ Οοπο : ααΓβ$. Οεϊηοίε ίοΐβπι οηιίΐΐϊΐ

γένος, νβΐΐβ, και των ώ'των η κατασκευή, Γβάύϊίΐϊΐ, «ί

αυ,Παιη οοιηραΓαίίο αίηιιβ α//βοίίο. Μοχ ΐϋβΓΠ ΓβΓνβΙ ξε·

ηηι. Ο. ι. 3υΙειη νϊΐϊοΓβ βχΗΐΙίβΙ χ,οντ^ωό'ες. Γενος,

αηοά Κϊο βαΉ'αυηι βΓι, ηοη εΓι 1ιιΐ)υ$ )οά. ΟοπιιιιοοϋΓ-

βιηβ ροΐβΓβι οιτιίΐΐϊ. δί Ιβιπεη αΐϊςιι'κΐ 3ο!{1εησ!ιιιη Πι,

χηαΐϊαι μέξος. ^α^3ι νεΓο ϋβπϊΐβ^ο ΐϊΐβ 3ΐΐΓ88 , ϊβηαυαπι

Γερϊπιεηΐυιη , οϊη§ϊι, οοημοί βΙΪ3ηι ροΓΠι ε^κρς.

μονός έε ο' ά'ν^ωπος ] ο βββίΊ. Ό. χ. Α. 1.2. 3. Μοχ , εχόν

των τά ώτα. Α. I.
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ΚΕΦ. ΙΑ.

ΠΕΡΙ

« οσφξησις γίνεται μεν &ια των ξίνων, πεοχίνετχι 3ί

εις τχ πίξα,τα των παοο~&ίων τον εγκεφάλου κοιλιών. χύτχι

γοιρ χτμοε&έβτχτχι την φυσιν ονσχι των χτμων ξΜσίως

α,ντιλχμβχνοντχι . λέλεκτχι γχς κχι πρόσ^εν, ως εκχστον

των αισ9η~ηοίων καθ· όμοιοτητχ τινχ και οικειότητα των

ίδιων χίσ&ητων α,ντιλχμβάνετχι . ου μην , ωςπερ τοις άλλοις

Λίσ&ητηοίοις νευοον χ'κ-^ητικόν κχτεπεμ-φεν ο εγκέφαλος,

ουτω κχι τη οαφρησει ' άλλχ τοις πεξχσιν ίχντου των νεύ

ρων άνχπληοοΐ την γ^είχν, κχι την των χτμων άνχ^οσιν

δέχεται, των δέ χτμων η γενικωτχτη διχφορχ εύωδίχ τέ

έστι κχι δυςωιϊίχ , κχι το μέσον τούτων , ο μήτε εύω§ές έστι,

νΑΚ. ΙΙΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒν.

Οβρ. ιι. Ιηα'βχ ϊάβπι. Α. ι. 3· Εάβιη, Γβά1 3 ιιιβπ. τβο.

Α. 2. δϊο, ίΐηβ ηυαιεΓΟ 03ρϊΙΪ5. Ό. I. πεξ\ οσφξυσεως.

λόγος ι«. Μ. ι. Όβ οάοι-αίο, 03ρ. ιι. ναΐΐ. ΟοπΓθγ ίο.

ρ. ΐ83· Ε.

>£ έε οσφςησις] Ηϊο α ρπηοϊρϊο 3(3αΊΐαΓ : τ/ εστίν οσφξησις;

', οσφξησίς εστίν ή αποτελούμενη δια του εν τχϊς ςισι πνεύμα.

τας, οντος αν/γμου ζίοΠβ, χνίχμου. ) και ατμοδεστέξου ,

(ΡοΓίβ χτμοειο. 3ϋΙ, α'τμωο. ) έί' οΰ αί των ασφρχντων αν.

τιλ^'ψϊΐς και 7ΐΌ(>(5ίο$εν γ/νοντα;. )} έέ οσφο^σις κ. τ. λ. Ο. ι.

έια των ςινων] Ηί« ζάά\ΐ Οοηο: ΐΓβηϊαιίιΙβηΙβί 3<1 οβΓβ-

1)Γυιη βν3ροΓ3ΐϊοηβ8. Ηοο βίΊ, οαιχπεμπόντων τοώς χτμούς

έπι τον εγκεφαλον.

πχξχινετχι ] ·ΓΓΓ(ρα/νεται. ϋ. ι. Α. 1.2. Μ. I. ΤβΓηιίπαΙϋΓ.

0οη. νβ]]. Μοχ, πςοσΒίων μεςων του εγκ. Α. 2.

αύται γα^Ι 7*5 η!>θΠΓ. Α. 2.

λέλεκται και ττξόσΆεν] δε, Ιοοο γκο. Α. 2. ϊ'μ7Γοοο-!ϊίν,

Ιοοο ττ^όσ&βν. ϋ. ι. Κ,βΓρίοϊι βιιΐβιη ίη Ηΐ« οΐϊοία ρ. 77·

ϊηίϊ. Μοχ, ον μεν ωςχες. Οχ.

τϋν Ιδίων αισθητών αντιλαμβάνεται] Γαί$ οοηοϊΗβΙιΐΓ Γβηίΐβί-

]ϊΙ>υ$. νβΐΐβ. Εγ§ο, τοις Ιδίοις αϊσΆητο'ιι; οίκειοϋταί. Μοχ

5<1βπι : (Κηιίίΐΐ β οοτβΙίΓΟ. Εγ^ο κατέττεμψεν εκ του ε'γκε-

φάλου. ϋβϊηιΐε : οί/'τω τί) οσφ^'σι. δϊο. Α. 3·

τοις ττίξχσιν εχντοϋ] ϊά οίε, τοϋ έγ/.εφχλου. 5υρΓ3. ι!ίχΪΓΓ

-περχτχ των ττξοσθιων τον εγκέφαλου κοιλίών.

νίωδίχ τέ εστι καΐΐ τε αϋβΓί. Ό. I. «στι οιηίηίΐ Α. 3·
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(ΑηΤε 5ιιςω5ί?. γ/νβτ*/ 5| εύω§ίχ, των υγρών των ίν νοΐς

σώμιχαιν «Κξίβως ττίφθΐντων ' μ,ίσως ίέ , >5 μίση διά.$-εσΊς *

κ«τ#5ϊ8ο·τί£ον ίέ η μη&όλως, ουςω&ίοι.

Κ Ε Φ. ΙΒ.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΤ.

ΤΓαί μεν οΰν φανταστικού 9 τε ίυναμ/ς χα* τα οργΛνββ

για] τ» μίςιχ χμ των μοξίων ή κοινωνία τε και

τον ενοεγβμ&νον τξόπον ώς «ν βξαγβσιν ίκ,χνως ε'ίξ/ητχι ' τον

ΪΑΚ. Ι,ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΠΤ.

μήτε ίυςωδ/κ] ι^ΐ'τε έι/ςωι^Γς. ϋ. χ. 8ΐο, οπιϊΠΌ Εστί, ροΠ;

ίΐίωιίρς. Α. 3· ί-ΐ^ΐΈ ένςωοΥα τ«ν ΰγξαίν. γΑίΤαι δε ένςωδ/οο

τίίν ι/γ^ων. δϊ& Μ. ι. ζ)ϋθ(ϊ πείρε 1)βηβ οίεΐ , ηβηηβ

ίοείεΐ. Ποπ. φι.π ηεηυε Γυ3νί«, ηβ(}ϋ8 ϊβίετ οάοτ εΓί.

Βίοχ, μέσος δέ >)'; ϋ. χ. Μ. ι. Μεσως, ϊηΐεΐΗββ Τϊφ&ϊ'ν-

των. Εοείειη ΓβΓεΓϊιΐΓ καταδίέΌ-ΤΓξον ^ μηδόλως. ναΐΐα

τϊθεΙΠΓ Ιε^ϊίΤε ττεμφ^εντων Γοα ϊκττεμφ^Εντων. Εγ§ο ίη-

ερίε τεάάϊάιΐ.

χχτχδεεστεξον'] χχτχίεεστεξα.. Ό- I.

η ιμ;ο*' ολως] )] μί)έο'λως. β. χ. ^ μ5)5ο'λωζ. Α. Χ·}· ί (Μ|ββ·

λίος ή ένςωδ/χ. Α. 2. ΡοΠβ νοίαΐί, >] έυςωίι'κ. Ηοο η

αάό\ (]υο^αβ ροΓίιΙ 3ηΙε ενωδία, ραιαίΐο 3η16. ή ολως

3ΐ)6Γΐ. Μ. ι. ΡοΓι Ιιοο οβριιΐ ϊη Οοε!. ϋ. χ.' οοηπηυο 1ε-

<μΐυΓ οηριιΐ; Ι4· ΙηιΓιοβιη ΙιβΙιβΙ : ττ.'ρί του ενδίχΖέτου χκΐ

■πςαφοςιχοϋ λογού, δειΐ ηοίίΐ οπρϊΐϊί ηιιΠα εΓι.

Ο^ρ. ΐί. Ιπιίεχ ϊ(3βπι. Α. χ. 3· Ειίβηι, Γβ<1 » ιηβη. τεο.

Α. 2. Ιπ ϋ. I. 7Γ£ξ>ϊ τοί7 διανοητικοί λ£γθ|«ίνου και λογι

στικοί/. Νοία οβρίιϊχ ηηΐία πΓι. πε^ί τοϊ; διανοητικοί/.

, λο'γος ιβ. Μ. χ: ναΐΐα: (1ε 3εΓιϊιτιαιϊοηΪ8 Γεάε. οβρ. ι*ι

- Οοηο Ηίο ίηοϊρΐι ΙϊΙίΓΪ 4· 03ρ· 6. Ιη ρηηοίρΐο βιιίειη

&άά\ΐ 63, ηυ3β ΓυρΓα ρ3§. 75· ΟΓηϊΓεΓαί, αϊ) Δια<§οϊ!νται δέ

αϊ ψυχικό» οννχμ.εις. Ιηιίεχ οβριιϊβ εΓι : Ό& νϊηΙίυ$ ίηΐβ-

ΓΪοηΙίϋ« , ίΐϊίΒητίηβΐίνβ , οο^ϊιβήνα ει ιηεΓηοΓβΐϊν».

τοϋ μεν συν φκντ. ] οϊν βΙιβΓί. Α. 2. €οπο βεΐςϋΐ: βΐ Γεη-

Γιηππ εχίεηοΓϋΐτι.

τον ένδεχόμενον τ^ο'ττον] κατοί τον ενέΓχο'ιαενον λο'γον. Ό- I.

ϋΐ ηοΙ)ί« (ϋοβΓβ οοπνβηοΓβι. Ύβΐ], Μοχ ιΙβοΓι ίκ*ν»ς.

Ρ. ί. Αηίβ Ιιοο ν^ΙΙ* α£υΐι βί.
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δέ δί«νβί)Τ/κου είσι γεν/κ»; μεν, οα τε κρίσεις και σνγΛχτχ-

$έσεις και απόφυγα! και όξμχί' ε/δ/κως δε αϊ τε νοήσεις των

όντων και οα άςετχι , κχί έττιστημαι και των τείνων ο! λό

γοι, χχι το βουλευτικών-, και πς>οχΐξετιχ.όν' τούτο δε έστ<,

το και δ/α των ονείρων ■θεβτπξ'ον το μέλλον, ψπες

μονψ χλη$η μαντείχν οι ττυθ-ατ-ορί/ο/ λεγουσνν ε/να/ , τοίς

Έβξχίοις χκολου§ήσχντες ' όργανον δέ κα/' τούτου η μέση

κοιλίχ του. εγκέφαλου, και το ψυχικον πνεύμα το ίν

*υτ>}.

ΤΑΚ, ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΒΤ.

τον 0ί? οιανο-ήτιχοΰ'] \\ά. Ιο. ρ. 185. Β.

«Ί'τε χξι'σεις κ. τ. λ.] Οοηο: οϋΓουτ-Γαβ, α"ίΓροβιίοηβ5, ρΓΟ-

ΓΒςαϋΕΪοπεί ει 1'α§2β Ηΐα,υε οοποϊιαποηεε αά 3<>εη<1υπι.

ΙαερΙβ ! (^υαηΐο ρΓοΒϊΙιίΙίιυ Ιιβεο ΓβαΜϊεΓϊΐ Ε11εΙ>οαϋυ$ '.

χχΐ συγκατάθεσης] και αί συγκατάθεσης, ϋ. ι. Α. I. 3·

Οοπ/αΙίαίίοηβί. V»!]. Μ&ΐβ! Μοχ, και α* ρςμχί. ίδικως.

ϋ. ι. ύβιηείε: ίοικως οβ α'/τΐ. Α. 3·

των όντων] των νοητών. Α. 2. ς«0(1 ναΐίΐβ ρι-οΙοδΜε νϊοΙείιΐΓ.

δΐο ει Οοηο. 8β(Ι νβΐΐα: βοπιιπ, ι/ιιαε /ιιηί· Μοχ, καϊ

άγεται και ίττιστημκι. Α. 2. αί3 3ηιβ επιστ5;μαι3 οιηϊΐΐϊΐ

βϋϊίΐη ϋ. ι. Α. ι.

και 7Τξθαΐ££Τίκον] 3ΐ>ΓαηΙ. Ό. I. και το πξοχιςετκόν. Α. 2. 3·

Ιιιίβίίεοΐίυαιη. Οοη. Α/^εη/ΐο. να]]. ΝευΐΓϋηι (ΪΓ3ε<:ο

οοηΓΰηΐ3ηβυιη.

τοντο δε εστί] ΡοΠβ , τοντον δε εστι , ϊά εΓι, τον διανοη

τικού. 8ϊο ρ3υ11ο βηΐε , τον όε διανοητικοί εϊσ/. δι 13-

ιηβη ρι-οηεΙυΓ τοντο3 ϊηίβ11ί§βηο!ϋΓη εΓι το διανοητικών.

Ναιιι 3^ ττξίοαί^ετίκο'ν ΓεΓειτι ηεα,ιπι. Οοηο: Ηβεο 3ΐι-

ίειη εΓι, ο,υβε ρεΓ Γοιηηϊα ηοΐιϊδ ΓυΐιΐΓΒ αϋνϊηηηΐΓ. ναΐ·

]&: Ηοο εΓι εΐϊβιπ , α,υοεί ηοΙ>ϊ$ ρβΓ νίΓιοηεε άίνϊπΕ ρΓ0·

Γβπ , ΓιιίαΓβφΐε ρΓ3εο'ϊοϊι.

και το όΥ ο'νί/ρων] το και δια των όνειςων. Ό. ι. Α. ι. 2. 3·

Μοχ, ϋΐβπίξων. Α. 2. ϋεϊηα'ε ττνθαγοοικοι εΐ ό'ξγανα δέ'.

Ό·1. όργανα ηαίιεί βιίαπι Οχ. ΐγίΙια^οΓίά. Οοη. Ρ)-Μ-

αξΟΓΐί. ν»11. ττνθαγόοιοι , οιηϊΓΓο ιηοχ είναι. Α. 3·
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ΚΕΦ. 1Γ.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΜΝΗΜΟΝΕΤΤΙΚΟΤ.

Τ'ο δέ μνημονεντιχόν έστι μνήμης και ανχμνήσεως αίτιον

Τ£ και τχμιεΐον' 'εατι δέ μνήμη, ως μεν Ωξηένης φησιν,

φχντααίχ έγχχτχλελειμμενη από τίνος αΐβδήσεως της κχτ'

ένέξγειχν φαινόμενης" ώς δε Πλάτων, σωτηοίχ χίσ&ησεώς

τε λχ] νοήσεως, η γ«,ο ψυχή των μεν χισ^ητων δ/ά των

5» α'ΐσ&ητηζίων αντιλαμβάνεται , κχι γίνεται δό£α * των δί νοη

τών , δ/ά του νου , καϊ γίνεται νόησις . οτχν ουν τους τύπους,

ων τε έδόζχσεν, ων τε ένοήσε ΰιχσώζη, μνημονεύεη λεγετχι.

εοικε δέ νόησιν λέγειν 6 Πλάτων εν τούτοις , οΰ την κυρίως

νόητιν, άλλά την διχνόησιν. τά μεν γαρ χ'ισ$ητχ μνημο-

ΤΑΚ, ΙΕΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΗΑΟν.

Οβρ. 13. ΙηεΙβχ ϊάβαι. Α. ι. 3. δϊο α τβο Α. 2. Νοϋβπι

03 ρ ϊ 115 ΟΓΠΪΙΐίΐ; ϋ. I. ττεξί τοΖ μνημονευτιχοΖ. λόγος ιγ.

Μ. ι. Όβ Ιοοο ΐΏβιαοτΪΆβ. οβρ. 13· νβΙΙ. ΟοηΓβΓ ]ο.

γ. ΐΖ$. Ο.

ταρίΣίον] τχμιϊαν. Α. 2. δίπιϊΙίΐεΓ ίβΓβ ΡΙοίβιχΗ. Τ. ΙΓ

ρ. 9· Ο· μνήμην βρρβίΐίτϊΐ, της πχίδείχς τχμεϊον. ΌβΚ-

ηΐΐίοηβΓΠ ιηβηιοπαβ εχ ηιβηίβ δίο'ίοοΓυιη ηοΐαΐ ίΙ>ί<1.

ρ. 9<>ι. β· Μοχ, ΐσπν ούν, Ιοοο εστί <5«. Μ. ι.

ύξίγένης] κξίστοτέλης. Ό. τ. Ιΐ3 )β§εηο!ϋΐτι εγΙιϊιγοτ. Νβπι

Οπ§6Π88 ραπιιη ίυΪΕ εϋ1ί§εη« ϊη οίεβηϊεηοϋϊ Γ6&Η8,

βϋΐηηοβ ΗβιιεΙ πΐ3£ηΐ ίβοίΐ Νβσιβίϊακ. νβΓαηΙβιτιβη Ιίβηο

«Ιείϊηίίίοηειη αρηά ΑπΓιοίβΙβιη ηοη ϊηνβηϊ. ϋβ πιθγτιο-

ΓΪ3 ε1ϊΓριι131 ΑπΓίοΙ. Τ. I. γ. + ΐγ.Ό* εστί μεν ούν η μνήμη

κ. τ. λ.

τη; κατ' ενεξγειαν] φχινομένης αάάαηί Ό. τ. Α. ι. 2. Μ. I.

Οοη. ΥαΙΙα Ιιβπο άβΗηίιϊοπβιη ϊΐβ εχΗίββΐ: ίιη3£Ϊη3ΐϊο

εΓι 3ΐι ΓβηΓα βΐίηυο ρβΓ αοήοπεπι Π§ηϊβο3ΐο εχρΓβΠβ. 31-

ςιιβ ϊη οεΓβΙ>ΓΪ ρβπβ εΙβΓβΙϊοΐβ. Μοχ α. ϊη σωτηςι'χ βχ

οοΓΓεοΐ. ϋ. ι. ΡΙδίοηϊδ άββηηΐο εΓι ίη ΡΙιϊΙεΙιο ρ. 163·

Ρΐβιοηίς εΐβίϊηϊιϊοηβπι ΐιβ Γβίβπ \ία\\α; Γβηίίυ ει ΐηίβΗϊ-

^βηΐίαε Γβίαε βΐηυε οιιΓιοάίβ.

διασωθεί] σιασωφ. Π. ι. Α. Ι. Μοχ, και μνημόνευαν. Μ. Χ.

λέγεται] ροίΐ Ιιοο ϊη γπ3γ§. 3 ΓβοβηΙ. ιαηηϋβιη ρΓββιεΓπιϊΓ·

Γυπι 3(1ο1ίΐϋΓ: μνήμη γχξ εστί ν,χτοχή κκι συντήςησις των

πςοχεν.ςιμενων τη ψκχ!) πςχγμχτων. Ο. ι.
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νεΰετχι καθ·* εχυτχ , Τχ δέ νοητχ κχτχ συμβεβηκος , ΙιίειΡή

χχι των διανοητών ή μνήμη ίκ πςολχβούσης φχντχσίχς πε-

ξίγνετχι ' τα δέ κυοίως νοητχ , οτι μεν ίμχ&ομεν η ηκοΰσχ-

μεν, μεμνημε&χ' της δί οϋσίχς αυτών μνήμην ουκ εχρμεν'

βιί γχο *κ παοηγησαμενης φχντχσίχς η των νοητών χνχ\η·φις ,

«λλ' εκ μχ§ησεως η φυσικής έννοίχς. ε'ι δ* μνημόνευαν

"Κε^ομε^χ , χ) τΤξότεξον εΐίίομεν η η/.οΰσχμεν η «λλω; πως

ε^νωμεν ' το δε πξότεςον την χνχφοςχν εχει προς τον πχο-

ίλ-9-όντα χξόνον, δηλον, ώς μνημονευτχ έστι τ» γινομενχ

•λχι φ&είξόμενχ, τχ έν χρόνω συνιστχμενχ' και εστί μεν

των χποντων ή μνήμη, οιί μην ύπο των χποντων γίνεται,

άνχμνησις δέ λεγετχι , όταν λη$η μεσο'/Μ,βήση την μνήμην,

εατι γαρ χνχμνησις , μνήμης εζιτηλου "γενομένης χνχκτησις '

"γίνεται δέ έζίτηλος ύπο της λη$ης' λτ,&η δέ εστι μνήμης

χποβοΧη ' άλλ' η μεν διηνεκής , η δέ έπί ποσόν , ης έστιν

η χνάμνησις . έτέζχ δε εστίν χνίμνησις , ητις ουκ εστι λή$η

των εζ χ'ισ&ησεως κχι νοήσεως , α'λλα* των φυσικών εννοιών '

φυσικχς δέ λέγομεν έννοίχς, τχς χδιδχκτως πχσι ποοςούσχς,

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ Α Ν I Μ Λ Π V.

τα οε νοητά] τα ίέ" διανοητοί. Ό, ι. τ«ί οε οΊανοητίκα. Α. 2.

μν^μονει/'εται και ίχυτκ , τα1, ο"ε ίιχνοητχ. Α. 3·

οτι μεν εμά^ομεν] ίηΐβΓ οτι οι μεν οΓείΙο σίβίβΐυπι βΓΓβ κυ-

ξ/ως. Ό. ι.

β'ίοομεν και ηχοίσχμΐν] "έομεν ή1 ^'κοΰσαμεν. ϋ. χ, εϊοομτν

ν\ ηχοΰσχμεν. Α. I. εΐδωμεν η ^'κονσαμεν. Α. 2. Μοχ,

«λλω; 7Γ»ς. ϋ. ι. ^Η, Γβα ϋί/, ηβΐιβι βΐίαιτι Οοη. ακί.

ν»ιι.

γινόμενα, τα φθείξο'μίνα] γινόμενα και φ^ειρο'μενα. ϋ. ι.

Α. ι. 2. 3· Οοη. ν«Η.

καϊ εστί μεν των α'ιτο'ντων] και εστι μεν των χπχντων. Ό. I.

Εε Ηϊο βΐ ρ3ϋ1)ο ροΙΈ απάντων, ]οοο αγόντων. Μ. I.

οϋ μην χπο των απόντων] ύπο , ]οοο απο'. Α. ι. 2". 3·

εστί γα'ξ ένχμνηοΊς] γ'ιά. ]ο. ρ. 185. ϋ. Μοχ, γινομίνης.

Α. 3·

μνήμης αποβολή] Ρ]&ΐο ίη ΡΗίβίοηβ Οβρ. 20. λ^ν ίΙβΚ-

ηίΐ , επιστήμης οίποβολην.

αλλ)) μεν έθ)νεκ^ς] αλλ' ι) μεν έι^νεκ^ς. ϋ. ι. Α. I. 2. Οχ.

ής εστίν η άνάμνησις~\ έ'ξίγον ϊη ϋηβ βοΐίΐίΐ ϋ. ι. ^ εστίν η

χνοίμνησις. Α. 2. Ρ*ϋ11ο ραΓί αΙιεΓΐ, καί νο^σεω^. ϋ. ι.



αο4 ΝΕΜΕΣΙΟΤ

■

22 β»5 το, είναι Θίον' τχΰτην §ε ο' Πλα'των ανά|Κν>5β·ιν ε/νχι

λεγ« των ΰεων " τ/ δε ίστ/ν /δεα , εν τοΓς έζ7ς έηονμε-ν .

το μεν ανν φανταστίκον τταραδ/δωσ/ τω δικνοητιχω τα φα/-

νόμενχ' το δε ί/«νο>5Τ/κον ;? διχλογιστιχον πχζχλζβον αχι

χρ/ναν πχαοπεμπει τω /κνημονευτίκω . όργανον 5* κα; τού

του όττ/σ-3-ίν κοώ/α του εγκεφάλου, '<ν κα' τταρίγκεφίβ-

λ/3α κα/ τταρεγκρανΛα καλοϊίον, κα/ το ί'ν αιίτω φιιχ/κον

πνεύμα . «7Γβ/δ>} δί των μεν χίο-§η<τεων α'ρχα; και ρ'/ξβς ,

τας εμπ-ροσ&εν εινχι κοιλίας φαμίν ταυ εγκέφαλου, του

δέ δ/ανο>5τ7κβ3 , τ>;ν μέςχ,ν , του δε μνημονευτ/κόΰ , τ»}ν

οτ/σθεν, αναγκα/όν ίβτ'ν έπιδεϊξαι, §1 ταΣίτα τούτον εχει

τον τροττον , ίνα δο'ίωμεν αλόγως πιστεΰειν τοις λεγομε-

νοις. ίαχνωτχτ-ή δέ χπόδειζις ι; έ£ αυτ^ί τ?; των μορίων

ένεξ'νείχς λχμβανομέγη . των μεν γαρ προσθίων κο/λ/άίν

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΜΙΜΑΟΤ.

βίνα< λέγει των «Οίων] λέγει 3 ιηαη. Γβο. ϊηΓβΠιιτη. Ό. I.

Μοχ, τ/ όβ εστίν >) ίέεα. ϋ. ι. Α. I. 2.

το" μεν οϋν φανταστικό·/] Οοηο Ηϊο ψιαββίυπ αάά'ιΐ, Ϊ13 : Επ»ο

ϊνπ3^ίηΕΓΪ3 νΪΓΐιι$ αςοερία α /ίη/ϊύαι τηαζβήαΐί /ρεοίε, ε»

Γ|ΐΐ36 αρροΓβηΙ εχεο«ϊΐ:3ΐϊν3β ίΓ3£ΐΪ£. <ίϋν οιηϊΐΐϊΐ Μ. ι.

?5 σιαλογ.στικόν] ροΓι αΌΙβΙυ/η το'. Μοχ, ττα.ξχλκβ<άν. Ό. ι.

ό'ξγανρν έέ τούτου] ροΓι <5έ 3θΉϊ(ίΐΓ και", ϋ. ι. Α. I. 2. 3·

ϊτα^ακ^αν/οα ] πα^ε-, χξχνίδχ. ϋ. ι. Α. ι.2·3· τταξεγχεφχ-

νίδχ, \\ήοίε. (3οη. Ρ3Γβηοβρ1)α1ϊ(ΐ3 ει ρατεηεΜΓΠΕίίΐ

νοοβηΐ. νβΐΐ. Μοχ, και το εν «υτω ψυ%<κο'ν. Α. I. 2. 3.

Ό. ι. ΚεοΙο. ΙηΐβΙΙϊ^ίΐαΓ βηϊιτι εγκεφα'λω. Εΐ"βθ αυτή

νϊποΓιιιη. ττκ^εγκεφαλις Γαΐΐβ ηοηιιτ> οίΊ, ί{1(]ΐιβ Ιιαίιβϊ

ΑτΐΓιοΐ. ΗϊΓι. αηϊιηαΙ. I, ι6. ει Ροΐΐυχ II, 4· Ρ· 175· ^ε<ί

πχςεγ/.ξχ-Λς ει πχρχχςχνίς , ςυοά Εΐΐεοοιίϊαχ ίη νείΤιοηβ

Γείϊηηίι, ηοη Ηΐεηιίρί ΙερεΓε. ΕΛ ααίβιιι βΙ} χςχνίον.

επει'ά-ή Βε των] Οοηο ϊηοίρϊΐ Ιίΐιιϊ 4· οβρ· 7· ρβείο

νβιϋδ ηιοίΐϊϊ Ιβε^ιηΐνΐΓ Γβηίμϊ ϊηιεΓΪΟΓε» ει ^εΛϊΐυβηίαΓ,

ηυϋηΐ8 Ηίνϊίΐο ϋυρϋοϊϊ οεΓβΙΐΓΪ, ΪπΙογϊογΪ8 ει εχΙετ'οΓΪϊ,

ίΐηηεοΓΪΙιΐΓ. ΡαιιΙΙσ ροΛ ιηβΐίιη χποϊΐΐζχι, Ιοεο επιέεϊίαι.

Γιναι κοίλ/κς φαμεν το3 εγκεφκλον] είναι χοιλίχς τον Εγκέφα

λου φαμεν.' Α. I. φχμεν, γοΐΐ ΐΙνχ.ι, ΙιλΙιεΙ: Α. 2.

ε.· τκϋτα τοί/τον] εί 3ΐιεΓΐ. Α. 2. Μοχ, «κανοτα'τ)}. Ό. ϊ.

τΐξαστίων κοίλιάίν] ττ^οσθ/ων κοιλιών. Α. Ι.2·3· Οχ. ττηοσθει'ων

κοιλιών. Ο, χ.
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καθ* οντινχ οήποτε τρόπον βλαστών, αϊ μεν χ!σ&ησεις

Κχοχπο&Ίζοντχι ■, το δέ όι»Χ»ΐτιχον ίτι μένα σωζόμενον' της

δ* μέσης κοιλίας μόνης πχ$ούσης , η μίν Χιχνοιχ σφάλλετε ,

τα αίσ§ητήαιχ μένει φυλχττσντύί τ^ν κατά φόσιν αί'ο--^-

σ/ν' (χν χα< «/ ττρόσθ;:/ κχϊ η .μίση κοιλίχ πχ$ωσιν ,

ο λογισμός χμχ τχΐς αϊσ$ησιαι πχζχ;:οπτει ' της τταρρν-

αεφχλί&ος πχ$ούσης, η μνήμη μόνη τϊχξχπό'/Μτχι , τ*·ς

«<ιτ·9·ι;σίως κα/ ττ,ς διανοίας εις ού&εν κχτχβλχτττομίνων ' έχν

συν τοΐς ίτοοαφ/ο/ί κχι η μίση και η βίτ/σΦίν πχ-χη τι ,

ηχ\ την χ'ίσ$ησιν κχι τον λογισμον κχί την μνήμην όμον

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ, ΕΤ Α Η I Μ Α Ο Τ.

οντινχ &) τξόττον βλαβουσων] κα^' β'νί^να (Π ο) έκτοτε

τρόπον βλκβΐΐσων. Α. I. κκθ' ονπν* άμποτε τρόττον (2λα-

β·/]7ων {§\ο. δε(1 Β Γβα οοΓΓβοί. ει.) Α. 2. καθ' όνο/,ττοτε

τςάπον βλκβησων. δΐο. Α. 3· Ρ""0 νίΐϊοΓο βλχβουσων Ηα-

1)01 β(ϊα«ι βλαβεισών Μ. !· Ο. Ι· Μοχ, ■πκςε;Λΐτοΰίξαν-

τα». Ό. ι. Α. 3- Νοη ιπαΙβΙ

έηιμένει σωζόμενον"] έτι μένε» ο-ίο^ομενοϊ. Ό. ι. Α. 1.3. Μ. I.

ΑάΙΐίΐο 7?ιαηεί. €οη. δοΐιπη, ιηαιιεύ , 1ι»1)εΙ νβΐϊ.

■7Ταξ*κο'πτει] 7Γαοακο'7Γτειν., ίϊοοίϊ 7Γαοα7Γαι'ειν , Γβερε εΓί ττχ-

ςχφξονεΊν. Ιια ϋϊοσ. Ι,βεΓί. ρ. 156. πκοκκο'ψας ραιιΐΐο

■ροΓΐ εχρ1Ϊ03Γ, φξενάν εκτός ολισ^ες. Οοαο: α^Ίηάίίατ.

ν^ΙΙα: ο//εηάίίϋΓ. ΜαΙε !

*ϊς ουιδέν βλαπτομένων] εϊς οιίοεν καταβλατττομενων. ϋ. Γ, ^_

ι. 2. δίο, ΓεεΙ οϋ δι), Ιοεο ού$εν. Α. 3· Ηϊ« οοηιϊηυο

0(1(3 ΐΐατ: έΐ^λον έέ3 ως οιίκ εστίν /·;.'.7ν ό λόγος νϋν ττερί τ^ς

κα&' οβμ)»ν κινήσεως. Ό. ι. Μ. ι. 5ϊο, Γβά οιηίΠ'α ο, βη-

Ιβ λόγος. Α. 3· Ηββο να!1& ϊια τβάάϊίΐϊΐ:: Νοιι Γΐυΐίϊυπι

βΓϊ, ηυϊη ηο&Ϊ5 πιιηο <3β πιοΐα ρβΓ ίιηριιΙΓυηι ηοη Πι

ΓΰΓΠΙΟ.

• χκΐ ^ όπισθεν] ό'πισ&εν βχ γβΓογ», αηιε» 1οη§ΐιΐ8 νοοβίιυ·

]ιιηι 8ΐιΙ (ΙϋΟ ίαβΓβηΙ:. Ό. I.

<7Τ«οκ<ρ5ε/ρονται ] 7Γκξκφ3ε;^οντ«ι , ηϊηιίπιιη «ί άνθρωπο* και

κατα τ^ν χΊσΆησιν κ. τ. λ. ΓίϊΙϊ Ιβ^εηίϋΐη ίϊί, ττκξΐαφθε/-

ξουσιν 3 ιιΐί Ε1)βΙ>οάία$ ·νί(3βηΐΓ οοη]θοϊΠβ. ΥαΙΙα: βΐ

ΓεηΓυβ βΐ βχίΓιϊπίΒΜο βΐ χηβναοτ'ϊΛ αΓβ)0(:3η[υΓ. Ι-βηϊΐ;

βΓ£!ο , υΐ ϊη ΓιιρεΓΪθΓΪΙ)ΐΐ5 εΓι, και ή χισΆησις και ο λογι

σμός και η μν/5α>1 όμο" ίταοχφθε/ξβντβ». Οοΐιο οΐίαπι 1ια1)ς£

ιιοπιΐη3ΐϊνθ8 , Γβά οοΓηιιηρεπίιΐΓ.

 



λο6 ΝΕΛΙΕΣΙΟΤ

94 π'Χξχφ&ΒίξΟντχι , ττρος· τω κα/ το τταν χηδυνεΰειν χπΌ\έσ&ύίΐ

ζωον . γήετφ 5ί τούτο ληλον κα/ 5/ άλλων ^έν πολλών ττ«-

·&ων τε υ.μ ανμπτωμχτων , μάλιστχ §ε εκ τί;ς φρενίτιδος.

των ^χρ φοενιτιζοντων , Μ (Μεν τας α/σ-3τ·σε<ς 5/ασω^ουβ·/ ,

τ*5? διχνοίχς μόνης βλχβείσης. τοιούτον ανχγρχφει Τχληνας

φρενιτίαχντχ , ος , ερ/ουργεί! τ/νος εργαζόμενου ίταρ' «υ'τω ,

δίαναστας κα/' λα/3ων ύελ/να σκευ'»), έπί τε τχς &ι>οβχς όρμη-

σχ.ς , >;ρωτύί τους παρ/οντας , εκαστον των σκευών εξ ονό-

μχτος κάλων, βί θελουσ/ν αυ'το ριφψχι γ.χτω' των 3έ

πχρεστώτων βούλεσ$χι φησχντων, πρώτον Πόντισε των

ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜλΟΤ. .

πξος ™ και το] αηίβα τό, Ιοοο τω. ηυηο α τεο. οογγ. ϋ. ι.

ΤΟ , ΙοΟΟ τω. Μ. I.

•ϊπο λεσ$αι ζωον] απο'λλυσθαί ζωον. ϋ. ι.

πολλών πα^ών τε κκι] πκ^ων πολλών τε και'. ϋ. I. σκεπτό

μενων, Ιοοο συμπτωμάτων. Μ. I.

φξίνιτίω'ντων 3 φοινιτι^οντων. ϋ. ι. Α. I. 2. }·

/.ιο'νΐ)ς £λαβε/ο->)ς] ΗΪ8 αάά'η : εϊ (βχ ΟΟΓΓ. οί. ) οε τψ μνήμην

β'ιτο'λλυσιν (ϊπιηιο, κτολλϋσι) ή τ>]ν έιανοιαν καΐ τοις οοσθι;·

σεις. Ο. ι. Ηαβο ποη 3§ηοΓοϊΐ Οοηο. Ηα1)βΐ Ιβιηεη,

άί/^εΐίοηε Γοίηιη ΙβθΓα βί ιηεηίε. νβΐΐα ηϊΐιίΐ βαΊΙίΐ. Οβ-

ΐβΓυιη 3(1 οί μεν ίηΓτα, ροΓϊ ηαΓΓ3ΐϊοηβιη βαίβηϊ, τβίεΓ-

ϊπγ άλλοι 5ε.

(Ρξενίΐτ<'·7«ντα ] φξενιτιοίσχντχ. Ό. ι. Α. 2. φςενηίαχντχ.

Α. I. φοενιτη'σαντα. Α. 3·

ε^ιουξγοϋ — παο' αυτω] οκπίΐϊΐ Οοη. ναΐΐα ΓεοΜϊα'ϊΐ:: υΐ

Γαί'ΡιαΌΐε 3ρΠ(1 Γβ 0ρβΓ3Πΐβ. ΙηβρΙβ βΓ§0 Ιβ^ίΐ, «ί

ίεοονιογοίλ Μοχ ϊοΐβτη θυο/£χς ΓβαΌΙϊάίΐ /αηιιαιη.

έικναστας] Γν1ΐ3ΐ)3 βαΜ'ιΙβ β ρππίί ιηβηιι. ϋ. I.

νελα σκεΰ>) ] χίχλχ αν.νϋη. Α. I. ΰέλινχ σχεύγι. Α. 2. τα νελα

σκειίί). Α. 3· νϊίΓβα νϊΓβ. Οοη. να]]. Μοχ, επί τας

ϋνξίόχς. Α. 2. Όβ'ιηάβ παοο'ντας, Ιοοο παοιο'ντας. Α. 3·

εκαστον των σκευών] των σκευών οαηΙΙΪΙ βΐ ιηοχ ]οοο αιίηΣ'

Ιβ^ϊΐ τχ σχεύν). V»]!.

ί< ^ελοι/σιν] Ροπβ, εϊ θελο/εν, ιιΐ πιοχ βοΰλοιντο.

των παςεστοτων] 3|)εΓΐ. Α. 2. των πχ^ιο'ντων. Α. I.

ΤΓαηιεκιΚϋια νεΓΟ Ιυάϋηι εΓΓε ρϋίβηΐΐΐίΐυ ει Γβ νβΐΐβ ιΐί-

οεηΐίηυβ, αοοίρϊεπ8 ϊρΓβ Γιη^αΐα ναΐα ε]βοϊΐ:. Ηϊο £εηΓι-

Ιιιιϊ εϊο. Οοπ. Εγ§ο ΙοΙιαιη Ιιοο πεοί εξίουξγαν οηιϊίϊΐ.

πα^εστο'των ρΓ0ΓΓα3 αΒεΓί. Υ&11.

ηχόντισε"] <:οηΓτεβη Γβ. V»!!.
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βχευων εχαστον ειτχ /ιρετο τους πχξοντας , ει χχι τον

έξΐουξ·}η βούλοιντο ξΐϊψψχι ' των , πχι&ιχν νομισχντων είνχι

το ποχ^μχ, αχι 5/« τούτο &έλειν (ρηο~χντων , λχβων ώ$ησιν

άνωθεν κατω τον έξίουξ^ον. ούτος τχς μεν αίσ&ησεις ύγί-

αινεν' η§ει Ίχξ > οτ' ο-κεύΐ} ταύτα κα/ ε'ρ/ου^·) ο$ ούτος ' ένοσει

δε την διχνοιχν. χλλοι έε έ/άκενον ίλκοιιοΊ (ρχντααίχν, ορχν

ΰϊίμενοι τχ μη όξώμενχ' τα 5ε «λλα φρονουαι κχτχ λό^ον'

«ύτοι τ«ς προσθίους «ο'νας κο/λώς έβλχβησχν , τϊς μέσης

άπχ§ους μεινχαης. έα δε των 7Γ«θων των παρχχολουνούν-

των έχχατω μοαίω τχ της ένεο'γείχς χυτών εμποδίζεται '

ίίς ίχΒψψ 7αί> Τ13ν ^ε^ειχν χχτχβλχτττετχι το ζωον, ην

ττέφνχεν ένεο^εϊν το πεπον$ος μόοιον, ώς

παθόντος, εις το πεοιπχτεΐν εμπο&ιζόμ

πους έχει την ενεργε/αν.

 

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑϋν.

*7τα ίξΓΤΟ τοΟς παύοντας] ε.'τ' ι^ετο τοιϊς παύοντας. Ο. χ.

είτα 3ΐιβΓ(. Μ. ι. ■πα.ξιόντχς ηβΙ)εΐ είϊβιτ) Α. 3· ΡΓαε/ειι-

ίβ$. ναΐΐ. Μοχ ϊάβιη Γυι-Γα$ ιεΓ εςιουξγον ιεάάιάϊι /α·

αΓίΙοίβιη.

,χ,κι εςιουο^ος ούτος] αΐιίυηΐ. Οοη.

«νο'σει ό*έ διχχ-ενον κ. τ. λ. ] ενόαει την ό*ια'νοιαν. άλλοι δέ

ό*<ακενον ί'λκουσί φα.ντχσΐχν , έξΖν οΐόμενοι τα |κ>) όςωμενκ·

τ» δέ αλλ* «ρ^ονοϋσί. ϋ. ι. Α. ι. 2. 3· Ιΐ* (}ΐιθΓ|υβ, Γειΐ

ΓβΓνβΙο εχ,ονσι, )οοο βλκουα-ι. Μ. ι. Εϋίβηι Αηΐ. ηοϊ3ΐ,

ογπΊΠ'3 βΓΓβ, ό*ί τψ διάνοια», άλλοι. Οοηο: Με,ιίβ 3υΙειη

βϋ άί{αηΗοη.Β 3ε§Γθθα3ΐ. Αΐϋ βίο. Εγ^ο διάνοια. άη~

ρΐίοϊ νοοβουΐο εχρΓβΓΙϊΐ, υΐ ΓυρβίΊΐιε. Μοχ ί<1βπι βχΐιί-

ΐ>εΐ, Ηαί>£η( , Γεα έ'χοι/σι, Ιοοο ελχονσι, Ποιηί Αηί. βαΜ-

άεταΐ. Ιάβοι 1ι α Ιι ε ε , τοί μ>} ο'^ω^ενα. νβΐΐβ : 31 εχΐΛΐ-

ηιαίίοηβ 3ΓΗΐοΐ3θ3ΐαι-. Αΐκμπ εΐο. Ει αιοχ: άιιεαηί

ϊπη3§Ίη3ΐϊοηειη. Εγι;ο ίοπβΠε ελκοιισι, ηοη ϊχ,ουο-ι.

ϋείηάε β^ποΓοΐι είίβιτι, τα' οξάμενχ.

κατοί λόγον] κατοί τον λο'γον. Α. ι. φςονιίν κατά1 λογον

ϊ(1επι εΓΐ, ςυοά εώ φ^ονεΐν.

τάς ττξοσθ/οϋς ^ονας] τ»ς πξοσ5ίο\ις μόνον. Α. 2· 8ίο 3Π163,

ηιαηο εχ οοΓΓβοΐ. ττςοσ^η'ους. Ό. χ.

<ίς ψ πεφυκεν] εις βΙ^εΓί. ϋ. I. Α. ϊ. 2. 3· Οοη.

β 7Τθϋς εχει τ^ν ϊ'νε^γειαν] ΡοίΙ Ηβεο Ιβ^ίΐΜΓ ϊη ΟοίΙ. Ό. I.

εβραΐ Γεράιηιιιη : τγγ?' των ττί'ντβ «/σ&ίίο-ίίιίν. αϊΐΐ όψεως.



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

ΚΕΦ. ΙΔ.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΝΔΙΑΘΕΤΟΤ ΛΟΓΟΤ

ΚΑΙ ΤΟΤ ΙΊΡΟΦΟΡΙΚΟΤ.

]^.\>τ/) μεν οΖν μίχ διζίαεσις τ%ς ψυχικοί 8ι>νχμεως, 5

οΊ/νδ/α/ζ/ε/τα/ μίξη τ/να του σώματος" έτίοχ δε διχίςεσις

καΞτ' έτερον τρόπον του λθ7/«ο~ τϊ;ί ·ψιιχΐ;ς, ο τε κ»λοό-

^.ενο; ενδ/αθετοί λόγος ό προφορικός, εστί δε &$ιχ&&-

ψος μεν λίγος, το κ/ν/Μα τί;ς ψκχν;ς, το «ν τω διαλόψ-

στ/κω γινομεναν , ανευ τίνος έκφωνίσεως . ίθ-εν ττολλάκ/ς

κα/' σ/α)7τώντες λό^ον ολον 7Τ«£>' εΛΐ/τοΓ> διε^ΐζχόμε-^χ' χαί

V Λ Λ. ΙΕΟΤ, Ε Τ Α Ν I Μ Α Ο Τ,

ϋαρ. Ι4· Ιπιΐβχ ΐείεπι, Γβίΐ ίη Κηο «γΜϊιιιγ λο-ου. Α. τ.

1 ϊπ οιΙηιπ 3 ιηαη. Γβο. Α. 2. πεςΐ ίνδιο&έτου καϊ τΓ^οφο-

ρικοϋ λο'γου. δβεΐ ίη ρπηεϊρίο Ηοπ βςίεΐιΐ του, ροίί ττερ^

<·ι ϊη ϋηε «'λλως. Α. 3· Ηυο αρυί ΐη ΟοεΙ. Ό. ι. Ιε^ϊΐιΐΓ

ροίί οβριιΐ υπΗεοΜπϋΠΐ βΗίήοηϊβ Αηε. Ιϊκϋοοιη Ιιαϋεΐ:

τΓΓζι τοϋ ενδ/χθετοι/ και π^οφορ^/κοΐ/ λόγοι/. Νοία ει ηιι-

πιοΓα« οβρίΠΒ ϋαεΓί. ίοεο κεφ. ιδ. είε λο'γος ιί. Μ. I.

ϋβ ΓβΐϊοοϊηΒίϊοηβ βε ρι-οΐβιίοηβ. οβρ. 14. ν&ΙΙ. Ργββ-

ίβΓε» Ίη 0(η1. I). ι. α ιχιαη. τεο. Ιειρίπτ Ιΐίβο ιϋνίίϊο,

οιιηι (|ΐιβ οοηιραΓ3 ίηίΐίηιη οβρ. 15. Δ/α/ρε/τα/ ή ψί/χ>{

ί/'ς το λογικο'ν κκϊ άλογον. Το λογικο'ν Γ/ς όιινκ'με/ς, μεςΐ}

καϊ £/ίΐ). Λί αυνχμεις, το λογ/ο-τ/κ&ν3 τό φαντχστιχΒν , τ&

' μνημονιντιχον , το έ/χνοητικον, το όοξαστικο'ν. Τ« μίξη"

ο λογ/ο",«ος, ο ^ι/μος, ^ εττι5υμίχ. Τα ι'ίΰη- το ^β/τ/κο'ν,

τό 5ξίτττ/κόν , το κισ3'^τ/κον1 τό ορ^εκτ/κο'ν. »

αίίτΐ) μίν ο£ν 3ια/ρϊο-/;] ρ'α3 ροίί οϋν, αάά'ιΐ Ό. I. Α. I.

2. 3· Μ. Γ. Οοη. ν3ΐΙ. ΚεΓρίοβΓβ νϊιΙκίιΐΓ ίη 1ιί$ Κηεπι

€3ρϊι/5 ΐ]ΐΓιηιί. ΟοηΓβΓ ειΪ3πι .Ιο. ρ. 135· Ε.

Ρ ο-ΐ/νέικίξίϊται] -η αυνϋΐΆίς(7τ!ίί. Β. ι. Ιη Οος). Α. ι. αιι1>ίπ<;

εΓβιη ίηιβΓ ή βι ή. δβΗ Α. 2. ει 3· εχριεΓΓε Ιιασεί

Λιι[. ϊπ πίατ". Γί'ς έιχίξεϊτΆΐ. Ιο ϊπ Ιβχΐιι. Μ. ι. Οοή.

οαπι (]Π3 ΙίιιιαΙ — (ϋνίοΙϋπΐιΐΓ. ΥβΙ). (ΐ/ιορ — ιϋνϊςΐΐε.

8ηρτα ρ. 75· το σί"ί·'-Ά — ΤΛ'^ $νχι>'Λθύ$ όυνχμΐσι συνύιχι·

ξε/Γκι.

Τθν εν τω έ/αλογ/στικω] το εν τω όιχλο^ισμω. 5β£ΐ εχ οογγ.

ριϊηιαβ πΐϋΚ.ί ώ.χλογζοτ/χω. Ό. ι.
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έν Τοις ονείςοις διχλεγόμε&χ ' κατ» τβΰτο δέ" μάλιστα λογι

κό/ πάντες έσμέν. ου γαρ ούτω κατά τον ποοφοξίκον λόγον,

ως κατά τούτον. κ«/' γαρ οι έκ γενετής κωφοί και οΐ διχ

πχ$ος η νόσημα την φωνην άποβχλόντες , ουίίν ήττον λογικοί

ίΐσιν. 6 §έ πξοφοξίκος λόγος εν τ>) φωνη και ταΓ; 5/α-

λίχτοις την ένέςγειαν εχει' όργανα δε της φωνής πολλά,

οι τβ γαρ ίν τοις μεσοπλεΰξοις εσω$εν μύες καΐ ό &ωξχξ

χχι ο πνεΰμων ητε τ^αχε/α άξτηξία και 6 λα'ριιγ£ κα/ τού

των μάλιστα το χονδρωδες, κα/ τ» ίταλίνδρβ,κοϋντα νεϊρα

XXI η γλωττις και πάντες οΐ κινουντες ταύτα τα μόξΐχ

μύες, της έκφωνησεώς είσιν όργανα ' της δέ διαλέκτου, τ&

V Α Κ. 1ΕΟΤ, ΙΤ ΑΝΙΜΑϋν.

διχλε'ι'όμΐϋχ 2 γο11ο(]ιπιιιιιγ 61 άϊΓρυΐαιπυε. Οοη. ΡααΙΙο

βηΐβ, έ£.ϊξχόμΐ$χ. Μ. I.

πάντες λογικό/ ϊσ^Γν] λογικοί πάντες εσμίν. Ό. I. Α. I. 2. 3·

ως κκτα τοϊτον] βΗςΙϊι Οοηο: ΓαίίοηαΙει βχίβίιηιιι.

οί «κ γενετής] οί έ'κ γενν^τ^ς. Ο. I. Α. 3·

η νόσημα τι] τ» βΙιβΓί. Ό. I. Α. I. 2. 3. Οοη. ναΐΐ. κ«ί3

Ιοοο η. Μ. τ. Μοχ, χποβχλλοντες. Ο. ι. Α. 3·

ίν τι) φωνη] Ηϊο ϊη ΠΊ3ΙΙ! 3 ιηβη ιργ ιΐοίϊιπιίο: Τι ?σ-<

φωνή ; φων^' εστίν χ'πήχησις πνεύματος καθ' ορμ)}ν και πςοχί-

ξεσιν ήμων γινομένη , συστελλομένων τών μεσοττλεν^ων μυων

καϊ έι« της τςχχείχς άξτηξίχς τον αέξχ πληττούσης και είοα-

ττοιουμενης οικ γλωττης καϊ ε·7Γΐγλ.»ττ/οΌς.

και εν ταϊς έιαλεκτοις] ίν »1>6ίτ. Ό. I. Α. I. 2. 3· Οχ.

(Λΐ/'ίς] δϊο, Γβά οχ οογγ. Γβο. μίες. ϋ. ι. μΕες εχηίϋβΐ Α. ι.

μύες. Α. 2.

πχλινδξομοΰντα. ] ρηυϊ ν ΓηρΓ3 ίοπρίυηι α ηηπη. Γβο. Ό. ι.

Οοηο: €3Γΐϊΐ3§ίηοΓυηι , ηυοίΐ ρ/Υ /ρειιηάαιη ΓβειίΓΓΡΠΙβϊ

ηβΓνοδ. 1>βσΪ£ βι·§ο: τώ κατοί τ^? τταλινίξ. δβά ναΐΐβ:

οΐιοηάιτοξίβί βΐ ΓβοαΓΓβηΙβϋ ηβΓνϊ.

και ή γλωτης] και η εττιγλωττίς. Α. 3· Οχ. ναΐΐβ: ςΐοΐΐίί.

τα μόςιχ ταΕτκ] ταϋτκ τα μόςιχ. Α. I. 2. Ό. I. τχχιτχ τα*

νενςχ μόξιχ. Α. 3· Μοχ ριίϊς βΐ βχ οογγ. μ5ίς· Ό. ι. Οί

Χίνοΰντες οπιϊΐΐίΐ Οοηο, ηαϊ ίΐα 1ΐ3ΐ)βΐ: Ε[ οιηηβδ ίΐ3β

ρβΓίίοπΙιβ, ιτιιιΓοϋϋ , ρχ/ν/βαίίοηί} Γιιηΐ ογ£;λπ3.

τ^ς εκ^)ιΐί7)]σϊω; ΛΟΊν ό'ογανα] της εχφωνησε<»ς τϊσιν ός·γχνχ.

Ό. ι. Οχ. εστί Γοΐυιιι ιηαΙΒηϋ, Ιοοο ί/σ/ν. Α. ι. 2. Α*·

φ«σΕως3 ]οςο εκφνσ^'σϊίο;. Μ. ι. νβΙΙ» : */βα(ϊοηϊι· Νί-

ΙΓιΙο πιίηϋ8 Ι3ΐηβη εκφων^'σεως ρΓββίεΓβηιΙνιτα νϊ(1βΙυΓ.

ϋβ νοςβ βηίιη βΐ Γβηηοηε Η. 1. 3^ϊΐαΓ.

Νβιτις/". Ο
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στόμχ. έν τούτω "γαρ διαπλάττετοίΐ κ«< σχημχτί$ετχι αχΐ

οιονεί μοοφουται η διάλεχτος" της μεν γλώσσης και τοΖ

γαργβοίωνος πλήκτρου λόγον επεχόντων ' της δε ύπεξωας,

ηγ^ίου' των δε οδόντων κχι της ποίχς τον στόματος διχν-

οίξεως, ωςένλΰξοο, την των χορδών οίνχπληξουντων χοείχν,

συντελοϋσης.τι κα< της ξινός ποός εΰφωνι'χ,ν ήτοι αχκοφωνίχν,

ώς δηλον εκ των α,δόϊτων.

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΟΤ.

το στόμα] Οοηο εχ νϊοϊηο ι-ερεί'ιΐ, ΟΓ^απαιη, Γοίΐϊοβΐ, 6&.

Μοχ: Οιαπλοίσσετα.ι, οαι\ΐίί& και σχημχτίζετχι. Α. 3·

λο'γον επεχόντων] λογ. εχόντων. Ό. ι. λογ. επέχοντος, Οχ.

5)Ί]3ΐ)3 ττε α ιτΐ3η. Γβε. 3ΐ1<ϋιη. Α. 2. ΟΙίπηβηΐίΗιαϊ.

Οοη. Ηβΐϊβηΐϊΐιαδ. ναΐΐ. Μοχ, ηχίου. Ό. 1.

τον σωμχτος ίίανοιςϊως] του στόματος οιανο/ζίως. ϋ. ι. Α. Γ.

3· τοϋ στο'ματος α'νοι'ζεως. Α.ιϊ. ΟγΪ$ ΒρειΊΪοηε. Οοη.

Ογϊκ τίοΐα. νβΐΐ.

σνντελούσης τι και — ήτοι] τε, Ιοοο τι, βΐ είτε, Ιοοο ί'το/.

Μ. ι.

ευφων/αν ήτοι καλλίφων/αν ] εύφ ων/αν η κακοφων/αν. ϋ. ι.

Μ. I. 5ε<1 Ιιϊο Ηβΐ^εΐ είτε } Ιοοο ητοι. κακοφωνι'αν Ιιβίιεί

εΐΪ3ΐη Α. 2. καλοφων/αν. Α. 3· νοίϋίί, ΟΓβ^ο , κακο-

φων/αν. Αά οοηβιη ει ϊίειη ιτηβίβιτι ΓοηοπΙαΙεπι. Οοη.

Αά νθ03ΐίΐ31επι Γευ νοοΪ8 νεηυίΐαίειη. ν*1Ι· Καλλίφων/α.

1ε§ϊιιΐΓ 3ριι<1 ΟϊοηγΓ. ΗαΙϊοβΓη. Τ. II. ρ. 3 3· 37- Ηίο

ιιίΓυιηςηε Ιοουιη Ιιβίιετβ ροΙεΓΐ: καλλιφων/α, υι Γγηοη)τ-

πιαιη; κακοφωνία, υΐ οοηίΓβπηιη. υίπυκηυε εηΐιχι

ϋΗΐιΓΓβ εΓΓβ ροΐεΐϊ. Ουιη νεΓΟ νϊχ θΓε(3ϊοϊ1β Πι, ^υειπ-

ψιααι εύφωνίχν εχρ1)03ΐβ βιΜιΐο καλλιφων/αν · εηιιίο'ειιι

ρΓοΙι.ινί κακοφων/αν. δεοί ΐΐα ιηαΐίιη οιίαιη <), 3ΐιΕ ε'ίτε,

Ιοοο ^τοι.

κοόντων] χνλητων ει 3 πιαή. τεα γ£. οδόντων, ϋ. ι. ο'δόντι*ν.

Μ. ι.
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Κ Ε Φ. ΙΕ.

Έτερα διαιρεξιξ τηξ

ψτχηζ

^^.ιχίξουαι 5έ κα/ άλλως εις $υνχμεις η βιίή η μέρη την

ψνχ>;ν , εις Τ6 το φυτικον , ο αχι θρεπτικον κ«/ παδητικον

νΑΚ. 1ΕΟΙ. ΕΤ ΑΝΙΗΑΟν.

Οβρ. Ι5· Ιηϋεχ: άλλως· -ττίρΐ των με^ων της ψυχής, ιί. ϋ. χ,

πΐξϊ των μεςίίν τίϊς ψι/χί^ζ. Α-3· ·»τβξϊ τοϊ/ λογ<κ6ϋ\ λο'γος <ί.

Μ. I. Ιηάϊοβτη ηυΙΙυιη ΙιβΙιβΙ Α. I. βΐ ηβεο οοιηιιη§ί£

οαιη ΓϋρβποΓΪΐ3υ«.· δϊο είνβΐΐ. Ιπ Α. 2. ϊηϋίρϊι φΐϊάειη

Ιιϊο αΥιυά οβρυι , Γβά ϊικίβχ ριτοχίπιί οβρϊιϊϊ ι6. α ιηβη.

Γβο. 3(3Γοπριιι$ 3ο πιι-Γυδ <3ε1ειιι$ βΐΈ. ΡΓΒβίβΓε» α ιϊιηπ.

Γ60. ϊη ιη3Γ§. Ιβ^ϊΐιΐΓ: ίστεον έέ3 οτι εν ά'λλω ( Ιηΐβ1)ϊ§ί{

Ιιβϋά <]ϋΙ)ϊβ Α. ι.) το παρόν κεφαλαίον μεμιγμίνον ψ τω

ττξό αι/Γθϋ3 ο (.ιοί έ'οκεϊ και σννΙΖίΐ. ( ΡοΠε , σΐινοίέειν.)

Οοηο ίηοίρϊΐ 1 ΐ 1> γ ΐ 4· οβρ· 8· 13ϊ νΐοΐΐ ι: νίτεϊ 3ηϊιτΐ3β Πνβ

ρατίβϊ, υΐ ΪΓΓαιίοηαΙβϊ β]ιΐ8 ρβηίουΐβϊ βΐΐοϊαΐ , οίηεπιρε-

Γ3Πί6ί 13ΙΒ6Ι1 Γ3ΐΊθηϊ, ΟΟΠΟϋρϊΓϋϊΙίίΙβΙΤΙ Γοϊΐϊοει, βΓ

ΪΓβΓοϊΙιϊΙβπι , β£ άβ εοι αηι οΓ^βηΐδ, 3ο εΐε βίίεοαοηίβιΐϊ

ΪΠ ΓϋΓΠΠ13.

4 ή *ί< ϊ"^1· Μ. I. ΟπαϊΓΓο χκι, βηΐβ ά'λλως3 βχΐιίΐιεε

ή εϊό'υς. δϊο. Α. %·

φι/σικον] $ωτικο'ν. ϋ. I. φιιτικο'ν. Α. ϊ. 3. Μ. I. Οχ.

3εά Οχ. οππίΐίΐ βΐίβιπ ρΓΟχίπαυπι κα». υε^βίαίήαΒίη

υϊιη. Οοπ. Ναίαταίΐ. ναΐΐ. φυτικ&ν νίϋβίιΐΓ εΐΐ3ΐη 1β-

βίίΓβ Ε1]βΙ»θί1ϊα5, ηυοά Ι3πιεη ιηίπϊ ρΐΌρϊει· νΐοΐποιη

ττοίΒητιχον ηοη ρι·οΙ)3ΐιιι·. (^υοιηοιίο βηϊιη το* φυτιχάν,

ψιοά ρΐ3η(Ϊ8 ρΓορπαιη εΓϋ, βρρβίΐβη ροΠϊΐ βήαιη ττχ$η-

τικο'ν? ΡΓβείβΓβηϋυηι ροΐο $ωτικο'ν. Ν3ΐη φνσιχον ηιιΐ-

]ϊιι$ Οο(1ϊοϊ$ βιιοίοποιβ , ηίίΐ β]ιΐ8, <]υβιη νβΙΙα ΙιαΙιαή,

ηϊιί νκίεΐυ»·, εΐΐΐ ηεο Ηοο ϊηβριοιη βΓ[. ΟίΓΕοιιΙΐββ βαιβη-

άιηά'ι ϊη εο βΓι, ηιιοά άΥιι 31Ϊ16Γ ϊΓιίϊ νοοαίιυΐϊ^ ιηιιηΐιιι·,

(±\ιοά Ηοο ϊρΓο Ιοοο ηοΐ3ΐ βαοΐοη ΑγϊΓιοΕ. Ειίτ. 3γ1 Νί-

οοτηΆοίι. I, 13. φυτικον εχρ1Ϊ031, τόι αίτιον του τ^εφεσθα*

και το2 «ύζανεσθαι. Εγ^ο Ιοοο τταθ>]τ:κον οοη)ίοϊ ροΓΠϋ

«ϋξ!]Τίκο'ν. Ιάειιι Ϊ1)ί<1. οβρ. γ. το ^επτικον και αυξητικον.,

(Ιιοο εΛ, υπο νβΓίιο, τοχ φυτιχέν,) ΐΓΪΙιυΐΐ; Ιβτη ρίβηΐίϊ,

ηααιη ηοπιϊ]ΐΊΙ)α8 , εΕ ΓυτΓιΐϊ το «.ΙσΆητιχόν οοπιιηιιηβ Γα-

όίί 1ιοιηίηίΐ3ΐι« βΐ 3ηϊιη3]ίΙ]υ$ οβεΙεΓίϊ. Μβχϊηιυε Τ)γγ.

ρ. ίο. )αη§ΐΐ ί^ι/τικο'ν, αίσθ^τικον , λογ<κον. Ργο ΙεοιΊοηβ
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κχλεΐτχι, κχι εις το χίσδητικον κχι ί/ς το λογ;κόν. των 3έ

οργάνων εκάστου τούτων τχ μεν ε'ίρητχι, τ» έν τοις

εξης ρη$ησετχι. Ζήνων 5| ό στωικός όκτχμεοη φησ'ηι είναι

την ψυγχν, διχιαων χύτην ε'ι'ς τε το ηγεμονιχ,ον, κχι εις

τχς πέντε χ!σ&ησεις, κχι εις το φωνητιχόν κχι το σπεο-

μχτικόν. ΤΙανχίτιος 5έ 6 φιλόσοφος το μεν φωνητιαον της

κα&' όζμην κινήσεως μέρος είναι βούλετχι ' λέγων ορ&ότχτχ '

το δε σπερμχτικον , ον της ψυχής μέρος, χλλχ της φύσεως.

Αριστοτέλης δε, εν μίν τοις φυσικοΐς πέντε είνχι λέγει τχ

μέρη της ψνγ/ις, το τε φυτιν.ον κχι το χίσ-Βητικον αχι το

κινητιαον κχτχ τόπον, και το ορεκτικον κχι το διχνοητικόν.

φντικον λέγων το τρέφειν κχι χϋζειν κχι γεννκ,ν ποιούν κχι

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ, Ε Τ ΑΝ I Μ Α ην.

φυσιχον βΕ πκ^ητιχον Ιαυιΐβπ ροίΠι ΝΊοβρΗοηίδ 8νη»»Γ.

πεςϊ ίνυπνίων Τ. I. ρ. 99· ^5 ΐΤΆτη το 7τα5>;τικόν της ψυ

χής ρπιηο ϋϊνί(3ιΙ, εϊς τά πεβόμενον λο'γω και ε/ς το* μ$

ττειΆόμενον λο'γω. ϋβ'ιη^β ΓυιΤυί ΙΐΗβο Ϊ13 <1ϊβΐη<»υϊί : του

ττα^τίκοΰ της ψυχής, του μη* πετάμενου λογω, τ<5 μεν εστί

5 ο επτ ικον και φ ν σικ ο ν, το έέ σφυ·/μιχον και ^ωτικο'ν.

τοΖ 3ε ττχΆητίΥ.οϋ Της ψυχής, του πει~ομένου λο'γω, το με*

εστί ε7ϊΐϋυμητιχ.αν , το σε Βυμικόν. ΙπΓγβ. 3μικ] ΝβιηβΙΐιιπι

οαρ. 21. ΙβςϊιυΓ: καλείται ίέ φυσιχον μεν, το γεννητικό*»

και 3·θϊ7ΓΤΐκο'ν· ζωτικον έέ, το σψυ*ίμίχ6ν.

λβγικο'ν] οΊαλογιστικο'ν. ει ιηοχ, τα ο~έ όργανα Εκαστου, ϋ. I.

και εις το λογικο'ν δββΛ. Οοη. ΚαίίοηαΙε. ν&Η.

εν τοις ίζί)·;] εν το7ς ϊηΓβΠΒ. α ριϊιτιβ ιηαπ. ϋ. ι.

β στωικοί] ο' ίστο^κο'ς. Ό. I. Γβ ϊρΓη νϊοΐβ ϋϊο§. Ι-Ββιΐ.

ρ. ΐ7ί· οι ΡΙιιίαΓεΙι. άβ ρΐβοΐι. ρΙιϋοΓορΙι. IV, 4· Μοχ

οκτωμΓξΐ>; Μ. I. ΑΙ) ίε ό στωικός αά διχίξων βΙιβΓΐ Α. 3·

ίίς το1 ηγεαονικον] ε»ς τε το' ηγεμονικοί). Ο. I. Α. I. 2. }.

ιηοχ, κ«ί τι! φων^τικόν. ϋ. χ. Α. 2. 3·

χαι το σπερματικοί/ — τό μεν φωνητικοί)] 3ΐ>Γαηί. νβΐΐ.

ον τ% -ψυχ^ς } μέοος βΗβΙΙ. ϋ. I.

*¥ντ* *ίναι λέγει] 7τεντε λέγει είναι. Α. I. Ύϊ^β ΑγΪΙϊΟϊ.

<3β 3ηίιτΐ3 II, 3· III, 9·

■ το τε φυτικόν] Ε[ Ηΐο βΐ ρ3η1!ο ροΙΙ φυσικο'ν. Μ. I.

το τρέφον και κ. τ. λ. ] το τςέφον και αίξειν και γεννών ποιοϋν

καϊ ύιχπλχσσον. Ό. I. το* τξ^ειν και α·"ξε<ν και γεννών

ττοιοΰν καϊ Λαττλαο-σον. Α. χ. 3· 5ϊο, Γβά τ^εφον. Α. 2.

^ιιοθ ηιαίηι βι βήξετε βι ^επβΓ3Γβ ίβοϊί. Οοη. Νυΐπΐ'β

βΐ αυ^βΓβ βι 8«πει-3Γβ ίβχϊεηε. ΥαΙΙ. γεννον Γυΐυηα ρΐϋ·

18 Ιοοο γεννών. Μ. I.
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ίιχπλχσσον τχ σώμχτα' κχλεΐ δε το φυτ/κον κχι -θρίπτ/-

κον, το πχν «ττο του κςχτίστου μέξους κάλων, του τξέ-

φοντος, αφ' οό κχι τχ χλλχ |Κεο;? τοϋί φυτικού την 'ΰτίχξ-

%ιν έχει. ουτω μεν εν τοις φυαικοΐς' ίν 5έ τοις η&ικοΐς

εις ίυ'ο τχ ττρωτα κα/ γεν/κωτατα διχιρεΐ την 'φυ'χνιν, «ι;

τε το' λογικόν κη το* άλογον' ύητοδιχίζεϊ το αλογον,

τβ τον εττιπβι&ίς λόγω, κχΐ εις το μη κχτηκοον λόγοι».

!Γίρ< /αέν ούν του λογ/χοϊί εν τοΓς Τξολχβουσιν ειρητχι' ττερ/

3« του αλόγου νΖν $ιχΚηψόμε$χ.

Κ Ε Φ. ις'.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΛΟΓΟΤ ΜΕΡΟΤ2

ΤΗΣ ΫΤΧΗΣ βΟ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΚΑΛΕΙΤΑΙ.

ΤΓ<νΙς κα£' έχυτην είνχι λεγοικτι τ^ν χλογίχν, ως αλο-

γον φυ%);ν ουσχν, χχι ού μεοος της λογικής, ττοωτον μεν>

V Α Κ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΛΝΙ ΜΑΟν·

έ<α.πλχσσον τα σώματα] ϊηΓοπηαηδ οοιροΐ'3 βΐηιιβ οοπΕη-

§εη5. ναΐΐ. Μοχ: καλείται όε φν-ιχον, ει ρβιιΐΐο ροΛ,

κάλων. Α. %.

τξίφοντος· α'φ' ου] τρέφοντας και κφ' ού. Α. I. Αηίβα ι/φ',

ιιιΐϊΐο βχ οοΓΓβοϊ. ϋ. ι. Μοχ ίιΐβπι τ'α'λλα 61 6Χ

οοΓΓβοΙ. τάλλα.

*ν τοϊς φυσικοΤς] εν τοΤς φυτικό";. Μ· I.

ε'ν «ε τοις ι^ικοϊς] &1)Γιιπΐ. Α. ι. νϊάβ ΑηίΙοΙβΙ. ΕιΗ. αά

ΝϊοογπβοΙι. I, I 3·

ϊίς έυ'ο ταττ^ώτα] είς αΙαβΛ. Α. 2. εις οιίο 7Γ£ωτα. δείΐ ΐ'ί

βχ ςοΓΓεοϊ. ρηιηαβ ιηβιιιιε. Αηΐε» οτ&άο τχ. Ό. ι. Μοχ

Ιοοοψυχ^ν, ΙιβΙιεΙ ηαΙιΐΓαιηΛ ϊ. β. φύσιν. Οοη.

ν7Γθέιαΐξίΐ] υποδιαιρείται. Α. 2.

μ;} κατηκοον λογω] λο'γου^ Ιοοο λόγω. Ό. 1. Α. ί. Ταπί

(ϊβηϊΐϊνο, <ραπι ϋ3ΐϊνο ]απ§ϊ Γο1β£.

■πεςι μεν ούν] ουν αΙιεΠ:. Ό. ι. Α. 3·

έιαλ;]ψό|ΐ.ιε5α] οΊασκεψό^εθα, βΐ 3 πιαπ. Γβο. ϊη πΐ3Γ£· 1!ξ·

έιαληψόμε^α. ϋ. ι. ϋίΓριιΙαίίοηοηι αςίίυιηεπιαϊ. Οοη.

ΏϊΓραιβπιυβ. νβΐΐ.

Οβρ. ΐ6. Ιικίεχ: 7Τ?ς1 του αλόγου της ψυχής μίξον; η ειοους,

β κα» τταδ'ητικον και ο^εκτικον καλείται (Ιιϊο καί α ιτιαπ.

Ο 3 1β°·
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οτ< και καθ·' εαυτόν εν τοις χλόγοις ζωοις εΰαίαχετχι ' ίξ

ου δ^λβν, οτι τελεία τις εστί, κα< ού μέρος οίλλης' ϊ&' ,

οτι των ατθ7τωτάτων εστί , τϊ)ς λογ/κ^ς μέρος εΐνχι το άλο-

γον. Αριστοτέλης δε κ*/ /(«οος- είναί λέγει κα/ δϋνχμίν,

ηχι διαιρεί είς δύο, ώς εφαμεν' καλεΓ 3έ ταύτα κο/νως, κα/

ο'ρεκτ/κόν' τούτου δ« «στ/ κα/ >; καθ" ο'ρ^ν κίνησις. ή γαρ

ορεξις κινήσεως εστίν χρχ,η. ορεγβ-έντχ γαρ τοϊ ζωχ έπι την

κ«·& ο'ο^ν «ττί< κίνησιν. του α'λόγου το ^κεν ου' πεί$ετχι

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΙΤ ΑΜΙΜΛΙΤ.

Γβο. ίηϋβΓροίϊίυπι.) επίπεδες λόγω. ιε. Ο. χ. ττεοί τον

αλόγου τξς ψνχί$ς με^οι/ς ή είέοι/ς, ο και 7Γ«5))Τΐκόν και 3ξε-

ίττικον καλείται, ιε. Α. ι. 3· 5ϊο 3 ΓβοβπΙ. ίεά ΆάάιΙνϊη

κεφ. απίβ ιε. Α. 2., Ιοοο κεφ. ιγ. Ιΐδΐίβι λόγος <{·. Μ. ι.

ϋβ ΪΓΓαιίοπ3]ϊ αηπηαβ ραπβ , βνε Γρεοϊε, ςΐίββ ραίίϊν»

ει ηυΐπΐϊνα νοοβίοΓ. οβρ. XV. ναΙΙ.

οτι και κα3' εαυτόν] χαι &1)βΩ:. Α. 2. Μοχ $ωοις θΙ^οΠτ. Α. 3·

τέλεια τ/ς εστι] τελε/α τις εαται. Α. 2.

με^ος είναι λέγει καϊ έιίναμιν] Ϊη1ε11ϊ§β, τ>]ν αλογι'αν.

δννχμιν, και έιαι^εϊ] έ^ναμιν, της ψυχής όηλονο'τι, τ>|ν α'λο-

γιαν, και έιαι^εϊ. ϋ. ι. 5β(1 Ηαβο εΐΐ ΐηΙβΓρΓεΙϊΠο.

Οοπο: Ει ϊη ϋιιο ΓιιΙκΙΙνϊεΗ. Εγ§ο ν7Γο5ιαΐξεϊσ3αι. Ροπβ

13ΐηβπ νοίϋϊΐ, [αΗιίίυΜί ϊ. β. ΰποδιχίξΐ', υΐ ρ. <)6. <\Μθά

ρΓοΙιο. νβΐΐα : Ει ρβΓίεαι ει ροΐεηΐϊβιη ι·αίίοιιαΙίί ααί·

ιηαε (ϋοΐΐ.

καλείτε ταύτα] καλείται έε ταντα. ϋ. ι. Α. 2. καλείται ίέ

τβΰτο. Α. ι. καλεί έε τοϋτοι Α. 3· ναΐΐβ: νοοαίιΐΓ ροΓ-

γο /ιαεσ αοιηιηιιηίίβΓ είίαιη αρρείίίίνα. Εγ§ο ηοη 8<1 Απ-

Λοίοίειη Ηββο ΓβΓβΓίιηϋ. δβ(1 (ϋοηο : Υ'οοβΙ βυίβηι Ιιαηο

οοιιι ιηιιηΐΐβΓ ρΒΠΊνβαι βΐ οοηουρϊίοίπναιη. Η. β. καλεί

ταΰτ^ν (την αλογι'αν, βυΐ, τΐ)ν έυναμιν.) κοινώς πα^ητικ^ν

και ο'^εκτικ^ν. 5ϋρΓ3 ρ. 96· <3ιΐ35 εϋνιίϊοηΘϊ ΑπΛοΙεΗδ

π5βιηόΓ3νϊϋ. ΡιϊιηπΓΠ ^επει-βίειπ , είς το λογικον και τά

ά'λογον. 5βουπ(1ο ΓρεοϊαΓεπι τοΰ α'λο'γου, είς τ(> ^πιπει^ές

— και το κατ?)'κοον. Ηαο ροΓίβποπ Ιιοο Ιοοο Γετ-

»ηο βΓί. Εγ}ιο1ιΪο είς &ύο ηοΐβί, εττιπειθες εΐ μη χχτηχοον.

Ηβεο βιιιβιη Γιαπί το( φι/τικο'ν εί το' ίτπθνμ))ηκον, Γβα,

ο'^εκτικο'ν. Οοη]ίοίο εΓ§ο : καλίϊ όε ταϊτα τό φιιτικον και

τό επι5^μ>]τικο'ν και ό'λως το ο'ρκτικο'ν. Εε^ε ΑγιΛοΙ. Εΐΐι.

3<1 Νϊοογπ3οΗ. I, ΐ3· ϊπ ηιβ^ϊο οβρίιε βΐ οϊγο3 Κηεπι.

αιτεί κι'νΐ)σιν] άττει κίνηση. Α. ι. 2. 3· Μ. ι. Οχ. "Λττει,

Ιοοο αϊτει, ΐηιεΓ βΓΓΟΓββ ειϊβιη ηοΐβιαιη ΐη Αηι. ΐεται και

«ττει χίνησιν. ΰ. ι. ΙπιραΙΓα αά ΓηοΙυηι ρΓΟΓαιιηΐ. ν»11·

Αο
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λόγω, τό δε ίπιπει&ές εστί λόγω* πάλιν δέ τό έπΊπεβίς

λόγω δ/α/ρεΓτα/ εις δύο, εις τβ το (Ίτ&υμητιχον χχι το

$υμΓΛον. εστι δέ οργανχ του μεν έπι&υμητιχοΖ , τ«υ ίι'

»'ισ&ηβ·εο>ς , τό ^7Γ3ίρ ' του δε ·&υι«κου , >; καοδ/α , σκλκρόν

μόξίον χχΐ χίνησιν εΰτονον έπώεχόμενον , ' ε/ς σχληςχν ύπη~

ξεσίαν χχι συ'ντβνον όξμην τετχγμένον, ωςπεο το ίταρ,

ά,πχλον σττλαγχνον , τ^ς άπχλης έπι%υμίζς όργανον γέγονε .

χχλεΐτχι δέ ταύτα επιπει&η λόγω , οτ/ 7Γε'φυκε πεβεζ9χΐ

λόγω κα/' υπότασσεσθ-α/ κα< χαεΐτ&αι , ώς άν ό λο>ος κέ

λευα, «νΐ των κατα φΰσνν εχόντων άν&ζωπων. «στ/ δέ

και ταύτα τχ πχ&η συστχτιχχ τη; ζωώδους ουσίας. άνει>

γαρ τούτων ουκ εστ/ σύστηνα/ την ζωή"ν. ετεί δε το ίτα-βος

όμωνύμως λέγεται, διχστχλτέον πηίτερον τψ ομωνυμιχν.

λέγεται γάα πά$ος χχί το σωμχτιχΰν , ώς τ« νοσήματα χχί

V Α Κ. ί Ε Ο Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ώ V.

Αο Π 1ε£»εηΙ: κχ3·' όςμην επί την χίνησιν. Οο'ιΙ'βΓ ποίο,

ίη Οοά. Ο. ι. βυρίεχ ττ Ιιοο Ιοοο Ϊ13 Γοπρίππι βΓΓβ , υΐ

ΓβουποΙιίΓη ΓιιηίΙβ 1ΐ£ ΓιΙΙβΓαβ γ. 1(1 ει-§ο ίη Ηοο Οοοίϊοε

Ιιοιηο ίπιρβπΐιΐί οοιτβχϊι. Νοίυιη ααΚαι , Ιιοο ηιοάΌ

ίη ΟοαΜ. Γοι-ίϋϊ ττ. ίηα'β α δεο. IX.

διχίξΐϊτχί ιίς β.] έιχιςεϊτχι ίΐς έόο. ϋ. ι. Α. I. 2. ΤοΙϋηι

Ιϊε : το ε7Π7ΓΡ<5ες τω λόγω πάλιν έιχιοεΐται τις έι!ο. Α. 3·

*αϊ το θυμικον] τό βΐιείΐ. ϋ. I. 5υμοΰμενον , Ιοοο θιιμικο'ι/.

Μ. ΐ· βΐ ιηοχ διχιςε'ϊσϊχι, Ιοοο ό7 αιτήσεως. Ιάοιη. ΛΙοχ

Ό. I. ))7Γ«§ βί βΧΟΟΓΓ. Γ60. ηΤΤΧξ. ΑΗ)1!βίΐ3 β113ΙΤ1 ΠΙΟΧ. Ια

εοάετη οοηιίηυο νϊΐϊοΓαπι βΛ, τό έέ Άυμιχοϋ, Μοχ νβΐΐα

ίύ'τονον ΓβάαΊιίίΕ αοοοιηιηο(ία(αιη , 30 Γΐβϊικίβ συντονον ,

οοη/οηαιη. ΡΓΒειεΓβα ύποδεχόμινον , Ιοοο έπώεχ. Α. 3·

Ιη εάίΐϊοηε ΕΙΙεΙισαΉ βΓΓΟΓβ ΙγροβΓ3ρηϊ 1εε;ϊΐιΐΓ ηοίίοηί!,

Ιοοο ιηο(ίοηίί. ΟχοηιβηΠβ ηοο Γβΐϊηυίί, ηθ8 οοΓΓβχί-

ιηαδ. <^αϊ$ βηϊηη κίνηση τβάάζΐ ηο(-ϊοηειη?

ί7π5ι/μ/χς όξ-/*νον γεγοντ] έπβυμίχς 7^Υονεν όργανον. Α. I.

■πεΆεσ^χι λο'γω και κινε7σ3·κ»] ττεβίσναι λόγω κ«1 ύποτάσ-

σεσΆχι χχΐ κινίΓσθοιι. ϋ. ϊ. Α. ι. 2. 3· Οχ. Οοη. ν&ΙΙ.

Μοχ κελεύει. Ό. ι. Μ. ι. 5βί1 ηϊο οιηίϋΐίΐ εΓιβηι λο'γω

και ύποτχσσεσΆχι.

επί των — αν^ω-ττων] ίη ηϊϊ, ςιΐ3ε ρβΓ ηβΙιΐΓβιη ηοσιίηεί

Ιιβουεπηί. ΥβΙΙβ. ΙηερΙβ. Ρβιαίΐο ροΓϋ συστχνχι , Ιοοο

συττψχι. Μ. I.

τό ιτκθος ό«ωνΰ«ως] νϋ. Ιο. ρ. 1$6. Β.

Ο 4
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Τα ελαη' λί^εΤαι πχ$ος, κα/ το ψυχιχον, ττίρ/ ου νυι>

ίστιν ό λόγος, ητε επιθυμία κχι 6 $υμός' εστι δέ κοινώς

μεν κα/ γεν/κως ζωου ττάΦος, ω έπεται ή&ονη η λυτη;. ε7τε-

τα/ γαρ τω ττάθε/ λυττ>; , κ«< ου'κ αυτό το πά&ος έστι λύπη .

ί/ 7*9 τούτο ην, παν το* πάσχον κα/ >;λγε/ ' νυν δε τα

κναίσ-^ητχ πάσχει μεν , ου'κ αλγεί δε * ουκ «ρα το πά$ος

έστ'ιν αλγημχ , άλλ' >; του πάθους α/σθ^σ/ς . δε/~ δέ τοΖτο και

βίζιόλογον είνχι, ϊνχ τη αισ$ήσει ύποπέσφ. των δε ψυχ/κων

πχ$ων ορος ούτος" πχ$ος εστί κίνησις της όρεκτ/κ>;ς δυνά

μεως χίσ^ητη έπι (ρχντχσίχ αγαθού η κάκου, κα/ άλλως"

ϊΓα·&θς έστϊ γ.ίνησις άλογος της ψυχής ί/' υ'πόλ>;·ψ/ν κάλου η

κάκου, το δέ γεν/κόν πά$ος ούτως ορίζονται" πχ&ος έστι

αίνησις εν ετερω ε| έτερου, ίνεργε/α δε έστι κ/'ν^σ/ς δραστική

κατ* φυ'σ/ν ' 8ηχστικ.ον δΐ λέγεται , τό έ£ εαυτού κ/νου^,ε-

νον. ούτως ουν κα/ ό θυ^ος, ένεργειχ μεν έστι του θυμοε/-

δους' πά&ος δέ, των δυ'ο μεξων της "ψυχής, κα/ ττροςέτ/

του σώματος ημών παντός, όταν ύπο του &υμου βιαίως

V Α Κ. ΙΕ Ο Τ. Ζ Τ ΑΝΙΜΑΒΤ,

και τα1 ελκΐ)] αοοβηΐιιί ϊη έ'λκ)] εχ οοιτεοΐ. Ό. ι.

ω έπεται — επετχι γάρ] ω; έπεται — έπεται οε. Μ. I.

Μοχ ϊ(1βπι Ιοοο οΰκ α^το, ΙιαββΕ οΰ χχτχ.

ουκ «ρχ το -πάθος εστίν ά'λγ^μα] ουκ ά'ρχ τό πάθος εστί τ<5

αλγι)μα. Ο. χ. Α. I. 3· 5ϊθ , ΓβεΙ ΟίΐιίΓΓο ρηοη το. Α. 2.

άξιόλογον] άνάλογον. Α. 2. Ιηίτα βΓΐ, σφοορο'τερον και εις

α'/σθ^σιν προβαινον, βΕ ΪΙβπίΓΠ , α'£ιο'λογον μέγεθος,

και άλλως] Αηΐβ 1»3βο αάάιΐ Οοηο : Βοπϊ ςιιϊάβιη ΓαΓριΌϊο

οοηοαρϊίεεηΐϊβιη ιηονβΐ, πιβΗ νβΓΟ ΓαΓρϊοϊο, ΪΓααι.

νΐ(1β ρ. ιοο.

κχλοϋ η κακοί/] ηΐο (ρβεο'βηι ίηΙεΓροηίΐ Ιο. ρ. 186. Ο.

το ό*ε γενικόν πάθος] το γενικον οέ πάθος. Α. I. Μοχ άεβ.ηϊ-

ίιΐΓ, ϊ. ρ. Οξίξΐτχι, νβΐ).

εν έτερω έτερου] Οοηο: ίη αΙϊϋΛ εχ βΐϊο.

«ν/ργεια δέ" εστί] όέ βΙιεΛ. Α. 2.

3ραστικ>)'. έραστικον] δραστική κχτα φυσιν. έραστικο'ν. ϋ. χ.

Κατά φΰσιν βηε (1ϋί>ϊο β()ι]βη^υιτ] , υή πιοχ αρρβτεί, πΙ)ΐ

63ο1ειη ΓβηΐβηΙΪ3 ΓβρείίηΐΓ. Οιηϊΐΐίΐ Οιηβη βΐ Οοηο βί

νβΐΐβ.. Μοχ, το αΰτοΰ κινου^ιενον. Ό. I. τό εί αϋτοϋ

κ<νου'(αενον. Α. 2. ϋεϊηιΐβ, των οΰο (.ιερών. ϋ. I. Α. I.

οταν ύπο] γάρ ίηΙβΓροηΐΐ. Οοη.
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οίγητχι προς τχς πράξεις. Ιζ ετέρου γχρ ίν έτέρω γέγονιν

χ κίνησις, οττερ έλέγοαεν είναι πχ$ος. χχι κα-θ-' ετεοον ίί

τρόπον, η ενέργεια πχνος λέγεται, οτχν η παρχ φυσιν.

ενέργεια μεν γαρ εστι κατ* φύσιν κίνησις' πχ$ος πχρχ

φύσιν. και κατχ τούτον ουν τον λόγον η ενέργεια, οτχν μη

ηχτχ. φύσιν κινηται , 7.έγετχι πχ$ος , ε'ι'τε έξ έχυτου κινοΐτο,

βιτε εξ έτερου . της γουν καρδίας η μεν κχτχ τους σφυγμούς

χίνησις, ενέργεια εστίν ' η δέ κατα τους πχλμούς, πχ$ος.

έξ χύτης μεν γχρ έστι κχι η αχτα τους παλμούς κίνησις,

«λλ' ού κχτχ φύσιν ' εξ χύτης δέ και η των σφυγμών,

άλλα κατχ φύσιν. ού^εν ουν -&χυμχστον, εν κχι τχύτον

π"ρχγμχ , αχι πχ&ος αχ} ενέργειχν όνομάζεσ&χι . κα-θ' ο μεν

γχρ κινήσεις είσιν εξ αύτου του πχΒητικου της φυγ/,ς , ενέρ-

γειχί τινές ε'ιαι' καθ' ο 5έ άμετροι, κχι ού κχτχ φύσιν ,

Υ Α Κ. Ι,ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑίν.

ιλχΧ ττξοςέτι τοϋ σώματος] πξόςεστι, Ιοοο ΤΓξοςέτι. Α. 2,

Ιιηιηο ίοΐίιιι εοΓροΓΐ!. ^οπ.

ίλέγομιν πχ%ς ϊι'ναι] ελε-γομεν (Ινχι τταθος. Ό. Χ. Α. τ'. ι. 3.

λίγομεν Γοΐυπι Ιοοο έλέγαμεν. Μ. ι. Ιάβιη ιηοχ η ϊςγον,

Ιοοο ή ένίςγειχ.

οτχν η τταςα] οτχν ΆΪιβΐΐ. Α. 3· Μοχ ΐ<1βπι ροΛ φύσιν,

οιηΊιιΊΐ χίνησις ει, Ιοοο και κατα, Ίια\ιβΙ χίνησις, ϊιειη

κινοΐτο, Ιοοο κινητά» , ει κινείται, ρΓο κ<νο<το.

σφυγμούς κ/ν^σις] (ϋοηο 3<Μϊΐ: οιιιη Γβοαηιίαιη ηαιιίΓαπι

ν.χι η κατα* τοΟς παλμούς] η 3ΐ)βΑ. Α. ί.

ίξ θύτης μεν~\ εζ χύτης, Ί. β. τ^ς Κχξίίχς· Οοηο Ϊ13: Νάτϊι

βχ κιοΐυ ΓβοαηάαΓΠ Γαΐΐυιιι βΛ, ηιπ βΑ ρτ3θΐ6Γ ηαΙαΓβιπ.

Νε()ΐΐ3φΐ3ΐη ϊ^ϊίιΐΓ πηηιιη εΐο. Εγ§ο β1Ϊ3 πιοΐαΐ, αΐϊ»

αάάΐι.

ί% αυτής έέ καΐ '^'] οέ αΙιβΑ. Α. 2.

ιξ αΰτοϋ τοϋ 7Γαθί]Τ(κο2] ίξ ϊαυτων του 7Γα5ΐ)τικοί/. ϋ. ι. Α, I.

2. 3· νβΙΙβ: ΡβΓ (|υοά βηϊπι ιηοΐαι εχ /ε/β ίαηί ραΐβν&β

ραπϊ$ βηίίηαβ. Εγ§ο εχυτων βχρΓβΠιί. 8β<1 Οοηο: βχ

ραίΓινα νϊ βηϊιηββ ε£ βίΓβοιϊοηβ. Εγ§ο ηεο αΰτοϋ, ηβο

ίαντων 1ι»1)βΙ.

κα5' έ'σον οέ αμΕΤξΟί] καθο ά'μιτξΟί. Ο. |, κα^' ο κχΐ

χμετξΒΐ. Α. 3.

Ο 5
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οΰκ ίνΐξΎΐιχι , άλλα πά$η . ούτως ουν η κίνησις του αλόγου

ίταθος ίατι κατ αμφω τα σημαινόμενα. . ου πασα 8ε κίνησις

του πα&ητικου , πά&ος καλείται" «λλ' αϊ σφο&ςότιραι καϊ

εις α'ισ&ησιν πηοβχίνουσχι . αί γαρ μικαχι και «νίΤαισθ-^τοι

ου§έπω πχ&η . δίΓ γ^ρ εχειν το πα%-ος κα/' ,αεγίθ-ος α|ιό-

λογον . δ/ό πςόςκειται τω ορω του πάγους , το αίνησις χίσ&η-

τη. αϊ γα'ρ μιχοχι κινήσεις, λαν&χνουσχι τψ α'ι'σ&ησιν, ου

ττοιουσι πά&ος, ως είξητχι.

ΚΕΦ. ΙΖ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΠΙΘΤΜΗΤΙΚΟΤ.

^^ιχιοεΐται μεν ουν, ώς 'εφαμεν, το χλογον της ψυχής,

το έπιιτεβίς λόγω» εις δΰο, τό,τε έπ&υμητικόν και το

Ονμικόν' πάλιν δέ τό ΐπι&υμητικόν διαιρείται εις δυο, εις

ήδονας και λΰπχς' επιτυγχάνουσα μεν γαρ η επι&υμίχ,

$ονψ εμποιεΐ' άποτυγχάνουσχ §ε , λΰπψ . πάλιν δε κα-9·'

«τρρον τρόπον η επιθυμία διχιοουμένη , τέσσαρα συν εαυτή

τα πάντα ειοη ποιεί, επει γαρ των όντων τα μεν εστίν

V Α Κ. ΙΒΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

οίίτως ουν η κίνησις κ. τ. λ.] Οοηο: Εγκο ιηοίϋ8 ϊιτβΙϊοηίΗϊ

ρβΓίϊί τηοΐιαβ βΛ ΓβοπηοΙυΠι 3γπΙ>ο 1)άβο (ΠνϊΓϋί.

ου πασα οε κίνησις"] γ\ά. Ιο. ρ. ι $ 6. Ε.

Οαρ. ιγ. ΙηεΙβχ ϊ^βπι, Γβ(1 ίΐηβ ποια οβρϊΐΐί. ϋ. ι. Ιόεπι,

[βά >5\ 1θΟΟ ίζ- Α. I. δϊθ 61Ϊ3ΓΠ 3 71131111 ΓΟΟ. Α'. 2. Ι.Ο-

οο κίφ. 'ζ- 1ΐ3ΐ)βΙ λο'γος ίζ*. Μ. ι. Ρι-ογΠιϊ οοηνβηϊΐ ουαι

βά'ιΐο Α. 3· ϋβ οοηοιιριίοίΐιιΐϊ. οβρ. ι6. νβΐΐ. Οόηο

ϊηοϊρϊΐ ΙϊΙΐΓΪ 4· 03ρ· 9· ΚβοβηΓβΐ ςα3ΐιιθΓ βίϊβοΐυϊ βηί-

τηϊ, νίπυΐϊϊ οοηουρΐΓοίΙ>ϊ1ί$ , βΐ ηιΐ3 βχ οίΐιιΓβ Ιιοππηβϊ

Ι3πι νβΗεπιεηΐθΓ Γιΐ38 ρι-οΓβηιίΒηΐιΐΓ βΓΓβοιϊοηβ$.

το ίπιπί&ες] τω εττίπΕίθίς. Α. 2.

τέσσχςα συν Εαυτνί ] <]ιΐ3ΐιιοτ οιηηίηο Γρβοϊοδ βίτίοίΐ', ίη ςυί-

1)ΐι$ ίρΓβ. ηυιηβΓβιαΓ. ΙΙΙββ ηυϋαοΓ Γρεοίβί ΓυηΙ, υΐ

ιηοχ άααβί, ίπβυμίκ, ηδονή, φόβος, λύπη.

επί γχξ των ό'ντων^} Ε7Γίι γα ς των όντων. ϋ. ι. Α. 3. υίΓυιτι-

ηυβ ίβΓΓΪ ροίβϋ. Ι^ααάαΐ Ιιαεο .Ιο. ρ. ιχι. Β. έπΐ των

όντων βΓί, ί'ηίβΓ εβ, ςιιαβ /ιιη(. (^αοηϊβιη οογιιπι ςυββ

Γιιηΐ. Υ311.
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α'γα·9·α, Τα δε φαϋλα" κα/ τα μεν η<ίη ττάρεστ/, τα δέ ιοο

ττροςδοκατα/ ' κατα τούτους τους τρόπους , των δΰο ε/ς δυο

πολυπλασιχζομένων , τχ της έπι$υμίχς ΐ'ις τέσσαρα δ/α/ρ εΓ-

τα/ . εστ/ γαρ α'γα-θον κα/ κακόν ' κα/ πάλιν πα,αον κα/

πζοςϋοκωμενον . προςδοχωμενον γαρ αγαθόν επι&υμίχ ε'στ/ν'

τΜ δε ?ταρον, ήδονη. τταλ/ν ίτροςδοκαί^ενον (ΐιέν κακόν, φο-

$ος " παρόν δέ , λυ'ττ/} . ττερ/' τα αγαθά |</εν γαρ στρεφετα/

$ονη κα/' επι$νμίχ' ττερ/ τχ φαύλα δέ, φόβος κα/ λύπη.

δ/ο τ/νες το πάθος ε /ς τέσσαρα δ<α/ρουσ/ν, ετπθυ,κ/αν , $ο·

νψ, φόβον κα/' λύπην. α'γαθα δέ κα/ φαύλα λέγομεν, η

τα όντως οντα, ί} τα νομιζόμενχ. έγψνετχι δέ τα φαύλα

ίΓα'θη τη φυ%ϊ} δ/α' τρ/ων του'των ' δ/α' κακής αγωγές , έ$·

χμΛ&ίχς, ύποχχχεξίχς. μη α'χθεντες γαρ καλώς Ε'κ 7Γα/- ·

δων, ως δΰνασθα/ κρατεΓν των τταθων, ε/ς την άμετοίχν

«υτων εκπίπτομεν' εκ δε τ?ς χμχ&ίχς , φαϊΐλα» κρι'σε/ς

τω λογ/στικω τ^ς φυχ,^ς εμφϋοντχι, ώς ο/εσθα/ τα φαύλα

χρηστά εινα/ , κα/ τα χρηστά φαϋλα " γ/νετα/ δέ τ/να κα/

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΠΤ;

πξοςδοχώμενον γα§ αγαθόν] μεν, Ιοοο γοίξ- Ό. I. Α. I. 3·

^έονη· τταξίαπ^οςοΌκωμενον ] ήίονη· ττα'λιν τΓξοςδοκωμενον.

Α. ι. 2. Μ. ι. Ει Ό. ι. Γβ(1 "Τ(3°<;^οκο'ί·'Γνον· Α. 3· ίι*

ΗβΙίβΙ: >)£ον>ί · και ττα'λιν ττροςό^οκωμενον μεν κακόν. Πάλιν

νϊοΐεΐιη· βΐϊαπι Ιε^ίίΤβ ΕΙ]βΙ>ο<ϋυ$. Ηα1)βί εηίπι ίη νει·-

ίΐοηε: πιγ/ηι ιηαίιιπι εχρεοίαιυιη. Οοπο: Εί ηιτ£α%.

\?Λ\α. : Ρογγο.

στςέφΐτκι ήοονη"] τρέφεται ηδονή". Α. 2.

^ΐΌνην , φάβον καί λυπην] καί ββεΓί. Ό. I. Α. 2. 3·

εγγ/νονται έέ τα φαϋλα] εγγινεται έε τα φαϊλα. Α. I. 2. 3-

ϋ. I.

(«5 αχθεντες γαξ καλώ;] Νοη 1)βηβ β<Ιιΐ03ΐί εηίπι. δίε Χβ-

ηορΗ. Μεπι. δοεΓ. IV, ι, 3. Μοχ παώος, Ιοοο εκ παίδων.

Μ. ι.

ίμπίπτομεν ] εκ^ι'τττομεν. Α. I. ϊ. 3. Ε]θ§3ΠΙβΓ βΐ πίΐΐβίίΓ-

βιηε ςΙϊεϊΐιΐΓ εκπίπτει·; εϊς τι 7Γα'θος3 εϊς τινα κακ/αν, Γβ(1

ηεο έμπίπτειν οοπιγβ. υΓαιη εΓι. Οοηο : ϊηβϊάίπιαι. 5ϊο

ει νβΐΐ. Ραυίΐο ροΓι, εκ γα,ρ1 Ιοοο εκ έε. Μ. I. εί ιΐεϊη-

ίβ, λογισμοί, Ιοοο λογιστικω. ΙοΙειη. Αε ροΓιεα ο^γϊλο»

7«ξ είσιν. ϋ. ι. Όεΐποερβ ίάεηα 1ή$ ΙιαΙιεϊ κ^κσιν.

ΙμΟρύοντοα] εκφΰονται. Μ. I.
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ίκ της τον σωμχτος χχχιξίχς. άργιλοι ^χς είαν ο! πΊκςΙ-

χολο/ ' κχι κατΛφερεΓς οΐ &ΐθ.μοι πα'ι ύ^ξοι την κςχσιν ' ■&£-

ςχπεντέον δέ το μίν κακόν ε-5ε/ αχλω ' την δέ οίμχ-

θ/^ν μχ$ήα~εΙ και έττιο-τημγι ' την δέ χχγεζίχν Ίχτεον σωμχ-

τικως, με&ιστχντχς χϋτην, ως οίοντε εις την μύσην Ηξχαιν

ά^μοζοϋαη λιχίτη και γψνχνίφ και (ρχςμχχοις , έχν και τού

των ϋεη&ωμεν.

ΚΕΦ. ΙΗ'.

ΠΕΡΙ ΗΔΟΝΏΝ.

Ιόΐ ΤΓων ηδονών, α! μεν ίΐαι ■φυχιαχΐ, χί δέ σωμχτιχχί.

•φυχιαχΐ μεν , χί της ~φι>χης χύτης χχ&' εχυτην , »ς χί ττεξί

τχ μχ$ημχτχ ν,χι την $εωξίχν . χίτχι γχο και χ! τοιχΰτχΐ

μονής είσι της ψυχής, σωμχτιαχι δε ε /σ/ν, χί μετχ κοι

νωνίας το~ σωμχτος κχι της ψυγβς γινόμενχι , κχι δω τούτο

ΤΑΧ. 1Ι0Τ, Ε Τ ΛΝΙΜΑϋν. /

Χχτχφΐξε~ς] κατωφ^εΤ;. Α. 2. Εβιίειη ΓυρΓ3 Γαίΐ ν3ΓΪεϊα5.

Οοηο χ-βώΐκϋΐ:, ίΓί[ΐα. ναΐΐα, /βΓοοα. Μ&1β υϋππη-

ηυβ.

ρε&ιστα'ντας] μεθιοτωντας. Μ. I. μϊθίσταντε;. Α. 3·

μέσην -Λςάσιν χξμαζούσρ έιαι'τΐ) και γυμνασιοις ] μέσψ κξασιν

καϊ γνρναιτιοίς. Α. ι. γυμνάσια Γοιιιιτι ιπαΐαηι ϋ. ι. Α. 2.

μέσ^ν οιηϊΐΐίι Α. 3. ΕχβΓοίίίϊί. Ουη. ν^ΙΙ. δεεί ν&1]3

οιηίίΐίΐ άξμοζούσγ\ $ιχ»τι\ χχί. ΟβΙβηιιη ηοη πιίηυϊ υίΐ-

Ιαΐβ ΐ'υμνχσιον εΐϊαιη <1β εχειχϊΐβήοηε , υΐ -γυμνχσ/χ άϊ·

εΊΐατ.

ΐοίν και τούτων δεη^ώμεν"] και ίβεΓΐ:. Α. 2. εάν και τούτου.

Ό. ι.

Οαρ. ι#. Ιηίΐβχ ίιίβηι , Γβ(1 Πηβ ηοΐι 03ρίιϊ$. ϋ. ι. Μβιτι,

ΓεοΙ Ιοοο «ΐ|. Α. ι. Ει ίΐ3 3 ηιβη. τεο. Α. 2. Ι-οοο

κΓφ. ιη. είΐ λο'γος »}. Μ. I. πεςι ηδονής, ιη, Α. 3· νο-

3ιιριαΐϊΙ)υ$. 03ρ. \γ. ναΐ). ΟοιηρβΓβ .Ιο. ρ. ΐ8ΐ.Ο. Α-

ραά Οοηοηεαι ϊηοίρϊι 111*. 4· 03Ρ· ι°·* νοίαρίίΐβ

οοΓροΓβΙϊ ει απϊπιϊ, ηυββ βΐΐεπ ρΓββίιεΕ.

ως αί ιτε^ι τα μα^'ματα ] ωςπεξ τα" μχΒημχτχ» 5βά εχ Γ3-

ΓαΓβ. Α. 2. αϊ τζς ψυχξί κα3·' εαυτόν 3 ασχι πΐξι, μχ%.

α: 3·

και τ^ς ψι/χ^ς γινομεναι] γενο'μεναι, Ιοςο γ<ν. ϋ. χ. Και τξ<
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νωμχτιχοά χχλΰΰμενχι, ως χι ττεοι τχς Τξο(ράς χχι τχς

συνουσίας, μόνου δε του σωμ,χτος ούχ αν εύροι τις Ιδίας

ηδονχς, άλλα πχ$η, οίον το/λχς χχι ρεύσεις χχι τχς χχτχ

γ,ζχσιν ποιότητας, πχσχ γχζ ηδονή μετά αία$ησεως . -φυ-

%ιχην δε την α'{σ$ησιν έδείζαμεν. και δηλον, ως των πολ-

λαχως λεγομένων ίστιν η ηδονή . ιίφ' ετεοον γαρ χχι ετεξον

γένος ε'ισ'ιν, ως χι σπουδχΐχι ήδονχι και αϊ φαύλα» " χχι αί

μεν -ψίυδίΓς, αί δέ χλη$εΐς' χα! αί μεν της διανοίας μόνης,

κατ επιστημην ε'ισίν' αί δε μετά σωμχτος-, χατ' α'ίσΒησιν'

χχι αυτών δε των χχτ' α'ίσ$ησιν, χ! μεν εϊσι φυσιχχί' αί

5ί ου* χαι τϊ) μεν ηδονή, τη έν τω πίνειν , αντίκειται η ίν

τω διφην λύπη ' τφ δέ χατά διωοίαν οϋδέν . ταύτα ον»

πάντα δείχνυσι την ηδονην όμωνυμον. των δέ σωματικών

καλουμένων ηδονών αί μεν είσίν άνχγκχΐχι αμχ χχι φυσιχχι,

*όν χωοις ζην χδΰνχτον ' ως α! τςοφαι , αί της ενδείχς χνχ-

πληςωτιχχί χαι τα ένδύμχτα τα χνχγκχΐχ' αί δε φυσιχχι

μέν , ούχ άναγχχΐχι δε , ως αί χατχ φύσιν χαι κατά νόμον

μίξεις, αυτχι γάζ εις μέν την διχμονην του παντός γένους

βυντελουσι' δυνατόν δε χχι %ωοις αυτών έν πχξ$ενίΐΑ ζγν'

ΤΑΚ.. Ι,ΕΟτ. ΕΤ ΛΝΙΜΑΒν,

α.' πΐξ\ τάς τξοφας] τξυψιχς , ]οοο Τξοφχς. Ό. χ. Ε/οαι. Οοπ.

Λ'ΐίίπ';ηρηία. V»]].

μόνον ό*έ τοϋ σώματος] μόνου, ]οοο μόνον. Α. Χ. 3· Ό. I.

Οοπ. νβΐΐ. Μοχϋ. ι.ηαϋβε κοασίν βι βχ οογγ60£. κρα'σιν.

ΡβυΙΙο ροΓι: μίτ* χΊσΆησεως. Ηβιη βΐ Α. 3·

^ίοναι χχ\ φαϋλαι] αί, ροΓι και, βάά'ιΐ Ό. I. Α. I. 2. ■}.

νβΐΐα νίοΙβΙϋΓ 1β£»ϊΓΓβ: και ως αί σποι/δαι, οΰτω και αί ηόο-

ναι'. αί μεν σπουδχϊχι , αί δέ φαϊλαι. Ρααΐΐο βηΐβ εστί,

Ιοοο εϊσιν. Μ. ι.

και αί μέν ψευδείς] νΐίΐ. Ιο. ρ. Ι&Ι. Ό,

μόνης κατ' επιστημην ι'σιν , αί οέ μετά. σώματος] μόνης καΐ

κατ' έττιστ^μην · αί δέ σώματος. Σ). I. δοΐαιη είσιν οαηΐ-

ΐυηΐ Α. ι. 2. 3· Μοχ, αί δέ οι), ]οοο οιί. ϋ.χ. Οχ. χ*

μέν είσι φυσικά/· αί δέ οιί. βΙιΓαηΐ. Μ. 1.

ίν τω·σίψην] 5ίο βχ οοΓΓβοΙ. ηηίβα σίψε'ν. Ό. ι.

ταϋτα μεν οΟν ττα'ντα] μεν &1>βίΊ. Ώ. I. Α. I. 2.

τα ενδύματα α'ναγκαΐα] τα ίναΰμχτκ τα κνχ-χχχία. Α. 2.

βν ττα^θεν/α ί?ί'ν] τό εν ττα^θίν/α ζαη{ μίνειν. Μ. Ι· Ρβηΐΐβ

αηΐβ μεν τΐ]ν, ροΓι ί<'ς οιηϊΐΐίΕ Α. 3·



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

λ» 51 οΰτε χνχΎΗαΐ&ι, ούτι φυατιαχι, ως ή μ'έ&η χχ.} >·

"Κχγνείχ (αχι ή φιλχργυρίχ) χχι χ! πλησμονχί την χρεΐα.ν

ύπερβχίνουσχι . ουτε "γχρ £'? 5'«ίοχ^» του "γένους ήμΐν αυμ-

βχλλοντχι, ως ή κχτχ νόμον συνουα'ιχ, ουτε εις σύστχσιν

της ζωής 1 α,λΧχ κα/' προςβλχπτουσι . τω τοίνυν κχτχ Θεον

ζωντι μονχς μΐτχ§ιωκ.τέον τχς χνχ^νιχίχς χμχ και φιισ/κας

ήδονάς ' τω 5ε μετ έαεΓνον , εν δευτέρα τάζει των χρετων

τετχ^μένω, τχύτχς τε χχι τχς φυσικχς μεν, οΰχ χνα^αχίας

ίε μιτιτέον μετχ του προςηαοντος κα/' μέτρου χχι τρόπου

χχι χχιρου χχι τόπου ' τχς αλλάς φευχτίον πχντι τρό

πω, χπλως δε ή·γητέον, τχΰτχς είνχι χχλχς ή§ονχς, τχς

μη αυμπεπλεγμένχς λύπη, μήτε μετχμίλειχν έμποιοΰσχς ,

μήτε βλχβης ετέρας ·γεγ^τιχχς, μήτε του μετρίου πέρχ

-/ωρούσχς , μήτε των σπουδχίων ήμχς έργων χ^ελκοΰσχς

έπϊ πολυ η χχτχ8ουλούσχς . χυρι'ως &έ ει<τιν ήϋονχι, α» τη

χχτχνοήσει του §είου χχι τχΐς έπιστήμαις και τχΐς χρετχΐς

έπηινόμενχ! πως η συμπεπλεγμένχι, χςπερ έν τοις χχτχ

πρώτον λογον περισπου&χστοις θίΤί'ον, οΰκ β/ς το ίίνχι

V Α Κ. Ι,ΕΟΙ. ΕΤ Α Ν I Μ Α Β Τ.

η λαγνεία και αί πλησμονα!"] ροΓϋ λαγνεία, 3(1(ϋΐυΓ, και >)

φιλχρ·/υρίχ. Ό. I. αί , αιιία πλησμονχΐ, οιηίΐΐυηΐ Α. I.

2. 3· Ειϊβιτι ροΓι πλ^σ^οναΐ αιίςίεικίιιηι νί(3βΙιΐΓ αί.

τοϋ γένους ημών"] τον -γένους ήμϊν. Α. I. ϋ. I. (Γοη. ΥβΙΙ.

Μοχ, ουτ' ΐ'ις σύσταση. Ό, ι, Μοχ μετχ,φίυχτεον , ίοοο

μετχέιωχτέον. Α. 3· ΡβυΙΙο ροΓΐ ίάειη οιηϊΐΙΪΙ μετιτέον.

χμχ και φυσι-Λχς] α'ακ 31)εΓΐ. Μ. I.

καϊ μέτ^οι/ και τράτταυ] και Τξόπου και μέτρου. Α. I. 2. 3·

Οοη. ν&11.

καλα'ς ηίονας] νί(1. Ιο. ρ. 1 82. Α. Μοχ μετχμίλειχν τβάάιά'ιΐ

νβΐΐίΐ ηε§ίί§ρη(ϊα/η , αμέλειχν.

τοϊΐ μετξ/ου πα^αχω^ουσας ] τοΰ μετρίου πέρχ χωρούσχς. πέρα

βχ οοΓΓβοΐ. , αηιεα οιεςίο πέρχν. Ό. ι. Είίΐθΐπ ναπβ-

138 βΓι ΗριιεΙ .Ιο. 1. 1. Οοπο 1ιαΙ>εΙ τεεεάηηΐ. ναΐΐα, βχ-

οβάβηΐΐ!. Μέτρου, Ιοοο μετρίου, ΙιαΙιεί Α. ι. Μοχ αη-

Ιβ έργων, οιηϊΐΐίΐ ήμχς. Α. 3· β' ροΛ α'^ΐϊλκοΰσα; 3(1(ϋί,

£7Γΐ-('ΐνο)ίΐΕνα;. Μ. I.

ταϊς α^εταίς εττιγινομίναι 1 δίο βχ οογγ. δηίβα ίΐτΐ','ενομεναί.

Ό. I. Μοχ, ωςπερ εν το7ς κατα. Οχ.

*<ί τβ είναι α'πλίϊς κ. τ. λ.] (<{ το είνχι συντελοΖσχι και ε/ς

χΰτψ
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άπλως, οϋοε εις την ίιαμονην του γένους, άλλ' εις το ε»

είναι , αχί σπουδαίοις χαί &εοφιλέσιν είναι συντελούσας , κα/

είς αυτήν του άν&ξωπον την κατα ψυχην *** το νοερον

τελειότητα, αϊπεξ ούτε &εξχπειαι τ/νων πα$ων δ/σ/ν , ως

αϊ της ένοείας άναπληξωτιχχϊ , οιί-3· ολως λυττ^ν ί%ουο7

ττρο^γου,ΐίίνΐίν ί έπομένην , η άντικειμένην , χλλ' ϊ/σ/' καθαααι

κα/' άμιατοι πάσης ύλιχης συμπλοκής, ψυχιζαί μόνον ούσαι. 10}

κ*/1 γ«£> κατα Πλάτωνα, των ή§ονων αί μεν εΐσι ψευοείς,

αί οέ αληθείς, -ψευδείς μεν, οσαι μετ αίαδησεως γίνοντχι

και §όξης ουκ αληθούς , χαί λϋπχς εγαυσι συμπεπλεγμένχς '

άλη&εΐς δέ, οσχι της ψυχής είσί μίνης αϋτης αα&' έαυτην

μετ επιστήμης κα/' νου και ψοονησεως , κα^αξαι χχι α,νεπί-

μικτοι λύπης , αίς ουδέ μία μετάνοια παρακολουθεί ποτέ .

κο(λουσι τάς έπχκολου$οΰσας τη ΰεωξίχ, αχί ταΐς Ηχλαΐς

πραζεσιν η&ονάς, οϋ πχ$η, άλλα πείσεις, τίνες κυρίως

V Α Κ.. I. Ε Ο Τ. Ε Τ 4ΝΙΜΑΒΪ,

αυτήν τοΰ ανϋςωπον την κατά ψκχην και τολ νοιςον τελειότη

τα, «πλω*; όε εις τψ διαμονών. Μ. I. Μοχ ίάβηι οιηπίϊΐ

α σι/ντελοΰο-α,ς καϊ &ά νοίξαν τελειότατα.

την κατά ψνχην και το νοε^ον] κατά1 ιηΓεΠυιτι 3 ρηηι» ηια-

ηυ. Ό. τ. τον ο^ον, Ιοοο τονοεξον3 Ηβββι Α. 2. Οοηο

και το νοεξον τεάάϊά'Μ , βίβηβιη. Μοχ τελειο'τατα. ϋ. ι.

«Ί'ττεξ ού'τε θεξαττεΐαι των πα&ών] α'ί'ττεξί ού'τε θε^ατεϊαι τίνων

» ττα&ων. Α. ι. 2. 3· Οοη. ν»]!, αττε^ οίίτε θ-εξίαπεΐαι πα

θών τινών. Τ), ι. Μοχ, αναπληρωματικά/. Μ. I.

λι/ΐτ^ν έ'χουσι] λ^7Γ>)ν εχονσαι. ϋ. ι. Μοχ $ επομένων

Γυηΐ. Α. 2. Μ. I.

νλικί)ί σι/μπλοκ^ς] ψυχικής σι/μπλοκ^ς. δΊο. Α. 2. Μοχ,

•ψυχικαι και μο'νον. Ο. ι. 8οΙϊα8 αηίιηαβ Γαΐϊοιιαίϊς βχί-

Γίβηΐθβ. Οοη.

ο'σαι μετ' αίσ^'ο-εως] δίο εχ οοιτβοΐ. , 3ηΙβα μετκ. ϋ. χ.

και λιίπας εχουσι] και λν'πας εχοΐ/σαι. Α. 2. Μοχ σι/μπε-

πλεγμενας ναΙΙα ρεαία'ίαϋΐ:, οοιηίίΐ! αΐ^ιιβ Ίιη}ΐϊιάία:. Ρογ-

ϊβ συνεπομενας και συμπεπλ.

βυδεμικ μετάνοια. ] Οοηο: παΐΐα ρΐεηίίιιάο. Ρο«β πλ^σμον;;.

Ροεηίίεηίία. νβΐΐ. Μοχ α'κολου^εΓ, ]οοο ττα^ακολονθεϊ.

Μ. ι.

τάς 7Γαξακολου5οΰσας] τάς επακολοι/^ονσας. ϋ. ι. Α. 2. 3·

οϋ πχΆη, αλλά πε/σεις] α'λλά πείσεις βΒεΓϋ. ϋ. I. Πεισε/ς

^αανΐίαίβι χΐάάϊάιί Ύβΐ]. Σιια/ίοηα. Οοπ. Πέσεις Γαη£

α//βο(ϊο·

ι
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την τοιχύτην ηδρνην, χχςχν λέγουσα . όςίζοντχι 3ί την 'Λο-

νην, γένεσ/ν »4ζ φνσιν χίσ&ητην. εοιχε δέ ούτος 6 όρος,

της σωμχτιχης μόνης ηδονής εΐνχι. αυτη γαρ χνχπληξωαίς

τις έστι κα/ ιατρεία της σωματικής ένδειας, αχι της πςος-

γενομένης δ/α την ενδε/αν λύπης, ρ'/γοΐίντες γαρ η δ/ψών-

τ«?, την έκ τον ρ'/γοιις κα/ της δίφης θεραττει/οντες λύττην,

ί*ν τω θαλπεσθα/ κα/ πίνειν ηδομε&χ. κατα συμβεβηχος

οϋν ί*Αν αγαθά/, κα/ ου καθ' εαυτός, ουδέ φύσει, ως

γαρ το ΰγ/α'^έσθαι κατα συμβεβηαίς εστίν αγαθοί, το <5ί

ιίγια/νε/ν φυσε/ κα< καθ' εαυτό ' ουτω κα/ χύτχι κατα* σι>μ-

βεβηκός ε'ισιν αγαθά/1, /ατρεΓα/' τ/νες ονσχι' χ! οέ της θεω

ρίας η&ονχϊ καθ' εαυτας ε/σ/ν αγαθά/1 κα/ φύσει, ού γα'ρ

ί'ττ' ενδε/£* γ/νοντα/. δ>;λον ουν εντεύθεν, ω; ου' ττασα ^'ίον)}

της ένοείχς εστίν χνχπληοωτί/ΐη . ε/ δε τούτο, ου'χ' ύγιης

β Οζος, ό λέγων, γένεση εις φύσιν χ!σ$ητην ειναί την »;δον>ίν .

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

α$αοϊιοηα /ιαιηαηίοΓβι €{ Ηοηεβίοη! : ττχΒη νβΓΟ άί α/-

^βοί'ιοηίΐια! {ιίΓρίοΓϋιΐ! βοοϊρϊΐιΐΓ Ια. 1. ϋβ νοοβίιιιΐο ττε<·

σις (1ίΓριιΐ3νϊΐ ΘαΐβΙίβΓίΐϋ αά Αηιοηΐη. ρ. γ6. γγ. 202.

ΌβηνβΐπΓ αιιίβηι α ττχσχω3 πείσομχι, ηοη 3 ττεΆι*.

ύξ'ιζοντχι 3έ] τίνες βάάη Α. 3· ΡαυΙΙο ροίϊ ϊ<1βιτι ο/ηίΐΐϊΐ

ούτος, ϋοηο ίηοιρίΐ ΚΙ»Γί 4· 03ρ· ι '· ϋε (Ιθβηϊΐίοηβ νο-

]ηρ13ΐί$, Γβοαηώαπι ορϊη'ιοηριη ίΉΙΓαιη: βΐ ο,ΐ)ΐα\ Γβοαη-

«Ιαιη νοΓΪιαίοηι. Οηυιΐ ίβΗοίΐ35 ηοη Πι νο1ιιρΐα$: βΐ

ηΐ13β ρΐΙΠΟΓ ίΐ{ νο1ΐΐρ[35 ΟΟΓρΟΓβΓυ.

σωμχτιχης μόνης ηδονής ε,'νκί] ιΐνχι,αηΐβ μίνη.;, 1ΐ3ΐ^ Α. 1.3.

Μοχ βχ 0ΟΓΓ601. ίχτξίίχ, 3Π163 ΐχτςεϋχ. Ο. ι. ίχτξίχ. Α. 3·

πςοςγινομένης ] ττξος^ινομίνης. Ό. χ. Α. 2. πςο-γενομενης.

Α. 3· (^α ιρ — βοοίεΐϊΐ. Οοη.

ξηονντες γαρ] ριγοΐή/τες βχ οοΓΓβσΙ. Γβο. , αηίοα ϊΐ. δϊο ιτι οχ

ξ/γοι/ς, Ιοοο ^ε/γοι;.; οοιτβοίϋηι. ϋ. ι. ςιι/Ζντΐς γάζ. Α. 2.

'Ριγεω εΐ ξΐ-,όω, ηοη ^ιγα'ω (ΙΊοίκιΐ'. ΑηΙβ ςιγοΐντες ΐηΙβΓ-

ροηϊΐ : άξίζοντχ.ι μεν την ηίονην ούτως. Μ. I.

το υγιαζεσ^κι] τοϊί υγια'$εσ3κι. Α. I.

οίίτω κ«ι αϋτα< κατχ σι/μβε,δ^κος] αΐ/τ«ϊ3 Ιοοο ανται. Α. I.

Ργο βο α; χότχί. Α. 2 /ί.ι ι?ί ί/)/"."" V·!!.

χι τ^ς Γ<ς θίω^/αν] αί τζς 3ίωο/ας. ϋ. |. Α. I. 2. 3·

Οοη ν<ι11. ΛΙυχβΓΐ, έκ Της ϋεωςίχς. ρ. ιοψ.

όί)λον οίν ενΓίϊθίν] εν τούτοις, Ιοςο εντεύθεν. Α. 2.

ούχ νγιης 0 οξος] ο' αΙΐβΓΐ. Α, 2.

 

 

*
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αΰ γαρ πάσας περιλαμβάνει τάς ήδονας, άλλα παραλείπει 104

τήν έκ της $εωξίχς. και Επίκουρος δέ, την ήδονην οριζό

μενος, παντός του λυπουντος υπεξαίρεση, το αυτό φησι

τοις λέγουαι, γένεση εις φύσιν χίσ$ητήν. την γαρ άπχλ-

λαγήν του λυπουντος , ήδονην είναι φησιν . έπειδη δέ οΰδεμίχ

γένεσις τοις ο'ικείοις άποτελέσμχσιν ομογενής εστίν η συγγενής,

ουδέ την γένεαιν της ηδονής, ήδονην ήγητέον, άλλα παρχ)

την ήδονην οίλλο τι ' έν τω γίνεσ$αι μεν γαρ ή γένεσίς έστιν ' '

ουδέν δέ των γινομένων αμα γίνεται χμ γέγονεν' άλλα δη~

λον , οτι κατά μέρος ' το δε ήδομενον ά&ρόως ησ$η ' ουκ

αρχ γένεσις ή ηδονή, ετι, πάσχ γένεσις οϋκ οντος έστίν'

ή δε ήδονή των ήδη όντων ' ουκ εστίν αρα γένεσις ή ήδονή.

'έτι, γένεσις μεν, ταγ^εΐχ και βραδεία λέγεται" ηδονή δε

οΰ. ετι, των άγαμων, τά μεν εζις εστί, τά δέ ένέργεια,

τά δε όργανα . εξις μεν , ως άρετη ' ενέργεια δε , ώς ή κατ

αυτήν πράξις . και πάλιν , εξις μεν , η όρατικη ' ενέργεια

δε, το όρχν' Όργανα δέ , δί ών ενεργουμεν, ως οφθαλμός

και πόντος και τά τοιαύτα . πχσαι δέ α'ι περί τα] άγχ§ά και

1

< ΤΑ1. ΙΙΟΤ. 1Τ ΛΜΙΜλΟΤ.

περιλαμβάνει τχς Κίονας] μεταλαμβάνει τχς ή$ονχς. Α. I.

Μοχ, ΰφεζχίξεσιν. Ό. ι. Αρυά ΌΊοξζ. Ιλ&γΧ. ρ. 43 '· βΓΐ :

5) ττκντός τοΰ χλγοϋντος ύπεζχίρεσις. \ιάβ εΐϊαπι Ρ1ηΙ»γοΙι.

Τ. II. ρ. ιο88· <^·

έπειδή ούδεμίχ^ ού μία., Ιοοο οίϋεμίχ. Μ. I.

γίνεσΆχι μέν γ«^] 7Κ<? »Ι>βΓΐ. Ο. I. Μοχ ϊό!βιη, αλλοί 5^λο·

νότι κχτχ. Ραυίΐο τροΐίή^ονή, Ιοοο ήδόμενον. Α. 3·

«δξόως ?βθ>ΐ] ησ^ησι , ίΐο , Ιοοο ησ5η. Α. 2.

βιίκ όντων εστίν] ονχ οντος εστίν. Ό. I. Α. I. 2. 3. Νοη

βηΐϊί. Οοη. ν&ΙΙ.

τά. μέν ίξις ίστϊ] 5ϊο βχ οοιτθοί. ρππιβΘ ιτΐ3ηη$, αηΐεα

βΓ3ΐ εζεστι, Ιοοο ί'ξις εστί. Ό. ι. ΡΓββίβνβα α πιαη. τβο.

ία ιρ3Γ^. εζις εστί ποιότης έμμονος,

ως ή κατ' χΰτήν πςχί,ις. κ. τ. λ.] ως ή κατοί τχύτην πςχζις,

οίον, εί,ις ή όρχτ. Ό. ι.

μέν ή όςχτιχή] ως, αηΐβ ή, ϊηΙβΓροπίΐ Α. 3. Αάάι 61

ΟΓπϊΐιϊ ροιβΓι. 5β<1 Γείϊ^ϋϊ οππιΐυηΐ.

χχΐ ·?τλο5τος] κχί πους βχ αοΓΓβοΐ. Γβο. , αη16& ατβίΐο πονς.

Ό. χ. ΰΪΥΪηαβ. Οοη. Ορβϊ. Υ»11.
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φχυΚχ -φυχηιχι δυνάμεις, έξεων τίνων «κ» δυνάμεις, ε'ίττερ

ουν αγαθόν έατιν ίδονη η φαυλον , έν τούτοις 'εστχι μόνοις '

α'λλ' έξις μεν ουκ εστίν . ούτε γάρ , ώς άαετή * ού γαρ αν

οΰτω ρ'α,σΥως μετίπιπτεν εις τψ ένχντιχν εαυτϊ) λυ7Γ>;ν " ουτε ,

ως >Ι αντ/κε/|ΐ«ν>ι τ») στέρησε/ κατα ταυτον γαρ «ξ/ν κ«*

στερ^σνν αδύνατον «να/ ' αρί 5ε τ/νες τ,δοντχι χαϊ λυπούνται,

1°5 ως ο» κνωμενο/' ουκ εστ/ν άρα έξις V ηοονη. αλλ' οϋσε όρ

γανον · τα γαρ όργανα χα/ δ/' άλλα , κα/' οιί 5/ έαυτα * η σβ

ήοονη , ου' αϊ άλλο , άλλα* Λ' εαυτόν * ουκ αρα ου'σε όργανον ··

Χείπετχι $η ενεργε/αν χϋτψ εϊνχι . όθεν Άρ/<ττοτελ>;ς χυτην

ίςίζεΤΜ , ι[νε'ργε/αν τ>5ς κατά φυ'σ/ν ε£εως χνεμπό§ιστον .

ΤΛ>. ΙΐεΤ, Ε Τ ΛΝ1ΜΛΟΤ.

ί'έ?ων τίνων ^ ε'ξ ε'ναντ/ων β<ς. Μ. I. δϊο.

Οίϊ φαΕλον ] )) φανλον. ϋ. ι. Ηοο Γβοβρϊ. Έν τούτοις ίηΙβΓ-

ρτβΙΟΓ, )) ε'ν τοις άγα3·ο7ς μο'νοις, >} εν τοις φαύλοις μονοις.

Μοχ μόνον, Ιοοο μο'νοις. Μ. ι.

ούτε γάρ3 ώςάρετί)] ϊηιβ11ΐ§β, ί'ζις εστι'. Οοηο ΐηίεΓροηϊί,

ΗαΗίίιι!.

ού γάρ άν ούτω ρααΥως] ονσε γάρ αν ούτως ρ'αδΥως. ϋ. I. ον

γάρ οί'τω ρ'ασϊως. Α. I. άν 3|)εΓ(. Α. 3·

αντιχειμένη τι} στερήσει] αντικείμενη αντί) στερ^σις. Ό· Ι.'

Ούτε, ως άντικειμεν)] (ϊηΐβΐΐί^β εζις) τ>) στερήσει (ϊη-

Ιβΐϋ^β, εξις εστί.) Η. β. ηβο ε3(εηιι$ ιι'σΌνΐ) βίι έξις» ηιΐ3-

<βηυ$ ορροίΐΐα βΓι τι στερήσει. ΗαΗίίια ϊηιβΓροηϊΐ

βΐϊαιη Οοη. ΡοΓι στερ>}*·ει βιίςΐϊΐ νβΐΐβ : κατά τχΰτον άν

ψ. Ργο ρΓΟχίπιο νβΓΟ κατά ταύτόν νϊάβΙιΐΓ ]ε§ϊ/Γβ εν

ταύτω.

βί κνωμενοι] οί δχχνωμενοι , νίιΐοΓβ ει ίηβρίε. Α. 2. άοηηϊ·

βηία , Γβπ, κοιλωμένο/, νβΐ]. Κνωμενο» άίχίι, ηυοεί ϋ,

ηυίΐπΐδ οιιΙΪ5 ρι-ιιηϊ, ουιη Γτίοβηίαΐ", Γιαιιαΐ νοίυριβίβιη

βί (ΙοΙοΓβπι Γβηίίυηΐ. Ι,ερϊ<3& ϊη Ιιαηο Γβιη (ΙίΓριηαΐϊο

βΓι ϊη Ρίιβεθοηε ΡΙαιοηϊδ οίιχα Εηειη εβρίΐιε 3.

χαι β»' άλλα και ού βί' εαιιτά] και ρηιηυιη αΙ>βΓΐ. Οχ. οιί

οπιΪΕΐΐι Α. ι. Εί ρΓορίΒΓ /β. νβΐΐ.

λείπεται σ^' ε'ν^γειαν] έέ, Ιοοο Α. ». Μ. I. ϋεΗηίΐίο

ΑΓίΓιοιεΙϊχ εΓι ΕιΗ. αά ΝάοοπίΒείι. VIII, 12. ιιΐιϊ ιϋΓβΓίβ

3«1(1ΊΐαΓ άνεμπο'σ<στον. νϊ^β βΐίβιτι ΕιΗ. Εαύεαι. VII, ι».

κατά φιίσιν τζεως. σνμβχίνει έε] κατά φΰσιν έ'ξεως χνεμπό-

έίστον. τά γάρ εμπόδιχ της κατά φιίσιν ενεργε/ας λιίττΐ} -

α'λλά και η εύέα/μον/α4 ε'νεργε<α' ε'στιν χνεμττόέιστσζ τϊ)ς

I
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Τ« γχρ $μ>τΐό8ιχ της κχτα φιίβτν ίνίργΕ/Λ?, λύπη' αλλ*

Η«/ ευδαιμονία , ένέργεια έσπν ανεμπόδιστος της κχτα φύση

εξεως' συμβαίνει δη κχτα τον ορον τούτον, την εύδχίμονίχν

ηδονην είναι, και διεσφχλ-Β-αι τον ορον' διορ&ούμενος ούν

ώξίσατο την ηδονην, τέλος είνχι των του ζώου κατχ φύση

ανεμπόδιστων ενεργειών, ως συμπεπΧέγβαι κχι συνυπάρ-

%εη τη ευδχιμονί* την ηδονην, α'λλ' ούχ' ηδονην είνχι την

εύδχίμονίχν . οϋ πχσχ δέ ενέργεια κίνησίς εστίν , αλλ' εατι

τις και δϊ ακινησίας ενέργεια, κα& ην 6 πρώτος ίνεργει

&εος' το γαρ πρώτον κινούν άκίνητον. τοιαύτη δε και ή

του &εωοεΓν εν χν^ρωποις ενέργεια . δια γχρ ακινησίας '

και γχρ το &εωρούμενον εν και τχύτον χει και η διχνοιχ

του &εωροΰτος εστηκε' τίερί εν γαρ και τχύτον χει κχτχ-

ΥΑΚ. 1!ΟΤ, Ε Τ Α Ν I Μ Α η V.

κατά φΰσιν εζεως. συμβαίνει έ)}(ο>) εχ οοΓΓβοί. Γβο. , 3Π-

163 οέ, ΓβηαεηΙβ βΐϊβ 3ΐί(]Π3 ραπϊουΐα, νβίαΐΐ ούν.) ϋ. χ.

δίο εχ Μδ. εΠίοΊι, £β(1 σε, Ιοεο δή. Οχ. 1(3 Ηαββΐ

6Π3ΐη Μ. ι. Γβά οέ. δΐο β(Ϊ3ΠΊ, Γβ(1 &η. Α. ι. 2. 3· Ιη*

ΐβΓροηϊι Ιιβεο βιϊααι νβΐΐβ. δβίΐ Οοηο Ιιβεο ηοη 3£ηο-

Γοϊϊ.

ίίναι και διεσφχλϋχι ] εΊνχι η και οιεσφα'λθαι. Α. 2. εσφάλ-

θαι Γοίαπι ιηυ13ΐ. Α. ι. έιχσφχλίσΆχι βχΐιϊοεί Μ. I.

Μοχ ϊάεηι οππίΐϊϊ οΰν.

ύξίσχτο την ηδονην] συνωξίσχτο την ηδονην. Α. I. 8ίιτιαΙ άβ·

ϋηΐνίΐ. νβΐΐ. Μοχ, είναι τον ζωου κατα'. Α. I. των ζωών

\ιά\ιβΙ Μ. I. Αηίιηαίΐ! 3 η3(υΓ3 ΐήίαυίιιπι Κηειη βχ

&ο(ίοηϋ)υ$ πιϊηϊιηβ ϊτπρβ«1ίΐί«. νβΐ). Ιίίειη συμπε-

πλέχ^χι τε(3(1ΐ(ϋΐ, οοη^οηηαΑ.

κα$' ην πξωτος ίνεξ-γεϊ 6 5εός] κα5' ην ο πξωτος ενε^γεΤ Βεο'ς.

Εΐ ϊη πΐ3Γ£. 3 ιηβη. Γβο. ως το, ένενόησχς, και πχξέστη

σοι πχντχ. Ό. χ. ο, βηΐβ πξωτος, ΙιαβεηΙ εΐίβιη Α. ι. ζ. 3·

Έγ§ο Ιιοο Γεοβρϊ. νια]§3ΐυπι ιαπιβη τη3ΐ!ιη. Γίαηι 31-

10Γ3 ΙεοΕΪο ηϊιηΪ8 Γαρΐΐ Ρΐαΐοηϊβ άο§σια, άβ <]αο νΐάβ ίη-

ίτ3 ρ. 167· 1 6§.

θεωξείν εν α'ν^οω'ποις] εν ϊηΓβΓίιΐΓΠ α ρηιη3 ιτιβπ. Ό. I.

ίίά γάξ]|α'κιν)]ο-/ας· και γά^] ροΓι χκινησίχς αάά\ί ε'νε^γεΐ.

ϋ. ι. ΡβΓ ΪΗΐΓηοΙ)Πίϋ3ΐ8Γη βηϊπι ΓεπιρεΓ ϊηπβΓοίΐιΐΓ. Οοη.

έ'«·τ>)κϊ] $<ττηκε, βΐ πιοχ, μεγίστη τέ ούσα, άβίηάε,

«ινξίοΓα'τ)). ϋ. ι,

Ρ Λ
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γίνεται· ει δΐ τ>ίς θεωρίας η ήδονη, μεγίστη Τε ουσχ χα]

χυξίωτοντη και αλη&ης, δι ακινησίας γίνεται, 5^λον , ως α»

δ/' ίλαττο'νων κιν^οΐων γινόμενχι, οσω δ/' ελαττόνων, το-

σούτω κβ» κρε/ττοιις κ«/ μείζονς »/«'. (τυνδ/Λ/ροϊίντα/ δέ ταΓς

ένεξγείαις αΐ ήδονχι κατ είδος, οσχ γαρ ενεργειών εΐδη1

τοσαυτοί και ήδονοΤν ' και των μεν κάλων κχλχι , των δέ

φαύλων φχυλαι' και δηλον, ω; καθ- έκάστην αίσ&ησιν ετε

ξαι τω ε'ιδει και ήδοναί. ετεξαι γαξ άψης και γεύσεως και

ιού ετεξαι της όψεως και της ακοής και της οσφρήσεως ' χχ&α-

ξωτεοαι δε είσι των αίσ&ησεων, οααι μη πξοςπελ&ζονσαι

τοις αϊσδητοΐς ηδονσιν, ως ο-φις και ακοή και 'όσφςησις.

αα'ι των διανοητικών δε ε'ίδη δύο, και τούτων το μεν έστι

ποακτικον, το δέ $εωξητικόν . δηλον οΖν, οτι και των ηδο

νών των πχξεπομένων ταΐς ένεξγείχις ταύταις ειδη δύο . και

τούτων δέ κα$αοωτεξθν το &εωαητιχον τον ποακτιχον . του

δέ άνθρωπου ίδίαι, κ«-3·' ο άνθρωπος , «/ διανοητικοί . χοινχι

νΑΚ. Ι,ΙΰΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

ϊί 5ε της 3εωςίχ.ς η ηδονή"] η δέ της Άεωξίας ηδονή. Α. 3· Μοχ

ΐίΐβιη : γ»νετα»3 δηλον ος αί.

Κινήσεων γινόμενα» κ. τ. λ.] κινήσεων γινόμενα» >]'<ϊοναι (ύπέζ

βχ οογγθοΙ:.) ό'σω <5ε ίι' ε'λαττ. ϋ. I . Ι,οοο κινήσεων νΐ-

<3βΙαΓ Ιβ^ΊΓΓβ ίνε^γείων. Οοη. Μοχ, χξείσσανς. Ό. I.

Α. ι. 2.

σιιν5ιαίί)οϊ/νΓιχί — είέος] βΙϊΓαηΙ. ν»11.

κα&' εκχστην α."«τ%ησ*ν ετέςχι] καθ' έκαστων κατά τ^ν α7ο·3^.

σ»ν ετεξχι. 8\ο ΟΠ)ΠΪ3. Α. 2.

ΐΓίξα» τω εί'έε» και >]'έοναι] Οοηο : Αΐϊαε εΙΓβ ορεηιίίοηιιιη

]"ρΐθΊβ5 βΐ ϊΐβκι νο1ιιρΙ&ϊβ8.

«φ^ς και γεί/σεως] και αβείΊ. Α. ι. ΐαο(υ$ ηιιαιη §ιιΓΐιΐδ»

νβΐΐ. δίο βΐ ιηοχ, ηιιαιη &\χάιΐα8. Ιιίεπι. Μοχ οαιΐιΐίι

και της οσφρήσεως. Α. 3·

ϊΓξοςττελά^οιισ»] πςοςπελα,ξουσχι. Α. 2. Νοη αρρΓορϊη-

ςαβπιεϊ ΓβηΙιΒίΙί Ι3ΐΐ5 (Ιβίεοίηηΐ. Οοη. <2ο3β άείεεοηΐ,

ΓβηίΐΒΠίϊ ηβιαΐϊ(]ϋ3πι 3ΐΐϊη§6ηΐ65. ναΐΐ. Α/σθ^τοϊς οιηϊΐ-

ίϊι Μ. ι.

διανοητικών έέ] δε αοείί. Α. 2. £(κνο>)τικι<>ν ηδη δύο. και

τούτων τά μεν. Α. 3·

ϊϊέι; ίυ'ο. τ<5 κ. τ. λ.] εϊ£>] έΐ/ο. και τούτων το μεν εστί πςχχτι·

χόν. Έιδη δύο και τοΰτων. το μεν γα'^ εστί πξκχτιχόν. Α. 2.

Και τον'των ΗβΙιεί βΐϊαιη Οοη.

κοιναι γα^] Οοηιιηαηεχ νεΓΟ. Οοη.
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^άο, καθ-' ο ζωον, α'ι αίσ&ητικχι ΚΛι προς τά άλλα ζωχ.

επειδή οϊ των αισθητικών ηδονών οι μεν αλλχις, οί δέ χλ·

λα/? ηδοντχι, οι!% χι τοις φαύλοις, άλλ' α! τοις σπουδαίας

■καλοί φαινόμενχι , και κχ&' εαυτΛς ε'ισι κχλαί. κοίτης γχο

οο&ος έπ'ι -παντός πράγματος οιίχ ο τυγβν , «λλ' 6 έπιστη-

μων και κατά φύσιν διακείμενος.

ΚΕΦ. ΙΘ'.

ΠΕΡΙ Λ Τ Π Η Σ.

' Α\ς σε λύπης ε'ίδη τέσσαρα, άγος, άγβος, φθόνος,

«λεος. εστι δε χχρς, λύπη άφωνίχν εμποιουσχ' αγβ-ος 5ί,

λΰττ)3 βαρύνουσα ' φθόνος δε , λυτή ίττ άλλοτρίοις άγχ&οΐς '

έλεος δε , λύπη ίπ' άλλοτρίοις κακοΐς . πασχ δέ λύπη κακόν

τη ί'Μίτης (φύσει, εϊ γάρ και ο σπουδαίος λυπη&ησεταί

ίτοτί, χωστών άνδρων διαφ&ειρομένων , η τέκνων, η πόλεως

ποθούμενης ' άλΧ' ού προηγουμένως , ουδέ κατ» πρόθεσιν ,

άλλα κατά περίστχσιν . και έν τούτοις δέ ό μεν θεωρητικός

άπχ&ης εστχι παντχπααιν, άλλοτριωσας εαυτόν των τ^δε',

V Α Κ. Ζ. Ε Ο Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

βί μεν ά'λλαις] γο?ο, ροΓι μεν 3ΐ1ε{ϊΐ Μ. I.

κκτά φΰσιν διακείμενος] α,ιιί Γβϊ π31ιΐΓ3ΐτι εΙίίοεπΊίί. Οοπο.

Αο Γι 1β§βπΙ, την τοϋ ■πξοί'/μχ.τος φΰσιν διακρινόμενος.

ναΙΙδ : ()ΐιί α ηδΐυτα Ιιεηε ϊηΓιίιαηιε είΐ.

Οβρ. ιρ. Ιικίεχ ϊιΙβΓη. Α. 3. Ιίίειη : οβρυι ιη. Ό. Ι·

Α. χ. Ιίΐβαι , Γεά 3 ιώάώ. Γεο. ει <$· Ιοοο ιη· Α. ι. ίο-

οο κεφ. (9·. εΓί λο'γος ι9·. Μ. ι. ϋβ Ηε^πιτιοηΪΒ. οβρ. 18.

νβΐΐ. Οοηο ϊηο'ψϊΐ Π1>η 4· εηΡ· Ιζ· ΐπΓιίιϊβ ει

ε')ϋ8 Γρεοίβ1>ιι$. 0οιηρ3ΐ-α .Ιο. ρ. 182. Β.

αχΆος σε , λύπη βχςύνουσχ] δοΐϊοϊΐυοίο ααΐβιη 3ε£ΐ·ΐιτιοηΪ3,

3£τσΓ3ν3π8 ΐί ααχίίίια/ι Γβάάβπί. ναΐΐ. Λύπη βι ηονεηι

β}υϊ Γρεοΐεϊ ϋβίϊηΐηηίιΐΓ 3ρυεΙ ϋϊο§. Ια&Λ. ΐτι Ζεποηβ

ρ. 275· ιαίιϊ ηϊΗϋ ηιιίο άεπηίαοηϊ αάάΐΜίΓ. Μοχ κκλοϊς,

Ιοοο αγαθβϊς. Μ. I.

ϋλεος 5ε λιίπ!]] λΰπί) Ιιϊο ςΙβεΠ:. 3ς1(ϋΐ:ιΐΓ βυΐβιη πιοχ ροΛ

κακοΐς. Α. 2. Μοχ, φ^είξομένων. Ιϋβιη.

κακόν τη έα.ιιτ>)ς φυσε»] παβίαιη η31ιΐΓα ΓεοϊρΓΟΟίιπι βΓΕ 80

?3
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χχι <τυν£·ψχς Θδω" ο 5β σπονδχΐος , μετξίοττχ^ης Ιν χύτχΐς,

Ι07 χχι ούχ ύπεξβχλλων , οιίοβ χΐχμχλωτιζομενος ΰπ' αυτών"

αλλα μΖλΧον κρατών αΰτων. χντίχειτχι δέ >| λυτή;, ώ?

|κέν κακόν καλω , τ>] μετξίχ, $ονί} · ως δ« κακόν κακω , τ>}

υ7Γ?ο/3αλλοΰσ>) ή$βνη . εν τχις σωμχτιαχΐς ίέ μόνχις χι ύττιρ-

βολχι γ/'νονταί " «/■ ^«β ·&εωρ>)τ/καί , α'κραι τίνες ουσχΐ , και

το τϊλΐ/ον ίχουιτα/, τ^ν ύπεςβολην οϋκ επέχοντα/. οΰδΙ

γαρ χντίκειτχι χντχΐς λάζη, ου'δ' βτπ &εοχπ(ίχ> πξοηγησχ'

μένης λώτ»)ς γίνονταν.

ΪΑΚ. ΙϊΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΐν.

μετριοπαθές εν αυταΐς κ. τ. λ.] μετριοπα^σει εν αϋτα'ς κα»

οϋχ, ύπίξβχλλόντως. Ό. I. μετριοτΓα3ί]'σει επ' αυΥαϊς και

οΰχ ιιττερβα'λλον. Α. ι. μετξΐιθ7Γα$>)σει επ' αΰταΐς. Α. 3·

δί α,ιιϊί ρι-ο|}3νεπΙ μετριοπαθ>)'σεΐι εΐείβοϊΐ εΐΐβιη καί3 βηϊβ

οιϊχ. Οοηο: ϋοηυ$ βυίειη τηοάετΆΐβ ίοΙεΓβηάο ηβεο,

[αρβνϊοτ ?//βείιΐ5 , ηοη πιοάο ηοη νίποϊΐιΐΓ 3ΐ> βΪ8, ΓβΛ

ροιϊιΐϊ ίαί οοηιίηβΐ εοιηρβΓοΊΐ<|υβ. ναΐΐα: ϊη ϊρί!$ ιηε-

ίΙϊοοΓΪΐβΓ βίΐείεΐιΐΓ ηοη βχεεαΌηε, ηβο,υε βη ίρπ$ ΓυΙ>-

βοΐϋί ΓυιηπιϊίΐΊιχα,υε επί. ΡΐΌχίηια ραηΐοίρΐα αιχμαλω

τισμένος ε£ κρατών Γαΐϊκ νϊηα'ΐοβηΐ Ιεείϊοηεαι νϋ1§»ΐ3πι>

ϊη ςυα ϊηΐβΐΐΐ^βηιΐιιπι βΓ( έ'σται. 8ϊο ρ&αΐΐο βηΐβ α'ττα5>}ς

εσται. δεα" εν αϋταίς βίίπυο πιοΙεΓπιιτι βίτ. ΚεηυϊήΐυΓ

εηϊιη έ'ν αι/το/ς, ιιΐϊ ρ3ΐι11ο βηιε εν τοΰτοις. Έν αιίταϊς 3(1

λι/τταις τεΓεΓΓΪ ηεηυίί, οαπι ϊη νϊεϊηο λύπχι ηοη Ιβ^βΙαΓ.

δε<1 ηβο βό! περιστάσεις ροΐβΛ ΓεΓρΐοετε. Α<1 ονχ, υπερ

βάλλων ϊηΐεΐΐϊ^β, εν τω λυπεΙσΆκι , ηοη ιηοάαιη εχαεάεη!.

δέ λύπη ως μεν κ. τ. λ. ] οε )} λύπη ως μεν καλω κακόν. Εΐ

ϊη πΐ3ΐ·£. α ιτΐ3η. τεο. γρ. ω'? Ρ*ν καΛον (δίο.) καλω. Ρ. χ.

γ[) &η1β λυπί], 3(1(ϋ Ι: βΐί&αα Α. 2. καλόν κακω Γοΐυηι τηα·

131. Α. I. Μ. I. α'ντι'κειταί οε ΐ) λιΐπ») ως μεν καλω κακόν.

Α. 3· VI Ηοηφιιιη (ιίΓρι. να\],

εν ταΓς σωματικαΐς σέ μόναις αί ύπεξβολχί] μόναις αί οιηνΙΙΪΕ

Α. I. αί οπιϊαϊΐ ϋ. ι. εν τα/ς σωματικαΓς ν7Γί^/3ολαϊς.

δίο. Α. 2.

οι/οε α'ντ/κειται] οϋοέ γα£ αντίκειται. Α. I. 2·3· Οοη. $10»

Γβ<1 Γ)ί1ΐ3ΐ}3 ει εχ οοΓΓβεΐ. , 3η(εα ΟΓεοΙο ν\. Ό. χ. Μοχ

ϊ^επι , αΰτοϊς λύπη. Γαρ ηοΐβΐ θΐϊβπι ίη ιηβΐ"^. Αηϋ.

ονέ' επι θεραπε/α] οώέ3 Ιοεο ον'ο'. Α. ι. ού&' εττεϊ θερ-

ττρο>ΐ7>}σαμεν>) λύπη. δίο. Α. 3· ν^ΙΙα ίηβρίβ τεάάιά'ιι,

/ίΓυίιίο. Μοχ γίνεται. Μ. ι.
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Κ Ε Φ. Κ.

. " Π Ε Ρ I Φ Ο Β Ο Τ.

^^ιχίξεΐται δε κα/ ο φόβος εις «£, εις οχνον , είς α/5ώ,

β/ς α/σχ,υν^ν-, είς κχτχπληζιν , είς 'εκπληζιν, εις χγωνίχν"

έστι 5ί οανος μεν, φόβος μελλούσης ένεςγείας' χχτχπΧηζις

ίί, φόβος έκ μεγάλης φαντασίας" εκΊτληζΐζ 5ε, φόβος έζ

.«συνήθους φαντασίας" χ-γωνίχ ίέ , φόβος διχπτωσεως, τοχ>τ~

.έστιν αποτυχίας" φοβούμενοι γαρ χποτνχεΐν της πράξεως,

βίγωνιωμεν" α'ιοως 8ε, φόβος επ\ πςοςοο·λ'ΐΛ ψόγου" ααλ-

. λ/στον τοΐίτο το 7Γλ-&5? ' ίέ , φόβος επ' «ισχοω

V Α Κ. Ϊ.ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟΥ,

^ρ. 20. πεςι φόβου. κεφ. κ.] -πτξι φόβου. ι3·. Α. I. πεςί

φόβου, κ. 3 τπ3π. Γβο. Α. 2. ΙηΟοά. Ό. ι. Ιιΐο οοηΐϊπιιο

ΓεηιΓιΙυΐ" : 7ΓΓξι θυμού. ·3·. 30 άβίη<1β ιΙβπιυηΊ : ττε^ϊ φό

βου, κ. (^οθβΧ Μ. I. βΠ3Μ1 Οβρίΐί ΤΓ^ρ! θυμοϋ ΗβββΙ 3Πΐβ

οαραΐ 7ΐεξι φο'βου. Εγ2;0 ϊΓιυά βΓΐ λόγος κ. Ιαοο λόγος κα.

ηοΟΕιπη. Ιη ΟοςΙ. Α. 3· ^ίξΐΐ θυμόυ βΓΐ οβριιΐ κ. πΐξ\ φό

βου, χα. ναΐΐα ροΓι οορυΕ πεςΐ λύπης (1εϊηοερ$ ΙιβββΙ

03ρηΐ ίο. Οβ ϊγ». ει οβρ. 20. ϋβ ιήβία. Εγ§ο Ηοο Ιοοο

ηοΐβΙπΙΐίβΓ άιΚβηήι βΐι Α. ι. Οοηο ϊηοϊρίι ]\\>γ'ι 4· 03ρ.

13- ϋβ Ίτά βι βμι« Γρβοίββυϊ. Ει·£θ οβραΐ 21. 3η£β 20.

βχΗϊΙίβΐ. ϋβίηίΐε 3^(1ίι οβρ. 14. Όβ ιίπίοΓθ βι β]υ« Γρβ-

οϊβΙ)α5. ΟοηΓβΓ ]ο. ρ. 182. Ο.

Γ<ς αγων/αν, ε'ις ΐκττλ))ξ(ν] είς ΐχπληί,ιν , ϊίς αγωνι'χν. ϋ. I.

Α. I. 3· Γ'ί ί'κ7Γλ))ξιν κα.1 ΐίς αγων/αν. Α. 2. Οοη. ν»11.

Όβ ιηείϋ βι β,]ιΐ8 Γρεοϊεβιΐϊ νϊιΐβ Όιοξ. Εβϋπ. ϊη Ζβηοηβ

ρ. 276.

ΐστι δε οκνος] ό, 3π1β ό'κνος, αάάϊι Α. 2.

φόβος εκ μεγάλες φαντχσι'κς · έ'κ7τλ>]£ις δέ] 3ΐ)Γιΐηϊ. ΥβΗι

5βί1 ροΓι ασυν^'9-οος φαντασ/ας ΒεΙάϊι: ΤΓβρίάα(ίο (Γιο Γβ<1-

«11 <3 ϊ Ε ϊ'κ7τλ>)ξιν. ) ρ/ϊ ιηίίιΐί υοεβ εΐ ιηυία εοΓροΑί ειρΓε/·

/αι. §βά 1ΐ36ο ύβΗηίιίο ηοη βΓι ϊη 6τ3βοο.

αγων/α — αποτυχ/ας] δοΐϊοϊϋικίο βΓ[ ιτιβίηϊ άίΙα6βη<ϋ αί·

ηαε /ΐιί> αι/Ίι/η αϋηαειη £ιΐίθί(ίςηάί. νβΐΐί. ΙηβρΙε.

*ίέ«!ς δέ φο'βος] «ίέως βχ οογγθοΙ. ΓβΟ. , 3η1β3,α'^ω. Ό. I.

-Μοχ ΐπ εοάειη «'ίω βι βχ οογγ. γθο. «ίέ«· Αι^β Π*

βη3ΐιι ράαΐΐο ροΓι.

Ρ 4
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πεηοαγμένω . βυ'5έ τούτο δέ χνέλτίκίτον εις βωτηοίχν' ταύτη

δθ δ<αφίρ« α/δω; χ'ισχΰνης , οτι ό μεν α'ισχυνόμενος , έψ*

οις 'εποχξε, καταδύεται" 6 δέ αιτούμενος φοβείται πεςιπε-

σεΐν άδοξίχ τιν'ι. καλουσ/ δί οι παλαιοί ττολλακ/ς κα< την

αι'δω α'ισγννψ, και τ^ν αίσχύνην α/δω, κχταχοωμενοι τοις

ονόμχαι . γίνεται δί ό φόβος κατα' πεοίφυξιν, του &ερμοΖ

παντός συντρέχοντος ί Ις την καρδ/αν, ίττΐ το αρχικον, κα·8·-

«7Γϊρ και ό $ημος, οτχν φοβητχι, καταφεύγει προς τουζ

ιο8 άρχοντα;, της δέ λΰτΐης όργανον., το στόμα της κοιλίας,

τούτο γαρ έστι το της δηξεως α'ισ&χνόμενον εν τχϊς λυτταίς,

,,ως 6 Ταληνος εν τω τρ/τω της αποδεικτικής φησιν ουτω

„πως' τοις λυπουμένοις ουκ ολίγον εις την γαστέρα κατχρρεΐ

ηξαν&ης χολής, ο την Χηξιν αυ'τοίς παρέχει , αχι ου πρό-

,,τερον πχύοντχι λυπούμενοι και δακνόμενοι, παρ έξεμέσχι

ιΛ^ν χολην." γίνεται γαρ η δηξις «υ'τοΓ; ύποκχτω του κατά

τα μέσα στέρνα χόνδρου , τοΐί ζιφοειδους ονομαζόμενου . πολυ

ΤΑΚ. 1Ε0Ι. ΕΤ ΑΝΙΜΑΠν.

χνέλπισταν ιϊς σωτ^/αν] ϊπ β<ϋΐ. ΑηΙνβΓρ. νϊΐίοΓβ βΓΐ οϋρα-

νίχν, ρΓο ψχο ϊη ηοηηιιΐΐίε βχβιτιρΗδ ρ. 1 8 <· οοιτβοΐιιιη

βΓΐ σωτηςίχν. Νβο αΙϊιεΓ Οο<ϋοε8 Ιι&ηβηΐ. Α. 3· β"'^*

τοϋτο Εοτιν κ'νβ'λτΓίστον Γ<ς σωτηρίχν.

καταίΰεται] κχτχ£ι/>]Γαι. Μ. I. ΟοηΡυηύ'ιΙαΓ 3ΐςυβ εοπία·

βεΓοΐι. ν»]]. Ργοχϊπίβ. βιϊαιη ρΓο βγΙνΙγϊο Γβ(1αϋί1ϊΐ, 3θ

Λ ΓβρβΓβΓίΙ , ΐχπεσε'ιν δόζης.

και τι}ν α/ίκί] και ά1>ρΓΐ. Μ. I. και την χ'σχΰνην αίέω3 και

την α<\3«! χ'ισχύνην. Α. 3· Ηβπι ρΒΐιΙΙο ροΓΐ ΙιίββΙ ανν-

τξεψοντο^, Πο, Ιοοο σνντξέχοντος. ΡοΓίβ νοίαϊΐ σνστςί-

ψαντος.

«πι τό αρχικον] επί τον αρχικον. Α. 2. ΡειιιΙΙο βηΐβ : εις

Τ/]ν καρό7αν. Μ. I. Οοηο αάάιί ώς, ηαα[ι αιί ρΓΐηοίραΙε.

Ρίοη πΐ3ΐο. ΡοΠβ νβΐΐβ 61Ϊ3Π1 ϊηνβηϊΐ ως. ΟβΠβ, κί-

ροίβ, ίηΐ'ΒΓροΓαίι. Μοχ, κα&α'περ ο ί^,'.ιος. ϋ. χ. ϋβίη-

εΐο, φοβείται χχτχφεύ-,'ειν. Μ. I. φοβΐϊτχι 61131Π Α. 3·

της λυ7Γ^ς] τ^ς λ^ττ^ς έί. Α. 3· Μοχ ίιΐβιη , δείζεως. \Ί*

ΐίΰΓβί δϊο βΐ ηιοχ «ίΐ ει, Ιοοο ΐ) ίπ εοιίβιη νοοβίιυΐο.

άς ό γαλ>)νίς] 6 αΙιεΓί. Α. 2. Μοχ, οίίτω πως. Ό. I, οντά»

ίϊηε πως. Α. 3· :

κατα μέσχ στίξνχ"] ν.χτχ τα μ(σχ στίρνχ. Α. I. το? ϊηΓβΓ-

ίιιιη. Α. 2. ϋβ ξιφβϊίέ^ς ν'ιάο ΓοΙΙαοβιη Ηϋ. II. ρ. 234·
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3ί ανωτέρω κεϊτΜ η καρσί* " ΤοΖ γαρ διαφράγματος η

μεν γαστ>;ρ κατωτέρω εστίν" ή σέ καρί/α ανωτέρω, συνή

θως δε οι πχΧχιοΙ καρίίοα αχ! το στόμχ ττ,ς γαστρος κα-

λουσνν, ω; Ιπποκράτης αχ! Θουκυδίδη εν τω λοιμω λέγων

ούτω;* ,,κα/' όποτε εις την καρδ/αν στηοι'ξχι, ανέατοεφέ τε

„ α«Τ)}ν χποαχ-^χοσεις χρλης πχαχι , ίπίσχι χπο ιατρών

,,ωνομχαμένχι ε/σ<ν, ϊπ^'εσαν.' το γαρ χναστξεφόμενον ,

τό στίμχ της γαστρο'ς έστιν, άνχγΑχζόμενον εμεΐν·, ού το

βττλαγχνον, ^ κάρδια.

ΤΑΚ. ΙΕετ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΠν.
■ ■

!} μεν γαατ>}ρ κατωτίςω] μεν οπιϊίΐίΐ Α. 2. κατιοτ/ρα βχΐιΐ-

1>βϊ ϋ. ι. Α. 3·

καρσϊαν κα» τό στόμα. Της γαστρός] και τό στόμα τί;ς γαστρός

καρο/ίχν. Α. 3· Μοχ ϊαΙβηι : λέγει ούτω;· όττότε.

Θοι/κιιοι'σ>ις] Ι,Ϊογο III. 03ρ. 49· νβΠβ : ϊηΐ^οΰηιο. (λοιμω.)

Ταη<|α3Γη λοιμός ίϊι ηοηηεη ΙΓ3§06(1ί36 3υΙ οοιηοεοΊαε.

Κβ<1(1β·. ϊη ηβΓΓβιϊοηβ εΐβ ρεΓιε.

και οπότε εΐς τ/,ν καρο/κν] Ιοοο κα! όποτε } 1ΐ3ΐ)βΙ ηνποτε 3

Γβ<1 εχ ΟΟΓΓ801. Γβο. , 3π1βα ηνποτε. ϋ. ι. ποτέ ΗαΙιβΕ

Α. I. και Γοΐιιπι οπιϊΐΐίΐ Α. 2. Εοοο και οπότε — στ>).

ρ/£αι 1ΐ3ΐ>εί : ήν 7Γθτε — στηςίζετχι. Μ. I. Μοχ, στήριξα*

χιιμόν. ανάστρεφε τε3 ηΐιΐαιιΐϊη ε. ίη α'νέστρ. εχ οογγ.

Γ80. ϋ. Χ.

αττοκχ^κξσείς] α7Γοκκ&αρσ<ς. Α. 2. Μ. I. 8ΐο 311163, ηιιηο

βχ οοιτεοι. νυΐββίυιη. ϋ. ι. Μοχ, όπόσα,ι Κ7τ' ίχτρών

ϋ. ι. νπό, Ιοοο «τό. Α. 3· ϋεΐηάβ, είσιν «ονομασμένοι,

Α. ι.

επη'εσαν] βχ οογγ. , βη{63 ίπ&σά,ν. Ό. ι, Μοχ τό* βηΐο

στόμα, ΟΓΠΪϋΙΙΙ Α. 2.

τό σττλα'γχνον] ού τό σπλαγχνον. ϋ. χ. ΡοΓε καρόΥα Οο-

ηο ΓοιΪγπ ΐΓαηίΐΐ αά! οβρ. 2'2. Τό μεν οΰν. ναΐΐα εμείν

Γεάόϋ&Ι, ιηαηίΓβ. Εγ§ο μένειν.

Ρ 5
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ΚΕΦ. ΚΑ.

ΠΕΡΙΘΤΜΟΤ. ' '

Θυμός 5« ε'στι, ζέαις του ττεςι καρίίαν αίματος, ίζ *ν«-

9υμιχσεως της χολής ή χνχ$ολώσεως γινομένη . διο κχι χολη

"λέγεται και χόλος . Έστι 5' οτε κμ ό $υμός εΰτιν , Όρεζις

«ντιτιμωρήσεως . αδικούμενοι γαρ, η νομίζοντες χόΐκεΐα§α.ι ,

&υμθύμε$χ, και γίνεται τότε μικτον το πα%ος εξ 67Π-&ΙΙ-

μίας και &υμοΰ. εϊδη δε του &υμοΰ τρία, οργή , ή και

χολή και χόλος καλείται, μψις, και κότος. θυμός μεν

109 γαρ, αρχήν και κίνηση 'εχων, οργή και χολή και χόλος

λέγεται" μηνις 5έ, χολή ε'ις παλαίωση άγομένη' ε'ίρητχι

V Α Κ.. ΙΕΟΙ. ΒΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

Οαρ. 21. Ιηάβχ : πεςΐ &υμοϋ. ιθ. ϋ. ι. Α. ι. Όβ ίεα. οβρ.

ίο· ν»11. 1η πΐ3Γ§. Ο. ι. α ιηαηιι τεο. ]β«υηΙιΐΓ ναπββ

ΙΐμηίΕοβιΊοηβϊ νοοαΙιαΚ 5υμο\;3 ηυββ Ιϊοβΐ ΓερεπΓε ϊη

Είγιηοΐοοίοο Μ. βι αρυα! ΕιιΓεβιΗ. &ά II. ρ. 8·

θυμός (5ε εστί ζεσις του πεξι χα.ξδίχν~] δέ 3|}βίΐ. Ό. I. πεξι·

κα^έ/ου , Ιοοο ττε^ι κα^όΥαν. Α. Ι.ψ, Μοχ αναλώσεως^ ]ο-

οο α'να^ολώσεως. Μ. ι. εΐ γινομένη εχ οοπτβοΐ. , αηιεα 7ε·

νομ. Ό, ι. γινομένης. Α. 3· ΟοηίβΓ .Ιο. ρ. 182. ϋ. βι

ΌΊοζ. Ι,'α&η. ρ. 276. Ργο Γβ/ρίΓαίίοηβ βά'ιίοτ Οχοηϊεηβ$

«ΙεαΜί, £α//ιιβοηβ. Οίο. άβ Ν. ϋ. II, ίο. 33· Ηβΐίβΐ Γβ/]ρϊ-

ταΐϊο 61 ΐχρίΓαίίο.

ί'στι ό' οτε και ό θυμο'ς] £έ 3 ]οοο δ'. Ό. ι. Α. ι. 2. δεα1 ο

οιηϊΐΐίΐ Α. I. Μοχ εστίν οππίΐίΐ Α. 2.

ιϊέ)) τοϋ θυμοϋ κ. τ. λ.] γ/ο*!) του θυμοϋ τξ>/α. , ο'ςγή καί

χολ>] και χόλος, ος καλείται. Α. ι. δϊο, οαιίΓΓο καϊ ροή

*07>). Α. 2. τοϋ θυμοϋ ο'ξ>γι} 3 χ,ο'λος, ές κα

λείται, ϋ. ι. Ι,οοο ο'ξ'ίη ή και χολι) και χο'λος ηαβεΐ : °'?γ>}

και χόλος ος καλείται. Μ. I. ε<^>) του 5υμικοϋ τ^ι'χ,

μΐζνις, όςγή καϊ χο'λος3 ος καλείται μ!;ν/ς κα! κο'τος. Α. 3·

Μοχ και 3η£ε κο'τος οπιϊΐΐϊΐ Α. 2. Ιγβθ ηβπιρβ Γρβοϊβί

ίίιηι ΐΓε«, ηιοΓοΙϊοχ, Γυοοβηίίο, οηοΙεΓα, α,υβε νοοβίνιτ

ΪΓ^ευηοΊα. δϊηιιιΙΐΒϊ 1Γ3. Ιΐα,ηίο'ειη ρΓΐηοΐρΐοπι βι οοπι-

ιηοΐϊοηειη ηδβεηϊ , ΓηοΓοβϊβί βϊ 1)ί1Ϊ5 βι εχοβηύβΓοβηιϊδΐ

έΙΊοϊΐυΓ. ν»]!.

θυμός μεν γα^] ΑρυεΙ Οϊο§. ΓβίϊΓΐ. ρ. 276. εΓι: θυμο'ς εστίν

άξΐή κξχρμενη. Εΐ: μηνίς εστίν ο'ξγ>) ττετταλαιωμεν^.
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γχξ ττχξχ το μενειν κα/' τη μνήμη πχξχδεδόσ&χι ' αότος ίέ ,

ϋξ'νη επιτηξοϋσχ κχίξον εις τιμωοίχν' ε'ι'ρητχι ο*έ και ούτος

ιτχξχ το κίΓσθα/. εστί 8ε 6 §νμος το ίοροφορ/κον τον

\ο·γι<τμον. οτχν ·γ%ξ ούτος άξιον χξίνη το 'νενόμενον α/νχ-

νχκτηβεως, τότε 6 &υμος ένεξέξγ^τχι , ίχν αχτχ φάτη»

την οίκείχν τχζιν φυλχττωσιν.

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

-πχξκ. το μενειν"^ Οοηο ΘΓ3606 1ΐ3ΐιβΙ, από του μένειν. Μοχ

ϊείβιη απιΠΙΠ : έ'ιςητχι Ιε — κΕΪσθαι. νβΙΙα μψις τβάάιΐ,

ΪΓααίηάία, 30 εΐβ'ιηιΐβ, παξαί το μέναν, ϊιβ. αιιι13ΐ: αύ «γλ

βί οοηάο , ΐίη/ίίί ΙίίβΓαβ ίηυβΓβοηΐ. Εγ£0 ίβΐϊηβιη β£γ-

ιηο]θ£)3ηι ρι-ο 6τ3β03 ΐηΐβΓροΓϋϊί. δϊο βΐ ρβυΐΐο ροΓΐ

Γαο 3γοϊιγϊο πι υ 13 1 ε'ίςητχι — κεϊσθαι.

και ούτος πα^α το κϊίσθαι] ττχξοί τα κϊΤσθαι κοα ούτος. Α.' 3·

έοξί/φοοικο'ν] έωξυφοξικο'ν. 8ίο. Ο. I. έο^ι/κο'ν. Α. 3·

ηο: ιηβηΐίϊ βρρβι-ίιοι·, εοπουρϊΓοβηΐϊίβ νίηείβχ. Οβίβ-

πιπι ΝβπιεΠυε νϊάβΐικ· Ιιϊο ίπιίοιιιβ βΓΓβ ΡΙ&ίοπβιη ίη

ΤΪΓΠ360 ρ. 492·

ο'ταν ·γχς ούτος ά'ξιον] έέ, Ιοοο γάξ. Α. ι. Μοχ το γίνό|«£.

νον. 0. ι. Α. I. ΐ,οεο, οταν γας — φυλα'ττωσ»ν1 ίη βηβ

Οοηο αάά'η Ηββο: Οηηι βηϊαι Γβιη 3ΐϊςιΐ3ηι οοηοηρϊΓοϊ-

Μ)ϋ$, 3 αυα ρΓοΗϊόβπιυΓ, ο)) ία" ηχίαΆ ϊη]νιπ3 βίΤβοά

ίΓ3ΓοΊ«ιυΓ, ταιϊοηβ ίρΓί ]ιιΓΐ3β νίησΜοΐββ Γβηίβηΐϊβιτι ϊπ

1ΐ08 ΓβΓβηΐβ, α,υί τβΓϋπι οιεϊϊηβπι βΐ η3ΐϋΓ3ΐη ηοη οαΓίο-

(ΙΊβΓΪηΐ, ρΓ3θΓεηίιτι Γί Γϋβρίβ ηβίατα οι-εϋηεαι ΓβΓνβηΐί»

}ιηηο ρβΓνβΐΤ3 ΐΓ3Π5Γ»Γβε1ί3ηΙϋΓ.

ύττεζεςχ,εται ] επείεςχετκι. Ό. I. Α. I. ?« 7τα^εξΐχίτα<. Μ. I.

Νοιιαιιι βΐϊ, ε'πίξ^χεο-θαι 3 ηοη ύιτεζεςχεσΒιχ.1 3 βΓΓβ αία/α,

υίηάίεΐαητ [ιιιηΐΓε, ύηεί,έξχεσ^χί εΓί £·/<·ι/η ρχ/γρ , οίαιη [β

/αίίταΗβΓΒ. ναΐΐα : Ργο/ιΠϊ ευα§αίαί. Μοχ, τάξιν φι/λα'τ-

τοι/ο-ιν. Α. 2.



6 ΝΕΜΕΣΙΟΤ

ΚΕΦ. ΚΒ.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΛΟΓΟΤ ΤΟΤ ΜΗ

ΚΑΤΗΚΟΟΤ ΛΟΓΩ/.

Τ^ο μίν ουν ίττ/τί£/·θέ? λόγω τούτον έχει τον τςότον. τον

$ε μη πε&ομίνου λόγω, εστι τό τε $(ΐιπτικον κα/' γεννη-

τιαον χμ σζρνγμιχόν . καλίΓται (βυονκόν μεν , τό ·9-£ϊ7ΓΤ<-

κον Ηΰΐί γεννητική ' ζωτιαον 8έ , τό σφυγμιαόν.

ΚΕΦ. ΚΓ.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΘΡΕΠΤΙΚΟΤ.

Ί^ου ^οετΐτικον φυσικχι δυνάμεις ε'ιαϊ τίσσκξες, ελκτική,

κχ&£κτ;κ>;, άλλοιωτικη , χποχςιτικη' ' εκχστον γαρ των μοζίων

V Α Κ. 1 Ε Ο Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α η V.

Οαρ. 1 2. Ιηάβχ: ττεξι του «λογού τοϋ μη κκτ^κο'ου λογω. κ*.

Ό. I. δίο, ϊβά μη βοβίΈ. Α. ι. ΙικΓιοεηι βαη<3βιτι α πιβη.

ΓβΟ. Ιιαίιβΐ, Γβ<1 κ/3. Ιοοο κ«. Α. 2. Ι-οοο κεφ. κ/3. βΓΐ

λόγος κβ. Μ. I. ττεξί τοϋ «λογού τοϋ* μη κκτ^κοου λ.ογοι/.

δϊο ϊη ρπηοϊρϊο : 8ε«1 αηΐβ Ιιοο οηριιΐ : πεςι τοϋ λογού τοϋ

μη κ*5ί)'κοντος λο'γω. κ/3. Λ. 3· ϋβ ΪΓΓΒΐΐοηβΙΪ βΐ ΐηοΐΐε-

ίΐϊθηΐβ Γ3ΐίοηϊ. ^3ρ. 2ΐ. νβΐι.

του ο*ε μη πεύομένου ] Οοπο ϊηοϊρϊΐ Ηοή 4· 03ρ· *5· ^β

■νί ηιιϋΓΪιϊνα «ι γπο(3ο.

ΐ'στι το' τε 5ρεπΓ<κον] εστι το 3·ξ>ί7Γτίκο'ν. Ό. I. Α. 2. Μοχ

5§ε7ΓΤ(κόν και γενν^τικίν Ιοοο γένν^τικο'ν και 5οε7Γτιν.ο'ν.

Ο. ι. Α. ι. ί. ναΐΐ. ΗβΙ>βι Ηβεο Ιο. ρ. ι8ο. Ε. φΐο

ϊη Ιοοο βΓι φυτιχον, Ιοοο φυσιχόν. ΝαΐιίΓαΙϊι. Οοη.

Οαρ. 23. Ιηάβχ: ττεςί του θρεπτικού. κβ. ϋ. χ. Α. ι. 5ϊο,

[βά κγ. Α. 3· Δία/^εσί.; των Βιινοίμεων τοϋ θρεπτικού, κγ.

3 ιπ3π. Γβο. Α. 2. ϋβ ηαΐηΐΐνο. οβρ. 2 2. νβΐΐ. Ηδεο

ίυρβηοποπί )απ{ζϊΐ. Οοη. Ι.οοο κεφ. κγ. είΊ: λο'γος κγ.

Μ. ι.

τον 5ςεπτΜοΖ φυσικαι] δε,, ροίτ τοίί3 αάώίΐ ϋ. ι. νϊ«1. ίο.

ρ. ι ίο. Ε.

ίλκτίκι) — αττοκοίτικι]] αρρβίιΐϊνβ , ΓβΙβηΐϊνβ, βχριιΙΠνα

ει αΊΓίπΙιυπνβ. ναΐΐ. καί3 3η1β κττοκοίτίκι}, 3<]οϋι Α. 3·

)Μ&(χτ<χΐ|] καϊελκτικ;}, Γβά λ. & ρπιηο μυηοιίϊ ηοίαιυπι.

Ό.ϊ.



ΠΕΡΙ ΦΤΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 237

του ζωου (φυσικώς έλκει προς εαυτό την ο'ικείαν τροφών,

■και έλκυσαν κατέχει , και κχ,τασγον εις έαυτο μεταβάλλει ,

ααι ούτως το περιττόν εζωθεΐ. και αυτχί ε'ισιν αϊ δυνάμεις

ολ την τςοφην των μορίων του σώματος διοικουσαι , έζ ων

η αυξησις, ητε κατά μήκος και πλάτος., γίνεται, έκκρίνε-

ται ίέ τά περιττά δια γαατρός, δι' ουρών, δι έμίτων, δι

ιδρωτών, δια) στόματος, διά ρινών, δι ωτων, δί οφθαλ

μών, δια της εκπνοής, διά των άδηλων πόρων, αΐ μεν ου» ιιο

άλλαι εκκρίσεις πρόδηλοι ' δι ωτων δέ , ή καλούμενη κυψέλη,

ήτις έστι ρϋπος των ωτων' διά δέ των οφθαλμών, δάκρυ*

καί λημαι' διά δέ της έκπνοης , το λιγνυωδες της θερμό-

τητος της καρδίας, άδηλους δέ πόρους φασι , την διαπνοην

παντός του σώματος , καθ' ην εκ τοΖ βάθους και της συ

στολής των άρτηρίων άτμοι πλείστοι διά της μανότητος του

δέρματος διέρχονται . όργανα δέ του θρεπτικού , τό τβ

στόμα και ό στόμαχος και η "/αστήρ και το ηπαρ , α'ί τβ

φλέβες πασαι , τά τε έντερα και αΐ χολαι αμφότεροι , και

β» νεφροί, τό γαρ στόμα πρώτον προκατασκευάζει τη γαστρι

την τροφην εις λεπτά κατατέμνον αΰτην διά των οδόντων

νΑΚ. ΙΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΗΑΟν.

Ό. I. Μοχ, κοα ίλκϋσαν βχ ταΐιιτα, βηίβα οΰ. Ό. ι. ϋβ-

ϊηα'β, δι' έμέτων. Ιάβπα. ίοοο την οίκειαν τςοφην , Γοΐιιπι

Ιααύβί τό οίκεΐον. Οοη.

*χ\ πλάτος] Οοηο 3ΐ\ά\ί: και βάΒος. Μοχ ίοΐβιτι 3ΐ> δι'

Ίδςώτων αά ϊφΒχλμών Γοΐο νοοαίιιιΐο εχριιίιίοηαη τβάάΊά'ιΐ.

«κκξ/νεται ] γ*§, Ιοοο δέ. Α. 3· Μοχ ϊό!βπι ίΐο: ίό^ω-

των , δι1 οφθαλμών, δια της εκπνοής των άδηλων πόζων, διά"

- στο,αατος 3 διά ρινών, δι ωτων.

κνψίλ>)] κυψέλη. Ο. ι. Α. I. 2. κιιψελι'ς. Μ. I. Α. 3· ΟΊ-

οϊειιγ β[Ϊ3ηι κιιψελλίς βΐ κυψέλη. νίςΐβ ΗβΓγοΗίαιη. Μοχ

λημμχι. Α. ι. 3· Ργοχιπιιιπι έε βηβΓί. Α. 3·

λιγυνωδες] ληγνυωδες. Ό. I. λι-γνώδες. Α. 3· λιγνυωδες.

Α. ι.2. Μ. ι. 5ιο ρί§. 1 1 3· Γβοιβ εΓι οοΐίΐηπι. Μοχ,

πόςους τινές φχσι. Α, ι. Ώίαίιηα!. ν&11. 5βά Α. 3· πόξονς

φησί.

λεξέξχονται ] δίεξε^χεται. Α. 2.

και ό στάμχχος] ό βββΓί. Ο. Ι· Μοχ ηπχς βΐ εχ οΟΓΓβςί.

Γβο. ήπχξ. αιψιε Γιο ϊηίεηυϊ. Ό. ι.

πςωτον 7Γξοκα7αακϊυ«'^ει] πςωτον πχςχσχενάζιι. Τ), ι,
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και της ^λωττης . με^ίστην γ«ρ χχϊ η γλωττ* χοείαν <κχξέ·

χετχι τη διχμχσησει , (τυναγουσ* τ>;ν τροφών κα< τοΓς οδουσ/ν

υποβάλλουσα, χχ$άπιο α/ αλετρ/δες δ/<* χ«ρος τον

σίτον τχΐς («όλα/ς. τοόπον γαρ τινχ αχι η γλωττ« χείρ

έστι της διχμασησεως. ούτω δί κατεργαστεί» η τροφή,

πχξχπέμπετχι τη κο/λ/α δ/α τοϊ στομάχου ' ό γαρ στόμα

χος οΰ μόνον αίσ^ητηοιόν έστι της ένδειας, αλλά και' δίο

δος των σ/τ/ων. χνχτοέχει γαρ «ν τξί χχταπόσει ηχι έπισπχ-

τχι την τροφών, κα; παραπέμπει τη κο/λκ». >» δ* κο/λ/α

πχαχλαβουσχ χωρίζει το χρηστον αχϊ το τρόφιμον χπο τοΖ

λιπώδους χχί ξυλώδους κα/ χτροφου' χχί το μέν χρηστον,

ίΐς χυμούς μετχβάλλουσχ , αναπέμπει τω ηπχτι διχ των

φλεβών των έλχουσων χπ χύτης κα/ διοχετευουσων κίς το

Ιΐι ηπχρι χ'ιτινες φλέβες ρίζαις έοίχχσι του 'ηπχτος, ίλχούσχις

οί,πο της γαστρός ΤΨ τροφην, ως χπο της γης ίλχουσιν χι

των φυτών ρίζχι . ίθ/κε γαρ η μεν χοιλι'χ τ!} γ>? , τ>) τταρί-

χούση την τροφην τοις φυτοΐς' ρίζχις δε, αι φλέβες, χι

έπι τχς πΰλας χμ τα σιμα του ηπχτος χνχ·γουαχι τον χυ*

μον από τ* της γαστρος χχι των εντέρων δια, του μεσχρχίου '

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋΤ.

χχ^χτιες κί «λετ^/έίς] καθάττερ αλετςιδες. Α. 3. «5 βΐ ΠΙΟΧ

της ββεΓι. Α. 3·

ί/βίος] και, βηΐβ δίοδος, αύεΐΐ. Α. 3· ίκαηΐιηϊ/'/ΌΓ. νβΐΐ.

Ιείβιη ιηοχ, πκξχπέμπει τρ κο/λ/α3 ιη αίοιιτη άειηίΐίίί.

ΑΒ οίνχτξέχει αά χωςίζει β!)βΓϋ. Μ. I. Άνχτξέφΐτχι, Ιοοο

αν«.τξϊχει· Α. 3·

»5 έέ κο/λ/α ττα^αλα/Βοΐ/σα.] μεταλαβοΐίσκ , Ιοοο 7Γ«ξ«λ. Α. ϊ.

έ<* των φλεβών τών ελκ. «V χύτης"] ρβΓ νβιΐ35 ρβΓ ΓβΓβ

βτπυτι^βηΐβϊ. ν«11·

ςίζχις ίοι'κασι] ρ/^Ές εο/κασ/ βΐ βχ οοιτβοΐ. «ο/κ. Τ), ι. ΜθΧ

ϊλκοι/σι. Μ. I.

ιλκουσ/ν αί] αί βΙιβΓί. Μ. I. βί ιηοχ, εοικε μεν η γα'ρ. υβπ).

τι}ν τξοφ^ν] την βΙιβΓϋ. ϋ. ι. Α. ι. Μοχ ξ'^ες, Ιοοο |''$α<<·

- ϋ. ι. 30 «ΙθϊηςΙβ, τα σιμοί. Ιάειη.

«'νάγουιτοα τον χνμόν] ανταναγοιισαι των χνμων α7Γ0 Τί της

γκστξο'ς. Α. 2. τε, ροΓι χπά , &άά\ί βίίβιη Α. 3· ϋ. 1·

ι Μοχ ΐντίξιαν. Ό. I. Α. ι. 2. 3· Ιοοο ίντε^ων.

μεοαξα/ου] μεσαξεου. ϋ. ι. Α. 2. «πο τοϋ μεσχςχίου. Α. 3.

ΜεοΊχςβιον ίςίεηι «Γι, ^ιιοιΐ μεσεντίξίον. \Ίάα $[βρ}ΐ3ηϊ

1.6X1·
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πρέμνω $ε, το ήπαρ χύτό' κλάδοις δέ κχι αχρέμονιν, α!

φλέβες- α'ι κατασχιζόμεναι της κοίλης φλεβός , της αποφυο-

μένης εκ τον κυρτών του ήπατος, το γαρ ηπαρ δίξχμενον

έ* της κοιλίας τον χυμον συμπέσσει τ« και εξομοιοΐ έαυτω.

όμοιοτχτην έο έχον την αάρχχ Τ(ο α'ιματι, είκοτως εις αΐμχ

μεταβάλλει τον χυμόν . το 5ϊ αΐμχ κα&αίρετχι §ιά τε τοίί

σπληνός και της χοληδόχου κύστεως και των νεφρών ' του

μεν σπλψός το τρυ-γωδες ελκοντος και τροφην οϊκείχν ποιού

μενου ' της χοληδόχου κΰστεως το δριμύ , το εναπομείναν

τοις χα/ΛοΓς εκ της τροφής " των δέ νεφρών, το όρρωδες

μετχ του πιριλειπομένου δριμέος, ώς κχ$χρόν λοιπόν και

V Α Κ. ΙΕΟΤ, ΕΤ ΛΚΙΜΑΟν.

Ι,εχίοοη Μβεϋουπι, ϊΐΐιΐ Ηοο εχροηίι Κ«Γα« ΕρΗεΙϊυί ρ.

54»· ΟϊοβΓΟ <1β Π31. <1βοΓ. II, 5 5· §· *3Τ· βρρβίίβι ϊη(β·

(ήπιιιη ιηεάίΐίΐη. Οοηο : Μβ^βαιη. ν&\\α\ Ρ«· ιηβάίατη

άεβαχιιιη. Μοχ ηπαξ βΐ βχ οοΓΓβοΙ. Γβο. ηπκς. ϋ. χ. β£

Πο ραιιΐΐο ροΓι.

πξέμνια — τοΰ ήπατος"^ Οίρο υίάείίεβί υεπίετ: ίρβ νβΓΟ ίϊϊ-

ρϊΐϊ ]βοαΓ αΓΓίΓπϋβΙϋΓ, Γβππϊο,νιβ αοβα^εΐίί! νεηββ α\ί αΐυί

νβπ» άβίοϊίΓίβ, <]«3β βχ Ηβρβίΐί §ϊ|}Ι:ιο οι-ι» εοΉοϊΐυΓ.

ν»]]». Ργϊογ» ρΓθΓΓα$ βϋβηα ίυηι. 5υρι·α βηΪΓη νβη-

ΙΓβπι ουιη ίβΓΓ3 οοΓηρϋΓβνίί. ΟβΙεπίίη Ιοοο αντο, Ιεβϊί

αυτω ει κοιλίας Ιοοο κο/λ^;. άν.ςε'μοσι νβΓΟ ΓεοΌϋςΙϊΐ τ?<ι-

ξβΙΙί!, ηνιβε δεΓνϊϋβ βά ββθΓ§. νΪΓ§ϋ. 2, 299· ϊηΐεΓρΓβ-

ΟΙιιγ, [ιιιτνηαε ατοοτΜη ραΓίβί.

τξίί κοίλης φλϊβός] της κοιλ/χς φλϊβο'ς. ϋ. ι. τζς άλλης

φλεβός. Α. 5· Οοηο: (^ηβε 3 κοίλί] (5ϊο.) ΓυοοϊάιιπΙιη-,

ο,ιιββ ^βπηϊηβΓοϊΐ 3 κι/^τοϊς. Μοχ, συμπέττει τϊ. ϋ. ι.

Ργο βο εκπέσει τέ αυτόν και'. . ^

έκ τάίν κν^τίϊν] ίη ιηβΓ^. κιςμων. Α. ι. ϊκ των κι^των. Α. 2.

Μοχ, το ηπαρ δεζοίμενον. Α. ι.

«ρθ<οτάτ)]ν ί'χον] όμοιοτχτην έχων. Α. 2. οροιωτατ>)ν 3£

ί'χον. ϋ. ι. Μοχ , οιά τε τηζ χολ^ς και τοϊ σπλ^νο'ς. Μ. I.

και τίίς χολ^ίοχου] και τοϋ χοληδόχου. Ό. {.

το τ£!/γωέϊς] ΐβΓΓοΓίΓε ει ΓβςυΙεηιυπι. ναΐΐ.

Ι'λκοντος] λϊλκοντος. Α. 2. Μοχ, της 3έ χολ^ι5ο'χου. ϋ. ι.

01ΐθ1βΓ3Π) νβΓΟ ΓΐίΓοϊρΐΐ νβΓίϋβ βΐ 30Γβ. Οοπ.

τά όξςωδΐς μετά! τοΰ] το όξωδες μετά τον περιττού λεγομίνον

δριμείας ε'ις καθα^ο'ν. Ό. I. ο'ξώδίς 1ΐ3οβΙ βιίαηι Α. I.

τονςωέες, Ιοοο το* όρρωοες. Μ. ι. οΐίξώ^Γς. Α. 2. Νοη

χηίΐίβ. ΡβΓ Γβηεϊ εηίπι απηα βχςβπιίΐιΐΓ. Όςςαίες εΓϊ

/ίΓβ
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γβηΰτον το αψχ γενόμενον, ε'ις τροφών §ιχνέμεσ%-χι τοις

άλλοις πχσι μοςίοις του σώματος διχ των κχτχσττείξομύνών

εις αυτοί φλεβών" κχϊ ούτως εαχστον τών μοςίων ελκον το

αίμχ κα) κατίχον και μετχβάλλον εις την ιδίαν φΰσιν, το

•Κεζίττον παραπέμπει τοις γειτνιώσι μορίοις ταοφην έπιτη-

$>ειον έ/.είνοις γενομενον. και τούτον τον τρόπον πάντχ τχ

μόςια έζ α'ίμχτος τρέφεται και αυζει κχϊ διαμένει, χοοη-

113 γουντος «υ'το του ήπατος, λέγεται δε τούτο το μέρος τον

οίλο'γου μη πεί-Β-εσ-^χι λόγω, έπειδψτερ ου κατα γνώμην

ημών, ου'οέ κατ» προαίρεαιν, άλλχ φυσικώς το ίδιον έργον

αποτελεί.

ΚΕΦ. ΚΔ.

ΠΕΡΙ ΣΦΎΤΜ&Ν.

Η δε σφυγμική κίνησις κχλεΐτχι μεν και ζωτική δΰναμις,

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΒΤ,

/βΓο/ιιιτι, ψιοά ϊπΓγβ. οοοιαπ-ίΐ ρ. 113. ούςωδες βΓί ητίπαΐβ.

Οοηο ηα!)6ΐ, /βΓο/ιΐ7η. νβΐΐα: αοβτυαίιιτη. Αο ίϊ ]β§βΐΊΐ

σωξώδες. Α νοο3οα1ί$ μίτ* του πεξίλππ. Γοπρίϊΐ ζααηαβ

Γ60βηΐΊοΓ ΐη πιαι-^ϊηε, ίη ιεχία εηϊιη <1β1βΐ3 Γιιηΐ. Λ. 2.

βϊιμχ γενο'μενον] αίμα. γίνο'μενον. Μ. I. Α. 3· Μοχ: άλλοις

α'ττχσι. Α. 3·

Τξοψψ έπίτηδειον ] τξοφψ επιτηοείχν. Ό. I. βϊ πιοχ, γινο'-

μενον. Ό· I. Α. 3· Οοηο: /αίιιηιιηΐ. β. γεν^σομενον. Ι[»

βΐ νβΐΐ. Ρβιαίΐο ροΓΐ αύ'ξετ«ι3 Ιοοο ΟΛίί,ει. Μ. I.

αντό τον ή'πατος] αυΥο/ς, \οοο α,υτό. Ό. I. ΙΙΙιιιη, \ά είϊ,

Γαη^αϊηβπι. Οοη. ίρ/ηιη. ναΐΐ.

λέγεται έέ] λέγων οέ\ Α. 3·

επει^νεξ] έπείπες. Ό. τ. Α. 3·

Οβρ. 24· Ιηείβχ: πεοί σφυγμού ίη ρι-ίηεϊρίο 1ίΙ>π. Α. 3·

7Γε£ί σφυγμών, κγ. Α. I. Ι), ι. δίο, Γβά α ιηαη. ΓβΟ. εϊ

κσ. Α. 2. Ιοοο κεφ. είϊ λόγος. Μ. ι. Όβ ρνϋΠΒΐΜ. ο&ρ.

13· νβΐ). Οοηο ϊηοΐρϊΐ: ϋοιϊ 4- «ρ. ι6. α"ε ναοΐα ριιΙΓί-

ΐϊΐί, φΐϊ είϊ οογ<ϊι$. Ει ρτορίβΓ ποο οβρυΐ, βϊ ρΓορίεΓ

Γαρεηοη οοηΓβΓΓΪ ροΓΓαηί Γοηοΐία &ά δ^ηεί. Τ. I. ρ. 99·

>5 σφυγμικι)] Οιίώέ (νοίαίΐ: ό δέ) σφυγμός ί) μάλλον ))

σφυγμική. Α. 3·
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εχοναχ δέ την κχοοίαν άξχην, και μάλιστα την άριστιρχν

αΰτης κοιλίαν·> την πνευματικήν κχλονμένην, την εμφυτον

α,αι ζωτικήν θερμότητα διανέμει πχντΐ μοοίω του σώματος

§ιχ των άςτηξίων, κα^απερ το ηπχρ 8ιχ των φλεβών την

τξοφήν. θερμαινόμενης ·νοΖν της καρδίας (ττχρχ φϋσιν,)

εν&ίως αχ» το ζωον όλον (πχρχ φνσιν) θερμαίνεται , και

■φυχομίνης φυχεται . το 'ναρ ζωτικον 7τνευμα πχρ' χύτης

δια των αρτηριών ε'ίς παν το σωμα κχτχσπείρετχι . συγ-

χχτασχίζίτχι οε ως έπι το πλείστον αλληλοις τα τρία τ«ϋτ«,

φλέ·φ, αρτηρία, νενρον, έχ. των τριών άρχων των δ/ο/κου-

οων το ζωον' έζ έγκεφάλου μεν άρχης οντος κινήσεως τβ

και αίσθήσεως , το νεΖ^ον' εξ ήπατος &ε άρχης όντος αίμα

τος τε και του θρεπτικού, η φλεφ, το άγγεΐον τον αί

ματος ' εκ της καροίας άρχης ούσης του ζωτικού , ή χο-

τηςίχ , το άγνεΐον του πνεύματος ' σννοντχ δ£- αλλήλοις τάς

παρ οίλληλων ωφελείας κχξποΖντχι. η μεν γ&ζ φλεφ

V Α Κ. ΙΙΟΤ. 1Τ Α Ν I Μ Λ ϋ V.

έχουσα. ο? την κα^οιαν] έχει, Ιοοο ΐχουσχ. Ό. χ,

χχι μάλιστα."] και βϋβίΐ. Α. I. 2.

Τψ χςιστεςχν χύτης κοιλιαν] ϋβ Ηοο νϊιΐβ ΡοΙΙποβΓΠ II, 4·

ρ. 258. ςυί ει ρΓορίβΓ αϋα Ιιιι]ιι$ ει Γυρβιϊοιαηι ς-αρηοιη

όοηΓυΗ ροιεΓί.

διχνίμει 7ταντι] διανέμουσα. πχντί. Ό. I. Μοχ Ίάβνα ηπχς

βΐ βχ οοΓΓβοΙ. τεο. ήττας.

την τςοφήν] αάά'ιΐ: ήτοι το κίμχ. Ό. I. <2ιΐ3β βίΐ εχρίϊοα-

ΐϊο. 53ΐΐ£ΐΓΐ8 βηπη ριό βΐίιηεηιο βΓΐ.

της καοσΥαί πχξχ φύσιν ~] ττχςχ φύσιν αΙιΓυηΙ·. Α. ι. 2. ν&]1.

Ρ&ηίΐο 3ηΐβ οε3 Ιοοο γο£ν. Μ. ι. βί: ζωον Ό'λον. Α. 3·

Παςα φύσιν ει Ηο ει ρ3ΐι]1ο ροΓι ιτΐδίπη οιτπιίει-ρ. Νεο

βηϊιη ηαπο ςίβ βο εχροηϊΐ, (\\ιοά πχςχ φυσιν, Γβ(1 (ριοό!

χχτχ φδσιν εΓι. υΐΓ0(}ϋβ ιαιηβη Ιοοο Οοηο Γβτναι, ρκαε-

ό'λον ζωον] το ζωον ολον. ϋ. χ. Α. ι. 2. Οοηΐίηιιο πχς£

φύσιν α\}«[ΐ. Α. 2. Μοχ, ψυχωμένης. Ό. I.

·πχς' αντί^ς Οιχ των] πχξχ τχύτης δια. των. Ο. |. Α. 5·

κινήσεως τε] τε β1)εΓ(. Α. 3· Μοχ ίάειη ροή χ'ίμχτος εΐίααι

οιηιΐϊϊι τε.

το1 αγγεΤον] Α. I. ΓεηΙίϊΐ κγκεΤον.

ή χξτηοίχ τό «γγεϊον τοϊ] αϋΓαηΐ. Α. 2,
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τροφή» %ορη^εΐ τω νευρω και τί) άρτηρίοί " άρτηρίχ με-

τχδίδωσι τη φλεβι $(ρμασίχς φυσικής κχι ττνίΐί,αατοί ζωτ/κοϊί.

το 5ί νευρον αισ&ησιν παρέχει χύ+χΐς τε και τω τηζντ/ σω-

ιι? «ατ/. ο·&ϊν βάτε άρτηρίχν εστίν εύςεΐν χωρίς αίματος λεπτού,

ούτε φλίβχ χωρίς πνεύματος άτμώδους, ουτε νευρον χωρίς

α'ισ&ησεως ' διαστέλλεται δε σφοδρως κχί συστέλλεται ή

άρτηρίχ κα&' χρμονίαν τηχ και λνγον, την άρχην εχονσχ

της κινήσεως εκ της κχρδιας' άλλχ διχστελλομένη μεν, έχ

των παρακειμένων φλεβών έλκει τη βία, το λεπτον αιμχ'

οπερ ανα§νμιωμενον τροφή "γίνεται τω ζωτικω πνενμχτι'

σνστελλομένη δέ το αί$χλωδες το έν χυτή κενοί διχ παντός

του σώματος και των άδηλων πόρων, ώς διχ τον στόματος

και της ρινός ή κχρδίχ το λτννυωδες έν τχϊς έκπνοχϊς άνω*

$εϊτχι.

νΑί. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

φλέψ τ£θδ>}ν] φλεψ την τξοφην. 5β(1 την Ηηβα ϊταηβτβιΤα

βι ρυτιοιί^ ηοοίυιτι. Ό. ι. ΑηΙβ φλεψ ςΙββΓΐ Μ. I.

δίδωσι τη φλεβι] μεταδίδωσι τη φλεβί. Ό. I. Οχ. Λ. 1.3.

Μ. ι. επιδίδωσι τη φλ. Α. 2.

ζωτικού, ό'^εν] ροΓϊ £ωτ<κοϋ ΐιάά'η: τό έε νενςον α'ΐσ3ησιν

παρέχει αύταϊς τε και τω παντι σώματι, όθεν. Ό. I, Νοπ

β§ποΓουηΐ Οοπ. ν&11. πεο βάίΐοτ ΟχοηϊβπΓυ. Μοχ,

κοτηρ/α εστίν. Α. 3·

λετττοϋ ούτε φλέβα κ. τ. λ.] λεπτοί, ούτε πνεύματος ατμοί.

δους χωξίς φλέβα, διαστέλλεται, Α. ι. 2.

άτμώδους ] 3<](ϋΐ : ον'τβ νεΐ/οον χω^ϊς «ίσ^σεως. ϋ. ι, Ηββο

ηοη 8£;ηοΓοαηΙ (]οη. ν&11.

κα5' άςμονίχν] κατ» Χξμονίαν. Α. 2·3· κατά1 α'ομονι'αν, οηιϊΓ-

Γο ιηοχ τινα'. Ό. ϊ.

δια παντός τον δώματος"] στόματος , Ιοοο σώματος. Ό. χ. Εί

βηΐβ, τί} κενή, Ιοοο κενοί διχ παντός. Α. 3·

τολ λίγνυωέες] το' ληγννωέες. Ό. I. Μοχ, έν τα'ς πνοαϊς «νω·

Βείται. Ό. ι. εν τχϊς έχπνοαϊς έζω^ε'ιτχι. Οχ. εν τοις

εχπνοαίς ενω^εϊται. Α. I. 2.
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Κ Ε Φ. ΚΕ.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ Η

ΞΠΕΙ^ΜΑΤΙΚΟΤ.

I το γεννητικον 5β του μέρους έστι του μη κχτηκόου

λόγω ' χβουλητως γαρ έν ταΐς όνειρωζεσι προΐεμεν την γονην ,

και $ έπι$νμίχ δί- της συνουσίας φυσική . άκοντες γχρ ΐπ

αυτήν κινοΰμε$χ. ή 8ε πραζις ομολογουμένως έφ' ημϊν κχι

■φυσική . και γαρ §ιχ των κα& ορμην οργάνων συντελείται,

χχι χποσγβσ&αι και κρχτησαι της ορμής εφ' ήμΐν έστιν.

όργανα §έ της σπερματικής δυνάμεως πρώτον μεν αί φλέβες

και χι άρτηρίαι. έν τχΰτχις γχρ το $ορωοες πρώτον ύγρον

ΤΑ1. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΗ1ΜΑΟΤ,

Οδρ. ϊ5· ϊηείβχ : πτξί του γεννητικού η σπεξμχτιχοϋ. κ?. Α. 3·

δΐο, Γεά κδ. Ο. ι. Α. ι. δϊο, Γεά λο'γος, Ιοοο χεφ. Μ. ι.

ϋε ρβηεΓϊΐϊνο Ιϊνβ Γβππηαηο. οβρ. 23· ναΐΐ. Οοηο ίη·

οίρΐι Ηβη 4· ^3Ρ· '7· Ο® νί ςεηοΓαιϊνβ.

ονειξωζεσι] ονειςόζεσι. Ό. ι.

ψνχίκ»)] ορροηϊίαΓ τω φνσιχγ. Αο αηίιηο ρεπάβΐ, α πο-

ίΐτα νοίιιηοιε ρβηα'βΐ. ΙηίΥα ρ. 115· ψυχικο'ν βρρείΐβΐ

το* κατα πςοα,ίξεσιν } ίοΊ^υε ορροηίΐ τω φνσιχω και ςωτικω.

δια. των καθ' οξμην οργάνων] Οοηο: ρεΓ ΟΓ^.ιηοτυΓπ ιηοιυαι.

και χποσχέσϋαι κ. τ. λ. ] και οΙποσχέσΆχι και χξχτησχι Της

όςμης. Ο. ι, Α. 1.2.3· Οοη. ναΐΐ. Χξχτησ^χι , Ιοοο χξ«.~

τησχι. Μ. ι.

τΓξωτα αί φλέβες"] ττςωτον μεν αί φλέβες και αςτηςίχι. Α. 3·

Ό. ι. δίο, Γβο! ΓβΓναίο ««Ί ΑαΙβ'αξτης. Α. 1. 1, πξωτον

1ΐ3^81 8113111 Μ. I.

ταΰταις γα£ το θορωδες] γκξ> βΐιβίϊ. Α. I. ϊ. οξω^ες βχ

οογγ. Γβο. , αηΐεα ος. Ιοοο θο^ώίες. Ο. ι. 5ϊο βΐ ιηοχ.

Α. 3· 00ηΓΐ3Πΐ8Γ εχηϊυεί Άοξςωάες. ©Οξωδες βΓΐ εχ θο^ος,

/βιηβιι ββηϊίαΐβ , εμιοα1 εΐίβιη θο^ ςΠοιιαΓ. ΗεΓοαΌΐ III,

ιοί. υΐπ Άοξη εϋ γονή ϊοΐβιη βΓΐ. ΡΙοιηγοΗ. δγπιροΓ. Τ. II.

ρ. 637· Ε. 7Γθλλων ειχέλεων αλισκομένων , ούοης έω^α,κϊν

ούτε ^ο^ον, ουτε ωον Ι'γχελυν εχανσκν. ΚπίΊΐϊ Ερπείϊαδ

ρβί*. 33· «Ι Γ)·ηοηγιηα Π0131, σπέςμχ, Άοξη, γόνος. Εα-

ΓιαΙπ. αα" II. ρ. 242. βχρίκαΐ ^ωτίκον σ-πέςμα.. Όςξοίδΐς

νεΓΟ, Γβα ο'^ω^Γί, οοιτβοίυπι ραίο, υΐ ηοιϊυε. Ιιβ ΡΙαί-

βΓςΙι. άε ρΙαοΐιίϊ ρηϋοΓορη. IV, 24- 1ΐ3ΐ>εΐ: β σπεςμ«.τι.

^ 2 *ίς
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τίατετχι, μετχβλνβέντος του αψ.χτος, καθαττερ έν τοΐς

τ<τθοΓς ΤΟ γα'λ*· τροφή γαρ τ^ν «77«&>ν τούτων εητ*ν

ό χυ^ος ούτος, κα/ 7αΡ τ,ίν "βΧ*!" *κ οττέξμχτος ή ^ενεσι'ς

αΰτοΓς έστιν. ίχπίσσονσι μεν ουν αί χςτηςίβα κα/' α/ φλέ

βες το χιμχ εις το θορώδες ύγρον, ίνα τρεφωνται ' το δΐ

, περιττευον της τροφ/ς α^'τών *ν<νίτα/ 7βν>3 · «ναφερετα/ 7<*ρ

πρώτον μεν 5/α περιόδου πολλές ί/ς τϊ,ν κεφαλήν" τταλ/ν 5β

από τ?,ς κεφαλή; καταφέρεται 5/α δΰο φλεβών και δυο

αρτηριών, όθεν, εάν τις έκτέμη τάς φλέβας τα; πάρα" τ*

ΤΑΚ. Ι,ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

κίς κρίνεται (ίο! εΓΐ, εκκρίνεται) ο'ρ'ρο'ς. $'\ο ίξξΰδις εΓΓεΙ

/βΓο/αιη, ί]ϋοϋ βΐ (1ε ΐ3ι^ε οΓιοϊΐυι-, οιηιΐδ Νριΐ)βΛ"ϊ ηιοχ

ιηειη'ιηίί. Οοηο ΓεοΜΐοΊΐ, {ξβηηίηαίιίΐρ. ν&\}&'· ρπ>β·

Ιίεηί. νί^ΐτ-πΐΓ ετ^ο εΙεήνΒίΓβ α θορεΓν. δδΐιεπι βΓ§ο

ΙεεΠΟΠΡίη 5ορωέες Ηπη3ΐ.

εν τα7ς τ/τ5οις] εν τιτθοΐς. Α. I. 2. εν τοις τιθοΐς. Ό. I.

τ/τΐϊοις. Α.

το γάλα] ϊηΐβΐΐϊ^β τ/κτεται. 51 εηίπι ΓβΡβΓαΐυτ αεί μετα-

(3λ>)&εντος> Γβ(]ΐΠΓίίπΓ τοΟ γάλακτος.

των αγγείων — ο' χΐ/μο'ς ούτος. — εκ σπέρματος] α'γγεϊβ

ϊηΙβΙΙί^ο φλέβας και α'ρτ^ρ/ας ■ £νμόν 30<-ϊρϊο εί*- /αη^αιηΐ.

Εγ^ο Ιοεο εκ σπέρματος οοπ]βοΡΓίιπ, ε£ αίματος.

εκπεσσουσι μεν ούν αί α'ρτ^ρ/αι και αί φλέβες] εκπεσοντι

μεν αί α'ρτ. και φλέβες. Ό. I. εκπεμπουα-ι. Α. 3· εκπε-

σουσχι Ηη Ιιεί Μ. ι. Μοχ ίιίειτι εις, βηίε το", οτηϊιΐϊί.

ούν ΟΓηίιηι Α. 2. αί, 3η1β φλέβες, οηι'ιΙΙαηι Α. ι. 2.

Ηίεο Οοηο ϊια : 5ι<]υία,6ηι ουπι βπεηηβ 61 νεηβε Γβη-

^ηίηβπι 3(1 ^ΒΓυιϊηαΙτίΙβ ηιιιηΐίΐιιιη , υΐ ηα(ΓΪαίιΐΓ, ριηίί-

ίιιιΚ. Ι^ε^ίί 6Γσο τρέφεται ει Γείιιΐϊΐ αά θορι^ες ΰγρόν,

ηοη ηγΙ α'γγεΓα. ΡτββΙβΓεα Ιοεο έκπεσο-ονσι νίάεΐιιΐ' 1β-

§>ίΓΓβ έ'κπέμπουσιν, βιιί, εκπιεζονσιν. ναΐΐβ ΗβΙ)61, ί·χ·

εοςιιιιηΐ-, (ΙεϊηιΙε 3-ορωβες Ιιοο Ιοοο ι-οιΙανΙη/έτυεηϊ, ηοη,

υΐ 3ΠΙβ3, ρΓοβΙϊβηι. δεα1 τρεφωνται ΓεΓνηΙ.

θοοωέες] ο'οωέες. Ο. ι, Μοχ —ε^ίττο'ν, Ιοοο 7τεοιττεϋον. Α. 3·

κχιτων γ<νετα< γονιΠ αντ^ς, ]οεο αύτών. Α.

ο3εν εαν — ά'γονον ποιεί το $ωον] Οοηο }ΐ3Γ0 ρΓΪΓΠΟ Γβ(3(1ίΐ

ΟΓηηΐΒ , ο.ιηϊΓΐ!8 Ιαπιεπ, και τας —α^ωτ/έας. 5ε<ί οοηΐϊηϋο

ΓϋΙ^ίϊοϊ»: δϊιηϊΐϊΐεΐ' βαΐεπι νεη38, Γ|ααε ΓυπΙ οιγοβ νηκαα-

άα! (5ΐε. ) νεηΒΧ, ίηοίαΐεπε, 3ηϊιη3] Γβοϊι ΓΐεΓΪΙβΓοεΓβ.

ΑΙ) Η'ΐ5, οηιϊΓΠ5 ρΓοχϊιιπί, Γιαήιη ϊι αηϋι βά : 'Άξίστοτί·

*1< μεν οΟν.
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ωτχ και τοις νχρχ τχς καρωτίδας, αγονον νοιεΓ το ζωον,

αίτχι δέ α'ι φλέβες κα/' χρτηοίχι γίνονται το ελικοειδές και

κιρσοειδές πλέ·γμχ πχρα τον οσγεον, εν§χ το -Πορώδες ήρον

εμπίπτει εις έκάτερον των διδύμων" ( μία. αρτηρία αχι μιχ

φλίψ , πλήρεις σπέρματος ' ) έν τούτοις δε τελέως χποσπιρ-

V Α Κ. I. Ε ε Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋΤ.

τοις ττεοι τα ώτα και τας πεξί τχς πχξωτβχς ^ τχς πχξχ. τχ ώτχ

και τοις πχςχχ.χξνωτβχς. $Ίο. ϋ. ι. τχς πχξχ τχ ώτα και τα;

ιτεςΐ τοις πχξχν.χξωτίδχς. Α. 3· Βϊϋ Ίη Ιιϊϋ πχςχ, Ιοοο πεοι,·

Ιιβύεηΐ Α. ι. ι. δϋΓΪ1)Λ Οοά. Ό. ι. βχ <1υο1ηι>; νοοβίιυ-

]Ϊ5 ιιηπιη Γβοϊΐ. ΗβιιςΙ ιΐπΐηε ]β§βης!ιπη, καϊ τοις ταοα

τοίς χχξιατβχς. Παρωτϊς εΓι £θηυ$ 3ΐ)Γεί·ΓΓα8 ρΓορε 3ΐΐΓβ$:

καρωτ/ϊες Γιιηΐ 3Γ(βΓΪ3β ρετ οο]!ιιγπ Γ« Γα θ. ΚυΓυϊ Ερηε-

ϋΐ!8 ρ. 3 2· κα^ωτ/έας 3* τας οιοτ τοϋ Τξχχήλου κοιλας (φλέ

βας) ωνο'μαζον πα'λαι. ναΙΙα ϊΐβ: ςιιβε (νεηββ) Γεουηάιιηι

βυηοοία* Γηηι <·ί /βαιιΐίΐυιη αιι·ο(ίάα{. ν'ίάεΐατ βΓ§ο 1β-

£>Γ(β: και τοις πχξχ τας καρωτ/ίας.

το $ΜΪον] τον ά'νθ^ωττον καϊ παν ζωων γένος. Μ. I.

£λικοειο>ς] ίλκοειέες. ϋ. ί. 8ϊο, οιηίΓΓο ραυίΐο 3η1β γί

νονται. Α. 3· Μοχ Ό. ι. τον οσχεαν. Οοιτεχϊ ϊλικοί<έες3

ιιΐί βΗΙιί ]ρ§ϊηΐΓ. ΟβΙεηιιη βία ΓοιϊΙιυηΐ ο' οσχεός,

οοχεος, άβ <\ηο νίάβ 3(1 ΡοΙΙυοβιη II, 4· Ρ· 2 37· 63'6:

ηυ$ ίη {»1οΓΐΪ5 ΗϊμροθΓ31. ρ. 88- οσχεω , Γ*<] Δ? ΓειηΊηϊ^

1ο(]ΐιεη$, εχρΠςαι: τη πΐξϊ το στόμχ της μήτρας έλικοειδεϊ

ΐτταναστοότίι.

ί'νθα το" ^οξωύες] το ΒΐίβΓί. Α. I. ο'^ώέες. δ'ΐο» Ιοοο Βοςω-

5ες. Ό. ι. νβΐΐα πιι-Γϋδ: /ςτοβηΐί 30 Γι Ιε^'βπΐ πρωίες.

ρ/α χξτ-ήξίχ και μια φλεψ ττλη^ς σπέρματος] Ι?)υη1)υϋ Γ3-

ίϊοπίΙ)υ$ πιοΐιΐ!> <1β Ηϊβ νοο3ΐ>υϋδ ϋ αΚ>ϊΐο , ιριαε εχρίιε»-

ιίοηϊ$ οβιιΓΓα ραπϋο ϊηίβιίυϊ 3,1) βΠηυο 3ϋΓϋΠ!>'3 ραίο

ιτΐ3Γ£;ϊηΊ, υΐή οίςτηξΐχ ει φλε,3ος Ιββ'ιΙιΐΓ, άβ\ηάβ νεΓΟ Ιβ-

πιεΓε ΐΓβηδΙαία ϊη οοηΐβχΐυιη ρβΓρειυαιτι. ΡγΊιπο εηϊηι

ίν τούτοις, ηποβ οοηπηιιο 3(](ϋΐιΐΓ, ίϊπε ηΙΙο (ΙοΙήο Γβ*

ΓβΠυΓ 3(1 έιέΰμους. Νβιη αά α'ρτ^ς/α ει φλεψ τεΓρίοειβ

ηεςυϊι, ιηπι, ηαϊα ϊ[α ροΓίυΙβίιΐΓ ταΰταις, ιαπι, ηιιϊβ βχ

ιπεπίβ ΝβηιεΓιΐ ηεο νεηβ, ηεο 3ΓϋειΪ3. σπέξμχ νχΆχςον

χαϊ τελϊΐον οοηΐίπβΐ, Γε(1 ϊά άβΓπυαι ε'ν τοις ίώΰμοις ρβΓ-

ΛεϊΐΟΓ. Ει^ο ρπιηο Ηβεο ΓαηΙ α'σνντακτα εϊ οοηΐΓβπ»

Γβηίβηΐίββ. 8βΟϋη<1ο ιηϊηιιη νΐάεΐατ, οατ οηϊυχ νειιβε

ει απϊα$ 3Πβπ38 Κιο ίδοΐβ Πι ηιεηΐϊο, ουιτ> ρϊυΐΐο οηΐβ

ιΐιιβε ιηεπιΟΓαΙββ ΠηΙ. (^υοιΐ βηϊπι ιηοχ χξτηξίχ ει φλε-

βος βη§ιΐ1αΓΪ ηϋΓΠβΓΟ οοομγγΙι, ιοί Ιιβηο ς1αΐ5Ϊ£3ΐϊοΐ)εηι

^ ^ ηοη
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[χχτοΰτχι, και ίώ του κ/£>θΌί<δοΰς π'Λραα'ΤΛΤβυ του" μεταί

τους θύμους ίκκξίνετχι μετχ πνεΰμχτος , έίο'τ/ κ«/ χςιτη-

ςίχ έστιν η πχξχπίμπουσχ. οτι 5έ και χπο φλεβός φέρε

ται , Κηλον εστίν εκ της λαγνείας . οτχν γαρ έπι ττολυ συνον-

οιχσωσι και κχτχναλωσωσι τον σπεομχτιχον και $οςω$η

Χ,νμον, τότε ύπο της βιαίας ολκής αίμα καθαρον Εκκο/νουβν.

και χΐ γυναΓκες δε πάντχ τχ χύτχ τοις ανορα'σ/ν εγ^ουσι

V Α Κ. I Ε Ο Τ. ΙΤ ΑΝΙΜΑΠν.

ηοη ΙοΙΗΐ. 5ίη£ϋΐ3ή βηϊιη ηαηιβΓΟ ρτο <3η»1ί Γβιι ρΐα-

Γβΐϊ υΓαϊ βΓι, ηεο, υΐ \\οο Ιοοο, αώό'ϊοΗΐ μία· Τβηϊο ει

Ιιϊο εΕ βΐϊοϊ αρυά Νειηείηιπι οι ΟΓηηϊηο αρυά νείεΓββ

νεη3β ΐΓΪουϊΐυΓ ούμα., απεπβε πνεύμα, ηβιηπ νβΓΟ σπέξ·

μα χαΆχξόν και τέλειον. Οβιΐο ει§ο ηβεο ιοίίβηιία είΓε.

Ιηιβπιη βτ§ο ϊηοΐαβ. νεπιηι πββο νοοβουΐί, ρβυΐΐο

ϊηΓεπυε νοοβΙηιΠί; αξτηξίχ ει φλέβας βχρΥιαηάϊ ο&υΓΓ»

βϋΓσπριβ, ϊηερΐ3 Γαηΐ. 5οπηεηα!υηι εηίπι εΓ31 μία

έχχστη «ξτηξία πλήξης -πνεύματος καϊ μία εχχστη φλίψ

•πλήξης αίματος. ΟβίβΓϋΐη ηββο νοοαΒϋΙβ ηοη Γοΐυηι ϊη

ΟοοΙϊείοιίί, α ιηβ βχιιηΊηαιϊδ , 1ι. 1. οοουι-πιηΐ, νβηΐπχ

είκιιη ϊη νει-Ποπε νβΙίΛβ.

•πλήξης σπίςμχτος] πλήξεις σπέξματος. Ό. I. Α. I. 2. δβ-

ϊτππβ ρ'βιΐΒβ. ν«ΙΙ.

τελείως] τελέως. Ό. ι. Α. I. 2: Μοχ χυξσοειδοΰς. Α. 2.

δίερήβηυχ ϊη ίεχ'ιοο αιβαΊοο ρ. 543· βχ Ποίο ΕρΙιεΠο ρ. 29.

ηιΐΗΐυοΓ αγγϊΐα σπεξμ.χτιχχ\ ιηβιηοΓβι, ^υο χΐξσοειδη, ίο-

ΐί{1βΓη(]υε αδενοειδη, ηϋ38 ει γόνιμοι φλέβες βΐ α\> 3ΐϋδ

οιηηίηο πχξχστχτχι ά)οατιίητ. 'λποσπεξματοϋται , ϊά είι,

βί [επίίη. 5ιο ίϋοϊίοΓ χπολιϋόω βΐ 3ΙΪ3. Αΐϊικί εΓι , χπο-

σπεξμχίνειν , ιϊιϊΓΓο Γειτιϊηε ρΓΟΟΓβΒΓβ. ΕυΓεΒ.ϋβιηοηίΊι·.

Εν3η«. ρ. 778· β· αποσπεξμχτίξειν , Γβιηεη ειηϊΐΙβΓβ.

ΑγϊΓιοι. (1ε £βηεΓ3ΐ. 3ηίπι. I, 20.

πχξχστχτου του μετχ.] τον βηείι. ϋ. ι. Α. ι. 2.

!) ττβμπουσα] η πχςχπέμπουσα. Ό. ι. Μοχ ίείβηι , χατα-

νχλωσουσι. Ργο πέμπουσα ηιβίϊηι ΟΟΓηροΰϊϋΐη , ιιΐ πχξχ·

πέμπουσα, ηπο(1 Π3ΐ)β1 Ό. ι.

χα\ χπο φλεβός] Η\α τατίνΐΒ ίηοίρϊι Ιεχΐιΐ5 α ηιαηα ρήηιβ.

Α. 2. Μοχ, λαγν/ας. Α. 2.

5θξωδη χυμον] ο'ξωδη χυμόν. Α. 2. Οξίοί^ οηπί ΓρίηΚι Ιβηί

ει βΓρειο. χ. ΚυιΤαβ, /εΓναηίαη ΙιαιηοΓβιη.

Μοχ, το'τρ ύπο της βιαίας. 0. ι. Α. ι. 2. ?. ϋείπ^ε εχ-

χένουσι (5Ίο) Ιοοο εχχξίνονσι. Μ. I. ει ρβαΐΐο ροή τέχνον,

Ιοοο τεχνών. ΙεΙεπι.
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μόρια, κλλ' ΐνίον και ουκ εξω. Αριστοτέλης μεν ουν κχι

Δημόκριτος ού§έν βούλονται νυντελεΐν το της γυναικός

σπέρμα προς γένεσιν τέκνων, το γαρ προϊέμενον έκ των

γονχικων ίδρωτα του μορίου μάλλον η γονην είναι βούλονται '

Γαλανός δβ, κχτχγινωσκων ΆριστοτέλοΟς , λέγει σπερμχίνειν

μεν τκς γυναίκας κχι την μίζιν αμφοτέρων των σπερμάτων

ντοιεΐν το κύημχ ' δ/ο και την συνουσίαν μίζιν λέγεσ&χι ' ου

μην τελείχν γονην, ω; την του ανδρός, άλλ' ετι απιπτον

αχ} ύγροτέρχν . τοιαύτη δέ ούΰχ της γυναικός η γονη, τροφή ιι$

γίνεται της του ανδρός, έζ χύτης δε ημ μέρος τι του χορίου,

V Α Κ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

ίδςωτχ τοί] άνδςοτχ.τον. 5ίο. Ο. I. Όβ ϋειηοοπίο 81 Αγϊ-

ίιοΐεΐβ νϊείε ΡΙιιΐβι-οΗ. <1β ρΐβοϊΐ. ρΙήΙοίορΗ. V, δεά ίί

ροιίιικ Ζεηοηϊ ει ΑηΓιοίεΙϊ Ιΐδηο Γεηιεηιίαηι Ιη1>ιιίΐ. Α<1-

•Ϊ8 ΑπΓίΟΙ. <1β §6Π6Γ. 3ΠΪ1Π3Ι. I, 20.

Εΐυοα βσυ'λον-αι] βούλονται είναι. Α. I.

κοεταγινωσκων οίξιστοτελης ]| κατκγ. «ςυτοτίλους. Ο. ι. Α. I,

2.3. καταγ. κξίστοτελει. Μ. I. καταγ. α'^ιστοτελ^. Οχ.

Αριστοτέλους οοη]εοβΓ31 εΐίβιτι ΑηΙ. ίη ογγβιϊχ. Ιίϊβ ρΓΟΓ-

Γϋ8 οιπϊαΪΕ Οοη. ΡοΛ τελείχν γονι·]ν ίΐβ'πιαι ίηΐβΙΠ^β

σπερμχίνειν τ«ς 7υνκ'καί· Οοηο ει ν^ΙΙα ΐπίετροηοπΐ, εβ~β.

Αο ίϊ Ιβ^εήηΙ τελη'χν είναι τ;}ν γονην. . '

κιί^,αα] ιιιιάατη. να]]3. Αο Γι κϋ'μα 3111 ν«[.ια ]β§βτίί.

διο χ«1 την — λεγεσ^αι] οΓπϊίΐΐΐ Οοη.

ώς την του α'νέξος] Την του 3ΐ)εΓΐ. Μ. I.

της γυναικά;;)] η γνναίκο'ς. Μ. Χ.

τ% τοϋ ανίςος] ττ] τοΰκνσρο'ς. Α. ί. 3· φίοΛ βο^επι ΓεεΓιί.

£ΐϊ£ος τ; του χ,ωξίου του ττερί] μίξο^ς τί τοϋ χοξίον τα 7Τεξι.

I). I. ,«έοος τ' το'' Χω?ι'βι' τα ττεξί τΐ^ς κεςα/χς. Α. I.

ξος τοϋ χ,ωρ/ου τχ ττεξι τας. Α. 2. τα*! Ιοοο του, Ιαάί&ί

βιίβιη Α. 3· Χο'ριον Ι,αΐϊηϊ /βαιηάαί 3ρρε11αηΙ. ΕΓί 3α-

ΐειη ϊηνοΐιιοπιπι. ειηΙ)ΐ·γοηΊ5. νϊεΐβ ΟεΙΓυαι VII, 29.

Ια\) ίίηειη. Οαΐεηαβ ϊη ΌβΓ. πιε^Ι. ίΐϊοΐυιη ριιίηΐ ήτοι

επειδή χώςημά, εστί τον εμβρύου, οιονεί χωξίον , η επτιέι)

χοξί^γϊϊ την Τξοφην αντω. Ηϊηο ϊη Ιβΐΐϊ «ϊ ΐιΐΓ , ουτ ω. ϊη

ηοηηαΙ]ΐ$ ΙϊΙιγϊϊ οίηίηεαι. διοϊοϊ ρεΓ Ηοο ηιιΐΓΪΓί ειη-

1)Γγοηεϊπ αΓΚπηαηιηΐ. ν»<1. Ρ1αΐ3Γθ1ι. ίε ρίβεΐιίϊ ρΐιϊ-

ΙοΓ. V, ι6. νϊίΐε εΐΐαπι Γοΐιοΐΐα 3(1 Τΐιβοοπι. Η. IX, 19·

Ροΐΐοοειη II. ρ. 260. 5θΓΪΙ)ϊΐ;ϋΓ ειϊβιτι χοξίον. Ό α'λλαντο.

ϊ»ίι)ίι ηϊιπΪΓαπι νμην , βΐΐ ίηνοΙαεΓυηι ιηειηΙ)Γ3η3οοιιιη

ίαΓοϊπιϊηίδ ίοηηαΊη Ηα1)βη8. ΡΓβείεΓβ* βΐίδίη αμνιον κια-

^ ι}, 1Μ0-
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του περι τάς κεραίας της μήτρας συμπήγνυται , και ο κα

λούμενος άλαντοειδης , δοχεΐον ων τω» περιττωμάτων τον

έμβρύου. κα§' εααστον δε γένος ζωου τότε προςίεται η

§ηλειχ τον άρρενα, οταν δυνηται κυϊσχεσ$χι . τά το/νυν άει

δυνάμενα χύίσχέσ$αι άει προςίεται την συνουσίχν, ως άλεχτο-

ρβες χχϊ περιστέρα! χαϊ άνθρωποι. άλλα τά μεν αλλχ

κύοντχ , την σύνοοον άποφεύγει ' γυνή αέ άει προςδέχετχι .

α! γαρ άλεχτορίδες , τω έχχστην σχεδόν ημέρχν τίχτειν ,

κα&' εχάστην σχεδόν προςίεντχι την συνουσίαν' α! δέ γυναί

κες, ως εν τοις άλλοις το αυτεξούσιου εχουση, ουτω και

έν τί? συνουσία, τη μετά την σύλληψη, τά γαρ άλογα των

ζωων ουκ άφ' εαυτών, άλλ' ΰπο της φύσεως κανονίζεται,

και μέτρα και χχιρον ωρισμένον δέχεται.

ΥΑ», 1ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΠν.

ιηοΓίΐιΐΓ α Ρ1ΐ)·ί1οί8 βι ΜεαΊοϊϊ. νίοΐρ Ροΐΐιιοβτη II. ρ3£.

2ήο. Οοηο Θι 3Ρθβ εχΗϊοεί τη$ καιοα/ας ει αλαντοε/έης.

ν^ΙΙβ βχρηιηίε, το! πεςϊ τάς κεξα/ας. Ιιΐβιη ΙιβοεΙ, αϊ-

Ιαπίοιάπ-

αλαντοείϊ^] αλλαντοει5/)'ς. Α. I. Οχ. Μοχ έοχι'ον όν. Α. 2.

έοχίίον όν. Α. 3·

■πί^ιττωμίνων] πί^ιττωμα'των. Ρ. ι. Οχ. πεξίττευμάτων.

Α. ι.

>]' $>{λεια] )]' ^λε/α. ϋ. ι. Μοχ, τω χ'νδ^ι, Ιοοο τον κςξίνχ.

Μ. ι. ΡίΐιιΙΙο ροίι, πςοφντχι. Α. 3·

ως οίλεχτοξίύες &ά προς/εται τ>]ν σι/νοιισ/αν] 3οΓαηΐ. ν&11·

και άν^ωττοι] και χ.ν%ξωπος. Ό. I. Α. 3· Οοη.

γυνή έΐ α'ΐϊ ττ^οςέέχετα»] αε\ βοεΛ. Α. 2. Τοίοτη Ηοο

οιηίιΐΗ Οοη. ΙρΓβ πιβίίηι Ηποο οιηϊΐιετε, <\αοά ιηοχ

βίΐ α"ε ιηΐΓΪεπΙίϋί, αί γυναίκες. 5εά Ϊ13 ιηοχ 1β§βη-

€] ιΐ ιη : αί (Ιοοο γα'ξ.) *λϊκτορ/ίβς.

τω κα^' εκα'ο-την ίί,αεξαν ο-χεέο'ν] το κα3·' έκ«<ττί)ν σχείίν ημε-

ςα-ν. £). ι. 5ίο, Γβ(1 τω. Α. ι. 2. 3· Μοχ, τ/κτειν^καϊ

κ«5'. Α. 3·

ο-χεόον "ττ^ος/ενται ^| σχείον &ΐ3βΓί. Α. ί. Ό. I. 5εά! ηίο

7Γξ>ος/ίντα( 1ΐ3ΐ)βΐ ίη Γοι ϊρίο Γοίαπιν. 3 ιπεπη Ιοπιβη ρηαι·.

τα γ^ξ> άλογα] τα γαο άλλα. Α. }. Μοχ ΊΛεπι , καί μετςον.

υπο τζς φιίσεως κανον/^ται ] ατό, Ιοοο ΰπό. Α. Ι- χχνονί-

ζ^ντΛΐ, Ιοοο κανον/^εταί. ϋ. ι. Ρίαΐΐο αηΐβ αλλα, Ιοοο

άλογα, ΙΐΒοβΙ Οοη.
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' ΚΕΦ. Κς-'.

ΑΛΛΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ Τ&Ν ΔΙΟΙ-

ΚΟΤΣΩΝ ΔΪΝΑΜΕΩΝ ΤΟ ΖΩΟΝ.

^^ιχΐξΰΖσι δέ και άλλως τα'ς κατα το ζωον δυνάμεις, και

τ«ς μεν λε^ουσι ψυχικάς , τ*ς δε φυσ/κας, τας δέ ζωτι-

κα'ς. ψυ^/κας μεν, τα; κατ* πςοχίρεσιν ' φυσ/κας δέ και

ζωτικά;, τας α,προχιρίτονς . κα/ β/σϊ φυχικαι μεν, διίω,

ί^,τε κα·&' όρμ>;ν κ/ν^ονς και >$ αί'σ·θ·>;ο-/ς . τ?ς δε κα·&' όρμην

κινήσεως έί'δ>} τρ/α , τό , τε μετχβχτιαον και κ/ν>)τ/κον τοΰ·.

σώματος τταντο^ και το' φων^τικον και τον ανα7τνεΐιστ/κο'ν .

«ν ^μΓν γαρ ταϊίτα καϊ ττο/εΓν και μη ττο/εϊν. φυσ/καϊ δΐ 1Ι(,

και ζωτιαχΐ , α( ουκ ε'φ' ήμΤν , αλλα καϊ εκόντων και ακο'ν-

των γινόμενα/ , ως >; θρεπτική και χϋζητικη και σπερματική,

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

Οβρ. ι6. ΙηεΙεχ ΐςίειη Α. 3· Ιιίειη, ΐβά οαραι κ*, ϋ. χ.

Α. ι. ΙηςΙβχ 3 ρπιτιβ ιηαηιι, Ιεά οβραΐ »!". 3 ίβοπηθα.

Α. ί. Ι,οοο Κεφ. είί Λόγος. Μ. ι. Α1Ϊ3 <1ίνϊΙΐο ροΐεητ

ΙΪ3Γΐιιη βηϊιηβηίειη ρΓο/εηΐίεηίίαιη. οβρ. 25· νβΐΐβ. Οο-

ηο ϊποΐρϊι ]ϊί>η 4· εβρ· *8· ϋβ νί πιοΐϊνβ Γεοιιηάυηι

Ιοοπιη.

και τάς μεν λεγοι/σι] λεγουο-ι βββΓί. Α. I. ΚβΓβΓΐ Ιιββο Ιο.

ρ. Ι(ι. Α. υΜ φυτικός, Ιοοο φυο-<κο'ς.

φυσικάς, τοις δε ] φυσικας καϊ τάςέε. Οχ.

$ωτικα'ς· και ψυχικώς μ^ν] $ωτ<κας φχσι.' ψυχικώς μεν.

Α. ι. και, αηιβ ψι/χικας, οκαίιιΐι βϊίαιη Α. 2. 3· ϋ. I.

τας οε' £ωτικας 3ΐ)βΛ. Μ. I.

ένω] δυο. Ο. I. Οχ.

και αΐσ$>ιο-ις] και ή αΐσ5)]σις. ϋ. ι. Α. I. 2. 3· Μοχ, εϊδ))

τοι'α3 το',τε μεταβ. ϋ. ι. Τςιχ. βΐιείτ. Οοη. να]].

και φωνητικον και αναττν. ] και το φωνητ. και το χναττν. I). ι.

Οιι1>ϊ(3Γβ 3ΐϊ η ϋϊδ ροΓΠΐ, ΟΙΙΓ οϊίϊ^ησιν , φωνψ βί αναπνοών

άΑ ψυχικ» καϊ προαιρετικά ΓβΙιιΙβΠΝ 5ε<1 ιηοχ ρ3§. ΙΙ7·

α!ίσ5-ήτιν β£ φωνην ΓβίβΓΐ 3(1 ψυχικά ει προαιρετικά, ϊιβιπ

αναπνοών ρ. ιι£. 3ο (ΙίΓβΠε ρ. 119· ο 3εν τίνες, ου συνιεν-

, τες, φυσιχήν ενο'μισαν εΐνα» τι}ν α'ναπνο^'ν. βΐϊβιη ]ο·
1.1. Οοηο τον φ«»ιτικον τεάοΙΪΕΐίΐ;, υίίαΐίι. δεά να1ΐ3:

ζωτικαϊ αί ουκ ] αί βΙιεΛ. Ό. I . Μοχ , α'λλα εκο'ντων. Α. 3·

αϋξητιχη και σπε^ματικί)] σπερματική και αΰζ)]τικ^. Οχ. Α. 3·

0 5
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φυσϊκα/ ούσα/* κα/' >) σφυγμική , ζωτ/κ>; ουο-α. τα 3έ ορ

γή» των μ?ν άλλων ε,Μττροσθΐν ιίςητχι ' της δί κατα προ-

α/ρεονν χινίβεως, νυν ίξουμεν.

ΚΕΦ. ΚΖ'.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘ' 'ΟΡΜΗΝ "Η ΚΑΤΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ, ΉΤΙΣ ΕΣΤΙ

ΤΟΤ ΟΡΕΚΤΙΚΟΤ.

^Εστ/ν οΖν της κατα* ίτροα/ρεσ/ν η κα-&' όρμ^ν κ/ν^εως

«ρχ>1 |Μίν5 ο εγκέφαλος κα/' ό νωτ/αϊος /«υελός, εγκεφάλου

μέξος ών κα/ αυτός ' όργανα δέ , τα εκ τούτων 7τεφυκοτα

νεύρα κα,ϊ οί σύνδεσμοι και οί μύες. οί δε μύες <τυνεστη~

καονν εκ τε σαρκών κχι νευρωδών /νων και τενόντων, συ^*-

πεπλεγμενων ταΓς των νεύρων ίσνν. όθεν τ/νές ω^θ^σαν

V Α Κ. ΙΚΟΤ, ΕΤ ΑΝ1ΜΑΒΤ.

Των μεν άλλων] των ά'λλων μεν. Α. 2. Ιηϊε]1ϊ§6 δυνάμεων.

τ>)ς έε κατά1 πςοοίίξεσιν κινήσεως] Ιηΐε11Ϊ£β, τα όργανα. Α. 3·

των — κινήσεων, Ιοοο τϊϊς — κινήσεως.

Οαρ. 27· Ιηοΐεχ ϊάβαι , Γεεί ϊη ρπηοϊρϊο Κοή ί) κατα3 3ηΐβ

ίιοο 03ρυΙ αιιΐβιη και κατα. Α. 3· Ιίΐβιη Γειΐ οβραΐ κ»·.

Α. ι. δίο, ίβά κατα, βηΐβ Ή^οαί'ξβπν, οιηίΐΐΊΐ ϋ. ι. Ιη-

όεχ , φπ ίη εοϋΐο, α ρππια ιηαηα, α Γβουηάα βυίοιη κ$<

Α. 2. ιοοο κεφ. είΐ λόγος. Μ. ι. ϋθ ιηοΐα ρεΓ ϊιηριιΐ-

Γιαηι ει 3ΓΓεη1Ίοπβιτι , φΐϊ βή 3ρρεΐϊΐϊνυ$. οβρ. ιβ. \ιϊ\\.

ίστιν οϋν τ>}ς κατοί] ίστι μεν βύν τί}ς κατα. Α. 2. Μοχ &1>βΓ[

μυελός. Μ. I.

οί μ2ες. οί 5ε μιίες] Βίδ μνες. Μοχ νϊΐϊοΓε νευςο&ων. Ό. I.

εκ τε ΟΓηΐΐίϊΙ Α. 3· Ρβιιΐΐο ροΓε ιοίειη: τενόντων κα» συμ-

■πεττλεγμενων. Ρηιΐϊ οί μύες (2οηο Γεοΐοϋοϋΐ:, ιηειηίΓαηα,

αο 1ϊ ίοΓΤοΓΓβ ]εδ[8Π£ νμ^ν, βίιΐ ύμενες.

Ταΐς των νεύρων '/σιν] ϊνεσιν, Ιοοο Ίσιν. Ό. ι. Μ. ι. Α. 3·

ιμίσιν. δίο. Α. 2. ΟίοΊΐυΓ ?ς βι "ν, Ίνος, ΐνΐ, ίσί. δυΐ-

ε1α5 : ι'νες· νεϋξα, κ«ί ή δοτική των πλφνντιχων , Ίσί. Νϊ-

Ιιϊΐο ηιϊηιαβ ιβιτιβη οΓεαΌ βιϊαιη ΓερβιίΓΓε <νεσ<. δϊ ΓεοΙβ

ιηεπιϊηί, Άγ\χά ΟΗι-γΓοίϊοιηυιη. Οοπο Γβι^ία'η, αηιιίίί.

ΥβΆά ρΓΟ ρΓΪΟΓΪ ίνων Ηδυει, ίπίΐιιιι: Ιιοο νότο Ιοοο τοά-

άϊάίΐ : ψιϊ εχ ηβΓνβίϊ ΐοιηρίίεαίίοηίόαι /(ασίϋαηίιΐΓ. Οιιηι

αΐίΐιϊ
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αυτούς χίσθητικους είναι, διχ την γκομένην εκ των συρίε-

πλεγμένων αΰτοϊς νεύρων α'ίσθησιν. εστίν οΰν 6 Τίνων σύν

θετος εκ τε συνδέσμου κχΊ νεύρων λεπτών . ' διαφέρει δέ

νεύρου τένων , οτι πχν μεν νευρον χ'ισθητικον έστι κχ\

στρογγύλον χχι χπάλωτερον και χπ' εγκέφαλου την χρχην

εχει' ο δέ τένων και σκληρότερος κχΐ 'έζ όστέου και άνχίσθη-

τος καθ' εαυτόν, και εσθ' οτε πλατύς, είσΐ δε χ'ι μεν

χείρες χντιληπτιχόν όργανον χα) προς τχς τέχνχς επιτήδειο-

τχτον. έχν γαρ τις χφέλη τχς χεϊρχς, η των χεφων μο

νούς τους δχκτύλους , εις πάσας σχεδόν τχς τέχνας χχρη-

ϋτότατον ποιεΐ τον ανθρωπον. διό και μόνος άνθρωπος,

έπειδη λογικός έστι και τεχνών δεκτικός, χεΐρχς εσχε πχρχ ιι?

του δημιουργού . οί δέ πόδες μεταβχτικόν οργχνον. την γάζ

γ,χτχ τόπον κίνησιν δια τούτων ποιούμεθα · μόνος δέ χνθρω-

πος χαθέζετχι, μηδενός ερείσματος δεομενος. μπος γχζ

προς δύο γωνίας όρ$χς κάμπτει τχ σκέλη , κχτχ' τε το

ίσχίον και την Ίγνύν ' την μεν επί τα) ένδον , την δέ έπι τχ

νΑΚ. ΙΪΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑίν.

θΐΐ&ί πη^νυμι γε(3(1Ϊ(1ργϊι βα&ίΐία , οοηροΐ ροίϊΐι, ϊΐΐυχη 1β-

£ΪΩβ, συμπεπηγότων εκ νευρωδών συνδέσμων. Όβ 1αϊ$ ν'ιά,

Αι-ϊΛοΐ. ΙιϊΛ. βπ'ιιηβΐ. III, 6.

ωη"5ησαν~\ ένή§ησχν. Α. 3· Ηριτ ιηοχ: είναι αισθητικοί,

γενομένων. ΡοΠβ νοίϋϊΐ, ΐνιναή3ησα.ν.

διαφέρει δέ νεύρου] αιχφέςει δέ του νεύρου. Α. I. Μοχ,

στοογγΟλον. Ο. ι.

και έ'σθ' ό'τε πλατύς] εσθ' ό'τε και πλατύς. Α. 2. προς πλά

τος, Ιοοο πλχτύς. Μ. I.

έαν γα'(3 τις α'φελν)] εαν ·γχρ αφέλητχι. Α. 3·

η μόνοι/ς τους δαχτύλους των χειρών ] η των χειρών μόνους τους

δακτύλους. Α. ι. 2. 3· 8ϊο, Γβι) μόνον, βΐ ίΐβΓίιπι ίη

ίΐιβΓ^. 3 ΓΠ3Π. ΓβΟ. 'Οξφεύς · χειρών όλλυμένων ερρεεν πο-

λυεργος αϋηνη. Μοχ Οοηο οιηϊίΐίΐ, και τεχνών οεκτικο'.;.

μονός δέ ά'νθξωπος] β, ροΛ έέ, αάιϋΐ Α. I. 3· γ«ξ3 Ιοοο

£έ. Μ. ι.

μηδενός ερείσματος έεο'μενος] αοοπΙιϊίΗ ϊηώ§βη5. Οοη. Μοχ:

ττ^ο'ς γαο οιίο γων/ας μονός. Α. 3·

κάμπτει — έπι τα εξω] ϊη τοΐιοΓβ οοχβπίΐϊϋθί ίηίΙεοΐΪΓ,

ρορίϊΐεπι βΙΐβΓυιη ίηΐηηΓβθϋ5 , ΓοΗηΓβουϊ βΐιβπιιη Ιβ-

ηεηο!ο. νβΐΐ.

και την ϊγνϋν ] Ιοοο και τ^'ν βΓ[ Γρδίϊαπι ναοιιιιιη ; «1ιίΙ>βΙ

ααιβηι «γννν. Α. ι. κ«ΐ τ^ν ίγνύν. Α. 2.
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'εζω . οαχ το/νυν 5<α νεύξων και μυων κκεΐτχι , τχυτχ ιτάντχ

•φυχικά τε έστι κα/ κατα προαίρεση αποτελείται, τούτων

5ί κα/ τας αισθήσεις ·λχ\ την φωνην ε&είζχμεν είνχι. αυτή

«*1ν ουν εστίν η κατά λογον των τε ■ψυχικών κα/ φυσ/κων

ίφ'νων 5/α'·}νωσ/;. ό όε δημιουργός κατά τ>;ν ακραν έχυτου

ητρομη&ειχν συνέπλεζε'τοΐς φυσικοϊς τα ψυχικά, κα/' α'να'-

9Γαλιν. £7Γί/5>; ·)χρ ή εκκρισις των περιττωμάτων τϊ;? α'ττο-

κρ/τ/κ^ς εΊττ/ δυνάμεως, ητις μία των φυσικών έστ/ δυνα'-

μεων, Ί'νχ μη απροαιρετως άσχημονωμεν , ένθα ου 5εΓ, κα/

οτί ού 5εΓ, κα/' έ'φ' ων ού 5εΓ προ/εμενο/ , πυλωρούς τ/να?

έπέστησε τχΐς εκκρίσεσι τους μυς, κα/' ούτως έποίησε τχ

της φύσεως εργχ φυχικά. τας ·γουν εκκρίσεις επέχειν &ιά

τούτο δυνάμεθα, και πολλάκις, κα/ επι πολύ. κχτχπέμ-

πετχι ίέ τα μεν χΐσ&ητικχ και μαλάκα νεϋρα άπό τε της

μέσης και των έμπροσθεν κοιλιών του εγκέφαλου ' τχ δέ

β-κλ^οότερα κα/' κινητικά, άπο της οπισ&εν κοίλίχς και τοΡ

νωτιαίου μυελου' ακληρότεςχ σε μχλλόν έστι τχ έκ του

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

τκϋτχ τΓα'ντα ψυχικοί] πάντα ταϋτα ψιιχικα'. Α. I.

χατα πξοχίξεσιν κποτελεΐται ] Ηϊ$ 3 ηιβη. τεο. ΐη ηΐ3Γ£. Ιβπ-

αιιβιη ίεχπι$ αάά'ιία Γιιηΐ, ·π·λ>;ν τ^ς αναπνοής. Ο. ι.

0οηο 1ΐ3βο Γβ(1(1ίι1Ίΐ, εί εΐεΰίίοηε ρταεάίία.

τούτων κκί] κκϊ ββεΛ. Ό. ι. Ρβηΐΐο ροΛ: σννέπλιζε

τοις ψι/χικοϊς τα φνσικα. Α. 3.

ΤΓεοιττωματων ] ■π-εξιττομέ'νων. δϊο. Μ. I. 5υρΓ3 ρ3£. 115.

ϊηϊΐ. βηαιίϊβ εή ν3ΓΪβΐ35. ΡΓοχΐπτιαπι, αηΐβ Ηβπο, ρει-ϊο-

βϋιη Εΐΐβΐιοίϋϋδ βχ ρβτϋβ ιΐϋρΐϊςί κιοαΌ τβάύ'ιάιί:. Οχο-

ηϊβηίϊε. βτ§ο βςΙΊιοΓ ροΓι ρΓοίιαΰίΙί! οιτι ϊίΐ Ε ε/ϊ, ηυοά! 1ο-

οιιιτι ηοη ηββεΝ ΡοΠβ 13ΐηεη ΕΠβ1)0(ϋυ$ νοίαϊι ε(.

«στι έι/να'μίων] δυνάμεων εστίν. Α. ι. εστί, ροΓι μια ΗβπβΙ

Α. 3· ΑΙ» ήτις αά όννάμεων 3ΐ>εΓ[. Οοπ. Μοχ, ού £εΐ

οΓηϊιιϊί Α. 3·

ΐ'νθα οΰ 5εϊ — τξοίεμϊνοι ] υΐιί ΗοπεΓΐ3(β ορα$ εΓι ει υοϊ

ηοη ίΐβοεί, βπΊΪιοιηιιβ. Οοη. ,

ίια τούτον έυνα'(ΐι.ί&« ] έικ τοϋτο ίυναμεθ». Α. 2. 3· ϋ· Ι·

Μ. I. ΑϋΙ ίια τοΰτο 3 3111 έί« τοντων, ίςΐ εΓ[ , μχιίάν , 1ε-

ςβηάηπι. Οοηο : ρεΓ Ηο5. ναΐΐβ: οΐι Ιαοο. Μοχ,

■προσθίων κοιλιών. Α. 3· ·

χχϊ κινητικοί] η ν.ινητά. Μ. I.
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νωτιαίου, χα'ι τούτων δί ετι Μάλλον , τα) ϊκ των κατωΦεν

μέρων του νωτιαίου . οσω γαρ πλέον αποχωρεί του ϊ'^κϊ-

φαλου ο νωτιαίος, τοσουτω πλέον αυτός τε σκληρίτΐςος "ί

7<νίτα/ , ααι τα, νεύρα τα *'£ αύτου φυόμενα . ωςπεα δέ τας

αισ&,σεις οΊπλας ελάβομεν' ουτω και τας εχφύσεις των

νεύρων δίπλας εχομεν . εχαστος "γαρ σπόνδυλος του νωτιαίου

συζυ^ίαν εκπέμπει νεύρων, ης το μεν επί τα &εζιά μέρη

του σώματος χωρεί, &άτερον δε έπι τα αριστερά . σχεδόν

•ναρ ολον ήμων το σωμχ εις δυο μεμέρισται, είς §εζιά χαΐ

αριστερά, ουτω και πόδες κα/ χείρες κ«< των άλλων εκα-

«ττον, ώς και των αισθητηρίων.

Κ Ε Φ. ΚΗ.

ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ.

η αναπνοή 3έ των ψυχικών εστίν ερ^ων. ηχι γα»

μύες εΐσιν οί δ<αστελλοντες τον θώρακα , το αυριωτατοι

ΥΛΚ. ΙΕΟΤ. £Τ ΑΝΙΜΑΒΤ.

και τούτων έε έτι — νωτια/ου] αΙιΓυηΐ. νβΠ. Μοχ οσον γαρ,

Ιοοο οσω -γατξ. Α. 3·

τοσοΰτω πλέον ] τοσοϋτο πλέον. Α. 2. 3· Μοχ εχφΰσεις τεά'

ώά\(, ηαίιιι-α!. \&\\. φύσεις β»3ΐη βχΗίοβΙ Λ]. I.

σφο'νδιιλος] 5ϊο, ΟΓβοΌ, 3ηΙβα; ηυπο 8 Γβο. σπονσ. Ό. χ.

σπόνδυλος. Μ ι. Α. 3· $ροηάίΙιΐ5. ^ο\\. ΥΐΜΐΟΓα. ναΐΐ.

Μοχ νϊΐϊοΓβ νοτιν.ίον. Ό. ι.

ί'τβξον οέ επί τα αριστεξχ] 5κ'τίξθν, Ιοοο έτερον. Α. 2. 3·

Ε), ι. 51ο , Γβά οιηϊΓΓο τα. Οχ. εις, Ιοοο επί. Μ. I.

■ ιις ίεξικ κ«» α'^ιστε^α] Γ?ς3 βηιβ «ςιστιςκ , 3(Μη Α. ϊ.

Μοχ, και, αηΐβ πο'έε^ οιηϊΐΐΊΐ Οχ. Ιη Ηηβ θ3ρί[ϊ$

κΐσ^'σεων , Ιοοο αϊσθητ^ξ/ων. Μ. I.

Οβρ. 28· ΙηΛβχ ϊίΐβιη Α. 3· Ιάβιτι , Γβο! οπρυΐ >:£ Α. ϊ.

Ε), ι. δίο 3 Γεοβηΐ. 5εά ν-η. Α. 2. ιοοο χιφ. βΓι λό

γος. Μ. ι. ϋβ ΓεΓρΪΓαιίοηβ. οβρ. 27. ν«Η. Οοηο ίηοΐ-

ρΐι ΗΙηί 4· οβρ. ΐ9· νϊ ΓβΓρΪΓβΐίνβ.

ψυχικών εστίν έ'^γον ] ψυχ. εστίν έργων. Α. 2. Ιΐβ νίό'θπΙιΐΓ

1β§ϊΓΓβ Ε1Ι(·ΙιοοΙϊιΐ8 βΐ ναΐΐβ. 14 ζηΐΐιϊ βιίαιη ρΓοΙ>αΐιίΓ.

Μοχ, («ιίες. ϋ. I. . .
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της χνχπνοης οογχνον, κα/' η «θρόα αχι στ'ενχγμίύ^ης χνχχνοη,

έπί τχΐς μεγχλχις λΰτίχις γινομένη, ψυχικών σε/κνυσ/ την

ένεογειχν ' έφ' ήμϊν δί αχϊ χί κχτχ την χςείχν της χνχπνοης

μετχβολχί. χλγοΖντες 7κΡ τ' τ^'ν χνχπνευστικων μορίων ,

^ των συγκινουμενων αυτοίς, οίον του ίΐιχφοχ'νμχτος , η του

ηπχτος, η του οττλ^νδς» ΐ κο/λιας και των λεπτών

έντέοων χχι του κώλου, μικοον κ«/ πυκνον χνχπνέομεν'

μιχςον μεν, 'ίνχ μη σψο&ρότεοον ττλ^ττω^ν το χλγοΖν μό-

οιον' «τυκνον 5«, ΐνχ το λεΐφαν κατά το μέγεθος ή πυκνό-

της χνχπληοωσγ . χχ'ι γαρ οτχν χλγωμεν το σκέλος, εττ'

ολίγον έχτείνομεν χύτο βχ&ιζοντες , οια την χύτην χιτίχν ,

ίί' ην και τ>ίν οίνχπνοην. ωςπεο οΖν κα/ το βχΐίζειν ψυ-

V Α Κ. Ι,ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΒΤ.

τηζ αναπνοές όργανον] όργανον της αναπνοή. Α. 3· Μοχ

ίάαπι : α'θρο'α οέ και α'ναστεναγμώο^ς χνχπνοη εν ταΐς.

γινομένη] γενομένη. Α. 2.

ΐφ' >)μΐν οέ και — μεταβολαι] 8β(1 βΐ ίηίχβ ηοϊ ΓβΓρΪΓ3ηό!ί

ηβειΊΓιίβΙβιη ιηυοίϊοηβ ίηίεΓ/'άηιίΊιηα!. νβΐΐ. Μοχ,

α'λγονντες γαρ (τι ΓορΓ3 Γοπρϊυιπ 3 Γβο. ) τι) των 3 βΐ ϊΐϊ

ιη3Γ£. οτεάο , συνοχί), ηυοιΐ ΓβίειΙυΓ 3α1 τί). Α. 2. τίνων,

Ιοοο τι των. Μ. I. ΡιοΗο νυΐ£3ΐυπι. Άλγεϊν τι υΠοΐίΓ-

Πιπυπι. Μοχ βΓΐ, α'λγεΐν το' σκέλος.

οτυγκινοι/μενων] συγκείμενων. Ό. ι. ΑάΗαβΓβηί ηιιίεηιιαιη.

\ία\\. Εαάβνα ναηβο$ εΙΊ ίηίτβ ρ. 120. νιιΙ§3ΐυιη ιιιγο-

Ο,Ηβ 1θΟΟ ρΓ3βΓρΓΡηάΊΐΙΙ1§

η τον σπληνις"^ τον βΙιρΓι. Ό- I. Α. ι. 2. 3· Μοχ: μ/κρο'ν

μεν και πυκνον οίνχπνέαμεν · ττνκνο'ν μέν. Α. 3·

ίντερων και τοϋ κώλον] εντέρων τοϋ κώλου. Α. 2. κο'λου4

Ιοοο κώλοιι. ϋ. ι. λεύτερων μορίων ι), ]οοο λεπτών εν

τέρων και'. Μ. I. ϋβ κωλον βι κόλον νϊα'β Ροΐΐυοβπι II.

ρ. 255· ϊ^ίΐκβ ηοΐβϊ. Μοχ, α'ναπνεομεν. και μικρόν μεν.

Ό. τ.

«λγοΰν μο'ριον] α'λγοΟν μέρος. Α. 3.

λεΐψαν] λε/ψανον5 Γβο! ον ρηηοΐϊχ ηοίαίιιπι 61 οοιτβοΐυιη

ει 3 Γβοβηΐ. Ό. ι. Ομοά οΐββαί. Οοπ. ΗβΙίοίαιη. νΜ.

αλγωμεν το' σκέλος] το σκέλος μικρο'ν. Α. 3· Ιαΐβιπ πιοχ,

εκτε/νωμίν.

ίπ' ο'λι'γον κ. τ. λ.] ε'7τ' ΟΓηϊίίίί Α. 2. επ' αντο1 ε'κεΓνο ίςεί-

οομίν (δϊο.) έαοτονς βαδίζοντες, ΰ, ι. Μοχ, κα* τα της

χνχπνοης. Α. 3·

\
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χικον, οΰτω κχι το της οίνχπνοης. «λλ' ησυχχζοντες μεν π$

και μη βαδίζοντες επί πλείστον χαόνον ζην δυνάμεθα* την

5έ ανΛ7τνο^ν ουδέ δέκχτον ώρας μέ^ος ίίΤίσχίΛ' οίβν τε . κα-

τ«7Γν/7θ|ΐ/ίνον ·νχζ το έν ημΐν $εομον έκ της χ'ι&άλης κχτχ-

αβέννυτχι , χα/1 τταραχρ^α §χνχτον έπχγει. και γαρ *'

φλό^ίί τ/ί σκεπάσει έν αίγνεκα τινϊ διχπνοην ουκ εχοντι,

ιιποσβέσειν άν αυτήν καταπνηεΐσχν άπο της Χηνΰος. δια

τχΰτην ουν την ανάγκην κχι κοιμωμένων ήμων ουδέν ήττον

ίνεξγεΐ κχτχ τούτο το μέρος ή ψυχή, εϊδυΐχ , ως, ει το

βρχχύτχτον ξ'χ&υμησειε, διαφθείρεται το ζωον. πάλιν ουν

έντχυ§χ το ψυχικον συνεπλοΐκη τω φυσίκω. δί χρτηρίχς

γχρ ποιείται την ένέργειχν της αναπνοής , οργάνου (φυσικού

χχι χει κινουμένου, ίνα μηδέποτε έπιλίπη το έργον χύτης,

<ας ουδέ των άλλων αρτηριών, ο&εν τινές, οϋ συνιέντες,

φυσικην ένόμισχν είνχι την άνχπνοήν. τρίχ δέ της χνχπνοης

έστιν χ'ίτιχ, χζείχ, δύνχμις, όργανα. Χζείχ μεν διττή ,

τακ, ιεετ. ιτ αηιηαοτ.

ωςχς μέξος"] μεςος ω'ξας. Α. 3· ^ξ°ί 3&βίϊ. Ό. ι. Ε]ο$ 1ο· '

αο εΓι μιχξόν. Μ ι.

καταττνίγομενον ^ κατοεπν/γονον. 5ΐο. Εί ΪΠ ταατξ, καταπνι-

γεν. Μ. ι.

«<$αΛ)ς] χ'&χλης. Ό. I. Α. I. 2. 3· Μ. I. Οχ. Μοχ ΟΟίψοΐ

ροίϊιι σχεπάοΈΐεν εν, »αΙ, σχεποίσν\ εν. δβά νυ)£3ΐυαι

ςαοηιαβ Γθι-γΪ ροΐβίΊ.

•ε-ττο της λιγνΰοζ] ΰπο , Ιοοο οίπό. Ό. I. Οχ. Α. 3· Μοχ

ϊάβαα ι διχ τχΰτην οϋν την χ'ιτίχν η την αναγκών.

το ψυχικον σννεπλοί·/.η τω φυσικω] τω ψυχικω συνεπλάκει

(δΐο.) το* (βυσικον. ϋ. ι. το) φι/σικω σννεττλακί] το ψνχι-

κόν. Α. ι. τω ψι/χικω συνεπλακη το (βι/σικο'ν. Α. 2. 3·

ΝβΐυΓβΙϊ αηΐιηαΐβ υοη]υηοΐηιιι βΓΐ. ναΐΐ. 8υρΓβ ρ. 117·

Γβ εβ^επι ά'ϊχϊί: ό δημιουξ^ος συνέπλεζε τοις ψυσιχοΊς

τχ ψυχικά. Μοχ «ΙεεΓΐ ρΓοχΐπιοιη '(«■$■ Α. 2. »

φυσικοί! και αεί] και Βοείΐ. Α. 2. 3·

ϊΐΓίλ/ΐΓΐ)] επιλείπη. Ό. ι. Α. 3· ϋθΗααΐ. Οοπ. Μοχ, ω'ί

οΰόεν των άλλων. Μ. I.

»υν»#ντες] ]οΐα Γ3Γυτα άβΙβΙΠΓΠ. Ό. ι. Μοχ (ίβεΓΐ ε?ν«(.

Μ. ι. Ει, χςεΐχ ει εχ οογγ. γεο. ε/. Ο. ι. Ι,οςο ό'θεν3

νβΐΐα νϊίΙεΙυΓ 1ε§ϊΓίβ, ο'.

χςείχ μέν διττή] χξείχν μεν διττή. Ό. χ. Μοχ ΙοΰΟ θ^εψιςι

ΥαΙΜ Γβάίΐϊάίΐ , Ηβίαίαίίο , ϊ. β. τε^ψις.
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φυλακή Τε της έμφυτου &ερμασίας , και &ρέψις τοΐ> ψυ

χικού πνεύματος . αλλ' ή μεν φυλακή της κχτχ φύσιν ·9"6ρ-

μότητος §ιχ τβ της ε'ιςπνοης και της εκπνοής συνίστχτ-χι'

της μεν ειςπνοης ψυχούσης και μετρίως άνχρριπιζοΰσης το

$ερμόν ' της οέ εκπνοής το λιγ/υωσες της κακίας έχχ^εού-

βης. η $ρέψις του ψυχικού πνεύματος σιχ μόνης της

αναπνοής, έλκεται ·ναρ τις ά,έρος μοίρα κχτά τάς οιαστο-

λας της κχροίχς^εϊς αυτήν, ούνχμις δε , ή •ψυχική- χυτή

•γαρ εστίν ή κινούσα τα ορφανά της αναπνοής δια των μυών,

ϊίθ τρωτον τον θώρακα . τούτω δέ συγκινείται ο πνευμων

και α'ι τραχπαι άρτηρίχι, μέρος ούσχι του πνευμονος. της

γαρ τραχείας αρτηρίας το μεν χονδρωδες της φωνής εστίν

όργανον ' οί 02 ύμενώδείς χύτης δεσμοί της χνχπνοής ' το δέ

έζ αμφοτέρων τούτων , χύτη ή αρτηρία , φωνητικον τε αμχ

αχί χνχπνευατικον όργανον, εστίν ούν ο πνευμων, πλέ^μχ

συγχείμενον εκ τεσσάρων , εκ τε της τραχείας άρτ^ρ/ας , κχι

της λείας , και φλεβός , και της άψρωαους σαρκός αυτοί»

του πνεύμονας, ήτις σαρξ άνχ-ληροΐ, δίκην ατοιβής, τχζ

νΑΚ, 1Ε0Τ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

διά τε της ειςπνοης] της β]>βΓΐ. Α.». αναπνοής, Ιοοο ΐ'ιςπνοης.

. Α. 3.

ο<α μονής της κναπνοης"] ΓβρβΙβ, συνίσταται. Οοηο Βααϊΐ',

μοίρα] μο7ρα. Ό. χ, Μοχ, κατά* της διαστολής. Α. 2.

δύναμις δέ ή ψυχ,ιχή] δυνάμει δε ψυχική. Α. I. δύναμις δε η

ψχχ*ί· Βΐά α τβο. δυνάμει δε ψυχική. Α. ϊ. νβΐΐβ : Αέ'ΓΪί

εηίιτι ρ3Γ« <\α&Βά»να ρβΓ οοιάϊϊ οϋεΐυοίϊοηθί 3<1 ΐρΓαπι

ΰΟΓ 311Γ3ΗΪ111Γ αηιιπαΐϊ ρο(«η(ία. νυ]§3ΐιιιη Ιϊβπε ΙΐίΙιβί.

ΡβιιΙΙο 3ηίβ τρία αίτια αναπνοής ηο13νβΓ3ί, χξε»'χν , έννα-

μιν., όργανα, ϋβ χρεία Ιιβοιβηιυ εΐϊχη. Νυηο ϊηοϊρίΐ €ΐβ

δυνάμει. Εγ^ο έιίναμις £έ ΓβΓβΓΠΐΓ ηΗ Γπρεπιΐδ χρει'α μεν.

Οβιβπιπι ΓβοΙβ ε(Ϊ3ΐα ΓβΐίηρΙϋΓ ψυχική. Νβο βηϊπι ϊρϋ

ψνχ;) βΓι δύναμις. Εχ ψυχ'κ;] νβι ο ιηοχ ΐη νοεαΒαΙο χυτή

ϊηΐβΙΙϊ^ίΐιΐΓ η ψυχή.

συγκινείται] σιΐγκειται. Ο. ι.

τα 5έ ε£] το εξ. Ό. I. Α. χ. Μ. I. Οοη.

αυτή ή αρτηρία] αυτή ή αρτηρία, ϋ. χ, Α. I.

εκ τεσσα'ρων] εκ δύο. Α. 3·

και φλεβός] και της φλεβός. Α. 2. και Β&βΓί. Α. 3·
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μεΤαξυ χοίαχς του πλέγματος , των τβ ίύο άατηοιων κχι της

φλεβός, ωςτε τούτων ε8§αν χϋτην και δεσμον γενέσθαι,

νυμπέσσει §ε η σ«ρ£ του πνεύμονος φυσικώς το πνεύμα,

χα&άπεο το ηπαο τον εα της κοιλίας χυμόν ' χαι 8ιά τούτο ,

ωςπεο το ηπα§ άαοοις τοις λοβοΐς εαυτού πεοιέχει την γα-

ατέοχ, $εομχσίας 8εομένην' ουτω αα'ι ο πνεύμων μέσην πε

ριλαμβάνει την χαοδίαν , δεομένην της εα της αναπνοή; πεοι-

ψυξεως. συνάπτεται §έ τη τοχχεία, άοτηξί» χατά το συν-

ΤΑί. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

τον πλέγματος] βηΐεα του πνεύματος αιιΐ πνεύμονας. 8β(1

β ρπιτΐ3 πιβηιι, ιιΐ νίιίεΐιιι- , οοπ-εείυηι. Ό. I. Εοοο

στοιβη ΓοΗΙιϊιιιγ εΐΓ3ΐη στο/βη αραά ββίβηιιιη ίη (ϊΙοΓΠδ

βι βρικί ΗβΓγοΗ. ΕΓι Εΐιΐβιη ^βηιιβ Ιιβι·1>3β, ςιΐ3 αΐιιηίαι·

αά ρΐεοΐεηάοβ οοΛεϊ. Ηοο Ιοοο ΓΒΐΙάϊ' ροΐείι νϊηοαίαπι

Γβυ βππΗΓηεηΐυιπ , ίά εΓι, σύνδεσμος, Γοα, οι ιηοχ Ηη.-.

1)βΙ, δεσμός εΐ εδξχ, ϊ(1 εΓι, ίδςχίωμχ, στηςυγμα. Ιπ(ίβ

βΓΐ στόφας βι στοιβχζειν , ρτο ερο άϊεϊΐιΐΓ ε1)3ΐη στιβχς

βι στίβχζΐΐν. Χοπο Γβάάϊιϋϊ, /(αραε. \/α\\α ΙοΙυιη 1ο-

οιιιη οοΓΓϋρϊΐ Ϊ13: (^οββ Γβηβ ριιίρα οοηάιιοίίοηί! ίηίετ-

€θΐηρίίοαΐίοηίϊ 1οο3 Ιηηαπιαι βΠβπβπιτη ει νεηΗε ιηοάε-

ναίϊοηετη ΓυρρΙεΕ. ιοοο κ'ναπλι^οΐ — ατοιβης Ιιαββΐ,

«νκτΓλ/]^^ ϊ'/ΐ) — γ,ύβης. Μ. ι.

τοις μεταξϋ χωςχς του πλέγματος ] Οοππεχΐοηεχ Γπε(3ΐ36 γο

§Ίοηί$. Οοηο. Εγ§ο , τ?ς — τα πλέγματα.

αςτε τούτων 'έδξχν αιίτ>}ν] ως, Ιοοο ωςτε. Α. I. αντ^ν οππί-

ΟΙ εΓ εδξχν εχΗϊίιεί Γρίηΐιι Ιεηϊ. Ό. ι. Μοχ ϊάβσι συμ

πέσει, Ιοοο σνμπέσσει, αο εΐείηείβ 1>Ϊ8 ^πα^ ει βχ εοι--

τεοι. ?7Γκ^. Μ. ι. Ιιίϊ 3πΐε ηπας οπαίΐΐίΐ τβ'. ΑυΥ>«ν, ροΓι

ίδξκν, βΐιβίι βίίβιη ίηΑ. 3· ^ηοοηαίί. Οοη. Υβΐΐ. Ιάεω

ΓαρΓ3 ιΐίοίοιη ρ. III.

λοβοΐς ίχυτοϋ πεςιέχει] λωβο'ς ου . . . τοϋ πεξίέχει. δίο.

Α. I. λοβοΐς αΰτοϋ πεςιέχει. Α. 2. λα8ο?ς (Γριΐ β ρι-ϊιηα

ιηβηυ οοιτ. λω.) χύτοΖ (βάάΊΐο 3 Γβο. ε· ϊά εΓι, εαντον)

πεξίίχει. δβςΐ 3 ρηαιο ρυηοιίβ ηοίαΐαΐΏ εΓαΙ ε. ιιΐ εΓΓβί

πεξίχεί, Γβοιιη(1ιΐ8 νβΓΟ ϊιεηίΓη ϊηΓεηαϊι ε. Ώ. ι. δοιη-

χηίβ ΓαΪ8 βοηι — οοηιϊηβΐ. ϋοπο. ναΐΐβ 1εε;ΐι ρετ ω.

Εγ§ο τίίΐϊοαίβ τείΐάίάϊι: ρΓθΗϊ§3ΐϊοηϋΐϋ5 ει ρεΓάϊιϊοηί·

Ιιυ$.

πες>λχμβχνΐΐ ] πχςχλχμβχνΐΐ. Μ. ι.

της ε'κ της κ'ναπνο^] τψΛ Ιοοο ρποπ$ ιης- Τ). 1· Μοχ κα

ταψύξεως. Α. 3·
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εχες β /3ρο'7%ώ'> συγκείμενος εκ μεγάλων τριών χόνδρων

τούτω 5ε ό φαρυ£ " είτα το στο'^α και ή ρ/ς . δι' αμφοτέρων

7«ρ ελκο^εν έξωθεν τον αέρα ■ χωρεΓ δέ εντεύθεν δια του

^'θ,αοειδους η (τπθ77'θ«'5ους ο'στου, 07Γερ κατετρ>;·$>ι , ινα έν

ταΓς υ7Γερ/3ολ«Γς , ταΓς κατα ποιότητα, του αέρος **>;δεν ό

ε'γκε'φαλος βλχπτητχι , «-9-ρόου του «-νεύματος ίμπίπτοντος

εις χΰτον . συνεχρ>;Ό-ατο δέ και ε'νταυ-9-α τ>) ρ'ινι ττρος τε Την

ΜΙ αναπνοών και τν,ν οσφρ^σιν ό δημιουργός , ως τη γλωττκ πξος

τε την φωνην και την 7ε^σ'''' κα' τ>!ν διαμασ^α-ιν . τα μεν ουι/

κυριώτατα μο'ρια ττρός τε τ^ν υ7ταρ|<ν οώτην και «ρος τα?

V Α Β.. 1ΕΟΤ, ΕΤ Α Ν 1 Μ Α Π V.

συνάπτεται ό*ε — χ,ο'νίρων] Οοηο : Οβίβπιιη ρβΓ βΓρβΓββ

3ΠβΓΪαβ οοηΐϊηηϊοΐβιη ϋΐ3ηο1ιΠ5 οοη]ιιη§ϊιιΐΓ βχ ιηβ^ηϊϊ

ιγΊΙιοχ 03ΠΪΙαμΊηϊ1)υ$.

τριών χονδ*ρων Ί τριών χονδρών. Α. 2. τριών χοντρών, Γιιρη-

ΓοΓΪρίΟ ό. 3 ρΠΓΠΟ. Ώ. I.

ό φκ'ξυξ] ό φαουγξ. Α. I. >ί φαρυγξ. ϋ. 1. β λάρυγξ. Οχ.

ΙηιεΙΠξε, συνάπτεται, τοϊτο >] φαρυγξι Α. 3· Οοηο

αεΙ(ϋ(: : οοριιΙαίαΓ.

τοϋ >]5μοειοοϋς] διό* Ομοειδούς. Ό. I. Μβί ίσδ-μοειδοΐίς.

Μ. ι. Α. 3· Ιιίβηι πιοχ: κατερηθΐ). ΡβΓ βνβροΓβηιιιη

ο« , ςιιοά ρβιΤθΓ3ΐιιιη είί. Οοηο. $ροη§ϊοΓυπι βΐ αά ά&

οο11*η(1ιιαι Ηρίππι. νβΐΐ. ΙΙηΓιιί Ερ1ιεΓιυ$ ρβ£. 50. εν ^

( μυχτηςι ) το >|θμοεισες ο'στεον ΰπο'κπται , «λε/σταις κεχξΐ)-

(χενον κατατρησεο-ιν. βΐ ρ. 20. τοί πυκνά τχύτης (τ^ς ρινός)

τρήματα >)3μοειοί5 καλείται. ΟβΙεπιιη , ιιϊΐιίο, ηοηηυΐΐί

ΙιαΗεηΐ: ΙσΖμοΐΐδής, 'ηα. (]αο(]ΐαε ΠΙιιί ναηαηΐ αραά ΡοΜα-

οβιτι 1ίΙ>. Π. ρ. 472· $· 204·

υπερ,δολαϊς] Ηϊο ίκΙιϋιΟοηο: Ιαιη ίτί§ί(1ϊ(:3ΐϊ$, ίααι οβίΐ.-

ϋ ϊ ι; 3 1 ϊ 8 . νβΙΙβ ηοη Ιιαϋεϋ.

·7Γ0ίθ'τ))τα ] πιότητχ. Ό. I.

α'θρο'ου τοϋ πνεύματος] πνεύμονας, Ιοοο πνεύματος. Ό. I.

προ'ς τε την αναπνοών] τε 3ΐιεΓΐ. Ό. I.

·»< τ?ϊ γλί·'ττί) ] δοΐαιη και Ηβΐιβΐ Α. 2. Διχμχσησκ; βϋ&ιη

Η α ο I > 1 1 σ Ιβί>ίΐιΐΓ.

τά μεν οΰν] Οοηο ϊηοϊρίί ΗΙιγϊ 4· 03ρ· 50. Κβρβίίι ΙΐΓβτί-

ίεΓ άί€ΐ3, ει 3ί1]ϊοίι ιιιϊΐίίβιβιη οΗο1βΓ3β, Γρίβηίί, Γβ-

ηυιη, βϋεηυιη, αιΐϊβ, οΠΊαιη, υη»αίαπι αίααβ οβρϊΐΐο-

Γ111Τ1.

θϋν κυριοτατα] οΰν 3 ηιβη. ΓβΟ. ϊηΓεΓίιαηι 3η1β κυριώτατα.

Ό. I. ούν καιριωτατα. Λ. I. 2. 3· ουν κυριοτίμο'τερα.

5ϊο>
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κναγκα/α? του βίου χρείας τχΤς ψυχίκαΓς συνδ/^τα/ ίυνα'-

μεσιν. ίί 5ε τ/ κα/' πχααλέλεπττχι , «κ των ί;5>) λεχθέντων

«υ'σύνοτττον «στα/ . ωςπτρ έε πάντων των γενομένων , τα μεν

5/ εαυτα γεγονε, τ* Κα' εχυτχ αχ! ί/' έτερα, τα δε,

V έτερα μόνον , τα δε κατα συμβεβηχος πχξυπέστη ' ούτω

χοίπι των μορίων του ζώου τψ χντην εΰρησεις χκοΧου&ίχν . τχ

μεν γαρ είοημένχ πάντα των τριών άρχων όργανα, των ί/ο/-

κουσων το ζωον , οΥ εαυτα γέγονε . ταύτα γαρ προηγουμένως

κα< κατα πρώτον λό^ον κατεα*κευ'αατα/ , α κα< κατ* φύσιν

κυρίως λε'γετα/, χχι έν τίϊ |Κ>}τρβί ί| αυτού του σπέρματος

V Α Κ. I. Ε 0 Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ο V.

Μ. I. καιριότερα ίη ιη3Γ£. ΑηΙ. Ορρονίκηϊ/βτηαι.

\&\\. Κύριος ρι-ορπβ ρΓΐιηιι: , ρΓΪιηαΓΪιΐ!: κα/ξίος, ορροΓ·

ίαηια. δβά ηβεο <1ηο Γαβρβ ρβπηαΙβηΙυΓ 30 ρΓο εοϋεηι

θίοιιηΙυΓ. Μοχ: ν·7Γ«ρ£ιν αντοϋ και 7Γ£ος. Α. 3·

#ννοι>(^))Ται 1 σννέιιίρτηται. ϋ. I. Α. 2. συνετίζεται. Μ. I.

σνν5<η'ξ>)ται. Α. 3· νβ!ΐ3 οίε οοηάίΐοΓβ ϋβο βοοβρίι. Εγ-

£ο Γβ(1(ΐυί[: νοίαίί (ηηοά ηοη βΓι ίη Θγ360ο) ει ϊπ

νίιββ ηεοβΓΓβποί υΓα$ αηϊηιαβ (ΙϊΓΐΓΐουϊι ροΐεπΐίί$. Νε-

ιπρΠπκ <1β Γβ ΙοςυϊΐϋΓ. Εγ§ο ρΓοΙιο σννδγξηται. Νβαι

ίικιςησκι ϊηΙβΓ αΥια ειίαιτι βΓι έιελ^εΐν, υΐ ΕΓοιίβηικ εχ-

ρϋο3ΐ ρ. 23· 5βηΓυ$ βΓΡο: αε ρΓ3εοϊρυί$ ρβπΐΐιι» οογ-

ροπ$ βΐ νΪΓΪΗυϊ 3ΠΪΓΠΪ Γιιηυ] εχροίίΐυπι βΓί. Συνληρΐ)-

ται ϊείβαι , φιοά σ!/ν£υ3κρί]3ωται. Σΐ/νίΊ>]§τ)]ται εή ΐ0η/αηεία

/««Γ.

*ί τ< και 7Γα£αλίλ£ΐ7Γται] και 3οβΓΐ. Α. I.

τα ο*ε ί«' εαυτά] Τα έ*ε και οΥ έαι/τά. Ό. I. Α. 1.2. ΡαιιΙΙο

ροΓί: τά έε και ίί έτερα μόνον. Α. 3·

3«αι έΊτι των μορίων] χάπι των μοξίων. Ό. ι. Α. 2. 3· 5ίο,

οπιϊΓΓο ρΓοχϊηιο του. Α. ι. Οοηΐίηιιο των ζώων βχηίββΐ

Α. 3·_

Των τριών άρχων] α'ρχάς ηυηο νϊ(3βΙιΐΓ «ϊΐϋβΓβ, ηιΐ35 ΓιιρΓ»

ρ. 115- δυνάμεις βρρείΐβνϊΐ, ηϊπιΪΓΐιιη ψν%»κ«ς3 φνσικας

ει ζωτίκα'ς. Εγ§ο ιηοχ πιεπιοΓβΙ ^ωτικ^ν δύνχ,μιν. Οοη-

ΪΪΟΪ νβΓΟ 81Ϊ3Π1 ροΠίΐ, των τ^ιών αρχικών έι/νκ'μτων. νβΐ-

ία: ^ι1^ε επΐπι ]αιη άϊο13 ΙΓΪΠ3 ρηηαρα/ία ηιαηύΓα βηϊ-

ιηβΐ 3(1ΐΜΪηϊΛΓ3ηΐΪ3 ρΓορίβτ Γβ ίαοΐβ Γοηΐ.

κ και κατά φΰσιν] αλλά κατά φύαιν. Α. 2.

μητξχ. — σ7τε^ματος] ("ΐ'^α τι;ν ΐ'χχξίσιν, καΐ γ/νεται κατά

ταϋτα τξοπον τινά κα» ΐζ αϋτοϋ τον οπε^ατος. Μ. ι. Ιάβηι

ροή ως οαιϊηϊΐ και'. Ργϊογ» ΙίΙα ραυίΐο ίηίεΓΪιΐί ΙββαηΐιΐΓ.

Κ 2
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λαμβάνει Την γένεση, ως χχί τα οΰτέχ. η δε ζχν&η χολ,η

χχί δϊ «αυτήν χχί δ/' άλλο . χχί γαρ κα/' ττρος ττεψ/ν συντελεί"

χχί χινεΐ τ\ν 'έχχρισιν , χχί γίνεται χχτχ τχντχ τρόπον τιναί

των $ρεπτιχων εν τι μίριον' ου μψ αλλχ χχι $ερμασί&ν

τ/να πχςέχει τω σωμχτι, κα-9-α'τΓεο η ζωτική δΰνχμις .

τούτων μεν οΖν ενεχχ δ/' έχυτήν δοκεΓ γεγονενα/' τω

χχ&χίοειν το χιμχ, δ/' άλλο πως δοκεΓ γεγονενα/ . χχι 6

σπλην δέ ου μιχρχ προς ττεψ/ν συμβχλλετχι. οζώδης γαρ

ων χχι στρυφνός την φΰσ/ν , χχι την εχχςισιν του ττερ/ττευο»*-

τος χυμού του μίλχνος εις την γαστέρα πξοχέων, στύφει

τε αυτήν χχι τόνοι χχι πςος τχς πέψεις δ/εγε/'ρε/. προς

19» τούτοις δέ κα/ καθα/ρε/ το ηπαξ. διο χχί αυτός δοχεΐπως

δ/α το α\μχ γεγονενα/. χχί οί νεφροί 8ε του τε αίματος

καθάρσ/β'ν είσι χχί της οξέζεως της κατά* την συνουσίχν

αίτιοι, αι γαρ φλέβες, ας έλέγομεν έμπίπτειν εις τους

ΤΑΪ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑίΤ.

λάμβανε» την γενεσιν] καταλαμβα'νει γενεσιν. Α. ι.

και γαρ ττ^ος πέψιν] και γαρ και 7τροΥ πεψιν. ϋ. I. Μοχ,

και κινείται τη'ν. ΙοΙοιπ. Μοχ: εν τι μορίων. Α. 3·

δια τοΰτο ττω; έοκεΐ] οΥ αλλο πως ίοκεϊ. ϋ. ι. Οΐι αΐϊαά

ΗιίηΐΙΟ ρΒΟΙΟ νϊάβΙΙΙΓ ρΓΟ0Γ63ΐ3. V811. 53Π»1)ϊπί5 0311-

Ϊά ϊααα βΙΤε νϊ^εΠίΓ. Οοπ. 5ϊο πιοχ βΛ ρ. I**·

ήπατος. Α. 3· ΐ*3 : Τ^ καθα/ρειν τό αίμα και έια τοϋτβ

ίοκεΐ πως.

ο'ξω'ίης] ζοφω'ίης. 5β<1 Γβο. πιβη. ΙϊΐΙβΓββ ο. ϊηίοι-ίρΠί /«.

β[ ϊη ΠΊ3ΐ£. γρ. και σομ<ρώ$ης και οξω'ίης. ϋ. χ. Σομψά-

έης εΐ σο,υ.φος ΗβΓνοΗϊαί ει ΕγοιΪ3πιι5 ρ. 44· οχρΗοοιΛ

χοίΖνος. Οοηο ΐβάάϊά'η : αιήώα βι Λ^ρΐϊοοί. ναΐΐα: αοϊ-

<1ΐ18 βΐ Π311ΙΓ3 308Γΐ)ϋ8.

και την εκκρισιν κ. τ. λ.] νβΐΐα : ε§ε βίοηβπι οΐι-οα ϊβηοηΐβπι

1ιυιτιθΓΪ$ ηϊβη ϊη νεηΐΓβπι ρΓοίιιηάεηϊ Λϊρ&ι ίρΓαιη αο

τω 06 κα5α/ρειν 3ΐ1 ο' ο-πλην] αΜαηί. Μ. I.

προχεων] χεων. Ο. χ.

ήτταρ] ητταρ ει α Γβο. ητταρ. Ό. χ. Μοχ, ίοκεΓπωί. Μβιη.

καθαρσιο'ν είσι] Ονιπι ιποχ 1β§3ΐιΐΓ αίτιοι, ποπ αίτιον, Ηΐο

ΟθΠ)ϊοϊ ροΠΊι κα^α'ρσιοι. Μ. I. ΙιβοβΙ κα^αρο'ν.

«ί λέγομεν] ας ελίγομεν. Α. ί. 3. ΚβΟΙβ. 1\βΓρΐοί[ βηϊιη

οβρ. 2 5· το5 γεννητικοί. <2«Λί Ηίοίιηια. Οοη. Υβ».
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ιϊιδύμους , δια των νεφρών διεζέρχονΐχι ' κακείθεν άρύΰντχι

δριμύτητα τινχ , την έρεΰι'ζονσχν την ορεζιν , ω;7τερ κχί τον

ανησμον η δριμύτης ύπο το δέρμχ γενομένη ποιεί", οσω δέ

των διδύμων η σχρζι άπχλωτέρχ του δέρματος έστι , τοσού-

τω πλέον ύπο της δριμύτητος δχκνομενοι , έμμχνη ιίοιουσι

της εκκρίσεως της γονής την έπι^υμίχν. τχυτχ μέν ούν κχί

τα τοιχυτχ τρόπον τινχ κχί δι έχντχ και δι χλ/.χ γέγονεν.

οί δε οίδένες και η σχρξ δι αλλα μόνον, οί μέν γαρ αδένες

οχημχ και στηρημχ των αγγείων είσίν , 'ίνχ μη διχρρ'αγί

μετέωρα φερομενχ έν τχΐς βιχίοις κινήσεσιν. η δε σχρζ

νκέπασμχ γέ·γονε των χλλων μορίων, ίνχ και βέρους χνα-

ψύχη το ζωον, νοτίχν εσω·&εν έκπέμποασχ , κχϊ χ,ειμωνος

την των πιλητων έρίων χύτοΐς πχρέχ/ι χρεΐχν. και το δέρ

μα δέ σκέπασμα, *νε'γονε κχί της οίπαλης σχρκός και των

άλλων πάντων των εντοσθίων" εστι δέ τ;;ν φιίσ/ν σαρξ,

ύπό τβ του περιέχοντος και των προςομιλούντων σωμάτων

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΪΤ ΑΝΙΜΑίΤ. '

«ξύονται] κρςϋοντχι. Ό. χ. Μοχ τινχ αΙ>βΩ: Α. 3· βο ραιιΐΐο

ροίΐ εή "γινομένη,

τοσούτω πλέον] τοσοΐ/το πλέον. Α. 2.

ώ'ίενεί] άξενες Ιπο βι πιοχ. Ό. χ. Α. I. δβ(1 Α. 2. νιιΐβα-

ιαητι. ΡοΓΐ σοίξζ α.άά\ΐ *χ(· Μ. ι.

β^γγϊ/*ιν'] δϊΰ. 8αρΓ3 βΐϊςυοπβδ εχΐιϊοιιίι αγκε'ον. Ό. I.

(.ιετίωςα φερόμενα] φαινόμενα ϊη ιηαι-ρ. Αηι. Ιια ίη ΙεχΠί.

Μ. I. Μοχ, βιαίχις. Α. 2. 3· ΜεΤί'ωξα φερόμενα αοΓαηΐ.

Οοη.

γεγον* σκέπασμα.] σχέπχσμχ γεγονε. ϋ. ι. Α. 1.2-3· Μοχ,

α'ναψιίχει. ϋ. χ. Μοχ Άέξονς βηεΓί. Οοη.

ν0Τι«ν]'8ϊθ 6Χ Γ3ΓϋΓ3 3 ρνϊΐηΟ. Αηΐ63 , ΟΤΙ αν. Ό. 1. \]ί

τηαίιιΗηαιη εχουΐϊβϊ ΙιιιιηϊόϋΐβΙβιη. 8υϊ(1α8 : νοτ»α·

ή ύ','ξχσίχ. Ιηΐε11ϊ§ϊΐ /αάοΓειη. Ιη Α. 3· νοοβουΙΟίΠ

ιιβ(3ΐΐυ$ νοτιΏα. Α<3αϋΐ; Βΐηεηι έ'ίωθεν, Ιοοο εσωθεν.

πιλητων έςίων «.ντο'ς πχξέχη χ^είαν] χύτοΊς οητίΐπί Α. 2.

πηλιτων έξίων αύταϊς πχζέχΐΐ χξίεϊαν. Ό. Χ. 7Γΐ]λίτων ΙιαίοεΕ

βίϊβιη Α. 3· ΝοΒΐ!, Ιοοο αότοϊς. Οοη.

ϊ'νέ'οθεν · εστί 5ε] εντοσθίων εστί δέ. Ό. χ. Α. 2. 3· *ν"

τοσθεν εστί δε. Α. ι. νί/εεηίιη. ΝβΆ. Μοχ η> 3ηιβ

σκξζ, 3ΐ)βΙί:. Μ. ι. Α. I. ϊ. 3· ϋ· ι. Κβ^β. 5ει-ηιο βη'ιιη

βή ττεξί δέξμχτος, ηηοά εΓιοίΐυΓ εΠε, σχςζ τυλωΒεϋσχ.

περιέχοντος των] ττε^ιεχοντος και των. ϋ, χ, Α. I. 2. 3· ν·11.

. 1\ 3 Κβεΐβ



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

τυλω&εΐσχ . τα δέ άττα, στήριγμα του Κοντός σώματος

έστι, κχι μάλιστα η ςάχις, ην ααι τρόπιν του ζωου φχσιν

εινχι . ο'ι Όνυχες δε , και αοινη μεν πχσι τοις εχουσι τταρε-

χοντχι χςείχν , την του κνη$εσ$χι , και ίδών δέ πχρχ ταυ-

ΐ2ί την χλλην αλλω. πολλοίς μ*ν γχρ των ζωών χμυντηριον

ίδό&ησαν, ώς τοις γχμφωνυ^ι' και ε'ισιν ωςπερ όργανον του

■Ονμιαου, πολλοίς 8ε άμυντήριον τε χμχ και στήριγμα της

βάσεως, ως τοις 'ίπποις αχι πχντ'ι μονωνυχι' κχι άν&ρω-

ποις δέ, ου μόνον προς το χνη$εσ§χι και διχφορεΐν την

δριμύτητα του δέρματος, χλλά αχι προς την των λεπτών

αντιΧηφιν ' τα γαρ πάνυ λεπτά δι χύτων έπχίρομεν ' αχι

τοις χκοοις δε των δάκτυλων όπισθεν αντιβαίνοντες, στηρι-

ζουσι την λαβην χύτων . αϊ δε τρίχες χχτά συμβεβηκός παρ·

κα- ' ;. " ■; - :. . .·. :

V Α Κ. 1ΕΟΤ. ΚΤ ΑΝΙΜΑΡν.

Κβσίβ ίιοο Γ)Πθί]ΐιβ. Το πίξιεχον βΓΐ 3βγ. Μ. Χ. θχΙιίΗβϊ:

•περιέχοντος χα! των πεςιεχομίνων καϊ των ποοςομίλουντων.

Α. 3. 3<3άίΐ και, βηΐβ των 7Γ£θςομιλ.

τταντό'ς σώματος] σώματος βΙιεΓί. Α. 3·

Τξόπην] τξάπον. Ό. ι. τξόττιν. Α. ι. 2. Οχ. Οοηυεκβοηβιη.

ναΙ\. ΡΙαιβΓοΗ. άβ ρΐβοίι. ρΗϋοΓορΙι. V, ιγ. άβ τβ Ιϊππίί

1ΐ3ΐ)βΙ, ως τξόττιν νεώς. (£ηοά Ιιϊο Νβιηββαχ 3ρΐίΓΓπηβ άβ

Γρϊη3 ^ογΠ <1ϊχ)ΐ;, ί(1 Ιιβίιβι ΡΗϊΙο ρ. 842· Α. <1β οοπίβ:

ίοκεΤ τοϋ ολον σώματος πξοπλάττεσ^χι η καοσ/α , Άεμελίου

Τξόπον η ως εν νηΐ τξόπεως, ην οικοδομείται τά άλλο

σώμα. Ρ)ατ3 Γνποηγιηα οοκιπίβΐ ΟΠτγΓοΓύ. Τ. III ρ. ι 39·

Α. ωςπέξ τινχ $ ε μ ε λ < ο V καϊ τςόπιν ασφαλί} και κ ο

ττ7οα βεβκίχν καϊ ακίνητον, Μοχ, και κοινών μέν3 βΐ

ρβυΐΐο ροΛ, αλλ);ν άλλοις. Α. 2. ττασι μεν κοινή. Α. 3.

καμψο'ννξ» ] γαμψώνυϋι. Ό·1· γαμψο'ννξί. Λ. 3· χαμψώνυξ*.

Α. 2. γαμψώνυ£ 1ΐ3.ΐ3β6 5ορ1ιοο1β8 ίη ΟεάΊρο Τ^Γ3ηηο

ρ. Ι99· 0'°§· Ι-βεΓί. ρ. 3Χ5· 61 3''ϊ· ^Γ0 εο^επι Ιιά\)βΙ

γαμψωνυχος ΑγϊΓιοΙ. Η. Α. II, 12. VIII, 12. ΕαΓοίΗ. αά

Ηοιη. ρ. 1928· ηοη 3 κα'μτττω, Γοά α γναμιττω άβΓΪνβΙ.

Καμψ<7Τους χαιηβη βΓε βριιύ ΑεΓοΙιγΙ. ρβ§. 192.

κ'μυντ^ιο'ν τε αμα] αμα 3Ε)βΓ[. Α. I. Μοχ, στήξίγμχ χμχ

της βάσεως, ϊάβαΐ.

μονο'νυχι] μονωνυχι. Ό. Ι· Α. I. 3· ω· * Πίβη. ΓβΟ. Α. 2.

Μοχ οε, ροή ανθοωττοις, 3<3<]υηΙ Ό» 1. Α. ι. 3· Όείπ-

ιΐβ: λαφο^εΐν 7Τξΐος τ>]ν, Α. 3· Ρβαΐΐο ροΓι, χαπνο^στά-

των. ϋ. ι.
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νκίβτησχν . των γχο άτμων των καττνωίεστοίτων , τ&Ρ

άναπεμττομένων εκ του σωμχτος , ττ^/ν τ/ν« λχμβχνονΤων,

κατ* συμβιβηκός συνίστανται, οϋοέ ταϋτχς 5έ τταντοίττα-

σ/ν αχρήστους έποίησεν ό δημιουργός ' αλλ», κχίτοι κατα

αυμβεβηκος γενομένης, ίϊς σχέπην τβ και κάλλος ουντελείν

τοΓ? ζωο/ς τταρεσκευασε ' σκεπών |«εν, «/£/ κα/' ιτοοβχτοις,

αοσμον , τοΓ; ανθρω'ττο/ς * τίσ/' ίε £ωο/ς , κοσμον τε χμ*

χχί σκέτης, α»; τω λεόντι.

ΚΕΦ. ΚΘ'.

ΠΕΡΙ ΕΚΟΤ2ΙΟΤ ΚΑΙ ΑΚΟΤΒΟΤ.

Ε^τεώ)} πΌλλοόκ/ς εμνημονεΰσχμεν εκουσίου χχι ακουσίου*

ανάγκη κχι ττερ< τούτων διχλχβειν, ΐνχ της ακριβούς αυτών

γνώσεως μη $ιχα(ρχϊλώμε$α . ίεΓ 5έ τον μέλλοντα πεοι

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΌν.

τάίν γάξ ατμών] £ε3 Ιοοο γας- Μ. ι. Ρβιιΐΐο ροίι: ίε τ«λ<ν

■ποίντΆΐτα-σιν. Α. 3·

και τοι κατά1 σνμβεβ/ΐκο^ ] κατά βοβΓί. Α. ϊ.

τισϊ $ωοις] τάσι σε ζώοι$. Λ. ι. ΗοπήηίΙ)ΐι$ νβΓΟ, «ϊ

οηηοηχ αηίπιαίΐΐιυκ , οπιβιηεηΐυΓη. οι~η3πιεηΐυαι αα-

ϊβπι ραπίβΓ ει ηιιιηϊιηεηΐιιιη , ΓιοιιΙ Ιβοηϊ. ν^Π. Μοχ

&μχ οππιιϊι Α. ϊ. Οβίηιΐβ, αί 1βοηίΙ>ϋ5. Οοπ.

Οαρ. ι<). Ιπ(Ιβχ: πεςι τον εκουσίου. ν.η. Ό. ι. Ιικίεχ Ίάβτη,

(\\ι'ι ϊπ εεΐϊΐο. ηβπι χη. ρΓΟΓΓιΐϋ οιτπ Γι ι. Εγ§ο ]ιίο ΙιαΙιβΐ

κ!}. Α. ι. ΙηόΙβχ ϊοίειη 3 ρΐΊΐηβ «ι αηπ, 3 Γβουηο'β κ9·.

Α. 2. Λο'γος, Ιοοο κεφ. Ηβΐιοί Μ. ι. Ρΐβπβ οοπνβηϊΐ ουιη

βά'ιΐο Α. 3. ϋβ ιιΙίΓοηβο ει ίηνϊΐο. οβρ. 2$. νβΐΐ. Οοηο

ίηοϊρΐΐ 1ΊΙ)ΓΪ 5· 03ρ· 1· νοΙιιηΐβΓΪο βΐ ϊηνοΐυηιβηο.

Όβ (Ιβίΐηϊιϊοπβ αοί\ι$ Ιιυιηβηί, ϊη ηαο οοηΠΓιίΐ νο1υηΐ3-

τϊυπι, ει ϊηείϊοϋχ ει Γι^ηϊχ νοΐαηίατίί ει ίηνοΙυιιΐβΓίϊ. Οβ

ϊηνοΐϋηίβηο νϊοΐεηΐο, ει 3η εχουίβι.

εττειοΊ] πολλάκις] επειδή αε πολλάκις. Α. Χ. Μοχ, ακουσίου

και Ικουσ/ον. Α. 3· βΐ , άναγκαϊον και 7τεο1 τούτων. Α. ι.

Ρβυΐΐο ροΓι ί(3επι , σφαλλωμε^α. Διασφάλλεσθαι' τίνος

εΓι εΐΐΒΐη 3ριι<1 ΑβΓοΙιίηειιι οΓΒΙοΓειη ρ. 33· 66. ει αρικί

ΗεΓ3ο1ϊ(1ειιι Ροηήοαηι ρ. 455· ε^'1· 6»Ιβϊ, το5 λογισμοί/

διασφαλλονται.

Κ4
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άχαχτίον κα/ εαουσίου λεγε/ν, ττρότερυν ίκ$ίσ$χι χχνόνχς

τ/ν*ς χχΐ 'ρωμονχς, δ/' ων γωοιμον εστχι, είτε εκουσ/ον,

ε'/'τε χ/.ούσιόν έστι το γινόμενον. «"πε/ το/'νυν παν ίχουσιον

>*♦ εν παχζιι τινί έστι, και το νομιζόμενον δε ακοΰσ/ον αχ! «ιΐτο

έν ποχξει έστί' δε/χθ·);σετα/ τούτο μετ ού πολύ ' τίνες 5έ

κα< το όντως άκούαιον, ού μόνον έν τω πασχε/ν, αλλοί* κ,α/

έν τω πρα'ττε/ν τ/θ-εντα/ ' όοιστέον προ των άλλων, τ·/

έστι πςχ^ις. πρας/'ς έστιν ενέργε/α λογική. ταΓ; δέ πρα-

£εσ/ν 'επχινος η λί/όγος επετα/ ' κα/' α/' ^αεν αυτών |θε-&' ηοο-

νης, α/' δε ^ετα λ»5Π}? πρα'τ τοντα/ ' κα/ χι μεν β /σ/ν «φέ

τα/ τω πράττοντ/, α/' δέ ψευκτα/'" κα/ των α/ρετων α»

|«έν άε/ α/ρετα/', α/' δε κατα' τ/να χρο'νον* ομοίως δε κ*/

των φευκτων. κα/ παλ/ν, α/' («εν των πράξεων ελεούνται

κα/' συ')'7νω«>)? αξιουνται, χ! δέ μισούνται κα/' κολαζΌντα/.

εστωσαν ουν γνώμονες τον μεν εκουσίου, το πάντως επχ- ■

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟν.

ακουσίου και εκούσιοι* ] εκουσίου και χχουσίαυ. Α. 3·

κανο'νας τινας και γνώμονας] κανο'νας βχ ΓαΓιΐΓΒ. 3Πΐβ3 ΟΓ6-

άο, και μο'νας. Ει γναίμας, Ιοοο γνώμονας, ϋ. I. Οο^ηί-

ΐίοηβΙ. νβΐΐ. Ι,οοο εκθβσ^αι — γνώμονας ΙιηΙιβΙ , ε'κθε-

άσθαι — γνω'μας. ΙηβρΕβ ! Μ. I. Μοχ ρ. 1 14· ΓβρβίΐΐΟΓ

γνώμονες.

Ιπεϊ τοιννν παν] ε'πει τοίνυν ^στι παν. Α. 3· V· ί°· Ρ88·

191. Β.

Τίν/εστι] τ<νι έ'σται. Α. 2. Μοχ η1> καϊ το νομι^'μενον α.ά

πρα'ξκ εστ< οιηΐΐΐίΐ Α. 3·

ίε/χ^'σεται ό*ε] οέ 3ηβΓ|\ I). I. Α. I. 2,

οριστεον π§ο ] ο'ριστεον ούν προ'. ϋ. ι.

Ταϊς <5έ πρα'ζεσιν] 5έ β.]ιείΊ. Α. 2.

Κείται τω πράττοντ/] τω πραττοντι α 1 ; ε Γί . Α. I. Α\> τω

πρα'ττοντι αά ρτοχί/ηοιη αίρεται οπιΐΐΐϊΐ ν»!]. Μοχ, ««

καϊ φευκταϊ τω π^α'ττοντι. και των «ρετων (Πο.) αί μεν.

Α. ι. ΙηΐβΓ των οι αιρετών αΥιψήά ΓαΓιΐΓ» ςίβΐ Βίαιη. ΡοΠβ

μέν. Ό. χ.

Κι μεν των 7Γξαξεων] των πξα'ξεων αί μεν. Α. 3·

ίλιαϋντχι και συγ^νωμ>)ς αξιοϊνται] αί, Ιοοο κα/, ϋ. χ, Α. 2.

β}υ$ Ιοοο οιϊ&ε. Μ. I. α< οε. Α. 3· Μα« ααίβτη. ϋοη.

ιοοο καί οτ/γγ. α'?. νβΐΐα Ιιαίιεί : α/<αβ ι;ργο ίηυίάϊαιη /α·

οϊιιηί. και σνγγ, «ξ. οιηϊΐΐϊΐ; Α. ι. Μοχ, πάντως «κα-

λον^εΓν. ϋ. χ.
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κολουθίίν επχινον η ψόγον , και το |Κδ-&' ηδονής ποχτΤεσ&χι,

κα< το αίρετας είναι τας πράξεις τοΓς πράττουσιν η άβι, η

τότε οτε πράττονται. του δι* ακουσίου γνώμονες, το συγ

γνώμης η ελέους άζιουσ&αι , και το μετα λύπης, πράττεσ§αι,

ναι το μη είναι χίρετάς. τούτων ουτω διορισθέντων, λέγω»

μεν πρότεοον περί του ακουσίου.

ΚΕΦ. Λ'.

ΠΕΡΙ ΑΚΟΤΣΙΟΤ.

ΤΓοϊί ακουσίου το μεν , κχτα βίαν , το δέ , δι' αγνοιάν έατι .

των τοίνυν κχτα βίχν ακουσίων η ποιητική άρχη εζω$έν

έστι. άλλο ^άρ τι της βίας χ'ίτιόν ίστι και ού% ημείς,

ΰρος τοίνυν του κατχ βίχν ακουσίου έστιν, ου η άρχη έξω

θεν, μηδέν συμβαλλομένου κατ οίκείχν οομην του βιχσ&έν-

τος. άξ%η δέ είρηται ενταύθα, η ποιητική αιτία, ζητείται

ίέ, εί και ταυτχ ακούσια εστίν, οίον αϊ άπο&ολαι των φορ

τίων, ας ποιούνται οι νχυτχι χειμωνι περιπεσόντες , η οτχν

τις χ'ισχρον πράγμα κχτχδέζητχι πχθεΐν η πρχζαι, υπέρ

του σωσαι φίλους η πατρίδα, έοίκχσι δέ μάλλον είναι έκού-

V Α κ. ι Ε ε Τ. Ε Τ ΑΝΙΜΑυν.

5} το'τε οταν] $ το'τε οτε. Ό. I. 3· δϊο , βΐ τηοχ' ττςαττονται.

ίο. I. 1. η οτϊ. Α. I. 2. η το'τε ό'ταν οΊοξίστως πξάττωσιν.

Μ. ι. Μοχ, συγγνώμες >} ελέους αξιοΰσθαι. ϋ. I. Α. 1.3.

Οοη. γνώμονες και το συγγνώμες η ελέους α'£ιοϋσ9·αι. Α. 3·

λέγωμεν τΐξωτον περί ακουσίου] λεγωμεν 7Γ£ο'τεξον πεςι τοϋ

κ'κουσι'ου. Α. ι. δϊο, ΐαά λέγομεν. Α. 2. Ό. I. λέγουν

ττξωτον περί τοϋ α'κουσ/ου. Α. 3.

Οδρ. 3ο. Ιηείβχ ίάβιη. Α. ι. 3· » ιηαπ. τεα Α. ι. πεςϊ τοϋ

α'κουσ/ου. κϊ. Ό. I. Λο'γος, ]οοο κεφ. Μ. I. Όβ ίηνήο,

οβρ. 29. ναΐΐ. ΟοηίβΓ ίο. ρ. Ι91·!)·

το' σε κατ' αγνοιαν] δι'3 Ιοοο κατ'. ΰ. ι. Α. I. 3·

κλλο γα'ο τ( τνϊς βιας] τι βββΓί. Α. 2.

ϊξωϊεν μ^ίν] αηΐβ μ^δεν ηΓιΐΓβ Γαίιΐβΐιπη έστι. Ό. I. Εξω,

Ιοοο ε£ω$εν. Α. 3·

καταόεξ^ται] ^ϊ^ηιιιη 3γ1)ΪΙγ31ιιι·. Οοπ.

(χαλλον είναι ίκοΰσ:οι] Ιιηιηο ροΐίιιε εκούσια, (^ϋϊβΓβΙοΐιΐΓ

βηΐιη , ε< ταύτα α'κοΰσια ; ΟοηΓβΓ ίο. ρ. 192. Ο. νοίαη-*

ίαήί. ΰοη. νΐίΓοηεί. \α\\<

Κ 5



ΝΕΜΕΣΙΟΤ

οίοι. ίι* τούτο γαρ πςόςχειτχι τω ορω, το /ι/>)5ίν σ*υ(<*—

βαλλομένου κατ" ο'ικείχν ο'ρ,Μ>)ν τοϋ βιχσ&έντος . ίπι γοίρ

τοις τοιοΰτοις έχοντες αυτοί δι' έχυτων κινουσι τα όργαν/κ^

μόξΐΧ) και βΰτω ρίπτουν/ν εις την -θάλασσαν τα φορτ/ίβ.

ομοίως δέ και οι α/σχρον »} δίΐνόν τι υπομένοντες 5ιά μείζον

καλόν, ώς Ζήνων, 6 άττοφαγων έχυτου την γλωτταν κ«/

*7Γ05Γτυ'σαί Δισνυσιω τω τυραννώ , υττίρ του μηάόλως αυτά»

ίζειπεΐν τα άττο'ρ'ρ^τα 1 ομοίως 5ί και Άνχζαοχρς ό φιλό

σοφος ύπομείνχς 7ττ/σσίσ·&αι υ'ττο Νικοκρεοντος του τύραννοι»

υ'τέρ του μη ποοδοΰνχι τους (ρίλους. κα-δο'λου ουν, οταν >ι

νΑΚ. ΙΕΰΤ. ΒΤΑΝΙΜΑΟΤ.

τω ό'ρω το μηδέν] τοϊί3 ϊοοο το. ϋ. ι.

Ϊ7Γ» γαρ τοις τοιοι/τοις] επί γαρ τούτοις. Α. 3· Μοχ ]'<4βιη

3χλατταν τα φορτ/α.

ύμοίως και οι χ'ισχξ''ν τι κ. τ. λ.] ομοίως δ* και οί αίσχρον >)

οεινο'ν τι. Ο. ι. Α. ϊ. δϊο, ογπΪΓΓο Α. I.

μΐϊζαν καλόν] μείζων (βχ οογγ. Γι'.) καλο'ν. ΡοΙΥ καλόν 3(Μϊί:

ως ζήνων ο α'ττοφαγων εα.ντον την γλωτταν και αττοτττΰσας

ίιοννσίω τω τυρα'ννω ΰπίρ τοϋ μηδόλως αιϊτω έζπ7Γ£Ϊν τοί.

απόρρητα, ομοίως δε και α'να'ζαρχος κ. τ. λ. ϋ. ι. δϊο

«ΐίαιη 6Χ Μ55. €ο!ϊΗϊί, Γβ<1 ζένων, βί, ν7Γϊρ τοϋ μν)οενϊ «ιί-

τω κ. τ. λ. Οχ. ως ζήνων ό α'7Γθφαγων τι)ν ίαυτοϊ γλωτταν,

και ά·7Γ07Γτΰσας οιον-ι/σι'ω τω τι/ραννω, υπέρ τοΰ μ^έϊνϊ τρόπω

«υτο5 ί'έ-πττίίν τα α'ττόρρ^τα. ο'/.ιοι'αις και α'να'£αρχος. Α. 3·

ΟϋΓΠ Ό. I. ΟΟηΓβηΐΐΐ, Γβά ΐπ Κηβ: ομοίως καϊ α'ναζαρχος.

Α. ι. (ϋυτη Ό· ι. οοηΓβηΐίΐ, ίβά μηδενϊ τςόττω, Ιοοο μη-

έο'λως. Α. 2. ϋυτη Ό. ι. οοηΓβηΐίΐ επ,ππ Μ. ι. 5β<1

οιηΐιιίΐ 6, αηΐβ άττοφαγων βί ϊη Επβ αηΐβ κα/. ΟΙ>

ηια]ιΐ8 ιηαίιίΐη νϊΐαηάαιη , υΐ Ζβηο 61 ΓβΗηυβ. Οοη. Λία-

/«ί ίιοηφιιιη , ΓβΓν&Ο βΐίαιη η3ΓΓ3»οηβ ιΐβ Ζβηοηβ. ναΐΐ.

Ζβηοηϊϋ Γαοΐιιπι ιηβΓΠΟΓβΐ ΕαΓβΙι. ΡΓ3θραΓ. Εν3η§. γαξ>4

504· ϋ· Ρ1αΐ3Γο1ι. Τ. II. ρ. 505. Ό. ρ. 1051· 0· ϋίο£.

ί,Βϋΐΐ. ρ. 3 5 2· δεά ίΙ)ϊ ηοη ΟΊοηγίΐϋ5 ι^Γβππϋδ βρρεί-

ίαηιι-, νβηιιη Νβ3ΓθΗυϊ 3υΙ ϋϊοιηβΗοη. Όβ ΑηβχίΓ-

οΐιο νίά. Ρ1υΐ3ΓοΗ. Τ. II. ρ. 449· Ε. ϋϊο§. ί,αϋη. ρ. 364· 1

ητ/σσεσ^κι ] ιττ·/,σεσ$α.ι. Α. 3· ϊη Γ0ΐ3β Γηο^υπι ΐηΟΟΓνβΠ.

ναΙΙβ. Αο £ 1β§6ηΙ ΤξοχίζεσΖχι. Ηα']υ8 βχβΓηρΙυπι Π3Γ-

Γ31 ΡΗΪΙο ρ. Ι45· Β· φασϊ 7θΐ/ν τινα'ς τών σοφών τρο-'

χι^Ό^ενονς ΰττρρ τοϋ τα άρρητα /:ΐ)]νϊσαι , γλωτταν α'τοτρα.·

γο'ντας τιξν ίαυτων κ, τ. λ.

καθόλου ούν] ονν &1>εΓι. Α. 2. 1
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ί/οί φόιδον μειζόνων κακών ελιγτχί τις το ελαττον κακόν, $

5/' έλπίδα μείζονος χαλου καταοε'|>)τα/' τ/? το ελαττον κα

κόν , ο ουκ εστίν άλλως κατόρθωσα/ , ουκ «κβυσ/ον υπομένει

5τά-δ·βί ί ?Γρα£/ν ' ττο/εΓ γαρ κατα ϊτροα/ρεσ/ν κα/ κατ έκλο-

γ>;ν, κα/ τότε ε/σ/ν αιρετά/, οταν ττράττωντα/ , κα£' εαυ

τός ου'κ ούσα/ α/ρετα/. ε/σ/'ν οΰν μιχταί εξ ακουσίου κα*

έκουσίου' ακουσίου μεν* κα·8·' εαυτας, εκουσίου ίέ τοτε,

δ/α ττερ/στασ/ν . ανευ γαρ περ/στασεως ουίε/ς άν ελο/το

ταύτα 7Γρα£α/. δ>)λοΓ δέ κα/' 6 έπι ταίς το/αυτα/ς πραζεσι

•γενόμενος έπαινος >5 ψόγος, οτ/ εκούσια/ ε/σι'ν. «κουσ/ωι»

ΤΑΚ, ΙΕΟΤ. ΕΤΑΝΙΜΑϋν.

τιί ελαττον κακόν] το ββοΓί. Α. I. 2. Αο ελ^ται τ/$ Ιρ^ιιπ-

Ϊ11Γ 3 /Ήβη. ΓβΟ. ΪΠ Π13Π>. Α. 2. Ιη 1ΐ30 Ιοπηίΐΐβ ροηϊ βΐ

^ οπιίιιί ροιβΓι το. ( .

3} δι' ελπίδα. — ελαττον καλόν'] βοΓαηΙ. Α. I. 2. Υβΐΐ. ή οΥ

ελπίδα με/ζονος κακόν κατασεξίΐται' τις ελαττον κακόν. ϋ. ι,

Α· 3· καταδεξεται , Ιοοο καταέεξ>]ταί. Οχ. 1η ίϊηβ ΡΓΟ-

1>ο κακο'ν. δϊο βΐ Μ. ι. βι Οοη. ΡΓοχίπιυπι νβΓο ο ι-ε-

ίβΓΟ βά καλοϋ.

«λλως κατορθωο-αι] ς ίη άλλως 3 πίβη. Γβο. 3ε!(ϋΐιιιη. Ό. χ.

μάλλον άλλως κατοοθ. ει ιηοχ κ'χουσίου. Μ. I.

πςόίζιν 3 7Γα'5ος] πάϋος »} πςόίζιν. Α. 1.2.

κ*ι τότε είσϊν αίρεται] μεν, ροΓί ει'ο-ι, 3<3<1ίΐ Α. 3. ροΓί 1ΐ3βο

α ρηπιο 1β§ϊΐιΐΓ: (εί και ττρα'ττονται καθ' έκου'οΊον-, ουκ

οΰσαι αίρεται,) οταν πράττωνται κ. τ, λ. δεά1 ίηοΙυΓ.ι Π-

ηβ3 ιΐβίεΐ» Γιαηΐ 3 πΐ3η. τβο. αάά'ιία Ιιβο ηοΐ3 : α'ναγινωο-κί.

ται και οί/'τως· εϊ καϊ πράττονται καϊ τά έ£ί)ς, αχρι τοϋ,

έ'ταν ττράττωνται. Εγ§ο ίρΓε 63 , ^ααβ (Ιβίβνϊΐ , α^ηονΐϋ

Ό. I. αίρεται ΓβίβΓίΜΓ 3(1 πξοίζιις.

χχ& εαυτό1*; ου'κ κ. τ. λ. ] κα&' έαυτας εκουσίως ου'κ οϋσαι. Ό. I.

Α& οΰκ ούσαι αά μεν κα^' έαυτας αΙιΓιιηΕ. Α. 3·

ι-ζ εκουσ/ου κ. τ. λ.] έζ α'κουσιου και εκουσίου, α'κοΰσιον μεν

κα3' έτερον · έκονσιον οε το',τε 5ιά πΐξίστχσιν. Οοπιιη»
ίηΙβΓ τον ει τε οΓε λ ιηαη. νβο. Ό. Χ. Εχ ϊηνίΐο ιιΙίΓοηεο-

€]αβ. νΈΙΙ. Ποτέ μεν, Ιοοο το'τε. Α. 3·

•πεοιστάσεως 3(1 έκουσ/αι είσ/ν. ] αΙιΓαηΙ. Μ. I.

ττξάξαι. όΐ)λο7] 7Ταθε7ν. έϊ^λος. Ό. χ. ιταθεΤν βχΗϊΙϊβΙ εΐίαιη

Α. 3· Μοχ, γινόμενο; 'έπαυνος. Ό. χ,

έτι ίκοΰσιαι] 5ϊο, Γε<1 ΙίιίεΓββ τι ε άεϊηεβρδ 3 Γβο. άείβιαε.

Ό. χ. ΑΙ) ό'τι αά η ψο'γος 3ΐ)Γαηϋ. Α. 3·
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γαρ έργων οιίίβ/ς επχηος ψόγος 'εστχι. οιίκ εστί 5έ ρ'οί-

λον δ/ακρ<ναι, 7ΓθΓον α'/π πο/ου α/ρετέον. δεΓ <5'ε ώς ^7τ/

το ?τολίί ττρο' των α/ο-χρών χίζεΐαδαι τα λυπηρά, ως Σω-

σαννα κ«/ Ιωσήφ έποίησχν , ουκ χει μέντοι . Ώξίγένης γοϋν,

■26* δ/α το /Μ); πεςιπεσεΐν τ>} χϊσχύνη τ!) των Α/£/ό:των, «π-

■9υ'σας, το3 τταντος εξέπεσεν. οΰτως οιίκ «στ/ν εύκολος ί

των τοιούτων οΊχγ/&βις. 'έτι 5« κα/ τούτου χαλεττωτερο'ν

έστι, το εμμεϊνχι τοις δό£ασ/ν. ου γαρ ομοίως εκπλήσσει

τα 5ε»α ποοςδοκωμενζ κα/ έτΐχγόμενχ. άλλ' ενίΌτε κρ/ναν-

«ς έξιατάμε&χ τϊ;ς κρίσεως, «ν τοΓς 5ε/νοϊς γενόμενα, ως

ΤΑΚ. ΙΕίΤ. ΕΤ ΑΝ1ΗΛΟΤ·

Ουκ εστί (ίά&ον] ουκ ίστχι $έ ςχδιον. Α. ι. Γοίαπι ΐη·

ΓβΓίυπι α ιηαη. τβο. Ό. ι. Μοχ λακ^Τναί. 1<1βιη.

«ιί^ϊτον. ίεΐ] α/ξετεον. έεί. ϋ. ι. Α. I. 3· «'ξίτεον (δ'ιο.)

οιΐ. Μ. ι.

βίκ αεί με*ντοι] ονκ αεί μεμπτο/. Ο. ι. Α. Χ. 2. Μ. I. Νολ

ιιΐηιιε ΙαιηεηίαΙιιιηάί. νβΠ. ΡγοΙ>ο να]§3ΐϋΐτι. Νβηι αεϊ

ορροηϊΐιΐΓ τω, ως εττί το -πολύ. Νεηηβ ίά /βιηρβΓ. Οοη.

Τβπιεη Ηϊο αϋςιιΐκ ορροηβΓβ ροΓΓίι, Αίςιη ιαΓρίιυάϋηϊ

ΓβιηρβΓ ροΓιροηβηΛιπη εΓι άααιηιιαι , οαΐααηίαβ ει γπογϊ.

*ϊσχύν/} τη των] τν} βΙίβΓϊ. Ό. I. Ιοί εΓι , τί} ττκςχ των αΐθιο'-

ττων. Οή^εηεδ ϊη βαπι ηβοβΟϊιβίεηι αΐι Αείΐιϊορίΐιιΐί;

οοιηρυ]Γϋ5, υΐ αυΐ ΙίσίεΠηί ίθ<1βΓβΐ οοΓριιε, αυΐ ϊαΌ1Ϊ8

Ιΐιιΐ8 3(1ο1βΓβΐ, ροΓιβΗιιβ εΐε^ϊι. νϊ«1· Ερ'ιρΗαη. Τ. I.

ρ. $2 ς. Θ«!ε«ν αιιιεπι είΓε ίίιαι αάοΙβΓβ, Γαΐϊβ αΌοιιίί

6Γ3βνίιΐ8 3(1 Ηβΐΐοεί. έ'ξγ. 538· 1·000 0Γί§βηβ5 Οοηο 1ΐ3-

1>εΐ, Ηοηχοηίιΐ!. Μοχ αίθιοτη'ων. Α. 3·

£7Π$ι!σας] Βΰσχς. Α. ϊ. Ηε1ίθ<1θΓ. ρ. 87· το'' λιβανωτοΰ

λαβών εττέθυσα.

ετι δε και τοντοις χαλεττωΤΓξον «"στ/ τό εμμεΤναι] τούτον, Ιο-

οο τούτοις. Α. ι. 3. Ό. ι. δβά ϊη Ηοο έ'τ; βΓΐ εχ οογγ801.,
Ηπιεβ εΓ31 εστί. ΐάβπι Ριβίιεί, τον μΐ) εμμ.ε7νχι. ίση

χαΐ τοιίτων χαλεπώτε^ον το μι) έτημέϊνχι. Μ. I. ίστι ογπΪΙ-

ΐ)1 Α. 3· Τούτοις Ιοοαπι Ϊ13 ΗαΙ)εΓ8 ηεςοϊι. Οοιιιρ3Γ3-

ΐΐνιιβ ^επϊΐΐνιιηι ροΓίυΙαί. Α1ίυ(1 εΓι, -ηξος τούτοις. Οο-

ηο: ΑΓπρ]ϊυ8 βιιιεπι α Γι ϊ Γιο «ΙίΓβοΊΙϊυβ, ηοη ρβητιβηεΓε.

νβΐΐα ; (^ιιϊη ει ιηα^ί$ αηίαυιη βΓΐ, ϊη ορίηΐοηϊύιιβ ρβΓ-

ίϊΓίεΓε.

εξ/στα(.:εθ« ] εζίστασ^χι. Α. 3· Ιίΐβιη πιοχ, γ<νο'μϊνοι.
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έπί Τίνων συμβέβηκεν έν τω μαρτνρεΐν. την άρχην *^αζ

χαςτερήαχντες , 7τε£>/ το τέλος ενεέωκαν, εν τ? ττεφ» των

ρζαλεπων άπομχλχκισ&έντες . μηδεις δέ νομίση της ακολα

σίας την επι$υμίαν η τον ·%μον, των ακουσίων εϊνχι πλημ

μελημάτων , έπειδη κχι ταύτα Την άρχην 'εξω&εν έχει την

ποιητιχην. τό,τε γαρ κάλλος της πόρνης έζοίστρησεν ίπΐ

την άκοΧν.αίχν τον έωρχκότχ, κχι 6 πχροξυνας εκίνησε τον

$υμόν. ε'ι 7<*Ρ αρχήν εξω&εν εχουαιν, άλλ' αυτοί

δ/' έαυτων και των οργανικών μορίων ενεργουσι , και ούχ

ύποπίπτουσι τω ορω του ακουσίου , οπότε και της άρχης

την χΊτίχν εχυτοΐς παρέχονται, δια φαύλην ά-γωγην ύπο

των πα$ων ρκ&ίως αίχμχλωτιζομενοι . ψέ-γονται γοΰν οι

ταύτα πρίττοντες , ως έκούσιον κακόν υπομένοντες . οτι

ίκούσίον εστί, οηλον. ηδοντχι γαρ έπι τη πράξει ' το δέ

άκ,οΰσιον Χυπηρον έδείχ$η. περι μεν ουν του ακουσίου του

βία, τάΰτχ, περι δέ του οι αγνοιχν ειπείν ύπολέλειπτκκ

V Λ Κ. ΙΒΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΛϋν.

βν τω μαοτυςείν] Ιη ρειΤβΓβηιΙο ιηαηγήο. Οοη. Μοχ:

μηοείς $έ νομίσει. Α. 3·

ίω^ακο'τα] ύςχκάτχ. Α. 3·

<παςέχοντχι ] παξεχωνται βΐ 6Χ 0ΟΓΓ60Ε. ΓβΟ. ο. Ό. I. πχςί-

χωνται. Α. 3·

του βία- «χουσίου"] του ακουσίου τον βία. Α. τ. ι. Ό. τ. Μοχ

ϊάειη υπολείπεται, πεςι μεν του ακουσίου του βία τ«5τ«»

πεξι τοΰ — υπολείπεται. Α. 3·



> . ΝΕΜΕΣΙΟΤ

' * ΚΕΦ. ΛΑ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΔΙ' ΑΓΝΟΙΑΝ ΑΚΟΤΣΙΟΤ.

ιτξάττομεν οΥ χ^νοιχν, εφ' οίς μετά τψ πρχζη

χχίοομεν, ώς όταν τις αχών μεν έχ$ξόν (ρονεύση, χοήφι

&ί επί τω φονω . ταυτ ουν ηλι τχ το/«υτα καλουσ/ν ουχ

ίχούαιχ ι ου μέντοι κοκ χαοΰσιχ . κα< πάλιν πξάττομεν τινχ

ίί' χ^νοιχν, χχί έπι τοις γενομενοις λυποΰμε&χ. τχυτχ ίέ

«κάλεσαν ακούσια % οσοις πςχχ^έϊσιν έπχχολου$εϊ λύπη,

των ουν 5<' άγνοια», δυο εστίν *ί'5>3' εν μένΎ το ουχ έκου-

σ<ον, έτερον δε, το άκούσιον. πρόκειται δε νυν ειπείν πεοι

μόνου του άαουσίου . το γαρ ου'% έαούσιον τοις έαουσίαις μάλ

λον υπάγεται , μιατον υπάρχον . τ>;ν ^εν γαρ άξχην άκού-

σιον εχει' το δε τε'λος, έκοΰσιον. εζ άποβάνεως γαρ εκοΰ-

«αν γεγονε το «κουσ/ον. δ<ο χχι όντως ορίζονται το άκοΰσ/ον.

ααούσιόν εστ/, το, 7Γρός τωρ) εκουσ/ον είναι , έπίλυπον ον χχί

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΛΟΥ.

Οίρ. 3<· Ιη^βχ ϊίΐβπι. Α. ι. 3· Α ιηβη. τεο. ίη πΐ3Γ£. Α. 2.

Ιάβιη ίη(1βχ, ΓβεΙ οβραΐ λ. ϋ.ι. Δο'γος, ]οοο κεφ. Μ. ι.

Όβ ΐηνΐιο ρβΓ ϊ§ηοΓ3ηΐ]3πι. οβρ. 30. νβΙΙ. Οοπο ίηοϊρίΕ

Ιί&ΓΪ 5· ε3ρ· 2. ϋβ ϊηνοΐιιηιαπο ρβΓ ϊ§ηοΓ3ηΐΐ3ΐη, β6

3η βχουΓβΙ.

μετά1 ττ^αξιν] μετα τ>)ν ττ^όίξίν. Π. ι. Α. ι. 2. 3· Μοχ και

έ'ταν, Ιοοο ως οταν. Μ. I. ϋβϊηείε : τις μεν α'κονσ/ως τον

έ*χ»?ον. Α. 3·

φονενσ»]] αΐίιιιη ηζΐαί οοάάνήΐ: αΐίιιταηβ οοαάβήί, ϊηίτηϊ·

αιιη αρΙ>ίίΓα(ιΐ5. ναΐΐβ.

χα/ξίΐ 5ε] χχ>ξ$ Α. I. 2.

•νχ έκονσια — ακουσία] ββΓυηΙ. Α. I. 2. οΰ (Λεντοι και

α'κονσια οπιϊΐΐϊΐ νβΐΐ. Μοχ, ίϊΓΪ τοις γενόμενος. Α. I. 2.

Ό. ι. Οοη. νβΐΐ. ίπι 3|3βΓι Γοίαιη. Μ. I.

ταϋτα ^κάλεσαν] δε, ροΓι ταύτα, βάεΐϊΐ Ό. I. ονν α^ΛΙΐ

Α. 3· Μοχ, παρακολουθεί λύπη. Α. I, 2.

ϊΓΓξι τον ακονσ/ον μο'νον] πε^ί μόνον τον α'κονσ/ου. ϋ. ι. Α. I.

ϊ· 3;

Οντως ορ/ςονται] οςίζοντχι όντως. Α. 2. 4«<} και — α'κον'σιο»

αΐιίιιηΐ. Α. 3·

ίβ·τι τό ιτ^ος τω μι) κ. τ. λ.] εστίν ο μη πςας το\ Α. 3· ε1""1»

τΐ μι| ττξός το' Ικονσ<ον ε/να» και έπΰ.υπον ον καί εν. Ο. ι.

εν.
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$ν μεταμίλιίχ . πάλιν, «λλο μίν έστι, το ίι' α^νοιάν τ/ ττο/ε/"»»,

«λλο δέ , «Τ'νοί!"ντ',ί · ^χν Ί<*<ϊ Ί/""7 ή τ?? άγνοιας το

αίτιον , «■ννοουντες (««ν ποιουμεν , ού δ/' α^νοίαν δε . ό γαρ

/Κίθιΐων κα< -δυικου^ενοί κ«< ποιων τι φαυλον, ο μίν την

μί&ην, 6 5έ τ^ν οούψ αίτίαν εχε; των νπ' «ντου γινομένων,

απ-ερ εκούσια ην. έ^τ,ν γαρ αιίτω |Κ>ί |«8·9,υσ,·θ^ν«/ . αιίτος

οϋν εαυτω της άγνοια; γβγονεν αίτιος, ταύτα ουν ου οΥ

αγνο/αν λεγετα/ ττο/είν, αλλ' «'γνοων ποάττειν, άπΐρ ου»

βοτ/ν ακουσία, «λλ' έαουσι». $ιο και ψε'γοντα/ «τάρα ΤΜ*

ι

V Α Κ. 1ΕΟ Τ, Ε Τ ΑΜΙΜΛΟΤ.

ίν, 3Πίβ μεταμέλεια, οππΐΐΐϊΐ Μ. I. Εχ Ιιίί ρΓθΙ)3τί Γο-

Ιιιγπ αν, Ιοοο εστ/. 5ΐ ςιιίδ ιααιεη ίστί ιαα,Μί ΓβΐΐηβΓβ,

αηΐβ πξος τω, Ιοοο τί, ΓοποβηαΊιιη εΓΐ ο. Οοηο: Ιητο-

Ιυηίαπυιη εΓι, ηυο<1 ϋΐιιη νοίυηίαηιιιη ίΐι, ΐηΓηιίααι εϊ

ροθηίΐϋάίηειη βΓΓεΓϊ. Εγ£ο άβεΓι μή· νβΐΐα: ΙηνΊιααι

βΓΐ, ςυο<1, <}«ιοηΐ3ΐη νοΙιιηΐΒΓΪαιη ηοη εΓι, ββ^ΓΪπιοηί-

8ΐη &ίϊβΠ : βΐ ροΓΓΟ αηοά ϊη ροβηίιεηΐϊα οοΐΐοοαίυιη

«Γι. 5

«στι όΥ ά'γνοιαν] εστι το οΥ αγνοιαν. ϋ. χ. Μοχ: ποιεΓν»

κα! «λλο α'γνοοντα, βΐ ιηοχ, ^άςχη, Ιοοο ή. Α. 3·

«γνοοϋντες μεν 7τοιονμϊν] μεν «ΛεΓί. ϋ. I. Μοχ ϊάβιη και

ο Βιιμούμενος. Έ(\υ\ά6ΐα ιηαΐϊιη, ο γα'ρ μεθιίων ί) θυμού.

μένος, 7Γ0ίίϋν τι φαϋλον.

«7ΓΪ0 έκοΰσια >)ν] ά'ττε^ ))ν ίχοΰσιοί. Ό. I. απεο )]ν ακούσια.

Α. 3·

^ιι) μεθυσθ^ναι] ηοηεΙϊΓίβπ, ηοη Ίτίΐο'ι. ΥαΙΙα. Εε§ίϊ βΓ-

• οοι, μ>)<3έ 5ι/μοΕο·θαι. Ηοο ιηίηϊ ν3ΐα"β ριτοοαίιπ·. Μοχ

ϊίίβηι οιη'ιΐΐίΐ, αϋτος οΟν — αίτιος.

ψϊ,ς αγνοίας γέγονεν] γέγονε τι); αγνοίας, ϋ. ι. Α. 3· Οοη·

ΓβΓ .Ιο. ρ. Ι9ϊ· Α.

^'λλ' ιίγνοονιιτα. 7Γξαττειν] αλλ' αγνοοί/τος πξκττΐΐ. Α. 3. Ρογ-

18 νοίαϊΐ: λέγοντα* ττοιεΐν, αλλ' αγνοοϋντΐς ττξάττίΐν. Ε1-

1βΙ)θΓΐϊϋ5, ϊη/ΰϊεηι. Οοηο, ί§ηοΓαηίβΓ. V»!]», ί^η^ηΐί.

Έΐ%ο κ'γνοων, ς|αο<1 ποίϊιη , βαϊ , α'γνοων έια,πξα'ττειν. Οβ-

ΐεηιιη ηοη ϊ§πογο, λέγεται βΐϊβΐ βΐΪ3ηι ΙιαΙίβΓβ αοοιιία-

ΐΊναιη οαπι ϊηβηϊΐΐνο, υΐ Χβηορίι. Μβαι. 8οογ. I, 2, 4°·

λέγεται α'λκιβια'ο^ν ττε^ικλεΐ ίιαλεχ^ναι, ΟγΓορ. I, 3, 4·

Τον κύξον αποκο/νασθαι λέγεται. Εΐ ίΙ>ί<]. Γ, 4, 25.

|κων ά^α] εκών και'. ϋ. ι. εκών γά§ κα/. Μ. I. εκών «ξα

και ταϊτα. Α.. 3·

ϊ*' αγνοιαν] νίοί. }θ. ρ. 192. Α.
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χρ>)ίτών ο! ταύτα νοχττοντες . βί γάρ μη έμε&νβΌιι ,

οιίκ αν έποίησεν' έκων δε έμε$υσ&η, εκών χ^χ τχυτχ

138 έποίησε. ίϊ χγνοιχν οε ταύτα ποχττομεν, όταν ρ>] αυτο/'

ητχοεχωμεν την α'ιτίχν της άγνο/ας , άλλ' ούτω συνέβη '

οίον, έν τω τόπω τ/ς τω οΊΐν>5·9·ε< το£ευ'ων, τον ιτχτεοχ

ιτχςιίντχ κατά τΰχην /3αλων, άτεκτε/νεν. εκ τών είζημε-

νων ούν α'ττοίϊίκνυταί , οτ; ούχ ό άγνοών Τίι συμφεοοντχ,

οΰδ' ό νομίζων είναι τχ φχυλχ χρηστά, πάθος άκοόσ/ον

υπομένει, της γαρ αιίτου μοχθηρίας έατ/ν >; α.γνο/α' ψε'-

γετα/ γουν κα/ ούτος " τών δε έκοχισίων ό ψόγος . ου'κ αρ<*

τών καθόλου και γεν/κών, η τών κατα πςοχίοεσιν, άκού-

ο/ός εΌ*τ/ν >) αγνοία" άλλα τών εν μέςει. τχ μεν γαρ καθ*

«καοτα άκοντες , τα* δε κα-θόλοιι έκόντες αγνοούμεν . τούτων

ούτω δΊωοισμενων έξης ξητίον, ποΐχ έστι τχ καθ' εχχστχ.

ταύτα δ£ έ'ατ/ν , « κ«λίίτα< παρά τοΓς ξητοοσι ττε^στατικοί

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

ίΤαρεχωμεν] τταξα'σχωμεν. Α. 3·

συνέβη · οίον εν τω το'ττω ] συμβάν · οίον τω το'ττω. ι . Ρογ·

ίε, α'λλ' ε'αν οί'τω συνέβη. Ηοο εΓι , Π οίίΓα αεοϊάεπί,

«ι νβτΤβΓβΠΐυΓ ϊπ ϊ§ηθΓ3ηΐΪ3.

ίταριο'ντα] πεςι'ίόντχ. Α. ι. ί. βί ϊη πΐΒΤξ*. ΑπΙ. Παξίο'ντα

βΓΐ ρκαε^εαηίεηι : πεξίϊόντχ βΓΐ ούαιηΒαΙαηΐειη. Ρπιΐί

ηια^ϊδ ρίποβι. Ιιβ εΐϊαηι εχΗϊΙίεΙ; Ιο. 1. 1. Τταηίβω/ι-

ίειη. Οοη. ΡΓαείεκειιηίειη· Χαϊΐ.

•ύν αποέε/κνυται ] σνναποδε/κνι/ται. Α. ι. θ£ν βί σνν Γαερβ

εοπΓυΓα Γα η ι.

νομίζαν είναι] νομίζων πα'λιν είναι. Ο. ι. Μοχ: φανλα τώ

χωστοί. Α. 3·

Λ«5θί άκονσιον υπομένει] πάθος έκοιίσιον υπομένει. Α. 2. 3.

Οοη. ττοί^ος αχούσιον υπομένει, «λλ' έν.οΰσιον. Ο. I. νβΐ-

]α ναΐ^αίοπι «χρΓβΓΓιί.. Μοχ, τ^ς γχ£ αντων μοχθ. Ο. ι.

ψέγεται γοΕν και ούτος] ψέγονται ούν και αντο/. ϋ. ι. δβά

ούν βχ οοπ-ροί. , 3ηίβ3 γούν. Μοχ ϊάεαι ροΓιψο'γος 3<1<1ίϊ

εστίν. 5βά Ιιοο ϊηιβ1Π§ϊΐυΓ ρεΓ Γε.

γενικών] ροΓι Ηοο ϊΐεπιιιι Ηβ1)βι : η των καθο'λ». Α. 3·

ίζης |))τέον] Ηϊο πιιΤιιϊ ϊηοίρϊι ιβχΐιυ 3 ρππιβ ιπ3ηυ. Α.ι.

ΤΌι'α εστί τχ. χα,Ά' έκαστα] οποία» Ιοοο 7Γθ/«. Α. 2. Οοηίεϊ

.Ιο. ρ. ι^2. Β.
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μόρια* τ/ί, τ/να, τ/, τ/ν/, ττου, νότε, ίτ<5ς, δ/«τΛ οϊόν,

™\ ~ * ι I I >
πρόσωπον, πρχγμχ, Οξ'νχνον, τόπος, χοονος, τρόπος-, α/-

τ/α. ίΓρόσωπΌν μεν, το ποιούν, η πεοι τίνχ η ποχζις'

οϊον , εΐ πχτέοχ ΐιίος ετνπτησεν αέναων ' ποχ'γμχ δέ , χντο

το ποχχ$εν, ε! ξχπίβχι ·&Λων ετυφλωσεν " όργανον δέ, ει

λ/θ-ον ηχ,όντισεν, νομίσχς εινχι χίσαηαιν' τόπος δε, ε! έν

τω ττεο/κλκν στενωττον, εκρουσεν χγι/οων τον χπχντΐτρχντχ'

χρόνος δε, ε< έν νυκτ/, νομίσας πολέμιον τον φ/λον, εφό-

νευσεν* Τξόπος δέ, ε/ !τλ);|ας ^ρε/κα κα/' μη ρ'α^δαι'ως,

έφίνευσεν. ηγ/όησε γαρ, ι/ πλ^γε/ς ηξέμχ Τϊλενπίσε/ "

ΤΑΚ. ΙΗΟΤ. ΕΤ Α Ν I Μ Α Π V.

τ/, τΑι, πον] τ/νι' 3οθΓε. ϋ. ι. Α. 2. τΐ τι'νι βββίϊ. Α. 3·

τ/να εΐ τι'ν» οιτπΐιΐΐ Οοη. τ/να, ηαοό! 3(1 ρειτίοηβΓη τβ-

ΓβΓίιΐΓ, ΐηβρίβ ναΐΐα Γβ«^<ϋ<ϋι ο«αβ, Ιοοο ^αβιτι. Ιάεαι

τι'νι οιηίιιϊι.

ίτρόσω'πον μεν τό ποιοΐ/ν κ. τ. λ.] ο'ον ποοΌ-ωπον μεν τά ποιονν.

τίνχ οε, 7Τ?ξΙ τ/να. Α. 2. 8ϊο, οππΙΓο οίον. Ο. ι. τ/να

έέ 7ΓΓξ1 τ/νκ ΗβΙιβΐ βΐΪΒΐη Μ. ι. Μοχ, οιονεί, ]υηοΙϊιη.

Α. 2. Πβο'σω·7Γον (Ιιιρίεχ βίΐ, ττοιοϋν καϊ -πάσχον. Αρνιά

ΗθΐΊηο^βπβιη ρ. 141· Ιιββο ΙϊΓβνίιεΓ Ϊ13 ηοτβηΙιΐΓ, τόπος,

χ^ο'νος, τ^ο'πο; , πξόσιαπον , αιτ/α, 7Γ£κγ|«α. Ρβαΐΐο 3ηΙβ :

χ,ξο'νος και τ^ο'ττος. Α. 3. εΐ ροΓι : ττοιοϋν τίνα οίον πες/.

Ιάβσι.

Ιτΰτττίίσιν] Α τυπτεω. Ιΐβ Αι-ϊίτορΗ. ΝηΙ>. ν. 1445· τυπτή-

σω. ΡΙαί. ν. »ι. υβϊ ίΌΗοΙΪ3Γΐ3 ϊο Ιιβίιεί: Το' 5ε τυτττη-

σεις αττικο'ν ίστιν, α'ττό τον τνπτεω, οίχξηστου ϋεμχτος.

κ/«·σ>]ξ>ιν] χίσηςιν τον λΒον. Ό. ι. χίσηξψ (ίίο) τον λιθον.

Α. ϊ. χχίσηξίν τον λιθον. Α. 3- ϋορίϊοί ει υηο σ Γογϊ-

Υήιοι·. Οειεπιιη ρίβηβ ϊιβ Αηίτοΐ. ΕιΗ. βα" Νϊοοαιβεΐι.

III, ι. (1ε Γβ εβάεπι : η τον λι3ον κίσσ^ιν είναι. Μοχ πε-

ςικλαν ϋβπι εΙΊ , ηϋθ<1 πε^ιελασαι. Ϋ3113 Γβϋ«ϋ<ϋϋ , ίη

άειηοΐϊεηάο.

«ίπαντ^σαντα] παξα7Γατ>;'σαντα ει βχ οοΓΓεοΙ. 7Γε^<7Γατΐ]'σαν-

τα. Μ. ι.

ηξέμχ και μη ραγδα/ως] ήξεμα. εχ οοτΎβοΙ. Γβο. , αηΐεβ ήςέμχ.

Ει ΐ'ι» 1οεομ>ί. Ο. ι. ϋβηΠιιι υ?1 ^ΓβνϊΐβΓ. Οοη. ίενϊιβι;

βο ιηϊηΐιπβ ϊιπρείϋοΓε. ναΐΐ. ήςέμχ και μή ξχδίως. Α. 3·

Αγνόησε γα^ κ. τ. λ.] ^νο'ει γχο εί 7τλ>)γε/ς. Α. ι. Μοχ, ήςέ-

μχ. Α. 3· 1<ο<:ο ήξέμ*} Ιιβϋει χμχ, Ό. ι. Α. ι. Ηοο ρβΓ·

ρΐβοεί.

Νότιε/". «>
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χ'ιτίχ δβ, ει ο μεν έδωκε φάςμχκον, ως ΰγιχζον, άπε&χνα

δέ ό λαβών , τω το φαςμακον εΰοε&τ,νχι δ/ίλητ^οιον . αλλβί

139 ταϋτα μεν χμχ πχντα ου'δ' αν μχηόμενος τις αη/νοησειεν' 6

(ίε τα πλεΐστχ τβιίτων >? τα κυξίωτεςχ βτννο$σ·«ς, ούτος οι"

«γνο/αν πεποίηκε. κυρ/ωτατα δέ «στη» ίν τούτοις το, οκ

ενεκχ, και τι το πξαττόμενον , τουτέστιν, ή α'ιτίχ και το

πράγμα.

ΚΕΦ. ΛΒ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΈΚΟΤ2ΙΟΤ.

ΊΌΰ ακουσίου οντος διττού, του τε δί' αγνοί» καν το2

κατα $/αν, το έκούσιον αμφοτέοοις αντίκειται, εστί η/χξ

το μήτε βία,, μήτε δ/' αγ/οιχν ^ινόμενον. και εστίν ου

βία, μεν, ού ή χξχη έν χΰτοΐς' ου όΥ χγνοιχν δέ, ει μη

Χ Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΛΟΤ.

φα'ρμακον ως ύγια'^Όν] φάρμακα ως νγιάζων. Μ. Τ.

το φα^μακον ινρΐθίν] τω το φα'ρ,αακον εύξίΒψχι. Ό. I, Α. I. 2.

Οιιία· Οοη. τω το <Ρ*ξμ· ^λ^τ. ινοί^ζναί. Α. 3·

ποίντχ ούδ' άν] άπαντα ον5' αν. Α. 2. ΡΓακοΙιιάεηάο οοιιΐοί.

Ει-σο, μνων τους ο'φ^αλμονς. ΰοη. Μαΐβ! ναΐΐβ,, ί'η/α-

Μίι· νοίαιΐ, ϊπβιια!.

αγνο>]σϊίΕν] ^νοησε. Α. }. Νβο Ιιοο ιηϊΐβ.

ή κυριω'τίρα] τα, ροΓι >}, βάάΐΐ; Ό. ι. Α. I. 2. 3· Μοχ,

κυριω'τατα, Ιοοο χυξίώτεξχ. Ο. χ, Α. I. 2. Οοπ. νβΐΐ.

κν£<ω'τ£ξον Α. 3·

το ού Λϊκα κ. τ. λ. ] τον ον ί'νϊκκ και το ΐΓξαττομινον. Α. 2.

το1 οϋ ίνίκα και το τί πξκ'ττομεν. Ό. I.

Οαρ. 32. Ιπάβχ: ττίξΐ ίχουαίον. Ό. τ. Α. 3· δίο , αάά'ιιο

λβ. Α. ι. Ιίΐβπι α πιβη. Γβο. ηιΐ.ϋΐιΐιη. Α. 2. Δο'γος,

Ιοοο κπρ. \ιΆ\>α Μ. ι. ϋβ ιιΐΐιοηβο. €βρ. }1. ν»11.

Οοηο ϊηοϊρίΐ; ΙϊΙιιΐ $. οαρ. 3· Οβ νοΙαηΙβΓΪο , βΐ ςυϋιυδ

εοηΠΓιβι 3ηΐιιΐ3β ραπί1)ΐΐ5. ϋοηίεΓ ]ο. ρ. 192. Β.

και το2 κατα" β/αν] τον α ηΐ3π. Γβο. ϊηΓϋΠιιιη. Ο. I.

τί ρ) μίτα /3/ας] το μΫ,Τΐ β/α. Α. I. 2. 3· ϋ· ϊ· Μοχ, και

οιίκ εστίν ου β/α. Α. 2. ϋο. 1. 1. πα Ιιαϋβί: γοτι γαρ ίκου-

σιον3 το μ>;'τ£ κατα (3/αν, μ>]'τϊ οΥ ά'γνοιαν γινομινον.

ού I) «ρχΐ5_εν αντο7ς] έαντοΤς, Ιοοο αντοΤς. Μ. I. Μοχ: όξ>'·

ζομεν ίϊναί το α'κοΰσίον οϋ. Α. 3·
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των χχ&' έκαστα τι ε'ίη άγνοούμενον , 8ι άν και έν οίς η

5Γζΐ«|(?. συν&έντες ουν εκάτεοον όοιζόμε$α το εκούσιον, ου

^ <*ξ%ν ϊ'ν αύτω, εΐ8ότι τα καθ' έκαστα, έν οις η πραξις.

ζητείται 8ε, ει τα φύσει γινόμενα εκούσια ίστιν' οίον, η

πέψις και η αυξησις. 8εΪΜ\)ται 8έ ταύτα μήτε εκούσια,

μήτε ακουσία, το "γαο εκοΰσιον και άκουσιον έν τοις έφ'

ημΐν εστίν ' η 8ε πέφις και ή ανξησις ονκ έφ' ημϊν . ο&εν,

ε! και τα καθ' έκαστα μη άηνοοΖμεν , τω μη έφ' ήμΐν αύτα

είναι , οΰτε εκούσια έστιν , ούτε ακουσία . τα 8ε 8ια 9υμον

και έχβυμίαν έ8είχ&η εκούσια, και ·ναο κατοα$ούμενχ

επαινείται , χαι άμαοτανομενα φέρεται η μισείται ' και η8ονη\

κλΙ λύπη αύτοΐς έπακολου&εΓ, και ή αογχ έν αύτοΐς έστιν.

ΤΑΚ. ΐ. Β ε Τ. Κ Τ Α Η I Κ Α Ο Τ.

ίν αυτω3 ί'δότι] έν ίχυτω , ϊϊίο'τ;. Ό. 1.

έχοΰσιά έστιν] υΙίΓοηεβηβ Ιϊηί, βη ηοη. νβΝ.

■χχΐ η αύξ^σις] η αοεΓί. Α. ϊ. 2. 5ϊο βΐ ηιοχ βηίβ αί^β-ις

αΐιβίί ϊη ϋκιΐβπι. Μοχ, ιηοη/ύΓαίιιιη ε[{. Οοη. ΑΙ) έε/χνν-

τχ,ί 3(1 η χνζητις οΐΉΪΙΐίΐ νβΐΐ. ίιίχνυτχι γ»^ ταντχ. Α. \.

έν το7ς έφ' ημΐν ] Ιοοο, εχ ϊα ηιιπιεταηΠιν , οογγοχϊ , ίη.

α$εν ΐί χχΐ τα κα,Ά' εχκστχ κγνοοϊμεν^ οΆίν χχΐ τα χχΆέχχστα

μη αγνοουμεν. Α. 2. μεν ΓοΙυηι Βΐΐεϋΐ 3η1θ κγνοοΰμεν. Α. Γ.

μη β\α& Ιοοο 3(1(ϋϋ. 8)Ίΐ3ΐ)3 νβΓΟ ου ΐη αγνοοΖμεν εχ οογ-

γεοι. Μοχ, τομή έφ'. Ό. τ. 5βηΐβηιΪ3 είι βηποϊ^ιιβ, ίΐα

πι (."5 αάείΓβ ει 3οείΓβ ροΓΓιί. ΝβΙμγηΙϊβ εηϊσι οο, ςυοά

ηοη Γιαπί ϊη ηοΓίΓβ ροΙβΓΐ31β, ηβο έχούσιχ, ηεο χχοΰσιχ.

ΓϋηΙ, βΙΪ3Γπίϊ Γιη^ϋΐβ εοπιιη ϊ^ηοΓβπιυϊ , 3ϋΙ ηοη 5^ηο-

Γβηιιΐϊ. Οοηο: Νοη ίξηοΓαιηαί. Ιίσεί βηςιιΙαΓΪα

ϊξηοΓβτηια. <2υοη>3ΐη ραιιΙΙο βηΐε <1υο Γβί αΙΪΕ 3(1 εκοΰ

σιον, το 3 ου η οϊξχή εν αντω, Γβυ , ο1 έφ' ημΐν, ε£ Το, ϊί-

έο'τι τα χχϋ' εχχστχ· ΓηβΗηη ηιιπο Γιο: ει και τοί καθ' εχα-

ντχ μη άγιοοίμεν, είίαιηβ βπ^ιιία ι'η τείιΐ! ηαΐαταΐίοαί ηοη.

ί§ηοΓαηιΐ5. Ρ1εΓ3ςιιε βηΪΓη ϊη ϊΓπ8 ΓβΙιηϊ ηΒίοΓβΙίΙιιιϊ

Ϊ£ηθΓ3ΠΊΙΙ8. Εγ§ο ρπΓηο Γϋΐϊΐβΐυιη μη, 30 (3ρ[η(]β ΟΟΓ-

Γεοϊηηι αγνοονμίν. Μοχ: τω μη έφ' ήμϊν κϋ-α ίίναι. Α. 3>

τα δε έιοί %μο2] έια' βΙ^εΓί. Α. 2.

ίέε/χ^ΐ)] εχ Γ3ΓαΓ3 ει οοΓΓεοί. ρππιββ ιηαιιιυ. ΡοΓίβ ατι-

Ιεϊ ίπε&είχ$η , ανί, έίίδχχ^η. ΰ. ι. Κείρίοίΐ αιαίεπι ϊη

Ιΐΐβ βΧΐΓβΓΠβ 03ρϊΐΪ3 30.

χα»! λύπη~] χκΐ ή λύπη, Α. 2. Μοχ ϊάεαι , οΓίΙίηε ίητεΓΓο,

κλίσχισ%χι ςαέΥκις. ; ■ )

5 2
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«ν αυΤοίς γαρ ψ το μη ύπο των παθ-ων ρ'«οΫως άλ/ο-κίσθαι ,

Ζιχ γο£ρ των ε-9ων τα το/αϋτ« κατορθοίίταί . άλλως τϊ,

ι?ο μ τα5τα ακούσια, ου'έεν των «λόγων ζωών εκουσίως τ* π·ρα'τ-

Τίΐ , «λλ' οΰέέ τα πχάίχ ' νυν οβ ουχ' ούτως έ'%ε< * όοωμεν

γαρ ε'κουοιως αυ'τ« επί την τροφών ερχόμενα, κχί ούτε

|6/οι" αΰτα γαρ ^σΤ' τ<* 3/ εαυτών όομωντχ' οΰτβ ίή

«'γνοουντα " τ>;ν γαρ τροφών ουκ αγνοεί". ·&εωρ>;α·οίντα γουν

τροφών, >;δίΤ«ί και ως ετη ποχ^μχ γνώρ/|Μθν όρμοι, χαί

«ττοτυγχάνοντα λυττείταί. εκουσίου ίε γνώμονες, ΐ'τπτυγ-

%χνοντος μεν , $ονη , άττοτυγχανοντος <5ε , λύτη} ' ε'£ ων

ί^λον , ως εκοΰσ/ον εχει την επι$υμίχν και τον $νμόν ' κ«

γαρ ό θυ/χβς μεθ-' ηδονές γίνεται . κχί άλλως , έα'ν τ/; τ«

5/α θυ,αον ΧΜ επι%νμίχν εκούσια μη λέγ>) , χνχιςεΐ τχς η$ΐ-

κας αρετας. εν μεσότητι γαρ αύται των·ίΓ«·θων ί/ο·/ν.

£ί δε ακοιίσ/α τα ττββ-θ*;, ακούσιοι κχί α! πράξεις α» κατ»

τας «'ρετα'ς. και γαρ αΰτα/ κατχ τταθ-ος γ/νοντα/. οϋδε/ς

δε τό κατα λογισμον κχί πςοαίξεσιν και κατ οικείαν όρ^ν

κα/' εφεσιν, μετά του γιωρίζειν τα καθ" έκαστα, ακοιίσ/ον

ΥΑ». 1ΕΟΙ. ΕΤ ΑΝ1ΜΛΟΤ.

δια γαρ των ε$ων — κατορϊονται ] Ιάεπ) <1ίχΐΐ ρ. ΙΟΟ. Ιπ

νοοαίιυΐο κατορθονται άβίΐοΐίΛΙ. I. 5β<1 νη βοάειη ραιιΐΐο

ϊηίβΓΪϋί ρτοχίπιβ οαρίΐ3 ηίΙτΙυηηΐΓ. \ί'ιάβ ιώοχ Ίπά\θ6τα

οαρϊιί$ 33· >]3όϊν ι Ιοοο εΒων Ιιβίιβΐ ΐηΓβΓΪυβ πράξει. Α. 3·

ακουσίως αι/τχ] αύτα εκοι/σ/ως. ϋ. ι. έκοιισ/ως αυτα'. Α· 1·

2. 3· νοίιιηίανίβ. Οοη. νΐ(Γο. ν»11,

οίτε ο>) α'γνοοΕντα ] οΐίτε ό"έ α'γνοοί/ντα. Α. I. ΡγογΓιΗ &.Τ3-

Γυηϋ. Α. 2. δι} ΑΚθΓΐ. ϋ. ι. ούκ α'γνοοϋντα. Α. 3· Μοχ:

θεωρη'σαντα γαρ τροφών. Α. 3.

ία'ν τις τα <5ια θυμοΥ] τα αΐιβΓί. Α. I.

ίκου'σια μη λέγοι] α'κουσια λίγν). Α. 2. ίκοΰσια ρ^' λ«γΐ|.

Ό. ι.

ίν μεσότητι γαρ] γαρ, ροίΊ ε'ν, ϊηΓβΠιιπι. Α. 2. Μοχ,

α'κονσια» καϊ αί πράξης. Α. I.

καΐ γα'ρ αύται ] Μβΐϊιη , και γαρ χύτχί. Ηοο αυ(«ιη οοποΐιΐ'

ίΐίΐ βχ ορϊηϊοηβ βοπιηι , ςαϊ ποίΆη άίοαηΐ βίΓβ βκβιίσ»·

νβΐΐα : Π3γπ βΐ ϊρ/αβ.

■Λαΐ ίι' οίκει'αν ορμΐ}ν] κατ1, Ιοοο ίΛ ϋ. ι. Α. ι. 2. 3·

αιηάιιιη. ^οη, Μοχ : έκαστα ακούσια λέγει. Α. 3·
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λέγει, έδιίχ&η 5έ Μα/ >ί «'ο%>} έν αϋτοΐς ' εκοΰσιχ αξχ.

έπειδη 5έ παλλχχου της ποοχιςέσεως έμνημονεύσαμεν , κ«ΐ

του,ίφ' ί?(«Γν, ί/αλ^πτεον κα< ττερ/ 7Γρθ«ίρέσϊω?.

ΚΕΦ. ΛΓ\

ΠΕΡΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕ&2.

' «ρ* άττ/ν >? ποοχιςεσις; άρα το έκουανον, έττεώη παν

το κατ» ποοχίοεαιν χχι έκοΰσιόν εστίν ; α'λλ' ούκ άντ/στρέ-

(ψει , οττερ ε'γενετο αν , ει τχϋτον ην έκούσιον κχ'ι πςοχίοεσις '

νυν §έ έττι πλέον εΰοίσκομεν το έκοίσιον. πχσχ μεν γαρ 131

παοχίξεσις εκούσιος ' ού παν 5έ το έκουσιον έν ποοαιοεσει ·

χχί γαρ τ» ττα/δι'α καϊ τα άλογα εκουσίως μεν ποιεί, ου

ΥΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΚΙΜΑΒΤ.

εκούσια χξχ~\ ϊη ιϊι3γ£. εκούσιος. Αηϋ. εκούσιος ά'^α. Α. 3·

Μοχ ϊάειίι : έττειοη έε. νοΙυ,ηίαΗα. Οοη. νίίΓοηειιτη.

ί7Γει 0£ 7Γθλλαχο5 τΐ]ς π^οαιοίσεως } Ε7Γειέ>),^ΟΟ ε·7Γει'. Α. 1.2.

έπειδη δε της πςοοαςέσιως πολλχχοϋ. Ό. χ. Ηϊο (ϋοηο ϊη·

οΐρίι Ιϊογϊ 5· ο»ρ. 4· Ε*β εΐβοΐϊοηβ , <μπ<1 Πι, βι (}ΐιο-

Γυιη. >

Οβρ. 33* Ιηιΐβχ ϊάβιη, Γβ«1 ηοο 03ρίιΪ8 λβ. Ό. ι. Ουιη

βοϋΐο οοηνεηϊι Α. ι. 3· ει 3 ιτιβη. τβο. Α. 2. ϋε βΠ'βη»

ίϊοηβ. 03ρ. 3*· ν»Π. ΑΒ Ιίοο 03ρϊ(β ρατ$ βΙιεΓβ Οοοίϊ-

015 Μ. ι. ίηοϊρϊΐ ίΐβπιηι ηυιηβΓΒΓβ, λόγος πςωτος. Ηοο

ΟβρυΙ 311(6(11 ΐΓΪΒαϊϊιΐΓ 51)ϊ Μβιχο Ερίιείίο.

η προα/ξεσις ; α^α] >5 προαιρέσεως α'^χι] κα' αίτια; άοα. Μ. I,

«οα το εκοΰσιον] κξκ το εκονσιον. Α. I. Ό. I. 5β{1 Ιιίο ρ3υ1-

]ο 3πΐβ εΠ3ΐη ΗηΙ>61 άοα. βι ϊη πΐ3Γ§. 3 πιβη. τεο. ττξοκι'-

ξεο~ίς εστίν α'δούλωτο'ν τι χξ>ΐ)|αα καϊ αιϊτεζουσ/ον *ν τοις έλεν-

Βίξοις της διάνοιας κιν^ασιν. Ρ3ΓΠου]3 α£« Γβοπηιΐο Ιοοο

: εοωτ^χτικη εΓι. Εγ§ο άξχ ΓοηΙιΙΐιΐΓ. ΫΊάΰ ΓιΛοΙία *ά

δορίιοοίβκι ρ. 53·

ίπΐ πλίον] επιπλέον. Ό. ι.

πχσχ μεν γαξ ττξοα/ξεσις ακούσιος |] εκούσιος, Ιοοο α'κούσιος.

Ο. ι. Α. ι. 2. 3 Οχ. Οοη. V»]]. Μ. ι. Μοχ, εκούσιο»

και 7Γ£οα/|3ϊσις ή εν τ!5 πξοχ-ΐξέσιι. Ιάβπα. ι ·. \ ι

και -γέξ τα παιοια] νί^. ^ο. ρ. 19 2. Ο. ■>· ■ · '^

δ 3
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μην χχι Κςοχίξοΰμενχ . χχι οαα 3ϊ 5ια $υμον «οχττομεν^

μη ττξοβονλευσχμενοι , τχΖτχ εκουσίως μεν ποιονμεν, ού μην

χχι χχτχ πξοχίξεσιν . άλλχ χχι ό φίλος ημΐν εζχίφνης

έπέστη' έχουσίως μεν, ώς ηΰεσ&χι' ου μην δέ προ^ξημέ·

νοις. χχι 6 $ησχνξον χτϊζοςδοχητως εΰξων , εχουσίως μεν

έξμχίω ττερ/έτυχεν , ου' πξοχίξουμίνως ίέ. ίχ πχντων ουν

συνάγεται, το μη τχυτον είναι το έχούσιον τη πζοχίξέσει.

Ζζ οΰν Ό'ξεζίς εστίν ή ττξοχίξεσις ; «λλ' οιίδέ τούτο .

ςεϊτχι γαρ η Όρεξις είς τρίχ, εις επι&υμίχν χχι &νμον χχι

βούλησιν. αλλ' 'ότι μεν ουτε $υμδς% ουτε έπι9υμ!χ έατιν

ή προχίρεσις , φχνεξον εχ τοΖ μη είνχι χοινωνίχν τοις χν&ξω-

ττοις προς τχ χλογχ χχτχ ττροα/'ρεβνν , χλλχ χχτ' επβυμιχν

χχι $υμόν. ε'ι γχξ> χχτχ τχυτχ μεν χοινωνουμεν , χχτχ

πξοζίξεσιν 3έ διχφέρομεν , ίϊηλον, ώς χλλο μεν τι ττροαφε-

ονς, άλλο δε &υμος χχι έττι&υμίχ . δείχνυσι δέ χχι ό χχξβτ

ΤΑΚ, ΙϊΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΒν.

και οσχ μεν διχ λ/μον] δέ, Ιοοο (Χί'ν. Ο. ι. Α. I. 3·

αΙ)βΓΐ. Α. 2. Μοχ, πςζττωμεν. Ο. χ.

μη βουλευσάμενοι"] μη πςοβονλευσοίμενοι. Α. I. 2. 3· 5ϊ° β*

ϋο. 1. I. ΡΓαειϊΐΙίίεΓαίί. Οοη. Μοχ άββΓϊ μεν. Α. 2.

ου μ^'ν κατά* πξοκ.ίςεσιν ] τι}ν3 ροΛ κατα^ 4(1<1ϊι Α. I. ού

μην και κατα πξοαίςεσιν. Σ). I.

οΰ (ΐΑ^ν δε -ηξοηςημενοις^ ου μ^ν ΤΓ^ΟΕί^μΕνοις. χ, 5ε Γο-

]υιη οιπΊπαπΙ Α. χ. 2. οιί μην ττςοχίξουμένοις. ο δησαν-

ςόν. Α. 3· Μοχ, εΰ§ών αττςο^βκ^τοις εκουσ/ω («εν ίςμαι'ω,

Ό. χ.

•πξαχ.ίςαυμένως'] πξοχίξούμΐνος. Ό. χ. Α. Χ. 2. δβ(1 ϊΓΐιΐίΙ

ΓβΓροηοΙεϊ τω εκουσίως. Ηοο Ιοοο ϊη ηΐ3Γ§. ΟοεΙϊοΐί Α. 5·

3 χηαηιι ΓβοΘηΐϊοι-ϊ Γοηρίιιπι βίι: Άντόνιος β μχνςο*/ίνητοί

Τ?·

«λλ' ουδέ τοϋτο] Ιιϊο πιγΓιι8 ίηοΐρίι ιηαηυ$ Γβοιιη^α ίη

οίιαΠα. Α. 2.

χατα δέ πξοχίςεσιν διχφίξομεν] χχτχ. ΐΐξοχι'ξεσιν δέ δικφέςα·

μεν. β. I. Α. I. 2. 3·

ίίίχννσι έέ και ο' αχςχτης] δε/κνυσί δέ ο' άχςο&της. Α. 2.

οε/κνυσι κκί ό ακρατές, ϋ. χ, α'κ^οα.τΐ}ς5 Ιοοο ακρατές.

Α. χ. ΑιιάίίοΓ. ΥβΗ. 0>α(ΐιΐΐηι. Οοη. Εγ§ο ε'γκ§«τιίί.
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της, κξατοΰμενος μεν ύπο της ετΐ&υμίχς, και πςάττων

κατ' αύτην, μη μέντοι κχτχ πξοαίςεβιν . αντιβαίνει γαρ

ετ' ούτου η πςοαίξεαις τη επι&υμίιχ, . ει οε τούτον ηβχν,

ουκ εμχχοντο . και 6 εύκρατης δέ , πρχττων ποτά προα/-

οεσιν, ού Κξχττει κατ επι&υμίχν . οτι δέ ουτε βούλησίς

έατιν η ποοοίοεσις, Χηλον εντευ-θεν. ού ϊτασ/ν, οίς όομοζει ΐ}χ

το 7Γροα;ρεΓσθα/ , τούτοις αρμόζει και το βούλεσ$αι. φα-

μεν γαρ βούλεσ$χι ύγιοίνειν, πςοχιοεϊσ&χι δέ ύ·γιχίνειν, ούδε'ις

άν εΐΐίοι' και βούλεα&χι πλουτεΓν, ουκ ετί 8ε και πξοαι-

οεισ$αι πλουτεΐν λέγεται, 'ετι το μεν βούλεσ$χι και επί

των αδυνάτων τοίττεται' το δέ ποοαιοεϊα&αι , έπί μονών

των έφ' ημΐν. ουτω γοΰν φχμεν, βούλομαι χ$χν«τος γε-

νέσ$αι' πςοχιοουμχι δέ αθάνατος γενέσθαι, ού φαμεν. η

μ£ν η/ά§ βούληαις τον τέλους εστίν" η δέ ττροα/ρεσ/ς Των

τίξος το τέλος , κατ* την αύτην α'ναλογ/αν , ην εχ,εί το /3ου-

λητον ποος το βουλευτόν. βουλητον μεν γαρ, το τέλος"

βουλευτά δέ, τα ττρος το τέλος, 'ετι τχυτχ μονχ πςοαι-

ρου'(«εθα, α δί' ημων οιόμε&χ §υ'ν«τθα< γενεσφα/" βουλό-

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

ίΓρα'ττων τχΰτην μη μέντοι και κατα] πςοίττων χχτ' χντην , μι)

μέντοι κατα'. ϋ. I. 5ίθ, Γβ(1 ΓβΓναιο Α. 3· κί" ίο·

Ιιιπι οιηϊΐΐίΐ Α. 2.

οτι δέ οΰτε βούληση] ού, Ιοοο οΐίτε. Α. 3·

ττ^οαι^εΐσθα» έε ιίγια/νειν] 3Ϊ>Γυη|;. Α. I. 2.

οι/'κ ΙΤι δε χχΐ ττξπχΐξΐίσΆχι ττλοι/τεΐν ] και 3ΐ)βΓΐ. Ο. I.

καϊ το' μεν βοΰλεσ^χι ] ετί, Ιοοο κχι'. Α. ι. 2. 3· Μ. I. Οχ.

ΐταείετΐα. ναΐΐ. Αηιβα ΟΓβιΙο ετ< μέν και το βοΰλεσθαι.

δβά και το ταΓαιη 61 ροΓι γτι ϊηΓβΓίιιιη » ΓβοεηΕ. το. ϋ. I.

οι>τω γοΰν φαμεν] γάξ 3 Ιοοο γοΰν. Α. 3· ϋ· ϊ· Αηιβ ουτω

ΙΐβΙίβΙ >)μών Ιοοο >)μϊν3 Μ. I.

η οε 7Γξοα/ξεσις των ττ^ός το τέλος] δέ ροΓι πςοχίξεσίζ Γβ]ϊοΐί

Α. I. 2. τον3 Ιοοο των. Ό- I.

ταϋτα μο'ν* -ηξΟΆίξούμί^χ, α οΥ >|μ«?] ταΐ/Γα ττροαιοοϊ/μεθχ

μθ'να3 « ίι' ημών. Ό. I. >|μων ΗβΙϊΟΙ Οΐϊαΐη Α. 1.2. 3·

Ραιιΐΐο '3ηίβ οιηί((ϊΐ το3 βηΐβ τίλος, Μ. ι. Ηϊο αιαϋειη Ιια-

Ι3β1 : πξοα,ιςοίιμΕνχ, ϋ! ·ημΖν.

δννχ.σ3χι γενέσθαι] γενέσθαι έιίνασθιχί. . Α. 3·

βουλόμεΆχ δϊ καϊ τα μ>)] μ>) αΐίβή. Α. 2. Μοχ, οία τε ίρ-

Γβπιιιη. Ό. ι. ι ι' 5 . "«·

84
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με&χ δέ κ*/ τ« μη 5/' ημών οίχτε γενεσθ-α/, ας το νικηάιέί

τ/να οτρατ^γβν . οτι μεν ουν ούτε §υμο\, ούτε επι&υμί»,

ούτε βούληοίς έατιν η ττροα/ρεπ·/; , αύταρκως α'ττοδεδεικτα/.

οτι δε θύδε δό£α, δ>)λον γίνεται κα/ δ/α των αυτών αττο-

δε<£εων, κα/ οΥ έτέςων. ή γαρ δό|α οιί ^όνον των

^ΜΪν, α'λλα* κα/ των αϊδίων έατιν. έτι, δο£αν μεν χλη&ΐ

λε^ομεν κα/ ψευδή" ποοχιςισιν δε οΰ λέγομεν χλη$η κα/

χα/ ^εν δο£α , των καΦολου " δε ιτοοχιοεοΊζ ι

των κα-θ' έκαστα " ττερ/' γαρ των ττοακτων >;' ποοχίζεσις '

ταύτα δέ, τα καθ-' έκαστα, α'λλ' οιίδε βοΰλευσίς εστίν η

πξοχίξεσις, οίον βουλή, βούλευσις μίν γ*Ρ έστι, ζητψ'ζ

ΤΑΚ. Ι,ΕΟΤ. Ε Τ Λ Ν 1 Μ Α I) Τ.

οτι δέ ου δο'ξα ] οΰδε, Ιοοο ου'. ϋ. ι. Α. 1.2.5. Νίηιΐί. Οοη.

Αν ηυίάβιη. ΥεΛ\.

ου μο'νον των έφ' >5μ7ν εστίν] μο'νων3 Ιοοο μόνον. Α. ι. εστίν

3!'βΓΐ. Α. I. 2. Ό. I. οιί μόνον των ίφ' *)μ<ν, αλλοΣ κοα των

ά'ίΰίων εστί. οο'ξαν μεντοι αληθΐ}. Α. 3·

«ίδιων, ετι δέ δο'£αν] αίδ/ων έστι'. δοζαν. Ο. I. δέ Γοΐοηι

οιηϊ'ΐοηΐ Α. I. 2. ν*1). Μοχ βΙιΓαηΙ, ηξοκιςεσιν —■

ψευδ!}. Οοη; Άλ>]5ϊ5 χχϊ ψευδί; 3ΐιΓυη(. V»]). δϊηιίΙιΐβΓ

Απίίοΐ. Είη. 3α! ΝΪοογπβοΗ. III, 3· τε?ί δί το~ν α'ϊδι'ων

ουδείς βουλεύεται · οίον πε^ΐ του κο'σμου, ή τ>5; διαμέτρου κα»

τ>)ς πλΐνξχς, οτι ασύμμετρο*.

?γγο1 γα'ρ^ των ττ^ακτεΊον] ττξακτων, Ιοοο 7Γ£ακτι·!ων. Α. I. 2.

ττεξί των ττρακτων. Α. 3. Απίεβ πρακτικών, ηυπο βχ οογ-

ΓβοΙ. ΓβΟ. 3ΐιΙ ττ^ακτων, 3υΐ ιί^ακτίων. ϋ. ι. 8ΐπΊΪ1Ϊ8 ν3·

ΓΪΘ188 ίηϊβΓ πρ/χκτόν οι πρακτεον ^βίηορρ.·ί βΐ ίηΡβΓΪυί τβ-

οογγϊϊ. ΙπΓγ3 ρ. 14*· ΟοαΊΙ. οπιηβί οοηΓβηΐϊιιηί ϊπ πξχ-

ν.τον , ηυο Γβνβ ΑπΓίοΙβΙεε ΜΐίΐΟΓ. Α πεξϊ γαξ έκαστα

3ΐ)Γυη(. Οοη.

κλλ οϋοέ βοΰλευσ/ί εστίν] βού\ησΐζ> ]οοο βοΰλευσι;. Α. 3·

5)Ί1αΐ3α ευ βχ οογγοοΙ. ιβο. , βηίβ» ογρ^ο >). δίο <1βϊη-

οβρ8 ιθγ οοΓΓβοΐϋπι. Ό. ι. ΡαιιΙΙο ροΓε άεεΐι ζ^-τψ^·

Α. 3·

•τίΐφ. των αυ'τίί 7Τ^ακτί'ων] τ^ακτων, Ιοοο ττ^κκτε'ων. Α. ι. 2. 3·

πεξί των «ύτοπ^ακτων. I). ι. Αϋτω, βΓΐ, τω βουλευο-

μένω. Ι3ΐηβη ρΐαοβΐ αϋτοπξ*κτων. Αντών, ΙοοΟ

ιύτω ΙΐΕΐιβΙ Μ. ι.
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Λΐρ/ των αιΐτω τΤξχκτων . ττοοβ/ρετον δέ , το ε"κ της βου-

λευο-εως πξοκξ&έν. Χηλον ουν, οτ/ ^ μεν βοϋλευαις, επί <3ϊ

τοΓς ετ/ ζίίτουμενο/ς " η δε ττροα/ρεσνς έπι τοις η$η πςοκε-

χςιμίνοις. τι" μεν ουν ουκ εστ/ν >; ποοχίςεοΊς , ε'ι'ζητχι' τ/

δέ ε'στ/'ν, ε'Ιπωμεν. 'εστιν ουν μικτόν τι εκ βουλής, κχΐ

χξίσεως, κχι οοέξεως' κχί ουτε οοεζις κ«·&' εαυτόν, ουτβ

Χξίσις, ουτε βουλή μόνη, χλλ' εκ τούτων το συγκείμενον .

ως γχο λε^ομεν, το ζωον εκ ■ψυχϊ^ς κ&Ι πάμχτος ο·υγκΗσ$χι,

μήτε δε αωμχ είναι καθ' εαυτό* το ζωον, μήτε ·ψυ^ν μό-

νην, άλλχ το συνχμφότθξον , ουτω κα/ την παοχίξεσιν. 'ότι

μεν ουν βουλή τις έστί κχ> βοΰλευπις μετ' ίπικςισεως, ε*

χχι μη χύτοβουλη, φανερον κχί έκ της έτυμολογχς . πςο-

«ιρετον γχξ έβτι, το έτερον προ έτερου αΐρετον. ΰύ&είς

$ε προκρίνει τι, μη βουλευσχμενος , ουδέ α/ρεϊτα/, μη κρι-'

ΤΑΚ, ΙΙΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΛΙΤ.

τά εκ της βουλεύσεως 7Γξοκξ»$ίν] βουλής, Ιοοο βουλεΰάιως.

Α. ι. 2. ΙρΓβ 3ΐιε(θΓ Ηββο ύυο νοοαϋυΐα ρειιηυοι.

χξβεν, Ιοοο πξοχςώίν. Γ), ι. Μ. I.

#Π ζητονμένοις'] εττιζητουμενοις. Ό.1· εστί, Ιοοο ετι. Μ. I.

Μοχ είττωμεν ρχ οοΓΓβοΐ. , αηιεί ε'/ττομεν. Ιάεπι.

ί-Λ βουλής] ϊ'κ της βουλής. Α. 3· '

•ξεξις καθ' εαυτόν ούτε βουλή] βηΐβ ούτε |3θυλ>) βοΜΐΐυηΐ ούτε

κξ/σις. Ο. ι. Ηοο ηοη βπποΓοίΐ Οοη. νβΐ].

ϊκ τούτων το ονγχε/μενον ] εκ τοιίτου <τι/γκε/μενον. Α. 3. Μοχ*

ίίΐβπι: λίγωμεν. το' ειΙϊβΓι. ϋ. ι. Α. ι. τί, Ιοοο το. Α. 2.

Μ. ι . ΡβΓ §ΓΜ<2ΐΐ8ΐβπι ΐΓΪρΙβχ Ηαεο Ιεοΐϊο ίειτϊ ροιβΓι»

ΜλΙππ τ/.

μήτε έέ σώμα] οέ 3 ιηβτ). Γβο. ϊηΓβΓίιαηι. Ό. ι.

οτι μεν οΰν βουλή τις] ουν 3ΐ)βΓί. Α. 2. ζ)ποο! 311(61X1 οοη-

ίϊϋιιπι ηιιοιίϋβηι Πι. (ϋοη. νβΐΐ. Μοχ βουλευσις 3 ρι-ίιη*

ηΐ3ηυ, ηηο(1 ηοίαπιΐυιη είι ρΓορίβΓ Γυρεποιτεχ οοπτβοΐϊο·

ηβ«. Ο. ι.

ϊ< καί μη αϋτο ,3ουλ^] ϊί χκϊ μη χχι αιίτο )3οι/λ^'. Α. 2. αιϊτο-

βουλη ϊη υηαιη νοοβπι οοηΐΓβοΙϋίτι 3 πιηπ. γθο. Ο. ι.

ΐ|ΐιο(1 ρΓοΙιο. 6γ360Ϊ ΓΓεςιιεηΐθΓ ΐιβ αΰτο εοπΐαπ^απί

ουιη βΐϋχ ηοηιΐηίϋυε, ιιΐ αύτοχλ^ειχ, κυτολΒινος βϊο.

ΎαΙΙβ νίΓίεΐαΓ ΙβρϊίΤβ : αύτη βουλή, μηδέ βοΰλευσις, μηδέ

χξίσίς, φ«.νΐξόν. Μοχ ροΓι: φκνίξο'ν ^εεΓι και'. Α. ι. Ρβιιΐ-

]ο ροΓι, 7τ^ο'ς ετεςον χΊξητίον, Ιοοο 7Γξο έτερον αί^ετο'ν.

Μ. ι.

δ 5
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νας. ίιΐειίϊ, οέ οιί ?τάντ«, τ» &όξχντχ ημΓν εΖ εχεη, εις

εςγιν χ^χ^εΐν πξο$υμούμε%χ ' τότε ποοχίςεσις αχί πςοχίζε-

τον ^'ηετχι το ιτςοχξ&εν εκ της βουλής, οτχν προςλάβη

την ορεζιν. άνχ^κχΐως οΖν η προαίρεαις περί τχυτχ ;«στ/»

περι £ 'λχι η βοιιλη' . σϋνάγετβί 5>? ^κ τούτων , προχίρεαΝ

εινχΐ, ορεξιν βουλευτικών των έφ' ημΐν, η βοΰλευσιν όρεατι-

κη\ των έφ ημΐν. του 7*Ρ προκριθέντος εκ της βουλής

έφιέμε$χ προχίξούμενοι . έιτειίη σε την προχίρεσιν εφχμεν

ιτερϊ τχύτχ εινχι, περί χ κχΐ η βουλή, ^ιχΰχφησαμζν ,

νερι τη» χατχγίνετχι η βουλή, κα* περί τίνων βοιλενο-

μεΰχ.

ΤΑΧ. Ζ, Ε Ο Τ. 1Τ Λ Ν 1 Μ Λ Β V.

επειδή οε] ίπ« &ί. Α. 3·

τα οοζαντα] τα βββΓτ. Α. I. 2. Μοχ, έ^γον 7Γξθκγαγεΐν.

Α. 9· ϋ. I. δβεΐ έργον χγειν. Α. ι.ι. ϋβϊηάβ: το'τε γαρ

■πξοαίξεσις. Μ. I.

ττερϊ τχΰτχ εστί] ττερί τχύτχ εστι. Ό. I. Οχ. περί τχντχ

εστι, πεςι και >) βοιίλ)]σις. Α. 3·

σνναγεται δή εκ τούτων] δέ, Ιοοο δή. Ό. ι. Α. I. α. σννα-

γαγε, Ιοοο συνάγεται. Μ. ι. οΟν, Ιοοο δή. Α. 3· Ργϊογ

ύβΚηηϊο πςοχιςεσεως βΓΐ βΙΪΗίτι 3ρυ<1 ΑγϊΛοι. Εώ. α<1Νϊ-

οοιτιβοΗ. III, 3- <:ΪΓθίΐ ίΐπβπι.

>) βούλει/σιν ο'ρεκτικ>]ν των εφ' ήμϊν~\ αίΓιιηΙ. ϋ. I. ^οη.

ίφαμεν ΖΓξ! ταύτα ε/ναι] ταΰτχ, Ιοοο ταύτα. Ο. I. Α. 2.

ε<£>),«εν3 ΟΠ3ΪΩΪ5 και τχίτχ είναι. Α. 3· Μοχ διχσχφήτο-

μεν. Ό. ι. Ιη βηβ <1εβΓΐ, και περί τ/νων βονλει/ο'/αε$α.

Οοπ.
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ΚΕΦ. ΛΔ'.

ΠΕΡΙ ΤΙΝ&Ν ΒΟΤΛΕΤΟΜΕΘΑ.

ΙΤρ/ν ειπείν, πεοι τίνων βουλενόμε$χ, βέλτιον διοοίσαι,

τίνι διαφέρει βουλή ζητήσεως, ου γαο τούτον έστι βουλή

χχι ζήτησις , ει ααι ο βουλευομενος , ζητών τι , βουλεύεται '

άλλοί πολυ διαφέρει, ζητουμεν γχο, εί μείζων έστι της

γης 6 ήλιος ' ουδείς §έ λέγει" βουλεύομαι, ει μείζων εστί

ΤΚ$ *ν?? β ήλιος, 'εατι γαο η ζήτησις , γένος της βουλής,

χα» γάξ επί πλέον λέγεται, πασχ μεν γοίο βουλή, ζητη-

νίς τις εστίν ' ού πασχ δε ζήτησις, βουλή, δέδειαται 5έ

V Λ Κ. ΙΕΟΤ, Ε Τ ΛΝΙΜΑΟΤ,

Οβρ. 34· Ιη^βχ ίείβιτι. Α. ι. 3· 1 π>βη. τβο. Α. ι. δίο,

Γβ<1 λγ. Ό. χ. ί,οορ λέ. βίϊ λόγος έεΰτεξος. Μ. I.

0_υίΙ:>ο$ εΐβ ΓβΗ«8 οοπΓυΙίεπιυε. οηρ. 33. ναΙΙ. Οοηο ίη-

οίρίί Ιΐ&ι-ί 5· εβρ· 5· οοηϋΐϊο ει (1β ςιιίΙ>ΐΛ$ ΓβΙ)υ$

οοηΓαΙίβΓηυϊ.

πξΙν ειπείν πεξι τ»νων] και ίπ ρπηοίρίο α^ιΗΐ Ό. I.

{βονλί] ^ί)Τ)ίο·ί»4] ροΓι π3βο ΙΓΪ3 αηΐ ηαβίυοΓ νοοβίϊΐιΐβ ιϊβ-

1εΐ3. ΡοΓίε οιηίΓβϊ ηοη ηυ11ί$ Γιβίιιτι Γυ1>ΐεοβΓ3ΐ ρτοχ'ι-

πΐ3, 'ει και ο βουλ. Ό. 1. εώ ού γβ'ξ ίά ζψησις βΐίίαηΐ.

Α. 3· ό) βηΐβ βουλενο'μενος 5 βββίι. Μ. ι.

<£>}Των τ/ βουλεύεται] βοϋλεται3 Ιοοο βουλεύεται. Α. 3·

Κλλ« 7Γθλϊί ίΐαφί^ϊί] 0 ϊη ΤΤολν 8Χ ΟΟΓΓ601. ΓβΟ. Ό. I.

της °' ί'λ'ος] ΗΪ8 3(3εΙίΐ: οικείς λέγει, (ιονλευόμιϋχ,

ΐΐ μείζων εστί της γης ο ήλιος. Ό. ι. οϋέεΐί- 3ε λέγει 3 βοιι·

λΐύομχι, ε'ι μείζων εστί της γης ο ήλιος. Οχ. Α. I. 3·

ΟΓπίίΓο δε. Α. 2. δίο βΐ Οοπο. δβ(1 , οοη/Ίιίίαίο. Εΐϊ-

8ΓΠ ν^ΙΐΒ, ηοί εοηβΐίο πββεΐ. Η3ΐ)βι βΐΪΒΓπ ΕΠβ1>ο-

<1ϊϋ$ ίη νειΤιοηε. Εγ§ο ίπ ΟΪΓαβοο ϊΓιίαδ βιΓιΐίοηίίϊ ουίρ*

ΐγροΐΗε»3Γϋΐιι εχοίίΙυΓαηΙ. Μοχ ςίεβίι ή, αηΐβ ζητησις.

Α. ι.

ζητησίς τις εστΛ] τις βββΓί. Α. I. 2. V·!!.

βέέεικται οέ τοϋτο κ. τ. λ. ] Ηββο πιίηί ηοπ νί^εη*"*" οο-

1ΐ38ΓβΓβ ηο ρΓ3βΙβΓβ3 οΙϊοΪλ βΓΓβ. ΟοΓψοίο : δεέεικτα»

( Γι>υ , δεί/.νυτκι ) £έ τοϋτο και εττί τοΰ _σκε"πτεσ·θα< , ποτέ

μεν επί τον βονλεύεσ^α» λεγομενον, ως σκί^ττομαι.
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τούτο, το 5έ σχέπτκτ&οα ττοτε μεν έπι του /3ουλίΐίε<τθοκ

λίγο,αίν, ώς σκέπτομαι, ΐί 5εΓ πλίΖοχι ' ποτέ ύέ, έπι του-

ΛχτχνοεΓν , ώί σκέπτομχι τχ μζΒχμχτχ , ου βσυΧεύοίΛΜ τχ

μχ&ημχτχ. τχξχααόμε%χ έί πολλά**;, αδιακρίτως αΛίού-

οντες των ονομάτων, νομίζοντες τχύτον το |ΐχ>3 ταιίτο'ν. τ^ί

ουν διαφοράς τούτων φανερός "γενομένης , ρ'ητεον λοιπόν,

ττερΐ τ/νων (δουλευο^κε-ίτα .' βουλευόμε&χ ουν περ/ των ^φ*

5|ΐ*Γν κ«< ίι' ^μων δυναμένων ·νενε'σ·&«/ , και αδηλον εχόντων

το τέλος, τουτέατι, δυναμένων κα< ούτως και άλλως γε

νέσθαι, το μεν ουν εφ' ήμΐν είρητα/, επειδή πεςι των

ττρακτων μόνον βου\ενίμε$χ . τχΰτχ "γχς ^Φ' ^/«ν· οτϊ

γαρ περί τ>;ς ·&εωρ>»τικ>;ς καλούμενης φιλοσοφίας βονλευό·*

μέθα. οΰτε ^«ρ πΐξ'ι Θεου, ούτε πεςι των έξ ανάγκης

"γινομένων ' έζ ανάγκης δέ λέγω > τχ χει ωσαύτως "γινόμενα,

ΐ}5 οίον, του κύκλου του ενιχντοΖ' ουτε περί των ουκ αεί μεν

όντων, χει δε ομοίως "γκόμενων, οίον, δύσεως και άνατο·

ΪΑΚ. ΙΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

«7Τι τοΰ βουλ?ΰεσ3α<] επί τό βουλει!εσ3-α<. ϋ. I. Μοχ <1β·

βΛ, ου' βουλΓυ'ομα/ τα μαθη'ματα. Οοη. Ι^ΟΟΟ ρΐΊΟηΐ μ*·

θη'ιιατα η3ηπ μαθητα*. Μ. I. ■<

νομιφντίς ταΰτον] ταυτόν. 3ΐ)βΠ:. Α. 1.

ςητέον λοιττον] λοιπόν βΙιβΓί. Α. 3·

και αοηλον] και α'ίίηλων. Οχ.

τουτεστι] βηΐβ Ηοο Ηβ!θί3 ΓιιηΙ Ιιβρο: τουτέοτι δυνάμενων

γενέσθαι και αδηλον εχόντων το τέλος. Ηβθο βηίηι ρβΓ

βΓΓΟΓΡπι ΓβρειίκΓαι ΓογΪΙ)3. Ο. I. ΡοΛ τουτεστ< ίηΙβΓρο-

ηϊί βι' η'μων. Οχ.

και άλλως] και α γτ>3π. Γβο. ϊίΐΓβΓίυτη. Ό. ι.

■πρακτέων μονών /3ουλευο'με3α] π^ακτών μο'νον /3ουλ. Α. I. ϊ.

ττρακτών ΗβοβΙ βιϊβηι Α. 3· Οχ. μόνον ])3ΐ>βΐ ϋ. ι.

Οοη. νβΐΐ. ιτίφ. του'των των -πρακτέων. Μ. I.

καλούμενης] λεγομένης, ϋ. I. Α. 3· Ραιιΐΐο ροΛ, αηηοτητη

(γοίαι. Οοη.

«"νιαυτοΰ] ροΓι Ηοο 3(1<1ίΐ: ουτε περί του κύκλου ενιαυτοΰ.

Μ. ι. .

βυκ άΥι μίν όντων] ουκ α'ει μη όντων. Α. 3· 01;'κ βΙίβΓί. 0· Ι·

μενόντων, Ιοοο μεν ο"ντων. Α. I. 2. Μοχ ϊίείβπι ο'μο/ων.-

γιγνο^ένων, οπιίΓΓο ο'μο/ως. Α. 3· ΡβϋΗο ροή ϊιΙβΓΠ : γι

νομένων ο'μο/ως. Οοηο: (^ααε ηοη [ειηρβΓ τηαηβηί. \α\-

Ιβ : Οιιαε /νΐηρή ηιαηεηί. ΑηΛοΐ. Εΐΐι. αά ΝϊοοιπβοΗ.

πι,
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λης ηλίον, ούτε περί των φύσει μεν, ούκ άει $έ ομοίως

γινομένων, α'λλ' ως έπι το πλείστον, οίον, περί του πολι-

ουσ&χι τον ί£ηκοντοιίτην η γενειάσχειν τον εικοσαετή ' οΐλλ'

βυ'δε περί των φύσει μεν , άλλοτε &έ άλλως αορίστως γινο

μένων, οίον, περ'ι Όμβρων η αύχμων , ή χαλάζης' οίλλ'

ούοέ πεοι των άπο τύχης γ'ινεσ$αι λεγομένων, απερ ε'στϊ

των έπ' ίλαττον ίνοεχομένων . διά ταΰτα μεν ουν , το έφ'

ημΐν, εΊοητα,ι' το δί , ημών , έπεώηπερ ον περι πάντων

«ν-θρωττων , ου'5« περί παντός πράγματος βουλευόμε&α , «λ-

λά περι των έφ' ήμΐν μόνον ααι ί/' ημών γινομένων, ον γαρ

βουλενομε$α , πως ο! πολέμιοι η οί μακράν άπωχισμένοι κα

λώς πολιτεύοιντο ' καίτοι τούτο παρ έκείνοις βονλεντόν έστιν.

ΤΑΚ, 1ΕΟΙ, ΕΤ ΑΝΙΜίΒΤ., »

III, 3· οιίσε ττεοί των εν κίνηση, κ*1 οέ κατά1 τα αυτά γινο

μένων. — ο<ον , τοοπων και ανατολών.

ίζηκοντοιίτην η γενεια'σκειν τον εικοσαετή· αλλ' ουίβ 7Γίο·^|

ίξηκοιιντοι/την βι γενια'σκειν βΐ εικοσαετή βχηίϋβΐ Ό. Χ-.

οίλλ' οπιίΐιϊΐ Α. 2. ϋίοϊΐϋΓ εξηκονταετηνς βι ε£ηκοντου'της,

βΓία,υβ Ιεΐ"1ΐ3β (Ιβοΐίηίΐΐϊοηΐί. νίάβ δυί<]3πι ίη τρ/ακον»

ταετης βΐ τοιακοντοιίτη;. Ιη Εΐγπιο1ο§ϊοο ιη3§ηο 3υΙεπι

ιηοηεΙυΓ, ΑΐΙιβηίβηΓβϊ αΛα νοεβυιαίβ ΗβοίβΓβ, ιιϊ οϊκέ-

της, ο/κετου, οΐκεται. νίίίε ίη Τξκακοντοιίτης. Μ. I. Ιΐ3-

1>βΙ : έζηκοντοϊτον η γενειαστην. ,ί,οοο γενεια'σκειν, νϊΐία·

Γβ γειράσκεΐν. Α. 3·

«'λλοτε οί] οί βοβΓί. Α. 2.

<Κίξι κύχμων'] ή ανχμων. Ό. Ι. Α. I. 3· να]], καί αιίχμων.

Α. 2. ΡοαΙΙο ροΓι γ/νεσ^α», βηΐβ λεγομένων ββεΛ. Α. 3·

ϋπεςέστι των ιπ ελαττον ενοεχομενων] ^αϊΙ>α5 πΐ3§ί$ ιιιίηιυ-

αιιβ οοηΐίηΒΪΙ. ΥβΙΙ. Μοχ, ε'ι'ρηται 7Γίρϊ των ίτρακτων.

το οε οι ημων επειοη ου. Α. 3· ·

«λλα 7τεοι των εφ' η'μϊν γινομένων μο'νων] βοΓιιηΙ. Α. I. 2. νβΐΐ.

α'λλά 7Γεοΐ των έφ' ημϊν μόνων κα» Οί' ημών γινομένων, ϋ. I.

δϊο, Γβ(1 μο'νον. Α. 3· Ηοο ρΓοΙιανϊ. Οοηο η»1)βΙ: ζ)υ3β

ίη ηοοΪ8 Γοΐιιιη Ηαηι. δίε ιηοχ εΠ: : έφ' η'μΐν και οί ημών.

Πως οί πολέμιοι κ. τ. λ.] Οοηο: ηαο ρβοιο αΐίβηα ρΓβεΠί

οοήιπιϊιίαηΐυΓ , νβΐ Λ ΓεΗοϊΐεΓ 3£αιιί ]οη§β 3. ηοοϊχ Ιια*

Ί>ϊΐ3η(:ε$. ν3ΐ)3 οοηνεηϊϋ οιιιη 6Γ3εοο.

ή οί μακοκ'ν] ή εί οί μακοαν. Α. 1.2. η εί οί μακοαν η'μών αττωκ.

ϋ. ι. η βΙιβΛ. Α. 3· Μοχ ίιίβηι : πνλ&εύΌιντβ αν, καϊ Τοϊ-

τί. Ει ροΛ πάντων, οΐϊΐϊΐΐϊί τ«ίν.
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ικλλ' ουδέ ϊτερ/' ϊταντων των ί< ^ων γινομένων, κα/ εφ*

όντων βονλευόμε$χ' «λλα δεΓ ττροςκί/ό-θα/ κ«ϊ το,

«δ>)λον ίχόντων το τέλος, έα,ν γαρ ή φανερον κα/ οΊκολο-

γουμενον, ουκ έ'τ/ βουλενόμε&*. ουδέ γαρ ΤίΟ' των κατ

έπιστίμην η^τέχνψ έργων >; πράξεων η βονλη. ώοισμένοι

γαρ τούτων ο! λόγοι , πλην ολίγων τεχνών , των καλουμένων

βτοχαστ/κων , οιον , ιατρ/κ>;ς , κα/ γυ«ναστ/κ>;ς , κα/ κυρερ-

νηταϊτς. ου περ/ τούτων γαρ βουλενίμε&χ μόνον, άλλα

ίΓερ/' των εφ' >ί^(ίν ^έν κα/ ίι' ημών, αδηλον δέ το* τέλος

Εχόντων κα/ δυνάμενων κα/ ούτως κα/ άλλως ϊτραχθ^να/.

*ϊί έδε/χθ·^ δε, ως οΰδέ ττερ/' του τελοιις, άλλα πεξίτων πςος

το* τέλος >5 /δουλη'. βουλενίμε&χ γαρ , ου ττλουτ?σα/, αλλ*

όπως κα/ δ/' ών ττλουτιίσω^εν " συνελο'ντ/ δέ ειπείν, πεξί

τούτων μονών βουλενόμε&α , περί των έπίση; ένδεχομένων .

V Α Κ. ΙΕΰΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋΤ.

ημϊν όντων] ημών, Ιοοο ημϊν. Μ. I. Μοχ ροΐϊ φανεξόν

οίτΓ γα£ ττε^ι των κχτ' ίπιστήμψ~\ οιϊίε, Ιοοο οΐίτε. ϋ. ι. της,

αηΐβ των, αάά'ιΐ Α. ι. δίο εΐΐαπι Α. 2, ί&ά ιποχ τέχνης,

στοχαστικών] σχολαστικών. Ό. I.

οιί πεξί τούτων γα§ βουλευόμίθα μόνον] οιηίίΓο οϋ, Ηβΐιβΐ

μόνων. ϋ. ι. Α1> ου πεξί τούτων αά πξχχΆηναι χη\\ι\ Γα-

ρετΗαα 30 ιβιηοΐο^ΐοβ νΜεηίαι·. Νίΐιϊΐ επίπι Κιο αάά'ι-

Ιιιγ ι ς«ο<1 ηοη Γιΐ «ϋοΐυιτι αηΐβ3. Εβείειη ώυΐπίαπο ηοα-

ηεΐ , είΪ3«ιΓι τούτων ΓείεΓ3ίιΐΓ 3(ί ίατξ(χί5; βι Γε1ίςιΐ3.

ί^υίϊ εηϊπι εΓε<3αΐ, Ηοιηϊηβί <3β Ιιϊχ Γοΐΐχ ϋβ1ϊΙ)εΓαι·β?

Γ«£ νεΓΟ ρΓΟΓΓϋϊ αΐϊεηνιπι βΛ. 8,)]ΐριη οοτηξΐΏάατη έε.

Ι,οαα* Πιτιϊΐίδ ά« απϋΐϋ5 βΐ (ϋίοϊρΐϊηϊδ είί: αραά ΑγϊΓϊοΙ.

ΕιΗ. αά Νίβοη33ϋ1ι. III, %. υΐπ Ικτοιχη, χρηματιστική ,

βεξνητίχή βϋ γνμν«οτ«ΐ) ιηβιηοΓαίιΐΓ.

άέ>]λον έε] ά'5)]λον γα£. Μ. I.

7Γ£κχθ>)ναι ] ΤΓ^οαχ^νοΐί. ϋ. ι.

ϊέε<χ3·)ΐ] Ηοο εΙειηοηΙΐΓ3ΐυπι βΛ, 3<1<ϋΐ:ϊβ ίη εΐείϊηαίοηβ

νοοαΙ)υΙΪ8 , αέηλον εχόντων το τέλος, Μοχ: ως Ον πεξί.

Α. 3.

■πλοντησαι ] ·πλοΐ/τε7ν. Μ. ι»

δΥ ών 7τλοι/τ))σω|αεν] οΥ ών πλοντησομεν. Τ), ι. Α. 3·

ιτε^ί των ίττ/σ);;] πεςι ηι&Ηιη ΐοΙΙεΓβ.
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και ττβξΐ τούτου δεΓ 8ΐαλα(2ε~ν, «να μηοε"ν έλλεΐπη τω λόγω

στξος σαφήνεια.)/, δυνάμεις δέ λέγονται, καθ' «ς δυνάμεθα

τ< 7Γ0/είν. πχντος γαρ, οΰ ποιουμεν, δύνχμιν εγομεν' ων

5έ δύναμιν ού·Λ εγομεν, τούτων ούδε τα; πρχξεις. εχεται

βύν )?' («εν ττοα£ί; δυνα^κεω;, >] δέ δόνα//.;; ουσίας" ητε γαρ

•πξχζις άπο δυνάμεως, κα/ η δυνχμις, λίγο της ουσίας, κα<

?ν ουσία, . τρια οίιν τχυτχ έστιν , ως εφχμεν , α'λλ^λων

έχόμβνχ, δυνάμενον, δύνχμις, δυνατόν, δυνχμενον μεν, η

ούσίχ' δύνχμιςδέ, χφ' ης εγομεν το &ύνχσ$χι ' δυνατοί δέ,

το κατα δύνχμιν ττεφυκο; γίγνεσ-θα/ . των δέ δυνατών,

τα μεν έστιν αναγκαΓα , τοο δέ ενδεχόμενα . «ναγκαΓα μεν ,

βί7Τερ αδύνατον κωλυθ^να/ , ^ ών κα; το χντικείμενον αδύνα

τον εα-τ/ν " ένδεχίμενον δε , το' δυνχμενον κωλυ&ηνχι , η ου ι

και το αντιαείμενον δυνατόν έστιν . οίον , αΐναγκαίον [έστιν ,

0ί'να7ΓνεΓν ανθ-ρωπον ζωντα" τούτου κα/ το α'ντ/κε/,αενον αδύ

νατον εστ/, τον ^<)} άνχπνεΐν ζωντχ' ένδεχομενον δε, το ση-

V Α Κ. ΙΕΟΤ. ΪΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

«κΐ ττίξ» τοιίτων δει] τοιίτον, Ιοοο τούτων, ϋ. ι. Α. ι. 2.

Οοπ. ΑΙ) χχι 3(1 διαλαβεΐν νβΠδ Γβάίΐΐιϋΐ : ει ςααβ άϊνϊ-

ίϊιη οροΠ€3ϊ οοη]βοί3Γβ.

Ιχλίπτι'] έλλ*Λη|. ϋ.ι. Α. 3· λεΑτ»|. Α. 1.2. ελλιπή. Μ. χ.

Ος/ϊί. Οοη. Μοχ, δυν^ε/ς δέ λέγοντα/. Α. 2.

χκ&' άς δυνα,«ε3« 7Γ0ιεϊν] Τ/, αηΐβ ·πΌ/εϊν, αώΐϊε Α. I. 2. 3·

Οοπ. ναΐί.

έ'χ,ετα,ι ] έχετε. Α. 2. Μοχ , διινιχ'μΐως ή δέ δυναμις οιίσι'ας

χα» !} δΐ/ναμ/ς από τ>;ς, Γβικ]οϊί οαιϊΓΓιχ. Α. 2.

βφ' ης εχομεν το δννασ$κ<] εφ1 ής εχομεν διίνασ^α/. Μ. Χ.

τό χκτα δννκμιν ττεφιιχός γετεσθαι ] το' 7Γεφυ«ος χκτκ δνναμ/ι»

γιγνεσ&κί. ϋ. χ. δοΐιιιη γίνεσΆοα πιΐϊΐίηί Α. χ. 2. Ριό

βο Τιβίιεί γ/νετα/ Α. 3·

τι5 δυνκμενον χωλυ$>ίνα/ ιΐ£Γ|νιβ 3ε! σημεςον ] βΙ>Γαηΐ. Μ. I.

ή ων «κι το «ντιχείμενον ] >} ώνπεξ το αντ/χε/^ενον. ϋ. ι. Μοχ»

δυνατο'ν. Α. 2. 3·

)} ων χαϊ το' ανΏχε/μενον] οί3 Ιοοο ών. Ό. I. ΥαΙΙ· Μοχ Ο-

πιΐηϊΐ εστί ϋ. χ. Α. 3·

αναπνεϊν κν^ωπον] κνθ^ωττον «ναττνεΤν. Λ. 3· ϊη£βΓ Ιιββο 1β-

§ΊΐαΓ τύν, Γεά 3 Γβο. ρνιηοιΐ8 βΐ Ηηβα εΐβίβία/τι. Ρβαΐΐο

αηιβ βΐΪ3ΐη ροΓι οίον £Α ταΓαΓ» (Ιααηιιη βα( ΐτίοπα 1ϊ«β-

ΓΒΓίαιη. Ό. χ.
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«λλ' ου$Ι πεο) πάντων των 5ι' ημων γινομένων, κχι εφ'

ημΐν όντων βουλευομε$χ' αλλά 5εί ?τροςκίΓσ·&«/ κχι το,

ϋ,Ηηλον Εχόντων το τέλος, εαν γαρ ή φανερον κα/' όμολο-

γούμενον , ουκ «τ/ βουλευόμε&χ . ού&ε γαρ των κατ

έπιστημην ητέχνην έργων η πςχ^εων η βουλή, ωρισμένοι

γαρ τούτων ο'ι λόγοι , πλην ολίγων τεχνών , των αθλουμένων

στοχαστικών , οίον , ιατρικής , κχι γυμναστικοί; , κχι κυβερ

νητικής, οΰ περί τούτων γαρ βουλευόμε&χ μόνον, άλλα

περί των εφ' ημΐν μεν και 5/ ημών, αδηλον δέ το τέλος

έχο'ντων και δυναμένων και ούτως και άλλως πραχΟψαι .

έδείχβ-η ώς οϋδέ περί του τέλους, «λλα περϊτων προς

το τέλος >) /3ουλ>5 . βουλευόμε&χ γαρ , οΰ πλονττ,σχι , «λλ'

οπως κα/ δ/' ων πλουτησωμεν ' αυνελόντι §έ ειπείν, πεξί

τούτων μόνων βουλευόμε&χ, περι των επίσης ΐν§εχομένων.

V Α Κ. 1 Γ 0 Τ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟΤ.

- εφ' ημ'ν όντων] ήμων, Ιοεο ημϊν. Μ. 1. Μοχ ροΐϊ φανίξον

βΙ)ε& χχί. Α. 3·

ούτε γα£ ττΓ^ί των κλτ' ΐττιστήμην"] ού$ρ3 ]οοο οίίτε. ϋ. ι. της,

Ηηΐβ των3 βιΐάϊι Α. ι. 5ϊο εΐίαπι Α. 2. ίαά ταιοχ τέχνης,

βτοχχστιχων"^ σχολαστικών. Ό. ι.

ον 7τεξΐ τούτων -/χς βουλενόμεΆχ μόνον] 0Π)ϊΓΓο οΰ, ΙιβΙοεΙ

μόνων. Ό. I. Α1> ον πεςι τούτων αά ■πςχχΆηνχι πι\\ί\ Γα-

ρβΓίΙαα 30 ίβυΐοΐο^ϊοα νϊςίβπΐιιι·. Νίΐιϊΐ εηϊιη Ιι'ιο αάάι-

Χαν, ηυοά ποπ Γιΐ άΐΰΐιιχπ βηίεβ. Εβίΐβιη εΙιιΙιϊΐΒίίο ιηα-

ηβΐ , εΐίΒΗΐβ τούτων τε£βΓ3^Γ αά Ιχτςιχης οι τείίςαθ.

ί^υϊϊ εηϊιη οΓεεΙβ,Ι, ηοιτιϊηε$ <3β Ιιϊχ Γοΐϊε, ο"ε1ίΙ>εΓ3ΐ·6?

Γχς νεΓΟ ρι-οι·ίυ$ βΐΐβηιιιτι βΛ. δβΐΐβιη οοΓΓ)£θΐκ)πιη δίΐ

Ι.0008 Γιιτπΐίε <1β 3ΓΐίίΐΜ8 βΐ άϊίΌϊρΙίηϊβ βΛ 3ριιά ΑγϊΓιοΙ.

ΕιΗ. 3«1 Νϊοοιηβοη. III, 3· ταΐϊϊ Ίχτςιχη, χξημχτιστιχη , ««»

βΐξνητίχή βΐ γυμνχστιχη ιηβηΐ0Γ31ϋΓ.

άδηλον έί] £δηλον Μ. I.

■πξχχϋηνχι] πςοχχ^ηνχι. Ό. I.

έδείχΒη'] Ηοο {ΙεπιοηΓίΓβΙυπι εΛ, βείοΐίω ίη (ΙοΗηίιΐοηβ

νοϋδΐίαΐίί, οίέηλον εχόντων τό τέλος. Μοχ: ως ού πΐξί.

Α. 3·

πλαντησαι~\ πλουτε'ν. Μ. I.

ό<' ών -πλοντησωμΐν] έι' ών πλαντησομεν, Ό, χ, Α. 3·

πεςι των ίπίσης~\ πΐξι ιηβΗιη ϊοΙΙβΓβ.
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και πεοι Τούτου δει" διχλχβεΐν, ίνα ^δεν ίλλί»?τ>ί τω λόγω

ίτρός αχφψειχν. δυνάμεις δέ λέγονται, κα·^ «ς δυνάμε&ά

τι πβ/ίΓν. παντός γαρ, οΰ ποιουμεν, δύναμη εγρμεν' ών

δέ δύναμιν ουκ εχρμεν, τούτων ούδε τάς πράξεις. ε'χεταί

ούν η μεν ττοχζις δυνάμεως , ^ δέ δύνχμις ουσίας ' ητε γαρ

ττοχζις άπο δυνάμεως, και η δύνχμις, άπο της ούσίχς, και

έν ουσία, τοίχ ουν τχυτά εστίν, ως εφχμεν, αλλήλων

έχόμενχ, δυνάμενον, δύνχμις, δυνχτόν. δυνάμενον μεν, η

ουσία ' δύνχμις δε , άφ' ης εγομεν το δύνασ&αι ' δυνατόν δε ,

το αχτχ δύνχμιν πεφυχος γίγνεσθαι, των δέ δυνατών,

τα μεν εστίν χνχ·γαχϊχ , τ« δέ ενδεχόμενα . αναγκαία μεν ,

όίπεο αδύνατον κωλυ&ηναι , η ων και το άντικείμενον αδύνα

τον εστίν ' ένδεχόμενον δε, το δυνάμενον κωλυ&ηναι, η ου%

και το άντικείμενον δυνατόν έστιν . οίον , αναγκαίον \βατιν ,

οινχπνεΐν άν-9-ρωττον ζωντχ' τούτου και το άντικείμενον αδύ

νατον εα*τ/> το μη άναπνεϊν ζωντα' ένδεχρμενον δέ, το οή\-

ΤΑΚ.. ΙΧΟΤ. Ε Τ Α Ν I Μ Α 0 Τ.

και πΐξΐ τούτων £εϊ] τούτου, \οοο τούτων. Ό. I. Α. I. ϊ,

Οοπ. Αο χα< &ά διχλχβε7ν ΥβΝβ. τεάάϊά'ιι: ει ^ααβ άϊνΐ·

ίΐΐη θρθΓΐ€3ΐ 00η]β013Γβ.

ίχλ/7Γ»]] ίλλί/πη. Ό.ι.Α.Λ. λε/ιη}. Α. χ.ζ. έλλίπρ. Μ. Ζ.

Ώεβί. Οοη. Μοχ, δυνάμεις δέ λέγοντα/. Α. 2.

χκ&' «ς έυνα,αί^α 7Γοιίϊν] τι, αηΐβ 7Γο<ε7ν5 αά(1η Α. ι. 2. }.

Οοπ. ν31).

*χετχι ] έχετε. Α. ϊ. Μοχ, δυνάμεως η δε δύνχμις ούσίχς

χχΐ -ή δύναμη αττο της, Γθ1ί<]0Ϊ8 οιη'ιίΊϊδ. Α. 2.

οφ' έχομεν το όΥνασ^α;] εφ1 ή; έ'χομεν δύνχσ^χι. Μ. I.

τό χατοί δύνχμιν ττεφιικο; γεϊεσ&αι] τι^ ϊΓίφνβίς χχτχ δύνχμιν

γίγνεσθαι, ϋ. ι. 5ο1νκη γι'νεο-5«< χηπίβηΐ Α. I. α. Ργο

βο }ΐ3ΐΐ6ΐ γίνεται Α. 3·

τί έι/νάμενον χωλι/5>)να< ιΐίηυβ 3α! σήμερον] ΒοΓοπΙ. Μ. I.

3 ών χαί το αντιχείμενον ] ») ών7Γε§ το χντιχείμενον. Ό. I. Μοχ,

έυνατο'ν. Α. 2.

^ ων «αι τό α'ντιχε/μενον] ού, Ιοοο ών. Ό. I. ν»]]. Μοχ ο·

ιηϊΐίϊΐ εστί Ό. ι. Α. 3·

ο?να7τνε7ν αν^ξίωπον] ανθξίωπΌν αναττνεΓν. Λ. 3· ίηίβΓ ίιββο 1β-

£"ιΐιΐΓ τον, Γβά 3 Γβο. ριιηοιΐί βΐ Ηηβα ιΐείείαιη. Ρβιιΐΐο

βπΐβ β(Ϊ3ΐη ροΓΐ οίον Γ3ΓαΓ3 ϋα3πιιη «αϊ ^τϊαιη Ιϊιιβ-

Γ3Γ01Ι1. Ό. ι.
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μεξον 'όμβοον γίνβσθ»/" αλλά και το άντΜείμενον αυ'τω δυ

νατόν, το μη γενέσθαι σημεςον ομβοον. πάλιν δε των

ενδεχομένων τα μεν , ώ'ς ίίπ' ττολυ λέγετα» , τα δε , ως ίττ'

έ'λαττον , τα δε ι ώς επίσης . εττ/' ττολιί Λ7.εν , ώς το\> έ|ΐ)-

ΗΟντούτην πο\ιουσ$αι " επ' ελαττον δε , ως τίνα εξηκοντχετς

μη πολιουσ&αι ' επίσης δέ, το πεοιπατησαι και μη πε-

ξίπχτηααι, και άπλως ποαξαί τι και μη ποαζαι. πεςι

τυότων ουν, των επίσης ενδεχομένων, μόνον βονλενόμε&χ .

ρστι δε επίσης ενδεχόμενον, ο αΰτό τε δυνχμε&χ κχ'ι το

άντικείμενον αΰτω' εΊ 7«ο (*η αμφότερα εδυνάμε&α, αυτό

τβ και το άντικείμενον , ουκ αν έβου)^ευόμε$α . ούτε γαρ

πεςι των όμολογουμένων , ουτε πεοι των αδυνάτων τις βου

λεύεται, εί δε το ετεοον μόνον των αντικειμένων εδυνά-

με&α, τούτο μεν ην ομολο^ούμενον και οΰδαμως άμφίβο-

λον' το δε άντικείμενον, αδύνατον.

ΥΛΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

αντ/χει'μενον αντω δυνατόν] αΰτω βΙιβΛ. Α. 1. Μοχ , το μη

γενέσθαι σήμερον ομβςον οπηΐΐΙΪΙ ΥβΗ.

ϊΤα'λιν δέ τον ενδεχομένου ] Οοηίίηβεηΐϊιιτη. Οοη. Εγ§0 Των

Ενδεχομένων. 8ίο βΐ ΕΙ1βΙιθ(Κϋ8. Εγ°[ο οογγοχι. δβά

νβΐΐί, εοη(ίη^ρη(ή. Μοχ οηιίιΐΊι ως. Α. 3·

Τ« δέ ως ίττίσης"] η εττίσης. Α. 3·

ΐξ>]ΐίθντ«ΕΤ)ΐ ] εξ>]κονταίτ>ι. ϋ. ι. εζΐ]ιίοντοντ))ν βΐ ΓαρΓΒ Γοπ·

ρΐιιιη έζηχονταετη. Α. 2. έξ^χονταίτ^ (βο) Α. 3· Μο*

«ΙββίΙ : *αί μ)) ττεοιπχτησαι. Μ. ι.

Ενδεχομένων μόνον] μόνον ΒίιεΓί. Ο. I. Μ, I. Α. 3· Ε}ιιί

Ιοοο μόνων. Α. ϊ. Μοχ εστίν ο£ν επίσης. Α. 3· βί» ρίιι-

Γβΐϊ ηαιηβΓΟ ενδεχόμενα, α αντα — χκϊ τα1 αντικείμενοι·,

ϋοη. δοιΐ νβΐΐίΐ 1ΐη§ϋ]3ΓΪ ηυιηβΓΟ.

ιΐμφότΐζχ έδυνα'μεθα ] αμφ. δυνάμεθα, ϋ. ι. Μοχ: θώ» έβου·

λευόμεθα. Α. 3·

βμολογουμένων ] ηβύββαΓίίί. Οοη. ]ατη ΓβαρΙΪ! βχρίο·

ΓαΙίίαιιβ. νβ'Ι.

ϊ( δέ τό έτερον] είτε, Ιοοο ε< δε. Α. 3·

ίδυναμεθα, τοϊτο μεν] ίπΓοπα α ιηαη. Γβο. ϋ. ι. Ρβαΐΐο

αηία μόνων, Ιοοο μόνον. Μ. I.
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ΚΕΦ. ΛΕ'.

ΠΕΡΙ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ.

Ο/ τη πιριφορχ των άστρων την αΐτίχν των γινομένων

πάντων έπιγςάφοντες , ού μόνον τ»7ς αοινχΐς εννοίχις χπο-

μάχρντχι' άλλοι νιχι πασχν πολιτείχν αγ_ρηστον άποφχίνου-

αιν. χτοποι μεν γχς οί νόμοι, περιττά, ίέ τχ διχχστήριχ

αολάζοντχ τον; μηδέν αιτίους, παράλογοι ο! -ψόγοι κχι

ο/ επχινοι' άνόνητοι §έ ·λχι «/ εν'γχϊ , πάντων κ«·&' είμαρ-

μένην γινομένων" έξορίζετχι 8έ και πρόνοια μετά της ευοΊ-

'βείχς, προς τω χχι τον οϊν&ρωπον όργανον μόνον εύξί<τκεσ$χι

της οΙνω$εν περιφοράς" ύπο ταύτης γάρ αινεΐσ$χι προς

ΤΛΧ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟν.

Οβρ. 35· Ιπθεχ: υΐ ΐη βίϊίΐο Α. 3· *'μαςμ(νης ει βχ

οογγβοϊ. ϊίμ. λδ. Ό. ι. Ηϊο ϊηοϊρϊΐ βΐ ΐηάίοβπι 1ΐ3ΐ>βί:

νεμεσίου ίπισχόπου εμέσης περί ειμαρμένης. Ό. 2. περί

της δ«? των άστρων ειμαρμένης, λϊ. Α. I. περί ειμαρμένης

λ3·. α ιϊιάτχ. Γβο. Α. 2. ί,οοο χεφ. λε. ΙιαΙιβΙ λο'γος τρίτος.

ΡΓ3βίβΓβ3 ϊη τη3Γ£. 1β§ϊΐυΓ: τά επόμενα πάντα περιττεύει,

έχ των νεμεσίου περί ϊίμχςμ£νης μεταγεγραμμένα. Μ, I.

Α1> ηοο οβρΐιβ ϊποϊρϊι βΐΪ3Γη Μ. ι. Οοηο ίποϊρϊι Η-

ϋηιιη 6. Όβ ίβίο. 03ρ. ι. ΌϊΓραίβι οοηιτα Γαίιπη $£οί-

οοΓϋηι. νβΐΐβ: Όβ Γβίο οβρ. 34·

γινομίνων -ίταντων] πάντα. Μ. I. δϊο, Γβ(1 ΟΟΓΓβοΙυπι τταν-

τον. Μ. 2.

ίιχχστήςικ χολα'^ονΤα] χολαβΓ^'ξ!» χολα£οντ«. ϋ. 2. Α. 3·

Αηΐβ χολάζοντχ &άάίάενϊια τχ, Ρβιιΐΐο αηΐβ: αποφαίνον

ται, άτοπον. Α. 3·

Τοις οίναιτ/ονς] τούς μηδέν αίτιους. Α. Τ. 2. 3· Ο· *· τ<"'< *'ί

(.ι>]5ϊν αιτίους. Ό. χ. Ηοηιίηοβ ίη ηϊβ, φιοηιιη ΐρίϊ ηοη

Γαηι οίΐιΓα. Οοπ. Ιη/οηίβι, Γοΐυηι. νβΐ).

κνόνητοι δί χχι α< ενχαι ] ανόητοι, Ιαα,ο άνόνητοι. Μ. I. ϋ· 2.

Οοπ. νβΐΐ. Ιη Μ. 2. ν ίαρι-α ίοπρίχιιη. «ί βΙιβΛ.

Α. ι. Νοη Γοΐιιηι δέ βΐ αϊ Ηϊο οιηίηίι, Γβά ραιιΐΐο αηΐβ

βιίαπι οί» βηίβ ψόγο* βι έπαινοι. Α. 3·· . ·. .

ΐιμαςμένην~] 3ροΓίΓορΗυϊ βι ίρίιϊΐυί βΓρβΓ α ιπβη. Γβο.

ϋ. ι. «κθ' (Ίμχςμίνην. ϋ. 2. χ*ί χ*^' ϊ<(χα^ιι#ν)]ν. Α. 3·

προς τω χαϊ τον αν^ροιπον ] το, Ιοοο Τω. Α. 2. Μ. Χ. 2. ΗθΟ

. „ Ιοοο \ά\\λ ργογΓι>8 αΙιοΓΓανϊΐ.

μόνον ενρΙσχΐαΖαι"] μόνον αΙίβΓί. Α. I.
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138 Τ«ς #οα£ε/ς, ου μόνον τχ μίξη του σω(«ατος, αλλβί και τα

τΐίί ψυρ^ί διχνοημχτχ' κα; ολως, ο/ ταύτα λέγοντες, τω

«■φ" ή^Γν 'συνανχίξουσι κα/ την του ένδεχομίνου φυσιν' και

ούτως ου'δίν αλλο, η τω ττβντ/ λνμχίνοντχι. αδικο< δε κ«<

«υτο/ οι αστε'ρες, του'ς μεν μοιχούς, τους δέ φονε'ας χπες-

γχζόμενοι' κα< ττραγί τούτων ό δημιονςγος αϋτών -&εος τ>;ν

αιτίχν αύτων χποφέξετχι , *< το/αυτα κατεσκευασεν , ά των

κακών >5^Γν την έπιφοοχν χνχγκης έπιτί$ησιν' ώς ρ>}

!«όνον £7τϊ της ττολιτείας ίστασ-5·α< την τούτων άτοτπαν,

α'λλα κα< των μεγίστων κακών αΐ'τ/ον αποφχίνειν τον θεον ,

ττρος τώ κα« αδύνατον οΐπΌδεικνυσθ-α/ την ύπο-Β-εσιν αυτών.

αλλα ταύτα μεν οΰ'τε χχονειν χνχγχχΐον, ττροδηλον έχοντα

την βλχσφημίχν χχι την οίτοπίχν. ο'ι δέ λέγοντες, οτι

V Α Κ. ΙΕΟΙ. ΕΤ Λ Ν I Μ Λ Ρ V.

τω ε'φ' ημάς] το ε'φ' η'μάς. Α. 3·

τα μες!) τοϋ σώματος] μέλλη, ]οοο μέξψ νοίαίΐ μέλη. ϋ. ζ.

Μοχ, όιανοημένα, ]οοο διανοήματα. Μ. I.

λέγοντες, τω εφ' η'μϊν] Τ1?· Ο· *■ Α. 2.

οι/δεν αλλο η — λυμαίνονται] 1(1 βΓΐ, ουδέν αλλο, ϊηΐβΙΗββ

ΐΓΟιοΕσιν, η λυμα/νονται. Ναιη ποιεΐν Γαβρβ ίπίβΙΙϊ^ίΐΟΓ.

Ιΐ* ΌβπιοΓιΗ. ρ. 78· νβΓΓ. 12. ονδέν αλλο (ΙηΙβ)Ι. ττο/εΐ.)

η χλευάζει ύμας. Α^αηί ϊηΐβΓροΓαϊϊ νβΐΐ. Μοχ οι αηΐθ

αστείες οιηϊίΠΙ Μ. 2.

«ίτ/αν κποφε"ξΐτ«.ι ] χΐτι'χν αΰτων χποφίςετχι. Α. I. 2. Ο/ηηί^ι

αέ> ιρ^ίί οαα/αιη ααβετί. νβΐΐ. ό δημιουογος οπιϊηϊι Μ. I.

επιφέρεται Ιιαυβηι Μ. I. 2.

Ι'στασ^αι] ΓρΪΓΐΐϋδ βΓρβΓ α ιηαη. Γβο., βηίβα Ιβπίί. Ό· I ·

οίποφχίνειν αίτιον] α'/τιον α'^τοφα/νεσ^αι. ϋ. ι . Α. 3· αίτιον

αποφαινειν. Ο. 2. Α. 1.2. κποφχίνχι. 5ίο , Ιοοο α'ττοφαι'-

νην. Μ. 2.

ττςό'ς τω καΐ αδιίνατον] τω βχ ΟΟΓΓβοΐ., 3η 1:63 τό. Ό. I.

«ποδε/κνι/σ^αι την νπο'^εσιν] «πισε/κνιισθα* την ενΙογειαν.

*~ Μ. ι. 2.

οΰτε α'κοι/'ειν] ουδέ α ρπιηο, βχ οοπ-εοΐ. Γβο. οίτε. ϋ. I.

ανασχετον] χνχαχΐΤεον η «ναγκαΐον. Ο. I. ανχσ-χετέαν. Μ. I.

α'ναγκαΐον Γοΐυιη ΗαΒβηΐ ϋ. 2. Α. 1.2. νβΙΙ. Άνασχετο'ν

βχρίίοαπάί ο;ηιΓΓ3 αύάΐιαηι ρυιο. Μοχ, τψ βλχσφημίχν

και τψ ατοπ/αν. Ό. 1.2. Α. 1.2.3· ^οη· ΒβΙβήβΐΐοηβι»

αία,υβ αΐιοιηϊηαΐϊοπίΐη. Υ&11.
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αχι το «'φ' ψΐν χα* το κχ&' ειμαρμένων οωζετχι ' ( «κώττω

7«ρ των γενομένων §εα>όσ$χι τι κα-θ' είμααμένην, ως τω

υ8χτι το ·φύ"χίΐν, αχι έχχστω των φυτών το το/ο'νδε καρ-

ίτον φέρειν, αχι τω λι'θ-ω το κατωφεοίς, κα/ τω ?π>ρ/ το

ανωφερές, οιιτω και τω ζωω το οτ^κατατ/θ-εσΦα/ κα/ ο'ο-

μ£ν' όταν 5έ ταυτ>ι τ!) όρ,ΜΪ] μηδέν αντιπέση των ε£ω·&ε><

αχι καθ-' είμχομένψ, τότε το πεοιπχτεϊν τέλεον έφ' ημ&

είναι , και πάντως πΐξίπχτησομεν ' ) οι τ&Ζτα λέγοντες ,

ίε των οτωί'κων , "Κοΰαππτός τε αχι Φιλοπάτωξ , και

«λλο/ ϊτολλρ» μοη λχμπςοι, ο«5εν έτερον «νοδε/κνυουΛν, ί?

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ο V.

οτί και το ε'φ*] και 31)βΛ. Ο. 2.

καθ' εΐμα^μέν^ν] ΓρίπΙυίί βΓρβΓ β τηβη. Γβο. Ό. I. κα^' ϊ«-

(Λαξ^Ιν^ν. ϋ. 2. Ει Ιϊο ροΛεα Ό. ι. τηοάο εχ οοΓΓβοΓ.

Ιιαίιβΐ είμαομ. ηιοάο α ρπαια ιτιαη. ίϊμκς. 5ε<1 Ό. 2. ·

τη 311 υ ρΓΪηι» εψαξ.

«τώζεται] σωζεσ^αι. Γ). 2. γ/νεται. ϋ. ι. Μοχ , των γενο

μένων. Ό. I. 2. Α. I. 2. Μοχ : και ίκοίστω των φι/τω»

τον τοιόνδε. Α. 3·

χαί τω τπ/ξϊ το ανώφελε;] 3ΐ)ΓϋπΙ. Α. 2. Οοη. Μοχ τω ζω»

βχ οοΓΓβοΐ. Γβο. , βηΐεα το'. ϋ, ι. Ρι-οχίπιιίΓη σιτ/κατατι'-

5εσ5αι Οοηο Γεα'ά'ία'ίΐ, ηιιϊε/ΌεΓβ : νβΐΐβ, ηβάεΓβ. Αο

β Ιε^εήηΙ κκθ^σ3αι. Ιΐ3 βιιιβηι νϊεΙεηΙυΓ βχρο/ιιίβ'β>

ψιοά ιτιοχ εΙΙ ο'ομϊν βΐ 7Γ?ρ(7Τατϊΐν. Αί βηίιη νβΓΟ όξμή

εΛ εκ σνγκατα^εοτως πξοαιξεσεως και βουλήσεως. Εγ§0

σνγκ«τατ/&εσ3αι ηοη βίΐ αΗβηυπι αΒ Ηοο ]οθο. ΑοοεοΙϊϊ,

<|υο<3 ϊΓιΐ (Ιυο ίηιεΓρΓείβδ Ιιοο νοοαίιιιΐυιη βϋοϊ ειϊβηι ϊα

Ιιοο ΠΙιεΙΙο ϊπερίβ Γεϋϋίε1βπιη[.

βταν έε τοίύτν\ τϊ{ 6ξμη~^ οταν ίέ και ταιίτ^ν τ>}ν ο'θ|ωίν. Ό. ι,

Ροπε κχτχ, Ιοεο και, νοίαίΐ.

τελεον] τέλειον. Ό. 2. Α. 3· Μοχ, και τταντω; 7ΓΓ£ΐ7Γατ>|.

σομεν. βΙιΓυηΐ. Οοπ. και πάντως ·7τεοΐ7τατ>}σ·ωμεν. οϊ ταϊτα

γοϋν λέγοντες. Α. 3.

»τοϊκών] 5ίο, ΓβςΙ ΓαρΓα εχ οογγθοΙ. ω. Ό. ι. βτωϊκων.

Ό. 2. ΟΙΐΓ^ίίρρυπι ει 81Ϊ08 ίπ Ιιβπο Γβιπ Ιαικίβι Ό\ο%.

Ι.αβΠ· ρ. 288· Εο Ιοοο ιηοίυ$ Μβπ3§ϊα8 ιτΐ9νϋ1ι Ηϊο

Ιβ^βΓε κντΛτατρος, Ιοοο ψιλοπάτωξ, νϊ^ε εαιη αάΌ\ο£.

ία£η. ρ. 2 87· Ι^β ΟΙΐΓ^βρρο ν'ιά. ΕυΓεΙ). Ριαερ. Εν^η^.

ρ. 262. Γεηη.

«ιτοίεικννονσιν ] ατοίεικν^ντες. Ό. Λ. α'-ττοφα/νανοΊ· Α. I.

ςποσΊιχνν'οντες. Α. ί. <

Τ 3
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139 νάντΰί καθ" εϊμχοαενην ·γίκα$&ι. ει γ*ο κ«< τ^'; οουας

ΐΓαρα τ?ί είμχοαένης φασ/ν τ,μΐν δεδάτ-ϊ» , κα/' ταύτας 7Γ0Τ5

μεν ο«γο τ^ς είμχομενι-,ς ϊμτώίζισ-ϊχι, ποτέ δε ^ " 5^λον,

•Κ πχντχ καθ' εΐαχομένην γήετχι χχι τα δοκουντα ε"φ'

φών εινα*. κα/' πάλιν τοΓς «ύτοΓς λογοις χο^σι^αεθα ίτρος

κύτους, δε/κνυντες τ?ς δό|ί}ς τ^ν άτοπίχν. ει 7*? τ***'

«ωτων α/τ/ων πιςΐί(πνκί'των , ως ψααχ/ αυτοί , πάσα ανοογ-

κΐ), ταί αϋτοέ ·νήεσ&χι, αχι ούχ οιόν τε, ποτέ μεν ουτω,

«τοτέ δε άλλως γενεσ-ϊα/, δια το έ£ χΐωνος ούτως «ττοκε-

κλ^οωσθ-αι αυτά * ανάγκη καϊ τ>}ν όρα^ν τ>)ν του ζωου ττάνηι

κλ/ πίττας των χντων χΐτίων πεοιεστηχότων ουτω γενέσθαι '

▼ Α Κ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜίΙΤ.

φαοΐν ίμ"ν] φ>)σ»ν >;μΐν. ϋ. ι. ημίν φ^σί. Ό. 2. Μοχ, χα»

τχϋτχς μίν ποτέ. Ό. 2. και ταύτας άπό της ε'ιμχςμένης ■πο

τέ μ& εμποδ. Α. ι. Α1> ημίν ίείάσ^χι 8(1 εΐ/χαξμενιις ρτο-

χϊιηαιη, αΒΓιαηΕ. ναΐΐ. Μοχ: ω; άπαντα. Α. 3·

χαθ' είμβ^μενην γίνεται] γι'νεσθαι, Ιοοο γίνεται, ϋ. 2.

και πάλιν έ"έ τοις αυτοΐς ] έέ 3ΐ}εΓ[. Ό. 1.2. Α. 1.2.3· Οοη.

και οππίΐιΐ ναΐΐ. Μοχ χ^σω'μεθα. Α. 2. χ^βίίμεθ*.

Α. 3.

δεικνύοντες] δε/κνΐ/ντες. ϋ. ι. 2. Α. 2. 3· 3«>η*ντ*ς. Α. I.

Μοχ ήδανης, Ιοοο ίόξ^ς. Μ. Ι· 2.

ατοπ/αν] βχ οοιτβοΐ. αηΐεα αίτ/αν. ϋ. I.

αίτιων] αιτίων. Ό. 2. Ιϋ3 οοι-π§βηοΊιπι , φΐοά ιηοχ Ηυο

γθΓθγΙπγ Λυτοί Γβα ταϊ/τα. ϋίοϊΐιΐΓ εηϊιη Ιβαι αίτιον, ςυαχα

αίτια.

οίον τε ποτέ] το*Λ Ιοοο τε. ϋ. 2. Μοχ: ποτέ μέν οντω, πο

τέ 3έ οί™, ποτέ ό*έ άλλως, Α. 3·

αιώνος αποκεκλ/)^ωσ3·αί ταύτας] αιώνος όντως αποκεκλι^ώσ^αι

αντα. ϋ. ι. 2. αΰτα1 ΗβοβΙ βΐίαηι Α. 3· αιώνος όντως

α'ποκεκλ^ώο-θαι ταϋτα. Α. ι. 2. Εγ£0 ΟοάΊοεί οιηηεδ

Ηΐο ρτοΐιαηΐ αίτιων. Νβιη ταντας ΓβΓβΓΓΪ (ΙβΙιιιβηϊ 3(1

αίτιων 3 3ΐ> αίτια. Εοάθπι ιηοάο Ιβ^ϊΐ Οοηο, Γεά ηοπ 3(1

οααΓΓαχ, (χίτιχ) νει-υηι 3<1 Γββ (πράγματα) Γβιυΐϊί, Ιιοο

ιηοοΌ: βο, ηυοά α Γβουΐο ίΐα Γοι ίβ άείβηηίηαία £αηΐ

Ηαβΰ. \ζ)]ά εΐΐαιη : Ααρε ΐία /αηΰίία /ιιηί,

έςμην τψ τοΟ ζάου ] τ^ν βοεΓί. ϋ. 2.

«τα'ντ») τε καϊ ποίντως] τε 30βΓΐ. Ο. I. 3. Α. I. α. Μοχ αϊ*

τ/ων. ϋ, 2. .
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ίϊ αβ και η ορμη έζ ανάγκης έπακολΰυ&εΐ, που λοιπόν το

έφ' ήμϊν; έλεύ&ερον γάρ είναι ί«Γ το έφ' ημϊν' ην Ρ αν

έλευ&ερον, «/ των ακτών περιεστηκότων , «φ' ^μΓν ην το

ίτοτέ μεν όρμΖν, ττοτέ δέ ρ} όρμχν. εΐ 5έ ί£ ανάγκης

έπχκολου&εΐ και το όρμοίν, Κηλον, ώς ><«■&' είμαρμένην και

Τ* τ% όομίΐς 7εν^σ'ίτα'» *' κ*' υ'Φ' ^ων γίνεται και κατ»

την ήμετέραν φύσιν και ορμην και κρίσιν. ε\ γάρ οΐόν τδ

ην αύτην και μη γενέσθαι, -ψευδής αν ην η πρότασις η λέ

γουσα, οτι των αυτών περιεστηκότων αιτίων, ανάγκη τ»

αυτά επεσ$χι. ουτω δε και επι τοις ολίγοις και έπ} τοις

ά·φϋγ^οις εύρε^ησεται. β/ γάρ την όρμην έφ' ημΐν τάττου-

αν, οτι φύσει ταΰτην εχρμεν, τ'ι κωλύει, και επί τω

πυρι λέγειν είναι το καίειν , έπει&η φύσει καίει το πυξ ; ως 14·»

που και πχρεμφχίνειν εοικεν ο Φιλοπατωρ έν τω περι ειμαρ

μένης, ουκ 'άρχ το 8ί ήμων ύπο της ειμαρμένης γινόμενον

έφ' ήμϊν έστι. τω γαρ «κίτω λογω και έπϊ λύρ» και

V Α Κ.. 1 Ε Ο Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ο Τ.

ΐτίτακολουθεΐ] α'κολου^εϊ. Ό. 2. Μοχ, ο"εϊ είνχι. Ιόίειη, β*

ην 2' αν] αοοβΓ.ιπί οί Γρίπΐυ$ ίη ην λ ηιαη. τβο. Ό. ι. Ετίί.

Οοπ. Αίςυί πιίιιάκβ Ιϊοβπιιη βΓα(. ν«11.

ψ το 7Γθτε όξμαν, ποτέ μη] ην το ττοτε μεν όςμχν, ποτέ

μη. Ό. ι. Α. 3· δε ηαϋβΐ: βΙΪ3Πΐ Ό. 1. Α. I. ην 7ΤβΤ£ τά

όξμχλ), -ποτέ ό*έ μη όξμχν. Α. 2. ΙίβΓΠΠΙ εΗί , Ιοοο ΐταί.

Οοη. ν

ΐι δε ε'ξ — το όζμψι"] ήύΐνηΐ. Ό. 2. Ι^ίΐΙβΓα ο ίη ο'ίμαν βχ

οογγ. Γβο. Ό. ι. Νοπ ϊηιρβίυ ηιονεό ε£ ηαονβπ. Οοηο.

Εγ£0 αάάιΐ : το μη όξμχν.

και κατοί την ήμετέξοίν φύσιν] και 3ΐ)βΓΐ. Ό. 2.

οίον τε ην] ην ϊηΓεΓίυηι α Γβο. Ό. ι. ήν οιτιΐΐΐϊΐ Α. 3. Μοχ,

και μη γ/νεο-θαι. ϋ. 2. ίία^ ρ/]Γί ίί ηοπ Οοη. Μοχ,

ψενώ)}ς άν η Τξοτασις. Π. 2.

οτι των αϊ/των 7τεξΐεστ^κο'των αιτίων ] οτι των ττε^ιεσΓ. αίτιων.

Ό· 2. οτ< των «ιίτων 7τεξΐεστ))κο'των αίτιων. Α. 2.

και επ» τοΐζ α'ψυχοι;] εττΐ ηΓαΓα εΐείβΐυιη. ϋ. ι. 2ΐ)εΓΐ. Ό. 2.

τοις α\)Β[ι. Μ. ι.

ιιίςε9·>]'σεται ] ον αάά'ιΐ Ό. ι. ϊι^'σεται. Μ· Ι·

και «πι τω πν^ι] κκι &1)εΓι. Α. χ. 2. 1

Τ 3
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βυλοΓς χμ ηΐς βϊΧιις οργχνοις κμ ψγμι» ολίγοις τε κ*<

χ-ψύχοις εατοα π, οτχν τηες ίι' αϋτων ένεξ·γωσι. το3τ·

ίί χτνχον.

ΚΕΦ. Ας.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΤΏΝ ΑΣΤΡ&Ν

ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ.

Προς 5έ τους σαφούς τον Α/γν7Γτ/ων, λίγοντ«ς ·λι)-

θίθ£σ·θα< μεν τ^ν 5<« των άστρων εΐμχξμενψ, ταέπια^χι

$1 αιίτ>;ν ίΐίχαΓς κα< χποτςοπιχομοΓς ' ( ί/ναι γ^'ξΐ τ/νας και

τούτων αυτών των αοτίρων $ε()χπιι&ς, τας έχμειλισ-

σομενχς «ντον; , κα/ αλλάς τινας ύπεξ·/ΐειμένχς δυνάμεις τχς

τξίτΐειν αντονς δυνχμένχς, κ*< δι* τοίίτο τ«ς «ιίχας και

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. ΚΤ ΑΝΙΜΑΒΥ.

ναι το'ς άλλοις ο^γοίνοίς] ροΓι ίίιβ εΜβΙυπι : χα» πασιν ο^γα'-

νοις. ϋ. ι. Αν'λοΤς Γβ^ιϋϋίΐ:, ο'ιΐΐι^α. Οοπ. Λνςχ και

ανλοίς βχροΓυ'ιΐ νβϋβ, ΐη βάίίαί εΐ {Ϊ6αι.

οταν τινές ΑΥ αϋτων] ό'ταν 4Υ αιϊτων τινές. Ο. ι. οτχν τίνες ίι

αντών. Ό. 2. έχυτων , Ιοοο χύτων. Α,Ι. φυιπη ρβΓ ϊρΓι

ηαίοςΊίαιη ρβΓβρεηηΙ. ν^ΙΙ.

Οβρ. 36. Ιηιΐβχ ίθβπι. Α. ι. >. 5ϊο, Γβ(1 λ*, ϋ. ι. ν,νιΐ-

£31ιιηι, Γθά οπιΊΙΤο &«'. Α. 3· τϊοι των άστρων Γίμαο-

μέν^ς. Ο. 2. Ηϊο Οο<1βχ βηΐπι ηαηιβΓΟβ οβρίίυπι ηοη

ηοΐ3ΐ. ί,οοο χεψ- Αγ. Ιιαίϊβΐ Μ. ι. λόγος ί. βΐ Μ. 2. λο'-

γος β. νβΙΙβ: Όβ ίβιο, ςαοά ίη αίΐη« βΓι. οβρ. 35. Οο-

ηο ϊηοίρχι ΗΙιΗ 6. οβρ. 2. Ιηίβηιηϊι Γ«ΐιιιη Αβ%γψύο·

Γ13ΙΤΙ.

των αίγυπτ/ων] £ν αΐγύπτω. Μ. 2.

αυτ>]ν ΓϊίχαΓς] αντ>ϊν ταΤς εύχχϊς. Μ. I. 1.

θίοαπϊι'ας] οαΐίυτβχ βο οί)ΓβΓν3ΐίοηο5. ν3ΐΙ. δβ^ \άβτη ρ.

Ι4Ι· ίΐβΓϋΐη &ϊραπ*/αν άυοΙ>α$ νοοαβυΚί τεόά\(]\ι , οί/'εκ-

ναΐ'ιοηειη αΐηιιβ οιιΙΙαΓατη. Μοχ Ιοοο έκμΕίλισο-ομένας,

}ΐ3)3βΙ εχχεισσομένχς, ςαοά ηϊΗΠ βΓι. δειΐ ηεο ί'κλισσο·

^Ινας οοιηίοί τΐβΐιβί.

τας τξεπειν κύτούς~\ τχς τξίπειν κντψ. Ό. I. 3. τχς τςέπειν

αϋτα'ς. Α. I. 2. 3· ΚβΓβΠΐΐΓ 3(1 χστεςχς. Εγ£ο αυτοΟς»

«I ρααΐΐο βηΐβ, εχμειλισο~ομ(νχς χνταϋς.
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τ-χς $εξχνείχς των Θέων, κχι τους χποταοπιχο-μους ίιιΊνι-

ν.οησ^χι') έοουμεν, οτι των ενδεχομένων χχί οΰχι των

ορνχγΛχίων ποιουαι την είμχςμένην' το δε ένδεχβμενον,

κ,ίριστον' το δε αόριστον, χ^νωατον. άνχιςεϊτχι οίιν διχ

τούτου πχβχ μεν μχντε'ιχ, μάλκττχ δε ή των καλουμένων

γενεΰλιχλό'γων , ην χϋτοι προ των χλλων τΤφεσβεύουοιν , ως

ΐσχυξον τι κα/' χλη$ές πξχ^μχ. εχν δε λέγωσιν, οτι τχ

των <τγ/ίμχτων χποτελέσμχτχ πξόδηλχ , αχι τοις εττιστημοσι

γνωξίζετχΓ οτχν δέ το σχημχ μη χχτχ την ίδίχν δύνχμιν

άποβχίνη, θίος εαώλυσεν' έζονμεν, ως κχι τούτο χτοττον. ·4*

ΊΤξωτον, οτι την εΰχην μίνην έφ' ήμΐν τί&εντχι αχϊ Την

$εξχιτείχν των §εων, χλλο 5έ ουδέν, ειτχ διχμφισβητη-

βομεν παος χυτούς, πως, των χλλων πχσων αν&οωπίνων

νΑΚ. ΙΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΠν.

και τοιίς επιτξαπιχσμο\ιζ~^ και τονς αποτροπιασμούς. Ό. I. ϊ.

Α. ι. 2. 3· Οχ. αποτροπιασμού; ϊπϊβΓρΓβϊ βχ ΟΐοβΓοηβ

Γβ<5<ϋιϋ ι ρΓοαικαύίοηα. ν'ιάε Λα έϋνΐηαΐ. I, 45· Ι01· <^β

1β<πΰυ$ II, 14) 34· Μοχ, ίπινίνοεϊσ^αι. Ό. 2.

το δέ ενδΐχόμΐνον αο'οιστον το αόριστον] Ιοοο ρΐΊΟΠϊ αό

ριστον είΐ Γρβιίππι νβουυιη ώϊιηία'ϋ νβιΤυί. Α. ι. το* δ$

ενοεχ. το' δε κόξιστον. Α. 2. έί3 Ιοοο δη. Ό. I. ϊ. Α. 3·

Ι,οοο το έή α'ο'οιστον, Γοΐυιτι και Ηβΐιβΐ ν&1).

οίνήξητχι ονν δια τούτων] αναιρείται οΟν δια τούτου, ϋ. ι. 2.

Α. I. 3· αναιςείται μεν δια τούτον. Α. 2. τοϊ!το3 Ιοεο

τούτων. Μ. 2. Ρετ Ηοο οεπε θΓτιηϊ$ <ϋνϊη3ΐίο ϊηΙβΓΪιηί-

Ιιιγ. Οοη. Μοχϋεπι, ξεηεΜίαά. ν»1ΐ3 : Οπιηίδ ϊ§ϊ-

1«γ ο1:> Ηοο βχΐϊη^ιιϊΐιΐΓ. Α. 3· βχΗίΙιεΙ : μχλιστχ δ' εκ

των χχλ.

Ισχυςόν τι και] μεγχ ροΓι ίσχυξον αάά'ιΐ Μ. 2. Μοχ, ποο-

τελεσματα. Μ. I.

και τοις έπιστη'μοσι] εν ροΓι και 3<1(1ϊΐ Ό. I. Μοχ, α'πο.

βαι'νίΐ. Α. 2. Μ. I.

ί^οϋΐΛϊν] και ΐξοΖμεν. Μ. ι. Μοχ <1εβΓι <*ς· Α. 3· Όβ'ιηάβ

ϊάειτι εχΙιΐΗεΐ: ενχην μόνον.

ί<Ρ' ημίν τίθενται] έφ' ημϊν τ&ετχι. Τ). 2. Μοχ , Βιχμφισβη~

τήσωμεν. Α. 1.2.3- Ιβπιβπ ρΓββΟβάϊΐ εςοϋμεν. V»]-

1α Η. 1. νείιεπιεπίετ βΙιεΓΓβΐ α 6Γίΐεοο, ϊηάβ βΐι είτχ δι-,

αμ<ρ. αά χποτελέσμχτχ.

Των χλλων τΐχσων των χνΒξωττ. ] των άλλων πχΒων των α'ν3ξ.

ϋ. 2, των Γβουηάυιη αΙιβΓΐ:. Ό. ι. Ι,οοο χνδςνπίναιν βή

«ίνθςαίΐΤΜν. Μ. 1-2.

Τ 4
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ηίρχ^ΐων τβ και νϊαοχιοέσεων ίν τ>? 71*3/5 άχέύΐΐ των χαίρων

κειμένων, τό της εύχης μόνης έφ' ημΐν έστιν. α,ποςον γαρ,

5/α ποία» α'ιτίχν ούτως 'εχει τούτο, κχι τις ή ανάγκη,

έπειτα, β/ τΙχν>3 τις ^ο*τ/ και μέθοδος των χποτςοπιχσμωντ

η κωλυοιχτα τα πχαχ της ειμαρμένης, ποτερον πχσιν άν·

$ρωποις η μέ&ο&ός έβτιν έφιατη, η τισι μϊϊν, τισι $έ ού.

ει γα'ρ πχσιν, ούοέν κωλύε;, τω λόγω πχντίπχβιν χνχτρχ-

πηνχι την ε'ιμχρμένην, ■πάντων μχ$όντων την τέχνην την

κωλιίοικταν χύτης τα χποτελέσμχτχ' εϊ 5έ τισι μέν έστιν

έφιατη , τισι 5ί οΰ' , ποίοις ά'ρα * κα/' τις ο τούτο διορίζων ;

«I |ΐ«1ν γαρ χύτη η ειμαρμένη τους μεν ποιεί θίραττίυτας

του &είον, τοιίί 5έ οι» ποιεί, εύρε$ησετχι πάντα πάλιν

-κατά την είμχρμένην. το γαρ της εύχης κα/ τ?<: &ερα·

πείχς, ο μόνον έφ' ημΤν, .ούχ ίλαττον νυν άνεφχνη της

ΥΑΚ. ΙΕΟΤ. ΕΙ ΑΝΙΜΑΟν.

ίφ' ημ'ν ϊο-τιν] εστίν βΙιβΓι. ϋ. I. Ρααΐΐο αηιβ μόνον, Ιοοο

μόνης. Μ. 2.

οΰ'τως ί'χ,π τοϊτ-ο] τοΰτο ούτως έχει· Ό. 2. τόυτο βΙιβΓε. Α. 2.

τα ττεξι της είμκξμενης'] πχξχ, Ιοοο πεςί. Α. ι. 2. 3· 0· '·

ττϊξΐ ΓβΓναΙ ϋ. 2. £α, ηαα« α /αίο /ιιηί. Οοη.

τω λογω τΓκντατταο'ίν] Μαΐϊιη , τοντω τίί λο'γω. δϊΙΚϊπι ίίο

βχρίϊβαηάυιη. ΙηΐβΓρΓβ$ Ε!1εΙ>ο<1ίυ$ εΐΪΛΓΠ Ηαββΐ, Ααο

ταήοηβ. Μοχ εΐεείε τ>;ν. Μ. ι. 30 άβίηιΐε πάντων οαιϊΐ-

ΐιιηι Μ. ι. 2.

νωλΰονσαν αντ^ί] χωλ. αντοΊς. Ώ. ι.

τισΐ μίν εστίν εφικτή] έστιν βοείτ. Ό. 1. Μοχ, ποίοις κςχ,

Ιοοο ποιος όίξκ. Ο, ι. Ηοο ρι-οΐιο. ΚεΓεΠιΐΓ βηϊηι αά,

τισί , ηοη &ά τις. Οοηο ; Ομϋια ΐΓβΟ ? δθά ν&11& : Ομα·

Ιϊίηαπι ?

ίιοοίζων'] ίιοΥο-κων. Ό. ϊ. Α. 3· εοη/εκναη;. Οοη. Οεβηϊ·

ίοΓ. να]].

ευςε^ησετχι ττκλιν τχντχ πάντα] εΐιξε$. πάντα πάλιν. Α. 1.2.

3- ϋ. I. ίνρΛ -πάντα, ϋ. 2. ταϋΓα βΐίδΓη αοεΓί. Μ. 1.2.

Οοη. ν»11. Μοχ τ>;ν, 3πΐβ είμκςμενην αΙ>εΓ(:. Α. 3·

5ίρα·Τίι«ς ού μόνον έφ' ημ7ν ουκ ελχττον νυν «νεφοίνη ] θί^αϊΤ.

ο μο'νον «(ρ' ΐ)|α<ν, ού μο'νον ελχττον ννν έφχνη. Χ), ι. οϋ*

Γο]ιι«ι αηΐβ ελχττον αΒείΐ. Ό. ι. Α. 1.2. Μ. I. 2. ει «να-

φχνει. $Ίο. Μ. ι. ο, Ιοοο ού Ηβΐιβΐ Α. 3· ΡγοΙ>ο ο μό

νον, ηνιοά Ικι&βί ϋ. χ. Α. 3· Νβιη ηβο νιιΐ^βΐ* Ιβοιϊο»

ηββ
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ειμαρμένης, αλλα χαί μείζον, ε! δέ μη ειμαρμένη, αλλ*

«Τίρο'ν τι τούτων αίτιον εστίν, εαεϊνο μάλλον ειμαρμένη

(ρανησεται. εν γαρ τω δννασ&αι οΥ εύγ/ις κατορθουν, η

μη δΰνασ&αι, το τταν τ^ς ειμαρμένης περιέχεται κράτος,

•τοις μεν γαρ $υναμένοις, ουδέν >) ειμαρμένη" τοις δε μη

δυνχμένοις, πάντα καθ·' είμαρμένην. και εΰρε&ησεται, τισι 14*

^<ιεν άν$ρωποις, πάνπα κα&' είμχρμένην, τισι 5έ, ουδέν

κ«·&' είμαρμένην" χαι δϊ)λον, οτ< ο' τούτο όρ/ζων «ιΐτο'ς εστ/ν

>5 χυριωτάτη ειμαρμένη , κ*/ ούτω ττα'λ/ν ττα'ντα κ«-&' είμχρ~

V Α V.. 1ΙΟΤ. ΙΤ ΛΝ1ΜΑΟΤ.

ηεο Γβΐϊηαϊ ΟοεΗοβϊ Ιιυηο Ιοευπι βχρεείπιηΐ. Ηοο βηίιη

οοπΓιβΙ, ποη ροίΓβ <1ΐοί: το της εύχης μείζον (Ιοοο, μάλ-

λον.) χνεφάνη εφ' ήμΐν. Οοηο Ιαπιεη μείζον, ρΓΟ μάλλον

βοεερϊι βΐ ίο Γβάώϊάϋϊ: ϋ^οη /οίαιη ποη ιπϊπιΐ! αρρακαίί

ΐ//β ϊπ ποίίί, /ίά βί'ιατη τηα§ίι. δβηιεηΐϊα η3βο βΓΐϊ

ΑρβΠβ ϊ)Η ΓαΐβααηΐιΐΓ, ρΓβαί ^ιιίάβτη ϊη ηο^ίτα ρο·

ίε/(αίβ ι . *αί ίατηβη ίη/βπ'οΓΡί α;'β6απί, ηβοβ[β(αΙ«

/αίϊ. Αι εηϊιη νβΓΟ Ϊ13 ρΓεοβδ ποη Γαηΐ ϊηΓβηοΓβ5 Γβίο,

ίβα" ΓυρβηαΓβ$ 3^βο. Ηοο είΊ, τά της ενχης ονκ ελχττον

της εϊμκξμενης, αλλά καί μείζον, ΡοΐεΓΐ νβΓΟ Υύο Ιοοαϊ

ίο. βΐϊβιη οοηίιϊΐιη, ιιΐ ιιΐτίυ!><]ΐιε ΓβηίβηιΪΒβ Γερυ^ηαηιϊβ,

3ρρ3Γβ3ΐ, ί3ΐη β)ιΐ5 , ηυαβ 3ί"ίΐπτΐ3ΐ>3ϊ: , ρι'εΰβ! ϊη

ηο/ίΓα ρο(ε[ίαίβ, φα3ΐη β]υ$ , /αίιιτη ρ/[β /ιιρβΓΪα! ρτβοϊΐιΐ!.

ΕγΒΟ Πο: ον μόνον οΰκ εφ' ημ7ν, ονό" ελχττον νϋν ανιφοίνη'.

Ργο χνεφχνη οοημοί βΐϊαηι ροΓΠι άν εφχνη, αο ροΓί ελχΤ'

τον αάά'ι ον. ΥαΜα ϊΐα: ^υοα' εηϊπι αά ρΓβοβϊ άβϊο,υβ

οΙ)ΓβΓν3Ποηεηι αηϊηβΕ, ηοη ίοίαιη ίη ηοΐήϊ αιίηιιε ία.·

Ιιαηι ε//β άβτηοη/ίπιί, Γβά βΙΪ3ΐτι ηια]υ5.

«ίλλ' ετεςόν τι] νθίπΐϊ ρΓβοεδ ει ου]ΐυ$ ςίεοπιπι , άβ ςυϊοιίί

ιτιοάο αΜχίι , 'ςιιοΓππκριβ ιηοχ ιηεπιϊηϊΐ. Μοχ τοιοντον,

Ιοοο τούτων. Μ. ι. 2.

βταντως χχ& ειμαομίνην ] 7Γ«ντα5 Ιοοο ίΓα'ντωί. ϋ. I. 2. Α.

ι. 2. ϋοη. νβίΐ. Μ. ι. ι. πάντως ββεΓι. Α. 3·

Τ<σ» ονέίν κκ&' εϊμα.ξμένην] ο·3, Ιοοο ούδέν. Α.Χ.\. Οπιηΐ&

ίΛβ. οαιίιιϊι Οοη.

β τοΰτο όξίζων"] ΜβηίΓβήιιιη εΓι, βυιη, ςιη Ιιοο άβ&η\&1,

ϊρΓαιη βΓΓε ΓυρΓβπιιιιη αο ρΓΐηοερί ίβΐυπι.

και ον'τω τταντα ττοίλιν κ. τ. λ. ] κκι οοτω ιτχλιν τά. χα.5' ιϊμχξ·

μένην τΐχντχ εύςεΒ. Α. I. κ*Ι οΰτω πάλιν πχντχ καθ' ε'ιμ,

Α. >. 3· ϋ· ι· 2. Οοη. ν»11.

Τ 5
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μένψ ΐνζΐ&φίται , ιτςος τω και οίδικον είναι τον $ιχνέμον~

τα , ε'ίτε δαίμων τις είη , ί'/'τβ και αλλ)) τις ειμαρμένη . ον

γα'ρ προς άζίχν νέμει τοις άν§ςωποις την της $εξχπείας

των θεών μέΰοδον. τί γαρ μάλλον ούτος άξιος η εκείνος,

πάντων οργάνων όντων της ε'ιμαομένης , κα/' |Μ^5ίν μηδενός

οικείας ποοχίξέαεως ποάττοντος, μάλλον δε μηδε προ&ι-

ξουμένου; έν γαρ τοις ουτω "γινομένοις οϋδε'ις ουτε δίκαιος,

οίίτί άδικος, οϋκουν ουτε άξιος, άντε ανάξιος χάριτος" ο

δ* τοΓς 'ίΰοις άνισα νέμων, άδικος.

V Α Κ. Ι Β Ο Τ. Ε Τ ΑΚΙΜ4ΒΤ.

«Τρός τω κδικον] ττρος τω καΐ «οικον. Α. I. 2. 5. Ό. I. 8ίο,

Γβ(1 το. Ό. ι. το, Ιοοο τω. Μ. I. 2.

μάλλον ούτος άξιος] μάλλον ώ'ξιος ούτος. Α. 2. Μοχ, 7Γαν-

των των ο'ργοίνων. 1<1βπι.

προθέσεως] προαιρέσεως. Α. 2. Εχ ρΓοροβίο. Οοη. νδΐΐ.

Μοχ, μάλλον οε μ>)θέ προαιροΐ/μένου. Α. 1.2. Οοη. Εγ§ο

μηδέ, Ιοοο μη- Ηοο μι) ρΓΟίΤιΙί οιηιΙΠΙ Μ. I. Εΐβ ηβε

πρόθεσις ϊπβρίυιη βΓί, ιηγποπ ρΓορΙβΓ 3<3(3ηυιη προαιςονι-

μενού ηϊο ρΓ3β£βΓ6Π(1ιιιη νϊίΙβΙιΐΓ προαιρέσεως.

γινομένοις] 5ΐο βχ οοΓΓβοΐ. , αηΐεα προαιρονμένοις. Ό. ι. γε-

νομένοις. Ό. 2.

«δτε ανοίζιο'ς εστι χάριτος] εστί οτηϊΐΐυηΐ Α. I. 2. Ό. 2. Οοη.

ναΐΐ. οίτε α'νάζιο'ς εστ» οιηηΐϊΐ Ό. I.

κνίσα] άοικα. Ο. 2.
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ΚΕΦ. ΛΖ'.

ΠΕΡΙ ΤβΝ ΛΕΓΟΝΤΩΝ 'ΑΙΡΕΞΙΝ

ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΦ' ΉΜΙΝ ΕΙΝΑΙ, ΤΗΝ

ΔΕ ΤΩΝ 'ΑΙΡΕθΕΝΤΩΝ ΑΠΟΒΑΣΙΝ ΕΠΙ

ΤΗ/ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ/.

Οί δέ λέγοντες την μεν αίςισιν των ττρακτων ίφ ήμΐν

•ιναΗ' την δ« των χί§ε&έντων χπόβασιν επι τη είμχομένη'

(«ίσ/' δέ των έλληνων ο! σοφωτχτοι') το μεν τι κχτοζ·

•δουσ·/, το δί σφοίλλοντχι . το μεν γαρ εφ' ημΐν τίθϊ'ναί

τλ? χίξεσεις των 7Γρ«κτων, μη 5Γ«ντως δέ κα< τας α'ττο-

βχσεις , ορθότατα λίγοιισν * το δέ τ!) είμχρμένη πΐξίχτττειν Ό

ταύτα;, οΰκ ορθώς, ίλίγχθτ/τοντα/ ·νοίρ ττρωτον μεν,

κτελη ποιουντες την είμχζμενψ , ε'ι το μεν εχει , το δδ οϋκ

V Α Κ. Ι.ΒΟΤ. Ε Τ ΑΚ1ΜΑΒΤ.

Οβρ. 37· Ιηββχίββιη, Γβά -ττ^κτων. Α. ι. 5ΐο 3ί! ε'φ' >{μ7»

ϊίνα» α ιιίΒη. τβο. Α. 2. δίο ουιη ηοΐβ οβρίιίδ λ*-. Ο. χ.

δϊο, Γβ(ί την χ"ξεσιν. Ό. 2. ίοεο κεφ. λ£ ε& λο'γος τ^ι'τος.

Μ. 2. 7Γϊ£ΐ των λεγόντων της χΐξεσιν των πξχχ,των εφ' >ί(χ7ν

βίναι. Α. 3· ϋβ π$, ηιιϊ (ϋοιιηΐ, Βοποηυπι βίΤεηΠοηειη

ϊη ηοίπί βίΓβ. 0»ρ. 36. ν·1Ι. Οοηοίηοΐρη1ϊΙ)ΓΪ6.ο3ρ. 3·

ΑάνειΤυε εο«, φΐί ςϋουηΐ, 1ίΙ)6Γ8ΐρ βίεοΐίοηειη βίΓβ ηο-

1>ϊ$ , βνβπΐηηι νβΓο α (ά\ο.

την χ'/ξΐσιν των 7Γξακτε»ν] την μεν αΊ'ξεσιν των πςχκτων. Α. I.

2. 3· ϋ· Ι« *· Οχ· δεά χΊ'ςεσιν εχ οοπτεοΐ. , αηιεα χ'ίξεσιν.

Ό. τ.

ίπΐ τ»[ εΊμχςμενη ] ε-πΐ τζς ε!(.ιαξ)(ΐιενΐ]ς. Α. I. επί την εϊμχς.

μίνην. Α. 3·

το μεν τι κατοξ^οϊσι, το1 έέ σφαλλ.] το μεν κ&το^οϊντες το' 3£

σφα'λονται. Ο. ι. το μίνται κατ. Γοίαπι ιηιιΐ3£ Α. 3· Ιη

ΤΟΓίϊοηβ κατοοθοϋσι Γβ(1(1ίΐαιη εΛ, Γβοίβ α/υαΐ. \ά 1». ].

Γειτϊ ροίβΛ. ΡοΓίε ίβπιεη επτοτ εΏ:, Ιοεο τεοΐα αβίιπί,

*\ηοά ριορηβ ηο131 κκτοξ&ο5ν.

Των πρακτέων] των τΐξχχτων. Α. 1.2.3· ϋ. 1.2. Μοχ, Τΐχν-

των 3 Ιοεο πάντως. Μ. I.

«ϊ το μεν έχει] η το μεν εχει. Μ. ι. 2. Μοχ: τχντην γχζ

ακολουθεί·/. Α. 3· ΡβοΗο ροΛ ύφ' ήμων, 3αΐε η χινονσχ

οιηπιΪΕ Ιάβαι. Ιη νβΓΠοηβ νϊΐϊοΓβ βΓβΙ , ηαοά ποπ. Ργο

βο ΟχοηΐεηΩϊ, ίΙΙιιά ααίαπ ηοπ· Νοί, ΗΙιιά ιιοπ Λαέββί.
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«χ«ί " επειΤα π~αρχ>ιο\ού9ημχ ποιοΖντες αύτην της ημετέρας

γνωμης' ταύτη γαρ «κολουΦεΓν φούτι τχ της ειμαρμένης

εργχ ' κα/ όντως εύρε$ηνεται κινούμενη μχλλον ύφ ημων>

η κινόΐσχ ημχς' κα/ αυριωτερος ο χν9ρωπος της ειμαρμέ

νης, ο τύπων αύτψ 3/α της χίρέαεως αυτού* δέον, πρόνοιχν

λέγειν χ'ιτίχν της εαβχαεως των πραγμάτων" προνοίας γχρ

τούτο μχλλον έργον η ειμαρμένης, της γαρ προνοίας )%ον,

το έκάστω νέμειν κατα το* συμφέρον έαοίστω' και διή

ΤΑΚ. ΙΕΰΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

&α της κΊςέστως εαυτού] αυτοί/, 1οα> εαυτοί/. Ό. I. 2. 8β<1

ϋ. ι. πιι\Γο$ 1ΐ3ΐ)6ΐ χ'ιςέσεως.

ίιο βέλτιον ττοο'νοιαν λέγειν] δέον πςόνοιχν λέγειν. Α. ι. χ. 3·

Ό. I. 2. ΡΠΠΙΟ, 111 3Γΐ311ΓΟΓ, έΐθ5 1θΟΟ δ(θν ΓοπρΙϋΙΠ,

άεΐπάε αάΜϊΐιιιΐ] βέλτιον. Οοηο βΐΐβπι : οαιη άβοεαί. \αΙ·

)ε: Εχραάϋ. Δ'ο 1ΐ3ΐ>8ηΐ, ογπϊΓΓο βέλτιον, Μ. ι.2. Ι.οοο

έαυτοΰ βΐίίβιη , ηηο<1 αηΐεεεά'ϊΐ , 1ια1}61 αυ'τοϋ. Μ. ι. Μοχ:

κίτι'αν είναι της. Α. 3·

ϊχβχσεως των ττ^αγμα'των] ττεττξαγμενων, Ιοεο ΤΓξαγμκ'ταν.

Μ. ι.

μάλλον τοΰτο έ'ογον] τούτο μάλλον εογον. Α. I. 2. μάλλον

έ^γον τούτο. Ό. 2. Μοχ: ι) εϊμχςμένη. Α. 3·

νέμειν κατα κ. τ. λ. ] νεμειν τα 7Γ£θ\; α'ζ/αν κατα το σνμφίξον

εκαοτω· και'. ϋ. I. νέμειν χχτκ τον σνμφέςον έκαστω ·

χα/. Ό. 2. Α. ι. 2. 3· Μοχ, αΐ£ί3ίντων. β. χ, Οοηο:

υηϊοιαΐςυβ ίά, γιοά οοηΓει-ί, εΗΓίι-ϊΙίΐιεΓε. νβΐΐα : ιιηΊονιϊ-

<ριε (1ίβπ1)!ΐ8Γε , υΐ εαϊΗΐιεί οοηάΊιοεΓε νϊο!εΙ)ϊΐυΓ. Ρυΐο

«ΐΓθί]ΐιε )οοο Ιεβεηάααι εΓΓβ ηοπ συμφέςον, ιιΐίίε, [βά σνμ-

φοξον, οοηυβηίβιΐ!. 5ϊ εηΐαι ρΓονϊιΙεηΐΐα ηϊ] ηΐίϊ /ϊπ§υ]οπιιη

οοιηαιο^α Γρεοΐ3Γβΐ, ηειηίηί 'ιιΐίιιιη ϊηοοιηιτιοείυιιι βοοί-

«ΙετεΙ. νοοδοιιΐί τα ττξος ά,ίίχν , α,υβε Γοΐυί Ο. I. βχηί·

1)εΐ , ρΓο ΐπΓεΓρΓεΙαίίοηβ 1ΐ3ΐιεο του κατ» το σύμφοξον.

Οοηο εϊ νβΠβ ηίο πϊΗίΙ ν3]εΓε ροΓΓαηΐ, ηυοΛ ϊη Ιβχΐαίί

σνμφοςος Γβ^α'ίΐυΓ οΐίβιη αίίΐίί. ΗεΓγοίι. σύμφοξον· α'ς·

μόζον, καλόν, συμφέρον, σνμφωνον. ΗείΐοςΙ. ε^γ. ν. 302.

λιμός αεογω σύμφοςος χνδοί. δορηοοί. ρ. 387" τχ* 7χσΤξ^

σύμφοξχ, η 1)1 8οΗο1ΐ3Π:3 βχρίίοβΐ α'ναγκαΤα. Ι.ΟΟΟ σύμ-

φοςας ώοϊίχιτ εΐί.ιιη ■πςόςφοςος. ν'ιά. ρ3^. ι66. Κε<1ί1ο:

ΡΓονϊςΙεπιϊββ εηϊπι ρΓορπιιπι β&, ιηΙ>ιιεΓβ οιιϊ1ϊΙ>εΐ,

. ρΓουιί εϊ οοηνεηϊι, αο ρΓοριεΓεα τε5 εχρειίΐββ, ρτουά

οοηνεηϊΐ, (ΑαέίΓί, νεί ηοα Η,αοεΓβ^) αΐί^ιιβηςίο ενεηΐιιαι

, Ιιαοβϋΐιηΐ, αΐί^αβπίΐο ηοπ.
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τούτο των αίρε&εντων η εκβχαις κατά το συμφέρον ττΌτί

(λεν εσται, ποτέ δέ οϋκ εσται. εί §έ η ειμαρμένη ειρμός

τις ούσα αίτιων απαράβατος ' ούτω γαρ αϋτην ο! στωικοί

ορίζονται" τουτέστι, τάξις και έπισΰνοεσις άπχράλλχκτος '

οιί κχτά το συμφέρον, άλλα κατά την οίκείαν κίνηση καϊ

ανάγκην επάγει τά τέλη . τί ί' άν ε'ίποιεν έπι των παν

τελώς ηλι&ίων και μωρών, και δια τούτο άπροχιρέτων;

πότερον καθ-' είμαρμένην αϋτοϊς το τοιούτους είναι πρόςεστιν,

• * , * * ι

ΤΑΚ. 1ΚΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΜΑΟΤ,

*ί έέ η εϊμαξμένη'] η, Ιοοο ί'· Μ. I. 2. ει Ιοοο εϊξμος, 6&

όξμένη. Μ. 2. ήξμένη. Μ. I. η α\)βΐΐ. Α. 1. 2. ή δέ ε'ιμχς.

Ό. 2. δίο, £βά η εχ οοΓΓβοΐ. , αηΐββ «. Ό. ι. Ιι& αηΐΡία

οοΓΓεοίηπι ρΐ'ορΙβΓ ούσα. Μοχ, αιτίων. Ό. 2. Ργο οίσα

οοημοί ροΓΚί εστί. Νεο βηίπι ραπϊοϊρϊυηι 1ΐ3ΐ)β», <|ΐιο

ΓβίβΓαιαΓ. Ε/ι παοεί βΐίβπινοί}. ϋββηϊίίοηββ ειμαρμέ

νης \ίάβ αρυά ΡΙμι&γοΗ. ρΐαοϊΐ. ρΙιΐΙοΓορΗ. I, 2γ. 28.

ΑΙίβηι διοίοοΓίαιη «Ιείϊηίΐίοηβπι πβΙ>εΙ ϋϊο§. ί,Άϋη. ρ. 2 8 8·

ϊ'στι έέ ειμαρμένη α'ιτίχ των όντων ειξομένη η λόγος καθ' ο'ν

ο κόσμοι; έιεξα'/εταί. Ι,ΟΟΟ είξομένη Μ. I. 2. ίπορίβ Ιΐα-

Ιιβηΐ οςμίνη εί ^αενη.

τχί,ιν χχι έπισ·ύνδεσιν~\ τάζις ν.χ\ ίπισάοΈσις. Ό. 2. Ι.οοο

επισΰνδεσιν είΊ ε'τπέέΌνα-ιν. Μ. ι. δεα! επισννδέονσιν. Μ. 2.

δΐ ηοΓπϊηαάνιιε ρΓοΙιβίϋΓ, ι-είειΐιΐΓ α<1 ειρμός ·' Πη βερυ-

Γαΐϊτυβ, ΓεΓβΠΜΓ α<1 αιΪ7>]ν. Οείβπιιη χ'πχξάλλκχτο; η. 1.

' βΓι θχρ1ϊα3ΐΊο τοΖ αηα.ξχβχτο<;. ΡΙιιι.ιγοΙι. 1. 1. εχρίϊοβΐ

ι'ιξμον αίτιων 5 τουτίστι , ταζιν και επισννδισιν κπαςάβατον.

Οοηο : οΓοΠπεπι ει οοΙΙί^Λΐίοηβπι ϊηΐΓβηδΟΓβΠΙΙϊΐΙβιπ.

ναΐΐβ : οπίϊιιειη βΐ εδίηβηαιη ϊηΓαρεΓαοίίεηι αο ϊηενίΐίΐ-

Ιιΐΐβχη1.

«παοαλλακτον] χπαςχβχτον. Α. Ό. I. Μ. I. 2. βΐ ΐΐο ίη

πι3γ£. Αη£. απαράβατος, ϋ. 2. Ηϊο ροΐΐ απχξάβχ-

τον ιΙεΚο'ιι Μ. ι. ιιοί ίη βηβ 1ε§ίΐυι·: τέλος τοΐί λο'γον πεξϊ

τζς αιζέσεως. ... _

κατά το συμφέρον"] Εχ ίίί., ί]α3β ραυίΐο αηίο <3 ΐ χ ϊ , βρρα-

Γβΐ, Ηϊο ςυοΐ]υε ιιιϊηΐ ρΙβοβΓβ σιί^φο^ον.

*ναγκ>;ν 67τάγε<] α'νάγκν) επάγει. Ό. ι. ανχγΛψ άγει. ϋ. 2.

αναγκών επά^ειν. Α. 3· Μοχ ΐώβιη : εττι ταντίλως. Τοί

Τϊλΐ53 ίά βή, τ^ν εχβχσιν. \α\\α αίχείαν χίνησιν χβάά'ιάΊϊ,

τηβίΜ ρΓορΓίο. Μοχ Μ. 2. εχΐιΐΐιεί : τί αν εϊποιμ'εν.

Το τοιούτους ϊΐναι] το τοιούτους αιίτοΰς είναι. ΐ). ι. το" τοιοδ-

τον είναι. Ό. 2. Μ.'2· ' Ι.οοο τοιούτους ροΐβιταΐ ειίβιη βίΓβ

τοιουτο/ς.
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% ον. ι/ γαρ Ι1"! χ*^* Βίμχζμένην , β'^ω π'ίσουντίί/ τ^ς εΐμχζ-

μένης' ει ί« καθ·' είμχ^μενψ, εζ ανάγκης «κολου-9-ίΓ το

|Μ>)δ6 την 7Γροα/ρεσ/ν ε'φ >5|κΓν είναι, ε/ γαρ το άττξοοάζε-

τον ύττο την ίίμοιρμένην, έ£ ανάγκες κ«< το προαιρετόν"

144 κα/' ούτως αναδραρ.ουντα/ ττρος τους ττρωτους, τους λέγον

τας , πά,ντχ καθ·" είμαζμένην είναι . πεξίττη δε καϊ >5 /Μ«%ΐ)

του λογ/σ/«)υ κα/ της επιθυμίας επι του Εγκρατούς χλμ

άκρατους, βϊ γαρ «Ί ανάγκες ωρ/οτα/, τον μεν ττρα^Λΐ,

το%ν δε μη νςχζχι , τ/ς η' χρε/α της «ν αΰτω στάσεως τε χ<*/

φ/λονε/κιας ; α'λλ« κα/ του'τω συγκαθ-ε/μαρτα/ μη μόνον

»τρχ|α< , α'λλα κα< το/ωςδε ττξοίζχι . τ/ δ' «λλο φησ/'ν β τουτ»

ΤΑ1, ΙΕΟΤ, ΚΤ Λ Ν I Μ Α Β V.

£< 5ε κα&' ειμαρμένων] »1ιΓαηΐ. Μ. 2. Μοχ Ιοεο εξ ανάγκες

ίάειη ΙιαΙοβΙ , ε£ω αναγκα/ου. ϋείη(3β οηπίΐϊΐ εΐϊ&ηι είνα«,

αο Ιοοο οϊπξοχίςεταν εχΗϊοεί ενπροαι'ρετον.

*»ι!ς λέγοντα;] τοι/ς αΙ)βΓΐ. Π. I. Μοχ, και τοΰ α'κρατοϊ/ς.

ϋ. ι. ». ν·Π» : ει οοπίΐηβηιίαβ ει ίηοοηΐϊηβηΐΪ3β. Ο-

ιηίίΓο βΓ§ο επί, ηβυίΓΟ §εηεΓβ βεοβρίΐ το εγκρατές βϊ

άκρατες Ιοοο ΓαΙιΓίβηΐΐνοπιηι.

τό μεν ίΓραζαι, τό μη πραζαί] το'ν μεν πξΖζχι} το'ν ίέ μι)

ττρχξαι. Α. ι. 3· ϋ- ΐ· 0οη. νβΐΐ. δίο, Γβά βίϊ ττςίδαι.

Ό. 2. Μοχ, στα'σεω'ς τε κ»/. Ιάβαι. Ραυίΐο ίηΐβ «ίίριστβ,

Ιοοο ωρίσται. Μ. 2. Τον μεν 7Τραξαι, ϊηίβΙΗ^β κατοί τ^ν

ε7π3νμιαν. Έν αιίτω, ϊ<1 εΓι, τω εγκρατεϊ, 3111 6Π3Π1,

ίν αντοΓς, ιιΐ αεί υιπιαιηιιβ ΓεΓβΓ3ΐοΓ. δε<1 αϊ οχ βΓι τοιίτω.

ΧΊάβ ρ3§. ι }ΐ. 8ι αια(εαι το μεν, τό1 ρι-ο1)βίϋΐ-, χντω

ΓβίεπαΓ αά τω πρα'γμαη , Γβο , εν τω πραξα» και μ>}

7Τραξαι.

φιλονε;κ/ας] δϊο 6Χ ΟΟΓΓβΟΙ. , 3ηΐβ3 ε/ας. Ό, ι. φίλονικε/ας.

Ό. 2.

α'λλ' εί καϊ τοίίτο σι/γκα^ε/μαρται ] α'λλα και τοντο συγκα3·.

Ό. I. 2. Α. 3· αλλά και τοΰτω σι/γκα5. Α. 1.2. ε< οπαϊΐ-

ΐϊι βιίαιτι Μ. 2. Μοχ, πρζξαί, Ό. 2. $βά Αββ· ί»ϊο Γϊβ-

ϊαίιιιτι βΓί, ηοη Γοίαπι 3§βΓε. Οοη. Οβϊεπιπι ϊη Ιισο

οέε/ταίκΓ ηοη ΙΏοάο ρετβ^εηάο. ΥαΙΙα. Ετ§ο ιίμαξτχι,

Ιοοο ε'/μαρται νϊάειιΐΓ 1β§ίΓΓε.

*λλά καϊ τοί ως έέ 7Γρα£αι] α'λλά και τοίωςίε ίτραξαι. Α. I.

2. ϋ. ι. δίο, Γεά ττρ^ςα'. ϋ·2. Μοχ, τ/ ίε ίλλβ. Ο. ί.

ϋοϊηάβ: τβιοϊτον λέγων. Μ. ί.
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λίγων, η οτι και η ποοχι'α-εσις των πεποωμενων έβτίν; η

7«ρ παοχίςεσίς έστιν, η μαχόμενη τ>) έπι&υμία, , ααΐ νιαωσ»

μεν επι των «γκρατων, ηττωμενη 8ί έπι των «κρατών.

ούκουν χνηξητχι τχ της εξ άξχης αντοϊς υποθέσεως, οϋκ

'ΐτι γκρ η ττξοαίοεσις έφ' ημΐν.

ΚΕΦ. ΛΗ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠφΣ ΛΕΓΕΙ ΠΛΑΤΩΝ

ΤΗΝ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ

Πλάτων δίχως λέγει την είμαομένην' την μεν, κατ

ούσίαν, την 8β, κατ' ίνέογειχν. αχτ' οΰσίχν μεν-, την τον

παντός ■ψυχην' αχτ ίνεογειχν 5ί, $εϊον νόμον απχαχβχ-

ητον οι α'ιτίχν άνχποδοχστον . χαΧεΐ 5έ τοϊίτον, $εσμον

κδξχατείχς . τούτον δ« τον νόμον δεδο'σθ-α/ παξχ τον ποώ

ν α κ. I, Ε Ο Τ. ΕΤ ΛΝ1ΗΛΟΤ.

ντεπςωμενων'] «ντιωξίσμένων και πεττξωμίνων. Ό. 2. ΡοΠο

νοίηϊΐ, ποοωξίσμίνων. Οοηο πεπςωμένων τβάάΐάίΐ, ηαί-

Ιίιιι ιηοιηβηίϊ. Μ. 2. Ιοοο πεπρωμένων , Η&ββϊ πεπξχ.-^μέ.

νων. 1

>| νικώσα] και νικωσχ. Ό. I. 2. Α. I. 2. 3· Μ. 2. Οοη.

Μοχ, ύπί των ίγγ.ξχτων. Α. 2.

βίνρςητχι] αναιρείται. Ό. ι. Α. 3· ΙηΙεήιηυηΙιπ-. Οοη. Εχ-

Ιΐη§ιαυηΐιΐΓ. νβΐΐ. Μοχ, χςχης κύτης ύποΆέσεως. Α. 3.

Ό· 2. Τα τ^ί εζ «?χίί υποθέσεως εΓί ίιΙβιΜ , ηικχΐ >) Ιζ

αξχης ν-πάΆεσις. Αντοϊς νβΓΟ βΓΐ ά3ΐίνοί> ϊηοοιτηηοάϋ, ιιΐϊ

•νοοβηΐ. Αιίτοϊς ηοη 3§ηοΓοϊΐ Οοη. Μοχ : ονκ εστί γα'§.

Α. 3·

Οβρ. 38· Ιηθβχ ϊιΙβΓπ. Α. -ι. 3· Ηβπι α πιβη. τβο. Α. 5.

Ιάειη Γιηβ ηοΐα οβρϊιίϊ. Ό. 2. ουιτι ποία λζ. Ό. χ. Λό

γο; ό*. Ιοοο χεφ. λη. Μ. 2. (^αοιηοίΐο Ρΐιΐο ίβΐιαιη εΐϊοαί.

Οοηο ϊηεΐρϊΐ Ιϊΐιπ 6. οβρ. 4· Οοπιηιβηοίβι ΡΙβίο·

ηβτη Γβιίοηβ Γαΐί ςΙϊίΤεΓεηιειη, αυεπι ίη ρ3Γΐβ οογγϊ·

εϊι, υυϊ εΐΪ3Γπ ϋβ ΒηηοΓϋΐη Γβνοίηϋοηβ βι ι~εηι&

οιιιηϊϋηι Γεάΐϊυ.

ίϊεσ^ν α^αστβιαν] 5εσμάν α'ίοαστε/ας. β. |, 2* Α. I. 2.

θεσμον αέοαστίας. Α. 3· ΟοπΓΐΐΐηΙϊοηβηι Ϊηβνήβ1ιϊ1βπ7.

Οοη. ΙηενίθοϊΗΐ3(ϊ$ α'βΟΓβιιιιιι. Υ&ΙΙ. θίβ*(*ον «ίέςκτηώ

τοντο το* νο^τβν ίίέο'ίθίΐ». Μ. 2· ·^
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του κα/ ανωτάτου Θεου τ>) του ίΛΛΤΟί ^υχ^ εις 5«-

γ.οαμψιν των ολων, καθ" ον 5/«£άγετα/ τα γινίμενχ' τχύ-

τψ δε τ;£ν κατ' ενέργειχν ε'ιμχρμίνψ , κα/1 κατά πρόνοιχν

*ΙΪ λέγει, άττο γαρ της νρονοίχς έμπεξΐέχεα§χι τψ είμχρμέ-

νψ' τταν γάο το καθ-' είμχρμένψι, κα/ κατα ττρο'νοίαν γί-

νεσθαί' ου μην τ«" το κατά ττρόνοιαν, κ«< καθ' είμχρμένην

ιΐνχι. χΰτος δέ ο' ·&«ος νόμος , ον φησιν πςονοιχν είναι

όμου και είμχρμένην, ιτχντχ έν έχυτω περιέχει" τά μέν

««■&' ΰϊτό-9-ίσ» , τά δέ έξ ύπο&έσεως . τχς μεν γάρ τΐξοη-

γουμένχς χίτίχς, "ωςττερ τινχς αρχάς, κχι καθ·" ώτόθεσ/ν

περιέχει, απερ εστίν εφ' ημΐν συγκαταθέσεις και κρίσεις

καϊ ό§μχί' τά δε ε| ανάγκες ταιίταις έπομενχ, ε| υττοθί-

V Α Κ. ΙΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΪΜΑΒν.

ανωτάτου 5ϊο5 κ. τ. λ. ] ανώτατοι 3εοϋ την τοΰ παντός ψυχην.

Π. 2. «νωτατου &εο£ί τη τοΰ παντός ψυχη. Ο. Χ. Α. ϊ. ϊ. 3·

Μ. 2. Μοχ, τα γενο'μενα. Α. I. 2. βΐ 3Π163 &εξα'γητα/.

Μ. ί.

ται/την 5ε τ»}ν κατ* κ. τ. λ.] ταΰτην έέ* την κατά 7Γ£ο'νοιαν εΐ-

μκςμέχψ καϊ κατ' ενέξγακν λέγειν. Ό. 2. Μοχ, ΰττό γίΐξ

της προνο/κς. Α. I.

»τάν γαρ 1 Α παν α<1 ρΓοχϊπιοιη είμαρμενην 3οβΛ. ϋ. 2»

χαϊ κκτα ττξο'νοιαν γ/νεσ5αι] και κατ' ένέξγεικν γίνεσϋχι. Α. I.

2. ΑΙ) τταν γαρ 3(1 γίνεσαι ναΐΐα Γβ<1<ίί<ϋί: «3: Ει ίαίο

οπιηϊα Κθγϊ, ρβηΐβΓςυβ βοΐϊοηβ αίηαβ βίΐβοιη.

αυτός έε ο 5ε7ος] οϊτος, Ιοοο αυ'το'ς. Ό. I. Α. 3· Ιείβιπ

πιοχ οιηϊιιΐι ον.

«ϊνχί πξόνοιχν κ. τ. λ. ] πςόναιχν είναι ο'(αθϊί και ειμχςμένφ

τχΰτχ εν ίχυτω πεςιέχει. ΐ). 1. ττξάνοιχν εϊνχι όμοΰ χα.1

ςϊμχ/ιμενην ττχντχ εν εαυτ» πεξιέχει. Ό. 2. Α. I. είναι ττςά-

νοιχν όμοϋ καί (Ίμχξμένψ ηχντχ εν αντω πεςιέχ,ει. Α. 2.

ο^οϊ, ροΓι 7Γθ3νο<αν, 1ΐ3ΐ)βΕ βΙΪ3ΐη Α. 3· Μοχ ΐ(1βηι:

εαυτω ττεξιεχει. 5ίπιαΙ, ΙιβΙιβΙ εΐίβηι Οοη. ν»11. «ίνα»

ττ^ονοικν και είμα^μίν^ν ομού ττχντχ πχξέχει έαιιτω. Μ. 2.

ΤΚί μεν γ«§ τοο^γουμίϊκς] οιίν, Ιοοο γά§. Α. I. 2. ττ^οειξ-

γχσμένχί, Ιοοο -π·§ο))γον|ΐιένας. ϋ. 2.

·£{χ«ς και κ*5' νπο'^εσίν πεξίεχει] χξχ,α^ κ*θ' «'ττο'3εσ<ν πεςι§.

χει. δβ<1 7τε^ι 3 ρτίπιο ΐπίβηοΓη. Ό. ι. 5ιο 3 ρρϊιηο ία

Ιβχίπ. Ό. 2. πιχ-ξέχει, Ιοοο πεςιέχει. Α. 1.2. καθ' οπιϊΐ-

«I Μ. 2. ΡταΐΒα- νβΐΐ. καϊ οαπίιίί ΰοη.

Τχύτχις ίπίμινχ] τχΰτΥ) ίπόμενχ. Α. I. 2. Αα. \'·11. αυ'ταϊς

έπόμενΛ. ϊ). χ, ταυ'τ^ς ίπάμενκ. Ό. α„ Μοχ, «βτίν ροΓ(

υΛβ
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σεως . κχι εστίν ή μ&> ίφ' η'μίν χϊοεσις των ποαατων κχ&'

υπόθεση, υποκειμένων δε των έφ' ήμΐν, Ι| αϋτων τοιίτων,

ωςττεξ έξ υποθέσεως, χκολουθεϊν τχ της ειμαρμένης. οίον,

έφ' ήμΐν αεΐτχι το πλευσαι' τούτο χχθ' ύπόθεσίν έστιν'

υποκειμένου τοϊνυν του πλεΐν ημάς , επακολουθεί τχ έκ ταύ

της της υποθέσεως, το νχυχψ,σχι, η μη. διο ΜΜ4 ε| υπο

θέσεως καλϊΓ τχ πχξχκολουθουντχ κχι επόμενχ τχΐς έφ'

ημΐν ΰποθέσεσι, τουτέστιν , άξχχΐς κχι πξχζεσιν' ως είναι,

τχ μεν ηγούμενχ, κχι έφ' ημΐν, κχθ ύπόθεσιν' τχ 5έ

έπόμενχ, ίξ υποθέσεως, κχι ουκ έφ' ήμΐν, α'λλ' έζ χνχγ-

μκ >«ρ χϊδίοο ώοία9χι το καθ" εΐμχρμένην, αλλ.

έπισυμβχίνειν , πξοηγψχμένοις τοις έφ' ήμΐν. τούτω

ΤΑΚ. ΙΙΟΤ. ΙΤ ΑΗΙΗΑΟΤ.

ν'ποθεσεως οπήιΐίΐ Α. I. 2. 3· Ο. ». ί. Ει βχ ΓαρροΙΐ·

ίϊοηβ Γαηϊ. Οοη. Εχ ρΓοροΠίο Γαηί. ν»11.

χαϊ εστ»ν η (-<·"] κ«ϊ εστίν αΙιβΓι. Μ. 2·

αΐςεσις] αϊ^εσίς. ϋ. ι. πξοαίςεσις. Ό. 2. Μοχ, πςχχτΰν.

Α. ι. 2. Ο. 2. Οχ. Ει οΐβοΐϊο ο,ιιϊβΓοβηοΙί, ςιιαβ εΐΐ ϊη

ηοΐιίδ, Γβοαηίΐυπι ΓυρροΓιΐίοηβηϊ βχϊΓιίΐ. Οοη.

υποκειμένων όί πα'λιν] πάλιν αΙιβΓι. Α. 1.2. 3· ϋ· 1.2. V*!!.

8ΪΟ, Γβιΐ υποκείμενα. Μ. 2.

αίςπεο εξ υποθέσεως] 1π$ αάά'ιΐ : έστιν, και η μιν τχΰτγ[.

Μ. ι.

τοϋ πλεΐν] τοϋ* πλεΐον. Ό.Ι. Μοχ, ε'πακολουθεΐ τα ε'κ ταυ'-

της. Ό. ι. 2. Α. ι. 2. Οοη. δϊο, οπιϊΓΓο τχ. Α. 3· Α1>

επακολ. βό! ^ μη ϊο τβ(1(ϋΐ νβΐΐβ : βχ Ιιοο ηο5 ΙαοβΓβ ηβη-

Γγ3§ϊοπι ΟΟηΓκΟ,ΙΠίΙΙΓ.

έιό* καΐ ε'£ υποθέσεως] καΐ αΙιεΓί. Α. I. 2. 3· <2οη. ΥλΙΙ·

Μοχ, καλείται τ* παραχολ. ϋ. ι. Μ. 2.

χαι επόμενα] και ε'φεπο'μενα. Ι). 2. ΑΙϊΓαηΙ ίίΐα. ΟθΠ.

Μοχ, ροΓί ή·γαΰμινχ3 άββίΐ και'. Α. 3·

ε'£ α'ΐο/ου ώεισθαι ] ϊόΥου, Ιοοο βίϊβ/ον. Ό. I. ωοιστχι , Ιοοο

ωρι'σθαι. I). 2. Ει: τα" καθ* >*μ«$> Ιοοο το" καθ' είμα^μενην.

Α. 3. ' -

π£θ>}γ>)σαμενοις τοις] ποο>ιγουμενως το<ς· Ο. I. πξοηγουμέ-

νας. Α. 3·

του'τω οέ συμφωνεί] τοϋτο οε συμφωνεί, Α. 2. Ό. ι. 2. Μ. 2.

Ηϋί'ο ααίΐΐη ί/ίιιά οοηοο>·άαί. 0οη. Μοχ , το' α'/τ<α ελομί-

νου. Α. ι. 2. Ό. 2. νυ1§;3ΐιιιη τβοιβ βχρΓβΓΠι ΕΙΙβοο-

ύϊα$. Αριιά Ρίαιοηβπι Ροΐΐι. Χ. ρ. 471 · Ιεβί»"·: α'ξετι)

κβπιφ υ
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συμφωνεί και το , αιτία έλομένου , -5εο; αναίτιος , και το ,

άδέσποτον ΐίναι την άρετην, χα}, το είναι μαντείας, συν

τείνει 5ε αιίτω πας 6 λίγος εις το τάς προαιρέσεις και τηας

•4^ των κατα προαίρεση πράξεων έφ' ημΐν είναι ' τα οε έπακο-

Χον$ονντα τχύταις και τα τέλη επί τγ ειμαρμένη έζ ανάγ

κης . τούτο 5ε εν τοις έμπροσθεν έδείχ&η , μη καλώς εχε<ν .

καΦ' ο μεν ουν καλεΓ -θεοΐί 5/άτα£ιν και βούληση την είμαρ-

μένην, και κα-9·" ο την ε'ιμαρμένην υπάγει τ>) πρόνοια, , μι

κρόν τι οιαλλάττει προς τα -θεΓα λόγια, τα λέγοντα προ-

νοιαν μόνην 5/ο/κεΓν τα πάντα ' κατά πολύ 5ε 8ιαφέρετχι,

φάσκων, εξ ανάγκης τοις έφ' ήμΐν επεσ$αι τα τελη. ημεΐζ

γάρ , ού κατ ανάγκην έπάγεσ$αι τά της προνοίας , φαμεν ,

αλλ* ενδεχομένως . ε/ γαρ κατ ανάγκην , πρώτον μεν , το

πολύ της εύγ/,ς μέρος περικόπτεται ' περί μόνων γαρ των

άρχων των πράξεων τά της εύχης εσται κατ αϋτον, ωςτε

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. (Τ ΑΝΙΜΑΒΤ.

αδεσιτοτον 3 βΐ: αιτία ελορενου , 3εος αναίτιος. ΕυΓβοΐυΙ

β£ΐ3ηι οοηΐΓ3 ΗίβΓΟοΙβπι ρ. 542· Α. ΓβΓβη: αϊη'α ίλομέ

νου, Άεος αναίτιος. Μοχ αίτιος, Ιοοο αναίτιος. Α. 3,· €αιι·

/α εΙϊ{ξεη(ίι ε/ν. Οοη. 5αιιαα(ί οβυΓβ βίι. ΥΜ.

χαΧ το είναι μαντείας] ϊη Π)3Γ£. Γβο. μη ΐίναι. Ό. Χ.

■πας λο'γος] πας 6 λόγος. Ό. I. ι. Α. ι. 2. 3·

£7ΓΪ τη ΐ'ιμχξμίνη ] επί της είμαξμίνης. Α. I. 2. ΡΐΌχΐαΐΑ V»!-

]α ΓβοΙϋάϊΐ, &ο Γι 1β§βηΐ: κ«ϊ τη ανάγκη.

τοϋτο έέ «ι τοις] α1)θΓί. Ό. 2.

μη καλώς] και καλώς. Ό. 2.

κα^' ο μεν οΰν] κα5ό , Ιοοο καθ' ο βϋ Πιο βΐ ραιαίΐο ροΛ. Ό.

ι. 2. ούν αΐ>εή. Ο. ζ.

τα λέγοντα] Οι^ί/ΐί. Οοπ. ζ)ιιαβ ίπηιιίιιηί. νβΐΐ.

κατά πολύ βί] τοί λοιπά 5ε. ϊη πΐ3Γ§. ΑηΙ. καΐ τά λοιπά $£.

( Μ. 2. '

ημείς γχς ου κατ' ανάγκην] μϊν3 βηΐβ γαρ., βαΊΓιΙ ϋ. 2. βί

κατά εχΗϊοβηΙ Ό. ι. 2. Μοχ επεσ^αι, Ιοοο επάγεσθαι.

ϋ. ι. 5ες>ιιϊ. Οοη. ν»11. ϋβϊηό'β εφχμεν , Ιοοο φαμεν.

Μ. 2. βΐ ϊΐβΓίίΓΠ, κατά ανάγκην. Ο. 2.

της εύχης μέξ°ς~\ μέξος της εύχης. Α. 2. Ό. I. ψνχης, Ιοοο

. , *υχης. Ο. 2.

περικόπτεται] περικεκοπται. Α. 1.2. Οοηα'άείιΐΓ αο ρβηϋί.

ν«Μ. Μοχ, περί μο'νον γάς. Ό. ». ΡβαΙΙο ροή ίλϊο-θαί,

Ιοοο πςοελίσϋαι. Λ. 3·
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τα κρείττω έλέσ$χι' μετχ ίέ το προε\έσ$χι , μάταια λοι

πόν τχ της εϋχης, των επομένων πάντως εξ χνάγκης επα

γόμενων, ημείς δέ κχι έπι τούτοις μάλιστα δΰνχσ&χι την

εύχην διοριζόμενα, έπι τη προνοίχ γάρ είναι, το νχυχγη- .

νχι τον πλέοντχ , και μη , ούκ έζ χνάγκης μέντοι το έτερον

αυτών, άλλ' ενδεχομένως, ού γάρ ύπ' ανάγκην ό ·&ίθς,

οιίίέ την βούλησιν αϋτου δονλεύειν ανάγκη, &εμιτόν ειπείν.

ηχι γάρ της ανάγκης δημιουργός εστίν, ανάγκην μεν γχρ

έπέ$ηκε τοις χστροις, ωςτε χει κχτχ τχ αύτχ] κινεϊσ&χι,

κχι την θάλασσαν περιωρισε , κχι τοις καθόλου και γενικοϊς

€ρον χνχγκαϊον ε$ηκεν, «ν, ει βούλονται καλεΐν είμχρμένην, 147

οία το πχντη και πάντως βιιτω γινεσ-θχι κχτχ ανάγκην,

ως ττάντΛ τχ κχτχ διχδοχην έν γενέσει φ$είρεσ$χι , λο'-

νλΧ. 1ΕΟΤ, Ε Τ ΑΝ1ΜΑΙΤ.

ίπομίνων πάντων] επομένων πάντως. Α. ϊ. ϋ. 3. Αηίβΐ

■πάντων, Γβ<1 βχ οογγεοΙ. γθο. -πάντως. Ό- 1· των, βηΐβ

έπομένων βΐιβίΐ. Μ. ί. Οιηπϊηο. Πάντως ηΙ>εΛ. Οοη.

μχλιστχ δΰνχσΆχι την ΐύχψ &β£/(ομεν] μάλιστα την εύχην δύ-

νασ&αι διοριξόμιΆχ. Α. I. 2. μάλιστα οηιϊΐΐυηΐ βΐ ϊη ίηβ

})3ΐ>βηΙ έιοςιξόμεΆχ. Ό. I. 2. μάλιστα οιηήπί ΘΠ3Π1

Μ. 2. διοςιζόμε^χ Γοΐυηι ιηυίαΐ Α. 3· Μοχ, πξονοίχ

•γχζ εστί καϊ το νχυχγησχι, Ό. 2.

το ϊτΓξον αντων] έτερον ίπ πίηγ§. α γπβπ. Γβο. Ό. I.

νπ' ανάγκην ο ϊεο'ς] ύπ' ανάγκες ο' θεο'ς. Α. 2. ό 3ί>β1τ. Α. 3·

ουδέ την βούλησιν] οΰτε την βούλησιν. Ό. I. Μοχ ανάγκην!

Ιοοο ανάγκη. Μ. 2.

•ςνάγκην μεν γάξ επφηκε] μεν οηιίΐΐίΐ Α. I. 2. νπιΆηχε,

Ιοοο ε'πίθηκε. Ο. 2. Όΐάίί. \λ\\.

κατά τχ αν'τά] κατά ταιίτά. Ό. χ. κατ' αύτχ. Ό. 2. Μοχ,

πεξίωξησε βΐ βχ οογγ. Γβο. πε^ιω'ξίσε. Ό. ι. πεςιωςίσχι

και την χχ^όλον και γενικών. Μ. 2.

πχντη και πάντως] πχντη και πάντα. ϋ. 2.

γ/νεσθαι κατά ανάγκην ] κατ' ανάγκην γ/νεσθαι. Α. I. 2. γε

νέσθαι κατ' ανάγκην. Ό. χ. Α-

γενέσει φΆείξεσ^χι'] γενέσθαι φίϊείςΐσϋχι. Ό. I. γενέσει χχι

φΆοςχν έν γενέσει φ^ε/^εσθαι. 8ϊο. ϋ. 2. Μοχ, πε^ι ο?ς

ονομάτων. 5ίο. Ιάβιη. Ιη ϊηΐβΓρΓβίαιΐοπβ ΕΙΙβοοοϋϊ 1,3-

ΐΐηα νϊιπιιη βΛ. Ηβηα! (Ιαοϊβ νοίαϊι: αϊ οπιηϊβ, ηιΐθβ

βχ ρι·ορ3§3Ποηβ οΓΪβηϊυΓ, ΐη[6Γβ3ηΐ. ΰοϋϊοβϊ Βίο ηί-

}\Ϊ1 β(3ίαν3ΐ»ι. Χϊΐηβη, ςαββ £ι Γβηίβηΐΐ» , ϊηΐβ11ΐ§ήιΐΓ.

υ ι ΕΛ
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γος ου'δεις " π^εςι γαρ ονομάτων ουκ άμφιαβητουμεν π'αος

αυτούς" αΰτος 5* 7Γα'σ>;ς ανάγκες ου μόνον έκτος κα$έστη-

κ«ν, «λλ« και κυρ/ος και ποιητής έστιν. εξουσία ·νάζ ών

> και φυ'σις εξουσιαστική , ουδέν ουτε φύσεως άνάγκγ , ουτε

%εσμω νόμου ποιεί, πάντα, δε εστίν αΰτω ενδεχόμενα και

τα αναγκαία, και ίνα τούτο δειχ,θίϊ, έστησε ποτε τον

δξόμον ηλίου και σελήνης, των ανάγκη φερομένων και άει

ωσαύτως έχόντων' ίνα δείζη, μηδέν αιίτω κατ' ανάγκην

γενέσ-9-αι, άλλα πάντα κατ' έξουσίαν ενδεχομένως, απχζ

δε τοιαΰτ^ν ημέςαν εποίησεν , ως έττεσ^^νατο και η γραφή ,

ίνα μόνον ενδείζηται και μη διάλυση τον $εσμόν, τον έξ

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΒΤ.

ΕΙί νβΓΟ Ιιιαΐυίιηοίΐϊ : ως πκντχ. τα κατά διαδοχή·/ εις γ/νε-

σιν ελθόντα φθε/ρεσ^αί , 8111, διαδοχην και Ιν γενέσει , ϊη-

Ιβΐΐϊσβ ό'ν.-α. Οοηο: υ* οαιηϊα ρβΓ ΓυοοβΙΓιοηειη Γιηΐ ϊη

^εηβΓΒΐϊοπβ βί οοΓΓϊίπιραηΐιΐΓ. νβΐΐβ: δίοιιΐ οαηοΐα,

ςιιββ ρΓορ3§3ηΐβΓ §εηϊι& ίίηΐ , οοΕΓυΓηρϊ. Εοοα αΐϊςυο

ιηο(1ο /ΐιηίΐίβ Γιαηι ρ. ι6ο. 162. ΙΙΐι-οηυε Ιοοο )υη«ίιυΓ

*ν γενέσει και φ^ορα. 5β(Ι βχ ρΓΪΟΓΪ Ιοοο Ηϊο οοηροϊ ροΓ-

ίϊϊ ε'ν γενέσει και φ$θξχ μη φ^ΐίςεσϋχ,ι. Νβπι ή διαμονή βΐ

τί μη φ^ε/ξεσ^αι βαάβτη ΓαηΙ.

λόγος οϋοεις.] λόγος Η. 1. ϊάεηι βΆ, ηιιοσ! αμφισβήτηση, φι-

λονειχίχ. Ι§ηαΓ ιηοχ βΛ αμφισβητεΊν. Οοηο ; Γίϋιίΐ οα-

ταχηιιβ.

«ύτός οε πα'σ>)ς] Ιηΐθ1%6, ο &εός. Κ.β<1ϊΐ βηΐιπ αά Γαρε-

ΓΪΟΓ3. Ύαΐΐα ϊηϋβΓροηϊί, Όβιΐί.

θεσμό» νόμου] δεσμών νόμου, δια Α. 2. θεσμο'ν νόμου. Μ. 2.

δισμω νόμου. Ό. ζ. νβϋϊ : 1β§Ϊ8 ροίϊποπβ 30 άβοτΒΐο.

Θεσμός β[ νόμος, υΐ ΐγηοτιγ ιαιι , ροηαηΙϋΓ ϊη ρπποϊρϊο

1ηι]υ$ οβρίιϊϊ. Εγ§ο ηοη ίηβρΙιίΓη νϊεΙεΙιΐΓ θεσμό! νόμου,

νίηοαίο Γειι ηεοεβΐίαίβ Ιεβϊ$. Μοχ —«'ντως, Ιοοο ττχντχ.

Α. 3.

και τα5 α'ναγκαΤα] και αΙ,βΠ:. Ό. 2. Μοχ, έ'στι σε, Ιοοο

έστησε. Ιείβιτι.

κατ' αναγκών γενέσθαι ] κατ' αναγκών γΛεσθαι. Ό. 1.2. Α. 3·

κατ' έξουσίχν ενδεχόμενα ] κατ' ε'ξουσιαν ενδεχομένως. Ό. ι . χ.

Α. ι. 2. Μ. 2. ε'νέϊχομ/ν^ς. Α. 3· Ηβιιά (ΙιιΙιϊε ως νοίιιϊι.

Οοη. ΖΐΰβηίβΓ , νβΙΙβ Γε<1οϋ<1ΐΐ:.

έπεσημρνατο και >) γξαφ^'] και βΙιεΓί. ϋ. ι. 2. βΐ έπεσημιί-

νατο. ϋ. ι.

ί'να μόνον ε'νίε/ξίΐται] αί /αΐιαη. ο/ίβηιίαηί /β αο [ιιαιη ροίεη-

ίίαη».
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βϊζΧ/ις χΰτω τε$έντχ της χνχ^χχίχς των οίστρων φοοας.

ούτω και τηχς των άν&ξωπων έν τη ζωη διαφυλάττει, ως

τον Ηλίχν και τον Ένωχ, θνητούς οντχς και υποκειμένους

φ&ορα, 'ίνχ δω πάντων τούτων την έζουσίχν αΰτου και

την χκατχνά'νκχστον βούλησιν κχτχνοησωμεν . οί δε στωικοί

φχσιν, χποκχ&ιστχμένους τους πλοίνητχς βϊς το χύτο ση-

μεϊον , κατά τε μήκος κχι πλάτος , εν&χ την χρχην έκαστος

ην, οτε το πρώτον ό κόσμος συνέστη, εν ςητχϊς χρονών

περιοδοις έκπύρωσιν και φ$ορχν των όντων άπεο^χζεσ^χι,

κχι πάλιν εξ ύπχογ/,ς εις το χϋτο τον κόσμον χποκχ$ί- ι*ι

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. Ε Τ ΑΝ I ΜΑΟ ν.

ΐ'ιαπι. Ηοο Ιοοο ςυοϋβπιιτιοίΐο ιποΙθΛε Γιιηί ΓερβίίΐΒ,

ίνα ίίίχθί), Γνκ δείζη, "να ενδιίζητχι, ηααε νϊιανβ ΓοΙβΙ:

ΝβΓηείΐυ8. Οοημοί εΐϊαχη ροΐίίΐ , μόνιμον όείζητχι. Μοχ,

διαλύεται. Μ. 2.

κστςων φοξόό;] ϊηΙβΓ Ιιαβο νοοαουΐβ 1ε§ϊΐιΐΓ ουσίας, 5εό!

ρυηοιΐε ηοΐαίιιιη εΓΐ. Α. 2.

ου'τω και τινχς — ίττοκε/μίνοιις φ$οςχ] ΑΙιΓιιηΙ. Α. ι. 2.

ν*11· Η^ΒβΙ ίΓία Οοηο. Μοχ, όιαφυλάττοι. Ό. 2.

την α'κατανζ'|«κστον ] την ακκτχνα'γκαοτον. ΐη ΗΙ3Γ§. Ό. I.

Ιΐ3 ίη ίβχία Α. 3· Νοη ηβοβΙΏιβίβ οοηοιβιώ. Οοπ.

ΝαΙΗ οοηοχίιιπι ηεοεΓΓιΙαίϊ. νβΐΐ. την αχχταδάμχστον.

Οχ. Μοχ, στοίκοί ει βχ οοιτεεί. τβο. στω. Ό. ι. Άκα-

ταί'κμαστον ΐίοϊιε ϊηίαΐϊι βάϊΐοΓ ΟχοηϊεπΓυ βο Γοι-ίίίΓ©

βχ οοη]βοΙιΐΓ3. Νοκι αηΐεα. νϊΐϊοΓβ 1ε§εο31ιΐΓ ακατανα'-

μκστον. Μεϊ Οοθά1. ηοιηϊη<ιιϊιη Α. 1. 1- 3· Ό. ι. 2. Μ* ·'.

Βαϋεηϊ χχχ.τχνάγχχστον „ ςιαο ιιΐϊιιΐΓ ΟΗγ*ΊΌΓι. Τ. VII.

ρ. 555* 1-^· ·*■ 558· Ο- ΕιιΓβϋ. ΡΓαερβΓίί. Ετ^πζ. ρ. 196.

199· δίοΐεΟΓυπι 7*Γ£ΐ εχτζυ^ώζιω^ και «ττοκκταστασϊως

ΓεηίβηιΐΒΓπ εχ Νιιιηεηίο ττ.ιίΐηοΓαι ΕιαΓεΙ). ίΙ>Ίά. ΙϊΙίΓοΧν.

οβρ. Ι8·ΐ9· Ό'ιοξ. Εαϋη. ρ. 2$;. ΟϊοβΓΟ <1β παι. ιΐεοι*.

II, 46·

■ττλκ'ν^τας] &οοεηΐπ8 εχ οογγ. τβο. ϋ. ι.

βίς τό αυτό] αιϊτό αοεΓι. Ό. ι. Μοχ, κατα τε αυτό /:ι^κο{.

Ιιϊειη. νβΐΐα Ιιαοει: Ιοη^ΐΐυχίίηβ άο Γραΐϊο ει Ιαιϊΐιιιΐϊπβ.

ί'καστος ήν κ. τ. λ.] εκαστον ιξ,ν οπ την α'^χην ό κόσμος

συνεστη. Ό. 2. Μοχ, «ν ςητοιίζ των χξάνων. Α. 3· βί»

Εκ7Γΐ5ξί«ΐί7ΐν των όντων και φθοραν οίττΐξγ. Ο. I.

τό κντό τόν.κο'σμον] «ς ταυτό τον κο'σμον. ϋ. ι. Α. *·

υ3
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στχσ&χι, χμ των ίττέονν όμοιας πχλο φεοομενων, εκ*·

στον, εν τη προτέρχ πεαιο&ω γενομενβν, χπ»ζχϊΧχκτω%

χποτε/Μ<ι$χι . εσεσ-ϊχι "γχο τχλαν Σωχρχττν , χμ Πλά

των» , χμ εκχστον των χννρωπων σύν τοις αΰτοϊς κχι φίλοι;

χλι πο)^χις, χμ τχ χύτχ πείσεσ&χι , χμ τοις χύτοϊς συν-

τιύζ(σ$χι , γ.χ'ι τχ χύτχ μετχχιιαιεΐσ&χι , χχί πχσχν τηλιν,

χμ κώμην , κχΐ χ·)ρίν ομοίως χποκχ-^ίβτχα^χΊ ' ^ίνεσ&χι δέ

Τ/)ν χποχατχστχσιν τοΖ πχντος ούχ χπχξ , άλλα ττολλακ/ί '

μχλ/χν εις χπειςον, και αηλίνττρ-ως τχ χύτχ χποχχ-

§ίστχσ$χι' τους δε $εους, τους μη υποκειμένους τ!} φ$οςχ.

τχυτίη , πχςχ-Λθλου Ζ',σχντχς μι» ττερ/όδω , γ/νωσκε/ν εκ τχυ-

της πχντχ τ* μίλλοντχ ΐσεσΰχι εν τχΐς έξης πεοιόδοις'

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΜΑΒΤ.

των αστίξων ομοίως Ί καΐ των αστξων όμοιας. Ο. ι. 2. V»!!·

και των α'στεξων ομοίως. Α. 1.2. 3. Μ. 2. Οοηο : Ει αΓίΓΟ-

πιπ» οοΓΓίιρίοΓατη ουιΤϋ5 ΓιπιϋηεΓ υηυπΐφΐο<1<}ΐιβ ϊη ρπο-

χί οΊτοα'αΊοηβ ΕβΓΪ ει Γιιη'ιΙίιβΓ ρει-Κοϊ. Εοββκι ιηοίΐο

Ό. I. ιηοχ Ιοοο φεςομενιον βχΗϊΙιβΙ φ$ειςομενων.

ί'καστον εν τν) ττροτέ^χ] έκαστο τη 7τρβτ. ϋ. I. εκαστ»

των εν τί) 7Γξοτ. ϋ. 3. εκαο-το;, Ιοοο εκαστον. Μ. »·

Μοχ, γινομένων, ϋ. 2. γενόμενα. Ο. ι. γινο'μενον. Α. ϊ.

«■επιγενομένων. Μ. 2. Οοηΐϊπυο, χπχξχλχχτως. ϋ. ι.

έ'σεσθα» γα'ο] γα'^ αΙχ-Γι, εΐ ιηοχ 1ΐ3ΐ>(.·1 β·ωκ§ατει. Μ. 2.

αυτοϊς καί φ/λοις] και ββεΓί. Ό. I.

πείσεσϋχι και τα αντα' κ. τ. λ.] ττείσεσ^χι , και τοις αν'το'ς

συντειίξεσ$«ι3 και τα αντα μεταχει^ιεϊσ^αι. ϋ. ι. Α. 3. 5ίο»

ΓεοΙ σΐ/ντενζασθαι. ϋ. 2. ?7ε#εσ5αι και τοις αι/τοϊς σιιν-

τίι/ξεσθαι και τα αϊ/τα μετχχειξίεϊσ^χι. Α. I. 5'ιε, Γβ(ί

σι/ντειίζασθα;. Α. 2. Τυπι εβείεπι ρΐΓ/ααάΐΓβ , Ιιιιη ουπι

βί$(1ειη οοΙΙοςυϊ ει οπιηβιη οϊνϊΐβίειη ει ηιυηίοίρίυηι ε£

α^Γαιη. Οοη. Ει βαάειη /ιια/ιίΓΟ! βΐ οιιπι ΙιϊίεΙβιη ίηβηι·

οΐιιτοι βΐ ϋΐίάβαι ρ6Γΐεηΐ3ΐιΐΓθ$ , ΐςίτ^αβ Γαείυηιηι οπιηειη

οίνϊΐβιειη. νβΐΐ.

ττολιν κα> κωμ/ν] κωμ>;ν καϊ ττο'λιν. Ο. χ. καί αΙ>εΓ[. Α. ΐ· 1·

γ/νεσ5αι 5» — ΛΛΌκαθ/ο-τασ&αι ] αΙιΓιιηΐ. Οοη. Μοχ τονς

3ί » βηιε θεοι)<ί 3ΐ>βΓΐ. Α. 3·

και ατελε»/'τ))Τον ] καί α'τελεκτΐ)Τ&ΐί. Ο, ι, 2. Α. I. ». Μ. *·

*ν τα7< ίξζς &ά (Ίτεσθαι] αΙιΓαηΙ. Α Ι. 2. Υβΐΐ.



ΠΕΡΙ ΦΤΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤ.

ονδεν γχρ £«'νον ΐίσεσ&χι τΓαρα* τχ γενόμενα πρότεξον, αλλχ

πάντα, ωσαύτως χχι χπχςχλλχχτως χχζΐ κχ) των ελχχ/ατων.

χχι δ/α τχχιτψ την χπο·Λχτχστασιν , φχσί τίνες , τονς Χοι-

ατιχνους τψ χνχστχσιν φχντάζεσ&χι, πολυ πλχνη&έντες .

εις χπχξ γαρ τχ) της αναστάσεως, και ού κατά Χεοίο&ον

ίσεσΰχι, τχ του Κοιστοΐ» δοξάζει λόγια.

ΚΕΦ. ΛΘ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΤΤΕΕΟΤ2ΙΟΤ Ό

Ε2ΤΙ ΤΟΤ ΕΦ' 'ΗΜΙΝ.

Ο πεςι του χΰτεξουσίον λόγος, τουτέστι, τοϋ ίφ' ημΐν,

ΊΤξώτψ μεν 'εχει ζήτηση , «/ εστί τι εφ' ίμΐν' πολλοί γαρ

01 7Γοό; τώτο χντιβχίνοντες' δευτεοχν δί, τ/να εστ/ τά

V Λ Κ. Ι,ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟν.

ΐίχςα. τχ γενόμενα] ιτκξχ τχ. γινο'μενα. ϋ. τ. πάντα, (βΐ ΐη

ΙΤΙ3Γ2. 7?· πλην") τχ γινο'μίνα. Α. 2. ττε^ϊ, Ιοοο πχςχ.

Μ. 2"

κ'λλχ πχντχ ώσχύτως χπχοχλλχν.τως ] α'λλα πάντως ωσαύτως

και α'πα^αλλακτως. ϋ. ι. απα^αλα'κτως. ϋ. 2. Και ΪΠ-

ίβΓροηϊι Ε(Ίαπ) Α. 3· βΐ Οοη.

τχυτην τψ α'ποκατα'στασιν] τι|ν 3ΐ)βΓΐ. Οχ.

φχσί τίνες 3(1 βηβΧη οβρίΐίί] βΗΓιιηΙ. Α. 2.

πολύ πλαν^ίντες] πολλοί ττλκν^έντες. Ό. 2.

και ου κατα ττε^/οέον] και βΙιβΓΐ:. ϋ. τ. Νοη ηκϊΑΐΤη Γβουη-

άιιιη οΪΓΟίπΐϊοηεαι , /εά /εαιηάιιιη άίυίηαβ νοίιιηίαΐί! ρο-

ΐεηίίαιη. Οοη, ί

ίοζ,χζει λο'γ««] Ιη Ιΐϊβ ίΙβΚοϊΐ Ό. ι. δοίχξειν λο'γ<α. Α. 3·

^^ρ. 39· Ιη<1βχ: πεςι του ίφ' ημίν, οιστι, πεξί τοϋ χύτε-

ξουσίου. λη. Ό. χ. 5ϊο, Γβ<3 λ9·. Α. I. 3· Εοίΐβιη ηιοίίο

Λ πι α η. Γβο. Α. 2. ιοοο Κεφ. λθ, βΓι λόγος πέμπτος.

Μ.2. Όβ ΠΙιβΓο ογΙιϊιπο. οβρ. 38· V*]!. Οοπο ϊηάρϊι

Κβΐ-ί 7· 02ρ· I. ϋβ ΙΪΙΐβΙΌ 3Γΐ)ϊΐΓίθ· Ρΐ"0&3ΐ ςΐΙΒβάβΠΙ

εΓΓβ, ςιιβρ ϊη ηοΓίΓβ ροΐεΓΐ3ΐβ ίτηΐ. ΟοηίβΓ }ο. ρ. 19*· Ε·

τοντβστ» τοΰ ίφ' >ίμϊν] των, Ιοοο τοϋ. Α. 2.

πξιάτψ μεν ?χίΐ] μεν βΙιβΓί. ϋ. I. αν, Ιοοο μεν. Μ. 2.

ττξωτην μεν οΟν εχει. Α. 3·

οί αντιβαίνοντες] οί πξος τούτο αντιβαίνοντες, ϋ. I. Α. I. 2. 3·

Μ. 3. δβά ΐιίο &»|}βϊ βΐϊβιη ωοχ, έει/τεξον. ΙΙεϋ^ή:

υ 4 Α1α1



ΝΕΜΕΣΙΟΤ3ι»

ίφ' ψη, αχ» τίνων έζουσίχν εχομεν' τςίτφ, την λιτΙχ»

ίξετάααι, δ/' ην ό ποιήβχς ^««ί θεος αυτεξούσιους έποίησε*

άναλαβόντες οΖν νιςΐ τον ποωτου ποωτον ε'ίπωμεν, α,ιτο-

δεικννντες, 'ότι εστί τι έφ' η'μΆ, βλ των και πας εΛείνοις

ομολογουμενων . των γινομένων πχντων η θεόν φααιν οΐίτιον

ίϊνχΐ, η ανάγκην, η ε'ιμαςμίνην, η φύσιν, η τύχψ, γ\ το

α,ύτόματον. αΧΧά του ,αεν -9-εου έ'ργον, ουσία κα/ πξόνοιχ'

τ^ς δέ άνχγκης, των χει ωσαύτως εχόντων ή κίνησις' της

δέ εΐμχξμένης, το εξ ανάγκης τά αϊ αυτ^ς έπ/τελεκτθίΜ *

(■κ*/ γχο αύτη της ανάγκης εστί'~) τ^? 5ί φύσεως, γένεβις%

- βνζηβις , φ&Οξ* , φυτά χ» ζωα * τ^ς δέ τυ'χ>]ς , τ« σπάνιοι

V Α Κ. Χ. Ε Ο Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒν.

ΜαΙίΐ βηίιη [αηΐ , οιιϊ εοηΐτα Ιιοα άί]~μαΙβη{ , ρ«§Ββ/ιί. δίο

βΐ Ιο. 1. 1. Οοηο: Ηοο ίηΚοϊαηΐϋΓ.

τξίτην, την χ'ιτίχν ίξίτασαι] τξίτον, την χ'τίχν έζετχσχι. Ο. χ.

έιαλαβο'ντϊ; οΟν] «νχλχβαντες οίν. Ό. ι. Α. I. 2. Μ. 2. βϊ

ϋο. 1. 1. ΆναλαβεΓν εΛ, Γε/ατηεΓβ θΓ3ΐίοηβΗΐ βηΐβ ρΓορο-

Λίαπι: Διαλοφίϊν βίΐ, άί//εΓβΓβ, εχρΙίαίΓε ρετ ραιτίει ,

ραΓ(ί(ο άί//εΓβΓβ άβ τε αίιαιια. Εγ^ο ρβΓ Γβ ηβο Ηοο Ηίο

εΗοπιππ. ϋβ ΕΓΪΒαβ εηίιη άΊΓΓβηΐ. Όβηυο αιιίειη

ϊηοϊρίι α ρηιηα ηυβεΓιϊοηβ. Οοηο: Κε/ροηάεηίες. ΥαΙ-

Ια: Λ ρτίτηο εχοκ/ϊ. Ε11β1)0(]ϋ νεΓίϊο, (]υ3β ]ια1>εΐ, ογο-

ίίοηε ΓερεΙίια, ΓαΓίδ (Ιοοβί, Ηιιηο ηυο^υβ 1β§ϊΓΓβ κναλα-

βόντες. Εγ§ο οικλαβοντες θγγογ εΓϊ ιγρο§ΓΗρίιϊ. Οχοηί-

βηΓιϊ ιαιπειι ΒίΙίΐΟΓ ΐη <1υοΙ)ΐι$ ΟοΛίοίΙ>υ$ Γαίϊ Γερβηί

§ιχλχβόντες. Υ'ίχ ογθιΙο. Μοχ , εΐπο(ΐεν κποδειχνΰντες.

Ό. I. Οχ. ε'ίπομεν εΐ'ιαπι Α. ι.

««•η τι ϊφ' ήμϊν~] τι εχ οογγ. Γβο. , 3η(β& βα·τιν ίφ'. ϋ. χ.

«κ των πα^' έκε/νοις] χχι, βηΐο παρ, ειϋάίΐϋΓ. Α. I. ϊ.

Ομοηιιε, ίθ(βΓροηΐ( ναΐΐ. 5ιο, ΐεά βχ οοΓΓεεΙ. ρΓΐηιαβ

ιτΐίΐηαϊ, αηΐβα εκείνων. Ό· ι. οι'κί/οις, Ιοοο εκπνοις. 5εύ

ίη ΙΜ3Γ3. ϊ'κΓί'νο<ς ΐ| έχχστοις. Μ. 2.

ή το «ντό^κτον] Λραιΐ ΡΙιιίαιοΗ. <1β ρΐαοίί. ρΗίΙοΓορΙι. I, 29.

β<!ϋίΐιΐΓ , πξοχίςεσίί,.

7<5 ανάγκες έί' κύτι};] τ«' ϊξ χνχγχης τω έ/' αυτζί- Α. I.

δίο, Γε(1 το, Ιοοο τω. Α. ί. τ* οηήηίΐ Μ. 2. Μοχ,

«ποτίλίίσθα». Α. 3·

χ*ί γ«5 «ντ^] δϊο βχ οοΓΓβοΐ. Γβο., αηίβα «ντ>). ϋ. ι. Μα-

Ιϊπι αύτή. Εΐεηΐιη ίρΓαιη (Γ3ΐιι«ι) ηβοεΓΓιΐβιίϊ βίΐ. Ιΐα

νϊίΙβίϋΓ βΐΪ3ΐη 1ε§ίΠβ Υβΐΐβ, ^αΐ ίβΐιβι: Νβαι ιρ/αηι βί* '

ίαίιιηι ηβοε/βία»,
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και ανρος^ό-Λψα' ορίζονται γαρ τψ τύχην, αύμιττωση αχι

ΰυνδρομην όυ'ο αιτίων, από προαιρέσεως την αρχ#ν έχβντων,

και αλλο τι, παρ ο πεφυχ,εν, αποτελούντων ' ως τάφρον

ορύασοντα $φχυρον εύρεϊν. ουτε γαρ ' "^ε'ί ουτω τέ$ει-

κεν, ως τούτον εύρεϊν, ουτε β εύρων ούτως ωρυξεν, ως

ίύρεΐν $?,σχ.υρόν. αλλ' 6 μεν, «ν, οταν ■δέλη, ανέληται'

6 5ρ , ίνα τάφρον όρύζη ' συνέπεσε 5θ «λλό τ/ , παρ' ο

προύξψτο αμφότεροι ' του 5« αυτομάτου , τα των «ψυχών

% αλόγων αυμ.πτώματα, άνευ φύσεως και τέχνης, τίνι

τοίνυν τούτων ύπαγάγωμεν τα δια των άν&ρώπων (γινόμενα),

V Α Κ. 1ΕΟΤ, Ε Τ ΑΝΙΜΑΠϊ.

όξφνται γοίρ'1 ίί, Ιοοο γα'^. Μ. 2.

ίιίο αίτιων] δυο αιτίων. Λ. 2. Αίτιων ροΓίυΙβΙ ίχοι/σών βΐ

«ττοτελουσ-ων , ιιή Ιιαίίβΐ Ιο. 1. 1. Αίτιον βΐ αϊτ/α ΓυρΓβ

βΐϊααι οοπΓιιΓε αηίιηβεΙνειΊΪπιυε.

ίχοντων , αλλο τ» πκξ' δ] εχόντων καΐ αλλο' τ< πα^' ο. 5β(1

βχ ςοΓΓοαϋ. γοο. πα^ο Πηε Γρϊτίΐα βι βοοεηϋιι. δϊο εΐίαιη

ΙΠΟΧ. ϋ. I. ΡΓ3616Γ63. ίπ ΙΤ13Γ§. 3 1113η. ΓΡΟ. ]β"ϊΐΙΙΓ

1ΐ3βο ςίβίΐηΐΐΐο: τνχη εστίν α;τ/α αναγκαστική, αντί) μίν

κα5' εαυτόν άοπλος και αφανής, τω έέ των γινομένων ίπι-

Βίωξουμεν/} τέλει. Αΐϊβϋ άεΚη'ιΙϊοπβε νϊάε αρυιΐ Ρ1ιι13Γθ1ι.

εΐβ ρΐαοΐι. ρΜοίορΗ. I, 29·

ώ.; τοίφξον] βΐ ηϊο ει ρβιιΐΐο ροίΐ τα'φον! Ιοοο τα'φξαν.

Ό. ι. Ε3(3βΓη ναηβΐ3$ βριιά Ιο. 1. 1. Οοηο: /εριιΐοηιιη.

νβίΐβ : /ονεαιη.

όντως τ£5ε<κίν] ούτως έ'5;]κεν. ϋ. ι. 3ο. 1. I. Μοχ, ωςτβ

τονταν ενςείν, Γβ<1 βη(63 ΓϋθΓβΙ «ς. Α. 2. ωςτ« άλλον τού

τον (ύξε'ιν. Ιο. 1. 1. νβΐΐβ: ιιΐ αΐίαί ϊηνκηίΓεί.

«λλ' 6 μεν — οξΰζγ[2 ^αΐαηι. Οοη. Ι,οοο 5ελι\ ΥαϊΙα. νϊεΐβ-

Ιιιγ Ιβ^ΐΓΓβ ίίι).

ο 7Γ^ονίξϋ)ντο ] ο ττξο/'^νταί , ΓβεΙ ΓγΠ3ΐ>3ε τα; ϊηΓοπρΙιίπι ο.

Α. 2. β ττξο^ς-ήται. Α. 3- πξοηξονντο. Ιο. 1. 1. '

κψιίχων ή' α'λο'γων ] >} αΐ^βϋ. Α. I. 2. α'λόγων >} αψί/χων. Α. 3·

και 3 ]οοο η. νβΐ].

τΛί το/νυν] το/νιιν βΙιεΛ. Μ. 2. το/νυν τ/νι. Α. 3·

υπαγα'γωμτν] υπαγάγουν, ϋ. I. ΰπαγωμεν. Α. 3· Μοχ,

το έ'ΐΛ τόάν κν&ρωτων. Α. I. 2. τα 5<α των αν^ξωττων γινο'-

μενχ. Ο. ι. (^ιΐ3β ρβΓ ποιηϊηεϊ ήαηϊ. Οοπ. Γ^αίβ ειΐι

υ 5
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ε'ίπερ ο άνθρωπος ουκ εβτ/ν αίτιος και άρχη π'ράξεων;

*ί° αλλ' ουτε ·&εω &εμιτον έπιγράφειν αϊσχράς έσ-σ' οτε πράξεις

και αδίκους ' ουτε ανάγκη ' ού γχρ των άει ωσαύτως εχόν

των εστίν ' ούτε ειμαρμένη" ού γαρ των ενδεχομένων, άλλχ

των αναγκαίων τα της ειμαρμένης . ουτε φύσει * φύσεως

γαρ έργα ζωα και φυτά* ουτε τύχη" ού γαρ σπάνιοι χω

άπροςδόκητοι των άν&ρωπων α! πράξεις ' ουτε ονυτοματω'

αψύχων γάρ εστίν η αλόγων τ» συμπτώματα, λείπεται

αύτον τον πράττοντα και ποιουντα αν&ρωπον άξχιν

είναι των Ίδιων έργων, και αύτεξούσιον. ετι, εΐ μηΟιμιας

έστιν άρχη πράξεως ό άνθρωπος, περιττως 'εχει το βου·

λεύεσ&αι. ε'ις τί γχρ και χρησεται τ>ϊ βουλή, μηδεμίας

ων κύριος πράξεως; το δε κάλλιστον και τιμιωτχτον έν

αννρωπω περιττον αποψαινειν, των ατοπωτχτων αν ειη.

εΐ τοίνυν βουλεύεται, πράξεως ένεκα βουλεύεται" πα,σχ

γάρ βουλή, πράξεως ένεκα και δια πράξη, ετι, ων αι

ίνέργειαι έφ' ήμΐν, τούτων και αΐ πράξεις, αί κατά την

V Α &. 1ΕΟΤ. ΙΤ ΑΝΙΜΑΐν.

όξχή πςάζιων'] πράξεων ηυίύβηι ΙιβΰβΙ:, ΐβά ΓυρΓ3 Γοπρίο ί.

ϊίΐ θΐί, πράξεως. Α. 2.

ου γαξί των κει ωσαύτως] των 3ΐιθΓί. Α. I. 2. ΧΟίι, ροΓί «Εΐι

βοΊΙίΐ Ό. ι. Μοχ: οΰτε ειμαρμένης, Α. 3·

κλλα των α'ναγκα/ων τα] ροΓί αλλά1, ραηοΐίχ ηοΟΙιια) βΓΐ τα,

ροΓί αναγκα/ων νβΓο ϊηΓβΠιιπι και 3 ΓΠ3Π. ρηιηα. Ό. Ι·

ΙίΙβΓη πίοχ ΟΓηί Ιίϊΐ εστίν. ΑΙ)βΓΐ βήβηι ϊη Α. 1.2.3.

βύ'τϊ φύσει"} οντε τ>) φύσει. Ό. ι. Μοχ: γα§ τ« £ωα και τα

φυτά. Α. 3·

τύχη"] ψνχ%. Α· Ι· 5ΐθ, ΓεεΙ βΧ ΟΟΙΎβΟΐ. τν'χϊ!· Α. ί.

ούτε τω αι/τοματω] τω α!)βΓι. Α. ι. 2. Οχ. Μοχ, αψυχβ

γα ξ. Ο ι.

Τα* ,συμπτώματα ] τα' 3οβΓ[. ϋ. I. Α. 3· σύμπτωμα Γοΐιιιη

1ΐ3ΐϊθΙ Α. 1.2. Νοη ιηαΐβ. Μοχ, λε/πεται οέ αν'τόν.

Ό. ι. Α. 3·

ιστιν αξχη πράξεως άνθρωπος"} εστί πράξεως αρχή ο χνϋρωπος.

I). ι. Α. 3· ό 3ο*Ηυη[ βιΪ3ΐη Α. ι. 2.

7*? χ?!)'σεται] και, ροΓί γα'ξ, βΐΜίΐ ϋ. I. Μοχ κυ'ξΐιος

•πράξεως. Α'. I. 2. 3· ϋ. I. Ρβυΐΐο ροή άτοποτάτων. Ι<3βΓΠ.

«ασα γαρ — ένεκα] πράίεως γα'ρ ένεκα ιτασα βουλή. Α. 3·

και οία1 π^ξίν] και σ<α πράξεων. Α· 2·
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ένέαγειχν, έφ' ημΐν' έφ' ημΐν δέ χι κατα τας α'ρετας ένές-

γεια/' έφ' ήμΐν χρχ κα/ χ! α'ρετα/'. οτι δέ έφ' ήμΐν «

κατ α'ρετ>;ν ενέργεια/, δηλοΐ κα/' το καλώς ζίπο Άρ/οτοτβ-

λους λερ^&εν έττ< των »;θ·/κων αρετών " α γαρ ττο/ουντες μχν-

■δάνομεν, ταύτα μχ&όντες ποιονμεν' κρατεΓν γαρ ηδονών

μχν&χνοντες , σώφρονες γ/νό/ΐ«-&·α ' κα/' γενόμενο/ σώφρονες,

κρατουμεν >;5ονων. εοτ/ δε κα/ ούτως είπεϊν. το μελετχν

κα/ γυμνάζεσθ'α/ ■ϊτασίν ωμολό^ιγτχι έφ' ήμΐν εϊνχι'

«» δε μελέτχι των εζεων εΐσι κυρ/αΓ τό γαρ εθος, φΰσ/ς χ

επίκτητος ' ε/ δε κυρ/α τ?ς ε£εώς εστίν >} μελέτη , εφ' >ί|κΓν

δε η μεΧέτη , ε'φ' ήαίν κα/ >5 ε|/ς· ων δε εφ ήμϊν χί ε£εις,

τούτων έφ' ημΐν κα/' α/' ττρα£ε/ς, α/ κατα τα ς εζείζ. ταΓς

γαρ ε|εσ/ν α/ ττοχζεις ποόςφοοοι . ό άρα δικα/αν ε£/ν «%ων ,

έ/καια κα/ ίτρα'£ε/' κα/ ο' αδ/κον, αδικα' εφ' >ΐ|ΚΪν αρα το

δικαίους είναι $ α'δι'κους. ότ/ δέ εφ' ημΐν έατί τ/να, δ^-

λουσ/ν α» ττροτρο7Γα/ κα/ α/' πχξχινέσεις . οιίδε/ς γαρ α'νθρω«

V Α Κ. ΙΙΟΤ. Εϊ ΑΝΙΜΑϋΤ.

αί κατ' κξετψ κ. τ. λ.] αί κατα τας α^ετας έν;ογειαι, δη\ο7

και το'. ϋ. ι. δϊο, £βά όί}λον 3 Ιοοο £>]λοϊ3 Α. 3· Αηΐβ

κα« ΐηΙβΓροηϊί ίε. Οχ. Μοχ, ύπο τοϋ άξίστοτίλους. Α. 2.

'ΰπ' οΐξίστοτέλονς. Α. 3· Όβϊικίβ άδετων οηιϊιιίϊ Οοη.

ταϋτα μχ&ο'ντες] τα27α μαν^α'νοντες. Α. 3· Ο. I. ΑπΓ(Όΐ:βΗ$

νβΓ&3 ΓϋΠΐ ΕΐΗ. 3(1 ΝίθΟΓΠ3θ1ΐ. II, ι. « γ«? 0*ϊ7 μα3·ο'ντ«?

■πο<ϊϊν3 ταϊ/τα ττοιοϋντες μανθάνομεν κ. τ. λ. Μοχ μαν^α-

νοντα., Ιοοο μαν3-ανοντες. Α. 3·

και γινόμενοι σώφρονες] και γενόμενοι σωφς. Α. 2. ϋ. I.

ωμολο'γηται] ο'μολογεϊται. Α. I. 2.

των εζεων] Ηΐο ίη γπ3Γ£. 3 ιηβη. Γβα ε'ξις έστ\ ποιάτης έμ*

μονός. β. ι. Μοχ κΰξίοι, Ιοοο κυξίαι. Α. 3·

εφ' ήμϊν και ι{ έξις] και βΐιρίϋ. Α. I. 2. ΡοΓ( ε'ξ'ί 3ε1ό!ίΐ,

■ τοντων. Μ. 2. ϋβΐπάβ: ε^εις, τούτων κα! «ί 7Τ^κζεις ε<ρ*

>ίμ'ν· Α. 3· Μοχ νβΐΐα ττ^ο'^οξοι τ&άάιά'ιΐ ρΓοάαείΓΪαβί.

Ιηβρίβ.

ο' δικα/άν] ο' &ξχ ίικα/αν. Α. I. 2. ϋ. ι. Οοη. νβΗ.

Μοχ ηάβαι , έικχια πςόίζει , οιηίΓΓο κ«ι'· Αηΐβ αξκ, Ιοοο

7Γ£ο'ςφο£οι Ιιβϋβί ίια'φοροι. Μ. 2. Ιϊα 3ΐι1βιη Α. Ιιαίίβΐ:

«ςοι ό έικκ/αν έχων ε'ξιν, έ7κα<κ 7Γ^«ζει.

3<«ι αί 7ταξ*ινεσεις ] «ί 3ΐ)βΓ[. ϋ. ι. Α. 3· Οοηιϊηιαο Ίάβηι :

βι/ίείς γ«ξ «νθςωττος. 5εά Α. 3· ουοεϊς γάξ «ν3·^ωχον.
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οΤων προτρέπει μη πειν^ν, μηδέ δ/φην, ρ^Ι ί'*7**σθα<'

οιί γαρ εφ* ^Γν ταίτοβ. δηλον οι»ν, ότι ίφ' οίς αί »τρο-

τροπχι, τβυτ* εφ' ^^*ΐν ββτιν. ετι, «/ Αίηδεν εφ' ι-,αΓν,

περιττοί οι ν<γ*οι * φυσικώς δε τταν έθνος νίμοις χρηται' τ<-

«ην, έπιστάμενον , ως έξουσίαν έχει πρχττειν, « νομοθετεί"

και τα 7τλε«ττ« των έ-θνων Φεους επιγράφεται νομο&έτας,

ώς Κριτές |κεν, τον Δ/α, Λακεδαιμόνιοι 5ε, Απόλλων*,

φυσ/κως «ροβ π&σιν αν·3·ρω7Γθις η γνωσις του εφ' ^Γν <τυγ-

χατέβπιχρται . τ« «υτ« δε τούτοις ρητέον ^ττΐ των ψόγων

κα/' των επαίνων κα« πάντων των άναιρούντων το καθ'

είμχομένψ πάντα γ/νεο-θαι.

ΤΑΚ.. Ι Ε Ο Τ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΒΤ.

«•ροτξίπϊί] πςοτξεπετχι. Α. ι. α. Αοιϊνϋπι βΐ ΜβεΠιιιη

αίΜ^ιΐΒ αΠΐαΙαιη. Οοηο ΙΐίοεΙ: Νιιΐΐυδ εηίΓη Ιιοτηίιιβτη

αώαιοηβΐ. ν<ι1ΐ3 : Νβπιο βηίηι Ηοιηίηί ΓηβεΙβΙ. Αο ίΐ

1ε§ΒΓΠΐί αν^ξωπον. Μοχ, μη πεινεΤν, μη έιψεϊν. δβά βχ

οογγ. Γβο. ιιίΓοςιαβ Ιοοο ην, Ιοοο εΐν. Ό. ι. Ι-οοο /αιηεα·

ιίαιη, άβάι Ία νει-Ποηβ ε/Ίιηβηάαιη. Ιΐ3 φΐοφίβ αηιβ πιβ

οοΓΓβχβΓαΐ βάϊιΟΓ Οχοηίεηίκ.

μη&ε 'ίιττχο%χι~^ οϋέέ Ίτζτχσ^χι. Α. I. 2. οϋο' ιπτχσ3χι} ΓοίΙ

ε ρηιηο οοΓΓβοϋαπι "πτασ^κι. ϋ. χ. ονδ' Ί'π?<χ.σ3χι. Α. 3.

ταϋτα ε'φ' >ί|«.7ν εστίν] εστίν αΙίβΓί. Α. I. 2. 3· ϋ· Ι· Μοχ,

έτι εϊ μεν μηδέν. Ο. ι.

νόμοίς χ£χτα<] νόμοις ΧξηΤΟ"· Α. Ι. 2. 3· ϋ· Ι· Μοχ, ε«·-

γςα'φεσθκι. Α. ι. 2.

πασιν χνΆςάπαις ] τοις αν^ώποις. Μ. 2. Μοχ εγ-χ.χτίσπχς·

τχιΛ Ιοοο σνγκατεσπα^ται. Α. 3·

τοί αΰτα οέ τούτοις] ται/'τα σε τούτοις. Αι I. ταΐίτ* ίέ τούτοις.

Α. 2. Ηβεο 3ϋΐβιη ίΐΐΐβ «Ιίοβη^α Γιαπί. Οοη.

πχντων των αναιρούνταν κ. τ. λ.] πχντων των λεγόντων κα3'

«μαρμίνην πάντα γινεσθαι. Ό. ι. ναΐΐα, ηιιί Ηαβο τηαΓσα-

Ιϊηο §βηβΓβ, Η(]βο(]ΐΐ6 <1β Ηοιηίηϋια , ηοη (1β ΓίΑί/ί 3οοβ-

ρϊΐ, Ιοίυιη Ιοοαηι οοΓπιρϊι. Οηπι αυΐβιη ηϊο 3ρεΠ©

Γεηηο ίϊΐ «Ιβ Γ6ϋΐΐ5, βΐϊεηαπι ειϊαιη εί[ λεγόντων.
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ΚΕΦ. Μ'.

περι του Ότι εστίν εφ'

*ΗΜΙΝ ΤΙΝΑ.

\~/τι μεν έατιν έφ' ήμΐν τινχ, και οτι κύριοι πςχζεων

τίνων εσμεν , χύτχξκως άποο'έδειχτχι . λοιπόν ίέ ε'ίπωμεν,

τινχ έστί τχ εφ' ήμΐν. λεγομεν τοήυν γενικώς, πχντχ τχ

3/ ημών εκουσίως πξχττίμενχ εφ' ήμΐν είνχι. ού ·νχξ χν

έκουσίως ελέγετο ποοίττεβ$χι , τ>;ς πράξεως ουκ ούσης έφ'

ήυΧν' χχι απλώς, οίς επετχι "φόγος η επχινος, κχϊ εφ' οις

ίατι προτροπή κχί νομός ' και τούτο γαρ εν τοις έμπροσθεν

έδείχ&η . κυρίως <5β εφ' ήμΐν εστί τχ "φυγοΜ πχντχ , και

ΐίερι ων βουΧευόμε&χ . ως γχρ έφ' ήμΐν οντος του πρχζχι

το πςοκείμενον κχί μη πρχζαι, βουλευόμε$χ. έδείχ&η 8έ

\

ΤΑΚ. 1.ΕΟΤ. Ε Τ Α Ν 1 Μ Α Ό V.

4°· Ιη(3εχ ί<1βϊη. Α. ι. βΐ α ιηίη. τβο. Α. ι. πεφ. τον,

τινχ εστί τα εφ1 ήμΐν. λ9·. Ι,οοο κεφ. μ. βίΊ λόγος ε'κτος.

Μ. 2. πεςϊ τον,τίνχ ϊστι τχ εφ' ήμΐν. μ. Α. 3· νβΐΐβ: φιιοεί

βηΐ ϊη ποίϊίί α]ί(]αα. οπρ. 39· Οοηο ϊηοΐρΐι Ηδη γ. οβρ. 2.

^ι13β ίϊτιι Ϊ113, ςιΐ3β ίη ποΓιγ» οοηΠΓίαηΐ ροΐβΓίαίε, νί-

«ϊεΐϊοβΐ 1ΐ3ΐϊϊΐιΐ8 ει ΙιοπίΓη 30ϊίοηβ5 , ΓβηΓαιίΓηςυβ ορβΓα-

ΐϊοηβ8. ΙηΓαρβΓ βι 1>οιΐ3 οοΓροηβ ΗβΜΐίίάο βΐ ιηαΐβ.

οτί μεν εστίν εφ'] ό'τι μεν γα'ξ εστίν έφ'. Α. 2. Μοχ, ε'ΐηΟ'

μεν. Ό. I.

κντοίςχως χποδεδειχτα^ Γαιϊχ, αί /Όιίϊο, άδαιοαίίΐαχαια

βΓι. ναΠ*.

πχντχ τχ οΥ ημών"] \Ίά. 3ο. ρα§. 194· Α.

και τοϊτο γα£ (ν τοΐς] και 3ΐ)βΓ[. Α. 3· Οχ. ν&11.

κυρ/ως δή εφ' ήμΐν] δε, ]οοο δη. Ό. ι. Α. I. ϊ. 3·

ττεςι ών βονλεΐιόμε^χ ] Ηίϊ οοηΐϊηυο &<3<1ΪΙ : κα,ϊ μη πςχζχι

βουλευόμεΆχ. ως γχς εφ' ήμΐν εντός τοϊ! πςχζχι το ττ^οκε/-

μενον. έδε>χ$η κ. τ. λ. Οχ. Εγ#ο νοοΘΐηιΙα, και μή

•πςαζχι βοιιλευ. αΐίβηο Ιοοο ϊηουΐοανίΐ. νϊϋβ ιυοχ. ττεςι

ών ίβουλευόμε$χ. Α. 3· Ίάανα ιηοχ οιηίΐήΐ : ως γχς αά

τύ πςοκείμενον.

το ττ^οκημενον 1 Ηίϊ α^άαηΐ: κ«« μη πςαζχι, βονλενόμεϋχ.

Ό. ι. Α. ι. 2. Οοη. νοίΐ. *«τά» Γοίαπι βά<1ίί ροΓι πςο-'

χπ'μενον. Μ. 2.
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ίν τοις πςοΧχΒουαΝ , η ββυλη των επίσης ενδεχομένων οΖσα .

έπίσης δέ εστίν ένδεχόμενον , ο αύτό τε δυνάμεθα καϊ το

αντικείμενη αΰτω. ποιείται δε τούτον την αΐςεσιν ο νους

ο ημέτερος, κχι οΰτός εστίν άοχη ποχξεωφ κχι τχυτχ έστι

τα έφ' ήμΐν, τα επίσης ενδεχόμενα, οίον, το κ/νεΓσθα/ κα<

μη κινεΐσ&χΐ, όομχν κχι μη όομχν ^ όοέγεσ&χι των μη αναγ

καίων και μη όςέγεσ&αι , ·φεύδεσ$χι κα/ μη -φεύδεσ&αι ι

διδόνχι, χχι μη διδόναι, χχίοειν, οις δει, κχι μη χχίοειν ,

κα/ οσα το/αίτα, «ν οις «στ/ τα της κακία; κα/1 τα τ?ς

αοετης εςγχ' τούτων γα'ρ έσμεν αυτεξούσιοι, των δέ επί

σης ενδεχομένων ε'ισι κα/' α/' τέχνχι. πχσχ γαρ τέχνη περί

γένεσίν εστι των ενδεχομένων κα/ είνχι κα/' μη είνχι , κα/ ών

ί αρ%>; εν τω ποιουντι , α'λλ οι/κ εν τω ποιούμενα . ούδεν

γαρ ουτε των αϊδίων κα/ ε^ ανάγκης όντων, ουτε των ε',£

ανάγκες γινομένων, αατα τέχνην γινεσθα/ λε'γετα/ ' αλλ*

βιιτβ των γινομένων εν τοις ένδεχομένοις και άλλως εχε/ν ,

& αιίτοΓς 5έ εχόντων το 5Γο/>3Τ/κον α'/'τ/ον , ως «π/ των ζωων

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΚΙΜΑΙΤ.

ίπίσης δέ ένδεχόμενόν εστίν ο] εστίν, αη£β ένδεχόμενον , ηί-

Ιιβι ϋ. ι. Α. ι. 2. 3.

και αυτός εστίν α^χ)) ττοαζεως] πράξεων, Ιοοο 7Γ£α'ξεως. Α. I.

2. 3· νβΐΐ. ιοοο ούτος βίί όντως χυτός. Μ. 2. Μοχ 1)15

όξκν , Ιοοο ο'ρμκν. ϋ. I.

•'ξίγεσθαι των μ;} α'ναγκ. χ. τ. λ.] μι) ο'οεγεσ^α/ των χ'ναγκα/ων

καϊ ο'^/γεσθκι. Ο. I. Η> 3η*Ε αναγκαίων, οπιϊίΠΙ Α. I. 2.

νβΐΐ. μι) όξέγεσΆκι — και ο'οίγεσ^αι. Μ. 2. μι) όξεγεσ^χί

των αναγκαίων και όςίγΐσΆχι. Α. 3·

και τί}ς αξίετ^ς εογα] τα', ροΓΐ και, αώεΠί: Α. I. 2. 3· ϋ

ϊηΓβΓΙυιη 3 ιηίΐη. Γβο. Ό. ». τα, βηίβ τί}ς κακ/ας, βιϊδιη

ΟΓπΐΐΐΐΐ Μ. 2. Μοχ, των ίπίσης δε ενδεχομένων. Α. 1.1.

και ών >| α'οχ>} Α»] ων αΒεΓΐ. Α. I. 2.

•ίλλ' ού'τε των γενομένων εν — 7Γ0/>)Τΐκον αίτιον ] Οοηο : 8β(1

ηβςοε βοπιιη ηυίθ(]υ3ΐη , ηιιββ ίη ρίΐιοϊοπβυχ ΚυηΙ βΐ

βΙϊΐβΓ Γβ Ηβΐιβηι. Ιη Ιιβίιβηΐίϋιΐϊ φΐο^αβ ϊη Γβ ίρίϊϊ β£·

Γβοΐϊνβιη 03ΐιΓ3ΐη.

ίν αΰτοΤς έέ] εαντοΐς ί(. Μ. 2.

κατα τέχνην τι λέγεται γ/νεσθαι] γ/γνεσθαι, Ιοοο γ/νεσ^αι.

Ό. I. ου, 3Π16 κατά, 3(Μίΐ Μ. 2.

άλλως ϊχειν] άλλως εχουρ/ν. Α. 3· Ιάβιη ρααΐΐο ροΓι : κ*·

τα' τι τ/χν^ν.

>
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και φυτών , κατα τεχνην τι λέγετχι γίνεσ^χι . φύσει γχρ

κα/ ου Τί'χν)). #1 δέ των κατ» τεχνών γινομένων εζω$έν

έοτι το ποιούν αίτιον, τις χρχ αίτιος των κατά Τί'χν^ν γ/-

νομένων , η 6 ποιων τεχνίτης ; έν γχρ τω τεχνίτη το ποιεΐν .

ούτος χρχ άρχη κα/1 χ'ιτιος πρχξιων εστίν, έφ' ημΐν άρα

αχ} χ! κ*τ« τεχνών ενέργειχι κα/ χρετχι και πχαχι πράξεις

"φυχικχί τε κα/ λογικχί. ίδίΐ'%·&>; $1 εν τοΓς εμπροσ&εν ,

ττοΓαί' ε/σ/ν ενέργειχι ψυχ/και'. ο» δε πολλοί, νομίζοντες

λεγεσ-Β-χι το χυτεξοΰσιον επί πάσης πράξεως τε κα/ κτή

σεως και τιίχ^ς, άπο&οχιμάζουσιν εΐκότως τον λόγον' ο/ δέ

δριμύτεροι κα/ το τ?ς γρχφης είς ελεγχον φέροντες το,

ουκ επ' άν&ρωπω χΐ οδοί αυτού, ώ βέλτιστοι, φχσι, πως

αυτεξούσιος 6 χν&ςωπος, όποτε ουκ επ' αυ'τω >) ο'δοί αϊ-'τοϋ*,

κα/, μάταιοι οί διαλογισμοί των άν&ρωπων, ώς μη δυνα

μένων ημων είς έργον αγειν, α διχνοούμε&χ, κα/ τοιχυτχ

πολλά φασιν, άγνοοΖντες, οπως λέγεται το αύτεξούσιον.

ου γαρ του πλουτεΐν η πένεσ&αι η διχ παντός ύγιχίνείν, η

νΑΚ. Ι; Ε Ο Τ. ΕΤ ΑΗΙΗΑΟΤ.

Τ& ποιητιχάν αίτιον] το ποιούν αίτιον. Ό. I. Α. ι. 2. ΙΓίιιςΙ

ΓοΓίδΓΓβ βχ Γυρβποι-'ιουβ Γερβίϊίαιη.

τ/ς άξα αίτιος κ. τ. λ. ] ζ)α3β ίσίιυΓ βΓΐ βοηαπι οααΐα , 3η- ·

ηοη φΐί Γβοϊΐ βηϊΓβχ. Οοη. <2ιΐ3βη3πι — βηΐ εβυΓΐ.

νβΐΐ. Μοχ θΓΐ πράξεως, ]οι;ο πράξεων. Μ. 3.

και αξεται] και αί αξεται'. Α. 3·

και πόίσχι πράξεις ψυχικαϊ] και πάσα πραξις ψνχικαι'. δΐο.

ϋ. I. Μοχ, ίϊσϊν αί ενέργεια/. Μ. 1.

ίτοάζεως τε και κτήσεως καϊ Τ!/χ>)ς] ττρχ'ξειος και κινήσεως;

και τύχης. Α. 3· Οοηο : ορβΓαιιοηε βΐ αίΓαίίοηβ (ίοπβ,

αοηιραΓαίίοηε') υβΐ ΐυεηίιι. Μοχ ϊ(3βπι έριμιί-εροι τβύεΐϊ-

ό'ιΐ, αΰπ'κί. Ιηΐβ11ί§ίι βιιΐβΓη Νβπιεβυε άΐΓρυΐ3ΐοΓβ« βΐ

ορρ»ι§η3ΐοΓβ8 νβΗβιιιεηΐίοΓβε βι 3ου.ιϊθΓε$. νβΙΙβ τβάά'ι·

άϊΐ , ρΓΟΟΓβαίϊοηβ. Αο Γι 1β§βΓΪΙ , κτ/σεως. Ιάβχη ίρ«·

μ,ύτεξοι τεάάϊάη , αεαίϊοΓα.

λόγον. οί έρψιίτεοοι] λογιο-μο'ν. οί §ξΐμ·Μΐάτεροι. Α. 3·

και μα'ταιοι] ΡοΠβ , και το1, μάταιοι. ΑΙΐβΓΟΓη επί αϊ ΐΧ

ΡΓβΙιπο 935 ιι· βΙιβϊΊίσι ίοΓϋβΓΓο εχ ΙεΓβπι. ίο, 23·

«ίς Ιργον ά'γειν] είς έ'^γον α'γοίγειν. 5ίο. Α. 3· Μοχ ίιίειη:

τοιαϊτα φασι τα ττολλα αγνοοϊντϊς. Εχ ιηοχ: τά αιίτεξον-

σ<ος. υβαι.
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ρωμαλέους είναι χ&τα φυστν η του αρχειν η όλως των όρ-

γ«ν/κων η τυχερών λεγομένων «γα-ϊων, ή των κατ* 9τρό-

νο/αν το Τέλος λαμβανόντων, έζουσίαν εχρμεν ' άλλα των κατ'

άριτην χχί χαχίαν πράξεων χχι προαιρέσεων χμ κινήσεων, χαι

ων έζΐσης χχί τα αντικείμενα πρχξαι δυνάμε&α , επειδή πάσης

πράξεως προχΙρεσις νοείται, χαι οι» μόνον η πραξις, άλλα

χα» η προαίρεσις υπόδικος εστί. και τούτο δήλοι το εν τω

154 εΰαγγελίω' ό εμβλέψας γυναιχ'ι τΤξος το επι&υμησαί αΰπςν,

ηδη εμοί%ευσεν χϋτην εν τη καρδία, αυτόν ' χαι ό 'ίωβ νιτέρ

των χατά διχνοιχν των τεχνών αυτού πλημμελημάτων εΦυε

τω θεω. άοχη γαρ αμαρτίας χαι δικαιοπραξίας ή πςοαί-

ρεσις. το γαρ έργον ποτέ μεν συγχωρείται πάρα. της

προνοίας , ποτέ δέ κωλύεται ' οντος "γαρ χκϊ του έφ' ημΧν,

ούσης δέ ν.αι της προνοίας, ανάγκη χατ α,μψω τα γηομενχ

ΤΑΚ, I, Ε Ο Τ. ΕΤ Α Ν I Μ Α Β V.

ρωμαλέους] ξωμαλχίονς. Οχ.

και ων εζίσης και] επίσης, Ιοοο ίζίσης. Α. I. 2. Μ. 2. II·

ΙΓυπιηυβ ίςίβιη.

έπειδή πάσης πράξεως] έπεί δε πάσης πςάζεως. Ό· I. Α. 3·

νβΐΐί ΙιαΒβί, οαιη αιιΐβιη. Ει ιηοχ ροΓι >ίγεΐτα< οηαϊίήζ

χχί. Οοηο: Ιη ογππϊ αιιιβιη βοιϊοηβ. Α ο ίΐ ]ε£βι-ΐι έπι

έέ πάσης πράξεως. Μοχ: πξοχίςεσις προηγείται. Α. 3·

η πρχξιςϊ άλλα] η πραξις τοϊτο δηλοΐ, α'λλά και η προαιρε-

σις υπόδικος γίνεται, και τω εν τω εναγγελ/ω, Α. 3·

ύπόδιχός ε'στι] νπο'&κος γίνεται, ϋ. ι. ΟοηάβΓηηαΙιϊίυι·.

Οοη.

γυναικϊ προς το ε'πι£. ] γι/ναικί τοΰ έπβυμησχι χύτης, εμο/χευ·

σεν ε'ν τη. Ό. I. ε'{ γι/ναϊκχ τον ε'πιθι/μ>}σαι ακ'τζς εμαί·

χευσεν εν τί^. Α. ι. 2. γνναικι το2 έπ£νμησχι χύτψ εμοί·

χευσεν ε'ν. Α. 3·

Των τέκνων αί/τοΐ/] τών τέκνων έαι/τοϋ. Α. I. αιίτοϋ αύβΓί.

Α\3·

τό γαρ ε^γον ποτέ] Ηίο γιιιΤιιϊ ϊηεϊρίΐ ίεχίιαδ 3 πΐ3ηο ρι-ί-

ιηβ ίη ιηβηιΙ)Γ3ηΪ8. Α. 2. Δε, Ιοοο γα'ρ, ν»1Ι.

ό'ντος γαρ καί τοϊ] και αΙιβΓί. Α. ι. 2. Ό. ι. Μοχ ε», αηΐβ

ανα'γκί}, α^οϋι Α. 3.

«•α γινόμενα γ/νεσ$αι] τοί γινόμενα γ/γνεσθα». Ό. ι. Μοχ,

εί γαο κατα το έτερον μο'νον όΐΒΓαηί. Α. 3· βΐ άβϊηίϊβ, γί

νεται, Ιοοο ΐ'/ίνετο. Μ. 2. Ραυίΐο ροΓι των, &ηίε γινο,ϋϊ'-

νων, β^εΛ. Α. 3·
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γ[νεσ9οιΓ $1 γαρ κατά τό έτερον μόνον εγίνετο, θυ*κ ην αν

τό έτερον, μικτών δέ όντων των γινομένων, ποτε μεν κχτχ

τό έφ' ήμΐν άποβησεται, ποτέ δέ κατά τον της προνοίας

Χογον, ποτε δέ κατ αμφότερα, της δ& προνοίας πη μεν

κοινής ούσης, πη δέ ιδιαζούσης, ανάγκη τοις καθόλου τα

χατά μέρος όμοιοπχ§εΐν ' του γαρ περιέχοντος ζηρου οντος ,

ξηραίνεται τα σώματα, εί και μη πάντα ομοίως* και μη

τρός δέ οιικ βι> δεδιαιτημένης και τρυφωσης, ακολούθως τχ

τικτόμενχ και τοις σωμασι δύςκρατχ , και ταΐς όρμαϊς πχ-

ςάφορχ γεννάται, δηλον οΖν έκ των είρημίνων, 'ότι συμ

βαίνει , και κράσει σώματος ούκ εύτυχίΐ περιπεσεΐν , η Τω

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. Ε Τ Α Ν I Μ Λ Ο Τ.

ποτε δέ κατοί τον της πςονοίας λο'γον] Ηβεο ροΛ αμφότεςχ

ϊΐα Γ£(1(1Ίάίΐ Οοηο: ζ)ϋ3η^ο<]υί(1ειη αιιίοιη Βοιϊοηβαι α

ΙϊΙίβΓβ εΐεοΐϊοηβ ρΓοοεά'εηιβηι 3 ρι-ονϊοΙβηΠΒ. ίπιρβΛη.

της, βηΐβ πξονοΐχς , αΐΐβίΐ , ει ροΓι ποτέ δϊ, αάάηιιτ χχί.

Α. 3.

βμο(οπα3·ϊϊν] όμοπα.Άί7ν. Ό. ι. ΝεοεΓΓβ είϊ ει εχ ιιηΐνει·Γα-

]ϋ)ΐΐ5 ρβηϊουΙβπΒ ρβιί ει ηΓΗοϊ. Οοη.

πάντα, ομοίως χ. τ. λ, } παν Ομοιας και μη πςος. ουκ ευ.

έιητημίνης. (§ίο.)Α. I. ΑνοοΒϋηΗί καΧ μητξας^αϊΐαβ νβΓ-

Γιο νβΗειηεηιεΓ ββειταΐ, οιιηβ Ηαιιά οίαίιίβ ίη ΟοςΙϊοεηι

οοΓΓυρΙνιπι 1 ηοϊοΙβΓΪΙ.

μητξος δε οΰκ ιύ έεδιαιτ>)(:ι|'ν>]ς] μητροί έκδΐδιητημένης. Ό. I.

ρ))Τρος έ;) ονκ ϊύ ό*ιαιτω|Λ«ν>]$. Α. 3· Δί » ροή |^>)Τ£ος3 βΐι-

β&. Α. ». ΜβίΓβ ϊη ΟΓορηΙα ει Ιηχη νοίιιΐίΐα. Οοη.

δαερβ ιΐιιρίβχ αυ^ητεηίαιη οΙϊΐϊηΒΓβ ϊη ΙιοονβΓβο, ηο-

ιυπι εΛ. Ύ\ιυογά. VII, γγ. πολλά μίν ί'ς ^ΓοΟς νόμιμα,

δΐδήτημαι. Νεο εχδιχιτχσΒχι αΐϊβπιπη ε(ΐ 3ΐ> Ιιοο Ιοοο,

ψιοά ΒοΙβΙ ϊιπηιοάΊοα, νηιηοάβΓαία α(ί νίνεηάί ηη/αεύα-

άίηε. Έχδεδιητημε'νοι ΗαΙ>εΐ ΡΙιϋο ρ. 471· Ρ· 8οηο1ίβΛ»

αά ΤΒιιογά. I, 132. βχρίϊοαΐ, ίζω των λ«κ<*νίκ«ίν δΐΥ,τχτα

νομών,

οτ« συμβαίνει κ. τ. λ.] ζ)υο,Ί βΐίβτη εχ ιηαΐ» Ηβοϊιικίϊπβ

0θΓρονΐ3 //τ αάυΐΓ/ατπ /οΓίαηαπι ίηοίίΙβΓβ οοιιΐΐη^Ίΐ. Οοη.

κξάαει σωμχτος οϋκ η?τυχΓΪ] κ^ασι; σωμκτος ούχ ιϊτνχιχ·

Α. 1. 2. Ρι-ββίετεβ ϊη Πχ&Τ£· "/?· ^5λον οών ^κ — σώματος

βΰκ ίϋ ί'χοιίοΓ}] 7Τίξ(7Γίσε7ν — ακουσίου διαίτης — έ'ΐΓί^θχζ-

μενων. Α. 2. ίΐίτΐίχιχ, Ιοοο ειίτνχίϊ. Ό. ι. Μ. 2· Α. 3·

ν^Ι]» Ιΐϊαιΐ (ΙαΙιϊε Ιββϊΐ ευτυχεί. Ηαίιεί εηΐιιΐι ρη^ρΐταη».
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κοινω τον πΐξΐέχοντος , ^ έζ εκούσιας ϋιχίτης των γενηβάν-

των , ί} χα; «ιίτών εκείνων απο τρυφίς ί/εφ-βαρ/κενων ' ωςτε

τ«ς αοχσεις έκονσίχς ί<Γ·3·' οτε φαίιλας κα/τασκευα'-

ΤΑ». ΙΕΟΤ, Ε Τ ΛΝΙΜλϋΤ.

Τω κοινω τοϋ ττεξίεχοντος ] £χ οοιηιηαηΐοηβ ύΓΟΧίγηΛαηΙϊι ηοι

αβηι. Οοηο. Ηίο Ιο,ειιε νβΓΪϊϊ <1β οβυίϊϊϊ ιηϊΗϊ ΓαΓρεοΙι»

βΑ. Ειεηϊπι 3ΐ> ή τω ιηβιηοΓβΐ 03υΓΓ3$ , οατ αϋ^ιιίε ροΓ·

ίΐΐ ιτε^ιττεσεΓν δυςκ.ξχσίκ σώματος. Ργιιπε εαυΟει, το κοι-

νον τοϋ περιέχοντος, ΐ. β. οοιηιηυηί$ 3*;γ. 5ε(1 οοπιτηιιηΐ-

ία: βεπδ ρει· Γβ, ηϊΐϊ εοΓΓυρίαί Πι, ηειηίηεηι Ιββάίΐ.

8αβρε βιηεπι φΆοςχ α'ίξος ιηβιηοΓβΐϋΓ. Οοηροί 6Χ%0

ροΠίΐ φ5θξθ7Γοιω, κακοποιώ, κχκωτικω, 3αΙ κακω, ηηΟα

ρι-οχίιπβ 3οοβ(ϋΐ 3(1 ΙεοΐϊοηβΓπ νυ1^3ΐ3Π7. 5βουηι1α

οαιιΓΓα, υοΐιιηίατία^ ααΐ, υΐ βΐϋ ΗβΙιεπί, ίηυοΙαηίαΓία

ρβΓβηΙιίΓη νίνεηίϊ Γ3ΐίο. δβ<1 ϊηυοίιιηίατίιηη ηειηίηί ίπι-

ριι13ίιΐΓ: νοίιιηΐατίιιιη νβΓΟ ηβπιο ΓβρΓεΗεηιΙΊΐ , ηϊΓι πιι-

ϊϋπι ίϊΐ. Οοηροί βΓ§ο ροΓΠΐ, α'νοικε/ο», ακολάστου, Ιοεο

«κοι/σ/ας. Ιη ίβπϊο ιηειηΙίΓο πΊ3ηίΓείΙβ ΓβαΊιιιά^Ε εκειν»».

δβπηο εΛ (1β ϋ$, ηοί ίρΰ ϋ ί* ■ 3ΐιοΙοΓβ5 Γαηΐ φ3οξ£ς κ«ϊ

έί/ςκξασιας. Οοηο Ιιαοβΐ: ι>ί/ /εϊρβι υοίιιρίαίβ οογ·

ηιρίίί. ΡοΓϊβ θγ§ο 1θ£ΪΙ, αι/τών ε£ εαυτών α'πο τ^φϊί·

^ϋοηί^η^ Οιηεη πιοχ βΛ εζ εκούσιας α'^χ^ς, Ιιίο Ιοοικ ίΐϊ

βιΐ3ΐη οοηΙΙΊΐαϊ ροΠίΐ: ή τω κακω τοϋ περιέχοντος (αιιββ

βΓϊ ακούσιος α'^χ»)) ε£ έκουσ/ας διαίτης ήμάίν αν'των (Π βϊ

Κι ιιι 3] 3 ) >} και αντων των γενν)}σα'ντων α'πο' τξνφης έιεφ&οις-

ρενων. (<2ια3β οβιιΓΓβ Γβΐίοηβ ρβΓβηίαιη β& ίκςιίσιος, Γ4·

ΐΐοηβ ΙϊΙιεΓΟπιιη α'κου'σιος. )

«ξ εκούσιας 5ιαι'τ>]ς] εκουσ/ου διαίτης. Ό. I. Α. ι. }. 5ίθ

οιηϊΓΓο εξ. Α. 2. νοΙπηίαΓία , βΕ γποχ γενν^σα'ν-ων, ^αοβ

ξΐηεταηΐατ. Οοη.

τ^Φίί διεφ^αοΐΛενων] τξυ<ρ>ίς έιαιτωμενων και έιεφ3ας(*εν«ν.

Α. 3· νοίηϊϊ ίοΠβίΓε εκέείιαιτωμίνων.

*ίςτϊ τα'ς κ^α'σεις ε'ξ εκούσιας α'ξχ^ς ] ως αμ« τε και τας χς*-

<τε«ς ίζ εκουσ/ου αγωγές, ϋ. ι. ωςτε και τα'ς κοα'σπς ίζ

έκουσ/ον α'ξΐχ>ΐς. Α. I. 2. ως αμα τε και τ«νς κ^α'σεις εί

ίκοι/σι'ου α^χζς. Α. 3· Μοχ, έ'σ^' οτε και φανλας. Α. 1.

Έχ νοίυηοηβ 03υΓΓ3. Οοη. ΟίεϊΐυΓ αυΐβπι ιβηι εκούσιος,

<^ιΐ3πι εκουσι'α οίξχή. Ραυίΐο βηΐβ βΛ εβάεηΐ ν3τίεί3$ ίη·

ΙβΓ έκοιισ/ου εΐ έκουσ/ας. Έκοΰσιος νβΓΟ α'ρχ)) Η. ]. βΓϊ ίαπι

ρβΓεηϋϋπι, ηυ3τη ΗϋβΓοπιπι το1υη(3ΓΪ3 ίηίειηρβΓβηΐίί-

Άκονσιος ααΐβιη α'ξχΐ} βΓϊ >ί το2 α'ε^ος ίΐ/ςκοασιχ και φθορ'.
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ζεσ&χΐ) χχι μη την ποόνοιχν πχντως χϊτι'χν είναι των τοιού

των, οτχν ονν φιιχη χξχσει αωμχτος έν&οΰσχ, έπι$υμίχις

η $υμοΐ; εχυτην έα$ω, χχι οίπο των τυχηοων χχτχπιεσ&η ,

η χαυνω-θ»; , οίον πενίχς η πλούτου, έχούσιον κακόν ύφίατχ-

τχι . η 'νχξ μη ένδοϋαχ χχτο§&οΐ χχι ν/κ* το ϋΰςχξχτον ,

ως αλλοίωσα* μάλλον η άΧλοιω&ηνχι ' χχι χχ$ίστησι τ«ς

•φυχιχχς διχ§έ<τεις εις ενεξΐχν αγωγ^ χοηατη χχι &ιχίτχ

ποοςφόζω. ίίηλον ουν βκ των χχτοξ&ούντων , ως οΐ μη

χχτθξ§ώβαντες ίχοναίως χμχρτχνονσιν . ίφ' ημΐν γαρ , η

συνδξχμεΐν τχΐς &ι>ςχοχσίχς , η χντι(2ηνχι χχι χξχτησχι. οί

έέ πολλοί την δυςΗξχσίαν ως χϊτίχν των κχ&ων προβαλλό

μενοι, α'να'γκ}/ χχί ου ποοχιοέσει την χχχίχν έπιγξΜφουσι'

χχι §ιχ τοντο φασ/', μηδέ τχς άξίτχς έφ' ήμΐν εινχι, ατό-

πως λέγοντες.

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝ1ΜΑΟΤ.
ι

χχί μη την πςόνοιχν] γχς, Ιοοο μή· Α. *. Μοχ, οταν ούν

η Ψνχι'- ϋ· ι.

βκέωνι κ. τ. λ.] ^κέω ί; αττο των τυχ^ων καταττιεσΒί). Ό. I.

Α. 2. 5ϊΟ, ϊεά!χ!5ξ>ων, Ιοοο τυχ/ίξων. Α. 3· τι/χι^ων, Ιοοο

λυπηξων Ηδοει ε£Ϊ3πι Α. ι. Ιΐα εΐΐβπι Ε11βί)οοΙϊ υ5 Γβϋϊ-

«Ιϊι. νβΐΐα: Λ /οΓίαηΐι. Οοηο: Α6 βνβηΐιι. Εγ£0 ϊεΙεπι

νϊ(1εϋιΐΓ 1ε§ϊΠβ. Ει Γαπε τχιχηξά. Γαηι ττίνια βΐ ττλοΟτος.

Αεεθεϋΐ, (^ιιοίΐ ηεπιο (ΓιχεηΙ, <^~ο* των λ;;;τ>]ξων χαυνω-

35)να/ τινα. Μοχ ί<" 7α'ξ» '000 ί ΎΚ'?· Α. 3.

»ς αλλοίωσα! μάλλον ι} αλλοιω^ναι] ύΐ ροΐίιιβ ϊηνεπβΓεί,

ςυδηα ϊηνεΓίβΓεΙιΐΓ , ρ^αιη^αβ τπι'ίίβΓίί, ηααιη ιηίίΙεΓβ·

ΐητ. να'ΐα. Ροηβ α'λοιαν Γπηυΐ ίη ιηεηιβ ΗβΙιιιίΐ, ααΐ ίια

1ε§ϊι.

ψνχικας δια^Εσπ;] ψιιχικας κινήσεις, βΐ ϊπ τηϊΓβ. α τη3η.

Γεο. γξ. διάθεσης, ϋ. I. ψυχικας έυνα'μϊΐς και κιν»)0·ϊ/ς εις

πίϊξι'αν αγωγ^. Α. 3· Αηϊπΐ3]ε$ (ΙίΓροΠίΐοιιβδ. Οοη. Αηϊ-

πΐ3ο αοι'ιοηβϋ. νβΐΐ.

<«'ς οί μη κατος^ωσαντες] ως οί μ>) κατοξ^οϊντίς. Α. 3· ϋ· Χ·

(2υι Γβ ηβιιπςυβιη οοΓΠ^υηΐ. νβΠ.

7Γξοβχλλόμενοι ] -ϊτ^οςβαλλομίνοι. ϋ. τ. ΟιιΙμαηΙα. Οοη.

Μοχ, μί)ΤΓ τα; α'ςϊτα'ς. I). ι. Πξοβαλλισθα» κΐβαι βίΐ,
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ΚΕΦ. ΜΛ'."

ΔΙΑ ΠΟΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΑΤΤΕΞΟΤ-

2ΙΟΙ ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ.

Α πολοιπόν έστιν «ΛΤβΓν, 5<« «οίχ» αίτιον οωτεξοΰσιοι

γεγόνχμεν. φαμίν τοίνυν εύ&έως τω λογιχω ο·υνε<ςί'ρ%Εα·-5«ί

το «υτ8|βυ'<?/ον , και τοις γενητοΐς συμπεφνχένχι μεταβολών

και τοοπψ, μάλιστα τοις ε| υποκείμενης νλης γενομένο/ς.

οίςχή "γάς γενέσεως, τοοπή. έξ αλλοιώσεως γαρ της υπο

κείμενης υλης η γένεσις. χχτανοψειε δ' αν τις το λεγ-ο-

μενον , αποβλέπων ε'ίς τε τα. φυτα πάντα, και τα ζωα , τα τε

χεξααϊχ χμ πτψα χαί εννδξία. συνεχής γα§ η τούτων με~

ΤΑΚ. ΙΐΟΤ. ΕΤΑΝΙΜΑΟΤ.

Οβρ. 4Ι· Ιηςίβχ ϊιίειη. Α. ι. 3· 5ϊο, Γεί μα. 3 ιηβη. Γβο.

Α. 2. ττεξϊ τον, διχ ποίχν αίτίχν, αυτεξούσιοι γίγο'ναμεν.

(κ. Ό. I. Ι,οοο κεφ. μα. βίΐ λόγος έβδομος. Μ. ί. ζ)<!3τη

οΐι γθιϊι οιιπι Ηβει-ο βιΊηίηο ΟΓβαΐϊ ϋηιιΐδ. οαρ. 40. νβΐΐ.

Οοηο ϊηοϊρϊϋ ΗΒΗ 7· ε^ρ· 3· £>ΜΓ Ηοπιο ίίι ΙϊββΓο ειγΙ>ϊ-

ΙΓΙΟ ρΓ3Βθ1ίΐ115 ". ςΐΐΐα Γ3ΐίθη3ΐ'ΐ3 βΐ 6Χ Γΐίΐΐϊΐο ρΓΟθΙΐ101ΐ15.

«I» οΒϊΐβΓ άε απ^βΙοΓυηι ϋοηοηιιη βΐ ιηαΙοΓυιη αΛ'ιίπο

ΐΓβοίαΙ. Ει <]υοο1 Γροηίβ πιαΜ βναϋίιηιιε, ώϊΓΓβΓβπΐϊααι

1ϊΙ>βΓΪ 3ΐ-1>ΐΐτΐϊ 3ΐ> ΒαΙιϊΐιι Γα1κ3βη8. ΟοηΓβΓ Ιο. ρ. ις^.Ό.

$ιχ ποίχν α;τι«ν] δικ το ποίχν χ'ιτίχν. Α. ι. Μοχ λογίσμω,

]οεο λογικω. Α. 3·

αύτεζοίισιον , και τοΓς] ως, βςιιί , Ιοοο και'. Οοη. ΡγοΙιο χ*ι.

Νεο βηϊιπ Ηοο Ππιίΐίΐϋεΐϊηϊχ οαιιΠ» αάάιά'η, Γβά ϊηίβηαβ

εχ βο 3Γ§υπιβηί31αΓ. ναΐΐα εΐΪΒπι Ηαΐΐβΐ: και'.

γί·νν)]το7ς] γ£ν)]Γο7ί. Α. α. ϋ. ι. Μοχ οοηίβηάιιηΐ ίΐβιαη»

ϊη γενητός.

μάλιστα τοις] το. Α. 3·

7»? γενέσεως] Ηϊο ΐη ιϊ13γ§. Ιιββε ιίοιβ: σννΒεσις γαξ

"?Χ>ί διαστάσεως, ϋ. ι. Μοχ κατανοήσει. Ιςίειη.

χα» τα χερσαία και τχ ενυδξχ καϊ πτ^να1] τ«' τε χερσαία, καϊ

·7ττΐ)ν« και ενυδξχ. Α. I. 2. τα. τε χερσαία κα2 τα ττηριιξ

και εννδξχ. Ό. 1. Α. 5. ΕαηοΙβηι ΟΓίϋηειη ΓβΓνβϊ Οοπ.

^ ν3ιι.

Κ τούτων μεταβολή] \η η,ζΓχ. Ιιαβο είϊ ηοΐβ: ταϊτίν α'λλο/-

ωσ/ς καϊ μεταβολή Ο. ι. Οοηο αάάίΐ: $βαιιηάααι οογ-

ροΓαΙββ πΐϋΐαιϊοηβ$, βπϊπιϊ νβΓΟ πιαίαιϊο Γβοαηάαιη νο-

Ιιιηΐβίβιη βϋ εΐεοιϊοηβπι.
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ταβολη . οτι δε και τω λογικω συνειςέρχεται το αΰτεζοΰ-

αον, εκ των ε'ιρημένων περι του, έφ' ημΐν είναι τι, τοις ι$6

μη παρέργως άκηκοοαιν εΰδηλόν έστιν. ουδέν δέ ίσως άτο-

κον, η«/' νΰν ΰπομνησχι των αυτών, τ?|ς ακολουθώ; ί7Π$]-

τούσης αυτά. του λογικού, το μεν έστι &εωρητικον , το δ!

5Γρακτ/κο'ν ' -δίωρ^τ/κον α«ν , το κατανοούν , ως εχει τα

οντ« ' ττρακτ/κον δΐ , το βουλίυτίκον , το όρίζον τοις πρχκτοϊς

τον ορ$ον λο'γον. χχι καλουσ/ το (κέν θίω^τίκον , νουν"

το δέ ΐΐρακτικον, λογον' και τον μεν, σοφίχν, τον δε,

(ρρίνησιν. πας δ! ο βουλευόμενος , ως έπ' αυ'τω της αΐρέ-

οεως ούσης των πρακτέων, βουλεύεται , ϊνχ το προκρβεν έχ

της βουλής ελητχι κχϊ έλόμενος πράξη . πάσα τοίνυν ανάγκη ,

τον έχοντα το βουλεύεσαι, και κύριον είναι πράξεων, εί

"γαρ μη κύριος ε'/η πράξεων , περιττως 'εχει το βουλεύεσαι '

ε'ι δέ τούτο, εξ ανάγκης παρυφίστχται τω λογικω το αυτε-

ξούσιον' η γαρ ουκ εσται λογικον , η λογ/κον ον, κύριον

ΤΑ». ί Ε Ο Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α ϋ V.

οτι §ε τω λογικω} καϊ, ροΓε ίέ, 3<3<1ΪΕ Ό. I. Α. I. ί. 3·

ΐΐςημένων ΤϊξΠ πεξι αβεΓί. Α. 3· Ιιΐβπι ιηοχ τταοέξγω.

έίνκί τι τοις μηΐ είναι τίνα τοις μή. Α. ϊ. Μοχ νίΐϊοΓε α'κ>{-

Άοωσιν. Ό. I.

ύπομνησα,ι των κΰτών] πεξί, 3ηΙβ των, 3αέΙΐ( Ό. I.

τώ κκτανοοϊν|] το1 κατα' νουν. Α. I. Μ. 2. δίο , οιτιϊίΓο (χεν.

,-Α. 3·

τό αςίζον τοΤς 7Γξακτο7ς] ττοακτικοϊ.;, Ιοοο πξχκτο'ς. Α. ι. 2. 3·

Μ· 2. Μοχ, και καλονσι το μεν. Α. 2. και καλονσ»

τον μίν ^ίω^τικο'ν νοϋν τον Α. I. ΑΙ) ΤΟ μίν ϋεωξη·

τικο'ν νοΰν αά λο'γον κκί ογπϊΜΪΙ ν&11.

τον μεν σοφίχν, τό"ν] το μεν σοφίχν, το'. Α. 3·

ο βουλει/ο'^ίΓνος £7τ' αΰτω της αΐζέσεως] ως, 3π(β ίπ' 3 αάά'ιΐ,

Οΐκίοεσίωςβχ οογγθοΕ. Γβο. , απΙβΆ χΐξέσεως. Ό. Χ. ο βου-

λευόμενος ώς εν αύτω της αιςίσεως. Α. ι. δίο, Γβά!

1)3 εν ίη βουλευόμενος α αιαη. Γβο. , α ιηαηιι ρόιηΒ τβΓΟ

ί7τ', Ιοοο ^ν. Α. 2. ως Ιιαίιεί εΐϊ&αι Α. 3· Οοπ. ν&Π.

δβςΐ νβΐΐα λαϋεΐ βΐϊαηι "Τί^ι ΒΠΙε των πρακτέων. Π^ακτών

1ΐ3ΐϊβΙ Α. I. πξχχτιν.ων. Μ. 2. ττοκκτων |3οΰλίΤ*ί. Α. 3·

ΐχαντχ τέ βουλεύεσΆοίΐ ] το βΙ>εΓΐ. Α. 2. Μοχ, -πίοιττωί

ιχοί. Ι^εηι. Ιηιείΐβοιο πϊπιΪΓΐιιη αν. Νοη αιαΐβ. ΟΜϊ.»

ηιιβ βηίιη βΐίΒπι οΓ3ΐϊα βΓ[ ϊπ ε'Ίη.

εσται λογικον^ ή] ί'οτι λογίκον ϊϊ. Α. 3·

Χ 3
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ε<ιτχι τίοχζεων' κυ'ρ/ον δέ ον ττοχζεων, Τχντως χντεζοΰαιον

'εστχι. ίηίχβη κο» τοί έζ υποκείμενης υλης γενητχ

τρεπτ* οντχ. εζ χμφοτέςων χοχ συνάγεται, το τον αν-

θρωττον ε'£ ανάγκες χύτεζούσιον κχι πξεπτον είναι ' τρετττον

μεν, £7Γε/5>ί γεν^το'ς· ' αϋτεζοΰσιον 5έ, επειδή κχι λογικός.

όσο» το/νυν χίτιωντχι τον &εον, οτι τον αν-θρωττον οιίκ εποίησε

χχχΐχς χνεπίδεχτον , αλλ' αυτί|ού(Τ/ον, λανθοίνουσ/ν εαυτούς

χιτιωμενοι τον -9-εον , οτ/ λογ/κον εποίησε τον ανθ-ρωπον , κ»/

157 ουκ αλογον. α'να'γκί) γχρ τ-**" τ0> «τερον, η χλογον

γενέσ&χι , ^ λογ/κον οντά κ»/ 7Γ?ρ/ τα πρακτα στρεφό^ενον,

χντεζουσιΰν είναι, εζ ανάγκης οΖν πχσχ (φύσις Χογιαη αϋτεξ-

ουσ/ος εστ< κ*/1 τξεπτη αχτχ την έχυτης φύσιν. αλλ' «/

νΑΚ. ΙΙΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΠΤ.

γενν^τα τρετττά] γενάτα" τρεπτα'. Α. I. γεννητά 3Ϊ>βΓΐ. Α. 3·

τα γενάτα1 τρεπτα. Α. 2. γενάτοι τρεπτά, βΐ ροΓΐ όντα βά-

ΟΙΙ, εϊ; α'νκ'γκ>ις. ϋ. ι.

τον ανθρωπον] το τον ανθρωττον. Α. I. Μοχ (ΙββΓΐ, εξ ανάγ

κη· ϋ. I.

τρεπτον |«εν, επ·ει£>) γενν^τος] τρεπτο'ν μεν, οτι γενν>)το'ς.

Α. χ. γενάτο; ΓοΙιιιη Ιοοο γενν^το'ς ιηαΙΒί. Α. ι. γεν^τον.

Ό. I. Μοχ: αυτεξούσιος £ε, επειί)} λογικο'ς. Α. 3·

έπει£)) και λογικός] ό'τ< κα» λογικο'ς. Α. ι. επειδή λογικο'ς.

ή Α. 2. Καϊ οΓπίηϊι βΐϊβηι ν*Ι1«

οσοι το/νυν] ΑηΙβ Ηηθο 3ί1<]ϊΐΗΓ : ποίντως ούν συνάγεται τω

λογικω το εξ ανάγκες «ϋτεξοιίσιον γενο'μενον είναι τρεπτο'ν.

τρεπτοϊ £ρ οντος, αντεξούσιον είναι, ωςπερ κα; εικο'ς. όσοι

τοιννν κ. τ. λ. Ο. ι. δϊο, ΓβεΙ αν αάά'ιΐ βηαιη ϊηΐβΓ γενο'-

ί^ενον βΐ είναι Α. 2. 7τα'ντως ούν συνάγεται χω Λογικω τα

έί ανάγκες αυτεξουσιον γενο'μενον αν είναι το' τρεπτο'ν τρε-.

ΤΓτον όέ οντος, αϋτεξούσιον είναι, ωςπερ και εΐκ<!ν Α. 3·

8βά 1ΐ3θο ηβηιο, υΐ ιίΓειΙο, <1εβ(1βΓ3ΐ)ϊι, Γι βΒίυειίηΐ,

οιιγπ ρΓ3θΓβΠΪ{π νΐχ Γαη& νϊιίεβηιυι-. δβΐιειη ίπ ρπηοϊ-

ρϊο, Ιοεο λογικω, νΐςΙεΙιΐΓ Ιβε,βηάααι λο'γω. ΕχΐΓβιηα

ΡΜ3ΓΠ , ωςπεο και ε/κος, οοΓΓΐιρ(3 νί(1βηΐιΐΓ. Θεο'ν, Ιοςο

το'ν θεο'ν, Μ. 2.

ΐχοίησε κακίας] εποίησε κακ/αν, Α· ?ί

α'λλ' αΰτεξοιίιτιον ] αΙιΓυηΙ. Α. ι.

■πρακτέα συστρεφο'μενον ] πξχ.χτοί στρεφο'μενον. Α. I. 3·

- πρακτέα στρε^ο'μενον. Α. 2. ϋ. ϊ· στρεί^εσθα} 7Γεξι' τ»

}ΐ3ΐ)εΐ 6Γβ§οΓ. ΝαζΪ3ηζ. ρ. 197·
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μεν εζ υποκείμενης ύλης γεν&μινχι κχτχ ούο τρόπους το

τρεπτον εχουο-/ , κατ« τβ την υλ^ν , κχι κατ αιιτο το 7«·

νίσ&χι' οσχι ίε ουκ εζ υποκείμενης υλης εγενοντο, καθ·" ενχ

μόνον τρόπον τον της γενέσεως είσι τρεπτχί. πάλιν δε

τούτων των οίυλων οσαι μεν εν τοις περηείοις εισϊ , τη κοι-

νωνίχ τη προς τους αν&ρωπους περ'ι τχ πρχκτεχ κχτχγι-

νόμενχι , μάλλον εΙοί των χλλων τρεπτχί ' οσχι 5έ 8/ ακρό

τητα φύσεως τω θ·«ω κατ» σχέσιν πλησιχζουσι, κχι τ!)

τούτου κατανοήσει το μχκχριον κχρπουντχι, προς έχυτχς

κχι τον θ-ΐον μόνον έατρχμμένχι , των μεν πρχκτων και

της ύλης πχντχπχσιν εχυτχς χπηλλοτρίωσχν , τη 5έ &εωρίχ,

κχι τω ·&ίω προςωκείωσχν , μενουσιν χτρεπτοι ' χΐτεζοΰσιοι

μεν ουσχι, διχ το" λογικαί είνχι, οΰ μην τριπόμενχι , $ιχ

τχς προειρημένχς α'ιτίχς. κχι $χΰμχ γε ούίεν. κχι γχρ

V Α Κ.. Ι.ΕΟΤ. ΪΤ ΑΝΙΜΑίΥ.

τςόπον τον της γενέσεως]] τον οοβίΊ. Α. ϊ. 3·

ζ\ο\ τςεπτί (Γιο) ] Ιη οοΓΠ^βηάΊδ ηοΐαΐ Τξΐπτοί. Αηί. ίϊβί

τςεπτΛί'. Ό. ι. Α. χ. 2. 3· Μ. 2.

πξος τούζ α'ν^ξίωπους ] τούς α\)βΐΐ. Α. I. 2. Ο. I. Μοχ, πεξί

τε τχ τςεπτχ καταγινο'μεναι. Α. 2. ττξχκτχ , Ιοοο πςχχτίχ.

Α. I. 3· πξακτα τε και Τξεπτχ. Ό. ι. Μοχ των άλλων

οιηϊΐΐϊΐ: Οοη.

Τω 5εω κατά" σχεσιν] και τω θεω μόνια κατά σχίσιν. Α. I.

τω θίω ί] κατα σχίσιν. Α. 2. τω θεω η και κατα σχεσιν.

Ό. I. ιοοο σχίσιν, Α. 3· Ιιαίιβΐ συνχφειχν η κοινωνι'χν,

ςιιαβ Γαηί ίηΐβΓρΓβίαΐϊοηεί. Μοχ άβεΓι καϊ, βπιβ τ»)

τούτου. Οοη.

■πςός έαι/τας] βηΐβ ττοος ίηΓβΠυιη και'. Α. 2. ΗβΙιβΙ ειίαιη

Οοη. να]1» αάάϊί ψύάΐαι και, Γβ(1 οηιίίΠΙ έχυτχς και'.

των μεν πξακτών] ϊη ηΐ3Γ§. τ^ε-πτων. Α. 2. των μό; 7Γοακτεων.

Μ. 2. καϊ των μεν πςακτών. Α. 3· Μοχ, εαυτόνς απαλ

λοτρίωσαν. Α. ι. -πχντχπχσιν οιηίιΐϊΐ Α. 3·

Τ>) 8ε θϊωρ/α] έέ5 ροίΐ θεωρία Γβίϊοίΐ Α. I. Και, ροή &Γ«-

ς/α ΟΓπίΐΐίΐ νβΐΐ. Μοχ, και μενουσιν ατ^επτο*. £). |.

αντεξονυίοί μεν οίσαι] Οοηο αοΙοϋΐ: βΐ νεπϊΐϊϊΐβί ΐ. β. κα»

τ^ε7τται'.
δια τον λογικάς είναι, ου μεν] έια τον λογικαι είναι, οιί μην.

Α. I. 2. ϋ. I. δϊο, Γβ<1 λογικον. Α. 3· Λογικαι ΓβίβΓ-

ϊϋΓ 3(1 αΰτεξοΰσιοι , ηοη 3.ά είναι. Μοχ: κα/τοι 5χϋμχ γε.

Α. 3.
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Των ανθ-ρωπ'ίν όσοι θεωρητικοί γινόμενοι των Κραχτών ίααί-

τους ίχωρισαν, έμεινχν άτρετττοι. οίμαι συνχπο&ε$εΓχι-Β,χι

τοις είρημένοις, οτι την άρχην αί λογικχι πχσχι φάσεις

αριστχ δεοημιούργηνται , και ΐ'ίπερ ούτω διέμεινχν, ως ές

αρχής εκτία-Βησχν , πάσης αν κακίας έκτος ήσαν ' γίνεται ίΙ

*58 χνταϊς η χακί» κατά προαίρεση " ούτω γουν αί μείνα,σχι

κατά) την άρχης γενεσιν , το μχκάριον εχουσι . μόνοι §3

άγγελοι των ασωμάτων ετράπησαν , και ουδέ αυτοί πάντες*

άλλα τίνες ί'| αυτω^, Όσοι ρεφαντες προς τχ κχτω των

επιγείων εφεσιν 'εσχον , της προς τχ «νω και τον -&βον σχέ

σεως αποχωρήσαντες, οΰκουν έκ των §εδειγμένων έ^λβν

έστιν, ως ενεκχ μεν του φύσει τρεπτους ήμχ; είναι, τάς

δυνάμεις τχς προχιρετιχάς τρεπτάς εχομεν , ου μην το

εχειν τζεπτάς δυνάμεις, του κακούς ήμχς είναι, τον &εον

κν τις αίτιάσχιτο. οΰ γαρ έν ταϊς δυνάμεαίν είϋιν αί κα

ν Α Κ. I. Ε ΰ Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ο Τ.

Των 7Γ<3ακΤων «αυτούς] Ιοοο ττξχχτω^ ίη ηΊ3Γ£. Τξίπτων. Α. ί.

Μοχ ϊ(1βιη, και έμειναν χτξεπτοι. $βά (^οηο : ιηαηεηί

ίηυεΗϊΙιίΙε!. Μοχ ροίΐ ο/μα» ιηαΐϊπι βάεΙβΓβ ούν3 ςαοΛ

Γβείΐβ αηΐβ σ^ν3 ουιη α,ηο 1ΐ3ΐΐ(1 γ»γο ρβπηαίβυΐΓ , ροΐυϊΐ

βχοΐ(3βΓβ. Οοηθ3(3<3ϊΐ, ΙΙ-αηιιε.

ως ίζ «■ςχης.'] ως εκ της κςχης. Α. 3·

γίνεται αΰταΐς] Ρβπτϊ Ιιοο ροΐβίϊ. Οοηροϊ ίΒΓηβη ροΓΓιΙ:

—ξοςγινεται. Α\) γίνεται ^^ μχχκξίον εχουσι οπιΗ'άί Οοηο.

ούτω γβΰν αί] οντω . . δΐο, ]οοο όυτω. Α. 3· Ηβιΐίϊ ά\ύ>ϊε

νοίυη όντως. Νοη ίηβρίβ!

ναι οΐ/'ίέ αιΐτοί] ο?τοί3 Ιοοο αυτοι'. Α. 2. 3· ϋ· Ι·

βσοί ^ίψαντίς κ. τ. λ.] ηοϊοιιηαπβ νίάβίϊϋεΐ Γβ ΐπΡβποΓβ

.Λ«ί 3(1 ιβΓΓβΛηυηι οοηοηρϊΓοεηΐίαιη /ροπίε οοπνβΠβη-

1.08, βΐ) 1ΐ3ΐ>ϊΐικ1ϊηβ, (\ααβ βή 3(1 ΓαρειϊοΓΕί ει ά'ιυιηα Γβ

Γβρ3Γ3πιηΙ, ΐπάίείζ/νε ιηα^Ϊ! αε ηια^ΐ! /βραηιηί. Οοηο.

της ττεξί τα ά'νω] της πςος τα ανω. Α. I. ϊ. 3· ϋ· Ι· ΑΛ /<ι·

ρετίητα. Οοη.

ουκοΟν εκ των] ΟΓπϊίΓο ου'κονν, ροΛ δείπγμενων 3(3(ϋΐιΐΓ

οίν βΐ ροΓ[ άίίλον οιτπΙΙΗΐίΓ εοτ/ν. Α. 3·

ως ενεχοί του φύσει] («εν, ροΛ ένεκα, αάάιί Α. I. 3. 3· ϋ· Ι·

οτ<, ]οοο ως. Μ. 2. Μοχ, /ααιί(αίεηι εΐεοίίυαιη υβτίίαϊ-

Ιειη. ^η. Ει Γιο ηιοχ ΐΐΘππη. Α. 3· Ϊ13,: τας κατα ττξο.

κ/^εσιν οε έυνα'μεις εχομεν. Α. 3·

§ν τχϊς έυνοΐμεσίν ε/σιν] είσιν αΐιβϊϊ. Ι), ι.
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κ/α/, αλλ' εν τχΐς εζεο~ιν' χ! δέ εζεις, κχτχ πξοαίςεβιν'

κχτχ ποοχίοεσιν α§χ κακοί γινόμε&χ, και ού κχτχ φύσιν

έσμέν. μχ$οι σ' 'χν τις χκζίβέστερον το λεγόμενον οΰτως.

έν τοις ττζολχβοΖσιν δύνχμιν ελέγομεν είνχι, χφ' ης εκαστον,

ων ποιοι/μεν , νοιεΐν δυνχμε&χ . πασχ δέ προαιρετική δυ'να-

μις η χύτη των αντικειμένων έστί: μίχ γαρ η χύτη διί-

νχμις του ·φεύ^εβ%χι και χλη&εΰειν, και μίχ και η χύτη

&ύνχμις τοΖ σωφρονεΐν και χκολχστχίνειν. ούχέτι δέ η χύτη

έξις των αντικειμένων , οίον του χκολχστχίνειν και σωφρονεΐν

η του ·ψιύδισ$χι κχι χλη$ξΰειν , χλλχ των εναντίων χι ενχν-

τιχι' το μεν ^αρ βωφρονεϊν, της κχτ' χρετην έστιν εξεως'

το οΙ χκολχστχίνειν , της κχκίχς. ούκ εϊβιν χρχ των δυνά

μεων χί κχκίχι, χλλχ των εζεων κχι της τιροχιρίσεως . β»

γαρ ή δυνχμίς έστιν η παρχσκευάζουσχ ήμχς χκολχστχίνειν η

'ψεύοεσ^χι, «λλ' η ττροχίρεσις. έφ' ημΐν γαρ Ψ <*λη$εύειν

V Α Κ. ΙΕΟΙ, Ε Τ Α Ν I Μ Α Ο Τ. ,

αί οε "ζεις κατά1 ττξοα/ξεσιν] Οοηο ηάάη, αοψιϊτηηίητ.

κατοί 77ξο«/^ϊσιν α^α κακοι^ χατα. ταύτην «ξοι κακο/. Π. ι.

Μοχ, γεν&'μεθα, και κατ* φϋ'σιν. Α. 2. Όβίηάβ: έννάμεσι

λεγο^εν, Ιοοο έ^ναμιν ελεγομεν. Α. 3·

?τασα έέ 7Γ£θαίοετικ>) ίιΐναμίς] Ροίι ίε ϊηΐβΓροηϊΐ πξοοιίξΐσίζ

η. Μ. 2. Ιάεπι ιηοχ Ιοοο η χυτή 1ιαΙ>εΐ και χυτή.

μίχ γαο και αιΐ ρι-οχίιηιιπι δύνκμις ] ΒΐϊΓυηΙ. Α. 2. Α& ρτϊ-

οή και η χΰτη ζά ροίίβηιικ 3ΐ)ΓϋΠί. 0>η. Μοχ, και (ΐι/βί

γ«ο και >) α«τ>ί. Α. 2. Νεο γχς , ηεο ι| Ιΐί-οεί Α. 3·

κ<χί α'κολαστα/νειν] και του οίχολχστχίνειν. Α. ι'. Μοχ ουπ,

Ιοοο ονκέτι. Α. 3· Μοχ κίειη οαιΐΐΙΪΕ τοϋί βηΐβ ·ψΓυ'-

ίεσ^α».

οΐντικιειμενίιΐν , οίον τον α'κολαστα/νειν και σωφξονεΤν] ΡοΓί "V·

τικίιιιέϊων βαΌϋϊ εστίν, βΐ αηΐο σωφξονεΐν αάιϋΐ τον. ϋ. I ,

το, Ιοοο το3, ροΓι οίον ΗΒσεί: Α. 2.

«λλα των ε'ναντι'ων] α'λλα το εναντίον. Α. I.

και τ^ί 7Γξοαιξϊ'σεως] και των ττςαχίξέσεων. 0.1. Α. ϊ. νοί»

^3.111 γϊι Η3ύεΙ Οοπ. νβ]]. Τοίοπι Πο : κακ/α», κι και

(ίϊο) των εί;εων και των ΤΓξοαίοεσεων. Α. 3. ΡοΠβ νοίϋίϋ,

ϊ< και3 Ιοοο αί και.

η ήμ£ς 7ταζΐ«σκειια'$Όι/ί7α ] ^ πχ.ξχ.σ·/.ευχζουσχ ήμχς· Α. I. 2. 3·

Ρ; Ι-

έφ' ήμϊν γκς ήν] '/χρ γαίατα Γυΐιΐβΐυπι. Α. 2.

βς'λ)}θενειν και (χ>] ψίΰέεσθαι] Μ 3οεΛ· ϋ· I. «ίλ^θίιίη* ί

Χ 5 Ψ*""
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κχι μη φεΰδεσ$χι . ε'ίτΐεο ουν ούκ 'εσΤΝ η κακία δύνχμις,

οίλλ' έξις, ούχ ό την δύναμη δούς αίτιος ημΐν των αχ-χων,

κ,λλ' η εζις η ττοφ' ήμων και δί ήμων κχι δι ήμας ττροςγ·

νομένη . εζην γαρ την ένχντίχν εζιν έκ της ^υμνχσίχς ατή-

σχσ%χι και μη την φχύλην. διχφέςει δε δύνχμις εξεως,

τω πχσας μεν τάς δυνχμεις φνσικχς είνχι' τχς δε εζεις

έπειςχκτους ' κχι τω τας μεν δυνάμεις άδιδχκτους είναι,

τχς δε ε|ί'? εκ μαθήσεως κχι 'ε$ους ιτξος^ίνεβ^χι . εΐ τοί-

γυν η δύνχμις φυσική τις ·λχ\ άδ'ιδακτος ' η δε έξις επι'χτ>]~

τος κχι διδακτή" ούχ ή φύσις αιτία των κακών, άλλα το

κακώς ημας *τ{)φαι , κχι δια τούτο κακήν εζιν κτήσαη$χι .

πχσα γαρ επίκτητος έδείχ$η. οτι δέ φύσει ε'ισιν αϊ

δυνάμεις , δηλον εκ τον πχντχς τχς αϋτχς εχειν δυνάμεις,

πλην των νεττηξωμένων . οτι δε αί εζεις ού φυσικά}, δηλον

V Α Κ. ΙΙΓΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

ψιΰδίσθαι. Α. ι. 3· 5ϊο. Οοη. τί άλη^ενειν και (ΙιίοΓί-

ΓαΓβ (Ιοίβΐυιη μη.) ψϊυ'έεσθαι. Α. ί. νβΐΐα ρΐιιη Άάά'ιΐ

ίϊο: ΐηΐβιηρβΓβηΐβΓ 3§βΓβ, Πνβ ιιιβηΐϊι-ί, ΙβιηρβΓΒΠίβΓνβ

νϊνβΓβ, 3ϋ[ \βτΛ ρΓοΙοφίί.

ί)μΐν των κακών] των κακών ήμ'ν. Α. 5·

«λλ' βζ<ς] αλλ' >,' έ'ξις. Ό. I. Μοχ (ΙββΓί χ«1 Μ. 2.

Ρβυΐΐο ροΓϋ, Ύτςογινομένη. Α. 3· •τΓοος-,'ενομέ'ν)). Ό. ι.

τω -πάσας μεν τοις δυνάμεις ] τω βχ οοΓΓβοΐ. ΓβΟ. , 2ηΙει το,

ϋ. I. Μοχ, κα» το τοις μεν δυνάμεις. Ιά&πι.

και έ'θους] καί θέας. Α. ι. Εγ§ο ν&11&: εί /ρεοαίαί'ιοηβ.

Μοχ ΐίίειη ροή άϋίδακτος αάάϊί, εβ ςιιαίίία! , Ί. β. ϊ'στί

7Γ0ΐότΐ)ς.

ίπίγ,τητος και διδακτή] διδακτική. Α. 3·

«λλκ το κακώς >)μας ί^χθαι ] ε^ίσαι , Ιοοο ίχθαί. ϋ. I. Α. ϊ.

ήχ$αι, βάααιίο! εβ'ε. ΑηΓίοΙ. ΕΐΗ. 3<1 ΝΐοοπιβοΗ. I, 4·

έεΐ τοις έ'θίσιν ηχ^χι καλώς τον ττεςϊ κάλων — ακουσο'μϊνον.

ΐ^ίσαι 3ΰ«(]αβ Γυ1)]βο1ο Ιοοιιιη ΗαΙιβΓβ ηοηυίΐ. ΡοήαΙβΙϋΓ

εηίιη τοΟ; γονέας κ«ί διδασκάλους. Νατη έ^ίζειν αοΐίνοπι^

βΓ[ αΐίιιιη αά[αβ/α€ΕΓβ. να1ΐ3 Γβι](3Ίι]ϊ[ , α//ιιβνΐ//β. δβ(1

Ιιοο εΓι εϊ$!σ5χι. ΑπΓιοι. ΕιΗ. ΝϊοοιπβοΗ. II, ι. ο' λΛ

θος φύσει κάτω φεοόμενος ουκ άν έΆισδε/η άνω φέςεσ^αι ,

ούδ άν μυςιάκις αυτόν εΆίζη τις ά'νω ξίπτων. Ει Ϊ6ί<1· οι γάξ

νομοδεται τους 7Γθλ/τας έ^ίζοντες 7τοιοΰσίν αγαθούς.

ί'τ< εί,εις ού φυσιχχι] αΊ, βηΐβ εζεις, αάά'ιΐ Α. ι. ι. 3·

Ο. ι. Ιη νβι-Ποηβ Ιοοο ίάβιη, ηαοά νϊιϊοΓαιχι βΓΐ, οογ-

Γ6χΐ ίπάΐ. νίιϊαηι ϊΓίαά ΓβΓνανίι εΐΐαιη εάίι. Οχ.
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έκ του μη νχντχς τχς χύτχς ϊίχειν εζεις, «λλου{ ίβ αλλχς.

τοί γαρ (ρύαΐΐ, τχ χύτχ ττχξχ νχσιν.

ΚΕΦ. ΜΒ'.

- ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

ΥΊ
ν-^τ/ /κέν χϋτε^οΰ(Τΐός ίΰΤΝ ο χν&ρωπος, κ«< τίνων ίατΝ

αυτεξούσιος , κα/ διχ ποίχν χΐτίχν χντεζούσιος γί^ονεν , αι»τ-

«ρκως τοΓς ναολχβοΰσιν βίξητχι. ίπειίη δέ ου' πας ό

•ττοο&έμενος φονεΖσχι , τταντως φονεύει ' άλλα ποτέ μιν φο- ι6ο

ν«υ£/, ττοτέ ί« οί, της προαιρέσεως πχοεμποΰ*ια$είσης, αχι

ΤΑΚ. Ι.ΙΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

τας αυτάς έ'χειν «ζει;]] τας αντάς ε'ζεις εχειν. Α. 2. Ό. I.

τ<χ αιτά πχξβί ττασιν] Ιη 1ιΪ8 (Ιββηΐΐ Α. ι. ουπι ΐΒηηβη ηιιΐ-

]υιη ΓιΙ πκϋοΐιιπι άβίβεΐϋβ. Ιη ιηεάϊα βηϊιπ ρ3§ϊη& ογ3-

ΐίοηβΓη ΙβΓΠ)ϊπ3ί.

Οαρ. 41· Ιη<1εχ ί<3βιπ. Α. 2. 3· Μβιη, ίβά μ*. Ό. ι. 8ο·

Ιυιη λο'γος, ]οοο κεφ. ΗβΙιβΙ: Μ. 2. Πβ ρι·ονΐ(1εηΐί3.

ο3ρ. 41· νοίΐ. Οοηο ίηοίρίΐ ΙϊΙϊγϊ 8. ϋβ ρΓονϊ(1εηΠ3,

ο3ρ. ι. ΙηνεΓιϊ^βΐ, β ΓιΙ ^ϊνΐη» ίη Γβ1)υ« ρΐΌνΐάεηΐίβ,

φΐ3ΐτι ιηιι]ιί$ Βΐ·£αιηεηΐί$ οο1]ί§ίΐ.

πάντως φόνευε* ^ πάντως οπήΐΐϊΐ Α. 3· Ι(1βπι ραυΠο 3π1β

ΗαΙιθΙ επει έε, Ιοοο επειδή έε.

της 7Γξο*ιοεσεως πα^εμποί.] της πράξεως τταοεμποίισ^ει'σης.

ϋ. I. της 7Γ()ο5εσεως εφ' η'μΓν ούσης καΐ μ>) έξιαττονο-ης τοΊ*

σκοπον. -ττοάνοιαν <5ε τιν« τοι/'των. δβά ίη ιτΐ3Γ£. 3 ΠΊ3Π.

Γβε. "(ξ. της πράξεως τταοε<Λ7Γθέισθε/σης και μη δςχμοΰσης

κατά σκοπόν. Α. 2. νί^β πιοχ ηοοια βχ ϋ. I. Αοίϊοηβ

ϊιηρΐάϊία. Οοη. Ρταερεάίία. αοίίοηε. Α. %. ΙιβοβΙ

ίο: τη; 7Γ<>άζεως πχξχποδκτϋείσης. Α. 3. 7Γ^οκ/^εσις είί

ρΓοροβίαιη α^εηάϊ. Αΐηιιβ Π3 εΐϊβηι η. 1. βχρίΐοαηείιιηϊ

βΓΐ -πξόίξίζ. Νβο εηϊηι/αοίμίτι ρβΓρβίναίιιιη Η. 1. ίηΐε11ΐ§ί

ροΐβή , Γε(1 /αοίιιπι αηίιηο ρΓοροβίινη βΐ ϊιηρεΓ/εΜηιη.

Ροηβ βΓ§ο εΙΪ(|ιιΪ8 7τ^«ξιν εχρΗρβνϊΐ πξαχίξεσίν, αΐιαε

7Τξό^ε!7/ν. Εγ§ο ΐη ββηι ρηπεπι ϊηοΙΐηβνβΓΪιη , υΐ ρΓΟ-

Ιιεηι πράξεως. Ναπι πςοκίξεσιν ηβηιο ίαο'ιΐβ εχρΥιοανβτϊΐ

νοο3ΐ)ΐιΙο 7Γξο5ί!7Γ(ος 3«1 ττ^βίξεως. ΑςοεάΊι οοηΓβηΓαβ

εοάϊοιαπι βι νεΓΓιοηαιπ εχ €οάίοϊΙ>ιι$ βχρΓεΓΓ3Γϋΐη.
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μη ίξχμοΰσης χχτχ αχοπόν' πξό-χιχν 51 Τβιίτων τ/ν« εφχ-

μεν χίτίχν εϊνχι αχ} οιίχ ειμαρμένη»" χχόλου^ος τοις έφ*

>»α7ν ί'σν<ν ό ΤΓίρ* τι»; Τζονοίχς λόγος, ^ιχίξεΐτχι αϊ χμ

ϋύτος εις τρ/χ* ττρωτον μέν, εί «τπ ίτρονοω ' ίίΐίτίοον, τι

«ττ<· τρίτον, τίνων εστίν, «λλ' ΊουδχΓο; μίν ου5* αν μχι-

νόμενος χγιοηαειε πξόνοιαν, είίως μεν τχ κ«τ' Αίγυπτο»

ΤΑΚ. 1ΕΠ. ΕΙ ΑΝΙΜΑΏν.

^χ,κΓ^ατΓ) Ηϊ$ 3γ)<!Ίιιτ : της δε ·7Γξθ5ίο-ί»ς ημα ούσης χα.1

μη Οξα,μούσης κατα σχοπον. ϋ. ι. Π^ο'^εσις βΐ ττξοχίςεσις

Η. 1. Γαηΐ Γγποηνιηβ. 5Ίο ραιιΐΐο βιπε βΓι πξ&έμινος.

Εχ Οο<3. Ο. ι. β( Α. 2. αΐίηϋίχ οοη)!οβΓε ροΠϊι, 1εε;θη-

«ΙϋΓη βΙΓε, της μϊν πςο5(σεως (Γβα πξοα,ιξέσεω; ) έφ' ιίμΓν

οΰσ^ς, τ^ς ττ^α'ξεως (ττξίαξι; αα(επ\ Η. 1. βΓι ίρΓ« 3«ιΐ5

βΐ ρΓοροβίιιπι 3§εη(ίΐ.) -πχ.ς?μποδΊσ$είοης και μη δςοιμού·

σης κατα σχ,ο—όν. ΔξΛΤΤοίση^ άαΛ\ια$ άβ οααΠΐ« νιχ ρΓ0·

Ιι,ίΜιιιγ, ρηΐΊΪιη, ςυοά ΓβπΓΠιηβ 3θουΓ3ΐΙνυπι , ίΓβηυβη·

ΐϊυί §βηϊΐϊνιιηι ]ιηΙ)εΐ, ρδΓΐίιπ, ηαοίΐ ΜεεΙίαιη ροιϊιυ,

ςηαιιι Αοιίτυπι ίη υΓα βΐι. Οοηο βΐ νβΠβ ϊΓιηιη βρρβη-

ιΐϊοβιιι ηοπ 3Γ;ηοΓεαηΐ:.

Κξόνοιχν Βέ τούτων — ϊϊναι] τΤξόνοιαν τούτων τινά εφχμεν

χίτίχν ίΙνχ.ι. Ό. I. τινά ηοη ΙιηΙίοΙ· Οοη. ν.ιΠ.

*?κολοκ'5α)ς τοις ε<ρ* ίμϊν^ α'κο'λου^ος τοις ΟΜβ εφ' ^μιν. ϋ. ι.

ακολον&ος τοις, ότι εφ' ήμ7ν εστίν ο της ττξανοίχς. Α. 2.

Ροπβ α'κόλο;/5ος τοΤς, Γβα Τφ (_ΐ. β. λ ο γω. ) οτ< ϊφ' >5μ.7ν

ίοτ/τινα, ό ττίξ·/. ΑιιΙ, ακόλουθος τω ττϊξι των εφ' ημ'ν

ίστΐν ο'. Οογπ νίίίοΓε Ιε^βΓβΙΗΓ ακολούθως, Ε11β1^οϋίϋ$

νΐάβΙϋΓ 00η]β0ΪΓΓβ ακολοι/5ί/. Τοις εφΐ ημϊν ροΐβι α[ ρΓΟΓ-

Γυϊ βββΓΓε. ΡοΠβ εχρΗοβηίίϊ εΒηΓΓα βιΙΓεηρΙαιη νοο3-

ΙϊοΙο α'κο'λου^ος. Νβπι αηίβα άϊΓραΙβνϊΐ πίζί των ϊφ' ημΊν.

Οοηοϊια: Εχρίβία εοΓαιπ , <]ΐΐ3ε Γαηΐ ίη ηοΙ)ί5, άβίει -

ιηίπαΐίοηβ, ΓεΓπιο άβ ρΓΟνϊιΙεηΐϊα ]ϋτε οοηΓβ(]υίΐϋΓ.

νβΙΙα: Γβςυβηδ ηυ^ίδ άβ ριυνϊςίβηιία βΓΪΙ οι αϊίο. Εγ§ο

ΟΓΠΪβΐ τοις ΐφ'.

£ ττεςΐ της πςονοίαίς'] ττίοϊ βΙιεΓί. Α. 3·

ίίαιρίϊται 3ε οΣτός] και ροΓΐ βςίαϊΐ Ό. 1. Α. 2. 3· ^ι1^

(Γεπηο) ϊη ΐπβ (1ϊνί<1ίΐνΐΓ. Οοη.

ίεύτίξον, τ/] ροΓι ΰΊύτεςον ϋείεΐιιιη δί. Ό. ι. Μοχ, νϊ-

Ηβηι, Ιοοο Ιαάαεαι· Οοπ. α'λλ' ο' /ουόαΤος. Α. 3·

ΟίγνΟ/ίοτίΓ 3 ττξόνοιοίν ειδως τα] αγνο^βΈ/Ι ιτςάνοΐΜ } ϊίίως μίν

τα. ϋ ι. Α. 2. 3· '£7Γακοΰο·ας Η. 1. ϊηΙεΓρΓβΙΟΓ έπειτα.

<1·Αθύσχς. Έπι βηίπι ΙιΊο β3ηίΙβηι νίιη Ιιαίιη, ςυαιη ϊη

νοοβοιιΐο έπειπϊίν αι βχιιϋϊ1)ΐι$. Μοχ, μετά τψ ίξημον.

$1. 2.
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$χύμχτχ , επΊζχούσχς δέ των κατοί την ερημον, ίν οίς τη-

Χχυ^εστίρχ των όρατων έφχνη τοις χν$ξωποις η πξόνοιχ'

ίτολλα δϊϊ χχι «ν πξοφητχις χχι εν Βχβνλωνι χχτχνοησχς

ίίξΎχ της πςονοίχς, μηδέ μιχν χμφιβολίχν έπιδίγβμενχ '

Χρ/στ/ανοιίς χχι τχΖτχ μεν χπαντχ διδάσκει παόνοιχν

ιϊνχι, μχλιατχ δ& το $ειότχτον ηχΙ δι ύνεςβολην φιλχν-

$ξωτη'χς χπιατότχτον έργον της πξονοίχς, ή δι ημχς ένσω-

μάτωσις τον &ΐθυ. έτπιδή δέ οιί ποος τούτους μόνους 6

ΤΑΚ. ΙΕΟΤ, Ε Τ ΑΝ1ΜΛΟΤ,

των όςχτών] νϊίϊΙίίΙΙοΓςιΐΘ. Οοη. Ι,οη<*β ϊΙΙηΓεηΠΐπιββ νί-

ίϊοηβί. ναΙΙα. Αα Ιί όξχσεις 1ε§«-ίΐ:. Τα οξκτοί Γαηΐ εβ,

ηααβ ίη οουΐοί ίηειίΓΠΐηΙ , ηαβε ηαίδςυβ ροΐεΓΐ οβπιβΓβ

βι ρβιΤρίοεΓβ. Μοχ : η πςόνοιχ τοις ανθραίποις. Α. 3·

Ιώβπι οοηΐίηυο : ττολλα και εν.

'ίν 7Γξοφ·<|ταις και εν βαβνλώνι] το7ς, αηΐβ ττςοφήτχις , αάά\ί

Μ. 2. Εΐϋ πιιιΐΐα ΓηΪΓΒοαΙοΓί: ίβοΐα εχ ρΓορΗβΟπιιη

Γοπρίίί ΙϊοβΙ οο^ηοΓοοΓβ, ΙΛίηβη ιηϋιί ιηίπιπι τϊάβΙυΓ,

Οπγ ρΓορηείβε βι Βαβγίοπεπι οοιηιιηχεηΐ. Ι-οοο πξοφη-

ταις βΓ§ο οοη)εοεηπι όδοιποξίχκ; , βυί Γικιϊΐβ βΐίηηϊά,

νβίαΐϊ, εν τη πχτξίοι , εν τοΐς ίο/ο<{ οξίοις, εν ταΐς με

ταξύ ττεξίοΊνοις· νυβίιΐΓ βυίβιη πιο ΓβΓρίοειβ οιηηϊα,

ηκ36 ίηάε 3 ΙοΓαββ βχρε<1ίιϊοηϊΙ>η$ αά ΟΒρίίνηαΐβιη Βα-

Ιι^ΐοηίοϊΐη ηιΪΓβοιιΙοΓβ Βοοΐάβπιηΐ.

«((«.φίβολιαν ε7Γΐέεχο'μενα ] κ,αίριβολ. έίχο'μενα. Α. 2.

άπαντα έιδκ'σκη ] Α. 3· οπιίΐΐίΐ έίέα'σκει.

φίλαν^ξωπ/ας άτπστο'τατον ] Ηαο ΓεΓβΠϋΓ ίη τηζτεζ. α ιτοπ.

Γβο. 7?· «Λ'αθωτκτον. !θ· ϊ· «ν*^™70"* Ιοοο χττκττάτχ.

τον ίη Ιβχΐιι. Α. ϊ. ναϋα ΓεεΜίοϋι, βάβΙί//!ιηιιιη , οπή/ϊε

τβΓΟ 3ϊίο'τατον. Οοηο : ίηα-βάίΙιίΙϊ/Ιϊιηιηη. Άτπο-τοτατον

ϋοη βΓΐ ηυ]ιΐ8 1θ€Ϊ. Τα γκς ο.πιατχ ούτε §ώχσχΐι3 οίίτε

ττεΛει. Άγα3<»'τατος ηαΙ>εϊ βΐίβηι $γηεΓ. Τ. II. ρα§. 91.

ϊ^ί|ηβ ηοο Ιοοο ρΓοοβπ ροΩίΐ, ί. β. Ββηί^ηίβυηνιη. ^οη-

^ϊοί ιβηιβη βϊΐβτη ροίΉΐ 5χυμχστότχτον , χ^ιοττιστότχτον

βΐ α'7τυστότατον , \ά εΓι, ίηβυίΙίΐυΓη, ίηυβοιίΐΐίπιαη}* ά. β.

ηΐ3χίηιιαπι· "Απνστος ηαΙ>εΐ ΑβΓοΙιίη. δοοΓβε. ϋί"α1ο§.

III, 3· ΗβΓοάίδη. ρ. 348·

£ς·γον τ^ί] ε^/ον τα τξς. Α. 3· Μοχ ίιίεηι : τούτους μονού;

ό λο'γος.

^ έί' ίίμας ενσωματωσις ] ^ ίι' ήμχς σχξχ,ος ενσωμχτωσις. Α. 2.

έττειδη οΰ ττξο'ί τοιίτονς μο'νονς ] επεί έ'ε ον ττ^ο'ί Ίονδαί<ιν$

μόνους. Ό. I.
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λό^ος, «λλά και προς Έλληνας, φερϊ και δι' άλλων, οί;

εκείνοι πιστεύουσιν , χποδείξωμεν ποόνοιχν ουσαν . οη τοίνυν

έστι πρόνοια διά των αυτών άν τις έπιδείςειε , δι' ών , βτι

και θ-εός εστίν, έδίίξχμεν. η 7*ρ διαμονή των άτταντων,

κ*/ μοίλιστχ των εν "γενέσει κχι φ-θορόί, και ή -&ί?σ/ς και

^ τάξις των όντων, χει φυλχττομένη κατα τον αυτόν τρό

πον, καϊ >$ των άστρων φορά, μηδέν μηδέποτε διαλλάττουσα,

καϊ ό κύκλος του ένιαυτου , και η των ωρών α7τοκατάσ-ταονς,

ι τών τ£ νυκτών και των ήμερων ή κατ' ετος ίσοτης, ττχςχ

μέοος έαατέρχς αυξανομένης τε κχι μειουμένης ουτε ε'λατ-

τονι, ουτε πλείονι μέτςω, ττώς άν διετε'λεσεν ομοίως διεξα

γόμενη, μηδενο'ς ττρονοουντος ; ου' μην άλλα κα/' το/~ί χμχξ-

τημχσιν ή πχρεπομένη τιμωρία , μάλλον δε κχι η των άμχρ·

τημχτων αυτών χποχχλνφις , οτχν, μηδενός οατος του 8ιε-

λέγξχι δυναμένου , κατά τινας περιστάσεις εμφανφται ,

δείκνυα1/ πρόνοιχν είναι, "γέμουσι δε τών τοιούτων ιστοριών

αί' τε τών Εβραίων γραφαϊ καϊ τά παρ' Ελλησι ·γξ»μμχτχ»

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝ1ΜΛΒΤ.

β'ς Εκείνοι ττιστευ'ρυσ/ν] Α1ίΓϋη[. Οοη. <2υ11}υ5 ίΠί ί<}βτη

3<ϋιίΙ>6ηΙ. νβΐΐ. πεισϋωσιν ,]οοο πιστεύουσιν. Ό. I. Νοη

ιηαΐβ, ίηίβΐΐβοΐο αν. Αίςυβ ϊί3 ροΓιβα Γβρβπ ίπ Α. 3·

ηυϊ ίιβ Ιιβίϊβΐ : οίς «ν ίχεΐνοι 7τει3ωσΛ», Ιοοο πε.σ^ωσιν.

και ή τάξις των όντων] η βββΓΐ:. ϋ. I.

τον αυτών τρόπον] τον αυ'το'ν τρο'πΌν. Α. 2. 3· 15 · Ι· Μ. 2.

ΕαηεΙβιη πηνΙιιιϊι. Οοη.

μηδέν μηοεποτε διαλλάττουσα] μηδέν μηδεττοτε έιελαττοϊσα.

Α. 2. Ραιιΐΐο ροΓι, κυ'κλος τούτου τοϋ ενιχΰταΰ. Μ. 2.

Κιίκλος ενιαυτοϊ ΓαρΓ» θΐίβιη ιηβηιοΓβΙαΓ ρ. 134· *η &ηβ·

και των η'μερων] των βββίτ. Ό. I. Α. 3·

αυξανομένης τε καϊ] τε βΙιβΓί. Α. 2.

οΰτε -πλε/ονι μέ"ρει] ο£τε ττλε/ονί μετρώ. Ό. χ. Α. 3· Οοη.

Ηοο ρΓοΙιο. νβΐΐβ : ίειηροΓβ.

κατά τινας περιστάσεις εμφανι'ζεται] κατά τινας πεςιστ. ί'μφα-

νίζητχι. Ό. I. Α. 3· Μοχ, δε/κνυσι ττρο'νοιαν ϊι'ναι αΙιΓαηΙ.

Οοη.

βλλησι γράμματα κ. Τ. λ.] ελλησι συγγράμματα, τοιούτο*

γαρ εν μεν τη γραφή", ϋ. ι. ελλησι συγγράμματα, τοιούτον

γαρ εμφα/νει. Α. 3· δβ<1 ·13 ποχ Ιβσβίκίϋπι οΓΓβϋ, >;

γραφ>|'. Γοάμματα ςαίεΙβαι ίίΐβιπ βΓΐ, ηυοϋ συγγράμματα,

δβά συγ. ροΓι σι ροΐιιϊ( ί&ΰΊΙα βχοίάβΐϋ. '£ρρέ5>) τ» γρα
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τβ/ουτον γαρ ε'ρ'ρ'έθη τη γραφ!) τ0< κ*τα ΈΙωβχννχν ττα-θος*

ί!ν δέ τοΓς παρ' "Ελλησ/, το κχτχ ΐβυκον τον ποιητην . φο-

νευόμενος γαρ ούτος υ':τό τίνων, κ«/' μη8ένχ μήτε αύμμχ-

%ον, μήτε μχςτνςχ της επίβουλης έχων, -θεωρησας γεροί-

νους, ύμβς, εφησ-εν, ώ γε'ρανο/, τιμωζήσχτέ μοι τον φό»

νον. της δη' ττόλεως ζητούσης τους φονεύσχντχς , κ*/1 /κ>)

ίυναμενης εύρε/ν, εν/τελουμένου -θεάτρου κα/ του δήμοι)

καθεξομένου , γερανοί διέπτησαν' $εχσχμενοι §έ ο! φονεΓς

Ιγελασαν, κ*/ /ίου, εϊπον, χι τιμωροί του 'ϊβύκου' των

5έ πλησίον αχ&εζομένων τις άκουσας άτηγγε/λβ τ«Γς άρχαΓς,

και συλληφθέντες ώμολόγησχν τον φόνον. ττολλων τε κα/

«λλων τοιούτων εστί πλη$ος χνχ^ε^ςχμμένον έν τοις πχ-

λα/οΓς, ό'ττερ ε'ί τ/ς βον\η%είη συναγαγε/ν, ε/ς «ττε/ρον αν

μήκος εκτε/'νε/ε τον λόγον. ε/ δέ μη ίΤΛΟ·/ τοΓς χμχςτχ-

νουσ/ν ό αυτός τρόττος των έλεγχων έττάγεται, άλλ' εν/ο/ ιί»

κα/ δ/αφεΰγε/ν δοκουσ/, μηδε/ς άρνε/'σθω δ/α τοΰτο την

νξονοιχν. ου γάρ κα-θ' ενα μόνον τρόπον ποιείται των άν-

V Α Κ. ΙΚΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟΤ.

φη βΐίβπι ίίβΓΓΪ ροΙβΛ. Τηπιβη ιή3§ϊ$ ρΐαοβΐ (V μεν τη

γ^αφη, ςιιΪ3 ιηοχ βΛ, εν δ"έ τοΤς.

7θ!ς 7τκρ' ε'λλησι] 7Γοίρ' 3 0βίΊ. Ο. ι. Μοχ Ί'βυκον. Ό. Χ. κατά1

τον ϊβυκον. Α. 2. ϋβ 1βγοο νϊεΙ. ΡΙιιΐβΓοΗ. Τ. II. ρ3£.

509· Ε. δυί(]3ΐη ίη ",δυκος.

μηδένα μηδέ σύμμαχων] μηδέ αΙίβΓϋ. ϋ. I. β]ΐΐϊ Ιοοο μη'τ*.

Α. 2. ΡοΓι μηδέν* ίβΚοϊι Οο<1. Α. 3·

τη; ίη πόλεως] της δέ πόλεως. Α. 2. Ο. ι. πιοχ, φονεύον

τας. Ό. ι. Οιπη οίνίΐαι Οοι-ίηιΐιίοππη ΙαίΓοηββ Γβςυί-

ΓβΓβΐ. Οοη.

5εασα'μενοι δέ — τοϋ ίβιικοϋ} Ηββο ϊη ΙΠ3Γ£. 3 Π)3ϊΐ. ΓβΟ.

Γβά ίβυ'κου. Α. 2. ίβόκου βΙίΛχα Ό. I. ιηοχ , αττήγγε/λε.

Ό. ι. Οβ»π<1β Ηβββΐ, ρηπείρί, Οοη.

«τολλων δε κα» άλλων] τε, Ιοοο δε. Ό. I. Α. ί. ιποχ, Λ

τοις πχλαιοΊς. ϋ. ι. Α. 2. Ιη υβίεηιηι Ιώηί. Οοη. Λ νβ-

{βΓΪύα! ΓοπρΜδ πιβιιιοπββ ρΓοάϊΐα. ΥαΙΙ.

*ϊ τις βουλη$ε/η] ε'< τις εΖελησειε. Ό. ι. ιηοχ, αίΓίΐζον «ι»

μήκος. Α. 2. Ό. I.

*7Τ<ίγϊται^ ε7τετ«ί. Α. 2. ε'ίΓαγητα/. Μ. 2.

και ό/οίτοντο] κκί 3ΐ)βΓΐ. Α. 2. Ό. I. Οοη. V*!!.

τρόπον μόνον κ. τ. λ. ] μόνον τρόπον 7Γ0ΐϊ7τ«< των «ν^ρωττων

την επιμίλειαν. ϋ. I, δϊς, ίβ<ί την Των αν^ρ. ίπιμίλ. Α. 2 .



5 ΝΕΜΕΣΙΟΤ

θρωτι'ων Την έπιμίλειζν , αλλκ κατ* πΌλλους κΛ<

οΰ^ ηχιατχ 8ε το ειναϊ ττρόνο/αν δει'κνυσ<ν >) των σωμχτοΗ

των εν γενΐσε» κα/ φθορΐ κ«ταο·κει»} κο« χναλογ'χ , δα

ίτχντος ομοίως φυλχττομέν») . τταντ/ 7αΡ |<*οο»ω του σώ,ΚΛ-

τος εμφχίνετχι τ%ς παονοίχς η ιτρομν^ειχ , χτινχ τοις φ/λο-

ντόνοις εξεστιν εκ δ/αφορων σνγγςχμμχτων χνχλέγεσ$χι . χαι

>5 των χρω(«άτων 5έ ττο/κίλια, των εν τοΓς ζωο/ς, το'ν «ι/τον

«ε< χόσμον φυλαττουσ» , κεκοαγε παόνοιχν εινχι , κ«/ το

κο<ν>) δε τταοα τταονν «νθ-ρωτο/ς ο'ι/.ολογοιί^αενον , το' δίΓν £»-

χεσθ«< κ«< θ-εοαττειίε/ν το* -θείον χ\χ§ήμχαΐ τε κα/ πΐηιβο'-

λο<?, Καονοίας έστι ί^λωτ/κο'ν. χποονοητου ^χρ οντος τοϊ

ίΤαντο^, σως «ν, $ τ/ν/ τ/; ευξχιτο; χχι ή αντουδη <$ε, ί

ϊτεοΐ τας «ϊϊργεσ/βίς > φνοιχως εν τοΓς Α&ιζστρόφοις αποαίκ-

νΛΚ, 1ΕΟΙ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

Όευ.5 ΐηΙθΓροηίΐ Οοπο, 30 Ιοεο ρΓοειιτπίίοηειη νϊΐϊοΓβ 1)β·

1>ε£ ρΓΟΟΓοαίίαιχείπ. νβΐΐα, ροβηϊίεηηα. Εγ£[0 μεταμέλεια».

των σωμάτων εν 7Γνεσίί] των, βηΐβ εν ι 3<1άΐΐ Ο. ι. Α. 2.

■π^οριθεια] 7Γ^ο(*)}5/«. Α. 2.

χο'σμον φυλαττονσα] οΙεοοΓεηι /αοϊειηςιιε εαίίοιίίβιυ. νβΐΐ.

Μοχ ΐάετη το $εΐον ΓβίΜΙςϋΐ, (ίενιη, ηιια^ιιε άίνίηαβηί.

■κνΧ 7Γε£ΐ(Αθλοις ] ττΐ^ίβο'λοις. Α. 2. Ό. I. Μ. 2. Οχ. ϋβ Β*·

^/βολος νϊοίε ΡοΠυοεπι Ιϊΐι. I. ρ. ο. δυϊείβηι ία ηοο νο-

€&1>π1ο βΐ Ιί3Γρ00Γ3ΐ. )π ερίϊος {ειίς. ρ. 74· ΝθΙ»ί 6Γ§0

£ερίαιη εα/νινί! βεηεη! , αεάίαιη, ίίειη Ιοαιιη άη·

ΰίιιηι εΐ νβΙ>ιΐ5 ΓεΙίξίοβί εοηβε&αίαιη αο ίειηρίιιτη ίρ/ιιιη.

Ρίιίΐο ρ. 751· Ρ· β"'κ ϊχοντϊί 'εξοΟς π·ερι/3ο'λοι/ς . οίς ένί»3)]'·

σοντα» τ<5 εΰχ«β<ο·Τ/)'οιον. δγηβΓ. Τ. II. ρ. 2$. ί£ων — ω'ς?Γί£

ιν ίεξίΜ ττε^ιβο'λω , τ<? χόσμω. ΗβΗοοΟΓ. ρ. 56. εντός του

■πτοιβο'λου και 7τε^ί τον νεοι'ν. Ι.}χιπγ£. αάν. Εβοοι-αΙ. ο»ρ.

12. λίθίνοι 7Γϊρι'3ολο<, ϊ. β. τηιιη ατύίί. Οοηο Η. I. τε(1-

<ϋάΐΐ , ΑΛίημχΛ εί οοΐατίοηί^αι. Εγ§ο κ«» ττε^ιβόλβις

ηοη Β^ηονϊι, Γο<Ι άνχΆήμοισι θΓ3εοε ει ί.αιϊηβ βχρΓβΠΐι.

ΕΠεΙιο<ϋιι$ Γβ^κίκ, /α&αΓία. Εγ§ο ίρΓβ (]υο(]ΐιβ 1«§Ίϊ

9Γϊ£ΐβολοΐΓ. νβΐΐίΐ ΙΐΒϋεΐ: οοΐαίίοη'ώιΐ! α(φιβ /αρρίίααΐώ-

Πί&ΚΪ.

βντος τοΰ παντο; τ/ς «ν κ. τ. λ. ] οντος του τταντος^ 7Γ«ϊς αν >)

τίνι τ/ς ευξαιτο. Α. 2. δϊο,'οιηϊΓΓο τοϊ παντο'ς. ϋ. ι. ^αϊδ

υιϊηυε νεΙ ΐ]πβηι αΐϊςυϊκ αάοτατςϊ. Οοη. ^υ^8Π3Iη *αΐ

ηϋϊϊ ςιηοςιιβΓη ρτεοαοϊΐιΐΓ. ν»Ι1.

«'ίίκττοο'φιοις ] «νθς«7Γο<ί» Γεά ΐη πιαΓβ. & πιω. τβα γ§. «ίι*·

στοο'φοίς· £>. ι.

ι,
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ζομένη, την πρόνοιαν εμφαίνει, τον γαρ εκ ταύτας μισ&ον

άπικ^εγομενοι , κα< τους ί«3 δυναμένους άμείφχσ&χι πο/ίΓν

■υ πςοχΐξθύμε$α . προνοίας 5έ Αναιρουμένης συγχε%ώρητ»ι

/κβν αδικία, τοις 8υναμένοις ά&ιαεϊν, αναιρείται Βέ έλεημοσύνη

και ■βϊβϊ φόβος, συναναιρειται 8ε τούτοις Αρετή και ευσέ

βεια" εί γαρ μη προνοεί θεος , οι!5ε, τιμωρείται , ουδέ τοί$

61) 5τρ*ττουσ/ν εη-αθλα νέμει, ουδέ των- ασκουμένων τχς

βλχβας άπείργει. τις άν ουν ετι προςκυνησειε θ-εον, /ιοίδίν

ε/ς ρ;δεν ^Γν συμβαλλόμενον ; αναιρείται δε και ττροφΐ}- ιί$

τεω κα/' 5Γ«ο-α πρόγνωσ/ς . «λλ' ου συμφωνεί ταύτα τοις

καθ' έκαστην σχε&ον \μέραν γινομένοις. πολλαι μεν γ«ρ

εν ταΐς γβείαις έπιφάνειαι του θ-εώυ , πολλά δε και δι ονεί

ρων τοΓς κάμνουσι δ/δοτα/ βοη$ήματ», πολλαι τε προγνώσεις

χμ&' εαάστψ γενεάν εξηνέχ&ησχν , πολλοί δέ |ΐχ<α/φον>3ο-αν-

τες κα»' τ/ των αθέμιτων πράξαντες έκδειματουνται νυ'κτωρ

τβ και /κε·&' Ιμέρας . άλλως τε αγαθός έστιν ο θεός ' αγα»

•θος δέ ων, ευεργετικός έστιν εί δε ευεργετικός, και προ-

ΥΑΚ. ΙΙΟΤ. ίΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

τους μη έι/ναμί'νοι/ς] τοις μ>) δννχμένοις. Α. 2. Ό. I.

ίΓξονοΕ» θεος] προνοεί ο' θεο'ς. Ό, χ.

ϊ7Γα$λ« νεμϊΐ] δϊθ βΧ ΟΟΙΎβΟί. ΓβΟ. , 3Τ1163, ΟΓ6θ!θ, ίτΓαθλον.

Ό. ι._

τ/ς άν ούν ·!Τξοςκκνιίθ"ϊΐε] τις άν οΰν έ'τ( ττξοςκυνησΓ/, Α. 2. Ό. ι.

Μοχ , θίον μ»)ίενι μν^Εν συμβοολλο'ιαϊνον. ϋ. ι. σν(.ιβ«λ-

λο'ικενον, Ιοοο ο·νλλ«(Λβιχνο'(κ.ενον , ΗβββΙ εΐίδπι Α. ι. Σνμ-

βκ'λλεσθαι βΛ οοηΓβιτβ, 3<1εο(]αβ αά)\ιναΓ6. συλλκμβχ-

νεσθαι βΛ βΐΐβιη α<3)ϋν»Γβ. 8β<1 ϊβιιά Οοάϋεεε ροΑηΙαηϊ·

Οοηο : οοη/βΓεηίΒτη. ναΐΐβ : ρΓο/αίιιηιτη.

<Τ£θγνωσις] γνωσις. Μ. 2.

β^αιρενοις· ττολλβί] γινορίνοις · ττολλα/. Α. 2. ϋ. I. όςαμ*

■πάλιν 7Γθλλα/. Μ. 2. νϊΐίοΓαιη πολλοί οοΓΓβοΙϋΐη βΐϊβπι

ίη Οχ. <2«αβ — αοάάαηί. Οοηο. Οααβ — /ρβϋύαιηιιΐ.

ν31ΐ3.

% τι τ<ϊν αθέμιτων] και τ< των οίϋεμίτων. Α. 2. ϋ. I. Οοη,

5β<1 νβΐΐβ, α«ί. Μοχ, καϊ με^' 4'*ξαν· Ο· *· Μ. «·

υίΓοηαβ πιοαΌ (ΙΊοίΐυΓ.

β?γα&ο'ς ϊστιν ο' θεο'ς] Η|8 &άά\ΐ νβΐΐα,: η( ηίΗίΙ ιηείίιΐ!.

«ε^γετίκός · ε< 5έ ίΰεξγεηκος] ειίεξγίτ>]κός έστιν εΐ έέ ευεξ-

γετίκο'ς. §Ϊ€. Ο. ι. ίστιν αάά'ιΐ βήβιη Α. 2. Οοη.

ΛΤβτη»/. Υ
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νοητικός, τί 5« λέ?«<ν τα τ?ς κτίσεως ες^χ ηχι την ανα-

λογ/αν αι>τ/|ς καί τψ χξμονίχν ηχι την θ-ίσιν κχι την τα£/ν

κα< την %ρϊ/αν, ην «καοτον τταρί'χ,ίταί τω πχντι, κχι ώς

βιίχ οίον τ« άλλως καλώς εχ«ν, παρ' έ νυν έχει, ώ?

οΐίτί ίτοοςθ-η'κην έπι&έγετχι, ούτε των όντων έπιλείπε,ιν τι

δύναται ; «λλα τελειχ πχντχ κα/ καλα , σοφως τ« και «-οο-

νοητικως δε&ημιούξ-γητχι. «'λλ' *<ς τον της δημιουογίχς λο'-

γον χνχβχλωμε$χ την τούτων ίκ·9ί<πν, ίνα μη πχ&ωμιν,

οπες πολλοί των 5Τίη/ πςονοίχς γοαψάντων ττίπονθ-αιπ . την

7«ο κτ«τ<ν α'ντί' της ποονοίχς χννμνοΖσι , ποδηγοΖσχν μεν

ημχς ε'ις τον 3Γ*οί της ποοαοίχς λί^Α, κατά πολύ 5« δω-

(ρέξοναχν. ού *γάο τχύτόν εστι ποόνοιχ κχι κτίσις. κτί

σεως μεν γαρ > το καλώς ποίησχι τα γηίμβνχ ' π§ονοίχς ί« ,

το καλώς έπιμελη&ηνχι των γινομένων" ού συνυπχςχ,ει δέ

τχυτχ πάντως άλληλοις, ως εστίν έκ των ανδρών, των

καθ" έκα'οτην τεχνών κχι μέ$ο$ον , ίΰεΐν . οι μ&ν γοορ αυτών

V Α Κ. 1ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑϋν.

οίον τε άλλως] ροΛ άλλως ϊιβπιιη α^ίΐι τε. Α. ζ.

ίπιλί/ττκν] Γβ/ρΐίΐΓβ. Οοη. ΓβΙϊηηιιεη-.

«να/3«λω'με5κ ] χνχβχλλόμεΆχ. Α. 3. Μ. ί. νεπιιη 8(1 1ί-

Ιηυιη 7τεξϊ της του &ν5ςάπου γενέσεως Ιιαηο βχροβίϊοηβΐΏ

ΓβΓβΓνβιπυί. Οοπ. να!]» Ιιαεο, ςυαβΟοηο ααιΙΊάίι, ηοη

ρ^ποΓοϊί. Οοηοηϊϊ αρρεικΗοεκι ηοονϊι ειίαιη 1β 0_αϊβη

αά Ιο&ηη. ΌβηιβΓο. Τ. I. ρ. 196. Ηίο ηοη Ιοηυίίιιτ <1β

ίεπηοηβ :ιιιΐ ο3ρήβ ροΛεα αείροϊβηείο. Νβιη ϊη Γιιρβηο-

τΐουκ |αηι β^η οΓββίϊοηβ ιηυηάΐ. Ει §ο πΐ3§Ϊ5 βΐίβπι

|)γοΙιο χνχβχλλ6με5χ. νϊάβ ιτιοχ ρ. 164· τΰ πεξί της

κτίσεως λογω ει ίν τω ττίξι ττξονο/κς.

ποδη-γουσαν μεν] α ρπιηο <5έ, ΓβεΙ βχ οοΓΓβοϊ. μεν. Α. 2.

ού γ*ξ> τοη?τ(ί £στ<] ου γα^ τχύτόν ίστι. Ό. I. Α. 2. δίο Γα-

ρΓίΐ βιίαιη Γοίι τχύτόν.

ίπιμεληΆηνχι των γινομένων] γινομένων, ]οοο γενομίνων. Ό. I.

Α. ϊ. Μ. 2.

«'ν^ών των] δρω'ντων. Ο. τ. Μοχ ροΛ μ&οοον ίαοηβ αάά\-

άϊΐ ττοιοιίντων. Οχ. "Ανδ^ζ κ*θ' εχοίστην τεχνην \άε\π βΛ,

<]ϋθά χνίξες τεχνητχι εκάστης τ{χνης. δε^ ηεο ζώντων,

Ιοοο χνδξάν των^ (ΙίΓρΙΐοβί. Οοηο Ιβπιεη: ^ϋο^1 εχ νίΓΪϊ

οιαμίίΐϊοει βπίχ βι ^ϊΓοϊρΙϊηΒβ ])θβΐ ρειΤρΐοβιβ. νβΐΐ»:

υΐ βχ νϊπϊ ϊη ιαιια^ιιαςαβ αηβ βκ^υβ άοοιπηα βΛ νίάειϊ.
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«χρι μόνου του ποίησχι καλώς ϊστχντχι , και ού&εν ετι φρον-

τίζουσιν, ως τέκτονές τε και γραφείς **< πλάστχι' βί ίί

μόνον επιμελούνται κχϊ προνοουσιν, ως βουαόλοι τε κχϊ

ποιμένες, οϋκουν κχϊ ημείς εν μεν τω περί της κτίσεως

λόγω δεόντως αν επιδεικνΰοιμεν , οτι καλώς γέγονε τ» γενό

μενα" εν δε τω περι προνοίχς, οτι κχϊ της λούσης επιμε

λείας τυγχάνει μετχ το γενέσθαι . πως ουν χν&ρωπος εζ

άν&ρωπου , και βους εκ βοος χει "γεννάται , και εκαστον έκ

του οικείου σπέρματος φύεται·, και ουκ έζ άλλου , προνοίας

άποΰσης ; ει γάρ λέγοι τις , οτι κατά την ε£ άργ$ς γένεση»

είρμω προβαίνει το πράγμα, τοΰτο αν ε"η λέγων, οτι τ!}

ατίσει συνυπάρχει πάντως η πρόνοια, το γαρ είρμω προ-

βαίνειν τό κτισ&έν , δηλοΐ τη κτίσει συγκχτχβεβλησ&χι την

πρόνοιχν. προνοίας γαρ η μετχ την κτίση διεξαγωγή των

όντων* και ούτως ουδέν αν άλλο λέγοι, η τον αυτόν εϊνχι

ποιητην άμα και προνοητην των όντων, τις δέ όρων τας

μορφχς των ανθρώπων, έν τοααΰταις μυριάσι δίαλλαττοιί-

ΤΛΧ. ΙΕΟΙ. ΕΤ Α Ν I Μ Α Β V.

"ατχνταϊ] βχ οοιτβοϊ.Γεο. , βπίεβ "βτανται. Ό. τ. 5αηΐ «γκ-

άίίΐ. Οοηο. ΡοΓίβ *7π5ανταί βυΐ ίϊπιίΐβ ηπΐό* βχρΓβΠΙί.

νιιΙ§αιυπι Ιιβηβ ΙΐΒοεί. Μοχ ΐίΐεηι γραφείς ΓεοΜίάίΐ /ο«-

έαβ, οιιπι Ιαοηεη Κ. 1. βηΐ ρϊείοπι. ΥΜ& ΙιαϋεΙ, ίηβ·

βιιπί — ρίοίοπι.

ί·7πμελοϊίνται καί] βΙιΓιιηί. Οοηο. Ιάετα ιηοχ βονχόλαι τκά'

άϊά'ιΐ αβα/οηβι, ονηλατχι.

«ν τω ΤΓί^ι τί"ς κτίσεως] μεν, ροΓι εν, 8<3<3ΪΕ Ό. I. της

οαΛιύΐ Α. 2. Μοχ, τά γινόμενα, ϋ. ι. Νοη ορυ$ βϋ,

ιιΐ ηίο Πη§υ1αι*ΐ$ 3ΐϊςυϊ$ 1ΐΙ>ε11ιι$ ίηΐβ1Ιΐ§3ϊοΓ, ευιη Γύρη

ο»ρ. ι.άβ ντΐαύοπΒ εχροΓαεηΙ. Μοχ, επιοεικνι/>]μϊν. Μ. 2. .

«■ϊξί -πςονο/κς] ττΐςϊ τ^ς 7Γξονο/ας. Α. 2. Μοχ, έεοιίσ>)ς3 ]ο-

οο μελούσης. Ο. χ. Οχ. ΌϊΙί^ΐηίϊ. Οοη. ν^ΙΙ» ηβεο

ΐηερίε ΓβάοΊαϋΐ:, [βά εχ νοοαουΗϊ, άίΐίββηίϊα οριιβ β/^Ρ,

οοΐΐίξο, ίΐίαπι ίηνεηίίΐο έεοιίσης.

μετχ το γενέσθαι] τοϋ3 ]οοο το'. Ό. I. Α. 2.

ττξονο/ας απούσης] ττοονο/ας (*>} ούσης. Ό. Ι. Λ*οη ίχΊ[ίίηϋ,

Οοη. Ώνβάεηίβ. ν&\\. Μοχ, *ξ α'?χίς γεννησιν. Α. 2.

Ραιιΐΐο ροΛ, πξοβκήει τά πήγματα. I). I.

χαι όντως ονοεν αν] και όντως αν βνβίν. Ό, ι·

Υ 3
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σας κα/ μηίαμου κχτχ πχντχ συνεμπιπτούσας, ου Θ-χυμα·

σείε μεν το εογον, αναλογιζόμενος οέ την αΐτίχν, εύοησει

πξονοίχς ενεαχ την ύΐχφοςάν της μοςφης παςηλλχ-νμένην *'ν

1^5 τοις έκαστα; σκοπεί γχο, εί τον χΰτον χπχ·πες εσω-

ζον χπχοχλλχκτως χχοχκτηοχ , πόση συγχυσις των πρχγμχ·

των εγ/νίτο ; πόση οέ χγιοιχ καί σαότος κατ«Γ%ε τον αν-9-ρω-

πον, ούτε τον οίκεΐον γνωξίζοντχ , οντε τον άλΧοτξίσν η

πολέμιον η φχυλον χπό του φίλου χχι χοηστου όΐχχρίνοντ* *

πάντχ οέ ην άλη%ως ομου %οημχτχ, κατα Άνχ^οξχν.

τούτου γχα ούτως οντος, οϋοέν έκωλυεν άοελφχΐς και μη-

τοχσι συγ·νίνεσ%χι, ούοε άοποίζειν, ΰϋοέ χλλο τι άί/κεϊν

έμφανως, ε'ι ποός το πχςόν μόνον οιέφυγεν' ού γχα αν

όφ&εις εγνωοι'σ&η μετχ ταύτα, ούο' χν νόμος η πολιτεία

συνετχττετο ' οϋοέ πχτίοες αχ] πχΐοες αλλήλους έγίνωσχον '

ουδέ άλλο τι συνέατη των κατα τον α,ν&αωπον' τυφλός ·ν«ρ

«ν ψ ένεκα των χν&αωπων ό αν&αωπος, μικξχ του βλέπειν

V Α Η. ΙΕΟΙ, ΕΤ Λ Ν I Μ Α Ο V.

ονμπιπτονσχς ] συνεμπιπτοιίσα;. ϋ. ι . συνϊμ7Γτοιία-κς 3 ΓιφΓΛ

Γοηρίο «<. Α. 2. συνϊΐΓίπτου'σκς. δϊο. Μ. 2. Σανιμ·

πίπτειν βΐ συμπίπτειν αοο Ιοοο βΛ αοηνβηΪΓε. ΒίιίιαΓβ

άϊοιιηΐ οοϊηείιίβτε.

ενξησιιε προνοίας] Σ^^στί ■π'ξονο/α,;. ϋ. ι. Α. 2. ϊΰςιΟΊΐ.

δίο. Μ. 2.

τον αϋτον ϊσιο£ον] οίπχντες, βηΐβ έσωζαν, αάά'ιΐ Ό. ι. πάν.

Τϊς αίί(1ϊι β[ ιηοχ α'παξα'λλκκτον ΙιαϋεΙ Α. 2. ΙιηιηαίαΒί·

ΙίίβΓ — οιηηπ- νβΗ.

πχντχ ϋέ ην χλη$ως όμοΰ χςημχτχ] τα, 3ΠΙβ πάντχ, »Αά'ιΙ

Ό. χ. ομοϋ χςημχτχ Λ π)3η. Γβο. ϊηΓβΠυπι. Α. 2. ομου

χξημχτχ τβάά'\ά'ιΐ, 8ϊ6ϊ ρΐΓυία βί οοη/ιι/α. Οοπο. ϋηατη

/οΓβηί αιηοία. Μοχ, μητςοίσιν. Α. 2. ϋβίηο!?, ου'ί

άλλο τι. ϋ. ι, Απ3Χ3βθΓ3β νβι-1ΐ3 Γοιη αγνά Όΐο£.Ι.3ει-(.

ρ. ςΐ. πάντχ χξημχτχ ψ ομοΰ, α,ιιββ ΕϋΓβΙι. ΡΓ3βρ3Γ.

Εν3Πβ. ρ. 504· ίΐβ ΓβΓβΓΐ: ην την χςχην τά πςχ^μχτχ όμαϋ

πιφυρμίνχ. Ει ϋ}ΐ<1. ρ. γ$ο. Ο. ην γάρ *ν α'?Χ>ί «'ί»0" Τί^

οϋ γα? αν οφ^ίίς] αυ' γα'ρ αν ο' ο'φθη'ί. Α. 2. ου'δε γαρ αν ο?)^ίΑ.

ϋ. I. Μοχ, οι$ε αν νομας. Μθγπ.

αλλήλους ε^ίνωσγ.ον~\ χλληλους εγνώςιζον. Τ), χ. Ια νβΓβοπβ

ϊηοΐυίϊ νορΒίιυΙυπι ϊηΐβΓ.

τνφλο'4 γά? ^ν ϊνίκα] ίηΐβ ην, αάάίί. Ό. τ. Α. 3.
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«υτφ παρεχομένου ' πλην γαρ ηλικίας και μεγέθους ουδέν

«λλο διεγίνωσκε . τοσούτων ημΐν αγαθών α/τ<α ·γέ^ονεν ή

νξόνοια , ποικίλλουσα την μορφην των ανθρώπων έ(« παντός

χχ} πανταχη , και μη§ένα χρόνον του ποιεΐν τοΖτο παραλεί-

πουσχ , ο και μέ^ιστον έστι τεκμήριον του τύγχαναν προ

νοίας και τα καθ' έκαστα, ε! μέχρι και του τύπου της

ΰιαπλάσεως του χαρακτήρας και της φωνί^ς έκαστος γνωρι'-

ΤΑΚ. Ι,εΟΤ. !Τ ΑΝΙΗΑΟΤ.

^λικ/ας] ΕΙΙβΒοιΙϊαβ* ΥβΠβ βΐ Οοηο : αείαίΐΐη. 5βί ηλικία

βΛ ειΐ3ΐη /ίαίαηζ.

•ιγαθών γέγονεν|] αίτια, ροΛ αγαθών, ααΊΙϊΐ Α. ϊ. Ό. I. Οοη.

ν3ιι.

χςόνον τούτο πχξχλείπουσχ ] ροΐί: χοονον 3(3ε1ίΐ του ποιεΐν.

Α. 2. Ό. I. Νυΐΐο ιεπιροΓβ ϊήαιΐ Γβοθγθ <3βΓιηεη«1ο.

Οοη. Νβο ιιΐΐο ΐβιχιροΓβ ίοο ΓβοβΓβ ρΓββίεπηίΙη. ν&11.

του τυγχα'νειν — έκαστα, εϊ] Ο^αοεΙ Γβ£ΪηΐϋΓ βΐ ροΐϊιηυΓ

ρι-ονϊάβηπα ιιςααε αά βη^υίπι-ίβ, τιΐ βά πιοείυπι ρΙβΓπια-

ιίοηίχ. Οοηο. Αο εϊ αά γνωοιφται ίια ΓεάΌϋεΙη \β\\λ :

Αόϊ Γ3ΐ3πο3ίΐοηΪ8 Ε^αΓβπι ιιΐφΐβ, βχρΓβΓΓιοηβ βΐ νοοβ

<]υίνί$ ςΙερΓβηεηαϋΐιιι·.

τα καθ' έκαστα κ, τ. λ.] τοί καθ' εκαστον βλέποντας ^εχ?< του

τύπου, ϋ. ι. τ» καθέκαστα βλέποντα τους τύπους. Α. 2.

βλέποντας ηοη 3£ηοίοίϊ Οοη. νβΐΐ.

ίί μεχοι — γνωξι'ζεται] Οοηο: «ί — οοξηο]ΌαίιΐΓ·· Εγ£»ο

Ιοοο εί βΐίαά νϊεΙβιοΓ ΙββϊΓΓβ νοοβοηίαηι. Οτι ηοη νΐάβ-

Ιπγ ϊηνεηϊΓΓε. Ιιΐ εηϊιη Γβί)(1ϊΐηπΐ8 ίΊπΠεί νοο3ΐιυ1ο ηιιοά.

' Εγε»ο ΓοΠβΓΓβ ως, αιιΐ ωςτε. ΝεηΙπιηι οιηβη ρι-ο|}0.

ΕΙΙεΙ)ο<4ϊιι$ Γβο'ίΐίίΐΐΐ, βηιιίάβιη. Ροπβ ε'/γε νοίιιΐΐ. υεηι

βηΐε ο και μεγιστον ρυηοΐιιπι ηβΐιεί, 30 Γι νοΙυβΓΪΙ, ο δ£

(Λίγιστον. ΟηαϊΓΓο εΐ, ηαοεΐ μέχξ' και τούτου του τύπου.

Μ. 2.

του χαοακτί}οος και] και, αηΐβ του, Γβ)ίοΐΐ: Οχ. Νοη πιβίβ.

φωνής ε'καστος κ. τ. λ.] φωνής και το ο'οαν πώς έκαστος γνω

ρίζεται, εί και ρ] σι'. Ρ. ι. φωνΐ}ς. το όξΐν πως έκαστος

γ/ωςίζετχι. οτι ε» μι] 5ι' α'κ^ιβειας τον χα^ακτ^ξα φιιλαττε-

τα», ιβς. Α. 2. Ηϊο 1οοϋ8 ρβΠϊπιβ βΓΗϊοΙϋϊ βΐΐ , ηεο ιηιιΐ-

ίυηι ρΓοΓαηΐ Οοίϋοεϊ. Ειίϊ νβΓΟ νεί εχ νοόβ ηοηιϊηβδ

^ιιοοϊβΓηπιοάο οοε;ηοΓθ3ηΙνΐΓ , Οιηβη ηιΪΜίηι'βΛ, οογ 3η-

Ιε» ει ροΓίεβ μο^φζς Γοΐυπι ει χρωμάτων ιτιβιηΊηβί ϊί. Ε§ο

Ϊ13 ΓαΓρϊοοΓ: τα καθ' έκαστα ου μίχξί σέ τοϋ τύπου —

χαοακτ^ξος, αλλα' και της φων^ς (αηΐ,τζς χξοιχς) έκαστος

Υ ^ γνωξί'-
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ζετχι , βΐ κα/ μη δι' α'κρ//3«ας το τοιούτον φυλάττβταΐ , «ς

τ%ς μορφής άραούσης. έζ ίτίιμέτρον γαρ κα/ τούτο ττροςέ-

$ηχεν ημϊν η πρόνοιχ , την των χρωμάτων 3/αφοραν , ίνα

ϊΓ·ολντρό?Γως βοη&ητχι της ανθρωπινής φύσεως ή χσ&ενειχ.

166 οίμχι 8ε κα/ τχ ττολλα των ζώων, των κατ ί<3ος όμοσχη-

μονων, οίον έστι κορώνη κα/ αοραζ, εχ,ειν τινχς κατ« την

πςόςο-φιν Ιιχφορχς, αϊς γνωρίζει χχτχ ανζνγίχν άλληλα,

κορώνα/ γονν χα! κόρακες συναγίλαζόντα/ μίν ττολλοϊ ττολ-

λάχις' χωρίζονται ίέ κατα σ·υ£υγ/αν, έαχστης αχϊ έκαστου

γνωριζόντων τον σΰζυ^ον . πως . 5' αν εγ/'νωσκον αλλήλους ,

£ί τ/ς >ιν «ν έαάστω %αρακτ^ρ ί'5/ος, ^αίν ^ιχβν οΰ'κ εΰκρ/-

ν^ς, ίΰσΰνοίΓτος οε φυσικώς τοις όμοεώέσι; χχ! τ» σύμ-

V Α Κ.. ΙΪΟΤ, ΕΤ Α Ν I Μ Α Β V.

γιωζίζΐΠαι, ει και μη ίι'. 111οι] βυίβηι τηβ τηαΐβ ΥιβΙιβί,

ςυοά πΙβΓ(]υβ Οοο'εχ ΓβΓβ οοηΓεηΐίΐ ϊη βλέποντας, φων?ς

βΐ το οραν ·7Γ»ς κ, τ. λ. Ηβυεί <3υΙ>ΐβ βΓ§ο Ηϊο βΐχηα'κΐ νϊ-

Ιπ ΙπίβΙ. Οοηο Ιιαοεί: βι νοοϊδ ηηυ$οιιΪ8ςιιβ οο^ηοΓο»-

ιιιγ, βΐίϊ ηοη. Εγ^ο οξχν βίο. ηοη 3«ηοΓοϊι. Η&!>οΐ Βα-

ΙβΓΠ , ί< και μη. ν^ΙΙ» α!ι και μη δΐ αά οίςχούσης \ι& ϊβ(1-

«ΙίοΓιΐ: πβ(]ΐιε ΐΆχα οοΓεΓναίιοηβ ηυ]υχιηοίϋ ηαϊεςααητ

οιιΛοαΊιιη- , ςααιη ίοι-ηια ςίβοβηΐβ. Ιη νβΓΰοηβ ίοοο,

ηβηιιε Ηοο , οοΓΓβχϊ , ηηατηηιιαιη Ηοο ηοη.

ϊζ ίπιμέτςουί εζ επιμέλεια.:;, ει ίπ 1Π3Γ§. α ιτΐ3π. Γβο. ίζ ε««-

μετςαυ. Ό, χ. Β.βάάβ: ααοΐαήί Ιοςο. νβΠα: ιηοάβηιη-

Την των χρωμάτων] και τι)ν των χξωμκτων. Α. 2. Ό. I. νβΐΐ.

(ίν3·5ω7Γι'ν!)ς φιίσεως] ανθςωπΕί'κς φύσίως. Α, 2. Μοχ, α<

ασθένεια;. Μ. 2.

0/ον κο^ώνΐ}] οίον εστι χορωνη. Ό. 1. Α. 2. ν3ΐ1. Μοχ έχει.

Οχ. Ιη νεΓίΐοπβ ϊηοΐυίΐ ίηίβτ, ψιοά ΓυρβΓβιιιιηι βΓ[.

κορωναι γο2ν] χοξωνη γοϋν. Ό. ι. Α. 2. Μοχ πολλοί αΙιβΓΐ.

(ϋοη.

γνω^/^ονταί έέ κατα συ^υγιαν] χωςιζονται , Ιοοο γνωρ/^ονταί.

ϋ. ι. Α. 2. Νεο ΗϋίΡΓ )β§ή Ε11ε1)0(1ϊϋ5 βι Οοπο, ΐ}ΐι\

$6ραταηίμτ Ιιβββηΐ. ναΐΐβ : άί/ίίη^ααηίιΐΓ.

(ι μη τις ψ Εκάΐ7τω] Εν, ροΓι ?ν, 3^(1αη£ Α. 2. ϋ. ι, /«.

ί/ί/βί. €οη. Μοχ άεεΓΐ φνσίκως. νβΐΐ,

και τα συ'μ,δολα κκΐ] ν£ΐ1ΐ3 1ΐ3βο ϊπερίβ ίΐβ Γβ^βί^ϊΐ;

Οΐίΐπιιη, ρκΓ ρ^αάια αιιοηαβ άε^εηάβηία. Αραιΐ βαη-

«Ιειη Γβϋ^αα βϊίβ«ι 1»<ΐ)υί οβρίιϊβ οΙιΓομΓ» ίαηΐ.
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βολα 5έ και φημαι χμ κλήδονες και διοσημεΐχι > (προς ελ-.

λψας γαρ β λόγος, ) κατ» τον οικεΐον λόγον, ώς αιίτο/ φ*τ/,

των δηλουμένων ώτ' «υτων τ«; εκβάσεις διασωζοιισχι , ττ«'ν-

τως 7του προνοίας λόγω κατασημαίνουσι , κ*< τοίς σ«</·«'ν5-

/κενο/ς τ»; εκβάσεις έπαλη&εύουσιν.

ΚΕΦ. ΜΙ*.

ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΡΟΝΟΙΑ.

.Αίλλ* οτι μεν εστί πρόνοια, δια τβ τούτων δηλον και δια

των ρη&ηαομένων . ε'ι'πωμεν δε , ΤΙ εστί πρόνοια . πρό

νοια τοήυν έστΐν εκ εις τα οντα γινομένη επιμέλεια,

ορίζονται δέ αντην και οΰτω . πρόνοια έστι, βοϋλησις θ·ίθ2,

5ι ψ πάντα τα οντα τον ποόζφοαον διεξαγωγών λαμβάνει.

'*'**, · . ■ ■ . ■ · » ν .* Λ ί

▼ Α Κ. ΙΕΰΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑίΤ.

διοσημε'χι] ΙοΊοσημεΙχι ει ροΓΐ Ιιβο α ηιβη. Γβο. ίηΓβΓίϋπι

α". Λ. 2. Χεηορίι. Μβπι. 8οογ. I, ι, 3· ρη§η οιωνούς,

φ>ίμας3 σν/χβολα. Μοχ ΐλληνχς εχ ΟΟΓΓβοΐίοηβ. Αηΐε*

«λλ>ι'λ*ς. Μ. Λ. . . . ., , . .Κ.

διχσωζουσχι ] όΊασω^ουσ;. χ, Α. 2. Ρκονεπία; εοη/"εΓναη·

ίία. Οοώ. ΟΙί/βΓυαηί. νώ\. Μοχ, πάντως που πςόνοιχν

ΐινχι ■χ.χτχσημχίνουαι. Α. ι. κκτκβ-^,ααι'νοκσί ηίβεΐ βΐίαπι

I. ΗαΙιοηετη ρΓονίζ)βιΠΪ3β ΓίβηαηΙ, Οοίΐ. ·

«Ί}|ααίνο/ΐ4ί'νοι<;3 ϊ7Γιγ<νομ.ί'νοις. Α. 2. Τα βίπγινομϊνα. Γαηϊ

ίρΓλβ εκβάσεις. Οοηο: Ει Ηΐβ , ςιιαβ σοηίίη^αηί , ρΓονβη-

ΐιαϊ τβΓΟ (ΓοΓίε , νετοί.") οίϋεηοΊιηι. ,νβΐΐα: Ει βμηίβοα-

ίοί (ΓοΓίβ , £§ηϊβο3ΐΪ8.) ενβηΐϋβ ν«"08 εΓβόυηΐ. Κα» τοις

<Π)(Μΐινθ|«ενοις ΟΓηίΐΙϊι Μ. 2.

Οαρ. 43- Ιηίΐεχ: *» εστί ττ^όνοια. κεφ. μγ. ] Ηοο οβρυϊ

οοΗ,ιβΓβΐ οιιιη ΓαρβποΓε. Εγ^ο ϊηάεχ ίΙββΓί. ϋ· ι. Μ. 2.

Ιηάίοβ οαΓεί εΐΐβπι Α. 2. φαιά Γιΐ ρι-ονίεΙβηΜ». ο»ρ.

42. νβΗ. Οοηο ΐηοΐρϊι Ηβη 8. ο»ρ. 2. (^ιπο! ΰι ρΓΟ-

νϊάβηίίίΐ. ΟοηΡεΓ 3ο. ρ. 196. Α.

ν.Κ4 των εζης ξη^ησομενων"^ έ'ιά, ροΓΐ και, δαΜίΐ ϋ. I. Α. 2.

νβΐΐ. Μοχ είπομεν, £). ι. δεο1, είττωμεν (Ηίο βε ϊηΓβι·-

ϊ«γπ α ηιαη. Γεα ) 7Γ«ίς καί τί εστί πςόνοιχ. Α. ι. Μοχ»

ίστίν ^ Εκ θϊοϋ. ]ο. 1. 1.

καΐ όντως αυτ^ν] έ? «υτ))ν καϊ οίίτω. Α. 2· ϋ· Χ· ΟθΠ.

ναΐΐ. Μοχ, βούλησις τοϋ θίου. Μ. 2.
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ει δέ Φεου βούλησις εβτ/ν η πρόνοια, πχβχ ανάγκη, κατά*

τον ορθόν λόγον και κάλλιστα και θεοπρεπεβτατα καϊ ω;

αν μόνως καλώς εχοι τα γινόμενα γίγνεσθαι , ως την κρειττω

τά£ιν /ίο; έπιδε'χεο-θαι . ανάγκη δε και, τον αυτόν είνζι

167 ποιητην των όντων καϊ προνοητήν. ούτε γάρ άκόλουθβν,

ουτε πρέπον, άλλον μεν ποιεΓν, άλλον δε των γενομένων

έπιμελεΓσθαι . εν ασθενειοι γάρ ""άΊ/τως όράται το τοιούτον.

πολλή δε κα/' τοΓς ζωοις εμ'φζσι; εναπόκειται των ειρημε-

νων. παν γαρ το γέννησαν καϊ τ^ς τροφές επιμελείται του

γεννηθέντος" ο' δέ άνθρωπος κα/1 των άλλων πάντων των

κατα τον βι'ον, καθ' οσον οίο'ς τε εστι, προνοεί" τά δέ μη

προνοοΐίντα , δι' άσθε'νειαν οιί προνοεί", δεδε/κται ούν θίός

μεν ών ό προνοητ^ς , πρόνοια δε ή βούλησις αυτοϊ.

ΚΕΦ. ΜΔ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΤΙΝΩΝ Ε2ΤΙ ΠΡΟ

ΝΟΙΑ.

Οτι μεν (ουν) εστι πρόνοια , καϊ τι' εστίν , #ίρηται * λει'-

πεται δέ ειπείν, τ/νων «στ/ πρόνΛα, πο'τερον των καθόλου,

ΤΑΚ. ΙΙΟΤ, ΚΤ Α Ν 1 Μ Α Π V.

κάλλιστα καϊ Άιοττςΐπεστχτκ'] μαίλιστχ και θίοπ^ϊπ^στατα.

Α. ·. Μοχ γίνεσ^αίι Ιοοο γιγνεσθα*. Μβηι.

είναι ποιητών ^] είνα< και ποιητών. Α. 2.

κα5' οσον οίον τε εστι κ. τ. λ.] οίος, Ιοοο οίον. Ό. I.

ό'σον οίο'ς τί εστι ττξονοητχι. Α. ϊ. (^υβιβηιαί ρο/βΐίΐε «Γι.

ΟθΠ. ζ)ΐ13ΓΠ ΓΠ3ΧΪΐΤ1β βΐΓΙ ρθ/βί. Vβ)) .

έείίικται ούν θεος μεν ών] έεό^εικτα* μεν ούν θεο'ς ων, Α. 2.

03ρ. 44· Ιη^βχ ίίΐεηι , [βά οαρίΚ μβ· Ό. ι. ΙγΙργπ, Γε«1 α

πΐ3τι. τ?ο. αγ. Α. ι. Ιη Μ. 2. ηϊο ριιηοικ ύβίεΐυπι τοΐΐ

. . αιίτοϋ λο'γβς. ΟαπΙ)υ$ ϊη ΓβΙ)α8 Γιε ρτονϊείβηιία. ν^ΙΙ.

Οοπο ϊηοίρίι ϋίΐΓΪ %. 03ρ. 3· 0_ιιοπιιηη3ΐη βί ρι-ονϊείεη-

ΙΪ3. εΓινίπα , 3η ιιηϊνβΓΓβΗηπι §εηει-υιη βΐ Γρεοϊεηιπι ιβπ-

Ιαηι, πι 3ΪΙ ΑηΓΐοΙβ1β$, νβΐ 3η ρι-ονΗβηιϊβ βη^αΐατίπτη

ρβΓ <1εο5 ϊηΓβΓΪθΓβ$ αεΙιτπηιΓίΓθίιΐΓ , «ί ΡΙβίο οεηΓεί, ιιΐιΐ

οΙ>Ίιθγ ρη3η3ΐϊο3ηι ΕρϊοιίΓΪ ορϊηίοηειη οοηΓιιΙβΙ.

βτι μεν ούν εστι π^ο'νοια] ονν &1>εΓΓ. Α. 2. Ό. I. νβΐΐ.

Τι'νων εστι πξο'νοια] έοτ* αϋβΓί. Οχ.
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>5 των καθ' έκαστα, η των καθόλου κα/ των καθ' Εκαστα.

Πλάτων μεν ούν κα/ τχ καθόλου , κα/ τα καθ' «κάστα

9Γοόνο/αν οιοΐΛεΐν βούλετχι, διχιαων τον της πςονοίχς λόγον

ίίς τοίχ. πρώτην μεν γαρ εινα/, την του ττρώτου θεου"

Τΐξονοεΐν §έ τούτον προηγουμένως μεν των /δέων , επειτχ ίέ

ζύμπχντος τον καθόλου κόσμου , οίον , ου'ρανου κα* αστέρων

κα/ πάντων των καθόλου , τουτέστι , των γενών , ούσίχς τβ

χχί ποσότητος αχι ποιότητος, αχι των άλλων των το;ου'των

κα/ των τούτοις ύποτετχγμένων ε'ιοων ' της δέ γενέσεως των

άτιμων ζώων τε αχι φυτών αχι πάντων των έν γενέσει αχι

φθορά!, του'ί δεύτερους θεούς, του'ς τον ου'ρανον πεοιπο-

λουντχς, πξονοεΐν. κα/ 'Κςκττοτέλης δε την τούτων γε'νεσ/ν

ΤΑΚ. Ι,ϊίΤ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Β V.

ή Των κα&' έκαστα] η και των κα^£κ«στα. Α. 2·. νίεΙβ τηοχ.

5) των κα&ο'λου και των καθέκαστα] αΒΓαηί. Α. 2. Ό. I. Οοη.

δοΐαπι των, ρόΓι και, οιηΐΐΐΐΐ Μ. 2. δβΓνβΙ Ιιαβο ν»]]».

ΑΙΐβΓ βΓ£;ο· βχ ίοηβΐϊ ίΓιοπιπι ΟοοΙίουιτι ροΓι η, »1ιβΓ

ροΓι έκαστα ηνΐ3β<ΐ3Πΐ οιταβί, οΙ> ΓπηίΠΐιια'ίηβΓη ιηειη-

ΙϊΓΟΓαιη. νπ1»3ΐα 1)βηβΗαΐ3β(:. Τηρίβχ βηϊιη (μνββΓηο βίϊ.

*?ς τρια] ΗΪ8 Γπηίΐϊϊ ]β§πηΐιΐΓ βρυά ΡΙυΟτοΗ. Τ. Η. ρ. 571·

Ρ. ίοοϋηι ΡΙοίοηΐϊ ϊΙΙυΓίΓΪοΓβπι ο!θ ρΓονίίΙβηΙϊα Ιαικίαΐ

βιΪ3πι ΕοΓβΙ). ΡΓαβρβΓ. Ενβηβ. ρ. 630. Γβςς. . χ. . »

9Γ§ωτον μεν γαξ είναι] ττ-ξωτ^ν {.ιεν γα£ είναι. Γ), ι. Τηιηαπι.

^οxι. ν&11. δϊο ίηίβΓΪϋί ίεντεξα κα/ τξ/τι; ιηειηΟΓαΙνίΓ

-ττξονοια.

ίίεων] ίο/ων. ϋ. ι. δϊο αηΐεα, ηυηο εχ οογγ. ίίεων. Α. 2.

ΡΓορΓΪίί. Οοπ. Ιάίαε. ναϊΐ.'

ξνμτταντος] ϋΰ,απτος, βΐ βχ οογγ. Γβο. ζνμικτος. δϊο. Α. 2.

οϋρανον και αστείων ] οΰ^ανων και άστξων. Ό. χ , οΰ^ανω»

βΐ'ΐ3«ι. Α. 2. ΟοβΗ §1οΙ>ο$ βΐ Γιε1ΐ38. να]],

και 7Τοσο'τΐ]τος] α πιβπ. Γβο. ίηΓειία. Ό. ι. βί ηηαΐίίαΐί!.

νβΗ. Ηοο βΓι, ποιότητας,

κτίμων £ωων] ατόμων, $ωων. ϋ. ι. Α. 2. Οχ. ΕΙΙββοίΙϊυδ,

ίβηοοίΐίοηιιη. δβά Οοηο : ΙηάΊυίΛιιοηιιη βί αηίιηαΙΊιιηχ

βί ρΐαηίατιιιη. ναΐΐα : Αά αίοιηοί §εη^αηάαε αη'ιτηαΙΊααμε

ΐί ρΐαηίαί. ■ ·

^ν γενέσει και φ^ο^ζ] τε, αηΐβ και, βιΜιΙ Ό. ι.

τους τον οϋ^ανον] τους β. Γβο. ϊηΓβΠιιπι. Ό. I. Ρβαΐΐο 3η1β

δεύτερους α\)ε(ι Οοπ.

και α'^ιστοτίλ^ς] και ριηίΐΐίί. ΥαΙΙ, Μαΐϊιη βϊ ϊρΓβ Ίά ο/ηΐΐ-

ίβιβ.

Υ 5



34* ΛΟΓ.. ΝΕΜΕΣΙΟΪ

άνχτί^ηϋΐν ηΧίω'και τω ζωδιχκω κύκλω, της 5έ διεξονγω-

7Ϊ5? κ«/ τοΰ τέλους των ίτρακτών κα/ τΐ;ς τάζεως Των κα,τχ

τον βίον, των τβ φυσ/κων κα/ των υλ/κων τε ααι οργανι·

κων καλουμένων άγχ&ων , καϊ των τοΰτο/ς αντικειμένων ,

τ>ίν τρίτην είναι πξόνοι&ν Πλάτων χποφχίνετχι . ίΓροίοτασθαι

$έ ταΰτ^ς τίνα; τεταγμένους δαίμονας πες) την γην , φιίλα-

ηας των «νθρωττ/νων πράξεων, είναι 8ε αχι τ>} ίευτέροο κα*

τα τρίτη προνοίχ το είναι πχρά της πρώτης, ως δυνάμει

πάντα παρχ του πρώτου θ·εου 8ιοιχει<τ9αι , . το» τχζχντος

και τους δεύτερους και τους τρίτους προνοητας. το μεν ουν

άναφέρειν εις §εον τα, πάντχ και της εκείνου βουλήσεως

λέγειν διηρτησ&αι πααχν προνοιχν , άξιον έπχινεϊν ' ουκέτι

5ε κχι το δευτέοαν λε'γε<ν πρόνοιχν , τους τον οΰςανον περί-

V Α Κ. ΙΙΪΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑΒν.

των ττ^ακτίων] των πςχχτίΖν. Ό. I. Α. 2.

ταξίως τί}; κατά1] των, )οοο τί)<· Β. I. Α. 2. Οοη. Εΐ 3(1

νι<1βη(1αηι ΟΓάίηβηι. ν»11.

και των τοντοις «ντικημενων — ττ^οϊο-τασ&α»] ν&11α Ιιββο

113 : 61 ίΚ βΙΪ3Π1 ΟρροΓίΙβ 3ΐΐ ϊϊ$(]βΠ1 ΤΙΐΙΐ 3(ΐΓΠΪηϊΓίΓ3ΓΪ.

Τβπΐβιη νβΓο «ΙβΗηϊι ΡΙβίο ρΓονίάεηηβηι , επί ρΓ3ββ/Γβ.

πΧχτων αποφαίνΐΤΆΐ ] ΗΪ5 3(1(1ίΐ : τινκ'ς τεταγμένους ο«ι'(χον*ς.

ϋβίηιΐβ ρβΓβϊΐ: π^οΖο-τασ^κι κ. τ. λ. Ό. ι.

•πξοΐστχσ^κι κ. τ. λ.] ττςοΐστοίσΆαι 52 ταύτας αστείας τϊταγμί-

νους και οντάς ττίξΐ τ>]ν γζν κ. τ. λ. Ό. 1. και ττοοίστασ^α*

ταύτης τινχς τεταγμένους έχ/μονας πεξί τ^ν γην τετχγμί·

νους φύλακας. Α. 2.

τι) δευτέςχ και Τ£/τ>] πρόνοια] τ^ς δευτέςχί· και τζς Τξίτης τςα-

νο/ας. Α. 2. τν[ Γοΐυηι , βηΐβ τξίτγ, αάά'ιΐ Ό. I.

ίτ^ώτου 3ίθν] ττξω'του ββεΓί. Α. ϊ.

τα'ξαντος ττξώτους χχΐ δευτεξους] ταζαντος και τοι/ς δευτέξους.

Α. 2. Ο. ι. Οοπ. ΡΓαΐ/εηόβηίίι ρήιη'α^ /εαιηάίί αε ίβΓ-

ίϊΐι ρΓουϊάεηίϋ:. νβΐΐ.

ί^ξτ^σ^αι ττασαν] ηςτησϋχι τψ πχσχι. Α. 2. 8ίο, Γβύ >;5-

Τΐ7α·5αι. ϋ. ι.

•υκίτι ό"έ το έϊοτίξίαν] και, βπΐβ το, βίεΐΐΐ ϋ. I» Α. *.

Ηββο ςυοάαιητηοάο οΙυποΓβ ΓπηΙ. ίβπίοΓ θΓ3ΐίο ίιιίΓΓεΓ,

11 ΗϊχΐΓΓβΙ 3ϋΙ, τά δεύτερους λέγειν ττςονοητχς, τοι)ς, βιι(,

τιί όϊυτίξκν λί'γην πξίναιχν τϋν — ·πτ£ΐπΌλοιίντιον.
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ίΓολβυντας. οΰ γαρ Χρόνοι» το γηόμενον, άλλ' ειμαρμένη

χχι ανάγκη . οπως γαρ αν εκείνοι συσχηματίζωνται , ανάγκη

χαϊ τα γινόμενα γίνεσ&αι και άλλως |Κ>; βνσεχεσθαί" τω»

κατα πρόνοιαν οιίοβν ΰποπίπτειν ανάγκη , πάλαι 5ί$«κτα< .

ο/ 5έ Στωικό/ φιλόσοφοι την είμαρμένην και το ίφ' *'|(*Γί*

?Γρίπ·^ϊΐίονΤ5ς , οι55ε μιαν χώραν τ») πρόνοια, καταλϊήτουσιν *

α'λλα ταΓς αλ>)-&ί/α/ς κα/ το έ'φ' ημϊν άναιρουσιν, ώς β5ί/%-&ΐί

ττρότερον. Δημόκριτος και Ήράκλε/τος κα< Επίκουρος

ουτε των καθόλου, ουτε των κα&' έκαστα προνοιχν είναι

βούλονται. Επίκουρος γουν έλεγε, το μακάριον και αφθ-αρ- ι6?

τον ουτε αυτό πράγμχτα έχει , ουτε αλλω παρέχει . ως-

τε ουτε όργαΐς, οΰτε χάρισι συνέχεται" εν άσ&ενείχ γαρ

•πάντα τα τοιαύτα, οργή (γαρ) -9·*ων α'λλότρ<ον. έπι γαρ

άβουλητω γίνεται ' $εω έε ου'σεν άβούλητον. ούτοι μην

ουν ακολουθοΠσ/ ταΓς Ίοίαις άρχαΐς . αυτομάτου γαρ

ηγούμενοι τό παν τούτο αυστηροί, εϊκότως άπρονόητα φάσκου~

αιν είναι τά πάντα, ών γαρ Ουδείς εστι δημιουργός, τού

των τίς αν ί'ίη ττρονθ)}Τ>5ς ; Οηλον γαρ , ως αυτομάτως ανάγκη

■V Α Κ. ΙΕΟΙ. ΕΤ Α Ν I Μ Α Β V.

νχηματίζωνται ] συσχηματίζονται. Ό. ι. Α. 2. Οοηπ^ΗΓίΐ-

πιηι βι α'βββηβτυηΐ. Οοη. ϋηα Ε^ιΐΓβ^ιιηΙυι·. ν*Πϊ

Μοχ (ΙββΓΐ κα» 3πίβ τα'. Ρ. χ.

ένδέχε<7&α< ] επιοεχεσ^χι. Α. ι. Νοπ οοηΐίη§ϊ(. νηΐΐ.

ΟοηίϊηΕίθΓβ. ν^ΙΪ. Μοχ Οοηο οιηϊΐΝΙ οαιηΐα »ο των δε

αά δίδηκται. ϋβίικίε , υποπίπτει ανάγκη. Οχ.

Την ε'ιμχξμένην] τί) ε'ιμχςμενη. Α. 2.

τί εφ' >)|αϊν] φΐο<1 «οη Πί ϊη ηο1ιΪ8. Οοπ.

πρεσβεύοντες ] μη τΓρεσβευοντες. Α. 2. Μοχ , βημόχςιτος μεν

γαρ και. Α. 2. όεϊηα'β, ι}ρακλΐ)τος. ϋ. ι.

τιί μχχάξιον ] νϊ(3. ϋϊο^. 1.3ί;Γί. ρ. 431·

οϊίτε «λλω παρίχεί] ουτε «λλο<ς παςέχει. Ό. I. ΙΛ* ΐΐβ-

γογπ ροΓι συνέχεται ΗαοβΙ ναΐΐα.

χα'ρισι] χαροποιοί;. Ο. ι.

ί'{γη γαρ θέων] γαρ αοβΛ. Ό. I. Α. 2. Οοη. Μοχ, «>3ου-

λ^'τοκ. ϋ. ι. Α. 2. Ργ3θΙθγ νοίαηΐβίβπι εηίιπ Ει. Οοπ.

Μοχ οι/έε τί 3 ]οοο ουδέν. Μ. 2. _ ·

οϊτοι μεν οίν] αϋτοί ρεν ονν. Ό, Τ, Μοχ το, οηΐβ παν,

βΐίβίΐ. Μ. 2,

προνοητής ;] διάνους; Μ. 2. 80 ηιοχ της χςχηϊ> Ιοοο τ>)ν «ς·
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φέρεσ$χι τχ την «ρχίν χύτομχτως γενόμενχ. δει τοίννν

προς την ττρώτην χϋτοΐς ενστηνχι δοζχν. ταύτης γχρ οίνα/-

ξουμένης, άρκεσε/ τχ προρρη&έντχ εις χποοειξιν του ττρο-

νοιχν εινχι φυλχζχντες οϋν τοΓς ο'ικε'ιοις χχιροΐς τον τούτων

ελεγχον , ελ&ωμεν έπι την Αριστοτέλους δόζχν ·λχ\ των

άλλων , των χποον'οητχ λεγόντων τχ κ.χ&' έκαστα . κχι

Αριστοτέλης ύπο της φύσεως ημ'ίν %ιοιν.εΐσ§χι βούλετχι τ»

κατά μέοος, ώς εν τω εκτω των νικομχχείων η&ικών νττί}-

νίξχτο. τχΰτην γχρ &είχν ουσχν αχϊ τοις ·νενητοΐς ττασ/ν

ινυπχρχουσχν , εκάστω φυσικώς ύποτ&εσ&χι την των συμ

φερόντων χϊρεσιν αχϊ την των βλχπτόντων φυ^ν. εκαστον

Τ'άρ , ώς ε'ίρητχι , των ζώων κχι την κχτχλληλον έχυτω τρο-

φην έκλέγετχι , αχι το συμφέρον μετχοιώκει, κχι τχς ίχ-

Τξείχς των τταθων φυσικώς έπίστχτχι. Ευριπίδης 3έ κχι

νΑΗ. ΙΕΟΤ. Ε Τ Α Ν I Μ Α Ό V.

αυτομάτως γενο'μϊν»] αύτομ. γινόμενα. Ό. χ. Μοχ Τΐξωτην

αΰτων ενστηνχι. Ιάβτη βΐ ν&11.

Τα" ρ^εντα] τχ πξΟξξηϋεντχ. Ό. I. τα ποο^^Ατα. Α. 2. «

τοΕ π^ονοιαν είναι] τοϋ είναι 7Γ£ονοικν. Α. χ. Μοχ, τόν'τοι·

ου'των έλεγχον. Οχ. Ραυίΐο ροίΐ, τψ του κςιστοτέλονς.

Ό. χ. Μ. χ.

χαΐ γχς αξίστοτελ^ς] (ϋοηο ίηοϊρϊΐ ΗΙιγΪ 8· ο«ψ· 4· ΌΊ[ρ\ι·

ιβι 3<3νβΓΓυ« ΑπΓιοιεΙβπι , α,ιιϊ ϊη άαοάβοιιηο Μεΐ3ρ)ιγ-

1Ϊ03β <1ευιη βΐΐ ηιίηίιηβ βη<»ιι]3ηυιη οιιγηιπ ΙΐΒ&εΓε, ΓεΑ

3 Π31ΠΓΉ (ΙΊΓροηϊ : αΐιί Γισιιι] Ευπρϊ <1ϊ$ βΐ Λΐοηαηοΐιί ορί-

ηίθ Π3ΓΓ310Γ ΓβΓΠΙΘ 63()βΠ1.

φύσεως μόνης έ/οικεΐσθαι] ήμϊν, Ιοοο μόνης. Α. 2. Ό. Χ. Όλ-

ΐίνιΐ8 ϊΐα ίβερε ϊηΙβΓροηϊΐυΓ. Εγ§ο ηϊηϋ οοηΐι 3 Οοιίϊ-

οεί ιιιΐίΐβικΙυΓη. ν»]]» ΓβΓν3ΐ μανής. Οοηο ηεο μο'νης,

ηεο ημ'ν \ια\3ΒΙ.

έ'χτω] βΙιβΓί. Α. Χ. ξ. \ά βεΙ, εβοόμω. Ό. Χ. εβδόμω. Μ. χ,

8ι·ρ[ϊηιο. Οοη. δεχίο. νβΐΐ. Μοχ, νικομαχιων. Α. α.

• ΗβιιγΙ ςίαΐηβ ΓβΓρεχϊι ΕιΗ. ΝίοοαιαοΗ. ΗΒ. VI. οβρ. 13.

ιηεαϋιιπι.

γενν^τοίς] γεν>)το7ς. Α. 2. ϋ. I. Μοχ χΐςεσιν. Ό. χ. 5β(1

Μ. 2. συμφεοο'ντων ί'τ» χΊςεαιν βΐ πιοχ χπτόντων, ]οοο

βλατττο'ντων.

*αι τον κχτοίλληλον'] τον ββθΐϊ. ϋ. ι. ΚβεΙβ ε]ϋ5 Ιοοο Ιια-

061 την. Μ. 2. ηιοχ, ίατξΐι'ας. Α. 2.

φυσιχΖς] αύαίί. Α. χ. ΑηΙβΒ , ρα/βοηαιη /ιιαηιιη τέτηκάια,

Οοη.
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Μένανδρος ε'ν ίνίοις τον νουν τον ίν ίκάατω φχσι νςονοΐΐν 17β

έκαστου (και ίαυτου,) ·&£ων ίέ" μηδίνα. άλλ' ο' ,κίν νους

των έφ' ημΐν έστι μόνων" η γ«ρ των ττρακτων και των

τεχνών, η της $ΐωρίας' ή πρόνοια, των ουκ έφ Κμ*ν»

ως του ?τλουτεΓν και μη, και ύ^ιαήειν και μη, ων ούοέν

ποιιΓν 6 νους δύναται, αλλ' ουίε >ί φύσις, ως Αριστοτέλης

ίοκεΓ. ίίίδ>)λα γαρ κ«« τα τ^ς φυ'α-εως εργα · τι ίέ ττροςτ

τον νουν >7 τ>;ν φυην, το* ποτέ μέν τιμωρίϊσ&αι τον φονέα>

νΑΚ. ΙΕΟΤ, II ΑΝΙΜΑΟΤ.

μενανδρος εν] ίν 3ΐ)εί£. Οχ.

φασι] φΐ}σ/. Α. 2.

έκα'στου, 5εον δέ] ιχχατου, θεών δε. ι. Οοη. εκα'βΎου

χχϊ ίχυτοϋ' 5εών δε. Α. 2. Όβααι νβΓΟ ηεςϋβηυβηι.

ναΐΐ. Μοχ μόνον, Ιοοο μονών. Α. 2. Ε)υ$ Ιοοο ΙιίββΕ,

ρΓθϋΐ/θΓ, ΐ. β. ττξονοητης. Οοη.

9Γρακτίων και των τεχνών] 7Γρακτών, Ιοοο 7Γξ«κτΕων. ϋ, χ,

5ίο, οηιίίΓο ιηοχ των. Α. 2.

$ δέ πρόνοια] δέ ηΒεΓε. Οχ.

οίς τον πλοντεϊν κ. τ. λ. ] χχϊ γαρ τοΰ -ττλοντϊΓν ή'τοον υ'γιαΑειν

και μ>), ουδέν ο νοΰς ιτοιίΐν δύναται. Ο. ι. και γαρ τοΰ

7τλουτε7ν ί'/τ' ονν ιίγ;α/νειν και μ>), ών ουδέν ο νοϊς 7Γ0ΐε7ν δύ

ναται. Α. 2. Ι.οοο ως τοϋ, ηαΙ)βΙ βιΐβηι και γα'ρ. Μ. 2.

δοΐαιη ών, Ιοοο Γεεαηοϋ ώς, οοιτβχί. Οειεπιιη, χχί γαρ

τον, Ιοοο ρΓΪοΓΪ$ ως, ηοπ βΙιΓυι-α'ϋπι εΓι. Ρααΐΐο απίβ ϊη

βιηϊϋ ιηβηιοΓο ςΐϊχίΐ η γα'ρ των — η της. Ε11εΙ>θ(ϋιΐ5

εΐίαιη νίϋβΙϋΓ 1β§ΊΠβ ών οιίδέν, ηαοπιτη ηί/ιίΐ εΐο. Οοηο

Ϊ13: Είβηϊτη νεί ρΓονϊίβΐ (ϋιβΓβ , νεί οίεηίηιιβ ΓδπδΓβ —

ηαοηιιη ηαίίιηη ηα(ιΐΓα ΓαοεΓβ ροίεΓί. 31 ηεςαβ π3ΐυΓ3.

νβΐΐβ: Ομοηιτη ηίΗίΙ, οηιϊί'Γο ττοιεΐν.

άξίστοτίλης δοκεΐ. ενδήλκ γαρ] α'ριβτοτελει δοκε7. ίηλχ

γαρ. Ο. I. 5ΪΟ, Γεά α'ριστοτέλνι. Α. 2. 5ο1υηΊ αριστοτε-

λει πιιιΐ3ϊ Μ. 2. Δοκεϊ Ι3ΐη ηοιχιϊηβιϊνο, φΐβαι άβΐϊνο

]ιιη§ίΐιΐΓ, φΐο<1 ηοιαιη εΓι. ΑΓίβοΐβΙί νϊάβίΗτ Οοη. Αγϊ·

/{οίβΐβ! άιιοίι. \α\\.

Τι'έέ ττρός] τα δέ προ'ς. Ό. I. τβί δε δια το'ν νοϊν — τω 7Γ0Τ«. .

* Μ. 2.

τι|ν φύση ] ίοΓυηΐ. Οοη.

7Τθτε τιμωρεϊσ^αι κ. τ. λ.] ττοτέ μεν τιμωρεϊσ*αι τον φονεχ,

και το( κοινώς γινώσκεσ^αι το'ν φονίχ, ττοτέ δε διαφειίγΐίν.

Α. 2. μεν Γοΐαηι αάάη Ό. ι. ΡοΐυβΓαηι Γβηβ ίΓιβ οΙ>

Γιαιίΐίΐαάίηβιια εχοϊάβΓβ. δεά ίία υμ1·Ιηγ βϊϊβπα ΓβςαΪΓΪ

χχϊ διαλανθα'νειν ροΓΐ διαφενγειν.
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ττΌτέ δέ οΊχφεύγειν; ε» μη τις λε·>'ο/, το «εν του νον κχι

της φύσεως παζνοίχς εινχι' το δέ δεύτερον, ειμαρμένης . ε'ι

δέ τα κατα νουν κα/ φύ<τ/ν προνοίας έστί' τ« δέ εττακολου-

•θουντα, της ειμαρμένης, α'νηρητα/ το έφ' ημΐν. αλλ/ ουχ'

ούτως ε%ε<· τα μεν "γαρ του νου, του τε πρακτ/κσυ και

του ·&εωρητ/κου, έφ' ημΐν έΐείγβη. οϋ πίντχ δέ τ» χχτα

ϊΤρόνοίαν, της φύσεως , ει και τχ της φυαεως κατα προνοιχν

■^ίνετχι . πολλά1 γαρ των κατα ποόνοιχν ουκ εστί φύσεως

χ , ως έπι του φονέως εδε<χ·θη. εστί γαρ /"*ρος προ

νοίας η φύσις, οΰκ αύτοπξόνοιχ . ούτοι μεν ονν τη φύσει

κα; τω νω την τίοόνοιχν έπηαάφουσι των κα-9· έκαστα ' οί

δ' άλλοι τω ·&εω μέλειν φχσι της των όντων διχμονης , ως-

τε μηδέν των "γενομένων έπιλεΐψχι, κχι τούτου μονού ττξο-

νοιχν ποιεΐσ%Μΐ ' τχ δέ καθ·' 'εαχστχ φερεβΦβ/ , ως έτυχε *

κα/ δ<« τούτο ττολλας /κέν α'δ/κ/ας, πολλας δέ αιαιφονίας,

κα/ συλλήβδην ειπείν, πχσχν κ«κ/αν έ'Μπολίτευεσθα» τοϊς?

αν-θρωττο/ς· και τούτων, ως έτυχε, τ/νας «εν δ/αφυγείν

την δ/κην, τ<ν«ς δε κ«< κολ«£έο-£«ί , ουτε των κατα τον

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. Ε Τ ΑΚΙΜΑΒΤ.

το μϊν τοΰ νο2] ςυοά ρηιηαιη ίηΐβ11βοίιι$ βΐ ηαΐυηιε βΛ,

ρΓονϊίΙρπΙϊαβ βΓΓβ. Οοη.

τα κατα νοϋν καί φύσα"] τχ κατα τον νοϋν και την φύσιν. Α. 2.

τα βοβΓΐ:. Μ. 2. Μοχ ανειοηται. 5ίο. Μ. 2.

τοΰ τε ττ^ακτικοϋ] τε αβεΓι. Α. 2. Μοχ ίίΙβΓη οΰ, απίβ

τα'ντα οιηίιπι ηο ρΓαβίβΓΟβ α ιηηπ. τεο. ίη ιη3Γ§. ηαίιβι:

ττα'ντα έέ κατα ττοο'νοιαν τα της (ρύσεως.

ιί και τα της φύσεως] δίο α ΓβΟΡΠΙ., θηίβα 3 ]οοο κα».

Α. 2. Απίο ροΙΊ Κββα 1)15 Λα'νοιαν, Ιοοο 7Γ£ο'νοιαν Ιιβ,-

1)βι Μ. 2.

κατα ττ^ο'νοιαν γ/νεται] Ιιίϊ ίη ιηηι·£. α ιηεη. Γβο. αά&Ιιη*:

ου μην ττχντχ τα κατα ττβο'νοιαν της φύσεως εστί. Α. 2.

Μοχ ϊιΐβιπ , ως ^ττί του φονίος. νβΐΐίΐ Γθάα'ίςϋι, άβ αιεάΐ.

βί/το» μεν ούν] αύτοί μεν ούν. Ό.ι. τποχ, βί σέ οϊ'λλοι. ΙςΙβιπ.

ΡαιιΙΙο ροΓι μελλε<ν, Ιοοο (χί'λε«ν. Α. 2. Τα κα^' έκαστα,

Ιοοο των κα&' έκαστα. Μ. 2.

μηοεν των γενομένων] ν ίη μηοέν λ πχάώ. Γβο. Α. 2. γποχ,

έττίλειψαι. Ό ι. Ηοο ναΐΐο ΓβάοΊάίϋ, ίηοα/αΓβ.

όιαφνγεΤν] ίιαφευ'γειν. Α. ϊ. Ό. ι. υίπιιη^ϋβ ρΓοΙιαιη,

ειΐί ιποχ ϋι ρΓα6ίβη$.
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βρθον λόγον, οΰτε των κατα νόμον Κχντως χποβχινόντων.

«ν-9-α δέ μητε νομός, |«ητε λόγος κρατεί, ττώς αν τ/ς φα/'η,

■9·«ον ε/να/ τβν έηιμελοΰμενον\ κχι γαρ συμβαίνει τους χρι

στούς ως επ-/ το πλείστον χΙικεΐσ$χι κα/' ταπ·ε/νουσ·&α/ και

μυρίοις κακοΓς περιβχλλεσ9χι ' τους δβ ίτονηρου'ς κα/' βίαιους

αυξεσ&χι δυναστεί» κα/' ττλαυτω κα/ «ρχαΓς κα/ τοΓς αλλο/ς «

τοΓς κατα τον βίον άγα£ο/ς. ^(χο/ δέ δοκουσ/ν ο/' ταύτα

λέγοντες ίΐΌλλα |«έν κα/ αλλα των κατα την ττρόνοιχν αγνοε/ν

·&εωρη.«άτων , μάλιστα δέ" της 'ψυχης το χ&χνχτον. ·&νη-

την γαρ «υτην ύπολαμβχνοντες είναι , τη ζω!} ταυ'τη τα κατα

τον άν-θρωττον ττερ/γράφουονν ' επειτχ διεστρχμμένχς εγουσι

τας περι των αγαθών κρίσεις . αοντχι γαρ , τους ττλουτον

περιβεβλημένους κα/' κομωντχς αζιωμχσι κα/ τοΓς αλλο/ς

ϊΙλ/κοΓς αγαΦοΓς ένχβρυνομένους εΰοχίμονχς είνχι κα/ μακά

ριους ' τα δέ της 'ψυΧ'35 οόγαθα 7ταρ' ου'δΐν τ/θεντα/ , ?τολλω

τω μέτριο των σωματικών κχι των έκτος υπερέχοντα.

κρείττονα γαρ τα των κρειττόνων ο&γα-θα. τοσουτω το/νυν

ΤΑΧ. Ι,ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝ1ΜΑΒΪ.

κατα νο'μον πάντως] πάντως βΒεΓϋ. ϋ. I. κατα νοτίων τινα

■πάντως. Μ. 2.

Ι'ν&α οέ — ξπΐ(.ιίλον(^ϊνον ] βΙϊΓαηΙ. Οοη.

και συμβχίνιι τους] 7«?ι ροίΐ κκ<3 3^οΙίί Α.». Ο. I. Οοη.

και συρραι'νε<ν τους. Μ. 2. Μοχ , και τοΤς λοιπαϊς τοΓς κα

τά τον βίον. Ό. I. βίον Γοίαιη ίηίβΠαιη Ιι&ίιβΙ 3. ιηαη.

ΓβΟ. Α. 2.

ίμοϊ δε έοκοΰσι] Οοηο ϊηοϊρίΐ Ιΐΐινί 8· οβρ· 5· ΟδυΓβί ηβΓ-

Γ31, ηϋθ(1 ροηβηίβε (Ιϊνϊηβιη ριονί<3θη[ίαηι ηοη βΠβ αά

Γιη£ΐι1ο$ Ηοππηβ$, ϊ";ηοΓ3ΐιιΪ3β 03)ϊε;ίηβ (Ιιιοΐϊ ίιηΐ, ιηαΐα.

ειίαιτι ΐ§αοΓ3ηΐε$, άΐϊ νο1ιαηΐ3ΐβ 1ιοη)πιϊΙ)ΐι$ §Γ*ήα &ο·

θΊ<1βΓβ.

*ζιωμχσι~\ άζιωμχτι. Α. 2. Μοχ νίΐίοΓβ ενκμβςυνομένους.

Ό. I. Οοηο ηοο ΓΡίΜίςΠΐ, άϊβεηίοί. \α]1α χομωντχς

άζιώμχσι νβηϊΐ, /ιιοαβϊύιΐ! βυβοίο! , ροΓΐ ενχβςυνομένους

νβΓΟ αιΜία'ίΐ ηΐϊοεί ηιβιηβι ιιιη , βί %Ιορία ΐηβ§η?5 Ααέιίοί.

τίΆετχι πολλω μέτξω] τίθενται, πολλω τω μέτξω. Α. 2. Ο. Ι.

τίθενται Ιιαοβι ε(Ϊ3πι Μ. 2.

κοϊ/ττονα γα'ρ τα] κοεϊττον γαρ τα. Ό. I.

τοσουτω το/νυν] ροΓι τοσουτω βίί αΚηυϊ(1 Γρβίίϊ, <3θίηό!β 8(1-

εΐίηιηι ς, ίςΐ εΐί, τοσούτως. Ο. ι. Μοχ ίτλουτω Ιάβιο. Ει

«*ν*ί· Α. 2.
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άξεται ττλοιίτου τβ κα/ υγείας κα/ των χλλων υ'-τερφερουσ/ν,

οσω 4<υχ>) σώματος, το/γαρτο/ και μόνα; κα/ σιίν το/ς «λ-

λο/ς α/ α'ρετα/ μααάφον ττο/ουσ/ τον ανθρωττον' μετοί μεν

των ά'λλων , κατά πλάτος , μόνα/ δε κα/ καθ' εαυτα'ς , κατα

ϊτερ/γραφάν. των γαρ όντων, τα μέν κατ» περ/γραφι-ν

171 νοείται , ώς δ/τη-χυ * τα δε , κατα πλάτος , ως σωρός . σωρού

μεν γαρ καν δύο μεδ/μνους αφελές, το λε/7τόμενον ,αενίΐ

σωρός* κα/ τϊ"ς κατα ττλατος δέ μακαριότατος άν αφελής

τα'τε του σώματος κα/ τα των έκτος αγαθ-α , καταλι'τΓ>)ς <Γέ

μόνας τας άρετα'ς , μένε/ κα/ ούτω το' μακάρ/ον " γα'ρ αρετή

κα/ κα·&' εαυτόν αυτάρκης εστ/' ττρο'ς εϋδα/μον/αν. ττας ουν

αγαθός μακαρ/ος, κα] ττας κακός αθλ/ος, κοόν πχντχ σνλ-

λ>5/8δ>·ν εχ>ι τα λεγόμενα της τύχης άγαθα'. βττερ α'γνο-

ουντες οί πολλοί , μόνους μακαρ/ους εινχι νομίζουσι τους ευ»

V Λ Κ. ΙΕΰΤ, ΕΤ ΑΝ1ΜΛΟΤ.

Τοιγα'ρτο'ι] Ταιηβίβ. νβΙΙ».

καθ' εαυτας κατα περιγραφέν.] Ηϊ$ βΗεΓιΙιΐΓ : των γ*ρ όντων,

τα* μεν κατα περιγραφέν νοείται κ. τ. λ. Α. 2. Μ. 2. Ο. I.

Οοη. ΥαΙΙ. βΐ Οχ. βχ Μ3. Ηβΐιβΐ βΐϊβιη Ε11β1)θ(ϋιι$.

Επ?ο ουίρβ ιγροι1ιβί3Θ βχοί^βΓβηΐ.

σωρο'ς · σωροϋ μεν] σορός* σωροί/, οιηϊίΓο μί'ν. Ό. I. («εν

βιίΗΐη &1)βΓ(. Λ. 2.

και της κατά ϊτλατος ό*έ μακαρ.] Οε Γβί'οίί ροΓί της. Α. 2.

δε, 3ηΙβ μακαρ. ϊηΓβΠυπι β ρηιηο. Ώ. I.

και τα" των έκτος] τχ αΐιβίΐ. ϋ. ι. Μοχ, καταλε/πι-ς. Α. 2.

Ό. ι.

μένει καϊ] και μένει και'. Α. 2. Μοχ, ό μακάριος, ]οοθ τί

μακάριον. Μ. 2. ΜαηεΙ βύααι Γιο ύβαύίηά'ιαβιη ία\>^Π5

Γβουηιΐιιηι ΓβϊρΓΒΐη αηίιτίΒ. νϊηιΐί βηπη. Οοηο. Μοχ,

·) γαρ «ρ*τ»ί κα^'· Α. 2. γαρ Ιοοο οέ Ηβοβΐ ειϊαιη ι.

είρϊηείβ, βι' ενίαιμονιαν, Ιοοο ττρο'ς. Μ. 2.

οταντα συλλέβδιρ»] πάντα ο'μον συλλ»)βδ>*ν. Α. 2. Όμοϋ συλ-

λ>)βο>)ν, ηυ»β ϊοΐβπι ηοΐΒπΙ , έκ παραλλήλου "υηοΐβ Γιιηί,

ταη Θγ3«ιπι31ΪοΪ ΙοςυϋηΙϋΓ. Ουιη ΙΓΪ3 £βηβΓ3 Βοηοηιιη

Ιϊηι, αηίππ, οοι·ροπ8 βΐ Γβπιηι θχΐβΓηβπιηι, Γ«·υ ίοΓία-

η3β , ηβη ΐηβρίβ νίάβΐυΓ Ιβοίϊο γης. 5βά ηβο τύχης βϋβ-

ιιυπι βΓΐ, οαιη οοηΐΓ3 β08 (ίϊΓρυίθί, ηιαϊ ίοπυηββ Ιιοπα

ηΐ3ε[ηΐ 3θΓιπη3πι. νί^β ρ. 171· ο'/οντα/ γαρ τοΕς ιτλοϋτον.

ΡΓββΙβΓβ» τα' λεγόμενα νϊηιΐίϋβηΐ βιίβπι τύχης· \*α1§ο

βηϊιη τύχης α'γαθοί λεγετα/, ηοη γζς·

κπερ α'γνοοϊντες] ο'περ α'γνοονντες. Α. 2. Ό. I. ΥβΗ.

 



ΠΕΡΙ ΦΤΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤ. 353

αωματοΖντάς τε και πλοντοΖντας . δ/ο μέμφονται την πςό-

νοιαν, την ού μόνον εκ των φαινομένων §ιοικοΖσαν τα καθ·*

ημάς, άλλα και κατ* την οίκείαν πςογνωσιν. ειδως γαρ

6 ·θεος> οτι τω νυν χριστώ κα« αγαθω σνμφέξιι πένεσ$αι,

κα/' οτ/ δ/αφ-θί/ρε/ τ>)ν γνωμην αύτοΖ πλούτος επε/ςελ-σων ,

«ν τί} ττεν/αι φυλάττε/ συ/χφερόντως αυτόν* ε/δως δε, ?τολ-

λα'κ/ς τον πλονσιον γαλεπώτεςον έσόμενον, §1 σπανίσειε

γβημχτων' {λτ^στείαις γαρ έπιχειοησειιν η μιαιφονίαις, η

τ/σ/ν άλλοις μείζοσι κακοΐς') έ£ τον πλοΖτον καρτΓοΰσ-σα/ .

οΰκουν πενία πολλάκις ημΐν ελνσιτέλησε , και τέκνα %χ\1>αι,

και φυγείν οίκέτας ' ττ/κροτερ« γαρ της απώλειας αυτών

Ιγενετο αν η σωτηξία' φαύλων μεν των τέανων, ληστών

δέ των ο/κετων "γενομένων, ήμεϊς μέν γαρ ου'δεν των έσο-

μένων εΐδότες, πξος τα παξόντχ δέ μόνον βλέποντες, ου'κ

ορθώς τα συμβαίνοντα κξίνομεν' τω δε -&εω και τα μέλ- 173

λοντα, ως τταρόντΛ εστίν, αλλχ ταΖτα μεν ττρος τβυς

ΤΑΚ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤΛΝΙΜΑΟΤ. ι

μαχχξίους ίΤναι νομίζουσι] μχχχξίους λεγουσιν ϊι'ναι. ϋ. χ.

μακαριστούς είναι, οιηίΓΓο νομίζονσι. Α. 2. ΜΟΧ ϊάεαΐ

οιιιίπη τε, 3η1β και'.

τα κα^' ^μας] το κα$' ^«ζ· Ό· Ι«

οτι τω νϋν χ£>)ο-τω] νΰν βββΛ. ϋ. I. 1.000 ο' θεο'ς, Ηβ1)βΙ ό

5εων πρώτος καϊ μέγιστος. Μ. 2.

πολλάκις τον πλοιίσιον] δϊο,Γβά βΧ ΟΟΓΓ. Γβο., 3Π163 , ΟΓβ-

οίο, πλοντον. Ό. ι.

επίχειςήσειεν] έπιχειοησειν, Α. 2. επιχειρήσει , Γβ<1 η εχ

ΟΟΓΓ. , 3ηΐ!>3 Ό. ι.

η τισιν άλλοις] η τοις άλλοις. Οχ.

ονκοϋν πενία πολλάκις >]'μΐν] ουκ οΰν καϊ νοσί"σαι ημίν πολλά

κις. Α. 2. οι/κ ούν και νοσζσαι πολλα'κις ήμϊν. Ο. ι. δβά

ηβο **ν/« αϊ) Ηοο Ιοοο θΙϊεπη βΛ , ίΐβ α,ιιβ Γηοάο <"ϊχίΐ.

Νΐβ ΓοΓΪρίαιη ίιιβΓΪΙ, οϋκοϋν και πένεσθαι και νοσζσαι.

ΑνβΓΟύαΓβ Γοίαιη Ιιαυεί Οοη. ΡααραΓίαι Γοΐυτη Η&ϋβΐ

ν*ιι.

μεν των τέκνων] των β1)βΛ. Α. 2. Μοχ, γενομένων. Ό. I.

Α. 2. Οοη)ίοΐ ροΓίϊι γενησομένων. Οοηο : ία ηο! ΐ//εαίι.

μόνον βλέποντες] μο'νχ βλέποντες. Ό. I.

Νβιηΐ/. Ζ



^ ΝΕΜΕΣΙΟΥ

κΛΤ«γ/νωσκοντ«ς ε'Ιζητχι, προς ους χχι το της 'Ϋςχφ^ζ αρ-

μίαειεν αν ειπείν" μη ό πηΚος βρεΓτω κεξχμεΐ κ*ι τα ί^ς.

5Γω« γαρ ου φευκτο'ς έστιν αν$ζωπος , οίντινομο&ετων τω

κ«/ «ντ/τταρακΕλευό^ίνος τοΓς τϊ;ς προνοίας ερ70/?»

ό ^5£· τχΐς ανθρωπ/να/ς νομ&εσίχις αντ/λέγε/ν τολ^/ων;

!Γ«ρ«λίπόντες οον τα το/αυτ« πλημμελημχτχ, ^2λλον 5έ

άσεβημχτχ , δείζωμεν , ως ου καλώς «υτοΓς απρονο^τα λε-

7«τα/ τβί κ«-9·' έκαστα, των καθόλου κα< γεν<κων πξονοιχς

τυγχχνόντων . τξεϊς γαρ τχύτχς αΐτίχς μονχς χν τις $χιη>

V Α Κ. Ι.ΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

καταγινώσκοντας] ροβ ηοο α ιηβη. Γβο. βχριιηοίηιπ , την

■πςόνοίχν. ϋ. ι. βΙ·Καα , τ^ς ττξονοίχς, αάά'ιΐο ίοΓΟίΓβ

ειι,ιιιι αδικ/αν. Νβιη καταγιναίσκοντας, πα(1β ροΰΐυηι,

ηιιοάαιηπιυςίο οΙιΓουηιιιι βΛ. Οοηο Γβάάίίΐϊΐ» βοί, ςΐ""

ρίΓϋβΓ/ζ /«πί. νβΐΐβ: οαυΜαίΟΓα. ΝβϋΙβΓ βτ§ο κατχ-

γινώσκοντας βχρΓβΠϊΐ. Εγ§ο ΓοΠαίΓβ ϊιίο βΐ'ιαά νοοΒ,οα-

Ιυιη 8ΐε(.

μη ο πηλός"] Ι,οοο μη βΛ |"ενειν, βΐ ίη ιη3Γ£. μη οΰν γε. Μ. 2.

Ε£ί7 τω κεξ>αμεϊ κα* τά ε'ξζς] ε'^εΐ Γοίαιτι. Α. ϊ. ΙΓϊΟΓϋΠ) 1ο-

οο ροΓι ε'^εΐ α ιιι 3 π. Γβο. εχραηοο. Ιιαβο : τω πλοίσχντι,

τ/ με έ'πλασας οίίτως. ϋ. ι. ^α^ τπκ βο βαχί/ίί, αάάΐΐ

Οοη. Νβ Ιιιΐηιη Ιοαυαίατ β(1νβΓΓυ$ ρΐαηβααβ οοηίβηιίιΐ.

νβΐι.

ττώς γοίρ οιί φευκτο'ς] φευχτος ,/,ιςίεηάΐίί. ΓοΠαίΓβ , ψεκτός,

ΓΐρΓεΗεηάαηάιΐ!. Οοηο: (1εΓείϊ3ηςΙϋ8. ναΐΐ. ανβΓΓίπάϋί.

*ντιπχ.ξχχελ(υόμενοϊ — ε^γοις] α'ντιτΓα^ακελει/εσθαί ρΓοβαητ.

εΐΐ νοοβοιιΐυιη, ηοΐαΐα,υβ οοη[Γ3ΓΪ2 )α1ιβΓβ, οοηΐΓβ Ιιογ-

*βτΐ. Ηβϋβΐ Τηυογά. VI, 13. Χοπορίι. ρ. 82. 8 5· Αι>

ΐαιηβπ ιηϊηυ$ 3ρΐβ νϊείεΐατ Η. 1. ]ιιη§ϊ έ'ξίγοις. ΑΙιβπιΐΓϋΐη

θγ§ο αΊιΙπιιιη νια'βΙιΐΓ. Οοηροϊο εΠ![θ ΕΐαΙ θεσμοΐς, νόμοις,

οξοις, απί «ντηταςχταττόμένος, νβΐ Γιηιίΐβ ο,ηίεΐ. Οοηο:

}·ίηίίβπ5. νβΐΐβ: ϊη ρΓονϊ«1βπΐΪ3β ορβΓ» ϊπνεοΐϋϊ.

ττα^αλειποντες ] δϊο ει I). ι. ■π«.ςχ\ΐίποντΐς. Οχ. π«.ξ*)-ι·

■πάντες. Α. 2. Οοηο ηϊο ϊηοϊρΐΐ Ιϊοπ 8· ο»ρ· 6. ϋιιοϊϊ

ΑΓίΓίοιβΙεπι &ά πιβ^ηα ίηοοηνβηίβηΐιβ, ΰ ιίβηί ρΓονϋβ-

τει £η£ΐ)Ηβ ήοιηϊηϊΙ?υ8 3αι ΓβΙ>υ$.

ού καλόν χύτοϊς χηςανάητχ λέγειν] ού καλώς αιίτοϊς άίτςονόγτβί

λέγεται. Α. 2. ϋ. ι. Οχ. Οοη. δβίΐ ναΐΐβ : υΐ εϊκ πιϊηϊ-

ιηβ τεοιβ νί/αιη φ% ϊπιρΓονίΓα Ου καλώς ηβΐιβΐ

βΐ!3Π1 Μ. 2.

^ γ«'? α'γνΟϊΤν] ή' γχζ α'γνΟίΤ. Α. 2.
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του μη γί»ΐ<Τ&χι παονοιχν των αχ-Β-' έκαστα * η γχφ αγνοεί»

τον -9-εον, οτι καλόν κα/ τούτων έττιμελεϊσ&αι , ή βού-

λεσθα/, ^ |Κ>} 5υ'νασ·&α/. αλλ' άγνοια μεν κα/' χμχ%ίχ πχν-

τάιτααιν α'λλοτρ/ω'τατον της μακάριας ουσίας, χύτο γαρ

γνωσίς εστι και σοφ/α κα/ επιστήμη . ποίς 5 «ν κα/' λά·9ο/

τον ·&ίβν, ά ^οε «ν·&ρωϊτος εϋ φρονων αγνοησειεν , ώ?, τάν

κατα μέρος ττα'ντων διαφ&ειρομένων , κα/' τα καθόλου

3/αφ-&αο>;σετα; ; εκ γα'ρ των κατα |Μίρος πάντων τα καθ

όλου συνίσταται . έζισχζει γοΖν τα ε/'ο^ ττασ/ν όμοΰ τοΓς

κατα μέρος , κα/ αντιστρέφει , κα/ συνσ/αφθί/ρετα/ κα/

συνδίασω^Έτα/ . ουδέν δέ κωλύε/, ίταντα τα χτομχ άπο-

λε'σθα/, μη§ε μιας άνωθεν κηδεμονίας τυγχάνοντχ. τού

των οίιν άπολλυμένων , κα! τα καθόλου §ιχψ&χοησετχι. ει

$έ τούτον προνοεΐν μόνου φησουσιν αυτόν, του μη πάντα ι?4

τα καταχ μέρος άπολέσ-Β-χι , ίνα σώζητχι τα είδη, λανθά

νουσα εαυτούς λέγοντες, είναί τ/να κα/' των καθ' έκαστα

ΤΑΚ. ΙΕεΤ. ΕΤ. ΑΝ1ΜΑΒΤ.

»} (.(^ (3αΰλεσθαι η μη <$υ'ν«ο-θαι] η μη δΰνασΆαι, η μη βοΰλίσθαι.

Α. 1. Ό. I. Μοχ, αγνοιαν μεν και αμαΆι'χν. Ο. ι.

χύϊο γκς ηνΖσις~\ Ιπ Οοάϋεε ϋ· ι. ει Α. 2. εΓ[ ΓυΙ) αϋτο βΐ

γνώσις ίεπιϊοΪΓονιΙιΐί , υΐ ϊΐβ ιιίΓυιηηιιβ νοεαίίαίαπι ]ΐιη-

I $»3ϊπι\ Οοηο: ΡεΓ Γε εηϊιτι οορηϊιϊο.

77ως «νθξωττος κ. τ. λ.] ττως ί' αν και λκ'θοι τον θίόν, α

μηδ1 ανθξωπον ίδιο.") ϊϋ φθόνων. Α. 2. ττως έ' άν και λα'θ>]

τον θϊον, α μ!]0? άνθρωπος ίϋ φξίονων. ϋ. I. δϊο, οπιίΠο

και, Οοπο. 5εά ΥβΙΙη: (^ιιΐδηαιη Ιιοπιο δάεο Γεπιπι

1«Π3Π18 είτ.

διαφθει^μενων κ. τ. λ.] φ%ειςομίνων και το καθο'λου. Τ), χ.

πάντων τα καθόλου] πάντα, τα καθ1 ο , Γεά! ίη «13Γ§. καθόλου.

Μ. 2.

πασιν ο'μο/ως τοίς] πασιν ομοΐ/ τοΤς. ι. Α. 2. ΒίιηιιΙ. \α\·

13. Νευη-πιτι ηοηιηπ ΙΐΗύεΐ Οοηο.

συνίιαφθί/ξΕταί και συνέιαο·.] ο·υνέ(αφθαζ»(σετα( και συνέιασω-

ζΐτχι. Ό. I. συνέιαφθ. καϊ οΰ διασώζεται. Μ. 2.

(^ο'νον φ^'σουσι αΰτων] (.ιο'νου φήσοναιν αντιίν. Α. 2. ϋ. I. αυ

τόν η^οεί ειίβηι Μ. 2.

τα κατα μίξος] τα βΙιεΛ. Α. 2. Μοχ ϊ<3βηι «νο'λλΕΟ-θαι.

λανθάνουσας] λανθα'νουσιν. Μ. 2. Α. 2. ϋ. 1. Οχ. Αΐηοε

Ϊ13 ν^^3ε^ν1^ ειίαιτι Ιβ§ϊΓΓβ ΕΙΙβΙιοάΐϋϊ, ςιιί ΙΐΒοβτ, ηοη~9ί·

άβαί. Οοηο: Ιαιει βο5. ΥίΙΙβ: Γβ ΐρΓι Ιαιβηί. ·~·' '
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ΊΤςόνοιχν. τούτων γαρ ττρονοων, *5? ούτοι λβ'γουον, 5/λ-

(ρυΧχ'ττει τχ είδη και τα γίν») . ' αλλ" αλλο/ φασιν , ι£ς

ουκ άγνοιι μεν, οϋ βούλεται 5ί πφανοιΐν. άλλα. το μη

βούλ*σ$χι , δ/α διίο γίνεται προφάσεις , >) δ/α ςαάίψία» ,

I) δ/α το απρεπές, χα} τις αν μη μαινόμενος όχ&νμίας

αϊτίαν έπχ'νοι -θίω; τταλ/ν γαρ 5ΰο του'των ξχ&υμίχ

τίκτεται, ή&ονης χα/ δί/λ/'ας. ή γαρ ιίφ' >;δον>5ς τ/νος

πεξίελκόμενοι ξα9υμοΰμεν , ή δ/α φόβον χφιστάμε&χ. βιίδ-

έτερον δί τούτων &εμιτον ίιανοη^ναι πεοί §εοΰ . ει 8έ

ξα&νμίαν μεν έπαγειν τταρα/το/ντο , λίγο/εν δέ, μι} π·ρέ7Γε*ν

·&«&»· χνχζιον γαρ ί/να/ τ^ς τοιαύτης μακαριότατος , τοις

βνΤΐλβο** και μΜξοΐς συγκαταβαίνει», κχι οιονεί συμβεβη-

λουσθα/ τα/ς υλ/καΓί τ« και ποοαίξετικαΐς άτοπιχις , κα<

δ/α τούτο ^ βούλεσ$αι , α'γνοουσ/, διίο «-α'θ-η τα %6/ρ/οτ«

τω ·&βω πεοιχπτοντες , ύπεξΰψίχν και μολχισμόν. η γαρ

χ*. . .

ΤΑΚ, ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

τα γ!ν>) και τα Ε<ί>) κ. τ. λ.] τα ιϊέ») κα« τά γΙν>). α'λλα φασίν,

οτι ουκ. Α. 2. Οοη. νβΠ. τα είδη και τα γίνη. άλλ' άλλο/

φασΙν , ως. Ο. I.

β<5 βοΰλϊτα» <5?] δϊο ίη ΓαΓιπ-α βχ οοΓΓβοΐ. Γβο., βηΐεα, οΓβ-

<1ο, βουλίΐίίται. ϋ. I.

«ν μαινο'^Γνος] αν μ>) μαινόμενος. Ό. I. Α. 2. Οοη. δβ<1

[εά φΐϊίηβαι, ςυββΓο, Ιβιη αιηβη$, αχ. Μοχ,

ίπαγάγο». ϋ. ι. Α. 2. έπαγϊί. Μ. 2.

ξαθυμοΟμιν ] ςχΒυμωμιν. Ό. ι.

βιίδίτϊοον έί] ουέί ϊ'τίξον έί. Α. 2.

« έε ςχΒνμίοίν κ. τ. λ.] ϊ< ξχ^νμίχν μεν Ιπκγειν πχξχϊτοίντο

(δίο. Ει Ά οογγ. Γβο. ■πχξέψοιντο') λέγειν (5β(1 Γνΐΐαίιαβ

ην ϊηίοΐΊρΙιιΐΜ 3. Γβο. *·) μή. Α. 2. ι< £ε ςχΆυμίχν μεν

έτα'γειν τταξαιτοϊντο 3 λίγοίίν (Γοο! ν ριιηοΐϊϊ ηοΐαΐυιη.) £έ

μη πςέπειν. Ό. I.

χνχζιον γαο είναι] γα§ α τώάώ. Γβο. Α. 2. Μοχ, της τοσχύ-

τ^ς (Λακκ^ιοτ^τος. δβύ α. Γβουηίυπι ϊη μακαξίο'τ. ΓιιρΓ»

ΓοΗρίααι. Ό. ι. τοσχϋτης ηοη «ϋίρΐίοβί.

μικξοϊς <7υγκαταβα/νΕΐν] βχ οογγβοΙ. Γβο. , 3η(β3 μακροΐς. Α.ί.

βϊβ>)λοί/σ9'αι ] συ/*βεβ))λο2σ5κι. ϋ. ι. Α. 2. ϋοηΙβιηϊηίΓΪ.

Οοη. Μοχ Ίάβαι ■πςοχιςετιχ.χϊς χτοπίχις Γβάοΐίΐ, εΐεεία

ίηάϊβηίι. Εγ^ο χτίξαχιξίτοις.

<ΤΓξΐα'·7ττοντϊς] ίΓξοςα'πτοντΓς. Ό. χ, Α. 2. ϋΐΓϋΐη^υο «Πΐα
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5/' ύπεροφίαν 6 δημιουργός ύπερορόΐ της άρχης και διοικήσεως

των κατα μέρος, οπερ ατοττωτατον ειπείν, η τον μοκυσμον

έκκλίνων, ώς αυτοί φασιν. εί δε, των ήλιακων αχτίνων,

(ρύση εχουσων ελκειν παν ύγρόν, οΰ φασι καταμολύνεσ&αι

τον ηλιον, ούδε τάς ακτίνας χϋτου, οταν τοις βορβόροις

έλλάμπωσιν , άλλα μένειν άγναντους και κχρ&χράς , πως

τον -9-ίον ηγούνται συμβεβη\ουσ%αι τοις τηδε πρχττομένοις ; 175

ουκ εστίν ανθρώπων , φύσιν εΐδότων ·&ίθϋ, ταύτα τα δόγμα

τα . οίνέπαφον γχρ και άδιάφ$ορον και άμίαντον και πάσης

οίλλοιωσεως χοεΐττον το &εΐον κχ$έστηκεν . ο γαρ μολυσμος

και πάντα τα τοιαύτα τροπής εστίν έργα. πως δέ ουκ

άτοπώτατον τεχν'ιτην μεν οίαςδηποτε τέχνης, και μά

λιστα ίατοον, έπιμελούμενον των κα-Βόλου, μηδέν των κατά

μέρος, μηδέ το σμικρότατον εα,ν χτέχναστον και χνεπιμέ-

λητον , ε'ιδοτχ, ώς εις το παν συντελεί το μέρος, τον δέ

δημιουργον ·θεον και των τεχνιτών άποφαίνειν χμα$έστερον,

άλλ' αρα βούλεται μεν , ου δύναται δέ . και πως ουκ χντι-

κρυς άπεμφαϊνον, άσ&ενη λέγειν τον $εον και αδύνατον ειι

V Α Κ. ΙΕϋΤ, ΕΤ Α Ν I Μ Α Β V.

η Ύ«ς δΐ ΰπίςοψίχν ] ίί, Ιοοο η. Α. ί.

κα» διοικήσεως κ. τ. λ.] ροΓΐ και ΓαΓιΐΓ3 (Ιβίβΐυιτι της, βΐ το,

Ιοοο των. ϋ. ι. Μοχ, ως και χυτοί φασιν. Ιάβηι.

ίταν τά ΰγ^όν} το 30βΓΐ. Ό. I. Α. 2. Μοχ, τα; α'κτ/νας χυ·

τας, οταν. Α. 2. Μ. 2. Νβ ηυϊάβιη ι·3θΊθ5 ϊρΓοκ. ν»11.

συμβεβηλοϋσ$χι~^ βεβηλοϋσϋχι. ϋ. χ. Μοχ, τ^3 ϊη τ^οε,

α ιηβη. Γβο. Α. 2. Μοχ τα3 βηΐβ §ό'/μχτχ , αϋβΓι. Μ. 2.

αοια'φ^ο^ον] α'σιαφοοον. Α. 2.

β έί μολυσμός κ. τ. λ.] β -γχξ μολυσμός. Μ. 2. Α. 2. ό γαρ

{χολί/σ-μος χχΐ τα τοιχϋτχ. Ο. ι. Γχς Ηβοβί βΙΪ3ηα Οοηο,

Γβ(1 άλλα , ]οοο πάντα. Γχρ βΐ πάντα βχρΓβΩϊΐ ν»1ΐ3.

Μοχ, τεχνίτην μεν οιαςδήποτε. Ό. I. Α. 2. ν&11.

μηδέν των κατοί μέ^ος] ρ>)σέ3 Ιοοο μηδέν. Α. 2. ρ.!]£εν των

κα9·' ε'καστα ί} κατά1 με^ος. Μ. 2.

ιίέο'τα ως] α}) Ηοο Ιοοο 3(1 Εηβιη ρ3§ΐη36 177· ε<ϋί· Αηϋ.

τοοβίϊΐιΐβ διάφοξόν τε και Ιβ^υηΙιΐΓ 3 ιηαη. ΓΒΟ. ϊη «13Γ§.

Α. ϊ.

εντέλει μεξίος] συντελεί το με^ος. ϋ. I. Α. 2. Μοχ α'(χα·

3εστεξον3 Ιοοο χμχ^έστχτον. Α. 2. Ο. I. Οοη. ΙτηρρΓΪ-

Λ'βί. νβΐΐ. Ρ»υ11ο ροΓί, α'πεμίραΓνον, ]οοο α'περφα/νον.

Ό. I. απε^φοςίνων ασ^ενΐ} λέγων τον θεο'ν. Μ. 2.
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ττο/εΓν; άλλως Τε κατ» δύο τρόπους φχίη τις χν τον -9-εον

μγ\ δΰνασθα/ ποονοεϊν των ατόμων, ή τφ αυτόν μη ττεφυ-

κένα/ , ί τω τα κατχ μίξος χνεπίδεκτχ πςονοιχς εινχι . αλλ

οτι μεν αυτός ττε'φυκε προνοεί"!», κα/ αυτο/ συνομολογουσ;,

δ/' ων φασ/ν χύτον των καθόλου ποονοεϊν ' άλλως τε , τα

μέν καταδεεστερα φθανε/ν ε/ς τλ υττερκε/ίκεν* ουχ ο/ατϊ

εστ/' των δέ κρε/ττόνων >5 δυναμ/ς αχρ/ κα/ των τελευ

ταίων κχϊ των αναίσθητων σώζουσα κα.τε/σ/. πάντα

ηοτητχι του θε/Όυ θελήματος, κχϊ εντεύθεν άρυετα/ τ>;ν

δ/αμον>;ν κα/ αωτ·/ιο!χν . Ότι δε κα/ >; των ατόμων κα» ττε-

ττλ^θυσμένων ύπόστχσις ποονοίχς έστι δεκτ/κη , δηλον εκ των

ζωών, των αρχαΓς τισι κα/ η^εμονιαις διοικούμενων , ων πολ

λά μεν ειδη . κα/ γ«ρ μ.ίλισσχι κα/ μυρμ>;κες κα/ τα ττλε/στα

των συναγελαζΌωίνων υπό τ/σ/ν ί^εμοσι τετχκτχι, ο/ς ακο-

λουθεΓ πει$όμενζ. μάλιστα, δ' αν τ/ς τοϊίτο κατανοησειεν

β/ς τ)}ν των ανθρώπων πολιτείχν έμβλέφχς. φαι'νετα/ 7*Ρ

τας των νομοθετών κα/' τας των χοχόντων επιδεχόμενη

διοικήσεις κα/' έπιμελείχς' ή δε τούτων δεκτική, πως αν

V Α Κ. ί Ε Ο Τ. ΕΤ ΑΝΙΜΑϋν.

φα») ης «ν] φαιή «ν τις. Α. 2. Μοχ, τον οΐτόμων. $Ίο.

* Ό· V

ή τω αντον — >] τω τά1 κατα ] ^ το αϋτον — >) το κατα μεξος.

Α 2. η τω αυτόν — η τω κατα'. ϋ. ι. >) το1 αΰτο — καϊ

τον κατά. Μ. 2. ηιοχ, «ίνα» προνοίας. Ο. ι.

οτί μεν αιιτος I οτι αι/τος μεν. ι.

«ξέεται] αξςυετχι. Α. 2. ϋ. I. Οχ. ΡβυΙΙοροΓί, ;;γίμον/ας.

Ό. ι.

διοικοι/μένων, ων συναγελασμένων] διοιχουμίνϋίυ · ών -πολλά

μεν ϊί'ό)). και γαρ μ.ίλισσχι κχϊ μύξμηχΐς καϊ τα* πλείστα

των συναγελασμένων. Α. 2. Ό. I. Οοη. Υβΐΐ. 8ίο είΪ3ΐη

εχ Λί5. Γβςΐ οππΠΌ μίν. Οχ. $βι·ν3ΐ3 Ιροΐίοηβ νυ1«3ΐα

]θ£εης1υπι βίϊβΐ, α συναγελαζομενχ βϊ ροΓΕ πλείστων α,ά-

άεηάααα , εστίν ίίεϊν. νειίϊοηείίΐ ΕΙΙβοοοϋϊ , (^αββ ε,αη-

ςίβιιι Γβηίβηΐϊβιη 1ΐ3 Ιιοϊ , η. 1. ιηιίΕπτε ηοΐυϊ.

ως επί των μελισσών κα» μυξμηχων και άλλων πλε/ιττων] Ηαβο

ροΓί πειθο'μενα βΙιΓυηι. Α. 2. Ό. I. Οχ. Οοη. ν»]!.

?Ι«|3λεψας. ^ιαι'νεταί|] α'νεμ(3λέψας. φχίνήτκι. 5ϊο. Μ. 2. Οοη-

γϊιιιιο: γάρ και τ«ς των νομοθετών. Ιςίβιη.

^' τοΰτων έεκτίκ)]] ε/, ]οοο Α. 2. Οοη. ναΐΐ. υΐηιιη-

ςοβ ΧβΓΓΪ ροιείι.
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ίΐη της του δημιουργού πςονοίχς ανεπίδεκτος ; τεχμηριον δί

οΰ μιαςον του κα/ τα καθ' έκαστα προνοίας τυγχανε/ν, το

ψυσ/κω; ί^κατίσττα'ρθ·*/ τοΓς άν^ξωποις τ>;ν γνώσιν αυτϊ;ς.

ύπ ανάγκης γαρ ο-υσχεθε'ντες , ίΰθυ'ς επν το -9-εΓον κα< τ«ς

«υχας καταφευ'γομεν , ω; αν τ^ς φύσεως αγούσης "'μα; ά&ι-

ίάκτως επί τ>;ν του -&εου βοη$ειαν . ου'κ αν δέ ^μας αδ'-

ία'κτω; ήγεν ^ φύσις έπϊ το μ»; φΰσ/ν εχον γίνεσ&αι. και

7«ρ εν ταΓς εξαίφνης ταςαχαϊς κχϊ φόβοις χπξοχιοετως >

ϊΓρι'ν τ/ κα* σκεψασθα/ , τον θ-εο'ν επιβοωμε%χ, . τταν δέ το

οτωουν φιισ/κωί έπόμενον , ίσγρξάν εχε« τ>;ν α'πόδεφν , ουδέ

μ/αν άντΑογ/αν εττιδεχόμενον . πόθεν ούν προήχθησαν έπ/

τούτον τον λογον ο< ταύτα δοξάζοντες ; πρώτον μεν , τω

νομίζιΐν συνδ/αλυ'εσθα/ τω σώματι την ψυχην ■ δεύτερον δέ ,

τω μ>? δυ'νασθα/ τον λογον ε'^ευρεΓν της κατα μέξος πξονοίχς.

αλλ' οτ< μεν οΰκ εστ/ν ή \£υ%>) θνητ»), οΰδέ μέχρ< του βίο»

V Α Κ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΙίν.

τεκμηςιον έέ] Οοηο ϊηοΐρϊΐ ΙϊΒγΪ 8· εβρ· 7· ΟίΐβηιΚί, <3ΐνϊ-

ηαβ ρΓθνί(1βπιΪ3β αο^ηίιΐοηβιτι ηοΙ>ϊ$ ηβΐιίΓαΙίΐβΓ ϊηΓβΓ-

Ι3«ι εΓΓε, βρβΓΪίςυε 03ΐιΓα$, οιιγ ϊη Ιιυηο ετΓΟΓειη ρτο-

Ιαρίΐ ίΐηί, ηοη οι·ε(1εηΐ8$ νϊεΙεΠοεί αηϊιηβε ϊιηηιοιοΗ-

ιαΐειη , νβΐ Γαιίοηειη ει οαιιΓαιη ρΓονϊάεηιϊίβ ρετΓοαίαΓΪ

ιιβηιιεοηιεί.

οιί (.ιικξον^ οιϊ σμι-Λξόν. Υ), χ,

καταφεύγουν] χατκφύγομεν. Οχ.

την τβϋ θεο2 βοη'^εικν] την χπο $εοϋ βοη&ειχν. ϋ. ι. την α~ά

τούτων. Α. 2. 3(1 εοηιιη βυχϊΐίιιιη. νβΐΐ. ΡβΓ Γε ϊηίεΙΚ-

^'ιΐιπ-, ηυ(3υιη βΐ)3πι ^εηϊιϊνυιη 3εο2 εχρίίοβικίπιη βίΓβ

ρεΓ οίπο , Γεα πάρα. Ρΐβοει βυίειη Ιεοΐϊο α'πο τούτων, ιαϊ

βϊ 3(1 θείον εΐ αά εύχχ\ τεΙεταΐηΓ.

ίέ ήμχς α.διδάκ.τω<; χ. τ. λ.] έέ οίδώάχτως η-γεν ήμχζ ή φύσις.

Ό. ι. Μοχ, ϊίΐεπι γίγνεσθαι,
τταν τι ό τω ούν] ποίν τον ώ'τω ούν. Α. 2. 7Γιχν 5ε το4 ώτίΛ-

ονν. 5ρΪΓΪΐιΐ8 ίη ω α πιβη. γοο. , αηΐεα ω. Ό. χ. ο'τωονν

Γβιϊί ποίαιη εΓι, Ιοοο ωτινιονν.

χ*1 ουδέ μίχν κντιλογ.] οΰδεμ/αν α'ντιλβγ. Α. 2. ϋ. ι. Οοη.

δεά νβΐΐβ : Ει ηε υΐΐαηι ^αϊςίεπι ΓυΓοΐρϊΐ; οοηΐΓΒΐΙϊεΐϊο-

Ι18ΓΠ. Εγ§ο και — επιδέχετχι.

τοΰτον τον λο'γον] τοιούτον το'ν λόγον. Μ. 2.

τω νομίζίΐν — τω μη έννασ5αι] το νομίζειν — Το μη έν'νκί?θαι.

Ο. I. Μοχ ίάειη, ιστχται, Ιοεο "«γτκτκ/.
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τούτου τ* κατ» τον αν&οωπον 'ίβτχΤΜ, αΐτβ πας» τοις

177 σοφωτχτοις των Ελλήνων μετενσωμχ,τώβεις δηλοΖσι , κ«/ οί

λεγόμενοι τόποι τοις ψυχαΓς «ττοκϊκλ^ρωο'θα/ προς τον έκα

στης βι'ον, και χι τιμως'ιχι των -ψυχών, χς τιμωρούνται

*χ&' έχυτχς. ταύτα γαρ, ίί αχι διαπίπτει χχτχ τι έτε

ρον, αλλά το την ψυχήν ε'ινχι μετχ την ζωην τχύτην και

δικά; ύπέχειν των πλημμελημάτων συνομολογεί, εΐ δέ

άκχτχληπτος ήμΐν εστίν της των κατά μέξος προνοίας ο

λόγος , ωςπεξ οΖν αχι έστι , κατά τό ' ως ανεξερεύνητα τχ

χαίμχτχ σου ·λχι ανεξιχνίαστοι χ! οδοί σου ' χλλ' οΰ διχ

τούτο δ«Γ λέγειν, ώς ουκ 'εστι πρόνοια, ουδέ γαρ ίτίΐδη

το μέτρον της §χλχσσης άγνοουμεν, και τον άρι&μόν της

•φάμμου , φχίη τις 'άν μήτε θάλασσαν , μήτε ψχμμον είναι,

οΰτω γαρ ε'ίποιεν χν μητε αν$-ρωπον, μητε αλλά τι ζωον

εϊνχι, επειδή τον άρι&μόν των τε άν&ρωπων, κα» των άλ

λων ζωών άγνοουσι. τα γάρ χτομχ, άπειρα ήμιν' τχ> δέ

απειρχ , αχι άγνωστα ήμΐν . και τχ μεν καθόλου λόγω πολ

λάκις γίνετχι περιληπτά, τχ δέ κατά μέρος «δυνατόν.

ούσης δέ κα-9·' εκχστον αν&ρωπον διττής διχφορχς , της τβ

προς ετεξον χν&αωπον, και της προς εαυτόν ' πολλή γαρ

ΤΑΚ. ΙΪΟΤ. ΚΤ ΑΝΙΜΑΒΤ.

μετίνσίΛμχτώσεΐζ^ ππ§Γ3«οηβ$ βηϊπιοπιιΐ) ΐπ βΐϊβ οοτροτβ,

ηυ3$ ΡΙβΙο εΐοαιιϊΐ:, Γ|ΐΐ30(]πβ ΙϊιρθίΤιίιββ ίαοϊιιηί 3η'πηο$.

νΐ<1β ΡϊΓοΗβΓυπι αά Ρΐβίοηϊκ Ρ1ΐ3β<1οηθΐη §. 15. ηοι» ι.

, Ρ88· 29?·

ιίποχεχ,ληξωσΆχι'] Ιιοο τηαΐίιτι ροπβΓβ αηΐβ λεγόμενοι. Όβ

Κ\5 Ιοοϊί 3ο άβ ροβηϊβροΓι πιΟΓίβιη νϊ(1β ΑβίΌΙιϊηβιιι 5ο-

ογ3ϊ. Ό\ζΙο%. III. οϊγο3 Ηηβιη.

Τ*ϋτκ δε είχα» σ<α·7τ/·7Γτει ] ΕΐΓι βπίβπι Ηβεο άοξτηαΐΆ ειΐίο

3Γ§ιιιηβηΐο ϋίΐαββηΐυι· , 1ι. β. οοπνβΙΙβπΙυΓ , 3Γ§α«ιη£ιΐΓ.

εστίν ημ'ιν της των] ήμΐν εστί τ?^ των. Α. 2. Ό. I.

κλλ' ου έίοΐ τοϊίτο] αλλα έ»α τοϊτο. Α. 2.

γης ψοίμμου] των ψοίμμων. Μ. 2. Ιάβιη μοχ, ε'Ιποΐμεν,

]οι:ο ε'ίποιεν.

μήτε άλλο τι $ωον] τ» ΗΪιβΓί. Α, 2.

τα οε άπειοα ήμΐν, άγνωστα ήμΐν] τχ οί χττειςχ χχΐ άγνωστα

ημΐν. Ο. I. Ιΐ3 ΓβΓβ ρ. 178- *' δ? αττηςος, χχΐ άγνωστος

ήμΐν, Μοχ οιιΐίπβ ίηνβΓίο, λο'γω πολλάκις. Ο, χ, Α. 2.
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χχι η κοος έχυτον εχχατου κ*&' έχάστην ημεςχν £νχλλχ·νη

χχι ίιχφοαχ εντε τοις βίοις χχι τοις έπιτη8εύμχσι αχ] χοείχις

χχι επι&υμίχις χχι τοις έπιαυμβχίνουαιν ' «γχι'στροφον γαρ

τούτο το ζωον, τχΐς χοείχις χχι τοις χχιοοΐς οξέως αυμμε-

τχβχϊΧίμενον ' χναηχη χχι τ/)ν άρμόφνσαν ίκάστω πςονοιχν

ίιχφορόν τε χχι ποιχίλην χχι πολυσχιΟη χχι σύνδοομον τη 17$

των πεπλη&υσμένων χχχτχλη-ψίχ, συνεχτείνεσ&χι , ίίγε 5«Γ

ποόςφοςον έχχατω χχ&' εχχστον πξχ^μχ χχι ΰϊχίίχν ύττχζ-

χεη χΰτην' χπείξος οβ των χχτχ μέςος η διχφοςχ, χπει-

ξθς χςχ χχι της χομοζούαης αύτοΐς πξονοίχς ό λόγος " ει 5ί

απειοος , χχι «γνωστός ημΐν. ου 4βΓ τοίνυν την ο'ιχείχν

αγνοιχν χνχ'ιςεσιν ποιεΐσ&χι της των Όντων χη$εμονίχς. χ

γαρ σι» νομίζεις μη χχλως, τχΰτχ χχτχ λό>βν μεν τω δη

μιουργώ γίνεται * σι» 5έ χγνοων τχς αιτίας , ου χχτχ λόγοι»

νΑΚ. Ι,ΙΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΟν.

»5 -πςάς Εαυτόν εκάστου] ι| βηβΓί. Α. ϊ.

α'γχ/οτξοφον] ιηυ^βϋβ. Ιΐα Αβίίαη. Υαττ. ΗϊΓΐ. V, 13.

α'γχ»στροφός μετχβολη,

«ςμόζουσχν εχχστω πςόνοιχν'] εκάστου } Ιοοο έκα'στω. Ο. |.

ιηοχ, α 7Γο/κ<λ))ν και πι ι- Γα 8 ϊηοβρ'ιΐ ιηαηυβ ρηαΐ3 ίη

Ιβχίο. Α. ι.

ττολυσχϊέζ] δίο, ΟΓβςΙο, αηίβα; ηιιηο βχ οοπβοΐ. ττολυ-

σχώη. Ό. ι. ΜυΐιϊΓαπαιη ΓοίΓΓβηι. ναΐΐ.

των 7Γϊττλ>)9ϋσμ6νων ] ΕοΓυπι , ο,ιιββ ίη ίβτηροΓβ 3θοϊ<1ιιηΐ.

Οοηο. Ιάίτη ιηοχ συνεκτε/νεσθα/ τβάά'ιάΊΐ, αάβ//ε.

ο-υνεκτε/νεσθαι χ., τ. λ.] συνεκτε/νεσ^αι ( βχ οοιτβοΐ. » 3ΠΙΘ3.

σΰνεσ$α» ) ίΐγϊ έε< ττξόζφορον έκαστω καθ£καστον 7Γξαγμ*.

Α. 2. Εΐϊβιη , ίίγ* έι) ττρο'ςφορον έκαστω κα^' εκαστον.

Ώ. ι. Ι-οςο 5ϊ"3 Ηβΐ^βι γ« δι}. Μ. 2.

βίπειςος αίμα. — αυτού -προνο/ας] άπειροι; αρα — αυτό"; ττξθ·

νο/ας. Α. 2. Ό. ι. Οοη. νβΠ. αυτοί; ηβίοεί βιΪΒΐη Οχ.

βΐ Μ. 2. δε<1 Ηίο οοηΐϊηιιο εχΐιίΐιει α'νο/ας. Ιη ηΐ3Γ£Ϊηβ

ΐβπιεη προνοίας,

α γα'ρ συ νομίζεις] α γαρ σι) νορ/ζ>«ί. Α. 2.

ν.ατκ λογον μεν] μεν αοβΓί. Α. 2. ιηοχ γι'νίται, Ιοοο ϊγνω-

στ«ί. Α. 2. ϋ. ι. Οχ. δεο1 Οοηο: 3§ηοΓουηΙαΓ.

α'γνοϊϊς — ουχί κατά λογον] αγνοων — ού κατα λο'γον. Ό. I.

Α. 2. α'γνοων ηβοβι βϊί.ιπι Οχ. Μ. 2. βΐ Οοηο. δβά ηϊο:

ηοη ιιο γαιη , <1ϊοϊ$ ΑβΓί.

Ζ 5
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φης γίνεσ&χι. οπές γαρ κν,π) των άλλων των άγνωστων

πχσχομεν , τούτο κοίττί των έργων τ>ίς κοονοίχς' έ£ ε/κα-

οίχς τίνος , κ»/ ταυ'τ;«ς α'αυίρας , συννοουμεν τα κατά ταυ'τ^ν,

*7σωλά τ<να κα/ σκ/ας των έργων αυτ^ς εκ των γινομένων

κατα ατογχαμον λαμβάνοντες . φχμεν γουν τινά γ/νεσ-^α;

κατα συγγ/άοηοιν τον -9-βου* της 5έ συγ%ωρ>;σ·εως εί'&;

ττολλά . <τυγ%ωρεΓ γαρ ττολλάκ/ς καί τον δ/κα/ον ίΓερ/ίΓεσείν

«τυ,οίφοραΓς, ίνα την ε'ν αΰτω λαν-9-άνουσαν χςετην χνχ&είξιρ

τοΐς αλλο/ς, ως ετπ του Ίω/3. άλλοτε συγχωρεΓ των άτο

πων τ/ 7τρα%·δ·>ίνα/ , ίνα 5/α τϊίς πράξεως της §οκούαης άτο

νου μέγα τι και $χνμχστον κατορθώσει, ως ο/α τω ίτ*υ-

-ςοΖ την αωτηςίχν των ανθρώπων, κατ' άλλον τρόπον συγ

χωρεί" κα/ τον οσ/ον πα'σχε/ν κακώς, ίνα εκ του ορθού

συνίίδότος κα/ τ^ς δο-θε/σ^ς αΰτω δυνάμεως εις άλχφνειαν

Ικπέο·}) , ως ε'π/ του Παύλου, εγκαταλείπεται τ»ς προς

κα/ρο\» ε/ς δίόρθωσ/ν άλλου , ίνα το κατ' αυτόν σκοπουντες

οι α'λλο/ πα/3εΰωντα/ , ως επ/ του Λάζαρου κα/ του πλου-

ΪΑΚ, Ι.ΕΟΤ. Ε Τ ΑΝΙΜΑΒν.

οπερ γρίβ εττ» των — τούτο και ε7τι των] οπερ γαρ κκττί των

— τούτο κάπι των. Α. 2. ΟιτιιΓΓο γ«ίρ, υίΓοςυβ ίοοο ίπ

χ«7τι ΓρΪΓΪΐυβ Ιεηϊϊ α ηιβη. τεο. ϋ. ι. ιηοχ, τα κατα' ταΰ-

την είδωλα. Α. 2. Ό. I.

φκμεν ιγο3ν] Οοπο ϊποϊρϊΐ ΠΙττί 8· 03ρ· 8· ΟίΠβπΙ, ςυϊοϋί

βχ εαυΓιε οΙϊνιηΕΐ ρι-ονίιίεηπα ϊοι ταιϋα ΙιοππηΠουϊ ϊηίε-

Γ31, οΐίαιη ]υΓιΪ8, ου]ιι$ ρΓορήϋπι είί ί1π§ιι]ϊ« οβηβ ία-

οβΓβ εί ςΐϊϊροηειβ.

συγχώξησιν του 5γοΖ] τον αΐιείϊ. Ό. I. ΡβιιΙΙο ροΓΐ, την εν

αύτοϊς λανθάνονσαν. Μ. 2. 81 , α'ναό'ε/ξΐ] τοΤς άλλοις, Ιοοο

άνοίδείξητοα άλλοις, ϋ. ι. Μ. 2. Α. 2. ΟοηΓβΓ 5ο. ρ3£.

ά'λλοτε σι/γχωρεΐ] άλλως τβ σν/χωξέΐ. Ό. I. Μβΐϊπι βςυί-

(Ιβηι , ά'λλοτε οε. Μοχ , και '/να ίιά της πράξεως, ϋ. I.

καϊ 3αιψκστον] β^εΓι. Α. 2.

το'ν οσιον 7Τ«'σχειν] και το'ν ό'σιον 7τασχε/ν. Α. 2. ϋ. I. Οοη.

ν»1Ι. Ρβυΐΐο ροΓε αλκζονίχν. Ό. χ.

ΤΙαύλου. εγκαταλε/ττεται ] Παι/λου. εγκκτελη'φ^. Μ. 2.

οί άλλοι ττκιέενωντκι ] οί ττολλοϊ τταιίεΰονται. ϋ. ι.

τοΟ λοίζοίξοχι κ. τ. λ.] ττλουοι'ου και του λκ^α'ςου. δβ<3 λάβα

ρου, αηΐε ■πλουσίου, ταΓιίΓα άείβΐυιη. Α. 2. Μοχ, πά

σχοντας βχ οογγ. Γβο. , αηΐβ» πάσχοντες. Ρ. ι.
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σιου. φυαιχως γαρ οοωντές τινχς πάσχοντας σνστελ\ίμε~

·&«, ως ε'ίζητχι καλώς ααι Μίνάνδρω το,

Φοβούμενοι το θίίον «V/ του σου ττάθους.

«γκαταλί/ττίτα/ τ/ς κα/' ί/ς άλλου δό£αν, οΰ ί/' οίχείχς η

γονέων χμαρτίχς, ως ο εκ "γενετής τυφλός, εις 5ό|«ν του

ν/ου του «νθοω7του. ττα'λ/ν συγχωοίΓτα/' τ/ς τταθί/ν ε(ς «λ-

λου ζ^λον, ίνα, τ?? 5ο'|^ς του ττα-&όντος |Μ«')'αλυν·$ί/σ·>?ς' ,

«Όκνον το ττβθος τοΓ; ά'λλο/ς ^ένητχι , έλ7Γ/'δ/ τΐ$ς (Μίλλοΰο"»;;

ΪΑΚ. ΙΕΟΤ. ΕΤ ΑΝΙΜίίν.

κκλώς τω μενα'νδρω ] καλω; και μενχνδξω. Α. 2. Ό. 1. 5ϊο,

οαιίίϊο καλώς, ναΐ].

5ε7ον εττι το3 σοϋ 7Γα'5ονς] 5ε7ον, ττκσχομεν , ώ φίλος, εΐίι

τοϋ σοΖ πάϋους, ως οντω αε'ι ιτοίσχειν. ΐ). \, Ροίϊ πάθους

Γοΐιιιη ΒοΙεΙίί : ουτω £ε< ιτάσχειν. Α. 2. Ηοο «ίίοΐυηι Μβη-

3ηάπ, υΐ Ιβ^ϊΐιΐΓ ϊη εό'ιΐ. Αηΐ. α Ογοιϊο Γβίαίαπι βή ϊη-

16Γ ϊΙΙϊιΐδ ίτΒ^πηβηο. νίίΐβ εά'ιΐ. Οίβηοϊ ρ. ι6α. £οοα$

ΜβηβΠΐΐΓΐ, βΧ Γηεθ!Ϊ3 ΟΓ3ΐϊθ!Ίβ εΙεΟβΓρΙΙΙδ , Π013Ϊ, ϊηβ§ηί

ροκπα άίυίηα Ηοιηϊηίί ίτηρτοϋ ίβΓΓβΓί' αΙίο$. ΪΪΛ,σχομεν ηοη

ΙιαΙιεί Ιοουηα. ΚβηυϊπϊυΓ μαθομεν, αυΐ ίιππίβ ςιπα". ΡοΛ

μινοίν§ξ(Λ Οοηο ϊΐα Ηβοεί: ζΗιοά άίυιιιη,- (* Ηοο ίϊε;ηο ϋβ-

ίεοΐαϊ ηοίΒΙιΐΓ. (ϋοηΐϊηιιο :) ηιιαίίίβΓ ίη εοιηραίίεηίκ οοη-

οΐ//ι οιηηία ραϊϊ, βοαί ρκαεάία(ιιιη ε/ί αά ^οί> ΐ{ Ρααίιιιη,

ί(α οροΓίβί ραίϊ. Ωε/ίίίκίϊαΓ αΐίηαίί είίαιη ίη αΐίΐηιΐ! §>Ιο·

Γίαιη. Εχ 1ιϊ$ ΓϋΓρΐοοΓ, ροΓι Ιοουπι Μβπ3ΐΐ(ΐΓΪ εχοΐοϋίΓο

Ιοουπι ]ί«6ΐ·3Γυιη Γβοι-ίπιπι. Ροηβ ΑοΓ. IX, ι6. βΐ 1οϊ>.

40, }. Μ. 2. ροΛ ττοίΆονς ίΐβ ρβΓ^Ίΐ : και συνεχωςησε

τΐοίντχ ττχΒΐΊν , καθκ ττξοείξητχι , τον /ω/3 και τον τταΰλον,

ουτω $εϊ πάσχειν. έγκκταλεΐ7Γετα/ τις κ. τ. λ.

ο εκ γενετής κ. τ. λ.] γεν)]τ>ίς3 Ιοοο γενετΐίς. Α. 2. ο' έ'κ γενν^-

της, α'λλ' ε/ς Οο'ξαν. Ό. ι. νίάβ Ενβη^βΐίυιπ .Το. IX, ι.

ϊίς άλλον ζϊ)λον — του τταθεϊν («ίγαλ.] εις «λλου ζ^λον — τοΟ

τταϊόντος μεγαλ. Α. 2. Ό. I. Οοπ. ν»Π. παθόντος ΗβΙοοΙ

επααι. Μ. 2.

«Όκνον κ. τ. λ.] το κι;Τ(5 7Γα5ος τοΓς άλλοις οξεί,ιν καϊ ελπίδχ.

της μελλούσης. Ό. ι. 5εά Α. 2. ροΓι γένεται ΐ[3 Γοΐυιη

ν3ΓΪ3ΐ: και έλττ/έα — και ίπιΆυμία,ν των μελλόντων αγα

θών. ΚιιγΓοϊ ροΛ μελλούσης οάζης ϊ[3 ρβΓ§ϊί Ό· Τ· κα»

έιτιθυμ/αν των (.ιελλο'ντων α'γαθων ττ^οζεν)]'σ>] , ως εττι των

μα^τι/ςων. Οαιια ηβιιΐηα« Οο<3ϊοΪ5 Ιεοΐϊο Γ3ΐϊ$ ΓιΙ)ϊ οοηΐΐβΐ,

ίπίεΓίΕα 3θί]υϊεΓοο ϊπ νη1§3(3, ηνιαιη ΓεΓε αά νεΓίιοιη

εχρΓβΓΠΐ ^ο. ρ. 197- Οοηο οοηΓβηΐΐΐ: ϊη Ιαίί οηΊΠΪΙιυϊ

οπιη ΙβοιΊοηβ ναΐξαία. \α}1α. βΐίδηι Γεουΐιιβ εΓι Ιεοΐϊο-

ηεηι νυΐ^αίαιη, αιΐοΐϊΐο Γοΐο και, &ηΐβ ίλπίαι.
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I

δόξης και ίπι&υμίχ των προςδοκωμένων χγχ$ων, ως επι τω»

μαρτύρων και των εαυτούς ε'τπδεδωκότων ύπερ πατρίδος ζ

γένους η δεσποτών η τέκνων η πίστεως . εί οέ τω δοκοίη πχ-

ράλογον είναι, το τον οσιον ε/ς άλλου διόρ$ωσιν πάσχει*

κακώς , γινωσκέτω , ως ούτος ό βίος άγων έστι και στχδιον

αρετής, οσω τοίνυν μείζους ο! πόνοι, τοαούτω μείζους ο*

στέφχνοι. προς γαρ το μέτρον τξίς ύπομονης ή των άθλων

αντίδοσις . δια τούτο Παύλος εν μυρίχις συνεχωρη&η γενέσ&χΜ

■9λ/ψεσ<ν, ίνα μείζονα και τέλειον άπενίγκητχι της νίκης τον

στέφχνον. πάντα <γαρ καλώς κα'ι δεόντως γίνεται ττ,ς προ

νοίας τα έργα . οτι δέ καλώς κα/' δεόντως κα/ ως μόνως επι

δέχεται , διοικεί θεος τα πα'ντα , δύο τούτοις τοις σκοποϊς

τις χρωμενος, τοΓς πχρχ πασιν όμολογονμένοις , όρ&ότατχ

18ο σκόπησαν, αγαθός έστι και μονός σοφός, ούκονν δια μεν το

ΤΑΙ, ΙΕΟΤ, ΙΤ Α Ν I Μ Α Ό V.

δεσποτών! ροΓ[ Ιιοο ϊια ρετείι: μ τέκνων, η πίστεως, ει δδ

το 00X01)]. Α. 2. >) τέκνων, >) πίστεως. ε< οε τω οοχοιη.

δβ<1 Τω βΓΐ βΧ ΟΟΓΓβΟί. ΓβΟ. , 3Πΐβ3 ΘΓ31 δε ΤΙ, ίοΠΕ 1θΟΟ

δ' ετ(. Ό. I. (3οηο, οΓηίΓΓίί η δεσποτών, ΐιβΙ>βΐ : νβΐ Εΐϋί,

νβΐ Άάβ. 5ί νβΓΟ <]υΐ5 ϊιτβποηπίηΐβ 8Γΐ)ϊΐΓ3ΐυι- , ΓαποΓυπι

ΐη βΙΐβΓΪιΐϊ (ΙΐΓβοΐϊοηβιη. νβΐΐβ οοηΓβηιίι ουιη νιι]§3ΐη.

το ε/ς άλλου 5<ο'ξ>5ωσιν] το' τον ο'σιον εις «λλου διο'^θωσιν. Α. 2.

§ιο, οιηίίί'ο το'ν. ϋ. ι. Υαΐΐα Ιοοο τον οσιον ΙαιΒβΐ &οηι».

Οοηο : ί'αηοίυ.τη.

και γα£ το μετξίον] π^ός Ύ"? τ° μ^ον. Α. 2. ϋ. ι. Λ<£ πιβπ-

ΓαΓ3ΓΠ βπϊιη ραβίοηϊι €ί ηιιτηεηιηι βΓΐ Ιβΐηϋυπο. Οοη.

Μοχ, απενέ-,χητΛΐ, Ιοοο οί'ττολαβη. Α. 2. Ό. I. υΐΓίαπι-

<}αβ β3Π<1βπι ΓβηΙβηΙΪ3Γη είηοΐι. (3οπο : τε/ίΓΓβί. \α\·

\ά: α//βΓΓβΐ. ΡοτΙβ αα/ΐΓΓβΙ. δβεΐ Μ. 2. βχηίββΐ α'ναπο-

λαύε*. δϊο. ϋβΐηίΐβ: πάντα γαο καλώς. Α. 2. ϋ. ι.

μο'νως] εχ οοΓΓβοΙ. , 3ηΐβ3 μονός. Α. 2. δϊο &ά ηιιο. Μ. 2.

Μοχ, διοικεί ο' θεο'ς. Ο. Χ. Οοηίίηυο 3ΐ> τα πάντα λΑ

καϊ χιόνος ΟΓηϊΐιϊΐΜ. 2.

δνο τούτοις τοις σκοωοϊς τ<ς χξ. ] τοις 3ΐ}β&. ϋ. ι. διο τούτοις

τις χς. βΐ εχ ΟΟΓΓβΟί., δνο τούτοις σκοποΤς τις χξ. Α. 2.

«'γαθο'ς εστί] τϊ«1. ^ο. ρ. 19 6. Ο. ΑΙ) α'γαθος αά ϊ7Γιμελε<-

ται, ν^Πα Ϊ13 Γβάάίιΐΐΐ: Νϋηηυϊίΐ βπϊιη, οποί Ιιοηηιη

βίΓβ (Ιευπι οοηίΐβΐ, ]ϋΓβ εΐίαηι ρΓονϊΓοΓ βπΐ? ουηι^υβ

Γβρίβηϊ ςυοςυβ βΐ, ηιιιη ΓΒρϊβηΙβΓ β£ ορίΐιηβ βοΓϋιτι ηπββ

Γαηΐ 00Γ3Π1 1ΐ3ΐ)υβηΐ? ΟππιΠε βΓ§ο, α'γαθο'ς ε'στι καϊ μονός

σοφο'ς. ει Ιοοο οι/κοϋν 1β§ϊΐ ονκ οίν.
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«γββ-θος είναι, πξονοητης εΐκότως «οτ/' ί/α 5έ το σοφός είναι,

ύοφως και αο/στα των όντων επιμελείται, εΐ μεν γαρ οι! 7τρο-

νοεϊ, ούκ αγα-θο'ς" ει 5ε μι; καλώς, ου σοφό;. ίβΓ τοίνυν

τούτοις ποοςίγ/ηιτχ τοις σκοποϊς, μη&χμως κχτχ^ινωσκειν

V Α Κ. 1ΙΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΛΟν,

σοψός. οϋκοϋν κ. τ. λ.] σοφός ο 5ίος και τοΤς καλο'ς και ού

καλοΤς (Γβιΐ Ιιοο κκλοΓς ίβΓβ βνβηυϊί.) ενεξ-γέτης ειχότως

εστί. και δια μεν τοϋ αγαϊος ϊίναι ά-γχ5ά πάντχ (αγαθά1

ΓεΓβ κνβηυΊΐ, βΐ ίηΐβΓ πάν βΐ τα βΛ γβΓογβ (ΙαβΓυιη βηΐ

ΙγΪηιβ ΙΪΜβΠΙΓαπ],) 7Γοιγ<· διό1 δ£ τοϋ σοφός ε)νχι σοφάίς και

κςιστχ των όντων επιμελείται. Ό. χ. ΡοΛ μεν Γοΐυιη τον

ιηυοι, Ιοοο το'. Α. 2. Μοχ, γα£ μη προνοεί. Α. 2. ΑΤ·

16Γ3ΙΠ ρ3Γΐ6Π1 ΙΐΟΓϋΓΠ 8(1άίΐ, β]ΐ6Γ3ΙΤ1 ΟΠΠΙΙΪΙ ΟοΠΟ.

ΗαβεΙ εηϊπι ίΐο: δοΐυϊ Γβρϊεηδ, «γ 6οηίι αο ρεν/εοΐΐ! οε·

ηεβαιίϊ άεοεηΐετ εχί/ίίΐ. (^ιιϊβ νείΌ ίαρίεηχ εΓι είο. Εχ

Ηϊ$ αϋςυίϊ οοημοεΓβ ροΓΠί, Οοηοηεηι Ιε^ϊΓΓβ: τοις καλοϊς

και τελείοις. Ε§ο νβΓΟ πΐ3§ίδ ρτοβο κκλοΐς και α'γαθοΐς.

Ουηι βηϊιη καλοϊς ΓβάάϊάϊΓΓβΙ 6οηί{ , ηβοεΠαπο Ιοεο α'γα-

θοϊς, Γευ οοηίί , αΐϊυά νοεβίΐηΐυηι, ϊ<1 είΊ , ρβΓ/εοίϊι Γαΐ)-

Γΐίΐυϊΐ. ΟεΙβιαιη , ο' 9-εος και — ευεργέτης εϊχότως εστί,

ηιΐηϊ ςυίείβαι ποη β.ώιχιίΐΐεηά'α νϊ<1βηϋ«Γ. Ρπιηο βηϊιη

Γοΐυιηιτιο^ο ρΓοροίϊΐυπι βΓ31 (3οοβΓβ, άειαη οοηιιιη εί /α-

ρϊεηίειη ε//ε, 30 άβϊηάβ βχ ιαίΓΟςιιβ, α'γαθω β£ σοφω,

&ι°βυηιεη(3Π. Εγ§ο ηαεο ΓεηΐβηιΪ3 Ιιίο τβάαιιάαΐ. ϋβ-

ΐπίΐβ ΓβΓΓΪ ίη Νβιηβΐΐο νίχ ροΙβΓι ιτιοΐβίτα ϊΐΐα Γβρβίϊΐϊο,

ευεργέτης είκότως ίστιν, ει, πξονοητης εϊχότως εστί. ΡγΪπϊ

βΓ§ο βχοίϋεΓβηΙ, υΐ βγΙιΪΙγογ, ϊΓΐβ , οιίκοϋν — πξονοητης

είκο'τως βστι'. Μ 3ρρ3τεΙ εχ Οοηοηε. Ηαηο εΐβίβοΐιιιη

βΐϋ ΓαρρΙβΓαηΙ 3<3ι1βηι3ο : και τοις καλοϊς — πάντα, ποιεί.

Ιά άοαει Οοά. Ό. ι. Όβ ναΐΐαβ Ιβοΐϊοηβ )3πι ΰϊχ'ι.

$ιά το' σοφ<5ς ϊι'ναι] Ιιογηιπ Ιοοο 3(]άυηΐυΓ β3, ψΐΆΒ

ρβυΐΐο 3η1β οπιίίΓβ Γαηΐ: τα πάντα κ. τ. λ. Μ. 2.

ρ·>ίσ£νος καταγινωσκϊΐν ] μηδαμως καταγ. Α. 2. δϊο, Γβιΐ

μως ΓβΓε εναηυίΐ;. Ο. χ. Ρβ,πΙΙο ροΓι , λέγωμεν πάντα.

καλώς γεγΐν))σ3·αι. Α. 2. Ό. I. νίίΐε Ιο. ρ. 196.0. Οο-

ηο ϊια : ηϊΗΠ ορβΓΪΙιιιβ ρι-ονϊάεηιϊαε (ΙείΓ&ΗβΓε. , Ιάβιη

ρβιιΐΐο ροΛ ΟΓηΐΐΐίΐ πεπεϊσΆχι, ρεν/αα/ητη /ιαοεκε. Ιηίβ-

ΓΪ08 βυΙβΓΠ , Ιοοο καν, νίϋβΙϋΓ 1β§ϊΓΓβ , και εΐ, «ο άί'ιηάα

οιηϊΓιΓΓβ Ίνχ. Εή3ΐη ϊηίβπιΐί ηαίιβΐ: οηιηίβ 1)εηβ βετί.

ν3ΐΐ3 1ΐ3ΐ}βι ςαϊάβπι ηί/ιίΐ, Γβ<1 ϊη Γβΐϊςαίδ ]οη§ϊΟϊηιβ 3ΐ>-

βΓΓΒνίι 3 νεΓΟ. νβίαΐϊ , ϊη ρΓΐηοϊρϊο εχΗϊοβΐ» ο τοίνυν

τούτοις πςοςίχων , βο ρΓο πεπεϊσϋχι νίάβΙϋΓ 1β§ϊίΓβ πε-

«τοι^σθαι , οι βϋοϊ βΓΓΟΓεί ιηίίίβηι.
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των τηζ προνοίας έργων, μηδί βΧαβφηιΐΐΐν άνεζεΤοίατώς'

καλώς 51 πάντα άποδέ%εσ&αι πάντα $αυμάζειν , πχντβ

πεπεΐσ&χι καλώς και δεόντως γ'ινεσ%χι, κών φαιν^τα/ τοΤς

ϊτολλοΓς όί,δικχ' ίνα |Κΐ; ττρός τϊϊ βλχσφημίοί πολύν κα/ τ?ς

άμα&ίας εαυτών καταχε'ω,Μεν φί70ν· οταν ^ λέγωμεν, ττάντβ

καλώς 7ίνίσ"^ι5£'' *>>?λον, ως οϋ ττερ/ τ>;ς κακ/ας των άνθ-ρωττων,

ουδέ των ίφ' >5,ν.Γν εργ"" κα' ^"Ρ' ^ων γινομένων τον λογον

ποιούμεθα ' άλλα ττίρ/ των τ^ς προνοίας , των ουκ ϊφ' ^«Γν

όντων . ττως ονν άνδρες ·&εϊ07 πικροΐς περιπεπτώ-Λαβι Φανα-

το/ς και σφαγαΐς «νβΗτ/βίς; ει |ΐχέν ·νάρ αδίκως, δίατι' μη

εκωλυσεν >| δικαία πρόνοια τον φόνον ; εί δέ δικα/ως, αναίτιοι

πάντως ο'ι φονεύσαντες. πςος ταύτα έρουμεν, οτι και ο

φονεύων αδίκως φονεύει ' και 6 φονευίμενος η δικχίως φονεύε

ται η συμφερόντως ' δικαίως μεν εΊτθ' ό'τε , δια πράξεις α'το'-

Τ Α Κ. ί Ε Ο Τ. Ε Τ Α Ν I Μ Α ϋ V.

οταν έ"έ λεγωμεν] Οοηο ϊηοϊρίΐ ΙΐΙίΓΪ 8· 03ρ. 9· ρβΐί-

ιιπΙυΓ ϊηηοοεηιβε, αυΐ 3βςιιο ΆΏΪχηο ηοορηίβδ, βίε ρυΓ-

σβΓΪ οίΊεΐκϋΐ. ζ)ΐΐϊ ΟΙΙΙβΠΙ ρ3ίϊΐθηβ8 ίη)ΙΐΓΐ35 ϊπΓβΓϋηΐ,

ειίαηι ϊυβεηιε <1εο, Γηβΐϊνοΐεηπαε Γυβε ροεηαπι Γοπΐβη-

ΙϋΓ.

ανέμες όσιοι ·7ΤΊκοο7ς ττεξίττίτττουσι Άχνχτοις καϊ σφαγαϊς α'ναι·

τ/αις] «νό^ες θείοι πεξίπεπτώχχσι ττικροίς θανατοις και

σφαγαϊς κνχιτίοίζ. λ γθο. ίη ΟΓίϋηβπι Ηυηο νοεαη-

ΙϋΓ πιχραϊς πεςιπεπτ. 5τχν. Ό. τ. θε/οι, Ιοοο όσιοι, βΐ,

ηεσοχχσι , εχ οογγ. νεΓΟ ττεπτωκαο-ι. ρτβεΙεΓεβ ϊη ιΐ)3Γ£[.

Ά ΓΠ3Π. τεα η πεςιπίπτουσι. ϋοηΐςυβ Ιοοο χνχιτίχις βίΊ

ϊνκντ/οις ει ΐη πΐ3Γ£. α τεο. γ£· «ναιτ/οις. Α. 2. νίη /αηοτϊ,

βΐ τηοχ, ρβΓρρ/β /ιιηί. Οοη. 5αηοίί νίη — /ι/οεκίΗβπίηί.

νβΠ. ΙοΙειη α'ναιτ/οις τβάά'ιά'ιΐ ίηάϊ^ηίι.

άνχίτιοι τταντως] αναίτιοι πάντες. Α. ϊ. οί φονειίσαντες οιηΐΐ·

ιϊι. ν*Π.

9Γξος αυτούς ε5°%·Γν — α'έ/καις φονεύει] Ηογπιτι Ιοοο 3 ηΐ3Π.

Γβο. ΙηΓβΓίπαι : ίΤ^ος ταύτα ε^οϋμεν, ο'τ; και ο' φονεΰς

κως φονεύει. Ό, ι. ττρός τχϋτχ εξοΖμεν, οτι και ο' φονεύων

φον. Α. 2. Αά Ιιβεο (1ίοεπιυ5, ςαοηϊβηι ί«, ηυί οο-

οϊίϊΐΐ, ϊη]υΓιε οβοίιϋι. Οοή. Αεί Ηοο Γβπβ ΓβΓροπ(Ιβιηυ5,

<±νοά ηαί οεοϊίΐϊΐ, ϊη)αΓιε οεοϊιΐϊΐ. ν»11.

ίσθ' ό'τε] έυθ' οτι. Οχ. Ιάβπα ιηοχ, ^«Γν και άδηλους. Οο

ηο οπίίηϊΐ εο·5'. Μοχ ϊάειη Ιιβίϊεΐ : 3οΐίοηβ5 ίη/υ/εαι βί

ίηοοηνεηϊβηΐβϊ. ίσΆ' οιηίιιϊι βιίαιη Υβΐΐ.
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τζΌυς, ημΐν δέ άδηλους" συμφερόντως δέ, ιΤροκαταλαμβα-

νούστς της προνοίας τας μέλλουσας εσεσ&χι παρ «υτου κακ-

ονρ^ίας , και οτι καλόν αυ'τω μέχρι τούτον στηναι την ζωην,

(ωςΈωκράτει κα/ τοις ά.'γίοις') 6 δέ φονενσας, α5/κως έφόνεν-

«Γεν . ου γαρ το^το > ου'σε έζον αϋτω , αίλλα* δ/α κέρδος

χα'ι ληστει'αν έκονσίως. εφ' ημΐν γαρ η πραζις' το δέ ψ'ά-

·&ο; ου'κ εφ' ημΐν, οίον το φονεν&ηναι. θάνατος δέ ου'δε/'ς

κακός , β/ μΐ] ό δ/' αμαρτίαν , ως άηλον εκ του θανάτου των

όσ/'ων ανδρών, ο' δε αμαρτωλός , κιχ,ν εν τω σκ//*7Γθδ/, καν

«ίφν/δ/ον χπονως τελεντψφ, κακώς «πάθανε, κακόν εντα-

ΤΑΚ. 1ΕΟΤ, ΕΤ ΑΝΙΜΑΟΤ.

ΊΤξΟτιχταλκμβχνοΰσ·/]^ ρΓαεοο[>ηοβοεη{ε. Οοη. αηίεοεάεηίβ.

ν»]), Οηΐ3η£ο Γβοΐίιΐί ΕΗβίοάϊυε, ηιιϊ ι-ε(3άϊ(1ΪΕ, οεαι·

ραΓβ, ϊ. β. ρπιενεΓίερε ?

καλόν κντω μέχζ'] καλόν αϊ/τον μέχρι. Α. 2. Μοχ, στ>~σα«

τ^'ν ζω^'ν. ϋ. ι. Οχ. στραβά, βββτς; στψαι 5 ββί. Εο-

<1βηι βτ§ο Η.]. Γβιΐίΐ. Οοηο: ββί. Εχ ναΐΐαε ϊηΐβΓρΓβ-

ιβιίοηβ ηϊηϊΐ Ιϊοβΐ οοΙΙϊσβΓε.

ως σωκράτε/ και τοΤς αγ/ο/ς] 1ΐ3βο 3 Π13Π. Γβο. ίη Η13Π». ϋ. I.

ως σωκξ. και το?ς άλλοις «γ/ο<ς οοκεί. Α. α. Τοίίβηιία οβηΓεο.

βν γοί^ ΤΟΙ/ΤΟ] βΧ Γ3Γΐ1Γ3. 8Π(63, ΟΓεάΌ , ΟυΌέ. ϋ. I.

ΰΐοχ ΐη 6ο0Βΐη 3η1β εξον ϊηΓβΓίιιιη νεί ουέε3 νε] ουδέν.

Ρβιιΐΐο ροΓι ττξόίί,ις. Ό. χ. Οχ. Έξον ν,υτω Οοηο τειΙάίιΙΪΓ,

οοιηιηοάαης. Ει μοχ εκουσίως νβΠΪΙ, ίηβάίαίιΐί εβ.

ΎβΙΙβ ηΒοβΙ Ιίεερε ει /ροηίε, 30 ρΓ38ΐεΓ63 ηυαεοΙαΓη εΐβ

Γοο ίηΐεΓροΓυΪΕ. Οοηο εχρ1Ϊ03η3ΐ οαυίΓα νϊϊβίαΓ ϊπΙθγ-

ροΓιιαΓΓβ, ϊηβάίαίιιι ε/ύ. ΟββΓΐ εηϊηι νβΓοηιη. Κβοΐϊιΐϊ.

νεΓΟ αά ίίί» οιηηία ϊηΙεΙΙϊιρΙϋΓ ϊ<ρο'ν{υσε Γβο έτταί-ήσε.

ΟβΙεπαπι ρΓΟχίπιβ νοο3ΐ>ιι]3, εφ1 ήμϊν γάς ή 7Γ^ίξις, Γαΐίδ

νϊηάϊοβηΐ νοοβιη εκουσίως, δεά εκουσίως αηΐβ Γε νϋβΙιΐΓ

Γεε|υΪΓ8Γε ορροίϊΐυιη. 2αηι νοοβίηιίοππη &λ τοϋτο ορ-

ροίιΐ& Γιαπί , οία χίς£ος κκι λν\στείαν. Εκουσίως νετο ηοη

ροΐείΐ ορροηϊ τω3 ουκ ΐξο'ν. ΡΓ3βΐ8Γ83 Βίο ηοη ς«3ΡΓΪ-

Ιιιγ, βη ΙΊοιιεΑΐ , Γβεΐ , βη οροΓίαεηί \ά Βεη. Εοοο ε'ξο'ν

6Γ§ο οοη]ϊοϊο, ονοέ χοεώ αυ'τω, πεο βαίαίε εϊ αο ηεοε$ξα-

τ'ιιιιη βιίί. ΪΙ& ίεΓβ Τηοο^οΙ. VI, Ι8· οίς χξεών ίπαμίνειν.

Αο ΓοΓϋβΓΓε Οοηο ηοο ίρΓυηι ϊηβρίβ Γβ(](ϋάίΐ αιιηιηοάαη!,

νοοίΐιαβ ΓίΓηίϋΙιυχ οοηΓϋΠί , νείυΐ χοέον, χοχων, χςήζων.

βΰοίίς κακός] οΰέε ϊίς^κκκο'ς. Α. 2. ΑηΙβ οΰα£ΐς3 ]οοο οέ,

ηβοει γ«ξ. Μ. λ.

ο ίί' αμαςτίοίν· ως έ^λον εκ] ο' οι' χμαςτίαν γενόμενος · β^λον

^κ. ϋ. ι.
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φιον έπχγόμενος την άμχοτίχν. ό μεντοι φονευσχς, χχχως

εφόνευσεν. επί μεν γχρ των δικαίως φονευομένων εις την

των δημίων έχυτον κχτέτχζε μοΐοχν ' επί των αυμφεζόν-

τως, εις την των μιχιφόνων κχιενχ^ων. τχ χυτοί χχι επί

των τους πολεμίους φονευόντων κχι χίχμχΧωτιζόντων , ν.χ\

πχφν κχκίχν -λχτχ των χίχμχλωτων εο^χζομένων . τχ χύτχ

ηχΙ έπι των πλεονεκτουντων αχι χρνχζόντων χαημχτχ . καά

γχο τοις άφχιοουμένοις , ως εικός , συμφέςει , μη κεκτησ&χι '

«λλ' οί πλεονεκτησχντες χδικοι. $ιχ γχο 5τλδθνί£άν, ούχ£

διχ το συμφέοειν έκείνοις χφείλοντο.

ΤΕΛΟΣ.

▼ Α Κ. ΙΒΟΤ. ΕΤ ΛΝ1ΜΛΙΙΤ.

ίτταγο'μενο; τψ άμαθ7ΐαν] ίτίκ-γ. των αμαρτιών, Μ. ϊ. Οοη·

113Π1ΠΠ βΓι βριιά ΑιΊίβη. Υηιγ. ΗϊΓι. XII, 55· έν$ό£ατ

α'ττοθανεΐν εντάφιον τω θαπτομενω. βΐ IV, 8· καλόν £ντχ·

φιον η τυξχννίς, ϊ πιπί ο νβΓΟ, η αοετί).

ίαι/τόν κατέταξε] εαυτούς κατέταξαν. Α. 2. Οοη. δΐο, 61

πιοχ μοΐξαν , Ιοοο μοίξα,ν. Ό. ι. ΕΓι βτ§ο ιηαΐαϋο πιι-

ΙΠβΠ. δί>θ! νβΠβ ΓβΐΐηΡΙ ΠπσιιΙβΓβΠΓΙ.

τχ αυτά και εττί των τους ττολεμιονς φονευόντων ] τά αϊ/'τά (ρχ

ΟΟΓΓβοί., 3ηϋβ3, ΟΓβοΌ, ταύτα.) καϊ επί πολέμιων φονευόν

των. Ό. I. δΐο, ΓβεΙ ταΟτα. Α. 2. ίοοο τούς πολεμ/ους

]]3ΐ>εΐ 6ΐΪ3ΐη πολεμίων. Μ. 2. Οοηο: Εβάβπι η3βο ΓαηΙ

βΐ ϊη ΗοΓιϊσυε ϊπίβΓΚο'ιβηποιίί. ν&ΙΙα: ΙΑενα. ίηΐβ1Η§βη-

«Ιιαπι <3β βί«, απί Ιιοίτβϊ οοηοίοΙβΓαηι. Μοχ ν»11α οιηίι-

και πχσχν — αιχμάλωτων.

και αίχμαλωτιζοντων] ογτμΜιΙ Οοη.

κακιαν έογα£ ] κακι'αν κατά των αιχμάλωτων εογαζομενον.

ταντα και ε'·7Γΐ'. Α. 2. δϊο, ίεά ϊη Κηβ τά αϋτα'. ϋ. ι.

ττλεονεκτον'ντων ] ϊη ^α[^α(0Γΐ6α5. Οοη.

και οί 7τλεονεκτ. ] άλλ' οί ττλεονεκτ. Ό. I. Οοη. V·!!.

αφεΛοντο] 3ηιβ3> ΟΓβάΌ, α'φεΛαντο. ϋ. ι. ΡοΓί Ηοο οραϊ

ϊη Α. 2. βάΌΙίιυΓ αΐΐικί οαπι ίηα'ϊοβ: ίν τΑι το1 >|γεμονικόν

ίέονται. Ιηοϊρίΐ : Σιγάτω ττασα στοχαστική ματαιολογ/α.

ι δβο! Π3ΡΟ βΓΐ ρ3Γ$ ρΠΟΓ 03ρΐΠ5 XII. ΘΓβ^ΟΓΪΪ Ν\Πβηί

όβ ηοπιίηϊϊ ορϊποϊο, ϊηείβ α ρ3£. βγ.Ο.&ά γι. Ο. Τοηα.Ι.

β<ϋ(. ΡαπΓ.

δυρ
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δυΡΡΙΕΜΕΝΤΑ

V Α Κ I Α Κ υ Μ ΙΕΟΤΙΟΝΟΜ

αά ρα§. β^''· Αηίυενρ.

ρββ. 1 5· *βξ<*Λ*ι Λ τον «ν^αΐίτον] Ηϊο Ιοοικ 1θ§ίίηΓ βρυά ΑηαΚ&-

{νατΛ <2ϋ3βΑ. XXIV. ρ. 270. Γβηφ β<1ίι. ΟτβιΓβι-ΐ. Ιη§ο1-

Ά.3.Δ. ι6ι?. 4· Ι^ΐ τ°'ι «'^ϊ·*»» Λ^μ» Η *ίχν· ΙηρΓΪη»

οίρίο Καίπη ΐΏοηβη^υπι βλ, ΑηαΓΐαΠασι ιηοείο <ρ3β-

ιΐϋΐιι 3<1ύβΓβ, ιπογΙο ηπαβα^ηι οιηαιβτε, πιοαίο ^ααε-

Δαία ηιΐΛίΒΓβ, Ιιαιιά γβγο ρτο εγΙηΙπο Γαο.

5ν>)τότ>ιτ*~] τι)» 3*9τβτ9*Μ.

Τξοφίι «ντον ] «<?τ»ν ΤξΟφηί.

£*ικίιχόμιηι ] ύχιχίιχόμιιιοι ί/χί» , χ«« οΰ τόν.

ρβ§· ΐό. χοπισχίίοιςο ] ιαχηκσ^η.

»β·<« 7«? ] 3ΐ>β1ΐ. Μοχ , *5β·» Τι)* Ινίργιιαν.

ιηι &ί βνματικΐΐ! χξ>1<*( ίγίνιτο"] ϊπ Κπβ ;κίο!Ϊ£ Ινίιιίί. ΗθΟ Ιβ-

ιηεη υΐ ηιϊιΙαίίΐΓ ηοη ηεοβΠε εΛ. 5ϊο ΡΗϋοΓιοΓβ. ρ. 6ϊ.

τοϊ ίΐξθίτ«γματα γΛιτκι. Ει τον ίιουί γινόμινοι.

Ιχιζήτΐ!] ίζητηβι. Μοχ ν γ(*ψν , Ιοοο β μαΐσΐίί.

ίκηιβαν ον> τ?» «λίωβΊίοΓ ] ϊη πΐ3Γ£[ίηο: ττλκότ»τοί. ΝοηόΊιΠΙ

βΓ31 τίλιιβί, Γειΐ 3(]1ΐίΐο τ? τΑκιόο-κ ορει απι ςΙβΓβ ό!βΙ>6Ρ31.

Εγ£ο ηλι/ότι/: αΐίεηα 30 Ηοο Ιοοο. Μοχ ίάκιπ οιτηϊΐΙΪΕ

όμο/ωί.

«ί»«λ^«τ<»ί] «ΛολνΦίταί. Μοχ (ΙββΑ α«?τ?, ροΛ κκί\*νσιι.

Ρ&αΐΐο ροϋ , ώτ«ι τ5<

ΛΓ«>»«/. Α α ρβ§· »7·
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ρ»§. 17· τ" *** "«"*"''*'··' 1 Ηββο ίηιεΓροηίΐ: χ;'<Ί« /κΑ»

(ΡογΙΘ 7"£·) «►•^ρωποιι ΓΡοΠβ «νθ^ώτω) τ^οφΐίί χα* ποτον ίι»

ΤΚ( ΜΜΗΜ ΧΟΚ ίΐνψΟξίΐηΐ! , ΟΠίίΩίδ ΠιΟΧ 3ΐ> ΙίΓϊίΑ) 9(1 κατ*

*{νωσιν. 8βά ϊΑα, φΐββ Ηίο αϋεΐιία Γυηΐ, ΙεξίιηΐιΐΓ

Ρ38· Ι0,

*μ< ι·» υί-ί^ον ίροϊ,αιν] αΙίΓαηί. Νεο βηίπι ρβηίηβΐιιηΐ

οοηΙϋϊοΓπ ΑηαΑαίΗ.

ίξ ων κκ* σνίΐς-νμιν] συνίϊκΆνμΜ , Ιοοο σννίΐνμιν. 5εςΙ ί^βΐη

16ΐηριι$ εΛ ΘΙΪ3Η1 ρ3£. ι8· '» Χΐ''<¥ χχτίτνμι*·

ρβ§. Ι8· «·λϊοκχτ»< πάντα τα ζ<**1 «λ. πάντων των ζωων. υΐΓ3ε[υβ

οοηίΐι-ποΐίο οΙ)ΐίηβΙ.

το7ι «λλο<ί τ&Σ'ί πχχ,νίίρμοα'] ροΛ κλλίΐΓ 3γ1(Γι£ ζωο<Γ.

οίχίσιι»! Λ χ. τ. λ ] οιχήσιωι τι ονχ ηκιτα κκι Λ« τ«ί τω» 9>ι-

ί/ων «πο^ΐ'}'«ί.

ρβ£!· 19- *"* τ" ^βρ™] τ" 3Ϊ>ββ:.

ϊνίι&ιΐσαν τΖ σάματι] τ£ αΙιελ. ΡοΙΪ σάματι αάά'ιΐ: ίατ/ων τ»

χα* Άΐξχπιίχι Ιν χ(Ί« χχτίηιμιν. δε<1 Ιΐ38ϋ 1ε#αιι£υΓ

ρ3§· 2 6. τόγι άζχαΐαν των αΚόγαν χ. τ. λ.] Ηββο Ιε^αηΙοΓ

3ρα(1 ΑπαΛδΙίαιτι ρ3§. 276. Γιο: ΐπιι τόγι «ξ-χχϊον οϋίν τού

των ϊίιΐτο.

χα* »«3-»'κ«] βηΓυηΐ. Μοχ Ηββεΐ: χα* τ?γ *ν «ι/τω άλογίχι.

πχξ* των ί'£ω$ιν θηρίων ίνλο'/αΐί] ηα^Η των ϊξω^ιν άλογων 5ηξΙαν,

Μοχ : σκν?λ3·<

Λ;λον ίχ τω" τόν «£ΐ5Ό»] ίιίχσχουσιν οϊ αζίς-οι (αξ»ϊσν 1)θηβ Ηαίιβί.)

^κίΤίλθύτΐί /3''ο» πα^οί τΐν το«ι/των ,ίίυιίΛ βΧχβίντι: , ώ β

Δ«ν«;λ ««■ο των λίόντων χο« Πολλοί «»ο τ?ι ίχίίνηί.

τοΖ σννίίοντΜ ΐ* ίχυτψ] ιν

τιΖ τοσαύπιι χ. τ. λ.] τοσαντη! & τιμν( πχ(χ τοΰ $ιον χα* πξονοίχΐ

>]ξίωτχι , ότι ίι αυτόν χκί τά μίΧΧοντχ χολ τκ νυν , χα* Βιόι

αν^ξοικο: γίγονι. Μοχ : χατ' ιΐκόνα ^ιον χχι ίμοίωνιν γιγονάκ,

Χ^ιγλ συνίιχγιι , κχσηι άξχνκ. ΟβιηοΙβ: ίξιιπϊΐν αντοΰ ίνννιτΜ

τ« «λ«ονί*Τί,«4«τ« ; ηι\«γ>! γαξ ίιαβχίνιι — $ξυΐ{ίχ , άΐρων χινη.

σειι χολ ίιχΐήμχτχ (Ει^ο Ηίο ςυυ^αβ ΚητιβΙ Λάά\ϊιχια χαΐ

δίαςνίμκτα.) χκί μίτξχ — (ρ3£· 27') "Ίίτων χχτχφοριΐ (βεά

ϊη ιηΆΐξ> χαταφρονιΐ.) πχσχν ιηιςΫιμνν χα* τίχνχν (Ε>§ο

τίχννν βαΌΜΐ, οιηϊΓΓο Οιηεη , χαΐ μίδοίον.) κάτοχοι, ώτ»£-

όξίαν (Εγ^ο Ηυ)ΐΐ8 ςυοηπε αυοΐοιίί3ΐβ Ηοο νοοαΙ)ΐα1ιιπι

οοπΓιΏίΙ.) $μ των — σωμα,τοι χωΧυίμινίί (Ηοο ϊπ ηυΙΙο

Οοάϊοε ίηνβηϊ.) χ^φ^τιίιι — άπολαυιι (Όεϊηοβρε ρΙιΐΓ»

ΙΤΐπ(3(.^ νπό πάντων £νρνφο»ι~ΤΛ4 , 3ΐΐ ίιχΧίγιταί , ίαΐαοσιν Ιιτι*

τλττμ — ί(ΐννηΙ — γίνιτα* Άιου ΧΟΛ χ\»^ονίμθ! τΐ/ι αντον βχσι.

Χιία: (}ιί.ς οοπιϊηαο &άΛ\ι ο"β Γαο ίπιφωνημα Ιιοο:) ί

ίόξα, ιί{ τονί αίωναί των αιώνων,

ρ3§. Ι$9
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ρ3§· Τ ίο. χροι αντονι (ρούμι»] πξοι τιΛτα, Ιροϋμιν, 'ίιι } φονιΰαν,

Ηβοβι Ηββο Αη»Λββιΐ8 (^ααβϋ. XVIII. ρβ§. 220.

9 Αχαία* ] ιί Αχαίω*. δει] ίη αΐ3Γ£. >/.

Γ^ναί τ*)* ζω^ν] ί-?σ«< τ^κ ζΐο);». δβά" ίη Π13Ι·£. έφΟΜ.

ρ3£. 1 8 1 · βν /«{> Α« τβντο , ούΐΐ ίξαν κΰτϊό , αλλ» ] ΙίΙί$ οιηίίΗί,

πιοχ ΙιαΙιεί : Αα χΐρίοι.

ουίίΐΐ κακοί] ον}ί ιίι κχχοι.

Ισιων άν}(ων ] ΗΪ8 αάάίΐ: τίμιοι γάρ , φησιν', ο 5άκ«ΤΜ Τα» ολΊο»
> ·»

«ντου.

αίφνίίιον ] «ίφνιίίαι.

ίχαγόμινοι την *μ«2τί*ν~\ Ηί$ αοΜίι : $*»*«■» γ*2, φηβ»,

ΤΛίλώ πονηροί.

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕ8

ΕϋΙΤΟΚΙδ ΟΧΟΝΙΕΝδΙδ

I Ν Ν Ε Μ Ε δ I Π Μ,

ΑΟΟΟΜΜΟϋΑΤΑΕ ΡΑ6ΙΝΙ5 ΕϋΙΤΙΟΝΙδ

ΑΝΤΥΕΚΡΙΕΝδΙδ.

Κιμισίου ] <2υί(1 <1β ηυΐίιοΓβ ηοΙΙΐΌ ΓβηΐΪ3ΐηυ$, ίοτίβΠβ ρ1υ$

ίαιίβ ίυρβπηβ ιΓιχίιιηΐϊ; ρΓβΐΐαπι Οτηβη ορβΓ3β ίυβιίΐ ίη-

ΓαροΓ ϊΐιοηβΓβ, ίη βΐϋβτο Μ5. Οοοϋοιιιπ , (μιϋηΐδ ιαίΐ Γυιηιυ,

1ΐ3ηο ηδοεη βρί§Γ3ρηβη: Άίαμαντίωνοί του χολ Νιμιβίου °ΐχι-

σχόπου Έμία-ηι , Ϊ13, ια ΑάαπαηΙιοηί! ρταβηοιπίπο 18 ίηΐί^ηί»-

Ιιιγ. ΡΙοΓϋίΓΓο ηαίά'εηι ΓαΙ> ηοαπο ΓβουΙο ιΙιβΙΟΓβιιι ηοη

ϊηοβΙβΟΓειη, Αάα?ηαηίίιιιη βρρείΐαΐυιη , ρΙυήηΗΚ οοπΓίαΐ:

βΐ Γρεείβηπι βχ Ναζίαηζεηί, ηεο ηοη ΙΜααϊϊ αά βαα» ΓογΪ-

ρΐί$ βρ'ιήοΐίϊ: 31 βηηάαιη ίΐΐυπι ηοη ΓυίΓίβ οιιηη Νειηββο

Οαρραάοοίαε ρΓββίβοΙο, Οτββυηί Ναζίαιιζβηί Γαπηϊ1ϊ&ΓΪ , βνί-

<1βηΙβι° 1 ίι ] πκΐ , Ιυαι βχ 63 ν3ΓΪο£31β, ηααβ ίη ηοππηαπι

ίΐβχυ ϋβιτηϊΐιΐΓ, ηπη βχ ίρΓβ βρίΓίοΙβπιηι ίΌπη3 ει ιβηοΓβ;

ί}ΐιο(1 ρΒΓίΕβΓ ύίοεηάΊπη άβ Ιβάοή Νειηε/ϊο Γηρβηιιβ ίϊίοίβηι

1Π6Π101 3ΙΟ. ν ,

(^υίηίπιο ρΓοβιβΓΐ ραΓ βΓΐΐ, ίη βοάβιη ίΐΐο, οηβπι Γη-

ρΓ3 Ι« ιΐί3<» νϊιηοδ Οοά'ιοε, ρΓβείει- ΐΓ30ϋ3[ηη·ι Ιιαηο ποΛγοπ),

αιρί φνσιωί κοζάκου, αϋηιη Ια αϊκ· τ ϊ ρβινί ιηοιίίβηΐί, ιλΙ βΐ

Ηΐοΐίκ ; ,^αί β^αϊϋβη» αιιΐ!ιοη« λόγο! χιφκ,λαιάί)/! ά'ίώίατ , βΕ

Α α ί Γβρίβιη
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Γερίεηπ οΊγοϊιθγ ρ3§ϊη85 οοπιρΙβοίίΐυΓ, βχ Νειηεβο ηοΐΐχο,

βΐ ΜεΙείϋ 6]ϋΐ><1βιπ αΓ^ϋΐηβηιϊ ϊϋιείΐο οοηΓϊΓΟΪηαΐυί ; 3βΐ]ΐΓιΓ-

Πηηβ Ηβο ρΐ3§" 1ε£ε, ηΐ ρποΓ ρ3Γ« Νειηεβο , 3ΐίβΓ3 ΜεΙε-

ί'ιο ρβυοϊΠΐπιϊκ ΓαΙϊϊηεΙβ ϊηί6Γρο1βιί$, ίη ΓοΙίάυπι αίευεβίυι·;

ρ,υϊ ςιιί^βΓΠ ΙΊΙιβΓ ϋΐ6 ΐρΓε νϊοΙείιΐΓ, ηυβπι Οειηβηΐί ΙαιιάάΙ

Ιυβ ΐίΐαίο Αάαιηαηίίοηίί ρΗίίο/ορΗϊαε εοιηρεηοίίαΓίαε , ςαεαι

ΘΓββοβ εχ(3Γβ οϋοϊΐ νεηείϋί βρυά 8. Αηίοηιαιη.

Ρ8»· 9· τ°" "ν^Ι<"ιον '* ^«'ΧΪ5 »β»^«ί] Αριηΐ οΐΊΐηβ$ ΓβΓβ οοπνβ-

ηϊΐ, ηοιηίηειη βειΗεί'εβ Ιειτεηβηυβ ρβπε, 3ηίηΐ3 βΓ οογ-

ροΓβ οοηΠΛεΓε; ϋη(1β βυΐηοΓ ηοίϊεΓ ρβπίο ίηίτβ 3»,

«τον ίχ ιΐ/υχί* «Λομ χο» σάμοιτο! , ο κοινοί νκοβκΧ\ιι λόγοι. Ν εο

ππηοιΊ οοηΓεηΓη οοηουι-πΐιΐΓ ϊη βρρΓοϋαηεΙα ε^υϋάεπι Γβ-

1)ΓΪ03 , ςααιη ϊηΛϊΐιιΐ3Γη βίΐ ΡΙαίο ίη Τίιη. ρ. 25· ν ίνναταν ωί

Μ«λλΐ{-« τ» χοκ οίξιτα. \3ηά& ΡΓ0ία§0Γαί εβπι τεπιτη οιηπίαιπ

χηεηΓαΓαιη εΙΤε (ϋχϊΐ, τω» ,«*«» ό»τω» οίί «ν», τ»» ίί μν ό'»τβ» «ί

αν* <γ<». Αάεο ιβιυιη εΐο^ϊααι » Οβο ορεήουε Γαία αάήϊΐιϊ-

Ιυιη , ΐξΗοά ίΙΙα ναΐάε οοηα. υίπιπι νεΓΟ 3ηίπΐ3 απβ /ϊιη-

ρΐεχα,υε ε1ϊεηιΪ3 ίϊι , ηοη ίΐ3 ϊη οοηΓβΠΌ ηΒ^εΐνητ. Γηίίο

ΗΒ. ι. (3 β τηιιηάϋ ορίί. νει·1>ϊϊ βΙ> βαιΗοΓβ ηοΓίτο Ι&ικί&ηι

ϊηςυίΐ, »ον» ιξοά^ιτον ίίωριΐτο φνχρ τινα φνχ^ν, χα$£ιιιρ χάριν Ι»

οφδαλμω. Ιο/ερΙιυι ΗΙ). I. Αηΐίς. .ΙιιςΙ. ε. 2. «τλ«7«» ό £(ο'ί το»

οίν^ραχο* χονν λββων απο τψ/{ γϊι , «η ■πηνμ.α ίνϊίχιν αντω χολ φν-

χήν. Ρίοίίηαί , οη]ιΐ5 ΙβΓπηιοηϊϋίτι ηίο 3<]ηίΙ)ε(:υΓ, Επηβαϋ. Ι.

χβιίοηεπι Γβάάίΐαηιβ ααίο! ιηεπίίχ νοεε ίηΙβ1Π«3Γ, ίΐο Ιο-

<]υίΐιΐΓ: »ον» λ//ω, βΟχ ρ ψνχν ΐ'χιι ίί-ιν οναοη των ηαςκ τον νον,

«λλ «ντο» το» »ον», $ ί'χομεν χοα τοντον νπΐξκι» νμαν, ςααΐϊα.

αΐΐΐιϊ ρ-τίΠιπ Γερειίϋ. ΑίαΓΟί! Αηίοη. ϊη νίΐβ Γαβ 3Ϊί, ηοπιϊ-

ηεηι Ιπ1)α8 οοηΓΓβΓε ραπίοιικ, το~γ σκξχίοι; , τ$ σαματιχω κι/λ

τφηγιμονιχω. $βά ηοη βρυεί εΐΗηίοοβ 3α(ΐ36θϋνβ Π3ΐ)ίΐ303(

ΐΓΐ3 Γεηΐεηΐϊβ. ΐΓεηαεαι <ϋΓβ>ΠΪΓίϊιτιΪ5 νεΓίιϊί 3η, ίηα /ιιηί,

βχ ηιιίΗα! ρεΓ/εεΐιΐ! Ηοιηο οοη/ίαί, οαπιεΛ αηίτηα, /ρίρίίΐί,

5· 3«1ν· ΗβεΓεΓ. ο. 9· Πο. βίϊβιη %. ο. 6. ΊΐιΐΒ Πιηϋία γο-

ρβΓΪΓε εΓι, ηεο ηοη βριιο* Ταίίαηαηι: ςηίη Αιιμιι/ίίηιΐί Ιγ»-

0131. Γγιηοοίο, Πο ΙοηυΐίηΓ; Ηοιηο ΗαΙ>ε{ ίΓει ρακίεί,

/ρίΓΐίαιη, αηίιηαηι εί οοΓραι , ίίαηαε Ηοιηο ε[{ ϊιηα$ο 55. ΤγΪ·

ηίύ. ΚενβΓβ 1ίΙ)Γο ο"ε εοοί. Ηοαπιβί. ο. 20. Οϊάγτηιαη εο

ηοΓΗΐηβ τερΓεΙιεηοϋΓ, ψιοά Γρίπιαοι ΙβτϊϊαηΊ μααάάΆΐη ϊη

ΒοπιΊηϊβ ΓυοΓ[3πϋΪ3 βΓΓε νείίει. Νραυε ιοί πιϊγοιιι ; ροΓι·

^03πι εη'ιπι ΑροΙΙίηβΓϋ ει ΐρΩπβ Γε(]α3οϊιιηι ΏνηεΓΪίαηιη*

ΐηοΓεΙίϋϊι (1ο§ηΐ3, ςυϊ οΌπιϊηυΓη ηηΠχυπι εχ (πΐιοδ ρ3Γ-

ΐίοο$ οοηΓιΐίυΐϋΓη βΓΓεΓεΙιβηΓ, Ι* σα^χοί κοϋ φνχϊι χοά 5«τ»-

τογ «»τ< τον >ον, {Ερίρ/ιαηϋ [αηΐ νεΓΐ)3 ρβ§. ιοιή,) ςαο οβΓ·

Ιιυδ εοϋ ρΓοΒΐ^ατεπι οΓίΗοϋοχΐ , ο*είηοερ8 τεοερίββ ρτίϋί

Γεηΐεηιΐαε άε ιγϊοιιϊ βηίπιαβ ρβΓίϊοιίϊ ναΐεάίχβηιηϊ, ΙϊοεΕ
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»1ι 3ροΓ(ο1ί νβιΊήβ ι ΤΙιείΓ. 5ι 23. Αηηααιβηΐιιπι ΠΒί βπ-ο-

^ΒΓε νί(1βα1ϋΐ·: βΐ (Ιβιηιιπι ΗδβΓβΓθοχ εα]υί<ΐ3ΐη ηρυκί ροίΐε-

γο5 3ΓοβΓΓβΐ33ϋιΐΓ, ΒηΊιηβιη α ΓρΪΓΪΕϋ Γβοβτηβι β : Ιίιηϋϊ ρΐαηβ

1β§β, ί[ιΐ3 ιηβΓβο ϊη ΙιβριϊΓιηβιε , ηυηο ΐήηα , ό&Ίη υηβ,

άβηνο βϋ ΙΓΪΠ3 ρ]&ειηί., ρΓΟ ϋο£;ηΐ31αιη νβιΊεΐαΐβ, ΐ]υαβ

βαεΙείΐβιη ΓιιΙϊίηϋβ ]3εεΠε1)3ηΙ.

ΐ\ηά. ΆριτοτΙλ}/!] Ηαβε ΗβΙιεηίαΓ Ηΐι. ι. άβ βηϊηιβ οβρ. ι.

ρβ£. ΙΟ. Πλα'τβν Λ?] 1)15 ρ]αΓΐ1)α5 νβΓΐ)Ϊ8 8§Ηη5 5θ&αί6Ι ΪΠ-

ΙΓΟίΙαοΐΐϋΓ ίη ΛίάβίαΗκ, ηαϊ Ιβη^ειη οοηοίικίίΐ : ίηιιίν £ί

»1τί το σϊόμα , οντί το ^υνχμφοτιρόν ίην χ'Ήοωπο! , Χιι'πιτχι , οιΐ

μβ» , ν μιΐ&ν «ντοκ ι<ρομ , 9 »«τ^Ρ τ' Ιί"» > μίΐίί» «λλο τόν χν3τςαηον

ουμβχίνιιν * Φυχν>. ^ι1ο^I ΟίοβΓΟ ίη Γοιηη. δείρ. Ϊ13 εϋ'βιΊ:

ηο/ζ ί'ί βί, ηα&η Γοηηα ί/(α ά?εΙαΓ/ιί, ηιεηί αί/αΐί/α* β/ί ηαίε-

ηιιε. Αάβο (\η\άβαι Ηοιτπηεπι οηιηΐηο ρχ Γε ρει-ίϊοϊΐ 3ηϊηΐ3,

ιι ι νοεε ίη βαιη Γβιπ εοηΗειβ αύτοτοχυτο αρρείΐαηάαηι εβη-

Γυβπΐ ΡΙαύο.

Άϊά. ίχλοϊ ίί ό Βχνχτοι'] Ηίβε αραά Όανια/εβη. ΙιβΙίθηΐϋΐ·; ΓβΛ

Γβιηεΐ ιηοηβΓβ Ιίοβ3ΐ, πι&χίαιβιη ραπβαι Γεεαηώί ΙϊΙιγϊ ϋΐϊιια

ΓϋΓΪρΙοΓϊϊ ε ποΓιγο ιηυΐιιαιαιη.

ρβ§· ιι· ον γάξ μόνον «κοβ·»] Ε§Γε§ϊε Ηββο φΐίΗβπι ; ΚβΓυαι εηϊιη

ηβχο5 α,ά υηίοίετη, ογ<1ο βά ρπηοϊρϊϋΐη , ϊιηηιεηΐΐΐβχ »ά

ϊηΗπϊιβιειη , οοααηοάα αά ρα(Γβη; ρΓΟΪηάβ οαχηίβ &ά

ϋεαιη τβοΐβ ΓηβηυθϋευηΙ.

ρβ£. 12. Ά^ιροτίλνί- ίτί^ισι'] ΗιΓι. ΑπΐπιαΙ. 1. 1, ο. ι.

ρ3§. Ι3· &'ο κλι μαϋσιίι την !χμιουξγίχν~\ ΡΙιίία άβ πιιαηίίϊ ορϊΓ. 3ΪΙ:

χα$ίπΐξ ουν οι ίϊίχτοξΐ! ου πρότιξον ία! ίιΐπνον χαΚαυσιν η τα *ξθ(

ιϋαχίχν πάντα ιϋτξΐια'σχ* , χα! οι του! γνμνιχοΰί χγΖνχί τ&ίντκ 810.

νόν «ι/τον τρόχοιι χχ! ο των ολαιν ηγιμνν , οΤχ τιι α&\ο5ίτη! χχί ίΐΐί-

Τιβξ οα^ιαπον χαΧιΐν μΐΚΚαν ίπ! τι ινο^ΜΜ *«« 5<αιβΜ» , τ« «ίί ««-

τι^ον (ίίο! πξοιυτξίπίσχτο. ςαίΙιυί Γαΐ3]υιΐ£[ίΐ: θ^ο» «Ρ3£ί* ^Ε'1' βι'-

£»νον ΙποΙιι , τ*'λοϊ 'άνΆξίΛΐιον , τον /«/ν ταίν ίν «<7^>;το<< *^τΐον

ΊίΧ/ιίτΛτον , τον Ιί την γηγινΖν και φΆχξτων αριτον , ^ρ*χΊΐΊ '* Λ*

ταλΐ)3Α ϊίίτίΓκ , ούξχνόν. Βα/ϊΙία! 21. ϊη βϋα Γειϊρ. Ιοε. «(ωτη

4 κτίσι! , τ«λ(«/τα~οί ο^ ο «νθ^οχτο» , οτ« ίτα^>ο·«ί^αο·ί» Λΐίτψ , «ί»ΐ£

αίκοάΐσκίτ)! , οίκον κίπληοαιμίνον. ού γχ( πρώτον ιποί^σιν κνΆςωπον,

"ν* πτκχ,κ χτισ$γι , «λλ' Ικ»6ιη» ονξίνον αχίπην αυτοφυή χτίαοίί,

ΐ7ΐΐϊόξ>ισι την γΐΐν ΐ&χφοι τοϊϊ ποσι Ίίξοιτοίμάζαιν το1( του άνθρωπου.

δϊο Νχβ'βηιΐ! : ούχ \ν ήχοι τον ϊίρχοντχ π(>ο των οΐξχομίνων άν«-

ψανψκ*. ΤεκίιιΙΙ. νεΓΟ οοηΐΓ3 Μ3Γ0. 1. 2. 0_αίι άίξηιιΐ ΐηεο·

1«Γΐ Ώβί ορβΓα , ηηαηι ίρΓιιΐ! ίιηη§ο βί βηιΊΙί(αάο ? Εψ-γρΗα-

τηυ.5 ΡνίΑβΒΌΓ. το ^ί~ο> χνΆρωπον πολυτιΧίΐχτον ζωον , ίι τον χοβμον

ϊίΐίχισιν , αντίτιμον μίν τνι ίϋχι φνσιοί , οφδχλμον ίί τ«ί των ον-

τ·»» ίιχχοΐμήσιο:. 1·αο(αηΐίιι$ Ιίΐί. γ. Μαηάιιιη ηοη ρΓθρ(βΓ /β

ϋ«κί/βαί, /εάρΓορίβΓ Ιιοιηίηκιη, ηαϊ εο αίίίιΐΓ: ύα ίρ/αιη

Α » 3 Ηοιηί-
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Ιιοιηίηβιη ρτορίίτ /β βίο. /αΐϊαί, αϊ ΐβ"εΙ> οαί ορΐτά ί/ιι*

ρ3£· Ι5· Εβραίοι ίί τον ίνδρακον] 3ο[?ρΗιΐ5 ηιιϊ(1επι Γβηΐϊτβ νίίθ-

ΐϋΓ , ΐ11ο8 Γίΐιβπι &άά)οάανπ 1οη§3βνο$ εΓΓβ ροΐυΊΓΓβ, Π

ιηαηίΐαΐίϊ <ϋ νϊηΪ8 ιτιοΓβπι §βΓ1ϊΓΓβηΙ ; Γιο ρηϊιη Πευπι ρΓοΐο-

ρΙβΓίίΐί .ιΐΐοηιιβηίβηι ϊηίΓοαΊιοΐΐ : γνράς τι Άαττον ουκ αν ιπίλ^ρ,

και το ζγν *: μακρόν αν υμΐίν γίνοιτβ. Αηΐϊφ Ιΐΐ). I. ο. 2. 5β(3 15

βΓ31 ]θ(ί;ρΗη5 , ί]ΙΠ Ηθ0 ϊηρπίηίί β^ϊΐ, ϋΐ, ςΐ130 η3ΪΤ3ϋ3ί,

^εηΐίΠυιη εβρίιπ 3οοοπΐΓηο(ΐ3ΓθηΐιΐΓ. ΛΙϊΐβΓ Ιοπ^β Ιώνι

/αρίΐΐΚΪαβ αιιΐΙιοΓ: ο 5ιο; θάνατον ονκ ιπο/ιμι. εΙ 0.2. ο 5ιοί

ί'κτιβι τον οψ^ρωιιον (π κφ$αρσί% εΐο. Εε Ώ. Ρηιιίυ; 3(1 Κογπ.

Ο. }. $μ τηι αμαρτία! ό Άάνατοι. ΟΊΓιϊηοίΐηδ Π3βο ΤΗκορΗ. Αη-

ίίοοΗ. 1. 2. 3(1 Αυΐοΐ. ρ. ΙΟΙ. μισοί ο άνθρωποι ίγιγόνιι, οίτβ

ϋνητοι ολοσχιρϋι , βιίτί αθάνατοι το χαΒό\ου , ίιχτιχοι ίκατίραν,

ηααά ΐρΓαιτι ροΓ[ ρβ«ϊπ3ΐη υπ3ΐη ααί αΐΐθταιη Γερείϊΐ.

ΤΙιβοάοΓ. ΑίηοαΓα; το τον ΆΙαμ σωμα φύσιι &νητίν ην και ντα^η-

τοκ, ίί χν^ιτι ά^ίνατον όιιφυΧάττιτο και κπαΒίι. ΙπΊΟ Ιΐ

παΪ5 (ϋχβΓΪΙ τον Άίαμ πξοιτόπλκην ανΆραπον Άνητον γινίμινον ον·

τ»(, οίί ι'ιτι α'μχρη'ισιι, ιΐτ» μν κμχ,ρτήσιι , τι^νηξόμηον ιν τω σά

ματι , τοντ ιςιν ι%ι\$ιΐν ικ τον σώματος , μν τγ α£/φ τ?ι άμαρ-

τία; , άλλα τγ αναγχρ τϊ/ι φνσιωι , ανχ3ιμ*α Ι'γιο. 8γηοά. Ο'αΓίΛ.

Οβπ. 112. οαϊ ΒαΙ/αιηοη : τον Ά$χμ ο 5ιο! η §ν>ιτον ί'π\ασιν%

Ονίι μίντοι «θάνατον, μίσον ίέ βΙΟ.

ρ3£. ΐ6. «νΛ ΐτι χ»< νϊν ίυνχμα! ] Αα$υ/(ίηι/ϊ \\\). %. (1ε ΟιβηβΓ.

3(1 Ο. Ομαηηααιη αοΓροΓαΙαη Γί'Αίοη ίαΐαη ίατηβη ίΐ-

Ιαιη αΓΟΟΓβιη ρκαβ/(ίΐί//β αιιο οοΓρια Ηοηηηίί /ηιιίίαίβ /(ηΒίΙί

■ίϊηηαΓΐίατ , ηοη βΰΐιί αΐίο α6ο , /ειί ηοηηαΙΙα ίη^ρίΓαύοηΐ /α-

ηίύα(ίι οκαΐΐα. νίιΐ. άβ Οίν. Οβί Ιϋι. 14. ο. 26.

ϊ\}\ά· <νΙχΓ«ο·«] ΗοοΓβΓββΓι, ηυοά 1\«1)1ιϊηί εΐϊοιιηΐ, Αάαιηιαη

ηοη Γβ 3§ηονίΓΓβ ηικίιιηι οΙ> 13 πνη» "ϊΐυ ^ϊη Π3.

ίίικίβ (ΙίοιιηΙ, Γ|ϋθ(1 Λικί, οιιιη ρΓορΗεί3Γ6ί, ι δ3υι. 19,

ί4· ηιΐ(1ιΐ8 ίποοΓΙΐί. ^□β1η^(1^ηοά11π^ βΐ Ε/αϊη! 20, 2.

ίοίίΐ κριών χχόλαυσι;] δοΐΐ. Γβΐίειη ροίΐ (ΙϊΙανϋ ΙβπιροΓ3 Ιιοο

ΐηάιιΐΐιιιη.

ρ3^. ϊγ. ντροίι'ιλων πόρων] ΜβΓΪΙΟ ηϋΐίίβηα ϊΓ3ηΓρΪΓ3ίίο ϊιιΓβηίί-

ί^ϊΐϊί ϊη Ηϋηο οβηΓυιτι νεπίΐ·, ςαβηςΙο βνΛουηΐΐοηικη , ηυαβ

οοτροΓΐ 3ηϊπια(ο βίΐνεηϊαηϋ, οιηηΐιιπι Γιΐ ρΓΪιη3ΓΪ3·, (]ποό!

υίΐΓ3 οιηηεηι εχρεοΐβιϊοηοιη ει ραεηβ (ίάβαι αυ βΠε Γΐβΐίεα

βίΙοοεηιιΐΓ.

ρ9§. 20. και ηαντι και ώ*] Αίΐεο νεππη , Γ|ΐαθ(3 ΤρΓίΐί/Ιίαηα! 0)1,

ηιιίίί ΓΡί ηίΥί ροΐηίίβηΐ'ιαί ηα/ώηιΐΓ. Π1>. ΰβ Ροεηίΐ. Γυο Κη.

Ει ηαϊίίβηι, ΰ, ηοοίΐ βΐΐηυϊΐιιιβ νϊΓϋηι , ηοιηο ηοη βιίεο

βηϊηιβΐ Γ3ΐίοη3ΐβ, ηπβηι τεΙΐ^ΐοΓικη (Ιϊεϊ ςίεΐιεβ!:; βι ηυητί-

ηϊ$ οιι1ΐη$ ίρΐϊ ϊη «ΓΓεηήαιη οεάβι: Γυαιιηα ει ϊη ρΓΪιηϊ«

ϊηΐϊ
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ΐΠΐίπΐβ ί)3ΐΐ1Γ3β ΠθΓΐΓ38 ρΓ3βΓ0£3ΐϊ ν3 , 6Χ ΪΓ[15 ΓρβΟΪθϊ ρΠη-

Οΐρϋ$, εεα ριορηα ηιιαβάαιη ραΐΓιο ίιυιηβςΙί31Β Ηιιΐι, ηΐ

«Ιεΐίοίοι-υιη ιιΐίψιε ροεηήεβι; ηεο βιίεο ι-ϊίϊΐιιΐο αη'ιίΓοΙ ά'ι-

0θπ(1ϋ5 β Γι Ιιοιηο, ΐ|ΐΐ3ΐη Ιΐβίιϊΐε, (]αίΐ)υβ άεΐίοΐα Γυβ ρεΓ-

ρείυο ρΐ.ιηοΐιι ρΓθΓβΐ)ΐΐ31υΓ.

ΐ\Λά. πςο ζ>ίί ιχχτώσι»>ί] $ιιρροηϊΐ βυΐΗοΓ ποΓεθγ ϊηίει-νβΠυηι

ροΓι «ιη^είοππη οίΓεηΓαιη, βηιεα,αβιη ΐη ίρΓθ8 ϋβιιβ ροβ-

η3ΐη ΪΓΓο«3Γβι; ίπ ί|υ3 Γεηιεπίϊβ ηοη Γοΐιιε νεΓΓβΐιΐΓ, χαλϋΐ

0 Ίονς-ϊνο! ίφη , ότι ηξό μίν τ~η: του χυξίον παξονβΐας ονδίποτι ίτόλ-

μ,ησιν ο σατανά! βλασφήμησα* τον 5ί<1ν, ίτι μηϋπω ιί^ιο! αντοΰ την

χα,τάχ^σιν. ΐΓεηαει ηοπιίηβ Ειι/εο. ΗίΓι. Ιίΐϊ. 4· Ο· ι8· Ψι],η

ΕρίρΗ. ονίαμον κξό τη* τον ΧξίΓον παρουσία! ιτόλμησιν ο σατανχ,ΐ

ίΊί τον εαυτόν ίισπότην φ^ίγξαβ^«Λ βΧάσφημόν τίνα \όγον ν αντχξ-

Οιν ίννοησαι. ανίμιινι γαρ την τον Χ.ξΐ7θυ παξουα'ιαν είο. Η38ΓβΓ. 39·

δίο βιίαιη Ιβάοηιι ΡεΙαβοΙα \\\). ι.βρϊΐΐ. 90· ϊηηιιίι: ^ΊβΙιοΙιιΧ

ροΓι ΟηΓίΓιί 3(4νεηΐιιιη κχονσαι τη: χα&' ίαντοΖ χποψκσΐΆΐ τον

'οξον, σφο}»ότίξον ίπνιυσι χ*5' ημών ρίο. , Γ|ΐΐ3β οηιηΊβ ι-ερείίΐ

Οεοαιηεηίιΐ! οοιηπιβηΐ. ϊη πΐΐ. 03ρ. I. ερϊΓΐ. £>. Ρείκι. ΗιιρεΓ-

ίιιι νεΓο ο. 2ΐ. Ιίΐί. άε νίοιοπ3 νβιΐιϊ ϋεί εχρι-εΠβ αΐι: άα·

ί«Γ ίηίβΐίίξί, αιιοά ηοη /ίαίίιη ηο ίηίίίο ρεεαιίί άίαίιοΐαί άβ

οοείο ρΓΟ/βΰία! /αεΓίί , /εά ΐρβαιη αιιοηιιε εχρί'οίιινεΓίί ραίιεη-

Ιία Πει. .Ιο. Οα/βαη. οοΙΙβι. 8. ο. ίο. οίε άίαίιοΐο 3"βη«, ϊη-

<]11!1: ίάϋίΓΟΟ ρτίονειη β/α! Ιαρ/ιιιη, αιιο /αρεΜβηάο οοΓηιβ-

ταί, αιιο εΐιαπι £κΓρεη$ ιηεηιεΓαί ηιιηονρανί , /εειιηάα τιιιιια

ρεΓ ίηυίάίαιη /αύ/εοιιία ε/( , /ειιίεηίία άοιηίηί ιιίίΙίύΐΓ ίη ίιηα

ά/'/εοίιΐ! ρ[ΐ.

ρβ§. 2 1. χ»! ννμφαι} ΑυιΙιοΓ βΓι Αή/ίο(-βΙρ$ ηνητρ1ΐ3$ πιοπ;

ςαϊη εϊ ηγηιρΗβεβ, ρβΙυΓίΓΪε ρίβηο, ΐΓ3(1ίΐϋΐ· η313 ηγιη-

ρΗβ ζεΙοΕ^ρία 8Γ£;α ΗοΓουΙεαι ηιοΓΕαβ. ΡΙϊη. Υώ. 2$. ο. 7·

ϊείβιτι βΐΐ3ΐη αιιΐΗοΓ ΙΊΙι. 9. ο· 5· Αο·* 01)'ΓροηβηΠοπι ΙιΜογθ

ιηυΓ'ίβηιίϊ ρίβηοίοιτι 1οη«ε 6Χ3ϋ<ϋΐϋΐη ; ει Ο. Αιιρ;ιιΓπ Ιειη-

ροτβ ρΐϋτρχ ηεΓεΪΓίεϊ εχβηϊιηρϋ βρρβΓαϊΓΓε εΐο. ΟαΙεεΙιαηιρ.

Ά0Λ'\1, Οα-ζ,αιη ηεΓεϊζΙβπι ίη Ρείοροηηβΐί Ιϊιΐυϊ ε]εοΐ3ΐη νί-

εΓιΓΓε", ΤΓαρεζυη(ίιιηι ϊη ιπβγΪ η3ΐαη(βπα : ΏΓαΰοηβίατη Βοιή·

/αοίαιη Νβα;>οΙι(αηιιιη ΤιΊιοηειτι ιηβΐΐβ οοηα'ϊΐϋη.']. Η3ΐη3-

άτγ3.ά&& ΐηΓαρετ η νπιρ1ΐ35 εΓΓβ, Γ|αβε εαπι 3γ1.ιογϊΙιιι8 πβΓοιιη-

Ιπγ εί ρβΓβαηΕ, αϊ βϊϊοϊ ρΓαειεΓεαηι , 3 5βΓυίο ϊη ίο. ΕοΙ.

ϋΐΓοεΓε εΓί.

ρ3£. 2^. «μ γαξ ιχ5ναν η φίσιι ] Ηί$ ρβΓςαβηι ίϊιηϊΓιβ ΗβΙιεΙ Εα·

βίίιΐ! Μ. ίη Ηεχβϋιη. Αι 3ϋ<|υο8 ΓβΙιβιη ρίΓοβί ϊη βϊϊοϊ

ηοη §Γ3ΐΓ3ΓΪ Ατί^οίΐΙεί ΗϊΓγ. Αηΐηιβ]. 1 1 ί>. 8. οαρ. ι. (Ιοοιιη:

χΐφχΧο! χα'ι ο χιγξΐυι ο\α! μόνοι ον σαρχοφχγουσι. ΡΙιηιυί νεΓΟ

βΠίεΓ·, Π3ΓΠ 1ϊ4ι. 9· ο· Ι7· 3ΐ' : /εβΓο άαίιΐΓ ρΓΐηείραίΗΐ, ααί /ο

ία: ρί[άατη άίείίαρ ηιιηίηαΓε ΙΐΐΓΪ>ίίαυ.ε υε/ά, ηοη αΐιιι ρί/αοαι.

Αα 4 Ρ3ί?· 25·
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ρβ§. 2$. «βί τ» ί*\νιτίΐξΐάί>ι ] ΙηηίβηΙΟ (3β ηίΙΙΙΓ» ςιΐθΓΪΙΙΙΓ ββ»

ηαϊ ΗιΐΓη3ΐιηιη , ηυοιΐ νεηεη31& εοικίίεΐϊΐ, ευπι ηοηϋιιπι

Γαίϊϊ ρβΓΓρβοΐυαι Πι, αηΐ<1 νεηεηυηι ιΐΐοΐ ΓΠβΓββΙιΐΓ: πια-

Ιιιπι επί πι Ρβι-Ποαβι ίη ΡειΤκΙβ ΙβΐΗαΙβ, ηοΙιί$ ϊη άεΐΐοϊϊκ

ΗβΙιεΙυτ. Ροιηα, ςιιββ βρυιΐ Αηιεποβηοχ ϊηιρυηβ ηεο ΐρβί

ιη·ηίΙ>υ( εοηΐι-εείβηΐυι·, ηοΐιΐι ϊπ ηυοιί(1Ϊ3π35 άβρββ οβ-

άιιηΐ ; ηιιϊη β ι πυβε υηΐ αηΊιτιβπΐί ρει-ηϊοίβιη βίϊεπιηΐ,

·1ϋ< αϋηιεηΐιιιη ρι-3εΓΐ3ηΐ. Οίιιΐϊηο ϊηΓιιρβτ υ Γα ιοχϊολ

ΐρΓ» ϊη §Γ31Ϊ3ΐη ηοίηχειιαι νβη'ιοηΐ, ηοο Οηίαιτι ηοπιϊηβ

ϊηΪΓΠΪοϊ, ηυαά Π Γοπβ τίοβ ΟεάΊυπι ηο8 οερβπΐ, ϊη§Γα-

χααι Ιηββηι α ηοΙ>Ϊ8 επρετε άεΐι-εείεηΐ ; ςηοά" Μϊΐηπείβΐ-ΐ

αεοίεϋίΓβ ρει-ηΐΐιείιιι-. <2πίη βΐ βίπιβ ρβΓβπχ, Ιβΐΐυί, Π.

ηοχίθ5 σβηβτβΐ ίϊιεεοβ, βί πιβΓίϊοοί εΐίβηι ΓαηςΙίΐ; β£ β υε-

ταιη /αίεαιηιΐΓ , Ιεπα ηοίίι ιηαΐοηιιη τειηΐάϊα ββηιιϊί , ηοι

ϋΐα νϊίαε /ΐοϊιηιΐ! νεηβηιιιη , ιιΐ ϊιΐφΐϊΐ ΡΙίηίαι. δί <]ϋΐ8 1ΐ30

ίη εβιιΓα ρΐυτβ νβΐίΐ, εοηίιιΐβΐ β)ΐΐδς1βιτι βΙβ^βηΐίίίϊιηβΓπ ρΓΟ

νβηεηϊί βροίοσίίΐιτι Ιΐο. 2. ε. 63.

ρ3§. ϊ 6. λιόντων μΐν ο Δαν«)λ] Αρηΐ ΟβηΙιβΙΐΓιββ επ8Γ3εϊί?Γβπι

(ϋνίηαπι Ηοηιίηί ϊπιρΓβΓΓυιιι, νΐ ευ)ΐΐ8 οιηηϊα 3ηϊηΐ3ΐϊ& βυπι

ρτο ΓορβποΓβ ββηοΓειιηι ; <Ιϋρ1ίεεπι νβΓΟ είΓβ εηβΓβείβΓβπι,

αΐΐεπιπι, ηυο ιηεΙιιαΙιΐΓ, ηιιϊ άϊείΐιΐΓ ΐηϋ, ρΓοοΙυοίιιηι , υΐ

&]αηϊ, ΓιηϊΓίΓβ βί §1α<]ϊο ϋβϊ: βΐίιιιη, ςαο ςϋΐί^βΐιιι-, ΐθπ, ογ-

Ιακι άΐΧΙΓΆ βί ΓοερίΓο Οβϊ. ϋηΗε Βί, υΐ, Ηεεί ΙιβΠυββ

βί ΓεΓ3β ΟΠ3Π88 Ιιοιτιϊηεβ ηιιοϊευηηιιβ ιηείυβηΐ; 1ιοηο5 13-

ιηεη , ϊη ςυϊΐιιΐί ιτιεϋοΓ εηβΓβείβΓ βρρβπιεπί, ίηιβηΐ β£

ΓβτεΓεβηίαΓ. Ιη ου]π8 τεΐ ίϊάειη αάάαοχιηι εχεηιρΐ3 Γιιρβ-

Γΐϋ8 3ΐΐ3θ. Ει ηβ ίιββο ρΓΟ Καύϋηοηαη ϊηΓοπιηϋδ (Ιαεα-

χηυ8, β3€ΐεπι ίβΓ8 αριιά ΤΚεοάοΓίίιιιη Οτ&Ι. άβ Ρι-ονϊίΐεη-

ΐία ΓερβΓίΓβ βΓι. ΡοΓίςαβιη εηϊηι ρΓβειϋειοχ νϊτοδ Γ3ηε(θ8

ΓβεβηΓϋϊΓΓβϊ, οίε Γεη8 3ΪΙ, Ιπιιίίί ιίίη ίν ιίχίνι τοΖ α^χ>τΰπον

τβ μ!μημα Χ/αν «χρκίφνίϊ πιφυΚαγμίην , ινμοΚιγιιβαΛ την ίουΧιίαν,

χ«ί την 5»/ί»ιΛ«» άπί^ιντο βίε. ΤβΓίδΙιΐΓ |]υϊάβηΐ Ει//βΑί«ί,

<1αεΐΪ8 αά 1εοηε8 εΗηΓΗβηίβ ΓβΓ38 ηοη γηγο βΙιΓιϊηνιϊΓΓβ ;

υηάβ Ιβηαίίια ερϊΓΐ. »ά Κοιη. Γε ϊη ηιεϋυ νεΓΓίΓΐ ρτοΚίεΙοΓ,

ηε ϊοίβηι ΠΙιϊ αοώάαΐ: χιτιόβ ϊηηιιίι, οναΐμην τΖ* Άι/ξΙω* τΖν

ίμο! ίτοίμαιν ' £ χαι ιυχομχ* ανντομί μοι ιίριΆηνχι , 1 και χολα·

κιύσω σνντίμωι μι χαταφχγιϊν , ονχ ηιπίβ τιναν ίιιλκινόμιν* ον%

άφαντο.

ρβ§. 2 8· Δν,αόχ^ιτοΓ μμ' Έ*/χβν^β<] Κεείε ιιη3 Ηθ8 οοη)υη£ΓΪι

βαΐΗοΓ ποΓιθγ, ίϊφΐίάειιι Ηοε ίβΓε ίηϋεΓ ϊ11ο8 ϊηιεΓεΓί, ςυο^

ςαβε αΙίεΓ εΓοοΙίΐε ρι-οροΓαεπί , βΙιθγ Ίηάοαβ ει *ά νο]§ϊ

εαρίιιπι ίθΓιεΐυ$ ρΓορβ^βνεΓΪι. Ει εεπε ηιιϊδ ίΐΐυηι ηοη

ρΐ'ο εοηιιτιοίΙίΓΓίπιο νΊτο ει ρτβεοεριοΓε ορίϊπιο ΒαΙιεβΐ, ηυΐ

ρήηιο ίη Ιϊπιίηε <1ίΓοϊρα1ο8 ίυο$ ιηοηεΐ, ηβ ϊη βΓΐίΙιιΐϊ



ΕΡΙΤ0ΚΙ5 ΟΧΟΝΙΕΝδΙδ. 377

εεΙϊΓοεηάίε Γβ ϊοτηυεβηΐ, βί Γοηρίοηουκ ενοίτεηείϊί Γβ ί»«

ΙΪ£βηΙ? Ϊ1**ίιίαν ίί κάβαν , μακάρι, φινγι , νΛ 8Χ ϊρΓο Όίθ%ΐ-

ΠΒΙ ΙαέΧίαι. ΟαίηίίΙίαηΐ νβΓΐ)Ϊ8 I. 2. ο. 2. Ερίαιηιι ίηρηιηϊ»

και α /« ϊρ/β άίτηίίΐϊί, ηιιί /α§«Γβ οτηηβτη άϊ/οΐρΐίηβτη ηαυί·

ζαίίοηε ηνατη υείοσί/β/ηα )ΐιί>βί.

ϊ1)ϊ(1. ηηνμ» Μι/μ» χα! ίικπυρον] Ηοο άβ ΐςηβα 3ηίιτΐ3 άοξιη&ι

β ΓοΪ8 ίβνϊΙΗε, ΓβΓβ ΓθραΙηίΓη, αι-ξυιηβηΐϊε ςαϊΒυίκΙϊπα ηοπ

Ϊηβ1β§3ηιϊ1»ϋ8 , εεα ίοιηίίβ αάΗϊ1)ΐιϊ$ , ΓυΓείΐβΓβ εοηαϋ Γαηϊ

εηκϋιϊ αΐϊςαϊ *ρυά ποϊ ηιεάϊεϊ, αηί βιολνχνιον ει ρβΓβηηεπι

ΐη εοτί1ϊ$ ίοοο ίΐ3ΐηΐΏ3Γη ίηξβηίοΓβ εεηε, Γι ιτπηηί νβΓβ,

ίΠϋΓίΓΗΓίιπί. ΜβΓϋπι νβΓΟ ει ρυΓϋπι ρϋΐιιπι ϊ^ηβιη βη'ισιβιη

ΌίτηοεΓίίΐί! άοοηϊι; ηαβιη*αΊηο<Ιιιαι βχ ΑγϊΓι. ΗΒ. ι. άβ βηϊ-

γπ8 ο. 2. ΓχιΗηΊ ίίιηρβϊι βυΐηοτ ηοΓιβΓ. νει·1)3 ΑηΓιοΐβΗ·

Γυηΐ: πνξ τ> χαι Βιρμόν φνβιν αντνν ·<μμ, αηιΊξην γ<2ρ ονταν βχ>ι·

μάταν χαϊ ατόμων τ* αφχ4ξθΐιί>) ηϋξ χχϊ φυχ^ν Χίγιι. (^αοά Ερϊ·

αιηαι Γαο ηιοΓβ 11ο βιηεπςΐιιΐίυί είϊεΠ, ΓβίβΓβηΙβ ΡΙαίακΙιβ

βΐξΐ ψΒρ άξίσκόντα» , χ^αμ» Ιχ Ύισσχρων , Ιχ ποιον πνξάίονι , ιχ

ποιον χιρίοουι , ?χ »το<οϊί πνινματιχον , ίχ τιτάξτον τα}ι άχατανομάίον.

ζ)υίη εΐ ΗίρρακΙιαι 3ηίηΐ3ΐη ί§ηειη ιΓιχίΐ, ΙείΊβ ΜαΟΓοΒίο

ίη Γοιηηίο δε'ιρ.

ϊοίά. Κρτίχ! ίί αίμα] δ. ΗΐΐβΓ&ε Ιαυίο ΓεηΐεηΐΪΒβ Γ»νβΓβ νκίεη-

ΐϋΓ, ςυαβ νβΐ βπΐβ ΜοΓϊϊοβιη Ιβ^βιη, 6]ϋ$<3οιτκ]ϋε οβΓβπιο-

ηΐαΐβοι εαΐίαιη, Γαη^υίηΐϊ εΓα πιοΓίβΙβϊ οιηηβχ ίηΐεπϋχβπιηΐ,

1ΐ3ο Γ3ΐϊοηβ λ ϋεο Ορί. Μαχ. Γεόιΐίι»: ι»τ ·η£>523 η<££> Τ]Ν.

Ρυϊη ει Ίαάβ ΓβοπΚείοπιπι οιππιμπί, ςυοά ίη αηϊαιαίϊκ

Γϊπ^υϊρβ Πι 3ηίιη3, βΓοεΓΓεηάι νϊεΙείαΓ τ&ύο; (^ηοΑψιΟ

χαίξΐί αίματιχχνιίαι ον γίνιτοΐΛ άφιπι. ΗβΙϊΓ. 9· Α* Υ8Γ0 εβα-

Γηβ εολ%ϊβ ρεοαίίατεε Γαηί , ςαατβ Οήίίαβ ·) Ηβεε Γβηίβηΐϊ»

^ο^ηIη8η^3^8ιϋ^. νΪΓ ςαϊρρε εΓβΐ, Γι <\α\$ αΙΊηί, ειΐ)ϋ8

•ηϊπια Γαη^ιιϊβ ΓυεΓαΐ ; ραιηαε ρΓΟοΙΊΐοΓ ει 03Γηϊ£εχ ; βίςαβ

ΐτΊ%\ηι& ί^ΓβηηοΓίιπι αηιιβ, ηεΓοϊο άϊε&ιη, βη ίρΓ» ιη^ϊηία

οιηηίιιπι ΙγΓ3ηηΪ5.

ΐΙ»ί<1. 7ηχαν ο' φι\. υίβιρ] Ργο ρΗϋοΓορΙιο ΓϋΙίΓΐΊΐηίυο. ΟΓαιη-

ιηαΐ. ΑίΗβϊ οο^ηοπιβη. Ιη Ηη. εηϊηι άβ 3ηΐιη3 ϊη^υΐΐ, 1/

νίχτοι , ώ Θβλϊ» χλι Ίηηαν ο ίπίχ\ιι* "Α3ίοι. δεηιεηΐίβ βυΐεηι

ίρΓ3 βΐι Αη/ίο(εΙβ 1ΐ30 ηο(3 ίηΠ^ηϊΐυΓ: ταν }ί φοξτηοτίξαν χ«»

'νίω/ ταίι ακιφρηνιτο , χα$ά*ψ/"\**<η , 30 Π ί]]ο ράίοε 3ΐ)ΓαΓ-

^ΐοΓ Γβΐίηυίί εα εΓΓβΐ Γεη(βηΐΪ3. υΐιιΐ Πι, ΤΗαΙα , ςυί τε·

ίβΓβηΙβ Ι,αέΧΐΟ) *ΐχί» τω» πάντα» νίαΐξ νηιςίριηο, ηοη ίϊηβ

Αβ 5 εβαΓβ,

·) ϋβ Ογϊ[Ϊ8 ΡΓοεΙυβ βά ΡΐίΓοηίδ Τίπιβευπι ρίξ. 22. ίη ΙιαΒβΐ: · χ^ιτ/μ

»«ί», χ«ι ('χκλϋτο £Χΐ»ίτ))Γ μ/» Λ φιλορόφοίΓ, φιλο»·«φίΓ ϊί Λ ιο>·'·

Γβί» , «5- )| ΙΓΟ(ί« φ))ΠΛ «Τν(«ΠΙ)Π 5{ , ΜΗ «VΤΜ (ΪΤ Τ»> ΤζίάκοιΓΚ
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εη:ιΓη, ΐεΓιε ϊρΓο Αή/ΐοΐβΙε ϊίβ ορτιΓροβι ; ίΐςπϊά'βιτι ι. Με-

Ιίΐρΐι. ί»3 (ϋΠεΓεηΙειη Βΐκίίτβ εΓι , πάντων την Τξοφπν ύγράν

€νσ*« χοοΐ αντο το α^υ,Ιν Ιχ τούτον γιγνόμινοιι και το ^ον τούτα ζΐίν.

ΑάΛΊι ϊηΓϋρετ βηιία,ιπΓΙΐηιοί; £βηηιιαι ΤηεοΙ. ϊη Ηβο Γεπ-

Ιεηΐ'ΐ3 νετΓβΙοί, υηείε Ηοιη. 'ίϊχιχνόιι τι Άιων γίνισιν χαΐ μητίξβ,

Ίν$ύ» , Ϊ13, αϊ 3αυ3 ρ3τεη5 Γεηιιη ΗβΙιεαίιιΐ', Ιργι-3 , ηυαβ

βχ ΚοιηβηοΓίιπι ι1ιεο1ο.αΪ3 Ογυβίε Γβπ παβίεΓ <:1εοπιιη

οιτιηίνίΓη, ρτειπΐο Πιο εχοϊρϊεηδ, Κ131Π8 νϊορηι οΐιΐίηρβί.

Ιία εηϊπι ΕιιΓίαΐ/ιϊαι Ιοοηηι ίΐΐηιη ϊτιΙβΓρΓβίίΙυί : ιίχιανον , τί>ν

νγραν <ίυλ«Λ! φίαιν , χα.} την τιι$ύν , ο ίίι , τί)ν χοινην τξϊφον γν».

6ί βηιειη, οι ίΐΐίΐδ ρΐαοηίι, ΤειΗνδ εΐΐβπι πφιαί Ιί^ηϊΗοβΓ,

ΗίπαδΟΛίε ρ3ΓεηιΪ8 ρΐ8 βί ιϋ^ηβηοηρηι ϋίικί εΐβιηβηΐιιιη Γοτ-

ίίεΙιΐΓ. ϋηά'ε οβΠρ ΑηβοίρΙβ! ϊη Ιοοο ρι-ϊυδ Ιαιια^ιο αϊι,

Ιιβηο οϋ 03ΐιΓ3Πΐ (3εο& Γ|*£· ]υΓ3ΐΓε, χαι το» 'όξμον τ»» 3·ί£*

Μπα* . ΉροίκλίίΤίΐ ] δί ίΓΐβ σχοτιινοι ϊηΐε]]ϊ§ϊ οιηπϊπο νρΐΐι,

Ζυαίχαιΐ ηροα" βϋπι ίο! Γοηβτβ νϊαείυτ, <|υοι1 βρηο! οηγιτιϊ·

οοΓϋΐη πΊίοδ υοΐαϊύβ εΓιοϊΐιΐΓ , βΐΓρίπΐυ$, ρηΐεςπιαιϊβ , Γαΐ-

ρΗαΓΪ5ηΐ3β ηοιηϊηϊΙ)ΐΐ8 ίπΠ^ηΐΐΗΓ , οβΙογϊμ ορε ε Για,υ.οπ1>ιΐ8

€ΐ!ι;εΐιιιη. ΛηΛνμηβια εηίιη Γιΐ38, τεΓρΓεηΐρ Ι,βέτιίο, ςΐιι-

ρΐίεϊδ £>βη8ΓΪ8 ΓβοΪΙ, 3111 Χαμηλά: χαι χα%.ξ«( , Γυ1ρ1ΐϋΓΡ35

Ιοιί. ει 3ι<1εηΓε8, 3υΙ σχοτιηάι, ηαοειη ΓοΙιρπί οοηηΌϊρηιε$,

ΙΐϋηιίΓΐηϋ ΐοπηπη Γεια ρηΐε^ιηβΐβ Γθ3ΐεηιε$; εχ ηυοπιπι

οααι ϋχίβ Ιειτεηίίηιιε ρβπίΐιικ ζνμάβιι ι-βηιιη οπιηΐιιιη £β-

ιιεΓβΙιοηεβ »αΐ ϊπιεπίιιδ ϊη υηίνεΓίϋΐη α'ερεηοΙεη'; (\η\η βε

βχ ρβοϋΙίβΓΐ ε3Γοπ<1εηι Ιιαίιΐίικίίηβ βΐ ηεχα , αά ΓρεοΊΗθ3.8

Γϋ3δ ρΙΓεηΙΐ38 οοηΓοπηβηΐΒΓ.

Άιά. Θ*λ5ί] (^ιιοίΐ 3υίΙιθΓ ηοΓίεΓ "ΤΐιαΙρίβιη ρΓΪιηυιη ιΙϊχίΓΓβ

βΓΓβΓίΙ 3ηίιη3Γη αιιχϊνητον χκΐ βι/'τοχΛ»;το» , ϋίοιτρηπ ΖαΰΓίίιΐί

1ΪΟ ριοροηϊΐ: Λντον κρϋτη ιίηιΐν άδανκτονι τκ: Φ»χ&. Αι ηοη

νϊα"εο, ςυοηιοίΐο 1ΐ380 οοΗβεΓεβηΕ εαιη ίΙΙϊχ, ηιιβε Γιβίπη

Γιιΐκΐίΐ ϊιίεπι ίαά'Γΐϊιιι, ί[νίοά ΙαρϊϋϊΙιιι$ οπατη βηϊπίΒΐη

ΐιίυυεπί. ΝΊΠ Γοπε ιηβΓηιοΓΒ, ηυοιΐ ^ϊιι ρ8Γ(3ϋΓεηι, ηΐϊ-

«ριε ει ϊιηιηοΓΐ3ΐΪ3 ιΐίερηίϊβ Βηΐ, ιυπιηΐΐκςαβ »(11ιίΙ»ϊΐ3 ϊρί&

ηιιΙΙο Ιιιηΐϋΐο οοηε1εηο!3 ςίείηοερβ νϊάεαηΐυΓ.

Οήά. Πνίαγόρκ! ] Ρβ^ϊηβ 44· Γ3ΐϊοπε8 Γίΐίβ ρΓοΙ^αΙϊϋεβ Γεείςϋι

βπΙηοΓ ηοΓιεΓ, ηυίΐιυί Γϋ3<1ί31, ΓγίΗα^οι-ατη , ηαί οηιηϊα

ίεΓε Γγη->1)ο1Ϊ8 οϋΐιπιοΓΗΓε Γηΐα§β»3ΐ, ιοί εΐ)3ΠΊ ρΓ3εΓππ'ΓΓε,

οιιηι 3ηίηΊ3ΐπ πυαιεΓυσι εΓΓρ άΊχεπι : Γεϊΐ. ηοη βϋΐεΓ ίηιεί.

ϋββηείιιπι , <|ΐιηιη ίρΓβ Αή/ΜΐΙα, ουιτι Ιειηριΐ8 ηηηιβΓηιη

ΓΠΟΐιιϊ

1>) Αρυ<5 ΌΊοξ. ΙΛη. ρ3£. 9· 1βΒ'ι,,Γ: Ά{Κ·«τ/λΐ)ΐ ?ί χ*ϊ Ικιτίκι φχ<τΙτ,

κΰτοι χχ ί τϊΐ! «ψν^βκ- μ(τκΙ&Ιικι ψνχκ; , τιχμιαζίκνο» ίχ τϊ\τ

λι$ον τίΓ μαγνήτιζα χχ\ τον ιίλί'χτζον. Εγ^ο 1ΐ360 ί'υροΓΙΟΓί[3115 ηοη

κρυ§η»ηι, ιιι ειΐιιυι ΟχυηίςιιΓίδ ΟΓειΙίίΙίι.
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χηοΐυϊ νοοαι. Ρθγ υηΐΐΒίβιη α,υϊά'βπι ρππιβπι Γβηιπι εβα-

Γαιη Όβαοι άείΐ^ηδΐ; βΐ Γοπη38, οακι ϊηιΠνίεΙιΐ3ΐΊοη>$ ρηη-

οϊρΪ3 Γιηΐ, βι οοΓροΓΠΐη §βηϋ ει ηιιπιϊηβ, ϊιηο {ϋνϊηαβ βα-

Γββ ρ3ΠΪουΐ3β, ηοη πιβίβ ηυπιβΓ05 βΗβιτι βρρείίβι: οβΠβ

5(3 ίηΐΒΓρΓβϋβΙυΓ ΡΙαύακΰΙιιΐί τον αςώμον κντι τον νου τταραλα,α-

βάνιι. <2υίη ΑίαοΓούίιΐ! (Ιβοβηίαίιααι Ργΐηβ^οΓβοπιιη Γαοχβ-

ιηεηΐυιη ,

Μί το» αμιτίξορ 4»*%% καςχ^όντα τιτζκχτϋν ,

βχμοηίΐ, Ιιιγο ρβΓ ειιιη, ηηί άαί αηϊιηαβ ηο^ίΓαβ ηυαίβτηα·

τίιιιη ηητη«ννχηι Γοϊΐ. θβγτι ηοΐιϊϊ ίεάΜΐ οιιιη Ιτϊηυβ ΓιιΪ8 ία.·

0α1[3Πΐ)ϋ5: ηιιαηίιη ρτ'ιιηα ε/( Γαίίο, ηιιαιη Χογις-ιχον αρρεί·

Ιαηΐ : ^εεαηάα αηίτηοβίαί , ηααιη Άνμιχον νοοαηί: ίεΓίϊα οαρί-

άίία! ι ηιιαε Ι*ι$ι/μητΐΗη ηΗηοαραίιΐΓ. Ια δοιηη. 5είρ. 1. I.

ϊϊηςί. Πλ«Γ»»] Ηο. ίο. άβ Ι>βΕ[. ηβο ηοη ϊη ΡΗαβά.

χ\ήά. Ά{ΐ?οτίλ>ΐί ] Ηο. 2. (1β Αηίηια. ο. ι.

ίοία1. Διάχξίχοί] ΙΓιίαϊ ηοιηϊηίδ οοοαπήΐ ΓηεΙΟΓ ηυία'βιη ηοη

ίηοβΙβΟΓΪχ, //οοΓΛί/ί, Γινβ υϊ βΐπ , Ύίιβορ^αβί «3ΊΓαίρυ1ιΐ8 ;

ιιηοΐβ α ρΗϊΙοΓορηϊα ηοη ργογΓιιβ βΐΐβηυβ Ηβοεη ροιβηΐ:

ΓβεΙ ςιιπι , ομιϊ ΓθΓΪρΐ3 β]ι>8 ΓβεβηίεΙ ΡΗοίίαι, ΟΓβΐΐοηιιηι Γο-

Ιιιιη ηιειηϊηΐι; ει αοετο ΐη Βπιΐο βι Η1>. 2. άβ Οται. ϊηιεΓ

ιΊιεΐ0Γβ8 ΓεοβηΓβΐ: α,ιιϊη βι οηπι ΤαΙΙίιΐ! ν3Γΐ3δ ρΗϋοΓορΙιο-

ΓϋΓη α"β 3ηϊπΐ3 Γβη(βηΙΪ38 ΓβΓβΠ , ΤυΓα (,)ιΐ3ββ. Η β. ι. εαπι-

ηυε εχροηϊΐ , αιΐ3β βίΐ, αηίιηαιη ηίΐ ε£/~β ηί/ϊ εοΓρια ιιηιιτη

Βί βιηρίβχ , ίία β§ιιι·αΙιιιη , ηί ίειηρεΓαίίοηε ηαίιίΓηβ νίξεαί

βί /βηί/αί, ΒίοαεαΓο/ιιυη ιΓΐίυδ βυΐηοτβιη ρΓοΚιβΙυΓ : ίηΓιι-

ρβΓ <]ϋ3ηάΌ ΡΙιιίαΓοΗα! πΐξΐ την χρισχόντων , οιι]αϊ νβίϊϊ £^ϊα Νε·

τηεβιΐί ίη ηοο ίεπρΙΟΓυαι οεηΓυ ΓβηιρβΓ ίεΓβ ρΓβαιίΐ, Οί-

οαΐαΓοΠαιη 6(Ϊ3ηι ίϊεηηϊΐ: ϊη^β 3(1<ίΐ)03Γ, υΐ οτΐά&να , ία-

οίΐί ΙβρΓα Ό'ιηαι-οΚιηη ρΓΟ ϋϊοβεβΓοΙιο ϊηΙβΓροΙαίϋΐη. Ιηιβτεϊ

ιαπιβη ηοη βή άϊΓΓιιηηΙβηιΙιιηι , Ηβηηίαιη ϊη Γιιο Α«σι/ρ«*ί

Όίηαι·οΙιΐίΐη βΙΪ3ΓΠ ΓοΓΪρβΓΓβ; ΟαΙεηιηη βιιίβηι Δίχρχον , (ςυοΛ

ρΓΟχΐιηιΐίη εΐΐ,) ϊη Πο. πΐξι φιλοσόφων ιςοξίαί , οοπι ΕρϊοιίΓΟ

ΓοοίβΓΓβ.

ρ3ζ. 29- ΆρίΓοτί'λ^ί χ«< ΔίΛα^χοί· ανοΰσιη ] ΌίηατοΙιιΐ! Γινβ ΏΊοαβ'

ατάιιΐ! , (ρβπησίβ βηϊηι ΓηβΓΪι,) ΓβνβΓ» αηϊηιαηι , βεοϊιίβηί

εΙ ηυβίϊιβιυπι ΙβπιρβΓΒΐηεηΙηηι βίΐιιΪΕ. ϋβ ΑΓί/Μείε 3η-

ίβπι Ηοε ηοη βϋιβΓ ο!Ίοί ροΐβΛ, ηίίϊ ηυ3ΐεηυ8 ίΙΙο 3υι1ιοΐ"β

ΓοΓπίΒβ β ροΐεηίίβ ηΐΒίεπίβ βϋϋείΒβ, ουιη ΓεοΓίϊπι ΓαΒβ-

ΛβΓβ ηοη ροΓΠηΐ, χνοΰσιοι, Ιαοο βΛ, ίηοοιηρίεΐαβ ΓιιΙ>Π:3ηιΪ3.β

βΐι ίρΓο ηαϋϊοε νίιΙβηϋαΓ.

ίίπεί. ΙΛα·πχχ"οι~\ Μαηείίί Γβηίβηιίβιη εϋΐηοί^β βχρίϊεβΐ ΕρίρΗα·

πια! ΗβεΓβΓ. 66, (\αοά άαο Λβΐυβίΐθί ρπηεϊρίβ, βΐίερηηι

οοηιιηι, ηιβίηπι &1ΐβπιηι. ΐ'χιιν ϊίί ίν τω κόσμω των δύο τονταν

άξχιϋν τκι ίχοςάσια, χαι την μιν μίαν χοχην πιποιιικίνοα το σωμχ,

την



ΑΝΝ0ΤΑΤΙ0ΝΕ8

τι)» ίί ^νχνι ΜΝΗ τ?γ ίτίρχί. οϋπ'κ γ.ι«< τ*» ^ιυχί» ν^ψ η α>3^«.

5Γ3ΐί χ«< »» ηοητι ζαιφ χα! ηιτανφ καΐ ι^πιτώ χα< χιωίάΧψ. βΰ μόνον

«λλοϊ χ«< η το?ϊ φυτοΐί βίο. Ηβεο ΓοίΙ. β νβΙοΓπΓΙίιηΙί ΟΙΙιβΙ-

«Ιβοοππη ρΐβοίιίί άεΐαναΐα, αραά (|ιιοϊ 'Ώ.ξομ<£σίιις βι Ά/<-

/μ>μ< ϊ))3 ΐρΓ·, ηιιαβ ιηο(1ο ΓβΠιΙίιηυχ, ίιιβΓβ ρηηο'ιρϊα;

Γβα ΥαΙβηήηίαηοηιιη νβτ 5ί$ , (ΓβίβΓβηΙβ Ιγρποϊο , ΎετίαΙΙ.

ΤΗΐοά. βΐϋϊηυε,) »οΪγ βνβ Λ) ΑαζπιοΐΙι , ίΜμησα βΐ Αιτιοκ;

ΓαβηίΪΜ άίυίηα, ιιηϊίαι βαΐ άειιι: ρ( βχ αΙιβΓα ρϊπε ιηαίβ-

η'α, άηαΐίΐαι, ογοιι ει ε/ιαοι, ςαβε βΐ Σ«χλαα εΐ ε) ΤαΙίΙαύοίΙι

«ΙϊεεΙιαηΙιιΐ". Οπβκ ψι'ιώειη ρΐ3θίΐ3 αραά ΡγίΚαβΟΓββ: βϊ

ΤΙα(οηίεοί, (οπιηίυιη Γετβ Η.τεΓβιίοοι-πιη Η31γΪ3γο1ιμ, ΤβΓ-

ϊυΙ). ιεΛβ,) οΐ'ιηη τεεβρίβ , ραΓΩπι ιϋΙΓααύβ^αηΐιιτ. ΝΊιηί-

Γοιη οααι Λιιρίιΐϊ Ιιοηιίηβκ ίη απϊιηιιιη ϊηεΙυεεΓβ ηοη ροΐε-

Γ»ηΐ, ςιια τβΐίοηε 3ΐί(]υϊ<] εχ ηίίίΐο Ιΐετεί , πιαίει-ϊέΐη 3βίβΓ-

ηϊπι ΓοιηηΪ3ΐ>3ηΐ; ουβιςαβ Γβΐΐ^ϊο βρυεί βοϊ είΓεί, ςυββ

ϊη Γβΐϊοϊ ρβΓΠηι εει-ηυηΐιΐΓ ηιβίβ, ϋβο 3θοβρΐ3 ΓβΓβιτβ ;

Ϊ11· οιηηΪ3 οοηΐΓ3ΐ"ίο ει Γβηυ'ιοπ ρπηοϊρίο πιαίεηβε ϊιηριι-

Ιβΐιηηΐ. <2υο<1 εο ιυφιβ ϊηναΐυϊι, υΐ νεί Βρϊαιτο Γαο ϊιβηο

εχοιιίαιΐοηειη οοιηηΊΪηίΓοεΓεΙιΐΓ ίιιοΓβίίιΐ! , φΐοώ ρϊβ 3<3πιο-

«3αιη βχ αϊοιηϊχ οΠιειη οοηπβπ νβιιει ; Γοΐΐ.

Νεηααηααιη ηο6Ϊ5 άϊοίηϊίαι &?αίαπι

Ναίιιηιιη τηαηάί^ ηααβ ΙαηΙα ?/( ρταΐάίΐα αιΐρα.

Ει ί|ΐιΊ<]οηι Ηβεο ρΓ3β 038181-15 ηυ11>υ5θπη<|Πθ ε(ΐ ϊΠβ ρΗΊΙο-

ΓορΗΪ3 , ■ ςιιββ ββηΐϊΐϊιιπι ρο^ΐΗεϊΓιηο ρΓ3εΐβχηΐ5 ηίιβπ-ϊ-

ιτΐ05 βΗβΓβΙίβΙ. ΡοΓ[(|ϋ3ΓΠ εηΐπι Γ3ΐυπα 3ριι<1 605 βΓ3ί,

ααο(]

Ώβχιι β/1 , ηιιοάαιηηαβ νίιΐίΐ , ηιιοαιηηιιε 7ηονεΓΪϊ,

ει Ϊ5 οηιηΪ3 3ηίΐΒ3Γε(: ρΓΟχϊαιαιη Γυίι, υ ι βΐϊαιη ϊη οιηηϊ-

Ιιιΐ5 εοΐί ροΠίι ει ϋίΙ)Ρ3(. Ηίηο αηϊηιβΓυιη ενοε3(ίοηβ$,

οίΙιοΓαιη εΐείβεΐιιϊ, πΐ3§Ίθ3β ΙυΙίΓΗηοηυχ , ρπΙΙυηΓΓπηβ **-

5«'ρο·<«, ιη3ΐ;ϊοθε ρυΓ§3ΐίοηβ$ ε( ϊιιΓβηιΙί γϊιιιϊ : ςυί1>υ$ Γαΐ3-

ρ;ρ|)3ΐιΐ, (ιιΐ πιογϊιβγΪ ΡΙοίίηϊ νβΓΐ>ϊί! υ(3Γ 3 ΈατρΙιγτΊο ιηειηο·

Γ31Ϊ5,) το ία αντοϊί 5ίϊον κνάγιη πρίι το ίρ τί ηαντί Βιΐον. (^ιιΐη

ϊιηο, α( 3 ρι ίηιΐίι εΗηΙΙίαηΐίππ ίηοαη·1>α1ί< , ρετ $ί>ηοηοη

Μαίζΐηη, ΟατροναίΒνη^ V'αίβηίίηαιη , ΜαΓείοηειη, Οηα/ιία)!-

αιιβ Γβ1ί(}αο5, ί'υ ϊρΐϊδ ππηϊί βεο1είΪ3 ορρυ§η3ΐ>3ΐυΓ, ί ι α

Αριιά ΡΙιηβΓΛιιπι ίβ ΙΓιίε ΟίΪΓΪ<3β Τ. Π. ρ. 369· ϋ. «Λ ύζομάζ*ιΐ

ΰ) Αριιύ Ιγβπ; ςοηπι ΗβοΓβί- 1, 4· Ρ- Λ «χ«Μ»'λ

β) Ιγεπ ρ. 109- ΟΓςο* βΓ Σ«χλ«« ηεο βρυά ΐΓεηαίυιη , ηβο βρικί Ερΐ-

ρΗιηίιιιη τερειί. 5ε(1 βρα<3 Ιιιιηο Ηοτί ήι ιηβη(ίο , ςιιεηι νανϋβ ηο-

πιίηι'ϋΐΐδ βρρείίαπΐ. νΐ('.β ΗβειεΓιη XXXI. Ροικ Ιοςο Σκχλϊ* νοίώι

σ*τηξ«· 0^ ΐ5 νεΓΟ ιίϊα ην%κ ςυιει ?
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ίΠα ΙαοβΓίοϊ ]3Γη ηιονεηιε, είβηιυιη ΓαΙ) ΙαΙϊαηϊ βυΓρϊεπϊ

Ιααβο υπ» ρη'ιΙοΓορηϊββ ρ3Γ8 βίιΐβιη ββιπϋίαπα Γβ §βίβ(, 6Ε

ίη νιιΙηβΓβ αηΪΓηβιη ροΓαίι.

ίΐιίά1. Άμμαι/ον ] ΟοηΓαΙαΙιΐΓ 1ΐ30 (1β Γβ Ργοο/κϊ ϊη Οοιη. 3(1 Ρ/β-

ίο/ζί'ι Τίιηαβαητ , ηεο ηοη 7ο. ΟΓαπιιηαί. ίη /ίπ/ίοί. άβ βηί-

ιιΐ3, ηαϊ Γ>3βο, ο,αββ ΓβηιιιιηΙηΓ , ΓβΓβ ίΙβΓοΓΪρΰΐ.

ίοίά!. ώΓτακ τοϊ σννίχοντο;] Νοη ϊπβΙθ νυΐ^ο ιϋϋϊΐΟΓ ΙΐΓΐιΐίϊ βηΐ-

πΐ3ϋ1}υ$ 3ηϊηΐ3 ρΓΟ ΓαΙβ <1313. 5α1 βηίιη ηοη ιηο(1ο ραΐτβ-

^ίηβΓη βΓοβι , ΓβιΙ βι (ίχ3ίίοηΪ5 ρπηοϊρίιπη βΛ. (^υϊη Γ3-

ΙΪοπβΓικ 3η'πηα, ςυββ ΡΙαίοηί ψΐοχοι βιιάϊΐ, ηοπ Γοΐιιιη Γτββ·

ηα ϊη βίΓεοΙυ* ϊημοϊϋ , Γεα* ει ηυαιοΓββ οοΓροι·ί« ΓηοάβΓβΙΟΓ.

Εε Ηοο ίΙΙηά βΛ, ςυοά! πιβϋίοϊ βο« ΓαΙ) ΙιιίοΙα ·πϊπι«β ρο-

ηηηι, *Η3$ααβ ΙιβοϊΐιιαΊηεϊ ηβΐιβπ ϊη ςοτροΓβ νίνο, αυβιη

ίη 03(^3 νβτβ, ιηα^ηϊε εχρεηαιβηιίς (ίοοβηΐ.

ϊΐϊία'. Σταϊκοί τονική ] δβηΓιΐϊ βΐ ηιοΙυ$ ΪΙβ βχρ1Ϊ03ΓΪ Γοίβηΐ, ιιΐ

ΠβΓνΪ8 θΗθΓ(ΐ3ΓυΐΠ 3ί1 ΗΙΟΓβΠΙ ρΓΟίβπΓΐΧ, β ΓθΓΐβ βΧ ρβΐίβ)

3ϋε|αα 3ΐιΐη£[3ηϊιΐΓ , ιηαοιϊο 3ΐϊφ]3 ιοίοχ ρβΓνβ^βΙ βΐ βΓΗ-

οίαΐ: ιιη<1β β 3§ϊΐ3ΐϊο ίηΐυ$ ΐηΓει-3ΐαΓ, ΓβηΓαπι , Α βχΐεπυ$

Ιεηάβι, ηηοΐιιπι ριοοΊιοβΙ. Αι αΥιαά ηιιϊρρϊβιη Ποϊ νείΐβ

Ιιίο νϊαΙβηΙιΐΓ 5ίοίά, Γοϋ. ορεΓ3ΐίοηυπι οιηηίυιη ϊη 3ηίηΐ3η-

ΐϊόιι$ οβαΓαπι βΓΓε, 1ιιεΐ3πι (]ΐΐ3η(ΐ3πι βΐ ΓβοίρΓΟοβιη οοηΐΓβ-

ηϊΐβηΠ3πι βοηιηάεηι ηει-νοπιπι, ρβπϊιαπια,ιιε οοι-ροη* ηβι·-

νοΓβπιηι : α,υβπίΜίηιοάαη] ϊη ΓραΓαακ νϊεΙβΓβ βΛ, ςυϊΐιυί

οααι ρ3Γΐβ$ Γιι ΙλϊπιΙθ ίη (ϋτβι-Γβ ίβΓβηιαΓ, Ποϊ ΐρΩβ νίάεηΐιΐΓ

ΓαΓΚοεΓβ αά ρβΓβηηβηςΙιιηΊ ιηοΐιαιη , ηβο ηοη αά Γβοαίίβιβδ

βηΐΓπββ εχρβ<)ίβη<ΐ3$ , ΓοΐΙϊοβι ϊη ΓβοίρΐΌοβ ίΠα «Ί^ολχ^τ,

νβΠίοβϊίοηβηι 3<1 ίηΐΓ3 βΓΓε Γ»οιι1ΐ3ΐεπι βΐΐΓβοίποβπι , ηυαηι

βΐ ηαΐΓΪιϊο ΓεηαίΐυΓ·, αά βχΐΓ3 εβιη βΓΓε, ςοΒβ βχρυΐΐι-ίχ

<1ίοίιυΓ βΐ βυαίποϊ §Γ3(1αηι βί οοσιπιββίυπι (αοϊι.

ρβ§. 31. τω» όμοιομιρΖιι ] ΑϋίΗοη (ΙϊΓρΙΐοβΙ ίΐϊβ Γ3ΐίο, ηοη ηαα(ΐ

Γβοΐ38 ΒηιίΙβΓίοαδ, Γί <\η\ά Γοηβ <3εΐΓ301αιη ϋΐ, ιη'ιηιΐϋ <1β-

οειΙεΓβΙ, (]ΐΐ3Πΐ β Ιβηΐιιηιΐβιη 3 οοΓροΓβ ρβπϊυηι ιΙΊΓΠίηϊ-

ΙαΓΪαπι βιιΓεΓΓείϋΓ ; ίζά ςυίβ εχ ϊΆα (ϋπιϊηαΐϊοηβ ηϊΗϋ

ηιβηοιιηα ΓαιαΓϋπι εΛ ; ηιϊηίηΐ3 ΓιηαίΗθίη 3()υ3β Ε>υΙ(3 3ε<]ΐιβ

(οηαα η3ΐυι-3ΐη ίΓΐϊα$ εΐβιηβηΐϊ ίη Γβ οοηιϊηβΐ, βο ΐοιιιβ

ΟΟΒ3η\18.

ρβ§. 3*· 'ό/*»" «"* γονιΖσι γινόμι$«] Εχ βΟΓυιη ρΐβοΐϊΐβ Γαίΐο-

ηειη Γείπ'ίΐ {) Ρΐιιίαιχηυε, ««το τον σωμάτια ολοο χ«* ι?$ «ί·""

^;?γ φΙξίΐΆαΛ τχ σπϊξΐιατα και τχι ομοιότητα* άγ*ηΚκ.ττιβ5οΐΛ ι* τϋν

ννταιι γίνω» τούι τϋαονί και τονί χαρακτϊ^*! , άπ$ρ«νιι ζνγξαψη

άπο ομοίων χοωμχτων ιΐχοια τον β\ιηομίνον,

ρ3§. 33. ά(ΐ$μοϋι όμοίονί] ΑραοΙ ΕαοΙίΛ. 1Ϊ5. 7· Όεί· »Ι·

ρ3§· 35· Σιμμ{*ι] ΗβΙιβιιΐόΓ αριιά ΡΙαίοηαη ίη ΡΗαβάοηβ.

ί~) Όί ρΐίοίη'δ ρΗϊΙοΓορΗοΓϋΐη Τ. I. ρ. 906. Ο.
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ρασ. ^6. αρμονία τΖ χχΧχσ$οιι ] Ηβι-πιοηία ίη ι-βποηε οοηΓίΚίι,

ΓεΓηυ'ιιΙυρΙ» ηίπηίπιιη, ηίρΐβ, ουΒίΙπιρΙα βίο., φΐαε ιτΐί-

βΐί εΕ ηιίηιΐϊ ηοη αοΊηίΐΙιιηΙ.; οιιιη βυΐβιη οοηίΐεΐ , οοη-

εβίΛιιπι ρετ ΓγήβιηβΙβ, ηιοάοχ, Ιοηο$, ηυιηρΓοχ, ηαιηβ-

ΤθΠ!ΐηΐ)ΐιβ ϊηΙΙίΐυΐίοηβΓπ ηοη γβι-ΐαπ ηιοάο, ϊεΛ ϊηΐβηά'ι

βΐ Γβπαϊηΐ; βϋαηι .κΐπϋ.ιβϊ νοοβιτι αιιΐΙιοΓ ηοίίει-, Ιβιϊογϊϊ

ίϊ^ηϊ Βοά ΙΪ , αρμογι,ν Γοίΐ. αυββ οοηιιηοιίε Γϊΐίί α Ρηεά. Μο·

Γβίίο Γ6(1εΓιΕιΐΓ /ιαηηοηίαβ οοριιία , βΐ ίη Ηοο Γβΐ'β νβι/θίυι-,

πι ρ3Γΐί·5 ρβπίόαχ ι βΓροη<ί«!3ηΙ βϊ α(1αρΐεηΐιΐΓ , ει Γαοίΐΐ

ΙβρΓιι ιοηί ΙεηίΐβΓ οοεβηΐ ει ρβπηίΓεοΒηΐιιι·. 5ίε ίη ρίοιιΐΓ»

Ιυοίί ει υητΙϊΓΛΓαηι ώυΐηα βϊ <]ϋ3ΐ'ι ΟΓερβΓβ οοη)υηοιίο ας.

μογν (ΙίοΐιαΓ. Ιΐ» Ι,ιιείαη. ίη Ζεαχίάβ ε): και η μ1(* ίί κ«< $

ιίςμογη των σωμάτων , χα$' ο συνάπτιτοα χαι βυνίιίτα* τω γυΐΜΧΐίψ

το Ίππιχεν.

\\>\ά. ιτ« » φνχή^ ^"ββ Ό ΓβςιπιηΐιΐΓ , ρηα$ άβΓιάβΓαΐα, «χ

Μ5. ΓβΛηιιία Γιιηϋ.

ϊϊηά. Γ«λ<;νοι <!« 0 άχοφχίνιτοα ] Ιη ΐΓβοΙαίϋ, (]ϋβηι ΟαΙεηιιι

ΓοπρΓιΙ άβ 1ΪΙ3ΓΪ8 α Γε εοϋΐίί, αιεηιίοηειη Γαοίΐ Η)·ροι?ιπίΐηα-

(ίί <1β Όκιηοη^ίΓαίίοηε , £]υο<1 ςυκίειτι ηυ$ηααηι 00Γηρ3Γεΐ;

Γβίΐ οιηηϊηο νεπίίιηίΐβ είΐ, ορα.ί ί]1ιι<3 3ί1 ίο«ίο3πι ιοιυπι

ρεπίηαίΙΤε, ουηι ΐηΙβΓ ίήϊυδίηοιΙΊ ]ΐινβηϊ)ει; εμυ 1ιιουΙ)Γ3-

ΐίοηεε ΓεοβηΓθίΐιΐΓ. 8επο ηβο Γβ οοηΙϊάεΓβηίϊ πιίηί

ΓβΓβ ρΓΟ οβΓίο ΗϋΙ>βΙιΐΓ, λίγου! κποίιιχτιχοΰι , όβ ηυίΙ)υ$ ηίο

ιηβηΐίο ίηΐϊίΐαίΐαι·, ορροηϊ ρΓβοιίοίδ ει ΠτίοΙε ηιειίίοίηβίί-

Ιηΐ8, βι ηίΐιίΐ υΐΐι·» ϊηάιφίατβ: ρΓβεΓβπίηι ουηι 3ο ΊρΐοΟα·

Ιεηο 3§ηίΐ3 Ιϊΐ ίίΐβ ΙΓβοΙβικΙί ι·αΐίο ίη Πο. (1β ρ.-ιπίί. βπίϊ

Μβ<1. ςαβιηβίΐηιο^υιη οί>ΓεΓν3ΐ ε)υ$ϋϋπι β^ίίοι· Κα/αήιιι ϊη

ΡΓββΓβΙ. (^ιηη ίσιο ϊηΐθτ β]ΐ»8 ΓθΓΪρ13 είΪ3ΐηιιυιη οοοϋΓ-

ΓΐιηΙ 83, ηιΐ3β Ιιίο ϊη ΙεΛίιποηϊυηι ;ΐί11ιίΙ)βηϋιΐΓ, πίιηίΓΐιιη

ϊη ίΓβρηιβηΙο άε /ιι/>/ΐαη(ία ηαΙιίΓαΙίιιηι /ηαι/ίαίαιη , υΙ)ί 3ΐι:

τνν Ό ί/νχην ννΖν οι μϊν χσαμχτή τίνα νομίζονσιν ονσ/αν ι ναι , τινιί

ϋ ηνιϋμα , χαΆακίξ «λλο< μη ιαηί τινα νπχ(%η αντίηι ϋίαν βίο.

μίσην ') τινα τάξιν ϊμ*υτΖ ίτα/α. πιρι γ»ξ «λλαιν ίογμάταν «το-

φιανόμινοί ιίπΧω( , των μίν ω§ ιιίιίτιν την »ν αύτο~ί «Χή^ιιαν , τΐν όί

ύί ούίίν αύτηι ιίδιίιιν, ίν οι: αρτι ίιηλ^ον , «χ<» του πιθανόν πξοίρ-

■χου.χι. Εΐ ρΒηΙΙο ροΙΙ : 9Τι5ανωτιροιι ιη) ίίναι νομίζιι) κατ ν Ψββ

ηθιίτ>ιτ«{ γίγνισ^χι τα$ Χξαβιιι. γι μην ψνχην , ιί μίν χ3ίαα-

τοτ

δβοιΐοηε 6. νοί. I. ρ.

1ι) Ιη εοΐιίοηο Αηιν. βχίίι1εΓ3ηΐ οιιΐρ» ίγροΐΐυηβ. Ι.ί2υηΙυΓ βηίιη ϊη νβτ«

Γιο η ι: ΕΠεοοιίϋ.

ί) Ηίο ιοιυ5 1οοιΐ5 ΝεπιοΓιί ουηι ηϋο οίρϊπί XX. 1«£Ϊιιιγ ίη βόίιϊοηβ Οι-

Ιβηί Οι«ΐΜπί Τ.ν. ρ3§. ι. Γεςη.

1«) Τ. V. ρ. 4· Ρ· Ο Ι^'ά- Ρ· $. Α. η>) ΙΜΟ. ρ. 5. &
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τοί ονίίί τχιί σωμχτιχχΐ; ουσ!<χιι χίξοιννυμίνιι τκ ζαία ίιοιχίΐ, γηώσχιι*

βεβαίως οίκ ιπχγγΙΧΚομαι , χαλάκι/ ουίί , ιΐ μηίιαίχ χα^' εχυτήν

Ις-ιν ι» ουσία. τ?ι ψνχηι. δπτίίΐϊ» ρΓΟτΓαε ΗΐΙιβΙ ") 1ΪΙ). υΐΐ.

οβρ. 9· Ίβ ΗίρροοΓαίίί βί ΡΙαΙοηίι ΗβΟΓβίίϊ. Μογ3 είΓεΙ, Π

Πηγαία ρβΓοαΓΓβΓβηι. ϋβϊαηβ εηϊαι ΓοΙεηηϊΐβΓ ΓοΙβΙ ρΐΌ·

£[επ, Γε ϊ^ποι·3Γβ , <ρββ ίίι βηίιηββ ΓιιβήΒηΐίβ. ΙηΓυρβΓ

νβΓο Γβί ηβεο πίϊΗϊ εχίΓα (ΙηΙιϊυιη ροηϊΐυτ, οογπ νίοΐββιη

03ρ. 2θ. ηιι]ιΐ5 Ιΐβπ Οαίεηιιιη 1ΐ30 £ογπ33 I» τφ τξίτψ τ?ί κχο-

ΛοίΤ(*?ί ίίρηιιο 31} 3υΐ1ΐ0Γε ηοΙίΓΟ ΙαυΔαίαιη. \ίβτϊ>3. αυίβηι

Γιο °) 0Ϊ13Ι3 ίη οοπιπιβηΐ3ΐ·ϊο ε]Μ8 ϊη Ργο^ποΚϊο» ΗίρροΐΓΟ·

ίϊι ηοΐοηε ΙιβΙιεηΐηΓ.

ρβ£. 37· "νίΛ ^"ί ***** κ/άσι*»"] δοΐΐ. ίΛβ τερεΓίτε εΛ βριιεΙ θα/.

«1ε ΤειηρβΓ. ΗΙ). ι. ο. ϋ. ει (1ε δϊηιρί. Οαί Ρ) (]ΐιίι1βπι , ιιϊ

εΐΑ£(ία5 εχ 511ο, ι ΤείΓβΙίίΙ). δεπη.4· ο· 54- ορίϊηιηπι ιεαι·

ρεΓβίηβηίαπι Ιπΐιυϊί Ηοιχιίηϊ: ϊπιβΓ83 Ιβιτιεη ηοηώυιη Γαιίί

οοηνεηϊΐ, ηαοάηαιη ίίι ορίίηιυιη ΙεπιρεΓβΓηβηΙϋΠ) , βη 3(1

ροικίπί, βη 3ί1 }υΓΐΪΜ3Π)? ΑΠί οα]\άααι ει Ιιυπι^ιίΓη ορίϊ-

τηνιηι βΠβ οεηΓεηΙ, 3ΐϋ ρΓΟ ρεΓβηιο ηοίβηΐ. Νϊηΐίοιηίηικ

3ΐκ]υϊ ΓερεηυηΙυΓ , ςηί ΙεσιρεΓβτηρηίο ε^Γβ^ίο ρΓ36(1ίιϊί

Γ3οα]ΐ31επι Γ3θίεηΗϊ ιπ'η ίοιιΐί Ιηηιιυηι, οοηΙΐΒ ^αοδ Μεάιιια

1ίΙ>. ί. (1ε Γεοιβ ίη ϋειίΓη Κ^ε πιαίΜί (ΙίΓριιίοΙ.

ρβ§. 4°· ΆρίΓβτίλίΓ ίί] Ρ1εΓ3 0|υβ, ςο38 Γβηυιιηίατ·, νβΓ&βιϊπι

ίιβΙιεηίαΓ αρυά Αη/ί: ΗΙ). 2. άε Αηίιηβ οβρ. ι. Ηλπο 3ΐι-

ίβϊη ρΗϋοΓορηί άβ Εηιείεοΐιϊβ ςΐοοίπηαιη οοηνεΙΙεΓβ Γβΐι-

φί αυΐΐιοι-, υΐ αά Γιιβιη άβ ρΓβεεχίΛεηιΪΒ Βηπηβππη Γεη-

Ιβπΐϊαιη ξ>πιάνγη Πΐιΐ ρ> βείΐπίΒΐ. 8ε<1 ΐϊΐεηιϊηϊίΓε ροΐυεΓ3ΐ

βχ Γβηΐεηΐϊα ρΗΊΙοΓορηϊ, πΐ3ΐεπ3πι ρπιηβιη, ιιΐοιιη<{ηβ

ριίΓαπι ροίεπΙΪ3ΐτι , 3(1 ΓθΓηΊ38 (]ϋ35ουηηυε ΓυΓοίρϊεηιΐΒϊ,

1ΐ3ΐ)βΓθ Ιβιηεη βοίαπι βηΐίΐβΐϊνιιιη. (^ιιϊπ βί οΟΓροπιπι

ρΙιγΓιοοΓοηι ίθΓηΐ38 ά}} ίρΓο ο!βΓιηϊβη(ΐ35 ΓυΓοϊρϊ , ηοη Γβρ3-

Γ3135 3ηΐιτΐ35 3ηι ίπίεΙΓι^βηπβκ οοεΙεΓίεχ. <^ϋϊ1)υ8 ροίϊιΐβ,

ηοη οριυ εΓΪΕ 3Γ§υιηεηιϊϊ 3υίΗοΓΪ5 ηοΑη ρ1αίϊοα$ τε-

ΓροηίΙβΓβ.

11) 1(3. V πξητη , αυτί V ί<ί"ί] δεηΓαϊ ·η(ε3 ηηΐΐΐιΐί, (κ)(1ηϊϊ

β Μδ. , ηυββ άβεΓβηΐ, ίη ϊηΙβ§Γηκι ΓεΛϊΐιαϊΐαΓ.

ρ&%* 41· °" δύναται &ί άιργιάρΊ Ηίεο ειϊαηα , ρηαϊ άε&άετίϊΐί,

ορροπιιηβ λ Μδ. ιβίΙίΙιιπίϋΓ.

ΐ*8·4Ζ·

η) νίίεΐυΓ ΓβΓρεχίίΓβ ΙίΙ). VI. οαρ. ι. β. Τηζίεπ» ηοιβη^υιτι , Οβίεηυπι

Γιηβΐιΐ3Γ6πι ΙίΜΙιιιη ΓοΓΪρΩΠε , οτι τ« τί»- ·ψνχίΪΓ ί^>ι γκΪγ τοί

ίΚΛΤκί χ(*'»ί»·ι» {ττίτχι. ν. Τ. V. ρ. 444· ί*9<1· Εχ ΗίρρϋθΓ«β οιιΐίπι

Ηοο άΐηοη&τη Άίά. ρ. 454· ί«ςς.

ο|) Εοκβ, /«ν. ρ) Ροπί,κίί.
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Ρβ?· 43· ·"* τ° Φ**" χιηΰμινον} Ηαεο ΙιβΙιεηΐιΐΓ 1ϊΙ>. ι. Αη/ι. άε

βηίιηίΐ εβρ. 3·

ίοϊα1. β γάξ κόσμο: ] Κβήο ηβεο Αη/ίοίεΙετη ηοη ρΓβπιΐΐ. 1$ Π-

αιπχΐβιη οοε1ε1ΪΪ3 οιηπί» Γβππη ΓαΙ)1ιιηαηΐ]πι 1ε§ίΙ>ιι$ εχί·

ιηϊι, ει ςιιίηοβ εΓΓβηιίαβ, βείειτηϊιβιΐηιιε βαΌΊείι. Γογ-

μΓΓιϊ τεγο, υ·: ιαοίΛ οείΐεηΐ ει <]αίβΓο3η(, ροίηϊνα οβυΓ»-

ΗΐΛΐβ ηοη ιηίηιΐδ ορπϊ ει-ϊι, ςιααηι ηΐ α,αϊείοεηΐϊ» πιονεβη·

ΐϋΓ, οοΓροηΒικ ίη βεςαΐΙϊΒΓΪο φΐ3ϋ ροίίιϊϊ , (ςίε ΐηβπϊπια·

ήι ΙοηααΓ,) εϊ ϊη α1ΐβΓυ(Γ3ΐη ΛηιεΓβε ραπεηι, πιοιτιεηΐο

ηυονΐ5 βρροΠίο, ρεηηάε νεΐ"£βηπΙ>αί. Μοίιικ τβΓο ογ-

ΐϊίυηι εοβΙβΓίίυιη Γβΐίοηβιη β^ιηο^υτη ϊηεχρεεοοιη τεά-

άιΐ ΡΙοίίηαι: οτι νουν μιμιΐτα*. ϊίιον γαρ ίου νου κξοι ίαυτίν συν.

νιΰιιν, αυτοί γχ£ ο όρων, αυτοί ο ίξά/Λίνοί. (^υϊίιαϊ ηοη ϊΙΛαάΐΙ

Αη/ϊοίβΙβι, άηπι βίΐ , ιτιοίαπι εΪΓοαΙβΓεηι βειεΓηϊίαιεπι τβ·

ίειτε, Γιςιιίοϊεηι ηβο ρπηοίρίυιη Ιιβοεί, ηεο Βηετη.

ρ»β. 45· Ευνόμιοτ ] Ρβοεσι ρΓβεΓεττε ροίειτϊΐ 3βί»ίαη αιιΐΗο-

ΓΪ8 ϊηνεΑί£3ηα>3Πΐ ΙΐΒβο βώνειΊαε Εηηοτηίαιη όΊΓοερίαίίο,

ϊη ηυί ραΙαεΩτα οιηηεϊ ΓεΓε αυαηί Γεουΐϊ ΓοήρίοΓεί , Βα-

ρΓβεΓεηίιη ει ΟΓβςοηίιΐ! υΐ8ΓΓ|ϋ8 νει·Γ3ΐ>»ηΐϊΐΓ. Οαΐη

βΙΐ3ΐπ 1ΐ3εο εΐοευαιεηΐο είΓε ροΐεπιηΐ, ιιΐ νί<!ε3ΐητ, ηαο

οοηιεηΐίοηΐί χνδολχίι ϊη ΐΓβηϊνει-Γυιη Γ3ρϊβι νεΐ"ϊΐ3ΐϊ$ ει Ππ·

06Γ38 Ηάεϊ αΐϊοο,ιιϊη ϊηρπιηίδ ίΙυάϊοΓοε. <^α3ίϊ ιηειαεΓεί

Νειηεβαι, ηε ηοη Γαΐίδ εΓΓεΙ 1ΐ3εΓεΐϊευ5 Εαηοτηίιιι , ίΐ τεπ

βΐϊαηϊά υδρϊβιη ^ΐοετεί, τιοη ηΐ3§ί$ ϊη Ιιοιηϊηϊχ η3(υη

«η3ΓΓ3ηι1α ρεπτπΐιίι ΐΠυιη Γεείε ΓεηΐΪΓε , η υ3 πι ίη ΟιτΟϋ

Γεηΐϊεΐίβι. Αι νεΓο ηοη ρτ·οΐίηυ$ ρι-ο Οηβεηί/ΐα 1ΐ3ΐ)βπ<1υ$

εΓι Νειηεβαι, ψιοά φΐΆα&ά»ϊη οεηΓοηβυϊ ρ1υ$ Γβιίβ ϊηϊ-

αυϊ$ νίΓυπι. ΜβηϊΓεΓίυπι εΓι εηίηι ν3ΐίαΊΓ1ϊπιί$ 3Γ£υπιεηΙϊϊ

άεΓεεηΓυε ει ΐΓ3η$ηΊΪ§Γ3ΐϊοη!$ 3ηϊπΐ3Γυιη άο§ιηα αΒ ϊρΓο

ρΓοΗϊ§3ΐιιπι ρ3§. 53· 61 Ρ3^· 6ϊ· 0π§εηϊΓϋ3Γΐαπι ίηΓοιηηίλ

3ϊΓεηίΓβηιΪ8 υ8γ1>ϊ« ίρΑιπι άεΓρυεΓε ει 3νεΓΓβΓΪ. ΟίΩΙηαα·

Ιβι-β ηοη Ιίοεί, ΐρΓαπι α τεοεριβ εοοΙεΓιβε Γεηιεηΐϊα τεοεΓ-

βΠβ: ίεά ει υπο,ιιε άϊεεη^απι, ηοη ΐυηο ΐειηροπχ τεοβρίβ,

ηιΐ3ΐιϋο ϋΐε ΓετίρΓεΓβΐ: βςαί(3βιη ηϊηϊΐ βηΐε ΓεεαηοΊίΓη Οοη-

βϊΐϊπηι Οοηβαη(ίηοροΙίίαηΐί!η Ηβο εχ ραπβ ΓαεΓβΐ άείϊηϊιυηι.

ΟεΠε Ό. Ακ§ΐί/(ίηιΐ} άά\)ϊιΐ5 1)3εΠΐ, ηεΓεϊυ$ υΙΐΓβ ε'ιΐΓβνβ

Γΐ3ΐιτ8Γ8ΐ. Ιη ερϊΓιοΙα εηϊιπ βά Ευοά. ιοϊ. ' οϋοϊΐ, Γβ πιϊΐ-

18Γ8 ΟΓοβαιη αά ΗίεΓοη. (Ηοο εΓι, 3ΐ> εχίΓειηϊϊ Αίιίοβε Κηϊ-

1>ϋ8 αά ΪρΓαπι ϊη δγπα β^εηΐεηι,) Γο§3ΐαΓυηι ΟΓΪ^ϊηβ

βηϊιηβΓαηι, ψχαε εΓΓεί ε]αϊ Γεηΐεηΐία. νει·1->8 ΓβηοΐίΓΓίαιϊ

ΡβίΓΪϊ <]ΐ]3η(]οε[ϋί<1βιη ηοη οβίΐεΓ ΓθΓΪρΐ3 νίο'εηΙιΐΓ, ΓιιΙ>·

ρεεΓε ιτπηηηε ρϊ^βΐίϊι : Ώεαιη ηοβηαη, ηηί ηοι νοοανίύ ϊη

/ΐίΐυη Γεμπαιη εΐ ξίοτϊαιη, Γθ£αι·ϊ εΐ η>§η, αί Ηοε, ηυοά αά ίβ

/οΓί&α , /αηοίε /πιΐεΓ Ηίβίβηγιηε , οοη/αΐεηί ίβ άε Ηΐε, ηααβ

ηεβ;ιο.
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ηι·/ασ, /ηιείηο/αιη εβ"ε ίβ ηοΒίι ύεΐϊι. (^ιιαηηααηι βηίτη ίβ

ιηιιΐΐο , ηιιαιη ε§ο , αείαίε ιηα/ΟΓβιη, ίαιηεη ίρ/ε /αιη /επβχ

εοη/αΐο. $εά αά άϊ/εεηάαιη , ηιιοά ορα* β/ί, ηιιΙΙα ιηί/ιί αείαί

[ίΓα νίάβή ροίε/ί: γαία, εΐβ /εηειη >7ΐα§Ϊ! Λεεεί άοοενε, ηααιη

άϊ£οετε , ιηα§ϊί ίαιηεη άί/αβΓβ , ηιιατη , ηιιίά άοεεαί , ϊβηοΓαΓε.

<>)ιυη ίη Ιιαο ςιιβείΐίοηε ηϋιΠ ΗαϋιιΠ Ηίετοηγιηυ.5 , ψιοά Η-

ψάάο ΓεΓροηίΙβΓβ νβΐΐεϊ: Γβά ΓεϊρΓοηι εχουΓβίππι 1ΐ3ΐιεη8,

Γβίϋίΐίι Ι3ηΐ3β <3υ&ϊί3ΐϊοηΪ8, Π ηοη οη«8, αϊ Γαΐίειη ϊηνΜί-

βιη. Νοηιΐϋΐπ εηϊπι ϊιιηο ίειηροη$ οίηίηυϊί εχρειΙϊϊΐΓβπίΛ

ϊοπιΐδ εϋΓβοϊΐ1ΐ3η$ εΐεοίίϊο, ςυββ ροΓιε3 αάβο ρίαιϊιηϊϊ ρΐα-

οαϊί, ςαοιΐ Αηίιηα οτεαηάο ίη/αηάίίιΐΓ εί ίη/αηάεηάο ςΓβαίκ/·.

Τρ&α. 50. ίκτιχν» ζην»] ρΓορΗβ άβ ϋ$ άϊοϊΐιΐΓ, (^νΐ3β Γοΐιιιη

Ιααΐ^βηϊ ιίνχι Γβα εΓΓε. υηιΐβ 3βχίο Ειηρ. νοοαηϊυι- ψιλ&Ι

ϊ'/μγ, ρΓΟίΤιΐδ ϊηδηϊπιαΙΟΓίιιτι Γοηπαε. ΤΙιειηί/ί. ίη 1ϊΙ>. ι.

άβ Αηϊπιη Ιιαηο γθιπ βηαιτΒηϊ αϊ I : τχχχ & χαϊ το7ι άπο Ζιίκβ-

νοί σύμφωνοι η ο*ό£χ , ίιχ πάσης ουσίχι πεφοιτί/κίναι τον 3ιιαν , τ»3ί-

μίνοιι χχι καν μίν ιίνχι νουν , ποϊι ί£ ψυχην , που φίσιψ , ΐίον $ί

*ξιν.

ΐ&άά, τιΐξΐ το ί'ογμχ τούτο ίιΐν(χ5>ισχν~\ ΝιΗΠ βΓΓΟΓβ ΙΗ3£Ϊ8 Υ3-

ΓΪαιη εϊ πιιιΙΐϊίΌπηε. ΡΓοϊηάβ ιηίηϊπίβ ιπίταπι, 1ί ίη Ηΐβ-

ίβπιρΓ)Γθ1ιοΓεο5 εη3ΓΓ3ΐϊοηε ε}η$<1επι ραίΓοηϊ ρατυαι οοπ-

ΓεηΐΊβηϊ. Ργ3β τείΐ^αϊβ ιΐΓΐ)3ηιΐ8 νίςΙείαΓ ΕπιρεάοοΙε; , £}ΐιϊ

ίβΙϊοΙΓΓιπιβ βεείεΐ'β 3η"ιαΐ3ΐ>υ8 ΐ11ϊ« ρυϊβϊ, ηυαβ ιώ Ιιοιηϊηβ

ϊη Ιεοηειη 3αϊ ]ααηιψ ϊΓ3Π8ευηϊ:

'ίίν Άηρσΐ Χίοντίΐ ΟξΐιΧιχίι; χαμχιίΰνχι

νίνοντχι, ίχφνχι α ϊμ ίίνί^ισιν ήϊχόμοιΐιν.

δοϊΐ. ϊνιηα ίΐΐιί 1>83ΐϊ νΐςίεπίατ Ιιοπιϊηεϊ, ίΐ Ιεοηυηι τίΐα

οηιηϊι <1ερΓ3ειΐ3Γί ροΩϊηί, εϊ άβιηιιιη, ιβηςιΐΒΐη τβΐιεηβ §ε-

Λβ. , ΙβϋΓΟ τεϋηιίΓΪ. Εϊ ρβΓ είΐ ΟΓεάβΓε, βαιίβηι Γιαιίϊβ νβΐ

ιηοπυϊβ ΓαρεΓεΓΓε. Αι νεΓΟ Ιιββο ρΐιυςαβιη τρο'ύύοα τηεϊβ-

χηοΓρΗοΓυ 3ηΐπΐ3Γυπί ε(Ϊ3ΐη Ια^3εο$ ρβΓναίϊϊ, βϋεο, υϊ

ηαϊΙ>ιι$(ΐ3ΐη νεπίπη'ιΐβ νϊΓιιπι Ργίηαβοηχιη ά\> ίΙΠϊ είΐοοίαηι.

Ηΐ ρβΙΓιπι ΟΓβ^εΓβ νϊιΙεηΐυΓ, αηϊηιαιη Αάαιηί, Ώαοίάϊ άειη-

οερε, βι ϊβηίίειη Με/βαε βςΙαρίΒΐ ί. Νεο ηηηο ρπηιυιιι ρΓΟ

«1ε1ΪΓ3η(1ϊ, ^αο ^ΒοεΙεηϊ , ρΓΪνϋε«ίο Ϊ13 οβηΓεηϊ ΤαΙιηιιάίβαε.

Αηιε ϋοιηίηί ποΛγϊ Γεοαία εα ίηοΙενβΓ3ΐη: υη<1ε ΜβΐιΗ. 14·

ϊηί8ΓΓ0§3ηΐβ$ 3ΐι<1ίπιιι$ άβ Ιοηαηηε />αρΙί/ΐα, αίΓαιη ΕΙίαί

ίιιεηϊ) απ ,Τεκειηίαι , 3η βΐίυϊ ρΓορΗεϊβ.

ραρτ. 55· Γβλ?νοί] Ηβεο ϊη ΗΙ»γο οϊιβίο ϊπνεηΪΓβ Ηοβϊ.

ρβ§. 56· οπόγγοι γοΰν ίλ««ίΐθΐ<ί] βεαι ϊΛβπι αΠί]ΐΐ3ίβηυ8 ΐϊ& Γβ

ί&ίιεΓε, εχρβΓΪιηεηιϊβ ΓιιΙ>ίη<1ε ΓερειίΐΪ5 οοιιιρβΓί. Αϊ νεΓΟ

ΙϊςυοΓβϊ ιιϊουηηαβ οοιηπιίίΓοδ άβηηο ΓεοβΓηϊ ροΓΓε, όοοα-

ηιβηιο

ς) Τ. IV, ρ. 384· ΐΛίϋπι ρΓΟχϊπιιίΓη Πιηίβ ηοη Γβρβη.

Νβηιε/. Β Ι»
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πιβηΐο επί ςυοίίίϋβηα εοπιηι ρτβχϊε, ηιπ υΐ ^βηβΓοϋοΓβί

Γρϊ ΓΪΪΙ15 ϊηΙβΓ νϊηϊ ναρβπι 61 άοΐίοηπη Γββοεβ (ΙβΙϊΐείοεηΐεϊ

Γϋΐϊοίακ ε1ίοΐ3ηΙ, α^υαιη οορίοΓβ βίΐαηάαηϊ 61 ίια Αίειηβίοο

Γαΐ3)ϊοίιιηι.

Ρ38· 57· τ? Μτνφ] Η^ηο άβ Γοηιηο ϊηΑαηΐίαιη ηοη ϊείβο

αάάαοϊί, υι εχίηιΐθ οοηίίηαι, 3ηίηια5 οοΓροηβ οοπιπιβΓοϊο,

ΙϊοεΙ ΐΐΐϊο «ϋνεΐ"Γεηΐιιι· , εχενηΐ3$: βφΐία'ριη 1>ι-π13 ΓοηιηΪ3Γβ

ΟοηΛβΙ : ΓβεΙ ηοοοΐ Ιαηο Ιβπιροπ$ Άισπίζιι το μίΧΚον κχϊ ιοΐι

νοίίτοϊϊ πλησιαζιι.

ρβ". 65· τ» στοιχιΤον"] Εΐβπιβηΐβ, ιηϊηϊηιβ ηαΙιΐΓ3ΐΪ3, Γινβ μΐ-

ξθ! ι\χχιστον τον σνγχξίμαιτοί ταν σωμάτων, οααι ΑήζΙοίείβ

βίτηοΓοη Νβιηβ/ίαι. ΗβοβΒηι πβίρο ίϊΙ)ϊ νβίβπβ ηορβπαια&

ϋοιτιπίΒΐίβ ΕρίουΓβϊ Π3(υΓ3β ιηΐπϊιηϊϊ ιπίποτα ; ϊ&3$ £οϊ1.

<]«3$ Γοηιηίβηΐ 3(οιηο5 ει βχϊικίβ ϊηπ"ηίιο8 ιπυηιΐοβ ρ3Γΐα-

ΓΪβηΐ. Ηοο ςυίρρε ϊρίϊβ Γοΐβπηβ είΐ, ιιι ροΛςιΐδίη βίι βΐϋί

ΓοΙ)Π6 οΊοΐα ΓιιΪ8 ειηεηα'βίϊοηίουϊ, οοη*3ΐηϊη3νεΓβ, ηονβιπ

ρΗϊ1οΓορΗΪ3ΐη Γβ βιΙίπνρηϊΙΓβ )30ΐϊιβηΙ. (^αϊη ει ϊ(1β·η Λί«-

ηιβ/ϊΐίΐ ρεΓηβ£3ΐ των αισθητών τι στοιχα'αν άκρατο» και άνιπίμ,ιχτη

ιίναι. Ουιη βτ§ο άείποερδ ΟΓβΓΠοιβ βίο ε)ε*ηεηΐοι-υιη ϊη Γ*

ίηνΐοεΊη ρεπηιιιβιϊοηειη εχρηυΐΐητ, ηοη εΐε βηοετίδ 61 ϊπι-

ρεπτιϊχΐίί είειηεηΐϊϊ ο"ίΓριη3Γβ Ϊηΐε11ί§8ηάυ5 εΛ, Γβά ηιΐ3β

ϊη Ηοο Γ6Γΐ»αι βεΓία ΙϋΓϋίϋα ει οοηίιιΓβ ΓαΙ» Γεηίαιη ο&άηηι.

ρ3§. 67· *«τ<* τ>/ν άηίον"] Ηββο Γεοΐϊαβ ϊηΐε11ϊ§ϊ ροίΐϊηΐ, ίϊ

ιηοείο ηαβίιιοΓ είειηεηΐβ ρεΓ ο,αβΠίβίββ ΓγιιιοοΠοββ ϊηνϊοβηι

οοη]αηοΐα οϊγοιιΙο ϊηίοηΙ>3ηΐϋΐ· , «ι «Ιεπιυηι οοεαηι: ϊΐ&

βηίιη Κει, ιιι Ηϊο βΓοβηΓιιβ ει <1βίοεηίιΐ8, ρηοπιαίΐε βΐ οοη-

Γεουΐϊοηίδ Γβΐΐο οοιιΐϊδ Γαοροίβΐιιι·.

ρ3£. 69. Ά^στβτίλ·;»] Ηβεο οιηηΐ3 αεί ΑΓΐβοίβΙί$ παεηίειη «3β-

ΓοΓΪΐίαηΐϋΓ ει οοοαιταπί ΜειεοΓ. ]. ι. ο.

'ύί'ιά. τιτ(ΐχφοιςΐΛχκ(ΐυ"\ Όαβε ΐείΓβρΗβΓηιβοϊ Γρεοΐεί, αΓια ΐη

ιηεοΙϊο3ΐχιεη(απι εεΓΠΐ ει μνντ^ιη (ΙίοεοβΙυΓ. ΟοηΙΙβΙιβϊ

βιαίβηι ςιΐ3ΐοοΓ ΓΐΓηρ1ίοϊΙ)ΐΐ8 , Θβηΐί3Π3, ΑηΓιοΙοοΗίβ , Ββο-

ΟΪ8 Ιβατϊ, ει ΜγΓΓΠ3, 3βηΐί3ΐί ροηίΙβΓε οοηιηιίΓπχ. Τβΐια-

ρη3ΓΗΐ3θιιηι βΙίεΓαηι, εηιρίΒΛΓαιιι Γεα υηε[υ6ηΐυιιι ηυοϋίίαιτ»

βΛ, βασιλικοί/ άϊααχα. 0οηΠ:31 νεΓΟ εχ 06Γ3 , ρίοβ, ΓβΠηβ,

Γείιο, ββφίβϋ ^υβηΐίιβιβ ϊηιεΓ Γε πιίβϊβ. Αεί ροίΙεΓΪπβ τβ-

ΓρεχϊΓΓβ νϊ(ΐ6ΐαΓΛΓβ;?ϊβ/?κί, ςυ3ηοΌηΐΗ(1ειη οοηΐΐβΐ Οαίΐηιιιη

ϊΐα ΓεοίΓΓβ, ηιιβηοΐο ϊηΛβηιΐβηι Ηβηο ϊη Ηοο ϊρΓο ηε2[οιϊο αά-

ηϊΙ>8Γ6ΐ. Οο«ιηιεηΐ3Γϋ8 εηϊιη Γ) Γυϊκ ΐη Ηϊρροο. <3ε Νβϊ.

Ηοιη. 3ΪΙ, ϊη οοΓροΓε ηϋιϊΐ βΓΓε ΠηοεΓϋπι νείϋίϊ ηιεαΜοα-

Γηεηίαηι ΐεΐνΗρΗβητίΒοιιηΊ ; ηβηυβ οβΓ3Πί , ηεηυε ρίοβπι,

ηεηαβ Γβΰπβιπ , ηε^ιαβ βϋϊρειη βΓΓβ.

Ρ38·

,0 Τομ. ΠΙ. ρβχ. ιοί. Β.
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ρ3£. 70- Πλάτων/ $ί ίοχιΐ~] Ηβεο Γβρεπτβ ΗοεΙ 3ριι<1 ΡΙαίοηειη

ίη Τίιηαεο. Ει α,υϊάεηι II ηιεείιβηϊευηι ει οβίϊίβηίβηυηι νε-

]ίιηυ8 ΙεΓΓΒΓίαιη ΟΓϋβΚ) , οιιγ ποπ ρο(ίιΐ8 ε]ιΐ8<1βηι Γβοποβπι,

ηιΐΗβ βχ ρ3ΠΪΙ)α5 )υΓιΪ5 οοιηηιίΓΓϋΐ-Ϊ5 εχαοΐβ Π1>°ι ΐηνϊοβιη

οοευηΙιΐΜΐδ βππ31νΐΓ, οχρεοΐϊιη ιΐ5 , (]ϋ3πι υηοίηιιΠ$ , ηβιη'υ

3ΐ^υβ Γιηΐ$ οοπΗηγϊ ευπι ΓοιηηΪ3ηιυ$ ? Κεοΐίυϊ οει-Ιε (ϋχβ-

Γ)Π3ϋ8, (<ρο(1 Ρίαίο νοίαϊι, ) ϋβϋΐιι Ορίίηιιιηι Μβχϊιηιιιη.

γιωμιτξίϊν , ΟεοιηείΓβηι ει ρεπίιιηι Αι-οΐιίιεοΐυπι 3§8Γε,

ςιιαηι ίικίοοίαηη βΐίςιιειη ίβίοπιιη, ηιιϊ οϊιχϊηο ει Ιϊϋβΐΐβ ίη-

ΓιιρβΓ ΙιβΙιϊΐϊί, ΐί^ηϊκ ΐ3ρί(]Ί|}ΐι$ο|υβ ι°υεΠΙ)ΐι$ ει ΙβηιεΓβ εοη-

§εΓιΪ8 , (Ιογπιιγπ ίααιη 1>Γενί πιϊιιιγβπί εχΓίπιϊι. Οεπβ ςηϊ«-

{|ΐιί$ Γαΐβχ ίη ουΙ>ο5 , οοΐ3ε(ΐΓ3$, (1θ(1εοαέ(ΐΓ35 εΐο. οεΓίίΓΠιτιβ

1ε§β οοηοΓεΓοεηΐεϊ νίϋβΐ'ϊι, ποπ 3 νβΓο βΙιηοιτεΓβ {Ιίοεί,

Γ8ΓΗΐη Γΐϋΐηίηα Εχυιη ϊΓίοπιιη ρπηοίρϊιιηι τεΓβΓΓβ, είοαβ

οβιι ΙΊιΙηεβίιιίηί οοηΗ§υΓ3ΓΪ.

ρ3£. ψ-1. ο&τητκ, μηνίτντκ, χίαιισιν"] δϊ ϊπ Γε Γβηβ ηυ§3Γ1 εχ-

ρεοΊτεί, ί3θί1ε εΩεΙ οοκ>ρ3Γ3ΐϊοηειη ΐηΓηΐνιενε οοιη ρηιηο,

Γβοιιηίΐο, ΐβπίοφίβ ΟαΓίεβϊ βίεπαεηίο. 5εά ηοΓιπιπι ηοπ

εΓι ΓοιηηίβΓβ ρηι1οΓορηΪ3ΐη.

Ρ38· 73· 3 Ηβεο α Μδ. ηηηο ρΗηιιιιη βαΜίΐβ

ΓιιηΙ.

ΐΐιϊεΐ. *Α>Γίλλ()'«^<ο5 ] Ιη ηβο Γβηΐεηιϊβ 3πΐηοΓ Ιΐη. δβρϊεηιϊββ

ο. II, Ι8· χτίσασ* τον κόσμον ΐξ άμίξφου ί!λ»ι. δίο βι Ρηϊΐο :

1)1/ μίν γ»ξ ί*ι/τ?Γ «τ«χτογ, χηοιοί , άψυχοι βίο. 8ίθ 81 Νγ//~εη.

ίη ορει-. Γβχ εϋεπιηι : ίνΐξγιίΐ( μίν οίιτω ψ, ίν μίνγ ίέ Ιυνάμιι το

ιΤναι ιίχι. <2υίΙ:>υ5 Γαοοίηίΐ Αα§α/ΐϊηιΐ5 ϋ]>· ι. άε ΘεηεΓ. βΙ

οοηΐ. Μβηϊεη. Ρνίιηα ιηηΐβτία. /ααία ε/ί οοη/α/α εί ίη/οηηΪ!^

ιιηάε οτηηία βεΓεηΙ , ηααε άίβίιηοΐα εί /οηηαία βηί.

ρ3£. 74· ιψνμίνα] δοϊΐ. ίη Ιιογο α>£ΐ φνσιοι κνδξά-

ηου 5)._

ϊν>ϊΐ1. Η ιίν αυτοί χιιρωνται ] ΑΓ^υπιβηΙο ποπ (ϋΓίϊαιϋί υΐβΙοϊυΓ

ΤΗειηί/ίοεΙει , πι ΓιΙ)ϊ ρπαΐ3$ ραπεχ ίη ρυ§ηα Π3ν3ΐϊ βρπά

53ΐ3πιίηεηι βίΓεΓεΓεΙ.

ρβ§. γ6. οι ίί Στωϊκοί] ^ϋ^8 ΓεςυυηΐπΓ, βριιεί ΡΙαίακΗιιιη

τίΖΐ) άξίσχόντοιν 61ο. Ιίΐι. 4 τερεητε εΓι, ςυββ εΐίδίη ρααΐΐο

άΙίΐεΓ 3 Ώίοξεηε ίαέ>ίίο Ηο. γ. εχρΗοθηΐυΓ.

ΐΐιϊά. όξγιιν» «ντοϊ] Νοπ ρικίει οοηβιεΓΐ, βυΐηοΓΐ ποΓιγο,

οαχη <1ε ηοιπϊηβ ΓογΚιεγοι, βΐϊηπίιΐ ααηΐ3ηϊ(Μ8 βοοί^ίΓΓβ,

Ιιοο βΓΐ , ίη Γβ 1ιαΙ>πο3 ειηη ιτιεοΙίοίί ει βηβίοηιΐοϊβ ρβεηβ

ιαπίνβΓΓιί ΙβρΓαηι ΓιαϊΓΓε. Αι νείΌ ηπϊβ βροίοι^ϊβιτι ϊηΓιϊΐιιεί,

βχοϋΓ3ΐυηΐ(|ϋβ ρΓαεΓιαίπί ηιβ^ηιιπϊ ΟανΙεβαηχ Γβοιιΐί ϊΓιϊυϊ

(α1ϊ^υ3η<ΐο πιεΓΪΙο Γαο, Γβερϊαϊ νίιϊο ηοΓίιο,) οΓβοπΙιιηι,

^αΐ , οαηι §ΐ3ηύυΐ3ΠΊ ρίηβαίειη αηϊαιββ Γβςίεηι εΓΓβ ]ιιΓΐϊίΓε(,

Βΐι ί ΠβΓ-

·> Τοηι. III. ρ. ιοα. Ό.
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ϊΐθΓνοί 8<! ίρΓβτη ρβΓίιη^βΓβ βι ϊ11ΐ« Γρβοϊβϊ ΓεηΓίΙ>Πβ8 ιΙεΓεϊ·-

Γβ, ηοη ίϊηχϊΐ ιηοάο, Γβό! ει ίοοηίοιίϊ εχρΓεΓΓίί, ηυΐη βι

ν3ΐνυ1ϊ« ϊηΓιπιχϊΐ, υΐ ϊη ϊτβααίιι άο ηοσιϊηε νϊό'εΓε βΓι ? Ει

Ιιοο εΓι ΐβπΊβηίαΐΐδ εοπαιη Γρεοϊιηβη ηοη ρΓΒειεπτιΪΗεη-

εΐυιη , ςαί βηϊιηβΐϊβ οηιηίβ τη3οΗϊη3$ εΓΓβ νοίιιηί: ρβηίΐη

ίΐςιιϊάειη εΓι ορεΓ3ΐϊοηε«, ςπβ η3ΐυΓ3ΐεχ , νϊΐ3ΐβ$ βιιι 3ηϊ-

ιηβίβδ, ]εμιηε, (βι, Γί νεΓ3 ίΐΐοβηιϊ νεηΪ3 η3ΐ)ε3ίυΓ,) ρυει-ί-

ΙϊΐβΓ εχρεο'ΐΓβ, ηϊΠ εΐίβπι ϊη ίί£ ρι-ορπο εχ ΐη^εηϊο ρΐυι-ϊ-

οοηίιη^βηΐ βι Γρίβηά'ία'ε αιεηιϊαηΐυι*.

Ρ3ο· 77· """Α·* »»»£β»} ϋείϊηΐιίο δΓοίοοΓϋΐπ εΓι, (βΙηβοβίυΓ

βριιά Ώϊο§εηειη ίαό>ΐίιΐ7η,') αρυά ηυο8 ρη3ηΐ3(Υηαΐίΐ οηιηία

αηίιηαΐηιιιι Γαιίοηαΐίυπα «ϋουηΐιΐΓ λογικά ει αο ίγιμοηχ» άε·

ΓΪν3ΓΪ.

ρβ§. γί."1πχκ?χα<'] ΗίρραΓΜ, ηεο ηοη αΗοτυαι δΐΐςαοί ρηΐ-

ΙοΓορΙιΟΓϋηι Γεηιεηΐϊβε ιΐε νϊΠοηίϊ η3ΐΐ)Γ3 εχ νΙαΐαΓοΗο αίίε-

πιηίαΓ Η 6. 4· ο· *3· «ι&κίνταν. (^ηαβ βιιίειη βχ (ϊα-

Ιεηο ΙβηςΙ&Ι, παοεηιηΓ Ιίο. ίο. ^ε υΓα ρβπϊυηι. 8εο! ηοη

£αύ& οϋΓεΓνβΓΓβ νϊά'εΐυΓ Γυιηηιυε ϋΐε ιηεεΙίουκ αΊΓιβηιΪΒβ τζ·

πιιη νΐΓβπιιη βΐ) βη^υΐο, Γηο ςηο ου]εεΐ3 οεΓπυηΐιιι- , ρο-

ιΊΓΓιηιιιπι ιΙί^ηοΓοΐ. ΙηΐβΓεα Ι3τηεη εχ εοάβΓπ ΟαΙβηί Ιοοο

οΙ)ΓεΓν3Γ0 εΓι ε1βοιιΓΓαιίοη65 Γβάίοππη ει εοπιηαΙεΓη οοηϋ-

βΐΐΓβΐίοηεβ, οηπ3 ρεΓ ΓΪηίΒηι ϊη Ιοοιιηι ιβηείη-ίοοίυιη 3(1-

τηϊΐΐαηΐϋΓ, ϊΐΐϊοϊ Γεουΐο Γβΐίε ηοΐ38°. αυβηα,υβπι ΚερΙεηις

βΐϋηιιβ οριϊοΐ ηιαίΐυιη ϊη εο εχρεπιηεηΐο, ιβηηυβιη Γυο,

Γιοι ρ1αα(Ϊ3ηΐ.

ρβ£. 79· ««ϊμ» β^βΐΌ» ] ΚβοιίΓπΊηβ βυίποΓ ηοΓιεΓ οεπ-

ίεΐ, Γοΐεηι, υΐ ει 31Ϊ3 Ιηοί*!*, 3έτεο ΓγΓιεηιαιϊ νϊπι ίπιρΓΪ-

ιηεΓε, ςηβε Ιοη^ϊΓΓίπιε ΐΓβηβΐ, <3οπρο β οοΓροΓβ ορβοο ΠΓιβ.-

ίυτ; (]ΐιθ(1 0\Γγβρριι$ βχρ1ϊθ3ΐ: αι ίη* βακτηρία; τοϋ τκ$(*τοί

αίξο: το βλιπόμινον άναγγίλλισ&ιιι. (£[ΐοά αυίειη βίι, ΓεηΓαιη

ΐηηο ο1)]εοΐ3 Γυα ιΙϊίεεΓηεΓε ρεΓ Ηη605 τεοιβκ, αιϋιηιΐιϊ ργογ-

Γυϊ ιΐβΐίεΐ, ηα3ΐεηυ$ ηοη Γοΐυηι ίη νΐΓιο'ηε οϋΓβοΐα, Γεά ε£

ΓείΙεχβ ει τεΓΓ30ΐ3 αά 1ϊηε3Γυηι ΓεοΐβΓϋΐη Ιε^εϊ οπιηϊβ εχ-,

ρβ(ϋιιηΐϋΓ. ΟοΓροΓα εηΐηι ΓρΗαβΓΪοα ίη οοηνεχβ , οοηεα-

τβνβ υιουηηυε άοίαια, Γε ΙιαΙιεπί, «ι ιαη£?ηιβκ τεοιβε. Αι-

Ιαηιεη ΓοΠβίΓε ιηοιπ8 ϊρΓβ α£ή& ϋΐυπιϊηαίΐ οίΓοαΙβη^ οηιηί-

ηο εΓι, Ϊ1Κ ίΐιηϊΐϊί, ςιαϊ ϊτη αςυ3 εεΓπίΐαΓ, ευπι ΙβρίΠαχ

Γορηί πιεϋίο ϊιτίΓπίΐΐΐΐηΓ, ΓοίΙ. κυμ*τοΰσ$αα κβτα κύκΧονί μ5όι«

Μη άχαρο» , Κμ πλι/ξΛνσρ τον Λίρικιίμινο* Ο** , ώ Αη' τ?ί χοΚνμβή-

τ?ί πλιιγιισιι; λ/5<», υΐ ΡΙαία> οίιυ.ι ι) τεηι εΓΤεπ.

ρ3§. 82. τοϊ Λ? αξώμον] Νοη ΓηεηιοΓίΒπι οιο(1ο, Γβο! ει ταΐϊο-

ηΪ8 υΓιιηι ροΓίυΙαι ηυιηβΓβηιΙί ροίβ^38. ΚεοιίΓίϊπιε εηϊπι

οΙϊΓβΓνβΙ Αή/ίοί. Γβοΐ. 3· ρΓΟΟ. 6. ί&ςαΛο: αρώμια μόηι ίκί-

οτατοα

0 Τ. II. ρ«2. 90ϊ. ϋ.
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στΛΤαι των άλλων ζάαν. \3ηάβ πιβπίο εχϊηςίε ϊηϋίοϊϋηι Γαιηϊ-

Ιυτ ΙΐϋΓΐ)3Γϋΐΐ) ^εηπυηι, <]υαπιιη αΐΐηιιαβ, ηιαοοΐ άβ ΑιηενΊ'

οαηΪ! ά'ιοΜητ , ηοη υΙίΓα οοΐο, βΐίί ηοη υΙίΓα ηααΐαοΓ ηα-

ΓηείΗΐΐίΙο ρΓοοβώυηΐ.

ϊ})ϊ^. ίτΓο» ίί Λα Λλου] ΚβΓτβοΐίο Γ3^ϋ Ιυιηϊηοίΐ ίη αΕ-Γβηι

εχ 3[]α3 Γβ Ιιαύβι, εβίοηΐυπι ροηβηΐβ ΟαΓίρ{ΙοΛ ΜΙ 3· 8(1 4·

Γβη ροιίυκ ι87· 3{1 25°· 'η 3ί=ΐ"βηι βχ νίίΓο, αϊ ϊ. βι 3. 1ϊ

ΚερΙΐΓΟ Κ<1β5. Αι ΓαρραΙβπΙβ εΓϋάίΐϊΓΠηιο μοΛιβΙθ ϋ.

1/ααοο ΒηΓΓοιν, Τΐιβοΐ. ρΓοΓβίΓοι ε ει ίη ιηΒΐηεΓζ νειΤαΐίΩϊιηο,

υΐ 3 αά $.

Ρ38' 8 3· τ» ό^ωντίί] ϋβ δαίντο ί^ηεηι (3βοΓοα1αηιε ηοΐίΓ-

Πιτιαϊ βΛ 3ρο1ο§υ«.

ρ3β· 84· *' *Ρ $«λ*0<ηι η}» «««τ»;!1] Οανβ οεηΓβ35 αηΐηοΓβιη

ηοΓίπιπι βχϊίΗπιβΓε, ΓβΓτ3οΐίοη8ηι ηοη ΙιαΙιβΓτ , ηϊΓι ίπ

βα,υίβ 3£;Ϊ13Π5. Κοποηβιη ηίο ιβοΜϊΐ τπαΐΐΐρΐίοΐδ βΐ Γβρβ-

ΐίΐββ ϊηίΐεχϊοπίϊ, αηββ ϊηΐβΓ Γβηιί^αηαίαιιι βυείίυυε Γαίιϊη-

ι]β ηιοιΐ.<; Λρρίτε'β βΓΓοΙβι.

ΪΒΐςΙ. οιίχ ίί-ι 7θϋτ·ο ίκχμ,χξτνμα οί'ίωι] Ηβεο βθϋ5(]ΐτβ βχίβη-

ά\ΐ Ερία/ηι: , «1 βιτοΓεπι οπιηβιη ΓβηΠΙ>ιΐ5 βιηονββΐ : υηώθ

ρΓΟ Γιηε[ϊΐ!8Γί Γαο Λυρονε ίχΙ>ϊ ρι-ίιηαηι ίη αηίπιιπη ίηάυχϊι

βΐ ιΐβϊηείΰ βΐϋχ ρβϊΤυίΓηιη νοίαίι, ]ικ1ϊοΪ3 Γεπιιη ϊη ΓεηΓιουϊ

ροηϊ. Τίπιηίϊ σ,υίρρβ, ιιΐ νετ-οϊ$ αεΰΓοηΐ! υΙΛΓ, ηβ, β.

χιηιιιη νίβατη «$"<?ί /αί/'αιη , ηιιΙΙαιη β/^βί νεηιιη. Αι ηοη 3(1εο

Ερίοίηΐί ΓοΗείίαπι Γβ ηβαβΓβ (Ιεοοίι, υι νβπιβίεπι Γίαΐήΐί-

Γβΐ: ααί ρΓοροΠιίοηνιπι οοηΐταιΙϊοιοπβΓυηι βΙΐβΓΒπι 3ΐΐΕ

νβί"3ηι ααί ΓβΙΓβηη οΓΓβ ρεΓηβ§3ΐ ει ρΓθίη(Ιε υηϊνβιΤαί γβιϊο-

οίηβηοΠ ]ε^ε« ει οηιηβ ηιβηπ$ ]υ<3ΐοΉιπι Γυηάϋΐιΐϊ ΙοΙΠί.

γϊά. ί'ί'ο. 1. ϊ. <1ε Νβι. ϋβοΓ.

ρ3σ. 85· χα' γλώττ*! ι'χχΐαν μια των «λλων ηΙσ$>]ννξΙαν ίιηΚαΐ·»"^

υΐ ΓθπΓοΓΪα (1ϋρΗοΐ3 ρι·ο!>3Γ8ΐ, ίΐυαϊ 1ϊη«ιΐ35 ηοϋϊιϊ 1αι·§"ιΐιΐΓ

βιιΐΗόΓ ηοΓιεΓ, βρϊ§1οΐιϊ(3β ϊη §ηΓΐ3ηάϊ ιηυη«$ Αι1ιγο§313,

(]αοε1 Αγι/ϊ. 3υΓρϊεη$ ΕβοΙοιπ , (]ΐιϊ Η1>. ί. (1ε ρβΠΪΙιυϊ αηϊ-

ιηαΐϊυιη, άβ Ιϊη^υα 3ΪΙ : ^?λο» ία! τΐίΰτίΐι , φαήιται γ£ρ

ίσχινμ'ινη. ΟαΙεηιι! ΟεΠβ γ\*ιττί$χ §υΛϋ8 ιιΓιΙ)«8 Γυΐιιηονεί,

βι ιΊΚϊβΓαηι )ϊη£;υΓι$ βεςυΐρΐΓβη^βηι οβηΓεί. 5β(1 Ιιββο

νπΐξβίΚΚνιχια. τ?ί φύσιωί χν&μονίχ, ηηαπι ίη 1301η (1εΠάεΓ3ΐ

βηΐηοΓ ηοΓίεΓ, εΐΪ3Γη ίη ϊΓΐο ΓβηΓα Ιαοαίεηΐϊυδ οβΓηΐΐυΓ,

ηβΓνϊϊ ΓεΓβ οηιηϊουβ ρεΓ οοη]ΐα§3ΐίοηαιη ροη» ίη υΐταιη-

([υβ ρ3Γΐεπι οοΓροΓΪϊ (ΓιΓΐπΙ)ΐηίϊ, ιιΐ, οαιη β ΙίΐβΓβ αΙιβΓΟ

ΓεηΓαβ ηιοΐαδνε (ΙοΓβοβΓΪι, Γαίιειη εχ 3(1νειΤ3 ραπβ Γείίηβ-

τεΙϋΓ; ψιοά ίη ραΓ3ΐ)Ίί ει Ιιειηίρίεβία ρ3ΓΠπι οΙϊΓβΓταΓβ

βΛ.

Ρ3§· 87· βΓ*λ?ίβΤί« μίν γάξ κνωμαΧΙ* μιχΆίϊιΙΛ τραχύτητα] ΝΙ-

παΪΓϋΐη οοτροτα, ηυοο ΓαίΪ5 οι Ιβηϋβ ΙΊχΐϊ ρίΐιΐϊοαΙίχ Γοα-

Β1) 3 ιβηϊ»
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ιβηι, ηυβικίο οβίοπϊ ορβ ϊικΙϋΓβΓοαηΐ, ίπ πιρβϊ (]υα5(]3πι

1ιοιτεηιβ$ 3ΓρβΓ38ί]ΐιβ ΓβοεΓΓυηι : ο1β3§ίηοΓα βυΐβΓη ρΙβΓβ-

ςυβ §β]3ΐϊηυηι (]υβη<]3ΐη ΙβηΙΟΓβπι ει Γβη<]3Γ3θίηαιη ροϋ-

ΐαΓβπι ϊηάιιευηι. ΙηΐβΓΪπι (ααιβη, Ϊπ3β(}ϋ3ΐϊΐ3ΐ:β ρβηίαιη

Γ6πιοΐ3 , ςπο (ΙϋΓΪΟΓβ ΓϋπΙ οοΓροΓβ , βο Γβοιίαδ ροΙϊιιηΙηΓ

βι Β00ϋΓ3ΐίΠΊπιβ ΐ3ενί§3ηΐϋΓ, υΐ ϊη ιχΐ3ηηοτβ ει πιβίαΙΗί

νΐ(]βΓβ βΛ.

Ϊ1>ΐ<3- ουτα χ«< η άψη] Α(1βΟ ηεο 1301115 ίρΓβ βι ρβΓ οοη-

130111ΠΙ.

ΐ1)ί<1. ν οΰ κατ ιυ$ι!αι> μόνον Ί Εοςίειτι 08Π8 ιηθ(1ο νοχ

ιΙίίΓυηά'ϊΐϋΓ, ςπο Ιυχ, είθ <]υα ΓυρΓα ε£Ϊπιιΐ8, υΐ Γοϊΐ. εϊτ-

«ι1Ϊ5 ίυΐιϊηςίε ΟΓβίοβηΐΐβιΐδ , ιηοΐιΐ8 ιιηϊ Ιοοο ίπαρΓβ[Γιι$ φΐο-

ςιιο ρεΓνβεΙβΙ. Τβιηεη ουιη ρΓοιΤοιη ίβαάαί βι ρΓοηιονβΒ-

ίυτ, ρεΓΪηά'ε Γε ηαίιβΐ, 30 ίΐ Γβοιίβ ΓβαιρβΓ Ιΐηεϊϊ ρτοοβΓ-

ΰίΓει.

ρ3§· 89· )"νί"<««< »γ8ι«τ((τβ·] Αη'/(ο(εΙει βοάβαι \ποόο τεοεπΓβΙ

ΚΙ). 2. (1β αηίπι.ι ο. ίο. ΑΪΙ νετο, βχηυΐΓιΐϊΓίί ΙΠ3ΙΤ1 εΓΓβ ηο-

ΓίΓαιη ^υίιβικϋ Γβεαίοΐεαι , Α* το «ι3τ^ν ·«»«< *<ρ«ν τ<»«. Εχ-

ϊηςίβ εΐϊαιη οΠβηάΐι, ηοιηίηεηι 3ηϊηΐ3ΐ είΓε ρπκίεηΐΐίΐΐ·

ιπαπι. υίϊη3ΐη ηοη εοάειη βτ^ιπηβηΐο βϊ βΐπ ιαιεΓεηΐϋΓ,

ςαί ΓοΙιιγπ §υΙα Γβρϊυηΐ, ει φΐοα1 ΟμϊιιήΙίαηιΐ! 311, εοηιιαιη

, τηη'οΓΪί /αοίαηί, ηηαιη ρΗϊΙο/ορίιαιη. ΜβηιίηβΓίηΙ οπιβη

ευηςίεπι Αή[ίοΙεΙειη ηοκ ΓεηΓιιβ ρτββ ΓβΗα,υϊβ ρεοιιΙίβΓΪ

Ϊ£ηοηιϊηΪ3β ηοΐ3 ϊηυΓΓιΓΓβ, ατιμότατου» χβ"' μίΟ^ς* ίπονιιί/ϊονί

ηρρβίΐαηδ. Αοΐάϊι ΟείΙίια ηο« ηβδ νοίαρίβίβϊ ΙιαΙιβΓβ οαιη

Γαβ ει βίΐηίχ οοηιιηιιηβί, βι ΗίρροεΓαίειη νεηβΓ835 νοίυρϊδί-

Ιβχ ρτο ιείεΓηηιο πιοι-βο, οοκιϊιίβΐΐ Γοίΐ. , εχϊίΊίΗΐβΙΓβ.

'ρ3£». 90. ίτροί γαρ φόφον;"] 03ΠΪΐ3»ίηεπι Γοηϊδ ηιβχίηιε ορροΓ-

Ιιιη3ΐη οίϊβηαΊιηΙ 3ΐιη$ ϊρΐϊιιε ίιηίΓαπιεηΐ3 Τγιηρβπβ, ηβο

ηοη βαϋιιιη ιεΓίικίϊηεβ , ηυ3β βΓΓβΓεβ , αά ]3ΐηε1ΐ3πιιη ηιειτι-

1)Γ3Π3ΓϋΠΐνβ ίθΓΓΠ3Γη 31[8ηΐ13(08 , βΧΤΟϋΠΐ.

ϊΐιϊί. αιπιρ τοΐι ά'λλοίΓ αϊα^ίΐτηξ!οιί~\ Κε£ ηυ!<3βΓη οτηηΐηο β

οοηΐΓ» Γβ ΗαΒεί. Ηυίο εηΐηι Γοΐϊ ΓεηΓοπο ηβΓνί αοοοηιιηο·

03ηΙαΓ. δεά οαηι ρΓοοεΓΓαχ ηΐ3Γηϊ1]3Γβ8 Γαηΐ ιηοΐβ 3ΐηρ1ϊ,

ει ΐη αΐϊςαίΐιιιβ 3ηΐηΐ3ΗΒιΐ8 οβνϊ, ηιοΐΐεβ ει τείΐ^αίί ηβΓνϊϊ

«ΙϊΓΓίΓηΊΙεκ , ρΓΟ οεΓβΙιη ραπϊΐιαδ Γεραΐ3ΐ)3ηΐαΓ,

"ρ3Ε[. 9Τ· ™» νγξα*~] 5α3νε8 οάοΓεβ 3ΐ> βχ^οΊΙϊΐβ ηαπιΟΓνιπι

οοηοοοιίοηβ ογϊγϊ οϋοΐι, ηιιία, ηΐιί ρΓίΓηυηι ϊη οοΓροπΙιαί

ΓεηηβηΐεΓοϋηι ρβπίοηίβε βεΥββε Πνε ΓρΪΓΐΐυοΓββ, ει Γαΐρΐια-

Γ63β (ρβηε« ηϋ38 οάοΓαηι ρΓαεοϊριΐ3 Γβΐϊο ) , ηοηα!ιιιη ϊΐΐββ

νϊποπϊΐκ Γ31Ϊ8 Ι3χ3ηιυι·, υΐ οπιηϊηο ρτο^ϊτε ροΓΠηΐ: οιιπη

νβΓΟ ]οη^ΐιΐ5 ρτοοεΓΓεηΐ ΐΐΐυιΐ οριιβ, ρ3Γΐ85ηυε ΓαΙρΗιΐΓβββ

Όοη^ΙοιτιεΓαπίοΓ βι ρπ> Γαα ΓβΓΟοία Γαοΐο β^πιϊηβ ρΓοάβαηΐ,

• ΓεηΓο
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ΓβηΓοΓΪα ριιηε;ιιηΐ ει ΙβηβΓβοΐαηΙ : ιιηϋε ίηΐεπηεάϋιυ Γ(αΐα$

βΓ31Ϊ8 οάοιϊί)ΐι$ ιηβχπηβ 'κ1οηειΐ8.

ίΐιίά. κξίβιι; χαι σνγκχτα9-(σιΐ!^ Ηαεο 3(1 δίοϊοοΓϋπι Γπεηΐβπι

ά'ιοΐΆ ΓαηΙ, άβ ^αίΐιυχ νίιΐε Οβίί. ΙίΙ). ίο. ο· ι·

ίΙΛά %νπίξ μάννα «λ»3·? μα.ντιίχν~\ Ιη οιτιηϊ 6εηΐ'ιΗυπι Γβΐϊ^ϊοπβ

ρηηΐ3Π3 Γ3£Ϊο Γοπιιιίοπιιτι ηβΐιΐιβ, ιιηζΐβ , ηιιί ^ίνϊπα εχρβ-

Ιε1)3ΐ ηιοηίΐβ , ϊη Γ30Γ3ΓΪΟ 3ΐκ|υο (ΙοπηϊεΙιβι. 5οεΙ Ργίηα·

βΟΓαί , α,αϊ αϊ) βηίιηβΙΐηΓη ηΐ3οΐ31ιοηε βιϊβηι ϊη ΓαοΓΪίϊοϋϊ

3ηηοπ"ε1ΐ31, Βυσΐΐίΐ! ίχ^ΐίτο κ^ιΰχοα , ϊηΐ|ΐιΐΐ ί,αβΓίίαι; 61, ιιΕ

3ΪΙ Ναζίαηζεηιΐ! , ««λ/νω βοϊ τ>/ν δυσίην άφωσιιίαατο ' ΐ|ΐΐ3η-

^ιιβηι 3 Ιϋ ίΐβ ίηΙβ^Γο ΗβΟΒίοιηΙιο Γειηεΐ 3ο εο οΙ)ΐ3ΐο πιβη-

ΐίοηεηι ΓβοϊβπΙ, Γοϋ. οιιιη ϊηνεηϊΠει, ηιιββ Γ31Ϊ0 εΙΤεΙ Ηγ·

ροΐεηυΓβε αά ιεΙιηυβ Ιβιειβ ιηβη^αΐϊ Γεείβησιιΐΐ. ΚβνεΓϊ

οιτιπε βχιϊΓρίοίϋπΊ ΐηΓιαρετ ηβΐιηϊι, Γοΐ3ΐη ίϊΐιί τείΐςαΐΐ ονιι-

ροπολιχόν. ΡΙιιΐαΓεΙια! 311 : μόνον το Βυτικον ουκ ιγχξήίΐ. ΟεΠβ

ΟίεεΓΟ 1ΐί>. ι. <1ε ϋίνϊηβιϊοηε, ίρΓυιη 3α§ιιΐΊυαι οοπιρίΌ-

ΙιβΓΓβ (Ιοεεί, ηεο ηοη Όίορεηεε Ι,αέΉίιιϊ: ΡοΓρηΥΓία: νβΓΟ

311, ϊη ΓβΟΓΪίΐοπε «ΓϋΠΙ αλιχτοξίσι χα! των χοίρων κπχλωτάτοίΐ:

^ϋο<1 3(1 .Κκίαεοϊ 3ΐΗηβΐ, Γβειβε Ιε§ϊχ ρι-ίεΓοπρίο πιβ^ϊχ

βΙ> οαιπϊ (1ϊνϊη3ΐΐοηϊ$ ΓυρεΓΓίίιϊοηε 3ηηοπ"8θ3ηΙ , ν3ΠΪ8

β]ϋ8(1ειη «οηεπηιΐ8 3θοιΐΓ3ΐε ϊΐϊϊοΐβιη εηιιΐΏ8Γ3ΐΪ8. ΡγοϊικΙθ

οβ1εΙ>π8 ΝοβιηαεΙη 1ΐ3ΰ8ΐϋΓ ΗίΓιοη3, ηιπ Αΐεχαηάηιιη ϊη

Ρει-Μεαι Γε(]υεΐ)31υΓ : ουπι ΒΐιΓρεχ, ϊηΙεΐ"ΐ"ο«31ιΐ8 άε ίΐϊ-

ηεΓβ , πιοηίΪΓ313 3νβ ΓεΓροΓκϋίΤβΙ , Π ιηβηεβΐ 3νϊδ, ηΐϊ-

ηεικίιπτι , 1ΐ νοίεΐ, ρι οοεάβΓκΙιπη : Ϊ11ε_ Γ3§°ιιΐ3 βυεηη (1ε)β-

ΟΪΙ εΙ 1Γ31Ϊ8 3υΓρίε'ιΙ)υ8 ΓεΓροηάΊΐ: ίτωί ούτος μη τψ ιαυτοΧι σω-

Τί^/αν προγινιάίχων ημίτιρον συμφίξον πξθχνηγγιι\ιν. ΟβΓίε (]03η-

ςυβιη άα35 ρΓορΗείΐίε Γεα <1ίνίιΐ3ΐϊοηί$ Γρβοϊβ8 3ε<πι;Γθ3ηΙ

Ιικίβεί , Γοιηπίιιιιι ει νΊΠοηεπι , υϋ (ΙίΓβΓίε (ΙΊαΐΐ Μαίιηοη. ίη.

ΜοΓβ ΝβυοϋΗ. ρβη. 2. οπιεπ ϊ!1ε Γιε υΐΓ35(|αε εχρΠοβΙ , υί

ηοη ηιυΐΐαηι ΐηιεΓ υΐΓ3ΓηνΪ5 ΐπίετεΓΓε (ΙΊχει-ίδ. ΐ^"*1^ ^ε

ΓοΓηηϊϋηι, οΐϊοΐί , τειη ηοΐϊηι εΓΓε, υΐ ηοη ορυ$ Γιι εβιη

βχρΓιοβΓε ", νϋίοηειη νεΓΟ (ΙβΓεπΙηι : Ιιι νί/ϊοηε ρΓορ/ιβ-

ίϊαβ £βη]Ίΐ! οιηηβ! ηαίβ/εαηί , «ί νεη'ιΐ ίηβιιεηίία ίΙΙα /ιι·

ρβΓ /αοιιΐΐαίοη ΓαίίοηαΙρηι εί αΙ> ι/>η άί/βιιηάίΐιΐΓ ίη /αειιΐ·

ίαΐειη ίιηη^ίηαίΓίεειη είε. δίαίΐιη νετο Γιι1))ΐοϊΐ: Ιοϋΐιιη Οε-

ηε/. Ι5· ηΙ^ϊ (ΙίοϊΐαΓ , /οροΓ ΐΓΠίίΐ ϊη ΑΐίΓαΙιαιηιιιη ; (\υοά \ί-

Ιιιΐ8 εχεο,υίιιΐΓ ϊάειη βαΐΐιοτ ϊηΜίίηε Ιοιη. ι. ει }?$αάεΐΙα.Ι·

ίοηιη 03ρ. γ.

Ϊ1)ϊ(1. 'ΪΙριγίνν;] Ηοο ΪηιεΓ ρΗβηΐΒΠβπι ει ιτεπιοτΊβιτι ΐπίετεΓΓε

ϊηηυϊΐ:, ηυοά, εαπι 3ΐΐ8Γ3 Γ88 ρεΓεερΐ35 ( η'ιΐιϊΐ εηϊιη 31Ϊ38

ηΊΓι ρεΓ ροΠ38 ΓεηΓααιη αά 1ΐ35 ίβειιΐιβίεβ ρβΓνβηϊΐ^ ηονο

ΙΐΒΐιΊΐα ίηάυΐ3$ α,ιιαΰ ίη Γεεηαηι ρΓοςΙαοβΐ, 3ΐιβΓ3, ρΓοιιϊ

Βίι 4 οϋια
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οΐϊαι βχ1ιίΐ3βΙ)3ηΐαΓ, Ηβηαο ΓβΓιϊΐαϊι, ΓχηοβΓ* « ίηΐβ§Γ«

ΐΐΐα ΓβρΓβεΓβηίβηβ.

ϋ)ί<1. ϊίλχταν σωτη(1» αιβδησιαι ] Ηββο ίη ΡίιίΙβΒο οοοιιιτυηΐ,

ηΙ βι (|Π3β άβ οΐίΐίνϊοηβ ει ΓβπΊίη'ιίΌεηΐίβ. ΓβαυηηΐιΐΓ. Αί

ηοη βα ίοίηπι πιεπιίηίΓπηβ, ηιιββ ΓβηΓιιαιη ίηίει-ηνιποϋδ

ρειχίρίηιιΐδ, ίβά εηβπι )ηά\ο\α βι Γαηοοϊηϊα ββ ΓβΙ>ιι$ »

πιηΐεη3 ΓειηοΐίΓΠπιίδ ηβΐιηβ : Γβοΐβ απίθΐη βυΐΙιοΓ ιίοίίβΓ

Ιιββο εχ αοοϊάεηΐί βι α,ιιβίΐ ΓεουηεΙβηο πιβιηόΓΪ3β ΐηη$-

πιΊΓΓ3 ςϋοΐΐ, βηυϊίΙβΓη Γει-υηι ίηιείΐίβϊοΐΐϊηιη κΐβαβ ρίΐ3Π·

ΐοΓπΐ3ΐυπι Ιοοο πιβηιί οΙφοϊιιηΐηΓ.

ρα{». 92· ·*' τ° δΐ ϊπ ρπηιΐδ ηοΐϊοηίουδ ίημ^αα

Γαβιη ΟΟΒΓ0831, ί<1βιη ΓβΓβ βπι, αο 1ΐ ίηΓιίηοιυιη «ΙϊχΊΓΓεί.

Ρ3§· 93· Λ τ™,' αίσ^ΐίΜ·*»] Ηββο 3ριΐ(1 ΟαΙοιαιη 1ΐ3ΐ>8Π·

ΐϋΓ ίη Ηΐι. άβ οουΐο, Π πιοςίο Οαίεηί ΓβνβΓαΙϊι; ηαιη βριιά

Οπιίοοϊ ι1υΙ>ϊ[3ϋυι-.

]ΛΗ§. 94· τβίίϊτον κιιαγξίφιι Γαλ^νοί^ '*^· ^β Ιοοϊδ βίΤβΟίίδ Ο. ί.

ρ3£. $6. Ζί/ν»» μ ό ί-κί'κοί] Ηβεο ηοη βΙϊϋβΓ Ζβηοηϊ \π)ρυΐ3η-

άα, <\η&τη άνό\\)α$ Ιι-ίοηί Γυΐεηί ηιΐ3βοαηςαβ Γυΐ) εοτυιη

3ΐαΓρίεπ5 ββΓυηΐυτ. ΚενεΓ3 ΟΗτγβρρΗ! βι β]η8(1ειη: Γε·

ηπ30βδ ϊη ρΓαεάϊοί» ΓβηΐεηιΪ3 βΓαηι. Αι Λ Καβδ Τ?Γί«/-

Ιίαηο οβρ. 14· <1β Αηϊπιβ, Ζβπο ίη Ιτεδ ρβτίβδ <3ΐνΐί1ϊ. Οία-

ΐϊιΐ8 8Γ§ο ΓΙα(αΓθΙιιΐ5 , ηαβιη βιιιΗογ ηοΓ(8Γ Ηίο ίβΓβ «ΙβΓοπ-

ρΠΐ, 11ο ρΓοροηίι : γμΧκμ1 ίχ™ μι^άΐν φασί βνητάιιιι, βι ιίβ-

ιηυιη βηίιτιαιη ίιο ϊηΓΕπιοΙβαϊ οοπιρ3Γ31 αοΚίχοίο! »λκτ«>»ί,

οίιτίδ, οιιηι (]ΐ)ίΙ>ιι$ ί(1 αηίηΐ3ΐ νίοίηα οιηηϊα βρρΓβΗβηιΙϊί,

Γοοηιιη3ΐο Γαΐί,ς ιιιΊ)3ηο ίη ίΐΐοδ, απί χ*ταλ.η$>ιν Γα3ηη ΓαΙηηάβ

3ΐ)£εΓε1.)3ηΙ. ΕοιΙεηΊ ηιοςίο Βίορεηει Ι,αέΊ-ίϊαί: φιχβί ψν·

ρ3£. 97· Ά^ΓβτΑ»*] ΑίΓβοΐιΐδ νειΤαη ϊη ραπβ βηίΓηββ ίιτ3«

ιίοηβΐί ιΐοοεϊ Ρ/ιίΙα/ορΗαι Ηη· ι. ΚΙιβί.. 03ρ. 5· 1>ο. ;· Ίβ

Αηϊιηα οβρ. 9. ί.Τορίο. 03ρ. 7· είΤορίο. 2. οβρ. 5·

ραΓΓιηι.

ρ3». 98· *«ίβ# <γ< χΐνησίί'] Ηαίο (ΙβΗηΐιίοηί 3^<1ϊ Γοίβι, ςιιοά

ιηοιίο ίΓ(3 ίΐι οιιπι ηοη η3ΐυΓα]ί ιηϋΟΐϊοηβ οοΓρθΓΪ8, ςϋ3ΐη

ηΐηίβα »ίσ5»τϊ;ν ά\ο\ί βιιιΗογ ηοΓιβΓ. 1η 1ΐ30 τοί ηάΒου! ηο·

ιηοηγπιία ΙοΙ:ΐ ΓαηΙ δίοίοϊ, ηαί Ι3π(]ΐΐ3!ΐι ιιιογΙ)05 βι 38§γι-

Ιυάϊηβ$ βββείπκ οκιηβδ ΒνβΓΓϊηΐϋΓ, ει ρεηηιΐβ είΓβ νοίαηίι

«ι αΐίςηίδ ϊ!Ιο8 ηιοάεταΓΐ ουρϊαΐ, αο Π νείίΐ πιοςίίοβ αβ§Γ0-

13Γ8 ει οαηι Γαιίοηβ (^ιιαάαχα ϊηΓαηΪΓβ. Εοδάεηα νβτο βΓ·

ίβοΙϋ5, ςιιαηπιπιοαηΓμιβ Γα1> ρ3ΐηεηΊ3ΐαιιι ηοπιίηβ ίίϊΓρΙί-

οεβπί, Γοό »ν')ταθ·ί/ί(Γ ιϊΐαίο ΙίυεηΐβΓ βηιρΙβχβηΐϋΓ. 5θ(Ι Γο·

Ιεηηε αρυά ϊρΓοδ 8Γι, άβ νοςαιη 3ρίοίΙ>ιι$ ]ιβϊ\ίχ ββΓ£Γ8.

Ρ3£·
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ρβ£. ιοί. Των ι/ίονϋν] Ηββο ΓβΓβ 3(1 ιηβηιβιη Αη/ίοΙβΙίι άι-

ουηΐιΐΓ ΕίΗ. αά ΝίωιηαοΗ. 1ί£>. ίο. (ριΐηφίε ρποι-ϊΐιιΐϊ οβρί-

ΐΐίιαδ.

ρ3§. ιοί. χκτ« 5»·» 0.ιιϊ Γβοαίί ΓβΙ>π5 ναΙβεΙϊχβΐΊΐπΐ βί

Βίοβίϊοαηη νϊΐβιη ρβΓΓβοιϊοηειηςιιβ (υΐ ρΐιιπιηϊ Ιοςαϊ

βιηαιη,) ίη^ΓεάϊυηΙυΓ.

ρ3». ιο3· γίνιβ-ιν"] ΟοηΐΓβ Ιιβηο άβΚηιΐίοηεπι , ςιιαβ

ΡΙαίοηίϊ εΛ ϊη ΡΗίίεύο , άϊΓραΓβΐ; βΐϊαπι Αηβοί. ΕιΗ. 3 ΐ 1>- 7·

ο3ρ. Ι3· βΐ 1113 . ίο. οαρ. 2. δε<1 ποχίηιβ ρ3Γ« Ιιοπιΐηιιιη,

ϋ ΓοΠ. ηαί ρΓορΕβΓ νο1υρΐ3ΐ65 Γβ ίη οι-Ιιβπι ππΓΓο$ εχίΐΐϊ-

χα&ηΐ , ηιιϊ νΐνυηΕ υΐ βίΐβπΐ, ηοπ 6<3υηΐ υΐ νϊνβηι, Ιιαηο

ιηοΓ^ΐοαε ίυβαηΐυΓ, 1ϊί]υΐϋειη ϊπ ϋςώβπι βενιισι ΐΓβηβ^ιιηΕ

βΐ τεροΐϋε Π3ΐα1ε8 ηιιοΐϊιΐϊε οε1βΙ)Γ3η£. Μεπιϊηβπηΐ ιβπιβΗ

ηοο Πνε 3εηΪ£ΐη3, ίινβ ^θίΐηϊΐϊοηβιη 3 ΡΙαίοηβ Μά. τεάάι Γ

ίίονν *«' α) γίνιτίι ίΐΐν , ουσία οΊί ουκ ί'ϊ< τοπαξάπαν >5<ϋ>ν?ί , 30 ίΐ

ββοπυυι ΓβπιρεΓ ραπα$ ίήβ ίεοβπΐ, ηεο νίΐαΐίί ρι·ο1ε$ βχ-

ϊη^β Γε^ιαβΓειαΓ.

ρ3£. ΐ04· Ίΐα/χοι^οί Ερϊοαηα ρΓο ε»Γβ§Ϊ3 Γα3 ϊηεοηΑαηΐΐβ

α1ί(|ααηι1ο Γαηιηιυιη βοηαπι ϊη νοίαρίβιβ, βΗηυβικΙο ίπ ΐη·

<3ο]εηΙΪ3, Γοίΐ. ϊη Ιιοιιο 3ΐιΙ 1Ϊ3πΐβ 3ϋΙ ίη ηιοΐιι οοΐΐοοαί,

β1κ|ΐιαηο1ο ϊη ινΆυ/ιι'φ εΕ άεί3εο3ΐϊ$ Ιιβηε ϋΐιϊ οοηΓοϋ αηΐιιιϊ

(1βϋβϋ$ ήαΐοίΐ. Αΐϋιϊ νβιτο ρΓοΗΐεηΐεηι αηάιχηαε , /β ηοη

ίηίείΙί§βΓβ ι/ηίάειπ ΐίΙΙμτη ίοηιαη, ηαοά βΐ /β/νηείιιιη α άβΙί~

ϋβίίί εί ο6/ΰβηϊί νοίιιρίαίϊύαι , ιιΐ Οίοβρο άε ΝβΙ. ίεοπιηι

3. ι. $ε«Ι τενεΓ3, (\αοά ϊείβιη Οοβι-ο Γαερϊυϊ Βοίηιοηεΐ»

ϋ1υ4 άο ίπι]ο!βηΠ3 άοξκια. αά Ηίενοηγ/ηινη ΚΚοάίιιιη θη·

φΐβιη ε]α$ ρεοιιΗιιπι ρβηίηεΙ:.

ρ3<*. ίο*. 'Α^ΐί-οτίλίίϊ-] Η3εο, η«3β Γεφπΐυΐ", ρβηοίίαϊ ρπυ$

οιηίΓΓα β Μ88. πο1Ϊγϊ$ Γιιρρε<ϋΐ3(:ιΐΓ.

ρ»^. Ι08· Μ» » Χΰπΐΐ: οργχψον το 5"ό«* τ?γ κοΛ/αι] ΡοΠβΓΓβ

Γβοΐϊαί Γαΐ3]εοιπιη ςυΪ5 άΊχει-ϊι, ηυβηι ϊηΛπιπιβηΐιιπι. δε<1

ΗεΙιηοηΐία! , 8£ Π ςαϊ βΗ» ΓιιηΙ , (|υϊΙ>υ$ Ϊ13 3ηϊηιυ$ εΓι ϊπ

ρβΐΊτι'υ, υΐ ϋπ νεηΐΓΪοιιΙο «ιβηπ» Γειίειη ροΓαεπηΐ, ίαΓβ

τηβΓΪΐο ΓεηΓαί οιηηϊ» ηοη ιηοείο ϊηΙΙηιιηεηΐιαιπ , Γε<1 οπ§ΐ-

1181η (οηΐβτηψιβ βχϊΓϊϊιηβνβΓΪηΐ:.

Ιΐιίύ. Γαλανοί Ιν τ$ τρίτιο"] ΟοηιιιιεηΟΓϋδ ΓοΠΐςβι ΐη ρτο^ηο-

ίΐΐοα ΗϊρροοΓαίί! , <1β ςυα γθ Γαρεπιυ β^Ίπιυϊ.

ρ3^· ιιι· 31 «< φ\ίβΐ!~\ Ιΐ3 ίΐππ1β« νοίπηΐ ΡΙαίο ει Αγϊ·

[ίοίείει , ιιΐ Ηοηιο ϊρΓιϊ Πι ϊβηΐιιαι ρΐαηία ϊπνεΓΓβ.

ρ3^. ιΐ3· ίιας-ιλλομίν>ι μίί Ιχ τ£»] Ιη Γβπ^ιιϊηϊβ οίΓοιιΙβιϊοπβ

αΠβτΪ3β ρηευιηοηίοαβ ΐΓ3ΐιαηΐ εχ νεηα οανα, βΐ 3Π8ΓΪ3

ηΐ3§η3 εχ νβπϊί ρηεαπιοπϊοϊί, ιηπιχη^ιιε ΐαιηεη ιχιεάΪ3ηΐβ

Β 1ι 5 οογοΙβ.

υ) ρβχ. 170.
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οοΓεΙβ. δϊ α^οϋάϋΠεί, νβηβϊ αΐίΐϊΐ ΐΓαΗβΓβ βχ απετϊϊβ 3ΐ3)3·

βεπ(ϊΙ>υ5, ηϊΐιϊΐ Γβοιίυχ ά'ιο'ι ροΐυίίΐεΐ.

ίΐήά. £βον\ΐτωι }>*|>] Οεηβ ηεο ενίιβηα^ ϊιηρυηοε βχ 1β§β

ΙΜοΓβϊοά Ηίηο Γεο,υεϋαίιΐΓ , 3(1βο, «ι Γι ({οίεΐ ι*1β ρΓΪ«3ϊβ «ϋβϊ

Κϊρριιπιη ϊηείαΊΓΓεΙ, ϊη ΓιιηΓκΙϋβ Γυιηπιϊ ΓβοβΓίΙοΐΐβ 5α§αη.

οευ νίοίπιυ πβΙ>εΙ>3ΐιιι-, ςυϊ οιιιηϊα ε]ϋ8 οπίτεΐ. Ιη οΙιιί-

ΙΙΪ3Π3 βοοίεββ βϋΐβΓ βοίαπι. ΡΓΟΪηιΙβ ΤίτηοίΗίΐίί Αΐεχαη-

άΑηιΐ! Ίη ΓβΓροηΠϊ εβηοηϊβίδ, Γαο οοηάϋΐϊοηκ Ιβηΐιιιη α Γβ-

ΟΠ8 ατοβηάοζ ονιΐξασ$ίντα( όΌεεΙ, Μ μίν νκόχιιΤΜ ίπιΖνιιίκ

γυναιχοι, ιτνχ οφ>!\ιι· «< δ) ο σαταναι ηιιράζίΐ αύτον, "να Λα τ?«·

η(οφΜ!ίΐ»ί ταυτι/ι «λλοτ^/ίτα» τ?» χοινωνι'αι των Άιίαν μνςιιξίων ,

ίφιίλιι χοινωνιΐν.

ρ3£· ΙΙ4· *>*φΙξΐτ<*' λ*ρ] Ηβεο, ηυββ Γεο,υυηίυι-, ύυρίΐή

Ηϊρρο&αίίί Ιβήϊιηοηίο £τεΐ3 ΓοηΙ, βΐ ςηίάεπι ηεο Γβΐΐδ Ιϊγ-

τη3 νβΐ η»8 βΓΒΓΓηϊπϋθ Οσο. Ι« 3υΐβιη νει·1>3 Ηβεε ΗαΙ>β(;

]ΪΙ}. κ'ΐ' χίξων, ύίάταν, τόπων, ΓβΓβ Γιιΐι ίϊηβπι : ηεο ηοη ϊη

]ίΙ>. πΐξ! γονή; , ηυβιη 13ΓΠ6Π ΟαΙεηιιι ΡοΙ)·1>ί εΓΓε 3ΪΙ. 5βά

Ε<1β8 ίίι ρεηεβ &ηΙποΓβ$. (^υοΐϊοϋβ ΓβΓ8 αρικί ηο$ νβηϊβ

]0§υΐ3Γε5 ϊηοϊίΙαηΙυΓ: 31 ηυΐΐα Λβη1ι138 εχϊηάε Γβςιιΐ άβ-

ρΓεηεηΓα εή. Αριιο! νεΐεΓε$ ςπΐάειτι ϊηοΙενεΓβΐ Ϊ11» ίεπ-

ϊεηΐία, οοΓροτβ ηοΠχβ α,ιιβίΐ Γγιη^οΗβ 3 Πη»υ1ΐδ ρ3ΓβηΙυηι

πιεπιΐιπϊ ιιηοϋοηηααβ οογγβΓιϊ οο3§ιτιεηΐ3π : ιιηα'ε νϊβ,

<]ϋ3εοΐ3ΐη ρΓβείοπβ νϊ(1εΙ)31ιΐΓ ιηπηϊεηα'β, ρεΓ αυβπι βΙ>

6ΧΐΓβΙΤΠ8 ρ3ΓΐίΙ)118 ήϊρεδ Ϊίί38 (ίεαΊΐοϊ ροΓβπΙ. (^ΟΟίΙ 311-

ίεπι 3ΪΙ 3αΐΗθΓ ηοΛει-, άναφίξίται γαρ χρωτον μίν ίιχ κΐξΐί$ον

«Γολλ?Γ >ίι την χιφχλ^ν εΐο. νει-ο ηοη ρι-οιΤϋ8 3!)1ιογγ6ϊ ναι»

οηγϋίεΓβ Ρεοηαείίηηα ρτο Γρ8ΓΠΐ3ΐίοΪ8 Η&Ιίϊια ΓιιΐΓΓβ.

ρβ§. 115. «< & γυναίκα] Αι·§ηιηεη1ιαιτι Γ31Ϊ5 ϊηεχρεείβίαιιι ;

ΟοπίΓηοίΙίΠιηΐϋηι βηΐεηι ρΓΟ βΓΓβΓεηιΙβ βΓΐιϊίΓη ΙίΙιβΓΟΙβ.

ρβ§. 1 1 6. ο ίί τί«ον] Τεηάίηβχ ΓεηΓιι$ Γαηΐ εχηοϊίΐιϊΠΪΓηϊ , υη-

<1ε ηυΐΐβ Γβΐΐοηε <31οϊ ηυεβι, ηηο(1 τίνων Πι «α&9ντοτ. ΟροΓ-

Ιεΐ ϊεϊΐϋΓ, ιιϊ ^ε 03ΠΪ]3§ϊηβ νβΓΐ>3 Ηηεο ϊηίεΙΙϊ^βηΐιΐΓ.

νοοεβ βηϊηι ϊΛββ ρΓΟΓηϊΓοιιβ 3ρυ(1 νβ18Γ68 υΓαΓρ3ΓΪ Γοίβηι.

ρ»§. ΐ2ΐ. ν Λ ϊ<*»3)ΐ χολι) — σιι»τίλ(ϊ] Ιηΐε^Γυιη Ηυηο ρβΓα-

§Γ3ρηιιηι 1ε§εΓε ύί§πεΐυΓ εΓυάίιιΐ8 5γΙυίια^ ει ϊη^εηυβ

3ϊο3ΐ ςυϋ Ι3η(1ειη Γβηίϊβι <1ε Γείϊοϊ Γυο ίηνεηιο, ε|αο

ρΓΪηΐυΠΙ ΐ8ΓΓ3ΓϋΠ1 ΟΓΟβΠΙ 1}83ίΓβ Γβ ΓρβΓβϊ 81 β1θΓ131ϋΓ.

Γίβο ροεπϊΐεΗίι ορειββ, Π, ςηβε εΐϊβπι <)ε Γρίβηε, τεηΐΐιυϊ,

^ΙβηςΙιιΙϊβ, βΗβπιιηφαε ρβηϊιιηι ιιΓα ίίειηοερβ εηΒΓΓαηΐιΐΓ,

οοηΙΐ(1βΓ3νβπΐ.

ρ3§ 12 3- ιμν>ιμανίνσχμιν ίχονσΐον χα! άχουσίου ] ^ϋ3ε Γε^αυπίιΐΓ

άβ Γοηάουβ βοΐϊοηυπι ΗυπιβηβηαΓη οηιηϊηο 3α* ΛΓΪ/ίοΐεΙίι

πιεηΐεηι εχΐ§υηΐυΓ, ει Ηΐαχΐηΐ3Γη ραπεηι άείαιχιία Γαηΐ β

Ιεηίο Εώ. 1. &ά Νϊοοιη.

Ρ3§·
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ρ3§. 12$. ««■ Ζϊ'ΐΊΐιν] Ηβεο ρΓΪ»ΐ8 άβΓιάβταΙΆ β Μ8. ΓβίΙίΐιιΐι

Γυηΐ. Αι τθγο ΙιϊΛοηα ϊϊια ρ3Γβηι οοοοιτίι: ίεά ρΓΟ ε3,

φίβε ϊη Γββυδ §εβΪ8 εηβιτΛηίΙϊβ ίηίει-νβηΐΓβ Γοΐεΐ, ναηβ-

ΙβΙβ , Βίοηγβί Ιοοο ΝεαΓε/ιαχ αγνά ρΙείΌβςιιβ ΓβροηϊΐιΐΓ.

Ιδ βυίβιη Ε1βα(αηιιη ιγΓΒηπυϊ £ηΐί, <]υ3β Ζεηοηί ρ31π3.

ΚβνβΓα άβ Όίοηγβο ΐεηιρθΓ3 τηα)β οοΗ&βΓβηΐ. Ναπι Ζβηο

βηΐϊα,υϊοΓ ίΐΐο αηηϊδ ΓβΓβ 1 50. ΊβτΐιιΙΙ. βιιίειτι ίη Αρο1ο§βΐ.

οιιπι ποΛγο οοηΓβπίΪΓ. Αΐϋ αηϋβπι ΩίοιηβάοηΙα, βΙπ £)«-

ιηγίιιιη, υηιΐ8 ΑιηιηϊαηΗ! ΜαΓΠβΙΙίηαί Νϊΰοε?·βοηίειη βοΙΗϊοεί;

ΓεεΙ ιτίΒηϊΓβΛο επτοΓε, Γοϋ. αά ΑηαχαΓοΙιΊ Γεκι §βΓ[3πι , ςαββ

Γιβίϊιη ΓεηυϊΐΗΓ, ΓεΓρίοϊεηβ. Νβο «ήπιοι, ϋπδε εηϊιη

ΪΓΐ3β ΗίΓίΟΓΪΒβ 3ρνΐ(1 ΟΓΠΠβ5 ΓβΓβ ΓοπριοΓβδ ιβηςπαπα §β-

πιίπ3β βιηυ] Γοίβηι ρΓοοβ(1βΓβ.

ϊΒϊά. 'Ώ,ξίγίϊΐιι] ΟΗββηίι ΙαρΓαχ ϊΓιβ ιηϊΓεΓΒηεΙηδ ρίβηβ νίεΙε-

Ιηγ, (\αϊα ηονο ββ^ίιϋ §βηβΓβ, οβΓιΐοιϊβ βΐ οοηιϊπβηΐΪ3β

Αικίϊο οβοϊιΐίΐ : ηυίςιιε ϊη Ββεϋ ρβΓΓβοιιΐίοηβ οηιηβπι 38-

ΓΙιΠΊΠβΓυηι ΓαοϊβΓη ΐηνϊοΐαβ ΓϋΓπηυίΐ , ίισμά χαι βαβάαονς ταί

χατα τον σάματβι , τα* τ» νπο σιίηρφ χ\οιψ χαϊ μνχοΐί ιΐρχτΐηΐ

πμωξίχί — >πι π\ιί?χιι ημίξχι! τον! ποία! ΰχί τίασχξχ τοδ

χοΚαςτίξΐΌν £ν\ου ιιαξχταΆιΙι ίιχτίμβ,τχ χκτχ<τπώμινο< , ιιυξί! τϊ

ακιιΧαι εΐο. Εν/βύ. ]ϊ\>. 6. 03ρ. 89· ϊ ϊηαυάίιυιη ρηυβ Ιογ-

ιηεηΐυπ], πιοΐΐβχ βιηρίβχυκ ει ιτΐ6ΓεΐΓΪοΪ3 ΙιΐΒπαΊιηβηο ΓβΓ-

Γβ ηοη ροίηϊι: ΓβεΙ Π νεΓ3 ιΙίοβΓε Ηοεαι, οιηηίπο ετεεΙβΓβ

ρ3Γ είΊ, Π·60, υΐουηο,οβ εΙΪ3ΐη αριιά ΕρίρΗαηίατη ΗβεΓεΓ.

64· ηβοββηΐιΐΓ, Οη^βηϊ ρεΓ εβίιιηιηίβηι ϊπιρυΐβία. Κβιϊο-

ιΐ88 οεηβ ΒαΓοηίαι ϊη Αηη. ΟΙιγϊΓιϊ 253· ΓεοΜΐΐ χηϊηϊιηβ

οοηΐεπιηεηάββ.

ρββ. 126. τιίν «ξχν» γαξ χχξτίξ&αντιι ] ΙΓπ8 εχθΓπρΙΐϊ βΐϊυη-

όατιί ΙιϊΓϋΟΓίβε εοοΙβΠβΓιϊϋΒε. ^ϋ^π ει ιηηΐΐϊ Γπηΐ ο3ηοηε8

ίη <1)Γιΐη§ϋ8ηί1ο ϊηΙεΓ ηοχαιη χ«τ« βϊχν π«ι«βχντοη> , ει ηχ-

ςαβχντων χαξίι κνχγχια , υϊ ρΓο (ΙεΗοΐϊ νβΓίείαιε ροεπΐΐεηίϊββ

πιοίΐιιιη ΓϋβΙυβηΐ. νϊίΙεβηΐυΓ ηονεπι ρΓΪΟΓεβ οβηοπεδ

(ρΓβε Γείϊςιιΐβ) ΟοηΜ. ΑιζογΓαπ. χχΐ βΐ οιηηοδ, υΐιίιηο εχ-

οερίο, Ρϊϊγ. ΑΐβχαηάΓίηί.

ρ3§. 127. »ολλα κξχττομιν ί* αγνοί»*"] Νοπ^υιη ρβΓρείΓαΙιιπι

Γοείιιβ Γβοιϊ 1ΐ3ΐ)βΐ; οήαιεη, βΐ 3πΐίοϊρ3ΐΪ8 ϊάι'ι 1ε§ϊ1ίΐΐ8 παια-

1ε8 βηίενβηϊί:, νϊΐ&ΐί ρίΠιι, ιαΐουπηυβ 3ΐ)θΓΐΐνο : Γεά ει ϊη-

ΓαρβΓ Ιϊεηε ει ϊηηοϋβηΐεΓ ββΓιβ, ηυβο ΕεΓΪ ιΙείϊεΓε, Γεοϊ-

. «1ϊν3ΐη β^ηοΓοοηί βΐ ροΓιΙϊηιΐηπ ηυοάαπι ]υτε ϊη οΓίΓηεη

νβΓίϋηΐυΓ, ηοΐβ ηοη Π1)ΐ ηιο(1ο, ΓεεΙ ει νϊπαΐί ΓαρβΓβϊιβ. ν

δοίΐ. \ά οπιηε Γβοϊιηιιβ, ςιιϊεηϋίίΐ ΓβεϊίΓε ]ιιναΐ, ει ηείαδ,

ί!ϋθ(3οοηί]υβ ρίβεαει-ϊι, ηοΓιπίΓη εβ.

Ϊ1)ί<1. β γ£ς μ&υαν] ί^αϊ β!)Γίιΐ8 3ΐ[8Γΐ ηοουϊι, ηοη ηΐ3§Ϊ8 εχ-

ε4ΐΓ3ηάυ$, ηυ&ιη <ρπ )3οα1ο ααι πιϊΠο 1*ρΐΐ1β ςιιεηςιιβηι

τιιΐ-
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τιι1ηβΓ3νβΓΪι, βι ϊά'βο νβηΪΒΓη ροΓίιιΙβΐ, ςιιοιΐ Γβιτιβΐ ρΓβ-

)βο13 ΓενοοβΓβ ηοπ ροϊαβΓβΙ, οιαΐ 3Γηρ]ίιι$ οοηΐίηβΓβ. ΡγΙ·

ίααιί Μί(γΙ«ηαβαι βυιη, ςυϊ νϊηο ηιβοΓιαΊι^ (]υίο^υηιη ρβΓ·

ρεϋΓ3ίΓβΐ , 3ΐιβΓθ ΙβηΙο ριιηϊθΙ>3ΐ 30 ίΐ Γο1ιηιΐ8 ίζίβηϊ ΡβοίίΓβΙ.

Αρπα" ίβεβςίββιηοηίοι αηΐΰυϊςυο Πουίΐ ΐη Ιβπιυ,ΐεηΐυπι

βΓβίΓβΓΪ; βι ιηεπίο Γβηε, ρβΓ βυπι βηϊιη ηοη Γιβιίΐ, ιιΐ ίρΓβ

ίη ί{υο$Η1)βΙ ρπιΐ5 ΓβοϊίϊεΙ ίκιρβίυηι. Αρικί ΙηαΌ$, ϊηηαϊί

ΛγπΛο, χτιήασβ μι$ΰο>τι* βασιλιά γίροιι ΐχ'ΐ σννι7ν«ι τ2 ΐχιΐ.

*ον ίιαίιξαμΐ'φ. Υιϊ>. 1$. $10 ίοΠ3ΓΓΐ5 3 ιΐυρίίοί Ώα3]ο 030-

ίϋπι νοΙακΓβ, ηοπ α νίπο Ι3ηΐυιη , ίβά βι νβηβΓβ. ϋβ ϋϊ,

ςιαββ ρβΓ ΪΓβοϋηαΊ,ιπι οοιηιηϊΐΐηηΐυΓ, ρεουΙΪ3π ουΓ» εανε-

1»31 , £αιιιϊα'6Γη βι 3(1 ρΓϋεΙβηΙεί 1βσϋΓηΐ3ΐθΓε5 Γρβ-

0131, ηοη οηηιίηΒ βιϋεο, α, υ3ω 03υί3$ οοκΓοβΓΟ. Οβ«β

^αβηιυπινϊί νοίυηϋβπϊ ϊ]Κ Γυι-θΓε$ ΪΓ3β βι βοπβΐ3[ίί, ϊή

Γβοιϊ εχίΓιϊιηβιίοηβ βίβνβηι ΟΓΪπιεη , ριβηιυηΐ ϊη οοη)βοΐυ-

Γ3 άβ βυΐΙιοΓβ; βι Γβηβ ΐυτρϊΓ1ϊπΐ3 εΓι ίΓΐ3 βχοϋ/βΐίο, ηααβ

βΙΐβΓΪ νϊιϊο <3εΙ>εΐιΐΓ. Εοπβίβίβηι ϊη πΐ3§ίΓ[Γ3ΐα 03ρίο1ϊ

Ιυρρ1ϊι:ϊο ν'ΐΓκϋοβηαΊιηι νοίυϊΐ 5οΙοη; Κοιηυύα Ίτι υχοιβ.

Ρ8§· 1 3 7· β" /"β"5" κοινοΐι ίηοίαΐί ] Μϊγιιπι οβπβ νϊΛβπ

ροΐβπΐ, (\αοά Γβ«, ίϊ α,αββ βΐΐβ, υΙΐΓβ ηυαεΓιϊοη'υ βίβϊΐη

ροΠΐ3, ρι·3ε 03βΐβπ$ α,ιηουίουηηιιβ ο"'ιίο.βρΐ3ηά,ϊ ρβΓρείϋ·

3πι ηΐ3ΐεΓΪ3ΠΊ ηοιηϊηϊΙ:>ιι$ ρΓββϋβΓβΙ : οηιηϊβ ΓβίΓΟ Γβοιιΐ*

Ιιΐο ΓυτοΓ, οιηηίυηι Γβΐΐ^ϊοηυιη Γβοΐ35 Γ3ΐ)ίβ5 Ηββο ρετνβΓιΙ,

Εΐηηίοο«, .Ιυο'βεοδ, ΟηπΓιίβηοδ. ΡΓ3β ΓβΠ^υϊί βυΐβπι

Ζβηο , ςυϊ πιοΐυηι ΓυΓίιαϋι, ει 3ηϊιη3ηίΪ3 ιηονβΓβ ρο/Γβ ηβ-

ίξ3\\ί , ]υΓβ Γηβηιο ηίΗίΙ ϊη ηοΛτα βίΓβ ροιείΐβιβ ιΙΓβηηΐ·

ΟοηΐΓβ ϊρΓιαηι ηοη ιηοαΌ ρηιΙοΓορηϊ αΐίϊ , ρΓββΓβιΊΪπη Ρίκ-

Γβά

βι Γδηοΐϊ εοοίεΐϊββ ΡβΙιββ ρίβηαιιβ, ςαβΠ ηΐ3ηυ ίβοΐα, 3Γ-

ιηβΙιβηΙαΓ , 3ιιβίηιι$ ΜαΓίγΓ. Λροΐ. I. Ινβηαβιΐ! Ηΐι. 2. βΐ

Άλ\\ύ ρβΠϊηι, ΤβΓίαίίίαηαι ϊη Αροΐ. Εα/βύϊαί άβ ρΓβερ3Γ·

Ενβη^· 1. 6. ΕρίρΗαη. ΗβεΓβΓ. 5· Οι·ε§· Νγ[ίεη. 1ίΙ>. οοη-

ΙΓ3 ΡΐΙυηι. €/ΐΓ}/ο/?ο7ΐιαι Θΐΐ3ΐη ρβίΏηι , υί βΐΐοδ ιηίΐΐαΐΏ.

ρβ§. 138- Μ λίγοντί! οτι και το ίφ' — σώφται"] ΗββΟ 30α1β

οίίΓουΐΐι Αΐβχ. ΑρΗπιά- ΙίΙι. άβ Ρζιο ρΛΤ&ξ. Ι}, βίο. ηυϊ βΐίβπι

ΓβηΙεη1Ϊ3ΐη Πο ρΓΟροπϊΐ: «.ναΐξοϋπκ το ίξουσίαν ΐ'χιιν 709 *ι·

Βοούκον τ?ί ΟΗξίβΙΜ τι χα< πξΛξιοκ των £ιιτιχιιμί»αν , Χίγονιΐ'

ίφ' ίμη ΜΚΗ το γηόμινον χ*1 ίι' ημαν. Νυρβπ 3ΐί(|αο{ δΕοίοϊ

οΗι ϊΐϊϊαηϊ , ηαϊ εοοΙβΠβηι ίη ροπίοαιη ΐΓ3Π5ΐιι]βπιηΐ , νο·

1ιιηΐ3Π Ηιιιηβηαβ Γβιίδ οοηΓϋΙιυπι ρπίβηΐ, Γι βΙ> βχΐβΓηο

βοΐιι 3ΐ>β[ οοβοΐϊο; ηιΐ3(ϊ ηοη ηιβχϊιηε ίηιροΠυιιυιχι βΠε£

ϊΐΐιιά ίηιρεηαιτι, ηυοΛ νοίιιηΐβΐϊ ϊρΠ Γο ίηοβηΐ: αάβο ηοα

ββΐΓβοΐ3ηι1ϊ οορϊαιη Γ3£Πβπ$, ιιΐ ηβ νεί αϋίΓβηΐίβηΛϊ 3γΙ>ϊ·

ΐΓΪιιπι οοηοβάαι-, εο οαΐηηιϊίαΐϊδ αάϊββηϋ, οι ηοη Γοΐυπι ΐη-

Γβΐίοβϊ
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ίβΐίοβϊ αηίίαηΐ ηπΓεπ, ίβά »ηβΗπ5 ΗίΒβτβ ηβο οπρϊβηί,

ηβο νβΚηι, ηβο ρΓοΐητΙβ ροΓΓιηΐ. ΝϊΗίΙ ψικίειπ ηιΪΓυπι βΛ,

ίΐ Γβρβπβιηυδ ηοπιϊηβϊ, <|αοηιπι αηίιπΊί Ηββο ϊηΓκίβΐ ορϊ-

ιιϊο, ΓβουΓθ8 ϊη οιτιηβ ηε£»$ πιεΓβ, ΟΓΪιηβη ϊη ϋβυιπ Γβ)ϊ-

θ']βηΙβ$, ιγΐΛ Ν ουκ αΥτιοι ύμ*'

Άλλοι Ζινι χαι μοίξα χαι >'ΐξοφο~τΐ! 'Έξιηύι. ,

ρ3£· 140- τ»» «φΜ> ιίμοίρμίνΐ!»"] Όε 9Γΐβ ϊρΓβ οΐίηΐ ΟοηιβΙίΐίί

Ταάίιΐ! ΓθϋΙβ ιϋχίι, ηυο(1 /ειηρεΓ υείώίίΐντ , /βιηρβΓ ηύϊηβ·

ύί(ιΐΓ; βςΙεΙβΓΘ Ιίοοϊήι, ρεΓρβιαο ι βΓιιΙβοϊΐιΐΓ , ρβΓρεΙιιο 13-

ιηεη ίΐίοιτι ίηνβηϊβι. Ιυάαβί ΓβιιιίΙίαΓβ ϊρβί ΐηβρίϊεικίΐ

ΑιιεΙίηπΊ Ηβο ϊηΓβηϊ» οηηιιιΙβνβΓθ , υη(1β ςΙΊοιιηϋ ΙΛ/ΒΟ ^Τβ

ΕΐΌη» ^ϊΒΊ βΕ Γοΐεηηί [&\αΐ»ηά\ ίοπηυΐβ 31» 'ττο. ϋϊοηπϋ

νβΓΟ, ηποε), ηιιΐ ΓυΗ 5ο1β ηβΐϊ ΓαηΙ·, επαηΐ ίοτπιοΐί βϊ Γρίβη-

ςϋεΐϊ ; Γαΐί νβηβΓβ εΐινϊΐεχ βϊ ΠβϊάΐηοΠ ; ΓυΠ Μβι-οηηο κιε-

ιηοπα νβίεηιβϊ βϊ Γαρίβπΐβ$; Γιΐϋ Ι,ιιηβ νβίβίικϋηθί-π βι ϊη-

οοηϋ:3ηΐε$; Γαΐι δηΐυι-ηο ϊπίβΐϊοεχ; ΓυΙ) Ιονβ ]ιιίΙϊ; ΓαΙ»

ΜβΓίβ Γβΐϊοεί. Όβ (ϊβπΐίυιπ Λυ^ϋε Γβ$ ποιϊογ βΛ, ςηβπι

ιιΙ ηυϊ<1 3(3(ΐ3ΐυΓ: Ιτίηο βχοηΓβΐίο ίϊιηιία ρτο ςαί^υχίϋιβΐ

ί!αμιιπ5. Ε«/β6. Ηβ. 6. ΡτΆβρατ. Εναηξ. άβ ΗοΓοΓοορο νβΓ-

1>α ίβοϊεηί, ΑροΙΙΐηίι οΓ3οα1απι οί(βΙ, αηάβ αροίοσίβ ϊηΛΐ-

ίπίΐϋΓ ρΓΟ ηιοπΒιΐ5 οβΓΰβηβ εΜηηυπΐ3ηΐ$:

"Αρί« Χξαικνον ι'χιι γινι^λι'ϊον , ο;μιν ορίνιι.

5βάΑα§ιι/(ίηιΐ5 ΙΓ301. ϊη ΡΓ. 40. ίη^υϊΐ : ίη /αοΙΪ! τηείί, ίη ρεο*

€αίΪ5 ιηείί ηοη αααι/ο /οκίαηαιη- Νοη άίοο, Ηοο ιηίηί /εείί

/αίχητί) ηοη άίοο, αοίιιΐΐεηαη τηε βέάί νεηα$^ εί ΙαίΓοηετη ιηβ

/εείί Μαπ εΐο. δϊο ΤετίηΙΙ. ϊη Αροΐ. Μεηίίϊ τηαίαε ίιηρεί-αι,

νείβαίο , νεί α(ϊτΜ ίιηριιίαηί. ΚοΙηηΙ εηϊιη /ααιη ε//ε, ηαοΛ

τηαίιιιη α^ηο/ααηί. \ϊά. .ΙαΙ. Ρίηηίοαιη ΙΪΙ). ι. ΛΛγοπ. βΕ

ΒοεΙίιιιη ϊη Οοιπιη. ϊη Αη/ί. άβ ίηϋβΓρΓ.

ρ8§. Ι4ϊ· ν ιΙμΛξμίνν ιΐξμίι τ«] Ο/εβΓΟ/Ηϊ νβΓίιίί : ονάο [εηβ!·

ααβ ΰαα[αηιιη, εαιη οαν^α εαιι('αβ ηεχα Γβιη εχ /β §ίβηί(.

ρ3^. 145· *"'<* ίλο,«*ίνον 3 ΙΛίϊ Γβοβπι ρΓ3βίθΓ£ ΟΙειπεπ! ΑΙεχ.

Λγοπι. 5· τ° ανίίξαίσιον ο ΠΧάταν ίνίιίκνυται ίι* τ<Ζν$ι ' άρτη Η

ϋίβηατον , ν» ημ*» *β" άτιμαζνν , πλί'ον κμ ?λ«τί(ΐν ίχχρίΐ αντ?ϊ

μι^φι. αίτίχ ίλβμίνον , 3ίο! αναίτιο: βίο. ΚβρεΓΪαηΐιΐΓ νβΓίι»

ίρΓα ϊη ΡΙαΙοη. άβ τβραΜ. 1. ίο. ηοη ρΓοοαΙ λ Κηβ (οΐϊα$

ορεπ$.

ψ3%. ι^6. νμιΐί γοΐξ ον χατ' — φαμί*] Αιηιηοηϊιΐ! ίη Οογππι.

ίη 2. Η1>. Αηβοΐ. άβ ϊηΓβΓρΓει·. ϋβί οοσηπΐοπεπι άεΠ-ΉΙιβηδ

31(, Π11ΓΠΠ13 κοιπτίνι»* γινάσχΜ τχ ίνίιχ^όμηα, τά μίξΐΐοί των

ηοαγμάταν αμιρίποι χα» αόιατάται , πιπΧηΆνσμίνα ίνιοίίΐι, χα! τ*

ϊγχξονα αίανίωι, και τχ γινητά «γινήταί βίο. χιτιάβ εοτυπί

ρΓβεΓοϊοηιϊα ηνιΗβιη βνβηιίΐιοκ ηβοβΠΪΓδίεπι ϊηΓβη. Ι^υΒίη-

οΙίΓβιπ ηαο άβ τε νβΓϋ3 ίβοϊβηί ΡΓβερ. Ετβη§. βχ

0«-
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θΓΪ§εηβ άβ Ιαάα ρΓοαΊΐοΓβ βϊΐ: ονχ αν ίί ψόγοι αντΖ ηςοιηχτι-

10, Μ ιπάν»γχΐ! πζοίοτη! ην χα! μη ινιδίχιτο αυτόν όμοιο* τοΓί

λβΐίτοϊϊ αποτόλοα γινίσΒ'αι. Ει ηοο ςιιϊ<1βιιι ηοη ουΓΐ3ηιί1)ΐΐ!

ϋ$, α,αβε ρΓΒβάίχϊΓΓβΐ Οοιηϊηιυ.

ρ3§· Ι47· «""/Λ τοιβντνν ημίςαν ιποίησιν"] Κβοΐβ οοιηρ3Γ3ΐϊθ

3 ηοηπυΐΐϊϋ ίηΙΗΐυϊΐυΓ ίηΐβΓϋβί οιτιπίροίθηιϊί οοηίΊΐϊυιη ϊη

ηιΪΓ30ΐιΗ$ ηοπηαπηαβπι ίβοϊβη αΊχ , ει Ρηποΐραιη ΓαρΓβπίΒβ

Ϊ11Ϊ115 61 βχΓθΓίί$ ροΙβΛβΠϊ ΙΐΓϋΐη , 0,1138 ρΓ38ΓΟ§311>3 βΟ-

παιη ίΙίοίΐιΐΓ, Γοϋ. ι>1 υΐταιη^υβ ρ3Γ0β βΕ ηοη ζι\ϋ °τ3.νϊ·

\>α$ άβ 03υίΐ5 βχΓβΓβΙυτ.

ίοκί. ο' ίί Σταϊκοϊ'] δίοϊοοπιπι ΐκπίιΐιισΐ! οιηηϊοιι$ ίβΓβ ίοπ-

ρΙοΓαιη ΙϊΙιγϊχ βΛ οείβοι-αΐα, ηεο ηιϊηυ$ ϊη ΟΓβ Βοπήηιιπι

ηΐ3§ηυ5 Ρίαίοηίι αηηη$, α,υο οοβίίϊ ϊη εβώεαι ριιηεΐ3 τεΜ-

Ιιιΐίχ βνεηΐιιυηι οιηηϊιιιη τείεχεΙαΓ Γοβηβ.

ρ3§. 149· *** ™Χ1' σύμπτωση] \Ίά. Ακί/ί. ΡΗ^Γ. Ιϊο. 2. Οβρ.

4· 5· 6". Νεο ηοη ΤαΙΙίιιιη ΟΐνϊηβΙ. Πσ. 2.

ρ3$· 150. ί^' ημϊν Μ αϊ χατ άζίτάί Ινίξγιιαι ] Αη]ϊ. ΕΑ· 30 Νϊ-

οοαιβοη. Ιίο. 3· Μ. ηιογβΙ. Ηο. ι. ει βΐίΐπ ριΓΓιπι. Βα]ϊΙ.

ΐη Ηοιη. αυο(1 ϋβυ« ηοη βι βοίηοΓ ιώβΙϊ, το ιφ' νμίν *{χί

χα< ^Υζά τηι αμαρτία! τ» αυτίζοΰσιον.

ρ3§. Ι5'· Κ^ϊτίί] Μίηοχ, .Ιονίχ Κ1ϊυ8, (Ουϊάίο Ι·β2['^6Γ «Ιϊοΐβϊ»)

1β§β5, 0,113$ ΟΓειβε ςΙεαΊί, υ[ βυΐηοήοίθηι ίρ1ϊ$ οοηοίΐϊί-

Γβΐ , ρβιη 3οοβρΐ35 ΓβΓεΓεΙοΐ. Ιηιο νεΓΟ Γε ρι ο 3ονβ ίρίο

£είϊΐι. νϊά.·$Ίκώ>»ι ϊη νοεεΜΛίβί, εΙΫο/βαιη α"β ΜοΙ. ΗΒ. ι.

ϋβ ί.γαΐΓβο τε8 ηοΐ3 βΐί, ςιιϊ, ιιΕ νβι·ηί$ ΟίοεΓοηίί ιιΙίΓ,

Ιβββ! /αα! αΐίίΗοΓΪίαίε ΑροΙΙίηίί ΏεΙρΚϊοί οοη/ϊηηανίί·

ρ3£. 15*· τβϊτκ τα ί/,αΐν τ« ίτζίβια ινίιχόμινα^ Αιητηοηϊιΐ!

ίη 1ΪΙ). ο!ε ϊηΐβΓρΓ. «ν* «·»' ίι^' «^"κ ' ίπιίιιΐξ χν(Μ

/ίώ τίνων οντίί , κα.1 ιφ' ΐίμΐν ον ΐλίσ^αι , ») μη ι\(α^αι τ«ίΛ κ»« ,

χα! Ίίξαξοίΐ , % μη , τ«ί /«ίν ιπαινιτχς , τ«! £ί φιχτατ ιΐναι , τ»ν τι

πξοοίΐξίσίων χαι τίί,ν ηξα,ζιιιιν λίγομιν. δϊο Αηα/(αβια 5ίηαϊ{α ϊη

"Οόν^· αντιζβυσίίτρί φνχ$; νοιραί ίς-ιν η κχάΧυτοι πςοτ άξίτψ ϊ

χαχίαν του ΐπ&νμητιχοϋ ημΖν ξοπί, τί και χίνηακ ' ΆΒγμ ίΐ χαχι'»

χ«» ά(ίτη{ κξΟίβολη ου γίνιτχί, ιχιϊ ουδϊ η κυτιξουσιότηε τη!

χηι γνωρίζισ&αι ίΰνατχι.

ρβ§· 15 5- Τ$ λογιχΖ αννικίςχια^οιι το αντφνσιον ] Ηοο ίη Ιοεο

ηοίβηοΌηι εΛ, Νεπιεβαιη α'ε βοιϊοηίουβ ηιΟΓαΠΙιυδ Γοποετε,

ηιϊηΪΓηε^αε α'ε ϋ$ Γεηηοηβπι ίηίΐϊΐυεΓβ, ψΐ3β §Γ3ίΪ3ε &·

νΐη3ε 3πΓρίοίΐ$ ει ιηεΓ3 ί11ϊυ8 οεηϊ^ηίοίε , νϊίβε βείεπιιβ

ητεΓοείΙβηι ρΓοηιοΓεηΙαΓ. δεά1 ςααηεΙοηαίιΐειη .ΒβΙΙαηηίηαι,

ηυΒε αΉΐηοβρϊ Β30βηΐιιι·, ]~αρβΓβ ΡεΙαβϊαηί/ιηιιιη ^ίοϊΐ;, βί

ηο8 ρ3ΐΓοοϊηίιαηι Νειηε/η Γυίοερϊηιυ$ ; 1ίοβ3ΐ, β ηοη αιιΐΐιο·

Γ8Π1 ηοίΐΓΙΙΠΙ ΙΗ8ΓΪ, ΓβΙΐβΓΠ β3ΐ8Π118 βχοαΓβΓβ , ηΐ ο&βηάί-

Ηΐα$ βαπι ηοη βϋΐβΓ Ιοςαιυηι, ^ααηα οηιηβί βοοίβϋαβ Ρ^-

ΙΓίί
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ϊΓβϊ αηίβ ίηίβΐίοεηι Ρβίββίϊ ΙιββΓβίΐπ, ΙοηυβΙιαηίαΓ. Λ·β-

ηαεαί Υά>. 4· 03Ρ· 71· Ηο>η° Ιϋ>β? βααίιιι ήαοεια βίαιη ροίε-

βαίειη, βιοαί εί βααιη αηίιηαιη ; 3ΪΙ βΙΪΒΐιι : ύεάίί Οεα$ οο

ηαιη, ααειηαάιηοάατη ε{ ΑροβοΙίί! ίεβίβοαίΗΓ ίη εαάειη ερί-

[{οία; εί ααί ορεΓαηίιΐΓ ααίάειη ίΙΙιιά , ξΙοΓίαιη εί ΗοηοΓετη

ρβνείρίεηί , ααοηίαιη ορεραίί /ιιηί οοηαιη , αιιη ροββεηί ηοη

ορει-αΓΪ ίΙΙαά- Ηί ααίειη, αιιί ίΙΙαά ηοη ορεΓαηίιΐΓ , )αάίεί-

ιιιη /υβίαιη παρίεηΐ Ώεί : ααοηίαιη ηοη /ιιηί ορεταίί οοηαιη^

αιιη ρο/βηί ορ&αΓΪ ίΙΙαά. Ει οβρ. γο. αά οΐ3)βοΙϊοηβιη ,

ςιιβΓβ Οβιιε 3η^ε1ο$ βΐ ηοπιϊηββ ΓβοβηΙ Γιο, υΐ ΐΓ3η$§Γβ<1ϊ

ροΓίϊηΙ, ΓβΓροηάίΐ :,&'<; αιιίειη ηεοβαανε ε//εί είι, ααοά ε//εί

οοηαιη , ηεααε ρτείίοβα εοιηιηαηίοαίίο Ωεί , ηεαιιε τηα§ηορεΓβ

αρρείεηάιιιη οοηαιη, αιιοά βηε βιιο ρτορτίο ιηοία εί οιγλ εί

βίαάίο ρΓουεηίββεί : /εά ιιΐίτο ε/ί οίίο/ε ίηβίαιη, ίία\ ηί εβ-

βεηί ηιιίίίιΐ! ιηοιηεηίί οοηί , εο , ααοά ηαίιιπι ιηα§ίι , αααιη

υοΐιιηίαίε ίαίει εχίίίεήηί , εί αΐίτοηεαιη /ιαοεΓεηί οοηαιη %

βεά ηοη βοαηάαιη εΐεοίίοηειη. ΤεΓίαΙί. Ιίΐ). 2. οοηΐ. Μβι οίοπ.

Ο. 6. ί,ίύετηιη εί βαί αΓοίίΓΪί εί /ααε ροίεβαίί: ίηυεηίο Ιιοιηί-

ηειη α Ώεο ίηβίίαίαιη , ηιιΙΙαιη ιηα§ίί ίιηα§ίηειη οί βιηίΐίΐαάί-

ηειη Όεί ίη ίΐίο αάυετίεη! , αααιη ε/αιηιοΗί βαίαι βοηηαιη.

Ηαηο βαίαηι εοηβηηαοαί είίαιη ίρ/α ίεχ ίαηο α Ώεο 'ροβία;

ηοη εηίιη ροηβΓεηΐΓ Ιεχ εί, ααί ηοη Ηαύετεί ο/ι/εοαίαιη άιίί-

ίαιη Ιε§ί ίη βαα ροίεβίαίε, ηεο ταΓβαι εοτηιηίηαίίο ιηοΓίίί

ίΓαη5βΓε//ΐοηί αάβ&ίοετείαΓ , β ηοη εί οοηίειηία! Ιε§ίί ίη αρ»

έί'ίπ'ί Ιίοειίαίειη Ηοιηίηί άερηίατείατ. Βίο εί ίη ρο/ίεΓίί Ιε·

αΟ>ιΐ5 ΟΓεαίοΓΪί ίηνεηίει ρΓοροηεηίίι αηίε Ηοιηίηειη οοηαιη εί

ηιαίαιη βίο. ΰίειη. ΑΙεχ. Ιϊβ. 2. δίτοκι. ροήηαΒίη Γβηιβη-

ΙΪ3Π1 ΒηβΙίάίί βΐ ναΐεηίίηί ρΓοροΓαϊΓΓβΙ , (ίάβ η3ΗΐΓ3]ίΐβΓ

61 ηβοεΓΓϊΓΐο οΐινβηϊβηιρ, 3ΪΙ : βνκίτ' οίν προχίξίσιωι χχτί^ωμχ

VI ίΓΐΓ« , ί« φυσιαι πλιηίχτιιμκ , ούίέ άμοιβϊίι ίιχαίαι τιν&ται ,

αναίτιο: αν , ο μη κιανίαι , χα/ ούχ αίτιοι ο πις-ιΰσαι * πχσα ίί

β ι?ί «γ/πιογ χ«» κπΐϊίχς ιδιότηί χα] ίιαφοξότ>!! οντ' ιπαίνψ , ούτι

μη» φόγαι νποπίσοι αν , ο'ξδα! "ΚογιζομΙνοιι , πξοηγουμίνην Ϋχονσοί

νην ιχ τον τα πάντα ίυνατον φυσιχην ανκγχχν γινομίνκν , νιυξΟ-

βπαςουμίνων $1 ημών, αψ^Χ"* 3ίχην θΙΟ. ΗίίαΓίαί ίη ΡΓ. 2. ΘΙ 5»

νηίεαίααε ηοβταιη ΙίύεΓίαίετη υίίαε [εηβαιηαε ρεηηίβί, ηοη.

ηβοεβϊίαίειη ίη αΐίεταΐταιη αββ^εηι, βίο. Εα/εϋι/5 β^νβτΓ.

ΗϊβΓΟΟ. ΗΙ). υΐΐ. άν^ξΐίηων τι 4>νχ$( οξοι χίτοχξάτοξί τϊ χξίτην ,

ύγιμόνα τι χαΐ χύξίον αντον ίαυτοΰ κα^ί^ησι. Εί ϊη ΡΓ3βρ3Γ.

Ενβη^. ϋΐ). 6. ρΙυΓΪαια ϊη 1ΐ3ηο ηιβπίβιη. ΕρίρΗαη. ΙΐίβΓβΓ.

ΐ6. οηότι ίιχ το ίύναα^αι κμαξτάνιη χαΐ μη ίμαρτιϊν, τφ μί»

ίια τ« αμαρτήματα οάαμ κπαιτιΐσΆαι , τον 3ί ΐχαινον άιΐ(χ$ίχ,ισ5αι

ίιχ το ιν πιχξαχίναι. Αάάιί'. 'ώίτι καντί τφ 3>ί\όν ις-ι χα» αναμ-

φίβόΚαν, ωι το αντιξοναιον παριίχιτι 5ιθί , ί» ίαντον φήβα! το,

ιχν
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Ια» 5·λ?τ» κκι μ*) ΆΆντι. ΙηΓαρβΓ ΗββΓβΓ. 64· 'φ" νμΤν γ*/

το «ιπνββι χίΐτκι και το μιι ιητ&βλι, βίο. ΜαεαΓίαχ Ηοιπϋ. 15.

αύτιξούσιο! ι7 και Ιοί» $1"Κγί *πο\Ισ$«ι τριπτη! φνσιωι ιί. Ηο·

ηιί]. Ι7· ** βν*χμ(*φ τξαητιναι ιϊί αμφοτιξα Τα μίρη νόμο* ίΐίιπιι,

Ι'χοντ* το οι!τ>/οι/ν<ο>' , ποιϊησαι ποΚιμον β(ο: την ίνιχντίχτ <ίι!>»-

^κ<ν. τ»; ^*»« β »ο'/ΐ<βΓ ο* *»"»««. ϋ&ργβο/ί. Ηοπι. 14. ίη

I 8(1 ϋοΓΪηΐΙΐ. «,κίΓί ΐσαιν χχϊ τούτον χχ'χιίιον χύςιαι , και τον ώ

γίιννα* ΐμχισιΆ , και τον βχσιΚιίχ: Ιπιτνχιΐν , Ιπιιίη ό 5ί« ονται

*^ίλι;σί». ί$ον γ*ι φ>ι<η, «νξ και 'ίίι»§ βίο. Ιΐο ρβΓίϊαι άβίπεβρί.

Βα/Η. 5ΐΙααο. Ογ31. 3· ΛΛΰτ *σ^»ον ο ^ίθ«· ονχ άνά-γχψ «ξΐ( το

κξάττιιν , Λροίτ!!}>;σιν , βίο. ΟγτϊΙΙ· £οη£. ^1. «κο-α λοχοοί χα»

*0ίρ« χτίσιι αν^αίξίτον ΐχιι τ£ν ιφ' οπίξ ά» ε'λοιτσ τω» (τ^βχτίίΐ»

ί^κ»}» *α< «νάγχχί 1\ινΆί(«ν την ίφ' ίχάς-ω ξοπην , υΐ 61 ροΓίϊΙ

ρβΠϊιη. Νγ/^εη. 0γ31. 5· 'η 0ΓβΙ. ϋοιη. αντιξονσιη χα! χχαιίί

ανάγκη! ί^ιύ^ίξον , ίσον ίπ' άμφοϊν ο τον πάντα Ιχκίτχι ίιτοίνα»,

βίο. ΒαβΙ- Μα^η. Ηοιτι. ϊη ΡΓ. 6 2. τά τον βΐον ίχΧιχτκ τφ

αντιζοναίαι τ?γ φνχνι ίιαχξίναμιν. Μαχ. Ματΐγτ; ο νοΰί ήμΖν μί·

οοί ίπ' ίνο τινΖν.

ρ3£. 1 57· ·**· " ^' «"ί^ν'" ψνβΗκ"^ Ιη§Γ3ΐα$ ρίβηβ εΛ ϊη

Όειιπι ΠΗίοταε, ςιαϊ Ιιοηβιη ϊη^οϊβπι ηίηϊΐϊ 3βΛίηΐ3ΐ·, Γβα

βυΐίιοΓ ηοΛβΓ 635 6εηε παίοπιυι άοΐβδ ποπ Πηβ τοϊ Άιοϋ χιι-

ΤΛνοήσιι ρΓθίβοΐιΐΓ38 ηιηάηιιαπι οεηΓε[, ιϊί Ιίεβπΐϋάίηε ίηιι·

ιηιΐΓ.

ρ3£. ζ 5 8· ο^' /ίψ«»τκ] Ρεοοβίΐ ηβΐπΓβ ϊη Ιιοο ροΐίΓΓιηιιιπι

Λ»ΐιιΪ£υΓ, ιϊί Πι 3νει·βο α ϋεο ει οοηνβι-ίΐο &ά οταινιη!·

Γίοη οριιϊ βΓ§ο Βίεςηαεί οβυΐϊοηε, (]ΐΐ3 βιιΐΗοΓβιη ποήηιπι

εχουΓβΐϋΐη ΙιβΙιεβπΐϋϊ: ηιιβΠ οιιπι .Ιο/ερΗο Ιϊί). ι. Αηΐ., ·Ι«·

/(ίηο Ματί. ει ΑίΗεηαξοΓα ίηΑροϊ. , νίειηοηί. ΑΙβχ. Κ4ι. 5·

βΐ ί· δίΓοηιαί. , ίαοίαηίίο ΙϊΒ. 2. ΙηΓΗι. , ΟγρΓίαηο Υώ. άΐ

«ΙϊΓοϊρ. β^ ΙιβΙ». νΪΓ§. , Εα/βΙ>. Ή1». 5· ΡΓ3ερ. Ενβπσ. ει <1β-

τηυηι ΎεγΙΜ. άβ ΙαόΙ. ά& ΗΒΐιϊί. βΕ οιιΐΐυ Γοειη. <3β νείβπϋί

τϊγ^ϊιι. ει 1ίΐ3. 3(1 ν. Μ3ΓΟ. ΓβηΠΓΓεί, 3Π"β1ο« ΓοβπιίηΒΓίιιη

3ΓηοΓβ οβριοί οεοίεΙϊΓΓθ. (^αΒηηηΒΐη ΪΛΪ8 βαοιοΓβπιβηΐίϊ

ηοη 3(1ιΐ70(1ιιιιι ίιίΓρβ ΓυϊΓΓεί ϊη βιτοπε Γοοίε£3ΐβπι νεηίΚί·

ρ3[». ι6ο. κλλ' ο Ίβνίαϊτί ] Ρι-ονι'είεηήαπι Ιικίββοχ- ςυίιίειη

8§ηοΓοβΓβ, ϊ»ηοΐυιη είΤβ ηοη ροΐεΓΐ, βϊί πυΐΙιΟΓ ηοίΐοΓι

Γβ<1 ϊΗβπι αΗπιϊΐΐυηΐ Γιιϊδ Ιϊηπιιη οοΓπηιοϋίχ ϊηιεπίΒΐη·

Είβηϊπα ΓΜ Βίβηιΐΐεηίθε Γβ ΓυΙ> ρΓονυβηΐϊβ οοΐΐοοηίοχ αε·

«Ιεΐίβηί, βΐϊοχ οπιηβί Γαίο Γπβϊεοίοχ. (^ιιο Γρεοΐβ,Γβ νΐείεη·

ιιιγ, ςιιββ ϊη Τ/ιεοάοίί Ερίίοιτι. ΟΙειηβηίΪ! ΑΙβχ. ορβπβιιί

αρρβη/ϊδ Ιε^ϊηιυβ: Α« τοντο «Μτ»/λ»» ξίνο! αςϊΐξ χαί καινοί-, χ«·

τκλναιν η/ν ηοΐΚαιαν ας-ξοΆιαίοιν χαινΖ φιατί , ου χονμιχω \αμκομ>·

ηι , β καινά; οίονι και σατηςίον! τρ»πόμηθ! , αντοι } Κύριοι , »'·

Φ^ιμτμ ίόηγίι , ο »«7ΐλ^«» ιϊί γψ , ι»» μιτα^ΐί τι*: 1*1 τ» Χ/<'
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γο» ΨΤΙζΊνόχνταα , κπο τ?ί ιιμχξμίνΐ}! ιΐι την ΐκιίνου «ξόνοιαν. VI-

άβ Μογρ. ΝευοΜιη ρ3Π. 2. ΓεοΙ. Ιβ.

ρ3§. 1 6 1 . 'Ί^κχο»] Ηϊβοήαιη πβγγβι ΡΙαίατοΗη! Ηβ. <1β ΓαΐϊΙ.

ίοφίααι. βΐ νίΰΡΓο ΤηΓο. ηυαείν. ΗΙι. 4· «ι βΐίοδ ρΓββίβΓββιη.

ρ3§. 163· «ολλ«« /«Λ Χ.1"'α,!] ΟοηΓιιΙβΙ ΙεοΙοτ, ηιιαε

ϊη Ηβηο Γβπι οαιηιιΙβιΙΓβιηβ βχ ογπιιϊ Ιιϊίίοπα οοη£«Ωίϊ

ΤβΓίηΙΙ. να ΗΙι. βηϊπιβ; ςυίΙ>υ$ Ερίαι™ ΙΊύεναηΗ ηββοίίίί

άίυίηϊίαίειη εί άίβΌΙυεηίϊ οηίίηειη τεηιιη εί ί'η ρα0ΐυι(α(ειη

οιηηία /ραΓβεηΙϊ /ε ραάοΓειη νηρεπχΐιιηιηχ Γροπίΐεΐ.

ρ3§· 1^4· Τ«ί μοξφχί των ανθράκων ] Κε$ Ιβνϊϊ ίΛϋ νϊίΙεΙϋΓ;

Γε<1 ποπ Ιενβ ρι-ονϊςίεηιίαε ΐηϋϊοίιηη, ουί ιααι ιπαΐΐα, Ιαπι-

ηιιβ Γυιιιη-η ιηοηιεηΐϊ Γυεοβ^αηΙ οοιηιηοοία.

ρ3§. 1 66. χαρώναι χα! χόξχχιι"] ΡαΙΙοΓεϊ ονϊβιυ αίΓαείΐ ίϊη£υΐ38

β^ηοΓουηι, υΐοαικ]υβ ηυΐΐιηη (ϋΓοπιιιεη αΐϋχ φπ1}ΐι$οιιη-

ψιβ, ουποΓβ ει <1ϊ]ί§εηΐ8Γ ίρββοηιΐΐιιΐϊ , βρρατεΒί. <2αΐη

βΐ ρΓθν8Γΐ)ϊο (ϋοίΐίΐΓ, ουο ιηα£Ϊ! βιηίίει: Ιαιπεη ΡΙίηίιι*

Υύ>. ίο. ε«ρ. 41· ιηεηποηεηι Ιβοϊι (Ϊ3ΐΚη3Γϋ εα)ΐι$(ΐ3(η Γοί-

βηΐίε, ηιιοοί εχ ηααηιιε ε//ε{. $ϊηιί1β ηιιίιΐοίαιχι ρβιΗΐΙιεΙΟΓ

<1β ηαρεΓΟ ΘβΙΙΐΒΓϋηι τε§β.

ρ3§· 167· Πλβ'τβ» /«Λ ο£ν] ίΥαίο ριτονϊςίοηΐϊαιιι 3<1 Γιη^αίαι-ία

ρειΊίηβεΓβ άοοεί ΊηΤ(ιεαε(. είΡΑιϊεέο β£ 1ίΙ>. ίο. (1β 1ε§ίΙ>α$,

υτκίο ρίαππι» άβΐηπιίίι ααίήοτ ηοίίβι·. νϊ<1β3ΐνΐΓ βΐϊαιη

Ο/εβΓΟ Π1>· 2. (1ε Νβιιιγβ (Ιεοπιιη.

ρα#. 1 6 8 . Άρκ-οτίλν: ] Ηβεο ϊη Ιίβ. 6. ΕιΗ. 3(1 Νϊοοιη&οΗ·

ΓιιΙίϊηηαΐ άϊοίΐ 3ιιι1ιογ ποΓγθγ, Γβνετ3 ηΐ3£»η3 ευιη ροαιρβ,

βΐ ηαβΠ ϊη §Γ3ΐΪ3ΐη ηυιτηηϊ$ (ΙϊοιιηΙιΐΓ ϊη ΗΙ}. άε ιηιιηα,ο

οβρ. 6., (β Ιβιηεη ϊ$ 1ϊί>εΓ βΐ Ατί/ίοίείίε , ) Γεϋ. ΐεΓΓ3Γϋΐη

ΟΓΐιεπι 3(3ιηϊηίΠ:Γ3η νυΐί εοείειη ιηο(]ο, ςαο ΐπιρεΓίαίπ

ΡβΓίϊοιαιπ, αϊ ϊηΓεποΓβ οηιηΐα ιηιιηϊα 3 δαίΓβρϊ^, ϋαοϊύιΐϊ

βΐ ΟπΙ>ϊονιΐ3ΓΠ$ οϋβ3ηΙϋΓ. ΟβΓίβ ΌαηίεΙ ρτορΠεΓ» νίχ αΐϊ-

ίβΓ οοείείΐεαι 1ιίβΓ3ΓθΗΪ3ΐη νϊάεΐΗΓ «ΙεΓοΓίΙιεΓε. δβΟΓαε 3α-

Ιβαι ΗιβΓβε ηοδ ηεΓοΪΓβ νεΐαπ[, ϋεΐ ίρβυ$ οιίΓαπι 3(1 ρ3Πε·

Γβδ, ϊηιορΐΐοϊ, εοΓυηκ^υβ ηυιηβηιαι , (ΙεΓεεηοΙεΓβ.

ρ3§· 169· ονη «ντο πράγματχ Ϋχα ] ΙηΙεΓ χνοίαι ΕρίειίΓΪ ί'αξαα

}ιοο ρΓαεοίρυαιη. Κειη βο εχρίΐοαΐ Ζ.σέ>ίίί/ί, ού σνμ,φανονσι

ΙΤραγματί/βι χαι φροντίδα χκΐ οξγαι ηαί χήμτιι μακχριότητι , αλλ*

ασΆΐνίίο( χλι α}$βφ χχι πξοιίιήσιι των κΧηίιαν τα,Ζτχ, γήιται.

ρΕ§. Ι71· χαΤχΧ **1'ν(*Φ'ΐ'] Ιλοιμ ϊΛε ρηιΐί ]υχ3(υ$ Μ8. Γαρ-

ρβ(ϋ$ ΓεήίΐαϊιαΓ. ΐΐΐζίγξχφην ΡΗανοήηικ Γεάεΐιΐ, υΐ Πι ν

ΐίΐξΐΐχουσα χυιο το 'όλιν σωμη, ει ηαίάβιη ρτορτΐε β^ηϊΠοαΙ

<1β1ίηβ3[Ίοηειη ρΓΪπιβιη β£ ΓαεΙϊοΓειη, αΐϊϊ Ιίηεβιτιεηΐβ ϊο-

ΐϊαϊ οοΓροΓίβ εχβοΐβ εχΗϊόβπΐιΐΓ , (Ιββίτ βυΐεπι σχιχγοχφί» εΐ

οοίοταπι Τ3ΓΪ3 3(1αΓπ5Γαπο. ΡεΙίςίιαί ΓονβΓ3, Γεοαικίαοι



ΑΝΝΟΤΑΤ. ΕϋΙΤ. ΟΧΟΝ.

ΑηβοΙΐΙβ/η αάβο Γυπιιηυηι ηοηυπι είτ, υΐ αυ^βΓΪ ηοη ροΓ-

Γιί. Η1). ι. βΐΗ. οαρ. 7· βί Λΐ3§η. Μογ. εβρ. οτηαι-ϊ ίβιηβη

ροΓΓιΙ βΐ ϊΙΙιιΓίΓαιϊ.

ρβ§· 17*· '*''" °' Ορίίιπβ Ηβε ϊη ααία Γαΐγποαβ:

ΡΐΓπιιίία$ ίρβι ΐχρεηάΐΓε ηιιιηίηϋιΐί , ^κιά

ΟοηυεηίαΙ ηοΐ/ίι-, ΓβΑί/ί^Ββ ,/ίί νίιΥβ ηο/ΐΓΪι ;

ΟιαΓίΟΓ */( ίΙΙίι Ηοηιο, ηιιατη β6ι:, βίο.

(^ιιϊη εΐ νίά. ΡΙαίαΓοΗιιιη άε ΓβΓα ηυιηΐηυιη νίη(3ϊο13.

ρβ§· Ι7<5. .»«« 7β'? ^λισβ·»»] Ι,υεο ηυίε πιαίβ πιιιίοιαϊο ιπειϋ-

εϊηαπι ίεοϊπιοϊ βχ Ι\Ίδ.

Ϊ1)ΐ(1. «τ* κηίγχιιι σνσχι^ίντη'] ΎβΓίηΙΙΊαηιΐί εοοίβιη βι-ξΐιπιβηΙΟ

υΐΊΐϋτ ϊη ΙΐΒ. άβ Τείϊίιη. αηϊιηαβ &Λύ. 6βηιβ5, ΓβΓβ ρβτ

ΐοίαπι.

ρβ§. ιγί· φαμί' γοΖ»"] ΡΙαΜίηϊ ίίιηΐ ΡβίΓβε ϊη βροίοσϋϊ ρΓο

«Ιϊνϊηα ρΓονΐίΙθηΐϊα ϊηίΗΐϋεηεΙίε. ΟοηΓυΙβ Ιτεηαεαηι 1. 3·

αάν. ΗββΓβΓ. ο. 5· ε]ϋ«(ΐΕπι ίι-3<τπιβηΙ. αρυά ϋί/ηεί: Οίααο-

ηαιη ϊη Γβηποηβ άβ ί^ηε. ίβ/ίΐη. ϊη Όΐαίο;·. εοπι Τι-γρη.

ΤαΓίπΙΙ. Ηΐ3. 2. αάν. Μβγοϊοπ. ΒαβΙ.Μ. ^αο^I ϋβϋ5 ηοη ϋι

οβιιΓα ιηαΙοΓυηι. €Ηγ)·/ο/(. Ηοπι. 23· ϊη εβρ. 6. ΜαίΙη.

Ηΐ/γοΗ. ϊη Ιβνίΐ. 1. 4· ΤΗβορ/ι. ΑηύοοΗ. 1. I. η<1 Αυΐοίγο.

Αα§υ/ί. εοηίβΓΓ. 1. 7· ε· 4· ε)ΐΐδ<1ειη 1ίΙ>. ςίβ Γρϊπίο εϊ Ηιβτα

εβρ. 12. Ιταοί. ιο6. ϊη ΙοΗβηη. Ηβ. <1ε εϊνϊΐ. ϋεϊ ο. 6.

ει ΓεΓπι. 55· ^β νβΓ&ί* είοππ. ίαοίαηί. 1. τ. ο. 3- βίε·

δεοί ρΓβε εβϊεη$ , ρ3ϋεϊΩΙσπ$ νεΓίιϊχ υπϊνβΐ"Γ3ΐη ρι-ονϊίΐεη-

ύ&β ϊηιΙοΙβΓπ ίβΙίοϊΓΠτηβ εχρτ-ρΠϊι βιιιΗογ ΗΒ. <]β Γβρίεπϋ.

ε. 8· V. I. Α«τ»/»« αηο πΐρατο! %ΐι πίξχς ιύξάςαι , χ*ι ίιοιχιι τ«

πάντα χι>ΐί·Ζι , οαγίΒ Ιιβηί^ηίΓβιηιιηι άυείαιη ροΓ οιηπια υί

Γε^υαηιαΓ, ίβχίι βοηυχ Οειίδ.
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Αηίβ οιηηϊα Ηϊσ τεάάεηάα /αηί εα, ηηαε άεάίί Οανϊά ΟΚτί

ριο ρ Η. ο )·υ.5 5 ε γ 6 ο I Η, Ργο/ρ/^ογ Τιι/>ίη§εηβί , νϊτ ΟεΙεΗβτ-

Γΐιηιΐϊ ε( Ώοού£βτηυ.5 , ρα^Ίιη ϊη άίαΓΪο βεηηαηίεο Ι,ίρβεηβ,

αι)ιΐ! ίηάεχ ε/1 : ΑΐΙ^ειηείηετ Ι,ίί ί ε γ η γ ί/ ε Η ε Γ /4 η-

ζεί§ετ (Μ·. 6. 54· 55. ι8οι.),, ραΓίϊιη ίη [άάιιία ρετ

ΚοοΗίιιιη, ΙιώΙίοροΙαιη Ι*ϊρβεη[ετη, Τα6ϊη§α αά ιηβ ίι·η«ί-

ιηϊ//α ά. XXIII. ΜαΠ. ι8οι.

Α η ο η γ ιη ΐ

αά Ιεείοτετη Η ειιάεεα[ΐ)11αί>ηιη.

Ηαο, Ιιιιο, ηαί ρΗ^ίΐοοβ 3πΐ3$ *) 1αΙ)οΐ'65,

Νοίαταβ ΓίΐΙ)ΓΪ03Γπςυβ ηοΓΓβ Ιβηΐ35 ,

Ηϊο βΛ, ςιιι ςΐοοβΐ ορίϊπιβί ΙΐββΝικ,

Οοοΐυ5, ρβτΓρίοαιι$, βΓβνϊδ, ςϋΓβΓίαϊ.

Αο, ιιΐ νβΓβ ηονο νίΓβηΐ λχτχο&βλ.

Ηοπϊ , βι ΐβιτα οοΙογε Ηογηιιι

Ρϊοΐα βίί, Πο νβηα ΓβίΊιΐβΐ ατίβ

Αι·§ϋΓηβηΐ3 Ά\]ο β1β§αηΐβ ίαΙΓβ.

Εγ£ο (1β§βΓβ ηαϊ οιιρϊϊ ύβαΐααι

νϊΐβιη 31ί]ΐιε Οβυιη 2) νίεΙβΓβ Γιιιηπιιιηι,

Ναηο 3) Ιιοπογ Γβ1ε£3$ 1β§38ςιιβ ΙϊΙιηιπι.

♦) Α. ΐ>. ΜΟΙ,Χνί. V. Νον.

Ε$$Πη§3β·

0 ο 2 Εΐ α 5·

ΐ) ΡΗγίίοικ ΙββοΓ (ϋίοΐ ροβϊί <3ε Γοΐβ εϋ Ιοηβ άε<κίεηιϊΙ>ΐ]3, δεά βυαοΓ

βηοηγιηυ$ \ια\ιά άυοϊε νοίυίι ΟΓβεοιαιη κ^χγμκτ(ί*! (λζΐάΐι^τε.

ΜβΙίιη εγ^ο, /ϋίβοί. ΟεΙεβεΓππιιΐδ δεγοοίά ϋίηιεη Ηοο εχρίιοβί:

Ν«ίη>·Αί/?οπ/<:Αί ΑτΙκίϋη [ώαϊζιη ηηΛ ΙίιΙιη.

β) Εςυίάειτι Κοο 1ΐ3οεο3πι ρΓΟ ΗεΙίΓβίΟηο. Έλ%ο ηΐ3ΐεο3ΐη, Ό;ο ρτοΐιαη

ψια(Η$. ΑΒ Ηοοι·3ΪΓπιο νίηάιθ3Γ ϋοειίίΠιτίϋί δέγΙ^οΜ, εχροηεη$:

ΟοΚ ϊη βϊηιη ΐνηΐκη β:Ιι»Ηίη ιιηΗ ΙκυηαιΑιηι. Αατερκ ει-^ο Ιο»

ΰοηιοηρίατί.

3) Ε^ο πυ1επ3πι , Ηαηο. δεά Ιϊηεπδ Ιυοιιίεηίίί ϊη βιΐϋοίζΓΒρΙιο «Λ, Ν«Βί,

ηοΓ3ηιε 8εγ6ο1π!ο. Νμμ ει·£θ «ο«ογ νίόίειίϊΓ βκερίίΤε Ιοϊο , <ίγι

4) δΐ)Γρίο3ΐυ$ £ϋ6Γ«ιτ» , ειτοΓεπι είΤε ία ηυηιεπ$ , αεάίάεΜπια,ιιε , Γοποεη-

άαχη



404 ΑϋϋΕΝΌΑ.

Ε]ΐΐίάεηι αηοηγτηΐ αιισίοτΐς

αηϊηιαάνβνβοηεί ηοηηηΙΙαε αά Εάϋ. Νεηιε/.

Ληίνιτρΐεη/εηι. ·.

ρββ. 66. Πη. βΐ ρ3£». 6γ. ίπϊι. (1η ιηεβ εάϊιϊοηβ ρ8£. 153. Ιβα-

(ΙανβΓΒΐη Ιοοοηι Ρΐ3ΐοηΪ8.) Αηοίοτ αηοηγτηαί αάάιί : ν'ιάΐίκτ

ΐχρτίιηβΓβ ΌοΙιιίβ'β υετΒα αεετοηίί άε νηίυε^ο. Οιηηία αΐί-

ΐοη άαο βίο. (νϊ<1β Οίο. 1. 1. Οαρ. 4· ρΓορβ Εηβηι.)

ρ3§. Ι9· (ϊγππιο νβΓΟ 9·» ηοΛΓβ,β βάίΐ. ρ3ΐ*. 37·) νίάβίιΐΓ /βΓβ

βίο£Γειηα εβ~ε. Ομία ΑΗ/ίοίείει αηίιηαηι άεβηίυίί ρετ ίιτ&\&·

χιι<">, 0Γεάίάίΐ()αβ αηϊ/ηαιη εβ'ε άνούσιον , ορατίεί ίκτίλίχίΐαβ

ηοη ρη> /ιαί>ιιί]/ε. ρβσ. 2<). 40 Γεηφ

ρββ. 95· νβΓΓα 3 Ηηε χ. ιχφνσήσιωι ] ΑιιοΙοτ αηοηρηαι εοη/βϊϊΐ,

ιχφωνήσιαίί. Ιο ιρΓιί φΐοηυβ βϋίίΙβΓβιη ϊη πβο εϋίΐϊοηβ βΐ

βηιβ ηιβ ΟκοηίβηΓυ εάϊίοι·. υή αιιΐβπι ρίβηηιιβ Οοίΐίοββ

βχΗϊοβηΐ ίκφυσ^ΐίω: , ϊΐα η αϊ] α πι αΊΛ'ιιιπι βΛ, ςιιίη ν3.11ί

βΐίαιη εΐϋοηο Ϊ13 ϊηνεηϊβπηΐ, ουιη βΐΐβτ ε/βαίίοηειη, αΙίεΓ

ΐχ[ιι/βαίίοηειη τζάά'ιάζτ'ιί. Ε11εΙ)θεΙϊη$, <]αϊ βτηίίίεηάαε νοείς

ϊηΐβΓρΓβΟΙιιχ βή, Πηβ ιαΐΐο αΊι1)ίο (χφι>βί<η»ί , φΐοά1 ϊπ άαο-

1)ΐΐ5 Γυ)8 0οε1ίοϊ.1>υ$ τερβΓβΓ3ΐ, νϊιϊοΓυπ) )ιιαΊθ3νϊΐ: , ϊρΓβ 3α-

Ιειη ιχφωνιισιαι: ρι-οηανίΐ:, βίςιιβ ϊΐα Γβα'ά'ιϋΐι. ΜΪΓβΙιϋβ βΛ,

νει-ΐιο ηοΐϊοη νβΓουπι πιϊηιυ ηοιικη Γυββίίιιΐιιιτι βΓΓβ.

ΟεεΙο 3ΐαΐβΓη ευπι , Γ]αΊ ρι-ΐηιικ Ηοο νϊποΓηιη νοοβουίαιη

ϊηιιιΐβπι, ΓαϊΠβ ιηο^ίοαηι. Ουιη εηϊιη ΓοΪΓβΐ:, βδδίΐβπι

ΟθΓροΓΪ5 ρ3Πβ5 βΐϊαιη ικφυβ>)σιν>{ ίηΓίππηεηΙβ βΓΓβ, ίκφύσηβη

Ιοοο ϊχφάνησιν ρΓθΙ>ανί[. νο03ΐ)ΐι1αιη ιχφυσ>;σιι>>{ Γβΐϊβ βχρο-

Γαΐι 5ΐβρ1ιαηϋ5 ϊη ΐηβΓαιίΓΟ Τ. IV. ρ. 26ο. 26 1. Αϋιΐο

ιιηοίη

ΰυηι βίϊε ι6ί6. ικ ΪΓ3 Ιιϊ νειΓϋ5 ΓεΓειτεηίυΓ 3<1 ΟβΓρΒίΊΐπ» Βίΐπΐιίυιη,

ςιιί ΝβπιεΓιο νεΗεπιβηιεΓ <1«1«ομιιι5 εΐι , ςαί Πωϋε$ νειΤαϊ βχΗίβυίΕ

ϊη Γιΐ3 Αεηεβε θ3Ζ3βί εί Ζ3ς1ΐ3Π3ε ΜίΓγΊεηεηΓυ είκίοπε, ςυίςυε ί1ε·

ηίςιιβ ίικϋοεπι 3ΐι«0Γυιιι, ςυί »ϊ> ΝειηεΓιο ΙβυύβηιυΕ, ίεοίι, ςαειη

βχΗίΙιει Ρ3ΐ)ΐίοίιΐ5 ίη Ογ. νοί. Χ. Ία ρήηοίρίο £οϋο )( )( )(

Ηβηο ΓοΓρίοίοηβπ) βιιίβηι ιηβ3ΐτι ναηβιη είΤε, ίοουίι ηιβ ϋοαί(Ππηΐ5

5«γ()ο1ί1, ςϋί 3ίίϊπιΐ3Γ , Γςπριυιη ε(Τε 1566. άοςεί^αε, ρπιπαπι ίΙΙϊιΐ5

1ίΙ)ε11ί <1οιηίηϋΐτι ίοίίΓε Είδϋη^εηΓίιη ςυβηά3πι. δεουικίιυ (Ιοιιιίηω

Γιιϊε Οο«ογ υΐηιβηΓίί, ηοιτιίηβ Ι-ΟΓεηζ \ναΙ(!ιεΓ ΚιιίοΙιεΙ. ΒίπΗίυπι

«ικβιη, αι «ι Ηοο πιοηεβιη, Ε3[>Γΐαυ8 εχ£ίηοηιηι ιγβιΙκ (3, 17. 5ερΐ.

1658. 1ίρΓΐ3«. Υί(1« 1>ίί>1. Ογ. Υοΐ. XIII. ρ. 807·
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«ηϋιη ιαηιυηι Ιοοηιη βαίβηϊ, βχ ςυο βρρβΓβΙ, Ιχφΰαηβιν

α1ϊβη3Γη βΓΓβ 3 ΓβηΙβπΙΪΒ Νβπιείΐί, φΐϊ Ιιϊο ηοη άβ εχ/ρΪΓα·

ΐίοηβ Γβα Γβ/ρίΓαίίοηε , Γβ<1 <1β νοεβ εί θ}·αίίοηβ ΙοηυΪΕιίΓ.

ΟβΙεηιιχ βΓ§ο Τ. I. ρ. 256. βεϋί. Βαίϊΐ. 1538· £ο1. ίια }ΐ3ΐ)βΐ:

το πρΖτον χαι ϊίιον όργανον τηί φωνή!, ό λάρυγξ Ιΐίν. Ι,αβΓο ΕΓ§0

^υΙΙϋτβ, ιιί Ϊ1)ϊ ρβΓ^ΪΕ (τ3ΐβηιι$, οΰίίν άκουσα «'λΛ» ίχπνοηι

ροι£ωίουί , ην ημιΐί (οι ιατροί") όνομάζομιν ίχφ ΰσησιν. Εί

ρθιιοϊϊ ίηιβΓ]βοΙΪ5 : ίχφνσησ ιν γαρ μόνην ιργοίξονται, ίιαφ{-

ςουσαν απληι ικπνοη: , ότι μιτα φόφου η αμα και τοίχους

ίχκινουται το πνιυμχ. Εί ρααΐΐο ροή: οιϊ μην ηόη γί *» το χ£·

τω$ιν άναφιρόμινον χνιΖμα, πριν υπό του λάρυγγοΐ ρν§μισΆηναι ,

φ ων νι ί'χιι Ιδίαν , «λλ' , ίίί ίίρηται πρόβΆιν , ίχφυσησιωί μό

νης. — πληττομίνη ( >/ ίκφΰσηβι: ) ί/ιτο των χατ«ί τον λάρυγγα

χόνίρων, οΤον υπό ηληχτριαν (δίιηϊΙϊΐβΓ ΝεπιβΓιιΐδ.) τινίάν , η ιχ-

φΰσησιι αύτη φ αν η γίνιται. Εχ 1ιΪ8 »ρρ3Γβϋ, Ιχφΰσησιν βΓΓβ

ίχπνοην ρΌιζώόη Γβα ικπνοην μιτά ψόφου και τάχουτ. £.βΟΐΐθηβίΠ

ίκφανήσιωι νϊικΗοαηΐ εΐϊδίη β3, ςαββ αηΐβ εϋχβΓαΐΝβπιβ&αβ:

ο^/ανα τ?ί φωνή: κολλά, (^υοπποιίο 6Γ§ο ϊη οοηοΙυΓιοηβ

ρο£βΓ3ΐ (ίιοβΓβ: τ?γ ιχφυσησ ι ώ ! ιϊσιν όργανα. ΕοεΙβιη ιπο-

εΐο , υΐ ίχφύΐησιι εΛ Ιχπνοη ρ'οιζάίηι χαι ψοφώίηι , ΪΙ» ηυοηιιβ

ϊκφυβ%ν βίΐ αιιη ίιηρείιι ρτορεΙΙετε , ε//αηάεΓε. ΤΒεοοτϊϋ.

Ιι3γ1Ι. XXIV. νβΓΓ. 47· $<*ξυν ίχφυσΆνται. Ει Οϊηηαιηυ$

ρβε;. Ι05· ο< Α) τλημονιι τάι φυχκι (χφνβήίαντι; πολύν τίνα τ?ί

αντων άξίττρ ^αμχίαιι «πολιλοίπχσι λι^βϋΐ

ΑΟϋΕΝ-
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ΙΝ ΕΌΙΤΙΟΝΕ ΗΑίΕΝδΙ.

Ιη ρΓββίβΐϊοηε ρ3£. 9. νβΓΓ. υΐί. 1β§β : XIV βηΐ XV.

ρβ^· ίο. νβιΐ. 4· ροή Λυ§. 2. βάϋβ: βραά ΚείΓβπιιη ρι§. 34·

Π 11 171. Ι}.

ρβ§. 13. υθγΓ. γ. 1ε§ε: ι,-πποη ηυΝο αιο<1ο, οέ«ε.

ρ3£Γ. 23. νβΓΓ. ίο. Ιυΐϊβπϊ Ροηιεπί ΙίΙίΓΟί ηβΐϊεο ίη 1>ίΙ>1ίοΐ1ΐ6-

03 Ρβΐηιπο Ρβπίιηβ. Μβίεΐϊιιιη Ιιβηβηοΐο Ι.αη§βΓί βοοβρϊ

βχ Ιιϊ1>]ίοι1ιβθ3Θϋβ1ρΗβΓΐ>νΐ3η8. Εχ ηεοίΓΟ ςηΐθ(]α3ΐη ρΓΟ-

Γβοί. Όβ ηυο Βπίβπι ΗΙιγο Εΐίββ ΟβιβηΓυ Ηϊο ϋοβίηι·,

βχρίΓοβΓΐ ηοη ροΐιαϊ, βΐΠ ρΙιίΓα ΕΠαβ Οβίβηβί Γοηρίβ,

1"3β 5η ϋο^ϊοϊΐίϋϊ ΜοΓηαβηΠίίΐΐϊ ΓβρβΓίαηΐιΐΓ , καοΐα.·

ΤβΓΪΠ).

Ρ38· 43· νβΓΓ. 29. ροΛ ϊιηϊίαίηοβι αάάβ: Ι,οοο *ο/«»>» ιηίΐιΐ

βίϊβηι ίη πιβηΐβιη νεηίβΙ>3ΐ κντίλα». ΒβΓιΙϊαδ Μ. Ηοποιί.

VII. ίη Ηβχ3ϊ-πι. Τ. I. ρ. 73· «1β »νίΙ>υ5 "3 ηα&εΐ: οί

μ/ν γάξ χατίλοι χ»! λάλοι, των ορν/θ-ων ιίσίν. Ιΐιϊάβιη 6113Π1

ψΑχοι α μιμηλοι πιοιιιογ3πΙιιγ.

Ρ38· 55· Τβ»"£ ΐ4· Ηαηο ββηςίβιη ηοηιϊηϊί <1βΗηίιίοηβπι ουπι

βΐϋχ ηοΐβΐ: 5βχΐα« ΕιηρΪΓ. Ργπ-π. Ηγροίγρ. Υιϊ>. II. εβρ. 5·

ρβ§. 67. ν. 2. »τί£< 4>υχΐι] ΝοίβΙιϊΙϊοΓβϊ ΓβηΐεηΐΪ38 νείεπιπι

<1β βηΐηιβ τείεπ 3ηοηγΗΐιι« ίη Ιΐΐιβίΐο, ςυί ίηΓοπϊ>ίΐιΐΓ: ίόξαι

*'(* φνχΐϊι. ΚβρβΓίΐυΓ ίίΐβ 1ΐί>β1Ιιΐ8 ϊπ βιΓιΐίοηβ Ρηίΐοοβίίββ

Οπ§βπΪ5 ΡβήΠηβ ι6ΐ9· 4· νίάβ ίβΐ ρβ§. 6ι6. Γβςη.

ρβί;. 67. νβΓΓ. 27- ΡοΛ/βοίββ Β^άβ: Οοπιγα διοϊοοϊ βρικΙΕα-

ΓβΙηυιη ΡΓ3βρ3Γ. Ενοη^βΙ. ρ. $22. Ό. Γβηη. ει ρ. 8»4· Γ^ΊΊ·

άιΐρνΛαηι Χ,οη§Ίηυ$ , ΕίιΓββϋ αβαυαϋ$ , βΐ Ρ1οΐΐηα?»

Ρ38·
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ρη£. 68· νβτΓ. 4· Λ ^ηβ 3<1<ϊβ: Εηΐείεοηΐ* ιηοηει βΑη

&ηοηγπιυ$ ίη ίόξακ ηι^ί <£νχ?ί ρα§. 628 1>ίϊ.

ρ3§· 69. νβιΐ. 29· ΡοΛ ίΐΌΐ/β-ιο». Ν. βοΜε: Όβ ΟίοβεβΓοΗο εχ

Αιιϊοο Ρΐαΐοηϊοο Ίία πασεί ΕαΓεΙ). ΡΓβερβΓ. Ενβηε;. ρ. £ιο. Α.

*οι!τφ (ΑηΛοίεΙΐ) τοιγαξοΰν ίπόμινοι Διχαίαρχοι , χαι ταχόλοιθΌ»

(δίο Οοάεχ Αα^υΛβηυί) ϊχχνοι ων θ-ίβ^Λ* , «ητρη χ» (5ΐο

ϊάειη ΰοςίεχ) τι;» ολ^κ ΰπίίασιν τηι φνχνι. ΟββΙεπιηι ιΐβ

ϋϊοβββΓοΗο, ΑηΓιοΐβΓίί «ϋΓειρυΙο, νίάε ειϊβιη δεχίιιπι

ΕπιρίΓ. ρ3§. 74· β^>1· Ρββποϋι Φ" β3(1βηι (Ιε'εο ΐΓ3«Ιϊί,

βιιηκρε ΜβΓΓεηίιιπι 3ρρε1ΐ3ΐ, δαΐα'βιη ϊη Αιχα/χ^χα , Οϊοβ-

Γοηβπι , ςιπ Ιιβηε ϊρΓβιη β]«8 <1β βηΐΐϊΐβ Γεηιεηιϊβιη ΓβΓβπ

ΤηΓο (^αββή. Ιίΐ). I. οβρ. ίο. II. ει Μβη3§. β<1 Όϊο§. Ι.3βγι.

III, 4.

ρ3£. 7°· νβΓΓ. 2. τ« σώματα χ. τ. λ.] Αάιΐε: δΐΑιΐΠΪΓηα Γαπί;,

ςυβε Ιθ^υηΐιαΓ βρυά 3ποΐθΓβπι βηοηγπιιιηι ϊη ΓιβεΙΙο ίό|α«

τχΐξΐ φυχϊίί ρ. 63Ι. φΧ3β Ϊ13 Γβ Ηα1»β»1: ιτκν ^αρ σ«,«α κατχ

την εαυτού φΰσιν σχιίας-όν ΙίΊ χ«ι ιιί ιη^κ ίικιοιτίν. ίιο ίίίται

τοΖ συνίχρντο!. το τοίνυν συνίχον , κότίξον σωμά ις-ιν $ «σωμιχτον ,

« «ν» βωμα, ίι^σιται κκΚιν χ%χι~νο τον συνίχοντο! , χα< τοϊτβ

αχιίξον. ανάγκη αξα την βυνιχτιχην τα» σημάτων ίΰναμιν , «ϊω-

ματον ιίναι. ίτ* $ί ιηί των ίμφΰχαν , συνιχτιχη του σάματοι η

φυχη. ν 4*«χη *ξ* ασώματο! ίίι. Οε18Γ3 Ιβεΐιΐ <ϋ§ηα

3ηϊιη3 νΐείε ρ. 632. Γες. *

ρβ§. 79· νβΓΓ. Ι5· ροΛ λημμάτων Μ. ι. αάάβ: Αημματα εοπι-

ιηυηί ηοιηΐηβ ηυηο βρρείίβι ρΓοροβίίοιιβιη, (ρ3β ει χρότχ-

νοε31ιΐΓ, ει α//ιαη(ίοηβιη , Γβυ πρόίλιιφιν. 'Έτι^ον επ*ο

Χ^μμα Η. 1. εΓι ρΓΟροβΗο. ^■ανα υΐΓβηυε ρταβτηίβα , υΐ 1ο-

ςιιΐ Γοίεηΐ, λ?;«,α* βρρεΙΙείιΐΓ ; ΑηίίρβίβΓ ΤβΓΓεηίϊϊ εο$

ΓγΙΙο^ίΓιηοβ, ίη σπϊΒυ$ εΓΓεϊ υη3 ρ™6ΐηί//α, μονοκόμματου!

αρρβΠίνϊΐ:· νΐίΐβ δεχϊ. ΕπιρίΓ. ρ. 104· ΡΓαεΙβΓεβ πράιλιι·

βΐι 3ΐϋ« εΐΪ3πι μιτάλίΐφΐί νοοΒίιΐΓ.. Οοηοίαβοηειη νεΓΟ,

ίταψο^χν εϋ αυμχίξοιβμ* ηυηοιιρβηΐ. Ηαβο οΙιΐΐεΓ ϊη ^Γβπβπι

Ο ο 4 *ϊγο
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ΐΪΓοηιιηι. ΟβΙβηιιη Ιιοο ϊρΓαιη, (ροά Ιιίο ΓβρΓβΙιβηϋΐιΐΓ,

Γβρτο1ιβη^ί[ β[13 πι $βχΐιι$ ΕχηρΪΓ. ρ. ιιο. »νχ Ιϊί» βΚι/^ι $,

καν ζωον Την χκτοι γίνυν χινι», ηξάτασα. ΚβρΓβΗβηιΙίΐ

βυΐβιη Γιο : χ^' *» ** ιν* χ«τκ μίχοί ινα,ντίοΰμηογ φαίνοιτο ηΐι
ι

κλλοίί, ονχ ΐίιψ ΰγι>}( $ χκΆόΧου χρότχιτίί. ΙεΙβιη. δβΧΙαί ρ.

121. πιβιηΟΓ&Ι αρότίξον βΐ ίίϋτίξον Χημ/αχ, Γβα ρΓοροβίίοηβη

βϊ αβΊίΐηίΐοηετη.

ρί§. 8ΐ. νβιΤ. 4· 3<1 "< ποιότητα ποια: δίιηίΐβ εΓι, ψιοά Ιεφίητ

3γ>ηά Ρ1αί3Γθ1ι. Τ. II. ρ. 63· Β. ο' μα^μοιτιχοί — κίρατί ι/ή».

χ1)ϊ8. νβΓΓ. 5· ^ε εί ζάάβ : δΐο Ρίοιίπαϊ βριιά ΕαΓβ-

Ιιίυπα ΡΓ3βρ8Γ. Εν3Π£. ρ. 826. Α. (ΐΐ γάξ (το σαμα) χ»! η

φοξ% κύτον η φύβιι.

ρ8§. 83· νβΓΓ. 23. ροΓι ηατηβηιτη ε//ε »άάβ: Αηίπΐϊΐη ηοιι βΙΓβ

ΙΐΗπηοηίαιη , βΓβνΪΓβΓ βιϊβιη βχ ΡΙοίϊηο άοοα ΕιιΓβΙι. Ργ36·

ρ3Γ. Εν3η§. ρ. 834· Ό· ίβ^ί}.

ρβ£. 9ΐ· νβΓΓ. 3 Ηηβ II. ροή ίη/ίβί &άάβ: νϊεΙβιιΐΓ €γ§ο 1ε-

£ΪΓΓβ, χχτιιφιΐ!.

ρ3§. 102. νβΓΓ. 5· Βιηκξκηιι ] ϋβ Ηοο ϊϊίΐ ΗαΒβΐ αιιείοΓ 1ϊ-

ύβΙΗ, ίβ/«« 0ΐ(' 4">χ>ίι. ρ3§· 65*· ·' ^ τ° «"βύ (*γΜΐ

την ψυχήν.) ύψ ίΐΐ χαι Ζνιοχξίχχί. άρΆμοι γ*ξ «£·/, ψιμα, ?

ψνχί , χίνιϊν «αυτόν. '.

ρ3£. 121. νβΓΓ. ίο. 3(1 'ίτι ίί ού λαγικαΐ ηοΐβ: Αηΐηιαίϊιιιη ηοη-

ηιιΐΐοηιιη ρΓορΓΪβΐ3ΐβ8 1)ΓβνίΐεΓ ηοΐ3ϊ ΒαΩΗιι$ Μ. Τ. I.

ρ. 82. Α. Γβςς. ΟβίβΓα §βπβΓβ βηίιηαΐίαιη αβςυ&ΙϊΐβΓ 3§β-

Γβ, Ηοπιϊηβϊ 3υΐβαι εΓινβΓΓίς εΓΓβ ϊηΓιίΐυΐϊί βι πΐ0ΓΪΙ>υ5 , άο-

οβίιΐΓ βρυά ΕιιΓβΙ·). ΡΓββραΓ. Ενβησ. ρ. 273· 0·

ρβ§. 1 3 <5. νβΓΓ. 4· 3ά νβΓίίβ, τόκοι γκ( Ις-ι, ηοΐ3; δβχΐϋδ ΕπιρίΓ.

ρ. ι6ο.

ρβ§. 169. νβΓΓ. 4· 8<1 Θ«λ?ίί ηοΐ3: ΒνβνϊΐβΓ «Ιβ 1ιί$ «ϋΓρϋίβίατ

αρηά ΕαΓβΙιίιιπι ΡΓαβρβΓ. Ενβη^. ρ. 320· 0· ΐεψ\· Ιοϊάβπι

ρ. 33- Β. βχ Ρΐιϋοηβ ΒγΙ>1ϊο οΌοβίιΐΓ, 5αηο1ιυηί3ΐ1ιοηεπι

ειίαιη 3ε°Γβζη ΗαϋυϊΠβ ρΓο ρηηεϊρίο Γβηιπι οιηηϊαιη.

• , Ρ32·
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ρΕ§. ΐ73· νβΓΓιι λ Ληε ΐ8· ροΓε Ιλκυσμΐ: αάάβ: ϋβ τβ εαάειη

νΐ(1β3ίιΐΓ δε,χι. ΕαιρίΓ. ρ. 4*9·

ρ3§. 178- νειΤ. 6. -ροίι"1ιιιι<*ιχοι ποία Ιιβεο: ν»ΓΪοηιιη Γβηιβη»

ίίβϊ <1β νκίεηάϋ Γβοαίΐαΐβ ΓεοεηίεΙ 5εχΐα$ Εηαρϊι*. ρ3§.

141. Ηη.

ρ3£. 190. νει·Γ. 3· *^ χα&ό»ρβ» ει «ιρΧιικόμινον ηοια Ηοο: το *«-

5·<!>, τηη/β α/^εΰίΐίΐη, Ιαε/απι, ει το πίζίΚαπόμινον , τείι^ηιιιη^

/αρεκ/ίε! , Γιΐιϊ ορροηϊ ηεςαβαηΐ. ί,οεο «τα^όντο; ετ£ο οοη-

ροϊ ροΠϊι *Λ··λιΐ)λ«τ9Γ , ηϊΠ ρ]ϋΐ·3 εχοΐάεηηι, νείυΐ: χαΆόντοί

V κα< απ-ολωλότοί το ( Γεπ άτιχΆί: , Γβιι κβ"Κχβίι ) χβ«

Τίΐιπόμίνον. ,. . , ■ ·;. ;·ι

ρ3». 204· νβιΤυ ίο. α ϋηε ροΓϋ χξχηον &άά6: ηχξίγχιφχΧί^α Κλι·

Γϋβ ΕρΗείΐιι$ ρ3§. 27. εχρϋοαΐ: τη* οί*ο τ?ί βάσιωι τον Ι^χ·-

φαΧου ιχφνσιν. . .

ρ3{*· 2θ6. νεΓΓ. 5· 3<! Γαλανοί ποια Ιιβεο : Οβίεηικ ίι^εο ηαπταΐ

ΙίΙι.ΐν. π*ξί ταν πιπον^ότων τόπανΎ. III. ρ. 284· νειΤα 22.ε&[.

Ββίΐΐ. 1538· ίβΐ» δεά εο ϊπ Ιοοο ειτοΓ εΓ[ ϊη ηιιιηεη$ ρ3§ϊ-

ηβπίΜ. Ι,οοο 2 84·. 1β§ΐί«ΐ" 2 88·

ρ3§. 212. νβΓΓ. 19. ροΓι το βφυγμικον αάάβ: Αμοιογ 3ηοπγιηιΐ5

ΗΒεΙΠ, (}ΐιϊ ϊηΓοηοίΐϋΓ, ϋξχι ιη/ίφνχρι, ρ. 620. ίο Ηβοει:

ηχξα. ίΐ ταύτα: ( τα: βιηά/ΛΙίΐ τ?ί φνχη: ) ιΊοιν α' φυΤιχχι χα\ού-

μιναι Τξϊΐ: , Άριητιχη , φημι , χχι αύξητιχν χχι γιννητιχή1. φντι*

χαϊ χοιΚούνται , ίιότι αύται μόναι ιν τοίί φυτοΤί Οξωντχι.

ρ3«. 248· νεΓΓ. 7· Σώο»*», ιαΐ Γνηοηγαιιιπα συνουσία!, οοοιιγγϊι:

αρικί ΡΗϋοηειπ ρβ§· 2 8· Β. «λλ' α'ίτι χρωτχι τοΐ αχινοί κξαΐ

το σννοίοι ξινχγον ί'χονσιν ^ίονψ , α'ίτι σποξαι και γινίσιιι ίικ

ταΰτχ! σννίΐανται, ΗεΙίοάοΓ. ρ3§. 162. υαί σϋνοίοι ει ομιΚΐ»

Γυηΐ ΓγηοηγιπΒ.

11>υ. νεΠ. 12. 3<1 κχνονίξιχχι ηοΐβ: Ιια ΗαοεΙ: εΐϊβπι ΑτίΓιοιεΙεϊ

Εφ. 3(1 Νϊεοηΐ3θ1ι. Ιϊο. II. 03ρ. 3· χααοψι'ζομη χαι ταί βτ^α-

^ίίί , οί μίν μχΧΚον , οί ήττον , ί/οΊκΐ; χ«< λίίτι?.

ρ3§. 289· ζά&ζ· ΟορίοΓβ οοηΐη Γβιμιτι άϊΓριιίβηΐ ΟΗγ^ΓοΛ.

Τ. XII.
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Τ. XII. ρ3£. 38ο. 38ΐ. βΐ ΕυΓβΙ>. ΡΓββραη Εν3η§. ρ3§· 241·

Ό. Γβ(]0|. « 'άςξοιι χ. τ. λ.

ρ3£. 39 1 ■ νβι-Γ. β βηβ 3· ρ°Γι 8<1<ΐ6 : βΐ ρ. 137· Β·

ρ3£. 306. τβΓΓιι Γβουηιΐο ΐη 3ΐιϊπΐ3(1νβΓβοηϊΙ>ιι$ ροΓι είίατη αά·

άβ: ρ. 250. Ο. ει.

ρβ£. 3 35· 'η 3ηϊηΐ3(1νβΓίΐοηϊΙ)ΐΐ8 νβΓΓιι 5· ρ°Γ' ί'βνχο: ζάάβ: Όφ

■ ίαίο ΙΙιγοί 1β§αηΐιΐΓ βΐίβη-» βρΐξταηιπιΧ*, ϊη ΑηΐΗοΙο^ια ρ.

278· 279· βά'η. διερΗ. 1566. ίβ§ϊ ββ ηαρβΓ βΐίαιη ίη Οο-

άϊοβ 0αβ1ρ1ιβΓΐ)γΐ3πο βο, «[άβια οΐϊιη Κβϊ&ίιΐΐ ΙΛβππ

οααίϊα ίΓβοΐανβΓβι.

ρβ£· 345· ϊη 3ηϊπΐ3.ίνβΓβοη51)ΐΐ8 νβΓΓα ίο. ροΓί /βψψ. αάάβ:

\\ηάβτη ρ. 249· ^· 'οου8 βίϊ β£(Γ6£Ϊυ$ άβ Γβπιπι /ΐπ^υϊίηιιη

ουΓ3 β[ ρΓονϊοίΘηΐΐβ ^ϊνϊηβ : «ΐσ< Λ?- κα^βλον τοϊίτ ονϊ< χ. τ. λ.

Ρ3§· 3^3· νβΓΓ. 3· 3<^ νειΤοί ΜβηβικίΓί ποια: δϊιτιΐνΐδ ίβΓβ

Γβηϊβηΐϊ^ β& αρνιά ΒβΠΙϊιιπι Μ. Τ. III. ρ. ιοο. Ε. «βιβΖν

χχτβΛίχτόνταγ ϋχαιβι ί'μφοβοι γίνονται.

Ιη νβι-ΐϊοηβ ΙβΐΐηΒ ρβσ. 74· νβιΤ. II. ίηΐβΓ νοο3ΐ>«ΐ3 ακεάαΐ βί

ΒΐάοοίΟιτ ΙίηβΗϊ οιιι-Λνϊϊ» «ι νοεαιίΐ, Λάάβηάατα: (»«

Λβηια βηβ /εη/ιι.")

'θ*-ο-

ΝΕΜΕ-
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0 Α Ρ. I.

Ιίοππηεηι εχ αηίπιο ΐηΐεΐΐϊβεηίε, βί οοΓροΓβ, ΓβεΙίΩΐιηβ

οοηβπιοΐιπη β(Γε, βίφαε ίΐ» ηαΐάεπι ΓεοΕε, α£ βΗΙεΓ £επ βί

οοΗβεΓεΓε ηοη ροΩΐΐ, πιυΐϋί, ϋςαε 1>οηϊ νΪΓΪ εχΐΙΚπιβπιηί.

δεά ουπι Ιιοο ηβ&εβΐ οοηϋΓονεΓίΐίπι, ηαοά ϊηΐεΐϋβεηβ απΐπη»

άίοαΙαΓ, αίΓϋπι ίηίε11ί§εη(1ϊ νίβ, &ά βηϊπΐϋηΊ, νείαΐ (ΗβρίΓ

ψχ&βά&πι η3ΐαΓ3, «1 άίβραΓβιη ηβίυτβπι βοοεάβηβ, ΐηίβΐΐϊξβη»

ίεπι ε ιιπι είηεΪ3ί: >η ϊηϋε11ί§εηΙΪ3ηι λ ΓείρΓο «ίςιιβ Γιιβρίβ

Π3ΐ:αΓ3 1ΐ3ΐ)ε3(:, βίηαε, ιαί εοΓροπβ οεαίιΐδ, ίΐα 1ι»εο β^ί

ρα1οηεΓΓΪπΐ3 ρ3Γ8 βί: βΐϊςαϊ, ϊη ςαΐβαβ είΐ Ρίοίΐηϋβ, *1ία4

βπε βηίπιαπι, &1ΐαά ϊηίεΐΐί^εηΐϊβιτ» ΛβΙαεηίεβ, βχ ίπ&αβ

Ιιοηιϊηεπι ςοηίΙβΓε νοίυηί, εοΓροΓβ, αηϊηιο, ϊηΐεΐϋ^εηΐϊβ.

(£αθ8 εΙΪ3Πΐ ΑροΗηβπϋδ ίεαιίϋδ εΛ, Ι,δοάϊοεβε ΕρϋΌοραβ:

Π3ΐη ηοο ορϊηίοηΐδ Γυβε ]30ίο ίΊιηιΙβιηεηίο, τείίςυβ Ιιαο

ι1ο§ηΐ3ίϊ οοηνεηϊεηίεΓ αάβχυχίί. ΝοηηαΙΗ ηοη ΓερβΓβπιηί

&]> βηίιηο ίηΙε11Ϊ£βηίΪ3πι, ίεά ϊη εβ ρπηοίρβίιιπι εΓΓβ ·ηΐπι·β

ορϊηβηίαΓ. ΑήΛοίεΙεβ νβΓΟ εβπι ςαίάειη ϊηίε11Ϊ£εηίί»πι,

ηααβ ροίεΛίΙε εΑ, υη» οαπι ηοηιίηε ί»1>πο3ΐ3πι ρυ(3ί:

{βά βαχη, ςα3ε «οία εΛ, εχίπηΓεοαβ Γε ϊηίΐηαβΓε ηοβϊβ,

Ββοαβ 3ά εΠεηίίβιη ηοπιίηΐδ, Γεά «1 ρτοςΓβΩΐοηβαι εο£ηϊ·

Ιίοηίβ βί οοηίειηρίβΐΐοηϊδ Γεπιπι ηαΐιίΓαΙίαιη οοηίβιτε. Νβα»

Νβιηφ (Α) ρβα.
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ρβυεοδ 3(3πιο<1ιιιη ηοπιίηεδ, εί βοβ Γοΐσβ, φαί Γβ ρΙιΐΙοΓο-

ρηϊαε άεά'ιάετιιηί, ίηίεΙΙϊ^εηίϊβπι βείιι ΙιβοεΓε οοηίΪΓΠ)4ϋ.

Αί ΡΙαίο, ςαοά ίη ηοπιϊηε ρΓαβίϊ-βηΙϊΓίϊηιιιπι εΛ, ίηίυβηδ,

βοςιιε ηο3 βά υη'ιιΐδ βηίπιί αϊνίηίίαίεπι , ειΐΓβπίφίθ εοηνβΓ-

ίεηδ, ηοη, ςυο<1 εχ εοΓροΓε εί οηίπιο ]υηεΙιιπι εΛ, Γβά

3πΐιηαπι ίρΓαπι , ίβΐί εοΓροΓε υίεηίεπι , ηοπιίηεπι είΓε άϊάί:

Γεϊΐΐεεί, υί 3ηΐπΐϋπι ηοδ είΓε εΓεάεηίεδ, ΓρΓβίίδ εί εοηίεηι.

ρΐίδ ευρϊάϊί3ίϋ)ΐΐ5 εοΓροπδ, ιιίροίε <}ϋ3ε ηοηιϊηίδ ηοη Πηί-,

ςιΐ3 ηοηαο είί:, Γεα" ρππΐ3Πθ Ιοεο 3ηίπΐ3ΐΪ5, Γεευη^πο ηο·

πιίηϊδ, (ηιιοηΐΒΠΐ εί βηϊπιβΐ ηοηπο β&,) ΙΌΙ» βηΐππ \>οηβ,

νΪΓίαίίδ, εί ρϊείβίεηι ρειΤεααδπιιιι·. Νεςαε ίβηιεη εε«ε

ϊηίβΓ ΟΓηηεβ ηοη εοηΛ3ί, αηίιηυΓη εοτροΓε ροΕίοτεπ) ε(Γε,

οτιηι βΐ) Ιιοε οοΓραδ, νείαί ίηητυπιεηίαπι , πιονείίυΓ. Ώβ·

οΐ3Γ3ί Ιιοο ρεΓΓρϊοαε πιογβ, ίΐηαϊίΐεπι, βηίπιβ Γείοηοίβ, οιη-

ηΐδ πιοίαδ εί ηιυηεπδ εχρεΓδ εόΓραδ πιβηεί: ηοη ίΙΊϊβΓ,

βίηαβ βπίίίεε Γεπιοίο, ηηΐΐο πιοία εϊεπ ροίΓαηί ίπΛηιπιβπ.

43. }3πι νείΌ ΠΙαά" ηεπιο εΛ, ςαί ί^ηοΓεί, Ιιοππηεπι βί

εαπι ϊηΒηϊππδ εοηνεηίΓε, εί οεΛΐβΓΗΠΐ νίίββ είΓε ρΒΓίϊεϊρβηι,

βί εαπι Γ3ϊϊοηε ρπιειϋίοΓυπι πιεηίε ςαβά'βηίεηηδ οο^υη^ϊ.

Νβηι εαπι ϊηβηϊππδ ςαίίΐεηι εοηνεηϊί ίη εοψοΓε, εί ςαί·

*αοΓ εΙεπιεηίοΓϋπι ίεπιρεΓβΜοηε. Οαπι ΛίΓρίοαδ, εί ίη ηί$

ϊρίίδ, βί ίη βΙίΓΪεε εί ρΓο<τε3ίπεε 3ηίηΐ3. Οιαιη Γ3ΐΊοηΪ3

«χρεΓίί'οαδ ηοη Γοίαιη ϊη ηίδ οιηηίουδ, Γεά είίβπι ίη πιοία

ίηίεποΓβ, ϊη βρρείϊία, ίη ϊγβ, άεηϊςαβ ίη Γεηίίεηίΐί, Γρΐ·

Γβηάίςαο ίβεοΐίβίβ. Ηβεε εηίηι οπ>ηΪ3 εοπιπιιιηίβ Γυηί

Ιιοππηυιη εί Γβίϊοηίδ εχρβΓίϊαπι, βίίϊ ηοη οπιπί» οπιηϊυπι.

ΙΜεηίε ρΟΓΓΟ εί Γ3ίϊοηε εαπι εοΓροπδ εχρεηίοαβ εί.ίηίεΐ-

Ιί^εηίίοαβ η3ίϋΠ3 εοη]υη^ίίϋΓ, εαπι ΓβίϊοείηείιΐΓ βί ίηίεΐ·

1ϊ§3ί εί ράίεεί οηηηϊϊ, εί ευηι εβείεΓβδ νϊτίυίεδ ΓεςαβίαΓ,

ίιιιη ρϊείβίεηι, ίη ααβ νίΓίαΙαπι οτηηίυηι Γαιηπΐ3 είί, 3Πΐ·

ρΙεχείαΓ. ^α^ρΓοριε^ νείαί ίη εοηβηϊο εβ ΓεηΓοηι πιο·

νεηίίδ, εί ςιιβε πιεηίε εοΗΐρΓεηεηόίίυΓ, ηβίϋΓβε, ςαοΛ

(υί ]3ηι εχρίίεβίϋπι εΛ) εοι·ρ0Γβ εί εοΓροΓΪβ ΓίευΙίΒίίΙιιΐ!,

ηά εβείεΓ» βηϊπιβίίβ εί ϊηβηίπΐΒ; Γβίϊοηε, αά εοΓροτε νβεβη-

*εδ ΓαοββηίΪΒδ βεοεάβί. Νβηι ηυ]ϋδ ρυΙεΗεΓΓΪηπβε ίβοπείβ

ορϊίεχ εί ΓβΙογ νϊ<1εΐαΓ ΓεηΠηι «ΙίδρβΓεδ ϊηνίεεπι Π3ίυΓ38

·ρί«0Ό, αί πηοηα βίΓβηί οηιηί&εΐ ίηίεΓ Γβ εο^ηαίϊοηθ φι*άΜ

ίβπε·
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ίεη.βίβηΙοτ. Εχ ςαο πΐΒχίηιε υηιιπι βίΓβ, ςαΐ αηΐνεΓΠίβίεσι

ίεπιιη ρΓοοΓεΒνβΓΪί, οβεηάϊίηι·. Νοη εηίπι Γοΐυηι ΐαηχίί

ϋησϋΐΗΐϊηι ϊικίίνϊάΐϊ», Γε<1 είίβπι οηιηϊα, ςυββ ιώίςαε Γιιηί,

βρ£ε ϊηίεΓ Γε εοπιροΓαίί- δϊοϋί εηϊιτι ίη υηοςαοςαβ ΒπίπιβΙϊ,

φίβε ΓβηΓα εβίεηί, οβ, βιΐϊρεπι, ρίΐοδ εί αΙία ε]ϋδ(1^Γη βε-

ηεπ'δ, ευπι ϋδ, ςαββ ίεηίΊιπι η&1>εηί, ηεΓνίδ, εβΓηϊΙηΐδ εί

βηιίΐίβπδ εοη]ιιηχίί: εί εχ ηίδ υιπβςΐίε 3ηίπ)3ΐ εοηΐΐβνίί, ηβ*

ςπε εοηβανίί ΓοΙαιη, Γεά είίβπι ιιηυιη εβεείί : βε ίη Γείΐ-

φΐίδ Γε1)ΐΐ8, οα]υ8ΰΐιηηυε βηί Γρεείεί, Γεοίί, εβδηυε η«ΐιΐΓ3β

ευπι βπήΐίίαάίηε, ίυω «ϋβοΓίτραηεϊ» , ρεάείβηίίπι ρι-οεεάεηΐε,

ϊηίεΓ Γε εοηβχϋχίί, υί ηεηαε ηιυΐΐυπι, ςαβε ρΓΟΓίιΐδ Ταπί

ϊπ3ηίιΐ)3, 3 κίτρίβυδ, ςααε ηιιίπεηίεπ) ηδ&εηί απίοίΗπι, <1ίΓβ-

«Ιεβηί: ηεηυε Γϋΐ'Γιΐδ ηαε β βεβϋδ εί Γείίςυίδ 3ηΐπΐ3πΕϊ1)ϋ5,

ςϋ3ε 3ηίπΐ3 Γεηίίεηίε ϊηβχιιεί» Γιαπί : ηεηαε ροΓΓΟ βεΛΐίΐβ

ίώ ίηίεΙΙίβεηΙίβϋΒ ηβίϋΠδ ρ1»ηε (3ε_)ϋπσ8ηΐ:υι·, ηυΐΐοηυε εαπι

είδ ίοβάεΓε εί ίηβίο η3ίϋΓ3ΐίςιιε νίπευΐο εοΐΐί^εηίυι·. Ι^ψΪ9

εηίπι 3 Ιβρίϋε (3ϊίΐίεΓί νί ςηβϋΒΓη , Γβά Μβ^ηεβ Ιβρϊδ 3 ηβίαΓβ,

βί νί εβείεΓοπιπι Ιίρϊάαιη άίδεείΓιίΓβ νίάείιΐΓ, ευνη Γειχικη αά

Γε ρει·Γρϊειιε ίπιΗίΐί εί εοηίίηεΒί, ϊάψιβ νείαί αΐεηά'ι Γαϊ

03ϋΓ3 Γαεετε νί(1ε3(:υΓ: ηεηυε ίά ίη υηο Γειτο εΓβείαί, Γεά

είίαπι 3ΐίαά ρεΓ ΆΪιιιά εοηίβεβί, ςυοά οιηηίΐχΐδ ΠΒί 3(ϋΐ3ε*

ΓεΓεεηίίβυδ νίηα Γαβηι ϊπιρεΓΗβί. Ιίαηαε είίβηι Γειτυηι ίβ-

ηεΐιαι· 3 ίεΓΓΟ, οαηι ίρΓιιηι α ιηβ^ηείε εοηίίηείυΓ. ϋείηεερβ

αεάϊβεβίοΓ ηιυηάί Ωειαβ 3 βίτρίΐηΐδ ζά ϋΐιΪΓηαΙία ΓΓ3ηΠεηδ, ηοη

ρΐΌίίηαδ 3(1 §Γ3^ίειΐ(3ί Γεηίίεηιίίηϋε νΐπι (Ιενεηίί, ίβά £Γα-

^3ίχπι εο εί εοηεϊηηε ρίο^ΓβίΤαδ εβ. Ρίηηβδ εηίηι εί ιΐΓίίθ38

πΐ3ΓΪη38, νείϋί Γεηίϊεηίεδ 3Γί)θΓεδ εβεείί* ςυοηίβηι ε3δ ίη

ταατ'ι, ΊώΆάτ βΪΓρίυπι, Γιιίδ Γ3<3ίοΐ1>πδ άεβχίί, εί ίεβΐδ , ςυββ

ϋ§ηϊδ, είΓεαπκ3ε(ϋΐ, εί ηοη Γεεοδ, βο β ίϊίΓρεδ εβ'εηί, ϊακ

ηιο1)ϋεδ ϊαΓΓιί εοηΓιίίεΓε: Ι3η§εη(3ί ίβιτιεη ΓεηΓαηι ϋδ ΙβΓ^ιίϋδ

βΑ, ςαΐ εοπιιηυηϊδ εΛ: οηίηίαπι Βηίηιβίϊϋπι: υί ευηι ίΙΪΓρί1)ΐΐδ,

Ιιοο ί'ρΐ'ο, ςιαοά βχ3ε εί β»1)ί1εδ Γιιηί; οιιηι βηΪΜΒίϊΒαδ, οΐϊ

ί3η^εη(ϋ ΓεηΓαπι, Γοεϊείαίε ίεηεαηίιΐΓ. Νβπι Γροη^Ϊ3ηι, εί-

ίΐ 3(1 Γϋχ» ϊηΙίΒεΓεί, εί εοηίΓβηί, εί 3ρεππ, 3ϋί ροίίϋδ <1ίΐ3-

Ϊ3ΓΪ, ευπι ΓεηΓβΓΪί βϋηαϊίΐ αοοβάβτβ, ώ ΑΓΪβοίεΙε εβ; ίΓίκΙϊ-

ίαπι. ^αο^^Γ^α Ιιβεε οηιηΪ3 εΓαίΙϊΐί, ίιιηοίο εχ βηϊΐΒβΙί εί

ΛΪΓρϊ1)ϋδ ηοηιίηε, ζωόφντχ ηιιηευρβηί. Ρογγο ΒΟίεπι αά ρϊη-

.·:^;,.: (Α^ 3 Π38
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Π35 εί ϊά £6ηυ$ 31Ϊ3, 3<3)'ιιηχϊί εα, ηϋ3ε οοπιπιεΒηΙ ςαίθθτη

ίΐΐα άε υηο Ιοεο ϊη &1ίιιπι, &ϊ Ιοη^ε ρΓΟεεάεΓε ηεςυειιηί, ί'βά

0ΪΓ03 υηϋΐη ευηάεπιςυε Ιοουπι νοΙϋίαηίυΓ. Ηυ]υδ §εηβΓΪ8

Γαηί ρ1εΓ3<|ϋε, ςιιϊ&ϋδ ίεββ ριχ> ίε§πιϊηε εΑ, εί ηιΐ3β ίειτββ

ίηίεβϊηβ ηοππηβηίαι·. Αίηυε ίίβ ρΒΐιΙβίϊπι , αΐϋδ ρΙιίΓεδ Γβη-

Γιΐδ, βΐϋδ νϊπι ρΓΟ^ΓεάϊεηίΠ Ιοη^ϊιΐδ, ίπ&ιιεηδ, 3(1 &εβΪ35

ρεΓίεεΙΐοΓεβ ρεΓνεηΐϋ : άϊοο βυίεπι ρει·ΓεοίϊοΓ8δ, ηα3ε οηιηεδ

Ιιβ&εηί Γεηίιιβ, εί Ιοη^ε ροίϊαηί ρνοεείΙθΓε. Ιηάε 3 ΙιβίΗϊβ

αά 3πϊπΐ3ΐ Γβίϊοηίδ εοπιροδ, Ιιοε εβ, ηοππηεπι, ρΓοςΓεάϊεηβ,

ηοη εοηίϊηαο ειιηι ^εηυϊί, (βά ρπαδ είίβηι εβείεπδ βηίπιβη-

ίϊΒϋβ ηβΙαΓαΙεπι φίβηάβπι ρπΐ(3εηΙί3πι εί βΠϊβοΐυπι εί εβίΐ'ιάΐ-

ί3ίεηι, ϊηεοΙυΓηίίαϊϊδ ΐρΓοπιπι ϋ&αΐα, άβά'ιϊ, υί ρι-ορίη^α»

νϊάεΓεηίιΐΓ Γβίίοηε υίεηίϊΐιυβ βηίπιβίϊ&υδ. Αε ίαπι άειηιιπι

ΐΐΐυά 3ηϊπΐ3ΐ, ςαοά νεΓε Γ3ίίοηίδ εβεί ρβΓίϊεερβ, ίιοπιϊηβιη

ρΓθ0Γε3νίϋ. ΕβικΙείΏ ρΓο^ΓεΩϊοηϊδ Γ3ίϊοηεπι ϊη Γοηϊδ νο-

ευπι, Π ηοΐδ ηπβεΓβί, ίηνεηίεί: εχ βπιρΠεΐ ΓείΚεεί εί αηϊυδ-

πιοιΠ ε^αοτυπι εί ύοααι νοεε πιΐηιιΐβΐϊπι αά νβπβπι εί «ϋίϊε-

Γεηίεηι οοΓνοπιιη εί ϊππίαίΓΐοϊιιπι 3νίαπι νοεεπι είΤε (Ιβόηοίοδ,

η ιΐ03(1 εχρΐ3Π3ίο εί ρειίεείο Γιιπϊ Ηοιπίποπι Γεπτιοηε ίεηυί-

Π3ίϊ. Εχρΐ3Π3ΐ3πι απίεπι εί (Ιίβΐηείβπι νοεεπι εχ εο£ΐί3ίίο-

ηε εί Γ3ίϊοηε 3ρί3ΐτι είΤε νοίιιϊί, ςαοά1 εβσι, πί 3ηϊπιϊ ΓεηΓαβ

5ηίεΓρΓ6ΐ3ΓείαΓ, είΐίηχίί. Ιί3 οπιηίβ οπιηϊ&ιΐδ οοηάηηε βρί»-

νίί εί εο11ί§3νϊί, εί ρεΓ ηοπιίηΐδ ρι-οεΓεβίϊοηεπι εβ, ηαπβ

ΐηίε1Π§εηίΪ3 εοηιρΓεΙιεηάαηΙυΓ, εί ςιιβε ΓεηΓα βεεϊρίιαηίαΓ,

ϊη πηππι εοηίΓβχϊί 3ίςυε εοη]αηχϊί. ζ)ιΐ3Γε τεείε ΜονΓεδ,

πιυηάΐ 3εάΊίΐ(!3ΐίοηεπι εχροηεηδ, αΐίϊιηο άΐχίί Ιιοππηειη εΐΐβ

ίαείυπι, ηοη Γοΐιιηι, αηοά, ειιηι οηιηϊ» ρΓορίεΓ ϊρΓυπι εΓ-

ίεηί οοηάϊίβ, οροΓίε&βί ρππιιιπι, ααβε βά «Γιιπι ϊΐΐίϋδ ρει-ίΐ-

ηε1)3ΐιί, ραΓ3ί3είΓε, αεϊηάε εηπι, ααϊ εϊδ ιιΓυπίδ είΐεί, ρΓΟ-

άιαεϊ; Γεά είϊβηι, ηυοηΐβπι, ευπι εί, ςαβε Γβίϊοηε, εί απ3β

εεΓηεηάϊ ΓεηΓα η3ίιΐΓ3 ρεΓοϊρϊίϋΓ) ίβείβ είΐ'εί, οροτίε1>3ΐ εΩ'θ

ηυοίΐάβηι νίηειιίαηι υίΓΪυδ(}αε, υί υηυ πι είϊεί ηοε ιιηϊνεΓΓαιη

Γώίηυε εοηΓεηίϊεηδ, ηεο » ΓεϊρΓο Ηΐΐεηυπι. ΡΓοϊη(3ε ηοπιο

βεηϊίιΐδ εΛ, 3ηϊπΐ3ΐ, ςαοθ ιιίΓβηιςπε η3ίυΓ3Πΐ εοηϊυη^εΓθΙ:.

Αο Γ3ρϊεηίΪ3 αιιϊ^εηι ε]ϋδ, αυϊ ηαηε ογ1)8Πι ιποϋίοδ εβ-,

ϋεϊ, πί ΒΓβνίΓβπιε εχροηΐ ροίυίί, Ηβεε εβ. Ιίβςυε ηοπιο

ϊηίεΓ ιιίΓΪϋδ^υε η3ίϋΓ3β, ϋΐεηίίδ ίβίίοηε εί εχρεΓίϊδ, βηεδ

ίηίεΓ
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ίηίεηεοίιΐδ , Π οοΓροπδ νοΙαρίδίίΒαδ άεΐϊηίίιΐδ βββ ρΓβεορίί·

νεπί, ββΙΗβπΐίη νίίαπι βηιρίεοΐεΐυι·, εί ίη ίΐΐΐδ ηιιπιεΓ3ΐ>ί-

ίιΐΓ, εί ίειτεηιΐδ, ιιί ΙοφίϊίιΐΓ ΡβιιΙυβ, νοοβ&ΐίυΓ, βικίίείςιιβ

ίΐίικί: Τειτ» εδ, εί ίη ίειτβπι Γενείίεπδ, εί, 0οπιρ3Γ3ίιΐ5

είΐ οαπι ]υπιεηίϊδ ίηβρίεηίίβυδ , εί ΐΗοπιπι βΐϊΐίΐίβ εΑ είϊε-

οίϋδ: Πη άεί'ρεοίϊδ εί ρτο ηϊΐιϊΐο άαοίΐβ οιτιπίβηδ νοίυρίβίϊβαδ

ςοΓροπβ, Γ3ΐίοηϊ ραπιεπί, άίνίηαπι βΙ ϋεο ΗοοβρίϋΓίΓηβηι,

εβπιηαε, ηαβε ζά ηοιτιϊηεηι ρΓβεοϊραε ρεΓίίηεβί, νίΐκιη Γεςαί-

ίιΐΓ, εί επί νείυί οοείβΐϊίδ, ιιί Ιίίεπδ Γβηοίίδ εΑ ρΓοάϊΕυιτι.

« (}ϋ3ΐίδ ίειτεηυδ , ί3ΐεδ ίειτεηί; ηυβίίδ οοείείπδ, ίβίεδ ϋοβίε.

Λεδ. ΕΛ βιιίεηι η3ίιΐΓ3ε, Γβίίοηε ιιίεηίίδ, ηοο εβραί: £ϋ-

^εΓθ εΐ βνεΓΓϊπ, <}ΐΐ38 ιτιαία Γυηί; Γεηαί εί εχρείεΓε οοηίτα-

τ'ια. ΒοηοΓαπι ροιτο 31Ϊ3, ϊη βηϊπιϊ εί οοΓροΓΪδ Γοοϊεί3ίε

οεΓηυηίΰΓ, (η3ΐη εί ηβεο &ά βηίπΐϋΠί, νείαί ιιίεηίεπι οοΓρο-

Γε, Γβ£επιηίαΓ) ιιί νΪΓίηίεδ : αΙΪΒ βηιηιί ίρβαβ ρεΓ Γε, ηεο

θ£βηίίδ οοΓροτε, Γιαπί ρι·οριΪ3, πί ρίεί3δ ίη ϋενίΓη εί Γεπιηι

εο^ηίίίο. Ιίβφΐε, φΐί ηοιηίηΐδ, ηα» Ιιοπιο εΑ, ηοη βηί-

ιιιαΐ ίβηίαιη, νίΙ»πι νοίυηί ιΙβ^εΓε, νίτίαίεδ εί Γείϊσίοηεηι

οοίηηί. ζ)ιΐ3ε αιιίεπι ζά νίΓίαίεβ εί Γε1ϊ§ίοηεπι ρεΓίίηεβηί,

ροΛε» ρεΓΓρίοίείοη, οαπι <1ε ηπϊπιβ εί οοΓροΓε (Μεπαεππιηδ.

Οαιη εηίπι ηοηϋαηι Πί οο^ηΐίασι, ηυβεηβπι νίδ Πί εί εΓίεηίί»

3πΐπιΐ ηοΓίπ, ηοη οοηνεηίί, άβ ιιΓα ε]αδ β^ετε εί ηιιιηεΓβ. Ηβ-

ΤοτΆβ'ι ηοππηεπι ά\> ίηίίίο, ηεφαε ρίβηε πιοίίβΙεΓη, ηεςοε ρίβηβ

ϊηιηιοΓί3ΐ6ηι §εηϊίαηι εΓΓε 3]αηί, Γεά νείυίί ίη οοηβηϊο ςβθεηίίδ

εί ΓεηιρίΙεΓηΒε ηβίιΐΓΒε εΓΓε ροβίυπι, βο, ιαί, β οοΓροπδ βί-

ίεοίίοηϊβιΐδ Γβ θβάβΓεί, ί*«ΐ> οοΓροπβ ηιυίβίίοηεδ ΓυΙ>]ίοεΓβ-

ϊογ: £η βηίπιί 1>οη3 βηίεροηεΓεί, &ά ίπιιηοΓίβΗίΒίειη ίΓ3<3α-

εεΓβίυΓ. Ν3Πΐ β. ηοπιϊηθίη ζ ρπηιο οΓία ϋεαδ ηιθΓί3ΐεπι

ρΐΌΟΓείΐΙΤεί , ρΐΌίεοίο ηοη, ροίΐηααηι ΐβ ρεεοβίο ο!)Π:πηχε-

Γ3ί, ηιΟΓίϊδ εαηι οοηάειηηβΠ'εΙ. Νβηι πιοΓίβΙεπι ςυίάεπι,

ςαΐδ ιηοΓίδΙίίβίίδ οοηι3βπιη3ί? ΟοηίΓ», β ίηιηιοΓίβΙεπι, ηβ-

ςυε βΐίηιεηΐϊ ε§εηίεηϊ ίεοϋΐεί : ηϊΗϊΙ εηίπι , ςιιοιΐ ΐπιπιοΓίδΙβ

οοΓροΓεϋΩΐ 3ΐίηΊεηίιιηΊ (3εβάεΓ3ίΓ ηε^ιιε ΐί3 ίβοϊΐε ροεηι-

ίβηίία ιΐαοίαδ, ευηι, ςαϊ 0Γε3ίϋδ είΤεί ΐηιπιοΓίβΠδ, οοηίϊηυο

ηιοι·ί3ΐεηι είΤεεϋΤεί. Νεηαε εηίηι ίη βη^εϋδ , ςαί ρεοοβΓαηί,

Ιιοο £εείί, Γεά υί βΙ> ίηίίίο π3ί0Γ3 ίι-πωοτίβίεδ Γαηί 0Γε3ίί,

ϊί» πίΛηΓεΓαηί, ηε^αε ρεοοβίοΓϋηι Γυοπιιυ ροεη3ηι ηιοΓίεπι,

(Α) 3 Λ*
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{βά 3ΐϊϋ<3 Γϋρρϋείί «ζβηυδ βχΓρβείβηί. (^υβΓβ, νεί ίΐίβε ρι·ο-

\>;λη0Ά Γεηίεηίϊβ εΛ : νεί αΊεεηάυπι, πιοΓϊαΙβπι ςαϊάεπι ίβείυηι

βΙΓβ ηοηιίηειη, ίβά ςαϊ αά ρεΓίεείϊοηεηι ρτοοβάετβ 3ε ίηιιηοΓ-

ίυΐιΐϋϋβηι ίβηόειη εοηΓεα,ιιί ροΠεί; ςποά1 ηαηε ηβ&εί Γεηίβη-

(Ϊ3Πΐ» ρρίεΛβίβ ηοηιίηθίη είΓε ίπιηιοΓίβΙεηι ρι·ο(·Γθ3ίυιτι.

<2ιιοηί3ΐΏ νβΓΟ ηοη εοηαΊιεβΙ>3ί ίΐΐί, βηίε ριιΓίβπι ρεΓίνοίϊο-

ηεπι, ηοίΐ'ε ηΒίϋΓΛΠ» Γα3ΐη, Ιϊρηρ ίΙΗ εοβηίίϊοηίδ ίηΐεπί'χϊί.

ΕΓβηϋ εηίπι, εί νβΓο Γυηϋ νήάχη ηαηε, νϊτεδ ίη Ή ϊβ , ςυαβ

β ίεΓΓ3 ρπαη,ίιιι·, ΠΊ3χίπΐ3ε, νεΓυηι ίυηε, υί ϊη εχοπίίο ιτιυπ^

ά'ι, εμιτι ραΓ3β εί ίπεοιταρίβε εΠβηί, επιηί εΓβείΐε'ιίηπίΒΘ.

Εγ31 ϊρίίικ ίταείιΐδ ςυϊά3Πΐ, ςαί αείί&βίιΐδ, Πϋ ηβίϋΓβε Γααβ

εοβηΐίϊοηειη βίΓειτεί. Νο1ε1)3ί βϋίεπι ϋεϋδ ΐρΓαπι, 3ηϊβ.

ςααπι ρεΓίεείϋδ εί βρΓοΙαΙαβ είΓεί, ηοίΓε Π3ίυΓ3π> Γυβπι , ηβ,

πιαίίβ &ΌΊ (ΙεείΤε εο^ηοίΤεί, 3ηίπ>ϊ ευΓαπι υΓαϊ εαΐίαϊηοε

εοΓροπβ ροίΗΐ3ΐ>εΓεΙ. \Ιάηο ο\> οάιϊΪάκι , ηε εο^ηϊίίοηϊδ 1ί-

^ηιιπι βίί'ιη^εΐ'εί, ρΓοηίβϋϊΙ. \/επιπι, α'οϊ ηοη ο&ΙβπιρεΓβίΓεί,

Γεςπε ίρΓε οο^πονίίΤεί, εί α ρεΓίεείίοηε Γειηοίιΐδ είΐ, εί,

ι^ϋβε οοΓροβ ρ,Γυί είΐεηί, άβΆάβτΆν'ιΙ : Ιίβςιιε βίίϊιτι, ςυο

Γε ίε^εΓεί, ηαβεβνίί. Αίί εηΐιη ΜογΓεδ, ίΐΐυπι ίε είϊε ηα-

«Ιιιπι εο^ηονίπε. Ρππβ εηϊπι βρυά Γε ηοη εΓ3ί, εί ίη Γοϊ

ΐρπιΐδ ί^ηοΓΗΠοηε νβΓΓ&ύαίυι*. Ουπι ϊ^ιιιιγ 3 ρεΓίεοΐϊοηε είΓβΕ

Γβίεείϋδ, ΐίεπι ζ\> ίιππιοι·ί3ΐϊΐ3ΐε «ΙβρυΙΓαβ εΛ: ςαββ ίβπνβη

ροΛββ Πει 1>εηεβεϊο ΓεείρϊείιΐΓ. ΡοΛ Ιιυηε εβΓυπι εοηεεΓΓαπι

9&, υί 03Γη!1)ΐΐ8 νεΓεεΓείϋΓ, ειιηι ρπυδ Γοΐϊδ ηβ, ςααε β

ίειτβ ηίΓςεΓεηΓαΓ, εοηίεηίαιη εΠε ρΩϊίϊεί. Εβ εηϊπι ίη

Ρ3Γ3(1ϊΓο εΓβηί. Αί, (ίεΓρεΓ3ί3 ρει-Γεείϊοηε , <1ε εβείεΓο,

«I, ςυϊΙ>ηδ νείΐεί, ίίϋεΓείυΓ, ίηάυΐβί. (Ταπί βυίεπι εχ εοι--

ροτε ήοπιο εοηΛεί, οπιηε ροιτο εοΓρυβ εχ ςυβίιιοΓ εΐεππβη-

ίΪ5 εοηββίυπι ίΐί, ηεεεΓίε εΛ, ς}ϋβε βίϊβοίϊοηεδ εΐεπιεηΐϊδ

οοηνεηΐαηί, εβδάεαι ίη Ιιοπιϊηεπι οαιίεΓε, Γεοίΐοηεηι, εοπι-

ίπυΓ3£ϊοηβιη, Βαχαηι, ςαββ Γαηί Γοΐϊϋδ οοΓροΓΪδ. Αε οοιτι·

πιιιίβΐϊο ηοίάεπι ϊη ^αβίϊίβίε, Ουχαδ ίη εχίηβηίίϊοηε ρεΓΓρίεί-

ίϋΓ. ΕχηβιιπίϋΓ εηϊπι ΓεπιρεΓ ΒηϊιπβΙ, οαπι ρεΓ βρεΓίβ,

ίππι ρεί οεειι1ί3 £οΓ3Π)ϊη9, ςϋϊ ροΓΪ (ΙϊεϋηίϋΓ, εΐε ςϋίοιίδ

ροίϊεΓΪιΐδ (ίϊοεπίϋδ. ΝεεεΠβ ίβίίαΓ εΠ-, ρ3ΓΪ3 ϋδ , <}υ»ε βχ-

}ΐ8ΐΐΓΪυηίϋΓ, Γιιπιπιϊίίϊ, βυί ηιοΓίε αϊΠΌΙνί 3ηϊπΐ3ΐ, ϊηορΪ3

εοιιιπι, ^ΐ(3ε ΓαΓίΙεϊαηΕι^Γ. ^αοη^απι βιιίβπι Πες» ί"αηί εί Ηα-

χαιάη,
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ππθα, εί Γρίπίιΐδ, ηιαβε εχηβυπυηίιΐΓ, ηεεεΠε είΐ, εί βοοο

εί ηαππάο οίΒο ϊηάΪ£ε3ί βηϊπιβΐ, εί Γρϊπίυ. Οϊουβ βυίεπι

εί ροίϋδ ρβΓ εΐεαιεηίβ ηοβίβ οοπφΒΓβηίαΓ, εχ ςυίβιΐδ εΐίηιτι

εοηοΓθΙί Γυιπυδ. ΑΙΊίατ εηίηι υηυπιςυο(3<ιυε ηβίιΐΓβε Γα3β

Βοοοιηιτιοάβίο εί βπήΐΐ; ειΐΓ3ίϋΓ εοηίΓβπο. Εΐεηιεητοπία»

νεΓο 3ΐΪ3 ρΓοχϊπιε, 31Ϊ3, αΐϋδ ηαϊ&ιΐδοΐβπι Π3ίιιπ3 ϊηίεΓοε<3επ-

ίίΒαδ, βίΓαπππίϋβ, αί α^αατα Βΐϊςαβηάο ρεΓ Γε, βϋςιιβΓκΙο

ρεΓ νΐηυιη, οίειιπι, εί οηιηΪ3, ςυβε Ιιυππάί Γτπ<:ίιΐ8 βρρεΙίΒη-

ΙαΓ. Νίΐιΐΐ εηίπι αΥιαά είΐ νϊηοπι, ςααιη βςαβ ε νίίε εεΓία

φΐαάανα ςιιβϋίβίε βήχοία. δϊππΙίίεΓ ϊ^ηε ιιίίπιιΐΓ, αΐΐςαβηάο

ρΓοχϊπιε, (Ιϋπι ββ'εο οβίεβηιιΐδ, αΐίςυαικίο ρεΓ εβ, ςηβε εάί-

πΐϋδ, νεί 1>ϊ1>ϊπιιΐ8. Ιη οπιηί&ιΐδ εηίπι, νε1πΐ3(τη3, νεί ρβΓ-

ν3 ί^ηΐδ ρ3Γ8 ίηΓρεΓΓα βΛ. ϋε βέΥε ϊάεπι ΓεηΙϊεηάαπι είτ.

Ναπι ρΓοχϊπιε οιπάεηι εο ίπιϊπιιαΓ, ηαοά ΓεΓρΪΓ3Πΐιΐ8 , ςαοά

οΪΓΰαπιΓϋΓαπι ηοΐπδ ΐΊβΒεσιιΐδ, ψιοά ΐη εοπιεάεηάο εί ΒϊΒεη-

ίο <3αοΪΓηα5 : ρεΓ βΐϊβδ νεΓο η3ίαΓ35 οιηπεβ, φΐΐίχιβ αΙϊπιαΓ.

ΤεΓΓ3 ααΐεπι ρεΓ Γε, ηοκ ηϋί<3επι ηιιΐΐο πιοάο, Γεά" ΓεπιρεΓ,

βΐπβ ςαίβθ5ΐΐ3ΐϊΐ ίηίεΓροίΐίϊ», νεΓοϊπιιΐΓ. ΤεΓΓ3 εηϊιη ϋπιπιεη-

ίυσι βί, Γτιιπιεηίιιπι βιιίεηι ηοβϊδ οϊβαδ εβ. ΟβΙεηίΕε εηϊιη,

εί οο1απιΙ)3ε, Γ»ερε είϊβιη ρεΓίϋεεδ, ίεΓΓβπι εθαηί. Αί Ηο-

ιηο, ρεΓ Γεπιίη3, 3Π>οπιπι 1>3ςο88, εβπιεδ. δεά αυοηΪ3ΐη,

ιιοη Γοίαπα ρΓορίεΓ άεεεηίΪ3πι , ΐβά βύααι ρΓορίεΓ ί3η$εηάϊ

ίεηΓυδ εχοε11εηίΪ3πι , ςαο πΐΒχίπιε οιηηίΒαΒ αηϊπΐΗΐίβιΐδ ηοπιο

ρΓ3ε&3ί, ηε^ιιε εοπο ηοβ οΐχΐϋχϊΐ, πί βονεδ εί οβείεΓ»,

ςιΐ3ε ογηΟΪ» εαίε νεβίί3 Γαηί; ηεηαε ρϋΐδ ηΐ3£ηί5 εί <3εη0δ,

υί 03ΡΓ38, ονεδ, ΙεροΓεβ; ηεςαε εοΓίϊεε, αϊ Γεφεηίεβ, εί

ρίίεεβ; ηεηαε ίείϊα πιοΙΙϊοΓε, υί 03Γ3ΐ>ο3; ηεηαε ρεηηίδ,

υί 3νεδ: ηεοείΓ3πο, νεΛϊία ορυδ 1ΐ3ΐ)αίπια8, ηαΊ οιιαι ϊΪ8,

ςα3ε 03ειεπ5 3ηίπΐ3η[ίΙ)αδ ίπ&ιιϊΐ:, εοπιρεηΓβΓείϋΓ. Αίηιιβ

1)3β ςαΐΰβπι ΟΒϋΠιε ΓαηΙ, οαΓ βΐίπίθηΐο εί βπιίοΐα ηοΐιϊδ οραδ

βί. Τεοίϋηι νεΓο, οβγπ ϋ8<3εηι άβ 03ΐιβ3, ο\> ηα38 εί νεβί-

ία εί νίοία ίηάί^ιιϊπιαδ ; ίαηι ηΐΒχΐπιε Γαβίεηάακα £εΓ3Γαπ»

ΐπιρείαπι οραδ εΛ. Μεάίοοδ 3αίεπι εί οαΓβίϊοηεπι , ρΓορίεΓ

πΐΒίβδ ίεπιρεΓδίϊοηεδ ςιιβΠίβΙϋπι , εί (ΠίΤοΙυΙίοηεπι οοηίϊηα3-

ίίοηϊδ οοΓροπβ, Γεηαϊππίϋδ. Μαίβίϊο βαίεπι οαπι ϊη ψιαΜ'

ί3ίε ββί, ηεοε(1'# εβ, ρεΓ οοηΐΓ3Π3πι ςυβίίίβίεπι 3ΐ1 3ρί3ΐη

ςοπιροβίϊοηεπι ίιυπιοπιπι οοηβϊίαίίοηεπι εοΓροπδ Γβάϊ^εΓβ.

(Α) 4 Νοπ
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Νοη βηΐίπ, υί ορΐηβηίιΐΓ φαΐάβιη, πιεάϊοΐδ ρΐΌροδίαπι εΛ,

εοΓραβ οοηοβΙθίΒΟΐϋΓΠ τβίή^αΓάΤβ , ΐβά αά Βοιίϋΐη ίεηιρεΓΒίϊο-

ηεηι ίΓβϋαεβΓβ. δΐ εηϊπι Γε£π§εΓ3Γεηΐ , ϊη εοηίΓΗπυπι ιπογ·

&υηι ηβίπίιΐδ οοΓροπβ νεΓίεΓείιιι·. <2υ3Γε οοηοίικϋίυι-, ηο-

ππηί ά\>ο βί ροίϊοηε ορυβ βίϊε, ρΐΌρίεΓ εχϊηβηίΐϊοηεδ εί

«ϋδεϋίϊΐοηεδ : νείίϊία, ηαοηϊβπι 3 η3ΐηΓ3 ηαΐΐο ναΐϊάο βιιπείιι

Γηιιηίϋϋβ είί: άυνηο, ρΐΌρίεΓ γγί μ I α η ϊειηρεπιίίοηεδ 3θ"πδ εί

£εΓ38 : οιΐΓβίϊοηε, οί> πιυΐβΐϊοηεβ ςπβΠϋΗιΐιπι , εί Ιεηίίιπι, ςαϊ

οοτροπ ϊη^εηεΓΒϊαβ είί. δί εηϊηι ΓεηΓϋδ ηοίιϊδ ηοη 3^εββί,

ηεςυε <3ο1εΓεηιυ8, ηε(|ϋε ειΐΜίϊοηϊδ ϊη<1ίβεΓεπΐϋ8 : δ'ι βιιίεπι

ηοη (ΙοΙεΓεπιυδ, υίϊςαε ρεπτεπηίδ, ηεςυε ϊη ί.ςηοΓβϊϊοηε

τώΔΊ ηιοΓ&υπι οϋΓΒΓεΓηιιβ. ^ιη νεΓο ρΓορίεΓ βΓίεβ εί ίεϊβη-

ίΪ38, εί υίϊΙϊϋβίΓθβ , ςαβε »1> Μβ πΐϋηβηϋ, ϊηώ'ίζεπιηδ βΙγθγ βΐΐε-

ΓΪιιβ ορεΓ3, εί ϊόεΪΓεο υηυπι ίη Ιοευιη ηηιιΐίϊ εοηνεηϊηιυδ, ε£

•άά νίίββ αί'αβ Γεδ ϊηίεΓ ηοβ, Γβίϊοηεδηυε εοηίΓ3ηϊπΐϋ3. (^υεπι

οοηνεηίϋΐη εί οοηίπηείίοηεπι βεάϊιιπι, οίνϊΐ3(,εΓη νοο3νϊηΐϋ8,

Βί β ρΓορϊηηυο, ηοη Ιοη^ε, πιαίη» εοηιπιοίΐβ εβρεΓεηίυι-.

Ν3ΐ"0Γα εηϊηι αηϊπιαΐ εοη$ζΓε£3ίιϊ1ε εΕ οϊνϋε ηοπιο ίβοίιιβ είΐ.

Νβπι ίη ηεπιϊηε ιιηο ζά οπιηΪ3 ΓβΙγϊβ ρΓβεΓκΙϋ είί. Ιί:ιςυε ρβΓ-

ίρίεαηηι είί, εϊνϊίβΕεδ ριχφΕεΓ οοπιιηεΓείβ εΕ ηΊΓοϊρΙίηββ είΓε

οοηίίίίυίβδ. Είί 3ΐιΕεπι (Ιυρίΐεί ηοηοπδ εΕ πιιιηεπδ ςεηεΓβ

ηοπιο βίΓεςίιΐδ, ςυαά εί ϊρίε Γοΐϋδ ροεηίΕεηΕϊα νεπίαπι ρεο

03ίθΓϋηι ίπ>ρείΓ3ί, εί ε]υβ υηϊαβ εοΓρυδ, ηυβπινίδ πιοΓίβΙε

βί εβάϋςηπι, 3είεΓηιαπ» εί ϊπιπιοι·ί3ΐε ΓεάάϊΕυι*: α,ιιοπιπι βΐίε-

γηπί, ςιιοά αά οοΓρυδ ρεΓΕϊηεΕ, ρι-ορΕεΓ βηίηιαηι, βΐίβπιπι,

ηυοά 3(1 ηηίΓπιιηι, ρΓορϋεΓ εοτραδ οοηΓεοαΠιβ είί. δοΐαβ

βηίπι ηοπιο ϊηίεΓ οπιηίβ, φΐββ Γβίϊοηε ΓυηΙ ρΓ3ε(ϋί3, ηίώβΐ

Ιιοε ρΓβεεϊρϋΐιηι , ιιί ε]ιΐ3 εΓΓ3ίυηι ροεηϊίεηίϊβε εοηάοπείαΓ.

Νβηι ηεηαε (ίβεηιοηεδ , ηεςαε βη^εΐί , ρεΓ ροεη'ιΓεηΙΪΗΠΐ

άεΙίείΟΓπηι νεηΪΒπι ίπιρεΙτβΓε ροίΐαηϊ. Ιη ςαο ηΐ3ΧΪηιε ϊαήϋϊ

ε(: πιϊΓεποοΓβ ϋεϋδ, εϋ οΙϊεηάϊίιΐΓ, εί άϊεϊϋυΓ. Νβπι 3η^εϋ

οιιηι ηιιΐίβηι ηβΒεβηΙ εβιιΓβηι ηεοεΠ'3ΓΪ3Πΐ , ηνοε 3<1 ρεεε3η^υηι

ϊηιρείΐβΐ:; Γεά ηαΕϋΓα οιηηί ΒίΕεείϊοηε εοΐ'ροπβ εΕ ϊηορίβ εί

νοίΐφίβίε νβεεηί, πιεΓΪίο ρετ ροεηϊίεηίίβπι αά νεηϊβηι 3<1Γρΐ-

Γ3Γε ηοη ροΐϊυπί, Αί Ηοπιο ηοη πιοάο Γβίϊοηίδ ρβΓίϊεερϊ,

ί'ε<1 είίαιη βηΐπιβΐ εή, εί ηεοείΓβΓϋ νϊίβε αίίΐδ βηίπ^ϋδ , ηο-

ίιΐδ^υε ΙυΛϊάϊ ρεώερβ Γ3ίίοηειη δΐίβηίβηί 3ί^ιιβ Ιβ^είβείβηί.
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ΟαβΓβ, ειιηι αά ΓϋηίίΒίειη Γβ<1ϊί: , εί, <3εεϋη3ίϊδ ίπΗ>α1εηίϊδ βηϊ-

πιϊ πιοίϊοηίΒιΐδ, νΪΓίαίεηι οοπφΙεοΙϊΙιΐΓ, ϊαίΐβ ίΐΐϊ πιϊΓειίεοΓ-

<3Ϊ3, ϊά είΐ, νεηΪ3 Ιηί>ϋϊίυι\ Αίηυε, υί ρΓορπυιη ε]ιιβ η»(υ-

Γ3β ΓΪάεΓε β&; Π3Πΐ εί ίοΐί 3άε(1. εί οπιηϊ, εί ΓειπρεΓ: ϊί*

ϊη Γείιιΐδ, ηοη ηαίϋΓβε Ιε^ε, Γεά Ωβί ει·£3 ηοδ Ββηεήαο εοη-

Αϊίιιίϊδ, ρΓορΓΪϋπι είΐ Ηοπιϊηΐδ , ρπιε οιηηίόυβ , ςα»β Γβίϊοηβ

Γαηί ρΓβεάϊΐβ, ιιί ρεΓ ροεηϊίεηίϊβπι οπιηϊ ευίρα Ιϊ&εΓείιΐΓ.

Νβπι Γοΐϊ Ηοππηί, εί οπιηϊ, εί ΓεπιρεΓ, ςπο3<1 ϊη ίειτϊδ νϊ-

νϊί, ποε ύαίαπι εΑ. Νβπι ηιοΠε οβϊί3 , ηοη ϊίεπι. ζ)αοπιο.

ίο εΐ!3ΐη βη^είοβ ηοηηϋΐΐί νοίυηί ηοη βπιρίϊυδ, ροβηιΐΒΐη

Ιβρίϊ Γαηί, οοηΓεηυϊ νβηΐ3ηι ρεΓ ροεηίίεηΐϊαηι. ΜοΓδ εηϊηι

ίΙΙοΓαηι ΙβρΓϋδ είΐ: Γεά βηίε ΙβρΓυηι, αά ίϊηπίΐϋικίϊηειτι νίίβε

Ιιοηπηππι, είϊβηι ϊρίϊδ νεηϊβπι ϋευπι άβίυπιπι ίιιίΠε: ηυηο

νεΓΟ, εαπι ηοη'ροεηϊίαεπί εθδ ειταίοπιηι Γυοπιηι, βείεπιϊδ,

ηεο αΐΐβ νεηϊ» Γεηιίίίεη<ϋδ ίιιρρίΐεϊϊδ , ίαϊκααε Γηεπίϊβ οοη^Γυ-

εηη&υδ πιαΙίβηίϋΐ·. (^αβρΓορίεΓ ηϊηε ίηίε11Ϊ£Ϊίιιι·, ηαϊ ροεηϊ

ίεηίϊβπι ΓεΓρααηΙ, εοδ ρΓβεεϊριιιιπι πιαηιιβ εί ρΓορπυπι ηοηιϊ-

ηΐδ ΙοΙΙεΓε. ΕΛ ηοε ςαοηιιε ϊη ηοηιίηε ρΓορπαπι εϋ εχϊηιΐ.

ιαπι, φιοά Ία οπιηϊ σ,εηεΓε 3ηϊηΊ3ηίΐαπι,' ε]ιΐδ υηίυδ εοΓραβ 3

πιοΓίε εχεϊίβίϋΓ αά νϊίβπι εί 3(1 ϊπιπιοΓίβΗΐβΙεπι εοηίεηάϊί.

(2ιιοά φΐϊάεπι, ρι-ορίεΓ βηϊπιϊ ΪΓηπιοΓίβΙϊΙβίεπ] ; υί ϊΐΐαά βΐίε-

ιόπι, ρτορίεΓ εοτροπδ ϊιηοεοϊΙΙιίΒίεπι εί ρεΓίυχββίϊοηεδ, ηυϊ-

1>ϋδ ρΐιιπππδ ρείβίαΓ, βάερίιΐδ είϊτ. δοΐϊαδ ςαοααε Ιιοηιιηϊδ

εβ; 2ΐ·[ϊϋΐη εί Γαϊεηίϊβπιιη εο£ηϊίϊο, εί ηβπιπι ϊρΓαπιπι βΓίϊαπι

εχεΓοϊΐ3ίϊο, (^αβπιοβΓεπι ηοπιϊηεηι (Ιεβηϊιιηί Ιίε: Αηϊπιβΐ

Γβίϊοηϊδ ρβΓίϊεερδ, πιοΓίβΙε, πιεηΗβ εί Γεϊεηίϊβε εβρβχ. Αηϊ.

πιαΐ, ηιιοηΪ3Πΐ ηοιηο Γα&ββηίϊβ εΑ βηϊπΐ3ί3, Γεηίϊεηδ; ςαββ

βηϊαΐΛΐϊδ <1εήηϊίϊο είΐ: Γβίϊοπίδ ρβΓίϊεερδ, ιιί ΓερβΓείιΐΓ 3ΐ>

ηϊδ, ηαββ Γβίϊοπε οβΓεηί: πιοιίβίε, ιιί λϊ> ϊηιπιοΓίίΙϊΒιΐδ , ςπ3β

Γβίίοηε ιιίαηίυΓ, Γε]αη§3ίαΓ: πιεηίϊδ εί ΓεϊεηίΪ3ε εβρβχ, ςπο-

ηΪ3ηι (ΙίΓεεηάο βΓίεδ εί Γεϊεηίίβε ρβΓβηίπΓ. ΕίΠ εηϊπι π3ίυΓ3-

Ιίδ ίϊεαίίβδ ϊη ηοΜδ εή, πιεηίϊδ βΓίϊηπιςϋΘ ε3ρ»χ, εβΓππι

ί3Γηεη πΓαπι εί εχεΓεϊίβίϊοηεπι θϊΓοϊρΙϊηβ βεςιιϊππιαδ. ^α3η.

ςααπι ηβηε ρ3Γίεπι, βάιΐϊίβηηεηίαπι όείΐηϊίϊοηϊδ »]πηί εΠε,

ηαοά ηϊηίΐο πιϊηαδ, ιιί ε» β&Πί, «Ιεήηϊίίο εοηΐϊίΐβί. δβά

φΐοηϊβιη Γαηί, ςαϊ ηγπιρηβδ εί βΐϊβ ηιι&6<33ΐτι (Ιβεηιοηυπι σε.

ηεΓ» ίηάαοαηί, νϊνεηίί3 ςα'κΙεΓη ϊΐΐ» &ά Ιοη^υια ίεπιριΐδ, ηοη

(Α) 5 ί&πιεη
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ίβιηοη ΪΓηπίΟΓίβΙϊα, υί: βΐϊ 1τΪ5 Ιιοπιϊηοηι ΓεοεΓηβηί , βθιΐϊόεπιηί:

αά άεβηίΐϊοηβιη : πιεηίϊδ οβρβχ βίφΐε ΓεϊεηίΪ3ε. Νϊηϊΐ εηϊπι

ίΊΙβ αίΓεηηί, Γεα* ηβίοτβ Γεϊυηί, ςααε Γοϊαηί. Ρογγο βυίεπι

Ηε&Γβεοηιηι άο%τη& εΆ, Ιιβηο ΓβΓϋπι υηϊνεΓβίβίεπι ηοιηϊηίδ;

0311(3 3ε(3ίήε8(:3ΐη εΠ'ε, πί, ςαβε ίεΓ°ο £εβ3ηάϊδ οηεηοιίδ

8ρϊ3 Γυηί, εί Ιιονεδ, ςαϊ 3(3 α^ή ευΐίϊοηεπι Γυηί υίϊΐεδ, ρΓοχϊ-

πιε ηοππηϋΐπ εαυΓβ, ίοεηιιπι ϊϋοηιπι. (^αβε εηϊπι Γ<κ:ί3 Γαηϋ,

&1Ϊ3 ρΓορίεΓ Γε, ά\Ίά ϋϋοπιπι 03ΐιΓ3 ίαείΗ Γιαπί: ρϋορίεΓ Γε,

οπιηϊβ , ςιιβε Γβίϊοηε υίαηίπΓ : βΙϊογππι οβπΓβ , εαιη φιαβ γά-

ίϊοηε, Ιυπι αυβε 3ηϊπΐ3 οΆϊβηϊ. (^αοαΓι 1ΐ3εε βΐίοππη ο&αί»

ΑΐηΙ ^εηϊίβ, 8βε, ςαοΓυπι εβιιΓα Γιηί ^εηϊία νϊ<3ε3ΠΗΐ8. Ατι

ΐβϊίυτ 3ηβε1οΓπηι? 3ί Ηοε ςαΐίίβιη ηεπιο, φΐϊ Γ&ρΪ3ί, (ΚχβϊϊΙ:

ί;υαε εηϊπι ρΓορίεΓ βΙϊβ Γυηί είΓεοί3, ρΓορίεΓ εοΓππι οοηΗβΓεη-

ΙίβΓη εί ρεπτίΒηεηίϊβηι εί ο&ΐεείβίϊοηεπι οοπιρ3Γ3ΐ:3 Γυηί: »αί

εηϊπι ρι·ορ3£3ηάϊ ^εηεπδ £Γ3ίΪ3, 3ϊΐί α.\ή, βπί ίε§ιιπιεπΊϊ , βαί

οιζΓ3ΐϊοηΪ8 , »υί νο1υρί3ίϊδ εί Γεαιηείίδ. Αί νετο βη^είοδ ηί-

ΜΙ ηοπππ <1βίϊ(1βΓ3ΐ:. Νεααε εηϊπι ε;εηιΐ8 Γαυπι ρΓορ3§3ί, ηβ·

ςιιε εοιφοΓεο βΐϊιηεηίο, ηεο,υε ίε^απιεηίο , ηε^υβ Γεϋςαϊδ

οραβ ΠΒ&εΙ: βη βιιίεπι ηοΓηπι 3η§ε1ϊ ηοη ίηάΐ^εηί, εςιιϊάεπι

ιηυΐΐο πιίηιΐδ αΐία υΐΐι ηΆίητα, ςαβε βηςζεΐίδ £ί ρΓβείϊβηίίΌΓ.

ϋί εηϊπι ςαϊαςυε εχοείΐϊί πιβχϊπιε, ϊί» &ϊ> ϊηορΪ3 εί ϊηίίΐ^εηίία

είΐ ΓεπιοϋίίΏπιαπι. Ιίβςαε ςπβεΓεηοΙβ ηβίιΐΓ» εβ, ψιββ εί γει-

ίϊοηΐδ βί ρβΓίϊεερδ, εί ηΐδ, ςιιβε μια εηυπιεΓίνϊπιιΐδ , οραβ

Ιιώβ&ί. ζ)υ3ε ϊ^ϊίιΐΓ 3ΐΪ3, ίϊ ηοπιϊηεηι ρΓαείεΓππίίβπιιΐδ , ία-

1Ϊ8 αυεβί εχϊβεΓε? ζ)π3Γε βίβεΐίαι-, Ιιοπιϊηίκ ε»αΓ3, εί σπα©

ΐηβηϊπΐΒ Γυηί, εί αυβε Γ3ίϊοηε ο&Γεηί, εΠε ρΓοεΓεβί». (^ηοά

ςαοηΪ3πι ΐΐ3 εβ, εϊ ιιρρεπυπι ϊη ϋΐα οπιηΪ3 Π)3Π(33(;απι εΛ-.

ΟίΤιοϊαπι 30(:επι ε3ϋδ, ηπϊ πηρεΓ3ϋ, εΛ, ρΓο πιοάο Γϋ3β ϊηο-

ρίβε πΐί ϋδ, ςαϊόαδ ϊπιρεΓεΙ:; ηεςαε ίηίεπιρεΓ3η(:εΓ εί εοηίπ-

ιηεϋοΓε 3(1 Ιαχππι βοιιίϊ, δίχί ϋδ ^Γ3νεηι βδβ βϊςιαε ηαόίεβαπι.

Εγ§ο ίη νϊϋο Γαηί, ηαϊ Βεβϋδ ηοη Γεείε ϋίϋηίαΓ. Νοη εηϊπι

ϊπιρεΓβηίϊδ, 3ΐιί οπιηϊηο ]αβϊ 1ιοπιίηΪ8 πιπηεΓε £αη§αηίυι·,

φζαηάο, πί ίΓ3αϊίπΓ (Ιίνϊηϊδ ΙΐίεΓΪδ, ίαίΐυδ πιϊΓεΓεΐαΓ 3ηϊηΐ3Γαπι

ίιιπιεηΙΟΓϋπα βιοΓυπι. δεά Γοι-ίβίΤε (Ιϊεείηαϊδ, ηϊηϊΐ βΐίεπαδ

03ΐιΓ3, Γεά ςαο^ςαε ρΓορίβΓ Γε Γβείιιπι ε^Γε. Οποοϊγο», Γε-

ϊοηεϋίδ ρππιιιπι βηϊπίΒΐίδ ϊηΗηϊηιϊδ, οοηΠ<3εΓεπιη5 , βη £βπ

ροΓΓιί, αϊ ίηβηίπια Γιΐδπι οί) οζχχϊάπι εΓεβία Γιηί. δϊ εηϊιη

ΡΓΟ
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ρΓορΙβΓ Γε ίρΓί, ςυοπιοθο, 8αί χιηάβ ηιιίπεηίιΐΓ »ηϊπΐ3ΐία?

νϊάεπιιΐδ εηϊηι η3ίιΐΓ3πι Γϋρρε<1ϊί3Γθ βηίπιβίϊΐίΐΐδ ρ»(1ϋπι β ίειτη,

ίϊυοηικ εί ΑίΓρεβ , εχοερίϊδ ρβαοϊβ, αυβε εβΓηειη χοτζηί,

ςια»θ ίβπιεη ΐρία ρ^ΓουπΙαΓ βηϊπιβίί&υδ , ςαί&ιΐδ ίειτβ εΐ&ιΐδ εβ,

υί Ιαρί εί Ιεοηεδ, α^ηϊδ, εβρπδ, Γαϊί>ιΐδ, εεΓνϊδ; αςιιίΐββ, ρεΓ.

<Κεϋ>ιιβ, ρβΙϋπιΙιίΒυδ , Ιεραπβυϋ, εί εϊιαδπιοίΐί, αααε ίειτβε

ίπιοίί&ιΐδ βΙυηίιΐΓ. Νϊπ» ρϊΓεεβ, ςαϊ ϊηίεΓ Γε βΐΐαβ βΐΐιιπι νο-

Γ3ηί, ηοη οπιηεδ ίη εβΓηεπι ^Γ3(Γ3ηΙαΓ: Γβ«3 ηβεε ΟΓηίβ βρρε-

ίίίϊο ΐηββϊί ίη ϋδ, ςιΐ38 ρ3ΓεαηϋιΐΓ 3ΐβ3 εί βΐϋδ ςαίΒϋδϋίιηι,

ςαβε ίη 3ςυ3 ηβΓπιηίυΓ. Ναπι Γι οπιηΪ3 ρϊΓεϊιιηι ρεηεΓ3 οβΓηβ

νεΓεεΓεηίυι·, ηαΙΙαηιηϋΘ εΠεί, ςαοά 3 εβΓηε βΙηοιτεΓεί, ηβ

ζά εχι'βϋαηι ςηϊάειη ίεπιριαδ ΓυίΓεεϊίΓεηί , 30 ίηπηϊαιίιπτι

πιυίιιίβ εβεϋΐοιίΛ, 31Ϊ3 εϊίη ϊηορΪ3 ρεπϊβ'εηί. (2ιιο<1 ηε ενβ-

ηΪ3ϋ, 3ΐίςιιί ρϊΓεεδ 3 εαίηϊΐηΐδ Γε βΒΛίηεηί, εί πιβπηβιη, αί ίί»

ααοαηι, ηειΊ>απι θερβΓεηηί, υί εχ ϊρΓιβ εϊϊβιτι εβείεπ Γαβεηίεη-

ίιΐΓ. ΗοΓϋΐη εηϊπι ρ&1>ιι1υπι 3ΐ§3 εβ, ίρίϊ βΐϊοπιηι, εί ίίΐϊ

πΐίΓιΐδ βΐίοπιπι, αί ιιΐίϊηιοπιπι βΐϊπιεηίο, ςηοά ρεΓρείυο β

ίειτεηο ΠΙο, ςυοά ίη πιβπ εβ, Γα^επίαι·, Γείϊςαί ΐηεοίαπιεδ

εοηΓει-νεηίυι·. Κβίίο Ϊ£'ιίιΐΓ εάοεεί, ΙϊΪΓρεβ ηοη Γαα εβαή,

ΐοά αΙ> νίείιιιη εί ηβίϋΓβπι Ιιοππηιιπι βί εβεΙεΓΟΠίπι 3ηίπΐ3ΐϊαηι

οι·ί3δ εΠε. Ιάςαβ Π νβπισι εβ, (Ιιιβϊιιπι ηοη εβ, φαιή είΪ3πι

ε3αΓ»ε ϋίαπιιη βεοΓείίοηϊδ εί ΟΓίιΐδ ρι·ορίεί εα^επι βηϊηΐΒΠ»

εοηβϊίυίβε Γιηί. Εγ^ο βε1ΐ3Γθπι ηιοίιΐδ εί οίβεδ εοείείΐεδ εί

3ηηϊ ίεηιροΓ» εί ϊπιβΓεδ εί οπιηΪ3 Ι3Ι13 ρΓορίεΓ©3 ϊηβϊίυίβ Γαηί,

υί, 3ΐΊπιεηΗδ εοηΙϊηεηΙθΓ, νείυί ϊη οίβεπι, Γιιρρβ<ϋί3ηίϊΙ>ιΐ5,

ηΐΐΐΐα ΙεπιροΓε εοηιηι η3ίιΐΓ3 οοο'ιά&ί, <]ϋαε Γπιείϋ>ϋδ νεΓειιη-

ϊπγ: υί ϊΐΐϊ ςϋίϋεπι ρΓορίεΓ ίΓυείοδ, ΓΓαείαχ 3ϋ1εηι βηϊπιβίϊ-

υπι ε»αΓ3 εί ΙιΟΓηϊηαηι ΓερεπβηΙαΓ. Κείίςαυπι εβ νϊάεΓε, 1>ε-

Ιιιβε βί ηιιιίαε ρεεαάεδ Γα3 ηε εηιαΓβ, 3η ηοπιίηίδ ^Γ3ΐΪ3 §εηε-

Γ3ί3ε ΓιηΙ. νεΓαπι ΓοΓίϊΠε 3ΐ)ΓαΓ(1ϋηι ΓιΙ, φίβε ρΓϋ^βηϋβ να-

εεηϋ εί ηβίιΐΓβΙί ΓοΙιιγπ βρρείϊίΐοηε νϊνβηί εί ίειτβπι ρΓοη3 ΐη-

ΙαείηίιΐΓ εί ΓεΓν'ιίαίεπι ύ^ητΆ Γαϊ εοΓροΓΪδ άεείΗΓεηί, άίεεΓε,

ρίορίεΓ Γε εΠ'ε ρΓ0(1ιιεί3. Οαηι 3ΐιίεπι ιηιιΐίβ Γιηί, ςα3ε ηβο

άβ τε άΐεϊ ροΙΠηί, εί ΓεΓε ρΓορπιιηι οριαδ ρΓορίεΓ ιηιιΐίϊίιιάϊ-

ηεπι άεΓκΙεΓεηΙ : ηεε ίηΛΐίιιίαηι ηοίΐηιιη ηυ]αδ ίεηιροπδ Ιοπ-

§Ίίη<1ίηεηι θΓ3ίϊοηίδ ρ3ίι..ίαΓ, αά ρβυο», εβςιιε, ςαβε ροηιίαδ

βΐίιιαοά ΗββεαηΙ, νεηίεη4ϋΐα εϋ, 1ί3^ιιε, β ϊη Ιιορπηεπι,
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υί ίη ίπιββίηεηι, ίηίπεπίεδ, 63, ςιαββ εχίβΓΠ3 Γίιηί, οοηίεπι-

ρΙβΒίηΐϋΓ, εχ ϊρΓ» εί1εηίΪ3 εβπιτη τβτανα, ςαβε ηιιβεηιηίιΐΓ,

8Γ£ΐιπΐ6ηΙ-ιιπι οοηι,-ίικίριτιυδ. νί<3επιιΐδ ίη ηοβτ3 βηίπίΛ ρΗΓίβιη

εβπι, ηιιαε Γ3ΓΪΟΠΪ5 είΐ: εχρεΓβ, β]υ5ςυβ ϊίεπι (Ιοβκ ροτίβδ,

ΪΓβιτι εί (:ιιρϊοΙίίηίεηι, ΓβΓνΪΓβ Γβίίοηϊ; ίίβα,αβ τεπ» εοηιρ3ΐ·3ί3ΐιι,

υί 1ΐ36ο ϊπιρεΓεί, ϋΐ» ρβΓεβηί; ηβεο ]ιιΙ>63ί, ίΐΐ» ^ιιίϊαβ οβίβ-

φίβηίιιι·, εί ρΓβεΛο Γιηί, νείυί πήηΐίΐΜβ, οιτιηεβ ιιΓαδ,

^αο8 Γ3ίίο οίίεικίεπί, εαπι ςαίίίειη ηοπιο ΐη ηαίϋΓββ 1β£β

ρβΗΚίβΠ*. ζ)αο(1Π γ»Ηο, ηιΐ36 ϊη ηοβΐδ είΐ, ΪΓηρεΓΗί Γ3ίϊοηΪ5

βχρείίϊ&ϋδ ίπϊπιβε ρβΓίί&ιΐδ, ςυββ ϊη ηοΒϊβ Γαηί, ηοηηβ νε-

πιπί εβ, είίβπι εοηίΓη εχρβΓίΊΐιπι Γϋίίοηίδ, ςιιβε εχίτ* Γαηΐ-,

€3πι ε(Τε (3οηιίη3ηι εί ίΐΐβ &ά ήα5 υ Γη8 εΠε οοπιρ3Γ3(3? ΝβίυΓβ

βηίπι ϊ(3 ββίαίαπι εΛ, υί (\ηοά Γβάοηίδ εΛ εχρεΓδ, Γ&ϊίοηϊ

ΓεΓνίβί, υί εχ εο, ηιιοίΐ ίη ηοίηδ υία νεηίί, ρΐΌ&Βίιιπι εβ-.

Οίίεη(1ϊί ί^ετη ιηαΙϊΟΓίιπι βηϊηιβίίηπι ΓΐΓαεΐαΓ3 &ά ηοπιϊηαπι

πιίηίβεπΗηι ία!)Π03ΐ3, 1>οαηι, οηιηΊαπιηαε, ςυ&ε ίει·£ο σε.

Λβηί, εο1εη(1ο8 3^γο8 εί νεεΗοηεδ: ρ1εΓ3παπΐ(]πε νοίαοη-

υπι εί 3ςα3ΐίΗιιπι εί ΙεΐΎείΙπυπι , 3(1 νεΓεεηάί νοίιιρίβίεπι :

ΐπιίί3ίπαΗΓη ανίατη, αά (Ιεΐ&οίβίίοηεπι εί βηίπιί Γεπιίΐΐοηεπι.

δϊπ 3ΐΐ(]ΐΐ3 Γαηί, παββ ηοβ ΓηιοΙοδ τιοη ΓεΓβηί, οοηίτζ^αβ ρβΓ-

ηϊείεηι ηοπιϊηϊ ίπιροΓίβηϊ, Γοίεηάαπι β&, επηι, ψΐΒβ αά πο-

ιηίηαπι ιιΓαβ νβίεηί, ρππιβπο Ιοοο οτεαία. είΐεηί, ίυπι οαείεΓα

οπ)ηΪ3, ςααε η3ΐαΓ3 Γετε&Βί, είΤε εοηάίίβ : ιιί ηβ τεδ ιιΙΙβ,

ςιιβε Γιεπ ροίΓεί, βΛ> ηοε ορίΓιείο βρεθεί, (^ιιβηηαβπι ηβ ΐβτβ.

ηυΐάβΓΠ. ρίβηε ε]α5πιθ(ιί Γαηί, αί ηιιΐίαιη εχ ϋβ ηοπιο αίίΐΐία-

ίεπι εαρίβί. Ναπι είίαπι νεηεπΗίββ βείΗβε επιοίαπιεηίαιη ΐΙΗ

ίβοίαπί, ρι-ορίεΓε», %μοά 6Ϊ8 3(1 οαΓβηίΙβ ναΙηεΓβ βΙ> ϊΐϋδ ίρίΐδ

ΐ1ΐ3(;3, εβεΙεΓΟδςαβ πιοΛοδ Γ3Π3Π(1οδ βΙιυίϊίϋΓ. Τβίεδ Γαηί

ίηεπβεβε ςα3ε(ΐ3πι εοιηροΓιίίοηεδ , ςιιβε νοοβηϋιΐΓ, ςυβδ ΓβΙϊο

βχοο^ίίβν}!:, ιαΐ ρεΓ εβδ είίβπι ΐΙΙϊβ (1οπιίη3ΓεΙαΓ, εί, νείαί λ άε-

νϊείίδ ποβΐΒαδ , οοπίίηοθαηι ρειτϊρεΓεί. δεά 1ΐ3ΐ)6ί Ηοπιο ϊη-

ίΐηϊί3δ νΪΓεδ Ηίδ εοηΐΓ3ΓΪ3δ 3 ϋεο βοοερίβδ , ηυί1)ΐΐδ 3ΓεεΓε εί

πΙοίΓοϊ εί οοΓΓΪ§εΓε εοΓαιη ίη]απ38 ροΓΓιί. Α1Ϊ3 εηϊπι βϋοϊ

υΓιΐδ Η3ΐ)εηί, εοαιπιαηίΙεΓ ίαπιεη οιηηΐ3 βιΐ Ιιοπιϊηϊδ εοπιιηοιίΐ-

ίβίεπι π3ίιΐΓ3 οοηΓβπαηί, είΪ3πι ίΐΐβ, ςαοΓαπι 3ΐίοηυΊ ηα!ΐ3 ιιίϊ-

Ιίίβδ βρραΓεβί. νεηαπι ηβεο Γιο 3εείρϊεη<ΐ3 Γαηί, νιί αά ρΓβε-

Γεηίεπι νίίαε ηοβΓββ ΑβΙηπι ΓεΓβΓΗηίιΐΓ. Νβπι 3ηίϊςα1ίυδ ηα'ι·

άβο
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άβαι ηυΐΐαηι οβείειτιπιπι 3ηίπΐ3Πϋΐη ηοππηεπι 3ΐκ1εΙ>αί Ιαβάβ-

Γβ, Γεά οπι η ία ίΙΗ Γετνΐεβαπί , εί ίπιρεπο ρΒΓεββηΙ, <]ΐιθ3<1

ί"αο8 ίρΓβ ίιιι1)ϊ(3θ3 βηϊπιί ηιοίιΐδ, εί ραι-ίεπι ϊΐΐβπι λ Γβίΐοηβ

νβοιιβιιι, ϊη ροίείΐβίε 1)3&εΙ>3ί. €ππι νετο ηοη Γβίίοηβ τε§ε-

Γεί οοσιπιοίίοηεδ ΠΙαβ ίιιιΊ>ιιΙεηί38, Γβ<3 ΠΙίδ Γε ίρ(ε άβάβτεί,

πιεπίο είϊβιτι 3& εχίΓβηεϊδ Γβπβ (ορεΓβίιΐδ είΚ Νβγπ ρεεε»-

ίυπι ηοουπιεηία βείΗαπιπι οοπιϊίβΝ Γυηί. (^αοά ϊίβ είΓε,

ρβίείεχίιΐδ, ςηί 03<1ε εί ίηηοοεηίί?Γ νΐχεΓβ, ηιιοδ 1)εβΪ3Πΐπι

οοηβΐϋδ ΓείαίΗίΤβ Γαπίϋδ, ιιΐ Οβηίείβιη Ιεοηυπι, ΡβϋΙυπι

Π)ΟγΓιιπ) νϊρεΓβε. (^ιιίδ ει·£θ ηπ]ιΐ8 αηϊηιηΐίδ ηοΜΠίΒίεπι

«ϋ^ηε 3άπιίΓ3π ροίϊϊί? ςιιοά ϊη ΓκΐρΓο πιοι-ίβΐΐα ευπι ϊπιηιοΓ-

ίβΐϊ&υδ οοραΐαί, εί ΓβΙϊοηβ υίεηίϊβ οαπι Γβίϊοηίδ εχρεΓίϊΙΐϋβ

εο^ϋη^ϊΐ: ηυοά ϊη Γα 3 ίρίΐϋδ Π3ίαΓ3 οπιηϊιίΓη ΓεΓϋσι οίεβί»-

Γϋπι Γρεοίεπι £επί, ηαβ άβ οαυΓβ ρβΓναδ ηηηάπβ άίείαβ εΛ:

ευΐ ίβπι ε^Γε^ϊε Οειιβ εοηΓαΙαίί, εαίαβ |ζΓ3ίία οιηηϊ», εί

ρΓβεΓεηΗβ, εί ΓυΙατα Γαηί, οιι]ϋ8 οβιιΓ» εΐίαπι ϋεαβ Ιιοπιο

Γβοίαβ εΛ: ηαο<1 πκ>Γί3ΐίί3ίεπι είΓα^ίί εί &ά ΪΓηπιοι·ί3ΐίί3ίεπι

Ιβηά'ιϊ, ίη εβ^αβ Βςηα'ιεΓεϊί : ςαοά αά ϊπΐ3£Ϊηειΐ) εί ίΌππαπι

ϋεϊ Γβοίιιπι, ϊιηρεΓβί εοεΙοΓϋπι οι·Ι>ίΙ>ϋ8: εαπι ΟΙιτΐΛο βεα-

ί3πι νϊίβπι άηο'ιί: ϋεί ϋΐίϋδ είΐ: οπππ ροίεΛίίί εί (3οπιϊη3-

ίαϊ ρΓαεεΛ. (^υϊβ Ιιαϊϋδ 3ηίηΐ3ηίΪ8 ρΓβεΛβηίΐβηι βί ΟΓηαπιεη.

ία, ηαίΙ)ϋ8 οβείεΓα νίηοίί απΐπιπΠα, οΓβίϊοηε εοηΓεςα3ίιΐΓ?

Μ3ΓΪ3 ίΓβηβηιϊίίϊί , 3ηίππ οοηίεπιρίβίϊοηε εοείοβ ρεΓ3£Γ3ί,.

ίίάεηιιη εαιΤϋδ εί ϊηίεΓνβΙΙα εί πΐ3£ηϊΙα<3ίηε8 ϊηΐεΐΐί^ΐί: ίειτ»

εί ΙΏ3ΓΪ ροίίίαΓ, £εΓ38 εί εείε οοηίεηιηϊί: οπιηεπι ΓοϊεηίΪ3ΐη,

οπιπεσι βΓίεπι , οιηηεπι άοείΓίαιηι ΓεοίϊΓΠιηε ίΓβείβί : βΙ)Γεη»

ίβδ, ςαοβ ναΐί, ηίηϋ ϊπφείΐϊεηίβ εοΓροΓε, ρει· 1ΐίεΓ38 εοη-

νεηΐί: ρΓβεΰϊοϊί ΓαίαΓβ: οπιηίΐιαδ ίηιρεΓβί: οπιηΛαδ άοπιϊ.

η3ίαΓ: οπιηϊΐίυδ ίΓϋϊίατ : οαπι βη^εΐϊβ εί ϋεο εο11οΐ}ϋϊϊιΐΓ :

εαείεπδ τείιαδ εΓε3ίΪ8 τηαηάαΐ, ηιαβε ναΐί: <1αβπιοηίΐ3ΐΐ5 ϊπι-

ρεΓ3ί: ΓεΓαπι η3ίϋΓ3ΐη ίη^δ^βί: Ι^εί εβ'βηίϊβπι Λϋ<3ίοΓβ ϊπ-

νείΙϊ§3ί: (Ιοπίϋδ εί ίεπιρίϋΐη ϋεϊ βί;. εί ηαεο οιηηϊα ρεΓ νΪΓ-

ίαίεβ εί ρίείίίεπι 3(ϋρίΓαίϋΓ. δεά ηε νϊ(1ε3ΠΐυΓ βΐϊηυϊΐϋδ.

ίηερίβ Ιιοηιίηΐδ Ιβυϋββ ρεΓίεχεΓε, ηεςαε ίοΐβιτι ε]υβ πΗΐϋΓβπι

εχροηεΓε, ςιιοά ηοΐίβ εΓ3ί ρΓοροΓιίαπι, Ιιίο ΟΓβίϊοηειο ΙεΓ-

πιίη3ΐ)ϊηηϋ8 : είίί πΐΗχϊπιε, ιίαιη εϊιΐδ ηβίϋΓβε ρΓΒείΙβηίϊηπι

εχρίϊςβιπϋβ, ίρΓαπι ηαΐιιι-αιη εχροηϊπιΐίδ. ΡΓοίηάβ εχοείίβη-

ν ίΪ3β
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ϋαβ ηβίϋΓβε ηοίίΓαε εοηΓεπ , εί ίΗΓρεπι ηοδ είϊε εοεΙεΛεπ»

ςα3η<ΐ3η] Γεϊεηίεβ, ηε «ΙεάεοΟΓεπίϋδ η&ϊυΓατη, ηε^αε ίαηί'υ

πιυηεπΒυβ ίη<3ΐ^ηί ]αάΐοειτ)υΓ, βυί ρΓΟ 03ΐ1αε3 εί 1>Γενί νο·

Ιυρίβίε 3<1 οιηηειη 3είει·ηίί3ίειτι «ΙυΓβΙιΐΓβπι ΙϋβίτίΕϊβηι ρι-οροϊ.

βηίεβ, ίαηζα ηοβ ροίείτβίε, ίβηίβ ^1οΓΪ3 , ΙαηΙ& ΒεβΙίΙυάϊηβ

ίροΐΐεηΐϋδ, ίπιο ρυΗυβ ρεΓ ηοηεΐΓ35 βί ευιη νΐτίαίε εοη]ϋπ·

οίββ βείϊοηεβ, ρεΓ £ϋ£3Πΐ νίίϊοΓϋΐη , ρεΓ ρι-οροίϊίιιπι εί νο/απ-

ίβίεπι βοηβιτι, ηυβίτι ίη ρπηιϊβ 3(1]ιιν3Γε ϋεαβ Γοΐεί, βί ρεΓ

ρτεεεδ, ηοΒϊΙίίΒίεΓΠ εί (ϋ^ηί^ίειπ ηοίτΓβπι Ιυβ-κπυτ. 5ίά

άβ ηϊδ ΓίΙϊδ. (^υοηίβπι βαίειη ηοππηεηι εχ βηϊπιο οοη<Ϊ3Γβ

βί εοΓροΓε, οοιηηιυηϊδ οΓηηϊαηι ΓεηίεηίΪ3 άοεεί, 3£ε, «Ι

άίΐΐπβϋίε ρΓΟεεάβί θΓ3ίίο, ρπϋδ άβ 3ηϊηΐ3 ίΓ3είεπ)ϋ5, Γεί

ίί3 , αΙ Γα&ίϊΐεβ εί ΓρϊηοΓβδ αάηιοάυπι εί νυΐ^ο 3(1 ίπίείΐϊ^εη-

«Ιαιη άϊίίϊοϋεδ ηιίΒείΙϊοηεδ ρΓαείεπηϊίίαπιιΐδ.

0 Α Ρ. II.

β Ε Α Ν I Μ Α.

Ϊ)ε 3ηΐπΐ3 οΒίηϊυπι £εΓενείεπιπι Γβίϊοηεβ ΐπίβΐ" Γβ (ΚΠεηίίπηί.

ΡεπιοοΓΪίυδ εηϊπι εί Ερϊευπίδ, εί οπιηίδ δίοϊεοπιπι ρΜοΓο-

ρΙιοΓαπι εηοπίδ, εοΓρυβ εΙΓε βηϊπιβπι, (Ηευηί. Εί Κι ϊρΠ, 411

εοΓριαδ εΙΓβ 3ηϊπ>3Γη νόΐαηί, άβ ερδ εΙΓεηίΐβ ϊηίεί Γβ ηοη οοη-

νεηϊυηί. δίοϊεϊεηϊπι, Γρϊπίαπι 3]υηί είϊβ 3ηϊπΐ3Πΐ, εοηεβίβ-

ίβοίαιτι βί ϊβηευηι. Οπίϊβδ Γβη^ιιϊηεπι. Ηίρροη ρΜΙοΓορηω |

3<μΐ3πι. ϋεπιοεπίϋΒ ΐ§ηεπι. Είεηΐιη ςΙο&οΓβδ ϊηάϊνϊιΙυοΓίιπι

οοΓραΓεαΙοΓίιιη ίΐςζαΓ38 εοηεΓβ(;35, ΐςηεπΐ εί α'έτβηΐ) βηϊπιβπι β£·

βεεΓΘ. ΗεΓ3ε1ϊίιΐ5 οηίνεΓΓι ςαίιίεπι βηΐπιβηι, εχηβΙβΓίοηεηι εϊβ

ΙίαιηϊάοΓαιη ; 3ηϊπΐ3ΐίιιηι βυίεπι 3ηϊπΐ3πι, εαιιι 3ΐ> βχίεποπ I

εχηβίβίϊοηβ, ίιιπι &\> ε», ηαβε ίη ίρΐίδ εΛ 3ηίηΐ3ΐί6θ5, ε]αε·

<}επι εαπι ϊΐΐα §εηεπδ οΓίβπι εΙΓβ βυείοΓ εΛ. ΙηίεΓ βοδ εώηι,

ςαϊ Γιηε εοΓροΓβ (ηοη ωνροηαηι.) αηϊιηβπι άίευηί, ϊηβηΐίβ «ΓιΓ-

Γεη£ο εΛ: ςυθ(Ι βΐϋ εβιη Γϋβίΐβηίϊβηι βζ ΐηιπιοΓίΒίειη οοηίΪΓ-

ιηβηί : άϊϊι, βίύ εοΓροπδ ίίί εχρεΓδ, Γυΐ3Π:3ηΙΪ3πι ί3πιεη εί ΐπι·

ιηοΓίβΙεηι ηε§εηί. Τηβίεδ εηϊιιι ρπηεερδ άϊοθηάΐ £αΐί, &ηί·

πΐ3ΐτι Γεπιρβι· ηαονεΓΪ εί ρεΓ Γβ πιονέπ. Ργί1ΐ3§;ϋΓ38 ηαπιεΓϋπι

βίΤεπαίί, ΓεΐρΓοηι πιονεηΐβιη. Ρΐ3ίο ΓϋΙήΗηϊϊβπι, ηαΒβ ΓαΙ> ϊη·

Ιεΐϋβεηΐίβπι εα<ΐ3ί, ρβΓ Γεο[ΐϊβ 3(1 ηακιεΓαπι ηβΓΠίοηίΒβ αρίιιιη

πιο-



ϋΕ ΝΑΤυΚΑ ΗΟΜΙΝΙδ.

ηιονβ3<:υΓ. Απβοίτείεδ εηίεΙεεΙιΪΒπι ριϊιη3(η εοΓροπδ ηβίατβΐϊδ,

ίηβπιαιεηΐϊδ ρΓβεάίίί , ροίεββϋε νϊνεηΐϊδ. ΒϊηβΓρηϋδ , (Όϊοαε-

ανώιιχ) 1ΐ3Γηιοηίαιη ηιΐκΙαοΓ εΐεπιεπίοπιπι ( ίά «β, ηήβιιναηι

εί ωηαηϊιιηι είετηιιήοηιιη). Νοη εηϊηι ε3ΐη , ςϋ3β ε νοοϊ&πδ

βχϊϋϊί: , ΐβά οβίίιίοηαπι ε£ Γπ^ϊϋοπιιη, πυπιϊαΌπιιτι ε£ βιτοηιπι,

φΐ3β ϊη οοΐ'ροΓβ Γιαπί, ίεπιρεΓΒΐίοηεπι , ηβητιοπίβε ραΓίϊείρεπι,

εί εοηοεηΐιαπι νυΐ£ <3ίεεΓε. Αϋφΐε άβ ηΐδ ρβΓΓρίειιιιπι εβ, εβε-

ίβΓοβ 3ηίπΐ3πι ΓυπιβαηύΪΗΠΐ (ΗεεΓβ: Απβο£ε1επι εί ϋϊη3Γε1ιυπι

(ϋκαεανώιιηι) α Γαίιίΐαηΐϊ» τειηονεΓε. ΡπιεΕεΓεβ ΓαεπιηΙ:,

φΐϊ ταη3Πΐ εβ'ε εί εβικίεπι οπιηϊαπι βπϊπιβπι ριιΐ3ΓθηΙ:, ςαβε ππ-

ΐ)ϋί3(;ϊπι ϊη γθ8 Γιη§ιιΐ3δ οοηύάΆίητ, ϊη Γεηοβ πκβίδ εοό'3(:, \ιϊ.

Μ3ηίε1ΐ3εϊ ε£ βΐϋ ηοηπιιΐΐϊ. Αΐϋ πΐϋ1ΐ38, Γρεείβαυβ άϊιΤει·εη(:ε3,

αΜίτ&ύ Γαηϋ. Αΐϋ, εϊαιΐ3πι, εί πιιχ1(:38. Νεοείϊε είΐ ϊ^ϊϊηγ,

ϊη ίοϊ ορίηΐοηϊΐηΐδ ΓεΓεΙΙεηάίδ ρβιιΐο Ιοπ^ϊογ ροη3ΐαΓ οταύο.

Αΐηιπ εοιηπιαηίϊεΓ εοηίΓα οπιπεδ, φαί άΊοαηί, αηϊηιβιη εΩβ

«κρυβ, ΠΙ» ίίιβΐοίεηΐ:, φΐ3ε αϊ> Απιπιοηϊο, άοεΙοΓβ ΡΙοίϊηϊ,

εΙ: Νιιπιεηϊο Ργ£η3£θΓ3εο, (3ϊΓριι(3<:3 Γυη£. διιη£ 3ΐι£επι Ιιβεο:

ΟοΓροΓα, ηυβε Γα» η3ίιΐΓ3 πιαΟηίιΐΓ, ρεηίΐιΐδηυβ (ϋίΙϊραηίιαΓ βϋ

ϊηίΐηϊΐε <3ϊνϊάαηΙιΐΓ, ϋ ϊη ϋδηίηϊΐ, ςιιοά Γι£ ϊπιιηιιί3ΐ>ιΊε, Γείϊπ-

ηιΐΒίαΓ, οριαδ πβΐιεηΐ: βΐΐααο Γε οοηπηεηίε εί εοηηεοίβηίε εϋ

νείιαΐ: εοηβπησεηίε ε£ εοηϊ&εηίε , ηαοά 3ηϊπΐ3Πΐ <Ηεϊιηιΐ8. Ι[3-

φΐε, ϋ οοΓραδ εβ 3ηίπΐ3, ςαβίεοαηηιιε Ιβηάεπι, εΐϊβπι ίεηαϊ&

ΓιπίϋΓη, ηυίά γιιγΓιι8 επί, ςποιΐ ϊρΓιιπι εοη£ϊηε3ί:? ΟβεηΓαπι

ββ εηίπι, οπιηε εοΓριΐδ ϊη(ϋ§εΓ8 βΐϊςιαο, 3 φΐο εοηΙΐηεβίιΐΓ;

εί Ίϊα ϊηβηϋβ, άοηεε βά αΐίφΐ'κΐ, ςυοα εοιροΓε Λ'3εεΙ, ρβΓνε-

ηΪ3ΐηα8. δϊπ ΓεΓροηιΙεήηΙ: , φοά δίοίοϊ, εοηΐεηΐ^ηι φαβηάβηι

εβ'ε πιοϋοηεηι ίη εοΓροπβϋδ, φΐ3β ϊηίΓο βπιαΐ εϋ εχΐΓ» ίεΓ3-

ίιΐΓ, εί ε3ΐη ηυϊάειη, ςια38 εχΐΓ3 ΓεΓίιΐΓ, πιβ^ηβικΗπεδ εΐ φΐ3-

1ϊ(ΐ3(:ε3 εβιεεΓε, ςυ3β νβΓΟ ϊπϊγο, 3ΐιηεΙϊοηειη 3[ςυε Γαί>β3η-

ίΪ3ΐη: ηα3εΓεηάοιη άβ ΐΪ8 ββ, οιιπι οηιηίδ πιοΐαδ α]> βΐίςαα νΐ

ρΓθβοΐΓθ3ίιΐΓ, ςοβε νίδ Ιιαεε β£ εΐ ϊη ^υο ε]αδ εΠεηΙΪ3 βί ρο-

£ΐ»? Νβπι, Γι νίδ Ιΐ3εο πιβίεΓΪα ψιαβάοη εβ, ίηβ3ΐ>ίπιιΐ8 ϋδ-

^επι Γ3ΐίοηϊΙ)ΐΐδ: δϊπ ηηίβτϊβ ηοη εβ, Γεά ε πΐ3ίεπα ηαϊά οοη·

ΟΓεΙαπι, (αϋαά 3ΐι(:επι εβ ε ΐΏβΙεΓία εοηοΓεΙιαηι , βΐίιιά ιηβΙεΓί»:

^αοά εηϊπι πΐ3ΐεπ3β εβ ρβΓϋΐοερδ, ε πΐ3(:επ3 οοηοΓείαπι (ϋοί-

ίαΓ:) ψι'ιά Ιβηϋεηι εβ, φαοά πΐ3ί:θΠ3ε εβ ρ3Γΐϊοβρδ? ιιίχυπι

πΐ3ίεπ3 ΒύΆαι ίρβιπι , 3η ΏΧΆϊεηΆΖ εχρεΓ5 ? δΐ ιηαΙεπΒ , ςιιο-

1ΏΟ(3θ
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πιοθο ε ηιβίεπ» εοηοΓείαπι αε ηοιι πιβίεπα εΑ? δϊ ηοη πι»-

ίεπβ, βχρεΓβ β!·£θ ηΐ3(:εη3ε: Γι ηιβίεπβε εχρεΓδ, ηοη θγ^ο

οοΓρυϋ; οπιηε εηϊιη εοΓριιβ ε πΐ3ϋεπ3 οοηοΓβΙαπι εΛ. ζ^αοά-

β (ϋεαηΐ, εοτροΓβ ίπρίίεϊ ΓρβΙϊοηιπι ββηεΓε ροΓΠ^ϊ; ϊη αηιττίΆ-

φΐε, ηαββ ρεΓ [οίπηη οοΓριΐδ ρεΓπιεεί, ρ3Γεπι ΓρίΙϊοπιιη ηα-

ηιεπιηι τερεπη, &ο ϊάβο εεΓίε οοΓρπδ εΐϊε, ΓεΓροηόείηπιπδ,

οηηηε ςιιί^επι εοπραβ ΙΠ3 ηβΗεΓε Γρβίϊοι-υπι §εηεΓ3: ηοη ίβ-

π>εη, αιιϊάςιιίά ίπβ ηβ&εί ΓρβΙϊοηιπι σ6ηεΓ3, είΤε εοΓρυβ.

Εϊεηίηι Ιοειιβ βί ςαβίϊΐβδ, ευπι ν3οεηί οοΓροΓβ ρβΓ Γβίρίβ , βχ

«εεϊάεηΐϊ ίη πΐ3£ηϊηΐ(Ηηε φΐ3ηΙϊ(:3ΐεπι βάίρϊΓειιηϋΐιι·. ΙΕ» βηΊιηαβ

ρεΓ Γε 3(1είϊ, αϊ οπιηϊ 03ΓΘ3Ε ΓρβΙϊο: 31 εχ βεείίίεηίί, εική εο,

ίη ςιιο εΛ, ςαοά ίπρίεχ ηα&εΐ Γρβίϊυπι, είίβιη ίρίβ. Ιπρίεχ Ιια-

1)εΓβ ΓρΒίϊαπι ίηίεΙΙϊ^ϊίυΓ. ϋεϊηάε οπιηε εοΓριΐδ, νεί ρυ_1Γα

β^ϊίβηΐΓ εχίεΓηο, νεί πιοΐο είεΙιΐΓ ίηΙεποΓβ εί Γυο: ίϊ βχίετηο,

ϊηβηϊπιιιηι εΑ: Γι ίηίεποΓε, βηϊπιβίιιπι. δϊ ει·£θ εοΓρυ,δ ηπϊπιϊ

εΑ, 3ο 3£ΐί3ΐιΐΓ βΐϊυηίΐε, ΐηβηίιηβίβ εΑ; βη α Γβ πιονείαι·, 8ηΊ-

Π3ί3. υίΓυπιςιιε βιιίεπι β&ΓυπΙιιηι εΑ, εί 3ηίπ)3ί3πι, εί ίηβηϊ-

ηΐ3(:3πι βηϊηιβΓη <ϋοεΓε. Νοη ει·£ο εοΓραδ βηϊηια εΑ. Ργ36-

ϊβιβα, 3ηϊηΐ3 Γι βϋϋιΐΓ, εο, ςαοά νβοεί εοΓροίε, βΗΙιιγ: βηίιηί

βηϊηι εΓοβ, άϊΓείρΙίηβε Γοηί: 31 ηυΐΐϋπι εοΓριιδ 3ΐϊϋιΐΓ εο ςαοά

νβεεί] οοΓροΓε: ηοη 6Γ§ο οοΓρνιβ Λτύιαα. εΛ. ΧβηοοΓ3ίεβ βα-

ίεπι ΐία εοηείικίείοΐ:: δί ηοη βΙϊΙπίΓ 3ηϊηΐ3, οπιηε βυίτεηι εοΓρυβ

βηΐπίδΐϊδ βΙΛηγ, ηοη είΐ οοΓρυδ βηϊπο. Αίςυβ ηβεε ηιιϊίΐεηι

εοπιηιιιηϊίεΓ 3άνει·Γαδ οηιηεδ, ςαϊ ά'ιοαηΐ, 3ηϊπΐ3ΐη βΠε οογ-

ριιβ, (3ίΓρα):3(:3 Γιηί. Ρί·ορπβ νεΓΟ, οοη(Τ8 εοδ, ςιιϊ ραίβηί,

ίηίηιβιη νεί Γβη^αϊηβπι βπβ, νεί Γρϊπίαπι; ςαοηΐβπι, ΓεσιοΙο

ΓρΪΓΪΐϋ νεί Γβη^ιαίηε, βηϊιηβΐ εχΙϊη^υϊίιΐΓ, ηοη ίΐίαιΐ ι1ϊοεη<1ππι,

ηαοά ηοηηιιΐΐί, ^αί 3Γΐ)ίΐΓ3η1:ϋΓ, Γβ βΐίςπϊίΐ βήεΓΓβ, ΓεΓίρΓεΓε,

οαπι άίοβΓεηϋ: Εγ^ο εαπι <5εΛϋχεΓΪ<: ρβΓβ Γβη^υϊηϊδ, βηϊηΐΗε

ραΓδ άεδϋχεπί:. Ι,ενϊδ εηίπι εΛ βί Γαίΐϋδ ϊίϊβ ΓεΓροηβο. Νβηι

ϊη ηΐ8, ςιΐ3β ρβΓΗοηΙβηαπι ΓαηΙ Ιΐπιίΐϊυπα ϊηϋβΓ Γε, τείΐςαβ ρ3Γ5

€3(1θηι είΐ οιιιη Ιο[3. Νβπι, ε[ ιηαίιαηι, εί ρεΓρβυΙαιη βηυϊε,

Άψι& εΛ; 3ΐ·£6η£ιιπι ϊίϊα'επι εί βυηιιτι εί οπιηίβ, ςαοΓαπι ρβΓ-

ίεβ εΐΓβηίί» ίηϋεΓ Γε ηοη άϊίΓβΓϋηΙ:. 1ΐ3^ιιε εί Γβη^αίδ, ςαϊ τε-

ΙϊηςιιΐϊιΐΓ, ουδηίαιτχυηςϋβ Γιΐ, βηίπι» εΛ; ίΐ^αϊάβπι Γβη^αίχ

3ηϊπΐ3 εΑ. ΙΙΙαά Ίξΐίητ ροΐίυ,δ (βςεηίίαπι εΛ: δί ηοο εΛ 3ηϊπΐ3,

4ϋο ιΙεϋΓαέΐο αηΐιηαΐ ϊηίεΓΪε, Γβηβ εί ρίΙαίΕα 3ηϊηΐ3 εΛ, εϋ 1> ϊΐΐβ

υίΓ3-
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πίΓ3φΐε. Νβπι ηοίαπιυίΓυπιοηηςαε <3εΓεεεπί, νϊνεηάϊ βηειη

αηϊπιαίϊ ββ'εΓεί. (^αοά εί ίη ]εεοΓ8 ναΐεί , έί οεΓεΒίΌ εί 0θΓ(1β

βί βοηΐ3οηο εί Γεηί&αδ εί ίηίεβίηίδ βί βϋΪΒ ρεπηϋΐίίδ. (^ιιο

βηίηι ηοΓαηα ΓαΜβίο ηοη βά ϊηίεπίαιη 3ηίπΐ3ΐ <ϋΐ3ΐ>είαΓ? ΡΓαε-

ίεΓεα ηιαίΐβ οβΓεηί Γβη^αίηε, ςυβε Ιβηεη αηίιτιιη Γαηί; υ±

03ΓΐΠ3§ίηε3 εί πιο11Ϊ3, ,υί Γβρίβε εί Ιοίί^ίηεδ εί οςιηι/β: βί

οπιηίβ, φήΒιΐδ ίεήα ρΓο ίε^πιίηε εβ, ςαβεφίε οΓηββ ίπίε^πη.

ίϋΓ, ϋί οβτβΜ εί εαηοπ εί βαπιπιβπ. δί Ίζιίιιτ Ιιβεο βηίπιβΐ»

Γαηί, ηεο βη^αίηειη Ιιββεηί ίβπιεη, ρ3ίεί, βηίπιβπι ηοη εΙΓβ

Γί»η£ΐπηεπι. ΙΙΙίβ νείΌ, ςαί άίοηπί, βςαβπι είΤε βηίπίΒπι, φΐο-

ηΪ3πι νίίβπι οπιπΐ^αΒ 1»Γβίπ νϊ<1β(:ϋΓ , ηεο Γιεπ ροίεβ, υί Γιηβ

3φΐ3 νίί» άηοβίαι·: πιαίΐ» Γαηί, αηβε 3(1νεΓΓεηΙιΐΓ. Νεηαβ

βηίπι ίϊηε βΐίπιεηίίδ ροίΓΐ5 νϊνεΓβ. (^α3Γε ηοηαπι Γεηίεηίΐί

οπιηεδ, βη^αΐία,υβ ο'ώ'ι βηίπιβ Γαηί. ϋείη<1ε ιτιηΐίβ Γαηί βηϊπιβ.

1Ϊ3, αηβε ηοη ϋίοβηί, πί <3ε ςαο<ΐ3πι βςαϋβΓυπι %βηετβ ίταά'ι.

ίοπι εβ. ΡεΓθϊχ εΗ»ηι Γιηε ροία νίνεΓε ροίεΠ:. νεΓαηι οιιγ

8ςη3 ροίίαδ βηίπι» εβ, ηα2ΐτι 3εΓ? ΑΙ) βςϋ3 εηϊιτι ρεΓςαβπκΙία

βΜΗηβΓβ ίε ροΠΊδ; 3ί β <1αεεηαο Γρίπία ηε 3(1 βΓενίίΙΐππιπι

ςαίθεπι ίεπιρυ.3 , ςαβπίφίΒΠΐ ηεο βέ'Γ 3ηίπΐ3 εβ. Μαΐία εηίπι

Γαηί, φΐαε νϊναηί, ηεηαε ί3πιεη ΓβΓρΪΓίηί, υί ϊηΓεέΙ:» οπιηϊη,

ιιί βρεδ εί νεφαε εί ίοπηίοβε εί ηααε Γβηπυϊηε οβΓεηί εί ρΐε-

Γβεςαε 3ηϊηΐ3ηίε5 πΐ3Πη3ε, εί οπιηΪ3, ηαβε ριαίπιοηεηι ηοη Ιΐ3-

ϋεηΐ. ΝϊΗϊΙ εηίπι, ςηοά ραίπιοπεπι ηοη ηα&εί, ΓρΪΓ3ί 3ε*Γεπι.

<2α3β ΓεοίρΓοε^ίαΓ εηαηοίβίίο: Νίΐιίΐ, ηαο<3 βε'Γεηι ηοη Γρίτβί,

ραίπιοπεπι ηα&εί. 8εά ηαοηΪΒΠΐ Οίεβηίηίδ δίοίοί εί ΟίΓγβρρΐ

ΓεΓαηίαΓ Γ3ΐϊοη65 ηα38(33πι ηοη οοηίεπιηεηα3ε , είΪ3Πΐ Π3Γΐιηι

«ΚίΤΌΙαίίοηεδ ηίϊεΓεηαίε Γαηί, υί 3 Ρΐ3ίοηΐοΪ8 Γαηί εχροίιίβε.

ΟεΑπίπεδ ΓΒίίοοίηβίίοηεπι ηεοίίί ε]ιΐδπιοάί : Νοη Γοίαπι, ίηαυίί,

οοΓροΓε ρβΓεηίυηι βηιΐΐεδ ηβΓοίπΐΐΐΓ, Γεά είίαπι βηϊηιο, βββήϊο-

ηι!)α3, πιοποιΐ8, 1ΐ30ϊίίΒϋ8 : βιηίΐϊΐϋάο ροΓΓΟ, εί <ϋβΊαπΗΐικ1ο

ϊη οοΓροΓε, ηοη ίη ηοη-οοΓροΓε Γρεεί3ηίιΐΓ: εοΓραβ ί^ίίϋΓ 3ηί-

πΐ3 εβ. Ρπηιατη, εχ ρβΠί&ΐίδ ιιηίνεΓΓυπι ^εηιΐδ ηοη οοηοΐα-

«ΙίΙυΓ: άείηίΐε ϊΐΐαά, ηοη ίη ηοη-εοΓροίε, ίβΙΓιιιη εβ. ϋίεί-

πΐϊΐ5 εηίπι ηυηιεΓΟδ βπιίΐεδ εβε, ςηοΓϋπι 1βίεΓ3 ίηίεΓ Γε ρΓο-

ροΓίίοηεπι 1ΐ3ΐ)ε3ηί, υί VI εί ΧΧ11ΙΙ. 1,8ΐεΓ3 εηϊιτι VI Γαηί,

II βί III: ΧΧΙΠΙ νεΓ0, ΙΙΙΙ εί VI. Νβηι II »ά ΙΙΠ, εί III

&ά VI. ρΓοροΓίΐο εβ. Ιη άυρΠα εηϊηι Γϋίίοηε Γαηί ροΓιίβ.

Νβ,ηε/. ' (Β) 1111
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ΠΤΤ εηϊπι, II άαρίίοϊβ, βΐ VI, ΠΙ: εΐ: ίίΐηβη ηπηιεΓΐ, οοΓρο-

ΓΪ3 Πιπί εχρεΓίεβ. ϊΊ£ΠΓ3ε ςυοφίε β^ιιπδ Γαηϊ Γιππίεδ, ςιιαβ

βΐ 3η§ϋ1θ8 βεηιΐδίεδ Π3ΐ>εηΙ, εΙ ΙβϋεΓβ, ηαβε Βεςπβίβδ 8Π^υ1θ5

οοηΐϊηεηί, £οί ρΓοροΓίϊοηε ΓβΓροηάεηΙεδ. Ρίσυ^πι χαίενα,

βΰ&ΐίΐ ϊρΐΐ , εΠε ηοη εοΓριΐδ, οοηβΙεηΙαΓ. ΑεεεάίΙ: Ιίπο, ψιοά,

ηΐ ςιιαηΐϊίαΐϊϊ εβ ρΓορπυπι, Βεςυβίε επε, ει ηοη 3εαυ3ΐε'„ϊΙ:»

φΐ3ΐϊ(:3ΐΪ8 βπιϊΐε ε£ άϊπΊπιϊΙε : ηοη- εοΓριΐδ αυίοηα, ηαβίίίβδ, εΛ

ϊ^ϊίιΐΓ βύΆτα ηοη-εοΓριΐδ ηοη-εοτροπ Ππιϊΐε. ΑάάΊίαεζη&β5:

Ναΐΐιιιη ηοη-εοΓριΐδ οοηΓεηΙίϋ ευπι εοΓροΓε, ί'εά οοΓρϋϊ εαπι

εοΓροΓε: εοηΓεηΙϊί: απίεπι 3ηϊπΐ3 ευπι εοΓροΓε, άυπι 86§τοΐ3(:

εΐ ΓεοαΙιΐΓ: οοΓριζδ ϊίειη εαηι βηίπιβ, ςυοά" θυηι ρυάοΓβ 3ίϋ-

εϊίιΐΓ, πιΙ>εΓο3ί:, άπηι ίϊπιεί:, ρβΐΐε&βί: οοΓρυ.8 Ϊ£Ϊ(:ιιγ βηΊπιι.

Εβ ααίεπι 3ΐΐεΓ3 ΓυηιΙϊο ποη νεΓ3, ηυαε ίη βΠϋηιίίοηε είΐ

ηβεε : Ναΐΐυιη ηοη - εοΓρυδ ευπι εοΓροΓβ εοηΓεηϋί·. (}ϊΐΊά

εηϊπι, ίϊ ϊη Γοίβηι βηϊπίΒΠΐ Ιιοε εοηνεηϊ(:? δϊιτιίΙίίεΓςιιε ώ'είΐηί,

ηί ίϊ απϊδ 113 Γ3ΐϊοεϊηείιΐΓ : Ναΐΐιιπι 3ηϊπΐ3ΐ Ιαρεηοτεπι νωχϊΐ-

ΐ3ΐη οιονεί; εΐΌεοάϊΙιΐδ βπίειη ΓυρεποΓεπι ιηαχϊΐΐβιη πιονβΐ:

ηοη ει·£ο βηϊπιβΐ εβ εΐΌεοάϊΙπδ. Γβΐίΐι εβ εηϊπι εηυηεΐίίϊο

ϊη ββ'αηιΐϊοηε ϋΐβ: Νυΐΐυπι 3ηϊπια1 ΓυρεποΓεπι πΐ3χί1ΐ3ΐη πιο-

νεί: Νβιη εΓοεοάϊΙϋδ εΙ αηϊηιαΐ εβ, εί βιρεποΓεηι πιβχΐΐΐίΐη

πιονεΐ. Ι(3ειη ενεηϊί ίη ίββιη Οίεαηίΐιϊδ εηαηεϊβίίοπεπι:

Νϋΐΐαηι ηοη - εοΓριΐδ εαπι εοΓροΓε εοηΓεηΙϊί. Νβπι εαπι

ηε§3ηίε εηυηεΪ3(:ϊοηε Γυπιϋ:, ςίΐοά ςυαεπίυι·. νεηιπι Γιοϊβ-

ιηπδ νεπιπι εβ'ε: Νυΐΐυπι ηοη-εοΓρυβ εαπι εοΓροΓε εοηΓεη·

ύτβ; ψχοά ίηα'πεϊίαΓ, ηοη εβ εοηεεβ'υπι: εοηΓεηίιΥε 3ηϊπΐ3ΐη

ευπι εοΓροΓε, (Ιυηι 3ε£ΐΌΐ:3ΐ: νεί Γεεβίπι·. ϋιώιυηι εηϊπι εβ,

υίτυπι οοΓραδ ίβηίιιηι Λί, ςαοά άοίεζί, αεεερίτο Γεηβι 3& 3πί·

πι», ςυβε οπιηϊδ <3ο1οπ5 βί εχρει·δ, αη εΙΪ3ηι ϊρΓα εαπι εοτροΓί

<3ο1οΓβ 3βΐοΪ3[αΓ. Αίηυε ζάβο ρπιΐδ ϋίικί ηοΒϊΗοπΒιΐδ ρΐιίΐο·

ΓορΗϊβ πΐ3^Ϊ5 ργοΙιβΙογ. Αίςιιϊ ηοη εχ 3Π)!3Ϊ£ΐιΪ5 ε(: εοηίΓΟ-

νεΓβδ, Γεά εχ οοηεεβϊδ οηιηϊδ ταίϊο εοηο1α(3εη^3 εβ. ΙΙΙυί

είΪ3πι, ε[β ηεεείΓε'ηοη εβ, ίβπιεη νείαϊ ΟΓηβηιίΒε ευηιιι·

Ιαηάα^αβ Γβίίοηίβ ηοβΓβε εαιιΓβ οβεηάϊΙαΓ: ηοη- εοΓροΓ3 ύ-

φΐ3 εαηι εοΓροι-ε εοηΓεηϋΪΓε. Νβηι ςα3ϋ(:3ί:ε8 , ςο3ε νβαπί

εοΓροΓε, ευπι εοφοπ&ιΐδ εοηΓεηΙϊαηΙ, εππι, εΙ ϊη ϊηίιεπίυ,

βί ίη οΓία, εαπι εοΓροΓε εοηιπιιιΙεηίιΐΓ. ΟηΓ^βρρυβ βϊΐ,

ηαοΓίεπα εΠε Γερ3Γ3ΐϊοηεπι βηϊπιαε α εοΓροΓβ: ηαΐίαπι βαίεπι

ηοη
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ηοη - οοΓρηβ 3 οοΓροΓβ ΓερβΓβίυι·: ηεαιιβ εηίπι ηοη - οοΓραβ

οοΓριΐδ 3ίΗη«;ϊί, 3ί 3ηίπΐ3 εί ίβη^ϊί εί Γερ3Γ»ίηΓ 3 εοΓροΓε :

βΓβο εοΓραδ βηπιο. ζ)αθΓαπι 'ύΐαά απίάειη, \ πιοΓίειη επε ίβ·

ραΓαΐΊοηειη 3ηΐπΐ3ε α εοΓροΓε, νεηιπι εβ: βί ηοη-εοΓραβ ηοη

ίβηβεΓε εοΓρηβ, ίβΙΓαπι αυΐ<3επι, β πηινει-Γβ (ϋεβίαι·: Γεά ΐη

3ηίπΐ3 νεΓαηι εΛ. ΜΓαηι αηϊνεΓΓε, ςαΪ3 Ιϊηεβ, εαπ» ίΐί ηοη

εοΓραβ, ίβη&Ιί εοΓραδ, ά\> εοςαε Γερ3Γ3ίΠΓ: βππΙϊίεΓ εί βΐ-

Βειίο. Ιη Βπϊηαα νεηιπι, ααοηίϊΓη βηΐπι» εοΓραδ ηοη ίαη^ΐί.

δΐ εηίηι ίηηεςΐΐ: , ηίπππιιη βα ΐΐΐαά 3ρροβί3 εβ. (^αθ(1 β εβ,

ηοη 3(3 ίοΐυπι 3ρροΠί3 εβ, ΐϊεπ εηϊηι ηεςαΐί, υί ίοίηπι εοι·-

ρια5 3<3 ίοίαΐΏ οοΓριΐδ βρροηβίαι-: εί ΐί3 ηοη επί ίοίαηι αηΐηααΐ

3ηϊπΐ3ίαπ3. ζ)α3Γε β ί3η§ίί, εοΓραδ 3ηΐπΐ3 εβ; Γεά 3ηίηΐ3ΐ

ηοη επί ίοίαπι 3ηΐηΐ3ίιιπι: βπ ίοΐυπι εβ βηϊπιαίηπι, ηεςαε

ί3η§ίί, ηεςπε εοΓριΐδ 3ηϊηΐ3 εβ. Εβ βαίεπι βηΐπιαΐ ίοίαπι

3ηϊπΐ3ίαιη: ηεααε ει·§ο ί3η§ϊί, ηεααε εοΓραδ εβ 3ηΐπΐ3: εί:

εαπι βί ηοη - εοΓραδ , α εοΓροΐ'ε ΓερβΓβίαΓ. (2ϋ3Γε, βηΐπιηίη

ηοη εΟε εοΓρυδ, εχ Ιιίδ, αιιηε αϊχϊπιηδ, ρει-Γρΐεί ροίεβ. Αί

νεΓΟ, ηεααε εΠε ηοη- Γαβββηίϊβπι, άεΐηεερδ εχρ1ϊε3η(1απι εβ.

(^υοηϊβπι εΓ^ο εί ϋίηβΓεηαδ (Όίοαεατώιΐί) ηβπηοηϊίίπι βηΐ-

πΐ3Πί (ϋείΐηίνϊί, εί δίπιππαδ εοηίΓβαίοεηδ δοεΓκίί, 3ηΐπΐ3ηι

1ΐ3ΓπιοηΪ3Πΐ εΠε βπεΓε&ηί; ααοά αηϊηιαπι Ηβπηοηϊββ βπιϊΐεηι

εΠε «ΙϊεεΓεί, εοΓραδ ΙΪΓαε: 1ιοι-αηι άΐβ'οΐαίΐοηεδ 3πεΓεηά3β

Γαηί, ςυ3ε ίη Ρΐαίοηΐδ Ρ1ΐ2οάοηε Γαηί εχροβί3ε. <2α3Γυιη

υη3 αί'ιίαΓ ϋδ, αα3ε ΓαρΓα εοηβηηαί3 εί άεπιοηβΓ3ί3 εΓβηί.

ΕΓ3ί αιιίεπι (1εηιοηβΓ3ίαιη, άίΓεϊρΗηβδ εΩε ΓεεοΓαβίΐοηεδ.

Ηοε ΐβΐίαΓ Γϋηαίο, ιιί εοηίεΐϊο, Γ3ίϊοηεητ. ΐηβϊίαίί βε: δΐ

αϊΓο'φΓιηαε Γαηί ι-εεθΓά3ίΐοηεδ, 3η(:ε ει-3ί ηοβΓ3 8ηίηΐ3, φΐ3Πΐ

ΐη ηαηΐ3η3 Γρεείε §;εηεΓ3ΓείιΐΓ. Αί β ΙΐΒΠΐιοηΐα εβ , ρπαδ ηοη

εΓ3ί, Γε<1 ροβεπαδ, εοΓροΓε ]αιη εοηιροβίο, ςεηίία εβ. Οπι-

ηϊδ εηίπι εοπιροί'ιίϊο ηοη βΐΐίει· πα&εί, ααβιη Γο ΠΙ» ΙΐΒ&εηί,

εχ ααϊ&αδ εοηβ3ί3 εβ. Εβ εηϊπι εοιηροβίϊο, ααΐρρε αιΐ36

1ΐ3Γπιοηί3 βί, αη3εά3Πΐ εοπιπίϋηΐο εοΓυπι, (]α3ε εοπιροηΒη-

ίιαΓ, εβπιηαε ηοη βηίεεεάεΓε ΐΐΐα, εχ ςαΐ'&ιαδ εοηβαί, Γεά

εοηΓεςαί εοηίίηςϊί. ^α3^ε ϊηίεΓ Γε ρη^ηΒηί: Αηϊπιβηι Π3Γ-

ιηοηΪ3ηίΐ εΠε, εί, ϋϊΓοΐρΗηβδ ΓεεθΓ(33ίϊοηε5. νεΓαηι 3αίειη

ϊΐΐαά <3β ΓεεοΓα3ίϊοηϊ1)αδ: ίβΙΓαηι ϊ§ίίαΓ 3ηϊπΐ3ηι εΟε Ιιβπιιο-

η*ΐ3πι. ΡΓ3είει-ε3 αηϊπι», εί ΒανεΓΓαίιΐΓ εοΐ'ροπ, εί ϊηιρεΓΗ-

(Β) 2 ίΟΓΪδ
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ίοπβ Ιοαιπι οΒϋηεΙ, ςιιοό εοΓροΐΊ ΐπιρεΓεί εί <3οππηβΐιΐΓ:

η2Πτιοη!3 νεΓΟ ηεςυβ ρηεεΛ, ηεηυβ ζάνβτ&ϊΐίΓ ; ηοη εΛ

ΐ^ϊΙιΐΓ }ι&γγποπΪ3 311111)3. ϋείηάε ιιπ3 Ιΐ3ΓΠΐοηΪ3, πιη^ΐδ εί πιϊ-

11118 1)3ΓπιοηΪ3 είΐ βΐίβ, ςιαοιΐ ΓεππίίβίιΐΓ ε£ ίηίεη(ΐ3:υι·: ηοη

ςιαίάεπι Γ3ίΐοπθ 1ΐ3ΓπιοηΪ3ε: ίΐεπ εηίπι ηβςαίΐ:, υϊ ταύο πιβ^ζίδ

πιιηυδνε ά'ιο&Ιητ τζύο, Γβά ρΓορίεΓ βρίβίίοηεπι. δί εηίπι αοα-

ί» νοχ εαπι βΓβνί ρεΓπιϊχϋ3 ΓεηιϊΙΙβηΙαΓ , Γ3ΐίοηεπι αυίάεπι

€3Π<3επι ΓεΓνβηΙ ΐη νοεϋπι πΐ3£ηίΐ:α<1ίηϊ1>ιΐ3 , Γεά ναπίίϋΓ ή3Γ-

Ηΐοηϊ» εχ βρίβΐίοηε , ιΐυπι πιβ^ίδ πιϊηιΐδνε ίηίεηάΐίπΓ. Όπα

ροΓΓΟ ηπΐηΐ3 ηοη εΛ πιβ^ϊδ πιίηαβνε βηίπΐΒ, φΐβπι ίϋι; ηοη

εΛ εΓ£θ 3ηίπΐ3 1ΐ3ΐ·πιοηί3. Αά ηβεο, ίη αηΐπιβπι νΪΓίαδ ο&άϊΐ:

εί νίΐίυπι; ϊη η3ΓπιοηΪ3ΐη ηβπηοηΐβ, εί ςπο(1 εί εοηίΓίΐηιιπι

εΛ, ηοη οαά'ιί: ηοη ει·£θ 3ηϊηΐ3 ηβΓηιοηϊβ. ΡΓββίβΓεα &ηίηΐ3,

αυοά ίη ββπι εοηίΓβπ» νΐοϊίΓιηη οάβηί, ΓυΒΛβηίίβ εΛ εί: ίυί>-

]εοΙαπι : π3πηοηΪ3 νεΓΟ ςυβίϊίβδ εί ϊη Γαΐ^οοίο : εΛ βυίβπι

ΛιΒΛΒηίί» ύ'ιαά λ ςιιβίίίβίε : ςαβΓβ εί 3ηϊπΐ3 &\> ηαΓηιοηΐα αΐίικί

εΛ, είΐΐ ρβΓίίοίρεπι επε 3ηίηΐ3πι ηβπηοηίβε, ηοη εΛ α})Γατ-

άυνα, ηοη ίβπιεη ϊάοΪΓεο ηβΓπιοηΐα εΛ: ηοη εηίπι, ηαοηΪ3Πΐ

νΪΓίιιίίδ 3ηίπΐ3 εΛ ρβΓίίοερδ , νΪΓίιΐδ εΛ. Οβίεηιΐδ νείΌ ηίηίΐ

ςυίάείη ρΐΌπυηοίβΙ, Γεά ίεΛβίιΐΓ ίη ΗΒγο άε άεπιοηΩχβίίοηε, Γε

ηίηίΐ <3ε βηίπιβ ββΊπτιβΠε, βίίβπιεη, ςυβε ά'ιο'ιί, (ΙεοίβΓαηί,

βυπι πιβ^ίδ ρΓθ!)3Γε, βηίηιηιη είΤε ίεπιρβΓ3π>εηίϋΠ), ηίροίβ

οιιπι πιοΓίιηι άίβεΓεηίία ίεπιρεΓΒΠιεηίιιπι ΓεηϋβίυΓ: φΐοά εχ

ΗίρροοΓβΙΐδ «Ιΐοίϊκ οοηβππΒΓε ηίίϊίαι·. νεηιπι β ίί3 εΛ, εει-ίε

είίβπι πιΟΓίβΙεπι ε3ΐη ορίη3ίυι·: ηοη ί3πιεη οπιηεηι, Γεά εαττι

ίβηίυιη, ςιαβε Γβίίοηίδ εΛ εχρεΓδ, πβπι «Ιε Γ3ίίοηϊδ ρβΓίϊοϊρε

3(3ι3υΙ)ϊί3ί πίδ φΐίάεηι νεΓΜδ. * νεπιηι, εοΓροπδ Ιεπιρε-

ΓβπιεηΙυπι ηοη ροΠε εΏε βηϊπιβπι , ηίηο ρβίεί. Οπιηε οοΓριΐδ,

εί 3ηίπΐ3ίιιπι , εί ϊηβηίπιππι , εχ φΐβίοοΓ εΐεπιεηΐίδ ίεπιρεΓβ-

ίυπι εΛ. Ηοπιπι εηίπι ίεπιρεΓβίϊο εοΓροΓ3 είΚείί. δί ί§ίίιΐΓ

εοΓροΓΪδ ίεπιρεΓ3Πΐεηίιιπι εΛ βηίηια, ηίηϊΐ επί ίη3ηίπιππι, εί

εοηοΙαάίΙΠΓ γβΙϊο Πο : δί ίεπιρεΓηπιεηϊυηι εοΓροπβ βηϊηΐί εΛ,

οπιηε ροΓΓΟ εοΓριΐ3 ίεπιρεΓηπιεηΙππι ΗβΙιεΙ, οπιηέ εοΓριΐδ

3ηϊπΐ3πι ΙιβΒθΙ:. δί οπιηε οοΓρυδ 3ηίπΐ3πι }αΑ>ε{, ηπΐίππι εΛ

εοΓρυδ ίη3ηίπιιιπι, ηεςυε Ιβρίδ ί^ϊΙυΓ, ηεηιαε Ιί^ηππι, τιεςυε

ίεΓΓίαπι , ηεςπε βΐίαά ηπίρρΊβπι ίηβηίπιιιπι εΛ. δΐ νείΌ ηοη

ιιηϊνβΓΓβ οπιηεπι ΙεπιρεΓ3ίίοπεπι οοΓροπδ <1ίχεπί εΛβ βηϊ-

ΙΠ3Π1,
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ιπαιη, Γεά οεΓίαιη ςπ3η^3ΐη, ςυβεΓεηάηπι, ηυ^Γΐδ ίεηιρβΓαΗο

ίϋ, <}ΐΐ3β βηϊπιαΐ επΊοίβί ε£ αηίπναβ Ιοοο ηαπίθΓείαΓ. (^οβίε-

εαηςυε εηίπι ΙεπιρεΓβπιεηίυιη «Ηχεπί:, Ιβίε βΐ ίη ίηβηίπιϊδ Γβ·

ρεπεαιυβ. Οαπι εηίπι ηονεηι ίεπιρεΓβιηεηίβ ίίηί , υΐ ίρΓε ίη

ΙίΒπδ <3ε ίεπιρεΓαπιεηΙίδ ο&βηά'ύ, οοΐο φΐίάεπι ίπεοπιπιοάΒ,

υηηπι οοπιπιοάυπι , εο, ςποά οοπιπιοιίαπι εΑ, (ΙϊοίΙ ηοππηβπι

εΙΓε ίεπιρεΓίΙαπι, ηοη οηαηεπι £3πιεη, Γεά βαηι, ςιιί πιε<1ίο ίεπι-

ρεΓ3πιεη(:ο βΛ. Κείίςυίδ ίηοοπιηιοιίίδ ϊεπιρεΓβπίθηίίδ οβεΙεΓ»

ϋηίιτιαίΐα ρτο οιι]ϋδςιιε (ρεοίε βΐία ιτιβ^ίχ, αΐία ηαϊηαϊ ε(Γε εοηοΓεΙ*.

ΙηνεηΐαηΙαΓ βαΐεπι εΐίβηι ίη ίηβηίπιίδ ηονεηι ηβεο ίεσιρεΓ3-

ιηεηϋ3, υ(: ίρΓε πίΓΓϋδ ίη δίιηρΙίεϊΒαδ οΛεηάϊί. ΡΓ3εΙεΓε3, ίΐ

3ηίπΐ3 ίεηιρεΓ3ηιβη(:υπι εΛ, ΙεπιρεΓ3ΐηεη1:3 βαίεπι 3εί3ΐί1>ιΐ5,

ίεπιροπ&υδ, νίοίαςιιβ ητη&ηίαι*, είΓκπίιΐΓ ηιοΐβπ βηίαιβηι: ίΐ

ιηηίαίατ Βηΐιηα, ηοη εβηίΐεπι 1ΐ3ΐ)Θπΐϋ8 αηϊαιβηι, Γβά ρι-ο Ιβη-

ρεΓΒΠίβηΙο βΙίςμίΒηάο Ιεοηίδ, βΐϊςαβηθο ονίδ, ηϋφίβηιΐο 3ΐΐβ-

ΓΪηδ οα]αδ(ΐ3πι 3ηίηΐ3ΐΪ8, ςποά 31)Γιιγ<1ιιπι εΛ. ϋείηιΐε ίεπιρε-

Γ3ΐίο ηοη βάνεΓ&ΙιΐΓ εαρίίΐίϊβίίβϋδ οοΓροπδ, ίβά β^ανβί

ε(Ϊ3ΐη. ΙρΓ» εηϊηι εΛ, φίβε πιονεΙ: βΐ ϊηοΐΐ3ΐ: 3ηίπΐ3 3υί:εηι

βάνειΤβΐιΐΓ : ηοη είΐ ει·£ο 3ηϊπΐ3 ίεπιρεΓ3ίίο» ΡΓβεΙεΓεβ, ίΐ

3ηΐηΐ3 ίειηρεΓβηιεηίαπι εΛ, ίειτιρεΓΒπιεηΙαηι 3πίεηι ςα3ΐϊϊ3δ,

<3α3Πί33 γογΓιζ3, ε£ βάνεηίΐ, ε£ Γεοεάίϊ, βο, υΐ Γα^εοΙαπι

ηϊΐιϊΐο π>3£Ϊδ ϊηϊβτβαϊ: ίίεηι 3ηϊιτΐ3 ςυοηυε Γερ3Γ3ΐ)ϊ(:αΓ, βο,

ϊι(: Γα^εεΙαηι ηοη ίηΙεΓεβΙ: Ηοο 3α1επι νεπιπι ηοη εΛ: ηοη

ει·£θ ίεπιρει·3ίηεη(:αηι ααί ψιαΙ'ήΆδ 3ηίηΐ3. Νοη εηίπι Γαηβ

βΐϋεπιπι οοηΐΓβποΓαπι η3ίιΐΓ3ΐίΙεΓ βάεΠβ βηίπιβίί <Ποεηί, α6

03ΐθΓεπι ί§ηί. Ηίο εηίπι ιηυΐβπ ηοη ροΙεΛ : ίεπιρεΓ3ΐ:ίο

ηιαίβΙαΓ: ίπιο ηί ϊρίΐ Ταπί, ααϊ ηιεάεηάί ίοίεηίίΒ ίεπιρεΓ3(:Ίο-

ηεδ ιηαίβηΙ:. Οηιηεδ ίηΓαρεΓ οοΓροπδ φΐαΐί&ίεβ ΓεηΓα ρειχί-

ρΐιιηίιΐΓ: 3ηίπΐ3 νεΓΟ ηοη Γιώ ΓεηΓαπι, Γεά ΓαΙ> ίηίεΙΓικεηΙΪΒΠΐ

οαάϋ; ηοη ει-^ο οοΓροπδ φΐΒΐίίβδ βηΐπιβ εΛ. ΡΓ3β(:θΓε3 Γβη-

£πίηίδ, εΐ ίρΪΓΪίιΐδ, ζά']ατ\οί& εβΓηε, ηεΓνίβ, 03ε(:θΓί3, Ιιοη3 ϊεπι-

ρεΓ3ίίο, Γο1>υΓ βΛ: οβίοήδ, ίπ^οπδ, βοείϊΒΐΐδ εΙ ηαηιοΓΪδ,

Γ3ηίΐ3δ: ηιεπιΒΓΟΓαπι 3α(;βπι βρί» οοπιροβίίο, οαπι οοίοπδ

Γιΐ3νίΐ3ί6, οοΓροπδ ραΐοηπϋαάίηεπι ^ΊζηίΙ. ^α3^ε, Γι Ιιβγπίο-

ηί» Γα3νίΐ3ΐ:Ϊ8 , εΕτο^οπδ, ε(: ραΐοηπίαάΐηίδ, 3ηίπΐ3 βΛ, ηβ-

οείΤεεΛ, ηοπιίηεπι, ςαοβά νίνίϋ, ηεηυε 3Θ{ζΓοΐιιιτι είϊβ, ηε-

φΐβ ίηΓίΓηιοηι . ηε^αε <1ε£οΓηιεπι: οοηΐίη^ίΐ 3ΐι!χ'πι Γι»ερβ, ηοη

(Β) 3 οη3Γη
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ηηαια ίβηΕίιπι , ϋεά οιηηεδ ρβΓΐίβΓ 1ΐ3δ ΕΓεδ Βοηαδ εεηιρβΓ&είο-

ηββ ρεπΓβ, εε ηοπιίηεπι Ιβηιεη νίνβΓβ: βοοϊά'ίε εηίπι, ηί: ίάβιη

ϋτητιΐ εΕ ίικρίβ Ιϊε εΕ ϊηίΪΓπιυίδ εΕ 3ε§Γοειαδ: ηοη ογ§ο ο-οΓρο-

ΓΪ5 1>οη3 ίεπιρεΓΒΐίο 3ηϊπΐ3 ββ". δεά, ΐηφχϊεδ, ηαοπιοάο ει·§ο

ηβΕυεβΙεδ νΪΓΕυΕεδ, νίείβαυε η3(ηΐΓ3ΐΪ3, ηοππηειη ϊηΓεςιιιιηευΓ?

Ιά νεΓο εχ οοΓροπδ ίεηιρεΓβηιεηεο Λε. Ιίε εηίπι ηβΕιίΓαΙίεεΓ

εχ ίβπιρβΓβπιεηϋο βΐιώπ ΓιιηΕ, εΕ ίηΓβΙα^ΓΪ οοεροΓε: ίί-3 ηΙϊϊ

ιιβίιΐΓΒΐίϋεΓ απΐ3Γ3 ε-Πε 3\>αηάαηίβ3, &ά ίΓβαιηεΗαπι ; βΐϋ,

εΪΓηοΓεπι; βΐϋ, 3(1 νεηεΓεηι ρΓορεηΓι Γαηε. νεηιπι αΐίςυϊ

εοείΐβηε, εΕ ΓαρεΓίηε. ϋυώϊοπι βιιΕεηι ηοη εΛ, αϋίη ιετηρβ-

Γβπιεηίαπι οοειτεβηΕ: βΕςυε αΐιαά 6&, φιοά οοειτεΕ, αΐΐαό,

αιιοά εοε'ΓοεΙϋΓ, βΐϊικί ει·§ο ίεηιρεΓβιηεηίαιη, αΐιηά 3τππΐ3.

€υπι εηίπι οοΓριΐδ 3ηϊηΐ3ε ΓιΙΙϊηΠτυπιεπίαιη, Λ'ΐάοηβε είΓβ-

οίυηι Γυεπε, 3(3]υν3ί 3ηίαΐ3Πΐ, ϊρΓιιηκριε Γε εοπιπιοάβ Ηϊ&εί::

ίΐη ηοη ϊάοηεε, ίεπρεεΙιΕ βηίπίΒΠΐ, 30 ευπι Γίΐίϊδ ηε§οϊϋ 1ιαΐ)θ1:

βηππβ, άηπι οατα ϊηερΕΪ3 Γυί,ϊηΛπιπιεηΕ'ι ΙηοΕλεειγ; βο ηϊΐϊ βά-

πιοάαπι ΓιΕ ΓοΒπβ, εεΐβπι ευπι εο ρεΓνεΓίΐΐιΐΓ : ςαοπιοάο πιιι-

Ιϊεαιη ΙΪΓβε ρεΓνεΓΠο ίη ειτοΓεπι ϊηθαείε, ηΊΓι εβπι ρππιππι

Γεεεβ εοιηροΓυεπε. (2υ3ΐηοεΐΓβηι βηϊπιββ 3<3ηίί)εηάα ειΐΓ» εΛ,

ιιΕ εοεριΐδ βοοοπιιηοάβίατη Γώϊ ίηΛπιπιεηεηπι εεάάίΕ, ηιιοά

ρεΓ Γ3ΐΐοηεπι βί Γηοεεδ αΟβαυεεαΓ; ηε ίη ΙΐΒΓΓηοηίβ, ϊε* ηίο,

3ΐΐ3 Ιαχαηδ, ειΐία ϊηίεηάεηδ, ςαο ΐρΓαιη Γώΐ αρίαπι ββϊε*ΐ3Γ., εο-

<ραε ιιΕ εοπιπιοείο ίηΛπιηιεηΕο υΙίίιχΓ, ηΐΟ. εε ίρΓα ευπι εο ρεΓ-

νεεΓβ ΓαεπΕ, ηιιβηάο εΕΐβεη Ιιοε βϋφίΒηάο υΓα νεηίΕ. ΑγϊΛο-

εείεβ, φΐΐ 3ηϊηΐ3Πΐ άϊεΐΕ εηεείεεηίβπι, ηίηίίοπιίηυδ Ιάετη Γεηΰε,

φΐοά ςιιί ςαβίίίβίειη εβπι εΓΓε νοίυηε. δεά εχρϋεεπιιΐδ ρπηβ,

ψΐ3ΐη εη[εΐ6οηΪ3Πΐ νοεεε. διιβΛβηεϊβιη εηΓαηβπτ «Ιϊοΐί: ϊηεε1%ΐ,

ιιη3ΐη, ςυβε αι να&ίεήα. Γαε·]βεΕ3 &ϊ; ςαβε, ρεΓ Γβ φΐΐάβηι,

ηίΗΐΙ εΑ, ροίείΐβίεηι ί3Πΐεη αά τετηνα ΟΓίαιη Ηβ^εβί:: βΙίεΓβηι,

ίΌηη3ΐη εΙ Ιρεοϊεπι, ρβΓ ααβηι πΐ3(:εΠ3 ι"ογπι31ιιγ: ίεΓίΪΒπι,

ςυοά βχ ιιΐπδφΐβ, Γρεεΐε βε πΐ3ΕεΓΪ3, οοηίΙδΕίΐΓ, ηυοά όεπιαπι

3ηίπΐ3ΐΗΐη είϊ. ΕίΙ ί§ϊΕιΐΓ πΐ3Εεπ3 ροϋβίΐαδ, Γρεοϊεδ εηίβίεοηϊ».

Εε Ί&3 ψι'ιάεπι 1)ϊΓ3Π3πι φίοςυε βοαρΊΕιίΓ, ίαιη, αε ΓαεηΕϊβ,

ίαηι, ιχε εχ ΓοίεηΕϊα εοηΕβηιρΙαΙίο, ηοε εΛ, Εΐαηι, οε ηβΙιϊΕιίδ, Εΐιήι,

ιαευΓαβ η»1)ϊΕυδ. Αηίαΐ3Ϊ^ίΕιΐΓ, αε Γαεηείβ είτ, ςαοηΐβπιηοοϊρΓο,

ςυο(1 3ηϊπΐ3 εΛ, εΕ Γαπιηαδ εε νί§ϊ1Ϊ3 εΛ. νί§ϊΙΐ3 3ΐιίεπι οοη-

Γ6Πΐρΐ3Είοηϊ , Γοηιηιΐδ νΐΓιιϊ, ηνιϊ Εβπιεη ]3πι ηοη £απ£3ΓΐΐΓ Γυο

ηιιιηεΓβ,
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ιηαηερβ , ρΓοροΓίίοηβ ΓβΓροη άβΐ. Αίτααβ Ιϊίβηϋ» αΓα Γείεηϋββ

ρποΓ βΛ, ρΓορϋεΓεβ ρπηιβπι εηίείεείιίβπι νοεϊί Γρεείεπι , Γβ-

οιΐΓκΙαηι ιιΓυπι Ηϋςαε ιηυηεπδ ίϊιηείίοηεπι. (^υεΓηβάΊηοάΊιπι

οεηίαβ βχ Γυ^εείο εΛ εί Γρεείε, βίααε ΐά αϋίάεπι , ςαοά" ίη

«ο Γυ1>|ίεί£ιΐΓ νίΓυηιααε βεεερίΐ:, πΐΒίεπβ ε]αδ εΛ, αηββ ϊρΓ»

αποςαβ εοηιπιιιηί ηοηιίηε οειιίαβ ιϋεΛαΓ. δρεείεδ νεΓΟ βί

βηϋεΙεεΜα, ρππΐ3 οεπίί, ϊρΓεπιεϋ νίΓιΐδ, ςαί νίάεηάί νίπι οεα-

1ο ϊιηρ»Γίϊϊ. δεεηηάβ βηίεπι εηίείεεηί» οεηΐϊ εΛ ίΊιηείίο ιηπ-

ηεπβ , αιΐ3 νίάεΐ:. ϋί ΐ^ϊΙιΐΓ ρβιιΐο βηΐβ ηβίϊΐδ εβίαΐαδ , ηεη(Τ3

ρΓβεάΙΐπδ εΛ εηίείεεπίβ, Γεά νίπι 1ΐ8ΐ>εΙ βεείρίεηάί εηΐείεεπίβην

ΐία άβ αηϊιιια ίηίε11ί£εηθιιιη εΛ. ϋΐ εηίιη ίϊΐίε νίθεη<1ϊ ΓεηΓυδ,

«Ιηπι β& ΟΓίΉδ, οευίαπι β1)Γο1νϊ(:: ίϋα Με, άΊιπι εοΓροπ αηίιη»

ϊη^βηΐία εΛ, βηίπιβΐ ρεΓϋεϊϋ, υΐ ηεφιε £ηβ εοΓροΓβ, ηηφΐ3Πΐ

βί 2η!ηιι, ηεςυε εοΓραδ ίΐηε βηίπιβ: εοΓριΐδ εηίπι ηοη βΑ,

ΓβάεοΓροπδ: ίάεοφίε ίη εοΓροΓε εΛ, εί αηΐάενα εοΓροΓβ ίύι :

ρβΓ Γβ νεΓΟ, Γυαφίβ νί, ηηΐΐβ εΛ. 5εά ρππιιιπι αϋίάεπι , ρ»-

ίϊΒϊΙεπι βρίπιβε ρβΓϋεηι βηίπιαπι νοοΆί , άίδείικίεηδ βΐ) βα , αηββ

τβΐϊοηίδ εΑ ρΒΓΙίεερδ, Αίο,ιιί οιηηϊκ ϋιηιιΐ Ηοηιΐηίδ αηϊπια Γα-

ιηεηάα εΓβί, ηεςιαε εχ ηη» ε]ιΐδ ρβΓίε, εβςαε ϊη£ΓπιίίΠπΐ3 , άβ

«ηΐνεΓίο ρΓοηαηείίηεΙνίίη. ϋεϊικίβ εοΓραδ, 3Ϊί, ροίεΑβίεπ»

ΙΐίΒεΓε, αϋνΐνβΐ, είίαπι, βηίεςυΗΠΐ ^εηεΓβΙαΓ βηίπιβ. Αί£

εηίπι, εοΓριΐδ ροίεβαίε νΛβηι ϊη ΓείρΓο ηα&εΓε. ΟροΓίεΙ 8ΐι-

ίεπι εοΓραδ, ψιοά ροΙεΑβίε νΛβπι ηβ&εΐ:, ρποβ οεΐα είίε εοΓ-

ριΐδ. Νοη ρο(:είϊ δαΙεπι αεία βίΤε εΟΓριιβ , βηίεφίβπι ίοπηβπι ,

3εείρΐ3ΐ:. ΕΑ εηίπι εοΓριΐδ ηιαίεΓκι, οηιηίδ ςυβΙίΐΒίίδ εχρεΓδ.

ΪΊεπ εγ^ο ηεαηίΐ, ιιΐ: , ααο<1 βεΐη ηοη εΑ, βΐίααίά εχ & εΓβ-

3ηάί· νίπι ηβ&εβϋ. ^αοθβ ε(:ί3πι εοΓραδ ροίεβαίε εή , ςαο-

Γηοάο, φΐοθ ροίβΑδΙβ εοΓρυδ εΛ, ροίεΑβίε νίίβπι Η»1)εΓβ ίη

ΓείρΓο ροΙεΛ? ρΓββΓεΓίίπι, επαι ίη εβείεπβ £επ ροίΐΐε , πϊ, ςπ»

Ιιαε-βαί: βΐίηηία, εο ηοη υΙβΙιΐΓ, υΐ, ίη από νϊΓαδ Γιί, ηοη

ίαη£3ΐ:ιΐΓ πιιιηεΓε οεαΙοΓυπι: ίη Βηίηια Ίά Λεπ ηεςαεβΐ: ηοη

εηίπι ίη άΌητιίεηΙβ ηιιΐΐιιπι βηίηίδε πιαηυδ εΛ. Νίΐπ», εί ύ'ί-

ίνΐΓ, εί αν£ε(Όιϊ, εί ρη3η(:3ΐΪ3 πΙίίϋΓ, εί ΓεΓρίταέ, ςυοά ίη

ρΓΪτπίδ νίΐ3θ 3ΐ^ιιπιεη1πηι εΛ. ^α^^β εχ ηίδ ηιαηίΓεΛιιηι εΛ,

ηαΐΐί βέεΟε ροίΓε, αϊ νίνβί: ροΙεΛβΙε, Γβά οπιηίηο ηεΐνι νίνεί;.

^ιIοά εηίπι ροΙίβϊπίΒΓη 3ηίπΐ3Πΐ ίοΓπίδί, ηίΐιϋ αΐϊαά, ρΓ3εΙ:εΓ

νίίαπι εΛ: βηίηΐίε βηΐπι εο§π3ΐ:3 νίί» εΛ: εοΓροπ νβΓΟ ηοη

(Β) 4 &1ίΙ:6Γ
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ίΙίίβΓ αάεβ, ςιΐίηι' ςαοά ε]υ8 αποςΐ3πιιηο<3ο εβ ρίΓΐϊοερβ,

Οα&τε, ςαϊ «Ηοίί, Γβηϊϋβίβπι νϊίβε ρΓοροΓίίοηβ ΓεΓροηθεΓε,

ηοη ηήΒΜ νιίΒπι , Γε<1 εοΓροπβ ϊηίεΙΠβϊί:, εί ϊί3 (Μλχ ε]υ5

εβ ΟΓΕίίο. Νβγπ ίη εοΓροΓεβπι ΓυΙ>β3ηΙΪ3ηι νϊεϊΙΓιπι 03<1αηΙ

εοηίτβπβ, ϊη εβιη, ςαββ Γρεοϊεδ εβ, ηοη εβιίαηΐ:. δϊ εηϊπι

«ϋπεΓεηίϊβ, ςιιβε Γρεεϊεπι βίΗοϊί: , ηιαΙεΙϋΓ, είϊβπι μϊομΙ πια-

ίαΒβαι-. Ιίβηαε ηοη ίη Γα&ββηΙϊβπι, ςα3β Γρεεϊεδ εΛ, εοη(Τ3-

Π3 οαάχιηί; Γεά εβπι, ςυβε Γϋ^εεΙαπι εβ, Ίά εβ, οοΓροΓβ3Π3.

Νϋΐΐο ϊ^ΐίαΓ αιοάο 3ηϊπΐ3 εοΓροπβ εηΙε1εοηΪ3 εΙΓε ροίββ, Γειΐ

Γυ&ββηίίβ εβ, οπιηίΒηδ ρ»Γ(:ΐοτΐ5 3ΐ>Γο1αΐ3, νβοβηδ εοΓροτε.

Νβηι νίεϊίϊϊηι ίη εβηι είάΊιηΙ: εοη!χ3Π3, νΪΓίιΐδ ε£ νϊίίηπι, α

ααο Γρεεϊεδ Ιοη^ϊίϋηιε 3£>εΓ3<:. ϋεϊηάε αίΐ, βηϊπιβπι, αοαε β(

εηίεΙεεηϊβ, είΓε ίηιπιο1)ϊ1εηι ρεΓ Γε : ιηονεπ ϊΗΐηεπ, θχ βεεϊ-

άβηύ: ηεςιιε εΠε 3ΒΓιΐΓαΊιπι , εαπι πιογιιπι βδβΓΓβ ηοί>!5, βίϋ

ίρΓα οπιηίδ ηιοΐίοηϊδ Ιΐί εχρεΓδ. Είεηϊπι ρΐίΐεηηίιιάο πιονεϊ

ηοδ, φίβε ί3πιεη ϊρ& ηυΐΐο πιοία 3βίΐ3ίϋΓ. νεπαπι, \ι£ ϊί»

£ΐ', ηοη οιονεί ραΐεηπίικίο τεηα ϊηιιηοβϊΐεπι , Γεά, φΐ3ε ε»

Π3ίϋΓ3 εβ, υί πιονεβίαΓ. Ιίβα,υε β εοΓραδ ςαοααε ρεΓ Γε

πιοίαιη ΙιβϋβΓεί:, ηϊηϊΐ είΓεί 8ί·βΐΓάΊιηι , πιονεπ ϊρΓαπι βΐ) εο,

φΐοά Γιί ίηιηιοΒΐΙε: ηαηε βεπ πεφίϊί, ιιί ϊπιπιο^ίΐε ζ\> ΐωπιο-

ΜΗ ηιονεαίιΐΓ: ιιηά*ε ϊ§ϊίυΓ ηαοίυβ ρΓοπεϊΓεΙίαι·,; ηίίϊ 3ί· 3ηϊπΐ3?

Νοη εηϊπι ρεΓ Γε εοΓρυβ ιηονείιΐΓ. Ιίβςαε <1απι ρπηιαπι γπο-

ίϊοηϊβ ΟΓΐηπι νιιΐί οβεηιΙεΓβ, ηοη ρππιαπι, Γεά Γεεπηάυπι

οβεηάϊί. δί εηϊπι πιονεΓεί ε3ΐη τεπι, ςυ»β ηοη αιονθίατ,

ρππιιιπι ιηοΐιιπι ΓβεεΓεί: βη βΐίο φΐοάαπι πιοάο ηιονεί: ϊ<3,

φΐοά" 3 ΓεϊρΓο ηιονείνΐΓ, Γεεαηάϊ πιοΐνΐδ ΟΓίαηα εχροηϊί. \]ηάβ

ϊβϊίιΐΓ ρππιιΐδ οΓίυδ ιηοΐΐοηϊδ εοΓροπ ? Νβπι <3ϊεεΓε , λ ΓεϊρΓο

πιονεΓΐ ε1εηΐ6ηΐ3, ψιοά 3ΐϊ», ηβίικα Γιηί Ιενϊβ, &\'ια. βΓ3νϊί,

ίβΙΓαπι εβ. δϊ εηϊπι 1ενϊ(:3δ εί £Γ»νΐΙ:38 ητοΐαδ εβ, ηαηςαδπι

1ενΪ3 εί: §Γ3νΪ3 εοηΓιβεηΙ : εοηΠβηηΙ βυΐεπι , ειιηι Γααιη 1ο~

οχιχη οεευρ3νεπη(:: ηοη εΓ^ο ΙενίίΒδ εί βΓΒνϊίίδ ε3ΐιΓ&ε ρτίπαϊ

Γποίνΐδ ΓιιηΙ, Γεά ςαΒίββΓεδ ΓαηΙ εΐεηιεηίοηιηι. δεά ίϊΐηεη,

ιι(: είϊβπι ηοε θεΐιιι·, ςυοΓηοάο Γβϋοεϊηβπ, ορϊηβπ, ]α<1ϊο»Γε,

βΓβνίίδΙΐδ εί ΙενϊΙβΙϊδ ορεΓ3 εΠε ροΠαηί? δϊ ηοη Γαηί §Γ3νϊ-

ί3ίϊδ εί ΙενίίΒΙϊδ ορεΓ3, ηεςυε εΙειηεηίΟΓϋηι Γαηϊ : β ηοη εΐε-

ιηεηίοηαπι , ηεφίε εεΓίε εοΓροΓηπι. ΡΓ3είεΓε3 β εχ αεεκίεηΐί

ιηονβΙυΓ 3ηϊπΐ3, εοΓραβ ρβΓ Γε, βήΐάεΙΟΓ, υί, είίβηιβ ο&ϋ: ,

3ΠΪΠ13,
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^ηίπια, ρβΓ Γε εοΓραβ ιηονεδίπΓ. <2αο<1 ίι είί, είίπηι βηϊ-

πΐ3ΐ εήί ϋηε 3ηϊηΐ3 : Ιιβεο 3αϋεπι 3ΐ>ΓυΓ(ΐ3 ΓυηΙ : 8Ϊ)Γϋπ]ιιπ] εΓ·

§ο εί ΐ<1, ηαοά ϊηϊπο <3ϊοεΕ>3<:ϋΓ. νεΓαπι ηε ϊΐίικί αϋϊάεπι νε·

ταπί εΛ, ([ΐιοά άΊάΐιιτ: (\\ιΊάφι'ιά τιζίατΆ πιονείιΐΓ, είϊβιη

ρεΓ νϊιη πιονεπ ; εί παϊάηυϊίΐ ρεΓ νϊπι ΓηονείιΐΓ, εϋαιη πιο

νεπ ηβΙαΓβ. . Μαηάυδ εηϊπι, οαπι η3ΐιΐΓ3 ΓηονεβίυΓ, ρεΓ

νϊπι ηοη πιονείϋΓ. Νεςαε Π ςιιίά η3{ΠΓ3 πιονβΙϋΓ, Ίά εΐϊβηι

ηβίατα οοηίίίΐϊΐ; ηβπι εΙ Γηηηάυδ, εί ΓοΙ, εί Ιιαηβ, οαπι ίβ-

εαηάαηι η3ΠΐΓ3ηι πιονεΒηίυΓ, Γεεαηάαηι π3ϋυΓ3ΐη ίϊβΓε ηοη

ροΐϊαηί. Εοάεπι ηιοόο εί ατιηπα, οαπι Γεευηααηι ηβΐιΐΓβιη

ΓεηαρεΓ πιονε3(:ιΐΓ, Γεοιαηα'ππι ηβίιΐΓβηι οοηβίΐεΓε ηοη ροΙεΛ.

Νβπι ίί3ίιΐ5, βηϊπιβε είί ϊηίεπίαδ, ιιε 0ϋ]α8ΐί1)εΙ τεί, οοββ

ΓεπιρεΓ τηονοΆίατ. Αοοε<3ϊί εοάεπι, ααοά ϊ11π<1, παοά" βΐ»

ίηϊίϊο φι&βτβίΐΆίητ , ηοη ίΙϊΠΌΙνϊίιΐΓ, υηάε οοΓρπδ οοηίϊηεβ-

Ιογ, ηαοά ηβίαΓβ Γϋ3 (1ί(ϊοΙα1)ϊ1ε είΐ εί <1ϊΓϊΐρ3ΐ>ί1ίί. Αΐηαβ

ηβεο ααίάειη, ΓεΙεοί3 <3ε Γηυΐίϊβ, ίβίϊδ Γαηί, υί βηϊπιβπι ηε-

ααε εηίείεεηϊβηι εβ'ε, ηεααε ϊηιπιοΜΙεπι, ηεςυε ϊη εοΓροτβ

βϊ§ηϊ οΑβηάβπιιΐδ. Ρνίη3§0Γ3δ νεΓο ρεΓ ηιΐ3η(Ϊ3Πΐ ίΐ^ζπϊίΐ-

εβίϊοηεπι, εί ϋειιπι, εί οπιηΪ3 αΐϊά, οαπι ηιαπιεπδ ΓεπιρεΓ

εοιηρ3Γ3Γ6 Γοΐίίαδ, είϊβηι αηϊπιαιη, ηαπιεπαπι εΐίε ΓεϊρΓιαηι

ηιονεηίεηι, άείϊηϊνϊί, οαειη ΧεηοοΓβίεδ ΓεαηαΙιΐδ είί, ηοη.

οποά1 ηαπιβηΐδ Γιί 3ηίπΐ3, Γεά ϊη ϊϊδ, ψι&β ηιιπιεΓ3ηΐΗΓ εί

Γηο1ίϊρ>1ϊθ3ΐ3 Γαηί, ΓερεΠΒίαΓ, εί οαοηϊβηι 3ηϊπΐ3 είί, ςαββ

Γεδ ϊηνϊοεηι ΓεεεΓηβί, φΐοθ Γοππ33 εαίααε εί ηοί33 ίηιρΓί-

ιτΐ3ί. Ηβεο εηϊπι είί, ηα3ε Γρεαεηι 3 Γρεεΐε (ϋίίίη£Η3ί, εί

εβδ οαηι θίΓίϊπήΠίαοΙίηε ίΌππβπιηι , ίαηι ηηπιεπ Γηαΐϋίίιι^ίηβ

«ΙίδΟΓερβηίεδ είΓΐ€Ϊ3ί, εβηιααε ο1> τεπι ηαπιεπιπι ϊη τείιαδ

εοηίίίΐυίϊ. ϋηάε ηοη οπιηΐηο 3 Γοεΐείβίε εί οοη]υηεΐίοηβ

ηυπιεΓΟΓαπι βΐίεηβ είί. ΟβείεΓηπι ϊπιπιθΓί3ΐεπι ε3Πΐ είΓε, εϋ

ρεΓ Γε Γηονεπ, Γυο ^υο^αε ]α<3ϊοϊο εί ίείίίπιοηϊο οοηιρΓο.

ί)3νίί. νεηιηΐβπιεη , ηαπιεπιπι εβπα ηοη εΠε, Ιηηο οΙβΓυΓα

εί βρεΓίππι ε(τ. ΝαηιβΓαΒ εηϊπι ηαβηΙϊίΗβ είί, κηίιη* βιαΐεπι

ηοη είί ςαβηίϊΐββ, Γεθ ΓαΒϋβηΐΪΒ, ηοη εεςο ππηιεπιβ βηϊηια

εΛ: εΐΩ νεί πιβχϊηιε είϊβπι ηαπιεΓαπι ίη ϋβ, ςαβε ϊηΓβΙΙί^βη-

ίϊ» οεΓηαηίαΓ, Γϋ1)Π:3ηίΪ3ηι εΙΤε νοίυηϋ, υΐ (Ιεϊποερβ βίοβ-

ηιαβ. ϋεϊηάε 3ηϊπΐ3 εοη(ϊηα3 είί, ηαπιεπίδ εοη(ίηυιΐ8 ηοη

βΛ: ηοη ©γ^ο 3ηϊπΐ3 ηυπιεΓϋδ. Ναπιεηΐδ ϊϋεπι νεί ρβΓ εΑ,

(Β) 5 νεί
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νβΙΐπιραΓ: αΐίΐρπ» ηεηπε ρ3Γ, ηεςαβ ίπιρβΓ: βΓ£θ ιηίηι· ηοη

βΛ ηυπιεπίδ. (ΡναεΙενεα ηηηιεηΐδ αάάεηάο ετε/εϋ , αί αηίηΐΛ

αάάεηάο ηση εη/εϋ.) Αηϊπΐ3 ϊηΓυρβΓ ρβΓ Γε πιονείαΓ : ηαπιβ·

Γϋδ βυίεπι άεβηϋια, εΛ ΐιηηιοΒϊ1ί8. Αάάβ, φΐοά ηυπ>βΓα5

υηαβ ΐάβηιηαβ ηαίηΤΛ ρεπηβηεηδ, ηιιΐίβηα ψιζίϋαίβνα, αααβ

ίη ηασιεπδ ϋΐ, ιηαίαΓε ροίεΛ: &ηϊπ)3 βυίειη ιιηα εαάε-ηφιβ

ρεΓπίΒηεηδ είΓεηΙΪ3, ιηυΐβΐ φΐβΐίΐβίεδ ; άαπι εχ ϊηΓοίίϊί ι'π

ίείεηηβιη , βχ νϊΐίο ϊη νϊηυΐεηι οοπιπιαϋϊΙαΓ : ηοη *γ§ο

βηΐπια ηηπιεΓϋδ. Ιΐβςυε νείεπιπι <1ο§πΐ3ΐ:3 <1β αηϊπιι Ιιιεε

ΓαηΙ. Εαηοπιϊϋδ ευηι Ρΐβϊοηε βπιιιΐ εΐ Απήοίείε οοηΓεη-

ίϊεηϊ, 3ηΐπΐ3Πΐ ίαοββηΐϊβηι εΙΓε εοΓροπδ εχρειΐεπι, ςυ»β ΐη

οοΓροΓε εΓεβΙαΓ, άείίηΐυηΙ:. Νβπι, ςαο(1 3ΐί, ΓαίΛαπύανα.

ςοΓροπβ εχρεΓίβπι, 3 ΡΙβίοηε βοοερϊϋ: υί 'ύϊαά «ΙίβΓϋπι,

ςυβε <.τε3ΐιΐΓ ίη οοΓροΓε, εχ Απβοίεΐίβ (ϋΓοϊρΙίηβ: ίΐεφιε

νϊάίί, ςυβπινϊδ βοιιίαδ β£, υΐ εΑ, Γε εβ εοηϊαη&εΓθ, φΐαβ

οοηνεπΪΓε ηιιΐΐο ναοάο ροΠαηί. (2ηϊ<3(}ΐπ(1 εηίπι εοΓροτεαιη

1ΐ3ΐ>εί ΟΓϋαπι, ε£ 31) βϋ^υο Ιεηιροπδ ρηπείρβία ςεηϊίϋπι εΛ,

\ά Γτβςίΐε εΙ 03(3αευπι είΐ. Ηΐβ οοηΓεηΙ^ηεα Γαηί, ηα3β »

ΜογΓε ΓαηΙ ρΓοάϊΙβ. Νβιη ογοιιτι εοπιπι , ^ιΐ3ε ΓεηΓαπι πιο·

νεηί, ύείοποεηδ, ηοη «ΙϊΓεΓϋε «ϊίχίί, ϊη εο εΐϊβηι ϊΙΙοΓϋπι

η3ΐϋΓ3Γη εχίΛεΓε, ςαβε Μίϊοηε ΓβρίεηΙΐβηυε οοηιρΓεΙιεηάϋη-

Ιπγ, εΐΓι βΐϊςιπ Γυηί ςαϊ ηοο ορϊηϊοηε 3ΐΐ£ϋΓεη(:ϋΐ·, Γεά Μ9

ηοη οηιηεδ ηΓίεηΙίαηΙυΓ. ()ιιο<1β ηαίδ εχ εο, ςιιοά ροΛ

εΠΐείπηι οοΓραβ 3ηίπΐ3 ϊπιηΊΪΩ3 εβ, εβηι ροΛ εοΓριΐδ'^εηεΓϊ-

ί3πι εΠε ραίαί, 3 νείΌ βΒεπ-αί:. Νοη εηϊπι ΜογΓε» οΓεβΙαπι

ά'ιοϋ ίση, οαηι ϊη οοΓρυδ Ίπιραζί:* εΑ, ηεηυε ταϋϊο ίεΓί, ιιί

ίΐ3 Γε Γεδ Ιαώΐϊζϊ. 0)ιΐ3Γε, 3ΐιΙ πιοΓίΒίεην 3ηϊπΐ3ηι άΐ&Α, πΙ

Απδοίείεδ εΙ δίοίεϊ, άηί νοΙαβΓυηί: εβηι ϊη οοΓροΓε ίξεηεΓί·

γϊ: βαί:, β άίοΐί Γϋ1)β3η1ί3πι εοΓροπδ εχρεΓίεπι, ηε'^ίοβΙ: εβηι

ΐη οοΓροΓβ 0Γε3ΓΪ, ηε ϊη πιεηίίουδ ηοίΐΓΪδ πιοΓίβϋδ βηϊΐΜί

ηοϋοηεηι. %}ξη&ϊ, &1φιβ ζάεο, ςυβε ρΓΟΓΓιιβ τΜοηβ βί νί-

εϋ3. ΡΓ3εΙεΓεί, ε]ϋδ ΓεηίεηΙΪ3 ηοη(3ϋηι ρΐεηηδ Γηυηάαδ εΛ,

Γεά εΙΪ3ηιηϋπι ίηε1ιθ3ΐιΐδ άο άιηΊάΊα Γα'ι ρϊΓίε ροΓίεοίιΐδ, »ο·

οοΓΠοηβηπηαε ΓεπιρεΓ ΰεβ(1εΓ3ϋ. Νβπι ηαϊηςιο^ϊηϋίΐ πιίΠΊ»

ΓυΙιίΙβηΐίβΓαηι, φ]3ε Γ3ΐϊοηε ρεΓοϊρϊυηίυΓ, υΐ πιΐηϊπΐϋΐη, ςυο·

Η<1ίε Λά βάνα βΐ βεεεΓΓιο: εΙ ηυοά ^ΓβνϊΓΠιτιαηι εβ, οαηι ώ·

ίοΐαίιΐδ επί, ίαιη, ίϋο αηοίοΓε, άϊβοΙνεΙϋΓ, οίαπιΐδ Ιιοπιί·

η'ώηί,
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ηϊΪ5ΐΐ5 , φαΐ εηιηί αά 'ύϊα ίεπιροη, οιαπι πιοΠαϊ αά ν'ύ&πι τβ-

νοεβΙηιηίϋΓ, βηϊηΐΗπαιη ηαηιεπιηι εχρίεηΐΐ&ϋδ. (^υο ςυΐά

3 Γ3ίΐοπε πιβσϊδ βνεΓΓιιπι είΓε ροΓίϊί, <3ϊεεΓε, Γιαπί γπηγκΙιιπι

άηΓεπΓε, οιαηι οπιηί&ιαδ Γϋΐβ ραΓίίΙιαδ εχρίείιΐδ ίιιεπ(:? Οηι-

ηίηο εηίπι ηοο ίηΛβΓ Ιιαίϊοηϊδ ριαεΓοπαηι ΐπ βΓεηβ είϊ, ο)ΐαϊ Λα-

ΓΪηι, ιαΙ: οριαδ ρεΓίεεεπαηΓ , εα, ςιιαε ΐ&τ'πΆταηί , ρεΓΓϋΓ&βηΓ.

Ν3ΐτι ΒίΤεΓεΓε, ρΓονϊα"εηΙ:Ϊ38 ΓαΗοηε 3ηίπι&8 ηιαηε ίξΐ^ζηϊ , ηοη

θΓε3ΐίοηΪ5 : ηοη εηίπι ηοναηι Γιι1)β:»ηίΪ3πι , πεςαε 3ΐΪ3ηα 31)

63, ςιαββ εΛ, ίπιροιΐαπ, Γειΐ εβπι, ςιαβε Ιΐΐ ρεΓ ρΓονΐάεηϋί.

3Πΐ, ΓηυΙίίρΙίςΒΠ, ϊ^ηοΓβηΙϊιαπι είΐ (ίίίΓεΓεηΙτίίΐτη ςΓεβΙΐοηίδ ε£

ρΓονίάεηϋβε. ΡΓονΙάεηίίβε εηϊπα οριαδ εβ, ρεΓ ιαηϊυβ ογ-

ίιαπα εχ βΙϋεΐΌ οοηίοΓνβΓε ίαοΛαη4Ϊ3πι εβίΐϋοοπαηα 3ηίιυα1ίιαπι :

άπο εοΓϋπι, ςα3ε εχ ρυίΓεάϊηε ηοη ηβΓαιηΓίαΓ. Νβπι ηο-

ταπι ρΓορ3£3Γ.ϊοηεηι βΐϊβ γογΓοβ ρηίτείίΐοΓΪο εοηΓεινηΙ:. Οε-

βίΐοηΐβ νεΓΟ ρΓ3εΠ:3ηΙίΩΐπιιιπι οίϊΐοϊιιπι εΛ, εχ ηίΐιίΐο αϋηπϋ

εΓΠεεΓε. 8ί εΓβο βηϊηιβε εχ ογειι ίίιιηΙ: πιυΓίαο, ΓβΙϊοηε ρπο-

νί<1εη(:Ϊ3ε ήαηί, βΙ οδάιαοβε Γιαπί, ιαί εαείεΓη, ςα3ε εχ ρΓορ».

£3ΐίοηε §εηεΓΪ8 οπιαηΙϋΓ: Ιϊη ΓιυηΙ εχ ηίΐιϋο, εΓεβίίο ηβεο

βΛ; ηεριαε νβηιπι εΛ, ςιιο<3 αΊοΐΙ ΜονΓεδ: ΟεΙΓβνϊί: ϋειαδ

2& οηπηίΐϊυδ ορεπ&ιαδ Γιιίδ : Γειΐ ηοπαπι ιαίπαπιςϋε 3ΐ>Γιιπ1ιαιη

©Λ: ηοη εΓ£θ ηιαηε 3ηϊπΐ38 ίΐιιηί. Νηηι ά11ια<3: ΡβπεΓ πιειαβ ,

ορεΓ3(:αΓ, ηοη <3β οΓε3ΐίοηε, Γε(1 «1ε ρΓονϊθεηΗβ άΊοΓίαπα εΠε,

ε[Ϊ3πι ίρβ Ειαηοιτπο νία'εΕίαΓ. Αρο1ϊπ3ΓΪιαδ νετο ραΐβϋ, βηϊ-

1Π08 31) 3ΠΪΠ158 βΐ§ηΐ , ΐαΓ 3 0ΟΓρθΠΐ>115 0ΟΓρθΓ3. ΡΓΟβΓεάϊ

επΐπι, ιαΐ ρΓορ8§3ΐίοηειη εοΓροπαπα, ίί» 3ηϊπΐ3πα ρεΓ ρΓορ3-

£3ίΐοηεπα ρπππ Ιιοιηϊηϊδ ίη οοιηεδ, ςιαΐ εχ ϊΐΐο £εηεΓ3ηΙπι·.

Νεςιαε εηίπι Γεροβΐ38 εΠε εί οοηάίΐδδ 3ηίηα38, ηεςιαε ηυηο

βϊ^ηϊ. Εοδ εηίπι, φαΐ ηοο ά'ιοζηί, ϋειαπα ηιοεοηΐβ ορεΓ3ΐη

ηανβηΓεηα ΓβοεΓε, ρΓορΙεΓεβ, ηποά εχ ηΐβ ρυεπ ηβΓεΒηΙαΓ. ι

Μεη(Ϊ3εϋ είΐβιη οοηνΐηεί 'ύΐνά : ΟεΚαν'ιΙ ϋειίδ ιώ οτηη'ώυζ

ορεΓΪ1)08 Γαίδ, ςιΐ3ε οοερίί ίβοεΓε, ίΐψιΐάειη ηυηο είίαιη £β-

είί αηϊπΐ38. νβπιπι, ίϊοιηηϊα, ςπηε ρεΓ ρΓορ3§3ίϊοηεηι εχ

οτία πιιαίιιο ^ϊ^ηβηΙϋΓ, οΛεηΓ3 Γιαπί είΓε πιοΓί3ΐΪ3: ρΓορίεΓεα

εηϊηι ςεηεΓβηΙ εί §επβ»ηίαΓ, ϋϊ εβάϋεοΓυπι §εηπ8 ρεΓπιβ-

ηεβί: ηεοεΠε είτ, είίβπι ΐ&ατη, βπΐ ιηοΓ6β1εηι ά'ιαοτβ εΠβ

αηϊχηανα, οιαπι ββί εχ οΓΓα πιαίϋο, αιαΐ ηοη ρεΓ ρΓθρ3^3ΐίο-

ηεηι ϊίΗυϊΠίοάΊ' οΓία §ϊ§ηί αηίπΐίδ. Νβπι άε ϋδ, ςαί εχ

αάιιΐίε-



28 Ν Ε Μ Ε δ I I

βάΊιΙίεπο η3ΓουηίπΓ, ρΓονίάεηίίβε Γβίίοηί, ςαβε ΐποοξηϊΐ»

ηοΒίβ εΑ, Γε1ίη<ιιΐ8Πΐϋ8. νεπιηίβπιεη , ίΐ βΐίηυίά <1θ ρΓονϊ-

βεηίίβ εοημείεηάαηι είΐ, ρίβηε εο§ηοΓείί ίά, ααοά §ί£ηϊίϋΓ,

2ΐιΙ νΐΐαε Ιιοπιίηιαπι , 3ΐιί ΓιΜ ίρΓαπ» υϋΐΐβ £υίαπιπϊ, ϊιίεοςιιβ

ηηίπΐίηίΐ ΓαΜΓε εοΓρυδ ρεπηίίΐίί. Ου]υδ βΐιαικίβ πΐ3§ηιιπι βγ·

^απιεπίαπι Ιίεεί αΓπρεΓε δοΐοπιοηεπι, φΐί εχ ΙΤήβε υχοτε

εί Όχν'ιάε ηβίιΐδ είΚ Ναηο, Μβηίεΐιβεοηιπι ορϊηΐο ςυζ/ίδ

ϋί, ίηΓρίείβπΐϋδ. Αρηί εηϊπι, βηίπιβπι ϊπιπιοΓϋβΙειη βί οογ-

ροπδ εχρεΓίεπι ε(Τε: Γβ(1 υηδπι Γοΐ3ΐη οπιηΊαηι, παίβ υΗ-

φΐβ ίαηί, 3ΐιϊηΐ3ΐιι πιίηαί3ίίπι εοηοετρίαπι εί «ϋίΐπΐιαίίπι ίη

ίίη$ζπΐ3 εοΓροΓβ, ίβπι ίηβπίπιβ, ςιιβπι 3ηίπΐ3ί3, εί ε]ϋ5 ΐτ»

βΐϋδ ρΐαβ, ίη βΐϋδ πιίηιΐδ ίηείΓε. Ρΐυδ εηϊπι είΓβ ίη 3ηίηΐ3-

ίϊδ, ίη ίη3ηΐηΐ)8 ηιίηιΐδ, βε ηιιιΐίο ρ1ϋ8 ίη εοείείϊίΐιυδ εοτρο-

ΓΪβΐΐδ, αυβαι ίη βΐϋδ οπιηϊΐιιΐδ, ιιί ρβΓίεδ αηϊνεΓΓϊε 3ηίπΐ3ε Γεπιπι

1ΐη§ιιΐ3Γϋπι Πηί 3ηϊπΐ3θ. Αε, 11 ηαίίίεπι ίηάΊνϊάαε άϊνϊβΐ εαπι

«ΙίεεΓεηί, υί νοοεπι ίη ϋδ, παί εαπι 3ΐιπΒιΐδ βεοϊρϊαηί,πιεάΐοοΓε

πιβίαπι είΓεί. Ναηο ίρΓβπι ΓυΒίΪΗηίίαπι 3ηίπΐ3ε ϊη ρϊΓίεδ 3]ϋηί

«ΗνίαΊ, εί, ηαο<3 οπιηίυπι £Γ3νΐΓίϊπιιιηι είΐ, ϊρΓαπι ρΓορΓίε ίη βίε-

τηεηίίδ είΓε νοίυηί, ειιηι ηπϊβιΐδ εί ίη ΟΓία εοΓροΓηπι <1ϊνϊ(3ιίιΐΓ,

εί πΐΓίΊΐδ ίη εοπιηάεπι <ίίίΓο1υίίοηε εοεβί, ηοη Γεευδ, βίςιιε

β^ιΐΗ, ηιΐ3ε ι!ίνί<1ΐΐιΐΓ, ίίεπιπι εοηίΓβηϊίιΐΓ εί ρεΓπιίΓεεΙαΓ.

Αε ραΓ38 ςαίάεπι 3ηίπΐ38 ίη Ιαοεπι εχεεάείε, εαπι βηΐΐιιχ;

ςαβε νεΓο 3 πΐ3ίεπ3 εοηίβπιίηβίβε ΓαηΙ, &\>Ίτβ ίη εΐεπιεηΐϊ,

εϋ παιΆΐδ βΐ) εΐεπιεηΐίδ ίη ΛΪΓρεδ εί 3ηίιη3ΐΪ3. Ε<: 3<1 ϊιυηο

ηιοίίυιη ΓαΙιίΙβηΐίαπι εϊυδ εοηεί<3εηίεδ εί εοΓροτεβιτι, ρϊΙίΗ·

Ιεπιςαε £3είεηίεδ , ίπιπιΟΓίΒίεηι εΙΓε 3]αηί. νεπιπι εο <3ε1α-

ΙιαηίοΓ, υί Γεειιιη ρυ§η3ηίΪ3 ΙοςυβηίιΐΓ. Νβηι, ουπι <3ΐθ3ηΐ,

εβδ, ομαβ εοηί3Πΐΐη3ϊ3ε Γιιηί, ΓενοεβΓΪ ϊη εΐεπιεηίβ, εί

ηιιιΐϋο ππΓοεπ: πίΓΓιΐδ ε38 ρΐΌ πιβίτηίίυίϋηε ευϊιΐδηαε ρε«2·

ίοπιπι, <1υπι ά\> υηο εοιροΓε ίη αΥιαά ίΓβηκΓεπιηίυι· , ρυπίπ

εεηΓεηί, εί εβπιπι ηαίαηκη, ίυπι εοη]ϋη^ϋη(:, ίυπι Γερ3Γ2ηί.

Ν3Πΐ ςυοά αηιΙΐΓβε ΙαοεηΙε Γοΐβ ΓερβΓβηίαΓ, εοείο ηιι'οϊ1)α5

οοάυείο ]αη^υηΙιΐΓ, ΐά ίη η3ΐιΐΓ3, 4113ε πιεηίε εεΓηίίϋΓ, δ-

βπ ηόη ροίείΐ: ηβηι απιθΓ3ε ΓιιΙ) ΓεηΓαπι εδίαηΐ:, εΙίοΐΕδ

ϋοηΐβάαί ςηίδρίβχη, εβδ Γβρ3Γ3ΓΪ ΓαιΤυδ^ΐιε εοη]ϋη£Ϊ. Ρ\^ο

είυηβπι, εί ηιηΐίβδ είΓε βηΐηιβδ, βΓίΪΓπιβί. υη3Πΐ εηίηι βΠβ

1πι]αδ ηηίνεΓΓι 3αίπΐ3Πΐ, εΙΓε είΪΒΠΐ αΐίαδ τεΓυσι Γιη^υΐβπιπίι
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υί υηίνβΓΓαπι ιιηϊνεΓίΐ 3ηίπια ΐεραταύπι βηϊκιβίιιιη βί, ίίεπιαϋβ

Γερ3Γ3ίϊπι Γεδ Πη^αίβε Γιΐ3 ηιΐ3εηαε βηϊπι» βηί ρΓβεάίίβε.

Ρϊείί εηΐπι, υηΐνεΓΓβε Π3ίυΓ3ε βπϊπιβπι ροΓΓεείβηι εΠε α οεη-

ίΓο οΛίδ ίειτβθ ιΐδ^ιιε 3<1 εχίτεπιβδ οΓ35 εοείΐ : ηοη αϋΐίεπι,

ιιί Ιοοηπι ίΑί ηοίεί ροΓΓεείΐο , Γεά εχίεηβοηΐδ ςαεηάβηι πιο-

άαιη, ηιιεπι πιεηδ εί Γ3ίίο ββ'ε^αβίϋΓ: βίααε Ιιβηο εΠΓβ βηί-

πΐ3Π), ςιΐ36 ϊη ρΓΒεηι τεπαπι υηίνεΓίΐίβϋεηι εοηίοΓηυεβί, πιιιη-

οΐςοε ςοΓριΐδ εοηπΐηεβί βίςαε οοηβΓίη^βί. Ε^εΓε εηΐπι οογ-

ροΓα νϊ 3ϋηθ3 , 3 ςϋ3 οοηΙίηεΒηίαΓ, ίίίςιιε ρΜεββΓε 3ηίπΐ3Πΐ,

ηιΐ3ε Γρεεϊεπι είίϊοίί, ίυρΓ3 οίϊβηίυπι εβ. νίνεΓε εηΐπι

ςαβπιςαβ Γεπι Γαο νΐίβε §εηεΓε, εί ίηίεπίυβ, ίηίεπΓε.

(^αοβά εηΐπι οοΓραβ οοηπηείιΐΓ εί οοηβπη£ΪίιΐΓ, εΠ'ε άίεΐίιπ·;

<3ιιπι αΐποΙνίίιΐΓ, οοοΐαεΓε. Εί νίνεΓε ηιιΐάειη οπιηΐ», ηοη

εΠε ίβπιεη οπιηΪ3 3ηίπ)3ΐΪ3. δεεεΓηιιηΙ εηϊιη ά\> ίηβηΐπιΐδ

βϊτρεδ, ςηο(1 Ιιηε οΓεΓοηηί εί ηπΙτΐίηίυΓ, ϊ<3 εβ, αΐΐπςε εί

ΠδϋαΓβΙϊ Γ3ου1ΐ3ΐε, εχρετίεβ Γαΐΐοηϊδ βηΐπίΒηΙεδ, 3 1ϊ:ΪΓρϊΙ>ιΐ8

είηεΓΟΪδ, ΓεηΓα: Γβϋΐοηΐδ εοηιροΐεδ 30 εχρεΓίΐοϋδ, Γ3ίΐοηε.

Αίφΐε ίί3 ευηι οπιηία αΐοβηί νίνεΓε, ηηίιΐ80ΐι]α5(}αε ηβίιίΓαηι

άΐβΐη^υαηί. Ιίβςυε νίνεΓε ύΐοιιηΐ είΐβπι , ςιΐ3ε ρΓΟΓίΌδ Γυηί

ίη3ηίηΐ3, νΐί3 ςαβίΐίίΓη, φί3ε ίη Ιταοΐίτα εβ, ηϋοηΪ3ΐη εοηίί.

ηεηίιΐΓ &Β πηίνεΓΠ αηϊηια, εο ςυοά Πηί άηηίβχβί, ηεο άϊΐζ-

1>3ηίυΓ. Ηβηε είΓε νοίυηί 8ηΐπΐ3Πΐ, ααβε §α1)εΓη3ΐ υηίνεΓΓβ,

εί βη§αΐ28 3ηΐΓη35, ςυβε ίβπιεη ]3Γπ βηίε3 λ ϋεο £3οϋ3ε βηί,

ίη οοΓροπΒιΐδ ΐηοΐαάβί, οιιπι Γεΐΐΐεεί ϋειίδ ίΐΐί Ιε^εδ αεάεπί,

αηΐουδ ηηηε πιιιη«ΐυιη ΒάπιΐηΐβΓεΙ : αΗ3δ είίβπι Γβίηπι νοεβί

ΡΙβΙο: εί νίπι, ηαβε &ά ηοδ τε^εηίοδ Γβίΐδ Πί, Γαρρεάΐίεί.

δεά 1ΐ3εε είΐβπι ϊη άίΓριαίβίίοηε άε ίβίο άΐεί3 Γυηί. ΟοπίΓηα-

ηΐίεΓ ί§ΐΙαΓ οηιηεδ ΟΓβεεί, ςαί βηΪΓηβηι ΪΓηπιοΓίβΙεΓη β3ϊη-

εηιηΙ:, εβπι (3ε αηο οοΓροΓβ ϊη &1ιαά ίΓ3ηδ£εΓΓί εεηΓαεΓε:

ΐβά ίη ΓοΓπιίδ βηϊπιβΓαηι άίβ"εηίίαηί. Αΐϋ εηΐπι, υηβπι Γρε-

εϊεπι Γ3ΐϊοηε υΐεηΐεπι άϊοαηί, εβΓηςαε εί &ά βίΓρεδ, εί ΙιεΓ-

οβδ, εί 3<1 οεβίβπίΓη 0θΓροΓ3 ίΓβηβΓβ, εί ηοηιπι ρβΓίΐπι οεΓΓο

εί όβήηϋο ίεπιροπιιη 3ΠΐΙ)ίΙυ, ρΒΓίίηι ιιί οδΓϋδ ίυΐεπί, ίά

βεΓΐ εχίβίηΐ3Γυηί. Α1Η, ηοη ιαηΒΠΐ Γρεείεηι 3ηΐηΐ3Γαπι είΓε

ίΓ3άαηί, Γε<1 <3ιΐ3δ, Γ3ίίοηϊδ ρβΓίϊοίρεπι, εί αηβε ηίΐοηϊδ Πί

εχρεΓδ. Νεςαε αεΓαηί, φΐί πιηΐίβδ 3ηίπΐ3ΓυΓη Γρεεϊεδ οοη-

βίίϋβηί, ίοίίάεηα Γςίΐίοεί, α,αοί ΓαηΙ. Γρεοίεδ «ηίηίΒηίϊαηι,

ηΐ3χϊηΊ3·
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ηιβχίΓηβηιιε είΐ ϊηΙεΓ ΡΙβΙοηϊοοβ ίη ηοο ιΐο.ςηιαίβ άΊίΓεηΙϊο.

Οαπι εηϊπι ΡΙβΙο ΓοπρΓεπΙ, £υποΓ38 εί ΪΓβευηά'βδ, εί «ρ»·

ςεβ £ΐηίπΐ35, ίη Ιιιροπιπι εί Ιεοηυηι εοΓροΓα ίΓαηϊίειτϊ, ςυββ

νεΓο ίηΐ6ΐηρεΓ3ίε νϊχϊΠεηΙ, βΟποπιπι εί ίΐηιίΐίαιη οοΓροη

βΠαπιεΓε: βΐϋ ρΓορπε ϊηΐεΐΐεχεπιηΐ Ιεοηεδ, εί Ιαροδ, εί

^βηοδ: 3ΐϋ πιυΐβίϊοηε νεΛοπιπι εηπι υΓαπι εΐϊβ ^άϊοβπιηΙ-,

30 πιοΓβδ ρβΓ βηίπιβίϊα (3εϋ§η3{Γβ. (Ιτοηίϋδ εηίπι ϊη 1'ώη,

φαεπι άβ ίΕεΓβίο οιΐα Γεηρ&ΐ, (ϊΐα εηϊπι πιίβΓβίίοηεπιϋίίπι

υηο οοΓροΓε ϊιι αΙΊαά βρρείΐβΐ,) οπιηεδ βηϊιηβδ ηίϊοηε

ρΓ3εάίΐ38 εΠ'ε ναΐΐ. δϊπιϊΙϊΙεΓ ΤηεοάοΓϋβ ΡΙβϋοηΊευϊ, ϊη

1ϊΙ>γο, ηυϊ ϊηΓοπΜίαι· : Αηϊηιαιη είΓε οπιηεδ Γρεοϊεδ : ϊΐεηψιβ

ΡοΓρηγπιΐδ : ΙαπιΜϊεηαδ νεΓο εοηΐΓ3Π3ΐη Γ3ΐϊοηεπι ΓεςιιϊΙιΐΓ,

εί ρεπη(3ε, ηΐουηηυε ίιιεπί Γρεοϊεδ βηϊιηβΐίυπι, ϊ(α βηϊπιββ

ίρεείεπι εϋε άΐοΐί: ηαοά Ιιβηο ηβ&εΐ νϊπι , Γρεαεί «ηΐαιτυπι

εΠΓβ ίΙϊίΓβΓεηΙεδ. Νβπι Ιϊβπιπι εάϊίϋΐ υηυπι, ϊηίεπρίϊοηε

13ο: Νοη βεη ιηΪ£Γ3ΐϊοηεδ 3ηϊπΐ3ΐ·απι ζϊ> ΙιοΓηϊηϊιιυδ &Α^ε&Ί·

35, ηεφίε α 1)εί1ϋδ ζά ηοιηϊηεδ, Γε<1 αϊ) 3ηϊπΐ3ΐΐ1)ϋ3 αά 3ηϊ-

πιαίϊα, εί &1> ηοηιϊηίβηδ 'ρά ϊιοπιϊηεδ. Ιη ηιιο πιϊηί ηιι'κίεπι

νΐάεΐικ ηοη πιθ(1ο ΡΙαΙοηϊδ ορϊηϊοηεπι, Γεά βΐϊβιη νεπΜεπι

ρΓ38 εβείεπδ εΠ'ε 3<Γεεαίαδ, αϊ ευπι ηιυΐΐϊδ αΐϋδ, Ιιασι

Γαΐϊοηϊΐΐϋδ ΙϊεεΙ οίΙεηιίεΓε. Νιιΐΐυβ εηϊηι πιοΐιΐδ ηύοη'χ

εεΓηίΙαΓ ϊη Βεβϋδ. Νε^ιιε εηϊηι αΓίεδ, ηεςπε <3ϊΓοϊρ1ίπ»β,

ηεςυε οοηίΐΐϊυπι, ηεφίε νΪΓΐηΙεδ, ηεςυε βΐϊϋά φΐϊρρ'ιιπι,

ηηοά 3(1 Γ3ΐϊοηεηι ρεΓίϊηεαί, ίη Πΐϊδ εϋ. Εχ φΐο ρβίεΐ, ποη

βΙΓε ε3δ βηΐπίΒε, υίεηίϊδ Γβίίοηε, ραΓίϊοϊρεδ. Εΐεηϊηι 31).

ίϋΓάαιη είΙ, φΐαε Γ3ΐϊοηε οαΓεαηί, <3ϊοεΓε, ΓαΙϊοηε εΠ'ε ρηε-

άϋα. ΕΐίΙ εηϊπι ϊη πιοάο ηαΐϊδ ρυεπβ Γοΐιΐδ, ΓβΙϊοηε νβου-

ιΐδ, πιοΐυδ ίηείί:, Ιαπιεη αηϊπια, Γβίϊοηϊδ εοπιροίε, ογπβΙοϊ

εοβ (Ιϊαηιιαδ. Ναω η1)ϊ αΰοίενεππί, ΓαΙϊοηϊδ ιιΓυπ> άεάι-

ΓαηΙ. Αϊ οείίία ευιη ηυΐΐα αείαίε ΓαΙίοηεπι ρβΙεΓαοϊαί, Γο·

ρεΓναοαηε3Πΐ ηα&εβΐ αηϊπΐίΠ), ΓβΙϊοηϊδ ρβΓίϊςϊρεηι, ηαο<1 ηιιΐ-

Ιαηι ΐΐΐΐ ΓβΙϊοηϊδ νίδ υΐϊΐίίβίεηι η1ΐ3ΐϋΓ3 £1. Νβηι ηϊΐιϊΐ ΓυρβΓ-

ν303ηεε α ϋεο ίαςίαπι είΓε, »1) οπιηϊΐΐϋδ ιιηο οΓε εοηεείίαπι

εΛ. (^υοιΐ Π είΐ, ΓαρεΓναο3ηεβ 3ηϊπΐ3, ΓίΙϊοηϊδ οοπιροί,

]αηιεη(:ϊδ εί ίεΐ'ϊβ ΐη]εοΙα £1, εηπι ηηηςιιβιη ίη ϋδ Γαηη πιο-

ηαδ ροΩΙΙ ειϊεΓε; ηεςιαε Ιιοο ϊΐΐϊ ηοη νϊΙαρεΓβΙϊοηϊ ίϊΐ εί επ·

ηιϊηϊ, ^αϊ οοΓροπ αηϊηιαιη ίπηβ^ΐΐεπι άεά'ιΐ. Νοη εηϊπι ηοο

3Γΐϊ£«ί

ι
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αΓϋϊβοΐβ ορυδ εβ, Ηϋί οπιηίηο ε]υδ, επί οτάο, εί ηβπποηί».

£.£ οο§ηίϋ3. . (2υοι3β ααίδ ά'ιαίί, επε ααί(1επ> ίη αιιϊιτιαίϊΐΐαβ

πιοίαβ Γ3ίϊοπΪ8 εχ ηβοίίυ, νεπιπι ίία είίΐοΐ» είΓε εοπιπι οογ-

ροΓϋ, υϋ ίη ε» ηοη εζάΆί ατί\ήάο(& 3οΙίο, ίαςαε ηοηιίηαπι

εχβπιρίο οοηήται»τβ η'ιίαϊατ, ηυί1)ΐΐ5, β <3ί§ί(:ϊ πιοάο ηιβηα-

υπι ηηιραίεηΙιιΐΓ, ρΐυιϊπιαδ 3Γίε5 εχειχεΓε ηοη ροΠαηΙ, ουβε-

ίΐίοηεπι ηοη <3ϊΐΤο1νϊί:. Κ6ΐίηο[ΐπΙαΓ εηίπι αάηας ίάεπι &\>ΐατ-

όατη , ϋεαπι ηοη ίη§εηπίβ'ε οοΓροπ 3οοοηιπιο<33ί3ηι ΒηίπΊΗΠ),

Γεά ίαρβΓν303ηε3πι β£ ίηυΐϊίειη εί οίϊοΓβπι, αηαε ρεΓ οπιηεηι

ϊρΓοΓαηι νίΐβπι 3 ί"αη^εη(3ο Γαο τηηηεΓε ίπιρεάίβίιΐΓ. Αοοε-

<ϋΙ είΪ3πι, αυο<Ι εχ άυΌϋδ, ηε<}υε εοηοεΠΊδ Γε&ιΐδ, εοΓαπι

Γ3ΐΐο οοηίΐεϋ. ϋπαε εηίηι ίοίπιυδ, εχ ηαΜία Γ3ΐϊοηβ πιο-

νεη ίΐηϊπΐ3ΐί3? δαίϊαδ βπζο είΐ εχίίΙίπιαΓε, ειιίφΐε ςοΓροπ.

αοεοπιπιο(ΐ3(:3Πΐ ηηίηίΒηι βΟ'ε ίηβίαπι , ηεηυε ΙιβΙιεΓε ηαίίίηιιβίη

3ΐηρ1ϊϋ8 βχ πβΐκίιι 3ηίιτ)3ΐΪ3, ςηαπι η3(:αΓ3ΐεηι ίΐΐβπι βιηρίία-

ίαΐεπι, ςα»ε ίη ορεπίηΐδ εοπιηι 3ρρ3Γεί. (2υ3ε(}υβ εηίπι

Γρεοίεδ οεβίβπιηι ηβίιΐΓβε ΐηίΐίηοία πιονείΠΓ, &ά ααεπι 3&

ϊηίίίο ηΓαηι εί αά αυοά £υη§εηάηπι ηιπηυδ ςεηεΓβ^ εβ, 31-

ΐ]υε &ά β3 εχεςυεικία βρροΩϋε ίΐίοπιπι οοφϋδ βςυΓΒίιιηι εβ.

Νεςαε β3 ίβιηεη οιηηϊ ορε <1εβϊί:α(:3 ΰειίδ ΓεΙία,υίΙ:, Γβά ηηί-

ουίςαε πβϋϋΓβΙεηι, ηοη 3 Γ3ΐΐοηε ρΓοείβΓεεηίεπι, ρπιάεηίίβπι

ίπιπιίβί: αυίοιίδάαπι ε£Ϊ3Πΐ οΒίΙίαί^ίεπι, ί3ηςυ3Πΐ 3Γΐίδ ίπι».

§ίηεπι βί Γ3ίίοηι*8 οπιΒγβπι ίηΓεπιίΙ:. (^υοά άϋΒϋϋδ άε 03ΐιβ8

&\> εο ί^οίυηι εβ, εΙ, ηΐ ίηββηδ πΐ3ΐυπι εΕϋ§εΓεηϋ νεηίεηδ-

φΐε ρΓ3εο3νεΓεηί, εϋ, υΐ οπιηίβ, αυ3β εΓε3ί3 εΠ'εηί, ϊηίεΓ

Γε οοηηεοΙεΓεΙ βίςαο οοημιηβεΓεί : ιιΐ ΓαρΓ3 εβ 3 ηοΜδ εχρο-

βΐιαηχ. νεΓηπι Ϊ113 ηοη Γβίίοηε αά Άζβηάαια 3άάαα, Ιιίηο

ΙϊοεΙ: εχίβϊηιεδ, ηαοά οηιηία, ςα3ε Γϋΐ) εβηΰεπι Ιρεοίεπι ΐα\>-

Ϊεεϋ3 ΓαηΙ 3ηίιη3ΐΪ3, βηιίΙϊΙεΓ εβάεπι £30Ϊ3ηΙ:, ηεο,αε ϊη Ι3ηί&

πιαίίΐΐϋίϋηε ορεΓ3 εοΓϋηι «ΙίΓοΓερεηΙ:, ηίβ αποά υηαιιι ηΐ3§Ϊ3

£3θίΙ, ΒΙίεΓαπι ηιϊηϋδ, Γεά υηο ηβΙϋΓΒε ϊπιρεία ίοΐ3 Γρεοίεβ

πιονε3(:αΓ. Οηιηϊβ εηίπι Ιεραβ, εοάεηι ναοάο άοΐο υΙίΙϋΓ.;

βΐ οηιηίδ Ιιιρυβ, εοάεπι πιοάο οβίΐίάιΐδ; εί οηαηίδ βππ», εο-

^επι πιοάο ίπιίΙβΕϋΓ. ζ)υοι1 ίη ηοιηϊηε ηοη ίΐ3 εβ. δεχ-

εεηίβε εηίπι Γ3(:ίοηε8 ΡυηΙ ίΐϋπιβηΒΓίιπι αοΐίσπαω. Ι,ίΙιεΓαπι »

εβ εηίπι, ίυίααβ]απδ, ηαο<1 ΓβΙίοηειη ΙιβΒεΙ. ΡΓοίηθε ηοη,

υΐ οΰίς[ΐιε Γρεςίεί 1)εβίβΓϋπι, ίί» οπιηίΐΐϋδ ΗοπαίηίΒϋδ ιιηοπι

ΐάειη-
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ίάβιηηυε οριΐδ βίϊτ- Νβηι 'ύΐαβ ΐο\ζ ηβ,Ιιιη πιονεηΙαΓ, ςω«

βιιίβπι παίηταΐία Γυηί, εοάειτι πιο(1ο ΓαηΙ: βρού" οιππεβ: ιί

βοίίοηεδ, ςοβε α Γβίΐοηε πΐ3Π3η<:, 31Ϊ36 Ηρυά 3ΐίθ5 Γιιπί,

πεηαε βριαά" οπιηεΒ εβεάεπι ηεςεπ*3Πθ. δί αΊχεπηΙ, αά Ιιι-

εηά'βιτι ροβηβΐΏ ρεοοβίοπιπι, ςιΐ3ε, ουιη ίη οοΓροπ&ιΐδ Ιαπια·

ηίδ βΙΓβΙ, 3<3πιίβΙ 3η'ιπ)3, ίη εΐυδπιο<1ί οοΓροΓ* άβϊταάΊ, ρβΓ

ϊά, παοά" ροΛεπυδ εΑ, τεπι, ηυβε ηιιβεηίιΐΓ, άεπιοηΛπιηί.

ΟϋΓ εηϊπι ϊη οοΓροΓ3 βηΐπιβίΐυπι , ςιιβε βηΐε Ιιοπιϊπειη ΛιπΙ

ΐαοία, Ηπϊπιβε ΓβΕίοηίδ ρ3Γϋϊοίρε8 ΐη]εοϊ38 Γαη(:? Νοη εηίηι

οειΐε, ηαοι3 ρεοο3πη(: ίη οοΓροπ1)ΐΐδ ηιιηιβηϊδ, εΐϊίΐη 3η1ε-

ςα3ΐτι ίη οοΓροΓε Ιιιιιηβηο ΓερεπΓεηϋυΓ. νίά'είυΓ βαΐεπι ηο-

1ΪΓ3ΓΠ Ιΐ3ηο ορϊηίοηεπι 3ρρΓοΙ>3Γε εΐϊβιη 3(3ιτιίΓ3ΐ>ϊ1ίδ ίΐΐε πιεϋ·

οαβ ΟβΙεηυβ, εί ίη φΐ3<ρε Γρεοΐε βηίπίΒΐϊδ άϊνεΓίβιπ είΓε 3ηϊ-

πΐ3ε Γρεοίεπι βγΒϊΙγβπ. δοΓΪΐίΐί: εηίηι ΙΙαύτα Ίη ρηηεϊρ'ιο ϋ·

1)Γί ρππιί <1ε υΓα ρατύατα , ηοο πιοα*ο : Αίςυε β Ιιοο ίΐ3 εβ,

ιπιι1ί3ε 3ηίηΐ3ΐίαπι ρβΓϋεδ επιηί, βΐϊβε πΐ3]οΓεδ, 3ΐΊ»ε πηηο-

Γεδ, βΐϊβε είίβηι, ηαβε ίη 3ΐΪ3ΐη Γρεοίεπι Γεοβπ ηοη ροΠ'αηί,

ςαίΐπΐδ οπιηίβιΐδ 3ηίπΐ3θ οραβ εβ. Νβηι εοΓρυβ ε]αδ εΐί ϊπ·

βπιπιεηίιιπι, ε3Πΐςαε οΙ> τεπι πιυΐίαπι α Γε «ϋίΐεπιηί ρΗΓϊεδ

ΒηίιηβΙίυηι , οϋ3η(3ο(}ΐπ(ίεπι εΐ βηίπίΒε. Οεϊηάε ίη ρΐΌ^ΓβΠιι

ε]ϋ8(1εηι Η1>π αάά'ιί εί Ιιοο <3ε βπιΪ3 : Α(:<}ΐη ΓβρίεηίίίΉπΐΗί 80-

ουΓβίοΓ, <3ίο3ΐ ηβίΟΓ» ί'ώ'ι, βηίπιαίί 3ηϊπΐ3 πάίοαίο οροΠυϊΙ

π<3ίοαΐ3πι οοΓροΓΪδ ΩπιοΚιγβπι άαή. Ιΐ3 «ϋβΓεΓεηΙίϋΐΐδ Γρεοΐε

οοΓροπ&ιΐδ αΊήεΓεηίεδ ίηεΩε 3ηίπΐ3δ οο^ηονίϋ. Αϋςυε ίίη

φΐΐάεπι άε ηίδ <3ΐδρυί3ΐ:3 Γαηί:. (^υοάβ βηίηιβηι οβεηίϋπιυί

ηεηαε οοΓριΐδ εΠ"ε, ηεηαε Π3πηοηΪ3Πΐ, ηεηαε ΙεηιρεΓίίίο-

ηεηι, ηεςυε 3ΐΪ3πι υΐίαπι ςιΐ3ΐϊΐ3ίεπ) , άυΐπίβηϋαπι ηοη εΑι

οαίη Γα1)β3η1ία ςαβεάδηι βΕ βηίπια, νβοαχίδ οοΓροΓε: η3Πΐ εΙΤε

ςαίάεηι, ϊηίεΓ οηιηεδ οοηβ»!:. δί βϋίεπι ηεςαε οοΓριΐδ β(1,

ηεαοε αΰοϊάεηδ, ρΓοΓεοίο Γαΐίββηίία εΛ οοΓροΓΪδ βχρεΓβ, ηβ·

ηαε άε ϋδ εβ:, ηιιοηιπι, ιαϋ ίΙ» <ϋθ3πι, εβε, ίη βΐίο εβ ροΓι-

ίαπι. Η3εο εηΐπι 3(1νεηίϋηί εΐ Γεεεάαηί, βηε ΓιαΙ>]εοΕί ίη[επ·

ία: ζί 3ηίπΐ3 θαηι ΓεϊαηςϊίϋΓ, ρΓΟΓΓαβ οοΓριΐδ εχίίηβαϊΙιΐΓ.

Εΐ5<3ειη ΓβΙίοη'ώϋδ 1ϊοε1)ϊ(: αύ, ηί εβηι ίηιπιοΓίβΙεπι βΙΓε (1οοβ·

Βΐηιΐδ. δΐ εηίηι ηεηαε εοΓρυβ εβ: , ηηοά Π3ίαΓ3 Γαα άίΰοΐη

εΐ ίηΙεπΓε ρΓθ!)3(:ϋίη εβ; ηεηαε ηυΒίίίβδ, ηε^ιιε ηαβηίϊίβδ,

ηε^ιιε αΐ'ιαά ι^ιιΊοψιζιη ε ηυιηεΓΟ οδάϋεοΓαπι, οΙ)ΓουΓαηι ηοπ

εΛ,
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βΑ, φήη ϊπιπιοιΐβΐϊδ Πι. Μυΐίβε φΐίάεπι Γυηί β]πδ ΐηιηιοΓ.

ίίϋΐβίΐδ εβί-ΗΓίΐπιββ Γ3ΐίοηβ5 βρικί Ρΐβίοηεηι εί αΐίοδ , £βά Γρϊ-

ηοΓββ εί 3<1 οο^ηοΓοεικΙαπι <3ίίϊΐοϊ1β3 , εί νίχ πβ ηοίβε, ηαϊ

ίη ϊΐΐϊδ Γεϊεηίϋδ πΐ3§ηορβΓβ νεΓ&ίϊ Γιαηί. Νο1)Ϊ8 βαίεπι Γαίϊβ

βίΐ 3(1 (ΙβηιοηίΐΓΒίίοηεπι 3ηϊπΐ38 ίιηπιΟΓίβΙίίβίϊδ άοαύπα ά'ινΊ-

ηΒΓϋπι ΙίϋθΓίΠίπι , ψιαβ & Γε βιΐβιη Ηβοεί, ηεε £οπβ ρείΐίββ

ρΐΌ&βίίοηίδ ε§εί, φΐί» <3ίνίηο ίηίΚηείϋ εί ίη03ίυ άϋίζ εΑ.

ΑάνβΓΓαβ εο8, φή Οιπί1:Ϊ3ηοπιπι Ιίίεπδ ηοη αίαηίυι-, Γβίίβ

βΛ, ψιοά, ηοη ηυπιεΓ3Π βηίηιβπα ίη ϋδ, ηιιβε οεείάυηί, άβπιοη-

ΛΓανϊπιαδ. δϊ εηΐπι ηϊηϋ βΑ εοπιπι, ηαββ οεοϊίιιηί, Γβά

ίηΐεπίαπι οπιηεπι είΤυ^ίΙ, ϊπιηιοΐ'ί3ΐίδ ρΓοΓεοΙο εΛ. Ιίαφχβ

ϊιοε, ςαοά β&ηηάβ ιΙεεΙαΓβίυπι ίϊί, οηιΐΐΐεηάαπα βΛ»

0 Α Ρ. III»

.ΐυΝΟτιΟΝΕ οοκροκίδ ετ ανιμαε.

61αβθΓβηθοπι, ςυοπιοάο βηϊπιββ εί εοΓροπδ, ςαοά αηίη&

νβεβί, ήβί ]ιιηείΐο. 0υΙπ3 εηϊηι τεβ είΐ. δϊ βηίεπι ηοη Γο-

Ιαπι εχ 3ηϊηΐ3 εί εοΓροΓε, Γεά είϊβιη ηιεηίε ηοηο εοηίΐβΐυδ

βΛ, ϋί: ηοηηαΙΗ εεηΓαεπιηί, Ιοη^β ηιβ^ίδ τεβ 3πιΙ)ί§ϋ3 εΑ

εί εοηίίονει-Γβ. (81 νενο ΐϋαηι αΓιαά, ρταιίεν Ιιαβο , ββ Ιιο.

ηιο , ηί φιϊάανη άΊχβνηηί , ηιιίΐα ίιοηιιη ?β /οίαϋο.) Οιηηίβ

εηϊηι, ηαββ αά ϋηίαβ ηβίαΓβε εοηΑϊίϋίϊοηεηι εοηνεηϊαηί,

ρΓΟΓΓαδ ίυηοίϊοηε βΐΐφΐβ ίεηεηίιΐΓ. Οηιηίβ βυίεΐη, ςιι»β

ίαηείϊοηβ Ιεηεηίηι-, εοπιηιυΙβηΙαΓ : ηεςαε, ηιιβε ρπιΐδ εΓβηΙ:,

ρεππβηεηί, υί άβ είβηιεηίίδ οΑεη<3είητ. Νβπι ροΑςυβίβ

ϊυηοΐ» Γαηί, ϊη βΐϊβηι ψχ&ηάΆΠΐ ηβίιΐΓβηι βϊπεπιηί. (^ιιοπιο·»

άο εΓ§ο 3ϋί εοΓρυβ, ϊιιηείηπι βηίπιβε, εοΓριιβ ιηβηεί, »αί

3ηίιη3, ευπι ϋί οοΓροηβ εχρεΓδ εί ΓαΙιΑβηΐίβ ρβί Γε, ϊϋη^ίΐαϊ

οοΓροΓΪ εί ρβΓδ βηίηιβίϊδ βίβείίατ ίΐε, ϋί Γϋβηι ε(ΤεηίΪ3ΐη ηοη

εοηίαΓβηι εί ΐηεοΓΓαρίβιη εοηΓεΓνεΙ? ΝεεείΓε βΛ εηϊηι, 3άΙ

ΐΐα ]ϋηεί3ΐη είΓβ βηϊηΐΒπι εί εοΓραβ, υί ίϊπιοί ατηύο εοιηιΐιαΙ:»-

*3 εί εοπ·υρΐ3 ίΐηί, αϊ εΐεπιεπίβ: βαί ήθη ςαί^επι Ιϊε ]αηεί3

εΙΤε, ρΓορΙεΓ ΆύΓατά*, ηιιβε εοηΓεηυϊ ]3Γη (ίίχϊηιαδ , Γεά βΐ-

ίεπιπι αά ΒΐΐεΓαηι εβ'β αρροΓιΐιιπι, αί Ιη εηοΓΟ ΓαΙΙβΙοΓεδ , »α<:
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οαΐοαίιαιη αά 03ΐ<:υ1υπι : νεί ίί» ίεπιρ€Γ3ί3 είΤε , αϊ νίηυιη εΐ

»ςιΐ3 εοπίΓηϊΓοεηίιιι·. νεΓυτη , ηηίίηβπι βά οοΓραδ ηοη ροίΐβ

εΠε βρροίϊίβπι, οβρϊίε, αυοά <1ε 3ηϊπΐ3 είί, ΰβπιοηΛΓβνϊπιυί·

Ν.3Π1 ρΓ3εΙεΓηα3ΐτι , φΐοά ιιπιιπι ά'ιο'ι ηοη ροΠ'ϋηί, ςααβ βρ·

ροπίϊοηε υηϊιΐδ ζά βΐίεπιηι εοαιςπιεηίβίΒ Γαηί, αϊ, νεΛί

4Ϊ3, 1ϊ§ηυηι εί ίειταπι, νεί Βΐϊηυϊά ερδοΙεκι §ειιβπ5: εβ ρ.ι«

ίοΐ3 εοΓροπδ είΤεί βηϊτη&ία, φίβε βηϊπιαΘ ρι-ορϊηαυβ εΆ;

ηιΐ3ε οοη]ΐιηοία ηοη βΛ, Ϊη3ηϊπΐ3. νίηϊ ηοοςαβ εί 30ϋ3β

ίεπιρεΓ3ίιο ιιίηιπιααβ, είνϊηαπι, εί βςηβπ), οοπ-υπιρϊί: ηβ-

απβ εηίηι ριΐΓβ αψιζ είΐ ρεπτιϊχίαπι 'ύΐαά, ηεςαβ νϊηηπι:

<}α3ηφΐ3Πΐ ίβΐϊβ ίεπιρεΓβΙϊο βρροΠίϊοηε Γιί, ΰΠ3πι ίβπιεη Γεη-

Γαδ αερΓεηεηάεΓβ ηοη ροίείΐ, ρίορίεΓ ίεηπϊίβίεπι ρβΓίϊιιπι

εοπιπι, ηαβε ίεπιρεΓ3ί3 Γαηί; ςαοά εχ εο ρεΓίρϊουυπι βίΐ,

αηοά πιγΓιιπι βΐίεπιπι 3ΐ> 3ΐίεΐΌ Γερβίβπ ροίεπ\ Λτβπι Γροη·

§ϊα οίεο ΐιηΒαΐα εί ρβργπΐδ βςιιβπι ρπΓαηι δίίΓϊΐηί. Α£

ςια3β νεΓε εί εχηαϊίϊίε ΙεπφεΓ3ί3 ΓαηΙ, & Γε πηιΐιιο άιβ.Γ&1ιΐ

ηυΐΐο πιοοίο ροίΤαηϋ Γιο, αί Γιώ ΓεηΓαοι ε3(3αί εοπιπι <Γΐδ]πη-

οίΐο. ^αο<3ί^ ηεαυε ]ιιηεΐ3 Γιιηί, ηεφίε βρροΐϊίασι 3ΐίεπιπι

αΐίεπ, ηεηυε ίεπφεΓ3ί3, ςυβε Γβίίο β&, οπγ 3ηϊπΐ3ΐ υηυπι

«Ηε3ίιΐΓ? Ιίβ^ηε ΡΙβίο, Ιιβο <1αί>ϊί3ίΐοηβ οοπιηισίϋδ, ηοη

ναΐί 3ηίαΐ3ΐ οοηίΐβΓε εχ 3ηϊπ)3 εί οοΓροΓε, Γεά" ίρΓϋπι είϊβ

3ηίηΐ3ηι, ςαβε εθΓροΓβ'ιιί3ΐιΐΓ εί νείαί οοΓροτε νεδϊίβ £(·

5εά ηε ϊΩ:3 ηαϊά'επι Γβίίο άϊ> οπιηί άαΜΐ3ΐϊοηε 1ΐ1>βΓ3. εΛ.

(^αοηιοίίο εηϊπι ιιηυπι είΤε ροίείΐ, οαπι νεβϊΐα, 3ηϊπΐ3? Νοη

εηϊπι ϋηαπι είΐ ίυηϊο3 οαπι εο, φΐοά ίαηίοα ϊηάΊιίυπι εΛ.

Απιπιοηϊαδ, ΡΙοίϊηϊ άΌοίοΓ, Ιιβπο ηιηείΗοηεπι &ά Ιιυηο πιο-

άιαπι Γο1νεΙ>3ί. ϋίοε&βΐ εηϊπι, η3ίιΐΓ3δ ε35, ψιζβ Γβίίοηε ε(;

ηιεηϋε εο^ηοΓοιιηίαΓ, ε]ϋ5ΐτιοάϊ εΠε, πϋ εΐϊβιπ οαπι ηίβ, α^υββ

Γε ροίΓεηΙ: βοο'ρεΓε, ]αη^εΓεηίαΓ, νείαίϊ, (}ΐΐ3ε ίίπιιιΐ οογ-

ταπιριιηΙηΓ; βί ίαηοί:35 πιβηεΓε, ηοη εοηίαΓβδ εί ϊηοοΓΓαρίβδ,

πί εβ, (|ΐΐ3β πρροηπηίυΓ. Ναιη ϊη οοΓροπβυβ ο[αΐ(1εηι ]αηοίίο

οπιηϊηο οοπιπιαίβί εα, ηιιαε εοέ'αηϊ, ηα3η(3οο[αϊ(3εηι ΐη ϊΐϊα

εοΓροΓ3 ηιιιίβηίϋΓ, πί εΐεπιεηίβ, ϊη οοΓροΓ», ηααβ βχ εΐί

ΌοηοΓείβ Γαηί; εί 3ΐίπιεηί3, ϊη Γβη^υϊηεπι, εί Γαη^αϊδ ϊη

εβΓηεπι τεϋ^αβδςαε ρβΓίεδ οοτροΓίδ. Ιη ϋδ νείΌ, ηαβε ϊη-

ίεΐΐίβεηίίβ ϊηίιιειηαι·, ]υηοίίο ςαϊαεπι ϋί, οοιιιπιαΐ3ΐϊο ί3-

χηεη ηαΐΐ» ΓεςαϊΙαΓ. Ιά εηϊπι, ηυοά Γ3ίϊοιιε εοπιρΓβΙιεηάί-

ίϋΓ,
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*βγ, ηίΙΠΓβ ραΓβίιιηι εΛ, πγ οπιηβηι εΠεηΙίΒε εοηιπιιιεαΗοηβίη

ΓεΓρηβϋ: Γεά νεί άεεεάϊε, νεί ίη ηίηϋιιπι οεοίιΗε, ηιαΐΒΐίοηίδ

νεΓΟ οηιηίδ είΐ εχρβΓδ: ηεηιιε νεΓΟ ίη ηϊΗϋαιη οεεΐάίί:: ηοη

επΐπι εβ'εΐ ίηιπιοΓϋβΙε: εε 3ηϊπι;ι ευπι Γιε νίε», 1ϊ ίη εεπιρεΓδείο-

ηειτι πιυϋϊΓβίαΓ, πιυεβΓεειίΓ ηυοςίιε, ηεαιιβ βηιρίίιΐδ βίϊεε , νί-

ία: ψιϊά απεεηι εοηΓειτβε εοεροπ, ίΐ εί νίείπι ηοη ίηιρεΓΐΪΓεί?

ηοη ει·§ο βηίπΐίΐ ίη ϊυηεείοηε εοπιπιιιΐΒΐιΐΓ. Ηοε ο!εεηΓο>

ψχΆβ Γαε> Γβείοηεπι εε πιεηεεηι εβάυηε, εΠεηεΪ3 Γα& οοηιηιυία-

π ηοη ροΠε» ηεεεΓΓβπο Γεηαίεαι·, ε3, άηηι ϊυη^πηειίΓ, ηοη

ιιηα ίηεεπΓβ ειιπι ϋδ, φΐίίπαδοιιιτι ϊιιηεε3 Γοηε: ςρατβ εε^ηεε»

βίε, εε ηοη εοηίαΓε ϊιιηοεα είε βηϊηι» εοεροπ: ηβηι ίαηείαπχ

βπε,1 η»ίαΓ3ε εοηΓεηΓυδ ζίψίβ εοηΓρΪΓβΙϊο άβοΐαταί. ΟοηΓεη-

ίίε εηϊπι βεφίε εοη^ηιίε ΓιΜ εοευπι βηϊπιαΐ, φΐϊρρε φΐοά ιιηππι

&Ϊ. Νοη εοηΓαηάί αιιϊειη ουπι εοεροεε βηϊπιβπι, εχ εο εοπ.»

ίεβε, φΐοά Γεεαηάυηι Γοπιππηι ςαοάβπιπιοάο Γε]αηοία & εοΓρο*

τε, ιάφΐε νείαε εχβηϊίηε Γεϋηφίεηδ , ηεε ρεβεεεΓ νϊεβπι

ςαϊίςηβπι ϊΐΐί 3<3ΓρΪΓαηδ, ηε ρΓοεΓαδ ίηεεεεβε, ρεΓ Γε ίη Γοπιηϊϊδ

Γιιο ηηιηβΓβ Γυηβ3ευι·, Γαειιεβ ρΓβεΓεηίϊεηδ εί Γε ευπι ΒεβΙίβ ίΐ-

Ιϊδ πιεηείε>α3 εε 3ε> οπιηί εοεροπδ εοηεβςϊοηε Γε^Γε^βΗκ εοη-

ϊαησεηδ. Οειοά ίάεηι ΐΐϋ υΓα νεηϊε, άυηι ρεΓ Γβ εοηΓιά'εΓΒΐ:

αΐίςιιϊά εβεππι τβτατη, αυαε Γα\> ϊηεείΐϊ^εηεϊβπι εβάΊιηε. Ναιη

εεΪ3Πΐ ίαπι, ςηοβά ίϊεπ ροεείε, Γείρ&πι 3ε>άΊιεΙε 3 εοΓροεε, εε

ρεΓ Γβ εΛ, ιιε 3(1 Ιιιιηε πιοάυπι τεδ βρρΓεπεηάβε. Ουπι εηϊιη

νηε3ί εοΓροΓε, ηυονϊβ ρεηείταε εί ρεΓαιεβε, (μιεΓηβαΊηοάΊίΐη

ςιιαε Γπηοΐ οοπ·υρΐ3 Γαηε: ηΐ3ηεε εβπιεη ίπεοιτπρεβ, ε}ΐιεπΐ3(1-

ηιοθαπι ςαββ ηοη εοηΓιιΓ» Γαηε, εε ΙηεΙιΐΓ ΐΐΐβιη Γαβηι νιηϊίβίβηι,

εί, ίη ηηίΙίυδουηηιΐΘ Γαεπί» εα αά Γαβπι νίίβηι νβΓίίϋί ηεηιιε

ηΙ> ΪΪ5 νεΓίϋαΓ. 'υΐ εηίηι Γοΐ ρΓβεΓεηίϊ» ΐαα βει-επι άΙΙιιίΐΓΒΠΒ,

ειιηι 3ά1αηιεη Ιχιάυοίε, ζ'έήψχβ Ιαηιεη ϊιιη^ίίιΐΓ, εϊ ειιπι εο

ηοη εοηίαΓε ΓαηάϊΙϋΓ: ϊΐ3 3ηίπΐ3, ]πηεΙ:α εοΓροπ, ηιβηεί οιη·

ηϊηο ηοη εοηίαΓα: Ιιοε ηηο α Γοίε αίδΟΓεραηκ, φοάΐο], οηνα.

οοΓριΐδ ΪΑ, Ιοεο^ιιβ οΪΓοοηιΓοπ1)3ΐΐΐΓ $ ηοη είΐ, ιι()ϊοιιη(|αβ Ιαχ

Γα» εή; ηυεηιοάπιοίαηι ηεςϋβ ί^ηίδ. ΜβηεΙ: εηϊπι ί§ηίδ ϊη

Ιΐ^ηο, αιιί; ϊη Ιιαοεπη» » ι&ηφίβπι ίη Ιοεο ίΙΗ§3ΐιΐδ. Αηίηΐ3 νε-

γο, ηιιοά εοΓροΓΪδ εΛ εχρεΓδ, ηεςαε Ιοεο (ΙεΓιηίίαΓ: ίοϋα

ρβΓ Ιοηααι, εί Ιιιηιεη Γαιαηι. είοοΓραβ, ρεηηεβΐ:: ηε^αε είΐ

ρ3Γ3 ιαΐΐα, ηα»β ώ 1113. ΠΙυΓεΓείαΓ , ίη (μια ίοϊα ηοη 3<3ΓιΙ.

(0) » Νοη
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Νοπ εηίπι ίεηείυΓ α οοΓροΓβ, Γεά" ϊρίβ. ίεηεί εοΓριΐδ; ηβςπε ίη

οοΓροΓβ εΛ, ιιί ίη ν»Γε, βυί πίΓε, Γεα* εοηίΓβ ροίϊυδ, ίη βϊ

οοΓραβ. Νοπ εηίπι, αα3ε εει-ηιιηίιΐΓ ίηίεΐΐίβεηίίβ, 3 εοΓροπ-

Ιϋ5 ίπφεάίίβ, Γεά ρεΓ ΙοΙυπι εοΓρπδ πιε3ηίί3 εί ίΓβηΓβαηίί» εί

νβββηΐία εοΓροΓεο Ιοεο εοπιρΓεηεηάί ροΓΓιιηί. Οιιπι βηίπ» ίη-

ίεΐΐίβεηίϊα εοιτιρΓεηεηάβηΙυι·, εΐίβπι ϊη Ιοείδ Γιιηί, φΐββ βηίπιο

οεΓηαηΙαΓ. Αυί εηίπι ίη ΓείρΓίδ, βαί ίη κιρεΓΪοπΒιΐδ πιεηίίί>υ5,

ηί Βηίπιιΐδ βϋιμιαηάο ίη Γείρί'ο εΓί, ιίαιη Γβίίοείηβίιιι· : βΐ/ςαίπ-

άο ίη ιηεηίε , άυπι ίηίε11ί°ίί. ϋατη ίβίίιΐΓ ίη εοΓροΓε βίΓε άί-

είίιΐΓ, ηοη ϊη οοΓροΓβ, ηί ίη Ιοοο, εΙΓε άίείίιη·: Γβ<1 ηίίη Ίη-

οΐίηβίίοηβ ςιιαάβπι, βί ςυίβ βάεΑ, οηοπιοάο ϋευσι ΐη ηοΜδ

εΙΓε άίείπηίδ. Είεηίπι ίηείίηβίίοηε εί ρΓορεηίιοηε αά βϋςιζίά

βί βΕεείίοηε νίηόΐβπι άίείπηίδ α εοΓροΓε 3ηίπΐ3ΐη: ςπεπιβάπιο-

άαπι ευιη, ψύ Άΐα&ί, &\> άχάχο. νίηΛαηι άίείπιυβ, ηοη εοφο-

τε, 3υί Ιοεο, Γεά βηίπιί ίηείίηβΐίοηε. €ηΐα εηίιη χη&ςηίίιυη·

ηε εί ηιο)β εί ρβΓίί&υδ εβΓεβί , ηυΐΐ» Ιοεί ρβΓίβ ίεπηΊη3ή »ιιί

είΓεαπιΓεπΜ ροίεΛ. (^αοά εηίπι ρβΓίεπι ηπΐΐβπι ηβ&εί , φΐο

Ιοεο οϊγοππιΓογϊοϊ <ηιε3ί? Ουπι πιοίε εηίπι 1οειΐ8 εχίΜί. Νβπι

Ιοεϋδ ίεπηίηιΐδ είΐ εοηίίηεηίΐδ, φΐο ίά, ψιοά εοηίίηείπΓ,

οοηιρΙείΙίίΠΓ. (^ιιοάίϊ ααίδ άίχεπί: Εγ^ο εί ΑΙεχβηάπΗε, εί

Κοπΐ3β, άεηίςυε η&ίςιιε εΑ πιε3 3ηίπΐ3: ηοη νίάεί, Γβ Ιοεηπι

άβηιιο άϊεεΓε. Είεηίπι, ςποά ίίβ άίείίιιι·, ΑΙεχβηάπβε, 3ΐιί

οηαηίηο ηϊε, Ιοευβ εβ\ Ιη Ιοεο βπίεπι ρΐΌΐ-Γαδ ηοη εΛ, Γεά

ίη ίηείίηβίίοηε. ΟΑεηΓαιη είΐ εηίπι, Ιοεο εοπιρΓεηεηάί ηοη

ροΓίε. Ουπι εΓ§ο ίη ίηείίηβίίοηβ βΐίαα» ίίιεπί, ψιοά ϊηίεΐΐί-

βεηίίβ εοπιρΓεηεηοΙίίπΓ, &ά Ιοεαπι, 3ϋί τείη, ηπβε ίη Ιοεο Γιί,

ρεΓ βΒυΓίοηεπι 'ώ'ι εΓΓε άίείηιαδ, ρΓορίεΓ ππαπεπ.»» ίϋηίίίοηεπι,

ςαβε ίΐΐίε εΛ, Ιοεηπιςαε ρΓΟ ίηε1ίη3ίίοηε εί ίϊιηέΐίοηε ηαυηε-

ΓΪ8 3εείρίπιιΐ8. Οππι εηίπι άίεεηάυπι Γιί, ίΐΐίε Γαη^ί Γαο τηη-

ηεΓε , ίΐΐίε εΠ'ε , άίείπηίδ. νεπιηι ηβεε Γ3ίίο ^ηόΐίοηίδ Ιίςιπ-

άίιΐδ π»3χίπιεηηβ 3ά ϊιιηέΐίοηεπι νεΓΜ ϋεί εί Ιιοπιίηϊδ οοηνε-

ηίεί, ^α3 ροΓι ]ΐιηέΗοηεπι, ηεςιιε εοηίϋΓυηι, ηεςοβ εοπιρΓε-

ηεηΓαηι βΐ) Ηοπιίηε β4ί ηεηαε ΐβπιεη ευηάβπι πιοάϋπι, ςαο

βηίπιβ. Ηαεοεηϊπι, ειαπι πιαίίίρΐίεοί» Γιί, νίιΙείιΐΓ είίβπι οοη-

ΓεηίίΓε εί εοη^ηιεΓβ βΐϊςυο ναοάο ρΓορίεΓ Γοείείβίεπι επηι

εοΓροΓε, εί ίαπι ίρΓαπι ΙεηεΓε, ίυπι &]> εο ίεηεπ. Αί ϋευ5

νεΓβυπι, ηίΗίΙ ίρΓαπι 3 Γοείεί3ίβ εοΓροπβ εί 3ηίπΐ3β ίπιπιαί*-

ίαπι,



ΏΕ ΝΑΤυΚΑ ΗΟΜΙΝΙδ.

ίαιη, ηεςπβ ίΐΐοηπη ϊπΛεεϊΠϊίΛΐϊβ ραΓίίεερδ, Γεά είδ Γαίίη αίνί-

ζι'ιΐαίβνα ϊπιρβΓίϊεηδ, πηαιη εαηι είδ &1, εΐ ρει·πΐ3ηε(:, ααοά εΓ3ί

«ηΐε ϊαηοίϊοηεπι. Νονηδ πϊε ίεπφεΓαίϊοηίδ «αϊ ϊαηείΐοηϊβ

ιηοάαδ βΛ; εί ίεπιρεΓβίαΓ , 61 πκπιεί, οιηηϊδ άαηϋβχίϊ

βάπιϊχΗοηϊδ εχρεΓδ, εϋ ηοη εοηΓαΓηιη, ε£ ίηεοΓΓαρΙαπι , βί

ϊπιπιαΐ3ΐ)ϊ1ε , εΐ ρηεΙεΓςαβπι , ααοά Γε ηοη νε&ϊί, ηεααβ εοη«

£ιιη<ϋΐαΓ, ααοηϊβπι οπιηϊδ ρπκΓαβ εοππηα&ίΐοηϊδ βΑ βχρεΓβ;

ηοη απ3 εαηι ϊΐϋδ ραϊΜχιτ, Γβά ηη3 ίβηίππι &%,ίί: ηεααβ ϋηιοί

ίηίβπΐ »αί εοππηαΐβίαι·, Γεά ειιπι ϋΐα βιηρίΐηεβί, ίαπι &Β ϊΐϋι

ηοη ϊππηϊηαϊίαι·. ΤεΛβίαΓ ποε ΡοΓρηγπιαδ, ααί ΟιπίΙαιη ορ-

ριι§η3Γε βί ίηΓεθ:3Π ηοη α"α1)ϊί:3νίΙ:. 5αη£ «αίβηι £Γ3νΪ3 ΐηΐιτιΐ-

οοΓαιη, ςιΐ3β ργο ηούιε ΓαηΙ:, ίείΚπιοηίβ, ηεααε ςοηίχβάΐεί

ςαϊεααβπι ροίείΐ. Ιΐβααβ ΡοΓρηγπαδ , οβρίίβ Γεεαηάο νίπα-

γιιπι (πίΒεβϊοηυπι, βά* νεΓ^υαι 11ε ΓεπΒίϋ: Νοη ϊιηρΓθ1)3ηάαπι

ϊ^ϊίαΓ , αοεΐάθΓθ ρο(Γβ, αϊ βϋααα ίΙιί>Π3ηίΪ3 &ά βΐίεπαβ ΓαΙ)Λ»π-

1Ϊ3ε βΒΓοΙαΙτϊοηεηι βπππιβίαΓ βί ρβΓδ Γα^Λβηίϊβε ΙϊΙ, Οά, υΐ ϊη

Λΐ3 ίρηαδ Π3):ιΐΓ3 αΐΆΏβζί, εΙ βΐϊίηι ΓιώΛβηΗβσι εοπιρίεοϊ, εί

ιιηυπι εηπι βϋο ίιβΐ, εί Γαβηι ηηϊ£3(:επι εοηΓεΓνεί, βί, ςαοιΐ

ιη3]αδ βΛ, ίρΓα ααίάβηι ηοη νειΐβΙΟΓ, Γεά β3, ϊη ααϊΐηίδεαηααβ

ίυεπί:, βά Γαβπι ίρΠαβ βόΗοηεπι ΐαα ρΓ3εΓεηΗ3 νειΐβΐ:. Αίααβ

πβεε (3ε βηϊπιβε εί εοΓροπβ ]ηηεΙϊοηε Γεπ1>ίί. ζ)αοάβ ϊη βηΐ-

πΐ3 νεΓ3 εΛ ταίιο, ρΓορίβΓε» ααοά εβ ηοη εοΓρηδ, Ιοη^ε Ιοη-

ςεςαε βπϊ νεποΓ άε ϋεο νεΓ&ο, ψιοά πιαίίο πιβ^ϊδ ηοη εοη-

εΓβΙϋπι εΙ νεΓε 3& οηιηί εοββπιεηΐβΐϊοηβ εοΓροτϊδ Γεπιοϋαπι

εβ. Ηοε ρΙβηϋΉπιβ οΒ(:αΓ3ΐ οδ ίϊδ, ααί ^ηέΐϊοηεπι ϋεί εαηι

ηοπιϊηε βεοαΓαΓε εοηβηϋπι·. Ρΐεπςυε εηϊηι 0Γ3εεοΓυηι ηοε

ΪΓπάεηΙ, ααοά άϊεβηί: ήεΓΪ ηοη ροβ'ε, ηεε ρΓθϊ>3ΐ>ϊ1β , ηεε 6β-

εοΓϋπι είΐε, υΐ άίνίηβ εΙΤεηίΐβ οηπι ηβΙιΐΓβ ηιοΓϋβΙϊ ίεπιρεΓείιΐΓ

«ϊςυβ ίοηξβίαΓ. Νοβ νεΓο υίΊ εοΓυιη ίείΐϊωοηίο , ςαοΓαιη

ίηίβΓ ϋΐοδ εεΙε^Γε ηοηιεη είΐ, εππιεη ηοε άβρείϋηιαδ. ϋίεϊ-

ΙηΓ α ςη'ώαδθαπι, εΙ ηιαχίηιε ά\> Ευηοηιϊβηϊδ, ΐαηίΐϋπι εΠβ

ϋειιηι νεΓίίΐιιη εοΓροπ, ηοη ΓϋΙ)β:3ηίΐα, Γεά τιίΓΪαδηιιε νίπ1)υ3,

Νοη εηϊηι εΩε Γα1)Λ3η1:Ϊ3δ , ςυβε ]αηόΪ3ε' ααί ίεηιρεΓβίβε ίϊηί,

Γεά νΪΓβδ εοΓροΓΪδ εαηι νίΓΐΙιαδ αίνΐηίδ εΐίε εοπιηιϊχΙ:3δ. νΪΓεβ

ίαΐεπι εοΓροπδ, ηΙηιΪΓαηι οπιηϊδ, ςαοά ϊηίίΓαπιεηϊϊδ ίΐϋ ρΓβε-

^Ίίαιη, εχ ΑπΛοϋεΠδ Γεηεεη(:Ϊ3 άϊοηηί ε(Τε ΓεηΓιΐδ. Ηϊδ εΓ^ο

οίνϊηβε νΪΓεδ εοπιιηϊχ£3β ϊαηοίτϊοηεπι, ϋΐϊδ ααΙηοπΒαδ, είΤεεβ-

(0)3 "«Ι.
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πιπί. Αίηεηιο, ορΐηΟΓ, Ιιοε ίίδ άβάεήί, ΓεηΓαβ οοι·ρθΓε»3

νΪΓεβ βΙΓβ. δαρΓΛ εηίιη. ρεΓΓρίειιε εχρίϊεαίαπι εβ, ψια& οογ-

ροπβ, φίβε αηίιηαε, ςαβε ε]π5, φΐοά εχ πίτοηνιε εβ, βηί ρΓο-

ρπβ. ΕΙ ίη ρΓορηίδ ερδ, φίοιΐ εχ αίΓΟψιβ ςοηβαΐϋπι εβ,

ΓεηΓαδ, ρεΓ ϊηβηιπιεηΐβ βίαιη πιιιηιΐδ £αη£εηΙεδ, ροηεοαηαιίδ,

ίρ& ροΓΓΟ ϊηΐΐηιπιεηί:», εοι-ροπδ εΠε <3ϊοεΙ)8ΐη«5. ()υ»Γε

ϋιΐδ εβ, υί 2ΐιΙε άίχϊπιιιε, εχ ρΓορπβ η3(:ιΐΓ3 τενητα , οοτροτβ

"ν303η(:ϊϋπι , ηοη εοηίαΓε ίαηάΉοηεπι ήθη Γιι&β»η<:ί3ΓυΐΗ, ίίζ,

Μί, ςπβε (ϋνίηίοΓ εβ, ηϊηϋ γπ»1ϊ 3ϊιγ. Γοπίίαπι &\> ίιιιηιίΐϊοπ

ροηίΓαΙιαί, Γεά εοηίχβ ροίίαδ, ςα»ε ηικηΐΙϊοΓ εβ, 3 άϊνϊηίοΓβ

ΰυηΐ3Χ3(: 3<1]ανε(:ϊΐΓ. Ν3ΐη η3(:ϋΓ3 ριΐΓβ εχρεΓδ εοφοπϊ, ρε-

ηείΓβΙ 1ϋ>εΓε οπιηίβ, εΐ 3 ηιιΐΐο ίρ& ρεηείΓδίϋΓ, υΐ, ςαοηΪ3πα

οπιηΪ3 ρεηείτβί, ]αη§3Γ.υΓ, ηαοηϊβηι 3 ηυΐΐο ρεηείΓβίΐίΓ, εχ

ρεΓδ οΓηπϊδ βάηιίχίϊοηίδ εΙ εοηΓυϋαηίδ πΐ3ηε3ί:. Λτοη βΓ§ο

1ΐ3εο ίαηείϊοηϊδ τζύο, ϋεί ΙαΜίο, ιιΐ απί1>α8<1»πι οΙβγϊβ νϊ-

γϊ$ νϊίΙεΙιΐΓ, Γεά Π3Γ.αΓ3 ηϊίΐΙαΓ. Ναιη ψιοά εοΓριΐδ φΐιάεπι

ϊηάαϋ, ιηεπίο <ϋχεπί: ςυίδρΐβηι ϋεί ΙαΙιϊΐο ΓαΛαπι είΓε. ζΗχοά"

νεΓΟ, ροβςπβπι ]υη£τΛΐ8 εβ, ηοη εοηίϊιηί^ΙαΓ, ρΓορπα ϋεϊ.

Π3Γ11Γ3 Άί, ηοη φΐοηίβπι ίία ίΐΐϊ εβ εοΐΐ&ίίαπι. Νβηι §Ρ3(3ιΐ8

3ηϊπΐ3ΓΠΓη, αΓεεηίυδ βεπι εί <3ϊΓοεηΓϋ5, φΐοδ Οπ^εηεδ ίηΰιιάί,

ηίηίΐ ρεΓίίηεηΙεδ &ά άΐνΐη38 ΙίΙεΓΒδ, ηεφίε οιιπα Οιπβΐβηο,Γϋπι

4εοΓε1:Ϊ8 οοηΓεηίαηεϊ , Γείίηςοεηάί βιηϋ.

0 ΑΡ. IV.

ϋΕ 0 Ο Κ Ρ Ο Κ Ε.

π
ν^ηιηε εοΓρυδ ε ηυβΙαοΓ εΐεπιεηΐϊδ εοηεΓεΙϋπι εΙ εοηίϊβΓίιπι

ββ: ρΐΌχΐπιε ςιιϊίίεητ. εοηιιη, (]ΐΐ3ε Γαη^ιιϊηεπι ΙιαΒεηΙ:, οογ-

ροΓ3, ε ηααίιιοι· ΙιιιηιοπΒαδ, Πιηίξαίηε, ρβυίΓ.3, Άαν& Βίΐε ε£

3ΐΓ3: εοπιπι νεΓΟ, φίβε Γ3η§ιιίηε 03Γεηί, οαπι εχ οαείεπδ

ΙιυπιοΓΪϋυδ» Ιυπι εχ εο, φΐοά" ίη ϋδ ςαηχ βηςιππε εοιηρ3Γ2.

ί«Γ. ΡΓΟχίηιε 3Ηί:ειη όϊοίΙιΐΓ, ψχα,ηάο, ηαΐΐ» η?Α.χχτ& ΐηίεΓεε-

ίεηΐε , εχ ϊΐΐίδ ηηιά ίαΐίαπι ίυεπϊ, υΐ ε ψι&ίηοτ φιιάβτη εΐε-

ΐηεηΐίδ, ςυβίυοΓ ηιχηιΟΓεδ, εχ ηαπιοπ^υκ εα, ςυ»ε ραΓΐΐεαΐ3-

γιιπι ΓαηΙ βΓηϊΙϊιιιη εΙ ρ3Γίεδ ΓυηΙ: εοΓροπδ, οηεΓαί» βηΐ. Οοοιρ»-

Γ3ηΙ 30(:εβΐ οιιιη ίεπ» 8ίΓ3ΐ» Μερί, εαπι 35ϋ3ρϊΙ:ΐ4Ϊ(:3ΐη, ευπιβεΓε

ίάπ
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Γ8η§ηίπεπι, ειιπι ί§ηί ίΐαναπι Βϋβπι. <^τιϊίϊ<|ϋΐ(1 αιι£επι βχ βίβ-

ιηεηΗδ εοηεΓεΙαπι εΛ, βαί.ΓοϋάαιηείΙ:, ΒΗΐηιιιηΐίίυπι, αοί Γρϊπίαδ'^

ΑπίΙοίεΙεδ νβΓο ρΐΌχΐιηε εχ Γβη^ιιϊηε Γοΐο νιιΐΐ ήβη οοΓροπι

2ηϊπΐ3η(:ϊαιη. £ο εηίιη εί 3ΐΐ ρΓοχϊαιβ εί 3υ£θπ οπιηεδ εοΓ-

ροΓΪδ ρβΓίεκ, εί Γβηιεη ηυοςιιε εχ Γαη^ϋϊηε ΟΓΐυπι «ΙιιεεΓε.

δε(1 ςαοηϊβπι Γεείυηι ηοη νϊ<3ε1>3ΐυΓ, είοΙΓα, ηιΐ3ε άαπίΓιαι»

είϊεηί, εί 03Γηειτι, ςιιββ πιο11ϊ1Γιπΐ3, εί βάϊρεπι, βχ υηο εο-

«ίεπκηιβ £Ϊ£;ηϊ, ρΐβοοίί ΗϊρροεΓαίϊ ρππιιιπι ε (πΐ3ίιιθΓ ηηπιόι&

1)118 ρΓοχΐπιε οοηοΓεΓοεΓε εοΓροΓ» αηίπιιΐΐιιιιι, υί βχ ηΐδ, <μΐ8β

ίβΓΓβη3 πΐ3§ΐ5 εί 0Γ3ΐΓιοΓα Γιιηί, ΓοΗάϊοΓα Ηβηί, β ιτιοΙϋοπΒαδ

ιηοΐΐϊβ. ΙηνεηϊπηίυΓ ίαπιεη Γυερβ φΐ3ίυθΓ ΗυιηοΓβδ ίη Γ3η§ιαί-

ηβ, υί Ιΐεεϊ νίίΙβΓβ ϊη νεηαηιπι ϊηοϋίοηϊοαδ, ευπι αϋφίχΓκΙο

ΓεΓοΓα ρϊίαίΙτΕ» ϊη εο ζύηηόεί, οΐΐηαβηάο 3ΐΓ3 βιιί ϊίαχΑ Μϊ».

(^ιιβιηο&Γεηι ΪΙΗ ϊηίεΓ Γε εοηΓβηίΪΓε βΐίςαο ηιοάο νκΙεηϊιΐΓ.

5ιιηί βυίεπι ίηίει· ρΜΐεβ αηϊιη&Ιίτιπι ψι&βάαιη Γιππϋυπι ρβΓίϊαπ»,

ψιαβάΆΐη άϊίΙϊηηϊΙΙαΓη. δϊπιίΐϊυπι εβΓείιπιιη, Ιαηϊεαε εβΓε&Γί,

ηβΓναβ, ιηεάαΐΐβ, οβ, ι3εη8, ς^ηίΐβςο, £ΐ3ηϋε5, ιιπσυεβ,

]ϊ§3Πΐβη(:3, πιεπώΓαιιββ , ϊώτζβ, ρίϋ, 03Γηβ5, νεπαβ, 3Γίε-

πβε, ροπ, αόερβ, εαίΐδ, εί ηοπιπι νείαί ρΓοχΐπια εΐεπιβηΐί

Γ3Π§αΪ5, φΐϊ' ρυπν3 ε4, ρίίιιϊίΒ, Ιηΐΐδ 3ίΓ3, εΙ δανα. Νβπι

ίβηάο, ευηι εχ 1Ϊ£3Πΐεηίί5, ίααι εχ ηει-νοΓΐ5 ίώήα εοπιροίΐΐαδ

β&. ΟίηΊπιίΙϊιιηι ρβΓίϊαπ], εβριιί, ίηΟϊβχ, πιβηιΐί;, ρβίίβδ έΐ

εββΙεΓα πιεπ)ί)Γα Ηοηιϊηίδ. Νοη εηίπι ία εβρυί εβρυί ιΚνίθϊίυι·,

υί ηβΓνιΐδ ϊη ηεΓναηι, εί: νεηβ 5η νεηαηι, εί οβγο ϊή εβιτιβπι.

^α^^1(]ιι^(1 3ΐι(:βητ ίίϋΓιπιίΙϊαΐΗ εΛ ρ3Γΐϊιιπι , εχ ηϊδ, οΒββ- Πιιιΐ]»-

υπι Γαηί ραΓίίυπι , εοηηβί, υί ειιριιί ε ηβΓνϊδ εί ε3ΐ·ηΐΙηΐ5 ε*

οΙΏ&ιΐδ* εί αΐϋδ β]ιΐδπιθ<ϋ, ;φΐ3ε είίίίπι οϊ"§3ηίε3, ίά ε&,' Π Ηβ

Ιϊεεί Ιοοιιϊ, ϊηίΐηαιηεηίβπ». νοεβηΐ. Όβίΐηίίϊο εοπιιη, αιιββ

ίΪΓϊΐΐϋαϊΐι Γαηί ρβΓίίιιπι, 1ΐ3εο είΐ: ςαοηιιη ρίΓίεβ, εέ ίοϊίιι»,

ϊη(:εΓ ίβ ΓαηΙ Ππιϋεδ : Γιπιίΐε ροιτο ηιιηε ρΓΟ βοϋεπι ϊηίεΙΙΙ·

^εηϋαπι εΛ. Νοιι 3ϋί€πι βπιηΘ 3ηϊπΐ3ΐ οπιπεκ ρ3ΐΕβ5 εοΓρο'-

Π5 1ια1)εϋ, ΐοά βΐϊςα» εοΓαπι ηιαίΐΐ» ΓβρεήαηίϋΓ. . ΑΠα εηίπι

ΟΒΓβηί ρειίϊόαδ» ΐίϊ ρίΓεβΒ βέ ΓεΓρβηίβΒ; 31Ϊ3 ΟΗρίϊε, μί ε3ηεπ

εί 03Γ»1>ϊ εί ηα3β<ΐ3Γη βηαΛίϊϋβ: ηβ&βπΐ: εηΐηι ΓεηΓυαηι ίηΐΐηι-

πιεηία ΐηρεείοΓε, ςαι» εαροΙ; ηοη 1ηαΙ)εηΙ: βΐί» ραίπιοηβ,

ςαοίςιιοί Γοϊΐϊοβ*. αϋΓβηι ΓρϊΓΐΙα ηοη <3ιιεαη(:: ηΙϊ» νβίϊε», »1

»νεδ, εί οηιηί3, ι^ιιαο αππαηι ηοη κάάαηί. ^αϋ>αδ «Ηίβιη

(€) 4 ίείΐ3
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ίεΑ» ρΓΟ ίβζπηιβηίο βΛ, ρΐαήιηίβ πιεπι1)Πδ ρπν>ϊ» ίΐιη£.

Κ«η 63 υ[ Γιηΐ *ηίθΜΐί&, ίη ρβικίδ ροίίΐυιη ηβΒεηί. νίάεηΐιΐΓ

βίίίΐη 3ϋ(]ϋ3 ηοη Ιι&ϋβΓβ , αιπι 1ΐ3ΐ>ε»η£, αϊ εεΓνί νίάβηίαΓ

ηοη Β>1>βΓ6 ίΐβνβιη 1>ί1βιη, φιοπίαιη ίη ίηΐείΗηίδ εβιη άΐφετίβιη

βϋςιαε ΙαΙεηΙειη ΠΒ&εηί. Ηοπιο νεΓΟ, ε£ οπιηί&, ε£ ρεΓίεοΙα

1ΐ3ΐ>ε1:, βί ΐΐ3 οπιηίβ, ιιΐ τεείε βϋΐεΓ τε8 Γε ηβΒεΓε ηοη ροίϊϊϋ.

Ιη ριτϋυηι ςαοςαε βία, αΐ8£η* ίη ιηίηιαηϋύαβ άϊ&αάΐϊίαάο

β&. Α1Ϊ3 εηίπι ηβ&εηί αϋεΓβ ίη ρεεϊοΓε, βΐίβ ίη βίνο, λΙϊλ.

ΐαΙ> επιπΙ>υ5, εΙ 3Γ13 άηο, λ\Ίλ ςιιβίυοι·, ιΐΐα ρ1αΓ3. ΡΐΌρβ-

ιηοάυηι εηϊηι ηαίητα ζά ηαπιεπιπα εοπιπι, ςαβε £Ϊ£ηυη£υιν

υ&επιπι πηιΐίιίίιιάίηειη (ΙίπιεηΓβ εΑ. νεηιηι ίΐ ςαίβ ηββο εχ-

ςπϊίΐϋε νείϊί εχεεΓρεΓε, 1ε&3ΐ ΑΓίΑοίεΙίδ ηίΑοπβπι, φίβε

άβ βηιηΐΒΐίΒυδ εΑ. Νοη εηίιη ρΓοροΰίί εΑ ηοΑπ, «1β Ηίβ

βχβοίε βρβΓε , Γεά φΐί&αδίΐβπι νείαΐί ίοπηίδ 3<1απιΙ>Γ3Γ6. <3η3-

γθ 3(1 (Ηδραΐ&ϋοηβπι άβ εΐεηεηϋ*, φωε άείηεερβ φΐαβηίατ,

νεηίαπιαβ.

0 Α Ρ. V.

Ό Ε Ε I Ε Μ Ε Ν Τ I 8.

!Εΐεπιεηίιιηι ηιιιηάαηιιηι ρ3Γ8 εΑ πιϊηϊπΐ3 εοΓροπιπ εοηοΓβ-

Ιογιιπι. διαηί βυίεπι εΐεπιεηίί ηαβίαοΓ, ίειτβ, »φΐ3, »ετ,

ί^ηίδ, οοηιροΓιΐΒ 3(1 οπϊϊηειη, ςιιεπι ριη (Ιίχίπιιΐδ : Π ύ) 5π£γ3

Ιοοβίϊδ εοΓροπ&ιΐδ αά ΑιρεΓβ ρΐΌ£Γε<1Ϊ3πιυΓ: ίρία ρππΐ3 εί ϋπι-

ρ1ίεΪ3 , Π οαιη οβεϊεπδ οοΓροπΒϋδ εοπιρΒΓεηΙοΓ. Εΐεηίιη οιη-

ηε εΐεηιεηίαπι ε]ιΐδ<1ειη εΑ £εηεπδ οιιηι ίϊδ, ςαοπιιη εΑ εΐε-

πιεηίιιηι. Νβιη ρπποίρίαιη ηοη ε]ιΐδ(1ειη εΛ ςεηεπδ εαπι πίδ,

ςυ36 εχ ΙρΓο ηβΓουηϋυΓ. ΕΙεπιεηίιιηι βαίεηι ρΓΟΓΓαδ εϊαδάεπι

βεηεπδ. ]ατα νβΓΟ ίειτβπι, βφΐϋπι, αέτβτη, ί^ηεπι, εΠε εΐε-

πιεηϋ3, ενίάεηδ εί βρεΠαηι εΛ. Εΐεηϊπι ϊη ηίδ ίαπιηιβε ςαβίί-

ίβίεβ' ροίεΑβϊε εί 3εία εοηΓρίείαηίαΓ , ςαβηςαβηι ηιαίίαπι Ηο-

πιπί είειηεηίοπιιιι, ςαβε Γεηίιι ρεΓείρίιιη£ιΐΓ , βί. ίειηρεΓ3ΐϊοηε,

εί βθπιΐχΐίοηε οιιηι αΐΐο εΐεπιεηίο ν303ί. Νβπι ίβείΐε ςιιοίΐίηι-

πιοάο 1ΐ3εε αάυ\ίβτ&ί& Γυηΐ οιηηϊα, εί Άΐίβτααι αΐϋεπαβ ηιβΕίβ

ιηϊηαδνε βΑ ρβΓπίεερδ, βίςυε εύαπχ ίη ηιίχΐϊοηε ειι]α$ςαε Π3-

ίιΐΓ» ίαοίΐε ρεΓΓρΙοίΐιΐΓ. ϊίώβϊ &\ιί&{η ςαοά^αε β1εηιεηίαηΐ]α-

£«38
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ςρ,ϊΜ φΜΐίΙ&ΐβδ άααΒ , α ςαίΒαβ Γοπηείιΐί'. Είΐ εηίηι ίειτ* (ή.

£\άΆ βί ίϊεεα: 3ςιΐ3 (νΊζΐάΛ εί Ιπιιηίάα : βέ'Γ εβίϊάιΐδ εί ]ιυηιί<3υ5

ηαϋϋΓα Γα» : ϊ^ηίβ βεεαβ εί εβίίάϋδ. Νεςιιε νείΌ νεί ςυβϋίί-

ίεβ ρβΓ Γβ εΐεπιεηίβ εϋε ροίΐ'υηί: ηοη εηϊπι βχ εοΓροΓβ νβεβπ-

ϋΒαβ ηιιβίίίβίί&ϋδ εοΓροΓ3 εοηίΙβΓε ροίΓυηί : νβΐ εβείεΓβ εοίρο-

Γ3, ψΐΆβ Γαπιιηβηι εβηιςυε 8είο φΐ3Ηΐ3ίεπι ηοη ηβ&εηί. Έ,ΐ-

Γεηί εηΐιη ϊηβηΐίβ εΐεπιεηίβ. εαπι οπιηίβ, ςαβε ΓυηΙ, »Π» π»>-

βίδ, α1Ϊ3 ιηϊηιΐδ 63ΐη φΐβϋίβίεπι ΙιβΙΐθβηΙ, ηεε ά^ικϋοβπ ροίΐΐί,

ψι&β ςαοπιπι ε1επιεηΐ3 βηί. ΝεεεΟ'ε είΐ εΓ§ο, εΐβιηεηίιιιη εί

οοΓροβ είΓε, εί βπιρίεχ εοΓριΐδ, εί β&α 1ΐ3ΐ>εΓε Γυπιποβ ςιιβ-

Ιίίβίεβ, εβίοίεπι <1ϊοο , εί ίη^αβ, ηαπιΟΓειη εί βεείίχίεπι.

Η3ε εηϊπι Γοίβε ςυβίΐίβίββ ίοίβπι ρεηίίιΐδ πΐϋίβηΐ ΑΛβίηίϊβαι,

ψιοά 036ίεΓ3Γυπι ηυ1ΐ3 Γβείί ηυπΙΪΕβϋυιτι. Νεςιιβ εηϊπι αΐίεάο

»υί 3ΐϊα ιιΐΐβ ςϋ3ϋΐ35 εοΓροπ βάπιοίβ , ίοίυπι ρεηϊίιΐδ οοΓρηδ

άεβί&βί βιιί βδίεϊί, ιιί 031ογ εβίείβεϊί εί ίπβΐιβ ΓεΓπ^βΓβΙ.

δυηί βϋίεηι είειηεηΐβ Γώί πιιιΐυο εοηίΓ3ΐΪ3, ηυβε <3α35. Ιΐ3ΐ>εηί

ςα3ϋ{3ΐε8 εοηίΓβπβδ, ιιί 3ςα.3 ίν\£\Αζ εί ηαπιϊίΐί ϊ^ηϊ οζϊιάο εί

βεεο: εί ίειτ» βεεα εί ΐή%\ά», βέπ οβΙϊιΙο εί Ιηπακίο. (^ιιο-

ηΐ3ηι βυίεηι εοηίΓ3Π3 β&ϊ εοριιΐβπ ηοη ροίεΓ3ηί, £ ηοη ε(Γεί

ηαείϋϋπι φιοάάανα νϊηεαίιιπι, ςαοά" ε3 εοΙ1Ϊ£3Γεί, φαΐ ηυηε

ΠΗΐηάϊ οΓηβίυπι ηιοΐϊίυδ εΑ Βευδ, ϊηίεΓ ίεπ·3Πΐ εί βέΊ-επι,

ςπβε εοηίΓβπ» Γαηί , 3(]ΐΐ3ΐη ροΓαϊί, άαββηυε εί ςυβίϊίβίεδ «1ε-

ά'ιί, ηαηηοίειη εί ίτΐςοδ, ςοϊ&ηδ ευηι εχίΓεηιϊδ εοριιΐβίϊδ, ε»

οοΙΙϊςβΓε ροΟεί. Νβηι ίπ^οΓε εαπι ίειτ» ηεεεβιίααϊηεπι ηα-

1>εί; ηυηιΟΓε οαηι 3εΓε εοη]αη£Ϊίυτ. ΙηίεΓ βααβαι ϊίεαι εί

ϊβηεαι, ςοβε εοηίΓ3Π3 αποαυε Γαηί, αιεάίιιηι βε'Γεηι ίηίεηεοϊΐ:,

ςυϊ ηαήιοΓβ οαηι 3φΐ3, οβΙοΓε οαπι ΐ^ηί οοηνεηϊϋ. Αίςαε αά

ϊΛιιτη ηιοάαπι εοηΐΓ3Π3 εοηίαηχίΐ:, ϊηΐε^εείϊδ ηβίαπΒ ςυϊΒιαδ-

ιίβηι νίηεΐβηΐΛακ , ςυβε εί ΓεϊρΓβδ εί ε3, ςαβε νϊηεΪΓεηί,

8<1βΓίη§εΓεη<:. Τβίε εηϊαι νίηεαίϋΐη ορίίπιιιπι είΐ. Εγ§ο υπ3ΐη-

ςαβηιηιιε η»πιπι η3ίιΐΓ3Γαηι , ςα3δ ίηΙβΓροΓιΙβδ ίϋχίηιυδ, »1ΐεΓ»

ςνΐ3ΐϊΐ3ΐ:β ]αηχΐΙ ευηι εο εΐεπιεηίο, ςαοά βηίεεεάίϊ, 3ΐΐεΓ3 εαπι

εο, αηοά εοηΓεςαίϊϋΓ: υί βςιι» ίπςίιία εΑ εί ηυσιϊίΐ», Γεά

ΛΐβΟΓε εαπι ίεπ-3 εοη]αη^ιίυΓ, ςαββ βηίεεεάϊί ίη βΓεεηΓα &\>

ίηΓιπιΐδ 3<1 ΓαρΓεπίΒ, ηαηιοΓε εαιη 3θϊε, ςιιϊ εοηΓεαπίίιΐΓ. δί-

πιϊΙϊΙεΓ βέ'Γ ΗαηιοΓε εοη]αη§ίΐιΐΓ βςαβε, φι&β βηίβεεάΐί, ε3-

ΙοΓε ίβηΐ, ηαϊ εοηΓεςιιΐίαΓ. Εΐίβιη ϊβηΐ5 εαΐοίβ εο^υηβϊίαΓ

(0) 5 ευω
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οιιιτι βέΥβ, αη'ι αηίεοεάίί, Γιεεϊίβίε ευπι ίεΐΓ3 ρεΓ ίηίΐεχΐοηετη

βί εοηνεΓίίοηεπι ζά εχίΓεπιιιηι. Εοάεπι ηιο(1ο ίειτ» ρεΓ ίη-

βεχϊοηειη, ίήζοτβ ευπι ζψιζ, εαΙοΓε ευπι ί^ηϊ εοηηβείίίπ!-.

υΐ βπίπι ηοη Γοίαπι 3<1 ΓαρβΓα εί ίηΓεΓα βΓεεηίιιηι (ΙεΓοεηΓιιπίφΐβ

παίιεβηί εΐεηιεηίβ, Γεά είΐδπι ϊη οΛειη τεΐεταηϊατ εχίΓειηβ,

ϊά εή, ί§ηεηι εί ίειτβπι &ά Γε ιηαίυο ίηβεχϊί ςαοάίίπΗηοάο,

«ίςαε εοηνεΓίίί. Είεηϊπι ϊ^ηίδ, ίοΐο 03ΐοΓε βπιίίΓο, ίειτβ β{,

φΐοά" ο £α1ιηϊηί!3ΐΐ5 βρεΓίιιηι είΐ. ϋεΐίίυδ εηϊπι ί^ηΐδ εί α Λιπι-

ηιό βΓάοΓε Γε£π£8Γ3ΐ:ιΐ3 ϊη Ιβρΐάεηι νεΓίΐίαι·. (^ιιοεϊπΛ'οπιπβ

ίυΐιηεη ευπι Ι^ρίθε £ανίατ βί ΓυΙρΙΐϋΓβ. ΕίΙ βυίειη (αίρ^υι·,

νείυί ί§ηί3 ΓβΓπ£εΓ8ίυδ , ηεςπβ βιηρίίυδ βέΐυ εβίκΐυδ, Γεάρο-

ίείϊβίε , Γιεεαδ νεΓΟ είΪ3πι βείυ. δοΐα βυίεπι εΐεπιεηία 3&π

1ΐ3ΐ>εηί εββ ςιΐ3ΐϊί3ίεδ , εβείεΓ3 οπιηϊ» ροΐείΐαίε, ηιίϊ αά εΐε-

ιηεηίαηι δάπιονεβηίυι·. Αε ηε υηςυ3ΐη οοοϊάαηί: εΙετηοηύΒ,

νεί ςιΐ38 εχ εΪ3 εοηεΓεί» Αιηί, ήρϊεηίει· ·ϋεΐΐ3 ρΓονΐ<ϋΙ, υ*

βίεπιεπί», εί ϊη Γε ιηυίυο, Εί ίη εοηεΓείβ εχ εϊδ οοτροη πηι-

ί&ίεηίυι·, ΓυΓΓυ3(|υε 1ι»εο ίη ε1επιεηί3 «ΗβοΙνεΓεηίυτ. Αίηυε

ϊίβ εχ οΓίυ πηιίυο, ϊη ψιο ΐζϊιε νηΆ^ηζ νίδ εβ, οοη&3ηΙΪ3,

ρεΓρείαο οοηΓεΓνβηίιΐΓ. ΤεΓΓα εηίηι ευπι Ιϊπιιιπι εοηίΓβχεπί,

ζ^αζ βί: πςαΕ άεη&ίΒ εί οοηιρΓεΠ», ίειτί: ε3<3επΐφ36 εβίε-

ίβεΐα εί ίη νβροίεδ Γο1οί3, α'έίΐ ζ'έτ εοηίΓΗίΐηβ εί άβηβιίυδ ίη

8φΐ3πι, ίΐοεβΕϋδ ίη ί§ηειη εοηνεΠίίυΓ. δϊε είϊβπι ί^ηίδ,εχ-

ίίηόΐυβ εί βεεϊίβίε άείΓβείβ, ίη βεΥεώ νεΓίϊίιΐΓ. ΕΛ εηίιη ζ'έτ,

ί§ηΪ8 εχίίηείϊο, εί ν3ροΓ 3ςα»ε 03ΐεΓ30Ϊ3ε : ςυοΓυπι υίΓηπιηυβ

<3εεΐ3Γ3ί εχ εαΙοΓε βέ'Γειη ηβΓεί. Είεηϊιη 3φα3 αα\β{&&3. εί

ΐ^ηίδ εχίϊηέίυδ , 3εΓ βί. ΕίΙ ί^ϊίαΓ Γα3 η3ϋαΓ3 εαΐίιΐοδ : ίπ-

βεΓείί ίβπιεη, άιινπ ζά 3ΐ}Π3πι εί ζά ίειταπι 3εεε(ίίί, αί ϊη£-

Π138 ε]υδ ρ2ΐ·ίε5, <μΐ3ε αά ΙεΓΓβπι νεΓ^βηί, {π^Ίάαβ ίίηί, Γα-

ρΓεπΐ3β, 'ο,αββ βάί^ηεπι, εβίΐιίβε. ^πο(1 ϊ<1εο ενεηίί, ςοί»

ηιοΐΐϊδ είΐ »έ'Γ εί ίάο'ύβ βΐίεηαιτι ηαδϋίαίεηι βεεϊρΐί. ΟεΙεπίεΓ

βηϊιη ηΐ!§Γ3ί θε Γα3 η3ίηΓ3 εί ηιιιίβίαΓ. Απίΐοίθίεδ , <1ιΐ33 ηϊ-

ίΠΓ35 είι'ε 3είΪ8, (Ιϊείί: αΐίαιη, ςιιϊ ζά ναροπαπι ηβίϋΓΒπι αεεε-

(ί»ί, ςαί εχ 3<}ΐΐ3ε ΓεΓρΪΓ3ίϊοηε §ί^πίίαΓ; βΐίαπι ίοπιοΓαιη, ςαί

βχ ί^ηίδ εχίίηείϊοηε εχϊίίϊί. Αε ίαήιοΓαΐΊΐ ςυκίεπι, ο^ΐί^απι

βίΓε,· <^ιιί αά ν&ροπιπι η3ίηΓ3ΐη βεεεθβί, ιι!)ΐ ηιπάετη ΠίΓείίαΓ,

οαΐ'κίαπι, ρΓθεε<ίεηίεηι νεΓΟ, ρβαΐαίίηι Γε£π§εΓ3Γΐ εί ίβη(3εηι

ίη 3^ιΐ3ΐη οοηνεΠί. ^ααπι ^υρίϊεεπι η3ίαΓ3ΐη αέ'αδ ίη(1αχίί,

ς . ·' .· εαπι
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εαοι ηΐ 3ΐία ψΐΆ&άαηι , ψχ&ε ώΐανάζ νϊάεηίιΐΓ , βϋΤα^Ι&ί: , ίπιη

νεΓο, φΐοά ΓαΒΙϊηιίοΓ» ςαβε ΓαηΙ:, εΙ; α ίειτϊδ ΓεπιοΙβ Ιοηίζϊυδ,

Γπ§ί(ϋοΓ» 3ρρ3Γε»η(:. Οπιηϊα βίαίειη οοΓροΓβ εχ οοηρ;ΓββΊΐ

^ιΐΒϋαοΓ ΙιοΓαπι βΙεηιεηίΟΓαΐΏ οπαηίαΓ, ί3Πΐ ίΙΪΓρϊιιπι, ηααπι

3ηϊιη3ΐϊαιη , π3ΐιΐΓ3 ραπίϊΐιη» ε1ειηεηί:3 &ά Ιιοηιιη οοΓροηαπι

ρΓθθΓβ3ίϊθηεπι βΐΐχβΐιεηίε. νοεβΐ Απβοΐείοβ 1ΐ3εε εοΓροπ»

ηβίαΓΒΐϊβ; ηεςαε ρεΓ ΗοεΓνβίϊοηεπι εοπιροηιιηΙπΓ, ΐβά ίοί»

ρεηΐίαβ ίαη^αηΙϋΓ βί εοπυτηΓοεπΙαι·, ει υηιιηι ηιιϊρρϊατη ε* 3 Γβ

«ΗίΗηέΐιιπι εοΓραδ εΙΓιοϊιιηΙ. Ιί3 εηΐιη ]ηηα& ίαη£ , ηί «ΗΓοεπι»

ηαΐΐο πιο(3ο ροΙΓιηΐ, ηεςιιβ ΓεραΐΊΐΙίιη εεππ ίειτ3,. ΓβραΓβΙϊια

βφία ε(: 38Γ εϊ ϊ^πϊβ: φΐοηΪ3πι υηυπι φαιά, εί »\> ϊρΐΐβ (3ΐνεΓ-

ίανα, εχ ηοπιπι,φίβΙυοΓ εοη^Γείίϊοπε Γα&απι βΛ, υΐ ϊη ίβίτα-

ρ1ΐ3Γηΐ3οο. Ναπι ηϊο ςαοηαε &]\ηά ίείΤ3ρ1ΐ3ΓΠΐ3επΓη &\> Ίιβ,

<]ΐιϊ1)ΐΐ5 οοηίΐ3(:. Νοη ίβπιβη εοάεπι ηιο<3ο. Νοη βηίπι εΐε-

ναβηΐΆ ρεΓ βρροϋΐϊοηεπι τεπαπι ίβηιπίϊΪΒίΒΓΗΐη, Βί ίη ΙείΓα-

ρ1ΐ3Γηΐ30θ, οοΓροι·α είΚοϊαηί:, Γβ(1 ρετ πηιί:3(:ίοηεπι ε£ ιιηϊία^

Ιειη: βίςαε,ΐη εΐεϊηεηίβ πιγΓηπι (ϋΠΌΙναηίιιι· εοΓροΓα, (φιαβ

ΰοτηιηιρΐΐηίαν: ) ϊίβςαε ρεΓρεΙυο ρεπτιβηεηΐ: οηινιίβ, εΐ αά τε-

ταιη οηιηΐαιη, φΐ3β ίίιηΐ, ογΙιιπι ΠιήΊοίιιηί: , ηε<ρ.ιε νοί Γε(3υη-

άϋηί ηηψΧΆΐη, νεί ίηιπτίηιιιιηίυι·. ζ)ιιαπιο1}Γειη , »1[επιΐ8 ογ-

ύαα, ϊηίεπϋυπι ε 1"! β , α]ηηίι, ϋΐίεπυε; εί: νϊοϊίϊΐπι βΐΐεπαδ ·ίη-

ίβπΐιπη, βΐίεπϋδ ΟΓίαιη, ηοη Γοίαπι ϊη ζηϊπΐΆ, υΐ Γορπι οίΐεη-

Γιαπι εΑ, Γε<1 εΐϊαηι εοΓροΓε. Ρΐβϋοηϊ νεΓο ρΐαεεί:, ίπ» ηιιϊ(3ειη

είειηεηίβ ιηυίίπ ϊη 3Ι13; &ϊ ίεπ·3Πΐ ίπΗτηιΙβ&ίΙεπι τεπίϊπεΓε.

Νβπι οιιγπ ηικκμιε εΐεπιεπίο οοΓηρ3Γ3ΐΐδ ίοΚάϊΐΒίιεδ ίΐ§ιιπιπιηι,

<ρΐ3ε ΓεέΙϊδ Ιίηεϊδ εοηΐΐηεηίυι·; ειιπι ίείτβ, ευ&υπι, ςιιοηίβιη

ρΓβε εαείεπδ ιΐϊβϊοϋΐίιηε πιονείιΐΓ; εαπι βςυβ, ε3πι , ςααε εαε-

ίεΓαηαπι &ά πιοίαπι ϊηερ6ϊ1Ιϊίη« είν, ί(1 εβ, ή^αΐΆΐα νίοεηβπιπι

Ββίΐιιηι: ειιπι ϊίζηβ , ίΐ§ιΐΓ3πι πιοΙ)ί1ϊ(;3ΐε οπιηϋΗΐδ ρΓ3εί!:3ηΕεηι,

ργΓβπιίάεπι : ειιπα 3κΓε, φΐί 3ηυ3 £αοϊϋιΐ8 , ϊ§ηί «ΙϋΕοΠίιΐδ ιηο-

νεΙαΓ, £§αΓ3πι οοίοη3Γαπι βαΠιιπι. Εχ Ιιϊδ ΓογπιΪ5 άεπιοη·

&τάΙ , (γγΪ3 ϊη Γε πΐΐΐΐιιο ιπιιΐ3Π : ίεΓΓαπι , ηε^ιιβςιαβπι. Κβπι

η«8):Γε8, ργΓβπιϊοΙεπ] , οάΙοηβΓυιη εί: νίοεηβπιπι 1)3ϋηπι ίϊβΐι-

Γ3πι, εχ ίΠΒηε,υϋδ ίΓίαπι ΙβίεΓϋηι ηοη βεφίβΐϊηπι, ςιπ Γεβίεηϊ

άίοαηΙιΐΓ, εοηίΐανε, οιΛυπι νεΓο ε Ιπβη^υϋδ ρβππηι Ιβϋεπιιΐ).

^α3ε ί^ϊΙιΐΓ ε Ιπβηριιιΐϊδ Γεβίεηϊδ εοηίίβηΐ:, η3εε όίΠΌΙαίί, ΓϋΓ-

Γιΐδ^αε εοέ'αηΐϊα ϊη Γε, ιηαίιιο πιαίβη ροΠε; &ί ζχώηιη ά'ώ'οίη-

ίυπι
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ίαπι ίη ίΐϊςαδπι ίπιιπι βΐϊβπιπι ήβΐίΓαΓυηι πιιιΐιβπ ηοη ροΙΓε:

(οοηίΐβΐ βηϊηι εχ ρ3πυπι ΙβΙεπίπι ΙπβηβαΙίδ, βχ ςαίβϋδ ηυΐίαπι

βΐίοπιπι ίΓΪιιηι οοηΛ3Γβ ροίείΐ : ) ηεςιιε βΐίςιιβαι ίπαηι βΙΪΕΠίπι

££ΐΐΓ3Πΐπι , ϊη εαΙ>υιτι. ΝβεείΓβ εΛ ίβϊΙιΐΓ, εΐίβηι οοΓροΓβ,

ςίΜβ ηίδ ίοπηίδ ΓοπηβηΙιΐΓ, ηί Γε ίοπηβε ηβ&εβηί, ίΐα ϊρΓβ Γβ

ΙιβΒεΓε ϊηίβΓ Γε. Νεςυβ ίβπιεη ηοη ρβΙΐΒίΠδ οιηηίηο ίειτβ είΐ,

ΐβά 3 ίεηυίοπβιΐδ εοΓροπΙιιΐδ (ΙίνίάίΙιιι·, ιι(: (ΜΓβηί ςυϊ<1βπι «1.

ίεπυβ βίεπιβηΐί ίηΙεΓνβηΙιι ροΙΓιί, ηοη βΐϊβηι ηιυίτβπ ίη β3 , 3

ςαί&ϋδ (3ίνϊ(1ϊ(:αΓ. ΕιίΓΓαβ εηϊπι ίη Γε εοϊεηδ, ΠΒί ΓείϊίϋυίϋυΓ,

ςαοά ίη πηυ» ΙίοεΙ οεΓηβΓβ. 8ί εηίηι ϊη βςιαβπι εχΐ£α3 ίβιτβ

ιηΐΓΓ3 , ε3πι ρειΐιΐΓ&εδ , «ΙϋΤοΙνϊΙαΓ ϊη βφίαπι 1επ·3, Γιη άείΊΛβϊ

ρεΓίαΓΐ)3Γε, α1)ί βςυ» οοηίΗΐεπί , ίεπ·3 ΓαΒΓκϋί:. Ηοο ϊάβιη

3ά ίοίβπι ίειτβιη ΐΓαηβΓεΓεηίΙυΓη είΐ. νβΓαηα ηοη ιηαίίίίο

ηβεο εΛ, Γοιΐ παίχίοπιπι «ΙΪΓεΓηΙϊο. Αίί: εηίηι Ρΐαϊο, ϊξπ'α

ΕΟίπιϊηε «Ηίίοΐνί ίειτΒπι, ψιαβ βΐΓΓοΙαί». Ίη ίρΓο ίβταίηϊ, 3υ£

ίη ν3ί1ϊί3(:ε βέ'πβ, ουιτι εβηι 3εΓ (ΙϋΓοΙνεΓίί, 3ϋΙ ίη 3φΐ3, ουπι

β!> 3φΐ3 ΓαεπΙ: <3ί1ϊοΙαΐ3. ΑΙϊο ναοάο ε1επιεη1:3 (3ίνί(1εηδ ίΤΛ·

«Ιίί, υηαπιςιιο(1(]ΐιβ είειηεηίαιη ΐΓεβ η3ΐ)8Γε ςαβϋΐβϋεδ : ί^ηεπι,

βουπιεη, Γ3Πΐ3ΐβηα, ηιοίυπι: βΐΐεπαιη εχίΓεηααπι εΐεηαεηΐιο·

παπί, Ίά είΐ ϋεΓΓαηι, (ωηίταήας Ιιί$ φιαίϋαΐεί, ) ηε&είαώ'ηειη,

ίεηΓιΐ3(εηι, ΑβΙιιΐη: ϋΐ ΓιηΙ ρεΓ 1ΐ3δ ςαβίίίβίεδ οοηίΓβπβ, ί^πίβ

βί ΙεΓΓ3, ςυοά ίη 03ε1επ8 ςυαίίίβΐίΐίαδ , φΐ33 ϊυ§3ΐ)3πια3, ηοη

ενεηίε1)3ΐ : Γιαπιά βιαίεηι είΓε &ϊ> υίτοςαε εχίτεπιοπιπι οιιβίί-

(3(:65, βί ϊΙλ ηιε<3ί3 εΐεπιεηϋβ εχΙίΗΟε. διιπιυηίϋΓ εηίηι λΙ>

ί$*ηβ άη»β ςαβϋίβίεδ, Γ3πί38 βί Γηοίιιβ: υηβ 3 ίειτ», ηεοεία-

άο, βί βέ'Γ ςοηήίΙαίίϋΓ > φΐί φΐβΐίίβίεδ ΗβΒεί, ςιιί&ιΐδ ΓοΓπιβ-

Ιμγ, ηεΒεΙα«1ίηεηι , χαχιίΛίβχη, ηιοΐιιηι. Και-Γαδ άααβ Πιπιαη-

ίυΓ ςαβΠίβίεβ ίβΓΓ3β, ηε&είικίο βί «Ιεηίΐΐβδ, εΐ αη3, ϊςηίδ,

πιοίαδ, βί 3^αβ £ΐ, ςαββ ΓοπώβΙιιιγ ηε^εΐιιάίηε, άεηβϋ3ί:β, πιο-

ία. ΕΑ ί^ίίιΐΓ, υί βευιηεη &ά ηε^εΐαάίηεηι, ϊί& ί^ηίδ 3(1 βέ'-

τεπι; υί Γ3ΓΪ(:35 βά άεηΓιίΒΓεπ) , ίί3 &βτ &ά 3ηιΐ3ηι; υί πιοϋϋδ

3(1 Λϊίππι, ϊί& 3ηιΐ3 3(1 ίεΓΓΗΠι. ϋΐ ίβίίιΐΓ ί^πϊδ &ά 3εΓβιη,

ί(3 3βγ 3(1 8<]υ3πι; βί ηί&βτ 3(1 βςιαβιη, ίΐ3 3<]ϋ3 3(1 ίεΓΓβπι.

Νβηι ρίβηβ (]υί(1επι, Π3ί3 βί βρίβ ΓαηΙ, αϊ 3ΐ> υηο ηιεάΐο, ϊά

είΐ, 3η3ΐο^Ϊ3, Γο1ί(ΐ3 βαίειη, (ΙιιοΒιΐδ ηιε(1ϋδ οοη(:ϊηε3ηί:οΓ.

Αΐίο πιοάο (ΙίεαηΙ ε1επιεηΐ3 Π3ΐ)6Γε ςιιβίίίβϋεδ. Νβηι ίεΓΓβηι

εϋ 3^ααπι ηβ^εΓβ ροηάα8, ηαο ηβίαΓα άεοΓΓαπι ΓεΓαηίαΓ, βέ'Γεπι

βί
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βί ΐβηεπι 1βνί(:3<:βπι , ςπβ πβ(:ιιγ2 ίη ΓαΜΐπιε ίεηϋβηΐ:. δίοϊοϊ

ίΓαάιιηί, βΙεπιεηίΟΓυηι άΙΊά ηβ&εΓε νίτη επιοίεηθϊ , βΐί» βοοϊρϊ-

εη<Η, ε£ ηαβίϊ ρ»ΐΐβπ<3ϊ. Εβϊείεηάί ψιϊάετα νίπι 1ι»1)6Γβ βέ'Γεπι

ί^ηεπι; 3οοϊρϊεη<3ϊ εΙ ραϋεηάί, ίειτβπι εϋ βα,υβηι. ΑπίΙο-

ίβίεβ εΐίβπι ςιπηίιίΓη οοΓραδ ίπ(3υοϊΙ: εοβίεβε εΙ νοΙίΛΪΙβ, ηιιοά

εοείυπι β ςαΗίυοΓ εΐεπιεηίίδ εοηββίιιπι εΠε ηοΐίί. ΑρρεΙΙβΙ βια-

ίεπι νοΙαΜΙε φΐίηίιιπι οοΓρκβ, φΐοά" [ίη ΟΓ&επι εΪΓοαηι ίειταιη

ίβτΆίιιτ, εαπι Ρΐβίιο άίΓειΐβ άΊεβί, εχ ίρ;η8 εΐ ΙβΓΓα εοείιιηι

εοηββΓε. Ιί3 εηίπι &ϊί : ΟοΓροΓβυπι εί βάΓρεο&ΜΙε ε£ (ιγβΏι&Βϊ-

1β οροΓίεί: είΓε, ςυοά ηβίηηι εβ. δϊηβ ί^ηε βιιίεπ» ηϊηϊΐ υη-

ςιαβπι ΓυεπΙ βάΓρεείβ&Πε, ηεςαε ίΓ»ο1:»Βΐ1β , ϋηε βΐίςιιο Γοΐϊθο.

5ο1ϊι]υηι, βπίεπι ηοη βηε ίειτβ. ϋικίε πιοΗεηδ Ιιοε ιιηϊνεΓΓϋΐη

ϋειίδ, βχ ϊ^ηί ϊρίΐιτη ε£ ίεπ·3 εβεεΐΙ:. ϋπο 3ΐιΙ:επι Γοΐβ τε&ε,

βηε ίβτί'ιο, εοηββΓε ηοη ροίΓαηί. ΟροΓίεΙ εηίπι νίηευίαπι ϊη

πιεάίο εβ'ε βπιΒοπιπι, ηαοά α εορηίεί. νίηευίππι ροΓΓΟ

ορϋίπηιπι, ςυοά1 πΐ3χϊπιε εχ Γε ε(: ίϊδ, ςυβε νίηείΐ:, υηυηι ϊ&-

οίΐ, ςαοά ορ£ίαιε ηβΐ» εβ ρΓοροΓίίο εηιοεΓε. νΐηεαίαιη <ϋ-

ύί, άνο τηεά'ια εΐεπιεηίβ , εβ ρι-οροιΐίοηε, φίβε εχροβ£3 εβ,

ίηίεΓ Γβ εοπιρ3Γ3(;3. ^ια^ ΗεΙ)Γ3εοπιιη άοζαιζϊΆ άβίεηβίβηί,

άε εοείο ίειτβςιιβ ίίβεηίΐιιηΐ:. Οβείεπ εηίηι ίεΓε οπιηεβ εχ

ηιαίΐβ Γυο]εεΙ:3 ηιβίεπβ, ςυβε ρπιιβ Γαεπί, εοείυπι εί ίειτβηι

βεηϊί3Γη είΓε νοίαηϋ, ψιοηίβπι ΜογΓεδ ΓοτΆϋ ηϊδ νεΓ&ίβ: Ιη

ρπηείρίο Γεοίί ϋβαβ εοείαπι εί Ιειτβπι. ΑροΠηβπαβ νεΓο,

εχ ββγΠΌ ΓεεϊΠε ϋευπι εοείιιπι εϊ ίειτβιη, εοηίβηά'ίϊ. Νβπι

ΟιγίΆ, ιιΐ ε]ιΐ8, ααβε οτβ&ί&ίϋ:, ΜογΓεκ ίη εοπιπιεηιοΓβηάο

οΓΐ)ί8 ΟΓία ηοη ηιεπιϊηϊί, Γεά ίη 1ϊΙ>γο , φΐί Ιοί) ίηΓοπΒίΐαΓ,

ρει-ΓεπρΙυπι ποε εβ: ζ)ιζί Γεείί 3&γβυπι. Εχ 1ΐ3ο Ϊ£Ϊ<:ιιγ> πΐ

πΐίίεΓΊβ, οπιηϊα 31Ϊ3 η3ΐ3 εΠ'ε νηΐΐ, ηεςιιε ί3Γηεη εβηα ηαΐΐο

ζβηβΤΒ,ίΆτα ογΙπ, Γεά ^εηίίβπι βηίε οηιηί» εοΓροΓε3 ε): &ά οάθ-

ίεΓοηαιη η3ίαΓ3πι 3 ϋεο ρΓ3ερ3Γ3ί3Πΐ εβε ίαείιΐΓ. Αΐ:<}αε ίρΓαηι

α^οο^αε ΛγΚι ηοπιεη (β^πίβεβί βυίεπι ί,αϋηε ίαηά'ι εχρεΓδ , )

ίηβηίίβΙειη οβεη«3ίί. δεάηοο, ηϋοςιαο ηιοάο Γε ηββεβί, ηί-

ηϋ τείεΓί. Εΐεηίιη είίβπι Ηοο χηοάο, ϋευπι οηιηίαιη εί ορϊ-

βεεπίεβε, 6ί εχ ηίΗίΙο £εείββ οηιηίβ, ρΓοΒβίϋΓ. ΑάνεΓΓϋδ-

β08, ηυί θίόιιηίί υπΐεαπι είΓε εΐεκαεηίααι, βιιΐ ί^ηειΠί βυΐ:

3ε*Γειη> 3ΐ»ί βςαβίη, ΜΊ$ εηαηϋ, φ43β ά\> ΗΐρροοΓδϋβ ϋίΓραίβΙ»

Γαηΐ;.



Ν Ε Μ Ε δ I I

ΓαηΙ. δί νιηυπι Ιιοηιο εΠεϋ, ηηηςιιβιη άοίετβί: ηβςαβ βηίπι

εΠεί, υηάε άοίοτβί, Γι ιιηηπι επεί: α,υοάΤι εΐίβιη άοΙβΓβί,

ιαηαηι βΠεΕ, φΐοά ΓαηβΓεΕ. ΟροΓΕεΕ εηίπι, ςιτοϋ «ΙοϋΕιιπιπι

εβ, ϊη πιιαίβϋοηε νεΓΓεΙυΓ, βφυηεΕο ΓεηΓα: αΕ 6 υηίευπι βίΓεε

εΙειηεηΕαπι , ηοη είϊεΕ ϊη ηυοά πιιιίβΓείϋΓ : Γι αϋύεπι ηοη πιη-

Ιατείηΐ, Γεά ίη ΓεϊρΓο ΓεπιβηεΓεΕ, ηοη αΌΙεΓεΕ, εΕϊβητβ βίΓεί

ΓεηΓα ρΓαειΙΐΕηπι. ΟροΓΕεΕ εΕϊβπι, ςαοά" ρβΕϊΕηΓ , 3ΐ> βΐϊςαο ρβεϊ :

ΐι βαΐεηι ιιηαπι Γοίαπι εΠΓεΙ εΙεπιεηΕαπι, ηοη εύεΕ »]ι*3 ςιΐ3]ΪΕα5

ρΓβεΕεΓ ε»πι , ςηβε εβ υηϊϋδ εΙεπιεηΕί, α ςαα βηίαιβΐ ρβίει-βίαι·.

0αο<3ίΊ ηεφίβ πιαί^π, ηεςαε ρβϋϊ ροΠ'εΙ, φΐοπιο<1ο <1ο1βΓβΙ;?

ζ)ααπι ϊβϊίαΓ ηοο ρΓοΒαίΓεε ϋεπ ηοη ροΓΓε, ρεΓ εοηεεΓΓιοηεηι

ΐηίεΓΕ: δϊ νεΓο εΕϊβπι <3ο1βΓεΕ, υηυηι εβεΕ, ςαοά Γαπ^Γεί:

ηαηε νεΓο ηοη εβ άπατη, ηαοά Γβηβί, Γεά ηιαίία: ηοη ει·£θ

υηαιη Ιιοπιο εΛ. Ρογγο βαΕβπι ϋβ ίρίϊβ, ςαί&πδ ίϊη^ιαίί Γααπι

ΓεηΕεηΕϊβπι οοηΓΐΓηΐ3Γε ηίΕηηΕηΓ, ηιαχϊιηε οβεηάίΕυΓ, ςαιίαοΓ

είΐ'ε εΐεπιεηΐβ. Είεηίιη Τηβίεδ, ΓοΙβπι βςαβηι <3ϊοεη8 εϋε εΙε

πιεηΕαπι, εοηβΙαΓ ρΓθ!)3Γε, άϊϊζ εγΪ3 εχ 3ηα3 ^εηεΓβπ. Νβπι

ε]αδ Γεεειη, Εειτ3πι είΓε, ίεηηϋΐΐιηβπι ρίΠεηι, βέ'Γεηι, βέιΐδ

ίΕεπι ΙεηηίΐΓιηΐ3Πΐ ρ3Γίεπι, ϊβηεπι. ΕΕ Αηβχΐπιεηεδ ςυοφίβ

οέ'Γειη Γοίαπι ββΕαεηδ, ΓπηϊϋΕεΓ εοηβΕαΓ οίΙεηάεΓε, οαείετα.

εΐεηι.εηία εχ εο βϊ^ηί ζίψχβ ρβΓβεϊ. ΗεΓ3εΙϊΕη8, εΕ ΗίρρβΓοήαδ

ΜεΕβροηΕϊηαδ , ί§ηεπι (ΙϊοεηΕεδ, ϋδαεπι Ηίβεε ΓίΕΐοη&ϋδ ηβ.

ΓαηΕ. (^αοά1 ίβϊΕαΓ,ϊβΐ ό'ιοηηί, ίη ί^ηε εαυβιη είΓε ^ϊ^ηεηάΐ

03είεΓ3 ε1εηιεηί3 , εί ε&εΙ:εΐΌπιιη ΡΜοΓορηοπιπι βΐϊιΐδ Ηηαβπι,

»1ίιΐ5 3εΓεπι ϊηάαεϊΕ, εχ εο οίΙβηϋϊίυΓ, οπιπί» εΙεαιεηΕ» ϊη 1β

ιηιιΕαο πιηΕβπ. Οηπι βυΕεπι οπιπια ϊη £ε πιηΕυο νεΓίβηίαΓ,

ηεεείΓε εβ, οπιηϊβ είΤε εΙεπιοηΕβ. (^αοάΌαηααε εηΐηι άε ςα3-

ίαοΓ ΓαπιΓεπδ, ϊά εχ αϋο ήεπ ΓερβΓΪεΙυΓ. ΟοΓραβ βαΐεπι,

οιιπι Γιε 3ηίπΐ3ε ίηίϋπιηιεηίιιπι , υηβ ειικι 3ηίπΐ3ε νϊπ&ιιβ ά'ινϊ-

ά'ιίητ. Νβπι 3ά 635 3εοοηιηιθ(33ΐιιπι πρίϋηιςαε ΓίΛυπι εβ, ηί:

ηαΐΐα 3ηϊπΐ3ε νΐβ 3 εοΓροΓε ϊπιρείΙϊβΕαΓ. υηίοπίίΐυβ εηΐηι Γί-

ουΙίβΕΐ βηΐηιϊ, ηαο Γυο ηιιιηεΓε ίυπ^ϊ ροϋΐ, ρΓορΓίβε ρ3Γίεβ

οοΓροπβ ΙπΌαίβε ΓιιηΕ, υί ίη ρΓο^ΓείΓα οΓ3ίίοηίδ (3επιοηβΓ3θϊ-

ίυΓ. Ν3πι 3η1πΐ3 Ιοουηι οΙ)Είηεί 3Γΐ1βεΪ5 : εοΓραδ ίηβπιπιεηΕϊ:

πΐ3!:εΓΊίΐ 3ΐαίειη εβ, ϊη ςηίΙ)ΐΐ3 νετΠιΕιίΓ 30ΐίο: εβεείίο νεΓο,

ϊρΓ3 ααίΊο. ^α^π13ά1ηο(^ι1ιIι ιαί ηΐ3Εεπ3 βχ&]ία(:υΓ ΓοεπιΊη3:

ηαηι
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π3πι ίη 1ΐ2ηο εΛ 3εΗο: &όΗο βόυΐίεπαηι , ααί Αηριυπι, βυΐ:

1β§ϊππια5 εοηειιΌϊϋιΐδ. ϋίνϊιΙαηΙαΓ βαίειη νίΓεδ αηϊπιβε, ϊη

νίπι ρηβηίβίΐβε, εο£ΪΙ:3ίίοηίδ, εί: πιεπιοπβε, ηιιαε ΟΓβεεί νο-

εαπί φχντχστιαον , διανογηχον , μνημονευτικον.

0 Α Ρ. VI.

ϋΕ Ρ Η Α Ν Τ Α 3 I Α.

^Ε^«ντα<ττ/κ5ν ϊι^ΐίτατ , νίβ εΑ δηϊιηηβ τβϋοηίδ εχρβΓίίβ,

ηα3β ρεΓ ΓεηΓϋϋΐη ίβάβ3 Γαο ηιαηβΓε ΓυηβίΙυι·. Φχντχστον νβ-

γο, ηυοά ϊη ρηβηϋβίΐβπι εβάϊί, υΐ ϊη ΓεηΓυπι, ηαοά Γεηίιιί

Γα1)]ίοϊ(:ϋΓ. Φ«ντ«σ<« νεΓο, βίΐεείίο είΐ βηίπίΒε, 3 ΓβΙΐοηβ

ν»εϋ3ε, ςαβε βί 3ΐ> Βΐίηυο, ςιαοά φβντβστον 3ρρε11ανίηιυ5.

Φάντασμα νεΓΟ, ίηβηίδ 3ίΓεεΙϊο ίη Γιπίιηαε ρ3Γ£ίΙ>ιΐ5 Γβίίοηΐβ

βχρετίϊΐίϋδ, ςϋΗε 3 ηυΐΐο, ςαοά ίΐί φ^νταστον, εοηιηιονείαι·.

δίοϊεϊ βιιίεηι ίιβεε ςυαίιαοΓ ροηυηΐ: φαντα««ν, φανταστβν,

φαντοαΓΓΟίον , φαντκσμχ: 30 φχντχσίχν άεϋηϊυηΙ:, ίΐηίιηαβ 3£-

ίεοίϊοηεΓη, ςυβε εΕ ίεΐρίαιη οΛεηάϋ εί φανταστοί/ ίΐίικί, 3

ςαο Π3ΐ3 ©Λ. ϋυπι εηίπι ηαίά βάΎρεχεπηιηβ, σΪΓτηίίιΐΓ

ϊη 3πίπΐ3 εχ ε]ϋδ αάΓρεεΙα ςιΐ3ε<33πι ΒίίεεΙϊο. ϋϋ εηίπι ϊη ίεη-

Γαιιπι ΓεάίΒυβ βίΓεείϊο £Ϊ£ηίίυΓ, ευπι Γεηίίυηί, ίίβ ίη 3ηίηΐ3,

οιίΓη ίη*ε11ΐ§ϊϋ. Νβιτι ϊσιβ^ίηεπι ϊη Γε βεείρίΐ ε^β τεί, ηιιβιπ

ϊηίβΙΙϊ^Ίί. Φχνταστον, Γυ^εείαπι ίΙΙαά Γεηίαί, ςυοά φαντα-

<τ<αν ββηαΐί, υί βΐίςαίά βΐ&ί, βΐ ηαί<3ςιιϊ<1 3ηίηΐ3ΐιι πιονεΓΘ

ροίεΛ. Φανταστ/κον , ίηβηεπι άϊίΐΓ3οΙίοηεηι ίϊπε εο, ςαοά

βΐ φχντχστόν. Φχντχσμα νεΓΟ, τεπι ίρΓβιη, ψια &ά φαντα*

βτΜβν, ίά εΛ, νβηίπι άΐΛΓ30ΐϊοηειη βίίΓβηίηιιΐΓ, αΙ ϊη ϊηΓ3ηΪ8

εΐ ηιεΙβηεηοΓιεΪΒ. Ηοπαπι <ΗΠεηΠο ϊη Γοΐβ ηιιιϋβίϊοηε ηοηιί-

ηχίΓη εοηβίΐϊί. Ιηβτυιηεηί» β]θ8 Γιαπί βηΙεποΓεβ εεΓεϋπ νεη-

ίπευϋ , εί ςπί ίη είβ 3ηίηΐ3ε ΓρίπΙηβ εοηΐίηείυι·, ςηϊηιιο εχ

εΪ3«ηεΓνϊ ηβΓειιηΙοΓ, βηίπίΕβ Γρίπία η^άεΓβείί , ε£ ΓεηίϊΐΒ

Γεάίυηι βτϋείιΐΓΒ. διιηί 3αίεηι ΓεηΓαβ Γεάεβ ςαίηηυε, ΓεηΓα8

ιιηαδ, 3ηίπΐ3, ςιΐ3ε ρεΓ Γβηί'ααπι Γείΐεβ ββΓεεΗοηεδ, ςυβε ίη

βίδ εχίήαηΐ, εο^ηοΓείί. Αΐ^αβ ε3 ηαίάεπι Γείίε, ςιΐ38 ρΓ3β

ς3είοιΪ3 ΙεΓΓεηη εΐ εοΓροΓε» «Α, Ηϊε αυϊεπι ΐαείακ είΐ-, ΐεΐΐε-

η&η
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η«πι Π3ίαΓ3πι ίηάίοδί. ΕβνεΓο, ςαβε πιβχϊπιβ εΛ ΐρ\εηά\ά3,

φΐϊ εετηρηοΊ ΓεηΓαβ εΛ, ΓρΙβηθϊά»: υί 36'γθη, βίϊβοΐϊοηεβ

βεΐίδ: (νοεϊβ βηίιτι ΓυβΛβηίϊα βέ'Γ εΛ, βυί αεπβ κίυδ : ) »ο

Γροη^ϊοΓί εί 3ςιιε3, ςιΐ3β ϊη £ΐιΛα εΛ, ΓβροΓεβ ρεΓοϊρίί^

ΟοηιρδΓίΐΙππι εηίιη π3ΐιΐΓ3 εΛ, αϊ ςυοΗςυε, ςαοά ΓαΙ> ΓεηΓαπι

εβάβί, ρεΓΗϋςυϊά, ςαοά1 Λί βρίαπι αά ιιίΕϋΓΗΓη Γϋ2Π>, οο£ηο·

Γεαίαι*. ΟροΠεΰβί ϊ^ϊΐαΓ ηβε ΓβΙϊοηβ, φΐοηίβπί ςαβϋυοΓ

ίαηί εΐεπιεηίβ, ςαβίαοτ είΐΒπι ε(Τε ΓεηΓαδ. δεά αυοηίβιη

νβροΓ εί οιΙοΓϋΐτ) £ειίϋδ, ηιε(ϋ3 ςυβάίπι Π3ίαΓ3 Γϋηί, ίηέβΓ

ίέΓβπι εί βψι&πι: (βεΥε εηϊπι εΛ οΓβΓίϊοΓ, βςϋ3 ίεηαϊοΓ, φΐο<1

ΐη βΓ3νεάϊηε ρίβηαπι ϋί. Νβπι ςαϊ εο ηιοι·1>ο βίπείαηίαι·,

Γρϊπία ααϊάεπι 3εΓεπι άαεαηί, εί ίβπιεη ϊη (Ιαοεηάο Γρ ϊ γϊ ίυ

νβροΓεπι ηοη ρεΓεϊρϊοηί : ρΐΌρίεΓ εηϊπι οΒΛπαείιοηεπι, ςαοά

ΟΓβΓΓιυδ εΛ, 3ά ΓεηΓαπι ηοη ρείΎεηϊί. ) ΙάείΓεο ςαΐηΐβπι Γβ·

οεπι οάοΓΒίαδ η3ΐαΓ3 ηιβεηίηιιία εΛ, αί ηϊηίΐ εοΓαπι, φΐ3β

εο^ηοΓεί ροΐϊαηί, ΓεηΓαπι επΊι^ΐβί. ΕΛ βαίεπι ΓεηΓαδ ηοη

εοιηπιαί3ΐ"ιο , Γεά εοιηπιαίβίίοηϊδ άί]α<1ίε3ίΐο. Οοιηποαΐβη-

ίϋΓ εηϊηι ΓεηΓααπι Γε<1ε8, εί ΓεηΓαδ εοηιπιαίβποηεπι ά^αθΐ-

εβί. νοοαηΐϋΓ ί3Γηεη Γβερε ΓεηΓαδ, βΠϋπι ΐρΓβε ΓεηΓααπι '

Γεθεδ. ΕΛ βοίεπι ΓεηΓαδ, ρεΓεερίϊο εοΓαπι ςαβε ΓαΒ ΓεηΓαπι

εβάαηί. δεά ηβεε «ΙεηηίΙιο ηοη ϊρΐϊαδ ΓεηΓαδ, ίβά πιαπεηιιη

β]αβ εΠε νϊάεΙαΓ. (^αβΓε 11ε ςαοααε ΓεηΓαπι άείΐηιαηΐ: δρϊ-

ΓΪΙαβ ίηίεΐϋ^εηδ, 3 ρπηεϊρβία βηίπιβε 3(1 Γεάεηι ΓεηΓαατη ρβΓ-

ίίηεηδ. ΡκεΙεΓεβ Ηοε ιηοιίο: νίδ βηϊπιαβ, ςαβε ΓεηΓαϊ

Γαο]εεΐ3 Γαηί, ρεΓεϊρϊεηδ. δεηΓαυηι βαίεπι Γεάεπι, ΐηΛπι-

ίηεηίαηι ρεΓοερίίοηίδ εοΓαπι, ςαβε ΓεηΓα εο§ηοΓεαηίαι·.

ΡΙβίο νεΓΟ ΓεηΓαπι, 3ηίπΐ3ε εί οοΓροπβ 3(1 εχΙεΓηβ Γοεϊεία-

ίειη, (Ιεήηίί. Νβπι νίβ ηαίαεπι ΐρΓβ 8ηίπι«β εΛ: ίηΛηιπιεη-

ίιιπι εοΓροπδ : 3ΐςυε 3Πΐ1)ο ηβεε ρεΓ ρηβηίβΐϊβηι τεβ εχίετηβδ

ρεΓεϊρίνιηί. Αηΐιηββ βαΐεπι ρβΓίϊοπι, βΐίβε Γαηί ίαπιυΐαθ εΐ

Ι3ϋε11ϊΐεδ, βΐϊβε άοπιίη3ηίϋΓ εί ίπιρεΓβηϋ· Εαβ εηίπι ρβΓίεβ,

ΐη οαϊοαβ Γ3ίίο εί Γεϊεηίϊβ εΛ, ίπιρεΓβηί, ΓεηΓϋδ εί πιοϋπβ

οαπι βρρεΗϋη, ίϋεπιηϋε νοεϊδ πιίί1εη(33ε Γ3οα1ί3δ ΒηεϋΙβηίιΐΓ.

Εΐεηίιη πιοΐϋδ εί νοχ εείειτίπιε, ηιιΐίοςπε ίεΓε ίηίεΓνεηίεηίε

ίεπιροΓβ, νο1αηΐ3ΐΐ Γβίίοηϊδ οΙιίεπιρεΓΒηΙ. δίπιαΐ εηΐπι νο·

Ιαηααδ, εί ηαονεηααΓ, ηβςοβ ίεηιραδ, ψιοά νοΙιιηίΕίί εί

πιο-
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ιηοΗοηί ϊηίβΓροηΗίιΐΓ, Γβηϋΐππιυδ, υί ίη πιοέιι (Κβίίοπιιη

Ιίοβϋ 3ΐιϊπΐ3(1νβΓΐ6Γβ. Αΐ^υε εΐίβπι η3(:ιΐΓ3ΐΪ3 (}υ3ε<ΐ3Πΐ ίπιρεπο

Γ»ίϊοηΪ5 ρ3Γεηϊ, ϋί φΐ3ε ρεΓΐ:αΓΐ)3ΐΐοη€5 βηίιτιαε άϊοαηίαΓ.

Ο Α Ρ. VII.

ό ε ν ι δ υ.

V

νίδ Γεηίϊειχίί νϋϋδ <3ϊείίιΐΓ. ΗϊρρβΓοίΐϋδ αίΐ, Γ3<3ίοδ, ηυί

βΐ) οοαίίδ ροΓΓΪ^βήΐιΐΓ, Γυϊκφΐε ίεπηίηίδ, νείαί ιη&ηαιιπι οοη-

ίΓβο(3(:ίοηί1)ϋ8 , εχϋεποΓ» . οοτροτβ 3ίΐϊη£3ηΙ:, εοηιιτι ρβΓ-

οερίϊοηεπι 3ά νϊΓαιτι ΓεΓβιτε. ^εοπ]ει^.^ε νεΓΟ οοηοδ ηιιοδ-

άαηι ϋβίοπβαηί: εχ Γ3<3ΐθΓϋηι οοηςυτΓα ίβοίοδ, φΐϊ εχ οοοίϊβ

€ΓηίΙί3η(ϋΓ. ΕπιΗίεΓβ εηϊπι <ίεχ£πΐίη οουΐυπι ραίαηΐ Γ&άίοβ

3(1 Ιβενβπι , ίΐηϊίίΓυπι βά άβχίταία, άοίηάβ εχ εοπιπι οοηοαΓ-

ϋοηε οοηυιτ) βΜΌΙνί, υηάε ΆΟο'ιάΆΐ, π.ϋ Γηιιΐϋβ ηοία'επι ίϊπιηΐ

οουΐϋδ ςοιηρΙεείβϋϋΓ , ςυ3ε βίρεοΐα Γεηίίπ ρσΓίϊηΙ:, Γεά εχ-

ςαϊΓιΙε εβ οει-ηβί:, ιώί Γάά'ύ οοηουιτεπηϋ. Νβιη Γβερε ίΐ30

<3ε οβϋΓβ ρβνΐιηεηίϋπι ϊηίηεηΐεδ ηοη νίάειηιΐδ ηϋΟίπιηπι, ηαί

ϊη εο]3οε3[, ςπβπινϊδ άία ίηϋεηΐϊδ οουΐίδ, άοηβο τ&άη &ά

εατη Ιοουπι, ϊη ηιιο ρςεί ηυηιπίϋδ, εοηουιτεπηί, εί ίυπι

«ΙθΐηιΐΓτι εαπι 3(]Γρίοίπιυ5, πΙ ηαί ίππι ρππιπηι οοερεπωιΐδ

ίεηάεΓβ. ΕρίοϋΓεϊ ίπιβ^ΐηεδ εβπιπι Γεπιηι, ψι&β βρρβΓεαηί,

οεηΓεηΙ ίη οουΐοβ ίηοαιτεΓβ. Απ&οίείεδ ηοη ίηΐ3§ίηειη

οοΓροτεαπι, Γε<1 ςηβΐίϋβίεπι ρεΓ οοπιπιιιίβίϊοηεπι βέϊίδ, ώ>

Τιίδ, ςαβε νίθεηΙιΐΓ, υδςυε αά οοαίαηι βοοεάεΓβ. ΡΙβίο νβ-

γο ρετ οοηίϋϋοηεηι Γρίεικίοπαπι Γεβ 3<3Γρΐοί εχϊίΗπίϊί, αϊ ΐ<1

ςυίάειη Ιιαηιεη, ςυοοΙ εχ οοαίϊδ ρΓοβείΓοΐίαΓ, αΐϊ^ιιο πβφΐβ

ίη βθΓβηι, ηυί ε]ϋ5(36Πΐ Γεουπι εΛ ^εηεπβ, εΓβαβϊ: ςυοά νβ-

ΓΟ 3 οοΓροπΒιΐδ Γη3Π3{, οοηϋΓβ ίεΓβίιΐΓ, 30 ςποά ίη 3εΓβ εΛ,

(μιϊ ίηίεΓροηϊΙαΓ ίβείΐεηπε ίΙϋΓιιηβίίαΓ εί νεΓϋίΐυι·, Λπιαΐ οαπι

οουίοπιηι ϊ^ηε ε.χίεηάβΙιΐΓ. Οβίεηαβ οιιιη Ρΐηίοηε <1ε νίΟοηβ

εοηΓεηίιϊί, ίη Γερίϊηιο (3ε οοηΓβηΓιι ΓρβΓίιηι ίίο ίεΓβ Γοπίιεηδ:

5ί εηϊπι βά οοϋΐιαηι νεηΐΓβΙ: ρ3Γ8 ςυ3ε<ΐ3ΐη, βοί νίδ, 3ΐιΙ ίπια-

βο, 3ΐιί ςαβίίίβδ οοτροπιπι , ςαβε οεΓηπηίαΓ, ηοη οο^ηοΓοβ-

Γεηιυβ ηιβ^ηϊΐϋάίηεπι ε]ϋ3, ςυοά νίάεΙϋΓ, ϋί πιοηΐίδ, δ ίία

Νμπε/. (Ο) · οαΓαβ
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οβΓυβ ΓεΓβί, πΊβχίιηϊ: ίβηίΒε εηίπι τεί ΓίΓηυΙίοπιηι ίηοαΓΓβΓβ

ΐη οοαίοδ ποΛγοβ, ρΐΌΓίϋδ 3 ταΐίοηε αΐΐεηιιπι εΑ. ΕηίπινβΓο

ηε(}ΐιβ ΓρϊπΙυβ νϊβοηϊδ Ιβηίαπι νϊπι εχρΓεΙΓιΐδ π3&εΓβ ροίείτ,

υί είιχιιπι οπηιϊβ, ηιιββ οεΓηαπίαΓ, ίαηάαίαΓ. ΚεϋηςυϊίαΓ

ϊ^ϊίϋΓ, ββΓεπι, φπ ηοβ οίΓοιιτηίΙβΙ:, ϊήβ ϊηΒτΐίΓπεηΙιιπι ηοΜβ

βίΓε ίαπι, ςαπι νϊάεπιυδ, ςαβίε ϊη εοΓροΓβ ηεπ-αβ νϊϋοηίβ

είί. νϊάείϋΓ εηίπι βεϊϊ, ςαϊ ηοδ βπώίί, βΗςαϊά βνοηΪΓβ

ΒοΗίδΟαοθί. Ναπι Γοΐϊδ Γρίεηϋοτ, 3ίίΐη£εηδ ΓαρεποΓεΓη βχ-

ίΓεππίβίεπί 3επδ , ρεΓ ίοίιιηι αεΥεπι νϊηι ίαααχ ίΓβηδπηίπ'ί, βέ

Γρ1ειΐ(3οΓ, ςαϊ ρεΓ ηεΓνοδ νϊίΐοηϊδ ίετϊατ, ηϊίυΓβπι ΗίΛθί:

ΓρΪΓβΒϊΙεπι, εί ϊη βεΓειη ίηοΐ^εηδ, ειιηάεπιςυε ρππιο ϊιηρεία

οοπιπιιιίβηδ Ιοη^ϊΓΠπιε ίΓβηβί, ΓεϊρΓε οοηΐϊπεηβ, <3οηεο ϊη

ΰυπιιτι 3ϋςαο(1 οοτραβ ϊηεαιτεπί: εΛ εηϊπι 3εΓ ίαίε ϊηίΐτιι-

πιεηίϋπι οοαίο ζά ιϋ]υ<3ίοαη<1α εα, ςυαβ νίάεηίυΓ, ηυαίβ εε-

ΓεΙ)ΐΌ ηεπ'ϋδ: υί, ςαβπι ίΐΒ&εί ΓαΙϊοπειτο εειε&πιηι ζά ηεΓνυιη,

ε3Π(3επι η3ί)ε3ί οοιιίαβ αά βέ'Γειη ΓρΙεπϋοΓε Γοϋβ 3ηίπΐ3ίιιπι.

Είϊε 3ΐι1επι βεΓεπι πβο ηβίιιη, υί αΓίΐπιϊΙβίυΓ οοΓροπ!)υ8, ηαββ

Γι'οί 3(1ιτ)ονε3ηΙϋΓ , εχ εο οοηίϊβί, ςυοά, ίϊ ίη Ιαπιϊηε αΐϊηαίά

ίρίεηοΐίιΐϋτη , νείίαΐνυπι, νεί ειιεπιίευπι , νεί αΓ^εηϋεϋΐη ρεΓ

βϋΓεηι £εΓ3ίϋΓ, 3&εο, <μιοά ίεΓϋϋΓ, βύΐ εοιηπίϋΐείοι·. Ρογ-

ρΐιγπαβ ϊη ΙϊΙιό (1ε Γεηίυ, ηεςυε εοηιιπι,. ηεςαε ίιιτιυΙίίτιΐΓΠ,

ηεηαε βΐϊαιΐ (}ΐιΐοςα3Γη νίΐΐοηϊδ εβιιΓβπι εΓΓβ νυΐί, ίεά βηίηηαπχ

ϊρΓβπι, οαιη ϊηείάίί ϊη ε», ηαβε εεηιιιηίιιι·, 3§ηοίΌεΓε ΓεϊρΓαηι

εΙΤε ε», ςαβε 3<1Γρεεία ΓεηίίβηίιΐΓ, αυοά" 3ηίπΐ3 οοη£ίηβ3£

οπιηϊβ, ηιΐ3β βηί, οπιηΪ3ςαε, ψιαβ Πηί, ηϊηϊΐ £ηϋ αϋυ(},

ψΐΆΐη βηίηι», εοΓροΓ3 <Πνει·Γ<ι εοηίϊηεηδ. Νβγπ ευ«η νείϊί

ιιη3ΐη εΠε οπιηΐηπι 3ηίπΐ3Γη, εβπι, ςαβε Γαίίοηϊδ είΐ οοιηροδ,

πιεπίο ά'ιο'ιΐ ϊη ονηη'ώηΒ, ςυβε ΓυηΙ, ΓεϊρΓ3Πΐ εο^ηοΓοεΓΡ.

ΟεΓηίΙ 3υ(:επι Ιιϊο ΓεηΓα» ρεπ Ιΐηεαδ τεοϋβδ, εϋ οιιπι ργϊπιηγϊο

Ιοοο οοΙοΓεδ ρεΓεϊρΐΙ, ίαπι ευπι Ηϊδ βύζπι εοτραϊ εοΙοΓαΐυηι

ίϊ]ϋ(1Ϊ03ί, εί ε]ϋ8 Γη3ΐζηϊϋα(1ϊηεπ), εϋ ίϊ<ξϋΓ3πι, εΐ Ιοοιαπι, ίη ηυο

εΛ, εΐ ϊηίεΓνβΙΙυτη, εί ηυπιεΓϋΓη, εϋ ηιοίαπι, εί βαίαπη, εΕ αΓρ#-

τυπι εί Ιαενε, εί ηεςϋβΒίΙε εϊ ίηΒεςυβίιΠε, εί Βοοίαπι εί οΙ)ία-

ίανα, εί οοηβεΓεηϋΪΗΠΐ , βνε ζά 3^ϋ3β, ίϊνε βά ίεΓΓ«ε ηαίιι-

Γαπι βοςεάβΙ, αί, ίΐϋπιίιΙϋΓηηε Γιί, ηη ίϊοεαιτι. Ιίβςαε, ςαοά

ρΓορΓΪε 3(3Γρεείιι ΓεηίΐίαΓ, οοΙογ είί. Ν»πι Γοΐη %·ϊΓιοηβ εο·

1οι·εδ ρεΓεϊρϊπιιΐδ, 3ί<^αε εοηΓείΙϊπι αατη εοΙοΓε εοΙοΓαίυπα οογ-

ριΐδ

ν
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ρ«5 εί Ιοοοηι, ίη φΐο εβ, ηαοά' οεΓηίίαΓ, εί ίηίει·ν3ΐΙαηι,

ηαοά ϊηΙεΓ ΐά, ςαοά οεΓηίί, εί ϊά, ηαο<1 οεΓηίίαΓ, ίηίεηί-

οίίαΓ. ζ)αοΙςαοΙ εηίπΐ ΓεηίϊΒϋδ εοΓρπβ ρεΓοίρίίαΓ, ϋβά'εηι

ββίϊιη είίβηι Ιοοαδ ίΐιηαΐ οο^ηοΓοίίαΓ, αϊ ϊη ίβεία εί §αβ3ία

βνεηϊί. δεά Μ φϋβαι, ίαπι Γοίαπι Γεηίΐηηί, ευπι βάηιοίϊ

Γαεπηί εοΓροπ, εχοερίϊδ ϋδ, φΐ3β ροίΐ εχρΙίεβοαηίαΓ : νϊβο

νείΌ, είϊβηι πΐ8£τηο ίηίεινβΐΐο ίηίε^εοίΌ, (^υοηίαιη βαίειη

ρΓοεαΙ οεπιϋ ΓαΙ^εείβ ρΓορπβ, πεοείΓαπο οοηΓεοαίαπι εβ, α£

βίίαπ» ΓοΙβ ίηίεΓναΙΙαπι νίίίεβί. Μ3£ηίίαά'ϊηεηι νειτ> ίαπι Γο-

13 ρεΓεϊρίί, εαιη ροίείΐ ϊά, ηαοά εεπιϊίαΓ, αηο ο&ίαία

οοπιρΓεΗεηίΙεΓε. ζΗοβ νεΓΟ πΐ3]οΓα Γαηί, ςιιβπι αί αηο &ά-

ΓρεοΙιι εοπιρΓεηεη(ϋ ροΓίϊηί, ίη ηίβ νϊίΐο εί ΓηειηοΠ3ΐη ΓεφίΙ-

πί, εί ςο^ίίΒΐΐοηεηι. Οαπι εηίιη ε» ρ3Γίίοαΐ3ϊίπι, ηεααβ

ίο(3 αηο εεΓηβί ϊηίοϊία, ηεοεπ3ΓΪο β& αηο ίΓ3ηβί ζά ύίβταχη,

εί, αί ςαίάηαε ϊη εα ίηηΓιϋϊοηε ΐη ΓεηΓαηι ϊηοϊάϊί, ϊί3 ΓεηΓα

ρθΓοϊρίίαΓ. (^038 νεΓο ρπαβ ρεΓεερία Γαηί, ηιεπιοΓία οοπ-

ΓεΓν3ί, εί οο^ϊίαΐίο αίΓαπιςαε οο^ίί, εί ηαοιΐ ΓεηΓα, εί ηαοίΐ

πιεηιοπβ ρεΓοερίαιη εβ. ζ)ΰ3Γε π^ηίίαοϋηεπι άαρΓιοΐίεΓ

ρεΓαρίϊ, βΗοαβικΙο ΓοΙβ, βΗςαβηοΌ αφαηοίβ ηιεηιοΓία εί

οο£Ϊί3ίίοηβ. Ναηιβππη βαίεηι εοΓαπι, ςα3ε οεΓηάηίϋΓ, β

ρΐαβ Ιη1)ϋ5 εβ·, ααί ηααίαοΓ, ααί αηο ααΤρεοία ηοη οεΓηίίαΓ,

πιοίαβ είΪ3πι εί β§αΐ'35 ιηαΙίοΓαηι βηβαΙοΓαηι, ηαη^αβηι Γο·

13, Γεά οαιη πιεηιοπβ εί οοβίίβίΐοηε Γεηίίί. Νοη εηίπι ρο-

ίείΐ εί ςιιΐη^αε εί Γεχ εί Γε,ρίεπι εί Ιιίβ 3ΐιιρΠθ8 βηε πιεηιοπ»

οοίζετε, αί ηεηυβ 1ιεχ8§οη3, εί οοΐ3§οη3, εί β<ταΓ38 πιαί-

ίοΓαηι βη^αΙοΓαπι. Μοίαβ είίβηι εαηι β»4 ρεί ίΓβηβίίοηειη,

βΠαά παΒεί ρππιαηι , Βΐίαά Γεοαηιίαπι. ϋΜ 3αίεηι ρΓίιηαηϊ

εί Γβοαηά"απι εβ εί ίει-ίίυιη , ϊά ηιεπιοπ3 ΓοΙβ οοπ&Γνβί.

δαΓΓαπι βαίεηι εί ϋεοΓΓαπι, 3ερα3ί)ϋε εί ίηϋεςαβοίΐε, ίίεπϊ

βΓρεΓαπι είίβενε, βεαίαΐη εί οΙιίαΓαπι, ίβοίαβ εί νϊΓαδ οοπι-

ιηϋηϊβ Γαηί, ηαβηείοηαί^εηι 1ή Γοϋ ΓεηΓακ Ιοοαηι άί]αάίθ3ηί.

Οο^ίίβίίοηε ίίπτιεη εΙΪ3πι οραβ ηβΐιεηί, ςαοηϊβηι ϊΐΐαά Γοίαπι,

οαοά αηο ϊπιρεία ϊη ΓεηΓηπι ίηοαΓΓίί, Γοΐίακ ΓεηΓαβ οραβ εβ.

^α3ε νεΓΟ ηοη αηο, ηοη Γοΐίηβ ΓεηΓα», (βά είίβηι πιεπιο-

Γϊβε βάϊαηείβ οοσϊίβίϊοπε, αί ΓυρΓ3 οβεηΓαπι εβ. ΤΓβηδΙα-

εΊάΒΓαπι ααίεπι ΓεΓαπι είϊαΓη αβηαε &ά ίαηάαίη η3ΐαΓα Γα3 νί-

βο ρΓΟΙεηαΊΐαΓ, ρΓΪπιοηι (}α"κ}επι βί πΐΒχίπιβ βέπϊ : ίοίαπι

(ϋ) » βηϊαι
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βΓΠπι ρεηείηΐ: Γε<:αη(1ο βςιιπε <ί3ηΙΪ8 εΕ Ιίπφϊά'αε, Γιφαί(3βπι

ρϋεεδ Π3ΐ3ηϋ65 νϊάεπιαδ: (ρεΓ νϊΕΓαηι νείΌ εΕ ιά £εηυδ λΙΊλ

ππηυβ οεΓηίπιυδ: ) Π πιοιίο ϋΐα Ιαιηϊηε ϊΙΙαίΕΓβΕ» ίϊηΕ, εΕ ηοο

1ιυ]υ8 Γεηίϋδ εΐΕ ρι-ορπαπι. δεά" νίάεηάυπ) είΐ, ηε ςαΪ5 ϊα

βΓΓΟΓβπ) ιηίΙϋοβίυΓ, ςϋοά βίίαιτη οβίϊάοπιπι ρεΓοερΗοηεπι

νϊΓϋττι ρεΠίηεΓε εχϊίϊϊπιεΕ, ςηοηΪ3πι ί^ηεπι άαιη ϋΐΙΓρϊοϊπιυδ,

ββΐίηη εΙΪ3ΐτι εβϋάαπι εΩε Γαπιυδ. Ναπ> Γι 3(1 ρππΐ3πι νϊΓιο-

ηεπι οπιΕϊοηεπ) ΓεΕυΙεπδ, ίηνεηΐεδ Ιηαι, οαπι ρππιυπι νϊίϊο

ίβηεηι ΓεηΓιΕ, Γοΐϋπι οοΙοΓεπι εΕ ύ^ητανα ρεΓεερϊίϊε, άε'ιηάβ,

βεςειΙεηΕε ϊβη^εηθϊ ΓεηΓα, οαΐϊςίατη είΓε εοβηονϊπΐϋδ , ηηο«1

π»επιοΠ3 3 Εβεΐα βεοερΕαπι οοπΓεΓνβνίΕ. ζ)α3Γε ηυηο, οοπι

ί^ηειτι 3<1Γρϊ(:ιπιυ8, ηίηΐΐ ρηεΕετ ίϊβαΓβπι εΕ οοΙοΓεπι ϊ^ηϊβ

εεΓηϊπιιΐΒ. Αί οο^ΐΕβΕΐο υη3 οαπι ϋδ, ααβε 3<1ΓρεεΙϋ5 οο-

£ηοΓΌϊΕ, ρεΓ ηιειηθΓΪ3ΐη , είίηπι οοΙοΓεπι βρρΓεΙιεηίΠΕ. Εα·

άεπι Γ3ΐϊο ϊη ροπιο είΐ: δι εηίπι ηοη Γοΐυπι οοΙοΓβ εΕ Γι§\ΐΓα

ροπιαπι ίοηπ3ίαΓ, Γεά εΕϊβπ» οάοΓε εΕ Γαροπβ ξζεηεΓε, ηοη

ςαο ηβεε ^υος.αε νϊΓιο ρεΓοίρϊβΕ, ροπιαπι είϊε ηονϊΕ; ΐβά

βηίπΐϋδ θ(1οΓ3ίϋ8 εΕ ςαίίβΕαδ ηιειηοπΗπι ΓείϊηεΕ, εΕ ίϊιηυΐ αΐ-

φΐε 3(3ΓρβχεπΕ, εΕΪ3πι ίΛοΓϋπι οαπι β^ατα εΕεοΙοτε πιΓογπιβ-

ίβπϊ εο^ίϋ3ΐϊοηεπι Ιι&ΙϊβΕ. ΐΕ«(]αε οαπι ροπιαπι οετευπι, νβ-

ταπι είΐ'ε ροππιπι ραΕβνεππιαδ, ηοη νίίΐο εΛ ςαβε ΓβΙΙίΙϋΓ, Γβά

εο£ΪΕ3ίϊο. Νβιη νίίίο, ϊη Γαϊδ εΕ ρΓορπίβ ΓαΕ>]εείί3, ίϊΙΓ»

ηοη εΛ: εοίοτεπ» εηϊπι βΕ β^αΐ'βηι αϋΓρεχϊΕ. ΤΓεδ 'ισϊΐυΓ

ίεηΓιΐδ, νΐίϊο, 3α(ϋύιΐ8, ο<3θΓ3ΐϋ8, Γεβ εχΕει-ηβδ, ηεςαε 3(]ιτιο-

ίβδ Γώΐ, ρεΓςϊρϊαηΕ, βεΥε ίηΕεΓ]'ε(;Εο. ΟαΛαΕϋδ νεΓΟ ηοη

ΗϋΕεΓ ΓεηΕίΕ, <±ιιζπι ύ 3(1 ΓαΙ>]εεΕαπι , ςαοά* ρβΓοϊρίβηβοιτι ©β-,

3(3πιονε3(:ιιι·. ΤβοΕαδ νεΓΟ αΕηπιςαε νΐηι ηβ&εΕ: ηβηι εΕ

3(3πιοίυδ εοΓροπβαδ , εΐ 3ϋ(}ϋ3η(1ο ϊηΙεΓεείΙεηΕε 1)3ου1ο, Γϋο

ηιιιηεΓε Γαη^ίίαΓ. ^αο^^^^3 ϊηίεΓίΙαπι 3(3Γρεοίυδ 03βΙεΓθΓυιτι

ΓεηΓιαυπι ΙεΛϋηοηίο ίη(1ϊ§εΙ, οαπι Ίά, ςϋοά οεΓηΐίϋΓ, 3γΕϊ-

βοΐο 3(1 ΜΙεηίΙαΓη £3είυηι £υεΓΪΕ, πί ϊη ρϊείαΓ3. Ναπι ρϊιι-

§εη^ί 3ΓΙΪ8 ορυδ είΐ ίβΐίετε βίΙΓρεοίαπι, ηοη νεπβ εηιίηεηίϊίδ

εϊ Κιεαηϊδ, Γι τεβ ε]ϋδπιθ(1ί ηβΙυΓβε είί, υΙ>ΐ οραδ Γιί ηιηχϊηιβ

ςαϊίΐεπι ΐ3εΕαηι 3<1ΓοϊΓοεΓε, ΐηίεΓ(1αηι (αηιεη είΐΗίτι ΐξϋίϊβΐϋΐη

3ϋί ο(1θΓ3ΐϋηι, αί ίη ροπιο εεΓβο. Α1ΐςϋ3η(1ο ίβπιεη ρετ

Γβ, βί Γϋ3 νί, 4υ3θ 3ρρ3Γε3ηΙ, ενΐ(3εη(:εΓ οίΙεηάϊΕ, ευπι ηαϊ-

άεπι ηοη πιυ^ηο ίηΙεΓνβΙΙο ςοηΓρεχειίί. Νβπι Ιαιτεπι 4ϋ3·
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άΐΆ&πι, Π πΐ3£ηαηι ΓρΒίίυηι ϊηίείροηβίϋΓ, Γοΐυηάβπι 3<ίΓρϊοίί.

ί,Μΐιιτ είϊβπι, ψιαηάο ρβΓ οδΐί^ίηεπι, 3υί ίΊιπιαιτ) εεΓπϊπιαδ,

βιιΕ βΐίςαϊά ίΐιηϊΐε, ηαο<1 βάΤρεοΙυπι ρεΓίιΐΓ&εΙ. Ιΐεπι εαπι

ρβΓ α^αανη, ςυ3β βοίΐϋίιΐΓ. Νβπι ίη πιλΗ Γεηιιιηι ςαβΩ ϊπ-

{ταζϊατη νϊάεϊ. δϊηιϊΙϊΙεΓ είΪΗΐτ), οιιηι ρβΓ βΠςαΒτη πΐ3ΐβπ-

2πι ρβΓίιιοβηίθπι βαΓρϊοϊπιιΐδ, ιαΐ ϊη Γρεευΐο εΙ νϊΐτο βί Γβΐίςαίβ

6]υδπιο<ϋ, 3υί, εαιη οεΙεπΙεΓ ιηονεΙαΓ, ηαοά 3<3ΓρΐοϊΐιΐΓ.

ΓοηΙϋΓΐ)3ί εηϊπι νϊΓαπι εεΙεΓ ηιοίιΐδ, υί: Γοίιιηά:» νϊάε&ί, ςπ3β

ηοη ΓυηΙ τοίαηάα, εί^αβϋβχβ, ςυββ πιονεβηΐιΐΓ, βπί, ευπι

εο£Ϊΐ3ί:ϊο ηΐϊαά β^ίί, υί ϊη εο, ςυϊ εοηίίϊίυεπί βπιίοαπι οοη-

νεηϊΐ'ε, εΐ οιιιη ίη εαπι ίηοΐαεήΐ, ρΓαεΙεπΙ, ηυοά ε]ϋ5 οο^ί-

ίβίΐο ίη βΐϋδ οοευρβίβ ίΐί. Αϊ ηβ Ιιοε ηιιϊάεπι νϊίΐοηϊδ ρεο-

εηίαπι είϊ, Γεά 0θ£Ϊΐ3£ϊοηΪ3. Ναπι ΓεηΓυ5 φΐκίεπι νίάίΐ ε£

αά οο^ίϋηίίοηειη αείαΐίΐ, (βά ίΐΐβ ζά ε», ηαβε ίΙείεΓεΒαηίυΓ,

ηοη 3ΐ£εη<ϋί. <2(ΐ3ΐιιθΓ βιιίειη πιαχΐπιε νϊίϊοηϊ ί»<1 τεβ ενϊθεη-

ίεΓ οο^ηοΓεβηάβδ ορηδ Γιιηί, ίηίε^πιηι ϊηίΙτυΓηεηΕυπι, πιοΐαβ

οοηςπιεηδ εί'ϊηΙβΓνβΙΙϋΐη , βε'Γ ρυπίδ εΐ ϋίαπιΐηαΐυδ.

<

ε α ρ. νιπ.

ϋΕ τ α ο τ υ.

αοοίΐϊοεί εαεϋεΓοπιπι ϊ η Λι·υ πι εη ίοπιπι ϋευβ άυρίεχ ΐΛτ'ι-

οϊΐυβ ε&, εί Ιοεο βΐΐςαο ρΒΓίεςαβ εοΓροηβ εϊΓεαπιΓοΓΪρίΐί.

Εΐεηίηι οειιΐοδ <3υο3 βί ΛΐΐΓβδ αυαδ εί άυο ίοΓαηιίηα ε]ιΐδ Γεη-

Γϋ3, ςαί ϊη ηαΓΪΙ)ϋ8 ΙοοβΙυδ εΛ, εΓίϊηχϊϊ; 1ϊη£Η38 εΙΪ3Πΐ <3υ35

ίη οιτιπίβυδ 3ηϊπΐ3ΐίΙ>υ3 ^εηιιίΐ, Γεθ βΐίββ <3ίνίΓ33, υί ϊη ΓεΓ-

ρεη(:ϊΙ>ιΐ5, 31Ϊ33 εοριιΐ3(:33 εΕ οοη]υηο£33 , ιιΐ ϊη ΙιοππηϊΙηΐΒ.

(^αοαίΌβ <3ιιο5 ΙβηΕαπι νεηίποιιΐοδ βηΐεποτεδ εεΓεβπ £βείί,

ιι(: εχ ιιίΓοηαε νεηίπευΐο ηεΓνϊ Γεηπεη<1ϊ (ΙεππΠϊ (1αρ1ίεΪ3

ρΓοοΓεεηί ϊηίίπιηιεηίβ. ΟβαΓβ βυίεηι, εαΓ Ηιιρίίοΐ» ιηΠτυ-

τηβηΐ» ΓεοεΓΪΙ, είί: εχϊιτιϊ» ρΓοεαΓβΙϊο βηίηιαηΐϊυιτι , ϋ(:, Π 31-

ίεπαπι ΙβεΠαπι ίαεΓΪϊ, Γείίςααπι ίεηΓαπι ΙυεηίϋΓ. δε<1 ηΐ

ρΙυΓΪπι» οαείεΓΟΓυηι ίηίΐπιηαεηΕοΓηπι εοΓΓαηιρβηίηΓ, ηίΗίΙ

αηϊιτιαηΕίδ νϊΐ3 οίΐεηάίΕαΓ: ΙβοΕα νεΓΟ ίηίεΓευηΕε, Ππιαΐ

βΐϊααι βχΙίη$ζϋ*ιΙαΓ βηΐπίΒΐ. 5ο1ϋδ εηϊπι ίβοΐαβ ίηίεΓ ΓεηΓυδ,

οοπιπιαηίδ αίϊ οπιηϊαπί 3ΐιίπΐ3ΐϊϋπι. Οιηηε εηϊπι 3ηίπΐ3ΐ ί3ΐι-

(0) 3 εβηί1'
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βεηάϊ ΓεηΓαπι 1ΐ3ί>εί, 03είεΓθδ ΓεηΓαδ, ηοη οπιηΐί οιηηεδ,

Γεά" βΐίφίοδ 3ΐϊς\ΐ3. Οηιηεκ ηββεηί, ηηβε ρεΓίεείίοΓ» Γαηί.

Ιίβ^υε, ςποηΪ3ΐη ηϊε ΓεηΓαβ, εβείηε αηϊηιαΐ, βη ηοη εΠεί,

«1ϊ]α(1ίοαίαΓαδ εΓ3ί, ηοη υπαιη ραι-ίεπι ϋεαβ ίϊοίαΐ ίΓΪΙ>ιιίί, Γεα"

ίοίαπι ρβεηε εοΓραδ αηϊιηβΐϊδ. Νβιτι ρΓαεΙβΓ οίΐα εί εοιτηυβ εί

ιιηςαεδ, Ιί^βπιεηίβ εί ρίΐοδ εί 3Ι13 ηαβεθβπι εϊακπιοάϊ, οπιηϊδ

ρ3Γ5 οοΓροΓΪβ ίβη^εηίϋ ΓεηΓα ρΓ3εάϊί3 εβ. Ενεηίί ϊςίίαΓ,

πί υηυΓη^αοθςαε ίηίΐηιπιεηΐιιπι θαρΗοεπι ΓεηΓαπι 1ΐ3\>εαί,

υηαιη εοΓαηι, ςαβε ρΓορπε ρεΓεϊρίί , βΐΐεπιπι ίβοίιΐδ. Νβπα

νϊΓαδ, νεΓΜ οβυΓ», εοΙοΓεδ ΐπΙεΓηοΓαϊ, εί ίπς'κΐβ οβίΐάβηυβ

ρεΓοϊρ'ιί, Γεά Ιιβεο ηαϊάεπι, υί εοΓραδ, ϋΐοδ, υί νϊΓαβ. Ηεπι

<1ε §υβα εί οΙΓβεία εί βυοίίία ]α(1ϊοαη(ίαπϊ εβ. (^αοπιοάο

ΐ^ϊίαΓ ίοίϊαδ εοτροπδ ίαείαδ εβ, Π 3Ϊ) βηΐεποπίιαδ σεΓεί>π.

νεηίπεαΠδ Γεηίαδ πιαηβΓε <3ΐοϊηατΐ5 ? Αη ρεΓΓρΐοϋΟΐη είί, πθγ-

νίδ ε οεΓεΙίΓΟ (3βιηϊίίίδ εί ϊη οιηηεπι ρβΓίεπι οοτροτϊδ ΓαΓϊδ,

ίϊη^βηάϊ ΓεηΓαηι εχίήεΓβ? δβ(3 ηηοιπβπι Γβερε, Γι ΓρΊη» ρε-

<1επ> οβεηάϊπιαδ, βαίπη εβρίΠΐ Ιιοιτεηί, ραίαΓαηί ηοηηπίΐί,

«ΙοΙοΓεπι νεί ΓεηΓαπι άΌΙοπδ 3ά οεΓεΐ>πιπι πιίΐίϊ, εί ζά ηοηο

χηοάΊιπι ΓεηίΪΓβ βγηπιβΙ. νεΓαηι β Ιιβεο Γ3ίϊο νεΓ3 είΓεί, ηοη

<1ο1οΓε ΒΓβοεΓεΙαΓ ε3 ρ3Γ5, ηαβε Γεεαίαι·, Γεα" οεΓε&Γαπι. <2α3-

τε Γεείϊαδ εβ άίεεΓε, ηεΓναηι ϊΐίαιη είΤε εεΓε&Γαπι. Νβπι

εεΓεΙ)ΓΪ βΐΐηαβ ρ3Γδ εβ, ϊη Γε ίοίο βηίπιπε ΓρίΓΪΙπηη εοηίϊηεηδ,

υί ΓεΓΓαπι οίΐηάεηδ ϊ^ηεπι. Ηαηε οίο οβπΓβπι, επί ραΠί ηει--

νϋδ Γεηίΐεηδ ίηίζεηϊίαδ Γαεπί, ε3 ρ3Γ3 ζΐα εο ΓεηΓαβ ραΓίϊεερδ

ίεηίίεηδςαε ΓεάάΊίαι·. Νεηαε ίαιηεη 3ΐ>ΓαΓ(ίαίη ΓοΓίε βί άϊ·

οετε, ΐη οπ^ϊηειη ηεΓνοΓηπι, εεΓεβπιπι , ηοη αΌΙοΓεπι, Γεά

ρεΓοερΙίοηϊδ Γοεϊείδίεηι <}Π3ηά3πι εί ιΐοίοπδ εΐεηαηεϊβίίοηεπι

ιηίίίί. Ρι-ορπε βαίεπι ΓιΛ ίΒείαηι Γαΐ^εείβ Γαηί εΒίϊάαπι εί

ίπ£ί(1ιιιη, ηιοΐΐε εΐ ΰιίΓοηι, νΐΓοοΓυπι εί αήάανα, βΓ»νβ εΐ

Ιενε. δοΐο εηϊηι ί3θ(:α ηβεε εο^ηοΓεϋηΙϋΓ- (Γοπιπιυηι'β

*3εΙϋδ εί ΓεηΓϋδ οευ'οΓϋπι, βεαίυπι εί οοίιιΓιιηι , αΓρεΓοπ» ει

Ιβενε, Γιεοαπι εί Ιιιπηϊιΐϋΐη, οΓαίΤικη εί Γϋΐιΐϊΐε, ΓϋΓΓαηι εί

«ΙεοΓΓιιπι; (ςαβηιίο^αϊθεηι εί Ιοεϋδ : ) ϊΐεηι πιβ^ηϊίαάο, ουιη

ΓαεΓΪΙ ε]υδΐηοάϊ, ιιί «ηο ίπιρεία ίηείαδ εοπιρΓεη&η(33ίϋΓ,

ΓρίΠ'υηι εί γβγιιπι εί ΓοΙαηάαηι, εηπ» εχϊ^ηυηι Γαεπί, ςαε'η-

3(3πιο(]αΓη βϋηε β§ιΐΓ3ε ^αβε^απι : πιοΐαηι ϊίεηι 3οεε<3εηίΪ3

εοΓροπδ ρεΓοίρΐί, 3(3]αηοίϋ αιεπιοπ» εί ςοβϊίϊίϊοηε. Ναπιε-

ταπί
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γιιγπ ηιιοιρβ, Γβά ιΐδςαε &ά άηο, βιιί ίπβ, εηηυβ 6χί§ιΐ3,

ε£ ί)ϋ3β ίβοϊΐε οοηφΓεηεη&ιηϋυΓ. 5ε(1 ήβες 3(3Γρεο£ϋδ πΐ3£Ϊ5,

ψχζτη ίά<ζία$ ρεΓοϊρϊΙ: , υ Ι εΐίβπι 3εηιΐ3ΐ)ί1ε εί ίηαεηαβίπίε.

δαηί επί™ <1ε Ιϊενϊϋΐη εΙ 3ΓρεΓθΓαηι £εηεΓε. Νβπι 3(1 άαύ-

ύβπι, 3«3πιΐχ('3 ηοη 3ε(]ϋ3ΐ)ϊΙ]'(-35, 3ΓρεΓΪΐ3(:επι , 3εςυ3Μ1ϊΐ35,

]αης(:3 αά Γρ ΐ ίΤϊ[α<3 ϊ η βπι , Ι3ενίΐ3ϋεπι βϊ^ηϊί. ()ιΐ3Γ6 εχ ηίδ,

<}ϋ3ε (ϋχΪΓηιι.ς, Γη3§η3πι είϊε Ιιοπιπι ΓεηΓυυπι ίηϋετ Γβ οοπιπια·

ηΐίβίεπι , ίαεϊΐε ρεΓΓρϊοίίιΐΓ. Ναιη 3ΐ£επιΐδ ειτοΓεπι βΙΙτεΓ ϊπ-

(3ίθ3ΐ. Ιη ρΐοΙϋΓ3 εηίηι οειιϋ ςαϊ(3επι επιίηεηί:Ϊ33 ςιιββιίαηι

εεΓηιιηΙ: ηΒπυαι εΐ εβεΙείΌπιπι : βί 3οοε<3ειΐ8 ίϊη^εηίΐϊ νίδ,

ε]α5 εΓΓΟΓεπι εο3Γ^αΐΙ·. Αίφΐε αϊ: 3<3Γρεε£ιΐ3 οπιηΪ3 ΓβπιρεΓ,

βεΥε ίη(:εΓ]εεϊο, ίπίιιείϋΓ: ϊΓα ί30(:υ5 ρεΓ βηευΐυπι, εί άητα,

εΐ Γποΐΐίβ , εϋ Ιιαιηί<ΐ3 ΓεηίϊΙ:, β Γ3ΐϊοείη3ίϊοηεπι εΕ εοΓζϊΕΒίϊο-

ηειη αάΐιόεαί. Ηυηο εηίπη ΓεηΓυπι Ηοπιο ηαβεί: Ηοείτΐηιπι-π.

Νβπι (3οία ει £ϋίΙα Γε1ΐηιΐ3 νϊηοΐΐ 3ηίπΐ3ΐί3, εβείεπβ Γεη£1)υ3

νΐηοϊίιΐΓ. ΟυίΏ εηΐπι βΐίυίΐ ΗηίπιβΙ βϋο Γεηία <]ο (πβϋδ ηο-

Γηϊπείΐΐ Γϋρεί'εί;, 03ηΪ5 ΙπΙ>υ5 ρβπίεΓ εχεείΐϊΐ. Νβπι εί 3πάίΙ

βοιιΐϊυδ, εί νϊιίεί, εί οάοναΐην : ηυοά ϋ οβηεδ οΛεηόαηί,

(}ΐ2θ5 3(1 ΐηνο11ίρζΛη<ΐ35 £εΓ35 3(31ιϊί>ειηυδ. (^ιοηςυΒηΛ 3υίεπι

υηίνεΓίϋηι εονραδ ίβείαβ είΐ ϊηίίπιπιεηίϋπι, ϋί ΓυρΓβ εΑ (1ε-

οΐ3Γ3ίιιπι, ιηαχΐιτιε ίβπιεη ϊηίεποΓεδ πιβηιΐΒ εί Ιιαπιπι ϊη ρπ-

ιηίδ ίαπιπιϊ (Ιΐβίίί. Ηοδ εηϊηι υΐ ϊηίΐϊοεδ η3&επ)ϋ3 ίβοίυδ οεΓ-

ίϊΓΓΐπιοδ. Νβπι ηοη ηιοιίο αά εοπιρΓεηεηάεηίΙυπϊ ϊάοηειιηι

ίηίίχυιηεηίαιη β ϋεο ηιβηηϊ είΓεείβε ίαηί, Γεά είιβιτι 3(1 ίβη-

§εηάυπι. ζίαβπι είϊβπι ο!> οζνΐατη ευίβ ίεηυϊοΓεβ Γυηί, εί

ΐηαΓουΙϊ ιιηίνεΓ&β ρδίπιβε ΓαΙιΛΓ&Ιί Γυηί, εί ρϊΐϊδ εβΓεηί, υί

ηβ^ΐδ, ςυβε Ι3η§ϊ ροίΓπηί, ρεΓοϊρϊβηί. Οιιγ 3αίεπι ρϊΐοδ εχ

ΓεΓε ηοη είΐεΓβηί, ιηιιΓεαΙαδ ΓαΙΛΓΒίπδ 03ϋΓ3 εΛ. Μβηυδ βα-

ίεπι, ηηαε (ΙϋΐΊοΐ'εδ Γϋη):, 3<1 εβρίεηοΐυπι νβΙεηίίοΓεβ ΓυηΙ:;

ςαββ ιηοΙΠοΓεδ, αά Ιβεϋοηεπι εεΓίίοΓεδ. ^110Π1Ο^1ο είϊβπ»

πεΓνί, ςαϊ θαπ Γαηί, »ά πιοίαπι, ςαϊ ωοΐΐεδ, 3(1 ΓεηΓαπι

ίαηί αρΙίοΓεβ. Νβίτΐ εηϊηι Ιβεϊπδ ^υοι^αβ ϊηΛηιπαεηίβ Γαηί,

οαπι ρεΓ εοπ ί3η§εη(1ο Γεη1ϊπιΐ!5.

(Ο) 4 ΟΑΡ.
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ϋ Α Ρ. IX.

ϋΕ ο υ δ τ α τ υ.

'\^ίΓυι1ι ςυΐ(3ειη ΓυρΓ3 ϋίχΐιηιΐδ 3(3 Γεεΐ33 Γεηί'ίΓε 1ίηε3δ: ηθο·

ταίαδ βυϋεηι εΙ αικίΐΐιΐδ ηοη Γοίαπι 3(1 ΓεεΙβπι Ιϊηεβιη, Γε(3 υη-

όΐφΐε: ΙβοΙιΐδ εί ^ιιΛβηΐδ , ηεςαβ Γεοίϊδ Ιίηεϊβ, ηεηυο υηά'ι-

ςπβ εο^ηοΓευηί , Γε(3 ίυπι Γοΐυιη, ευπι ρΐΌχϊιηε 3(3 ε3, ψΐ3β

ΠΜ ΓυΙ)]εεΐ3 ΓυηΕ, βεοείΓεπηΙ, εχεερίϊκ Μδ, ςαβε ριτι εχρΚ-

εβί3 Γυηί. ΕΛ βυίεπι £ϋίΪ3ΐϋ8, ΓεηΓιΐδ, (}υϊ ΓβροΓεβ ρείΐί-

ρίί. ΙηίϊπιπιεηΙβ ε]ιΐ8 1ίη£ΐΐ3 , εαςαε ηΐΒχΐπιε Γαπιπι», ρηε·

ίεΓε» ρβίβίαπι, ϊη ηυϊΐιυδ ηεΓνϊ, ςυϊ β οεΓεΒίΌ «ΙεΓβΓυηΙιΐΓ,

άϊίΓϋίί ρεΓοερΗοηειη Γαβπι &ά ρπποίρεπι 3ηϊπΐ3ε ρβΓίεηι ΓεΓε-

παπί. δαεοί ααίετη 'ύ , ςυϊ ΓαΙ> βυίΐβΐϋπ) Γα1)]εοί3β ^ηαΐϋαίεδ

νοοαηίϋΓ, Γιιηί Ιιϊ : άυΐεεάο, βεοι·, βεππιοηη, βεειτοϊΐαδ,

3ΐι11εΓΪί35, 3πΐ3π(:ϊεδ, ί3ΐΓεάο, ρϊη^αεάο. Η3εο βηιπι §α·

βιΐ8 (3ί]ιΐ(]ϊο3{:. Ηϊδ ςυβΙϊΐΒΐϊβυβ 3φΐ3 εβΓεΓβ άϊεϊίιιι·, (|ϋοά

Γΐιΐίβηα Ιιβπιηι (μΐ3ΐί(:3£ϋπι ϊη §ϋίΪ3η(3ο ΓεΓεΓδί. Νβηι ίϊ 038-

ίεΓαβ ςϋ3Πί3(;εδ ΓρεοΙεδ, υΐ ίπ§Π8 εί ηιιπιοΓειη, ΐηΠίβπι Ιΐί-

ΒεΙ 3ηυ3 ςαβίϊίβίεπι. Αεει·1>ίϋ33 βυίεπι εί Βυίϊεπϊβδ ϊπΙεΓ Γβ

άϊβεπιηΐ, φΐοά" ηΐϋετ» πΐ3£Ϊ3, 3ΐίεΓ3 πιϊηυδ οοηίίππ^ίί.

δϊίηρίϊεεδ ί^ίίιΐΓ φΐαΗί&ΐββ, ςαβδ §υί1π8 ρεΓοίρίβΙ, ίιββ £εΓβ

ίΌΙαε Γαηί. (ΓοηπρυίΚβε, ίηίίηΐίβε. Νβπι ευίομιε αηϊπΐ3ΐϊοπι

αο βΐιρΐυιη §εηεπ ρΓορπβε ςαβίίΐβίεδ Ταπί. ΑΚβιτι βηΐπι,

Π ίία οηΓιΐδ ΓεΓβί, ροΓοοπιπι, βΗβιή οβρΓβηιιη (|υ3ΐϊ(3(:6ΐη ρβΓ-

αρίπϊϋδ. <2ιΐ3Γβ οαπι ϊ§ηοΓ3νεππιιΐδ , ςαοά ^εηαβ ο2Γηίαπ>

βΐ, ^ιαοά βίΤεΓίαΓ, ^υΑβηίίο ]αύίε3Πΐιΐδ : φιοά ηοη ενβηίεί,

ηϊΠ άΐνειΤα είΐεΐ εϋ]υδςαβ Γβϊ, ςοβε ΓιιΙ) ^υβοιη οαάαί, ςιιβ·

Ιϊίβδ. ΡΓοΐηάε βεηεΓαίίηι ε3δ ηεηιο εοηιρΙεοΗ ςοε3ί, οαιη

βηΐ ϊηβηϊίηβ εί ϊηίεΓ Γε οηιηϊηο <3ϊ1ΓεΓεηΙε8. Νβπι νεί ϊη

ΪΪ8, ίη ^αϊ!)ΐΐδ ιιη3 ηυβερϊβηι ϋπιρίΐαιιπι ςιΐΒϋίβΙυπι «3οπ>ϊη3-

ίιΐΓ, ΓβροΓεδ Γρεοίε (3ίίΓεΓΓε ηοίαπι εΛ. Νβηι ίη ϋοιιΒϋδ 3γϊ.

θΐβ βΐ ιινϊδ ρ3ΓΓιβ εΙ ρβΙπίϋΐΒ, πη3 (3οηιΊη3[αΓ ^αΗΐϊίβδ,

άοΐοεάο ; εΙ Ιαπιεη ςυίΐαχ ϊη ηίβ ΓβροΓεδ Γρεοϊβ άΐΓοΓερβηΙεβ

οο^ηοΓοίΙ:.

Ο Α Ρ.
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0 Α Ρ. Χ.

ϋ ε α υ ϋ ι τ υ.

.^^.υιΐΐίιΐδ νοεβ5 Γεηίίί εί Γοηοδ, εοπιπιηυε αειιιτιεη εί £Γ3-

νϊϊ3ίεπι εί Ιβενϊϋβίεπι εί αΓρεπίαίεπι, Γηβ^ηϊίαάϊηειηηυε ϊικϋ-

ε3ί. ΙηΏτυπιεηί» ηιΐ]ϋδ ηυοςιιε ί'εηίϋδ, ηοοίΐεδ Γαηϊ ηεΓνϊ,

β οεΓε&Γο (Ιαοίϊ, εί βιιπιιπι ίίτυοίϋΓβ, πιβχΐπιεςϋε , ς}ΐιο<1 ϊη

ϋδ οηΓίϋϊ^ϊηοΓϋπι βΛ. Νϋίτι 3(1 Γοηοδ εί βτερϊΐιΐδ 3ρΕ3 03Γ-

ίϊΐβ^ο είΐ. δοΐαβ ηοπιο εί ίΐπιϊα βυτεδ ηοη πιονεηί, εαιη ουε-

4εΓ3 οιηηΪ3, <^ααβ βικεδ ηαβεβηί αηΐηΐ3ΐΪ3, ε35 ηαονεαηί.

0 Α Ρ. XI.

ϋ Ε Ο ϋ Ο Κ Α τ υ.

ΟόοΓβίΟδ ίΐί ϋΐε φΐϊάεπι ρεΓ πΒΓεβ, £βά ζά ίεπηίηοδ βηίβ-

ΓΪΟΓαηι νεηίπεαίοπιπι οεΓεβπ ρεΗΐεϊίαι·. Ηί επΐπι οιιηι ν«;

ροπιηι ηβίϋΓβπι ϊη ρΓΪηιίδ Γε£εΓ3ηί, Γβεΐΐε νβροΓεδ ρεΓοϊρϊ.

υηί. ϋϊοίαηι εΛ επΐπι ΓαρΓβ, ςαο<3φΐε ϊηΠτυηιεηίυπι ρεΓ

ηβίϋΓαβ εοη]υηο(:ϊοηεπί ε3 ρεΓεϊρεΓε, ςαβε ρΓορπε Π1>ϊ ΓαΒ-

3.εεί3 ϋηί:. νεπιηίβπιειι ηοη, ϋί εβείεπδ ϊηίίΓυπιεηίίδ, ΐΙ&

οάοΓΛία, Γεηίϊεηιΐϊ ηεΓναηα εεΓεβπιηι άεππίϊί, Γεά ίρΓυπί Γα-

18 ίεπηΐηίδ ιιΓϋπι ηεΓνοπιπι εχρίεί, νβροΓεβςιαε, <}πϊ βίββη-

ίαΓ, βεεϊρϊί. ΕΛ βυίεηι οάοπιπι ΙβίϊίΠπιε ρβίεηβ <3ϊίΓεΓεηίΪ3,

Γαανίβ οθοΓ εί ίείει·, εί φΐί ίηίεΓ Ιιοβ πιεάϊϋδ ϊηίεΓμεϊίιιι·,

φΐΐ ηεηαε ΐα&\'ΐ5, ηεηυβ ίείεΓ εΛ. (ϋίο;ηϊίιΐΓ βιιίεπι Γϋ3νΪ8

ο<1ογ, εαπι ηυπιοΓεδ, ηαί ίιιηί ϊη οοΓροΓε, εχςϋϊίϊίε, πιε-

<3ίϋ8, οοηι πιείΙϊοοπΙεΓ, ΙείεΓ, οιιιη ρ3Πΐπι 2υί ηαΐΐο πιοάο

ςοηοοείϊ Γιαπί.

0 Α Ρ. XII

ΌΕ ΟΟΟΙΤΑΤΙΟΝΕ,

Ε^]αδ ρβΓίίβ, €|α3ηι ρΗβηίββίοΒίη (Ιϊχϊιηαβ, εηπι ίβευΐίβίεηι,

Ιαπι ϊηίΪΓϋπιεηίβ, Ιυηπ ραΓϋβδ, ίιιηί ραΓίΐυαι ςοη]αηΰΙϊοηεπι

εί ύίβ'εΓεηίΪ3Πΐ , ιαί ροίυϊπιιΐδ, ΙίΓενϊΐεΓ Γαίϊδ εχρίίεβνίιηιΐδ.

(ύ) 5 ΙΙΙίοδ
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ΙΙΙΪαδ ίυίειτι ρ»Γΐΐδ , ΐη ηιΐί εοβϊΐβίϊο ©β, ρβηεΓβίίπι ]αάϊάα

ίαηί εί: βίΓεηΓϋδ εΙ (3εε1ίη3ίϊο εΙ 3ρρεΙί£ΐο: ΓρεεΪ3ΐϊπι, Γετυπι

ΐηίε11ί§εηΐί3, νίι·£ιιΐεδ, ΓείεηΙϊαε, βΓΐίιιπι «Ιϊοηεδ, άε1ϋ>ε-

Γ3η(1ί νίδ, εΐεείϊο. Αίηαε 1ΐ3εο ρβΓδ βΛ, ψιιιε ρεΓ Γοπιπίβ

νβίϊεϊηβΙαΓ ηοΙ>Ϊ3 ίαίατΆ, ηιιβπι ΓοΙάχπ Ρνί^ζοπεΐ, ΗεβΓβε·

οδ ΓεεαΙΐ, νεΓ3Τη άίνίηαΐίοηειη εβ'ε νοίαηί. ΙηβπιπιεηΙυπι

β]ιΐδ εΛ, ηιεθϊαδ νεηίποαίϋδ εεΓε&π, 3ηΐπΐ3ε^αε ΓρϊπΙυδ,

ςαϊ ίη εο οΙ&αάΐύιΐΓ.

ε α ρ. χιπ.

Ό Ε Μ Ε Μ Ο Κ I Α.

Εΐα νϊδ, ηιΐ3 πιειηίηίιηυδ, πιεπιοπβε ε£ ΓεεοΓίίδίίοη/δ οαίιΓζ

εή ε Ι ρεηιι. ΜεπΊΟΠϋ εβ , οί Οπ^επεβ βίΐ, ρΙίΕΐηϊΒ&ι ΐηίαδ

Γε1ϊεΐ3 β1> »1ίςαο ΓεηΓα, ςαί βεΐυ βΐ; ιιΐ ΡΙβΙο νβΓο «Ιεβηϊε-

1>3ΐ, ΓεηΓιΐδ εΙ ϊηίεΐϋςεηΐϊβε ηοΐϊοηίδ οοηΓεΓνβΙϊο. Αηϊιηυδ

βηϊπι, ςιΐ3ε Γυώ ΓεηΓϋβ αάαηϊ, ρεΓ ίεηΓ-ίεηίϋ ϊηβπιιηειτΓ*

ρεΓοϊρϊΙ, ορίηϊοςαε ηβΓεϊΙπΓ: ηυαβ νεΓο Γα1> ίηίεΙΗ^ΘηΙϊβπι,

ΐηΙε11ϊ§εη(:Ϊ3, £Ϊ£ηϊΙηΓ<ιηε ίηίεΐϋςεηΐΐαε ηοίϊο. , Οΐ(πι ί§ϊ[ϋΓ

ϊπΐ3£Ϊηε8 εί εοΓϋΐ», ψΐΆβ ορϊηβίϋδ εβ, εΙ ηιΐ3β ίπίεΐΐί^εηϋίί

εοπιρΓεηεη<ίϊ(:, εοηΓεΓνδί, ιηεππηίβε (ΙϊεΐίιΐΓ. (^αο Ιοοο

ΡΙβΙο ηοη ε3Πΐ ίηΙε11Ϊ£εηί:ί3β ηοΗοηεπι, ψι&β νεΓβ (ϋεϊΐυτ·,

νκίείικ 3οεϊρεΓε , Γεά εο£Ϊΐ3Γ.ϊοηεηι. Νβπι ηιΐ3β ΓαΙ> ΓβηΓαπι

Γα^εεία ΓαηΙ, ρεΓ Γε πιεπιοΠ3 ίεηεηΙαΓ; ςα3ε ϊηΐεΐΐίςβηίί»

οεΓηαηϋαΓ, εχ βεε'κίεηΐϊ : φίβηάΌςαίάβπι εοπιπι, ηααε οοςϊ-

ίβΓηιιβ, εχ απΙε^τεΙΓ» ρΙίΒηΙββ» Γηεπ)θΓΪ3 εβ. 0;υ3β νβΓο

ρΓορπβ ίηΐεΐΐϊσεηίϊα ϊηίαεηηαΓ, φΐοηΪ3Πΐ (ϋάΊοίηιυδ 3βγ_ 3ΐΐ(3ϊ-

νϊπιιΐδ, πιεπιϊηϊπιηδ , ΓαΙ)Α3ηίί3.β νείΌ εοπιπι πιεπιοπα ηπΐΐβ

ββ. Νοη εηϊπι εχ 3ηΙε§Γε1Γ3 ρηβηίβββ, ηϋ3ε ϊηίεΙΙί^εηΓί'ί

εεηιΊηΐϋδ, ρεΓοίρΐηιαϊ, Γεά εχ άϊΓεϊρΚηα βαί η3ΐαΓ3ΐί ηοϊϊοηε.

(^αοάβ πιείηϊηϊΐϊε <3ίεΐπιυΓ, ςιΐ3ε ρπυδ νίάίπιιΐδ βαϊ β,ϋίΐϊνϊ-

ηϋ8 3αΙ 3ΐίο ςαονϊδ ιαοάο εοζηονϊπΐϋδ, ρπιαδ 3α(:επι αά

ίεπιριΐδ ρΓβεΙεΓΪΙαιη Γε£εΓΐυΓ, <1α1>ϊυτη ηοη ε&, ηιαίη ΓυΙ> πιε-

πιοπαπι ο&άάηί ε3, ςααε βαηΐ, ςαβε ρεΓεαηί, ςυοπιπι ίπ

ίεπιρονε εο1ΐ3εΓβη(;ία εβ. Ει ςϋ3η^α3Πΐ βΙ>ΓεηΓ.ϊυπι πιθγποπϊ

εβ> ηοη εΐΐβπι ύ> ββΓεηίϊβιΐδ οοιηπιονεΙϋΓ. ΚεοοκίΛίϊο άιύ-

ίαΓ,
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ίαΓ, οιιαι οΜίνϊο πιεΓηοπΒΓη ίηίειτιιρεπί, ΕίΙ εηϊπι ΓεοοΓί».

ϊ'ιο, πιεηιοπ3ε, α,ααε ενβηηεπί, ΓεειιρεΓ3ίϊο. ΕνβηεΓεϊί βα-

ίβπι ρεΓ ο&ΐϊνϊοηεηι. Ο&ΐϊνίο ροΓΓΟ, ιπβπιοπβε οππΓίϊο είΐ.

δεά βΙΊά εβ ρεΓρεΙυα, αΥιζ ίεπιραδ, ςοο <3β ξεπείτε εΛ τε-

οοΓάαύο. Α1Ϊ3 βυίεπι εΛ ΓεεΟΓο'Βίΐο , ψιζβ ηοη είΐ οΜΊνΐο

εοΓϋίη, φΐ3ε ΓεηΓυ εί ϊηίβΐΐίββηίίβ ρεΓεερίβ Γαηί , Γβά τΐΆίητΆ-

Ιΐυπι ηοίϊοηαπι. ΝίίιΐΓίΐΙθδ ηοίϊοηεδ 3ρρε1ΐ3ΐηιΐ5 , ςαβε ίϊηε

ΰο61:πη3 οπιηϊ&ιΐδ &άΐιιηί, α(: νβτ!>ϊ ε»ιιΓα , εΗε ϋεαπι. Ηβηο

ΡΙβίο ΓεοοΓάΒίΐοηειτι είϊε οΙΙείί ιάβ3ταια. (2α!ά βαίειτι Ίάβζ βί,

ροβε3 «Ιίεεηιιΐδ. ΡΙίΒηΙαΙΗο» Ϊ£ΪίιΐΓ νϊδ ϊταύϊΐ εο§'ιί3ίϊοηί εα,

ψΐ38 Γεηβ&ϋδ εοηΓρΐεϊπηίυΓ. ϋο&ϋαίϊο, εαπι Βεεερϊί ε^'ικίϊ-

€3νϊί , πιϊΐΐϊί 3(1 ιηεπιοπΒπι. Ηυ)ιΐδ ϊηΑηιπιεηίιιηι εβ ροΓίΓε-

ηΐϋ5 εεΓε&ΓΪ νεηίπευΐαβ, ςιιεηι εί παρεγκεφαλίδα εί τταρα-

χζχνβα νοοβπί:, εί ςαί ΐη εο 3ηϊπΐ3ε ΓρΪΓΐίυδ εοπιρι·εΙιεη<]ϊΐυι·.

8ε<1 ςιιοηίϊπι ΓβηΓαιιπι ρΓίηοΊρΪ3 εί Γ3(ϋοε$ {Ηαιηαδ είΓε 3πίεπ-

ΟΓεβ οβτβΙ>π νεηίπευΐοδ , εο£ΐί3ίΙοηΪ3 πιεάϊαπι, πιεπιοηββ

ροΠίΓειπαπι, εοηβπηαικία 1ΐ3εε Γαίίοηε Πιπί, ηε ίεπιεΓε ϋδ,

ςιΐ3ε (ίίοιιηίιΐΓ, ΟΓεάεΓε νΐάββπιιΐΓ. ΕίΙ βαίεπι ηυ]ιΐ3 τεί 3Γ£α-

ηεηίαπι οβΓίϊΙΒπιαπι, ηαοά εχ ιιΓα εί πιαπεΓε ρβΓίϊαιη άιιείίιΐΓ.

Νβπι, βηίεποπ&ιΐδ νβηίπειιΗδ ςυοφίο πιοάο Ιαείϊβ , ΓεηΓαβ

οβ'εη(3αηίαΓ, ευπι εο£ΐ(:3ηιϋ νϊδ βάηυε πΐ3η63ΐ ίηεοίαπιίδ : Γο-

Ιιΐδ νεΓΟ πιε<ϋιΐ5 νεηίποαίαδ Γι 1βε(ΐ3ίυΓ, εοξξϊίβικίϊ Γβειιΐίββ

1ϊ1)εΓ»β:3ίαΓ, 3ί ΓεηΓυυπι Γεάβδ πιαηεηί, ίεηΓιιπιηαβ 3 ΠΒίαΓ»

«Ιβίιιπι ίαίβηίιΐΓ: ςυοάβ 3ηίεποΓεδ, πιεάϊιΐδφΐε νεηίπεαίϋβ

1βε(ΐ3ηίαΓ , Γ3ίΊοοϊη3ίίο απ» ειιπι Γεηύ1>α8 εοπ-απιρϊίιΐΓ : 3ί νε-

γο Γι ροβΓεπιυδ νεηίπεαίΗδ οβεηάαίιΐΓ, Γοΐίΐ ϊηίεπί πιεπιοπ3,

ΓεηΓαϊ εί εο§ϊί3ίίοηϊ ηϊΐιϊΐ ηοεείΠΓ: φΐοάβ εί αηίεποπ, εί

πιεάϊο, εί ροβΓεπιο νεηίπευΐο βΐίςαϊά 3εεί(33ί, ρΓ3είει·ςιΐ3πι

φΐοά ίοίυηι 3ηϊαΐ3ΐ ϊπ νίίββ (ΗΓεππιεη &άά\ιοαηί , ΓεηΓαπι ρβπ-

ΙεΓ βί εο^Ίΐαίϊοηειη , εί πιεπιοπβπι ΰείεηί. ^αο(^ εαπι βϋίδ

ιτιιιΐίίδ ββεείϊοηίόνΐδ εί πιογΙοπιπι ϊηευΓβϋιιβ, ίαπι ίη ρππιίδ

ϊηΓ3ΠΪ3 ίεΒπείίβηίϊαιη οβεηάϊΙαΓ. Νβπι ύιψι εοΓϋπι, ΐ}αί εο

πιογΒο ΙβΙίΟΓβηί, Γ0Ι3 οο§ϊί3ίϊοηε ΐ3εΓ3, ΓεηΓιΐδ εοηΓεΓνβηί:

ςυβίειη άα&τΜί ΟβΙεηιαδ ψιβηάΆπι, ψή, εαπι βρυό ευπι Ιβηϊ.

βεϊαπηι ςαϊάβπι εχεΓοεΓεί, 3Π·ερίΊδ νίβδ νϊίΓεϊδ &ά ΓεηεβΓβπι

Γε ρΓΟπρίεηβ, ςιΐ3εΓεί)3ί <1ε ρΓαείεΓεαηΙίοαδ, ψιοάψιε ν38

ηοηιϊηε οοπιρείΐίηδ, 3η ρΓαεεϊρΐΐ3ΓΪ νείΐεηί. €απα ϋ, ^αϊ αάΛβ·

1)3111,
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1>3ηΕ, νεΙΙεΓε, ΓβΓροη^ΐΠεηί, ρππιαπι ρι-οίεπΕ ϋη^ιχΐ» νβΓ»:

άβ'ιηάβ ρεΓευηέΙβΒβΕαι·, βη εΕϊβηι Ιβηϊβεαπι ίΙεπΗεΕϊ νβΠεηΕ.

ΙΙΙί, <]ηοά 3ΓΪ)ϊ(:Γ3Γ6ηϋυΓ, Γεπι είΓε ΓΪΰϊοαΙαΓη εί ]οοιαΐ3Γβητι, οαιη

Γε νείΐε «ΙϊχϊΩεηί, ΙιοιηΊηεπι εοίΓίριπί εί ρΓΒβοϊρίίειη άβά'Λ.

Ηϊε Γεηίΐί>υδ εΓ3ί ΐηίεβπδ, Γείεί>3ί εηϊηΐ εί 'Μλ είΓε νβΓ», εί

ηυ.ηε Ιαηίίϊεαπι, Γε<1 ηίίοοϊηβίϊο Γαη3 ηοη εΓ3ί. ΑΗοπιπ)

νβη» ρη3ηΕ»Γΐ3 είί, ρυί3ηίίηπι, Γβ νίάεΓε, ςιΐ38 ηοη νίόεηί,

αιτη εβείεη» Γείίε εί ταΐίοηε ο^ικϋεεηί: ηοπιπι βηίεποΓεδ

ίβηίαιη νεηίπεηΐϊ Ιβείΐ Γαηί, πιε(3ίϋδ Πιΐνϋδ ε(ΐ. Ρετ βΠβείϊο·

ηε5 βιιίειη, ςαβε πιεπιί>ΐΊΐηι ςυοάςιιβ ϊηΓεα,ϋΐιηίατ, ε]ϋδ πινιηε-

Γ3 ίιηρεϋίϋηΙιΐΓ. Νίτη ηε εο πιαηεΓε ίαη^αΐητ, Ίτηρβάίϋιτ

βηίπιβΐ, »ά (\ιιοά οβεαικίιιιη ιΐ3ίυΓ3 ρβΓβίβ είί ε3 ρ3Γ5, ςιζαε

80εέΪ3 «υί οίΤεηΓβ είΐ, ςυεπιβίΐιηοάυπι ρεάε οίϋεηΓο, ηε άβαιη·

£>ιι1εηιιΐδ, ίπιρειΙϊιτιιΐΓ. Ηοε εηΐπι ρε<ϋβ οίϋοϊιιπι είϊ.

Ο Α Ρ. XIV.

Ό Ε

ΚΑΤΙΟΝΕ ΕΤ Ο Κ Α Τ I Ο Ν Ε,

ίίβεε εΓ(το υη» ά'ινϊϋο είί ίβευΐίβίαιη βηϊιηβε, ευπι πηβ ραι·-

ίεβ ςυ3ε<ΐ3ηι εοΓροπδ (Ηνίιίαηίυι·. ΑΠ» (ϋνίίϊο, βΐϊοςαε ηιοθο,

ραΠΪ5 βηϊπιββ Γ3ίϊοηίδ εοηιροΓίδ, είί ΐη ΓΒΐϊοηειτι εί ΟΓβΙϊο-

ηεηι. ΕΛ βυίεπι γ»Ιϊο, βηΐηιϊ 3£Ϊί3ίϊο, ςυ.38 ήί ϊη ραΓίε 3ηϊ-

πιβε, ςυ3β Γ3ίϊοοίη3ίιιι·, ίϊηε υ1ΐ3 εΐοεαίϊοηβ. Όηάβ (βέρε

εΐίβπι ίΒοεηίβδ ίοίβπι ΓαΗοηβηι εαπι αηίηιίδ ηοίίχίδ ρεΓοιαΓπ-

ηιυδ εί ϊη Γοπιηϋδ άί1ραΐ3ΐτια3 , εί ρεΓ ηαηε Γη3χίηιε (ηοη βηΐπι

βεηυε ρεΓ οΓ.ιΙϊοηβπι, ) Γβίίοηε ρΓβεαΊίϊ είΓε οηιπεδ ϋϊεϊηααΓ.

Νβπι εί ςαϊ ΐατάι η&ύ Γοηπ, εί ςπϊ εβΓα 3ΐιί πιογΙιο αΐϊςαο νο-

εεπι βπιίΓεπιηί, ηΐηίίοπιϊηυδ Γβίϊοηε υίιιηίιιι·. 0Γ3ΐίοηΪ3 πιυ-

ηπδ , ίη νοεε εί; Γειτηοηε ρει·Γρϊεϊίιιι·. ΙηΛτυιτιεηίΒ βαίβπι νο-

είβ πιυ.1ί3 ίαηί. Νβπι εί τηιιΓοαΙϊ , ηαϊ ίηίαδ Γυηί ϊη πιε<1π5 1β-

ίεπί>υ.5, εί ΙΗογβχ, εί ραίπιο, εί 3ΓρεΓ3 βτίεπα, εί ΙδΓνπχ,

εΕ ηοΓαπι πΐ3χϊηΊ8, φΐοϋ εβΓϋίΙβ^ΐηοίϋιιι εΓε, εί ηεΓνϊ Γεουχ-

τεηΐεβ, εί ϋη^αΐ», ε[ οιτιηεδ ιηιιίουϋ, ςαί Ιΐ38 ρ^Γίεδ πιονεηί,

εηιί«εη(ΐ3ε νοοϊδ Γαηί ίηίίΓυιηεηί». ίίεΓπιοηϊδ Βαίεπι οδ.

1η Ιιοε επίιη ϋηβϊΕϋΓ εί ύ'^αΓΆίην, εΕ νείια οοηίοΓηίΒΕϋΓ ΓεΓ.

ιηο,
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ίηο, Πη^υ» εί £ΐΐΓ£υ1ϊοηε ρΐε&π Ιοοππι οΐίϊηεηίϊ&υδ, ρβίβίο,

οανΐ ϊΠϊυδ, ςυοά Γοηηηι Γβίβή', <1εηΙϊί>υδ εί ευ]υδ(ΐ3Πΐηιό(ϋ

οπδ ηΪ3ίυ, υ,ί ϊη Ιγΐα οΗοπΙίίππτι πΓυπι βχρΙβηίίΒιΐΒ : εοηίεΓεη-

ίε είίβη» «Ιίςαϊί) η»Γο, ιιί νοχ ΓοηοΓαίιΙ, Γεα εςΓε^ία, αϊ ία

ϋαηεηΐϋταβ αρρβΓβί.

Ο Α Ρ. XV.

ΑΙ I Α Ό I V I 3 I Ο ΑΝΙΜΑΕ.

ϊν'κίπηε βϋίεΓ ΐη νΪΓεβ, βιιί Γρεοΐεκ, 8πί ρβΓίεδ βηίιτιβπι,

ΐη β3Γπ , ςαβε 3(1 ΛΪΓρεδ ρεΓίϊηεί, ςυβε εί αΐϋτϊχ εί ρβί'ώϋίδ

Λ'οεβύϋΓ, ϊη Γεηίίεηίεπι, εί Γ3ίϊ.οηΐδ εοπιροίειη. Ιηίτπιπιεηί»

αηίεπι εα]αδςαε ρβΓίΐδ, ρΗΓίϊπι εχρίϊοβίβ Γυηί, ρβΓίϊπι ϊηίπι ά'ι-

εεηίατ. Ζεηο δίοϊουβ οάΐοηβπιπι ρβΠϊϋπι βηϊπιηπι είϊε εεη-

Γεί, ρπΓϋίεηδ εαπι ΐη ρπηεϊρεπι Γβεαίίϋϊεπι , φΐϊηςιιε ΓεηΓαδ,

εί νοεϊδ πη'ι1ϊεη<ΐ3ε, ρΓοοΓε3Π(1ϊ(}ϋε νΐπι. Ραηβείίιΐδ ρηϋοΓο-

ρΐιοδ εύεικίβε νοεϊδ Γβουΐίηίεηι , πιοίίοηΐδ ε]θδ, ςαο ρεΓ Γε

3ηίηια1Ϊ3 οϊεηίιΐΓ, ρβΓίεπι β(Γβ νυΐί, εί φ.ιϊ<1εηι Γε&ϋϊΐπιε:

ρΓΟΟΓεβίΓίεεπι νεΓο, ηοη 3ηϊπΐ36 ρ3Γίεπι, Γεά ηβίαΓβε. Απ-

ήοίείβδ, ϊη ρηγΓιείδ ηυΐάεπι, ςιιίπ^υε εΠε άϊείί ραι-ίεβ 3ηί-

πιβε , εβπι ςαβε βά ΛίΓρεδ ρεΓίίηε3ί, ΓεηίίεηΙεηι, Ιοεο ηιο-

νεηίειη, βρρείεηίεπι, εί Γβίίοαπβηίεπι. Εβιτι, ςυκε 3(1 ΛΪΓρεδ

ρεΓϊίπε3ϋ, ϊηΐεΐΐϊ^εηδ, φίβεβίίί, αιΐ£εί, £εηεΓ3ί, ήηρί, ίον-

πΐ3ΐςυε εοΓροΓβ, ςα3πι εβηόεηι βΐίποεηι ςιιοηυε νοεβί, ίο-

ίυπι ρΓ3εβ3η[ϊβϊπΐ3ε ρ3Γ(Ϊ5 ηοπιϊηε, ε]ιΐδ ηεπιρε, ςαβε βΚί,

3ρρε1ΐ3Πδ, 8 ςυ» οβείεΓβε ρβΓίεδ , ςιααδ πιοίΐο εηαπιεΓ3νϊπιιΐ5,

ρεηΰεηί. Αίφΐε ΐίβ (μιϊιίεπι ϊη ρηγήςίδ. 1η είηΐοίδ νεΓΟ ίη

«Ιαο ρηπΐ3 εί Γαπιπιβ £εηεΓ3 βηίπιαηι ϋίίΐπΒυϊί , ίη Γβίίοηίδ

ρβΠϊεϊρεηι, εί εχρεΓίειη. ΚικΑΐδ Γβίϊοηίδ ρβΓίίοϊρετη (Κνίίΐΐε

ίη εβπι, ηα3ε Γβίίοηί ο&ίεπιρεΓβΙ, εί ςυβε Γίίΐοηί ηοη οΒίειη-

ρεΓβΐ. ϋε ρβΓίίεϊρε Γ3ίίοηΪ8 ίαρτ& άΊΆηιη βίί; (1ε εχρεπβ

ηαηο (ϋΙίεΓεπιΐίδ.

ΟΑΡ.
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Ο Α Ρ. XVI.

ΏΈ

ΡΑΚΤΕ ΑΝΙΜΑΕ ΚΑΤΙ0ΝΙ8 ΕΧΡΕΚΤΕ,

ΟυΑΕ ΕΤ ΡΑΤΙΒΙΕΙ3 ΕΤ ΑΡΡΕΤΙΤΙΟ

νοοΑτυκ.

ΐΝΓοη <3εΓιϊηί, φΐϊ ρεΓ Γβ βίΓβ <ϋθ3ΐιί, ςαο(1 Γ&ίΐοηβ ωηεί, ϋ(·

ροίβ ειιπι βηϊηΐϊ ΓερβπβίιΐΓ , φΐ3β Γίίίοηϊδ βί βχρεΓδ , ηεςαβ

ρ3Γ8 3ηίπΐ3β Γ3ΐίοηϊ5 ρβΓίίοϊρίδ. Ρππιυηι φΐϊάεπι, ςαοηίϊΐη

ρεΓ Γβ ίη βείΐϋδ ϊηνεηϊίιΐΓ, εχ ηυο ϊηίε1ϋο;ϊΙ:ιΐΓ ρβΓΓεεΙαπι ςιΐ3Π.

ύ&πι εΠ"β 3ηϊηΐ3Γη, ηεο ρβΓίειη βΐίεπιΐδ. Οείη<ίε, ^ϋοηΪ3ηι

α!)ΓαΓ(3ϊΓΓιπιαπι είΐ, Γβίΐοηίβ ρβΓίειη είίε , ςηοά ΓαίΊοηΪ3 β& εχ.

ρεΓ5. Απίΐοίβίεδ νεΓο, εί ρ3Γίεπι βίΓβ άΐοϊΕ, εί £3οαΥί3ίεϊη,

εί άϊνίάΐί ΐη ρίΓίβδ άιχαε, υί <3ϊχίηιιΐ8, ςα»β εοηιπιιιηϊ ηοππηβ

βρρείίίιΐδ ηοππηβηΙιΐΓ, βά ηυεπι ρεΓίίηεί είίαιτι πιοίιΐδ, ^αο

ρεΓ <έ βηίιηβΠ» Γεφίβηάί 3ΐϊςϋϊ<3 νεί νϊίβηςϋ §Γ3ίΪ3 ϊηοΐΕβηίϋΓ.

ΑρρεΙΪΙϋδ εηίιη εΓί ιηοΐϋδ ρπηοϊρίιιπι. Ναοί, ίϊηιαΐ ιιΐ βρρε-

ίϊεηηί αηϊπΐ3ΐΪ3, ρεΓ Γβ &ά ηιοΙίϊΐΉ, ρεΓΓβςαεικίί οβαΓ», Γβπιπ-

ίαΓ. Κβίίοηε €3Γβηίϊδ απΐπιβε ρ3ΓίΪ5, αΐιαά ηοπ ρ3Γβί Γβίϊοηϊ,

βΐϊικί ρ3Γεί. ΚογΓιι8» ψιοά Γαίϊοηϊ ρβΓβί, (ϋνΐί3ίί:ιαΓ ϊ>ίρ3Γίϊίο,

ϊη ΪΓ3ΠΙ εί ουρϊ<3ΪΪ3ϋειη. Ιηήπζπιεηίυηι ίΐιίεπι €υρϊ<3ϊΐ8ίΊ$,

ςαηβ εχ ΓεηΓα ηβΓοϊίιΐΓ, ^οιιγ ββ; ΪΓββ , οογ, ρ3Γ3 (3αΓα ει νε-

Ιιεπιβηίίοπδ Γηοΐϊοηϊδ οβραχ 3(3 §Γ8νΪ3 ηε^οίϊ» εί <3ίίδοΠϊϊ,

εί βά εοηίεηίυπι ίπιρείαπι άείΐΐηβί», ςπβπΐΒάπιοάαπι οοηΐχ»

3βοϋΓ, ρβΓδ πιοΙΙϊογ, ηαοΐΐίδ οιιρϊ(3ίΐ3ίΐ3 ϊηβτιιπιεηίϋΓη εΛ

ίαάΐιιιη. ΟϊοπηΙιΐΓ 3ΐι(:ειη 1ΐ3εο Γβίϊοηϊ οΒβά'ΐΓβ, ςιιοηϊβιη ααΐ*

Γαηί, ιιί ρ3Γε»ηΙ (ιά βώρ^αύην) εί βά ίνα ίυ πι Γ3ίϊοηΪΒ πιονε-

βηΙιΐΓ, ίη ΪΪ8 φΐΐάεπι ηοίηίηίΙ>ιΐ5 , ςαί εοηνβηίεηίεΓ ηβΓυηβ

νίνιιηί. Αίφΐβ ηί βίΓβίΐαδ βηίιτιζιΐίδ ΓυΜβηΙϊβτη οοηβϊπηιηΐ,

ςυ3η(3ο Γιηβ Ηίβ εχίΛεΓβ νίί3 ηοη ροίεΙΙ. ζ)υοηΪ3πι ίΐιίεπι

οίΐ'εόΐαδ ηοπιεη Ιιοπιοη^ιηαπι β&, «ΙϊίΙίηίτυεηίί» ρπυ8 βίΐ ε]ω

ποιηοη^πιϊί. ϋιαίιΐΓ εηϊαι βίΓε&ϊο, Ιαπι οοΓροΓεα, υ£ πιογ·

1)ί, βί να1ηεΓ3; Ιυπι 3ηίηιί, ΰε <{\ι& ίη ρΓβεΡεηϋϊί ΙοςαίπΐϋΓ,

οαρϊιΐϊϋίδ εί ϊγ». ΟοιηπινιηίΙεΓ βαίεηι εί ρ^ηείΒίίπι 3ηϊπΐ3ΐΪ5

βίϊεάΐϊο βίΐ, ςαβπι νοίυρίδβ ααί (ΙοΙογ ϊηΓε(|αίΙθΓ. Νηιτι 3?·

Γεέΐίο·
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ίβ&ίοηειη οΌΙογ ΐηΓεςαϊΙαι·, ηοη αίΓβίΙϊο οΌΙογ ε&. 8ϊ επϊηι

ίίβ εΠεί, αυΐίΐα,ιιΐά βίϋοβΓείιΐΓ, (ΙοΙεΓβΙ: ηυηε νείΌ, ςοβε ΓεηΓα

οαΓβηί, βίίααηϋΐΐΓ ϋΐα ςιπάεπι, ηοη ίβπιεη (Ιοίεηί: ηοη ει·ςο

ηΙΓεάΙϊο άοΐοτ εβ, Γεά «ίΓεάΐίοηΐδ ΓεπΓαδ, ςυβπι ίβπιεη 8ΐίοια]ιΐ8

οΓίβ ΓηοηιεηΙϊ ορστίεί, αί ΓεηΓα ρεΓοΐρίβΙαΓ. Αηίππ βήεΛϊο-

ηυιτι άεβηΐίίο ηβεο εβ: ΑίΓείΙϊο εβ, χηοΐα.5 3ρρεΙεη<ϋ Γβοαί-

1»(:ί5 Γα1> ΓεηΓαηι εβάεηδ, οΙ> οοηϊ νεί «χι*1ΐ ρηβηίββίπι. Εΐ βΐί-

ΙεγΓιο: ΑβεέΙϊο είΐ, ηιοίοδ βηίιηβε Γ3ίίοηΐ5 εχρεΓδ , οΙ> ορϊ-

ηΐοηεπι Βοηϊ νεί ηιβίί. Αί αηϊνει·Γε βϋίεάΐϊοηΐδ η3ηο άεβηίίϊο-

ηειη ίΓβάιιιιί: ΑΛεόϋο εβ, πιοίιΐδ εχ βΙϊο ϊη 3ΐίο. Μιιηεπδ

ΓαηάΊϊο, εβ πιοίϋΒ εήΊοβχ (βΰηηάαηι ηαίηηζιη). Είϊίςηχ βα-

ΐεη\ όϊεϊίιΐΓ, ηαοά εχ Γε ηιονείιιιν Ιίβ^ηε ηοο ιηοιίο ΪΓ3 πια-

ηεπδ Γυηοπο εβ Ίτα&εηά'ι ίβευΐίβίίδ : ββείΗο βαίειη αίπιΐδςαβ

»ηϊπΐ3β ρ3ΓίΪ5 εί Ιιοο 3πιρ1ϊυ5 οοΓροπβ ηοβπ ίοίϊιΐδ , ειιιη ρεΓ

ΪΓ3Π1 νίοΙεηίεΓ ΓβρϊίιΐΓ ζά 3§εηάΊιπι. Εχ βΐϊο εηϊηι ίη ύ'ιο

πιοίηδ είΐ £3έ1ιΐ8, φίαιη ββεέΐϊοηεηι εΠε (ϋεεββπιυδ. ΑΠο

*ηο<3ο, ηαιιηεπδ ίιιηέπο βίΓεόΙϊο άϊεϊίιιι·, ειιιη Γαεπί ρΓβείεΓ

Π3ΐαΓ3ηι. Ν3ΐιι πιυηεπδ ΓυηέΗο Γεευη<1ιιπι ηΛίαΐ&να, πιοΙιΐ3

βΓί: βΓΓε&ίο νείΌ, ρΓβείεΓ ηβίιΐΓβηι. (^ιΐ3Γε ηβο Γβίϊοηε ηιιι-

ηθΓΪβ Γαηήίο βίΓεέΙϊο ιϋεϊίιιι·, ευπι ηοη ΓεευηίΐΗπι ηβίιΐΓβιη

ΜονεΙϋΓ, ίΐνββΓεϊρΓο, βνβ 30 βΐϊο πιονε3ίυι·. Νβσι εοπίίδ

ιηοΐυδ, Γι ρυΙΓϋδ εβ ιηοάεΓβίϋδ , ηιΐιηεΠδ εβ ΓυηιΓάο; Λ ν&ΐϊ-

ίϊοΓ 3£Ϊί3ίϊο, ββείΙΊο. Νβηι 3 εοι·(3ε εβ Λ'&ΙϊϋίοΓ 3§ϊ(:3ΐϊο, "

Γειΐ ρΓ3εϊεΓ η3ίητ3πι, αϊ> εοείειτι ριιΙΓαδ πιθ(3εΓ3ίιΐδ , Γεά Γεειιη-

άυηι ΠΒίαΓβπι. Νϊηϊΐ ϊ$ξϊίιΐΓ ππγι, ιιηβπι εί εβηάεπι τειτι, εί

ββεΛϊοηειη βί ηΐϋηεπδ Γαηήϊοηεπι ηοπβιωπ. Νβιη ςυ 3 πιο-

Ιϋδ ΓαηΙ, ε ρβΙΪΙ)Πΐ 3ηϊπΐ3ε ρα«ε ρΓοΓείϊΐ, ηΐϋηεπδ ςηβειίΒΐη

ΓαηέΙϊοηεδ Ταπί; ςιΐ3 νείΌ ϊαιπιθ(1εΓ3ίΐ εί ρΓαεϊεΓ η»ΙθΓ3ηι,

ηοη ηιυηεπδ ΓαηάΙΐοηεΒ, Γεά ββεβϊοηεδ ΓιιηΙ. ΜοΙαδ ί^ΐΐαΓ

ρβΓίϊδ 3ηϊηΐ3ε Γ3ΐϊοηίδ εχρβηϊδ, Γεεαηθιιιη πίχβηιηυε νβΓίίϊ ηο·

Ιϊοηειη, ββεέΐίο εβ: ηοη οπιηϊδ ί3ΐηεη ηιοΐαδ ρβΗΜΗδ ρδΓΐϊδ

ββείΐϊο <3ΊεϊΐαΓ; Γεά ςιιΐ νεηεηαεηΙϊοΓ εβ β{ αά ΓεηΓαιη ρεΓνε-

ηϊϋ. Νβηι εχϊβΐιΐ ιηοΐυδ εί ΓβηΓαπι εβ*υ2ΐεηίε5, 3β*εβ:Ίθηε3

ηοη Γαη(·. ΒεΒεΙ εηϊηι ββεόΐ'ιοηϊ ίηε(Γε π)3£ηι(:ΐ)ί1ο, ςιιβε ά\Ί-

ευ]α« πιοηιεη1:ϊ Πϋ. 0ηοεΪΓ03 (Ιεβηϊίοηΐ αήεάΗοηίδ «ρροΓιίυπι

εβ, ιηοΐϋδ Γ^() ΓεηΓυηι εβοΐεηδ. Νβιτι εχί^ΐιί ιποΐιιβ, ιΐϋ ρηι

«Ιίχί, (}υο3 ΓεηΓυδ ηοη ρεΓρϊρϊΙ, 3βεοϋοηεπι ηοη £Ϊ£ηυηΙ.

ΟΑΡ.
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Ι3ϊνΙ(1ίίυΓ ρβΓδ βηΐπιββ Γίίίοη'ιβ εχρεκ, υϋ άίχίππυ;, ςαββ

Γ3ϋίοηί ο!>ΙεπιρεΓ3ϋ, ΐη ^υακ ρ3Γϋε5, επρί(1ϊϋ3ϋεπι , βϋ ΪΓβπι.

ΕαΓΓαδ ειιρϊ<ϋϋ38 ί>ϊρ3Γϋίίο <ϋβπϋ>αίϋιΐΓ, ίη νοίυρίβϋεβ εϋ άοΐο-

Γε5. Νβηι οαρϊ(1ίΐ35, άιιηι, ςιαοά νυΐϋ, βΠεηαίϋιΐΓ, νοίαρία·

ίεηι βίΕοΐΕ : οοηίτα, άητη ηοη βΠεςοϊΙιΐΓ, άοΙοΓεπι. ΑΗο πιο-

<1ο ιΙΐνίΓα εαρϊ(1ίΐ35, ςπβϋυοΓ οπιηΐηο Γρεοϊεβ ί^εΐί. Ν&πι ϊη

ΓεΙ>ιΐ5, 3ΐΪ3 Γυηί ϋ>οη3, βϋ» Γίιηϋ Π13Ι3, εϋ βΐίβ ]»πι βθΓαηϋ, λΜλ

εχΓρεοϋβηϋιΐΓ. Ηίβ βεηεπ&ιΐΒ εοηΐϊίίιιΐίδ , Γι άαο ρεΓ Γεϋφΐί

άηο πιιιΙΗρΙίοεηϋυι·, ίη ςιΐ3ϋιιοΓ ρβΓϋεβ ευρίϋϊϋβδ <1ίνί<1ίϋϋΓ.

Είΐ εηϊπι ϋ·οηυπι εϋπιβίππι, ϊϋεπι ρΓβεΓβηβ εϋ εχφεΛβϋηιη.

ΕχΓρεέΐϊίυπι βηίπι 1>οηιιπι, 1ϊ1?ί <3ο είΐ; ]3ΐη νείΌ ρΓβείέπβ, νο-

Ιυρϊ35: ΓΐίΓΓϋϊ πιβίαπι εχΓρεόΙβίαπι, πιείαδ είΐ; ρΓϊεΓεηδ, ιιε^π.

ίιιάο. Ιη ϋ>οηϊδ εηϊπι νοίπρϋββ εί 1ϋ>ϊ<5ο νεΓ&ηίιΐΓ, ίη πιβίίί

ιηείαβ εί 3ε£πίικ3ο. (^ιΐίΐε Γ3ίϊο ηοηηηΙΙοΒ ηιονίϋ, υϋ 3.ίϊεβ:ϊο-

ηεηι ίη ςιιαίαοΓ ρβΓίεβ ίπβΗεΓεηί, ΙΐΒίάϊηοπι , νοΙηρϋ3ίεπι,

πιείαπι, εί βε^πίικίϊηεπι. Βοη3 αυίεηι εί πι»!» <3ϊεϊηιΐΐ3 , βυί

ςιΐ3ε νεΓε Γυηί, αυϊ φίβε εχϊίΐϊίηβηίυι·. ΙηηβΓεππίιΐΓ βυίεπι

πιβίβε αίΤείϋίοηεδ ίη βηϊπιο ρεΓ ίπβηαεο: πιβΙβιτί ίηίΐϊίυίϊο-

ηετη, ϊηΓοϊίϊβπι, ρΓ3νυπι εοιφοπδ ηβίιϊϋιιπι. 5ί εηϊιη ηοη

τείϊε 3 ραεΓΪδ ϊηίΐϊπιϋί Γιΐθππιυδ, υϋ τε^εΐ'ε 3ίΤε6ίίοηε.<; ροίΐΐ-

βΐα8, ϊη εβΓαηα ϊιτιηιο<3εΓ3(:ίοπεηι ϊηουτπηίϋδ. Ρθγ ί^ηοΓβηΐί-

»ηι βιΐίεπι ρεΓνει·(3 ]υ(ϋεΪ3 ϊη Γβίϊοοϊηβηίΐί βηϊπιί ρβΓίβ· ^ϊ^ηαη.

ίϋΓ, πί ορϊηϊο ϋΐ, ηϋ3ε τηΔα ίιιηί, ε(Τε βοηβ; εϋ ςυββ ί>οηϊ,

ϊτιζΙά. Αΐϊηαβε είΪ3πι εχ ρΓβνο ηβΒΐία εοΓροπδ εοπιρ3Γ3ηίαΓ.

δϊαιΓιαειη ίη ςαίΒιαβ βιτιηΓβε ί>ΠΪ5 ΐϊΐ3ε;ηα εορϊβ είΐ', ΪΓ3οαηάΐ

Γυηί, εί ςυοπιπι εβίίϋα ηυηιϊά^ςυε ίεπιρεΓ3ίϊο είΐ, 3<1 οοΓοοβ-

Π35 νοίυρίβίεβ ρΓορεηίϊ. νεπιιη ρΓβνβ οοηΓαείικΙο , 1>οη»

εοηΓυβίυ<3ϊηε ίο]1εηά"3 εΛ; ί^ηοΓΒίϊο, ί!ο6ίπη3 β^ηαβ ίόίεηϊίβ.

Αά ρΓβνυπι ΒΗϊεπι 1ΐ3ΐ)ίίαηι εοΓροΓε» τεπιε^ϊβ αάϊι'ώεηάα Γυηϋ,

υί εαηι, ςαοβά Ηεπ ροΐείϊ, 3(3 πιεάίβΐη {■ειτιρεΓβίίοηθηι Ίάο-

ηβο νϊ6ίη εϋ εχεΓοίίβϋϊοηϊόιΐδ, άεηί^αε ιηε<ϋε3πιεηίΪ5, Π εΐίαο

Ιιίβ ορ«3 επϋ, ίΓ3η8ί*εΓ3πιιΐ3.
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νοίαρίαίαπι ^036(32111 ΓαπΙ ίηϊηιΐ , ςαΗβάβηι οοΓροπβ. Αηί«

πίϊ Γίιηί, ηααβ ρεΓ ίε ΓυηΙ αηΐππ, ιαί φίβε εχ «Ιοοίππα ε£

ϋΟβπϊΕϊοηε Γεπιηι εβρϊυηί'ιΐΓ. Ηβε βηίαι εϋ Ίά §εηϋδ βΐϊαε,

Γο1ϊϋ5 Γαηί βηϊιηϊ. ΟοΓροΓεβε βυϊεηι ίίιηϋ, ςυ»ε ϊπ εοηαηια·

ηΐΐϊίε οοτροπδ εί 3ηϊππ νεΗβηίιΐΓ, ϊοΐεοςιιε οοΓροΓεαε νοοα-

Ιϊβ ίυηϊ, υ£ ςιΐ3ε ε οί!>ο βΐ οοπιρίεχυ νεηεΓεο ρΓοίϊοϊΓοαπ.

Ιπγ. δοϋιΐδ ρογγο οοΓροπβ ηιιΐίβε νοίαρίαίεβ ΓαηΕ ρΓορπ3ε,

Γε(Ι Η&οΙίοηεβ, «Ι Γεοϋϊοηεδ, Ηυχίοηεδ εί ηαβϋΐίϊεδ ίεπιρε-

Γβίϊοηΐ εοη§Γϋεηίεδ. Οπιηίβ εηϊπι νοίιιρίβδ οιιπι ίεηΓυ είΐ.

δεηΓοπο βαΐεπι, βηϊπη εΐϊε οΓίεηάϊπιιΐδ. ΕΓΓε βιιίεπι βηοϊρί-

ίεπι, εί πΐϋΙίϊρΠοεπι Π§ηίίϊθ3ΐ:ϊοηεΓη νοοβουΐί νοίιιρίβίΐδ, ρεΓ-

ΓρίοαϋΓη εΓί. διώ βϋο εηϊπι βίςαε βΐϊο ^εηεΓε είΐ, υΐ Ιιοηε-

Γίαβ εί ϊηιρΓο1>3β νοίυρΐαϋεβ. Αΐϊβε εΙΪ3πι νβηβε, βϋβε νεΓ3β

ΓυηΙ νοίυρίβίεδ. Αο ϊΐίβε ςυϊάεπ), ^αβε ϊη οο^ϊϋβίϊοηε ρο-

ηαηΙϋΓ, &ά ΓεϊεηΙΐαιη ΓυηΙ; ςυβε ευιη εοΓροΓε ρεΓΟΪρϊυηίυΓ,

3ΐ1 ΓεηΓυπι. Εί πβπιιτι, ηυβε 3(1 ΓεηΓυιη Γιαπί, βΐϊβε ηβίυΓβΙεί

ίιιηϋ, βΐίβε ηοη ηβΙυΓαΙεβ. ΡΓ3εΙεΓ63 νοίαρίαίΐ, ςαβε ϊη \>Ί-

Ιοεηάο είΐ, 3ε£ζπίυάο, πυβε ϊη ΐιύεηάο είΐ , ορροηϊίυΓ. Αί

ϊΐΐί, ηα3ε ϊη Γεπιπι οοηΐεπιρίβίϊοηε είΐ ροίϊίβ, ηϊΐιϊΐ ορροηίϊαΓ.

(2ααε οηιηΪ3 νεΛϊ νο1υρ£3ίΪ5 3ηι£ιΪ£ΐπΐ3ίεηι οίΐεπάυηί. νο-

1υρΕ3ΐυπι βαίειτι οοτροπδ <}ϋ3ε<ΐ3πι Γαηί: ηεαεΓϊβπβε εΐ η3ίυΓ3-

Ιεδ, Πηε ηυϊ&υδ νϊΐ3 οοηΓίβΐε ηοη ροΐεΓϊ, υ,ί βΐϊπιεηίβ, ςυ 3ε,

ηυοά οοτροΓΐ <1εεΓΐ, εχρίεηΐ, νεΓΐϊΐπδςυε ηεοείΤβπϋδ. Α1Ϊ38

η3ΪιΐΓ3ΐε8 ςιιϊ^εαι, ηοη Ιβπιεη ηεοεΩΆπβε, υΐ Γεουηάυπι η»-

ίατΆΐη εϊ Ιε^ειιι οοηουΙ)ϊίϋδ. Ηβε εηίιη οοηίεΐυηί 3(1 ρεπηα.

ηεηΙΪ3ηι υηίνειΤι £εηεπδ. Ρϊεπ βυΕείη ροΐεΓϊ, ιιί βηε είδ

ίη νΪΓ^ζϊηίΐ»[ε νϊί3Πΐ ίΓβηίϊσΒηιιιβ. Αϋβε ηεςοε ηεοεΓΓβπβε,

ηβηυβ ηίίϋτηΐεδ, ιιϋ εΙίΓΪεΙβδ εϊ 1ί1ή<3ίποΓ3 ρεϋιιίβηΐίβ, εϊ ίπι-

ιπο(1θΓ3(ό α'ώο ροίαηϋε οοΓροΓΪδ εχρίβΐϊο. Ηββο εηϊπι Ϊ3η-

ίαηι 30εΠ·, υΐ αά ρΓορΒίζ^ίίοηεπι (ζεηεΓΪ8 ηο!)Ϊ8 εοηίΙϋΟΒηϊ,

σ,υοιΐ Ιεβϊϊίηΐϋδ ίίοϊϋ εοηεαίιίϊΰδ , 3ΐι[ 3(3 νϊίβε ςοΙίΒεΓεηΙϊβηι,

ιιϊ ε£Ϊ3ΐη νοηβιηεηΙεΓ ηοοεβηΙ:. ^υ3^ε ηαϊ οοηνεηϊεηίεΓ ϋεο

γίνίΐ, ηαϊο Γοέϊβ ηβοεβιτίβε Παιιιΐ β£ η&ΐαεβίβι νοΙυρίΒίεβ

Νβιηβ/. (Ε^ ρεΓ
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ρβΓΓβςιιβηόββ ίαηί. 1111 νεΓο, φΐί ώ> Ιιοο ίη Γεουηάβ β& νίτ-

ΙϋΙαπι οΙίΙΓβ ΙοεαΙιΐδ, οαπι ηβε, ίαηι ίΐΐίβ εΐΐαηι, ^αββ ηοη

ηεοεΐΓ>Γΐ3ε φΐί<1εηι ίΐΐαε Ιαηί:, Γεά ί3πιεη ηβΙιΐΓβΙεδ, ηϋαπιεη-

άαβ Γιιηί, Γιο υϊιηοάαβ είηίίο βί Ιεπιραβ ε£ Ιοοαδ ίάΌηβα»

ΓεΓνεΙαΓ. Κείίααβε οιηηίηο ίαςΐεηίΐββ Γιιηί. δΐπιρΠοϊϋβΓ

«αΐεπι Ϊ1138 ηοηείίβε εή"ε νοίυρίβϊεδ ραΐ3ηά3β Γιιηί, ιμιββ ηοη

Γιιηί ίιηρίίοβίβε άΌΙοπ, ηεηυε ροεηίίεηαί οβιι&ηι βίΤεπαπί,

ηεααβ βΐίο ιιΐΐο (Ιείππιεηίο βΓίΙοίυηί εο8, ςυί ρεΓίταυπίαι·,

ηβααε αΐίπι ηιοιίυηι ρΓθ£ΓεάίιιηίυΓ, ηεςαε ηοβ πιαίίαπι α

νίοπΒιΐδ ηε^οίϋδ 3ίιίίΓ3ηιιηί, »αί Γι&ί ΓβΓνίΓβ οο§αηί. Ργο-

ρΓΪ3ε νοίαρίαΐββ Γιιηί, ηαβε ϊηΓαηί <}ΐιο<1αηιιηοι1ο βιαί αηηεχβε

Γυηί εοβηίίίοηΐ άΐνίηί ηυπιίηίδ εί Γείεηίπδ εί νίι·ίπίίηυδ.

Ηαεο ίη ϋδ άΊιεεΓε ϋεοειηιΐδ, ηιαβε ρππιβπο Ιοεο Γυηί εχρε-

ίεηάβ, ςιιβε ηοη, υί Πηιΐίδ Πηιρίϊείίει·, ηεςιιε, υί βεηιΐδ ρει·-

«ΙιίΓεϊ, Γεά υί Βεηε ηο!)Ϊ5 ίϊί, εί νίπ οοηί ϋεοςυ© £Γ»ίί β-

ηαβ, νϊητ παοεηί, ε Ι αά ρεΓϋεϊεηάΊιπι ηοιηΐηϊβ βηΐηαηαι εί ίη-

1ε11ΐ§θηίί3Πΐ εοηίεπιηί. Νβπι ηεςυε ηΙΓεεΙϊοηίΒυδ ιηβάεη-

ίιΐΓ, υί ηυαε ηβίαΓίβ άεΓιιΙεπα ΓβΗαηί, ηε(}ηε οπιηίηο βε^π·

ίικίίηειη βυί βηΙε^ΓεΙίβπι 3ϋί ίηΓεηιιεηίοπι 3ϋί εοη(τ3Π3(η Ιϊί-

οεηί, ΐβά ρϋΓ38 Γιιηί εί 3& οπιηί εοηεΓείϊοηε Γηβίεπβε 1ί1>«-

Γ3ε, ρΐΌρίείε» φΐοά ίη Γοΐο «ηίπιο ροηαηίαι·. Είεηίπι, ιιί

Ρΐ3ΐοηϊδ Γεηίεηίϊα εΐϊ, νοΙιιρί3ίε5 ρβΓίϊιη Γιιηί Γβΐ&ε, ραΓίίηι

νεΓ3ε. ΡβΙΓβε, ςυβε ευπι ΓεηΓυ εί ορΐπίοηε ηοη νβΓ» Γιαηί,

εί «Ιοίοτεβ 1ΐ3ΐ)εηί ίπίρΐίοαίοδ : νεΓβε, ςαοε ΓοΙίιΐδ Γυηί βηίπιί

ίρίΐϋδ ρεΓ Γε, ευπι ΓοΐεηΙΪ3 εί πιεηίε εί ρι·υ<1εηίί3, Ιϊηιηάαβ

εί α\> οπίγπ «ΙοΙοΓε Γε]υηεί3ε, ηυΒβςαβ ηυΐΐβπι ροθηϊΐεπάΐ

03ΐιΓ3ηι ΓεϋηςιιυηΙ:. Ηαδ νοίιιρϋβίεβ, ηαβε εχ οοηϋειηρΐ3ϋϊο-

ηβ ΓεΓϋηι εί Ιιοηείΐίδ αοΙϊοηϊΒαδ πΐ3η3η(, ηοη οοπιΐΉΐιηϊ ηο-

ιηϊηε 7Γ«·&)}, Γεά πείαις βρροΐίβηϋ, εΐϋ ηΐΓϋπιςηβ 3 ρβΐϊεησο

ηοπιεη άυοΐυπι εδ. ΝοηηυΙΙϊ Ηυίεπι Γαπί, ςαΐ ρΓορΓίε ε]ϋ5-

ΠΊοάϊ νοΙϋρΙβίεπι {τβυάΐιιπι ηυηεαρεηΙ:. ϋεβηϊυηΐ βυΕεπι νο-

ΙυρίΒίειη : ΟΠυπι ίη η3ΐϋΓ3Πΐ, <}ϋί ΓεηΓιιηι πιονεβΐ:. νεΓϋπι

Ιιβεο (ίείϊηίΐϊο εοΓροΓεβε ίβηΐϋπι εΩε νοίαρίβΐίδ νϊ<1θίυΓ.

Ηβεο εηΐηι (\[ΐΆβάητη εΛ εχρίεΐϊο , εί εοΓροΓεαε ίηορϊβε, «1ο-

Ιοπκςαε, ςυΐ εχ ίηορίβ η3ΓςεΙ)3>·αΓ, πιε<1ΐοϊη3. Νβπι ίπ·

ίζεηϋεδ 3υΙ Γιϊΐεηίεϊ, οί πηα βε^ΓΐίυιΙϊηεπι Γαηβηιυδ, ςιΐίΐε ε ίπ-

ΐ;οΓβ εί Γιίί εχϊΓίϊΙ, ίη οβίείβοίεηιΐο εί ί>ίΙ>€η(1ο νο1υρΐ3ΐεηι

ρεΓ-
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ρθΓοίρίιηιΐί. Εχ βοοίάβηϋ ί§ϊΙαΓ Ιιββ νοΙαρΜβδ Βοηαε Γαηί,

ηβηυβ ρβΓ Γε βυί ηαΙίίΓα Γαα ίβίεβ Γιιηί. Νβπι ιιί ΐαη&ή, βχ

βοαάεηίΐ Βοπαπι εΑ, 31 Γβηαΐη είϊε, ηαίηΐά εί ρεΓ Γε: Γιο

Ιιαε νοίυρίβίεβ, οαπι εαηίίοηββ αοαβά*ιη δηΐ, εχ βοοίάεηίΐ

οοη»ε Γιιηί. νο1αρί3ίε8 νεΓΟ, ςααε ίη οοηίεπιρίβΐίοηβ ρο«

ηυηίϋΓ, ρεΓ Γβ Γιιηί ίοηβε εί ηβίιΐΓίϊ. Νοπ βπϊπι εχ ΐηορί»

εαρίαηΐϋΓ. Ηΐπο ί§ίίαΓ, ηοη οηιηεπι νο1αρί3ίεπι ίηίϊ^εηίϊ'

3γπ εχρΙβΓε, «ΗΓοί ροίεΑ. (^αοά Γι βΑ, ηοη τεοίε ύείΐηΐαηί,

αυί 3]υηί, οΓίυπι ίη η3ίιαΓ3Πΐ, ηυί ΓεηΓυπι πιονεβί, είΓε νο-

1υρ[3ίεηι. Νοη εηίπι οηιηεβ νοίαρίβίεδ 1ΐ3εο άβίΐπϊίίο εοπι-

ρΐεοίϊίυι·, Γεά ε3πι, ςαβε εχ εοηίεπιρΐ3ίίοηβ ηβΓοίίιΐΓ, οπιϊί-

ίΐϋ. ΕρϊεϋΓϋδ ηυοηυε, νοίυρίβίεπι άεΑηίεηδ άίΙταάΊοηεϊΛ

οηιηίβ Ηΐοΐβίΐίβε, ίάεπι ά'ιο'ύ, ςυοά" ϋ, ςαί ββεπιηί ΟΓίυπι

ϊη ηάίατΆΐα, ςυί ΓεηΓιιηι πιονεβί. Νβιτϊ βιτιοΐίοηεηι όοίοπβ,

νο1ϋρί3ίεπι είϊβ <!ίοίί. (^ιιοηίβιη βαίειτι ηαΐΐαχ οΓίαβ ε]ιΐδ<1επι

είΐ §εηεπ8, ααί οο§Π3ίϋ9 Γιιίδ εΑεείίδ, ηεςιιε οι-ίαβ νοίαρί».

ίίδ, νο1ορΐ38 ραίβηάα εΑ, Γεά 3 νοίιιρίβίε ΛΪιαά ςιιίρρίΒπι.

Νβπι ΟΓΐϋβ ϊη οπεηάΌ εΑ. Νίπίΐ βιιίεπι εοηιηι, ηαβε οπ-

υηίιΐΓ, ύνααΐ ονίίϋΓ εί οΓίαιη εΑ, ΐβά ηίπιΪΓϋπι %ταά»1ίτα : 3ϋ

ςαο<1 νοίυρίβίε αΓίΊεϊΙαΓ, ε» οοηίεΓίϊπι βΓβαίυι·: ηοη εΓ£θ

οΓίιΐδ νοίυρίβδ βΛ. ΡΓ3είεΓε3 οιτιηίβ οΓίϋδ, Γεπιπι εΑ, ςαββ

ητιΐΐαε Γαηί: νοίαρίβδ βυίεπι Γεπιπι εΑ, ςαβε ]3ηι ΓαηΙ: ηοη

εΑ ϊςςϊίταΓ οΓίιΐδ νο1υρί38. ΡηείεΓεβ βοηοπιπι ηυϊείβπι Γυηί

ΙιηΜίιΐδ, ηααεάαηι πΐϋηεπ8 Γυηοίίοηεβ, (\αζβά»πι ίηΑπιηιεη-

ϋα. Ηβΐπίαβ, υί νΐτίαβ, πΐϋηεπδ Γαηοίΐο, ιιί υΓηβ, νίΠαίίδ.

Ιίεπι }]3ΐ)ί(:ιΐ8 ΓεηΓϋδ, νίΓαβ, ΠΗΐηεΓίβ Γυηοίίο, νίάεΓε. 1η-

βταπιεηίβ Γαηί, ρεΓ (\ηαβ ηιυηεΓε ΓυηοίπιαΓ βΐίςαο, ιιί οοιι-

1α8, βϊνΐϋίΒβ (ρκ) εί βΝα ε]θ5^εηι ^εηεπβ. Οήιηεδ 3αίεπι

ίβοοΙΙκΙεΒ βηίηιί, ςιιαε ίη οοηϊβ εί πιαΠδ νεΓΓαηίΐΐΓ, 1)3ΐ3ίΙ:α-

ηγπ ςυοΓαηθβηι Γ^σαίΕβΙβδ ΓαηΙ. 8ί εΓ^ζο Ιιοηϋηι είΐ νοίαρίββ,

βο ποη ηιαίαπι, ίη ηίβ Γοΐϊβ επί. Αί πβίιίίιΐδ ^ϋϊάεπι ηοη εΑ,

ηεΐ}υε εηίαι, υί νΪΓίιΐδ: ηοη εηίιτι ϊτα ία ο ϊ I ε ίη (3ο1θΓεπ> οοη-

ίτβηαπι νεηβΓείιΐΓ: ηεςυε, αϊ ΠΛΒίΓυβ, ςυί ρΓΪν^ίϊοηί ορρό·

πϊίυΓ: η3ηι εοίΐεπι ίειηροΓε, ϋί Ιιβ'οϊίιιβ εί ρπν.-ϊΗο ίηίϊί,

Γΐετί ηβςαίι: νοίυρίαίεηι «υίετη βΐίίΐπί εί ίοίοτοτη εοάεηα

ίετηροπί οβρϊυηί, ιιί ηΪ3 3θοί<1ίί, ςυί ΓποβιιίϋΓί ηοη βΑ ε'.'ξο

ΙΐΆ&ΊΐΜί, νο1ιιρί38. Αί νβΓΟ ηεςαβ ίηήΓοηιεηίιίΓη βΑ. ΙηΏτυ·

(Ε) 3 ικεη.
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ηοεηί» εηϊπι αΐϊοπιπι, ηοη Γα» εβιιΓβ, ΓαηΙ ι νοίυρίββ ίΐιίεπι

ηοη βΐίεπυδ οβιιΓ», Γεά ίαα ϊρΠϋβ βΛ: ηοη ϊ^'ιΙϋΓ εΑ ϊπΠτιι-

ιηβηίαπι. Κείϊςιιυηι εΛ, υί ηιιιηεπδ ίυηείϊο εχίΓίϊπιβίυΓ.

(2ϋ3Γε ΑπΛοΙβΙοβ ε»ηι άεΒηίί: Νοη ϊπιρειϋίβηι πιυηβπδ

ίαηείίοηεπι ηα&ϊίαδ, ςιιί Γεευηοΐϋπι ηΆίητζχη βΛ: ηαπι ηϋ3β

ηαίιΐΉΐεηι πιυηεπδ ίυηείϊοηεηι ϊπιρεάϊιιηί, άΌΙοΓβτη ββΡεπιηί:

ίίϋϋϊ εί ίεαίϊίαάο ιηυηεπδ είΐ ίαηείϊο ηοη ΪΓηρεάϊίΒ ηυβϊπΐδ,

ααϊ Γεευηάαπι η3ίιΐΓ3πι εΛ: ϊίβςυε Βοεϊά'ϊί εχ Ιιβο άεβηίίϊοηε,

1>βαίϊίαάίηβιη είΓβ νοίυρίβίεηι, εί ενεΐ'ίί <3ββηϊίϊοηεηι. Αά-

ηϊ&ίία ϊβϊίιη· εοιτεείϊοηε άεβηϊνϊί νοίορίβίεπι : Ρϊηεπι εΠε

ηιιιηεπδ ίιιηείϊοηιιηι ηοη ΪΓηρβύΊίβπιπι βηϊπιβηίϊδ, χ\\ιαβ ΓαηΙ

Γεευηάαιη ηαΐατ&τη, υί ίηιρίϊεβία ϋεβίύάϊηϊ εί υη3 εασι ε» βί

νοίυρίίβ, ηοη αυίβπ» νοίυρίβδ Βεαίίακίο βί. Νοη οπιηϊδ 3α-

ίεπι ηιιιηεπδ ίαηείϊο, ηιοίϋδ είΐ, Γειΐ ςαΛε^απι εΛ πιαηεπβ

Γαηείϊο, ηααε ΒάππηϊΛηίιΐΓ βηε οπιηϊ πιοΐα, ηηα ίπ ρηπηδ

ϋευβ υίϊίυι·. Ρππιυδ εηϊπι πιοίοϊ· ϊγπιτιοοϊΙϊβ. Ηυ]υ$πιο<ϋ

είΪ3ΐη Γαηείϊο ίη ηοιηΐηϊ1>α3 εΛ, εοηίεπιρίβηάϊ βοίϊο. Νβιη

βηε πιοία εΛ. Ναιη εί ηοοά1 εοηίεπιρΙβίηαΓ, υηυπι ϊάεΓηςαε

ΓβπφεΓ εΛ, εί εοηίεπιρίβηΐϊδ ιηεηδ βχ3 ε&. Ιη αηο εηϊπι,

εί εοάεπι ΓεπιρεΓ νειΤβίαΓ. ζ)αοάβ εοηίεπιρΙβίϊοηϊδ νοία-

ρί3δ, αυβε ηΐ3χϊπΐ3 εί ρΓ3εεϊρα3 βί νεΓ3 είί, βηε πιοίυ βί, ρει·-

ίρϊευαιη εΛ, οαείιναχ, ηαβε ρβΓ ρ»αεϊοΓε8 πιοίαδ εβρϊαηίαι·,

ιιί ςυβεφίβ ρεΓ ρβαεϊίΤιιηοδ πιοίυδ οπυηίυι·, ίίβ εί ρΓβεβυη-

ίϊΓΓιηΐ33 εί πΐ3χϊπΐ3δ βΠε. ϋυπι ιηιιηεπδ ιπιίβπι Γαηοίϊοηϊβυβ

νοίυρίβίαπι Γρεεϊεβ (ϋνίάαηίαι·. ζΗιοί εηϊπι πΐϋηεπδ ίυηείϊο-

ηαπι Γαηί Γρεεϊεβ, ίοίϊάεπι Γαηί νοίυρίϋΐαηι. Εί ηοηείΙβΓϋπ»

αιαϊά'επι ηοηείΐββ, ρΓαναπιπι ρτβναε. Νεςυβ θυΒϊυπι εΛ,

ηαϊη ϊη ςυοιμιβ ΓεηΓα Γρεεϊε άΊβεΓβηίεδ νο!ηρί3ίεδ Γερεπβη-

ίαΓ. Α1Ϊ3ε εηϊπι ίβείϊοπϊδ Γαηί, βΐϊβε Γβροταπι, ζΙ'ΐΆβ οεαίο-

Γαηι, ίΐϊαε ααάϊεηάΐ, αϋαε οάοΓβηάϊ. δαηί βυίειη Γεηίαδ

ρυποΓββ ϋ, ςαί ηοη ρτοχίπιε 3εεε(3αηί βε> εα ΓεηΓαηι πιονεη-

ΙΪ3, ηα3β (Ιείεείαηί, ϋί νίβο, βικϋίϋδ, οάοΓαίϋδ. δυηί

είΪ3Π» ίυηείϊοηαπι, ςαβε ϊη Γβίϊοηε ροηυηίυΓ, Γρεεϊεδ άηαε.

Α1Ϊ3 εηϊπι ϊη β^εηάο, 31Ϊ3 ϊη εοηίεπιρΐ3η(ίο εβΓοΐίατ. Ιίβςαβ

εετίαπι εβ·, είϊβιτι νοίϋρίβίυηι, ςπβε ήαβ ίαηείϊοηεδ εοηΓβ-

^□□ηίϋΓ, άαο εΩ'β (ΐεηρΓβ, β ηαίουβ ρυποΓ ε(1 ε» νοίυρίβδ,

^ιΐ3β εχ ρεΓΓρϊεϊεηίΪ3 Γεηιηι ρεΓεϊρίίαΓ. Ηοπιχηϊδ βαΐεπι,
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ηιΐ3 Ιιοπιο βΛ, 636 Γαη(· ρΓορπβε, οαβε ίη Γίίίοηε εί ϊηίεΐΐί-

«ζβη!:ί3. Γαηί ροίΐίβε. Νηπι ηιΐ3 βηίπιβΐ ηιπ<ίεπι είΐ, ΠΙαε νο-

1ϋρί3(Γ68, ςιΐ36 ΓκηΓιΐδ πιονοηϋ, εΐίβπι οβεΓβΓΟΓυπι αηίιηαΐίαιη

οοιηηιυηεβ ΓιιηΙ. (^υοηϊαπι οαίβπι εβΓϋηι νοίυρίδίαπι , ςυ3β

ίεηΓαβ ηιΐ2ΐ!3Πΐ ροιιηίίίίαίε ύεπΗίΙεεηί, βΙϊϊ βΙΠδ (ίείεοίβηίιιι·,

ηοη <|ΐΐ3β ΐπιρΓοΒίΒ , ΐζά ςυβε νίπδ Βοηίδ ηοηεββε νϊάεηΙαΓ,

θίΪ3ΐη ρετ Γε ηοηβίϊβε Γαηί. Κεοίυβ εηϊπι ΐϋ(3εχ εί άί&ερία-

ίοΓ οϋ]ιΐ8ςιαε τεί είΐ, ηοη ςυβίίδουηςυε, Γε<3 ηιιϊ είοβ τεί Γοί-

βηΙΪ3ΐτι ίβηεΐ εί Γεοιιηιΐιιπι ηβίαταπι βίεοΐαδ εΛ.

0 Α Ρ. XIX.

ϋ Ε Α Ε Ο Κ I Τ υ Τ) I Ν Ε.

Α6£Πΐα(3ίηΪ5 Γρεοίεβ Γυηί ςυβΙαοΓ, αχός, πιοΙείΗ», ίηνί-

όΐΛ , βί ππΓεποοΓάίβ. Είϊ ίιαίεπι χχος 3ε§Γίίϋ<3ο, φι&β νο-

οίδ ιιΓιλγτι 3(ϋπιί(:. Μο1είΙΪ3, αβ%ήΙιιάο ςΓβνβηδ. Ιηνΐβϊ»,

3^£π£υ<ϋο, ςιΐ3ε οι) βίΕεΓΪαβ τεβ ίεουηίΐβϊ ΓαίοϊρϊϋυΓ. ΜίΓεπ-

εοΓίΙϊ» , ·άβζήίϋάο, ςαβε οΐ> 3ΐίεη3 ηιαίβ. Οπιηίδ βυΐεπι

3ε§ΓΪ[ιι<3ο ηηβία είΐ ΓαβρΙτε η3ίϋΓ3. Είίϊ εηΐπι νΪΓ 1>οηιΐδ αε§6Γ

θπΙ βΙϊηιίΒηάο, ίΐ νεί νίπ βοηί ϊηίεΓευηί, νεί ΗΒεπ, νεί ρ3·

ίΓΪα νζΆβΐατ; ηοη Ιιοε ρπποβπβ Γβίίοηε, ηεςιιε εχ ρΓοροΠίο,

Γεά εχ ε'ίΓΟϋΐηΛβηΙίί ίϋοίεί. Αίηαί ίη Ιιίδ ίρΐίβ, ςυί Γβ οοη·

ίβπιρΐ3ΐϊοηΐ Γεηιπι ίοίαπι ίΓ3<3ίί3ί1:, ηίηίΐ οπιηίηο οοπιπιονβ-

ίϋΓ; ευηι Γε β1> Ιιίβ Γεοπδ, ηαβε ίη ηοππηυπι νίί» §επιηίαι·,

Γειυονεπί, εαηι ϋεοςυε οοηίυηχεπί. Αϊ νΪΓ ρΓο&ιΐδ ιυοάίεβ

Ιιίβ τεβιΐδ ί3η§ί(:αΓ, ηεςυε πιοιίαπι ίΓβηίίϋ, ηεςυε Γαεεαπιοίϋ

ββ^πϋικίϊηί, Γεά ροΐίοδ εβηι ΓυρεΓαί. ΟρροηίΙικ βυΐεπ»

βε^ΓΪίϋάο, ιιΐ πιβίαπι Βοηο, ηιοιΙεΓβίβε νόΙαρ(:αΐί ; πΐ ναΛ\ατα

πιβίο, ίπιιηο(ΐ6Γ3ΐ36. νβΓϋηι Ί&ά ίπιπιθ(ίρΓ3(:ίο ίη οοΓροΓείδ

ίβηίαπι βοείίίίΙ:. Νβηι εοηίεηιρ^Ιίοηίδ Ιβείΐίίβ, εαπι ίΐ£ ίΊιπι-

πΐ3 ηυβεάΒΓη εί βΒΓοΙαΙβ, ίη-ιιΐιοάεΓβΙίυηειτι ηοη βάηήΙΙίί, ηε-

ηυε εί &β%ήϊηάο ορροηϊίαΓ, ηε^αε εχ άεριιΙΠοηε ηηΙεζΓβίΓϊε

3ε§ι-ί(:ϋ(3ίηί5 αεείάίί.

(Ε) 3 Ο Α Ρ.
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Ο Α Ρ. XX.

Ό Ε Μ Ε Τ υ.

Ι)ΐνί(1ϊ(:ιΐΓ αηί:βπι ιηείϋβ ίη Γεχ ρΒΓίεβ , ίη ρίβπΗΜη, ρα«3ο-

Γεηι, νεΓεουηάίβπι, ίτυροΓεπι, ΓοΙΗοίΙικΠηεηι , ίβΓΓΟΓβιη.

ΕΑ βαιεπι ρί^πΐί», αιεευβ νεηίεηίίβ βοΐΐοηϊδ. δϊαροΓ, πιε»

τ,ιιβ ε Π)3£η3 ρΐιαηϊα&α. ΤεΓΓΟΓ, πιείϋϊ εχ ΐηΓοΙίία ρηβηΐΒΐίβ.

8ο11ϊεί(α(1ο, πιείιις, ηε 1β1>3π>ιΐΓ, Ίά είτ, ηε ϊά, ηυοά ρτο-

ροΓαεπηιιΐδ, ηοη οοηΓεααβιηυΓ. Ναιη άιιπι ηιεΓοίπΐϋδ, υϋ

ββ'εςαβιηϋΓ, ({αοά ρΓοροΓυεπιτιιΐδ , ίοΐΐίο'ιΐί Γυτηιΐδ. ΡαίοΓ,

ιηείαδ οΙ> εχΓρεοΙβΙϊοηεηι Γερτεηεηβοηϊδ : 3ΐςυε ορίΐιηβ Ιιβκο

βϊΤεοΙίο βΛ. νεΓβοαη<1ί3, πιείυδ ο\> ίιίΓρϊϋαιΙΐηβιτι ΓυΓοε-

ρίβηι; 3ϋςαε Ιιβεο ςαοςαε βίΓεοΗο ΓρείΒ βΐιςοβπι Γοΐϋίϊβ ο/τεπ-

άϊϊ, Ηοο 3ϋ£ειη <1ίίΓεΓ(: ρυάοΓ 3 νεΓεοοηάΪΒ, φΐο<ί ςυί νεπ?-

οηπ^γηγ, οΐ) εβ, (]ΐΐ3ε ρεΓρεΓΓβνΐ):, Γε οοςαΐίβΐ: φίετη »α-

ίεπι ρυιΙεΓ., ηε ιΐεθεεαδ βϋ^υοά ζάαι'ιίϊιιί , ιοβίαϋ. δβερβ

ϊΒΓηειι νεΙεΓεδ ηοπιίηϊΐιιΐδ βΒϋΙεηΓεϊ, ρικΙοΓβπι νεΓεουπύϊβπι,

βί νεΓεοαη(3Ϊ3ΐτι ρα(3οΓεπι νοοβηί. ΝβίαίιΐΓ βαϋεπι ηιείυί

ρεΓ Γείΐ'ϊβεΓβΗοηεπι , οπιηί οαΙοΓε αά οογ, ρπηοϊρεπι ρδΐΐεπι,

ςοηείίΓΓεηίε ; ςϋοΓποίο ροριιίαδ, εαηι ίη πιεία εΛ, ίη ςππ.

βπι ςοηίϋβΪΓ, ΜεΕϋδ ϊηίίΓυπιεηϋυΓη βΛ, οδ νεηίποιιΗ. Ηοο

ςη'ιπι εΛ, φιοά ίη αβ^ήίαάιηβ πιοΓίϋΐη Γεηΐίί, υί Οβίεηαδ

ίη ίεΓίίο <1ε ΟεπιοηίΓΓδΓίοηε αά Ιιαης ίβΓε πιοάυπι : ΗΪ5,

ςυί ίη αε^πΐιιάίηβ βΐϊ^α» νεΓΓβηίιΐΓ, πιυίΕυπι ίΐανβε ΙπΠβ <3ε-

βιιΪΓ, ίη νεηΓΓεπι, ςαοά ηιοΓΓαηι ίρίΐδ ρΓπε&οΓ; ηε^αε ρπυ$

αε^ΓΪ ε(Γε εί πιοπίεπ «3ε0ηιιη(·, ςιιβπι ΐ>ϊ1οηι ενοιτιυεπηί. Ναοί

ΓΠΟΓΓαβ ίί$ 3εςΐ(3ίΙ ίηΓπι οαΐ"!:ϊΐ3£ίηεηι, ηιιβε εΑ ίη ηαεαϊο ρε-

ςΙιοΓε, φίοιί, ηαΪ3 Γρεοϊεηι εηίϊβ ρΓβε&εί, ξιφοειδες ηοπιϊηβΓυΓ.

Οογ βαίειτι ηιαίίο Γυρεπαβ ΙοεβΕΐαηι εΑ. Ν»πι Γερίο ΓτβηβνεΓ-

Γο νβηΙεΓ ίηΓεποΓ εΑ, οογ Γυρεπαβ. νεπεΓεβ Ιβπιεη εΐιηπι

05 νεηΐΓΪδ, οογ υΓϋτρίηΙ:, υί ΗίρροοΓβΓεβ, εΙ Τηαογά'ιάεβ,

ιύ>Ί ρείΙΠεηίΐβηι, ηυβε ΑτΗβηίβ εΓ3ΐ, <ΙεΓοΓΪΙ)ΐΙ:, Πο ίΐϊοεηδ:

Ει οιιγώ ίη εοτάβ άοΐοτ ΠπΐΐβΓεΙϋΓ, ίηνεΓΓεΙ)3ΐ: ΐρΓαπι, εΙ ριΐΓ-

ρ;3[ίοηε5 ΙιϊΙίϊ, ςιαοίςαοί 3 πιε^ϊείι ηοπιίηοίβε Γιαπί, ίηνβάε-

Ιιβηί. Ναιη ςαοά ίηνεΓΓίίιΐΓ, οδ νεηΐΓΪβ εΛ, άαπι νοπιεΓβ

οο§ίΙιΐΓ, ηοη εα ραΓδ νίΓοεπιπι, φιζε οογ είτ.

ΟΑΡ.
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Ό Ε I Κ Α.

ΧΓ3 εΛ ίεΓνοΓ Γβη^αϊηϊδ, φΐο οογ {υίΤυΓυπι ε&, βχ ΓεΓρίι-βϋ-

οηε ίεΐΐίδ βιιΐ οοηίιΐΓββΙίοηε ηαίαε. 1<1οϊγοο εί ε£ χολή Λ

Οτ?.£05, Ίά είϊ, Ϊ3ΪΙΪ3 ε Ι χόλος ά'ιύίατ. Αΐίςπβηάο Ίτ& βί£

ορρείίίϊο νϊηίΙϊοΐΒο. Νβπι (Ιαπι ϊη]ιιπ3 αίίΐαηιιιι·, βηί ορϊπ3-

ίηυΓ, ηοδ ϊη]υπ3 3#ϊα, ΊτΆ&Ίτηατ, εΙ ίυπι ιηΐχίβ βί βίΓεείίο

1ί!>ϊ(ϋηβ εΐ ΪΓ3. δρεοίεβ ΪΓ.ιε ίΓβδ, εχοβηάείοεηίΐβ, ςιιβ©

βί %ολ>}, Ίά είΐ Βϊΐίδ, εί χόλος ά'κϋητ, ίΐπιαΐΐ'38, εί ΐηίηηϊ-

οίίίβ. Ιγ3 εηϊπ» ρπηοίρϊυηι εϋ ιτιοίπηι &αΙ>εη8, εχεβηθεΓοεη-

ίϊα εΙ ίπϋδ βρρεΙΙβίϋΓ. δϊππιΐΐβδ, ΪΓ3 ϊηνεΙεΓβίεεηε. Η3εο

Οτ^εοϊδ <3 ϊαΐίτϋΓ μηνις, 3 τηαηβηάο εΐ ηαοά πιεπιαπβε Βί (Χ3-

«ΙίΙα. Ιηϊπ)ϊοϊΙί3, νοεβΙυΓ ϊγ» οβΓεΓνβηβ οοοαΠοπεπι ιιίεΐ-

ίοεικίί. Ηβηε θΓ3εοϊ κο'τον <1ϊοαηΙ, τηιφ« το κεΓσθνΜ» Ιιοο

β&, ΐ}ΐιο«1 ΓεροΓιΙβ Πι. ΕΠ: 3ϋ(:επι Ίτά ίβέεΐΐΐΐΐυπι ΓβίίοηΪΒ-

Οιιπι εηΐπι ταΐίο }ΐι«1Ϊ03ΓΪί, τεηι εΐϊε ΰΐ^ηβηι, ςιιβε 3ε§Γβ β£

πιοΙείίε ΓέίΓϋίαΓ , ίυοοείϋί ίτα, Π πιοάο ρΐΌρχίιιαι οΐ ηβίιίΓδΙειη

οηΐϊηεπι ίιιείηΙιΐΓ.

ΡΑΚΤΕ ΚΑΤΙΟΝΙ8 ΕΧΡΕΚΤΕ, ΟΙΤΑΕ

ΚΑΤΙΟΝΙ ΝΟΝ ΟΒΤΕΜΡΕΚΑΤ.

νΛ.αο<] ει·£θ ΓβΗοηί ρβΓεί, Ηοε ιηοθα Γε Ιιαίιεί. Όβ §εηε-

Γκβο, ςυοά ΓβΙίοηί ηοη ρανεί, βίΐ, ϊη ςαα ηιιΙπεηίΗ, ρΓΟ-

χ ΟΓεβηάϊ, εΙ ραΙΓυυπι νϊβ ίαβΑ. (^αοπαπι άαο ίΠβ ηβΙαΓβΗ»,

Ιιοΰ ροβΓειηϋπι νΐΐίΐΐβ ηοιηϊη3ΐιΐΓ,

0 Α Ρ. XXII.

ϋΕ

 

ΟΑΡ.
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Ο Α Ρ. XXIII.

ϋΕ

ΝυΤΚΙΕΝΤΕ ΑΝΙΜΑΕ ΡΑΚΤΕ.

^Α.1(:ποΪ8 ρβηίβ νίΓεδ ηβΓίΐΓβΙεδ ΓαηΙ ςαβίυοΓ, ίτ&βηά'ι, τβ-

Ιίηεηάί, εοπιπιαίβηοΙί , άερείΐεηάί. (2ϋ3ε(]ϋε εηϊπι ρ3Γ5 3πί·

πιαίίδ ηβΙαΓΒΐίΐεΓ ΐΓβηίΙ αά Γε Γααηι βϋπιβηϋϋπι, βΜχ&εΓιιπι τβ-

ίίηεΐ, ΓβΙεηίαιη ίη Γε πιυΓβί, εΐίίειηυηι, <\αοά ίϊιρεΓΩιιυπι

βΛ, εχρείΐίϋ. Ει ηβε ΓυηΙ ίβευΐίβίεδ , ηϋ3β εϊΐιυπι ρβΛΐαιη

βηίηηαΐίϊ βάπήηίίΪΓβηΙ, εχ ςυΐΙ>ιΐδ βεεΓεΙίο, ευπι ϊη Ιοηζϊϋιι-

άϊηεπι, ίοπι ίη Ι3ΐϊ1ϋ(ϋπβπι ρΓοήείίαϊαΓ. ΟερεΙΙαηΓίΐΓ βα-

Ιεπι, ^ϋ3ε ΓϋρεΓβιαβ Γαηί, ρεΓ νεηίχεπ), ρεΓ υπηβπι, ρεΓ νο-

ππ(ϋ5, ρεΓ ΓυάοΓεδ, ρεΓ οδ, ρετ βιίΓεδ, ρετοσαΐοδ, ρβΓ

βχΓρΪΓΒΓΐοηεπι, ρεΓ οεου1ϋ3 ίοΓβπιίηβ. Αε οειβΓΒβ ηαίάεπι

άεριιΐίΐοηεδ ίη ρτοιπία Γυηί. ΡεΓ βαχεδ βυΕεπι ε3 , ςα»ε νο-

03η£ϋΓ κυψέλη, ςαβε ΓαηΙ βυπυπι ΓθΓ(1εδ. ΡεΓ οεαίοδ, 1α-

οπηιβε εϋ ΙϊρρΪΓΛίάίηεδ. ΡεΓ εχΓρΐΓ3(:ίοηεπι , Γϋ1ΐ§ϊηοΓυδ ϊΐΐβ

«ογ<3Ϊ8 εαΙοΓ άερεΙΠίιΐΓ. Οοευΐ£3 3ΐ)Γεπι ίοΓαπιίηα, Γεα ρο·

Γθ8, νοοβηΐ ΓεΓρίΓβίΐοηεπι ίοϋΐϋδ εοΓροπβ, ηϋ3 εχ ΐΓηο εοΓ-

ροΓβ βΐ 3Γ(:εΓΪ3Γΐιηι εοηΐΓβείϊοηε ρΙαΓΪπιϊ νηροτεδ ρετ εαίΐδ Γ3-

πΐ3ΐειη εχειιηΓ.. ΙηίΐΓϋΓηεη<:3 ηαίπεηίίδ Γιειιΐίβΐϊδ ΓυηΙ οδ,

Λοιτιβοποδ , νεηίεΓ, ΐβειίΓ, οηιηεδ νεηαε, ϊηϋεΛϊηα, 1> ΐ 1 Ϊ3

υΐΓβςαε, ε): τεηεβ. Νβηι οδ ρπΓηαηι ρΓ3ερ3Γ3ί νεηΐΓΪ εϊ!)ππι,

ϊτιίηαΙΪΓΠ εαπι ρετ (3βη(:ε5 εί 1ίηβϋ3ΐη οοποετρεηδ. ΝβΓη βί

1ϊη$ταα ηΐ3χίπιαιη ιαίϊιπι ϊη πΐ3η<1εη<1ο ρΓηεβεΙ:, ^αοά είουτη

εο£3ί, <1εηϋΐΐ3α8<]ϋε Γιώ]ίοΪ3Γ, ηοη βΙίίεΓ βτφΐε Γηοΐεπίεδ

ίοβπιϊη26 πιβηα Γτιιπιεηϋυιη Γαΐ) πιοΐβδ πιϊΙΙυηϋ. Νβπι ηυο-

θβιηπιοιίο ΙϊηςαΒ Γηβηιίεηάϊ οίβί πιβηυδ βΛ. Ι(:3 βαίεπί εοη-

ίεοΐαδ εϋ>Π8 πηγ.{:ϊγιιγ αά νεηίΓεηι ρεΓ ίτοπΐ3θηιΐΓη. δΐοπιαείΊαδ

εηΐπι ηοη ΓοΙιίΓη ίηάίβεηΓΪβε ρεΓείρΐεηθβε ίηίιπιπιεηΙϋΓη ©β:,

(βά εϋΪ3πι εί&οπιηι πΐθ«(:ϋδ. ΡΓ3εΛο εηίηι είΐ ίη άε§1ιιΙίεη<3ο,

βΐ βΙΙχβηίΓ. είΒαιη εΐ αά νεηίΓεηι (3ειτιίΚ:ϊ(: : ηαεηι νεηίετ αΒϊ

βεεερεπΓ., ίεεετηΐΐ ηαο<3 &οηυηι εΛ εί »ά ηαίπεπιίαηι -αρίαιη,

3 ΙβρϊΗοΓο, Ιϊ^ηεο εί ίηερϋο »ά αΐεηάαπι; βο ςυοά ίοηηια

ςαϊθεηι είϊ, ίη Γαεοοβ Γηυϊβηδ Γηίίϊϊϋ 3(3 ]εοϋΓ ρετ νεηβδ, ςαββ

3& ίρΓο ΒίϋΓίηαηΙ εΐ ΐΓΒηβροΓίβηΙ &ά]εειΐΓ, ^ϋίε νεΓββ νείιιί

Γ3<ϋ
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Γ3(3ίοβ5 ίΐιηΐ: ]β(:οπδ, ίτβΙιεηίεΒ α νεηΐτβ βΙΐΐΏεπΙ-ηπι , υί β

ΙβΓΓα ίΓβηπηΙ (Η Γρι α τη Γβάϊοεβ. δϊππίϊδ εηϊηι ε& νεηίεΓ ίει·-

Γ3β, ηυββ ΛΪΓρϊΙιυδ ΒΐϊπκίπίΠΓη ρΓβεβεί : Γ3(3ίειιπι νεπ3β , ςαιιβ

»ά ροΓίββ εϊ σ ϊ Β Βο Πι 5 ρβΓίεδ ϊεοϊηοπδ ΓϋΓΓαιη ίΓπΙιβηΙ Γυοοαηι

& νεηΐχβ ε£ ϊηίείΚηίδ ρεΓ πιβΓεηίεπυΓη : ΐΓϋηοί, ']βοητ; γβγπο-

Γαιτι εί εχΐΓεπΐ3Εϋπι ρΗΓϊΐυπι 3ΐΊ)οπδ, νεηβε, <|ϋ3ε ίΙηίΙυηΙιΐΓ

3 νβΠ3 03ν3, (}ΙΙ3Θ ΠβΓίίΊίϋΓ ε ίΪΓΤΐΐδ ρ3Γΐϊ1)118 Ϊ60ΟΓΪ8. Νβπ»

]βοαΓ οοπι 3 νεηίΓβ Γαοοοπι βοοβρεπΙ:, οοηεοεμιίΐ, Γαίηπε Π-

Γηΐΐεπι είΒοίΙ, ουηι παβεβΙ: 03Γηεπι ίϊππΙΙΪΓηβπι Γβηρυϊηϊβ,

πιεπίο ϊη ΓΗΠ^αϊηειη Γαοοαπι οοηνεΓίϊί. δβηίζΐιΐδ »ιι(:6Π) ριΐΓ·

£3ΐθΓ ρβΓ Πεηεπι εΙ νείϊοβπι, ηαβε βϋεηι ηοαρί!:, βί τεηεδ.

ί.ϊβηΪ8 βηίιη (Γβΐιϊί, ςυοά ίοβοιιίβηίιαιη εΛ, ΐ<}<]υ6 ΠΜ ρβΑοπι

£30ΪΙ: νείΐοβ ςιΐ3ε Ιϋεηι βοαρϊί, ςϋοά βοει-Μ ΓεπιβηΓιΙ ϊη Γιιο-

οΐδ βχ βΐίηιεηίο : τεηεβ Ιιαπιοτεπι ΓετοΓαπι, βο ηαοά βόειοι

€Γ3ΐ ΓεΗςιιιιιη, αϊ Γείίηαυβ Γβη^πίδ ]3πι ραπίδ εϊ ιιίΐΐΐδ άΑ ηα-

ίποβηάυπι άί^εΓαίατ ίη 03είεΓ38 ρβτϊεβ οοτροπδ οπιηεδ, ρβΓ

νεηβδ, ηιιβθ ϊη εβδ ίηΓρεΓίΉε Γυηί. Α(ςυε ϊ("3 ίϊη^υίβε ρβΓ-

ίββ ίΓβίιεηίεδ Γβη^υϊηεπι εϊ οοη1ϊηεη{·β8 εϋ ΐϊ>α(:3ηίεδ ϊη ηηία·

Γ3πι Γα&πι, ηαοά ίαρεΓΩυιιπι είΐ, ίτβπδπήΐϊυηί &ά νϊοΐπΗδ ρ»Γ·

ίεδ ρβΓβΙιαπι ίΐΐίδ ϊάοηειαπι βΠπιεηίυΓη. Εί 3<3 Ιιιιηο ιηοάπηι

οπιηεδ ρ3Γϋε8 Γβη^ϋΐηε, ςαεπι ]εαυΓ Γαρρειϋίεί:, αΐυηΐυτ βΐ

βιΐίζεπΙιΐΓ βΙ ρεΓΐΤ)3ηεηί. ϋϊοϊΐυΓ βυίεπι ηβεο ρ3Γδ β Γ3(ίοηβ

νβοαβ, ποπ ρβΓεΓβ Γβίίοηί, ηαο(3 ηοη εχ Γεηίεηϋΐβ, ηει^αε

εΐβοΐίοηβ ηοβΓ3, Γεά ηβίαΓβΠϊοΓ Γϋΐιπι ορϋδ ε£ίκΪ3ί.

Ο Α Ρ. XXIV.

Ώ Ε ρ υ I 8 I Β υ 8.

ΡηΙΓπαπι ιποίιαδ , ςοι εί νίίβΐίδ ίβευΐϊαβ <3ϊοίίηΓ, ίηίΐϊυπι Ιιβ-

\>βϊ 3 εοΓ^ε, ε Ι ιηηχΪΓηε 3 ίϊηϊ Γϊγο ερδ νεηϊποϋΐο , φΐί ΓρΪΓ3-

1)ϋΐδ 3ρρε1ΐ3(:ϋΓ, εϊ ΪΓΐηβίϋπι νϊίΜΐβιηηυε εβΙοΓειη οπιηϊ ρβΓίβ

οοΓροΓίβ ρεΓ 3Γϋεπ38, πΐ ]εοϋΓ 3ΐΐπιεη[υπ) ρεΓ νεηββ , ίιηρεΓ-

ίίί. Νβιτι οοηο3ΐε£αοίο ϋονάα οοηίΓβ ηβϋυΓβπι, ΛβΗπι ϋοΐαηι

»ηίπΐ3ΐ εοηΐΓβ ηβϋϋΓΗΠι 03ΐείΐ(:; εϊ Γβΐπ'βεΓβϋο ΓείΓΪςεΓβίαΓ.

Ν3ΓΠ ΓρΪΓΪίαβ νίΓΒΐίβ, α\> εο ρβτ ΗΓϋεΓίβδ ίη ίοίαπι εοΓρυδ (ίϊ-

ΓρεΓ^ίΙαΓ. ΡΙεΓαπι^υε Βΐιίειη ίηίεΓ Γβ Ιιβεε ίπα βπΐϋΐ βηάπη-

Οε; 5 ί»1·



74 Ν Ε Μ Ε δ I I

ίΠΓ, νβΠ3, 3ΓίβΠ3, ΟΘΓνϋϊ , 6 Ιπ1>ηδ ίηϊΐϊίβ , φ!3ε 3Γ)Ίπΐ»Ι

^ηίβτηαηί, ρΐΌΓεοίβ: β οβΓβ&ΓΟ, ρηηείρϊο πιονβηιΗ βΐ: Γεη-

ϋεηάϊ, ηβΓναβ; ο]εοθΓε, ρπηεϊρϊο Γιηςαϊηϊδ εί βίεηίίδ ίί-

ουίίβίίδ, νεηβ, νβδ Γβη^υϊηϊδ; β οοπίβ, ρπηΓΪρίο νϊΐαΐΐδ £β-

ειιΛβίίδ, αιΐεηβ, ναδ Γρϊπίϋδ. Οαπι βαίεπι Ιιβεε οοη£Γθ<1ϊ·

υηίϋΓ, ηαΐαίι ίηΙεΓ Γβ εοπιηιοίΚδ ΓπιαηίιΐΓ. νεηα βηϊηι ρ3·

ίΐϋπι ΓαρρβάίϋβΙ ηεΓνο εΙ 3Γίεπ3ε: βΠεπβ, νεηββ οβΙογρπι

ηβΙϋΜίεηι εί ΓρΪΓΪίυπι νίΐβίεπι ΐιηρεΓΗί: (ηιηηΐ! ακίαη /εη}ιιιη

ϊΙΙ'ιε ρναιΰίΐ αε Ιού εοιτροτϊ:) ιιηθε ηεςαε βΓίεπβ ϊηνεηΪΓΪ ρο-

ΙεΛ Γίηε ίεπυϊ Γαη^οίηε, ηεηαε νεη3 ίίηε Γρίπία, ςυί »ά ν»·

ροΓΪδ π3{ϋΓ3ΐτι αοοε<33ΐ:. ϋίϋυεϊΐυΓ 3ϋΙ:εΓη νείιεπιεηίεΓ εί εοπ-

ίΓβΗΊΐυΓ 3ΓίεΓΪ3 , 1ι3γοιογπ3 ^αζάααι εί ταύοηβ, ϊηιίϊο ιποίαδ

λ οοπίε Γαπιίο. 5ει1 άηηι «ϋθϋοΪΓϋΓ, α ρΐΌχίιηϊδ νεηίδ νΐ

ίΓαΤιϊί; ίεηπεπι Γαη^ιίηειη, ου]ϋδ ΓεΓρΪΓβίϊο ίΐΐ ύΐηριιίιιπ) ΓρΊ-

Πίαί νίΐ3ΐϊ: ι)ππι βαίεπι εοηΐΓΒΐιΐίϋΓ, ςαο<1 ι'η ίβ {αΐί^νηοί!

εΛ, ρεΓ Ιοϋϋΐη ςοτρυδ βΐ οοοαίίβ ίοΓηιηϊπΒ εχΐιβιιπί: ηηοπιο-

<1ο εοι·, ρβΓ θ5 ε£ ηβΓεβ, ςαϊ^υΐά ίαΐί^ιηοί! εΛ, εχΓρΪΓαηάο

ΓαΓΓυπι εχρείΐϊί.

€ Α Ρ. XX V.

ΟΕΝΕΚΑΝϋΙ ΑυΤ 5ΕΜΙΝΑΝΟΙ

ΡΑΟυΐ,ΤΑΤΕ.

0χβηεΓ3τΐ(1ϊ ηυοςαε νίδ, ρ3Γΐίβ εΛ εΐιΐδ, ςιιβε Γπίίοπΐ ηοη

υ!ί(·εηιρεΓ3ί. Νηπι (ΐηε νοίυηίβίε ποΛγβ ϊη Γοπιηϋδ Γεπιεη

εππΝΊπιυδ; εί οιιρίϋϊΐΉδ εοηΐαηεΗοηίδ , η3ΐυπιϋδ εΛ. Ιηνΐ·

Η επΐπι αά εβπι ίβππιυι·: ςυηηςίΜΓη βοΗο ίϊηβ εοηίΓονεΓβί

ίη ηοΜδ ϋ£α εΛ εΐ αΙ> βηϊπιβ ρεηάεϋ. Είτεηιπι ϊπΛπίΓηρηΙϊί,

<}ΐΐ3β ιιρρείΐίϊοηϊ ηβίυι-ίΐϋ Γβπ'ίιιηϋ, εοηβοϊΐιπ·, εί α^Άϊηβτβ

ά\) 3ρρβΙϊ[Ίοηε, εΒίηςιιε εοηιρππιοΓβ, ϊη ηοβίδ εΛ ροίΐίαπι.

ΙηΛηιπιβη(:3 ϋιίειη ΐβχηΙπΆηάϊ ίβουΐΐίϋίδ ρπηηπ, νβηβε ί'ϋηί βί

:»Γ[επ3ε. ΙηΙιίδεηΪΓη, ρβΓ εοηνεΓίΐοηεπι Γβησηϊηίβ, ρππηιπι

Ιιαπήιΐυπ) , ςαοά :\ά ΓεΓηίηίδ πβϋυΓβΓη νετ^Ίΐ:. ΐη ΓηΗΐΌππβ,

130, ρΓοοΓεαί:υΓ. Ποπιηι εηϊιτ) ναΓσπιηι ηΐϊιτιεηίαπι )ιίο Ηα-

ιτιογ εΛ, ρΐΌρΐεΓεα ςυοά 3 ρΓΪποίρ'ιο ε Γειτιίηε ρΓΟΟΓεπΙ-β βη?.

Ιΐκεο^υΐίηΐ: ϊςηαΓ βΓίεπβε εΐ νειιβε ίΒη^ιΐηεηι ϊη 1ιιιπη<3υιη,

ςαο<1
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»

φΐοά *Λ ααΐαηιη Γβπιίηίβ βεεεθίί, υί 3ΐ»ίαί·. Αίςαε, ςιιοί

βχ 63Γϋ«η βΗπιεηίο ΓβΙι'ηηυίΙιΐΓ, Γεηιεη η£. Υβτίιιτ εηΐιη ρπ·

τηυ πι ηαίίθΓπ πιιιΐίβ οΪΓοαϊίϊοηε ίη οβραί, άείηίε 3 οβρίίε ρβΓ

ϋϊπ35 νβη38 Μηηδηπο 3Γ(βΓΪα5 άεΙαΜίιΐΓ. <2<ΐ3Γε ίϊ ςαΪ5 εχεϊ-

<33ίνεη38, οηαε Γιηί είτε» αιΐίεδ εί ρ3Γθίί<3β$ , (ζατοϋάΐε) αηϊ·

τηύ Λεπίε Γε<3(1ϊί εί ϊηερίππι 3(1 £εηοΓ3η(}υπι. Ηβε ηυίεηι

νεηβε εί βΓίεπβε εν·3(3υηΙ ϊΐΐηά ίοΓίυοΓιιτη εί ςυο(ί ϊηίΙ.ΐΓ νζ·

τίοαιη εβ ίηνοΐαεπιπι , ςηοα* εβ 3(1 ΓείΌίϋπι, αΙ> ΐ ηιιιηίάυπι

'ύΐαά, ({αοά αά Γεηιεη βεοείΠί, ΙαΥχίατ ΐη υίπιπιςϋε ίεβεπι.

ϋπ3 εβ βίίεπβ, υηλ^αε νεηβ ρ1βη3 Γεππηΐδ, ίη ηιιΐ&ιΐδ ρβΓ-

ίεείε Γεηιεη ρεΓΠεϊίιΐΓ εί ρεΓ ίοΓίυοΓιιιη ρβΓβίΙβΙεη, ςαΐ Γβςαη-

άαπι ίεβεβ εβ, ευηι ίΐαϋα (ΐερεΙΙΐίυΓ, ςυοηΪΒΠΐ εί 3Γίεπ3 εβ,

ςιιβε ηιΐίίΐί. ΡεΓΓΪ αυΐεηι είίβιη 3 νεη3, ΙϊΒίβίηοΓα ρείυίβη-

4Ϊ3 ο&εηάϊί. Οαπα εηίπι (3ΐα οοηοϋ&αεπηί, εί Ίά, ΐη ςυο

ίεκηΐηίδ νίδ ίηεβ, εί ^εηϊίβίεπι ηυηιοΓεηι εοηΓυιτιΓεπηί, ίππι

είΐβπι ρεΓ νϊο1εηί3πι εοηίεηίϊοηειη ραπιηι Γαη^υ'ιηεπι ειηΐΐ.

ίηηί. ΜαΗεΓεβ ςυοηυε οπιπεδ εβδάειτι, ςαββ νϊπ, ρβΓίεδ

ΙιαΒεηί, Γεά ΐηίϋβ, ηοη εχίτβ. Απίΐοίείεδ ηυϊαεηι εί Οβ-

ιηοεπίίΐδ ηίηΐΐ νοίυηί εοηίεΓΓε Γεηιεη πιυΙίεΓεδ αά ρΓοοΓεβίίρ-

ηεπι ΙίοεΓΟΓαηι. (^υοά" εηίηι πιΐίίΐίπΓ α Γηυΐϊεπβιΐδ, ΓικΙοΓειη

ροίϊαβ πιεπϊ&π, ςυβιη Γειτιεπ είΤε, νοίυηί. ^^1εηι15 νεΓΟ,

όβπιηβηδ ΑπΛοίεΙειη , βΐί, Γειτιεη επήίίεΓβ πιιιΙϊεΓεδ, εί πιϊχ-

ίΐοηεπι υίπυδηυε Γεππηΐδ, Γοείαπι εΓΠοεΓε; ςυηΓε είϊβηι

εοηοϋΐήίιιπι πιίχίίοπεπι ά'ιο'ι: ηοη ίβηιεη ρεΓΓεείυπι Γεηιεη,

υί νίπ, Γεθ αάΗιχο εΓυάυηι εί ηυηιΐάίϋδ. Ουπι βυίεπι ίοίε ίϊί

ηπιΠεπδ Γεηιεη, βΗοιεπίαπι ίΐί νίπΠϊ, εί εχ εο ρ3Γ5 ςιιβείαβπι

Ιοεΐ , ^πϊ εβ 3(1 οοπηιη υίεπ, εοηεΓεΓεϊί, εί ηπο(1 3 ϊλτοι-

πιϊηϊδ £ογπι3 «λ«ντθ£/δΐς ηοπιϊηίΐίαΓ , ([αοά ΓεΙϊςιιί-ΛΓϋΠΐ

ο ϊ ί> 1 ίοείϋδ, (3αηι ϊη ιαίβΓο εβ, Γεοερίβουΐαηι εβ. 1η αηο-

ηυοηαε βαίεηι 5εηεΓε 3ηίηΐ3ΐΪ5, ίαηι Γοεπιίη» ηΐΒΓεπι 3(3ππί-

ίϊί, οϋπι ροίεβ οοηοΐρει·ε. (^ιιβε εΓ§ο ΓεπιρεΓ ροΐίαηί εοη-

εϊρεΓθ, ΓεπιρεΓ εοη]ϋηοΙίοηεπι ηιίπηίίυηί, ίΐί ^«Ιΐϊηβε εί εο-

1απι1)3β εί ηοπιο. δεά εβείεΓΒ (Ιαπι ^Γ3νί<ΐ3 Γιιηί, Γϋ^ιιιηί

εοη]αηοϊϊοηεπι , πΐϋΙϊεΓ Γεπιρετ ηόπιϊίΐϊί. Νβηι βαΐΐϊηβε ςαί-

<3επι, ςαοά ςϋοΐ'κϋε ΓεΓε ρηι-ϊαηί , ςαοίί(3ϊε ΓεΓβ οπηι ηΐ3Γβ

εοη^ΓείΙϊυηίϋΓ. ΜαΙίεΓεβ βυίεηι, υί ϊη εβείεΓίβ ΓεΙ)ΐΐ5,

νο1αηί3ίβ ί'ιιηί ΙϊοεΓβ, ίί3 είίαηι ϊη εοηεαΙ)ίία ροβ ςοηεερίϊο-

ηεπι.
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ηβπι. Νβπι βεβίββ ηοη 3 ΓεϊρΠδ, Γεά 3 η»ίιΐΓ4 «ΙίπφαηΙιΐΓ,

βί τηοάυδ €Ϊ5, ίεππρυϊςιιβ άβήηϋιΐϊη ηβΙιαΓββ 1ε§β ΓίίΐΐϋΙϋπι

«α.

0 Α Ρ. XXVI.

ΑΙ,ΙΑ ϋΐνίδΙΟ ΡΑουι,τΑτυΜ, ουΑΕ

ΑΝΙΜΑΙ. ΑϋΜΙΝΙδΤΚΑΝΤ.

ΡβΓίΐυηίαΓ βΠίβΓ ίβοαί^ΐβί, ςυβε ϊη βηίιηϊΠ Γυηί, εί β3-

πιπι ρβΓίϊπι βηίπιββ νίΓββ άίειιηί, ρβιΐίηι ηηΙοΓβΙβδ, ρατύτη

νϊίβίεβ. Αηϊπΐ3ε φαίάεπι, φοε ίϋπϋ βχ εΙεοΗοηε εί οοηίΐ·

Γιο: ηβίατβίεδ βαΐεπι εΐ νίΐβίεδ, ψιαβ ίΐηβ εΐεείΐοηε εί οοηΠ-

Ιι'ο Γιαπί. Ει ΓηηΙ ΒηΪΓηβε ίβοιαΙί^Γεβ άι\αβ, πιοΐυε, ςοο ρεΓ

Γβ βί οαπι βρρείϊία 3βϊΐ3ΠϋϋΓ 3ηϊπΐ3ΐΪ3, εΙ ΓεηΓιυ. Μοΐαβ ροΓ-

ΓΟ, φΐο ρετ Γε βηϊητοΗ» αεηΐυτ εΐ ο υ. πα βρρείτίίυ, Γρεοίεί

ΓιαηΙ, ρΐΌ£Γε<ϋεη(Π νϊδ ζϊ> αηο Ιοοο ϊη βΐιυιη, ΙοΗιαδφαβ οογ-

ροπδ ηιονεηαΊ, εΐ νοοίβ εάεηθηβ Γαουΐϋίδ, εΐ ΓεΓρ'ΐΓ3η<3ϊ. Ιη

ηοΜδ εηίπι εΛ ίϊίιαπι, Ιιβεο ΓβσεΓε εϋ ηοη ΓβεεΓβ. Ν3ϊϋΓ2-

1ε8 εΙ νϊΐδίεβ ηοη ΓιαηΙ ϊη ηοίΪΓβ ροΐεΐΐαϊε ροΐϊίβε, Γε<3 νείϊ-

ΪΠ118, ηοϋπιπ.8, ίιιιηΐ, υ£ ηιιίπεηάϊ , 3υ§εη(3ϊ εί {ξεηεΓβηάί

νίβ, φαβε ΓαηΙ ηβΙΠΓβΙεκ, εΐ ρυΙΓαιιηι, φΐ»ε νΗβΙϊδ β Λ. Αε

ε3είεΐΌπιηι φα'ιάεπι ϊηΛπαΓηεηϋ» 3ηίε3 «ϋχίπΐϋδ: ηαηο πιοΐϋί

ε]ϋδ, φαί εχ εΐεείίοηβ ΓυΓοϊρϊϋϋΓ, εχροηεπαυδ.

0 Α Ρ. XXVII.

ΏΕ ΜΟΤυ, 0_υΕΜ ΑΝΙΜΑΕΊΑ ΡΕΚ $Ε

ΑυΤΡΕΚ ΕΓ.ΕΟΤΙΟΝΕΜ δυδϋΙΡίυΝΤ,

0_ϋΙ Αϋ ΑΡΡΕΤΙΤυΜ ρεκτινετ.

ΕλΑ Ϊ£Ϊ(:ιιγ ηοΐ-ηβ, φΐεηι ρεΓ εΐεοΐΐοηεπι βπΐ ρεΓ Γβ 3ηίηΐ3ΐΪ8

ΓϋΓοίρϊυηί: , ρΓΪηοϊρϊυττι , οεΓε&πίΓη ε(: ^ογΓι Εηεόϋΐΐβ : ςιιϊρρε

φΐ3ε οεΓεΙ)Γί ρ»Γ8 βί. ΙηΛηιπιεηΙβ , ηεΓνϊ, ςιαϊ εχ ηίκ ΟΓίϊ

Γυηϋ, εΐ 1ΐς;3ηηεηΐ3 εί πιαίοιαίΐ. ΜιιΓουΠ βαϋεπι εοη(Ϊ3ηί β 03Γ-

ηΐοιίδ εΙ ηεπ'οΠδ ίϊ&Πδ ε£ Ιβηάίηίβιαβ , φαί οαπι ηβΓνοηιπι ή
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1>Π8 οοπφΐίοίΐί Γαηί. ,(^ιΐ3Γε βΐϊςιη εχίίϊ:ίπϊ3Γΐιη£, βοδ Γεηίίεη-

<3ί νϊπι ΗϋΒβΓβ , ρΓορίεΓ ΓεηΓυπι, ηυϊ Γιί εχ ηβΓνΐδ , ςυί Πΐίβ

ήιηί οοηηεχϊ. Ιίβςυε Ιβηάο β 1Ϊ£3ΐτιβηίο βί Ιεηιιίίιιΐδ ηεΓνϊβ

εβ εοπιροΓιΐιΐδ. ϋίβεΓί βιιίεηι α ηεη'ο Ιβηάο, ψιοά οηπηίδ

ηεΓνιΐδ Γεηΐϊεηιΐί νί είΐ ρΓαεάΙίαβ εί Γοίπηάυδ εί ιηοΙΙϊαΓοϋΙιΐδ,

εί α οεΓεβίΌ οπμ;ίηεπι <3αείί. Τεικίο υογο εί <3αποΓ εβ εί εχ

οίΓε, εί ρεΓ Γβ ΓεηΓιικ εχρετδ εί ΙαΙαβ βΐίψιαηάο. δυηί αιιίειη

πιβηιΐδ &ά οβρίεπίίαιη εί αά 3ΓίίβοΪ3 εχεΓΟθηά» ίηβπιπιεηίηιη

βρίίΓΓιπιιιπι. δί ςυίδ εηΐπι πΐΗΠϋδ βυί Γοΐοδ πιβηαυπι <1ί£Ϊίο9

αάβναεήί, &ά οιτιηεδ ίεΓβ 3Γίβ8 ποππηεπι ϊηηβίπίΕΐη Γειίάίί.

Ιάο'ιτοο Γοΐϋδ ηοπιο , ςαοηΐΗΠΐ Γ3ίΐοηε υίίίιΐΓ εί ϊη ειιπι βιΐεβ

εαόιιηί, α ϋεο πιβηίΐίΐίδ (ΙοηαΙιΐδ εβ. Ρειίεδ νεΓΟ ^Γ3(1Ίεηά1

Γαηί ίηβπιπιεηίπ,Γη, ςιαοά ρεΓ εο5 Ιοοο πιονεβιηιΐΓ. Ρογγο

αιιίεπι Γοΐιιβ ηοπιο Γεάεί, ηαΐΐίπδ βίΐιιιίηϊευΐϊ ίηάϊ^επΒ. δοΐιΐδ

εηΐπι 3<1 (3«05 βη^αΐοβ Γεείοδ επιτα εί αά εοχβηι εί αά ρορίί-

ίεββεείίί, »1ίεΓθ5 ίπίΓΟΓίαπι, βΙίεΓΟδ εχίΓΟΓΓαηι. ζ>ιΐ3ε ετ^ο

ρεΓ ηεΓνοδ εί πιαΓοιιΙοδ πιονεηΙΐΐΓ, ηβεε οπιηί3 ά\> βηίπια ρεπ-

ίΐεηί εί εΐεείϊοηε Γιαπί, ίη ςαϋ>ιΐ8 εί ΓεηΓιΐδ εί νοεεπι παπιε-

ταηάανα εΙΓε οβεηάίπιαδ. Αίςαε ηίηε βηίηιββ εί πδίϋΓβε ορε-

γιιπι ρΓθίΐ3ΐ)ϊ1ί8 εβ <3ίβίηείϊο, (εί <1ϊ]ιΐ(Γΐ03ΐίο ΓυηιεηάΕ εβ.) Αί

ϋευδ Γαπιπια Γα3 ρΓονίάεηίία εαπι η3ίυΓ3ΐϊ1)υδ βηίπιβε ορεΓβ, εί

νϊεϊβϊαι ειαπι βηΐιηβε ορεπί>υδ ηαίυΓβϋβ εοη]ιιηχίί. (^υοηί-

3ΐιι εηΐπι ε^εοΗο Γείϊςαίβππτι είΙ)ϊ εί ροίίοηϊδ, «ΙερεΙΙεηάί ΐα-

οιιΐϊβίίδ εΛ, πη»ε ιιη3 εβ άβ η3ίυΓ3ΐϊΒυδ νίπ&αδ, ηε ρΓ3είεΓ

εΐεείίοηεπι εί νοίυηίβίεπι ηοίϊχΒηι βϋςυϊίΐ ϊηόβοοτβ 3£3πΐϋδ,

β νεί, ιΛί ηοη οροΓίεί, νεί, αυβηιΐο ηοη οροΓίεί, νεί, ϊη

ςιιί&υδ ηοη οροΓίεί, εχοεΓηβπιιΐδ, ]3ηίίοΓεδ <}ΐιθ5<ΐ3ΐη ρΓβεΓε-

εϊί άεριαΙβοηϊΒιΐδ πιαΓεαΙοδ εί ΐία ηβίαΓβε ορεΓβ, υί βηίπΐίβ

είΓεηί, είΤεοΐί. Νβπι Ηβηε ο1> εΒίιΓβπι εί Γ3ερε εί <ϋα ΓαίΙϊηεΓε

«Ιβροΐβοηεβ ροΐΐίιπιαδ. ϋεπιϊίίαηίυΓ βυίεπι Γβηίίεηίεδ εί ιηοΐ-

1ε8 ηεΓνί 3 ηιεθίο εί 3ΐιίεΓίθΓΪ1)ΐΐ8 νεηίΓΪοαϋδ οει·ε1>π: (Ιυτίο-

Γεδ νεΓΟ εί ίη ηαϋ>ιΐ5 ητ,ονεηίϊ νϊδ ίηβΠ:, α ροίΪΓεπιο νεηίΓΪ-

εαίο εί άοΓίΐ πιβεΐαΐΐ». δειΐ ΰαποΓεδ Γαηί, ςυί εχ ^ογΓι πιε-

ύϋΐΐβ, εί ϊη ηΪ8 ηϋβχ'ιηιβ, ςιπ εχ ίηΓεποπ1)ΐΐ8 ε]ϋδ ρβΓίϊΒαδ ρΓΟ.

βοϊΓεαηίαΓ. Οαο εηϊηα ηια^ϊδ 3ΐ>Γοε»3ϊΙ 3 οεΓε&ΓΟ «ιεάυιΐίβ <1ογ-

Γι, εο επηι ίρΓβ ίΐί άυποΓ, ίαπι ηεΓνί, σαι εχ ε» ηβΓουηίϋΓ.

δίοιιΐ 3ϋίειη ΓεηΓαδ άιιρίίεεδ βεεερίιηαδ, Γιε οΠυηι ηεΓνοΓϋηι

<1α-
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«Ιιιρϋεειτι Ηδ&βπιυί. (^ικιεςαε εηϊπι ιηειίαΐΐββ ^ογ6 νει·ίεΙ>Γ3 ι

οοηίυσίίίοηειη ηεΓνοΓϋπι επιϊΐϋϊί: ου]ιΐ5 ύίβΤΆ αά <ίεχ(Τ3πι

οοΓροπβ ρΛΓίειη (εικΗί, ζϊϊβΤΆ &ά Ιαενβπι. ΡεΓβ επίπι ίοΐιπη

οοΓραβ ηοίίπαπι ϊη <1αο άΐνϊ&πι είΐ, ϊη <3εχ(τυπι βί Ιββνυπι.

δίο εί ρεάεδ εί ηΐίηυδ εί ςηοάςαε Γείίςυοπιπι, ςϋεπΐ3<3πιο<1υπι

βί ίηίΙπιπιεηί3 Γεηίϊεηοΐΐ, <1εχΐΓ3, Ιϊίεναηιιε βςοερϊιηαδ.

0 Α Ρ. XXVIII.

Ώ Ε ΚΕ5ΡΙΚΑΤΙΟΝΕ.

]^.είρΪΓ3ΐϊο είϊαπι εχ βηϊπίΒε πιυηεπ&ΠΒ ηυπιε^ίαι·. Είεπϊπι

ηπΓΓευΙϊ Γυηί, ηαϊ ίηοΓΒοεπι (ϋάαευηί, ρΓ3εεϊρπυπι ΓεΓρίΓαπάΐ

ΐηβτιιιηεηίιιιη. Αίηαε 63 ΓεΓρΪΓβίϊο, αϋοε οοηίεΓίϊπι βί: ευιη

^ειηΐΐιι βί, ϊη πΐ3|ξηΪ8 €3ο1οπ6ιΐ5, βπίπΐίβ είΓε ηιυηιΐδ οίίεηάϊί.

Ιη ηοίΐΐ'3 ςαοςαε ροίεββίε είί, ρΓΟ εο, βίηυε ιιΓαδ ροΛαΙβΙ,

ΓεΓρϊναΕΐοηεπι πιιιίΒΓε. Ναπι (Ιυπι εχ 3ϋςιΐ3 ρβΠε, ςαβε ΓεΓρΐ·

Γ8Π(Η νίιη εοηΕΪηεί, ΙβΙοΓβιηϋδ , αιιί <}ΐι»ε ειαηι αΐϊηαα ηβηιπι

ρνΐΐϊιιπΊ πονείαι·, υί Γερίο π·3η5νει·Γο , 3υί]βεοΓε, ηιιι Γρίε·

ηε, βιιί: νεηίποαίο εί ίεηυΐβιΐδ ϊηίεβϊηϊχ εί εοΐο, ρβυΐυίαπι εί

0Γεΐ5Γθ ΓεΓρΪΓηπιιΐϊ. Ρβαΐηΐυπι, υί ηε νεηεηιεηίεΓ ρθΓοαί'υ-

ιτιυδ ραΓίεπι ε3ηι , ηυβε άοΐεί: Οε&ΐΌ, υί, ςυο<1 «ϊεΓυϊί πΐ3·

£ηϊίαοϊηϊ, εΓεβπίβίε οοΓηρεηΓείυ,Γ. Είεηϊπι οιιπι «Ιοίεί οπίδ,

ηοη πιυΐϊατη ϊρΓιπη ϊηίεΓ ΒπιΒιιΙβηάαπι ρΓθ(3ποϊπια5, οβ εβικίεπι

οςοιΓκιτι, ο!) ηιιβπι βΐ ΓεΓρΪΓ3ίϊοηεπι. ϋί ει·£θ ϊηοεάεΓβ βηϊπίΒβ

οριΐδ εΛ, Ίϊ& ΓεΓρΐΓ3Γο: ςιαδηηιιβιη , υί φΐίβΓεβπΐϋδ, ηεςυβ

ϊηοε<ΐ3πια5 , άϊιιΐίίϊΊηιε νϊνεΓε ροίπαιαδ : 3ί ΓεΓρΪΓβΙϊοηειιι ηβ

^εείπιαιτι φΐϊάεηι ΙιΟΓβε ρδΠεπι υί εοηϊί)63ηιυδ, βεπ ροίεβ.

Ν3ΓΠ ΓαΙΐοεβΙαΓ οηΙογ, ςυί ϊη ηοΒίδ είί ίυΐϊΐξΐηθ, ίάεοςαβ βχ·

ΛϊηίζαΊΐιΐΓ εί οοηΓεβϊπι ίηίεπίυηι βίΓεΓί. Νΐίπι β ΙΐΗπιπιβπι ςιώ

ίεςαί ϊη »Η^βο, ςιιοίΐ βηηεϋίππι ηοη Ιιώβ&Ι, εβπι Γαΐϊ-

§ίηε Γυ(ΐΌθ3[3ηι εχβίηχεπί. Ιίβηυε ηεεεί&πο είΪ3Πΐ άοΓπιϊβη.

ίί&υδ ηο!)Ϊ5 ηίηϋοιηϊηιΐί; Η»ε ρβΓίε 3ηϊπΐ3 Γαο πιιιηεΓε Γαπ^ϊίαΓ,

ιμιοά ηοη ϊ^ηοΓεί, Γι 8ΐ1 βΓενϊΠϊπιυπι ίεηιριΐ3 οεΠ'βνβΓΐΐ, βηί-

ηιβΐ ίηΙβΠίΟΓΟαι. ^α3^8 ηιιΤϋδ ηϊε αηιηιαε ορα3 ειαπι ΠΒίϋΓβε

πιυηεΓε εοη]ϋηείαηι εί]:. ΡεΓ αΠαήαιη εηίπι Γε1ρίΓ3η<1ί οίϊϊοϊο

ίαηςϊΙαΓ, (^ιΐ86 ΐηήΓΗΗΐεηίΗΐη η3ΐαΓ3ΐ6 εΛ , βΐ ΓεηιρεΓ ηιονβ
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*ιιγ, ϋϊ ηπη<μΐ3πι β]θ8 οριΐδ οοεί<3αί, ψιετα&άτηοάΐΐιη ηεςυβ

οίΐείβΓΒΓαιη αΓίεπαπίΓη. ζ)ιιθ(1 αϋ^αί άαπα ηοπ ίηίε11ϊ§εΓεηί,

η3ίυΓαε οραδ βΙΓβ ΓεΓρ*ΐΓ3ίϊοηεπι, ριαίανεπιηί. Ττεβ βυίεπι ΓαηΙ

ςηαΓυο ΓεΓρΪΓβίίοηϊδ, ιιίΊΐδ, Γαουΐίαβ, ϊηίίπιπιεηί3. ϋΓαβ <1α-

ρΐεχ, οοηΓβΓνΒίϊο ηβίϊνϊ εαίοπδ εί 3πίιηηβ Γρϊπίιΐδ ε<3ϋεαίϊο.

νεΓππι οοηΓεΓνυίίο ςυίάειη εβίοπ'δ ηβίιίΓαΙΪΗ, (ίιιεεηιΐο εί επιϊί-

ίεηάο Γρϊήίυ εοη&βί, ςιιοά «Ιυοίιαδ ΓεΓπςεΓεί εί ηιο^βΓαίε ο».

ΙοΓεπι εχεϊίεί: επιϊίϊΐο ίΊιΙϊςϊηεπι εοπ3Ϊ8 είϊαηάαί. Εάυεβίϊο

βαίεπι Γρίπίυδ βηΐηιαε, Γοΐα ΓεΓρΪΓ3ίϊοηε &1; ςυοηϊβπι αά οογ,

<1απι (ΙίάαοϊΙϋΓ, ςαβείΐηιτι βέπδ ρβΓδ ρεΓίΓβΙιΐίυι·. ϊ'βειιΐίβδ βο-

ίβπι βηϊπιαε εΛ, <]ΐΐ3ε ΓβΓρΪΓβηάϊ 03ΐιΓ3ΐτι οβεΓΓ. Ηβεο εηίπί

εΛ, ςααβ πιονεί ϊη1ϊτο!τιεηί3 ΓεΓρϊι·3ΐίοηΪ8 ρεΓ ιτιυΓευΙοδ, β£

ίη ρππιϊδ ίΙιοΓβοεπι, οαπι ςαο ιιηά πιονεΙϋΓ ραίπιο εί 3ίρεΓ3β

βΓίεπββ, ςιιββ ΓαηΙ ρ3Γ5 ριαίπιοηϊί. Ναπι βΓρει-αε 3Γίεπ3ε, ςυββ

ρ3Γ8 οαΓΐϋβ^ϊηοΟι εή, νοείβ είί ίηίίπιηιίηίυηι ; ιηεπιί)Γ3ηοΓ8

αυίεπι ϊρίϊαβ 1ΐ£3πιεηία, ΓεΓρίΓβΙϊοηϊδ. ζ)ιιο(1 βιαίειπ εχ Ιιΐβ

ιιίπδςαβ Ιιβεο ϊρ& βΓίεπ» είί, νοεϊδ Ιΐιτιαΐ πιϊίίεηά3ε βί τεΓρί.

Γβηάϊ ΐηβπιπιβηίΐιπ). Είί ει·£θ ρηίπιο οοηίεχίητη ςαϊρρϊβπι β

ηπ3ΐιιοΓ, εχ αΓρεΓβ βΓίεπβ εί Ιβενϊ, εί νεηβ εί ΓρυιηοΓα εαπιβ

ροίπιοηϊδ, ςια3ε 03ΓΟ ΐηίίβΓ ίίοείοε εχρίεί Ιοεα ϊΐϋαδ εοηίεχίϊ :

φίβε Γοηί ϊηίεΓ (3ϋ3δ 3Γίεπ33 εί νεη3ΐη, αί νείιιί ϊΐίοπιπι Γε<3ε3

ϋί εί Ιίββπιεηίοπι. (Γοηοοηιπί βιιίεπι ηβίιΐΓβΙϊίεΓ εβΓΟ ρυίπιο-

ηϊδ Γρϊπίιιπι, ιιϊ]εοαΓ, Γηοεηιη ε νεηίίε 3ίίΓ3εΐιιηι. Εί ρι·ο-

ρΙεΓεΒ , υί ]εειΐΓ , εχίΓεηιΐβ Γαϊδ £1)Π5 νεηίΓεηι , εςτεηίεπι εβίο-

Πδ, εοπιρίεςίϊίπι·, ϊί3 ρυίπιο πιεάΐαπι οογ εοΓηρΓεΙιεηάϊί, ςαοά

ορυ8 Ιιαβεί ΓεΓΓΪ^εΓβΙίοηε, ααβπι βεΙΓεΠ ΓεΓρΐητΐο. , (Γοηίϊ.

ηεηδ εΛ βΓρεΓαε ηιαίεπβε ΒΓοηεΗπδ, φΐϊ εχ Ιπ&υβ ΐΏβ^ηίδ ο»γ» ·

ίίΐ3ςΊηί1)υ5 εοηβαΐαβ ε(1; ΒγοποΙιο, ^νιίΙιΐΓ: βΐίΓΕΟπ, οβ ε£

Π3Γ65. Ν»ιη ΰ(Γθςαβ ΗοΓίαπι εχΙπηΓεεπδ βεΓεπι ιίιιοϊηΐΗδ, ςαϊ

Ιιϊηο ρεΓ οή^ΓοΓαπι βιιί Γροη§ϊοΓϋπι οβ ίεΓίυΓ, ςυο<3 ρειΤοΓβ-

ίιιπι εί£, ηε ά\> ϊπΐΓηθ(1εΓ3Γ3 αέπδ ^αβϋίΒίε εειεΒηιιη ΙβείΙβΙϋΓ, <

ίϊ οοη£εΓΐίπι ΓρΊπίιΐδ Ίη ίρΓαιη ΐηίΐαβί. Ηϊε ςοοςαβ ϋεαδ η&ή-

1)118 εί 3<1 ΓεΓρΪΓ3ΐϊοηεπι, β( αά θ(5θΓ3ϋΐιιτι υίϋδ είΐ, ιιί Ηη^αη,

ε£ 3(3 νοεεπι ιηϊΐίεηϋβπι, εί βά βΐιΑβηάυηι, εί 3(1 πΐΡΓκίεη^ιΐΓπ.

Ιί3ςυβ ρ3Γίεδ Ιιβε, ςυαΓϋΐη εί, ηί ίϊί «πιπιβ] , ηεηαε ηβοεΗα-

Γϋδ νϊ£3ε αΓώυβ ΓροΙϊεΙαΓ, ροίείΐϊδ εΑ, ειιιη βηϊιηββ ίαεια1ί3ίϊ-

1>α8 ί]1Γρεηί»ε Γαηί. ^αο^ί^ υεγο ρΓαβίεΓπιϊΩ'ϋΐιι εΚ,

εχ
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βχ 1ιΪ8, ςααε ρπι ά'ιοϊ& Γυηί, Γβείΐε ρβΓΓρϊα ροίεπί. δεά η!:

ΐη οΐΏηϊΒαδ, ςααβ Γβείβ Γαηί, ΆΪια Πια εβαΓ» ίαεια Γυηί, »1Ϊ3. εί

Γα» ε»αΓ» εί βΐίοπιπι, βϋ» αΠοτασι Ι3η1υπι ο^υΓα, αΐϋδ αοχϊάΐί,

υί οΜίεΓ εχϊήεΓεηί, ϊί3 ϊη ρβΓίί&ιΐδ βηϊπίΒΐϊϋπι ευηάεπι ΟΓάΐ-

ηεπι Γερεπεδ. Νβπι οπιηίβ ϋΐα ϊη&πιπιεηί3, ςαββ (3Ίχϊπινΐ5,

ίπαπι ρπηεϊρΊοηιπ> , ςα3ε αηϊηιαΐ ^υΒεΓη^ηΐ, Γα* οάχιΪλ ςεηε-

Γ3ΐα Γυηί. ΡΓβεοίριαα εηΐιη Γβίϊοηε εί ρππιβπο Ιοοο Γυη£ εοη-

άιΙ&, ςαβε εΐ Γεευη(1ιιπι ηβίΠΓΒηι ρτορπε <1ϊευη{ϋΓ, εί ϊη ιιίεΓΟ

εχ ϊρΓο Γεπιϊηε, ηιιεπΐ3(ΐΓηο(1ιΐίτι εί οΠ*3, οπυηίιΐΓ. ΚΙανα χαΐεα

1>ϊ1ΐ5 εί ρεΓ Γε, εί ρΓορίεΓ βΗαά εοηίΙϊΙαίΕ είΐ. Νβίη &ά οοη.

εοείίοηεπι εοηίοΓί εί «ΙερυΙΓιοηειη «εχεΓειηεηΙοηιπι ιηονεί:

ί<1εοςαε ήί ηαοάαπιπιοίΐο ιιηβ άβ ρβΓίϊΒϋβ ηυίπεηίϊ&υδ ; ςιαίη-

ΐιηΓηο εί εβΙοΓειη ςυεη(ΐ3Πΐ ρΓβε&εί οοΓροπ, αί νϊίβΐϊδ Γβοϋΐΐίβ.

Αε 1ιϊ5 <]ΐιί<1επι άβ εβυΓίδ ρΓορίεΓ Γε νίάείυΓ εχίΚίϊπε, ΓειΙ ςυϊ»

ΓΛημ,αϊηεπι ρυΓββΙ, Γ3ημυίηΐ5 οβιαΓβ ςαοθβπιιηοάο νϊίΙεΐιΐΓ βΰβ

{&οΙα. ί,ίεηϊβ. είϊβπι ηοη ρίηιπι αά εοηεοείϊοηειη οοηίυειΐ.

Οιιπι επίηι η3ίιΐΓ3 1ϊί βείίΐυδ εί βεεΓβυδ, εί εππΓΓιοηεσι Γαρετβαϊ

ηιιιτιοπδ ηΪ£Π ϊη αΐϊυπι φιοΐηηάαΐ, εοηβπη£Ϊί εβπι βί ίΐπιΐ3ί

εί 3(1 εοηεοείίοηεπι εχεϊίβί. ΡΓβείεΓε» ραΓββΙ ]εειΐΓ, εί Ίά-

οΊγοο ςαοιίαπιπιοίΐο νίάείιΐΓ Γηπ^οϊπΪ5 £Γ3ίία είΓε §εηίίηδ. Κε·

ηε3 εΐίιιιη Γίη^υϊηΐδ ρυΓ£3ΐιιεη[ιιπι Γιαπί, εί εοιηπιϊΓεεηόοι-ϋπι

εοΓροπιπ) Ιΐόϊίΐίηειτι είΒεΐαπί. Νβιτι νεηβε, ςυβδ (ΗεΪΓπυδ ϊηοί-

<1ετε ϊη ίείΐεδ, ρετ τεηεδ ίΓΒπΓειιηί, εί ϊηάε ηαυπαηί βοηπιο-

ηΪ3ΐτι ςαβηάίΐη, ιμιβε ϊιτίί3ί βρρείϊϋιιηι, ςυοιηοχίο 3<:ππιοηϊα

'ΛΙα, ςααε Γυβ εαίε Γυεπί, ρπιπίαπι §ί§ηίί. (^υο βιιίεπι ΙείΗ-

υηι 03ΓΟ εαίε είΐ πιοΙΠογ, βο πΐ3§Ϊ8, άαιη βεπιποηϊβ πιογ-

όβιιίιΐΓ, ίηΓβηβπι ρίΓίαηϋ ιτιϊίΐεη<1ϊ Γεπιϊηϊδ ευρϊάϊ(:3{επι. Ηβεο

ϊ^ΐίαΓ εί Γιιτιϊΐΐί βΐϊςυοιηοίΐϋ , εί ρΓορίεΓ Γο, εί ρΓορίεΓ 3Ι13,

Γ30ί3 Αιηϋ. 01αη(1εδ βαίεπι εί οβγο ηΙϊοπιπι ^Γ3(:Ϊ3 ίβηΐιιπι.

Νβπ» β;Ι&ηάε3 νείιϊεαίαιη Γαηί εί ήΓΠΐίΐηεηίαιη νβΓοηαπι, ηβ <ϋΪ3.

ΓΐιιτιρΒΠίαΓ, «Ιαιη ϊη νϊοΐεηΐίδ ηιοΙίΒαδ ΓαΙ)1ίπιί3 ΓεΓυηΙιΐΓ. 0»-

γο Ιε^υπιεηίαπι είΐ Γβεία εβεΙεΓαΓαπι ραΓίίαπι, αϋ εί 3εβ»ίβ

3ηίπ)3ΐ ΓεΓΓΪ^εΓεί, ϊηίεποΓεπι ΙιαιυοΓειη επιιίίεηδ, εί Ιιίβπιε

ΙδηΒΓϋΠΐ εοηίΙίρβίβΓίιπι α Γαπι ϊρΓι ρΓβεΒεβί. €ιι£Ϊ5 ςαοςυβ 1ε«ζ.

πιεη είΐ, εί πιοΙΙϊοΓίδ ε»Γηϊδ, εί υπιηϊυπι αΙϊοΓυπι, ςαβε ϊηίαδ

ϊηείαΐα Γαιιί. ϋΗΠίϊδ βαίειτι ηαίιΐΓβ, ίιιπι α\) αότα, ίανα 3& ϋβ,

4113ε 3(1 ε»™ Γε βρρϋεκηί ςοι·ρυπί)ΐΐϋ, εαΙΙοΓ» εΛ. ΟίΓ» νεΓΟ

Γυηί
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Γαηί βππαπιεηίιιπι ίοίΐιΐδ εοΓροπδ, ιτιβχϊιηεςαε Γρίη» ιΙογΠ,

ςυβπι εί εβπηβπι βπΙπίδΗδ βίΐε 3]αηί. "ϋη^υεδ εοπιπιιιηϊίέΓ

({ηϊάβιη οπιηϊβϋδ, ϊη φΐί&Πδ Γαηί, ρΓβε&εηί ιιΓαπι Γπεβηάΐ,

ρΓαείεΓε» βΐίαπι 3ΐϋ ρΓορπαπι. Μιιΐίίδ εηίιη βηίπιβΠ&αδ ά&ύ

Γαηί βπηοπιιη Ιοεο, αί ϋδ, φΐ36 3<1ιιηεοδ αη^αββ ηβ&εηί, βϊ

νβΐυί ϊηΐϊχιιπιεηΐιιπι Γαηί ε]ιΐ5 3ηΐιηαε ρβΓίίκ , ϊπ ςύβ ΪΓβηιηι 3Γ-

άοΐ εχϊίΗί. Μαΐίίδ εί 3ΓπιοΓαηι Ιοεο εί ήτιπαηάϊ £Γε(Ταέ εέα*

Γ3, ιιί βςυίδ εί οηιηϊΒαβ, ςιΐ3ε ίοΗθβηι ΗβΒβήί: ηή^αΐβιή. Ηό-ί

ΓηίηϊΒαδ 3ΐιίεηι άβίί Γαηί, ηοπ Γοΐιιπι ζά ΐήύαηάύτα εί ρείΐεη-

ά3ΐη ευίίδ 30ΠπιοηΪ8ΐΏ , Γε<3 είϊβπι &ά τβα ίεηαεδ εί ιτιϊηυίαβ ει-

ρϊβηιΐβδ. (^πβε εηίπι 3(1πιο<1ιιπι Γαηί: εχϊΐϊβ, Πδ βίίοΐΐίπιυδ, εί,

ροηε Πιηιπιοδ «Ιϊσϊίοδ εοηίΓα Γε έπ§εηίβ5 , εοηιηι εοπιρΓεηεη-

ίιοηεπι ίΐΓπΐ3ηί. ΡϊΓΐδ βυίεπι βεεκίϊί, ηί οΜίεί εχϊΑεΓεηί.

Νβπι νβροπΒιΐδ, ςαί ΓυπιοΠΙΊΐπη ε εοΓροΓε επιϊίΐιιηίατ, εοη-

εΓρΓεβηίϊβιΐδ, εχ βεεϊΰεηΐϊ εοπίΐϊΐιιΐϊ Γαηί. (^ααηςααιη ηε ϊίίοδ

φΐϊάεαι ϋεαδ οπιηϊηο ΐηαίίΐεδ £βηιιίΙ, ΐβά, βϋίϊ εχ βεεϊάεηίί

ΟΓεδίί Γαηί, είΓεεϊί, ιιί 3ηϊσ)3ΐίΙ)ιΐ3 &ά ίε§ιιιηεΐΊΐυιη εί οΓηβ-

πιεηίυπι εοπίειτεηί. Τε^υπιεηίιιηι φαϊάεητ εβρπβ εί ονίβιΐδ;

οπιαπιεηίιιηι ηοπιίηίΙ)ΐΐ3 ; ςυίΒαδοΙβπι είΐβπι Ληιτη&ϊώαΒ εί όί«

ηβπιεηΐο ίΐπιαΐ Γαηί εί ίε£εη<ϋ αΓαιή ρίβεΐιεηΐ, υί Ιεοηί.

ε α ρ. χχιχ.

ΕΟ ΟυΟϋ δΡΟΝΤΕ ΕΤ ΙΝνίΤΕ ΠΤ.

αοηΪ3Πΐ Γβερε ε]«δ, ςιιοθ Γροηίε εί ίηνίίε ίΐί; ^ ηιειπΐηί-

πιϋδ, ηεοεϋε εή <1ε Ιιΐβ ηαοφίε ίΓβείβΓε, ηβ εχηυίίΐίβ εο-

ΐανα εο^ηίίίοηε 3&επ·επΐϋ8. ΟροΓίεί βαίεπι εϋίτι, ςοί άβ ϊη-

νϊίε εί Γροηίε Γβεϊο (Ιΐείαπίδ είΐ, ρηπιαιη εχροηείε Γε^αΐββ

ςυ33(33Πΐ εί Γβίϊοηεδ, ρεΓ (\αζ3 ςυβεςαε τεδ, Γροηϋεηε βπ ΐη-

νίίβ 3^3ϋαΓ, εο^ηοΓεϊ ηπε3ί. ^ιιοη^3!η ϊ^ίίαΓ, ςΐΐίάηιιΐίΐ

ΓροηΙε ϋΐ, ϊη βείίοηε βϋ^υα βΛ, εί <]\χοά ϊηνίΕε εχϊίΐϊιηβίαϊ

βεΓΪ, ϊπ βείϊοηε ηυοςαε ροηίΙΰΓ, ^αοά ρβαΐσ ροΛ οίΙεηθείϋΓ;

3ίςαε είΪ3πι βϋφΐί, ςαθ(1 νεΓε ίπνϊίε Πί, ηοη Γοΐιιηι ϊπ ρ3ίϊεη-

4ο, Γε(1 εΙΪ3Γη ϊη 3§εη(3ο ροηαηί ; ίη ρπηιίδ άείΐηΐβηείαπι είΐ,
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ααίά £ί «εΗο. Αείϊο β& ηηηβηβ &Ηευ]α5 Γαηείίο επιη ηϋο·

ηβ. ΑεΚοηεβ ααίεπι Ιβιΐδ ζηί νίΙαρεηΐΓΪο εοηΓεςαϊΐιΐΓ, εΐ

αΐΐαβ ϊρΓβπιπι ευπι νοίαρίβίε, αϊιαβ ευπι άοΙοΓε ΐΓβηΓίβΰπΙΠΓ,

«1Ϊ3ε<ιυε Γαηί ορία&ϊΐεδ εί ςυί βΐϊβε Γυ§ίβηά'3β. ΟρΙ^Μ-

Ηππι ίυΐεπι ςααεάαπι ΓβηιρεΓ Πιπί ορ{»1>ίΙεδ, <}υ3ε(ΐ3πι οβΓίο

ςαοάαπ) ίεπιροΓε : βπιϊΙΐΐεΓ εΐΐβπι ίυβϊεικΙβΓυπι. Κογ108 3ε£ϊο-

ηαπι βΐΐϊδ ιηϊΓβπεοπΙϊβ εϊ νεηϊβ ίηδαϊΙϋΓ, βΐϊβε ϊη οΰΊο Λιη£

εί ροεηα νϊηάίε3Π(υΓ. 5ΐη(: εΓ§ο τε^αίβε εο^ηϊΐϊοηϊδ ε]ο5,

ψιοά Ιροηίε β(, αποά οπιηίηο Ιαυδ αοΐ νΐ£πρεΓ3ίίο οοππΕεϋυΓ

€ί ευπι νοίαρίίΐε βςβηΐυΓ εϊ ορίβ^ϊΐεβ ίιηϊ. βεΐΐοηεδ ϋδ, ςηϊ

8£υηΙ, 3ΐιϋ ΓβπιρεΓ, βυΙ: γ,ππι ευπι 3§ιιη£ΐΐΓ. Ιηνϊϋε βαϊεπι

Γ3εΙι ηοίβε ίυηί εί ίη<3ϊεεδ, ηυοά νεηϊλπι ζηϊ. ππΓεπεοπ3ΐαπι.

πιεΓεβηίαΓ, εί ευπι (ΙοΙοΓε β^βηΙυΓ, ηεςπε ορίββϋεδ Πηε. Ηϊδ

ίΙ& εχρίϊεαίϊδ, (ϋεαπιυδ ρηππιιη Λβ βο, ^υοά" ϊηνϊίε £γ.

€ Α Ρ. XXX.

εο ο,υοϋ I Ν V I Τ Ε Π Τ.

^^.ιιοά ΐηνΐίβ βί, ρβΓϋΊπι ρεΓ νίπι £(:, ρβΓίϊπι ρεΓ Ϊ£ηοΓ3ηΙ?.

βσι: βίηαβ εοΓϋσι φΐίάειη, φΐαβ ρεΓ νϊιη ήιζηί, ρηηεϊρϊιιιη

είΕεΐεη<1ϊ βχΙγε ββ. Αϋβ εηϊπι ςυβερϊβπι εβυΓ» νϊοΐεηΐϊββ β(τ,

ηοη ηοδ. ΐ£3φΐε άεβηίίϊο ε]πδ, ςυοά" ίηνίΓε ρεΓ νίπι ΓαΓεϊρί-

ίαΓ, εΛ, ευίυδ ρπηείρϊππι εβ εχίΓβ, αϊ ηϊηίΐ Αΐ8 νοίυηίαιε

αά αείϊοηεπι εοηίβΓβί ϊδ, ευϊ νίδ ίηίεΓίυΓ. Ρπηεϊρϊυπι ηϊε

ρΓΟ 03αΓ3 εβϊεΐθηϋβ <ϋε£υπι εΛ. νβπιπι ςυβεπΓΠΓ, 3η ε£Ϊ3ΐη

Ιιβεε ίηνϊΐε ββηί, ε]εεϋΐοπεδ οηεΓαπι, &ά ςυβδ ηΕΠΓβθ <3εΓοεπ-

άαηί 8<1νεΓΓα ίεπιρεβΗίε, 801, ευιη ςαίδ Επιϊεοπιιη ααί ρ»-

ίπβε εοηΓεΓν3ηά*3β εβυβ Γεπι ίϋΓρεπι £»εϊΙ 3ΐι[ ρβίϊίυι·. δβά

Ηβεε ίροπϋε ροΐϊυδ βεπ νϊάεηίυΓ. Νβπι ϊάεΪΓεο α(3]βε(:απι εδ

&ά εΙεβηίίϊοηεΓη, υί ηίΐιϊΐ αά βεϋοηειη Γα3 νοίππίβΐε εοηίεπίΓ

ίδ, εαϊ νϊδ ββεΓίιΐΓ. Ιη Ιιυ]α5ΐηο(1ΐ εηϊσι εββΒιΐδ ίρίϊ Γροηϋε

ρεΓ Γε πιονεηΐ ρ3ΓΓεδ εαδ, ςαβε ϊηβΓαΓηεηΕί Ιοεϋπι οΒίτϊηεηΙ

βίςυε ϊί» ϊη πΐ3Γβ οηεΓα εΐε^είιιηΐ:. ^αο<1 ϊείβπι βεοϊιΐΐί ϋδ^

φΐί βΐίςιιϊά , ςαοά ίαΓρε ζαί §Γβνε βί, π»3]οπ.·5 Βοηΐ ^Γβίϊ»

ρβΓρεΙΐυηΙαΓ , ιαί Ζεηο| ηαΐ Γαβπι ϊρΓε Ιϊη^ιαβιη <3βη(:ίΐ3υβ ρΓβε-

εΐΓ3πι εχΓραϊί ΐη ϋίοη}'Γιιιπι ί^Γβηηοπι, ηε βϊ υΐΐα Γ3ΐϊοηβ (α·

εεπ
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εεη<3& βί Γεοοηάίϋ» ςιιβεάβηι εηπηεΪ3Γβί. Ιίειη ΑηβχίΓεηιΐδ ΡΜ-

ΙοΓορΙιιΐδ , α.ηϊ ρ3(ϊυδ είΐ Γε εοηίιιηάϊ » ΝϊεοοΓεοηίβ ίγΓ3ηηο,

ήβ αππεοδ ρΓοάεΓβΙ. ϋηϊνεΓΓε Ϊ£Ϊίηι*, φΐ3η<1ο 3ΐιί πιεία πια-

ίοπιπι πιαίοπιπι ε1ε§επί φΐϊδ ππηαδ πιβίαπι, βυί Γρε πΐ3]οπ3

Βοηϊ ΓαιηΓεπΙ,ηιϊηαδ Ι>οηυπι, φΐοά βΓιίθΓ οοηΓεςιιΐ, φΐοά νυΐί,

ηοπ ροίΐΐϊ, ηοη ίηνϊίιΐδ 3£ΐί 3ΐαί ρ3ΐϊΙυι\ Ρβεϊί εηϊπι νοίαη-

ίαίε εί Γοΐαί* εϋ^επάί ορίΐοηε, »ο ορΙδΗΙϊα Γαηί ίυηι, οπω

ββαηϋαΓ, είΓι ρεΓ Γε ηοη Γιηί ορΐ&νύια. δαηί βΓ§ο εχ εο,

φΐοά Γροηίε εί ϊηνίίε £ΐ, πιϊχΐ3 εί ίοηιρεΓ3ί3. Ιηνϊίε ηαϊάειη,

ρεΓ Γβ, Γροηίε, εο ΙεπιροΓε, εχ εϊι·ουηιίτ3ηΙΪ3, Νβπι Γιηε οϊγ-

οαπιΛαηΙϊα ηεπιο νείϊί ηβεε 3§εΓε, Γεά ηβεε Γροηίε ίϊεπ, Ιααβ

βαί νϊίιαρεΓ3ίϊο, ηυβε ίβΐϊ&ιΐδ βείϊοηϊ&ιΐδ ίπ&υυηίϋΐ·, <1βοΐ3Γ3τιί.

Νβπι εοπιηι, ςααε ϊηνϊίβ Γβείπηίδ, ηιιΐΐβ επί Ιβιΐδ 3ΐιί νίίυρε.

Γ3ίϊο. (^υβη^αβηι ηοη εΑ Γβοϊΐε (ϋΓοει-ηεΓβ, φΐϊά ευϊ ρΓβεο-

ρί3η<3ααι Γιί. ΟροΠοί ίβπιεη, πί ρΐυηιηαιιι, ρΓβε ίιίΓρϊ&ιΐδ εχ.

ρβίεΓβ, ςιίΒε πιοΐείΐί Γαηί, υί διαΓαηηβ εί ,ΙοΓερΗ Γεεεπιηί: εί

Γι ηοη Γείϊίρει-. Νβπι Οπ§;εηεδ, ςιαί, ηε άεάεειίδ εί Ϊ£ηοηιίηΪ3ΐη.

ΓαΓεϊρεΓεί, ςιΐ3ηι ΑείΜορεδ οΑεηίαΒίΐηί, άϋδ ΓβεΓβ Γεεϊί, Ιοί*

οβαΓ» οεείάϊϊ. Ιί3 ηαβε άί]α(ϋε3Γε Γαεϊΐε ηοη εΑ. δειΐ ηίβ

ιηυΐίο άίίΓιαϋαδ , ηιβηεΓε ΐη εο , ςιιοά Γεηιεί (ΙεοΓείυηι βί.

Νοη εηΐηι 3βςαε ίειτεηί Γεδ §Γ3νεδ βίφΐε άίβΐοΐΐεδ, <1απι εχ-

ΓρεείβηΙϋΓ, 3ίφΐε (Ιυπι ]απι ρΓεπιιιηΙ. 5ε(1 βεοΜίί; ίηίεπίυιη,

ιαί, οαπι ]αάΐθ3νεππιιΐδ εί Αβίυεππιιΐδ 3ΐϊφΐί(1, ηοη Αεπιιΐδ ϊη

εο, φΐοά ϊιιάϊοβίιιιη Γιί, οαπι ίη ϊρΓίδ πιβίϊδ νεΗίιπιιιι·, ιιί ηηϊ-

ϋαδ(33ηι εοηίί§ζΐΙ πΐ3Γίνποιΐ8. Νβπι οαπι ϊηίίϊο οοηΑβηίεΓ ίο-

ΙβΓβίΓεηί, ίβηάεπι Γιιεευ&ιιεΓε εί ϊη ϊρΓο {ΚΓεππππε βί ρεΓρεΙίΐο-

ηε Γεπαπι βΓρεΓβηιπι ίΓβοίί Γαηί. Νεηιο 3ΐιίεπι εχίΑίπιεΙ, ϊη-

ίεπιρεΓ3ηίί3ε 1ίΙ)ΐ<ϋηεπι 3ΐιί ΪΓ3Πΐ ρεεεβΕ* είΤε ϊηνίίε ΓοΓεερίβ,

φΐοά εχίΓ3 ρπηεΐρϊαπι Ιιβϋεβηί εβϊοϊεηδ. Νβπι εί ίοηχια ΓοοΓίί

αά ϊηίεπιρεΓβηίίβπι εαπι , ςαίβΙρεχϊί, εχεϊί3\Ίί, εί ςαί ΪΓΠί».

νίί, ΪΓ3πι οοπιπιονΐί. ΕίΠ εηίπι ρΓΪηοίρϊαηι εβΊοίεηδ Π3ΐ)εηί

εχίΓ3, ϊρίϊ ίβηίθη ρεΓ Γε εί ρβΓίεβ εβδ, φιζε ϊηΛηιηιεηίϊ Ιοοο

Γαηί, »§υηΙ: ηεςαε ΓαΙ> <3εβηϊίΐοηεηα ε]ΐΐδ, ς αο<1 ϊηνίίε %βή-

ίντ, ςβάυηί, ςϋ3ηϋο ρπηεϊρϋ εβαΓδοι £Βΐ ϊρΩδ ρΓβεΒεηί,

<\\ιοά ρΓορίεΓ ηιβίβπι ϊηβϊίαίϊοηεπι ρεΓίιαΓΐ>3ίίοηί1)υδ Γαεΐΐε Γαε-

ουπι1)3ηί. Νβπι Λ'ϊΙιαρεΓβηίαΓ, ηαί η3εε 3^ιιηί , υί (]αϊ Μβίαπ*

Γα» Γροηίε εοηΐΓίχεπηί. ΕΠε 3α1επι Γροηίε ςοηίΓαείιιπι, οοπ-

(Γ) % β»*
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&λϊ εχ εο, φΐοά βοΐίοηε άεΙεείβηίιΐΓ. Αί νβΓο, ςυοβ ίηνίΐί

ίαεϊηιαδ, πιοΙεΛυπι είίε οΛεηάίπιαδ. ϋε εο εΓ£θ, οαοά ΐηνϊ-

ίΐ ρεΓ νϊπι β^ΐππίδ, ηβεε ϋηΐ εχροίϊίβ. Κείϊςυηπι εΛ, ιιγ. άε

εο , φΐοά ρεΓ ϊβηοΓ3ίϊοηεηι εΛ, (Ιίοβπΐϋδ.

0 Α Ρ. XXXI.

ΌΕ ΕΟ, ΟυΟϋ ΙΝνίΤΕ ΡΕΚ ΙΟΝΟΚΑ-

ΤΙΟΝΕΜ Ρ1Τ.

^^υΐί» Ββίπιιαδ ρβΓ ϊηΐάύχη, εχ ααΐ1)ΐΐ5, ροΛ βοίίοηεπι, νο·

Ιυρίβίεπι εβρίη-ιυβ, αϊ, εαπι ηυϊδ ϊηνίίιΐδ ϊηίππεαιη ϊηίεΓΓεεε-

γϊΙ, οβείΐε ίβηιεη ε]α8 (ΙεΙεοίβίιΐΓ. Ηβεε εί Ίά §εηιΐ5 βΐία νο-

οβηί ηοη Γροηίε ΓιιΓεερίβ, ηοη ίβιηεη είϊβιη ϊηνίΐε. Ιίεπι

3§ίπ)ΐΐ5 ςϋδεϋαπι ρεΓ ϊηΓοίεηίϊβηι, ηυαβ Γ30ί3 ΓοοΙεΓιϊιπι »ίΓε-

Γ3ηί: ηβεο νοεβπαηί ίηνϊίε Γβείβ, ςαβε ρεΓρείΓβίβ ιΙοΙογ εοη-

ΓεςιιΐΙιΐΓ. Εοηιηι εΓ£θ, ^ιαε Παπί ρεΓ 5§ηοΓ3ηΙΪ8Γη , άυιε

Γαηί Γρεοϊεβ, ιιηβ ηοη Γροηίε ίβοίυπι, βΙίεΓα ίηνΐίε. Ναηο

ρΓοροίϊίυπι βίϊ , <3ε εο ίβηίυπι, ςυοί ϊηνϊίε βί, θίοεΓε. Νβηι

ςαο<1 ηοη Γροηίε εΛ £εΛαιη, πΐΒ^ίδ ΓεάααίιΐΓ &ά Ίά, ςαοά

Γροηίε εΛ ΓβοΙιιπι , οιιιη Λί ιηΐχΐιιιη. Νβπι ύ ρπηοίρϊυπι ίρβ-

είεδ, ΐηνίίε ίΐΐ; ϋηηεπι, Γροηίε. Νβγπ ςυοάϊηνϊίε ΓυΓεϊρϊε-

ΙϊΒίΛΛΓ, εχίίιΐδ Γεείί, ιιΐ ΓροηΙε Γβοίιιηι νϊ<1ε3ίιΐΓ. Οα»Γε φΐοά

ΐηνίίε ίΐί, άεΓιηΐαηί είΐβηι Ιΐο : ΐηνίίε Γβείυηο εΛ, ψιοά, ρΓ3ε-

ΙεΓαυβπι ςιιοά Γροηίε ηοη εΛ ΓυΓοερίϋΓη, άοΙοΓεπι είίβπι εί

ροεηίίεηάί οϊϋΓαιη 3Π*εΓί. ΡΓβείεΓεβ ηΐίαά εΛ, ρεΓ ίηΓείεηΐί«η

βΐίςυΐά ΓβοεΓε, Βΐϊϋά, ϊηΓοΙεηίεηι. δί εηίπι ίη ποΛγβ ροίεΛβίβ

Γυεπί ΐηΓαεηίϊαε οβιιΓβ, ϊηΓοϊεηίεδ ^υϊ^βιτι ΓβοΪΓηιΐδ, ηοη ίτβιηεη

ρεΓ ϊηΓοίεηίΪ3Γη. Νϊπι νίηοΐεηίϋδ εί ΪΓβίϋδ αϋϊδρΐβπι, η ηαΐ(1

Γβείβί ίπιρΓΟ&ε, βΙίεΓ ε&πεί3ίεπι, βΙίεΓ ϊγβπι εαηίβαι ηβΒεί εο-

ταπί, οοβε Γβείί, ςυβε Γροηίε ΓαΓοερίβ Γαηί. ϋοεΒβί εηίπι ίΐΐί,

ηοη εΒπαηι ήεπ. ΙρΓε εΓ^ο ύΜ Ϊ£ηθΓ3ηΙΪ38 εβυΓβ εΛ. Ιΐβ-

ηυε ηβεε ηοη ρεΓ ίηΓοϊεηίΪΒΠΐ ά'ίείίιΐΓ ΓβοεΓε, Γεά ίηΓείεηδ β^β-

τε: ςαβε ηοη ϊπνϊίε, Γεά Γροηίε ήυηί. ^αο^^^^3 είϊαπ) τερΓε-

ΗεηΰαηίυΓ λ νίΓΪδ ίιοηϊδ , ςαί ηβεο 3^υηί. δϊ εηΐηι ηοη ΓϋϊΐΤεί

εΒπαβ ίβείιΐδ, ηοη ΓβοίίΓεί; Γροηίε βιαίειτι είιπιΐδ εΛ ίβείαδ,

Γροηίε εΓ^ο ίβείί. ΡεΓ ϊηΓαεηίϊβηι βιιίεπι ε» ίααηαϋδ, οιιπι
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ιρβ ηοη ρΓ3βΒυθπ'πιυ5 03ϋΓ3ΐη ίηΓοϊεηϋββ, Γεά" ϊία οαΓϋβ ί»1β-

Γϊϋ: ιαϋ, ϊη Ιοοο οοηΓαεϋο ηαϊδρϊβηι ΓΒ^ίΙίβηι πιίΐϋεηδ, ρβίχεηι

οίΐΓυ ρΓηβίβΓβαηίεπι ϊηίβΓΓβοίϋ. Εχ ηϊδ ει·σο, ({ϋ,ββ ά'ιχ'ιτηυβ,

«ΙειηοηΛΓαίϋΓ, εαπι, ςαϊ ϊ^ηοταί, ηηαβ ΓυηΕ ϋϋϊΐί», (}αϊηυε

πιβία βΓΓβ Βοη» ορϊηβΐυι·, ϊηνϊίε ηοη 3§εΓε. Νβηι ΊΙΪα ϊηΓοϊ-

εηίϊα εχ θ]π8 ϊπιρΓοΙϊϊΙ'αίβ ρΓοβοϊΓοϊϋαΓ. Ιΐίψιβ ϊίΐβ ν'ύαρετζ-'

ΐατ. \''ϊ(:ϋρθΓ3ίϊο ροΓΓο ηοη ηϊίϊ εοπιπι εΛ, ηυβε Γροηίβ

οοπιηιϊίΐ» ί'αηί. Νοη βΓ£θ Γεπιηι αηϊνεΓΓαπιιτι εΐ: §εηεΓ3ΐΐαηι,

βαί ΕΛΤ.ητη, ςυβε ήαηϋ εχ εΐεοίϊοηβ, ϊςηοΓβηίΪΕ εΛ ίηνϊΐβ

ΓαίοερΕ», ίβά βη§αΐ3πιπι. Νβπι βη^αΐ» ϊηνίΐΐ, υηίνεΗ»

ίροηϋβ ϊ§ηοΓ3ΠΐΠ8. Ηϊδ ίίηςιΐθ βοεχρΠοαϋδ, (Ηοεπόαιη ε&,

ςαββ ίΐηϋ ϋη^ϋΐβ. Ηαεο βυίεπι Γαηί, ςαβε νοο3ηίιΐΓ 3 Λείο-

Γίβυδ οΪΓουπιββηΗπε, φαΐβ, ςαεπι, ^αΜ, <ριο, αΒί, ςυβηθο,

ςυοιηοίΐο, ηααπιοΙίΓειτι ; αϊ, ρβϊΤοη», ίβείιιιη, ΐηβτυπιεη-

ίυ,ιη , 1οεα8, ίεπιριΐδ, Γηοόιΐϊ, ο.ΉΐΓίΐ. ΡεΓΓοη3 ηιαίάεηι, ςιή

Ϊ30ΪΙ , βαί ϊη ^ιεΐΏ είΐ 3ο1ϊο , αϊ Π ρβίτεπι ίΐίίαβ ϊηΓοϊεηβ ρβΓ-

ουίϊεπί. Γ&εΙυιη, ΠΙϋάϊρΓυπι, ηαοά βοίπηι εΠ", β φΐΐβ, οαί

οοίαρηιιπι ίιηρίη^εΓβ νοίαβπί, ευπι οβεοανϊί. ΙηΛηαπιεηΙιιπι,

ίΐ Ιβρίίίβπι ]εοϊ(, ςιιοίΐ ραΐ3Γ3ΐ: είϊε ρυππεβηι. Εοοπδ, β, άαηι

ΐη βη^ϊροΓίαπι βεοϊ'ι!:, εαπι ηαϊ οοουιτεπΙ:, ϊηΓοϊεηβ ραΙΓβνεπί:.

Τεπιραβ, β ηοοία ΒΛίίΓβίυδ ηοΛεπι, βιηϊοιιπι οοοϊάεπί. Μο·

<1α8, β ΙενϊίεΓ 30 ηοη πΐ3£η3 νί ρεΓουβϋηι ϊηΙεΓεηιϋ. Ι§ηο-

ΓανίΙ βηϊηι, ΙεηίΙεΓ ρει-ουίΤαπι ϊηίβπίυπιπι. Οάιιϊά, β ααίδ

πιε<1ΐο3ΐπιεη<:υηι ειιϊρίΒπι νείϋΐΐ Γ3η3ΐυπΐ3 άε^επί, ειιπι νείΌ,

φΐΐ εο πιεά'ϊοβίϊϊεηΐο πΠιβ εβ, ηιοΓδ οοηΓεουΙβ Μ, ηυοά νε·

ηεηαπι εΙΤε <3ερΓεπεηίυπι Γι£. δεά ηβεο ηυίίΐεηι οπιηϊ» ηε ίπ·

Γβηυβ ςιιϊάεπι ϊ^ηοΓανεπί. <2υί νείΌ ρίαππιβ ηοπιπι »υΙ

ροΐίΓβπΐ3 ηείείνεπί, ρεΓ ϊηΓοίεηίίβπι ίεοΐί. δαηί βαΐεπι ρο-

ίίΓβπΐϊ ΐη 1ιΪ8, ου]αδ §ΓαΙϊα εϋ ςαοά 3§ϊ(:αΓ, \ά βΛ, οβαΠι εί

V Ε ΕΟ 0_υθΟ 8ΡΟΝΤΕ ΡΙΤ.

ν-Λίπι, ηαοά ΐηνίίε οοίϊΐηιίίίϊίαΓ , άορίεχ βί, ρεΓ ίηΓοϊεηΙϊ-

Λϊη, εϋρεΓνϊηι: ςαοά Γροηίε εοηιπιϊίΙϊΙΟΓ, «ίπ^αε ορροηϊ-
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*πγ. δροηΐβ εηίπι οοππηίίίίίΐίΓ, ααοά ηεςπε ρεΓ νίπι, ηε·

ςοε ρεΓ ϊηΓείεηίίβπι βί. Αίηιιε Ίά ηυίάεπι ηοη ρεΓ νίπι βί,

οιΐ]ϋ8 ρΓίηοίρίυπι ίη ίρΓίδ εβ: ηοη ρεΓ ί^ηοΓβηίίδπι νεΓο, δ

ααίρρίβπι Γβπιπι βη^ηΐΛΓαπι ίςηοΓβίιιπι ηοη ΓυεΓΪί, ρεΓ ηιι»ε

εί ίη ααίοιίδ εΛ βοίίο. ΙΙίΓοαυε ϊ^ΐίτατ ]υηςίο βά" αΐίεταπι,

άεβηΐνίπιιΐδ ΓροηΙε Γβοίιιπι, οϋ]ΐΐδ ρπηοΐρίαπι ϊη ίρΓο εΛ, Γοί-

εηίε βηβΐιΐβ, ίη α^υίοαδ εβ αείϊο. ζ)ιΐ3επίϋΓ βιιίεπι, βη,

φΐ3ε π3ΐϋΓ3 βαηί, Γροηίε ββηί, υί οοηοοοίίο εί ΗοοΓείΐο.

δεά" ηβεε ηεφίε ΓροηΙε, ηεηιαε ίηνίίε βεπ οβεηθιιηίιΐΓ. Νβηι

ςυοά" ίηνίίε εί Γροηίε βί, ϊη ϋδ ηυπΐ8Γ3ίϋΓ, ςιιβε ϊη ηο&ίδ

Γιιηί ροβί3. Αϊ νεΓο εοηοοοίίο εί 300Γείίο ίη ηοΙ>Ϊ8 Γιί» ηοη

Γιιηί, ϋηάε εϊίβπι ενεηίί, υί, β βη§α1» ί^ηοΓεπιυδ, ςαο<1

εα ηοη βηί ίη ηοβΓ» ροίεββίε, ηεηυε ΓροηΙε, ηεςυε ίηνΐΐτε

ΓβοεΓε άϊεβηιηΓ. ζ)ιΐ3β νβΓο ρβΓ ΪΓ3Πΐ εί ουρίιϋίϊίεπΊ ήαη/:,

ΓροηΙε βεπ «ΙεπιοηβΓβνίηιιΐδ. Είεηίπι, β Γεείε βαηί, \3\ι-

άβηίικ; βη Γεοαδ, νίΙυρεΓ3ηίυΓ αυί οίΐϊο ηββεηίιΐΓ. νοΙαρί35

βίίβΓη εί <3ο1ογ εα εοηίεηυίίϋΓ εί ρτίποίρΐυπι ίη ίρΓίδ εβ. Ιη

ίρίϊδ εηίιη εΓ»ί, υί ηοη Γαοϊΐβ ρεΓίπΗ)3ίίοηίΙ>υδ Γϋοουπύ>εΓεηΙ.

Νβηι ΙβΠα ρεΓ οοηΓυείυάίηβπι α<1 Γεοίυηι βαίυτη (ΙείίυευηίιΐΓ.

ΡΓβείβΓεβ, β ίϊί» ίηνίίε βαηί, ηεςυε Ιεβΐβ υΐΐ» Γροηίε ηυϋ

ίβοίί, ηεςαε ρβΓναΙί : ηαηο ηοη ίί3 Γε ΙιαΒεί. νίόεπιυδ εηίπι

ΐΐΐα Γροηίε αά βΐίιηεηί» 3θοε<1εΓε, εί ηεηυε ρεΓ νίπι: ΟρεΓ Γε

εηίπι ε3 ιηονεηΙϋΓ: ) ηεηυε ρεΓ ίηΓοίοηίίαηι, ςυοηίϊΐη αΐίηιεη·

ίυπι ηοη ί§ηοΓ3ηί. Νβπι υΜ οίβυπι οοηΓρεχεπηί , νοίυρίη-

ίε 3ίβοίαηίϋΓ, εί νείυί βά γθπι ηοίβπι ΓεΓπηίιΐΓ, Γηο1οΓπ3Πΐ·

απβ οηρίυηί, β ηοη 3(Τεηα3ηίαΓ. Αίςυί ε]ϋδ, ςυοά Γροηίε

ΓαΓοϊρίίϋΓ, β, ηυοά" ρΓοροΓιίυπι εβ, εοηΓεηυίπιιΐΓ , ηοί3

(ϊ. ε. ίηϋάχιη) εβ νο1υρί35; βη πιίηυδ, 3ε£πίϋ(3ο : ςαβε άε·

εΐ3Γ3ηί, ίη ίΐΐίδ ε(Τε ευρ'κϋίβίεπ» εί ΪΓ3πι Γροηίε ΓϋΓεερΐ3Γο.

Νβηι ΪΓ3 ηοη βηε νο!ιιρ(3ίε βί. ΡΓ3είεΓ83, β ηιιίδ ηε^εί,

Γροηίε βαπιίΙΙί, ςιΐ3ε βαηί ρεΓ ίΓαηι εί οϋρί<ϋΐ3ίεηι , νΪΓίυΙεϊ

πιοΓβΙεδ ίοΐΐίί: ηβε εηίηι ίη Γηε<3ϊο ΓαηΙ ρβΓίϋΓ&βΙίοηυηι.

^αο(3β νεΓο ρεΓίαΓΒπίϊοηβδ ιΛ> ίηνίίίδ ΓαΓοίρίιιηίϋΓ, θΐίβπι

βείίοηεδ, ψιαβ Γυηί νΪΓίϋίϊΙΐϋδ εοηςηιεηίεδ, β!) ίηνίίίδ 'βάιηΐ·

ηίβΓβηίϋΓ. Εβδ εηίπι οιιπι ρεΓίϋΓ&βίίοηε βχΓεοΐϋίηΐϋΓ. Νβ·

πιο βυίεπι, ααοά Γεοαπ^απι Γαίίοηεηι εί εΐεοίίοηεπι εί πιο-

ίαπ» ίηίεΓηαπι εί βρρείϊίίοηεπι βί, πηβ οιιπι οο§ηίίίοηε ίϊη#υ·

Ιο
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Ιοτυχα, ίπνϊϋε' βεπ ά'ιο'ιϊ. ΟΛεηΓυιη είΐβπι εΛ, ρπηείρίαιη

ΐη ϊρίϊδ είΐε, Γροηίε βΓ£θ ββπ ά'ιοβηάαϊχι εΛ. ζ)υοηΪ3ηι βπ.

ϊβιη ηιπίίίδ ϊη Ιοοϊδ εΐεείίοηίβ, ςααέ ΟΓβεοϊδ προχίξεσις ββ",

ιηβηίίοηβπι Γεοΐιηυδ, ϊΕειηααε ε]ϋδ, ςυοίΐ ϊη ηοΜϊ εΛ ΓιΙυΐη,

βίϊβπι <1ε εΐεείϊοηε ίΓαοί3η<3απι εΛ.

ει·§ο εΛ εΙεοίΐο? Αη, ςυοθ Γροπίβ βί, ςυοηίβιη

€[αϊ<3(}υϊ(1 εχ εΐεοΐϊοηε ίιί, είΐβπι Γροηίε βΐ? 5ε<ϊ ηοη οοηΐΓ»,

νβΓάπι εΛ, αηο<1 βεΓεί, β ϊάβνα εΠεί Γροηίε ίβοίαιη εΙ εΐε-

οϋο: η αηε νείΌ ΙαΙΐιΐδ ρβίβΓε άερΓεΙιεηάΐηιιΐδ, ςυοά Γροπίβ

Άϊ. Οπιηΐδ εηΐπι εΐεοΐΐο ΓροηΙε ΓυΓοΐρΐΚίΓ, ηοπ είΐβπι,

ηαϊ<3(}αϊ(1 Γροηίβ ΓϋΓοίρϊίαΓ, εΐεοίίο βΛ. Νβπι ραεπ εί 1)β-

βΪ3β ΓροηΙε ααΐ<3επι Γβεΐιιηί, ηοη ίβπιεη ε1ΐ§εηίεδ. ΕΙ αυββ-

οϋΠΓ[ΐιβ ρεΓ ΪΓ3Π1 , ηοη άεϋ&εΓβΙε ίβοίπιιΐδ, Γροηίε ίϋεΐπιυδ,

εχ εΐεοΐΐοηε ηοη ΐΐεηι. Αηιΐοιίδ είΐβπι ςπΐβρΐαπι ηοίπδ τε-

ρβηϋε αάνεηΐί, Γροηίε ςηΐάβιη , ςυοηΐβπι ξβαάεπιηδ, ηοη ίϊ-

ιηβη, ιαί ηιιί εΐε^επαιαδ. Εΐ φαΐ ρρβείεΓ εχΓρεείβίϊοηεηι

ίηεί'βηχιιηι ΐηνεπεπί, ίροηίε Ιιιογοπι, ηεο ορίηβΐιιηι η3οΙΠ9

β,Α, ηοη ί3ηιεη εχ εΐεοίϊοηε. Ιίαηαε εχ οηιηιοιίδ ΐΑΐδ οοη-

εΙικΗίιΐΓ, ηοη ϊάεπι ναΐετε Γροηίε ΓαεΙαπι εΙ εΐεοίΐοηεπι. Αη

ί^ϊΙταΓ βρρείΐίιΐδ εΛ ε1εοΗο? Αϊ ηε ηοο ςυΐάεπι νεπιπι εΛ.

ϋΐνΐίΙϊΙυΓ εηΐπι βρρείΐίαδ ϊη ίπβ, ουρΐάίίβίεηι, ΪΓβπι, ε£ νο-

Ιϋρίβϋεπι. ΕΙεοΙϊοηεηι βαΐεπι ηεςυε ϊγβγπ, ηεηαε οαρΐάϊ-

ίβίεπι είΤε, εχ εο εΐβπαπι εΛ, παοά" Ιιοπιΐηεδ οαπι ΒεΛϋδ

ηϊηϊΐ ηβΐιεηί οοπιιηυηε ΐη εΐεείΐοηε, Γε<1 ϊη Ίτλ βϊ ουρίίΐΐίβίε.

3ΐ εηϊηι ΐίΐΐδ (3αοΙ)ΐΐ5 εοηνεηίιηυδ ουηι βεΛπδ, εΐεείϊοηβ ά'ι{.

ίεππιπδ, βΐϊικί είϊε εΐεοίΐοηεπι, ύ'ιηά ΪΓβπι εί εϋρϊ(1ϊΐ3ΐεπι,

ρεΓΓρϊουαιη εΛ. ΟΛεηιϋΙ: ΐάειτι ϊηοοηΐϊηεηδ , (μη άεάϋ Γβ

ειιρΐίΐίΐβΐΐ , βΐ εχ εα 3£Ϊί:, ηοη εΐίαιη εχ είβεΐΐοηε. Νβιη ϊη

ίΐΐο εΐεοΐΐο οαρϊίϋΐ.ιΐί αάνεΓΓαΙαΓ. (^υοαΈ ϊίεηι είΓεηί, ηοη

ηΐϊηαε βΙΙεΓα οηπι αΙΙεΓ» ρϋ2η3Γβί· Ε(: οοηίϊηεηβ εΐίβηι, ςαί

3§ίΙ εχ εΐεοΐϊοηε, εχ εαρίίϋΐβίε ηοη 3^^· Ι3Π1 νεΓΟ, ηοη

εΙΤε νο1αηί3ΐεπι, Ιιΐηε ϊηΙεΙΙϊ^ίϋαΓ. Νοη ίη οπιηϊοϋδ, ϊη

€ Α Ρ. XXXIII.
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παΐΐ)ΐΐ8 βΠβεΓβ, επβπι νείΐε, αρίε (ΙϊεϊΙυΓ. ϋϊεϊπιυδ βηΐη,

νείΐβ ηοβ ίοηαηι ν&ΙβΙιιάΊηβιη ; εΙϊςεΓε βαίεπι ύοηαιη νβίείαι-

άϊηεηι ηειηο «Ηεβί. νείΐε ϊίβιη οραΐεηίαπι εΠε <1ϊεί(:υΓ, εΐϊ-

ςεΓβ νεΓΟ οριιίεηίυιη είίε, ηοη (ΙϊεϊΙυΓ. ΡΓβείεΓε» νείΐβ

επβπι ϊη ΪΪ5, ςίΜβ £βπ ηοη ροΠ'αηϊ, ροηϊΙιΐΓ: εϋ^εΓβ ΐη Ηϊβ

Γοίαπι, <]ΐΐ3ε ϊη ηοίΐι·» ΓαηΙ ροίεββίβ. 1ΐ3 εηϊπι ΙοοαίππίΓ: νο-

1ο ίιηηιοΓίβΙϊβ είΓε ; ζί ηειηο ηοε ηιο(1ο : εΐϊςο ϊπιιηοΓίΒΐϊδ εΓΓε.

νοίαηΐβδ εηΐιη βηϊδ ίρβαβ εβ; εΐεεπο εοπίΓη, ααβε &ά βηειη

ρεΓίίηεηί: Γεεαηίΐαηι εβηθεπι ηϊπππιπι 3η3ΐθ£Ϊ3Πΐ, αα3ΐη ηβοεϋ

Ιά, ςαοά" ΓαΙ> νοίαηίίίειη ε3<Ηΐ, &ά Ίά, ςαοά ΓαΙ> εοηΓυΙίαίϊο-

ηβπι. Νβηι Γα1> νοίηηίβίειη εβάΪΓ. βηϊβ : ΓαΒ εοηΓαΙΙβίϊοηειη,

ςιΐ3β 3(1 βηειη ΓεΓεΓαηΙοτ. ΡΓβεΙβΓεβ εβ Γοΐα εΙϊίζΪΓηοδ, ςαββ

ρεΓ ηοδ ραΐβιτιαδ ροΠ'β βεπ. νοίαιηαδ βαΐεπ» εϊϊβηι εβ, ςυββ

ρεΓ ηοβ βεπ ηοη ροβαηΐ, υ£ άαεειη ηαεπιρϊβηι νϊεΐοπ'3 ρο-

τ,ίπ. Νοη είΤε εΓ^ο ϊγβπι, ηεςαε εαρϊιϋΙβϊεΓη, ηεοιιβ νο·

ΙαηίΒίεπι, εΐεείϊοηειη, βϋαηάε ρτοΙ>3ΐϋπι εβ. Νοη εβε βα-

ίεηι ορϊηϊοηεπ», εαπι ηΐδ εϊβάεπι ΓβίϊοηϊΒαδ, ίαπι εΐϊβπι βΐϋδ

ι]εΓηοηΛτ3ΐιΐΓ. Νβπι ορϊηϊο ηοη Γοίαπι εβ τεπιπι, αΠ3θ ϊη

ηοίϊδ ΓαηΙ Γιίαε, ίεά εΐΪΆτη 3εϋεΓΠ3Γαπι. ΡΓβεΙεΓββ. ορϊηϊο·

ηεηι νεπιιη (Ηεϊπιαδ εΙ ίβΙΓβπι; εΐεείϊοηεπι νεΓ3Πΐ εΙ (Μάνα

ηοη άϊεϊπιιΐδ. Εΐ ορϊηϊο ουϊάεπϊ ΓεΓαπι εβ υηϊνεΓΓβΓαιιι,

βίεεπο βηςιιΐβπιπ). Νβηι ϊη ϋβ, ςααε ΓαΙ> ϋοποηεσι εβάαητ.,

εΐεείϊο ββ; ςβιίαηΐ βυΐεπι ΓαΌ βεηοηειη Γεβ βηςαίβε. Νε-

ςυε ϊΐεπι εοηΓαΙΙβπο εβ εΐεείΐο, βνε εοηίϊΐϊαπι. Νίπ» εοη-

Γα1ί3ίϊο «1ε Γε1>υδ εαϊ^ηβ Β^εηθΐδ, ααβεβϊο εβ: βΠ§ϊ νβΓο

(Ηοϊίικ, {\αοά ρεΓ εοηΓαΙίβποηειη 3ηίεροΓι£αηι εβ. (^ιιβΓε

ρΐαηυηι β[, εοηΓαΙίΒΓΪοηείΓΐ εΠ'ε ϊη Ιιϊβ, ςυ^ε βθηαε αεςαϊ-

ΓϋηίϋΓ; βίεείϊοηεπι ϊη ϋβ, ααβε ίβπι ΓαηΙ 3ηΓεροΠΐ3. ζ)υϊ<1

εΓ^ο ηοη βί εΐεείίο, βηίε <ϋε(απι εβ; ηαηε ΐ)ϋϊ<1 βι ιΐϊεβ-

Γηαδ. Εβ ϊ^ϊίυΓ ππχΐυιη ςαϊά εχ εοηβϋο εί ]ΐι<3ίεϊο εΐ »ρρε-

ίίΐα, εϊ ηεηαε αρρείΐτυβ ρεΓ Γε, (ηηφίΐ μιάιο'ηιηι , ) ηε^οε

εοηβΐϊαπι ίβηΓπηι, (βά ηυϊιΙίΙαΓη εχ ηΐδ εοαιροΓιιαπι. υ*

εηϊπ> <1ϊεΐηιιΐ8, βηϊηΐΗΊ εχ εοΓροΓε εί ηπΊγπλ εοηβπΓβ, ηεςαε

ίβπιεη 3ηϊηι:ι1 εοτρυβ είΤυ, ηβςαε βηϊηιβιη Γοίαπι, Γε<1 ηυοά

βχ αϋΓοηυε; βε εΐϊβιη βίεείϊοηεηι. Ε(Το ετ^ο εοηβΐϊυιη

ςυο(3<ΐ3Γη ει εοηΓιιΙΐβΙϊοηεηι εαιη βρρΓοΙ)3ϋϊοηε , εΐβ ηοη βί

ϊρΓΰπι εοηβΐϊιαιη, νΪ8 ηοηιϊηϊδ βςηϊΓιεβΙ. Νίΐη εϋβϊίαΓ ϊ<3,

φιοά
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ςποά ρΓαβ αΐϊο 1ε§ίϋυΓ. Νεηιο βυϊεπι βηίεροηϊί οιΓιά, ηί&

ρπαβ εοηίαΐίβπΐ; ηεςυείε^ϊΐ:, ηίΩ ίιι«1ΐθ3Πϋ. (^αοηϊβπι βα·

ίεπι ηοη οηιηϊβ, ςαββ ρΓοΙιαΙ» Γαη Ι, εχΓεηυί βιιάεπιυδ, ία»

βίεείίο ·Λ, εί εΐϊβί άΐοΐίατ , ςαο<1 οοηίίΐϊο βηΙεροΓιΙυπι είΐ,

οαιη <1ε1ί1)βΓ3ίϊο βρρείίΐιιηι βΙΓαπιΓεπΙ:. Νεοείϊβπο ετ^ο

εΐεοίϊο ίη ϋβ νεί'ΓβίιΐΓ, ίη ςηϊβυβ εί οοηίϊϋαπι. Ιΐβςυβ εχ

ϊπβ είίΐοΐΕϋΓ, εΐεοΐίοπεπι βΠ'β 3ρρεΐϊ(απΐ ειιιη εοηίηΙΐιιΓίοηο

ίαηείιιπι ββηιιη Γβηιηι, ςαβε ίη ηοίΪΓ» ΓαηΕ ροίεΓΐ3ΐβ; νεί

οοηίϊιΙίΗίϊοηειτι ευπι βρρεπία ςοη]υηςί8πι ε3Πΐπι Γεπιττι, ςαββ

ίη ηοοίβ Γαηί βίβε. Νβπι Ίά, ςυοθ βηίεροβίυηι εβ ρεΓ σοη

Γαΐΐαίϊοηβιτι, οιηι εΙεοΗοπε οοηοιιρίΓοϊπιιΐδ. δεά ηυί» εΐεείϊο-

ηειη (ϋχϊπΐϋδ ίη ϋΐϊδ νει-Γβπ , ϊη ςαί&ιΐδ εί οοηίΐΠηηι, «1εοΐ3·

Γβπιυβ, ίη ηυϊβϋδ νει-ίεΙαΓ εοηίΐΐϊαηι, εί άβ ψχ'ώιΐΒ τεβιΐδ οοη-

Γαΐϋεηαυδ.
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ουΐΒυ8 ΚΕΒυδ οοΝδυι,ΤΕΜυδ.

Λΐ^.ηϋεφΐ3Πΐ , <3β φΐϊΒϋδ Γε&αβ εοηΓαΙΙεπιιιβ, εχροηβπιιΐδ,

Γβεΐίιαδ εβ εχρ1Ϊ03Γε, ςιιο οοηίϊΐϊαπι 3 ηυβεβϊοηε (ΙϊΙΓεΓβί;

ηοη βηίιη ίθβηι Γαηί εοηϋΐίαιη εΕ φίβεβίο, εϋΓι, ηαϊ οοηίϋΐ-

*3ϊ, ηαβεΓεηδ βΐϊηαϊίΐ οοηίαΐίαΐ:, Γεά πιιιίΕαπι ίηίβΓ Γε ά\Εβ·

τιχηϊ. (^υβεππιυδ εηίπι, βη ιώ3]ογ Γοΐ Ιειτβ β£: Νεηιο βαίεπι

«Ηεΐί, οοηΓα1ΐ3Γε Γε, βη βϋ πι3]ογ Γοΐ ίείΤ3. Εβ εηίπι ςυβε-

Λίο, βεηϋδ οοηΓαΙίβΙΐοηϊδ : είεηΐπι ΙβΙϊαδ ρβίεΐ : οπιηίδ

βηίπι οοηΓυ1(3ΐϊο, φίβεβϊο ςϋ3.ε(ΐ3Πΐ ββ; ηοη οΓηηϊδ 3ΐιίεπι

ςαβεβΐο, εοηί'υίΓαΕίο. Αίςυε Ιιοε ςυίιίειτι άβΓηοηΛπιΓυιτ) εβ.

ϋοηίϊ(1εΓ3ΐ:ίοηίδ νείΌ ηοπιεη , αΐί^ϋβηϋο άβ οοηΓυίΕβΕϊοηβ <3ί-

ϋίπιιΐδ, ϋΐ οοηΓκΙεΓο (5ίΓο'ρ1ίη3δ ; ποη οοηΛαΐΕο άϊ&ϊρ1ίη38.

ΤϋΓοαπιιΐΓ βιιίεηι Γπερε, άυπι ί)3εο ηοππη3 ίηιΐϋΐίηοίβ 3θοίρί·

ηΐϋδ, ϊιίειπ^ϋε εΓΓε, ^ηοά" ηοη εβ ϊάεπι, ΒΓΕαίΓαππίΓ. Ηο-

πιπί ΐίαςυβ <3ϊίΓεΓεηΙΪ3 οαιη Πΐ ρεΓΓρϊουβ, ΓεΛβΕ, ηί <3>03Πΐϋδ,

«1ε ψαίβυδ Γεβυδ οοηΓιιΙίεπιυδ. ΟοηΓϋΙϋβπιϋδ <3β ϋδ, ςυβε ίη

ηοσίδ ΓηηΙ ροΓιί3 εί ρετ ηοδ βετί ροΠ'αηΙ εϋ εχΐΐϋπι ηβΐιεηί

ίηοεΓίαπι, ίά είί, ψια*; Γίς βΐ βϋίεΓ ενεηΪΓβ ροίΓαηί. ϋίςίιιηι

σ) 5 εΛ
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βΛ <3β ίίβ, φΐ»β ίη ηοΐϋδ Γαη£ ροΠίβ, ςυοά άβ ΐΐβ Γοΐϊβ εοτν-

ΓαίΓεπιιΐδ, ςιιαβ ΓαΙ> βοΐϊοπεπι εαάαηΓ. Ηβεο εηίηι ΐπ ηοσίδ

&{» Γιιητ. Νοη εηϊπι <1β εβ ρηϊΙοΓορηϊα (3εΓώβΓ3Γηυδ, ίη οπ»

οοηβ(1εΓ2ΐίο ιηοάο εβ αοηΙβιτφΙβΓΪοςϋβ Π3ΓϋΓ3β. Νβπι ηε·

ψιβ άβ ϋεο, ηεςιιβ άβ ϋδ, ηϋβείίϋηΐ ηεοβίΪ3Πο, <1θ1ϊοεΓ3ίϊο

ΓαΓοίρίΙαΓ, ΐ<1 βίτ, <1β ϋδ, ηαηε ΓεπιρεΓ εοάεπι ηιοάο βυηΓ,

ιιΐ 3ηίΓ3ο(:α αηηυο : ηεςυε άβ ϋδ, ςαβε ηυϊάβΓη ηοη ΓεπιρεΓ

ΓϋηΙ, ΓθιΙ ΓεηιρεΓ εοάεπι πιοάο βυηί, υΐ οΜ(:α ΟΓΓ,υηαβ Γο-

Ιίδ: ηεφίε άβ ϋδ, ψιαβ ηαίατα ^αΐάειπ βυηί, ηοη ίβπιεη

ΓεπιρεΓ βοάβηι πιο<3ο, Γβ<1 ηΙ ρίαππιυηι, πγ. άβ οβηΪΓίβ Γεχί-

βεηβπϊ, βία*, ιιΐ Ϊ5, ςαΐ νίβϊηΐί Π(: βηηοδ ηβειίδ, ρΓΪηΐίΓη

1>3ΓΓ)3ηι εππίΓβΓ; ηεηυε ΪΓεπι <3β ϋδ, ψι&β ηβΐιΐΓβ ςπϊίίεπι,

Γεά 31Ϊ38 βΗτεΓ ϊηάββηΪΓβ βαηΓ., υΓ. (5ε ϊηΐΓ)ΓΪΐ5Π5, όβ Γςϋβίοπ-

Βϋδ, άβ £Γ3η«ϋηβ; ηεηυβ ροΠτεπιο <3β ηίβ, (^ιΐϊε ΓΟΓίσ/ίο

ίΐεπ (ϋεαηϋυΓ, ςυαβ ίη ϋδ ΓαηΓ, ςϋ3β γβγο οοηϊλη^ιιηί.

(^υβηιοΙίΓεπι άϊείυπι εβ, «3ε ϋδ ηοδ οοηΓιιΙίΒΓβ, φιαβ ϊη πο-

Γ)ΐδ ϋΐ3 Γιαηί. Νβιη ηοη άβ οιτιηϊΐηΐδ ηοηιιηί^ϋδ, ηεηιαε άβ

ςιιβϋββΓ. τε οοπΓαΐΓβΗο ίηκΪΓϋϊΙιΐΓ, ίε<1 άβ ϋδ ίβηίαπι, ςαββ

ϊη ηοίΪΓ3 ΓυηΙ ροΙεκ3Γβ (αο ρίτ ηοε βιιηί). Νοη βηίιη <1εΙί·

1>βΓ3πιυδ, ςαοπ>ο(3ο ηοίΐεδ, 311Γ, ΓβπιοΓββ 3 ηοίηβ §βηίεδ,

ΓεοΙε ΓβπφυβΙϊπαΓη βάπιϊηίΛτεηί:; είΠ ηοο «ριιά ϋΐοβ ίη οοη·

ΓαΙϋΐΓ,ϊοηεΓη νεηΐβΓ. Αί ηεςυβ άβ οπιηϋ)ϋδ, ηαββ ρβΓ ηοί

ςβπιηίϋΓ ε£ ίη ηοβίβ Πΐ3 ΓαηΙ, οοηΓοΐΓ3πηΐδ ; Γεά 3ά]ϊεί οροΓ·

ίβΐ: ϋβ, ηυοπιπι εχϊΐυδ ίηοβΓΓίΐδ ε&. Νβπι β τβ$ ρίβηβ ύ(,

άβ β3ηυβ οοηΐΐεί, ηοη εοηΓυΐΓβπιιΐδ. Νβιρβ εηίηι άβ ορε-

ΠΓιυδ βϋΐ 3θίϊοηίοιΐ5, ηυββ Γοϊβη(:Ϊ3 αηϊ ζτΐβ ϊηβϊίυΓ» Γαηί,

^βΠΒρΓαίίο είΐ. ΗδΓϋΓη εηϊπι Γαϊϊοηεδ ίεΓπιϊη3(:3β ΓαηΙ:, εχ·

οερίίδ ρΒυοΐδ 3Γΐί1)ϋ3, ςη3β εοη]εεΓαΓ3 οοηιϊηεηΓαΓ, ϋί πιβ-

άεηάί, οοΓροτΐδ βχβτοβηά'ι, εί ^αΙιεΓηΗηίΐ. Νοη εηίηι άβ ίΐ-

Ιίδ Γ3ΠΓΠΠ1 οοηΓαΐΓ3πΐϋδ, Γε<1 (ίβ ϋδ, ίιαββ οαπι ίη ηοί>Ϊ8 ίίηί

βΐ ρεΓ ηοδ ^6Γ3ηΓαΓ, ίαπι ίποβΓίαπι Π3ΐ>εηί βνεΠίϋπι, βί: £ο

βΐ βΙϊίβΓ β^ϊ ροΙΤαηΓ. ΟΐΙεηΓαπι ροΓΓΟ βίτ, ηεηηβ άβ £ηβ,

Γβά άβ Ιιϊδ, ςα3β 3(1 ίΐηεπι ΓβίβΓαηΙαΓ, εοηΓαΙϊβΐΐοηβπι βΟΓβ.

ΟοηΓαΙΙτβπιιΐδ εηϊπι, ηοη πγ άίίεδ βπιαδ, ίβά ηαοηαοίίο εί

ςα« νΪ3 3<1 ορεδ Γιηιιαδ ρεΓνεηΓαΓΪ. ΑΓηιιβ αϊ ΓαπιπιβΊίπι <3ί·

03ΓΠ, άβ ηϊδ ίβηΓαιη οοηΓαΐΓβπιαδ, ^αββ ίη υΐΓ3ΐηςαβ ρβΓίβπι

3β^ιιε εοηίΐηβαηΓ. Ώβ φϋ&υδ εΐίαπι Ιιοο Ιοεο ΐΓ30Γαη(1αΓη

βίτ,
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εΛ, ηε ηπϊά ηοίϊχα αά ρεΓΓρίουΪΓαίεπι άείίάβτβϊ οταϊ'ιο. ¥ζ-

οιιΐίβίεβ «ΙίοιιηίιΐΓ, ρεΓ ςα38 βΐίςιιϊθ ΐαοετβ ροΠ'αιηιΐδ. Νβπι

ηιηάςηίά £ααΐπιυ3, ε]ϋ5 ίβοαίΐπίειη πΒΒεπιιΐδ. (^αοπιπι 2α-

ίειη ίβοιιΐίδϋεπι ηοη Ηϋ1)εΓηυ5, εοηιπι ηεηαε βοίϊοηεδ. <^ιΐ3·

τε βοΙϊο ευπι {ΆοηΙΐΆίε, £3οαΐΓ3δ οιιπι Γυβίτβηίίβ εοηηεοΙίίιΐΓ.

Ν»πι εί 30ΐίο 3 ίηοϋΙϊβΙε, εί ίβοαίΐβδ & Γιιΐϊίΐαηΐΐ» ε£ ίη Γα1>-

ίΐ3ηΙΪ3 ε ή. Τπα ει·£θ η3βε Γαηί, υϋ (Ιίχίηιιιβ, ΐηίεΓ Γε ηεχ»:

ςαοά ΛιοιιΐΓβΓειη Ιιβ&εί, ίβεηΐίβδ, εί ηηοά ίΐβπ ροίε(1. (^υοά"

ίαεοΐίβίεπι Ιΐ3,1>β<: , ΓϋβίΙβηιϊβ' : ίαεαΚβδ, 3 ηυβ, υί ροΓΓιπίϋδ,

ηββεπιιΐδ; φιοά ήκτί ροίεΑ, ί<1, ςυοά εχ £3οα1ΐ3ίε ηα(:αΓ3

οοιτιραΓ3ϋαηι είΐ, υί ε£ί1οΪ3ίαΓ. ΕοΓυπι βιαίδπι, ηααβ ΗεΓΐ

ροΠ'υηΙ, βΐΐβ £αηί ηεοε<Γ3Π3, 31)3 εοηϋη^εηίίβ. ΝεεεΠΒπα

ςαϊάβπι, ςυβε ρΓοΙιϊΒεπ ηοη ροίϊυηί; αυί ςαοΓπηι οοηίΓβΓΪ-

υηι ίΐβΓΪ ηεςαίί: οοηϋΐη$ζβη9 νβτο, ςιαοά ριοηίΙ>βη ροίεΑ,

νεί οιΐ}ΐΐ8 οοηΐΓ3ΓΪαπι ήεπ ροίείΐ: ιιϊ ηεοεΠ*3Πϋηι εβ:, ηοπιί-

ηεπι νίνυπι ΓρίπίΓε, εα]ιΐδ βΕϊαπι ορροΐιίαπι ήετί ηεομπί, νί

νυπι ηοη ΓρΪΓβΓε : οοηίίη^βηδ, ηοάΊε ίπιΙίΓοπι εΙΤε, εϋ]ϋ3

οοηΐΓβππΓη ςυοηυε βεπ ροίεΛ, ηοάϊε ηοη ε(Τε πτι&ΓεΓη. ΚυΓ-

Γυβ οοηίίπ^εηΙίιίΓη βϋα υί ρΐυπιπιαιη (ϋοιιηίιΐΓ, βϋα γβγο,

31Ϊ3 βεηαε ίη υίΓΒΠίςυε ρβΓΓβηι εοηίίη^εΓβ. ϋϊ ρΐυππιυπι

ςαϊάεπι, υί £εχ3£επ3πυπι οβηεΓεεΓε: Γ3ΓϋΓη, υί βΠςυεπι

£εχ3§εη3ΠΐΐΓη ηοη οβηεΓοεΓε : βεηυε ίη ιι(Χ3ϊτΐ(}ΐιβ ρ3Γίβπι , υϋ»

3ΠΐΙ)αΐ3Γε, εί ηοη απώΰΐβίε ; εί, υί ηηο ηοπιίηε (ϋοβπι, βςε-

τε βΐίηαίά εί ηοη 3§εΓβ. Οβ ηίδ ϊ^ΐίτατ £ο1ίδ, ηυβε ίη υίηπι-

ΐ}αε ρ3Γΐεηι βεηυε οοηίίηίζυηί, σεϋΐ5εΓ3Π3ΐΐ3. ϋίοίΙυΓ βυ-

ίεπι ίη υίΓ8πκ}υβ ρ3Γίεηι βεςαε οοηίίη^εΓε, ηυθ(! εί ίρΓυπι

ροίϊυπηίδ, εί ε]υβ εοηίΓβπυιτι. δί εηίπι υίτυπιςυβ ηοη ροΓ-

ίεπιυδ, οαιη ίρΐ'υιη, ίυηι ε]υ5 οοηίτβπ'υΓη, ηοη Γβηβ οοηΓυΙ-

ί3Γεηιυ8. Νε^υβ εηίηι <3β ηίδ, ςαββ οεΓ(:3 ί'αηί, ηεςαε <1β

ηίδ, ςιΐ36 ΒεΓΪ ηεςαεαηί, ςαϊβ άεΙίβεΓβϋ: ςαο«3Γϊ 3ΐΙεΓαπ»

πιοάο οοηίΓαΓΪΟΓίιπ) ροΠ'επιιΐ8, εηαί(3επι Ιιοο είΤεί εεΓίαηι, βΐ

πιϊηϊηαε βηιΙιίςιιαΓη, ε]α5(ΐαε οοηίΓαποπι ίϊεπ ηοη ροΠεΙ.

ΟΑΡ.
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Ο Α Ρ. XXXV.

Ο Ε Ρ Α Τ Ο.

ιπ βίΙΐΌΓυπι οίΓοίίΐηνβείϊοηϊ οααΠιιτι οπιηϊυπι, ςαββ ίΐαηί,

3Γ1ϊ^η3ΠΓ, ηοη Γοίαπι εοιτιπιιιηιΐιιΐδ ηοΐϊοηϊβϋδ βάνεΓΓβηΙϋΓ,

Γβ(1 εΐίίηι οηιηβαι ΓεϊραΒϋεηε 3(1πιίηϊΠ:Γ3(:Ίοηθπι ϊηυίίίειη Γβ<1-

«Ιϋηί. Α1)ΓαΓ^3β βηϊπι Ιείζβϊ , ΓαρεΓνβεβηεβ ]υι3ϊεΪ3 , ςα3β 3ί>

ϊίβ ροεη3ΓΠ βχϊ^βηΐ, ϊη φΐϊΐΐΰδ ΛυΠ» ευΐρ» Πί. νϊΙυρεΓΒΓβ

ςαοί^αβ εί ΐΒΐιάβΓβ ηυΐΐα γλΙϊο βΑ. ΝπΙΙϋδ εΐϊβπι ιιΓυδ εΛ ρΓβ-

ςαιη, Π οπιηϊβ ίβίο 3<1πιϊηϊίΪΓ3ηΙϋΓ. Αο ρΓαείετςυβαι ςαοά

ίηβπιπιεηΐυπι ίβηΐυπι εοείεΐΐίδ εΪΓουηινεοΙϊοηϊδ ποπιο Γερεπ-

ίοτ, εΙΪ3Πΐ εχίεπτηηβΙιΐΓ ευ™ ΓεΙϊ$ζϊοπβ ρι·ον'κϊεη(ϊ»; Πςιπ-

<3εηι ε ςοείοηητι ιηοίίβιΐϊ ηοη Γοΐαίη ρβιΐεβ οοτροήδ, Γθά

βύ&να 3ηϊηιϊ εο^'ιίβΐϊοηεδ , βά ββεηάυπι ίπιρεΙΙαηΐιΐΓ. ΌβηΛ-

ςιιβ , πυί ίίΪ3 (ΙίΠβΓυηΙ, αηά εαιη Ι'ώβτζ νο1υηί3ΐ:ε εοηί\η£εη-

Ιίδ η3(ηΓ3ΐιι ΙοΙΙυηΙ; ει βε ηΐΐιϊΐ βΐϊαά 3£πη{, ςαβπι ςυοά

ιιηίνεΓΓ» Ιβ&είαεϋΒηΙ. Ιηί^αα είϊβιπ ϊρΓα βΛγβ, ηαοά βϋοδ

πιοβεΐιοδ, 3ΐϊθ5 Ηοπιϊοϊι]35 είβοϊυηΐ; εϋ ρΓ»β Ιιΐβ , 3Γο1ιϊΙβ-

εΐυδ εοΓϋηι ϋευδ, ίϊ ε]ιΐδπιο<ϋ £εείί, ςαβε Π13Ι3 ηο!>Ϊ5 ηεεβΓ-

Γβπο ϊπιροΓίαΓβηΙ ; υ£ ΙιοπαΓη ίηίυΐβίβδ ηοη ιηο(3ο ϊη Γέρα-

Μϊεβ νεΓΓεΙαχ, Γβά εΐΐβκι ^ΓβνίΓίϊπιοΓυιη πιαίοπιπι ε3υ Πιπί,

ϋειιηι εΓβεϊβΙ; (|υ3ηςιΐ3ηι βεπ ηιιΐΐο ιηοιίο ροίΓε, ςαοά <1ε·

ίεηάαηί, γβΗο εοηνϊηείΐ. νεπιπι ϊΑβ ηε αιιτεβ ςιιϊάεαι πο·

Λγ38 £ειτε ^βΐιεηί, ο,αββ ρβι-Γρϊευβ αοΓατεΙα. Γιιηί , βΐ <1ε; ϋεί

π»3]ε(ΐ3(ε ίεΐΓ3ΐινιη£, (^ιι'ι βυίεπι ηίΓυηηςυε ίβηεηΐ, βΐ ϊη

ηοΟτα ροϊεΛβΙβ εβ'ε αϋ^υ ϊ<3 , εΙ £3(:ο οιηηιβ ενεηϊτβ: (οπιπί-

βυ.5 εηϊιη, ηυβε ΒαηΙ, <1«ίαπι ε(Τε Λΐί^υίά ίαΐαΐβ, υ!: 3ςα3ε,

τβίή%ετζτβ; ειιΐηϋβ ίϊΪΓρί , Ιβίεηι ίΓαεϋαηι εάεΓε ; Ιβρϊάϊ, <1β-

ΟΓΓαπι £εΓΓΪ; ί§ηί, ΓαΓΓυηι : ϊίοηι βηΐΐίΐβΓι, βΟΓεηίΪΓΪ εΐ βρρβ-

ίβΓε: εί, εππι Ιιυϊε ηρρείϊΐυί ηϊΗϊΙ ΓβΓυηι εχίεπίΒπιηι, ηβςαβ

ίβίαπι οΙίίΗΐεΓΪΙ:, Ιυιη 3ΐηΙ)ϋΐ3ΐϊοηεΓη ϊη ηο1>Ϊ8 ρεΓίεεϋβηι εΐϊβ

εί ρΓΟΓΓιΐδ <3ε3πιΙ)ϋΐ3ϋαΓ0δ : ) ςαϊ Ιιβεε ίϋευηί; Γυηί βαίβιη β

δίοϊείδ ΟπΓ^'βρραδ εί ΡΗϋορβΙεΓ, βΐϋςαε πιαίΐϊ εί ηοΙ>ϊ1εδ;

ηϊΐιϊί αϋαά εχρίϊεβηΐ, ηϋάηι οηιηΐβ (ϋο βεπ. 5ϊ εηϊπ» εί

Βρρβίίϊιΐδ βρηΐ ηοΐιίδ άβίοδ είΓε ί3ΐο, εοδ^αε 8ΐίςα3η(ϋο ΓβΙο

ϊηιρείΐϊπ, Βϋ^υβη^ο ηοη ίιηρθίϋπ; ρΐϊηυπι εΛ, οπιπίβ ίϊεπ
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Ϊάϊο , βίτίβιη βα, ααβε ίη ηοΜδ ΐύ·ά νίάεηΐιΐΓ: ΓηιΤιΐδ ϋδάβιη

ταΐίοηίοιίδ βάνει-Γαβ εοβ υίειπαι·, εί ηα)ϋ8 ορίηίοηίδ ϊηΓυ1ϋ£3-

*θ«ι <]επ>οηίίΓ3ΐ>ίπ)υ8. δί εηϊηι ϋβά'ειτι 03ϋβδ ροίϊίίδ, υΐ 3]υηΙ

ΐρίϊ , οΓηηίηο ηεοεΠε βΛ, εβάεπι ίΐβΓΪ , ηεο ίϊβΓΪ ροίεβ, υΐ

3ΐϊςα3Πί3ο ίϊο, 2ΐί£;υ3η<3ο βϋίεΓ βνεηϊβί, ηυοά ίΐΐαβ εχ βεΙεΓ-

ηο ϋεηιροΓε ρΓβεβχβε ββίυίβεςηβ ίϊη{; ηεοεΠβ εβ, εΕ 3πί·

ΪΤ131Ϊ8 ίφρβίϊίιιπι οπιηί πιοάο, εί εχ οπιηΓρδΓίβ, ϋδιίεπι 03Η·

1Ϊ5 ροβιίδ, ίΐί βεπ. (^ιιοάβ νεΓΟ ε(Ϊ3ΐη βρρείίΐϋδ ηεοεβ»-

γϊο οοηΓβςαίϋαΓ, αΒΐ ΓεϋηςαΐίοΓ, ψιοΑ ίη ποΙΙγη ροίείΐβίβ

©Λ? Οεί)εΙ εηίπι εΐϊε ΙίβεΓΗΐΒ, ςαοά ΐη ηοίΐΓβ ροίεΛβΙβ εβ:.

ΕΊΓεί βυίεπι Ιϊ&επιπι, Π ϋδά'επι ροϋϋίδ 03ΐιίΐδ, ίη ηοβϊδ εΠεί

3ΐΐηα3η<1ο ΗρρείεΓβ, ζ\\ψι&ηάο Γείυ^εΓβ: 31 ίϊ ηβοείΤ3Πθ βρ·

ρβΐίΐυβ ΓεςαίίαΓ, οεΓϋβ κίΐΆτα ίαίο ίϊαηί, ηααε βρρείϊΐυπι Γβ-

ψιαπίαι*, βΐΠ 3 ηοΜδ βυηί, εί ηβίϋΓβ ηοΟτβ, εί βρρεΕίΙυ,

ϊαάίοϊο. δί βηϊπι βεπ ροίΐεΐ, ιι£ βρρεπϋαβ ηοη ΓεηυεΓβ-

ίαΐ", ίαΐία είΓεΙ ηβεο εηαηοίαίίο: είδΐΐεπι 03ΐιβδ ροβίίβ, ε3<1βπχ

£εψιΐ , ηεοεΟε εΐΐε. 1η 1>εβϋδ εί ϊ η 3η ϊ πη ϊ « ϊάεπι ΓερεπεΙιΐΓ.

δί βηϊπι βρρείίΐυπι ίη ηοίίτ3 ροϊείίαίβ ροηαηί, ςαοηΪ3Πΐ η3-

ϊαΓ3 βυπι ηβ&ειηιΐδ, φΐί<1 ρΓοηί!)εί άϊοεΓε, εΐϊβπι ίη ίβηϊδ ρο-

ίβΛαϋβ βίαηα εΙΤβ, ΠΓβΓε: ηιιοηϊαπι η&ίατζ απί ί§ηϊε? ζ)υο4

βίίαπι βΐϊοιώί οΛεηάεΓβ νίίΙεΙιΐΓ ΡηίΙορβίεΓ, ίη ΙϊΙιγο, ςαεπι

ϋβ (αίο οοηίοπρβί:. Νοη επ*ο, ςαοά ρεΓ ηοδ ί«1:ο είίΙοϊϋΟΓ,

ΐη ηο(ΪΓ3 ροίεΛαΙε εβ. Νηιϊι εβΰεπι ΓΒίϊοηε, εί ίη Ιγτζβ εί

ϊη Ιϊοίβπιπι εί οβεΙεΓοπιπι ίηβπιπιεηίοπιηι , οπιηϊυίτιςιιβ Γ3-

ΐίοηίδ εί βηϊπιββ εχρεΓίίϋηι, ροίεββϋε βϋφΐΜ επε ροβΕυσι,

οαπι βΐϊηυί ϊϊβ 3(1 βϋ^αίά είβαεηάυιη ιιΐυηΐυι·; ηιαοά ρΓοίεοΕο

ΆύίΉνάαπι εβ.

0 Α Ρ. XXXVI.

ΌΕ

ΡΑΤΟ, 017ΟΟ ΙΝ ΑδΤΚΙδ ΡΟΝΙΤ0Κ.

^/^.(ΙνεΓΓϋδ ΓβρίεηΙεδ Αε^νρΙίοΓυηι, ηαί ό'ιοαηϊ, νεΓ3ηι είΐ'β

Γεηίεηΐίλπι <ίε ίβΐΌ ίη ββΓΪβ ροίΐΐΌ, ίεά πιυίηπ ρΓεοιΒυδ εί

ρΓοοιαΓ3ΐΐοηΊ1)αδ : (είϊβ βηϊπι εϋϊίίπι ίϊΟΓϋπι ίρΓοηιπι Ι'κΙεΓαιη

ςαΐΐυβ ^αοδάβπι, ςαί β* ηιίιϊ^βηϋ, βΐίβδ^αβ ΓυροΓίοΓεδ

ςα33·
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ψΐΆίάανα νίΓεβ, ςυβε βα ροίϊίηΐ ΟεοΙεΓβ, ίάεοςιιβ ρΓβε*.

Ιίοηεδ εΐ <1βοΓϋΐτι εαΐΐϋβ εΩ'β ϊηβϊΐιιΐοδ:) ΓεΓροηιΙβοϊηηιΐδ,

βθ5 ίαΓαπι ίβοβΓβ ΓβΓίιπι εοηΐΐη^ειιΐϊυπι , ηόη ηεοεΩ'βηβ.

ταπί. Αϊ εοηΐιη^εηδ, ίηήηίΐυπι ββ, ϊηβηϊίαιτι ζηίβτη , ϊη-

εο^ηΐΐϋΐη. Ιίβηυε ουιη οπιηϊδ άίνϊηβΐίο ΙοΙΙίΕυι-, Ιιιπι ιτΐ3χΐ·

ηιε βοΓαπι, ςιαϊ ρΓβεάΐουηΙ εΐ ηοΐ3ηΙ ϋϋ]υ»ςαβ νϊίβπ) βχ η»-

ίύ'ι άΐε, ςαΐ γενίθλίαλο^οί ιΓιευηΙυι·, ςααηι ίρΓι ρηε εββίεπδ,

υΐ νίΐ1ί(1απι ηυΒπάΒΠΐ τβχα εΐ νεΓβπι, εοιυπιεηά3ηΙ. 5ϊ ά'ιοαηϊ,

ίΐ^ιίΓαηΐΓπ εβεείϊοηεβ εΠ'ε ρετΓρϊειι&δ εΐ 3 ρεπίΐδ εο^ηοΓεί;

νεπιπι οιιπι βπαηι ηοη εχ ρΓορπ3 νί ενεηειϊί, Ώευπι ρι-οπί-

1)ϋϊβ'ε; εΙΪ3Πΐ ηοε β&ΓικαΊιπι εΟ'ε, ΓεΓροηϋε&ϊπιηδ : ρπιηυιη,

ςαοηϊαπι ρΓεοεβ Γοΐ38 ε£ ε'εοπιηι εαΐίαπι ίη ηοίΐτ» ροίεββίβ

ββίααηί, ηϋαά ρπιεΙεΓεβ ηίηΐΐ; Ιπιυ 3ηι1>ί|ζ6Πΐιΐ8 εαπι εϊδ,

ςυοπιοοΌ , ειιηι εεΙεΓ3β οπιπεβ Ιιυιηηηαε «οΕίοηεβ εΐ εΐεείίο-

«68 ίη οιΐ3ϋ5<ΐ3ηιηιθ(1ί ΠσιΐΓ3 αΆτοτανα ΠηΙ Πίβε, Γοΐϊ ρτεεδίϊο

ίπ ηοβίδ Πι ροίΐΙ»? Νβηι άυοίυηι εβ, ειΐΓ ηοε ίΐα Γβ η30β3ΐ,

βΐ ςιΐ38 εααΓα πβηε ηεοεΓβίβΙειη ΐπιροηβΐ. Οείηίΐε, β 3Γ8

ςα3εά3πι εβ εΐ άοοϊήηα. ϊΛβΓυπι ρΓοειίΓβΐίοηιιπι , ςιαββ ί3ίί

νίιη ρτοΙιϊΒβαί: , οΙγιιπι οπιηεβ Ιιοπιίηεδ η3ηε άοοίήυατπ βίΓβ-

*}ΐιϊ ροΐΐαηΐ, αη ςυί(33ηι ροίϊιιηΐ, ςιιϊίΐβπι ηοη ροβ'ιιηΙ? δΐ

εηίπι οπιπεβ ροΠαπϊ, ηίηΐΐ ρι-οηϊ&εΐ πβε ΓβΙϊοηε, ςαίη ρΐαηβ

ενεΓίαίιΐΓ ίαΐυπι, οιιπι οπιηεβ βΠεπι εβπι, ςαβε ίαίϊ είΓεεΙϊο-

ηεβ ρΓοηϋ>εΙ, (ΠάίεεπηΙ: Γιη Βΐϊςυϊ βΠεφίί εβιη ροϋαηΐ, »1ΐ-

ςαϊ ηοη ροίΓαηΙ, ςαβίίδ Ι3ηάεηι, βυΐηιιίδεβ, ςιιί ηοο ρΓ36-

Γεπ&3ΐ? 5ΐ εηϊπι ϊρΓαπι £3ΐυιη αΐΐοδ ίβείΐ εαΙίοΓεδ ηηπιίηϊβ

όϊνϊηϊ, βΐϊοδ ηοη ίβείΐ, πιγΓιιπι οπιηΪ3 £»Ιο βεΓΪ ΐηνεηϊεηΙιΐΓ.

Ν3Πΐ ρΓεεεδ εΐ εηΐΐυπι, ςα3β ϊη ηοβίδ ΓαηΙ, ηοη Γοΐυπι ηοη

ϊηΓεΓΪοΓ» εΗβ Γ3Ι0, Γεά εΐϊβπι ΓαρεποΓ3, ]3ηι εοςηονϊπιιιβ.

δϊ ηοη ΓαΙυπι, Γεά 3ΐίαά ςαίρρϊβπι ΙιοΓϋηι εβηΠι εΛ, ϊΐίαιΐ

ροΐΐαβ ίίίαιτι εεηΓεΙιίΐαΓ. Νβπι ϊη ηοε ϊρΓο, ςοοά ρεΓ ρΓε-

εβίίοηεηι τεείε ηβ^οίίιαπι ηοβΓυπι 3£εΓε ροΠαπιΐϊδ 3ϋΙ ηοη

ροΠαπιαβ, οηιηϊδ ΓηΙϊ νΪ3 εοηΙίηεΙιΐΓ. Ναπι ίη Ιιίδ, ςυί ροΓ-

ίαηΐ, £αίαηι ηϊΗϋ εΛ; αηί ηοη ροΠ*αηΙ, ϋδ οπιηϊβ ίβίο ενε-

ηϊαηΐ. Ει ςιιϊΐιιΐδϋϊπι ηοπιϊηίΒϋδ οηιηΪ3 εβε £313113, ςαϊΐϊϋϊ.

^3Πΐ ηίηϊΐ εΩε £αΐ3ΐε, οοπιρεπεπιυδ. Νεςιιε (ίυ^ΐαπι εΛ,

ςηϊη, ςαϊ Ιιοε ρΓ3εΓεη1)ϊΙ, ϊρΓε νεπΙβπιιίΓη £3ΐϋπι Πι, βΐ δε

οπιηί» «Ιβηυο £βΙο ίεπ ίερΓεηεηίΙεηΙΐϊΓ. Αΐ^αε ίηϊςϋϋί

ςαΐβ
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ςηίδ β&, ςαΐ Ιιοο <ϋΠχίΙ>υίί:, ίίνε άαβπιοη ςυίδ £ί, Πνβ βΗ-

υ<1 ίαίαια ςιιορρίβπι. Νοη εηϊιτι &ά ίϋ^ηίίβίεπι ςοίβηθοηιπι

ίβοταπι νΪ3ΐη ηοπιίηίβιΐδ ίπβιτΐϋ. Γπγ εηϊηι ίιίε ιΙίβηΐοΓ,

ςυαηι ίΐΐβ, οαηι οπιηεδ Πηϋ ίηίΐχηιηεηΐ:» ίβΐί, ε£ ηϊΗϊΙ ηιαϊδ-

ςα2Γη 3£3ί άβ Γβηίβηίία ΐαα, ίηιο ηε εϋ^βΐ (|αΐα'επι? Νβπι ίη

1ιΪ8, ςαββ ίί» ίϊιιηΐ:, ηεπιο νείρίτυδ, νεί ίηίηιιπδ είΐ. Ι(ϋ.

ςαβ ηεςυβ «ϋ^ηϋδ, ηεηαε ίηάί^ηαδ ^εηεΰοΐο. (^υί αιιίειη

Ρ«ιίΙ>ιιι ποη ίπ&υΐί ρ3Π3, ΐπΐ^ααβ βΛ.

0 Α Ρ. XXXVII.

ϋΕΗΐδ, ουι ΌΙΟυΝΤ ΟΡΤΙΟΝΕΜ ΚΕ-

ΚυΜ ΑΟΕΝϋΑΚυΜ ΙΝ ΝΟΒΙ5 ΕδδΕ,

ΕΧΙΤυΜ νΕΚΟ ΚΕΚυΜ ΟΡΤΑΤΑΚυΜ

ΙΝ ΓΑΤΙ ΡΟΤΕ8ΤΑΤΕ.

(3^.ιιί ααΐβιη άίοηηΐ ορίΐοηεπι τεπιτη β^εηόβπιπι ίη ηοΐ>ΐβ

βίΓβ, Γεά τεΓαπι ορί3Γ»πιπι ενεηΐυπι ίη £»Ιο: (Τϋηϋ βϋίεηι ηί

6ΓαεοοΓαηι άοούίύτηΊ : ) ρ3Γΐϊηι τεοίε 3]αηί, ρβΓίΐπι ί3ΐ1ιιπ.

ίϋΓ. Νβπι, ηυοά ίη ηοίττα ροίβίίβΙε ροηυηΓ. ορίίοηεδ τεΓαπι

9%εηάΆτ\ιπ\ , ηοη ίαπιβη οπαηίηο ε&Γυηι εχϊίϋδ, ΓβοίίΓΠπιβ ύΐ-

οιιηί: ςαοά νεΓΟ £3ίο αΓίΐ^ηεηί, ηοη τεοΐε. Ρπιηιιπι εηϊηι

οοβΓ^ιιεηΙιΐΓ, ηαο(1 ίπνρ6ΐ·£ε(:1ιιπι ίαοίβηί: ίβΐυηι, ίΐςιιϊοΐεηι

ίιοο «31)631:, ίΐΐαά ηοη ηβ&εβί: ϋείηίβ, (μιο<3 ίρΓιαιη Λβίιι-

βηΐ έοηΓεηυεηδ ςαίάίίβηι αά ηοίτχβπι νοΙυηίβΓεπι. Νβιώ £3ϋί

ορετα, οοηΓε^ιιεηϋί» είϊβ (ίϊςυηΐ νοίιιηίαΐί ; βΐηοε ίΐβ ηιονβ-

τι ροίίϋδ 3 ηοΐίδ, ςϋ3Ηΐ ιηονεΓβ ηοδ, ΓερεπεϋιΐΓ: βίςυβ

είίβηι ηοπιο ίβίο άοππηβηΗοΓ ε&, υί ηπί ίρΓαπι ίυα ορίίοηβ

βΓίϊη^αί: ςα3ΐηο1)Γεσι ΓεοΙίιΐδ είΐ (ηιηι οροτέβαΐ) (ΙίοεΓβ, εχ-

ϊγ.ο.5 τεπιπ) εβυΓβηι ίη ρΓονίάβηίίβ οοηΠίΙειε. Νβπι ρΐΌνίά*επ-

ίΪ3© πιβ^ίδ Ιιοο οριαδ εΛ, ηη3ηι £α1ί. Ριχ>νϊ<1εηΙ:ί3ε εηϊηι ρΐΌ-

ρπαπι είϊ, ρΐΌ Γαο ςυϊφΐβ ςοπιπιοοίο ΙπΙ>ιιβΓε. Εαηιηαβ

ο\> εαιιΓίΓη βχίΐΐΐβ βαηιΐη Γεπιπι , ςυββ Γε1ε§εππιιΐ8 εί ορΓβνε-

ππιιΐδ, ρΓΟ εο 3ϋ(]ΐιβ ιιΐΐΐβ ίυϋυπιπι ΓιΙ, βϋ^υβηθο εοηΓεουε-

ίαΓ, »Π(}ΐιαη(1ο ηοη οοηΓεςιιεΓϋΓ. ραοάΓι ίβϋϋηι, ςυοά ίίί

ίετίεδ ςααειί3ΐΐ) οβϋΓβΓυπι ρετρείαβ: (ΊίΆ εηϊηι ίβηιπι 8[οϊεί

άΐήηιααί, Ίά εΛ, ΟΓάίηβπι βϊ εοηηεχϊοηεπα ίηαπια^ϋεπιΟ

ηοη
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ηοη αά αίΐΐίίηίβιη ειΐ)υ5ςυε, Γεά Γυο Γηοία εί ηεεείΠίαΙβ εχ-

Ϊ(ιΐ3 βίΓθΓί; ςιπά (ϋεβηΐ άβ οιτιηϊηο βοΐκΐϊδ εΓ. Ααΐίίδ, εο·

ςαε 3& εΐεοίϊοηε ν3οαΐδ? αίΓυπι ΓλΙο Π1Ϊ5 3<1ε1ι, αϊ Ιδίεβ Γιπί,

3η ηοη? ϊϊ εηϊπι ηοη ίβίο, τβιυπι είτϋβϊεηί; ϋη ίαΐο, πε-

εείΪ3ΓΪο Γε(|ΐιϊίιΐΓ, ηε εΐεείϊοηεπ» α,αϊιίεπι ϊη ηοΛτ3 ροΕεΛβίε

£(3πι εΩ'ε : ίΐ εηϊπι, ςαοά εΐεείϊοηϊδ ε(1 εχρβτβ, Γα1> ίβΐηπι

03(1ίϋ, ηεεείϊβπο βΓΪΒίϊι, ςιιο<1 εΐεεποηϊβ εΛ ρβΓΓΪεερβ; εί

ϋε αά ρΓίπιοΓυπι ΠΙογιιπι ΓεηίεηΙϊαπι, ςαϊ <1ϊευη£ οπιηΐα είΤε

ίαίο, ΓενοΙναηΙιΐΓ. δυρεΓνβεΒπεβ είΪ3πι ρυ§η3 εΩ: ϊη εοηΐϊ-

ηεηΐε ε£ ϊηεοηίϊηεηΐε, Γβίϊοηΐβ εί. εϋρϊιϊίίΒΐϊδ. δί εηϊιη π β-

οε(Τ3Πο εοηΐίϊΐιιΐυπι εΓ. άείϊηϊΐιιιη εΛ, ηοε ββεΓε, ηοε ηοη

8βεΓ8, ςαίδ ιιίίΐδ είΐ «ΗΠεηΠοηϊδ ϊη εο εϋ (1ϊΓεοΓ<ϋ3ε? <2υο(Ι-

Γι εϋαηι εοηίαΐαίε είϊ, ηοη τηοάο β^εΓε, ΐβά εΙΪ3ΐη ϊί3 3§έ-

Γε , ψι'ιά ύίαά ά'ιο'ιΐ, ςυϊ ϊΐβ 3ΪΙ, ςυβηι εΓ. εΐεοίΐοηεηι ίβίβ-

Ιεπι είϊ'ε? Νηιη εΐεεΐϊο εΛ, ^αβε ευπ» οαρϊ<ϋί3ίε άβρα^ηβΓ, εί

ΐη εοηΐϊηεηϋϊ&ϋδ ΓαρεΓβΙ, ϊη εοηίϊηεηΐίοιίδ (ϊφεΓβΕιίΓ. (£α3-

Γε Γ11Μ3Ι3 εΛ εοπιπι Γεηίεηίϊβ, ΐηϊΐϊο ροϋϊα, ρΓορΙεΓεα ηιαοά

ϊη ηοΙίΓβ ροϋεΛαίε εΐεείϊσ ηοη επί.

ΟΑΡ. XXXVIII.

ουοΜοοο ΡίΑτο ΡΑτυΜ ώιοατ.

Ρΐ3ΐο ΐζύ ηοπιεη αίϋΓρ3(: οϊΓβΓΪαιτι. Αΐίικί εηϊιη ίη ΓοοΓγηπ·

ίϊβ, δΐϊαά ϊη ηιαηεΓίδ ίαηείϊοηε ροηϊί. ζ)ϋθ<1 ίη ίΊώΓίβηίίί

ροηϊΙιΐΓ, ηηίιτιαττι νιιΐΐ είΐε αηϊνεΓίΐ : ςαοιΐ ϊη πιιιηεπδ £αηειϊ·

οηε, (ϋνίηαηι Ιβίζοιη Ϊηιιηυϊ3ΐ)ϊ1βηι ο!> οβϋΓβπι ϊηενϊΐ3ΐιϊ1επι.

(^αβπι Ιε^εηι εί)»ιτι ΑάΓΒίΗβπι <ϋεϊί, ε3ηκ}ϋε β ρπιτιο Γαπι-

πιοηυε ϋεο αηϊνεΓίΐ βηϊπιαε 3(1 οηιηϊαηι βαΊτπηϊίίΓαίϊοηεπι

«1ίΐΐ3ΐη εΠε, ρεΓ ςαβπι οιηηία, ςαβε ίίϋηί, £ΐιϊ>εΓηεηΙιΐΓ. Ηοο

ίϋίαπι ϊη πιιιηεπ5 ίηηείϊοηε ροΠίυπι, είϊβπι ρΓονϊάεηίίαπι

βρρείΐαΐ. Νβπι 3 ρΓονϊαεηΙΪΒ £&ίαηι εοπιρΓεΗεη<1ϊ ναΐΐ.

0)αϊ(3αιιιϊ(Ι εηϊπι ίαίο ίιαΐ, βίϊάτη ρΓονϊ<ίεηΙΪ3 ήεπ : ηοη ίβηηεη,

((αί(1({αϊ(1 Πι ρΓονϊίΙεηΙϊβε , εΐϊβπι ΐ&ύ εΠ'ε. ΙρΓ» Βυίεπι βϊνί·

η» Ιεχ, ηα»Γη αίϋ εΠε ρΓονϊάεηΓΪβιη εί ί3ίυηι, ΟΓηηϊα ίη Γβ

εοιηρΙεοΙϊίϋΓ, 31ϊλ ι^'^επι Γεεαηιίαιη ρΓορο!ΐ(ιιηι , βΐϊ» » ρΓο·

ροΓκο. Νβπι ε&υΐ'αβ αηιεεεάεηΐεβ, αϋ ςααεάαπι ρπηεϊρϊβ,

•Ι
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βΐ Γβοτιηθαιη ρΓοροβίαπι οοηιρίεοΐίίιιι· , ςα3β ϊη ποΛγ» ροίβ-

ίΐ^ίβ ΓιιηΙ , βΠεηβοηεδ εί ]ιι«1ΐοΪ3 εί αρρείίίϋδ : φΐ3ε νβΓο 1ΐ36ο

πεοεΠαπο οοηΓβςυαηΙιΐΓ , β ρΓοροΠίο Πιπί. Αίφΐε ορίίο φΐί-

όβνη ΓβΓϋΐη 3§εη(ΐ3Γαπι, ςηβε ϊη ηοβίδ βία εΛ, Γεευηάιαηι ρΓο-

ροβίυπι εΛ. Ροβίίδ αιιίεπι ϋδ, (]ϋ3ε ίη ηο&ίδ βία Γαηί, εχ ηίδ

ϊρβδ, υί α ρΓοροβίο, ίαίιαιη οοηΓεφαί: ιαί νεί1>ί §Γαίία ίη ηο-

1)Ϊ8 εβ βίϋπι, ηβνϊ^βΓε, Ιιοο Γεεαηιΐιιπι ρίοροβίυπι εβ. ϋατα

βΓ§ο ρτοροβίαπι Γαεπί ηβνί^αίε, Γεςηί, ςαβε αρΓοροβίο Γαηί,

ηαα£Γ3«ϊαπι ΓβεεΓε 3ΐιί ηοη ΓαεεΓε. ΙάοίΓοο α ρΓοροβίο νοεαί:

β3, ηααε ΓεςααηΙϋΓ εί εοπιίίβπΙιΐΓ ρΐΌροβίοπι, ψχοά ίη ηο-

Λγ3 ροίεββίε εβ, Ίά εΛ, ρπηείρία εί αείϊοηεδ, υί βηί 63,

ο,υαε αηίεεεϋιιηί εί ϊη ηούΐδ ίαηί, ίεειιηϋυιη ρΓοροβίυπι :

ςααε Γεφίυηίαΐ", 3 ρι-οροβίο, ηεςιιβ ϊη ηοβΓ3 ροίεβαίε βηί,

Γε<1 ενεηίβηί ηεεεΙΤαπο. Νοη εηίπι εχ αείεΓηίίαίε (Ιεβηϊίαπι,

ίαΐϋπι εβ'ε, Γεθ αεείίίεΓε, ειιπι ε», ςαβε ΐη ηοβΓ3 ροίεβαίε

Γυηί, Γιιεπηί βηίε^Γεββ. Ουπι ςαο εοηξπιίί Ϊ11ϋ<3: Οιιίρα

εϊαδ εΛ, φΐί ε1ε§ϊί, ϋειίδ εχίΓα οα1ρ3ΐτι ββ: ίίεπι: νίΓίαίεπι

03ΓβΓε «ίοπιϊηο: εί: Εβ'ε (ίίνίηβίίοηεδ. Οηιηΐδ αιιίεπι ε]αδ

οε»ιΊο εο ρεΓίίηεί, ϋί εΐεείίοηεδ εί βΐϊςοδδ αείϊοηεδ εχ εΐεείί-

οηε ϊη ηοβτβ εΠε ροίεβ»ίε οβεη(ΐ3£: 3ί ςιιαε εβδ αείίοηεβ-

ίε. 5ε(3 Ιιοο ηοη νεΓε ό'ιοι, βιρΓβ ϋεπιοηβΓαίυπι εβ. Εχ ε»

εΓΕ° ρ3«ε, φΐα ϋεί εοηβϊίαίίοηειη εί νοίαηίβίεηι Γαίααι νο

εαί; εϋ, Γβίυπι Γιώ}ϊαί ρΓονϊάεηΙίβε, ηοη ιηαΐΐιιπι άϊΓεΓεραί &

«Ιίνίηίδ Ιίίεπδ, ςυ3ε ΓοΙβπι ρΓονί(1επΙΪ3ΐιι οπιηΪ3 ^ιιβεΓηαΓβ

οοηβι·ηΐ3ηί. δεά α'ο ϋδ<3επι πιιιΐίίδ άίίΓεηΐίΙ, ςιιοά (ίίεβί, ηε-

εείΓαηο εχϊίυδ εΓί'ε εοηΓεηιιεηίεδ ϋδ , ςιαβε ίη ηοβΓ3 βαηί ροίε-

β3ΐε. Νοδ εηίπι, ^αβε 3 ρτονΐίΐεηΐϊα βήεΓαηΙϋΓ, ηοη ηεεεΡ·

Γβγϊο ενεηΪΓε, Γεϋ εοηΙίη^εΓε, υΐ ΓεςηαηΙΠΓ, «Ιϊείηΐϋδ. Ναηχ

β ηεοεΓ&πο, 1>οη3 ρΓεεβϋϊοηιιπι ρ&Γδ αηιρϋ^όϊΕαΓ. Νβπι εο

αυήιοΓε άβ Γοΐϊδ ρΓΪηείρϋδ 30ΐϊοηυπι, υ£ πιεβθΓ3 Γεϊΐΐεεί εϋβ3-

πιυδ, ρΓεεεβ ίηβϊίυαπΙυΓ: ειιιη βιιίεπι εΙε^εΓίπιυδ, ίη τείί-

ςαϋπι ρτεεεδ ϊηβηεδ Γυηί, ευπι θΓηηΪ3, φιαβ ΓεςαυηίιΐΓ, ηε-

οεΙΪΛΓίο ίηΓεΓβηΙϋΓ. Κοδ νεΓΟ εΐίβηι ίη ηίδ πΐ3χϊπΐ3πι νίπι Ηα·

ΙίεΓε ρτεεεδ (ΙεεεΓηϊπιυδ. ΕΏ'ε εηίπι ίιι ρΓονί(]εηΙΪ38 ηίΛηα,

εαπι, ςαί ηβνϊ^εΐ, η3αΓΓ3^ίαπι ίβεεΓε εί ηοη ίβεεΓε. Νοη

Ιβπιεη 3ΐίεπιιη εοηιπι ηεεεΠίΐνίο βεείιϋί, ΓειΙ, υϋ ενεηίαί, εοη-
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ίίηβίί. Νοη εηίπι ηεεεΠΪΓ3ίί ϋευδ ρΒΓβΙ, ηεςηε Γββ βΛ (ΓιεεΓε,

β]ιΐ5 νοίϋηΐίΐεπι ηεεείΗίβίί ΓεΓνίτε: είεηϊπι ηεεεΠΊΓ^ίίβ ίρΓβ 3η-

οΙογ εΛ εί ορίΓεχ. ΝεεείΓιίβΙεπι εηίπι βήήδ ίηιροΓυίΙ: , αϊ εο-

άεπι ΓεπιρεΓ πιοίΐο πιονεΓεηιιΐΓ, εί ηιηΓε Ιεπηίηίβ ΓυΊκ οοπ-

οΐυίϊί, αηϊνεΓΠδςϋβ εί ^εηεΓβΠΒϋδ Γε1>ιΐδ ηεεεΠυπυπι ίϊηβπι

ΛβΙαίε. (^αεπι Ω νοίαηί νοεβΓβ Γ3ίυιτι, ςιπ3 ιικηιιεςαϊςιΐδ

ϊϋβ ηεεεί&πο &ί, υί, ςυβε εχ ρΓορβ^βίϊοηε οπυηΙΠΓ, ϊηίεπίΐ,

ηίηΐΐ <3ίείπιιΐ8. Νβπι άβ ηοΓηίηϊΒιΐδ ουιη ϋβ ηοη αιηΕ>ί§ϊπΐϋ3.

ΙρΓε νεΓΟ ϋεαδ ηοη Γοίαιη εχϋΓβ οιηηεηι ηεεεΓΓιίίΐίεπι 1οεαίιΐ5

εκ, Γεά είίβπι ε]α3 (Ιοππηαδ εί βυείοΓ εΛ. €υπι εηίπι Ωί ρο-

ιεΑίδ εί π3ίιΐΓ3 ΠΒοΓαε ροίεββίϊδ, ηϊηϋ ηεςαε ηίίιΐΓβε πεοείϋ-

ί3ίε, ηεςιιε Ιε^ϊδ Γαηείϊοηε ίβοίε , Γβά ΟΓηηϊ» Γαηί ΐϋί εοηίϊη-

§εηίία, είίβπι ςυ»ε ΓαηΙ ηεεεΏ'ΒΠ». Αίηαε ηοε υί «ίβεΙαΓε-

γηγ, ΐπίδί οϋηι ειίΓΓαπι ίοΐϊβ εί Ιαηβε εοηϋίΐεΓε, ςα3ε πεοείΐβ-

πο ΓεηιηίιΐΓ εί ΓεπιρεΓ εοάειη πιο<3ο Γε Ιιαβεηε, αι οίίεπί/βΓβί·,

πϊΗϋ βΙ>ί ηεεεΠαήο βεΗ , ΐβά οηιηία ργο ροίείίαίε εοηήη£,εΓε,

υί ενεηίβηί. δειηεΐ βυίεπι ε]υδΠ)θ(ΐϊ <3ϊεπι ίεείί, ςαοιΐ εί

ΓοπρΙαΓ» Γαηεί3 ηοίανϊί, αί ροίεηίϊβπι ιηοαΌ Γοβιώ <3ε<;ΐ3Γ3Γεί,

ηεςυε 1ε§επι ηεοοΓΪΒΠβε ηιοίϊοηίδ ηΓπΌΠΐιτι , ςιιβπι ΐΐΐΐδ 3 ρπη-

Όϊρίο άεό'ιΐ, Άΐ>τοζΆΐε{. δΐο εί αΐίςυοί Ιιοιτιϊηεδ ϊη νίί3 εοη-

ΓεΓναί, υί ΕΗβπι εί ΕηοεΗ, ςοβηινϊδ πιοΓίβΙεδ εί οαάυεοδ,

αϊ ρεΓ 1ΐ3εε οπιηΪ3 ε]ϋδ ροίεηίίβπι, εί, <]ϋ38 εθ£ΐ* ηυΐΐα γλΙϊο-

ηε ροίεβ, νοίυηίβίεπι ίηίε11Ϊ£3ηιυ3. δίοϊοΐ βυίεηι βϊυηί ίτεΐ-

138 εΓΓβηίεδ, εππι αά ίάεπι εί ίη Ιοη^ϊίυάίπε εί ίη ΐΗΐϊίιιάΐ-

ηε β^ηαπι ΓεΓεΓαηΙαΓ, ίη ςαο ϊηΐίϊο εΓβηί, εαπι ρπηιαπι πιαπ-

(3ϋϊ είΐ οοη(3ϊ(:ιΐδ, οεΓίο ίεηιροΓαπι 3πιΙ)ϊΙ:α εοηί]3§Γ3ΐϊοηεπι εί Ι

ΐηπεπίαιη τεπιπι εβίοεΓε, εί ιΐε ϊηίε^ΓΟ ηηιηάυιη εθ(3επι τε.

Λϊίπϊ. Εί φΐοηίπιη ΓκΙεΓβ ΓιηιϊΗίεΓ ηαιΤυϊ ίοΓΒηίιΐΓ, οπιηϊι,

ςυβε ϊη ρποπ 3ΓηΙ)ϊίιι Γιιεπηΐ:, ίπιπίϋΐΛ^ίΙίΙεΓ είΕοί. ΡιιίαΓϋπι

εηϊπι πιγΓιιπι δοεΓβΙειη εί Ρίβυοπεπι επ ςυεπιςϋβ ηοπιϊηειπ,

ειιπι ϋ5<1επι εί 3ΓηίοΪ5 εϋ είνίΐιιΐδ, εί εβίΐεπι εαίςιιε ενεηΙιΐΓ»,

(εί ϋΆΐέπι οοοιιφιναηι , ) εί ε3<3επι ίΓβείβΙυΓαπι, οπιηβδφΐβ οϊ-

νϊϋβίεβ, εί ρ3§08, εί β^ΓΟδ ΓιπιίΙϊίεΓ Γεβίίιιϊ. Αϊςαε ϊίτβιη

ΓβΛΐίϋΗοηβιη υηΐνεΓβ, ηοη Γεπιεί, ΐβά Πιερε βεπ , ϊπιπίο ϊη-

βηϊίε εί βηε υ1ΐ3 ΙεΓΓηϊηβΙϊοηε εβάεπι ΓείβΓΠ. ϋεοδ νεΓΟ, ί

ςυί ηπηε ίηίεπίυπι εβΊα^ϊβηΓ, ιιηο βπι1)ϊία αΙΓεςαϊ εί εο^ηοΓεε-

τε οιηηίβ, ςα»ε ίη Γεςυεηϋίίϊυδ οοηνβΓβοηίΙ)ϋ8 ίαΙαΓ» βηί.

Νΐ-
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ΝΠιΊΙ βηίπι ίοΓβ ηονί , ςυοά ρπαβ ηοη Γαεπί , Γεά" οπιπΐ» εο-

ιΐεπι πιο<3ο, Γιηβ ηΐΐα νβπαϋοηε, εϊΐβπι ιΐδ^αε αά ππηίηι»

ςπαεφαε ενεηΙιΐΓβ. Αίςυε ρΓορίεΓ \ϋ;&τη ΓεΛϊΙαίίοηεπι <ϋοαηί

δϋ^αϊ, ΟΗπίΗβηοκ Γενοεαίίοηειη εοΓροπιιη α ηιοΓίβ ζά νί-

Ιαιη ΐπιβ^ίηϊΓΪ. δεά πιιιΐίαπι βββιχβηΐ: α νείΌ. Νβπι Γεωεΐ

νϊίβπι ΓβίΗΐιιί ιηοΠαίδ, ηοη ρεΓ 3ΐηΙ>ίΙιιιη, ΟΗπΙΙί ΟΓαοαΙι 3Γ-

ΜίΓβηΙϋΓ.

0 Α Ρ. XXXIX.

ΌΕ

ίΙΒΕΚΑ νΟίϋΝΤΑΤΕ, δΕυ ΌΕ 115,

Ο,υΑΕ ΙΝ ΝΟδΤΚΑ δυΝΤ ΡΟΤΕ8ΤΑΤΕ.

Ι3ίΓριιΙ:3ίΐο <3β 1Ι1)εΓ3 νοίαπί-βίο, Ιά εΛ, άβ εο, ςυοά ίη ηο-

Λγ& ροΙεΛβΙε ε(Γε (ΙϊοίίαΓ, ρπηκιηι πβ&εΐ: ςυβείΗοηεηι, »η

ίϊί βΓιςυίά ίη ηο!ίΓ3 ροίεββίε; ιηιιΐΐί εηϊπι Γαηί, ςυί τερα-

£ηεη£ : βΙίεΓβπι, ψΆ& ϋηί ίΐΐβ, ςιιβε ΓαηΙ ίη ηοίΪΓβ ροΐείβιϋε εί

ςυοιιιπι ΙϊΒεΓβηι ηαβεβπιυδ νοίαηίβίειη ; ίβΠίβιη, υί: εβιι&ιη

ΐηνεΛϊ^επιαΒ , οιιγ ηοβ ραΓεηβ ηοίΙεΓ ϋεαβ Ι'ώβι& νοίυηΐβΐβ

ββηιιεπίν (2υ&Γε, ΟΓβΙϊοηε Γερείίί*, ρππιυπι <3ίθ3πηΐ8 άβ

ρππιο, βί βΐίφΐίιΐ εΠε ίη ηοβΓ3 ροίεΐΐβίε, εχ ηΪ8, ςπ3ε 3ί> ίΐ-

]Ϊ5 οοηεεάΊιηΙιΐΓ, ά"επιοηβΓεπιιΐ5. Οιτιηϊιιπι, ςιΐ3ε βυηί, 3αΙ

ϋευηι εβια&ηι εΙΓε 3]υηΐ, ααί ηεεείΐϊΐβίεπι, »υί: ίαίυηι, απί

ηζίητΆχη, ηιαί: ίοΠαηαπι, βιαΐ εβΓαηι. νεπιπι ϋβϊ ςιιίάειη

ορυ5, Γα1)ίΙ:3η(:Ϊ3 εϋ ρΐΌνίάεηΙί» β&: ηεοεΙΓι&Ιίβ, ιηοΐιΐδ εο-

γιιπι, φίβε ΓεηιρεΓ εοάεπι ιτιοόο Γε πβ&εηΐ:: ί&ύ, ψχοά ηεεε£

Γαπο βαηΐ, φίβε ίαϊο εβΙεϊηηίιΐΓ : (εΐεηίιη ίβίαηι ηεεείΓι(:3ίΪ8

©Λ:)" ηβΙαΓββ, οΠϋδ, βεεΓείίο, ίη£επ£ιΐ8, ΛίΓρεδ εί βηΐηι»-

1ΐ3 : ΓοΓίαηβε, ςα»ε γβγε ΓυηΙ: βΐ ρΓ3β£εΓ εχΓρεοϋ3£ϊοηεπι. ϋβ-

βηίηηΐ εηϊιη ίοΓίιιηβπι, εοη^ΓεΙΓυπι βΐ οοηεαΓίιιιη άΊιβηιηι

οβοΓηπιπι , ςαβε 31) εΐεοίΐοηε εί νοίυηΐβίβ ρπηοϊρίιιηι πβΐίεηϊ,

βΙ βΐϊοά ηοϊρρίβπι είΚοϊϋηί, ςηαηι ηβίϋΓ3 ρβΓβίαπι ΐιί, ηί ΐ&οΊ·

»ηί; ιιί νβτοί βΓβίϊβ: 1ϊ, ααι ίοϋεΓΪί, ίπεΓβυΓαηι ίηνεηί·:.

Ν»γπ ηβφΐβ ςιιΐ εοηίΐίίΐίί , ΊΐαοοηάΊάΊί, ηί Ηΐβ ΓερεπΓεϋ; ηβ-

^αε φΐί ΐηνεηίί, ίΐ3 ϊοϋϊ, κί ίηε&υπιπι ϊηνεηΪΓβί. δεά ίΐΐβ

(Ο) ζ ςαϊ
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ψιίάβιη, ιιί, αητι νβΗεί, ίοΙΙεΓεί; ηϊε, ηί ίονεβπι είϊϊεβΓεί.

ΑοοΊά'ύ βυίεπι »ΙΊαά ςυϊρρϊβπι , ςιΐ3πι ιαίβΓςυε ΛϋΐΙαβΓΪί:. ϋ&-

Γϋ8 νεΓο ορεΓ» ΓαηΙ ϊηβηϊπιοΓυηι, αιιϊ ΙειΐΪ3παπι βνεηίαβ, βηβ

ηβΙυ,Γα εί 3Γίε. Αά (\\ιοά ϊ^ΊίιΐΓ ηοπιπι Γεάαεεπιυδ εκ, ςυαε

ρεΓ ποπιϊηεδ ίΐαηΐ, ίΐ ηοπιο εβυΓβ ηοη είϊ ε£ ρπηεϊρϊαπι βεΐϊ-

οηιιπι? Αίφΐϊ ηεςιιε ϋεο Γαδ εΛ 3(1Γεπϊ)εΓε ΙιίΓρεβ ϊηΐθΓίΙαπι

»εΗοηε5 εΐ ΐηίψιβδ; ηεςυε ηεεείΐϊίβΐϊ, ηοη εηϊπι ίίιηί ε ηιιπ>β-

ΓΟ εοΓΟΓΠ, ψι&β (έπιρεΓ εοιίεηι τηοάο Γβ ηδ&εηΐ; ηεςοε Ι'αίο,

ηοη εηϊηι εοηίϊπβεηΐϊβ, Γεά ηεεεΠ*3Π2 ΓυηΙ, .ςα»ε ίβίο παπί;

ηεηιιε ηβΙιΐΓβε, ηβΙυΓβε εηϊπι ορεΓ» βηίηαηϋβ ΓαηΙ εί ΛίΓρεβ:

ηεςαβ ΓοΓίυηίΐθ, ηοη εηϊπι Γ3Γ»β Γαηί 61 ρτβεΙεΓ εχρεείβΐϊο-

'ηεπι, ηοηιϊηυηι βείίοηεδ: ηεςυβ εβΓαϊ, ηβπι 'εβΓαδ εΛ ε%'εη-

ίιΐ5 ϊηΗηϊπιοπιιη &ηί ύο&Ίζταπ*. ΚβΗηα,υίίτπΓ ει·£ο, ϊρΓαπι, ςαί

8^ϊΙ εΐ ΓβεϊΙ, ηοηιϊηεπι, ρπηεΐρϊιιιη είΤε Γυοπαηι ορεηιπι, εί

ΗϋεΓα νοίυηίβίε ροίεΛβίβςιιβ εΠ'ε ρΜείϋϋυπι. ΡΓβεΙεΓε», Γι

ηηΐΐϊιαδ βεΐίοηϊδ ηοπιο βαεΙοΓ είί, ίυρβι-ναεβηεε ηβΒεϋ εοηΓαΙ-

ΙαηάΊ ΓβεαΙ^Ιεπι. (^υοΓΓαιη εηϊπι υίεΙιΐΓ (ΙεΙϊΒεΜίίοηε , Π

ηαΐΐϊϋδ βεΐϊοηϊδ εΛ άοπήηυδ ? Ρβεει-ε ααΐεπι , υί, ςυοπ1 ρυ!-

επειτίπιυπι εί ρΓ3είΪ3η£ϊ]Γιηηιιπι ϊη ηοηιϊηε είΐ, ΓαρεΓν3ε»ηεηηι

£ί, &\>(ανά'ιίϊ\ναηνα ειΐ. (^οβπε Π εοηΓαΙω, 3£βη<3ϊ εαηΓα εοη-

Γιιΐΐαΐ; οιηηΪΒ εηϊπι άβΙϊΒεΓαΙϊο 3ε(:ϊοηΪ5 εβιιΓα ε[ ρΓορίεΓ ηείϊο-

ηεπι ίηΓίϊΐϋΊΐϋΓ. ΡΓαεϋεΓεβ, ςιαυπιηι πιυηεΓυπ) ΓυηεΙϊοηεκ τη

ηοίΐΓ» ροΓβίΙβίε ΓοηΙ , Ιιοπαπι ε£Ϊ3ΐτι αείϊοηεβ, ηυβε ειιπι ίΐΐϊδ

ΓυηείϊοηϊΒιΐδ εοηΓεηΕίηεβε ΓυηΙ, ίη ηοίκα Γιιηί; ροίείϊ&ίε.

δυηι: βυΐεπι ϊη ηοΓ1χ3 ροίείϊΛΐβ Γυηείϊοηεδ εαπι νΪΓίαΙϊΒυδ εοη-

ΓεηίβηεΒβ: ςυβιβ εί νΪΓίαΙεδ ίη ηοίΐι-» ρο[ε(Ϊ3ίε Γαπί. ΕίΓο

Μΐΐειη ϊη ηοί>Ϊ8 Γιιηείίοηεδ εαπι νϊι-ϋιιΐβ εοηΐεηίβηθΒδ, άβοΐα·

Γ3ΐ, ςηοά ά\) Απίϊο£ε1ε Γεείε άϊείαηι είϊ άβ νΪΓίαίϊόιΐβ πιοΓηΙϊ-

1)Π5: ^α3θ εηϊπι Γίεϊκηιϊο άϊΓεϊιηυδ, ε3, εηιη (ΙϊίΙϊεβΓΪηιυδ,

Γβεϊιηυδ. Νβηι ό'ι&εηάο ναοάετ&ή νοΙυρΙβΙϊΒαδ, ίεηιρεΓβηίεδ

εναοΐϊηαιαδ. Εί εταπι ίεπιρεΓβηΙεδ ενβΓεππιπδ, νοΙαρίβίϊΒαδ

ηιο<3εΓ3ηηΐΓ. Ι^ϊεεί εΐϊδπι Γιε β^εΓβ. ΜεϋϊίβΓΪ εί εχεΓεεπ οιη-

ηεδ εοηεειίιιηΐ ϊη ηο1ΪΓ3 ροϋεΑβΙε εΠβ: ϊη εχεΓεϊίβίϊοηϊΒϋδ

3Πίεπι ηί^ϊΐιαίιηι είΐ (ΙοηιϊηβΕυδ : ηβηι εοηΓιιεϋιιιΙο ηαίατα βΐΐ

,8ίίνεηίΐΐϊβ : Γι βϋϋειη ηιεάϊΐαίϊο άοηιϊηβ εΛ ΙιβοϊΙαδ, ηιείΐϊίβίϊο

ροΓΓΟ ϊη ηοίΪΓ3 ροΐεήαίε ειΊ:, εϋϊβπι ηηΒϊίΐΐδ ϊη ηοΙΪΓί ροΕείϊβ-

ίε είΐ. (^ιιοπιπι δϋίεΐΏ Ιιβίιϊίϋδ ϊη ποΙΙγ» ροΐε&βΐβ Γυηϋ, εο.
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Γυιτι βύανα βοίίοηεβ ζά εοβ . ηββίίιΐδ ίη ηοίϊτα ροίβ&βίβ ΛιηΙ:

ηβπι αά ηβΜίυβ βοίίοηεβ Γαηί ίΐοοοηιιηοάβίββ. Ιη ςυο ετ·§ο

ίυΛϊίΪ36 Ιιβίηίπδ βΛ, ίυίΐβ 3£εΙ: ΐη ςαο ίη]α11ΐΐί3β, ίη]Η&3.

Ιϊαςαβ ίη ηο&ίδ ίίΐυπι εΛ, ]αβΐδ είΓε αιιΐ ϊη]υ(ί:ί5. ΕΠβ απίεπι

βΐία,αα ΐη ηούτα ροίείϊβΐβ, εοηοΓίβίίοηεδ ε): 3<3ηιοηίίίοηε$

οΛεηάυηΐ. Νείηο εηίπι ηοηιίηεπι ηοιΐβίαΓ αά ηοη ίβιήαιάηηι,

ηεςιιβ βά Ιΐίΐεηςίυπι, ηεςιιε Λά νο1ίη<1ιιπι; ηοη εηίπι η»βο ίη

ηοΩτ» ροίεΙΗίε ΓαηΙ:. (^υβΓε ρειΤρίοααηι ε&, ςυβπιπι τεπιπι

ΙιοΓίαΙϊοηβδ ΓαηΙ, β38 ίη ηοίίχβ εΠβ ροίεΛβΙε. ΡΓβεΙεΓεβ β ηί-

ΙιίΙ ϊη ηοβτβ ροΐείΐβϊε εβ, ΛιρεΓνβεβηεβε Γυηίΐββεβ, εΐ Ιηγποπ

ηβίαΓβϋΐεΓ οπιηεδ βεηϋεβ Ιε^ϊΒαβ ςυί&ιΐδΐΐβπι ιιίαηϊαΓ, φΐοά

Γοίβηϊ, Γε ηβΙιεΓε ροίεββίεπι 3£εη<1ί, ςυβε Ιε^ϊΒαβ ΓβηοίυηΙ,

βί ρΐ6Γ3ε(}Π6 ^εηΐεδ 1ε§εδ Γιΐ38 ζά ϋεοδ βαίηοΓεδ ΓεΓεπιηΙ, ιιΐ

ΟεϋεηΓεδ 30 .Ιονεπι, ί^3οεά3επιοηπ 3(1 Αροΐΐίηβσι. (2ϋ3Γβ

Π3ΐυΓ3ϋίβΓ οπιηίυιτι ηοηαϊηυηι πιεηίεδ ηβεε ίπΛιιίί: ορίηίο, ΕΙΓε

βΐίςυα ίη ηοΠχ3 ροίείΐβίε. Οασά" άβ Ιιοι-ίβίίοηε ε£ βάηιοηίίίο-

ηβ (Ιίχίηιαδ, ίιίεπι άβ νίΕϋρεΓβίίοηίΙιιΐδ εϋ ΐ8ΐα<Ιϋ>θ5 , οβείεπβ-

ηυε, ςάββ ενεΓίαηϋ Ιιαηο ΓβηΙεηίΐβπι , Οηιηία ίαίο ϋεπ, ίηίεΐ-

Η§εη<1υπι είτ.

0 Α Ρ. XI..

ΟΙΤΑΕ 8ΙΝΤ ΙΙΧΑ, Ο,υΑΕ ΙΝ Ν05ΤΚΑ

δυΝΤ ΡΟΤΕ5ΤΑΤΕ.

ϊ>[Γε βΐίςιΐί ΐη ηοίΐΓβ ροίείτ2Γε, εε εΩε ηοδ (Ιοεηίηοδ ζούο-

ηιαπι ςα3Γϋη(33πι, β&αηιίε (1εηιοηβΓ3[υπι εβ. ϋείηςβρδ άΐο&.

ιηυδ , ςυβε Ιϊηϊ ίΐΐ» , ςιιβε ίη ηοίϋΓβ ροΐείΐβίε ΓαηΙ. ϋίείπιιΐδ

ει-^ο, βεηεΓβΙϊπι οπιη)3, ηιιβε ρεΓ ηο8 Γροηίε 3£ΐιη[ηι·, ίη ηο·

Λγ3 ροίείΐϊΐε ε<Τε. Νοη εηίπι (ΙίοεΓεηίϋΓ Γροηίε ϋεπ, Γι ίη

ηοΩ:Γ3 ροίεΛβΙε ηοιίο ηοη είΓεΙ:, βΕ οπιηίηο, ςυββ νίίυρεΓβϋία

βιιΐ ΐ3ϋδ ΐηΓεςιαΐίατ , εί ίη ςιιϊΒιΐδ βάηοπβϋϊο Ιεχςυβ νβΗβη.

ίιΐΓ. Εΐεηϊπι Ιιοο ΓυρΓ3 3 ηοίπδ (ΙεοΙαΓβΙιαιη εΛ. ΡΐΌρπε βυ-

Ιεπι ίη ηοίΪΓ» ροίεββίβ ΓαηΙ οπιπί», ηα»ε βηίιηυηα ρεΓίί-

ηεηΐ, εί <1ε ηιιίΒαδ οοηΓαΙϋβπιαδ. 0οηΓα1ΐ3ΐίΐιΐ8 εηίητ, ρεΓΪη(3β

ί]ϋ»ίΐ ίη ηοΩτ» ΓιΙ ροΙείΐ3ίε β^εΓε (εί ηοη α§βη) , ςυο<1 ρΓΟ-

ροηϊΕΐΐΓ. ΟίΙβηΓαπι εΛ βιιίεπι ΓαρΓβ, εοηΓαΙίΒΐίοηεηι εϋ'ε τεΓϋΐη

(Ο) 3 εοη-
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οοηΙϊηβεηΗαιη ρεΓβεφαε ίη υΐταπίφΐε ραΓίβπι: φΐοά §εηιΐ5

εοηΐίηβεηίϊιιπι ΰο ϋεβηίΐιπ·: (^αοά οιιπι ίρΓυπι ροίϊαηιαδ , ίαιη

ε]οδ ορροίίίυηι: ηιι]ιΐ5 ορίίο ρεηεδ ηοΒτβιη ηιεηΐβπι βΛ, β£

1ΐ3εο 3οί*ιοηΪ8 εΛ ρπηοίρίηηι, ε»φΐε ίη ηοΑτ3 ροΐβίΐαίβ Γαπί,

οα3β βεςοε ίη υΐχβπιςιιε ρ3Γϋεπ» οοηίίη^υηί, ιαΐ αιονεπ βΐ

ηοη ιηονβΓΪ, ρει-Γε^ιαί ε£ ηοη ρεΓΓεςυί, βρρείεΓε τεβ ηεοεΠϋ-

Π88 εϊ ηοη βρρείεΓε, πιεηΐίπ εΙ ηοη πιεηΙΪΓί, ά&ΐβ εϊ ηοη

όατβ, ΐΆβίΆτι, ςιιΛιΐδ Γεβιΐδ οροΓίεΙ, εΐ ηοη Ιαεϊβη, <3β-

ηίςαε αηβεοιιηφίε ε]αδπιο<1ί ΓαηΙ, οί ίη ϋδ νίϊϋ εΐ νϊηαίϊβ

ορεΓί ίηίίηΐ. Ηοπαπι εηίπι ρεηεδ ηοβ ροίεΑδδ εΛ. δυηΐ:

εΙΪ3ΐη 3Γΐεδ ίη ϋδ, ςαβε βεααε ίη αίΓΒΠίςιιε ρβΠεπι ενεηίιαηΐ:.

Οπιηϊδ εηίπι 3Γ8 ίη ϋδ σϊ^ηεηάίδ νεΓΓαΙαΓ, φίβε είΓε εϊ ηοη

ε(Γε εοηί:ίη§ί<:, βΐ φίοπιπι ρπηείρίϋπι ίη εο, ααίίαεκ;, ηοη

ίη εο, ααοά πι, ΓβρεπίαΓ. Νίηίΐ εηίπι, ςυοά βείεπιιιπι,

νεί φΐοά ηεεεΟβπο είΐ, νεί ηεεείΤβπο ϋΐ, αΓίε £επ άΐοΐ-

Ιατ. Αί νείΌ ηεςοε, ςιιβε ίΐβ ήυηί:, υΐ αϋϊεΓ ςιιίαείΐΐ ε3 Γ©

Π306Γ8 εοηΙίη£3ΐ, Γεά ίη Γεϊρίϊδ ββίοίβραϊ νίπι εοΜοεηΙ:, ιαί

ϊη 3πίπΐί)1ϋ>υ8 αεαάϊΙ: εΙ βίΓρί1)ΐΐ5, βΓΐε αίαιηΙιΐΓ βεπ. ΝίίαΓ»

εηίπι, ηοη 3Γΐε Ιΐαηί. (^ιιοάβ εοηιηι , ηιιβε βυη£ ΒΓίε , εχ-

ΙΓ3 είΐ οααΓα είΓιείεηκ , φιαβ οβαΓα εβ εοπιηι , ςπβε βΓΐιε ήαηΙ?

Αη, ςαί ίαο'ιΐ ΒΓ(·ίΓεχ? Ναηι ίη βΓΐϊβοϊκ ροίεββίε εβ ίβοετε.

Ηίε ει·§ο ρπηεϊρίυηι εϊ οβιιΓ» εΛ βοΐίοηαπι. Ιη ηοίίΓα ει^ο

Πιπί ροίεββίε εί ηΠϊιιπι πιιιηεΓ3, εί νΪΓΕυίεδ, εΙ οιηηεΒ 3ηϊ-

πΐ3ε Γ3ΐϊοηί8ςυε αείίοηεδ. ζ)υαε βιιίβηι βηϊπιβε ΓιηΙ 3ο(:ϊο-

ηεδ εϊ πΐϋηεΓβ, Γαρ™ εχροβίαπι εβ. Αϊ ρΙεΓΪςυε , ηαοοί 1ί-

ϋεΓβπί νο1υηΐ3(;επι ε£ ρο(:εβ3(:ειη ίη οπιηί τε η^εηοΐΗ εί: οοπιρβ-

Γ3ηά3, 3ί:ςυ6 είίβπι οηιηί ίοΓίαη» (Κεϊ 3ΓΒίΐΓ3ηΙ:ιΐΓ, ιτιεπί:ο

ΓβΙίοηειη άε (ο\αίΆ εϊ 1ΐ!>εΓ3 ηοηιϊηϊδ νοίαηϊαίε ίπιρΓθΙ>3η(:.

ζ>υί βυΙεπι 3οεΓΪ)ϊοΓ65 ΓαηΙ εϊ ΓεΓεΙΙεηάί ηοΛπ οβαΓβ αάάηαιηΐ

>11ϋα ΓοΓΪρΐιΐΓβε ΓβηεΙβε: Νοη ΓαηΙ; ίη ίιοπιίηε νίβε ε]αδ; ςυο-

πιθ(3ο, ίηςαίιαηΐ νίπ Βοηί, (ηοπιο Γιιί]αΓίδ εΛ, ευηι ίη ε]υϊ

ροίεββίε νΪ3 Γιι» ηοη ΓιΙ εί ίηβηεβ ΓιηΙ οο^ίϊΛΕίοηεβ ηοπιίηιιηι,

ιιΐροίε οϋπα εχεοαι ηοη ροίΓιπιαδ, ςϋ3ε οορ;ί(:3πια5? Α1Ϊ3 γπιιΙ-

ίΗ (ϋοιιηΙ: ε]ιΐδηιθ(1ί, ηαοϋ ηεΓςίβηί, (]υοπιο<ίο νοίϋηϋβδ ίη ηο-

πιϊηε ΙίΒβΓβ ΙΙβΙαβΙαΓ. Νοη εηίπι, υΐ αΊίεβ ίίπιιΐδ, &ηί ρβυρβ-

Γ88, 8υΙ ρεΓρείαο Γβηί, βπί π3ίαΓ3 τοΒαίΗ, πιι): ίη ίηιρεπο,

3αΙ οπιηίηο ύοηίδ 3ί>ιιη(]εηιιΐδ, ςαβε ίηβπιηιεηΐί Ιοευπι οϊιύ'

ηβ·



ΌΕ ΝΑΤϋΚΑ ΗΟΜΙΝΙδ.

ηβΓβ, νεί Γοιΐιιηβε Βοηα <3ΐαιηίιιι·, αυΐεοηκη, ςαοπαπι εχ-

ίΐαδ 3 ρΓονϊ(36ηίΪ3 ρεπάεΐ, ηο&τ& ροΐβίΐαδ βΛ, Γεά αείίοηυιη

ζά νΪΓίιιΙειη εί νίΐίυπι , βΐ εΐεοΐϊοηιιηι , βΐ ηιοίαιιπι, εί φϊθ-

ταπι αεςυε βΐϊβιη ορροπί* 3§εΓβ ροΟαπιαβ: ςϋβηάοααίάεπί

οηιηεπι βείϊοηειη εΐεοίϊο ΆτιΙβοβά'ιί, ηβααε Γοΐαητ. βοΐΐο , ΐβά

εϋαπι εΐεοϋίο εί νοίαηίαδ <3βπιη3ΐ:υΓ. (^ιιοά άοοεί ίΐίικί ΐη

Εναηρείίο : ζ)αί πιαΙίεΓεπι βάίρβχβπΐ 3(1 εβπι οοηοαρίΓοεη(ΐ3ΐη,

ρπι ϊη οοΓ<3β Γαο εαπι ε3 αάαίΕβπιιπι οογπιτηΤιΙ:. Εϋ Ιοί) ρΓΟ

βΐϊοπιπι Γυοπιπι ρεεοδίίδ, οορ;κ3ίίοηε ΗεΙπηβίς, ϋεο Γβοπηεα-

1)31. Νβπι ρπηοϊρϊυαι ρεοεβίϊ εΙ ]αίί:β ΓαοΙϊ εΐεοίϊο εί νοίαη-

135 βΛ. Οριιβ εηϊπι ςαΐάεπι ίρΓαπι βΐϊοαηηάο ρβηηϊίΙϊίαΓ λ

ρΓονϊοΙεηΙϊβ, Βϋςαβηάο ρΓοπίοεΙιΐΓ. Νβιη ευπι βί ϊη ηο&τα

Ιϊε βΐϊςαϊίΐ ροΙεβ&Ιβ, βί ρΓονϊ<1εηΙΪ3 ύί, ηεοείΓε εϋ 3& αίΓΪδ-

φΐε, ςϋβε βιιηί, ενεηίΓε. Νασι β εχ ύίβτο ίζηίηυα 3θθί<1ε-

Γεηί, ;ηοη εΟεΙ αΐΐεηιιτι, Γεά εαιη, φΐ3β βυηΐ, ιηϊχία βη£,

3ΐκ]α3η<1ο ρΓοίϊοϊΓαεηίαΓ 3 ηοβπι νοίηη&ίβ, αϋαιιβηιΐο βεηί;

ι·3Ποηε ρΓονίόεηΙϊβε , αΐίααβηάο ιτιαηβ^απϊ εχ υίΓοααε. Οαπχ

ααϊειτι ρΓονί<1εηΙΪ3 ρ3Γΐϊπι β[ εοιτιπιυηίδ, ρβΓίίηι ρΓορπβ , ηε-

εεΐίε εβ, ΓεΙ>ιΐδ βη^αΐίβ ίθεπι υΓα νεηΪΓε, ααοά υηΐνεΓβδ.

Ν3Πΐ ειιπι εοείιιιη Γιοοαιη Γυεπί, ΰ,οαηίατ εοΓροΓ», εΐβ ποη

οπιηΪ3 βεαπε, β): ουιη πι&ίβτ τεείο νΐεία υΓα ηοη ΓυεπΙ, &αί

Ιαχαί Γβ άεά'ιάβτιί, εχ εο ίοείαβ, εί οοΓροπ&αβ ηιαίε ίεηιρε-

Γ31Ϊ8, εί ρεΓνεΓβδ αρρεϋ(ΐοηϋ>ιΐ8 , ςϊςηιΐπΐυΐ'. (^υ3Γε 3οα<ϋϋ,

ϋΐ εί ϊη οοΓροπδ ΙειηρεΓίΙίοηείη ϊηε'κίβηΐ ηοη ρΓθ(ρβΓ3Πΐ , βαΐ

οΙ> οοπιπιυηε εοείιιηι, ζκί εχ νοίιιηεαπο νϊεΐα ρ3ΓεηΙιιιη, 3ΐι£

ϋαιη ϊΐΐϊ ϊρβ ΙυχαπΗε Γε εοΓΓαιτιρεηόοδ άεάκίεπιηί; οί ϊηΙεΓ-

άατη ΙειηρεΓ3ΐΐοηε8 ε νο1υη£»πο ρήηαρίο ιηαΐββ τεάά&ηίχιτ,

ηεςαε οηιηίηο ρΓονΐάβηΐϊα Ιαΐίυιη ααΐ'ά Άί. Οητη εΓ^ο &ηί-

πΐϋδ, οοΓροΓΪδ ΙεπιρεΓβΙϊοηϊ Γϋεοαπιΐιβηδ , Γε εαρϊϋίΐ3ΐβ)α8 3111

ΪΓ3οαηάη.<5 ίτ&άϊάετΊΐ, εί ϊΪ5 τείπΐδ, φαο 3 £θΓΐαη3 ΐπιροΓίβη-

(ϋΓ, ιΙερΓεβαβ βυί ΙβχβΙιΐδ ίηβήΐ, ιιί ρβαρεηβϋε βαΐ <1ϊνϊ1ϋ8,

ιηαίο υχβεΙαΓ νοίαηίβπο. ^α^ εηίπι ηοη βιεειιηιοϊί ΙβηιρεΓβ-

ίϊοηϊ εοΓροπδ, ϊδ τεεϋε Γαο Γαπ^ιίατ ηιυηεΓβ , ε£ ιτιβίβιη ίειη-

ρεΓ3ίϊοηεηΊ ΓαρεΓ3(:, ηί εοιηιηιιίεΐ: ροϋϊιΐΒ, αιΐϊΐη εοΓηιηυ1:ε(:αΓ,

εί βηϊπιί ββεείϊοηεδ &ά 1>οηαοι π3ι)Ϊ£ιιιη ρΓθΙ)3 ϊηΛϊ(:α(:ΐοηε εί

■νϊοΐα ϊάοηεο ίταάιιοιί. ^α3^ε εχ ηίδ, ςαϊ τεοίε Γαο ηιυηεΓε

Γαη§νιηίιΐΓ, οο§ηοΓα(;αΓ, εοβ, ςαϊ ηοη τεΰΐε ΠΙαά ϊρΓιαπι ρΓβε-
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Λ3ηί, ρβεεβίιιπι ΓυΓείρεΓε νοίαηΐβπηπι. Ν»ηι ίη ηοΏχβ ροΐβ-

ΆαΙε είΐ ϋίϋπι, ζ\χΙ άεάετε Γε πΐ3ΐίδ ΙεπιρεΓΒΐίοηίΒϋδ, ααί Γβ-

ΙοεΙτβπ εί νίηεεΓε. Αϊ ρΐεπηαε πΐ3]3Πΐ ΙεπιρβΓαΙίοηεπι αϊ

ρεΠοπιβίίοηυιη εβπΓβηι εχεη&ηίεδ, ηεοείΓι^ίί , ηοη Γπλθ ίρΓο-

πιπί νο1ιιη£3ΐί, νίΐίυιη βάΓεπΒυηΙ:: εί; ίϋεϊιτο βΒΓυπϋΙΤιπιβ

βΐϊδπι νϊΠϋΕεδ ίη ηοίίΓα ροϊεΛβΙε ροΓιίβδ εΏ'ε ηε£3ηΙ.

ϋ ΑΡ. ΧΙΛ.

ΟυΑΜ οβ οΑυδΑΜ υΒΕΚΑ νοι,υΝ.

ΤΑΤΕ ΡΚΟϋΚΕΑΤΙ δΙΜϋδ.

Ι^.ε1ίφΐυιη ε&, αϊ ώ'εβπιιΐδ, ςύαπι οβ εβα&ηι 1ί&εΓ3 νο1αη(:3-

ίε ρΓΟΟΓεβΙϊ βηιιΐδ. ϋϊείπιαδ εΓ§ο, ευιη γηΙϊοπθ ηζίατα εοη-

ΐαηο(3πι είΤε ϊώβΓΛτη νοίιιηΐβίεπι , εΙ τεβιΐδ ξξεηίΐϊδ εοηηβί&πι

ε(Γε τηχιίαύοηβΐΏ , ϋδ ηΐ3χίηιε, φΐ»β εχ ΓαΙ^εοίΒ πιΒίεπΒ £εηε-

Γ3(:38 Γαηί. Ρπηείρίυπι επΐκη ου^ακςιιε ΟΓίτακ πιιιϋαίίο εΛ. Νβπι

εχ εοηιπιΐιίβίίοηε Γα^'οεΙαβ πια(:επ3β, θΓ[ϋδ εχϊΙΚί:. Ριιείΐβ

βιιίεπι ίηίεΙΙί^εϋϋΓ, πηοιΐ (ϋείηιυδ, β Λΐτρεδ οπιηεδ θΐ 3πϊπΐ3.

1Ϊ3 ίοΓΓεη» εΙ βςιΐΒΐίΙίβ εΙ νοίβΐίϋβ ΓεΓρίείβπηίδ. Οοηίϊηυβίβ

εηίηι εή ηοπαπι πιΜΆύο. νεΓυπι εορυΐβπ ηβίικβ ευπι ταύο-

ηε 1ΐί)εΓ3πι νοίϋηίβίεπι , εχ ηίδ, <\μά6 (3ΐχίπιιΐδ, οαπι «Ιίςυ»

ϊη ηοβτ3 εΙΓε ροϊεββίε (ΙίΠβΓεΓεπιιΐδ , βρεΠαπι εΛ ϋδ, ςπί 31-

ίεηΐε βαάίοΓβςυε αικϋεπιηΙ:. ΑΠεηυπι ίβιηεη ίοτίβ ηοη ίϊί,

βύ&τα ηνιηο ε3(1βιη 3(3πιοηβΓε , ςαβηΗο ηοε ογ(3ο (ΗΓρυΓβΙτίοηϊδ

ροΛαΙδί. Ε] ΐΐ5 , ςποά ΓβΙίοηε ιιΐίΐ'αι·, βΐϊαά ϊη οοηίεπιρΐ3Πί]ο,

3ϋα(1 ϊη β^εηϋο ροηϊίπΓ. Ιη εοηΙεπιρΐ3η«ίο ροηϊίϋΓ, ςυο(1 τε-

πιπι ηβίηΓβηι, <μιεπΐ3άπιοι1ιπη Γε ηβ&εηί, ρεΓΓριείί. Ιη 3£ΐ·η-

<ίο, ψιοά <3β1ί1)6Γ3ΐ:, ςνοά ΓβΒαδ ϋδ, ςυβε ΓυΙ> βεΐίοηεηι ε3-

<5υηί, ΓεεΙβπι Γβίϊοηβπι βκίπίΐ:. Αίςυε ϋΐαθ ςυΐιίεπι πιεηίεπι,

Ηοε ΓΒΐίοηειη; ίΐΐαά Γβρίεηίίβπι, ηοε ρπιάεηΐίβπι βρρείίβηί.

(}ιιίειιηηαβ 3ΐι(:εηι εοηΓϋ][3(:, φοά ίη Γε ίί£ ορίίο τεπιπι 3£βη-

θιιπιπι, εοηΓα1ΐ3(:, υΐ εΐί^βί, ηυοα" ε εοηΓιιΙΐΒΐΐοπε ήΐ: βηίερο-

ίϊΐυηι, εί πβί εΙε^εΓΪ): , α^ιιί. Οηιηΐηο ει·£θ ηεεείΐβ εΓϋ, ευπι,

ίη ςυο Γιί εοηΓυ1(:3ίίθ, είΪ2Γη (Ιοπιίηυπι εΙΓε βεΐϊοηαπι. δί βηίπι

(Ιοηιίηιΐδ ηοη εΛ 3είίοηιιηι, £ι-ϋβ:Γ3 ηβίιεΙ: <3εϋ1)εΓ3η(ϋ νίιη.

^ποί^ ϋ ίΐ3 εβ, ηεεε(Γ3πο εαηι Γαϋίοηε 1ίΐ3βΓ3 νο1αηΐ3δ βχίίΐίί:.

Ααί
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ΑιΐΕ βη'ιτη ηοη επί ΓβΕϊοηίδ εοιπροδ, 3ΐΐΕ, Γι βί ΓβΕϊοηϊδ εδπι-

ροβ, επΕ (Ιοιτιϊηιΐδ βεΕίοηαπϊ. δί 3ϋΕεπι ίΐΐ άοπιϊηιΐδ αοΐϊο-

ηαπι, ΟΓηηϊηο 1ϊί)6Γ3ΐη 1ΐ3ΐιβ1)ϊ(: 3§βη(3ί νοίαηΐϋίοπι. ϋβπιοη-

ΛΓαίαηι βΕϊαηι είΐ, ςυαε εχ ΓαΙ))εεΕ3 πιαΕεπβ ηοία ΓυηΕ, πιιιΕ3-

Ιο'ύϊα εΓΓε. Ιϋβςαε εχ ιιίΓοςαε εοηεΙαάΐΕυι·, ποπΓιηεηι ηεεεΠβ.

γιο Η1)εΓ3 εΓΓε νοΙιιηΕβΕε, βίςυε ηιαίβΐιϊΐείη. Μαϋώΐΐεη, ςυο-

ηϊβιτι £βηϊΕϋ8: 1ί6εΓ3 νο1αηΕ3Εε, φΐοηΪΒΐη ΓαΙϊοηε ρΓαειΙϊΕϋδ.

(^ιιβτβ, ςιιί ϋειιιτι βοεπ&ηΕ, ιμιοιΐ Ιιοπιϊηεηι ηοη αεαπί ε]ΐί8-

Γηθ(1ϊ , ιιΕ ίη ευηι νϊΕίυπι εαϋεΓε ηιιΐΐυπι ροίΓεΕ, Γε<1 ΙίΒεηε νο-

ΙυηΕβΕϊδ είΓεοεπΕ, ίιηρπιά'εηΕεδ Όεαηι βεοαΓαηΕ, αιιοϋ τ&ύο.

ηΪ5 εοΓηροϋεπι 30 ηοη 3 ΐ'αΕϊοηε νϊεϋαηι ηοηιίηεπι £6ηυεπϋ.

ΝεοεΠβπιιπι είΐ εηϊπι βίΕεπιπι άε άαοίηΐδ, βιιΕ ΓΒΐϊοη'ΐδ εχρβΓ-

Εεπι εΓΓε ΓβεΕιιηι, βαί, Γι ΓαΕΐοηίδ είΐεΐ ρ3Γΐίεερ8 βΕ ϊη ΓβΙ>υ5

ββεηάϊδ νειΓϋΓεΕαι·, εΓΓε ΙΐοβΓα νοΙυηΕβΕε. ΝοοεΓίΛΠο ί^ϊϋυΓ

οιηηϊδ ηβίιΐΓβ ΓΗΕϊοηΐβ ρβΓΕϊεερδ, ΙίΒοΓα νοΙαηΕηΕε είΐ, εΕ Γϋ3

ηβίιΐΓβ πιιιΕ3Ε>ϊ1ϊδ. 8εό ϋίπε ηαϊ<1επι ηβΕπτβε, ςιιαε εχ Γα1)]εεΕ3

ίΐυηί Γηβίεπβ, <3ϋρΠεί£εΓ Γα η Ε πιαΕβοΐΙεδ, εΕ ρι-ορΕεΓ ηιηΕεπβπι,

εΕ ηοε ίρΓο, ςαοά &εΕβε ΓαηΕ. <2ι:ιαε ααίεπι ηοη εχ Γαβ)εεΕ3

ηα&ΙβΓΪϋ είΓεεΕβε ΓυηΕ, υηο ΓοΙυηηπιοϋΌ , ηεηιρεοΓΕϋδ, πιοΕβ-

1>Πεδ ΓυηΕ. ΚυΓΓαδ εχ ηίβ ηηΕυπβ, ψιζβ πΐ3Εεπ3 Υ3θηΕ, εβε,

ςυββ ΟΪΓ03 ΙεΓΓαπι νειΤίπΕυΓ, εΕ ο!> ΓοείεΕηΕεηι , <:]ΐΐ3πι ευιτϊ ηο-

ηιϊηϊβυδ πΗΕιεηΕ, ϊη ΓεΒυδ αιιεηΰίδ οεευρβηΕϋΓ, ηιαίζϊβ ΓυηΕ

εβεΕεπκ ΓηυΕβΕιϊΙεΒ. (}ιΐ3ε νεΓο οΕ> ηίΕιιτβε ρηείΐ3ηΕίαιη οαιτϊ

ϋεο ρεΓ ΐηοΗηβΕϊοηεπι εΕ ρΓορεηίΐοηεπι νβΓΓβηίιΐΓ, εΕ ρεΓ ίΐ.

1ϊα8 εοπΕεπιρΙβΕίοηεηι οοβίϊίαάϊηε ΓηιαηΕαΓ, εΕ ϊη ΓείρΠίδ εΕ

Οβυηι Γοΐυιτι εοηνει·Γ3ε, 3 Γε&υδ 3£εηάΊδ εΕ πωΕεπα ρΐαηε Γε

ΓεπιονεΓϋηΕ, εΕ οοηΕεπιρΙβΕϊοηϊ ϋεοςυε Γε οοη]υηχεΓε, ιώ»-

ηεηΕ ίπιπιιιΕϊΙήΙεδ : 1ϊ1)εΓ3 ςυ'κίεηι νοίυηΕαΕε ρίΜεοιΕαε, ηιιοηϊ-

»Γη ΓβΕϊοηε υΕαηΕϋΓ; ηοη Ιβηιεη πιιιΕαϋϋεβ, οΐ) εαδ οααί'33 »

ςα38 ]ατη (ϋχίηιαδ. Νεςαε Γβηε αι'ιή ςαϊε<}α3ΐτι εΐΈ. ΕΕεηίηι

ηοιηίηεΒ εοηΕεΓηρΙβΕ'ιοηί ^ε(1ίΕϊ, φΐί Γε βί) β^επάίδ τεί^αδ ανο-

08ΓαηΕ, ίηιιηιίΕβΒίΙεδ ρεΓηιβηΓεΓε. ΡαΕο, ΊΙΙιιά ςαοηαε ]3ΐη

εΓΓε (3ειηοηίΐΓ3Εαιη , ηβΕϋΓββ ΓβΕϊοηίδ ρβΓΕΐεΐρεβ , βΐ) ϊηϊΕϊο ορΕΪ-

πιε εΓΓε £εη'ιΕ35 : βεΓι, αΕ 3 ρπηείρίο ΓοηΕ οοηϋϊΕβε, ΪΕ3 ιτιιιη-

ΓιΠ'εηΕ, &\> οιτ.ηϊ ΓυϊΠ'εηΕ νϊΐίο ΓεηιοΕϊί1ϊπΐ38. Νϋηε Γα3 ϊρΠιε

νοΙιιηΕβΕε εΕ εΙεεΕϊοηε ίη νϊΕναηα ϊηεαΓΓϋηΕ. Νβγπ ςηβε ΪΕ»

ρεΓπΐϊηΓεΓαηΕ, υΕ ϊηϊΕϊο §εηεΓ3Εβε ΓυηΕ, Ε»ε*ΙΪΕα<ϋηβ ρεΓίΐ'αυη-

(β) 5 ίαΓ·
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*ιιγ. δοΐΐ «Μεηι βη^εΐϊ ϊηίβΓ ε&, α.ιΐ3β Γηηί βπβ οοΓροΓβ, ηια-

ίβϋϊ Γιαπί, ηεηαβ Ηϊ οπιηεδ ίβπιεη, Γεά βΐϊςιιϊ, ςιαί 3(1 ϊηΓεποΓβ

ρΓορεηΓι, Γε5 ίειτεηβδ οοηευρϊεΓυηΙ, οππι & ρΓορεηΓιοηβ αά

Γ65 ΓαρεΓ35 εί ϋεαιτι (ΙϊΓοείΓιΠεηΙ:. Ιΐβςαβ εχ ηϊδ, ηαββ θβ-

ίηοηίΐΓβνϊπιιΐδ , πΐϊηϊΓεΛϋπι) β& , ηαοηϊαπι ηβίαπι Γιπηιΐδ ιτιαία-

1>ί1ε5, νϊτεδ ηο.9, <|ΐιί'οκ5 ε1ϊα;ϊπιυ5, πιυΙ:3ΐ)ϊ]εδ ΙιβΙιβΓε. Νε-

ψιβ ίβσιοη, ςηοηϊβηα ππιί-β&ϊΐεδ νΪΓεδ ΙιαΒεπιιικ, ΐπιρΓθΙ>Ιΐ3(:Ϊ3

ηοΆτΆβ επίρ» ϊη ϋεοπι οοηΐβτβηόα εΛ. Νοη εηίπ» ΐη ίαουΐΐ:»-

ί'ώϋδ ΓυηΙ νϊΐΐβ , Γειΐ ϊπ Ιιβ^ϊΙίΒυδ. ΗβΜΐιΐδ βιιίεπι βχ είβεΐϊο-

ηε εΙ νοίυηϊϊ'-θ Γαηί. Ιΐβφΐβ ηοΛΓ3 ΐρΓοπαπι εΐεείϊοηε ε£ νο-

ΙιιηϋΛίε ίπιρΓοΒί ενηάϊπιιΐδ, ποη ηβ(:υΓ3 Γαπιιΐδ. ()υο(3 3οευ·

Γβίίιΐί άοεεπ ροΐείΐ Γιο. 8αρΓ3 ί;ιεα1ΐ3(:επι εΠε <ϋεε1)3πΐϋ5,

ρεΓ (]α3ΐη οπιπϊβ, ςυ3ο Γ»εϊπιυ$, ΓβεεΓε ροίΤυπιιΐδ. Οπκιίβ

Ηΐαίειη νίδ εΐϊίτεηιΐϊ ορροΓιΙοπητι ε&, ιιη3 εηϊηι εβάεπιςυθ

ου1ΐ88 εΛ, εί Ηΐεηίΐεηάϊ , ε£ νεπιπι άϊοεηάϊ , εί υηα εϊθεπι.

ςυε Γβευΐίβδ 1:οηιρεΓ3{:ε εί ίηΐεπιρεΓ&ΐβ νίνεηόϊ. Αί ηοη ϊάεηι

ηββίίϋδ οοπΙμποπιπι β&, αϊ ϊηίεπιρεΓβηίεΓ εί ίειτιρε^ηΙεΓ

νϊνεηθϊ, 3υ£ πιεηάΒεϊιιπι εί νεπιπ) ά'ιοεηά'ι: Γε(1 εοηΐΓβπονυιη

οοη(Γ3π'ι ΓαηΙ ηϊβϊΐιΐδ. Νλπι ίεπφεΓβηϋεΓ νϊνεΓε, 1ΐ3!)ίΙ:θ5 εΛ

νΪΓίαίϊδ; ΐηίεπιρεΓβηΙεΓ, νϊίϋ. Νοη Γαηί ει·£ο νϊ(:Ϊ3 Γβουΐΐβ-

ίιιιη, Γεά η3ΐ)ϊϋαιιηι βΐ εΐεοΐϊοηϊδ. Νοη εηϊηι Γβουΐίβδ εΛ,

φίβε ίβοίί, αί ϊηιπιθ(3είΙβ νϊνβηΐϋδ βπΐ πιεηαβο'αηι (ϋεαπιαδ,

Γεά εΐεοΐϊο. Εταί εηϊηι ϊη ηοΛ™ ροίείΐβίε, νεπιπι <ΗεεΓε,

ηοη ηιεη(ΐ3θΐιιηι. δϊ επζο νϊΐϊυπι Γ3ουΐ£85 ηοη εΛ, Γεά ΙιλΜ.

Ιιΐδ, ηοη , ςυϊ Γ30ΐιΐΕ3(:ειτι ηοβϊδ άβά'ιί, εβπΓβ ηο&δ ίηιρΓοΒϊίί.

ίϊδ εΛ, Γεά 1ι»1<ϊ(:ϋ5, ςαϊ ρεΓ ηοδ εί ρι-ορί-βΓ ηοδ οοπιρίΓβΐϋΓ.

υεε!)3ΐ: εηϊπι, οοπίχαπαπι ΙιβΙηίαΓη, ηοη ϊΛιιπι νϊΙϊοΓυπι, εχεΓ·

είίβΙϊοηε ςυϊει-εΓε. ΌϊΗεΓΐ: βαΐεπι ίβοιιΐϋβί; ηβΒϊίυ, ςαοά

ΟΓηηεδ ΓβΓαΙίβϋεδ ηβΙϋΓαΙεδ Γιηί : ΙιβΜίιΐδ 3 ηοΒϊδ ρβΓίϊ : βΐ £3-

οπίίβίεκ (ΙοείΓΪηβ (Χ3<3ί ηοη ροΙΓιηί, ηβΙ)ϊΙυδ (ΙϊΓοεηίίο εί οοη.

Γυεϊαίϋηε 3<1νεη)3ΐ. ^αοο^^^β Γι Γβεοΐίβδ ηα(:υΓΗΐϊ.<; φαβάαπι

ΓοκεΛ, ηεο όοοίπη:} ΐΓ3<3ϊ ροΙεΛ, ηβΒϊίαβ βάνβηΗΐϊη , εί άο·

εΐΓΪηά ΙΓ3(ΗΙιιγ; ηοη η3ΐιαΓ3 εβαΓι νίϋϊοΓυπι εΛ, Γεά ςαο(1 νί-

ΐϊοΓε ίηΓπίαΐϊ Γαπιαδ, εϋ ϊάςΪΓοο νϊΕϊοΓυηι ηβΒϊίιιπι οοαιρδΓβνί.

ηιαϊ. Οπιηεπι εηϊηι ηαβϊίυπι οοηιρβΓβπ 3 ηοΜδ, οίΙεηΓαπι εΛ.

Γ30ϋΙ(:3(:ε5 ροΓΓΟ εΓΓε ηβίϋΓβΙεδ, εχ βο ρβϋεί, ςαοά οπιηε5

ε»δ(1επι ΙΐδΒεηΙ ΓδοαΙίΒίβδ, εχεερίϊδ ϋδ, ςαϊ ιηαΐϊΐϊ ΓαηΙ. Οοη-

ίΤΜ,
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ΙΓ3, 1ΐ3ΐ)!(:υ5 ηοη εΙΓε ηΒΐΠΓβΙβδ, ίηάί ρει·Γρϊοϊϋυι·, ςηοά ηοη

βοδάεπι οπιηεδ ηββεηΐ Ιιββ'ιΙακ, Γβιΐ αΐϋ »1Ίθ5. (^οαε εηίπι ηα-

ίιίΓΗ ΓαηΙ:, αάβια ΓαηΙ βραιΐ οπιηεδ.

0 Α Ρ. ΧΙ,ΙΙ.

ΠΕ Ρ Κ Ο V I ϋ Ε Ν Τ I Α.

ϊ-ίΐΒεΓα νοίαηίδΐβ εΙΓβ ηονηίηβηι, βΐ αηβπιιη τεπαπι Η&εΓβιη

ΙιβΒεβί νοΙαηίΒίιειτι, βί οιιγ Κ&εΓα νοίαπίϊΐε εΓε3ίιΐδ ίιΐ , ΓϊΗδ

ΓαρΓ» εχρϋεβΙιιηΊ εΛ. δεά ςποηΪ3Πΐ, ηοη , ευϊουηφίε ρΓορο-

Γιίιαπι βΛ, ηοηιϊηεπι ίηίεΓίΙοεΓβ , εΐ'οηι ϊπίεΓήΰϋ, Γεθ αΐϊφίβη-

ίο ϊηίεΓίΐαϋ, αΐίηιιηηάο ηοη ϊηϋεΓίίοΐΙ: : ςυοιΐ εΐεείϊο ε]πδ ίπι.

ρεάίϋ» ΰί, ηεηηβ οΑά&ί εχ Γεηίεηΐΐίΐ, ςαοά ρΓοροΓαεΓΒί : εΕ

ηοΓοπι οηαΓβπι εΠε, ηοη ίαΐητη, Γεά ρΓονΐάεηΐίβπι, <3ίοεΐ53-

γπιιβ; ΓεςαϊϊιΐΓ ίΓβοίβΙϊοηεπι άβ ΙΆβτα νοίυηίαίε <3ΐίριιί:3ί:ΐο άβ

ρΓονίίΙεηΙί» , <\α&ε είϊβπι ϊη 1x85 ρβΓϋεδ (ϋνΐ(3ϊΙυΓ. Ρππιιιπι

εηίιτι φΐ3εΓεηάΊΐ!ΐι εΛ, ίϊϋηε ρΓονίίΙεηίϊβ : Γεοϋηάο, ςαϊά ϋί:

ίεΓίϊο, ααοιιίΓη Γιί. Αε .1υιΐ3ευ5 ηυ:<3εηι, ηε ϊηΓβηυδ <μιϊ<3επ»

Γι Πί, ρΓονϊ<1εηΙΪ3ΐη ϊρτιοΓεΙ; ευιη ΐάαί ηιΪΓβουΙβ, ςπαε ΐη Αβ-

£γρΙο ενεηεΓβ, εαπι βικίίεπϊ, ςαηε ϊη Γο1ί(:α<3ϊηε οοηΐί^θπηΐ:

ίη φΐϊ&ϋδ ΠΙαΙΐποΓ ηοππηΐβιΐδ βρρβπιϊί ρι-ονίάεηΐΐβ , φΐβπι ϊη

η$, ςυβεοεαΙΐΒ οεΓηνιηίιΐΓ ; ϊίεηι ειιηιηια1(3 ορεΓβ ρΓονίόεη-

ίΪ3β, εΐ ϊη ρΓορηεΙίδ , εϊ ΒβΒγΙοηε εοίζηονεπί, ουβε οηιηειη

«ϋϋΜίΗίίοηεπι ΓεΓρπαηΙ:. ΟηπΓΐίΒηοδ βαΐεπι ευπι ηαεε οηιηΪ3

ίοεεηΐ, είΓε ρΓονϊάεηΗβιη, ίιιηι ίη ρπηιΐδ (ϋνΐηϊΠΐηιππι ϋΐαά

οι οβ εχϊπιίππι 3ηιθΓεπι ϊη ηαπΐ3ηιιπι ρ;εηιΐ8 Γιαηιιτιε ϊηεΓεάί1>ϊΙε

ρΓονϊιΙεηΙίβε οριΐ3, οαοά ϋειιβ Γε εοΓροΓε, ηοΩτβ οβαΓβ, ίη-

«Ιαεπί. δε(3 ςιιοηΐΒπι ηοη οι™ ηίδ πιοάΌ <3ίΓρϋί3ηια8, Γβά

είϊαιτι οοηΐτβ θΓ3εοοκ θΓ3(ϊο ηοΟχβ ίηΛίΙαΐΙιΐΓ : β£ε, είϊβπι

ρεΓα1Ϊ3, ςαίοαβ ϊΐΐϊ Γκίεηι ίπ&ϋϋηΐ:, είΓε ρΓονϊάεηΜΒΠΐ, άβ-

ηιοηΠχεπιπδ. Ιϋβςαε είΐβ ρΓονϊάεηϋηιη, ϋεϋεηι Γβΐϊοηϊΐιιΐδ

φΐΪ5 οϋβηάΆί, ςηίΙ)Π3 ϋεαηι είΤε ρΓοΒηνίηιυδ. Ναηι οπιπίαπι

ρεΓπιβηεηϋίβ, εΐ ιτιαχίπιβ εοπιπι, ςΐί3β οπ'αηίαΓ ε(ι οεεϊοΐαηΐ,

ίϊίϋδ ϊίεπι εϋ ογ<1ο τεΓυπι , ηυϊ ΓεπιρεΓ ίίίεπι εοηΓοΓνβΙιΐΓ , βί

3η:Γ0Γαηι εαΓΓαβ, ςαί ηϊΗΐΙ υηηηβηα χατί&ίην, βηηιαΐ οιγοπϊ-

Ιιΐδ, ε£ 3ηηί ΐεηιροηαιη ΓβΙΙϊαιίίο, ηοείϊαπι εί άίεΓαπι Γεηιεί

ίη
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ίη βηηο 9βςυ»1ϊί38, υίπδςυε νίείΙΓιηι, ηεςιιο ηΐ3]οΓε, ηεηιιε

τηίηΟΓβ ρβΓίβ, βιιρείεεηΐΐ&αδ βί ιΙεεΓεΓοεηΙίβιΐδ , ςαοπιοΰο.

ίϊ ηεηιο ρΓονϊιΙβΒΐ, ίΐιηϊ1ϊ(:βΓ ηόπιϊηίΓπΒΓΪ εί ρει·Γεν6Γ3Γβ ροίϋΐ?

<2ϋίη βΙϊ»πι ροεη3, ςαβε ρεεεβίβ ίηΓεςιιιίυι·; ΐπιο ρεοοβίοπιπι

ΐρΓοπιτη ιΙεΓεοΗο, ηυ3η<3ο, ιιΐ ηειηο ίΐϋ, ςοί εβ ροίϊϊί οοϊγ-

βΐιεΓε, ςιιΐβαϊίΐαηι εΪΓεϋπιΛβηηίδ ρι-οΓει·υηΙιΐΓ, εΙΓε ρτονΐίΐεπ-

ΙΪ3Π1 <1εοΐ3Γ3ΐ. ΡΙεηβε ΓαηΙ }ιυ]υΐ(ηθ(ϋ ηίΑοπίδ, βΐ Ηε&Γβεο-

πιπι ίΐ;πρϋυΓ3ε, β Ι 0Γ3εεοπιπι 1ΐίεΓ»ε. Νβπι ε]θ5ΐηο<ϋ δϋΠιη-

ηβε οβΓαβ Ιίίεπδ Γαηείίδ πωηΓίαΐυδ αίί, εί; α<ρηά (_ίΓ3εεθ8 ροε(36

1\>γά. Ηϊε εηίπι, εαπι α ςαί&ιΐδάβπι ϊηΙεΓίιοβΓεΙαΓ, ηβςαε υ!-

Ιαπι νεί 3()]αΙθΓεΗΐ, νεί ΙεΛεπι ϊΐϋΒεΓθΙ: ίηΐυπβε, οοηΓρϊθ3(ϋ5

£Γϋε5, νοδ, ίηςυίΕ, π>οι·|·επι πιε3Γη νΐικϋεβϋε. ΡοΛεα ςιΐ36-

Γεηΐίόιΐδ οϊνΐΒυδ, ςαΐδ οκειίεπι Γεείίϊεί:, ηεε <1ερΓε}ιεη(ίβηίίί3υ?,

αεε'κϋΐ, ιιϊ, ειπη Ιηεβϋπητι εεΙε&ΓβΓεϋιΐΓ, εί ρορυΐυχ ίρβοίαηά'ι

ΟΒίιΓ* εοηΓκΙεΓεΙ, £Γυε.<; ρΓβεΕεΓνοΙβΓεηΙ. (^υοδ ευτη. χϊάϊΓ-

ΓεηΙ, ςαϊ 03β(1Ί5 εΓβηΙ: ΒΐιεεοΓεδ, πΓεΓυηΙ, βΐ, εεεε, ϊηςαϊαηΐ,

ΙΙι^οϊ νϊικίϊοεδ. (^αοά εαπι ςιιί(ΐ3πι, ςαί ρΐΌχίηιε &ίϊϊάβΙ>3ΐ,

βοάπΠεί, όεΐιιΐίΐ: &ά πιβ^ίΓίΓβΙυπι , ϋΐϊψαε οοπφΓεπεηΓι ιΐε

εβειίβ εοηίβίΓι ΓαηΙ:. Μαΐία Ιιυ]ιΐ5ΐηο(ϋ :ι νείβησοδ, ΙΪΓεπδ

πΐ3η^3(:ι Γϋπ(τ, ςααε Γι ςαΪ5 νβΐϊί εοΙΙϊ^εΓε, ίηβηϊΐε εχοΓείΙ-αϋ

ΟΓβΐΐο. <2υο(11ϊ ηοη ΟΓηηϊαπι ρεεεβίϋ 3(1 ειιη^επι ιηοάιιπι

ρΓΟίΙυηΙιΐΓ, ίπιο &\\<\\ή βΙϊϋσ^Γβ νϊάεηίαι·, ηεηιο ρτορίεΓε»

ηε^εΙ:, εΠ'ε εππιτι ρΓονϊίΙεηΕίβιτι. Νοη εηϊηι αηο ΙβπΙιιπι ιηο-

άο ηοπΓιη'ώϋδ εοηΓυΙίΐ:. Γβ^ ΓηυΙΗδ ε£ (ϋΙΓβΓβηπ^υδ. Μβχίπιε

βυϋειτι, εΠ'ε ρΓονϊϋεηΙίαπι, οΙΐεηιΓιΙ, εοΓροπιπι, ςιΐ3ε ογϊιιπ-

ίιΐΓ εί ίηίεΓειιη!:, Γ»1)πε3 ε[ ρΓοροΓίίο , ςιιαε ρεΓρεΙαο ίίνηίΙϊϋεΓ

ΓείΐηεΙαΓ. Νππι ίη οπιηΐ εοΓροπβ ρβΠε αρραΓεΙ: ρι·ονί<1εηΐί3ε

ευΓ3. Ουοά Κεεϋ βικίίοΐΐδ βΐ ίηϋυίΐπίδ Ιιοπιίπίόϋδ ύΐνεΠΐδ ε

ΙϊΒπδ εοΙϋβεΓε. (Γοίοπιπι ςαοςιιε, ςαί ίη 3ηΙπΐ2];ΐ>ιΐδ Γυηί,

νωΐείβδ, ευπρεπή ίεπιρεΓ ΟΓηβίυιη ΓεΓνβηδ, είαιτκιΐ: εΟβ ρΓΟ-

νϊάεηίίβπι. Αίςυε εΐίβηι, ςνιοά ϊηίεΓ οπιηεδ Ιιοπιϊηεδ οοηβίί,

βάΐιΐίιεηίΐβδ εΓΓε ρΓεεεδ ηαπιίηϊ βϊνΐηο , ϊίΐςαε ιηιιηεηΪΜδ ει

Γ3έΓ3Γϋδ εοΐεηίίϋΐιι εΠ'ε, ρτονϊίίεηΐΐβπι ίϊ^ηϊιϊεβΐ:. 5ϊ εηϊιη

ηιι1ΐ3 ρΓονϊ(1εη[Ϊ3 ηοε ιιηίνεΓΓαηι ^ιιΒεπίΒΓεΙαΓ, ςαϊδ, 3ΐι[ 3

ςαο ςυϊδρϊαιη ρΓεεαί)ίϋαΓ? Ιιΐβπι εοηβηιιαΐ ίϊα<3ϊαιη ΒεηΊβηβ ι

ίϋθϊεη(1ϊ, ςαο(1 αΌ ηοπιίηίϋαδ ηοη ιϋίΙοΓϋϊδ ε[ (ΙερΓΒνβΐΙδ ηβία- |

ΓαϋΐεΓ οοϋΐϋΓ. Νβιη πιεΓοεάβηι ε]ϋδ ίη ροβεπιπι Εειηραδ εχ-

ίρε- |
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Γρεοίαηίεβ, είιβπι ίη εοκ, ςαϊ ΓερεηάεΓε ηοη ροίΐαηί:, Βεηεβ-

είιιπι οοηΓεππιαβ. (^αοάβ ίοΙΙβίιΐΓ ρΓονϊϋβηίϊ», ρεπτπΜί

νίόβΙΟΓ ίη}απ& ίίδ , ςπϊ εαπι ίηΓειτε ροΠαηϋ; ΙτοΙΙΙϊιιγ εΓο^αϊίο

ϊηρϋΐιρεΓεδ, ϋείςυε πιείαδ, εί Γιηιιιΐ οιαπι ΐίΙΙβ νΪΓίυδ Γε11§ΐο-

ςυε ενβΓίϊίιΐΓ. δί εηίπι ϋειίδ ηοη ρΐΌνί(1εί, ηεςιιε ρπηίί,

ηεςυβ νίπδ βοηϊδ ρΓβείηϊ» Ιπ&υίΐ, ηεηυε ρΓοραΙΓ&ί ίη]ιαπ3πι

30 Ίΐ5, ςιιϊ ίη]η(ί:ε Ιβεάυηίυι·, ςυϊδ ϋευηι νεηεΓεΜίΓ, φΐϊ

ηα1]α ϊη τε <}υϊοςιΐ3πι ηο&ίδ Π(:' αάίυπιεηΐο ? ϋείείυτ είΪΗπι ρΓΟ-

ρΐιείία εί οιηηϊδ ρΓβεΓεϊεηΙϊα. δε(1 ηβεο ηοη ΓυηΙ: εοηΓεηίβηεβ

ευπι ίίδ, ςυβε ηυοίίίΐϊβ ΓεΓε νϊάεπιυδ βοείάεΓε. Μαΐϋίδ εηΐηι

ηεοείΤΓβπο ίρΓοπιπι ίεπιροΓε ϋειιβ 3ρρ3πιί£, πιυΐίβ είϊβπι ϊη

Γοπιηϋδ βε^Γοίηηίϊβϋδ βιιχίΐίβ άαηΙ\ιτ, ει ιηυ1(:3ε ρΓ3εΓι;η1ϊοηε5

ςαϊΒϋδςαο Γεεαίίδ ρΓοΙβΙβε ΐαηϊ. Ϊ/Ιυΐίί, ςυϊ βΗςαεπι Ιτυαϋβ.

Γυηϋ ίηιρϊεααε Γαηί επιεηΐβΐϊ, ζηί αΐΐςαίά ηεΓαηιϋ εοπιηηΙΓεΓε,

ηοοίθβ &(φιβ ά'ιεε ϋειτεηϊυι·. ΡΓβείεΓε» ϋεοδ 1>οηιΐ5 εΛ. Ουηι

ΛΧΐίβπι βοηιΐδ ίϊί, ζά βεηε ηιεΓεηΰκπι ρΓορεηΓαβ εΛ: ίΐ αά 1)εηβ

ηιεΓεηθιιπι ρΓορεηίΙΐδ, εΐϊαπι ρΓονίάϋδ. <2ιπ<3 ηΐο ΓεεεηΓεβιη

Γεβ ςαβδςαε ά\> οι·&ίδ ΒΓεηίΙεεΙο ϋεο ΟΓεβίβδ, εβΓϋπιηυε ρΓΟ-

ροΓίΐοηεπι εΐ η3ΓπιοηΪ3ΐτι ε£ ίιΐιιπι εΐ οπϋηεπι εϋ ιαίίιπι, ςυειη

υηηςυβεςιιε ββεΠ: υηϊνει-Γο? εΐ ϊίβ οπιηΊβ εΠε οοηΛ-ϊΐϋίβ άβ.

τηοηΛΓεηι, αϊ βϋίεΓ τεείε Γε ηβΙεΓε ηοηροίϊΐηϋ, Ηίςαε ηιαηο

1ΐ3θεηΙ:, ηεφίε Βοοείϋοηεηι ίεοίρεΓε, ηεηαε Γεηι ιιΐίβηι είΤε,

ςιιβε ροπΊε οοοί(3εΓ8, Γεά οπιηΪ3 ρεΓΓεοίβ εΐ νειιυΛ», ΠιρϊεηίεΓ

λο ρπκΙεηϋεΓ βεάίβεαί» εΠ'ε? δειΐ ε]π5πιοι1ί εοίηηιεπιυΓΒΐϊο-

ηεπι ίη <3ϊΓρϋ(·3ΐίοηεσι (1ε εΓεαίΙοηε άϊίΓεΓ3Πΐπδ, ηε ηη'οϊδ βεεϊ-

Δ&Ι, ήηοά ηιιιΐΐΐδ, ςυΐ <3ε ρΓονίιΙεηΐίβ ΓοπρΓεηιηί. Νβπι ΟΓε-

ίΐΐΐοηεηι Ιοοο ρΓονίίΙεηΐίβε εε1ε1)Γ3η(:, ηιΐ8ε «Ιπεϊί ςυϊιίεπι

ηοδ 3(1 (3ΐΓρπΐ3ΐίοηεπι (3ε ρΓονϊ(]επ{Ϊ3, Γβά ηιυΐΐ'ϋπι ίβπιεη 3Β

εα «ϋίοΓεραϊ. Νοη εηΐηι ϊιίεπι είΐ ρΓονΐάεηΙϊιι , ςαθ(3 εΓεβΗο.

Κ»πι ΟΓεαΙϊοηίδ εΛ , τεείε είΓιεεΓε, ηιι»ε Γιιιηί : ρΓονΐ(1εη(Ϊ3ε,

οοηΓαΙεΓε ίίδ, ςυβε είΓεε(3 Γυηϊ. Μεςυε Ικιεε οπιπϊηο εοη-

3νιηοί3 Γαηί, υ£ ΗεεΙ νίίΙεΓε ϊη ηοππηϋΒηβ, ςυαηιΐϊοβε βΓίειη

εΙ ΓΛίϊοηεπι Γςϊεηΐΐβε εχοΓεεη(:ϊΙ)ϋδ. Ηατυπι εηίπι δΐϋ ϊη ηοε

Γοΐιιπι ροηαηί: ορεΓβπι, ι»1 τεείε εΐΐεϊβηϊ, ηεςαε ς«ίοςϋ3ΓΠ εα-

ταηΐ Βπιρίιαδ: υί: ςιαΐ ϊη ίβΐιποαηάι , ρϊηίζβηΗΙ ίΐησρπίΐίςιιε αί--

ίε οοοιιραηΙιΐΓ. Αΐϋ Γοΐυπι ρΓΟΓαι^ιιΕ εί ριονίιίεηί , υί 1>ιι-

Βυΐά εΐ ρεεα(1ιιπι ρβΙΙοΓεί. ^ϋ<ι^ε εΐΪ3πι ηοδ, ίη «ΙϊίραίΜϋϊο-

ηε
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ηε <1β οτεαύοηο, βρίαιη ΓιΙ ά'επιοηβτίΓε, τβοίβ ίαεία ε(Γε,

ςα3β ίαοία ΓυηΙ : 31 ΐη ΐΓαεϊ&ΐίοηβ άβ ρΓονϊιΙβηϋα , είΓβ ρΓοαι.

Γβϋϊοηεπι, α,αβε ϊΐΐίδ, ροίΐφίβηα £αο£3 ΓιηΙ, οοηΓοΙαΐ, άεοΐί-

Γαηάαιη βΛ. (2υοηιο<1ο ει·§ο Ιιοιηο εχ ηοιηίηε, 1>θ5 εχ Ιχη ε

ΓειηρεΓ ^ϊ^ηίΙαΓ, εί: φΐοάφΐε εχ Γαο, ηοη εχ ζΥιο Γβπιϊηε οπ-

Ιχα, Γι ββεΛ ρι·ονϊ<1εηΙία? Νβηι 1ϊ φίκ όΊοζί, κΙ &\> ϊηίίίο

ςαβεφίε ρΓοα"ε»ΐ3 ΓιηΙ, ίΐβ Γεπε ςααάαηι ρΓοεεάεΓβ, Ιιοε &

οαϊ, οαπι ΟΓεαίϊοηε οπιηιηο οορυΐ3ΐ3Πΐ είΓε ρΓονίάεηπβπ.

Νβιώ φαοά* οΓίϋηε ρΐΌοεάβηΙ, ηααε οΓεβί» ΓαηΙ, ρΐΌνϊ(1εηίΪ3πι

ευιη 0Γε3ΐίοηε εοη&ϊΐα&ιη εΩε, οβεηάϊΐ. Νβτη ρΓονίάεηώε

βλ, Γεδ 0Γε3ΐ35 3(1ιηίηίΛΓ3Γε , βΐφΐε ϊία ηίηϊΐ αΐιαά Ιιϊο ά'ιάί,

φΐβπι ειιη(1εΐΏ εΠ'ε, ψη τεδ οΓεεί, εί 0Γε3ΐΪ8 εοπΓαΙβϋ. (^ιιϊβ,

ευιη νϊάεβί Γογπι38 Βοπήηαιη ϊη ϊηβηίίβραεηε πΐϋΙϋΕικϋηε άίί-

ΓεΓεηίεβ, ηεηυε πδφίαπι ρεηΐΐαδ εβδάειπ είΓε, ποπ αάιηΐΓε-

ίητ, εί, ΰ οϊιπι βηϊηιο Γαο τερυΐεΐ, ηοη βίΓβςϋϊΐΗΓ, 3 ρΓονΐ-

<1εηίΪ3 ίοΓΠίαδ Γεπιπι ϋη^υΙ&Γαιη βΠΓβ <Ηβίηε[3δ? ζ)ιιο<1 Ιιοε

ιηο<1ο Ιϊεεί: ϊηΙε11Ϊ£88. δί εβηάειη ΓβΕΪηεΓβηί Γιπε υΐΐβ ν3π»ΐϊο-

ηε ΓΐβΐΐΓβπι, ηααηί» τεΓαπι εοηΓαΠο ΓεφΐεΓείιΐΓ? (^αβηΙ* ϊη-

£ε]Ι:Ϊ3, ηα3π(:3ε ΙεηεΙίΓαε ηοΓπϊηεηη οεευρβΓεη!:, ςαϊ ηεηαε ίϊ-

πηίίβΓεπι, ηεηυβ βϋεηππι εο^ηοΓεεΓεΙ:, ηεςαε ηοΛεπα &αί Ίνα-

ρΓοβαπι βί> 3ΐτιϊοο 3αΙ ρι-οβο νϊΐΌ άϊΓεεπιεΓεί: : 0πιηΪ3 λέγε

ίΐιηαΐ είΤεηΙ, αϊ ΑηβχβσοΓαε ίαϊί ορΐηίο. Ν»ηι ηοο β Ίί& εΓΓει,

ηΐηϊΐ οΒίΙίΓεΙ, ε^ιχο πιΐηαδ εαπι ΓογοπΒιι5 εΐ ηΐ3ίπ1ίΐΐ3 εοΓρο*

ηιϊΓοεΓεπιιΐδ , βαϊ ρναεά3Γεπιιιι·, 3αΙ &Υηιά ηαϊρρϊβπι ρΒίβπι ίω-

ρτοΒε £3οεΓεηιυ5, β ϊά ιηο<1ο είΓεί άεοϋηβίαηι , ηε ίη ϊρΓο £»·

οίηοΓε άερΓεηεηιΙεΓεπιιιι·. Νβηι ροήε3 εοηφεοϋ, η^ηοΓα;

ηοη ροίΐ'εηιαδ. Νεηαε εΙΪ3ηι Ιεχ 3α1; Γεδριιί)1ϊθ3 υΐΐα οοηΙΚία·

ϋ3 είΓεΙ, ηεςαε ραίΓεβ εί βΐϋ Γε ϊηνϊαυι εοςηοΓςεΓεηί , ηεηοε

■ΑΊαά ςυίρρίβπι, ςαοά β[ αά Ηοηιίηϊδ η3ΐιΐΓ3ηι, εοΗβεΓεΓε:.

Ο'αεευβ εηϊηι είΓεΙ ηοπιο, ςιιαηΐιιπι ςαίϋθΐΉ ζά ϊιοιτιίπεδ άϊρ-

ά'ιοΆΏάοΒ ρεΓίϊηεΙ;, ηεςαε εί οουίοπιηι ΓεηΓϋδ πιυΐίαπι 3^]α-

ιηεη(:ϊ ββ'εΓΓεϋ. ΡΓβείεΓ εηϊηι αείΆΐεπι εί πια^ηί[ϋ(1ίηθπι ηϊηϋ

ι1ίία(1Ϊ03Γεϋ. Τ3ηΙοηηη ΓεϊΙϊεεΙ: οοηιιτιοάοπιηι οβιιΓλ ηοΒϊδ ρΓΟ-

νίάβηΐΐ» είΐ, ςιιαε ρεΓρεΙαο εΙ αΒίςιαε ^εηΐϊιιπι Ιιοπιϊηυιη £ογ-

ιηαδ ΰί(Ιϊη§ιιεΓβ ηοη ίηΙεΓππίίίΙ. ^αοά πιβχίιηαπι εβ: 3Γ^ιι-

ιηειιϋϋπι , εΐϊβιη τεΒιΐδ βη^αΐίδ ϋεί ρΓονϊίΙεηίϊ» οοηΓαϋ ; β ςαί-

<1ειη νεί £§ιΐΓα βΐ Ιΐηε^ηιεηΙίε βΐ νοεβ ^ιχΊΒ^αβ εο^ηοΓαϊιΐΓ;



ϋΕ ΝΑΤυΚΑ Η0ΜΙΝΙ8. III

ψιαηφιαηζ Ιιοε ηοη ρΓβεεϊΓε ΓβΗηείυΓ, ρβπηάε ςιιβίΐ £οπι\5

ΓαΙίδ £(:. Νβπι , νείαί εοΓοΙΙβπϊ Ιοεο , βίϊαπι αοίοταιη <3ϊίΓβ-

ΓεηίΪ3ΐη ρΓονϊ(1βη(:Ϊ3 α^εοΐϊ, οΙ η^ΙαΓαβ πυπίΒηβε ΐιη1)6α11ϊ1α1ϊ

ιηαΐΐϊδ πιοάΐδ ΓαοεαΓΓβΓεΙιΐΓ. ΑγΙηΙγογ εΐίαπι, ρΙεΓβηαε 3ηΐ-

Ηΐαΐίβ, ςιααε Γεεαηίαηι Γρεοϊβιη ίϊ§ιΐΓ3 Γαη£ Γιπιϊΐί , ςυο(1 $ξεηιΐ8

ΓυηΙ οοΓηϊχ εί οοΓνιΐδ, πβΙΐΘΓε α1ϊςιΐ35 ίη 3<3ίρεοΙ:ιι (ϋβεΓεηΕίβκ,

ςαϋ)ΐα5 (ίηίει·) ΓεΓε οοη]ΐΐ£3ίίπι οο§ποΓθ3η[. (Γοπιϊοεδ εηϊπι εΐ

εοΓνϊ οοηβΓε§3ηΙιΐΓ ςαϊάεπι χανϋύ Γϋερε, εο^υ^Η™ ίβπιεη.

Γερ3Γ3ΠίΗΓ, ςυοηΪ3Πΐ ςαο(3νϊδ Ιτοπιπι βηίπιβΙίπΓη ^ι^ϋΐβπι εί

ηβϋιίΓα ΙϊΙπ οοη]αηο(:3Πΐ βνεπι 3£ηοίαΙ:. ζ)αοπιθ(3ο 3αϊβπι ΐη-

νϊεεηι 3£ηοΓε6ΓεηΙ, η'ιΐι βΓΓβί: ουΐηαβ Γιΐ3ε ίοπτίδε ιΙβίοπρΕΪο,

ηοΒίδ ςαϊάεηι ηοη Γβείΐϊδ 3(1 ϊιΐ(3ίθ3η(3ιαηι, ΐβά ςυ3ε η»ΙαΓ2ΐΐ[εΓ

ίβπιεη 3£> ΪΪ5, ςθ3β ϊη εβίΐεπι ΓυηΙ ίρεείε, Γβεϊΐε οο^ηοΓε3ίαΓ?

ΕΙΪ3Π1 β^η» βί οΓβευΙα εί οπιίη3 εί ρΓθ<3ΐ^ϊ» : (ηβιτι 3(3 0Γ3β-

οο5 θΓ3{ϊο ηιεα ρεΓίϊηει·: ) <Ίΐ3 Γβίϊοηε, Βί ϊρΠ ΙοςααηίιΐΓ,

ενεηίϋδ εοπιπ», φίβε οΐΐεηάυηί , <:οηΓεΓν3η£ία ρΓοΓβοίο ρΐΌ-

νί(3εηϊί3ε Γβίίοηε Π^ηϊίΊοβηί, εί αά εβ, φίβε ίι§ηΐϋθ3η[, νεη-

ί&Ιβια βνεηίοπιπι 3<1]αη£ΐιηΙ.

0 Α Ρ. ΧΙΠΙ.

Ο,υΐϋ 8ΙΤ Ρ Η Ο V I ϋ Ε Ν Τ I Α.

Τ επαπι εΠε ρΓονϊ(3εηΗ3ηι , εππι ρεΓ Ιιαεο 3ρει·ίυηι βΑ, ίπιη

ρεΓ εα, φΐ3β ά'ιοβηΐητ, «ίεϊηεερδ εΙιιοεΓεεί. Όϊοηηιιΐδ ϊξξίίυτ,

οαίά ίΐί ρι·ονί(1εηίΪ3. Ρι·ονϊ(1εηίΪ3 είΐ ΓβΓϋηι ρΐΌοιίΓβίϊο α

Όβο Γαίοερ[3. ΟείϊηΐιαηΙ εβηάεηι ίΐο: ΡΓθνί(3εηΙΪ3 εβ ϋεί νο-

1αηϊ38, ρεΓ φΐβιη οιηηϊβ, φΐαε Γυηί, βρίε {Γΐώεπιαηίιιι-. (^ιαοά-

ίΊ ϋεΐ νο1ηηί3δ εΛ ρΓονϊάεηίϊα, ηεεείΓε είΐ Γεοίβ ΓβΗοηε εί

ορίϊπιε εί (ϋνϊηΐίΐΐπιβ, εί: (μΐ3 ΓοΙά Γ3ίϊοηε Γεείε Γε ηΒ&εβηί,

£επ, φίβε ήυηί, ηεςυε πιείΐοπδ ΟΓάϊηϊδ εΓΓε εβρΒοΐβ. Νβ-

εείϊβ είΐ αιιίεπι, εαηάειη είΓε, ςοί τεδ είΕαβί εί είΤεοίίδ ρΐΌ-

νί<ΐ63ί. Νεφίε εηϊηι ΓεοΙυπι βΛ, ηεε άεεεί, βΐϊαπι εβίεεΓε,

ηΙϊιιπι εβ, ςιιβε είϊεοία ΙϊηΙ, ρΓοειίΓβΓε. Νβγπ Ιιοε ψή<3ειη

οεΓϋε ϊιηίιεοΠΙϊΙαίϊδ είΐ. Μια1(:3 ΓοηΙ είϊβιη ΐη «ηίηιβϋΐϊΐΐδ ήπια-

Ιλοτ» βί ϊπίΒβϊηεδ εοΓυπι, ςυβε άΐχϊηιαδ. ^ϋ^(3ςι1^^^ εηϊιη §εηα-

ΐί, οίίυοι ςιιοςαβ ίοείοϊ ρΓοεαΓβί: εί ηοπιο είϊβιη <1β εβεϋεπϊ

 

οπιηί-
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οηιηΊί)ΐΐ8, ςιΐίβ νΐίαπι άβ^ηάαηι Γρεείβηί, ςυοαά ε]αβ βειΊ

ροίείί, ρΓοίρίοίί. ()ιιβε νεΓΟ ηοη ρΐΌνϊθεηί, οίι ϊιηίιβοϊΐ-

ΙίίβίεΓη ηοη ρΓονϊάεηΙ. ζ)«3Γε οΓίεηΓαπι είϊ, ϋειίΓη είΓε,

ςαΐ ρι·ονϊ<1β3ί, εί ρΓονίάεηίίαιτι είΓε είαδάβηι νοίαηίβίεπι.

0 Α Ρ. ΧΙ,ΐν.

ουΑκυΜ κεκυΜδΐτ ρκουιοεντια.

ΧΙ/Πε ϊ^ϊΙϋΓ ρΓονΐ<3εηΙ:ϊαπι, εί ςιΓιά ε3 Πί, <3ϊοίυπι εΛ: τε-

Λβί, ιιί εχροηΒΓηιΐΒ, φΐβπιπι Γεπιπι Ιΐί ρΓονίάεηϋϊα, υηϊνεΓ-

Γϋΐ'ακιηε, αη Ιΐη^ιιΐβπιπι , 3η πηϊνεΓΓβπιπι εί 1ΐη£ΐιΐ3πιπι. Ρ]3-

10, εί υηίνεΓΓβδ Γεδ, εί Ιϊη,ςηίβδ 3 ρΓθνϊ<3θηίΪ3 ^υίιεΓηβπ νυΐί,

ρΓονίίΙεηΙΪΒεςαβ Γ3ίϊοηεηι ρβΓίϊίιΐΓ ϊη ίΓΪ3. Ρππιυπι εηϊπι εΓ-

Γβ, ρπηοϊρίκ ϋεί ρΓθνϊ(1εηΙΪ3Γη , ηυϊ ρπιτίΒΓΪο ηιιϊ^εηι ίο«?

ί<1εΪ5, ϋεϊηιΐε αηίνβΓΓβ ΙοίΊ ογΙη οοηΓυΙβί, υί, οοείο εί Γιάβπ-

1)ΐΐ9 εί οπιηϊΒυδ τεουβ υηϊνεΓβδ, ϊά είί, £επβπί>πδ, ΓαΒΛ&η-

ίΪ3β, ςυβηίϊΐαίϊ, ςϋ3ΐίΐ3ίί, εί 3ΐϋδ ίαΙϊΒιακ , εί ίοΓπιϊδ, ςιΐ36

ίώ ΐΛϊδ Γυί>]εοί3ε Γυηί. Οηαϊ βιιίβπι Ϊ£ηοί>ϊ1ϊοπιπι 3ηϊπΐ3ΐϊιΐΓη

εί βΪΓρϊιιηι, είοπιηϊυπι, ι]υ3ε §εηεΓ3ηϋαΓ εί οοΓΓίαηιραηίϋΓ,

ίβοιιη<3θ8 όεοδ, εοδ, ςιιϊ οοείυπι νοίνβηί , ρι-οΓρϊοεΓε: ςυο-

Γϋηι οΓίϋπι ΑπΛοΙεΙεδ 3(3 Γοΐεπι εί β&ηϊΓεΓυπι ΟΓίιεπι ΓεΓειΐ.

ΤεΠϊίίτι ΡΙαΕο ίΪΗίαϊΐ ρΓονί(1εηΙ)3πι , ρεηεβ ςυίηι Γιί 3<1πιϊηί-

Ατβίϊο Γεπιπι β^εηάβπιπι εί βχϊίιιβ; ϊίβπιςϋε ηαΕΐΐΓ:ι1ίυπι εί

ΙοΓΕυΪΕΟΓυηι ΒοηΟΓυηι, ςυβε πΐ3(:ει·Ϊ3β «ϋπιίχία , εί ϊηΓΕπιπιεη-

ίϊ Ιοοιιηι οβίϊηεΓε ώ'ουηίιΐΓ, βίςυβ είϊβπι εοπιπι, ςυβε (ιϊδ

ίρΠδ οοηΐΓ3ΓΪ3 Γηηί, 3<3ερΕϊο. Ηυϊο ρΓθνϊ(3εη£Ϊ3ε ρΓβεεΠβ

οίτιΓεΙ εεΓΕοδ ςυοκοίΒίτι (Ιίΐβιηοηεδ οϊγο» ίειτοπι, ου(1ο<3ε5 ηα-

ηΐ3ΐΐί\Γαηι βοίϊοηιπτι: βο Γεουηΰβπι ΙεΓ£Ϊ3Γηςιιε ρτονϊ(1εηΙΪ3Γη

3 ρπιη3 ρΓοήεΐΓεί, ιιί ροΕεΓΕ3ίε οπιηϊϋ 3 Όεο £υΕ>εΓηεηίιΐΓ,

ςιιϊ ρπηιοδ εί Γεοιιηάοδ εί ίεΓΕϊοδ ρΓοαίΓϊΕοΓεδ οοηίΐϊίτυΐί:.

1η ςυο, ςυοθ οηιηΪ3 αά ϋειιιιι ΓεΓεΓί εί 3[> ε]ιΐδ νοΙυηίβΕβ

οηιηκιη ρεηάεΓε ρτονϊίΙεηίΪΒΓη βίΓίΓπιιιΙ, ϊη Ιαιιάε ροηεη<3ιιηι

ε Λ. 0|αοά νεΓΟ Πϊοιιηάϊίτι ρΓονίι)εη(:ί3ηι ΓαοϊΕ εοδ , ςυϊ οοε-

Ιοταπι οτίιεδ ίοι-ηιιεηί:, ηοη ίΐεπι. Νοη εηϊπι ηοο ρΓονίιΙεη-

(ϊϋ βΛ, Μ Γβγιιγο εί ηεοεΙΓιίαδ. Νβγπ, υίοαηςιιε ϊΐϋ β^αΓεπ-

ίιΐΓ , ηεεείΓβ εβ , εί 0;03β βαη£ , £βπ , εί ^αϊιίειη αϋίεΓ ηοη

 

■
εοη-
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οοηίϊη^εΓε. ΕοΓαπι βυίεηι, ςαβε ρΓονϊ(3εηίΪ3 ^π&εΓηβηίιΐΓ,

πϊγιϊΙ αάβτβ ΓαΙ> ηεεείΓιίβΙεπι, ]3Πΐ<1ιι<3ιιπι οβεηβιπι εβ. δίοϊεϊ,

ςαί εί ΓαΙυπι, εί ϊη ηοβΓβ είΤε ίΗηυίά ροίεββίε ίιιεηίιΐΓ, ηαΐ-

Ιαπι Ιοεαπι ρΓονϊάεηίϊββ Γείϊηοααηί, ϊπιο ΓενεΓβ νοίιιηΐβίεδ.

ηοίΪΓβδ ΙϊόεΓίβΙε Γροΐϊβηί, ςυοά ΓυρΓα α ηο!>Ϊ5 ρΓοό^Ιαπι εβ.

ϋεπιοοπίϋδ, Ηεπ)ε1ϊίϋ8 εί Ερϊουηΐδ ," ηεςαε υηϊνβΓίϊδ, ηεςιαβ

Ιϊη^υΐϊδ, 3 ϋεο ρΓονϊάεπ νοίυηί. Ερϊεαρδ εηϊπι <3ϊοε1)3ί:

<2υο(1 βεαίαπι ΓιΙ εί ϊπιπιθΓί3ΐε, ηε<μιε ϊρίαπι ηβ&εΓβ ηε^οίϊβ,

ηεςαε βΐίεπ εχηίί>εΓε: ςααΓε ηεςυε 'ηαοαηά'η, ηεηαε £Γ3ίΪ3

ίεηεπ. Η3εε εηϊπι οπιηϊϊ ϊιηΐιεεϊΐΐκβίε Γρεοίβπ. 1γ3 εηϊπι α

ϋεο αϋεη3 εβ. ΕχεϊίβΙιΐΓ εηϊπι ϊη τε, φΐ3ε εοηίΓβ, ααβπι νβ·

Ιϊιηιΐδ , ■Λοο'ιά&ί : ϋεο αυίεπι ηϊηΐΐ ρτ3είεΓ νοίαπίβίειπ αεεϊάΐί.

Αίςιιε ηϊ ηιιίάεπι εοηνεηϊεηίεΓ ΓυΪ3 ρπηεϊρϋβ εχϊβϊπΐίηΐ. Ναπι

ςυΐ ρΐίίαηΐ ηοε αηϊνβΓΓιαπι 03Γα εί ίεπιεΓε είΓε εοηβϊίιιίιιηι, ιηβ-

γϊ:ο (ϋοιαηί οιτιηϊα ναεβΓε ρΓονϊϋεηΗ». (^υοπιηι εηϊπι ηειηο

0Γε3ΐθΓ Πί, εοΓαπι ςιιϊβ βί ρΓοεοι·3ΐοΓ? Εβ εηϊπι ενϊάεηδ, Ιε

πιεΓε (ΙεΒεΓε ίεΓΠ , ηαβε α ρπηοϊρϊο ΙεπιεΓε ρΓοοΓεβίβ Γαηί.

Ιίβςυε ρΓΪιιΐ3ε ϋΙοΓϋπι Γεηίεηίϊβε Γείϊβεηάιιηι εβ. Ηβε εηϊπι

ΐΒ&είβοίβίβ, Γαίϊδ πΐ3£η3Πΐ νϊπι ηββε&υηί, ςαβε <1ϊεΐ3 Γυηί αά

«3εηιοηίΐΓ3η<ί3πι ρΓονϊάεηίϊβπ). (^υβΓε, Π30 Γείυίίΐϊοηε ζά Γα-

υπι ίεπιραδ ΓεΓεΓν3ΐ3, νεηϊβπΐϋδ αά Απβοίεΐϊδ ορϊηϊοηειη εί

οαειεΓΟΓαπ), ςιιϊ ηεε^ηί τεΒυβ Πηςϋΐϊϊ β ϋεο οοηΓαϋ. Νβαι Αγϊ-

βοίείεβ 3 η3ΐαΓ3 Γ0Ι3 νιιΐί 3(3πιϊηϊβΓ3π βη^υΐβ, υί ϊη Γεχίο

ΕΐηϊεοΓίιπι »ά Νϊεοπιαοηυπι οβΓευτε £§ηϊηεαί: Ηβηε εηϊπι, υί

ψιαβ (3ϊνϊη3 Πί, εί ϊηΓιί οπιηϊβιΐδ, ηυβε §εηεπιηΙιΐΓ, ουϊφΐε η&-

ΐτιΐΓίΐΙΐίοΓ Γιΐ££εΓει·β, υί βά τεβ Γβίαίβι-εδ 3οοεά<ιϊ, ίυσϊβί ςαββ

εοηίΓ3Π* ήηϋ. (^υοάφΐε εηϊπι βηϊπΐ3ΐ, υί ]3Πΐ <ϋείυπι εβ, εί

ιάοηευιη ίώ'ι βΐϊπιεηΐιιπι ϋε1ϊ§ϊί, εί, ο,υοά οίίΐβ εβ, ΓεςαϊΐαΓ,

εί Γεπιε(3Ϊ3 πιθΓΐ)θΓαπι η3ίαΓ3ΪϊϋεΓ ΗαΒεί εο^ηϊίβ. ΕϋΓΪρίιΙεβ βί

ΜεηβηίΙεΓ ςυίΙ)ϋ5(ΐ3ΐη Ιοεϊδ πιεηΐεπι, ηοβε ϊη φαοφίε βί, εαί-

ςαε ρΓονϊάεΓε «ΠβΓαηί ; Όειιπι νεΓΟ ηεππηεαι. νεΓϋηι πιεηδ

ς[ϋϊ(1επι ίη ϋδ ΓοΙϊβ ρεΓΓρϊεϊίυΓ, ςαβε ϊη ηοβΓα ροίεββίβ Αιηί.

Αιιί εηϊπι εβ Γεπιππ, ςυβε ΓιιΒ βείϊοηεπι εβάαηί, εί βγΙϊιιπι, 3αί

εοηΐεηιρίΒίϊοηίδ. Αί ρΓονϊιΙεηίϊβ εοΓυιη εβ, ςυβε ϊη ηοβΓ»

ροίεββίε ηοη Γαηί, υί νεΓίη βΓίίϊβ, υί ορυΐεηίαβ αυϊβ Γιί βί

ηοη οροΐεηίϋδ, Γβηιΐδ εί ηοη Γβηαδ : ςυοπιπι ηίηϋ ίβεεΓε πιβηδ

ροίεβ, 30 ηε ιΐ3ίϋΓ3 ςαϊόεηι, ιιί Απβοίείεδ ρϋί3ί. Ν3ΐιΐΓ3β

εηίιη ορεΓ» ρεΓΓρϊεαα Γαηί. (^ακΙ ααίεηι ζά παςηίεπα ααί αά ηι-

ΝΐΜί/. (Η) «β-
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ίιΐΓβηι, ςυο<3 3ΐΐςιΐ3η<3ο βΙ> οο ροεηβε εχί^βηίιΐΓ, ςυ,ί ηοπιϊηεηι

οεεϊάεπί;, βΐϊςιιβηϋο Γεείεπβ ροεηβπι είΓυ£Ϊ3ί? ηίίι ςιιϊδ <1ΐοαΐ:,

ςοοά πιεηίΐ. «Λ ηβίατβε βΛ, αά ρι-ονϊ(1εηΙΪ3πι ρεΓίϊηεΓε ; ςαοΛ

Ιεςαϊίαι·, βιΐ {αϊανα. (Ιηοάίί πιεηδ εί ηΆϊατα.»ά ρΓονϊίΙεηΗβιη

ρεΓίϊηεηί, ςαββ ΓεςιιαηίιΐΓ, &<1 Γ3ίηπι, ηϊΐηϊΐ επί ϊη ηοδτ» ροίε-

Αβίε. δε<1 ηοη ϊί3 Γε Γεβ 1ΐ30εί. (^πβε εηϊπι 3<1 πιεηίεπι ΓρεέΙβηΓ,

ίβιη ε3Γπ, αυβε ϊη 3£εηάο, φΐ3πι φίβε ίη εοηίεηιρΐ3η<3ο ροηϊ-

ΙϋΓ, ίη ηοίΙχΛ ε(Γε ροίεΑβίε ίοοιαϊιηιΐδ. Νοη οπιηϊβ 3ΐιίεπι, ςιΐ3β

ρΓονί«3εηΙΪ3 βεηιηίυι·, η3ίιπ·3ε Ταπί, είϋ, ηιιβε ηβΙΠΓαε Γαηί, ρι-ο-

νΐάεηίΐα 3(1πΐϊηϊί1χ3ηίιΐΓ. Μιιΐίβ εηϊπι, α,\ΐ3ε ϋεϊ ρΓονϊάεηΙϊβ βε-

εϊάιιηί, ηοη Γϋηί ηβίΠΓβε ορεΓ3, υί άε εο, ςυϊ Ιιοπηηεηι οεεϊαϊί,

οίΙεηίϋηιιΐΒ. ΕΛ εηϊπι ρβΓδ ρΓονϊο'εηίϊβε ηίΐίιιηι, ηοη ϊρ(3 ρτο-

νϊ<1εηπ3. ΐίβαηε ϊ(Κ η3ίυΓ3ε εί πιεηίϊ Γεπιπι Ιϊησιιΐβπιπι ρΐΌνί-

"ι!εηίΪ3Πΐ 3ΐίπ!3υ.αηί. Οβείεπϋεο ουΓβε εΓΓε, 8]αηί, εοπιπι, φαε

Τιιηί ρεπηβηεηΐϊππι, πί ηϊηϊΐ εοη:ηι, ςιαβε ηβί3 Γιιηί, οεε'ι<1<»ΐ, βί

ηυ]α5 ιήιϊαδ ϊη ϋεο εΟβ ρΓονίάεηΙϊβπι. ί»ϊη§ιιΐ3 νεΓο ίοΓίιιίίο

ίεπιεΓεφιε ]3εί3Π, ε"ΐηηυε οο εβιιΓβπ ηιιιΐϋβ ϊηίηθ3 ΓβεϊηΟΓβ,

( πιιι 1[ 3 8 03ε<3ε5, βΐ, υί ίΐϊεβπι Γαιηπιβίίπι, οπιηεηι ΪΓηρ.ΌΪηίβίειη

ϊηίεΓ ηοπιϊηεδ νεΓ&ΓΪ, εί Ηοπιπι αΐΐοδ ίοΓίιιίίο ροεηπηι νϊί3Γε,

βΐϊοδ εΐίβπι ρυηϊπ ; ααϊρρε ευπι, ςπ3ε αά Γεεί3Πΐ Γ3ΐίοηεπι εί εχ

1ε§ε Γυηί, ηοη οιηηϊηο ενεηϊβηί. ϋοϊ βιιίεπι ηεςαε Γαίϊο, ηε-

φΐε Ιεχ αοπιϊη3ίιιι·, ςιιοηιοάο άϊχεπί αυϊδ ϋεαπι εΠε, ηυί ρΓΟ-

ειΐΓεί? Εί ςνιϊάεπι Γείε οία νεηϊί, «ί νίπ 1>οηϊ ΐ38(33ηίιΐΓ ϊη]απ3.

εί: <1ερπηΐ3ηΙιΐΓ εί ϊηηυπιεΓβΙπΗ&ϋδ ώιάΙϊβ 3ίΗϊ£3ηίυΓ: ϊηιρΓοΜ

εοηίΓ3 εί ϊπιροΓίιιηί ηοπιϊηεδ 3ΐΐ£ε3ηίυΓ ροίεηίϊβ, ορϊοιίδ, Ηοηο·

π&Γδ ϊη Γερα1?1ϊθ3, οβείεπδ^αε Ιιοηϊδ, φΐαε αά νϊΕ3Πΐ εοπιπιο-

(1ε όε&βηάανα ρεΓίϊηεηΙ. ΜϊΗϊ νεΓο νϊιίεηίαΓ, ηαί Ιιβεε Ιοηυαη-

ίϋΓ, ηυυπι 3ΐΪ3 ηιιιΙΐβί&ηοΓβΓε ρΓβεεερΙ;» ρΓονί(3εηΙΪ3ε, ϊυπι ιώβ-

χϊηιε, Βη'πηαε ϊπιπίΟΓίβΙϊίβίεηι. Νβπι, εβπι πιθΓ(:3ΐεΓη ε(1ε 3γΒϊ-

ίΓβηίεδ , ηαϊαδ νιίαε ίεΓπιίηίδ τεδ ηιαηιβηβδ άε£ηϊαηΙ. Όβ'ιηύβ

ρΓ»ν3 εί ρρΓνεΙ-Γβ 1ΐ3ΐ)εη1: <1ε 1>οηϊδ ]π<1ϊοί3. Εοδ βηϊιη, ς_αί ορϊ-

003 οΪΓοαπιίΙαιιηΙ: εί ι!!§η5(:3ϋοιΐδ ϊηΓοΙεΓουηΙ: εί εβείεπδ Ηιίχϊκ,

03(1πεΪ5ςιιβ Βοηϊδ ^ΙοπβηίπΓ, ίεΐΐεεδ είΐ'β εί ϋεβϋοδ ϊαάϊεβηί;:

βηίπιϊ 3ΐιίεπι 1>οη3 ρΓΟ ηϊηϊΐο <3πουη(:, ηιιβε πιαίίο εοΓροπδ εί

εχίεηί3 Ιιοηβ βηίεεείΐαηί. ΡΓβεββηίίοΓα εηϊπι 1>οη3 Γαηί, ςαββ

Γβπιπι Γαηί ρΓ3εΛ3ηίϊθΓαηι. Ιίβςαε ίαηίο νΪΓίϋίβδ <3ϊνϊίΪ3δ, Γβηϊ-

ί3ίεπι, εβείεΓ3 εχεείΐαηί, ηαβηίο βηϊηαβ εοΓρϋδ αηίεϊί. ^ι^^Γε

εαπι Γο1«ε, ίυπι εαπι αΐϋδ οοο]αηοΐ8ε, ηοπιϊηεπι ΒεΒίοπι τββΙ-

.'.·' άιιηϋ:
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άατιί : βατη Βΐίίδ ίη ΙβΙίίαάΙηβ, Γοΐββ βί: ρετ Γβ, ίη είΓοαηιΓοπρίΐ-

οηε. Νβπι βοπιιη ςιΐϋβ Ταπί, ραΓίίσι οΪΓΰΐίΓηΓοπρίτβ ίπΙτεΊΙί^άη-

ίΟΓ, υί οίοαΜίυπι; ρβΓίϊηι Ιβίε, αϊ ααβΓνπδ: Νβ.ιπ άβ αοβτνο β

«3ιιο8 ηιο<3ϊοδ άβιηαδ, ψιοά ΓεΓιη^ιαΐΕαΓ, αοετνα*; βΛ. Ιΐβπι 1)63-

ίίίικΗηί ίη ΙβΜικΠηε ίηίεΐΐεοίβε, Π «ΙείΓΕχεπβ οοΓροπβ βί εχ-

ΙβΓηα 1)οη3, Γοΐαδςαβ νΐι-Ιοίεδ Γείίφίεπβ, ηϊ&Πο πιίηυδ \>βΆίΊ·

ίαάο ιηχηβϊ, ΐρΓ^ηιαβ ίοΐβ νίΓΐιΐδ ,ίβ ίρΓα ζά ί>£»ίβ νίνεηάιιπι

εοηΐ€ηΐ3 εΛ. Οίτιπίδ ετ^ο Βοπιΐδ, 1)β3ίιΐ5, βί οηΐϋϊδ ίπΊρΓοβυδ;

ιηϊΓεΓ, βί:Ϊ3ΐη1ΐ οπ)ηϋ>ιΐ3 ρΓΟΓΓαβ ΓοΓίαηαε ίιοηϊβ, ί^αϊβ (ΙίεϋηβΐΓ,

Ά\)αηάβ(. (^ϋβε οπηι ιηιιΐϊϊΐϋΐΐο ϊ§ηοΓεί, ΓοΙοβ βεβίοδ <3υοίίτ,

<ιυί ε(: οοΓροΓε ρΓοΒε ΠηΙ αίίβού βί οορϊοίΐ. ζ)ϋ3Γε ρΓονίάεηΙϊ-.

»πι ΓερΓεπεηόυηΙ:, ηααε (ρΐΌνί(ΐ6ηΙί&) τε$ πυπΐ3η38 ηοη Γοίαιη

εχ ηϊδ, ςαβε Γεηίΐ&ϋδ ηοϋ;ιηίϋΓ, Γεά εΐϊίηι εχ Γα» εΙ ρΐΌρπ»

ρΓαεοο^ηϊΐίοηε 3άπιίηϊίΐΓ3ί. Οαπι εηϊπι ϋεαδ ηοη ηείααΐ, οο-

ηο νΪΓΟ εχρεάΪΓβ ραυρεΓβηα βίΓε, ε]ιΐ5ςαο ΓβηΓαηι ορεδ, ίί (3βη·

Ιιιγ, ΰερΓ3ν3ΐαΓ3«, υΗΗΐεΓ βιιπι ϊπ ρ3υρεΓΐαίβ Γιηίί νίνεΓβ: αί,

ςυί οραΐεηίιΐδ είΐ, Γαερε ίιτιροΓίαηίοΓβηι ίοΓε νϊαεηδ, ίΐ εξββΐ:

(&ά ΐ3[Γθοϊπ3ηι1ΐίΓη εηίπι αιιΐ »ά ίπιοίάβηάοδ ηοππηεδ, αυί &ά

ίίΥια ψΐ!ίεάΆπ\ §Γ3νίθΓ3 ΐ'άύηοΐΆ βηίιτιυπι 3ΐ)]υη£εηε(::,) ροίίπ ίΐ-

Ιυπι ορίΒϋδ, ρεΓπιίΙϋΐΙ. Ιίαηαε, εΙ 3(1 ΓερεΠεηθοϊ Ιϊ&βΐΌδ, βί &ά

νϊί3ΐκ?θ8 Γηηιιιΐοδ, Γβερε ηοβϊδ υίίΐϊδ ρ3υρβΓί35 £ιιί£; εΏεΙ εηϊιη

βοπιιη Γαΐαβ ίηΐεπίυ αςεπηοι-, ϋ εί ΠΒεΐΌδ ίπιρΓο&οδ βί ί3ΐηα-

Ιοδ ρπιεάοηεδ ηββεΓειηιΐδ. Νοδ εηίπι ηίΐιίΐ ΓεπίΓη νβηΐεηΐϊϋηα

ρΓ^εΓεηΗεηϋεδ, εΙ ε3, ςυβε ίηβηηί:, ίαπΕυπι ΓρβαΙαηίεδ, ηοη Γβ-

εΐβ όβ ϋδ, ςπ3β ίη ΓεβιΐΒ ΙιαΓηαηίδ ενεηίαηί, ]ϋ«1Ϊ03Πΐυδ': αϊ

Όεο εΐϊαπι ΓαίϋΓα ίβη^αβιη ρΓ3εΓεηίΪ3 ΓυηΙ. 5ε(1 ηββα ηαίάβηι

οοηίΓδ εοδ, <ραί ρΓονί<1εη(:ϊίΐηι ά3ΐΏη3ηΙ, (ΙίΓραίαί:» Γαηί. Ιη

ςαοδ είΪ3πι ϊΐΐαά ε ΓοπρίαΓ» ΓβηαίΒ οοηνβηίεΐ: <3ίοεΓε : Αη ΙαΙϋηι

θίςεί ή^αΐοϊ εί ηϋ3ε ΓεςαυηΙαΓ. ^υοπ10(3ο εηίπι ηοη Γαβίεη-

(ίαβ ηοπιο είΐ, ^αί οοηΐΓ3 ϋειιηι Ιείξεκι ί&τί βί ΕάνεΓίϊΐδ ρΓΟ-

νϊάεηίΪΒβ ορεΓα ηΐΙίΙαΓ, ουιη ηε ηοπιϊηιιιτι ςαίίΐεπι 1ε§ϊΙ>α5 ιχη·

άβΆΐ ο!)ΠίΐεΓ8? 1ί3ηϋ6 ηΪ3 εΓΓοπΙ)αδ νεί 1ΐ30 ροίϊϋδ ίηιρίεϋβΕε

ρΓ3είεηηίΠ3, ο(Ιεη(]3πιιΐ8, ηοη Γεοίε εοδ 3 Γε1)ΐΐ5 βηςαϋδ ρΓθ·

νϊάεηΙτίαηι ΓεηιονεΓε, οιιγπ αηίνοΓΠδ βί ^ε.ηεΓαΙίΒαδ 3 ϋεο ου.ΐι·

ΓυΙαΙιΐΓ. Ηβε εηίηι ΐΓεδ Γοίβε εβιαίαε βίΓεΓΓί ροιΓαηϋ, οαΓ Γεδ

ίϊη^αΐίΐε ϋεί ρΓονϊϋεηΙΐα ηοη Γε§3ηίϋΓ. ΑαΙ: εηΐηι Οεαηι ϊ^-

ηθΓ3Γε, ΓεϋΙιιηι εΓΓβ, είί3πι ϊΐΐίδ οοηΓμΙεΓ.β, 3α(: ηοΙΙε, 3»!: ηοη

ροΠ'β. νεπιηι ί§ηοΓ3ίίρ.ςιιί<3επι βί ίη^εϊϋα «Β ίΐΐα ΙιεαΙα ,ηβίαΓ»

(Η) 2 '.' ' '»Π
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βϋεηίΤβπΐΒ εβ. ΕΛ εηίηι ϊρΓϊπιεί: οο^ηίίϊο εί ΓβρίρηΗα ε(: Γοί-

εηίίβ. Αΐ(}ϋϊ, ςυοπιο<1ο {άηαη Ιαίεαηί «α, φ*αε ηαϊ) ηοπιο, <^αί

ΓβρίβΙ 3ΐΐςαί(1, ΐρηοΓεί, οηιηϊΒιΐδ ίηάίνϊάυίδ ρεΓευηΙί&υδ είτϊαπι

υηϊνεΓΓβ ϊηΙεπίαΓβΙ Νβιτι εχ οπιηίΒϋδ Γείηΐδ ίΐη^ϋΐϊβ υηΐνοτία

οοήΛίΙϋυηίϋΓ. δρεοίεβ εηΐπη οηιηεδ βη^υΐαδ Γε5 εχ3ε<}ΐΐ3η£ «ί:

ΓεειρΓοοβηϋϋΓ, υηβηαε ίπίεΓεαηΙ ε£ αη» οοηΓεΓνβηΙυι·. Νεηυβ

ηαϊεςϋβιΐ) ο&βαΐ, ςαο ππηαβ οπιηϊβ ίηιίίνί^υα ίηϋεΓεβπί, β άΐνϊ-

ηΐΐυδ ηϋΐΐβ ρΐΌνϊάεηΐΊΗ ςιι&εΓηεηίϋΐ·. (^αίουβ ρεΓευηϋί&ιιβ,

βϋβιη υηϊνεΓΓβ ϊηϋθΓΐΒυπί. ζ)ιιοάβ (Ηεβηΐ:, ηοε Γοίαιη ϊΐΐϊ αιτβ©

βΐϊε, ηε οπιηϊ» ΐικΙΊνϊάυ» ίηίεΓεβηί, αϊ Γρεοϊεδ οοηΓεΓνεπϋιΐΓ,

ηοη νί^εηί, Γε άίοετβ, είϊαηι βηβυΐβπιπι Γεπιπι ςαβηάβιη ρΓΟ-

οϋΓΒΐϊοηεπι εΐίε, ςα3η<1οςϋΊ<)επι ΓεΙ>ιΐδ βη^ιιΐϊδ, αϊ ίρΠ 3]αηί-,

ρΓοΓρίείεηδ, £εηεΓ3 Γρεοίεβηοε ίαείιιι·. Αΐϋ <3ί(:ιαηΙ·, ηοη ί^ηο-

Γ3Γε ηαίίίεηι Οειιιτι, Γεά ρΓόνίϋεΓε ήοΐΐε. νεπιπι \ιοο ίρΓυπι

ηοΐΐε, (Ιιΐίΐβϋδ άε εβυίϊδ αοοΊάΊί:, 3Π( οβ Ϊ2;ηανΪ3Πϊ, ααί φΐοά Ίη~

άεοοηιηι ϋΐ. Εοςυίδ ϊί3 ϊηΓαηϊαΐ, ηΐ ϊςηβνϊβε ϋειιπι 3οουΓε£?

ΚυτΓαδ εηϊπι <}ά3ΐ>υδ άε οίΐυβδ ί^ηβνίβ ϊηηλΓείΐϋΓ, νοίαρϋβίε εϋ

Ιϊπιϊ(1ϊί3ίε. Ααί εηίηι νοίυρίαϋε βϋ^υ» ίΐΐεοΐϊ , ί^π3%'ϊ Γαιπαδ :

8131 πιεία 3ΐίςυο, 3ΐ> β^εηθο ΓεπιονειηυΓ. (^αοπιηι ηεαίππιι «3®

ϋεο ΓϋΓρϊοϋΓΪ Γδδ εΛ. 8ϊη ϊ^ηανί» ςϋϊίΐεπι ϋειιιη Ιϊ&εΓβηΙ:, ίαά

'ύΥι ϊη<3εοοΓαηι ηοο ςεηιΐδ ρΓονί(3εη(:ί3ε (ΠοβηΙ: ίηϋϊ^ηυιη εηίπι

εΠε ε]ιΐδΠ)θ(3ϊ οεβίϊίυ^ϊηε αά τεδ νϋεδ βΐ ππηυΐαδ Γε άεππΙΙβ-

τε, εί οοτροΓεϊδ, εχ ηοίΐΓβηυε εΐεείίοπε εί νοίυηΐβίε ιτιβηβπ-

ίϊ&ιΐδ ϊηερΕϋδ, νείιιΐ ρι-οΓαηβπ, ϊάεοςαε ρΓανϊ(3εΓε ηοΐΐε, ηοη

ΐηίεΐΐΐ^ιιπί:, Γε ϋεο <ίϋΗ8 νϊΙιοίϊΓΓίπΐ38 βίΓεεΙϊοηβδ ίπβυεΓε, Γα-

ρβΓΒΪΒΐη εί ϊηηυϊηηίίοηεηι. ΑαΙ εηΐπι οβ ΓαρεΛΐβΐΏ ϋευδ ίηι-

ρεπιιηι εί ^αΒεΓηβίϊοηεπι Γετυπι Γίη§υΐ3Γϋπι (ΙεΓρίείΙ:, ςυοίί άϊ-

οία «ΒΓιΐΓίϋίϊϊιτιαηι εΛ, βυί, αϊ ϊρίΐ Ιοηιιιιηϋπι·, (}ΐιο<1 ϊηςαΐηβίϊο-

ηειη «ΙενϊίεΙ. (^ιιοάβ, οιιπι Γ3<1ϋ ΓοΙβΓεδ νΐπι ηββεβηϊ ΆίΐηΥιβη-

ά'ι ΙΐϋΓηοΓεπι οπιπεπι, ηβ^βηΐ ίηηυϊηβπ Γοΐεπι ε]υδςυε Γβιίϊοδ,

οαηι οοεηο Ιαοεπι ϊηΓεΓαη):, Γε<1 ϊηϊε^ΓΟδ εΕ α\> οηιηί ΓοΓίΙε ρα-

ΓΟδ ηΐ3ηει·β (ϋουηί, ηαοπιοίίο Οευιη τείιιΐδ ηαιηβηϊδ ρΓοΓβηκΓΪ

εχι'ΙΗπΐ3ηί? Νοη ΓαητίΤίδ'εέ Ηοπιϊηαηι άο^ηι&ίΐΆ, ηαί ϋεϊ ηβΐϋ-

ΓβΓη ρεΓΓρεοί3Πΐ ηβΒεβηί. Νβηι ίη ϋεαηι, ηε^αε ίβοίΐο, ηεςυε

ϊηίεΓΪίιΐδ, ηεςπε γπλοιιΙλ, ηεηιιε εοΓηπίϋίΒΕΐο αΙΙβ ροίεΛ οαάετβ.

Ιηηαϊηη(ίο αυίειτι εί οηιηί» ε]αδ {ζεηεπβ'αά πιυίβϋϊοηεηι ρεΓίϊ-

ηβηΐ·. νεΓϋηί-βπιεη η<>ηηε 3ΐ)ΓϋΓ(ϋΓΓιπιυηι ε(1, ςαεπιΠ1>ε[ βγΕϊΗ-

εεηι; τηβχίπιεςαε πιεάϊοιαηι, υηίνεΓΓο ϋοηΓαΙεηίεπι, ηιιΐίβηι

, ΓεΓΠ
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Γειιι άβ Ιϊη^υΐίδ, ηβ πιίηίηιβπ) φΐϊάεπι, ζτύδ εί ευχβε βχρειΐεπι

ρΓβείεπτιϊίΙεΓε, ςιιοά ίααί, εοηίειτε βΐίςιιίά βά τεπιπι υηϊνειίΐ-

ί3ϋεπι? Οευπι ε]ϋδ(ί8πι υηϊνεΓίίϋβίίδ ηοΗίΟΓβιη, εΐίβηι ορίβεί-

1)05 πιάίοΓεπι Γει1(3εΓε? ΟαεϋεΓϋπι, αη ρι-ονίάβΓε ςυίάεηι νιιΐΐ,

ηοη Ι3πιεη ρο(:εΠ:? (^υοπιοιίο ηοη ρει-Γρίευε ββίϊιπίυηι εΛ, ϋε-

υπι ίηι&εείΙΙεπι βΏεΓεΓε, εΐ σεηε ηιεΓεηάί ίβουΙϋΒϋειη ηοη η3-

ρβΓε? ΡΓ3εϋεΓ83 ϋυρΙϊειΙεΓ ϊηϋεΐΐϊβΐ ροΙεΛ, ϋεαηι ίηάίνϊίΐιιίδ

ρΓονϊίΙεΓε ηοη ροίΐε, 3ϋί, ομιοά ίρΓε ηείατα ηοη Γιί αά ρΐΌευ·

ταηάίΐιη ίαΌηεπδ, 3αΙ ηαοά τεδ Ππίζαίβε ρΓονϊίίεηΙίβε ηοη Γιηϊ

εβρβεεδ. νβΓυπι ίιίοηευπι γ| ιιΐιί&ιτι ΠΙαπι εΠ'ε ηηίαΓβ αά ρτονϊ-

άεηάατη, ε(:'ΐ3πι ίρίϊ εοηεείίπηϋ, άυπι 3)υηί, ϋΐυηι Γε&ιΐδ υηϊνβΓ-

Γΐ8 ρΐΌνίάεΓε, εοηυε πι»·;*8» ψοά ίηίεποΓβ αά ΓηρεποΓ3 ρεΓ-

ίϊη^εΓε ηοη ροίΓαηΙ: 31 Γυρεποηιπι νίβ εΐίβπι υδηυε ηά αίίίιηβ

ΓεηΓαιηςαβ £υ£'ιεη(:Ϊ3, ΟΓηηίβ Γονεπδ εϊ εοηΓετνΒΠδ, ρβΓΐίηεαΐ.

Οηιηϊα εηϊηι α άίνίηβ νοίιιητβίε ρεηάεηί: εί ϊηιΐε ρεΓΠίβηεηΙίβιη

ΓΒίαϋεπιςυε βεείρίιιηΙ:. ΕΓΓε 3ΐι(:εηι εΐίβπι ϊηβϊνίϋ ϊρΓβ εϊ Γεδ

ιηιιΐΐίρΐϊεβίβδ εβρβεεβ ρΓονί(1εηΐ!38, εχ 3ηίπΐ3ΐίε·υδ ρεΓί'ρίείΙυι·,

ηυαβ ίπιρεπΐδ φ,ιΐηίδόαιη ε£ ΓηβίζϊίΐΓβίΊοαβ £αβεπΐ3ηίυΓ εϊ

ϋηυαι ίη Ιοευπι εοηνεηίεηίίβ ρπηείρίβιΐδ ε·ιπε·ιΐδ<33Πΐ ΓαΙ>]ϊεϊιιη·

Ιογ, ςϋθ8 3ΐκϋεηΙε8 Γεςυυηίϋΐ·, υΐ ίη βρϊΙ>υ3 εϊ ίοπηΐείδ βΐϋδ-

ηυε ρΙαπΓηϊδ Ιίοεί εει-ηεΓε. δε(3 ηοε, ςϋί ίη ηοηιίηυπι ευίΕιιπι

βΙ ΓειπραΜίεβιτι ίηίπείΜΐυΐ", πιβχίπιε ΒηίηιβάνεΓίεί. νίάεπιιΐδ

Βηίπ), εοβ Ιε^ζίδΙβίοΓυηη εί ιηΒίζΐΠτβίυυπι ΓεεΙίοηεπι εί ρΐΌοο-

Γ3ΐίοηεηι αίπιίΙίεΓε. ()ιΐ3ε ^ΌΪ ΓεεϊρΪ3ΐ:, ςηοπιοιίο ίη εαηι ϋεϊ

3Γονί(1εη<:Ϊ3 ηοη 03^3{? ^πι νείΌ ε£Ϊ3ΐη Γεβ Πηβυΐβδ Γε^ί ρΓΟ-

ΐ'ίάεηίίβ, Π)3£ηο ΗΓίζυπιεηίο είϊ, ςιιοά η3ίϋΓ3ΐίίεΓ β]ϋ9 ηοΐίίί»

ΊοηιϊηίΒαδ είϊ ίηίΐϋβ. Νβπι εΐϊίβεϊΠ ε£ ηεεεΠΓβπο ηοίΐχο ϋεηιρο-

•ε ΑαΙίπι αά ηυπιεη «ΙίνΐηιίΓη εί ρτεοεδ οοηΓα^ίπιυ8: νείαί ηβ-

:αΓ3 ηοΒ, ίίηε ϋοοίπηβ, 3(1 ϋεϊ ορεπι ρεΓίΙαοεηίε : ηοη βυίεηι

ϊηε ιΙοεΙοΓε ηοδ η&ϊατα βά ί«1 (ΙαοεΓεΙ·, ςοο(1 ε3<1επι ηβΙαΓβ ηοη

:8Γί, ήβί. Νβπι ίη ΓερεηΙίηίδ ρεΓ(ΠΓΐ)3ίίοηϊ1)ΐα5 εϊ ίίΓηοΓΪΒαδ

ϊηε εΐεείίοηε, ηεηηε (3ε1ίΒεΓ3ίε εΕ βηίεςοβπι βΗςαίι! οοηΟ(3ε-

'επιιΐδ, Οεί ηυπιεη ίηνοοβπΐϋδ. ^□^^(}α^<1 3ΐι£ειτι ηβΙϋΓβΗΐεΓ

]Π3πιςαε τεπι ίηΓε(|ϋί(αΓ, ίη εο ίβηΐβ νίδ εί αά άεηιοηΙΪΓίη-

Ιατη, αί οοηίΓ3<}ίοί ηϊηίΐ ροΓΠί:. ^ι]3ε εΓβο ταύο ίίϊοδ &ά Ηβηο

'εηϋεηΙΪ3Πΐ 3(1(5ιιχίΙ? Ρππιυιη ςαί(3εηι, ςυοίΐ εχίίΐίπιεηΐ εαηι

ιοτροΓε 3ηίηΐ3ηι ίηίεΓίΓε: (3είη(1ε, ςυΪ3 Γβίίοηεηι ΓεΓαπι Ιϊη^α-

3Γΐίπι ρΓονίόεηίίβε ρεΓείρεΓε ηε^υευηϋ. νεΓαπι, βηίπιβιη πίογ
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ίβ ηοη αβίειή, ηβηπβ ηα]α8 νίίβε είΓοπηιΓεπρίίοηβ τεε Ηυπΐ3-

ηαβ ίεπτπηβπ, εί (ϋΓεείίαδ α!> αηο εοΓροΓβ ίη βΗοά1, ςαοά άο-

οΙΐΓϊϊιηί ηαίςαε Ογηθοογοπι ρΓθ!)3ηί, εί Ιοεβ, ηυβε (ϋεαηίιΐΓ 3ηί-

πΐίώυβ ρΐΌ ευ]υ5ςαβ ν'ιϊα άίίΐπβαίβ, εί Γυρρίίοί», ςαίοαδ ρεΓ Γβ

οηίΓΠ3ε βίποίαηίαι·, άεοΙβΓβηί. Ηβεε εηίπι είπ ϊη βϋο ςαορίαπι

ρεοεκηί, ίβπιεη Γειτοηενε βηίπίΒΠΐ ροίΐ ηβηο νίί3Π) εί ΙαεΓβ

ροεηδπι ρεοεβΙοΓυιτι εοηίϊίεηίαΓ. δίη ρΓονί(1βηΐΪ3ε Γβίίο ΓεΓϋπ»

Γιη^αΙβΓΠΠ), 3 ηοβΐδ εοηπρΓεΗεηάί ηοη ροίεΛ, υί εετίε ηοη ρο·

ίεΛ, ρι-οαί ΠΙαά ίεΛβίιπ-: αααπι ίη«ΐ3£3π ηεαηεαπί ^αάίςία ίαβ,

ηεηαβ ϊηνβίΙϊίταΓΪ νίβε ίαδε! ηοη ίαπιεη Ηβηο ο1> οβοΓβπι ηε-

{Τ3ΐΐ(]3 ρΓονϊ(3εηίΪ3 είί. Νεςαε εηίπι, ςαοη'οπι πΐ3Πδ ίεππίηοϊ

εΐ βΓεηαε ηυηιβΓΙΜη ίβηοΓβπιαδ, ηε^εί ςαίδ ιπβιο βαί βΓεηεηι

εΙΓε.^Ναηι Ιιοο ιμιίαεπι πιοάο είϊβπι ηοιηίηεπι, βαί βΐίικί ςαοίί-

ρΪ3ηι 3πϊπΐ3ΐ είΓε πεβεηί, ςαοηΪ3ηι παιπεταπι ηοηιίπαπι εί οε-

ίεΓΟΓαπι αηίπιβίίιιπι ηεΓείαηί. Νβγπ ίη<3ίνίάιΐ3 ηοβΊδ ΙηίϊηίΙα

Γαηί. <3α3ε βαίεπι ηοίπδ ίηίϊηίίβ, ηοΜβ ίηοοβηίίβ; βε υηίνεΓ-

ΐ& ηϋΐ(3εΓη Γβερε Γβίίοηε οοΓηρΓεΙιεικίαηΙηι·, τεδ Γιη^αΙαε αί

οοπ)ρΓ«]ιεη<3αηίιΐΓ, ββπ ηοη ροίείΚ Οιιιη βαίεπι ίΐί ϊη αηοςυο-

ηαε ηοπιίηε ίίαρίεχ (3ίίΓεΓεηίΪ3 : υηβ, ηυβ α\> α\\ο Ιιοππηε

ί]Ϊ5ει·ερ3ϋ; βΙίεΓ3, ςαα 3 ΓείρΓο: (Ίηαΐίαιη εηίπι ςαοίίάίβ

ηαίδςαε Γηαίβίαι·, εί α ΓείρΓο ιίίίϊειΐ ίη νίίαε ^εηείε, ίη Λα-

αϋδ, ίη νίίβε ηεοεΓηίΒίίβαδ, ίη οαρίϋ'ίίβίΓοαΒ εί βεείιίεηΐϊ,

Βαβ. οεΙεπΙβΓ εηίπι Γε νεΓίίί Ιιοε αηίπΐϋΐ, εϊ εαηι νίίββ

ηεαεΓΠίΒίίβυδ, ίεηιροπΙίϋ5(|αε πιπίβίαι·:.) ηεεεΓίε είί: είίβπι,

οοη§Γαεηίεπι εαί^αε ρΐΌνίόεηίίβπ) , ε3Γηςαε (ΙϊΠβΓεηίειη εί

ν3Π3ΐΏ εί πιαΙΙίΓοΓπιεηι εί ειιπι ΓεΓαπι ίίη<Γθΐ3ί·απϊ ϊπίΓηεηΓιίαίε;

εοηϊαηεΐ3Πΐ οοπιίίαπ. (^αοάβ 3εοοπιπιο<];ι(:;>Γη ευιηαε οροΓίεί:

ϊη ςαβηαε τε εί ρΓορπΒΓη είΓε ρΓονϊίρπΙΐβπι, ίηβηίϊα βαΕεηι

είί τεπιπι ΓιησπΙβΓϋπι ίϊίΓεΓεηΙϊϊ, ίΐηαιιΐ ϊηϋηίί:» είί εΐ$ 3οεοηι-

ιπΟ(}η138 Γαίϊο ρΓονϊάεηίϊαε. 5ίη ααίεηι ϊπβηϊΕβ, βύΆνα ηοΙ>Ϊ5

ϊ^ηοΙ:». ^α3^ε ηοη οΐ) ί§ηοΓ3ΐίοηεηι ηοθ:Γ3Πΐ πιοίΙεΓΗίϊο οϋτα-

ηαε τεΓαιτι (Ιείεηι)» είί. ^α3ε εηίπι ία ηοη τεείε βεπ ρυί38,

εί ρταιίεηΙθΓ ϋεο ϋεοΓεϋα Γιιηΐ:. δε<1 ία, ςαοηί»™ 03αΓ38 ί§ηο-

Γ35, ρΓυάεηΙεΓ ^εΓΐ ηε^38. 1<1δΠΐ εηίπι ηοί)Ϊ8 αΓα νεηίί ίη ρΓο-

νί<1εηί'ΐ3ε ορεΓϋ)α8, ηαοά ίη εβείεπβ ΐ'ε'οοβ, ςαβδ ηοη βίΐ'εςαϊ-

πι αϊ-. Εχ (:οη]8<:ίϋΓ3 αΐί^ϋβ, εβηαε οΙιΓοαΓβ, ε.ιπι εο^ηοΓςίηιαδ,

εί ΪΓΏβςίηεδ ηαη8(3ϊ>πι, αη3ί>Γ3δ^αε ορεΓαπι ε]αδ, εχ ηίδ, <}α3β

βεά νί(3επια8, νείαί ΓαΓρίοβηίεδ, ίαηιίπιαδ. ϋίείπιαδ εηίπι, ςαββ-

ά&ζη
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άανα ϋβπ ρεπηϊΓποηε ϋεί: ρεπηίΓποηίδ 3ΐιίεπι πιυΙίΒβ Γαηί

ίρ&εΐεδ. ΡβΓΠΐίΙΙΐί εηίπι Γβερε βίΪ3Γη, νΐπιηι 1>οηιιπι ίη οβίβππ.

ίαίεδ ϊηεϊίίεΓε, υί Ιβίεηίεπι ϊη εο νΪΓϊηΙβηη 03είβπδ ρι-ο^ί, ιιΐ

άβ ]ο)> 3εεερϊπιΠ5. ΑΗαδ ρβΓπιίΙίΐί βΐΐ^ιιϊιΐ αίιίϊιπΚ ίϊεπ, υΐ τβ,

ψιαβ αΙαΓατάΆ νϊθε^ΙϋΓ, πΐ3ρ;ηηπι ηιΐΒίκΙβηι τεπι εί αύπιΪΓβίήΙεπι

3ίΤεΐ[α3ίϋΓ, υί ρβΓ επιοεπι ΓηΙ ιιίκίτι ηυπιβηί ^εηεπ'δ. Αΐίο πιο-

άο Γβηοίυπι εί ρ'ιυηΐ ηοηιΪΓπεηι ίη βεΓυηιηίδ εί ηιίΓεπίδ (ββί)

ρβπηίίίίί, ηε άα \>οη& βηίηιί οοηΓείεηίϊ» εί ροίεΛαίο Γιβί <ΐ3ί3,

ίη βΐΎοςζβηΗαπι ρΓοΐ3ί>3ΐταΓ , ηί ίη Ρ311Ι0 ηηϊτηΆάνατύ ροίεΛ.

ϋεΓεπΙαΓ Ϊ£ΪίϋΓ ίμιϊβ &ά ίεπιριΐδ, αιΐ εοπ-εοίϊοηεηι βΐΐεπυδ, ιιΐ

«]08 οβΓαηι οδείεπ ίηίυεηίεδ επκΙϊαηίυΓ, ιιί ίη Ι>3Ζ3γο εί αί-

νΐΐε ενεηίί. ΝαίϋΓβ εηίπι ίί3 οοιτιρβΓΒίαηα βΛ, ιιί, «3υπι 3Ι103

ϊη πΐίΐίδ εεπιϊιηϋδ, ίρίί βηίπιίδ εοηίηηβπιΐΐΓ, Οί ίείίβ α Μβ·

παηάΐΌ ά'ιοίητη εΛ:

ϋεί ιϊπιβηιειη ηυηιεη ϊη γπβΙΙϊ ΐυί$.

Νε§1ϊ§ίίαΓ είϊβιη ηϋςιιίδ §1οπ3ε βΐίεπυδ εηυΓα, ηοη Γαο

«υί ρ3ΓεηΙηπι νΐίίο, υί ίδ, ςυί η3ίυδ εΓβί οαεουβ, &ά ^Ιοπβηι

βΐϋ ηοπιίηίδ. ΚαιΤιαδ αά αΐίεπυδ βεπιιιΙΒίϊοηεηι ηΐ3ΐ3 ρείρείϊ

ψιίδρϊαπι ρεΓΠΐίίίίίϋΓ, ιιί ε]ΐΐ8, <ριί ρεΓρείΓϋδ ίϊί §1οπ3 βπιρίίπ-

ο3ί3 οβείεη , Γρε ίαίυτΒε 1:ιικ3ίδ εί οιιρίάίίΕί;© νεηίυτοηιη βο-

ηοΓαιη ςοπιηιοίϊ , ίάεπι βηε αΐΐα <3ιώίίαΙϊοηε ρβίίβηίιυ:: (\αοά

ίη πΐ3Γί}7ΓίΙ)α3 ρεΓΓρίοίπιυδ, εί (ϋί,) ηυί ρΓΟ ραίΠ3 3ΐιί ςεηε-

Γβ Γαο 3αΙ (ίοιηίηϊδ (αιιί Γώεήε αηί ηΙΪ§ίοηε) οοειώιιεπιηί.

<2υο(1ίχ εαίρΪ3πι &άνετ&ή Γ3ίίοηίινϊ<1ε3ίιΐΓ, (ρίιιιη) αά Βΐίεπυβ

οοιτεοίίοηεηι νεχ3ΓΪ; ίςίβί, ηαηε ηοΛΓβπι νίί3πι βδβ εεΓί3-

ιηεη εί Λβάίυπι νίι-ίυίΐδ. Ιί3φΐε, ηιιο ΙβίιοΓεβ ηιβρΓεδ, εο

ηΐ3]θΓ3 ρΓβεηιία. Κβπι ρείρεΓβοηίδ πιοάυδ εί ίιηϊβ εΛ ρΓ3ε-

πιίοΓαπι τεπιαηεΓβΙίο. Εβπι οί) ο&μϊάπι Ρβαΐϋδ ίηηιιπιεπδ σΐ3-

1Ϊ8 βίίΐίίζί Πίιαβ εβ, αϊ πΐ3]θΓε εί βΜοΙαίο νϊοίοπβε ρΓαειηίο

ροίίΓείυΓ. ^α3^β οπιηϊα τεείε εί (3εεεηίεΓ ρΓονί(3εηίί3Θ ορε-

Γ3 είϋείιαηίϋΓ. ^υο(^ ίΐ3 εΙΓε, εβςρε ϋειιπι Γβίίοηε οπιπιβ

«ιοάεΓΛΓΪ, φϊβπι Γοΐβιη ΓβΓαιη η3ίϋΓ» ρ»Ιί£ιΐΓ, ίϊ ςιιίδ <3ιιο Ηδεο

ίρεείεί, φΐ3ε 3ίι οιηηϊΒπβ οοηοείΐαηΐϋΐ·, Γεοίίίίϊπιβ βηϊπΐΒάνεΓ-

ίεί. Βοπϋδ είί Γοΐϋδςιιε Γβρϊεηδ. ζ)ϋ3Γβ ηιιοά Βοηυδ οΓγ, ιηε-

πίο ρΓονί(1εί: ςαοά Γβρϊβηβ, ΓβρϊεηίεΓ εί ορίίπιε ρΓονΐίίεί.

δί εηίπι ηοη ρΓονίϋεί, ηοη εΛ ί>οηαδ: ίΐ ηοη τεείβ ρΓονΐίίεί,

ηοη εΛ Γβρίεηβ. Ιίβφΐβ Ιιοδ <3αοδ Γοοροβ ίηίοεηίϊίιυδ ηιιΐΐηπι

ρΓονΐάεηίίββ οραδ άβπιηβηιίαπι εΛ, ηζ^υβ, τε ηοη εχρίοιβίβ,

ϋε
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«3β ε» ςυίεςϋβηι άείΓβηεηάΊιπι : Γεά οπιηΐι ϊη Βοηαπι ρβιίβη

ΛοοψΊεηάα ΓηηΙ, οηιηία ηα1>εη(ΐ3. βάπιΐηίΐοηΐ , οιηηΐα Γβείε εί

«ΙεοοΓβ βεπ εΓειϋβη<ΐ3, είϊ»ηιίϊ νυΐ^ο ίηίηυ» νϊάεοηίαι·: ηί

πΐ3ΐε(1ΐοεη[Ϊ3Πΐ νϊΕαρεΓαΗΙϊ βάπιοάϋπι ίηΓεϊΙϊα ηοβτα ουηιιιίε-

ΙΠ115. νεΓϋΐη 'ΔΙνά ρεΓΓρϊευυηι εβ, ειιπι (Ιϊοΐπΐϋδ, οιητιη κ.

ε£ε βεΓΪ, ηθ8 ηοη (1ε ηοπιϊηυπι νίιϋδ Ιοςαϊ, ηεςαε άθ ορεπ·

1>ιΐ5, ςιιαε ϊη ηο&ΐ* ροίείΐβίβ βι» Γαηί ε( α ηοΙ>ίβ βαπί: Γε<1 (1ε

ρΓονϊ<1εηϋί3ε εβεεΙίΙ>ιΐί>, ςαβε ϊη ηοβ™ ροίεβίΐε ΓΐΕα ηοη Γαηί.

(^υοηιοάο εΓβο νϊή άνο'νηί 3εει·1>ϊΓβπΐΕ πιοΠε πιιιΙίβηΙιΐΓ ει βηβ

εααΓα ϊα^αΐ3ηΐϋΓ? δί εηίπι ϊηϊςυε, οηγϊοΛε ϊΐΐβ ρι-ονϊίΐεηΐϊί

εαεάεπι ηοη ρι·οηβ>υΐί? ύ ]ιιβε, ηυΙΙιιπι εβ ρεοοαίαπι βοπιηι,

ηαΐ οοοϊάβΓαηϋ. ΚεΓροη<3ε1>ϊιηιΐδ, εεειιπι, ςιιί οοο'ιάϊί, ϊηϊςαε

οεείάϋίε, εΐεαπι, ςιιί οεείίϋΙυΓ, 3υΙ:]ϋβε οεεΐάΐ, αηϊ πΐίϋ-

ίει\ ,)ϋβε ί»1ϊςιΐ3η(1ο , οΙ> ϊηιρτοίια (\ηΆβάΆΐη ΐβάοοτ» ηοΕιίδ

ΐηεορ;ηίΐ8: ιιΙϊϋΐεΓ, ςαοά οοεαρεϋ ρΓθνί<1βπ(:Ϊ3. ίνιΐαΓ» *\\\ια5

πιβίεβείβ, ε£ ςυοά ε τε ϋίϊυδ βϊ, ηοη αΐΕεπιΐδ νϊίβιη ρΐΌ<3υ.

εεΓε: ςυοά" δοεηΐί εϋ ΓαηεΙίδ νϊπδ βεεϊάϊί. Αϊ <]ϋϊ οεείάΐί,

ίη]υβε οοείάϊί. Νοη εηίπι β3ΐη οΒ εβιιβπι, ηεςυε, ηυοά βΗ

ΙϊεεΓεί, Γεά Γροηίε, ςυβεβιΐδ ίβεΐεποϋ ε[ ρηεά&ικίί εααηι. Ιπ

ηοβΓ3 εηίπι εβ ροίεββΕε α^τβ: ρετρβίϊ, υί, νει·1ή &ταύ&, οο-

οί<3ϊ, ίη ηοβΓα ροίεββίε ηοη εβ. Νυΐΐβ Ηϋϋεπι πιοΓδ πιηΙε εβ,

ηϊβ ςαβε ο1> ρεεείίαπι οββΓίαΓ: ιιε ε πιοΓίε ΓαπεΙοπαπι ηοιηϊ.

ηυπι εο§ηοΓείΙϋΓ. ΙπιρΓοΒαβ νείΌ, εΗβπι β ϊη Ιεείυΐο, εΙΪ3ΐη

β τερεηΐε βηε ιηοΙεβιΈ ιιΙΙε νϊΐβπι βηϊεπϋ, πιβίε κιοΓϋαϋδ εβ,

πε ηαϊ γπλΙβπι βΜ ΓεριαΙίϋΓΗπι 3<3ίΗνεπί ρεεε»Ιοπι. (^ιιϊ ίβπιεπ

ΐηίεΓειηίί, ϊπφΐΌΕιε ϊηΙεΓεπιϊΕ. Ν3ΐηίηηίδ, ςαϊ ]υί1β ίηΕθΓβ.

εϊαηευι·, ββχΐίί Γε ϊη Ιοευπι εβππβεϊδ: ϊη ηίδ, ςυϊ ιαΙίΙϊίεΓ,

Γαηβΐιίηαηοπιιη εί Γεε1εΓ3ίθΓαπι. Μεηι ίυόίεβηϋυπι άβ ϊ\$,

ςαϊ ηοβεε ίηΐεπιηαηΐ εί Βεΐΐο εβρίπηί εϋ ϊη εβρίοδ οηιηεεχειη.

ρίαπι ϊιηρΓθοϊί3ΐΪ5 ε<1ηη{:. Ιϋεπίφΐε ίίΐβπι (1ε ϋ$, ςυί ρΐϋδ βεςπο

βΒΐ βρρείυηΙ: εϊ βΐίοδ ρεεαηϊα Γροΐίβηί. Είεηίηι, εϋϋδ, ςαί-

1)ϋ5 εΓΪρϊΙυΓ, νεΓΪβπιϊΙβ εβ εοηίΙαεβΓε, ηοη ροβΐ<1εΓε; εί ςαί

ίϋεηβιη ρεεαηϊβπι εοηειαρϊεΓαηΙ, ίηίιιβϊ. Νβπι ηαΒεηίΙϊ εορϊ·

ά'ιίαΐβ Ίηάηού, ηοη ςαίβ ϋ1Ϊ8 βϊ ϋΐϋε, αάεπιεΓαηί.
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ηοτηίηιιηι ρνορήοηιηι εΐ ααΰίοηιτη, ψ,ΐ α Νετηεβο Ιαιιάαηίην.
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VII. Όε νίΓυ - - · - ΐΓί· 49·

VIII. ϋβ Ι30ΐη <·' Ι89· 53·

IX. ϋβ §ηΓΐ3ΐα 195- 5ί.

Χ. ϋβ βιΐίΐϊΐα Ι97·
57·

XI. Όβ οΛοι-αΐα - 199.
57·

XII. Όβ οο£Η3ΐιοηβ 2 00.
57·

XIII. ϋβ ηιειηοΓΪα 203. 58·

XIV. ϋβ Γ3ΐΐθΠβ 61 ΟΓ3ΐίθηβ 208. 6ο.

XV. ΑΠα (ΓινίΠο 3ηϊηΐ3β 311. 6ι.

XVI. ϋε ρ3Πβ 3πϊαΐ3β ΐ3ΐ1οηϊ$ βχρβΠβ,

Γεκ βρρβιΊιϊοηβ 213· 6%ί

XVII. ϋβ οαρίίΙΊΐβιβ • ι*. 64.

XVIII. ϋβ νοίυρίβιίΐιυϊ 220. <5ί·

XIX. ϋβ 3β§πΐιι<1ίήβ 329· 69.

XX. Οβ πιβίνι 23». 7ο.

XXI. ϋβ ϊγ·
Η* Γ*·

XXII. ϋβ ρβΓίβ Γβιΐοηίί βχρεπβ , ι-αιϊο-

ηί ποη ρβΓβηΊΡ * 2 3*· 71·

XXIII. Όβ ηυΐηβηΐβ ρβΓϊβ 2$6.
7*·

XXIV. ϋβ Ρα1ΓιΙ)ϋ8 240. 73·

XXV. Ώβ §βπβΓ3ηάϊ ει ΓβιηϊηαηςΙϊ Γ»·

. ΟΙΐΙΐβΙβ - »43· . 74·

(I) ζ Οδρ.

 



1*4 · ΙΝϋΕΧ ΕΤ ΑΚ6υΜ. ΟΑΡΙΤ.

Ιη Οτβκ». Ιη Ιλ*τηο.

€αρ. XXVI. Α1Ϊ4 «Ιϊνϊίΐο Γβοαίΐβΐιιπι , ηυαβ

αηϊιηβΐ 3<1αιΊηϊΓ(Γ3ηι · ρ3§. 249· Ρ3§· 7&·

XXVII. Οβ ιποΐυ, ς αε γπ 3ηίπΐ3ΐΪ3 ρβΓ Γβ

βϋΐ ρβΓ βίβοιϊοηβαι ΓαΓοϊρϊιιηι, α,αΐ

αά βρρείϊΐυιη ρβηϊηβΐ - 2 5°· 7&'

XXVIII. ϋβ ΓβΓρΪΓβιϊοηβ - 253.

XXIX. ϋβ βο, (]\ιοά Γροηΐβ βΐ ίηνϊΐβ (λ 263· |Ι·

XXX. ϋβ βο , φΐοά ίηνϊΐβ Άι - 265· 8*·

XXXI. Οβ βο, <|αο<1 ίηνϊιβ Ει ρβΓ

ΐ^ηοΓΧΪοηβιη - - 3 7°· 84·

XXXII. Όο βο, ςαο(1 Γροηΐβ Ηί 274· 85·

XXXIII ϋβ εΐεόιϊοηβ - - ΐ77· *Γ·

XXXIV. Όβ <]ΐιίΙ)νΐ5 Γβου« οοηΓα1(βιηιι$ 283· 89·

XXXV. Όβ ΐαιο - - - 289· 91·

XXXVI. ϋβίβιο, ηαοιΐ ϊη βΓΐΓΪ5 ροηίΐϋΓ 294· 93·

XXXVII. Όβ ηϊ$, {]ϋϊ άϋβυηΐ , ι-βπιπι φ

3£βη<3απιιη ορποηβαι ϊη ηοΙ>Ί$ βίΓβ,

βχΐίαπι νβΓΟ ΓβΓίιιη οροΐαηιιη ϊη

Γβιϊ ροιβΓιαίο · - 299· 95·

XXXVIII. φυοιποαΌ ΡΙβίο Γαΐηπι άϊοβΐ 3°3· 9^·

XXXIX. Όβ ΙίΙοβΓΛ νοίαηιαίε, Γβα <1β ίίί,

ςιΐ3β ΐη ηοΓίΓβ Γιιπι ροΐβΓιβίβ 311· 99·

XI» ζΐαββ Ιϊηΐ ΐ11·, φΐαβ-ϊη ηαΠτα Πιπί ' . .

ροιβΓίβιβ - - - ιοί.

ΧΙΛ. ξ)ιιαιτι οβ εαυΓΓαιη 1ϊΙ>βΓ3 νοίαηίαιβ

ρΓ00ΓΒ3ΐϊ Γιαια$ - - 324· ϊ04·

ΧΙΛΙ. Όβ ρΓονϊ(1βηΠ3 - · «- 331· Ι07·

ΧΙΛΙΙ. Ο^α'ιά Πι ρΓθνϊ(1βηΐί3 · 343· ΙΠ>

ΧΟν. <2α3Γΐιιπ ΓβηίΓη Ιΐι ρΓονίιΙβηΐί* 344· ***·

ΝϋΜΕ



ΝυΜΕΚΙ ΡΑΟΐΝΑΚυΜ

ΕϋΙΤΙΟΝΙδ ΑΝΤΥΕΚΡΙΕΝδΙδ ΕΤ ΟΧΟΝΙΕΝ5Ι5.

·■.·■■■ .

ΈΑα. Αηΐν, „ - Ε<3ϊϋ. Οχοη.

ρ3§. . ρ. Ρ»Ε· β·

ίο. 5· το«ί φΛοίοφ.

XX· ■ . -ι · 6. συνάπτεται 5ε.

12. 9· "5 μοι&νκτις.

·■ , · ΐ4· *3· **' <τιΐ5Γ«-9·ϊί.

Χ5·" ** ·:.' Ι4· ι"*" λόγον.

"'ί 1 6; · ;τ.: " , 17. >)ν οΖν κ«Μ.

ϊ7· χ8· υγρών

ΐ8· .1*1 2ΐ. ουΤΒ ΰςξΰίκχ.

Ι9· 23. δον κ«ϊ αννοιχίχν*

2ο. 25· θρωτω τούτο.

21. 26. 9ίρον έρο'ών&α/.

23. ·ι 29- Το/ννν 91.

23. 3°· κ"ν ί*έν οίΐΓίχόμ.

24. 33· ·δ·ρωτΓΜ ΚβΜ τ«.

25· 34· /3)5ί» τ*|ς.

26. 37· ταυτ^; ηζιωμενου.

27· 38· ολίγου κα/οου.

28· Γ 41· <*Λ>Ύψ και ά-&αν.

29· 42· %Ψ λέγομεν.

3ο. 45· <*Τίί Τ?'Μ·

3Ϊ· 4°· τέλος.

32· 49· τ,ν*? βυκ·

33· 5°· μ*νψ* *«' το'·

34· 53· τ? 7«νβΓΜ.

35· 54· τούτων τα; ίν.

(I) 3
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ΝυΜΕ-κι ΡΑσίΝΑκυηι

Ρ3ε· 3<5·

37-

3* ·

39·

4θ.

4*«

42.

43·

44·

45·

46.

47·

48-

49· £"·

5ο. βη.

5ΐ·

ΑΙ) Ηοο Ιβοο ϊ<3βηι £«Γβ

βϋίιϊοηίβ.

£4». 0*β*.

Ρ3ε· 57·

58·

6ι.

62.

65·

66.

69·

7ο·

73·

74·

77·

78·

8ΐ·

82.

85·

85·

«Λ ίηϋίϋπι

άξίτψ χβίί.

ποια χξίσις.

οί 5/α τηί. -

ποδίζει χ*ί τότε.

^νναμιν εχ,ειν.

ον χηεΐ >?|κας.

τ«(, κα< τταν.

μαΚις* χα< τόν.

^ίταί τ>)ν ί<β7τλ.

κατ» αηπιλόνχ.

πωμεν ιϊγ/ώςω.

Χνσμένχί ψυχχς.

κ»ι οΰτως $ν.

νόντ*. Κρον/βς.

5*·
86.

53· 89·

54·
9ο.

55- 93·

56- 94·

57· 97·

58- 98.

59·
ΙΟΙ.

6ο. 102.

6ι. ιο5·

62. ιο6.

63- χο9·

64· ΙΙΟ.

65- "3·

66. ιι4.

67. ιι7.

68. ιι8·

69. 121.



ΕϋϊΤ. ΑΗΤνΕΚΡ. ΕΤ ΟΧΟΝ.

1<3ίί. Αηιν. Ε<ϋβ, Ο*οη. Εάί(. Αικν. ΕάΊ*.

Ρ*«. 7°· Ρ»8·
122. ρβ£. ιοό. . 194·

71· 125· ιο7· ι97·

7».
^26. 1 ιο8, ΐ98·

73·
129· 109. 201.

74·
130. ΙΙΟ. 202.

75·
ΐ33· III. 2θ5·

76- ΐ34· Χ 12. 2θ6.

77·
ΐ37· «3·

209·

78- ΐ38· ιΐ4·
* 2ΙΟ.

79-
ΐ4τ· "5·

213·

80· 142. ιι6. 214*

ΐ45· ιΐ7· 817-

82. 146. ιι 8· 218.

83· ΐ49· ιΐ9. 221.

84·
Ι5°· Ι2θ. 222.

85· >53·
121. 225·

86. *54·
122. 226.

87· *57·
123· 229.

88. ΐ58· Ι24. 230.

89·
ι6ι. "5. *33·

90. τ 6α, 126. «34·

«?ι. ι6ζ. Ιζ7· »37·

92· ι66. Ι2«. 238.

93·
169. 129· 241.

94·
170. ΐ3°· 242.

95-
Ι73· *3*·

245·

96. ΐ74· 132. 246.

97·
ΐ77· • ΐ33· 249·

98- 178. ΐ34· 250.

99·
18*. Ι35·

■
253·

ΙΟΟ. 182. 136. 254-

ΙΟΙ. ι85· *37· 2δ7·

ίο*. ι86. 138. =58.

ι&3· ΐ89·

190Λ

ϊ39· 20Γ.

ιο4· - *4°· 202.

ιο5· ΐ93· 141, 265.



ΝϋΜ. Ρ Α ΰ: ΕΌΙΊ. ΑΝΤν. ΕΤΓΙΟΧΟΝ.

Έ,ά'κ. Αηιν. Εάιι. Οχοη. Εάκ. Αηι. ΕάίΓ. Οχοη.

ρ2£. 142. Ρ3£. 266. ρ3£. 102. ρ3β. 3°ο-

.. 143· ,· _ , 269» 163.
3°9-

144- 27Ο. 164. 3ΐο-

Ι45· . 273- « ι65·
3>3-

146. 274· 166. 3Μ·

Ι47· 277· 167.
3'7·

Μ8·
. . . 278. ι68. 3ΐ8·

Ι49· 281. 169. 32Γ.

15ο. : ι *82.
170. 322.

·. - Ι51· 285- 17Ι· 325·

.. »5*·
. 286. ι7*. 326.

. ■ ι: Ι53·
.ν. ι 989· «73- 329·

154· . ι 29°· 174· 330.

. . ϊ55· . . 293· »75· 333·

.ί 156. . .-.ί »94·
176. 334·

:. ΐ57· .»■.· 297· »77· 337·

158. 298. 178.
33»·

.. .159· . : ι 3°*· - · * *79· 34ΐ·

ιόο. . . Γ 3°2·
1 8 ο. 342·

. ι61· 3°5· 181. 345·







 

τηε Βοηηο*Εη «πα. βε οηαβοεο

αν ονεηουε ρεε ιρ τη» βοοκ μ

ΝΟΤ ΒΕΤΙΜΝΕΟ ΤΟ ΤΗΕ ΙΙΒΒΑΒΥ ΟΝ

ΟΗ ΒΕΡΟΗΕ ΤΗΕ ΙΑ8Τ ΟΑΤΕ 8ΤΑΜΡΕΟ

ΒΕΙΟ*. ΝΟΝ-ΒΕΟΕΙΡΤ ΟΡ ΟνΕΒΟυΕ

ΝΟΤΙΟΕ8 ΟΟΕ8 ΝΟΤ ΕΧΕΜΡΤ ΤΗΕ

ΒΟΒΒΟΜΕΒ ΡΗΟΜ ΟΥΕΒΟυΕ ΡΕΕ8.

ΙΟΕΝΕΗ
 

 



 


