
ω
ς
 

ον 
ὌΡΟΣ 

ἀν 
αΝ 

Χονν 
τ υϑ ον στα ορσ τ υο ποδον τι 

οταν 
τ 

στα 
Ἀδεξν ας τ πενσνσοος 

δὰ
 

δὺς
 

το
ν 

' 
ἶ 

Ὁ
 

π
ε
 

Τ
Ο
Ν
 

Ἐ
Ε
Ρ
Ό
Δ
Ε
 

ἔσ
τε

νε
 

δ 

ὑπ
 

το
ς 

ἔτ
ος
 

τὰς 

ἔαον 

Κις 



᾿ 

αν -ι 

Ἄ, 

τ νυσάνΩννι 



ΠΟΠΘΙΑδΟ ΕΒ 

ΟἸΠΙΒΊΤΑΧ ΟΠΕΕΚ ΔΧΡ ΠΑΤῚΝ ὙΒΙΤΕΒΒ, 

ἘῸΒ ΒΕ ΙΝ ΒΟΗΟΟΙΚ ΑΝῸ ΟΟΙΒΟΙΚ, 

ΝΕΙ͂Ν 

ΑΤΗΒΝΑΘΟΒΑΒ, 



εἶννῦ. ἤλα. «: 

εὐ ἫΣᾧ ἂν ᾿ 



ΝΟ ΓΟ 

ΤΎ 15 ΤΟΙ ΚΑΌΪα {Ππαῦ ΠΟ Ρ͵αοθ 5 θη οἴνθη 1ἢ {116 
ΒΟΠΟΟΪ5 ἃπα ΘΟ]]6σ65 οἵ Επο]απα δηα Απηθυῖοα ἴο {Π6 τ εϊῦ- 
ἴΠ95 ΟὗἩἉ {Π6 ϑϑυ]ν ΟΠ ΥἸβύϊδη5. ἘῸΪ ΤΠΔΠΥ͂ οΘηὐτ 1165, ἃ Πα 

ἄονπη ἴο τ Πδὺ 15 ο8]164 {Π6 Ῥασδῃ ΘΠ ΊΒΒΔΠ66, [ΠΟΥ γΓ61Ὸ 
[Π6 ΘοΟΠΊ ΠΟ ΠἸπΠστἰβίϊο βυπαν οἵ θα ποαίοα ΟΠυιβύϊαπε, ὙΠῸ 
Βίθι ἢ Ῥ᾽οῦυ οὔ {Ππο56 {1π|65 ὑποπρὶῦ τῦ τ ΤῸΠρ; ἴο 44}1ν τ] ἢ 
1Π6 ΒΘΏΒ.Ά] ΤὺῚν ΟἹ {165 οὗ ποαΐμθη ρορίβ, ἃπα πουοῖ 1π180- 

1πΠ64 10 ῬΟΒΒΙ]6 {πᾶῦ {πῸ Ὀοβὺ υϑδὺβ οἵἩ γοιτἢ 5Βῃοι]α 6 
Βρϑηῦ ἴῃ μηαϑίθι! πο {Π6 ΤΟ ποηοηΐβ οἵ ἃ τυ Πο]οΟσῪ ἀπ 
16 τ ΒΙΘἢ αὖ Πυβὺ {Π6Ὺ Τρατοα ἀπ Ἰοαίπῃοᾶ, πα τ ΠΟ. δὖ 
Ἰαϑῦ Ῥθοδπηο ἃ5 Το πηοΐθ Δ Πα τιη768] ἴο {Π6Π| ἃ5 {πὸ Ὑ δάδ 15 
ἴο 18. 

ΟἸ΄αββιοαὶ ῬΊΠ]ΟΙοσν, πον νοι, ἰοοἹκ 115 1468] οἵ θοδαΐν 
του Ῥασαη ατθθοο, πα Ὁ Πὰ5 ΠΟ οἵ ΒΟΠΟΟΙ]5. π᾿ ἢ 
{Πο56 θΟΟΚΒ Ὑ ΒΙΟἢ ἃ1Ὸ 105 Ὀοϑῦ τορι θβθηἑδίϊν 68. 
ΤΠ τηοᾶθιῃ ϑοίθποα οὔ Ταησιαρο Π85 ἀσαϊη οΠδηρσοά 

1Π6 Ῥοϊηῦ οἵ νἷθνυ. 10 οἷνϑβ {πῸ ἢνβύ βῬῖασθ ίο γαίῃ; 1ῦ 
Β60Κ5 ἴο Κπουῦ Π]Δη, μ15 ὑποπο 5, 5 στον ἢ ; 10 ΙΟΟΚΒ ΟΝ 

{Π6 ον αὐπνο οὗ ἂῃ ἃρ6 δἃ5 ἃ ἀδοποιγοοίυρο οἵ {πΠ0 ἃρσο; 

10 ναϊπθβ θΟΟΚΒ Δοοου απο ἴο {ΠῸ611 ΠΙΒύΌΟΤΙΟΑΙ Β᾽ σ ΠΟΘ ΠΟΘ. 
ΤῊ6 πυ]η05 οὐ {Π6 οαυ]ν ΟΠ εἸβϊδη5 Θὰ ΟΥ̓ {Π6 ΠΙΒΙΟΥΥ 
ΟΥ̓ [Π6 πιοβύ ἱπιρουαηὖῦ ον θηΐβ Κπονσῃ ἴο τη8η, ἴῃ ἰδη σα ο Ὁ 

ποῦ ἸΠΤΟΣΓΠΥ Οὗ {Π6 ον θηΐβ, δπΩ {ΠῸ βύπαγ οἵ 1αἰῖη πᾶ 
τοῖς 85. νϑῃ]ο1]6ὸ5. οὐ ΟΠ υἸβύϊαη. ἐποῦο]ῦ 5Ππου] ἃ Ῥ6 {Π6 
τηοβῦ {πα} {Ὁ βυπαᾶν Καονπ ἰο ΡΊ]Π]Π]οΙοσν, πα Πᾶνὸ 15 

Ῥίαοα οἵ ποθοῦν ἴῃ {Π6 ΤΠ] νου β ιν (οτι180. 



1 ΝΟΤΙΟΘΕ. 

ΤΠ Ῥυοβοηῦ ΚΟΥΊΟ5. ΟἾΟΝ 105 ΟΥἿοΊη ἴο δ που θη ὈΥ͂ 
Δι. Βοη͵αταΐη Το ] 155 ἴον {ΠῸ βίπαγ οἵ {Ππ656 Δα. ΠΟΥ5 1 
Τιαδιγοίῦα ΟὍ]]οσο, ΕλοΝ νόϊαμιο ν 1} θ6 ρτθραιθᾶ 110} 
ΟΥἹ 164] τοχῦ, ᾿ηἰτοαποίϊοη, Δα πούθϑ πΚ {π6 σαντοηῦ ΔΡ- 

Ῥιονϑα ἰοχύς-οΟἾκ5. ΤῸ ΘΟ]]ορα βυθαᾶγ. ὙΠΟΥ Μ111 Ὅ6 οἄ- 
᾿τ64 Ὁγ Ἐ᾿ Α. Μαιοι, 1.1,,.}., Ῥτοίδββοι: οὐ Οοιμηρδγαίϊνο 
ῬΆΙ]ΟΙοΟΥ ἴῃ 1αἰδγοίία ΟΟ]]6 66, τυ 10 5110} 610 ἃ5. ΠΊΔΥ͂ 

Ὁδ ΤὈπη4 ἀθβινα]6. ἘΟῸΙ νΟἸ ΠΙΟΒ ΔΙῸ ΠΟῪ ΤΌΔΟΥ: 

ΤΑΤΙΝ ΠΥΗ͂ΝΡ, εὐἰξί, Εηρίὶοῖ, Νυΐοδ. ϑναο, ΟἹοίι, 51 τῦ. 

ΤΗΒΞ ΠΟΟΓΕΒΙΑΒΊΤΙΟΑΙ, ΗΠΙΘΤΟΗΥ͂ ΟΥἹΥ͂ ΕΟΒΕΒΙΌΒ. Τλὲ 

Τὶγνϑὲ Βοοῖ; απὰ ϑεϊφοίίογβ. γί], απ Πιυϊγο(ιιοἰίοη, ὃμ Δ. ΒΑΤ  ΑΒΡ, 

Τ).})., Δ» 65807" φΥ ΟἸ"ἰϑέϊαγν Ο 6. απᾷ Παΐῶν ἐπι Γααψείέο Οοί- 

ἴεγε; απὰ Εαριαπαίονη ΓΝοΐοβ ὑψ ὙΥ. Β. Οσσεν, Δ.}1., 46). ῬΡΟΥ688- 

ο}" Γ΄ Ολνϊἰδίϊαη, Ογοοά. ϑταο, ΟἹοίῃ, ΦῚ 7. 

ΤΕΒΤΟΌΓΙΑΝ: ϑεοοὶ Ἰγογῖ5. ὙΙΐΐ, απὸ Πιϊροαιοίίοη, ὅν Τα αν 

Οοιλγαν, Ὠ.})., ΡΟ 6580} ἡ Παξῖη, ἐπι Ταξαμοίίο Οοἴϊοσο. Ἴϑτηο, 

ΟἹοίῃ, 81 1ὅ. 

ΑΥἹΥ̓ΠΕΝΔΘΌΟΠΝΑΒ. Ἰγὰὲλ, Ἑφρίαπαίονψ Νοΐοβ ὃν ὙὟ. Β. ΟἾΈΕΝ, 

Α.21., «Α4«). Το 8801" ο Οἡ"ἰδέϊαγν (ὐγεοῖ; ἐπ, Παζαγοίές Οοἰΐορο. 

190, ΟἸοί, δ1 7. 

ΤΠ6 βουῖοβ Π85 Ὀθοὴ γ761] τοοοϊν οῦ, αηα {ΠῸ Θο-Οροιαίϊοη 
οὗ βου Ὰ] οἵ οἵ πιοδῦ δηλ πθηῦ ΒΟ οΪα 15. Πὰ5. θθ θη ΘΟΥ18]- 

ΙΥ -σἴνοθ. Α νοϊιπιο οὔ ΤΌΒΤΙΝ ΔΙΆΠΤΥΕ, ργθραιοᾶ ὉΥ͂ 
Β. 1, ὉΠ Δονβίθονο, 1.1,.})., Ῥνοίοββοι οἵ ατοοὶς ἴῃ {πῸ Ἰ]ηΪ- 

νο ΒΟΥ οἵ ὙἹΡΟΊη]α, 15 ΠΟ ΤΟΔΥ ἴοι {Π6 ρτθβα, Ασαῦϑ- 
ΤΙΝῈ ΜΠ] ΤΌ]]ονγ, ρυθραιοᾶ Ὅν Εἰ, Ῥ. τόν 6}1, Ῥ οίοββου οὗ 
Τιαίϊη ἴῃ ΑἸπμουβῦ ΟΟ]]θ σα; δ ηΩ, Ἰαΐον, οἴμοι νο] αιη65 οἵ 

1η6 ΟΠεἸβύϊδη ΔΙ] οΥ 5, ἀπ ΡΟΙΠΔ 05. οἵ Π]ΟΙῸ Τ]Ο6 0] δι- 
1Πο15 ὙΠῸ Πανο συ τϊτίοη τη Τια(Ίη. 



ΑΤΗ ΒΝΑΘΟΒΑΒ, 
Ἷ Υ 

ΕΠΙΤΕῈΡ ΕῸΒ ΒΟΗΘΘΙΝ ΑΝ ΓΟ ΕΘΕΒ 

ΒΥ ΒΊΑ ΜΑΉΘΗ, "11,0. 

ΓΡΓΠῊ ἘΣΧΡΙΑΝΑ ΤΘΕΟΥΥ ΝΟΤΈΕΙΝΝ 

ΒΥ ἣ - ΒΟΎΕΝ,; ΑΝ: 

ΑΡΌΝΟΥ ΡΕΟΓΡΈΞΒΟΕ ΟΕ ΟΗΒΙΞΤΙΑΝ ΟΕΈΕΚΚΊΝ ΠΔΑΒΑΥΕΤΤΕ ὍΟΙ,ΕΘΕ. 

ΝΟ Υ ΘΙ: 

ΗΛΕΡΕΙΒ ἃ ΒΕΟΤΗΕΙΒ, ΡΟΒΙ ΙΒΗΕ 8, 
ἘΒΠΒΑΝΙΓΤΙΝ ΒΟΤΓΑΠἊΠῈΕ.- 

870. 



Τπίογθα δοοονϊπρ' ἰο Αοὐ οἵ Οηρτο55, ἴῃ {Π6 στοὰν 187, ὈῪ 

ἨἩΛΕΡΕΞ ᾧ ΒΕΟΥΤΠΕΚἊΠΒ, 

Τη {6 Οὔϊοο οὗ {π6 Τρ ταγαη οὗ ΟὌΠρΊθ55, αὐ ὙΥ̓ Δϑι]ηρίοη, 



ΕΙΣ ΟΝ, 

ἼΓΠΈΒΕ {Πα 8565. Πᾶν ῬΘΟΙ] 181 10 1115, ΤΟΥ 618 

ὙΠ 6 ὈΥ ἃ Ῥ]]]ΟΒΟΡ]ΙΘΙ ἔοι ῬΠΠ]ΟΒΟΡΙοΥΒ. Τῦ 15 Π1Π6]} 

45 1Ὲ ΦόΠη ϑὐπανῦ ΜΠ] Πα πηαοιίαίζοη ἰο τοξπίο Ο}}}15- 

ἐδ πϊῖν, ἀμ αἃ Πα ἰακθη πρ {πΠ6 1016 ἃηα ΟΥ]ΙΘΙ ΟΥἹΡῚΠΆ] 

ἀοσιμηθηίβ ἰο βίπαν {Π6 τηϑίίον αὖ Πιρῦ Παμα ἀηα 10- 

Γαίθ 80 ἐπα {Ππ|6 1} 6 5] π] ἃ 0.6. ΠΟ Π1ΟΙ6 ΤΟ ΓΕ] Πρ' πΘΘα θᾶ, 

ΘΠ ὃ5 1. {Π6 βίπαν πᾶ τηδθ ἃ ΟΠ Ἰβέϊαῃ ΟΥ̓ 111Π}, πὰ 

16 Ἰιαα πυιτἰθῃ ἃ ῬΙθῶ Του 1115 ΤΣ ]οΊοη 4 ἃ αΙΒΟΟΙ 56 

ΟἹ ἱπη]Πο Ἴ }1{γ.. «δῦ ἀθοσῦ 50. ΘΔ’ ΘΓ] νυ, Ο]ΘΔΙ]Υ, 

ΟΥ̓ 6Ι]Υ, τηδβίθυ τ, υν 10} ἃ Β᾽Π1118} ΘΟ Δα Πρ ῬΙΌΒΘΠΘΘ 

ΟΥ̓ Ῥ]Π]ΟΒΟΡΙο8] 6 1πκῖηο ἃ Πα] Ιαηρπαρο, 4065 ΑΙΠθη- 

ὩἈΘΌΓΩΒ αΙἸΒΟΟΌΙ56, [[6 Πα ο᾽ ον τρ, πὸ ΜΠ], πὶ 

ΠΟ 16] ]οοι. τ ῬΙΙ]ΟΒΟΡἢν, ππρ ἐπι θα οα {Π|ὸ 1ἀθα5. οἵ 

ῬΙαἴο, ἐγαϊημοα ἴῃ {Π| Ἰορῖο οἵ ΑὐἹβίοι!θ, του ἴο θοη- 

Τα ; 6 ἴοοῖς Ρ ΟΠ Ἰβε δ η1ν ἴο τοίαίθ 1, 10 15. 5816, 

ὉΠ ὑγὰ8. ΘΟΠΙΠΟΘα ΟΥ̓ 15 {0}. [0 15 του] ΚΠ] ηρ' 

τ Πδῦ Βι16Π) ᾧ Π181} Πδ5 ἴο ΒΩ. ΤῸ ΠΪΤη56]1:, 

ΤΠΟῚ Π6ΙῸ 15 ΒΟΠ]8 ὁὉΟΩ͂ ΟΤθ6ῖ. ΑἸΠΟΠΑΡΌΓαΒ Πνϑά 

αὖ {Π6 Βα Π16. ἐϊη16. Ὑγ1ΠῚ νγ6]] - ποτὰ ΠΘαίΠθη. δα ΠΟ 18. 

ἼΠῸ τηϊϑ]ῦ Πανθ ᾿ιθατ ἃ 1Π6 ΘΌΒΡΟΙ ΟἿ ΠΙΘΓΟΙβϑιη ΤΙῸπὶ {Π6 

τ] 060} οὐ ῬΤαίατο]., ἃ πα Πᾶνα Ἰα προ α αὖ {Π6 Ε811165 Οἵ 



ΥΙ ΡΒΕΒΕΕΑΟΘΕ. 

Τλιοῖδη. Τηρί5 γὰ8 ἃ ΠΌΠαΙΘα Ὑθϑ18 Ἰαἰθι. Τ|6 

ὑγ88 δὴ ΑἸ ΘΗ ΟΠ ἐ]Θηηδη ἃ Πα ΒΟΠο]αν---καλὺὸς κἀγα- 

δός. Τὸ βρϑᾶκβ ΔΙνασβ τυ 1{Π ΒΙΠΥΡΙΙΟΙΤΥ Δ Πα ΤΈΒΟΙΥΘ 

ΟΥ ἔοτοθι ΑΔ οουίαϊη οἱοραηῦ ΘΟ ΘΒΥ ῬΟυσ 65. {ΠῸ 

11.016 ῬΊΘ8, 8110} α5. ὈΘβθοιη8 [Π6 δα ἄνοθ5. οὗ δὴ ΔΊΠο- 

ΠΪΔ [0 Δ ΠΡΟ. 18] ῬὨΠ]ΠΟΒΟΡΠΘυ. [ἢ ΡΙαοθ οἵ {πὸ 1- 

ΤΟΟΠΘΙῪ Ὑ}1}10}} ΒΘΆΒΟΠΒ. ΔΠΔ ῬΙΌΒΟΙΥ 5. [πποῖδη, {Π6]Ὸ 15 

ΑἝΠΟ δα] ἴῃ {Ππ|0 Ῥουοθ. ἴῃ 10} ΑΥΠΟΘΠΑΡΌΙΕΒ. Βοίβ 

Του] {Π|Ὸ ΔΒ 1165. δα Δ ΟΤ  Πδ 105 ΟΥ̓ Τ[Π6. οὔττθηῦ 

ΤῊΣ ΠΟΙΟΡῪ ; ΔΩ͂, [αἸ ηο᾽ οα16 ποῦ ἴο οἰϊοπα δὴν οἵ {116 

110116. ποθ. αὖ ΑἰΠθη5. οὐ Τύομιθ, μ6 τορθαΐβ {Π6 βότου- 

οἷρῃ {πουρ]ῦ οὗ Ῥδμ] ἴῃ Ἰαπρπιαρο ἄναντῃ Ττοηλ Γ]αΐο. 

ΤΙ ἰοχὺ οἵ Οἷΐο ᾿ιὰ8 θ6θη τιβοᾶ, δῃηα 1 ποῦ] Π|κὸ ἰὸ 

ϑῖνο Οὐΐο {Π|ὸ ογοα!ῦ οὗ 411 {Π6 γόβθατοῖ ἰο 06 Τοππα ἴῃ 

{5 οα!οη. ΟἸἾΠΘῚ του κα πῶνο ὈΘΘ6Π τι566,, Σὺ Π6 μδα 

᾿)α  νοϑίθα θθΐονα 16. (ΟἸθϑηϊηρβ ᾿ῃ ΜΔ Πᾶνα σἱ6]- 

οα ἃ ἴδϑν σοοά θϑϊ8. Ῥγοΐθββου: (4 ΘιΒ]θ νυ Θ Πδ5 οἴνθη 

6 ψΑ] 8016. ΘΟΥΤΘΟΙΙΟΠΒ. 

Οἰἴο᾿Β Θχοο!]οηῦ 01 ἔβα 5] Δύο, ἀπ {Π| σγθαῦ μον 

οὗ ποίθβ οἱ {Π|6 νϑιυΐοιιβ τϑϊ ηρθ, ἃ’ 6 ποῦ βυϊ θα ἴο {Π|6 

ῬΊΡΟΒα οΟὗἩ {Π1|5 θοὸς. ΨῬιοῖ. Ονθη, τ]ὸ Πᾶ5. Πιϑανὰ 

ΟἸΆΒ505 11 1{, Πὰ5 ῬΙΘΡΙΘα ρῬα}5 συ} απ ἀδηΐ 6]θιηθηΐ- 

ΡΥ ποίθβ ; ἴῃ {π6 ΤῬΊΘθα, ΟἸιαρίθιβ 1.-Ἰ Υ.,.Χ].- Χ ΧΤΗ.; 

1 {πῸ ΤιΘϑυσυθούίοη, ΟΠαρίθιβ 1.- ῖν, ΟἸΠον' ῬΡοΟΡΟῊ8 

Ὁ16 ΘΕῸ τυ! Ππουῦ βιιο ἢ αἰ 45, 50. ΠΠπαῦ ἔθα Π 6 15 την Ρ]Θα86 

{ΠΟΙΏΒΘ] ν 65 ἴῃ {Π6 Ῥα} 5 {Ππ|6 Ὺ αν γ61] οη. 

ΤΑ ΤΙΣ 
ΤΟΛΈΛΥΕΤΤΕ (ΟἸΕΘΕ, “Δ ιγιϑδέ, 1875. 



ΟΟΝΤΈΝΤΞ. 

ΞΟΌΡΡΙΙΟΛΑΤΙΟ ἘΠΟΜ(Ο ἘΕΠΙΣΙΞΊ ΓΑΙΝ ΤΕΥ ὁ τον τς ἥτις ον πριςττν 9 

9 ἸΣΕΞΟΞΈΝΟΤΙΟΝΗ ΔΙΘΕΙΠΟΒΌ ΝΜ... «Ὁ ννννν ἐς 9 

ΠΡΤΗΗ  Ἡ ΑἈΤΉ ΕΙΝ ΑἸΘἸΟΈΑΙΞΙ. τορι συ τορος αν ματι τος ὙΠ 89 

ἘΠΕ ποτ τ νι οέοοΠροέΕσςςὍἔἘΕοΕησἔοσἔΕοηςς, 98 

ἌΝ ΑΥΕΙΘΙ ΟΝ ΤΈΓΕΙ ΕἾΧΑ Φ.ς. ςς Ἄς ΡΤ ΓΑ 9 

ΟΠΤΠΗΕ ττν, τσ ον τ . ΡΥ ΣΡ ΠΝ, τον ἘΣ ΡΝ κεν σαν 108 

ἈΑΝΑΙ, ΘΙ. ΟΥ' ὙΠῈ ΤΈΞΒΛΤΙΒΣ ΟΝ ΤῊΣ ΠΕΡ ΒΕΕΟ- 

ΟΝ νι 5..." ΣΕ Δ, ΜῊ ἢ 7] 

πποοοὲ τ ττ τ ςἐπἐ ΤΥ τυ τὰ 1.99 

Πευτπ τ  ΕΤ . τ:ὸ. πὴ. ὕ τ υεν ον σον οι ἐπ 99 

ἸΝΗΧ ΟἿ! ΕΓΑΘῈΒ ΟἸΤΕΘ... .. πο Εν τρυς ἡ, τῆς ιν 241 

ΠΡ ἘΣ ΘῈΣ ἘΗΓΕΤΙΟΤΗΣ πτόοόοδΠ ἘΠ δον ες . 944 



,- Ὄ 
τον 

ΣΌΣ 



͵ ΑΘΗΝΑΤΙΓΟΡΟΥ͂ 

ἌΠΟ ΝΑ ΓΟΥ ΦΙΛΟΣΌΦΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥῪΥ 

ΠΡΕΣΒΈΕΙΑ ΠΕΡῚ ΧΡΙΣΤΙΑΝΏΝ. 

Αὐτοκράτορσιν Μάρκῳ Αὐρηλίῳ ᾿Αντωνίνῳ καὶ Λουκίῳ 
ΞΞ ΝΝ - - 

Αὐρηλίῳ Κομμόδῳ, ᾿Αρμενιακοῖς, Σαρματικοῖς, 

τὸ δὲ μέγιστον Φιλοσόφοις. 
« Ὁ Ὡ-" ᾽’ὔ Ξ » 

1. 1. Ἢ ὑμετέρα, μεγάλοι βασιλέων, οἰκουμένη; ἄλλος 
» »- - ν ’ Ν ὑὺδ ν 3 “- γέ 

ἄλλοις ἔξεσι χρῶνται καὶ νόμοις, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν νόμῳ 
ν “β Ὁ,ὕ, Ἂ Χ - Ξ Ν ΄, Ν ’ » 

καὶ φόβῳ δίκης, κἂν γελοῖα ἢ, μὴ στέργειν τὰ πάτρια εἰρ- 
. “ Ν 

γεται. ᾿Αλλ᾽ δ᾽ μὲν ᾿Ιλιεὺς ϑεὸν Ἕκτορα λέγει καὶ τὴν 
ξ' ’ - 

Ἑλένην ᾿Αδράστειαν ἐπιστάμενος προσκυνεῖ, ὃ δὲ Λακε- 
τι ’ 

δαιμόνιος ᾿Αγαμέμνονα Δία καὶ Φιλονόην τὴν Τυνδάρεω 
Ἀ ἰν » - 

“υγατέρα καὶ Τέννην ὃ Τενέδιος σέβει, ὁ δὲ ᾿Αϑηναῖος 
- ων ᾿ - 

Ἔρεχϑεῖ Ποσειδῶνι ϑύει " καὶ ᾿Αγραύλῳ ᾿Αϑηναῖοι καὶ τε- 
Ἂ Ν Ν ’ 5 Υ ὃ ’, Δυ κ᾿ δὲ 
ετὰς καὶ μυστήρια ἄγουσι καὶ Πανδρόσῳ, αἵ ἐνομίσϑησαν 

5 “ὦ 5 ς- ᾽᾿ὕ ΓΩ Ν , 

ἀσεβεῖν ἀνοίξασαι τὴν: λάρνακα. Καὶ ἑνὶ λόγῳ κατὰ ἔξνη 
ν δή . ,ὔ ΄ “Δ Ἅ οὰ σΞ ἃς »ϑ 

καὶ δήμους ϑυσίας κατάγουσιν ἃς ἂν Φέλωσιν ἀνῶρωποι 
Ν ’ ε ὃς ἄρον ἐὰν ν 5" ’, Ν 

καὶ μυστήρια. Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι καὶ αἰλούρους καὶ κροκο- 
ὃ (λ Ἀ' ἂν Ἂν,» ΟἹ "Ὁ Ν ’ ὯΝ ν ΄ 
είλους καὶ ὄφεις καὶ ἀσπίξας καὶ κύνας Ξεοὺς νομίζουσι. 

- - ’» 

2. Καὶ τούτοις πᾶσιν ἐπιτρέπετε καὶ ὑμεῖς καὶ οἱ νόμοι, 
Ν ν τν δ᾽ ὅλ ΑΙ, Α ΄ “κα 5 ν ν. ’ὕ 

τὸ μὲν οὖν μηδ᾽ ὅλως ϑεὸν ἡγεῖσϑαι ἀσεβὲς καὶ ἀνόσιον 
΄, ν ὃ. 9 ΣΥΝ τοῖς ΚΣ ε΄, τ᾿» 

νομίσαντες, τὸ ξὲ οἷς ἕκαστος [βούλεται χρῆσξαι ὡς ϑεοῖς 
5 - - Ν - » σας ᾿ 3’ 
ἀναγκαῖον, ἵνα τῷ πρὸς τὸ ϑεῖον δέει ἀπέχωνται τοῦ ἀδὶ- 

- “" “ .- "Ὁ 

κεῖν. - Ὑμΐἴν δὲ (καὶ μὴ παρακρουσϑῆτε ὡς οἱ πολλοὶ ἐξ 
ΕΣ πὰ ἁνεν δ » » “Ἃ.} » κ᾿ κυ Ψ 
ἀκοῆς) τὸ ὄνομα τί ἀπεχϑάνεται; Οὐ γὰρ τὰ ὀνόματα 

, , ᾿ »Ὁ κ᾿ ᾿ς 
μίσους ἄξια, ἀλλὰ τὸ ἀδίκημα δίκης καὶ τιμωρίας. ὃ. 



10 . ἈΑΤΗΕΝΑΘΟΒΖΕῈ ΑΤΉΗΕΝΊΙΕΝΒΙΒ 

’, Ν δ ι 4 .- Ν [ ὌΝ οὐ Α . 

Διόπερ τὸ πρᾶον ὑμῶν καὶ ἥμερον καὶ τὸ πρὸς ἅπαντα 
μὴ Ἂς Ν λά Οι, δ. ’ὔ ς Ν 3... 

εἰρηνικὸν καὶ φιλάνδρωπον “αυμάζοντες οἱ μὲν καὶ ἕνα 
- ς , ᾿ » μ“ , 

ἰσονομοῦνται, αἱ δὲ πόλεις πρὸς ἀξίαν τῆς ἴσης μετέχουσι 
- - τ 

τιμῆς, καὶ ἡ σύμπασα οἰκουμένη τῇ ὑμετέρᾳ συνέσει [βαϑείας 
» φ - 

εἰρήνης ἀπολαύουσιν. 4. Ἣμεϊς δὲ οἱ λεγόμενοι Χριστι- 
- οἶδ ἣν ανοί, ὅτι μὴ προνενόησνε καὶ ἡμῶν, συγχωρεῖτε δὲ μηδὲν 

ἮΝ 31 » Ἷ ΝὟ ΄ ε ΒΞ - ΄ 
ἀδικοῦντας, ἀλλὰ καὶ πάντων, ὡς προϊόντος τοῦ λόγου 
ὃ ᾿ἘΤΑ δ ,ὕ Δ ,ὕ Ν ὃ ’, ΄ὔ 
εἰχϑήσεται, εὐσε[βέστατα διακειμένους καὶ δικαιότατα πρός 

Ἀ 5 - Ν Ν ς , Ν ’ ἐλ ’ ρ ΕἾΝ 
τε τὸ δϑεῖον καὶ τὴν ὑμετέραν [βασιλείαν, ἐλαύνεσθαι καὶ 

ν Ων ν ὃ , 5 ΕΥΞΕΝ ΄ ρα εν Ν ΄ 
φέρεσϑαι καὶ διώκεσναι; ἐπὶ μόνῳ ὀνόματι προσπολεμούν- 

Ἐ - [ων ἌΛΛΟ - Ν Ὁ Ἂς. Ψ λ ’ὔ 

των ἡμῖν τῶν πολλῶν, μηνῦσαι τὰ καϑ᾽ ἑαυτοὺς ἐτολμήσα- 
νν ς Ν - , Ε 

μεν (διδαχϑήσεσϑε δὲ ὑπὸ τοῦ λόγου ἄτερ δίκης καὶ παρὰ 
,ὕ ὧν; Ν λό ᾽ὔ γον ὑπ Ν ὃ ᾿ ᾿-: 

πάντα νόμον καὶ “λόγον πάσχοντας ἡμᾶς), καὶ δεόμεδα 
΄ - ν᾿ - ’ 

ὑμῶν καὶ περὶ ἡμῶν τι σκέψασξϑαι, ὕπως παυσώμεϑά ποτε Ρ] 

- Α - νὰ ᾽,΄ ὄ ὑδὲ Ν ᾽ ’ 
ὑπὸ των συκοφαντων σφαττόμενοι. . Οὐδὲ γὰρ εἰς χρή- 

ἐπ Ν - δ ᾽’ ’ὔ 5 4 Ὁ Ψ ’ὔ ες 

ἐ ματα ἡ παρὰ τῶν διωκόντων ζημία, οὐδὲ εἰς ἐπιτιμίαν ἡ 
Ἄ , - ΄ ΄ Ε 

αἰσχύνη, ἢ εἰς ἄλλο τι τῶν μειζόνων ἡ βλάβη " τούτων 
Ν ᾿ - ΒΝ - ΘΝ - ὃ Ε-"- τον Ὁ...» δέ 

γὰρ καταφρονοῦμεν, κἂν τοῖς πολλοῖς δοκῇ σπουδαῖα, ἐέ- 
Ε ΄ Ν 5 ’, ὑδὲ Ν ὃ ΄ δ - 

ροντα οὐ μόνον μὴ ἀντιπαίειν οὐδὲ μὴν δικάζεσϑαι τοῖς 
» Ν ς ν᾽» ᾿. ἮΞ ΘᾺ Ψ. ἀλλὰ - ’ὔ; 

ἄγουσι καὶ ἁρπάζουσιν ἡμᾶς μεμαϑηκότες, ἀλλὰ τοῖς μέν, 
Ἃ Ν ΝΣ ͵ 

κἂν κατὰ κόῤῥης προσπηλακίζωσι, καὶ τὸ ἕτερον παίειν 
΄,ὕ - λῇ ’ὔ - δέ ΕΣ Ν - » 

παρέχειν τῆς κεφαλῆς μέρος, τοῖς δέ, εἰ τὸν χιτῶνα ἀφαι- 
- 5 Δ ὃ ’ Ν Ν ς ᾽ὔ δ ο 5" Ν ’ 

βοῖντο, ἐπιδιδόναι καὶ τὸ ἱμάτιον. ᾿Αλλ᾽ εἰς τὰ σώματα 
ν Ν "ὦ [7 5 ’ - ’, » Ψν» 

4 ξἐ ἡ ες ἕξ νυ" καὶ τὰς ψυχάς, ὅταν ἀπείπωμεν τοῖς χρήμασιν, ἐπιβουλεύ 
ἐξ - Ε » ᾽΄ Ἂ ἣν - 

ουσιν ἡμῖν, κατασκεδάζοντες ὄνλον ἐγκλημάτων" ἃ ἡμῖν 
3 2 

Ν ὑδὲ ΄, ς ’, - δκ 5.Ὰ Ἀ - ΝΥ - 
μὲν οὐδὲ μέχρις ὑπονοίας, τοῖς δὲ ἀδολεσχοῦσι καὶ τῷ 

ἐκείνων πρόσεστι γένει. 
Γ΄ Ἕ - Ἅ Ἅ - 

1.6. Καὶ εἰ μέν τις ἡμᾶς ἐλέγχειν ἔχει ἢ μικρὸν ἢ μεῖ- 
5 - ς- 3 ν Ν 

ζον ἀδικοῦντας, κολάζεσξαι οὐ παραιτούμεϑα, ἀλλὰ καὶ 
4 » ᾿, δὴ Π ’ ΄ ’ 3 - » 

ἥτις πικροτάτη καὶ ἀνηλεὴς τιμωρία ὑπέχειν ἀξιοῦμεν. Ἐὶ 
ν - ν᾿ δὲ μέχρις ὀνόματος ἡ κατηγορία (εἰς γοῦν τὴν σήμερον 
[2 Ν - - , 

ἡμέραν ἃ περὶ ἡμῶν λογοποιοῦσιν ἡ κοινὴ καὶ ἄκριτος 



ΒΌΡΡΙΙΟΛΤΙΟ ῬΈῈΟ ΟἨΗΒΙΒΤΙΑΝΙΒ, “Ὁ Ὶ, 

- 2. ερῦ Ἶ᾽ χ χὺνΝἙ ὑὸ ν "5 - ἜΣ, Α ἐλή 

τῶν ἀνϑρώπων φήμη; καὶ οὐδεὶς ἀδικῶν Χριστιανὸς ἐλή- 
Ν Ν Ω - 3) ἃ " - ΄, Ε΄ ἣν -- ’ 

εγκται); ὑμῶν ἤξη ἔργον τῶν μεγίστων καὶ φιλανδρώπων 

ὶ φιλομαϑεστά ϑασιλέ Ἶ ΐ ἡμῶ 7 καὶ φιλομαϑεστάτων [Ξασιλέων, ἀποσκευάσαι ἡμῶν νόμῳ 
Ὁ 6 - ϑὲ  Έ - 

τὴν ἐπήρειαν, ἵν᾽, ὥσπερ ἡ σύμπασα ταῖς παρ᾽ ὑμῶν εὐερ- 
’ Ν οο ’ Ν Ν Ἢ ὡς - 

γεσίαις καὶ καὶ ἕνα κεκοινώνηκε καὶ κατὰ πόλεις, καὶ ἡμεῖς 
, Ὁ - Μ ἤω 

ἔχωμεν ὑμῖν χάριν, σεμνυνόμενοι ὅτι πεπαύμεξα συκοφαν- 
πα ᾿Ν ο νΝ “᾿ Γς ἔν 

τούμενοι, 7. Καὶ γὰρ οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας δικαιοσύνης 
Ν Ν ἀλλ ΣΟΥ δὴ Δ αι 5.8 ’ Ν γι 

τοὺς μὲν ἄλλους, αἰτίαν λα[ϑόντας ἀδικημάτων, μὴ πρό- 
ΤΙ τ ΄, Ἦν δ ρὲ “ον 

τερον ἢ ἐλεγχϑῆναι κολάζεσϑαι, ἐφ᾽ ἡμῶν δὲ μεῖζον ἰσχύ- 
Ξ ἣν 3» - 2 Ν - δίκ ἐλέ : ΑΘ 5 ἡ δίκ ΤΕΣ 
εἰν τὸ ὄνομα τῶν ἐπὶ τῇ ὁίκῃ ἐλέγχων, οὐκ εἰ ἠδίκησέ τι 
(Ὁ ’, - Ὁ ’ » - ’ .] 5 5 Ἁ 

ὃ κρινόμενος τῶν δικαζόντων ἐπιζητούντων, ἀλλ᾽ εἰς τὸ 
» ς . » » ΄ ν ἣν , 
ὄνομα ὡς εἰς ἀδίκημα ἐνυβριζόντων. 8. Οὐδὲν δὲ ὄνομα 
9 ἂν - ᾿ ᾿ς δι Σ - "» νΝ ΒΩ ΩΝ ίζ 

ἐφ ἑαυτοῦ καὶ ὃι αὐτοῦ οὐ πονηρὸν οὔτε χρηστὸν νομίζε- 
Ὁ Ν ὉΣ Ν « ΄ τι - “ἈΝ ν ΝὌΣ αΧλ 

ται, διὰ δὲ τὰς ὑποκειμένας αὐτοῖς ἢ πονηρὰς ἢ ἀγαδὰς 
΄ Ὗ - Ἄς 5 ΣΙΝ ἐπ τα, 3 Ξ , 

πράξεις ἢ φλαῦρα ἢ ἀγαϑὰ δοκεῖ. Ὑμεῖς δὲ ταῦτα ἴστε 
’ «ς ἂν 9' Ν 2 ᾿ ’ὔ γ 

φανερώτερον, ὡσανεὶ ἀπὸ φιλοσοφίας καὶ παιδείας πασὴης 
κα ’ Ν. ρῶ νΝ δ τ Ὁ - γο Ἅ τὶ ας 

ὁρμώμενοι. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ παρ᾽ ὑμῖν κρινόμενοι, κἂν ἐπὶ 
᾿΄ὕ ,ὕ, Ἐς. .32.,8 ἢ “Ὁ. 2 .“ 5 ᾽΄ " - 

μεγίστοις φεύγωσι, “αρροῦσιν, εἰδότες ὅτι ἐξετάσετε αὐτῶν 
νΝ ), ἂν "» - τ ἊΣ [ὙΆ .Ῥ ἍἋ “- Ν 

τὸν βίον, καὶ οὔτε τοῖς ὀνόμασι προσϑήσεσδε, ἂν ἡ κενὰ, 
» - » - - -- - 

οὔτε ταῖς ἀπὸ τῶν κατηγοριῶν αἰτίαις, εἰ ψευδεῖς εἶεν" 
᾿ »; λον Ν τ ὃ ἘΠ - ᾿ δ 7, ΔΨ ΘΝ 
ἐν ἴσῃ τάξει τὴν καταδικάζουσαν τῆς ἀπολυούσης ἕέχον- 

- Ν ’ Ν Ὁ » Ν « - 

ται ψῆφον. 9. Τὸ τοίνυν πρὺς ἅπαντας ἴσον καὶ ἡμεῖς 
ΣΙΩΡΆ. ο Ν᾿ Ν ἊΝ (ΟΣ ΄χυ ἃς ΨῸ λά 
ἀξιοῦμεν, μὴ ὅτι Χριστιανοὶ λεγόμενα μισεῖσπαι καὶ κολά- 

Ν . - » ν - 5 Ν 

ζεσϑαι (τί γὰρ ἡμῖν τὸ ὄνομα πρὸς κακίαν τελεῖ ;), ἀλλὰ 
Ἂ :Ῥ ἂν ΣῪ ὦ ν Ν ἐὰν ἘΠ ΠΥ ἀρ ΩΝ; Τὴ δ, τ 

κρίνεσναι ἐφ᾽ ὅτων ἂν καὶ εὐϑύνῃ τις, καὶ ἢ αφίεσϑσαι ἀπο- 
λ , Ν ἦν “Ν,: λά δ. Ν ἊΛ ΄ὔ 
υομένους τὰς κατηγορίας ἢ κολάζεσξαι τοὺς ἁλισκομέ- 

ΩΝ Ὧν 9 νΝ ἘΞ Ῥ 5 γ 3" ὑδεὶ Ν Χ Ἂν 

νους πονηρούς, μὴ ἐπὶ τῷ ὀνόματι (οὐδεὶς γὰρ Χριστιανὸς 
,. " 4 -δ , Ν λό 5. σα, - δ “2 

πονηρός, εἰ μὴ ὑποκρίνεται τὸν λόγον), ἐπὶ Σὲ τῷ ἀδική- 
“ Ων ᾿; 5 Ν ’ ἊἋ ς - 

ματι. Οὕτω καὶ τοὺς ἀπὸ φιλοσοφίας κρινομένους ὁρῶμεν. 

10. Οὐδεὶς αὐτῶ ὺὸ κρίσεως ζιὰ τὴν ἐπιστήμην ἢ τέχνην . Οὐδεὶς αὐτῶν πρὸ κρίσεως διὰ τὴν ἐπιστήμην ἢ τέχνηι 
» ΣΝ “ἈΝ κ᾿ - ὃ -κ“- ὃ τ ἸΝλὰ Ὁ 25 ᾿ 
αγαπὸς ἢ πονηρὸς τῷ δικαστῇ εἶναι δοκεῖ, αλλὰ ὀόξας μὲν 
" Ἷ Ἃ 5» - ὦ 

εἶναι ἄδικος κολάζεται, οὐδὲν τῇ φιλοσοφίᾳ προστριψάμενος 



12 ΑΤΗΕΝΔΑΘΟΟΒΩΣ ἈΤΗΕΒΝΙΕΝΒΙΒ 

» λ ἢ χὰ τὴν Ν Α ΄ Α', ς ’ Ὰ - 
ἔγκλημα (ἐκεῖνος γὰρ πονηρὸς ὃ μὴ ὡς νόμος φιλοσοφῶν, 
«ς δὲ 5 , 5 , 2 Ἂ; ’, δὲ Ν ὃ λὰ 
ἡ δὲ ἐπιστήμη ἀναίτιος), ἀπολυσάμενος δὲ τὰς διαβολὰς 
δ. "᾽, ἦν 5, δὴ δ ἊΨ ὦ ΔΟΙΊ ΨΕ τὰ  . “- ΄, 
ἀφίεται. "Ἔστω δὴ τὸ ἴσον καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν ᾿ ὁ τῶν κρινομέ- 

σὰ ΑΔ, Ζ 

νων ἐξεταζέσϑω βίος, τὸ δὲ ὄνομα παντὸς ἀφείσξω ἐγκλή- 
1 τὴ - δέ ᾽ ᾿ ς λ Ὁ 

ματος. 1]. ᾿Αναγκαῖον δέ μοι ἀρχομένῳ ἀπολογεῖσϑαι 
. - - - τ 

ὑπὲρ τοῦ λόγου δεηϑῆναι ὑμῶν, μέγιστοι αὐτοκράτορες, 
Ἷ “ - - - Ἅ 

ἴσους ἡμῖν ἀκροατὰς γενέσδαι καὶ μὴ τῇ κοινῇ καὶ ἀλόγῳ 

φήμῃ συναπενεχϑέντας προκατασχεϑῆναι, ἐπιτρέψαι δὲ 
Ἐπὰν» κ - ᾽ - 
ὑμῶν τὸ φιλομαϑὲς καὶ φιλάληϑες καὶ τῷ καϑ᾿ ἡμᾶς λόγῳ. 
«ς - - 

Ὑμεῖς τε γὰρ οὐ πρὸς ἀγνοίας ἐξαμαρτήσετε καὶ ἡμεῖς, τὰ 
5 - Ἄ, - - 5» ’ὕ 

ἀπὸ τῆς ἀκρίτου τῶν πολλῶν φήμης ἀπολυσάμενοι, παυ- 

σόμεϑα πολεμούμενοι. 
. ΄ .- “ Ἂν 111. 12. Τρία ἐπιφημίζουσιν ἡμῖν ἐγκλήματα, ἀδεότητα, 

- - “-“ 

Θυέστεια δεῖπνα, Οἰδιποδείους μίξεις. ᾿Αλλὰ εἰ μὲν ἀληϑῆ 
- ν - - “Ὁ 

ταῦτα, μηδενὸς γένους φείσησϑε, ἐπεξέλθετε δὲ τοῖς αδική- 
ϑὲ κζ΄ - 

μασι᾿ σὺν γυναιξὶ καὶ παισὶ προῤῥίζους ἡμᾶς ἀποκτείνατε, 
» - - , ΄ 

εἴ γέ τις Χριστιανῶν ζῇ δίκην ϑηρίων. Καίτοι γε καὶ τὰ 
τὰ - , 

Νηρία τῶν ὁμογενῶν οὐχ ἅπτεται, καὶ νόμῳ φύσεως καὶ 
“ υϑ 

πρὸς ἕνα καιρὸν τὸν τῆς τεκνοποιΐας, οὐκ ἐπ᾽ ἀδείας μίγνυ- 
3. τ 3 - »" “- 

ται, γνωρίζει δὲ καὶ ὑφ᾽ ὧν ὠφελεῖται. 19. Εἰ τις οὖν καὶ 
- ΕῚ ᾽ὔ , - - 

τῶν δηρίων ἀνημερώτερος, τίνα οὗτος πρὸς τὰ τηλικαῦτα 
. Ν δί Ν Ν 5Ἐ:» λά .. 5. ᾿ 
ὑποσχὼν δίκην καὶ πρὺς αξίαν κεκολάσϑξαι νομισϑήσεται; 

ἷλ - - 

Εἰ δὲ λογοποιΐαι ταῦτα καὶ διαβολαὶ κεναὶ, φυσικῷ λόγῳ 
ι«ἑ ιἝἑ 

ΝῚ Ν ᾽ τ - Ὁ 

πρὸς τὴν ἀρετὴν τῆς κακίας ἀντικειμένης καὶ πολεμούντων 
Ἰλλήλ - 5 , Ὧν. ’ ν - δι ’ 
ἀλλήλοις τῶν ἐναντίων “είῳ νόμῳ, καὶ τοῦ μηδὲν τούτων 
"Ὁ - ς - ’, ΄ ΡΣ 

αδικεῖν ὑμεῖς μάρτυρες, κελεύοντες μὴ μηνύειν, πρὸς ὑμῶν 
Ἶ Ν ας ᾽ὕὔ .Ῥ ’ ὃ » 5 - Ν 

οἰπὸν ἐξέτασιν ποιήσασϑαι βίου, δογμάτων, τῆς πρὸς 
ς᾽ Ν Ν ΑΨ. “- Ν Ν λ, ’, δῆ ὑμᾶς καὶ τὸν ὑμέτερον οἶκον καὶ τὴν βασιλείαν σπουδῆς 

ις ἐξ - Ν [᾿ Ν - δ᾿ μα "δ κΑ λέ 
καὶ ὑπακοῆς, καὶ οὕτω ποτὲ συγχωρῆσαι ἡμῖν οὐδὲν πλέον 

- ’ὔ «ς - τ ᾽ὕὔ Ἀ 5" ’, [ὦ Ν ᾿ 

τοῖς διώκουσιν ἡμᾶς. Νικήσομεν γὰρ αὐτούς, ὑπὲρ ἀλη- 
5... 7 5» Ν εἶ Ν ΕῚ ὃ δ ’ 

“είας ἀόκνως καὶ τὰς ψυχὰς ἐπιδιδόντες. 
ΤῸ ν Ν ᾿ς . ᾿ Ν ΠΝ » Ν Δ ὦ 

, ., ͵ « “Ψ- “͵ ͵ 14. Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἐσμὲν ἄξεοι " πρὸς ἕν ἕκαστον 



- 

᾽ 

ΘΌΠΡΡΙΙΘΆΑΤΙΟ ῬΕΟ ΟΗἩΒΙΞΤΙΑΝΙΞ, 35 

» ΓΙ - 3 ἂν : ἘΣ Ν ὦ λ - “Ξ ἈΝ λέ 

ἀπαντήσω τῶν ἐγκλημάτων, μὴ καὶ γελοῖον ἢ τοὺς λέγον- 
Φ α , Ξ , ο Ν τι ’ τ » 

τας μὴ ἐλέγχειν " Διαγόρᾳ μὲν γὰρ εἰκότως ἀϑεότητα ἐπε- 
΄ 4. ΑΓ, "ὃ κ ΄ κ " ᾿ - ΄ 

κάλουν ᾿Αϑηναῖοι, μὴ μόνον τὸν ᾿Ορφικὸν εἰς μέσον κατ- 
φ κ᾿ - Ν - 

ατιϑέντι λόγον καὶ τὰ ἐν ᾿Ελευσῖνι καὶ τὰ τῶν Καβείρων 
’ἅ ’ Ν 8: “ες λέ Ὁ ᾿, ’ὕ 

δημεύοντι μυστήρια καὶ τὸ τοῦ Ἡρακλέους ἵνα τὰς γογγύ- 
[- - Ψ, ΄ 5" δὲ ΕῚ ΄ὕ͵ 

λας ἑψοῖ κατακόπτοντι ξόανον, ἄντικρυς δὲ ἀποφαινομένῳ 
Ὁ - ε ΒΕ ΠΡΟΣ δὰ " χὰ 

μηδ᾽ ὅλως εἶναι δεόν. 1. Ἡμῖν δέ, διαιροῦσιν ἀπὸ τῆς 
[ Ν ἜΕ ΨΥ, Ν ὃ ’ .“ ’ὔ - Ν ὕλ 
ὕλης τὸν ϑεόν, καὶ δεικνύουσιν ἕτερον μέν τι εἶναι τὴν ὕλην 
, Ν κ Ν Ν ’ Ν Ν Ν - 

ἄλλο δὲ τὸν ϑεὸν καὶ τὸ διὰ μέσου πολύ (τὸ μὲν γὰρ ϑεῖον 
ΕῚ ν᾽: ε Ν ἰἰὃ - ᾽ὔ’ Ξε δὲ λό“ Ω., , 

ἀγένητον εἶναι καὶ αἴδιον, νῷ μόνῳ καὶ λόγῳ δεωρούμενον, 
Ν Ν [᾿ 4, Ν Δ, ὦ ἴ ΝΣ 5 τ ἈΝ 

τὴν δὲ ὕλην γενητὴν καὶ φϑαρτήν), μῆ τι οὐκ ἀλόγως τὸ 
- ἊΨ .ῬΞ ᾽΄ 5 - » ᾿ ᾿ ν ι ἶ 9 

τῆς ἀξεότητος ἐπικαλοῦσιν ὄνομα; 106. Εἰ μὲν γὰρ ἐφρο- 
- [2 - ’ - » ᾿ ἘΞ ἘΞ Ν οι: ,ὕ 

νοῦμεν ὅμοια τῷ Διαγόρᾳ, τοσαῦτα ἔχοντες πρὸς “εοσέ- 
, . Ὁ « Α ΄, δ᾿ 

βειαν ἐνέχυρα, τὸ εὔτακτον, τὸ διὰ παντὸς σύμφωνον, τὸ 
κ -- Νὰ ἃ - ΄ 

μέγεϑος, τὴν χροίαν, τὸ σχῆμα, τὴν διάϑεσιν τοῦ κόσμου, 
5» Ψ:. Ἅ Γι ν ς - “ ας - δόξ, νΝ 3 - 

εἰκότως ἂν ἡμῖν καὶ ἡ τοῦ μὴ ϑεοσε[θεῖν δόξα καὶ ἡ τοῦ 
ΥΣ , ε 6 - 

ἐλαύνεσϑαι αἰτία προσετρίετο. ᾿Επεὶ δὲ ὁ λόγος ἡμῶν 
“ φΠ ν » Ἀν -Ὁ - ΕΣ ’, ρὸν ο᾽ Ων 

ἕνα Φεὸν ἄγει τὸν τοῦδε τοῦ παντὸς ποιητήν, αὐτὸν μὲν 
») » [2 Ν Ἅ 5 ’ 5 Ἕ Ν ἣν 4ἢ ’ 

οὐ γενόμενον (ὅτι τὸ ὃν οὐ γίνεται ἀλλὰ τὸ μὴ ὄν), πάντα 
νΝ Ἅ - τι 9 - Ἃ '΄' ε ἊΝ . Ἂ 

δὲ διὰ τοῦ παρ᾽ αὐτοῦ λόγου πεποιηκότα, ἑκάτερα ἀλόγως 
Χ “- 5» » ’, 

πάσχομεν, καὶ κακῶς ἀγορευύμεϑα καὶ διωκόμεϑα. 
Ξ ἢ "Ὁ , 

Υ. 17. Καὶ ποιηταὶ μὲν καὶ φιλόσοφοι οὐκ ἔξοξαν ἄϑεοι, 
5» ᾿ὕὔ τν ΩΝ - Ὁ ν ᾿] ΓλνῚ ἊΝ ἐὰς Ν - 

ἐπιστήσαντες περὶ “εοῦ. Ο μὲν Εὐριπίδης ἐπὶ μὲν τῶν 
χ κ᾿ ὍΝ ᾽ ΄ » ΄ δι. ΖΦ 

κατὰ κοινὴν πρόληψιν ἀνεπιστημόνως ὀνομαζομένων δεῶν 

διαπορῶν " 
, ᾿Ὶ , , ᾽ ο - 

Ὥφειλε δ᾽, εἴπερ ἔστ᾽ ἐν οὐρανῷ 
’, νι Ν ἊΝ νΝ ὃ - δ. Υ 

Ζεύς, μὴ τὸν αὐτὸν δυστυχῆ καδιστάναι. 
ν᾿ ἐν - ᾿] - , - 

18, Ἐπὶ δὲ τοῦ κατ᾽ ἐπιστήμην νοητοῦ ὡς ἔχει νοῦς 

δογματίζων " 
Ὃ τὸ Α ΄ - ᾽ὕὔ δ᾽ "» 8.23 

ρᾷς τὸν ὑψοῦ τόνὸδ᾽ ἄπειρον αἰϑέρα 
΄ - ῃ ἡ 6 " » 5 ΄ 
Καὶ γῆν πέριξ ἔχονϑ᾽ ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις ; 

Τοῦτον νόμιζε Ζῆνα, τόνδ᾽ ἡγοῦ ϑεόν. 3 
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- Α , Ν 5» 5 - 

19, Τῶν μὲν γὰρ οὔτε τὰς οὐσίας, αἷς ἐπικατηγορεῖσναι 
Ἁ » ,ὔ ’ὔ Ἐ - ’ Γ 

τὸ ὄνομα συμβέβηκεν, ὑποκειμένας ἑώρα (Ζῆνα γάρ, ὕστις 
᾿ Εν ’ὕ 9 ἰς ἡ Ἢ ͵ὕ ΕΣ Ν " ’ δι᾽ 

ἐστὶ Ζεύς, οὐκ οἶδα πλὴν λόγῳ) οὔτε τὰ ὀνόματα καὶ 
- - ω Ν » 

ὑποκειμένων κατηγορεῖσϑαι πραγμάτων. (Ὧν γὰρ αἱ΄ οὐ- 
5 ͵ ἊΝ - - ’ὔ 

σίαι οὐχ ὑπόκεινται, τί πλέον αὐτοῖς τῶν ὀνομάτων :) 
ταν 53. ΦΌς - , - ᾽ - κ᾿ 
Τὸν δὲ ἀπὸ τῶν ἔργων, ὄψει τῶν ἀδήλων νοῶν τὰ φαι- 

’΄ οὐδ α 8,2 - 90 “- “ Ν ’ Ν 
νόμενα ἀέρος; αἰϑέρος, γῆς. Οὐ οὖν τὰ ποιήματα καὶ 
ΓΕ: " - ΝΕ - ΄ὔ νι 
ὑφ᾽ οὗ τῷ πνεύματι ἡνιοχεῖται, τοῦτον κατελαμ[βάνετο εἶναι 

’, ’ 

“εύν, συνάδοντος τούτῳ καὶ Σοφοκλέους" 
τ ἣν » 

Εἷς ταῖς ἀληϑείαισιν, εἷς ἐστιν “εός, 
ὰ 5 ’ ὟνΥ π νΝ - 7 

Ος οὐρανόν τ᾽ ἔτευξε καὶ γαῖαν μακράν, 
ν ἈΝ ““Ἁ,οαᾳᾷᾳ, - ’ τοῦ κάλλ ΣΕ Δ Δ οον πλ 

πρὺς τὴν τοῦ “εοῦ φύσιν τοῦ κάλλους τὰ ἐκείνου πληρου- 
» ἘΣ τς - - “- Ν ἘΌΛΚΆ ᾿ς αὐὖν .“ - 

μένην ἑκάτερα, καὶ ποῦ δεῖ εἶναι τὸν δεὸν καὶ ὅτι ἕνα δεῖ 

εἶναι, διδάσκων. 

γ Τ 21. Καὶ Φιλόλαος δέ, ΕΠ ἐν φρουρᾷ πάντα ὑπὸ 

τοῦ ϑεοῦ περιειλῆφϑαι λέγων, καὶ τὸ ἕνα εἶναι καὶ τὸ ἀνω- 
- ἐ , 

τέρω τῆς ὕλης δεικνύει. Λύσις δὲ καὶ "Οψιμος ὃ μὲν 
ΕΣ Ἀ 3» ἂν 2 , Ν ὍΣ» ἘΝ δὲ - ’ὔ 

ἀριδμὸν ἄῤῥητον ὁρίζεται τὸν “εόν, ὁ δὲ τοῦ μεγίστου 
- » 5, - ν Ν Ν 5 ’ ἘΣ, ’ Εἰ δὲ 

τῶν ἀριϑμῶν τὴν παρὰ τὸν ἐγγυτάτω ὑπεροχήν. ἰ δὲ 
-“ ν 5 ἘΞ τ δέκ ξ Ν Ἂς Π δ. ΟΝ ς 

μέγιστος μὲν ἀριδμὸς ὁ “δέκα κατὰ τοὺς Πυδαγορικούς, ὁ 
ΕῚ , . 

τετρακτύς τε ὧν καὶ πάντας τοὺς ἀριδιμητικοὺς καὶ τοὺς 
ς ,͵ , Ν " ,ὔ 

ἁρμονίους περιέχων λόγους, τούτῳ δὲ ἐγγὺς παράκειται 
΄ τὰ ’, ’ὕ τ ε εἴ ’, »ἅλ "8 4 ἤ «ς Εν Ἄς 

ὁ ἐννέα, μονάς ἐστιν ὁ “εός, τοῦτ᾽ ἔστιν εἷς. ΒἘνὶ γὰρ 
ΕΒΕς ’ ᾿π ’; Ν - σοι. ἐλά » - 929 

ὑπερέχει ὃ μέγιστος τὸν ἐγγυτάτω ἐλάχιστον αὐτῷ. 22. 
ἣν 2 » ς » ΄᾿ 

Πλάτων δὲ καὶ ᾿Αριστοτέλης, καὶ οὐχ ὡς ἐπιδεικνύων τὰ 
’ - ΩΣ “4. 5» ’ 4 Θι Ὁ ΕῚ ,ὔ 

δόγματα τῶν φιλοσόφων ἐπ᾽ ἀκριβές, οὕτως ἃ εἰρήκασι 
Ἀν τ ρν Ὁ νὰ ὃ ἊἘΡ Ἢ Δ Ν [ἢ ο ᾽ὔ Ἂς Ἐτνς 75» 

περὶ ϑεοῦ διέξειμι" οἶδα γὰρ ὅτι ὅσον συνέσει καὶ ἰσχύϊ 
- ’ ΄ - - - 

τῆς βασιλείας πάντων ὑπερέχετε τοσοῦτον καὶ τῷ πᾶσαν 
ΕΣ - ΄, Ξ “ : 3 

παιδείαν ἀκριβοῦν πάντων κρατεῖτε, οὕτω καὶ ἕκαστον 
,͵ - Α͂, τὰ Ν 9 -᾿ ἂν 

παιδείας μέρος κατορϑοῦντες ὡς οὐδὲ οἱ ἕν αὐτῆς μύριον 
Ψ Ἄ ἢ »».. Ὰ , 

ἀποτεμνόμενοι. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ ἀδύνατον δεικνύειν ἄνευ παρ- 
. 

2 5» ἂν - [ Ν ’ ᾽ δ Ν ΒΡ. 

α΄σέσεως ονοματῶν οτι Μ1) μονοι ΣΙ μονάδα τον “ἕἐον Κατ- 
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Ν ’ Ψ “Φ 

ακλείομεν, ἐπὶ τὰς δόξας ἐτραπόμην. 28. Φησὶν οὖν ὃ 
[ας α΄ ΠΙᾺ Ν κὰ ΄ Ν ΄ τ - “- 

Πλάτων Τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ 
κ᾿ ρα , , ΄ "Ὁ 

παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον 
λέ π- Ν 3 ’ Εν 2 .Λ - οι... " δ᾽ 

ἔγειν ἕνα τὸν ἀγένητον καὶ ἀἴδιον νοῶν δεὸν. Εἰ 
»Ψ Ν » - [Ὡ Ν , Ν 2 ’, 

οἶδεν καὶ ἄλλους, οἷον ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἀστέρας, 
᾽ ᾽ -Ὁ " Ἀ τ - Ν 
ἀλλ᾽ ὡς γενητοὺς οἷδεν αὐτούς " Θεοὶ ϑεῶν, ὧν ἐγὼ δη- 

Ν ᾿ὔ » ἄλ 5 - Ν “χ Ξ. Ν 

μιουργὸς πατήρ τε ἔργων, ἄλυτα ἐμοῦ μὴ “έλοντος " τὸ 
- ν - ΄ » » , 

μὲν οὖν δεθδὲν πᾶν λυτόν. 24. Εἰ τοίνυν οὐκ ἔστιν ἄϑεος 
’; , Ἀ Ν -᾿ -“ 5 

Πλάτων, ἕνα τὸν δημιουργὸν τῶν ὅλων νοῶν ἀγένητον 
ΟΕ ὑδὲ ς - 9, ἘΠ᾽: 5 “ὰ χά ΟΝ ’ ἌΡ 
σεον, οὐδὲ ἡμεῖς ἄσεοι, ὑφ᾽ οὗ λόγῳ δεδημιούργηται καὶ 

- 9 -» - Δ ’ - ’ 

τῷ παρ᾽ αὐτοῦ πνεύματι συνέχεται τὰ πάντα τοῦτον εἰδότες 
- ’ὕ » ς ΄ Ἅ Ψ 

καὶ κρατοῦντες ϑεόν. 2ὅ. Ὁ δὲ ̓ Αριστοτέλης καὶ οἱ ἀπ 
3 “ “ » ς Ν Ξ- 4 ας 5 - Ἂς 

αὐτοῦ, ἕνα ἄγοντες οἱονεὶ ζῶον σύνδετον, ἐκ ψυχῆς καὶ 
΄ ΑΡᾺ ᾽, ΄ - » - 

σώματος συνεστηκότα λέγουσι τὸν δεόν, σῶμα μὲν αὐτοῦ 
Ν 58,,ϑ ΓΚ ᾿ , ’, Ξ: ΄’ Ν 

τὸ αἰϑέριον νομίζοντες, τούς τε πλανωμένους ἀστέρας καὶ 
Ν - - - - - 

τὴν σφαῖραν τῶν ἀπλανῶν, κινούμενα κυκλοφορητικῶς, 
᾿ Ν δὲ Α 3 Ἂν δὰ τυ ΄ δς - ᾽ λό ὙΌΣ ων 

ψυχὴν δὲ τὸν ἐπὶ τῇ κινήσει τοῦ σώματος λόγον, αὐτὸν μὲν 
91 , , ἐν - ’ 

οὐ κινούμενον, αἴτιον δὲ τῆς τούτου κινήσεως γινόμενον. 
΄ 5 Ν - - Ν, - Ν 4, 

20. Οἱ δὲ ἀπὸ τῆς στοᾶς, κἂν ταῖς προσηγορίαις κατὰ τὰς 
ΜΕ ΛΟΚΞΕ ἘΞ ὑλ .γ)-: ΒΟΡΦΝ ὅ μὲ ΚΑ͂ΡΕΣ 
παραλλάξεις τῆς ὕλης, δι ἧς φασι τὸ πνεῦμα χωρεῖν τοῦ 
- - δι ἃ,’ Ν ὩΣ. - 5 ΓΑ - - »" [2 

“εοῦ, πληνύνωσι τὸ Νεῖον τοῖς ὀνόμασι, τῷ γοῦν ἔργῳ ἕνα 
(ζ ν Ὄ; 4 . ο Ν Ὃ Ἀ ΉΡΡΨΕΞΕ πεῖς: ἘΠ τ .«-ἃ- 

νομίζουσι τὸν δεὸν " εἰ γὰρ ὁ μὲν Φεὸς πῦρ τεχνικὸν δῷ 
δί Ἔνς ΑΔ ΄ ’, » Α᾽ . Ν 

βαδίζον ἐπὶ γενέσεις κόσμου, ἐμπεριειληφὺς ἅπαντας τοὺς 
Ν ’ δ᾽ “ὁ ἐς Ν] 

σπερματικοὺς λόγους, καθ᾿ οὺς ἕκαστα καὶ εἱμαρμένην 
΄, Ἀ δὲ - ᾿ - ᾿ ΤΑΝ Ων» ὃν - , ε 

γίνεται, τὸ δὲ πνεῦμα αὐτοῦ διήκει δι᾿ ὅλου τοῦ κόσμου, ὃ 
((:.33 - » " ΄ κ ᾿ Ἀ .«. Ὁ, τὰ ΤΥ . 
“εὸς εἷς κατ΄ αὑτούς, Ζεὺς μὲν κατὰ τὸ ζέον τῆς ὕλης ὁνο- 

’, 4“ ῷ ς Ν Ν “.Α Ων Ν Ὺ “ὦ 

μαζόμενος, Ἥρα δὲ κατὰ τὸν ἀέρα, καὶ τὰ λοιπὰ κα ἕκα- 
- [᾿ ’ὔὕ Ἅ, Ἂν Ἵ: 

στον τῆς ὕλης μέρος δι’ ἧς κεχώρηκε καλούμενος. 
“--. Ὁ “τ “ Ν ἘΞ 

ΨΠ]. 27. Ὅταν οὖν τὸ μὲν εἶναι ἕν τὸ ϑεῖον ὡς ἐπὶ τ 
λεῖ Ἅ Ν “έλ - - - ες Ν 

πλεῖστον κἂν μὴ “έλωσι τοῖς πᾶσι συμφωνῆται ἐπὶ τὰ 
5 Ν οϑ [2 ς - Ὁ Ν 

ἀρχὰς τῶν ὅλων παραγινομένοις, ἡμεῖς δὲ κρατύνωμεν τὸν 
[οἿ ’ Ν - - - ΠῚ ν ΄, ΄ 

ἑιακοσμήσαντα τὸ πᾶν τοῦτο τουτον εἰναι τὸν “ε0})"», τις ἢ 
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5» ’ - 3 ᾿] “5 5» - 4 

αἰτία τοῖς μὲν ἐπ᾽ ἀδείας ἐξεῖναι καὶ λέγειν καὶ γράφειν 
Ν - ΄ Ν ΝΙΝ ΔΝ - ΓΆ “Ὁ 

περὶ τοῦ δείου ἃ ϑέλουσιν, ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ κεῖσϑαι νόμον, οἵ 
Ε “ - - , 

ἔχομεν ὅ τι καὶ νοοῦμεν καὶ ὀρϑῶς πεπιστεύκαμεν, ἕνα 
Ν ““ » ’ - 

“εὸν εἶναι, ἀληθείας σημείοις καὶ λόγοις παραστῆσαι; 28. 
Ν ’ ς - , , ’ 

Ποιηταὶ μὲν γὰρ καὶ φιλόσοφοι, ὡς καὶ τοῖς ἄλλοις, ἐπέ- 
- ᾿Υ - 

βαλον στοχαστικῶς, κινηϑέντες μὲν κατὰ συμπάϑειαν τῆς 
Α. - - - ι- Ν - ᾿Εν ἢ 5 - - , 

παρὰ τοῦ “εοῦ πνοῆς ὑπὸ τῆς αὐτὸς αὐτοῦ ψυχῆς ἕκαστος 
τ κ ἘΠῚ ΤΣ - - ᾽ . 

ζητῆσαι, εἰ δυνατὸς εὑρεῖν καὶ νοῆσαι τῆν ἀλήξειαν" το- 
- “- 5 [7 4' 

σοῦτον δὲ δυνηϑέντες ὅσον περινοῆσαι οὐχ εὕρηνται, ὡς 
. Ν - Ὁ Ζνς - 3» ’ - ὌΝ τὸ Ἂς, 5 5 

οὐ παρὰ δεοῦ περὶ “εοῦ ἀξιώσαντες μαϑεῖν ἀλλὰ παρ᾽ αὐ- 
“ὦ ΒΕ διὸ ΠὙΡΈΣ, ἀλλ ΕΝ ΄ ϑιϑο ων Ν 

τοῦ ἕκαστος ᾿ διὸ καὶ ἄλλος ἄλλως ἐδογμάτισεν αὐτῶν καὶ 
Ὁ - Ν ὃ ΤΡ Ν Ν "Ὁ “ Ἀ Ν 4 

περὶ “εοῦ καὶ περὶ ὕλης καὶ περὶ εἰδῶν καὶ περὶ κόσμου. 
« - » - - , 

29. Ἡμεῖς δὲ ὧν νοοῦμεν καὶ πεπιστεύκαμεν ἔχομεν προ- 
᾿» .« , - 

φήτας μάρτυρας, οἱ πνεύματι ἐνδέῳ ἐκπεφωνήκασι κἀὶ περὶ 
Ξ ΈΕΙΣ ΠΟΥ εΣ ἐν τσ δ ἜΝ. τ ρα ἮΝ: δὰ ΒΞ 5: ὉΠ 

τοῦ δεοῦ καὶ περὶ τῶν τοῦ “εοῦ. Ἑἴποιτε δ᾽ ἂν καὶ ὑμεῖς, 
’ Υ - Ν Ἀν 5,“ .) 6) ͵  Ν ἀλλ 

συνέσει καὶ τῇ περὶ τὸ ὄντως δεῖον εὐσε[ϑείᾳ τοὺς ἄλλους 

εΥ̓ - [.Ἐ - ἢ «ς δ», ’ Ν 

παρὰ τοῦ Φεοῦ πνεύματι, ὡς ὄργανα κεκινηκότι τὰ τῶν 
- ’ ’ὔ; ᾿ τὰ 

προφητῶν στόματα, προσέχειν δόξαις ἀνϑρωπίναις. 
ἍΠηΠΙ [γ ’ - 3. τ ,“- ΄ - - - 

. 80, Οτι τοίνυν εἷς ἐξ ἀρχῆς ὃ τοῦδε τοῦ παντὸς 
Α, δ ν ς Ν »- Ο, Ὁ, ....» Ν Ν Ν 

ποιητὴς δεὸς οὑτωσὶ σκέψασϑε, ἵν᾽ ἔχητε καὶ τὸν λογισμὸν 
’ - ὩΣ ες" - ’ὔ η᾽ 5 5 - ΕΝ Ν ,, 

Ἴμων τὴς πιστεὼς. Εἰ ουο ε αρχης 1 πλείοὺυς σαν “ἕο, 

»} » ςκ"» ἥς Ε -΄κκπ ΝΜ . 5 - ΕῚ 

ἤτοι ἐν ἑνὶ καὶ ταὐτῷ ἦσαν ἢ ἰδίᾳ ἕκαστος αὐτῶν. 51. Ἔν 
Ν “Ὁ Ὁ Ὲ ὑνας τ Ἐς ΔρᾺς δε ὑκ ἠδύ 3.1 Ὁ, 9. χὰ, 

μὲν οὖν ἑνὶ καὶ ταὐτῷ εἶναι οὐκ ἠδύναντο. Οὐ γὰρ εἰ Φεοὶ 
“ ᾽ » ὦ 5. «ὦ 5 .“ Ξ Ν ΝΥ Ν κ 
ὅμοιοι, ἀλλ᾽ ὅτι ἀγένητοι οὐχ ὑμοιοι᾽ τὰ μὲν γὰρ γενητὰ 
“ - ὃ ΄, ἃ “ὃς 9 ᾽, 5 ΄ " , ΄, 
ὅμοια τοῖς παραδείγμασι, τὰ δὲ ἀγένητα ἀνύμοια, οὔτε ἀπό 

» ΄ ΟΣ ς κ᾿ Γος. 
τινος οὔτε πρός τινα γενόμενα. Εἰ ὃέ, ὡς χεὶρ καὶ ὀφ- 
δ λ Ν Ν Ν .ναἃ - Ψ μς Ν ’ὔ . ἢ δ 5 - 

“αλμὸς καὶ ποὺς περὶ ἕν σῶμά εἰσὶν τὰ μέρη, ἕνα ἐξ αὐτῶν 
ΝΥ - ς «Ἔν -ὦ Ἂ ἄας Ψ' ς Ν π' ͵ 

συμπληροῦντες, ὦ Φεὸς εἴς; Καίτοι ὃ μὲν Σωκράτης, 
κ᾿ κ ΄ , ν 

παρὸ γενητὸς καὶ φϑαρτός, συγκείμενος καὶ διαιρούμενος 
᾿ , ᾿ ὅς δὲ Δι Ἃ 5. ἐὰν ὝΨ.: ., 

εἰς μέρη" Ο ὃὲ ψ“εὸς ἀγένητος καὶ ἀπα΄ 
-“ 

58 Ὁ, ’ 
ς καὶ αοιαίρετος; 
ΕΥ) ᾿) 

ἰὃιι ἕκαστος αὖυ- 
9 , Ν Ἴ" ς 

οὐκ ἄρα συνεστὼς ἐκ μερῶν. 592. Εἰ ὃ 
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- . - ν - ’, ,᾿ » - 

τῶν, ὄντος τοῦ τὸν κόσμον πεποιηκότος ἀνωτέρω τῶν γε- 
Ν , ὯΝ - 

γονότων καὶ περὶ ἃ ἐποίησέ τε καὶ ἐκόσμησε, ποῦ ὃ ἕτερος 
ν Ν ’ Ν 5 

ἢ οἱ λοιποί; 589. Εἰ γὰρ ὃ. μὲν κόσμος σφαιρικὸς ἀπο- 
δὴ ιν ΕῚ δ τ ,ὕ δ ΕῚ ,ὕ “λ ς δὲ ἘΦ » 

τελεσχεὶς οὐρανοῦ κύκλοις ἀποκέκλεισται, ὃ δὲ τοῦ κόσμου 
κ ᾽ ΄, - , ϑ ὅν δ ΟΝ κῃ Ἁ 

ποιητὴς ἀνωτέρω τῶν γεγονότων ἐπέχων αὐτὸν τῇ τούτων 
“- -««ἍἉ - - ΄ 

προνοίᾳ, τίς ὁ τοῦ ἑτέρου “εοῦ ἢ τῶν λοιπῶν τόπος; 
ΕΙΣ - ἂν ς . , 

Οὔτε γὰρ ἐν τῷ κόσμῳ ἐστίν, ὅτι ἑτέρου ἐστίν " οὔτε περὶ 
Ν ’ ΄ Ν - - ἐς ’ὔ 

τὸν κόσμον, ὑπὲρ γὰρ τοῦτον ὃ τοῦ κόσμου ποιητὴς “εός. 
» ἢ ΔΒ - ϑ τ ν΄ Ν , - Ν Ἂς 

Εἰ δὲ μήτε ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶ μήτε περὶ τὸν κόσμον (τὸ γὰρ 
΄' Ἂς Ἰρ 5. 1.᾿ - ἘῸΝ ΄, Ῥαν 5 7 

ερι αὑτὸν πᾶν ὑπὸ τουτου κατέχεται), που ἕστιν ; Ανω- 

- Ἕ: - - 2 

τέρω τοῦ κόσμου καὶ τοῦ “εοῦ; Ἐν ἑτέρῳ τς, ἢ ἘΠῚ 
[ Ξ » 2 ΕῚ , Ε] “» Θινν Ἅ, Ν 

ἕτερον; ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν ἐστιν ἐν ἑτέρῳ ἢ περὶ ἕτερον, οὔτε 
. - , Μ“ ᾿ 

περὶ ἡμᾶς ἐστιν ἔτι (οὔ τε γὰρ κόσμου κρατεῖ), οὔτε αὐτὸς 
᾽, ,ὕ, » , » Ν ΄, ἸΣΩ͂Ν ἌΓ ς 

δυνάμει μέγας ἐστίν (ἐν. γὰρ περιωρισμένῳ τόπῳ ἐστίν). 
᾿Ὶ Ν " “ ς ᾿: 5 ν ’ Ν ς Ἁ ’ 

Εἰ δὲ οὔτε ἐν ἑτέρῳ κόσμῳ ἐστὶν (πάντα γὰρ ὑπὸ τούτου 
ι«ἑΞ .« 

" . “ὦ Ἂ κ ε κ ΄ 
πεπλήρωται) οὔτε περὶ ἕτερον (πάντα γὰρ ὑπὸ τούτου 

5 ᾿ μ » 5 ΜΕ Ἅ 
κατέχεται), καὶ οὐκ ἔστιν, οὐκ «ὄντος ἐν ᾧ ἐστιν. 84. Ἢ 

- ’ὔ, ἈΝ { ’ ν᾿ Ἁ φ 

τί ποιεῖ, τ μὲν ὄντος οὗ ἐστιν ὁ ἐπ ν αὐτὸς τὲ 
νι , 

ἀνωτέρω ὧν τοῦ ποιητοῦ τοῦ κόσμου, οὐκ ὧν ἕξὲ οὔτε ἐν 

κόσμῳ οὔτε περὶ κόσμον ; ̓ Αλλ᾽ ἔστι τι ἕτερον, ἵνα που 
- 2 δ Ἢ Ν Ν φι - - 

στῇ ; ᾿Αλλ᾽ ὑπὲρ αὐτὸν ὃ δεὸς καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ. Καὶ τίς Ὁ 

’ , ’ Ν ᾿Ὶ ; 

ἔσται τόπος, τὰ ὑπὲρ τὸν κόσμον τούτου ἀΞ τοδί 
᾽ Ν μῦν Σ ΡΣ ἂν Ν "ς᾽ 5 Ν Β - ! 

α νοέει α Ὧν εν. ξι τί ι, πεποίηκεν. ᾿Αλλὰ προνοεῖ; ΚΚαὶ οὐδέν, εἰ μὴ προνοεῖ, πεποίηκεν 
- - ’ὔ; , - 

Εἰ δὲ μὴ ποιεῖ μήτε προνοεῖ μήτε ἐστὶ τόπος ἕτερος ἐν ᾧ ] 
᾿] Ν 

ἐστιν, εἷς οὗτος ἐξ ἀρχῆς καὶ μόνος ὃ ποιητὴς τοῦ κόσμου 

ϑεόο. 

- “ - ᾿ ’ὕ 

ΙΧ, 85. Εἰ μὲν οὖν ταῖς τοιαύταις ἐννοίαις ἀπηρκού- 
ᾳ. τς Ἢ ἜΣ Α 5" - ξ .Ἐ ς -ϑ 5» ΜΝ ἂ, Ἂ ’ 

μεδα, ἀνπρωπικὸν ἄν τις εἶναι τὸν καὰ ἡμᾶς ἐνόμισε λό- 
5 Ἂς σὸς ς Ν - - - ε - 

γον. ᾿Επεὶ δὲ αἱ φωναὶ τῶν προφητῶν πιστοῦσιν ἡμῶν 
πον Αἱ »Υ 7. ͵ή᾿- δος, ΦΘ᾽ τες λ ι Ἐν ΤἈΝ ΟΝ 
τοὺς λογισμούς (νομίζω. καὶ ὑμᾶς, φιλομαξεστάτους καὶ 
5 ᾽΄ » ν . 5 

ἐπιστημονεστάτους ὄντας, οὐκ ἀνοήτους γεγονέναι οὔτε 
- , - .α ς - 

τῶν Μωσίως οὔτε τῶν ᾿Ἦσαΐου καὶ Ἱερεμίου καὶ τῶν λοι- 
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- - Ν " - » “ - 

πῶν προφητῶν, οἱ κατ΄. ἔκστασιν τῶν ἐν αὐτοῖς λογισμῶν 
, » - ΄ Ν ἘΣ 

κινήσαντος αὐτοὺς τοῦ ϑείου πνεύματος ἃ ἐνηργοῦντο 
- [2 Ψ 

ἐξεφώνησαν, συγχρησαμένου τοῦ πνεύματος ὡσεὶ καὶ αὖ- 
λ ἈΝ ᾿] Ν " ’ ’ “- - Ξ Ψ' ς ἃ κ᾿ 

ητὴς αὐλὸν ἐμπνεύσαι), τί οὖν οὔτοι; Κύριος ὃ Φεὸς 
ὈΤΟΝ τ΄ "5 “7, “ χ 5,“ ἜΡΈΣΣΣΣ 
ἡμῶν " οὐ λογισδϑήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν. 90. Καὶ πά- 
Ἃ 9 Ἀπ ροοῖνς τὰ ἘΣ τας ,, - Ν λὴ 5 - 

ιν᾿ ᾿γὼ ϑεὸς πρῶτος καὶ μετὰ ταῦτα; καὶ πλὴν. ἐμοῦ 
» " Δ ς ’ . ῊΣ .Ὦ ΕΣ “. 9 Ὡδενε ὦ 

οὐκ ἔστι ϑεός. Ὁμοίως " "ἕμπροσδεν ἐμοῦ οὐκ ἔγξένετο 
ἄλλ ΑΕ, Ν ν ἣν τ Ἀ .) ", Ξ ᾿] Ν. -" δ, Ν "Ὡ Φ 

ἄλλος ϑεὸς καὶ μετ ἐμὲ οὐκ ἔσται" ἐγὼ ὁ “εὸς καὶ οὐκ 
ΕΣ ’, - - τ ἊΣ νὰ ᾽’΄ 

ἔστι πάρεξ ἐμοῦ. 57. Καὶ περὶ τοῦ μεγέδους " ὋΟ οὐρανός 
ν Ἐς τ|ὸ πὶ τοῦ ἴς  ΖὮ - -- Ὡ 

μοι ϑρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου. Ποῖον 
“- “Ὁ. [4 - " 

οἶκον οἰκοδόμήσετέ μοι, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 
Ἧι νν ᾽ ς. ὦ - ᾿ 

Καταλείπω δὲ ὑμῖν, ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν βιβλίων γενομένοις, 
» , ΝΣ τὰ ΌΧυΣ :᾽ . ΄, . ν χ 
ἀκριβέστερον τὰς ἐκείνων ἐξετάσαι προφητείας, ὅπως μετὰ 

Ν ἴὩ Ε- - - [ἢ - 5 

τοῦ προσήκοντος λογισμοῦ τὴν καϑ' ἡμᾶς ἐπήρειαν ἀπο- 
’, 

σκευάσησδε. 
"Α Ν [κ , “- ΙΣ 4 » »» 

Χ. 88. Τὸ μὲν οὖν ἄϑεοι μὴ εἶναι, ἕνα τὸν ἀγένητον καὶ 
"ἍΝ - ν 3 Ἀν ν Ὁ ΄Ὸ - Εν . ΄ ΣΤΥ ’ 

ἀΐδιον καὶ ἀόρατον καὶ ἀπαϑῆ καὶ ἀκατάληπτον καὶ ἀχώ- 
- ᾿ς κ᾿ Ἄ ’ Ἃ, 2 ΄ ΕΥ Ν 

ρητον, νῷ μόνῳ καὶ λόγῳ κατα αμβανόμενον, φωτὶ καὶ 
«ἀλλ ἜΝ τ δ «αἱ ὃ τῶ μι ὃ ’ 5Α( ἘΕΕΕ, 
κάλλει καὶ πνεύματι καὶ δυνάμει ἀνεκὸδιηγήτῳ περιεχομε 

πὶ δ Ἐν , ἈΝ “-- τ π, - 5 - ’ .ν 

νον, ὑφ᾽ οὔ γεγένηται τὸ πᾶν διὰ τοῦ αὐτοῦ λόγου καὶ 
’ὔ » - Ν , - 

διακεκόσμηται καὶ συγκρατεῖται, δεὸν ἄγοντες, ἱκανῶς μοι 
ΝΕ: κ κ - - ΄ 

δέδεικται. 39. Νοοῦμεν γὰρ καὶ υἱὸν τοῦ ϑεοῦ. Καὶ μή 
«» ,ὔ Ν εν - ““ἃ...» Ι κ᾿ 

μοι γελοῖόν τις νομίσῃ τὸ υἱὸν εἶναι.τῷ “εῷ. Οὐ γὰρ 
«ς Ν ,.' - ὑδὲ λὶ ’ὔ - 5 ΙῃΞ ’, 
ὡς ποιηταὶ μυξοποιοῦσιν, οὐδὲν βελτίους τῶν ἀνδρώπων 
ὃ - Ν δ. ’ Ἃ Ν μα ἘΝ, .“ Ν Ν Ἅ Ν 

εἰκνῦντες τοὺς Φεούς, ἢ περὶ τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἢ περὶ 
ι - - 5 ϑ' “(01 πῇ - 

τοῦ υἱοῦ πεφρονήκαμεν. 40. ᾿Αλλ᾽ ἔστιν ὁ υἱὸς τοῦ Φεοῦ 
, - Ν ᾿ Ὁ“ ᾿ς ἣν . ἘΡ θ΄ κ 

λόγος τοῦ πατρὸς ἐν ἰδέᾳ καὶ ἐνεργείᾳ" πρὸς αὐτοῦ γὰρ 
᾿ ν - ᾿ νὰ. οἾ », - ν 

καὶ δι αὐτοῦ πάντα ἐγένετο, ἑνὸς ὄντος τοῦ πατρὸς καὶ 
- ς-"- " δΑᾳ - π νὰ χἷν Ν νΝ Ν "» -“- 

τοῦ υἱοῦ. Οντος δὲ τοῦ υἱοῦ ἐν πατρὶ καὶ πατρος ἐν υἱῷ, 
’, Ὰ ᾽’ », - ᾽ὔ - 

ἑνότητι καὶ δυνάμει πνεύματος, νοῦς καὶ λόγος τοῦ πατρὸς - 

ἝΞ - Δ 

ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. 41. Εἰ δὲ δι ὑπερβολὴν συνέσεως σκο- 
- , 

ν ὑμῖν ἔπεισιν, ὃ παῖς τί βούλεται, ἐρῶ διὰ βραχέων - 
͵ ἑ πε 
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.' - - ᾿ “- -» ΕΣ 

πρῶτον γέννημα εἶναι τῷ πατρί, οὐχ ὡς γενόμενον (ἐξ 
5 - Ν ’, - .Δἃ » - Ν - 

ἀρχῆς γὰρ ὃ ϑεὸς, νοῦς ἀΐδιος ὦν, εἶχεν αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ 
Ν ΄, γ..Ὁ ᾿ » ᾽ - ε - 

τὸν λόγον, ἀϊδίως λογικὸς ὦν), ἀλλ᾽ ὡς τῶν ὑλικῶν ξυμ- 
Ἄ: δ Γ- - Ἂ ΄ Ὁ 

πάντων, ἀποίου φύσεως καὶ γῆς ἀχρείας ὑποκειμένων δί- 
- ’; « Ν ᾿ς 

κὴν, μεμιγμένων τῶν παχυμερεστέρων πρὸς τὰ κουφότερα 
᾿ .) - ἰδέ Φ ον 2 π λϑώ ῷ ἂν 

π᾿ αὐτοῖς, ἰξξα καὶ ἐνέργεια εἶναι προελϑών. 42. Συνᾷδει [ν} 

ΣΝ λό πρα" Ν ἘΝ “-Φ - Κύ ᾿- ’ Ξ᾿ 
τῳ λόγῳ καὶ τὸ προφητικὸν πνευμα ὑὕριος γάρ, φη [Ὁ] 

"ἢ ἋΣ " ΄, ΟΣ κ ε - » -.΄} " " “ Ἐν τ 
σίν, ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁὲῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ. Καίτοι 

5» , Ν - - - ᾿ - , 

καὶ αὐτὸ τὸ ἐνεργοῦν τοῖς ἐκφωνοῦσι προφητικῶς ἅγιον 
- μὰ ίσσε [ἡ - ΄ο - 5 ΦΦΡ 

πνεῦμα ἀπόῤῥοιαν εἶναί φαμεν τοῦ “εοῦ, ἀποῤῥέον καὶ 
5" 9 « 5" - ς ᾽᾿ὔ ν ᾿ὕ - " ΕΝ 

ἐπαναφερόμενον ὡς ἀκτῖνα ἡλίου. 43. Τίς οὖν οὐκ ἂν 
ν᾿ ᾿ ἐδ ’; Δ, ἴω Ἀ - 

ἀπορήσαι, λέγοντας δεὸν πατέρα καὶ υἱὸν “εὸν καὶ πνεῦμα 
. 5 - τ - Δ μν 

ἅγιον, δεικνύντας αὐτῶν καὶ τὴν ἐν τῇ ἑνώσει δύναμιν καὶ 
Ν ΕῚ - Χς ὃ ᾽’ 3 ΕΣ 0. 7 ᾿ δὴ , τ 

τὴν ἐν τῇ τάξει διαίρεσιν, ἀκούσας ἀξέους καλουμένους ; 
- 9 ἈΝ - ͵ 

44. Καὶ οὐκ ἐπὶ τούτοις τὸ ϑεολογικὸν ἡμῶν ἵσταται μέ- 
ο » 4 - 5» Α - 

ρος᾽ ἀλλὰ καὶ πλῆϑος ἀγγέλων καὶ λειτουργῶν φαμεν, 
Ων Ν Γὰ Ν ος ΒΟ - ᾿] 

οὺς ὃ ποιητὴς καὶ δημιουργὸς κόσμου ϑεὸς διὰ τοῦ παρ 
" - Νά ὃ ,ὕ  . ΨΞ ,ὕ ν .- - 

αὐτοῦ λόγου διένειμε καὶ διέταξε περί τε τὰ στοιχεῖα εἶναι 
Ὡππ  κς μὰ Ν Ν ν» ξ ’ Ν φ  ο ᾽ - τ κ 

καὶ τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν 
» 

τούτων εὐταξίαν. 
ν ἢ » » Γ “ Ὁ - Α ΙΟΥ 6 - 

ΧΙ. 45. Εἰ δὲ ἀκριβῶς διέξειμι τὸν καθ᾿ ἡμᾶς λόγον, 
ΟΥ “ ἡ ἘΝ Ν Ν - “ Ν ἰλό 

μὴ “αυμάσητε" ἵνα γὰρ μὴ τῇ κοινῇ καὶ ἀλόγῳ συναπο- 
7 .Ῥ ᾽ὕ "} ον ὰλ ΟΝ Ὁ » Ε: δὶ - 

φέρησδε γνώμῃ, ἔχητε δὲ τἀληδὲς εἰδέναι, ἀκρι[)ολογοῦ- 
5 5 ΄“᾿ - Δ ἊΝ “το , 

μαι᾿ ἐπεὶ καὶ δι αὐτῶν τῶν δογμάτων οἷς προσέχομεν, 
» ᾿] - - ε. Ν ᾽΄ » 

οὐκ ἀνϑρωπικοῖς οὖσιν ἀλλὰ ϑεοφάτοις καὶ ϑεοδιδάκτοις, 
οὦ δ᾿». «ὦ ν 5,» 38.- Ἄ Ἃ δ θ ’,ὔ 

πεῖσαι ὑμᾶς μὴ ὡς περὶ ἀαϑέων ἔχειν δυνάμενα. 40, Τίνες 
“- [2 - ΄ ᾽’ - 6 “Ψ » 

οὖν ἡμῶν οἱ λόγοι οἷς ἐντρεφόμεδα; Λέγω ὑμῖν " ἀγα- 
- ἣν Γ᾿ ΄-- Ψ - 

πᾶτε τοὺς ἐχϑροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους, 
ΘΥπ ᾳ π-  ἜΓΓυι 

προσεύχεσϑε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς, ὅπως γένησϑε 
- Α . - - - - Ν Ν -“ 

υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοΐς, ὃς τὸν ἥλιον 
»" - » , 5 Ν ᾿ς Ν 5 οι νΝ Ν ’ ἜΝ ῳ 

αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαϑοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ 
. 2 - - » 

δικαίους καὶ ἀδίκους. 47. ᾽᾿Επιτρέψατε ἐνταῦξα τοῦ λόγου 
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ΣΕ , Ν λλῇ ν - Ψ 4, 5.“ 

ἐξακούστου μετὰ πολλῆς κραυγῆς γεγονότος ἐπὶ παρρη- 
» -  φ “» » 

σίαν ἀναγαγεῖν, ὡς ἐπὶ βασιλέων φιλοσόφων ἀπολογού- 
, κ Ἃ - κ ΗΝ ᾽ Ἕ 

μενον. Τίνες γὰρ ἢ τῶν τοὺς συλλογισμοὺς ἀναλυόντων 
Ν .} δ΄ ο 

καὶ τὰς ἀμφιβολίας διαλυόντων καὶ τὰς ἐτυμολογίας σα- 
’ “Ἅ - Ν ’ » 

φηνιζόντων, ἢ τῶν τὰ ὁμώνυμα καὶ συνώνυμα καὶ κατηγο- 
.} »,. , ν ΄ 

ρήματα καὶ ἀξιώματα καὶ τί τὸ ὑποκείμενον καὶ τί τὸ κατη- 
Ν "Ὁ 5. - Ν - 

γορούμενον, οἱ εὐδαίμονας ἀποτελεῖν διὰ τούτων καὶ τῶν 
- - , 

τοιούτων λόγων ὑπισχνοῦνται τοὺς συνόντας, οὕτως ἐκ- 
Ψ ᾿ ᾽ τ Ξ 

κεκασαρμένοι εἰσὶ τὰς ψυχὰς ὡς ἀντὶ τοῦ μισεῖν τοὺς 
» - “) - εν - 

ἐχϑροὺς ἀγαπᾶν, καὶ ἀντὶ τοῦ, τὸ μετριώτατον, κακῶς 
2 » Ν Ἂ ΠΣ Ξ δ ὃ ’ὔ ὺλ “- ὡς 
ἀγορεύειν τοὺς προκατάρξαντας λοιδορίας εὐλογεῖν, καὶ 
΄ ᾿ - » λ ,ὕ͵ » ,. ἡ. » Ὁ - “Δ 

ὑπὲρ τῶν ἐπι[)ουλευόντων εἰς τὸ ζῆν προσεύχεσϑξαι; Οἱ 
ω ᾽ - - Ν ᾿Σ Ἔν: - 

τοὐναντίον ἀεὶ διατελοῦσι κακῶς τὰ ἀπόῤῥητα ἑαυτοῖς 
τ , ΣΟ τ γῇ » ᾿ὕ ο, » 5. - 

ταῦτα μεταλλεύοντες, καὶ ἀεί τι ἐργάσασϑαι ἐπιϑυμοῦντες 
᾿ ΠΗ ἃ ΑΜ λό" 5 ὶ οἱ Ἔ 3 [ὃ ιξ »;} ἵν - 

κακόν, τέχνην λόγων καὶ οὐκ ἐπίδειξιν ἔργων τὸ πρᾶγμα 
, δ ὟΣ .“ "᾿ " ΄, ᾿ 

πεποιημένοι. 48. Παρὰ δ᾽ ἡμῖν εὕροιτε ἂν ἰδιώτας καὶ 
͵ Ὦ «Δ ᾿] λό Ν ᾽ λ - 

χειροτέχνας καὶ γραΐδια, εἰ λόγῳ τὴν ὠφέλειαν παριστᾶν 
Φ - ’ὕ " Ν ᾿] ν - 

εἰσιν ἀδύνατοι τὴν παρὰ τοῦ λόγου, ἔργῳ τὴν ἀπὸ τῆς 
, οΣ δεν (5 » ᾿ , τ " δ ΄ 

προαιρέσεως ὠφέλειαν ἐπιδεικνυμένους " οὐ γὰρ λόγους 
΄, Ε] ᾳ.-.- τ» » οιΝ 3 Δ ’ - 

διαμνημονεύουσιν, ἀλλὰ πράξεις ἀγαϑὰς ἐπιξεικνύουσιν 
᾿΄ ΨΨ»ρ,Δ ’ ον. --» Ν ὃ , ᾿ 

παιόμενοι μὴ ἀντιτύπτειν καὶ ἁρπαζόμενοι μὴ δικάζεσϑαι, 
- - 3 » « 

τοῖς αἰτοῦσι διδόναι καὶ τοὺς πλησίον ἀγαπᾶν ὡς ἑαυτούς. 
εἸ , “ - 

ΧΤΙ. 49. Αρα τοίνυν, εἰ μὴ ἐφεστηκέναι “εὸν τῷ τῶν 
τς ’ ,ὕ “" , 4 Ἅ Ξ Ν 17 αἱ πὰ 

ἀνϑρώπων γένει ἐνομίζομεν, οὕτως ἂν ἑαυτοὺς ἐξεκαναί- 
, - ᾽ ἢ 

ρομεν; Οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ πεπείσμεδα ὑφέξειν 
Ἀ - 8 -΄Ἣ΄οὦνῚ ’ Ψ,΄. - ᾽’’ οΝ « - 

παντὺς τοῦ ἐνταῦϑα βίου λόγον τῷ πεποιηκότι καὶ ἡμᾶς 
νΝ Ν ’, δι, τ Ν ,ὔ Ν λά ,. ἄγχι 

καὶ τὸν κόσμον Φεῷ, τὸν μέτριον καὶ φιλάνϑρωπον καὶ 
» ᾽, ’ὔ ΄ ’ ὦ 43 ἂς δΥ 4 νυ κΚὶ δ ’ὔ 

εὐκαταφρόνητον βίον αἱρούμεϑα, οὐδὲν τηλικοῦτον πείσε- 
Ἃ - - ες “- 

σϑαι κακὸν ἐνταῦϑα νομίζοντες, κἂν τῆς ψυχῆς ἡμᾶς 
᾿] - ! “- - - ᾽ὔ΄ 

ἀφαιρῶνται τινες, ὧν ἐκεῖ κομιούμενδα τοῦ πράου καὶ φι- 
λ ’ὔ ἃς..5 - ’ὔ Ν - λ ὃ - 
ανϑρώπου καὶ ἐπιεικοῦς [βίου παρὰ τοῦ μεγάλου δικαστοῦ. 

΄, - ᾿ ς “7 2 
0. Πλάτων μὲν οὖν Μίνω καὶ ᾿ῬΡαδάμανψυν δικάσειν καὶ 
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΄ Ν Ν »" [2 - δέ Ἃ ᾿ὕ ΕΥ 

κολάσειν τοὺς πονηροὺς ἔφη, ἡμεῖς δέ, κἂν Μίνως τις κἂν 
« ΄ὕ͵ ἷ- Ἅ ε δ ’ὔ γ δ κ, φἂν δ 

Ραδάμανϑυς ἢ κἂν ὁ τούτων πατήρ; οὐδὲ τοῦτόν φαμεν 
- - ς] 

διαφεύξεσϑαι τὴν κρίσιν τοῦ δεοῦ. 61. Εἶδ᾽ οἱ μὲν τὸν 
- Ἷ Ἃ ἢ Ὑ 4 

βίον τοῦτον νομίζοντες, φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ 
εἶ .' , ᾿Ἷ 6 

ἀποϑνήσκομεν, καὶ τὸν ϑάνατον [βαϑὺν ὕπνον καὶ λήϑην 
’,ἅ [ ρον Ὃν ᾽’ ὃ ὃ ’ὔ ᾿’ δ, 

τιϑέμενοι (ὕπνω καὶ ϑανάτω διδυμάονε) πιστεύονται δεο- 
- -- ἈΡ. “ΟἋς δέ " Γ “ “΄Ο ὀλί “ - 

σε[ϑείν " ἄνϑρωποι δέ, τὸν μὲν ἐνταῦξα ὀλίγου καὶ μικροῦ 
3) δ’ ,ὕ ἣν » ἢ ᾽,ὕ ΄ νΝ ἦρ ΔΑ ᾽΄ 

τινος ἄξιον [βίον λελογισμένοι, ὑπὸ μόνου δὲ παραπεμπό- 
- Ν ΠῚ Ν Ν . ᾽ - λ νν' 2 ΄’ 

μενοι τοῦ τὸν Θεὸν καὶ τὸν παρ᾽ αὐτοῦ λόγον εἰδέναι, τίς 
- κ » 4, ΄ ὕ ’ ΄ - Εν 

ἡ τοῦ παιδὸς πρὸς τὸν πατέρα ἑνότης, τίς ἡ τοῦ πατρὸς 
κ ῳ Ν - ,. [- »“, ’ 

πρὸς τὸν υἱὸν κοινωνία, τί τὸ πνεῦμα, τίς ἡ τῶν τοσούτων 
, - - - 4, 

ἕνωσις καὶ διαίρεσις ἑνουμένων, τοῦ πνεῦματος τοῦ παιδὸς 
- ΄ κ᾿ κ᾿ ᾿ ,΄, ΟῚ » - , . ᾽ 

τοῦ πατρύς, πολὺ δὲ καὶ κρείττονα ἢ εἰπείν λόγῳ τὸν ἐκ- 
» ,΄ 5 2 ὙΝ Ὰ ἂς ἂν 3. χὰ Ξ Ν 

δεχόμενον βίον εἰδότες, ἐὰν καϑαροὶ ὄντες ἀπὸ παντὸς 
μεν ἈΞ ὦ,“ Ἄλον ἐν "15 ’ δὲ Ν Ο, ς 
παραπεμφϑῶμεν ἀδικήματος, μέχρι τοσούτου δὲ φιλανῦρω 

’΄ [ 4, , ἊΨ» οὐ ’ .; ᾿ς ν 

πότατοι ὥστε μὴ μόνον στέργειν τοὺς φίλους (Ἐὰν γὰρ 
» - ΕῚ - - Ὁ , 

ἀγαπᾶτε, φησίν, τοὺς ἀγαπῶντας καὶ δανείζετε τοῖς δανεί- 
΄ - ΄-ς .“"",-«{ἷ - - 

ζουσιν ὑμῖν, τίνα μισϑὸν ἕξετε :), τοιοῦτοι δὲ ἡμεῖς ὄντες 
ᾷ Ν - - , .“ “ι΄ - ᾿Ν ’ 

καὶ τὸν τοιοῦτον [βιοῦντες [θίον, ἵνα κριϑῆναι διαφύγωμεν, 
. , - ΕΞ - Φ 2.5. καὶ 
ἀπιστούμεδα ϑεοσεβεῖν; 62. Ταῦτα μὲν οὖν μικρὰ ἀπὸ 

Ἃλ ἊΝ ὀλί » Ν λλῶ -“ Ν ϑῖν Νν λεῖ ΟἰὐκῶΣ 

μεγάλων καὶ ὀλίγα ἀπὸ πολλῶν, ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον ὑμῖν 
“ Ν » 3 γὴν ὑπὸ εν Ν λ ἧ- ἃς κΑ » Ν Ὁ -: ζ 5 Ὁ 

ἐνοχλοίημεν ᾿ καὶ γὰρ τὸ μέλι καὶ τὸν ὀρὸν δοκιμάζοντες 
- "ὦ κ κ᾿ - Ὁ ΄' - 

μικρῷ μέρει τοῦ παντὺς τὸ πᾶν εἰ καλὸν δοκιμάζουσιν. 
"“ 2 - ἣν: « - 

ΧΊἼΊΠ. δ. ᾿Επεὶ δὲ οἱ πολλοὶ τῶν ἐπικαλούντων ἡμῖν 
Ν “ΡΟ αὶ 5. Ψ 4.4 Ὁ 5 ΄ ο 5,- 

τὴν αϑεότητα, οὐὸ ὄναρ τί ἐστι Φεὸν ἐγνωκότες, ἀμαδεῖς 
ἃς 9. ΘΟ Ἢ » - - . δεν ἐὰν δὴ - λό 

καὶ ασὐεώρητοι ὄντες τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ σ“εολογικοῦ λό- 
-- ᾷ "» ᾿Ξ ΄ὕἹ “ - ᾿ 

γου, μετροῦντες τὴν εὐσέβειαν “υσιῶν νόμῳ, ἐπικαλοῦσι τὸ 
Ν Ν Ν 4 Ν - ’ δ, Ν » »" δι 

μὴ καὶ τοὺς αὐτοὺς ταΐς πόλεσι δ“εοὺς ἄγειν, σκέψασϑέ μοι 
» ΄ὕ - ΕΝ - 

αὐτοκράτορες ὧδε περὶ ἑκατέρων, καὶ πρῶτόν γε περὶ τοῦ 
δ, [᾿ υὸ - κ ὃ Ν ΄ς ν 

μὴ “ύειν. δά. Ο τοῦδε τοῦ παντὸς δημιουργὺς καὶ πατὴρ 
ΕΣ - -“ ΠῚ ᾿΄ 3. τὰ τς Ὁ ΟΣ ἊΝ, - Ἐπ ΑΑΤΕΣ 

οὐ δεῖται αἵματος οὐδὲ κνίσσης οὐδὲ τῆς ἀπὸ τῶν ἀνϑῶν 
Δ 4, ’ ᾿ δί ᾽ Ν “Ἅ ς δΥ͂ ’ 5 2 » ᾿ 

καὶ νυμιαμάτων ευωοίας, αὑτὸς ὧν ἢ τελεία ενωοία, ανεν- 
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ἐπ π  πλ εἰ ἀλλὰ ϑυαία ὐὐει πε τεῆς καὶ ἀπροσδεής " ἀλλὰ Φυσία αὐτῷ μεγίστη, ἂν γινώ 
- τ Ν 

σκωμεν τίς ἐξέτεινε καὶ συνεσφαίρωσε τοὺς οὐρανοὺς καὶ 
Ν - » ΝΗ ἡ ὃ ’, » Ν ὕδὃ τ 

τὴν γῆν κέντρου δίκην ἥδρασε, τίς συνήγαγε τὸ ὕδωρ εἰς 
Ὦ λά ξεθαο: Δ ΤᾺΣ Ν - : Ν - τὸν , δι ἀδο 

“αλάσσας καὶ διέκρινε τὸ φῶς ἀπὸ τοῦ σκύτους, τίς ἐκό- 
, Α 3 3 ; ΄-᾿ νΝ 

σμησεν ἄστροις τὸν αἰσέρα καὶ ἐποίησε πᾶν σπέρμα τὴν 
- ᾿] , - , , 

γῆν ἀναβάλλειν, τίς ἐποίησε ζῶα καὶ ἄνϑρωπον ἔπλασεν. 
ξεν " ᾿ ν Ν δινΝ ΄ κ᾿ 
δῦ. Ὅταν, ἔχοντες τὸν δημιουργὸν Φεὸν συνέχοντα καὶ 

3 «᾿ ἢ Ἂν ’ 

ἐποπτεύοντα ἐπιστήμῃ καὶ τέχνῃ καὶ ἣν ἄγει τὰ πάντα; 
,ὔ ΓΞ » - , , [ » 

ἐπαίρωμεν ὁσίους χεῖρας αὐτῷ, ποίας ἔτι χρείαν ἑκατόμ[θης 
, 

ἔχει ; 
ν᾿ ΕῪ 5 - :Σ - 

Καὶ τοὺς μὲν δυσίῃσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσιν 
- Ψ - ἈΦ Ω, 

Λοιβῇ τε κνίσσῃ τε παρατρωπῶσ᾽ ἄνδρωποι, 
[ ᾽ὔ ’; 

Λισσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερ[ϑήῃ καὶ ἁμάρτῃ. 
’ὕ τὺ Ν - ’ 

Τί δέ μοι ὁλοκαυτώσεων, ὧν μὴ δεῖται ὃ δεός; Καίτοι 
, ὯΕ ᾽ , μὐὰ Τα τ ΄ χς Ν ὃν Ῥΐς 

προσφέρειν δέον ἀναίμακτον ϑυσίαν καὶ τὴν λογικὴν προσ- 
’ 

ἄγειν λατρείαν. 
᾿ κ «ς Ν ἢς - Α, ’ὔ; Ἂς, Ν 5 Ν 

ΧΙΥ. δθ. Ὁ δὲ περὶ τοῦ μὴ προσιέναι καὶ τοὺς αὐτοὺς 
“Φ ᾽,ὔ ὩᾺ Ἀ 5» ᾿ὔ΄ ΕῚ - »,ΜΑ, Ἂν, ’ ᾿] ᾿] 

ταῖς πόλεσι σεοὺς ἄγειν πάνυ αὐτοῖς εὐήδης λόγος. ᾿Αλλ 
δῷς ΘΝ “τὸ ἘΣ αλις ΝΥ - ε ὰϑ ’ 5 Ν Ἂς Ν ἢ (Ὺ 

οὐδὲ οἱ ἡμῖν ἐπικαλοῦντες ἀδεότητα, ἐπεὶ μὴ τοὺς αὐτοὺς 
᾿ ΕΝ ᾿ Ψ', 3 - . - ΑΝ, τον κατ 

οἷς ἴσασι νομίζομεν, σφίσιν αὐτοῖς συμφωνοῦσι περὶ “εῶν. 
9 Ὁ - πν Ν ’ “Ἂ 

ὅτ. ᾿Αλλ᾽ ᾿Αϑηναῖοι μὲν Κελεὸν καὶ Μετάνειραν ἵδρυνται 
ν. 5 - 

δεούς, Λακεδαιμόνιοι δὲ Μενέλεων, καὶ ϑύουσιν αὐτῷ καὶ 
΄ "7 κ τὶ Ν , 5 , 

ἑορτάζουσιν, ᾿Ιλιεῖς δὲ οὐδὲ τὸ ὄνομα ἀκούοντες “Ἕκτορα 
γ᾿ “- ) - εΝ ᾽ Ν ᾽ 

φέρουσι, ἹΚεΐοι ᾿Αρισταῖον τὸν αὐτὸν καὶ Δία καὶ ᾿Απόλλω 
΄, . δ 5» “ ἈΝ Ψῃ. ’ 

νομίζοντες, Θάσιοι Θεαγένην, ὑφ᾽ οὔ καὶ φόνος ὀλυμπιάσιν 
ἘΦ 72 ’ ’ Ἂ "τις ᾿ ν» - Ν 
ἐγένετο, Σάμιοι Λύσανδρον ἐπὶ τοσαύταις σφαγαῖς καὶ το- 

᾿- ᾽ - «ς ’, 

σούτοις κακοῖς, ᾿Αλκμὰν καὶ Ἡσίοδος Μήδειαν καὶ Νιό- 
΄ Ἀ 9 ΝῚ - 

βην Κίλικες, Σικελοὶ Φίλιππον τὸν Βουτακίδου, ᾿Ονήσιλον 
΄᾿΄ 9 « ε 

᾿Αμαϑούσιοι,᾿Αμίλκαν Καρχηδόνιοι. ᾿Επιλείψει με ἡ ἡμέ- 
« - Ὁ “"- 5 5» - 

ρὰ τὸ πλῆδος καταλέγοντα. ὅδ. Ὅταν οὖν αὐτοὶ αὐτοῖς 
4 - Ων τας ᾽ "ἘΞ ΩΝ ἐν “τοα ’ὔ ς Ν 

διαφωνῶσι περὶ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς δεῶν, τί ἡμῖν μὴ συμφε- 
“ ᾿ κ᾿ - ἈΜΕΡ ΑΝ, Ξν ἘΠῚ ἘἾ Ν 

ρομένοις ἐπικαλοῦσι; Τὸ δὲ κατ᾽ Αἰγυπτίους μὴ καὶ γε- 
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- κ ’ Ν 3 - ς - Ν χ ὸ Ν Ν 

λοῖον ἢ; Τύπτονται γὰρ ἐν τοῖς ἱεροῖς τὰ στήδη κατὰ τὰς 
᾿ὕ, « ποτ Χ ΄ ΟΎΟΥς δ « «ς .Ἐ “- Ἐ 

πανηγύρεις ὡς ἐπὶ τετελευτηκόσι καὶ ϑύουσιν ὡς ϑεοῖς 
Ν ὑδὲ 5, δ. ἃς .“ ες Ὁ ᾿ ἧς δα ΒΡ Ὺ » 

καὶ οὐδὲν Φαυμαστόν" οἵ γε καὶ τὰ “ηρία Φ“εοὺς ἄγουσι 
ΕΣ - » δ 15 ᾽ὔ ἈΠΕ ΟΣΡΑ » ς ἘΣ 

καὶ ξυρῶνται ἐπεὶ ἀποδνήσκουσι, καὶ δάπτουσιν ἐν ἱεροῖς 
ΓᾺ - Ν 5 ; Ἅ Ρ ᾽ὔ « - 

καὶ δημοτελεῖς κοπετοὺς ἐγείρουσιν. Αν τοίνυν ἡμεῖς, 
.“ Ν - Ἄν 45, ὩὮ Ἔα 2 ἡ - Ν 
ὅτι μὴ κοινῶς ἐκείνοις “εοσε[ζοῦμεν, ἀσε[βῶμεν, πᾶσαι μὲν 

΄ὕ , ὸς Ὁ, » - -- » Ν Ν 5 ᾷ 

πόλεις πάντα δὲ ἔϑνη ἀσεβοῦσιν. οὐ γὰρ τοὺς αὐτοὺς 
᾽ὔ , ’ 

πάντες ἄγουσι Μεούς. 
Υ ᾽ Ὁ 7. " , - 

ΧΥ. δ9. ᾿Αλλ᾽ ἔστωσαν τοὺς αὐτοὺς ἄγοντες. Τί οὖν; 
Ε -Ξ 5. Ἐν ΄ ᾿ 
Επεὶ οἱ πολλοί, διακρῖναι οὐ δυνάμενοι τί μὲν ὕλη τί δὲ 
-ϑι- ᾿,ὕ δΑ ἈΝ ἌΧ ᾿ ᾽ - Ἃ - ἕ Ἀν “- 

Μεὸς πόσον δὲ τὸ διὰ μέσου αὐτῶν, προσίασι τοῖς ἀπὸ τῆς 
“ τι ᾽ὔ δι 5 ’, ΟΝ « - ον ν ᾿ Ν 
ὕλης εἰδώλοις, δι’ ἐκείνους καὶ ἡμεῖς, οἱ διακρίνοντες καὶ 

- ͵ Α » , ,΄, κ " 

χωρίζοντες τὸ ἀγένητον καὶ τὸ γενητόν, τὸ ὃν καὶ τὸ οὐκ 
»"᾿ νΝ Ν γ΄ » - 

ὄν, τὸ νοητὸν. καὶ τὸ αἰσξητόν, καὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὸ προσ- 
- » , δὸΌὲὸ» ’ Ὁ Ν ᾿ 

ἧκον ὄνομα ἀποδιδόντες, προσελευσόμεξα καὶ προσκυνή- 
ἥ  ς}5 ΄ Ἀ 4“ κα “" 

σομεν τὰ ἀγάλματα ; 00. Εἰ μὲν γὰρ ταὐτὸν ὕλη καὶ ϑεὸς, 
Ν Γὰ 5 Ξ, ΔὋὮΥ - Ν Ζ οἱ νΝ Ν 

δύο ὀνόματα καϑ᾿ ἑνὸς πράγματος, τοὺς λίξους καὶ τὰ 
Ξ Ν Ν Ν ἣν » » χ΄ .. ΄ὕ, 

ξύλα, τὸν χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον οὐ νομίζοντες ϑΞεούς, 
3 - "» .“ ἊΝ 5 τὶ ᾿] 

᾿ἀσεβοῦμεν. Εἰ δὲ διεστᾶσι πάμπολυ ἀπ᾽ ἀλλήλων, καὶ 
" - Ν ΄ 4 - 

τοσοῦτον ὥὕσον τεχνίτης καὶ ἡ πρὺς τὴν τέχνην αὐτοῦ 
, νὰ». λ ’ δ ᾿ ΘΙ «ς Ν ΄ 5 Ν Ν 

παρασκευή, τί ἐγκαλούμεϑα ; . Ὡς γὰρ ὃ κεραμεὺς καὶ 
΄ ΄ “ ΙΝ ΄ ΄ ’, δὲ ς ’ὕ Ν 
ὁ πηλός (ὕλη μὲν ὁ πηλός, τεχνίτης δὲ ὃ κεραμεύς), καὶ 
δὶ ἣν ΝΑ ὃ ᾽,ὕ, ΟΡ ΣΡ δὲ 3 Ἐν: ὕλ Ν Ν 
ὁ Φεὸς δημιουργός, ὑπακούουσα δὲ αὐτῷ ἡ ὕλη πρὸς τὴν 

, ᾽ ἌΣ Ὁ ε κ Δ ε κ ᾿, ο ὃ 
τέχνην. ᾿Αλλ᾽ ὡς ὁ πηλὸς καϑ' ἑαυτὸν σκεύη γενέσδαι 

Ν ’, 5», Ἀν [2 Ν .“ » - 

χωρὶς τέχνης ἀδύνατος, καὶ ἡ πανδεχὴς ὕλη ἄνευ τοῦ 

δεοῦ τοῦ δημιουργοῦ διάκρισιν καὶ σχῆμα καὶ κόσμον οὐκ 
᾿) ’ ἕ «ς ᾽ ᾿" ’, - 

ἐλάμβανεν. 62. Ὥς δὲ οὐ τὸν κέραμον προτιμότερον τοῦ 
» ,ὕ ᾿] Α ν᾿» 5. δὶ Ν ᾽ Ν ’ 

ἐργασαμένου αὐτὸν ἔχομεν οὐδὲ τὰς φιάλας καὶ χρυσίδας 
- 7 Ἂ 3 ν᾿" Ν “ ᾽’ὕ Ἁ ὌΝ ἃς 

τοῦ χαλκεύσαντος, ἀλλ᾽ εἴ τι περὶ ἐκείνας δεξιὸν κατὰ τὴν 
, κ᾿ ον ἘΞ 

τέχνην τὸν τεχνίτην ἐπαινοῦμεν, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ τὴν ἐπὶ 
- ’ὔὕ ’ γ΄. Ν 5» Ν - [ Ν 5“. 

τοῖς σκεύεσι δόξαν καρπούμενος, καὶ ἐπὶ τῆς ὕλης καὶ τοῦ 
.. - - 5,7 - ,ὔ ᾿] [ Ν 7 

νέου τῆς διαϑέσεως τῶν κεκοσμημένων οὐχ ὕλη τὴν δόξαν 

Β 
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- Ν Ν Ν ὃ ’ "»} ἀλλ᾽ Ω ὃ Ἀ 3 δι... 
καὶ τὴν φρο ικαίαν ἔχει ἀλλ᾽ ὁ ἡμιουργὺς αὐτῆς ϑεός. 

Ὥστε, εἰ τὰ εἴδη τῆς ὕλης ἄγοιμεν ϑεούς, ἀναισϑητεῖν τοῦ 

ὄντος ϑεοῦ δόξομεν, τὰ λυτὰ καὶ φϑαρτὰ τῷ ἀϊδίῳ ἐξι- 

σοῦντες. 

ΧΥ]. 68. Καλὸς μὲν γὰρ ὃ κύσμος καὶ τῷ μεγέδει 
΄, Ν - ὃ ΄ - 5 - ἊΝ τ ’, λ ἈΝ 

περιέχων καὶ τῇ διαθέσει τῶν τε ἐν τῷ λοξῷ κύκλῳ καὶ 
- ν Ν 5) Ν - ᾽ὔ -“ν ᾧ λὰ: 

τῶν περὶ τὴν ἄρκτον καὶ τῷ σχήματι σφαιρικῷ ὄντι" ἀ 
- » Ἃγ Ν ’, -} - , ὑδὲ 

ὑ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν τεχνίτην αὐτοῦ προσκυνητέον. Οὐδὲ 
Ν ἦ Ἢ 

γὰρ οἱ πρὸς ὑμᾶς ἀφικνούμενοι ὑπήκοοι, παραλιπόντες 
΄ - ͵ 3 ἘΡᾺ ῸΣ 

ἡμδὸ τοὺς πη χον τας καὶ δεσπότας ϑεραπεύειν, παρ᾽ ὧν ὧν 

ἂν δέοιντο καὶ τύχοιεν, ἐπὶ τὸ σεμνὸν τῆς καξαγωγῆξ ὑμῶν 

καταφεύγουσιν, ἀλλὰ τὴν μὲν βασιλικὴν ἑστίαν τηνάλλως 
» δὰ 5. ὅχεὴ δὰ , - ΕῚ ΄ 3 8:. Κα 
ἐντυχόντες αὐτῇ Φαυμάζουσι καλῶς ἠσκημένην, μας δὲ 

’ 5» - ", - δόξ ρρυβοα, ΑΝ - Ν Ἐ 
πάντα ἐν πᾶσιν ἄγουσι τῇ δόξῃ. 64. Καὶ ὑμεῖς μὲν οἱ 

Ν Ν , ς δὲ 
βασιλεῖς ἑαυτοῖς ἀσκεῖτε τὰς καταγωγὰς βασιλικάς, ὃ δὲ 

- - τ ΡΩΝ Ν 
κύσμος οὐχ ὡς δεομένου τοῦ ϑεοῦ γέγονεν ᾿ πάντα γὰρ ὃ 

τ: Ν ᾿ - - » 

δεός ἐστιν αὐτὸς αὐτῷ, φῶς ἀπρόσιτον, κόσμος τέλειος, 
- ΄ ᾿, » ᾿ » κῷ ε ΄ » 

πνεῦμα, δύναμις, λύγος. Ἐἰ τοίνυν ἐμμελὲς ὁ κόσμος ὄρ- 
Ε - 

γανον κινούμενον ἐν ῥυϑμῷ, τὸν ἁρμοσάμενον καὶ πλῆσ- 
ΕΝ ὃν 0 ἌΨ-ς Ν ’ 5 Ὰϑ ᾿ ἊἋ 

σοντα τοὺς φὐόγγους καὶ τὸ σύμφωνον ἑπᾳῦοντα μελος; 
5 - 5 ν - Ψ3 - 

οὐ τὸ ὄργανον προσκυνῶ οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀγωνιστῶν, 
Ἃ ἐ ΚΝ, τ [ ἰδλ α,7 Ν 5, “ Ν ’ 

παραλιπόντες οἱ ἀσδλοδϑέται τοὺς κιϑδαριστάς, τὰς κιδάρας 
- 5 - Κ » [ 

στεφανοῦσιν αὐτῶν. θὅ. Εἴτε, ὡς ὃ Πλάτων φησί, τέχνη 

τοῦ Νεοῦ, δαυμάζων αὐτοῦ τὸ κάλλος τῷ τεχνίτῃ πρύσειμι 
Ε » - 5» - 4 

εἴτε οὐσία καὶ σῶμα, ὡς οἱ ἀπὸ τοῦ περιπάτου, οὐ παραλι- 
- Ν »" - - 

πόντες προσκυνεῖν τὸν αἴτιον τῆς κινήσεως τοῦ σώματος 
Ν ᾿] - “Ὁ - 

“εὸν ἐπὶ τὰ πτωχὰ καὶ ἀσϑενῆ στοιχεῖα καταπίπτομεν, τῷ 
" εὰ ΙΝ Ὑ τ . Ἂς Φ ἐστὶ , 

ἀπαϑεῖ ἀέρι κατ᾽ αὐτοὺς τὴν παϑητὴν ὕλην προσκυνοῦντες 

εἴτε δυνάμεις τοῦ ϑεοῦ τὰ μέρη τοῦ οὐ νοεῖ τις, οὐ τὰς 

δυνάμεις προσιόντες ϑεραπεύομεν, ἀλλὰ τὸν ποιητὴν αὐτῶν 
ο - Ν , 

καὶ δεσπότην. 606. Οὐκ αἰτῶ τὴν ὕλην ἃ μὴ ἔχει, οὐδὲ πα- 

ραλιπὼν τὸν ϑεὸν τὰ στοιχεῖα “εραπεύω, οἷς μηδὲν πλέον 
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Ὁ'΄ Ψ » ,ὕ ") Ὁ, - 5 Ν - λὰ Ὁ ὦ “ 
ἢ ὅσον ἐκελεύσδησαν ἔξεστιν " εἰ γὰρ καὶ καλὰ ἰδεῖν τῇ 

τὰ ε ἘΞ ΄ » " φ ἰ δῶ ἔμπα “ ΄' 
τοῦ δημιουργοῦ τέχνῃ, ἀλλ᾽ αὐτὰ τῇ τῆς ὕλης φύσει. 67. 

πὰς ἐοὰ - ΄ οἰ ΜΔ " 
“Μαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ Πλάτων " Ὃν γὰρ οὐρα- 

νόν, φησί, καὶ κόσμον ἐπωνόμακεν, πολλῶν μὲν μετέσχηκε 
Ἴ - Ἄγ ἐς π ’ ’ 

μακαρίων παρὰ τοῦ πατρός, ἀτὰρ οὖν δὴ κεκοινώνηκε σώ- 
τ τ Τὶ τς σὰ - 2 Ἃ ΄ χὰ 

ματος ὅϑεν αὐτῷ μετα[ϑολῆς ἀμοίρῳ τυγχάνειν ἀδύνα- 
“ Ἂ ’ - ᾿ ἈΝ Ν Ν - 

τον. Εἰ τοίνυν Φαυμάζων τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ στοιχεῖα 
ἊΣ " - " ς Ἂ Ε 

τῆς τέχνης οὐ προσκυνῶ αὐτὰ ὡς δεούς, εἰδὼς τὸν ἐπ 
ἯἙ τισῦν “ δ . λα - τὸ “ ἘΞ ὃ 

αὐτοῖς τῆς λύσεως λόγον, ὧν οἵδα ἀνπ ρώπους δημιουρ- 
Ν ρ΄ - Ἃ .Ἐ ’ οἰ πίον Ο. δέ ὃ Ν 

γοὺς πῶς ταῦτα προσείπω “εούς ; Σκέψασνδε ὁέ μοι διὰ 
᾽ὔ’ 

βραχέων. 
ΣῈ. Ἔ ’ἅ » ἣ 

ΧΎΤΠΙ. 68. ᾿Ανάγκη δὲ ἀπολογούμενον ἀκριβεστέρους 
»». ν᾽ Ν Ν Ν “π᾿ ν ); [2 ,ὔ 

παρέχειν τοὺς λογισμοὺς καὶ περὶ τῶν ὀνομάτων, ὅτι νεώ- 
Ν Ν -α " Ὁ ΟἿ Ν Ὃ ’ 

τερα, καὶ περὶ τῶν εἰκόνων, ὅτι χϑὶς καὶ πρώην γεγόνασιν, 
ς λό δ τς, τον ΔΙ ἐς δὲ ΝΣ ΕΝ - 5. ΟΣ λ , 
ὡς λόγῳ εἰπεῖν ἴστε δὲ καὶ ὑμεῖς ταῦτα ἀξιολογώτερον, 
Ὁ Ἅ ἴπτὶ Ἂ - - 

ὡς ἂν ἐν πᾶσι καὶ ὑπὲρ πάντας τοῖς παλαιοῖς συγγινό- ς 
- 5 Ὁ“ ἣν Ε - 

μενοι. Φημὶ οὖν Ὀρφέα καὶ Ὅμηρον καὶ Ἡσίοδον εἶναι 
ν Δ - ΄ "» - 

τοὺς καὶ γένη καὶ ὀνόματα δόντας τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν λεγο- 
- - « Ὰ Ἐ ς 

μένοις ϑεοῖς. 69, Μαρτυρεῖ δὲ καὶ «Ἡρόδοτος " ̓Ησίοδον 
Ν ἡ - ᾽ὔ ,ἅ » ,ὕ 

γὰρ καὶ “Ὅμηρον ἡλικίην τετρακοσίοις ἔτεσι δοκέω πρεσ- 
Ὁ 5 - ΓΕ Ἐ Ν 5 λ Υ͂ Ξ - δέ ᾿ ς 
͵ ᾿Ψ, ͵ ς βυτέρους ἐμοῦ γενέσϑαι, καὶ οὐ πλείοσι" οὗτοι δέ εἰσιν οἱ 
Ἔ: δ. ’ὕ Ὁ“ λλ ἊΝ - Δ. - Ν ἣν 

ποιήσαντες Φεογονίην Ελλησι, καὶ τοῖσι δεοῖσι τὰς ἐπω- 
Ξ ’ Ν ’ Ν ,» ας ἢ Ν ΣΝ 

νυμίας δόντες καὶ. τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες, καὶ εἴδεα 
ΣΕ τὶ ΄, -- ε ὃ; τ ἂν ΄, ΄ὕ 

αὐτῶν σημήναντες. Τ0, Αἱ εἰκόνες, μέχρι μήπω πλα- 
Ν Ν Ν Ν Ἂ ὡς τ πλῷ 

στικὴ καὶ γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποιητικὴ ἦσαν, οὐδὲ ἐνο- 

μίζοντο, Σαυρίου δὲ τοῦ Σαμίου καὶ Κράτωνος τοῦ Σικυ- 

ὠνίου καὶ Κλεάνϑους τοῦ Κορινϑδίου καὶ κόρης Κορινϑίας 
5 ’ὔ Ὃ Ν ,ὔ Ν ΄ ΌΨ τ Α κι 

ἐπιγενομένων ᾿ καὶ σκιαγραφίας μὲν εὑρεδείσης ὑπὸ Σαυ- 
’, ε 5 .ς ’ Ἂ - εν -΄' Ι 

ρίου, ἵππον ἐν ἡλίῳ περιγράψαντος, γραφικῆς - δὲ ὑπὸ 
Ἶς “ς᾽ ’ ’ὔ - Ἃ Ν ᾿ς 

Κράτωνος, ἐν πίνακι λελευκωμένῳ σκιὰς ἀνδρὸς καὶ γυ- 
ὡς κι λ ΄, ἊΣ Σ᾿ 3 Ν δὲ - ἝΩΣ « ᾿- λ δ. Ν 

ναικὸς ἐναλείψαντος " ἀπὸ δὲ τῆς κόρης ἡ κοροπλαδικὴ 
΄ - - »"᾽ 5 - 

εὑρέδη ἐρωτικῶς γάρ τινος ἔχουσα περιέγραψεν αὐτοῦ 
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κοιμωμένου ἐν τοίχῳ τὴν σκιάν, εἶδ ὁ πατήρ, ἡσϑεὶς 
ἀπα λλά " ᾿ - τε ᾽΄ (κέ δὲ ΟῚ (ζ ο᾽) 

ραλλάκτῳ οὔσῃ τῇ ὁμοιότητι (κέραμον δὲ εἰργάζετο), 

ἀναγλύψας τὴν περι ὴν πηλῷ προσανεπλήρωσεν " ὃ γλύψας τὴ εριγραφὴ ἡλῳ προσαν Ἰρωσ 
,’ » ἣν - " ΄ γα δα ή΄ » ’, φΑ 

τύπος ἔτι καὶ νῦν ἐν Κορίνδῳ σώζεται. 11. Τούτοις δὲ 
Δ Ὰ 2 ἐπιγενόμενοι Δαίδαλος καὶ Θεόδωρος ὁ Μιλήσιος ἀν- 

ὃ Ν Ν Ἂ Ν ΤΆ τα «ς Ν δὴ 
ριαντοποιητικὴν καὶ πλαστικὴν προσεξεῦρον. Ὁ μὲν δὴ 

᾿΄ὕ ὀλίο - ς ΞΔ ΞΡ ΈΕνς κε νακας ΠΑΘΩ͂Ν ὮΥ ΑΝΑΝ τὸ δῇ 

χρόνος ὀλίγος τοσοῦτος ταῖς εἰκόσι καὶ τῇ περὶ τὰ εἴδωλα 
, “Ὁ - 

πραγματείᾳ, ὡς ἔχειν εἰπεῖν τὸν ἑκάστου τεχνίτην “εοῦ. 
ς ν ᾿ ᾽ τ Γ ΝΜ κ᾿ Ε- 

72. Τὸ μὲν γὰρ ἐν ᾿Εφέσῳ τῆς ᾿Αρτέμιδος καὶ τὸ τῆς 

ϑηνᾶς (μᾶλλον δὲ ᾿Αϑηλᾶς  ᾿Αϑηλᾶ γὰρ ὡς οἱ μυστι- 
ξ ὰ Ν - Ν - τ ’ἢ Ν Ἁ Ν Ν 

κώτερον, οὕτω γαρ τὸ ἀπὸ τῆς ἐλαίας τὸ παλαιὸν) καὶ τὴν 
" ιν 

καϑημένην "Ενδοιος εἰργάσατο μαϑητὴς Δαιδάλου, ὁ ἕὲ 
, 

Πύϑιος ἔργον Θεοδώρου καὶ Τηλεκλέους, καὶ ὁ Δήλιος Ὁ 
᾿Ὶ " ἘΝ 

καὶ ἡ ΓΑρτεμις Τεκταίου καὶ ᾿Αγγελίωνος τέχνη, ἡ δὲ ἐν 
» » - 

Σάμῳ Ἥρα καὶ ἐν ΓΑργει Σμίλιδος χεῖρες, καὶ Φειδίου τὰ 

λοιπὰ εἴδωλα, ἡ ᾿Αφροδίτη ἐν Κνίδῳ ἑταίρα Πραξιτέλους 
9. ᾿ 

τέχνη, ὁ ἐν Ἐπιδαύρῳ ᾿Ασκληπιὸς ἔργον Φειδίου. 1. 
ΕῚ - Ν ΄ ᾽ 

Συνελόντα φάναι, οὐδὲν αὐτῶν διαπέφευγεν τὸ μὴ ὑπ 
5. ΠΛ ' " ἢ ΡΥ ’ ,. «ἀξ Ὁ 
ἀνϑδρώπου γεγονέναι. Εἰ τοίνυν “εοί, τί οὐκ ἦσαν ἐξ 
ω “- ΄, ΄ ᾿ ’ »- 3 . ΤΗΣ Ὁ Ν 
ἀρχῆς; Τί δαί εἰσι νεώτεροι τῶν πεποιηκότων ; Τί δαὶ 
ΙΝ 5 - ἈΝ Ν 2. ἩΡτεν Ὥς ο ν ὌΨῃΣ: Ξ - 
ἔδει αὐτοῖς πρὸς τὸ γενέσδαι ἀνπρώπων καὶ τέχνης ; Τῇ 

-τ Ν Ζϑ, Ν ὕλ Ἂς 7 Ψ 

ταῦτα καὶ λίξοι καὶ ὕλη καὶ περίεργος τέχνη. 
γι » - Ν ὔ Ψ 5 ’΄λ ΕΥ “- 

ΧΎΠΙΠΙ. 74. Ἐπεὶ τοίνυν φασί τινες εἰκόνας μὲν εἶναι 
’ Ν ᾿, 5 ᾽ - ς » ’ Ν Ν ’ὔ “Δ 

ταύτας, ϑεοὺς δὲ ἐφ᾽ οἷς αἱ εἰκόνες, καὶ τὰς προσόξους ἃς 
’ ’ Ν Ν᾿ .Ῥ ’ὔ Ρς Ἃ ᾿ΑΗ͂Ν ; ᾿) ’ὕ Ο, 

ταύταις προσίασι καὶ τὰς δυσίας ἐπ᾽ ἐκείνους ἀναφέρεσξαι 

καὶ εἰς ἐκείνους γίνεσϑαι, μὴ εἶναί τε ἕτερον τρόπον τοῖς 
π΄ ἃ - ἐπ λϑεῖ 5 
ϑεοῖς ἢ τοῦτον προσελϑεῖν 

. - 

Χαλεποὶ δὲ Θεοὶ φαίνεσϑαι ἐναργεῖς; 
- - ͵ , Ν 

καὶ τοῦ ταῦδ᾽ οὕτως ἔχειν τεκμήρια παρέχουσι τὰς ἐνίων 
ἰὸ ὍΝ ᾿ ’ὔ ΓΕ 5 ς' ᾽,ὕ Ν ϑί δ, - » ’ 

εἰδώλων ἐνεργείας, φέρε ἐξετάσωμεν τὴν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασι 
δὰ ἌΡ » 

δύναμιν αὐτῶν. Τῦὅ. Δεήσομαι δὲ ὑμῶν, μέγιστοι αὐτοκρα- 
’ ν υ λό ὰλ δα τ Ξ ἢ 7 ὁ ΕΟ ΒΟΝ, Ἂ, Α 

τόρων, πρὸ τοῦ λόγου ἀληξεῖς παρεχομένῳ τοὺς λογισμοὺς 
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» [μὰ ο Ἂ Ν " ’ ἐλέ Ν »""Ὦ δὲ 

συγγνῶναι" οὐ γὰρ προκείμενόν μοι ἐλέγχειν τὰ εἰδωλα, 
» Ν )ΔΡΞ .»“ - “Α͂ 

ἀλλὰ ἀπολυόμενος τὰς διαολὰς λογισμὸν τῆς προαιρέ- 
- τ οι γι - 4“ ἊΝ 

σεως ἡμῶν παρέχω. ᾿Ἐχοιτε ἀφ᾽ ἑαυτῶν καὶ τὴν ἐπου- 
, ᾽ὕὔ 4 ’ ἌΞ Πα Ν φ “ Γς Γ᾿ ς“- 

ράνιον βασιλείαν ἐξετάζειν" ὡς γὰρ ὑμῖν πατρὶ καὶ υἱῷ 
Ξ - , Ν ’ 

πάντα “κεχείρωται, ἄνωδεν τὴν [βασιλείαν εἰληφόσι (βα- 
- Ν ι - 

σιλέως γὰρ ψυχὴ ἐν χειρὶ ϑεοῦ, φησὶ τὸ προφητικὸν πνεῦ- 
- - - ᾽ ν - ’΄ ς.- 

μα); οὕτως ἑνὶ τῷ ϑεῷ καὶ τῷ παρ᾽ αὐτοῦ λόγῳ υἱῷ νοου- 
Ἂ ἷς 9 - 

μένῳ ἀμερίστῳ πάντα ὑποτέτακται. Τ0. ᾿Εκεῖνο τοίνυν 
- Ἷ ν 5 5» - “ 

σκέψασϑέ μοι πρὸ τῶν ἄλλων. Οὐκ ἐξ ἀρχῆς, ὥς φασιν, 
τ Ὲ ες Δ. ’;; Ὁ ὦ [ ΤΡ - 2 το ΕΝ ε σὰς 

ἦσαν οἱ ϑεοί, ἃ οὕτως γέγονεν αὐτῶν ἕκαστος ὡς γινό 
πὰ σ΄ - - » - Η προ ᾿ς ’ὔ 

μεδα ἡμεῖς. Καὶ τοῦτο πᾶσιν αὐτοῖς ξυμφωνεῖ Ὁμήρου 
Ν Ν ’ . μὲν γὰρ λέγοντος 

Ψ - ᾿ ,’ 

Ὠκεανόν τε, “εῶν γένεσιν, καὶ μητέρα Τηδύν, 
2 ΄, δι “Ὁ Ων φοπ ΄ 4 σἂ - ἜΣ ΚΕ Ν 
Ὀρφέως δὲ (ὃς καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν πρῶτος ἐξεῦρε καὶ 

ν ,ὕ ὃ ΛΞ νῦν ἘΠ αὶ , - Ν 
τὰς γενέσεις διεξῆλθε καὶ ὅσα ἑκάστοις πέπρακται εἶπε καὶ 

ΕῚ » ᾿Α Ε] - Ἔ Ν 

πεπίστευται παρ᾽ αὐτοῖς ἀληξέστερον ϑεολογεῖν, ᾧ καὶ 
« 4 Ν - “Μ' ἱ ἣν Ὅμηρος τὰ πολλὰ καὶ περὶ ϑεῶν μάλιστα ἕπεται) καὶ 

“- υ ἢ - ΄ ἢ -“΄ “Ὁ ,΄, ᾿ 
αὐτοῦ τὴν πρώτην γένεσιν αὐτῶν ἐξ ὕδατος συνιστάντος 

ν ’ 

Ὡκεανός, ὕσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται. 
» Ξ ᾿- ν" “΄Ὰ ᾽ Ν τ φ3΄᾿ ν ΑἋ - “ ᾽ Ν Ν - 

τ. Ἦν γὰρ ὕδωρ ἀρχὴ κατ᾽ αὐτὸν τοῖς ὅλοις, ἀπὸ δὲ τοῦ 
“Ἂ ἰλὺ ΄, 5 τα Ἢ ᾿ 5 ,.δ - ὃ ΄ 
ὕδατος ἰλὺς κατέστη, ἐκ δὲ ἑκατέρων ἐγεννήδη ζῶον ὃδρά- 

- , ἂν 

κων προσπεφυκυῖαν ἔχων κεφαλὴν λέοντος, διὰ μέσου δὲ 
νὴ δα του . - ΄, χ "" « “- ἣν ᾽᾿ὕ » 

αὐτῶν δεοῦ πρόσωπον, ὄνομα «Ηρακλῆς καὶ Χρόνος. 78. 
Οὗ ΄ ἜΙ ὌΝ .) ᾿ΑΥ (ἀξ Ἀὲ ,ὕ Ὅρρ θκὺν᾽ « δ 

ὕτος ὁ Ἡρακλῆς ἐγέννησεν ὑπερμέγεϑες ὠόν, ὃ συμπλη- 
΄ὕ, ΄ κ᾿ ΄ “ ΡΞ 

ρούμενον ὑπὸ [βίας τοῦ γεγεννηκότος ἐκ παρατριβῆς εἰς 
Ὁ ἀὐδα Δ Γ' ν “- Ι - » Ν 
ὁύο ἐρράγη" τὸ μὲν οὖν κατὰ κορυφὴν αὐτοῦ οὐρανὸς 
- ς Ἂ: ΒΞ . 

εἶναι ἐτελέσϑη, τὸ δὲ κατενεχϑδὲν γῆ. 19. Προῆλϑε δὲ καὶ 
ΝῊ - Ν ’ὕ Ξ (Ὶ Ὁ - - 

“εὸς Γῆ διὰ σώματος" Οὐρανὸς δὲ Γῇ μιχϑεὶς γεννᾷ 
΄ ΄ ως ΄ " " 

σηλείας μὲν Κλωϑῶ, Λάχεσιν, Ατροπον, ἄνδρας δὲ ἕκα- 
ἊΝ ἀρ Δα »» ’ 

τόγχειρας ἹΚόττυν, Γύγην, Βριάρεων, καὶ Κύκλωπας Βρόν- 
Ψ τι ΄ὕ ὡ 5} ἐᾺ “4 . Ὁ, 

τὴν καὶ Στερόπην καὶ ᾿Αργον᾽ οὺς καὶ δήσας κατεταρ- 
’ “" - ῳ »Ἶ - Ἂ - ᾿] - 

τάρωσεν,, ἐκπτεσεῖσται αὐτὸν ὑπὸ τῶν παίδων τῆς ἀρχῆς 



28 ἈΤΗΒΝΑΘΟΝΙΕ ΑἸΠΕΝΙΕΝΞΕΒΙΒ 

Ν - «ς - - 

μαδών. Διὸ καὶ ὀργισϑεῖσα ἡ Τῇ τοὺς Τιτᾶνας ἐγέν- 

νησε. 
“Ξ ’ Φ ᾿] ᾿. , - 

Κούρους ὁ᾽ οὐρανίωνας ἐγείνατο πότνια Γαῖα, 
“4 - , 

Οὺς δὴ καὶ Τιτῆνας ἐπίκλησιν καλέουσιν, 
Ὁ ’’ Ψ ἣν ἢ 

Οὕνεκα τισάσϑην μέγαν Οὐρανὸν ἀστερόεντα. 
πα 4 .“ 2 ἣν: ’ ᾿- Ν. Ε] ᾽ ἈΝ 

ΧΊΝ, δ0. Αὕτη ἀρχὴ γενέσεως περὶ τοὺς κατ᾽ αὐτοὺς 
ει ’ Ν Ν Ὁ Ἰ Χ. - ’ τὶ σ ἣν, 

νεοὺς τὲ καὶ τὸ παν. Τί ἐκεῖνο τοίνυν ; Εκαστον γὰρ 
- 5, λ ,᾿ὕ [ὦ νΝ 2 "Ἂς Ἃ - ΤΙΣ Ν 

τῶν τεσεολογημένων ὡς τὴν ἀρχὴν ὧν νοεῖται. Ἐἰϊ γὰρ 
΄ ἜΡΟΝ ΗΝ ε ς Ν ϑ. ἃν . δ - ἊΣ 

γεγόνασιν οὐκ ὄντες, ὡς οἱ περὶ αὐτῶν Φεολογοῦντες λέ- 
2 ιν Ἅ Ν 2 ’, ’ -. » 5.α 

γουσιν, οὐκ εἰσίν. Ἢ γὰρ ἀγένητόν τι καὶ ἔστιν ἀΐδιον, 
ἍἉ Ν Ν ἘἜ ’ τ »π πι 5 Ὶ Ν Ν “ 

ἢ γενητὸν καὶ φξατόν ἐστι. 81. Καὶ οὐκ ἐγὼ μὲν οὕ- 
Ν π- ν ς ’» ᾿ ’; Ν Ἅ ὩΡΞΕ ὦ ’, ’ 

τως, ἑτέρως δὲ οἱ φιλόσοφοι. Τί τὸ ὃν ἀεί, γένεσίν τε 
᾽ » ΕΝ ,ὔ ν , ’, μ Ὧν Ὁ Ξ' Υ 

οὐκ ἔχον, ἢ τί τὸ γενόμενον μέν, ὃν δὲ οὐδέποτε ; Περὶ 
- κ᾿ 7 - ΄ὕλ ς ΄' κ᾿ Ν ψ 

νοητοῦ καὶ αἰσϑητοῦ διαλεγόμενος ὁ Πλάτων τὸ μὲν ἀεὶ 
"» Ν ,ὕ 5 ,ὕ κὰ ὃ δά ν δὲ 3 » ΕΥ 

ὃν, τὸ νοητόν, ἀγένητον εἶναι διδάσκει, τὸ δὲ οὐκ ὄν; τὸ 
5 Ὁ ,» ’» ᾽ ν κα - Α, ’ ὔ 

αἰσϑητόν, γενητόν, ἀρχύμενον εἶναι καὶ παυόμενον. Τού- 
Β Ἁ ες τα οἱ - ἜΣ -- -- λό 5 ἸΞΣ ἐΒ ξὺν Ά, εὐ 

τῳ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς τῷ λόγῳ ἐκπυρωδήσεσδαι τὰ 
΄ ᾽ν ἐλ »" ἂν ὦ Ἂς δ πὸ κ - ΄Ἱ 

πάντα καὶ πάλιν ἔσεσξαί φασιν, ἑτέραν ἀρχὴν τοῦ κόσμου 
, ς - , . » 

λαβόντος. 82. Εἰ δέ, καίτοι δισσοῦ αἰτίου κατ᾽ αὐτοὺς 
»Ἥ ΞΕ ΔΞ ΕΥ ὃ ’ «τς ΔΡΑ͂Ν ,’ ΟΝ ξὰ τ: ᾿, 

ὄντος, τοῦ μὲν δραστηρίου καὶ καταρχομένου, καπὸ ἡπρό- 
- Ν ’ Ν ᾽ὔ Ὁ Ν . ᾿ ’ 

νοια, τοῦ δὲ πάσχοντος καὶ τρεπομένου, καξὸ ἡ ὕλη, ἀδύ- 
Δ ’ » “- τὰ 4 

νατον δέ ἐστι καὶ προνοούμενον ἐπὶ ταὐτοῦ μεῖναι τὸν 
ϑ )}ω , - «ς ’’ ’ " 

κόσμον γενόμενον, πῶς ἡ τούτων μένει σύστασις, οὐ φύσει 
; 3 Ἂς - δ 

ὄντων ἀλλὰ γενομένων ; 88. Τί δὲ τῆς ὕλης κρείττους οἱ 
. ΠΝ »" ᾽ " " » 

“εοί, τὴν σύστασιν ἐξ ὕδατος ἔχοντες ; ̓ Αλλ οὐδὲ κατ 
» Ἀ “ῚΆ - - » , » . ἰπε Ν 

αὐτοὺς ὕδωρ τοῖς πᾶσιν ἀρχή. ἴΕκ τε ἁπλῶν καὶ μονοει- 
δῶ », Ἃ - ,ὕ το, ὰ - δὲ Ν - 
ὧν τί ἂν συστῆναι στοιχείων δύναιτο; Δεῖ δὲ καὶ τῇ 

. ’ νΝ μὰ - ’ Ἅ - Ἅ ’ 

ὕλῃ τεχνίτου καὶ ὕλης. τῷ τεχνίτῃ. Ἢ πῶς ἂν γένοιτο 
Ν » ’ κ - ἰὼ ἝἍ - ’ “ » 

τὰ ἐκτυπώματα χωρὶς τῆς ὕλης ἢ τοῦ τεχνίτου ; Οὔτε 
,ὕ ’ " “- Ν . “ας ξεν Ἀν Ἀ 

πρεσβυτέραν λόγον ἔχει εἶναι τὴν ὕλην τοῦ “εοῦ τὸ γὰρ 
᾿ , , - Ὧν 

ποιητικὸν αἴτιον προκατάρχειν τῶν γινομένων ἀνάγκη. 

ΧΧΝ, 84, Εἰ μὲν οὖν μέγρι τοῦ φῆσαι γεγονέναι τοὺς ᾿ μ μὲεχρ ὙΕΥ 
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δ, Ν Ν Εν ὑδ ο ἊἋ », Ε » ΤᾺ, - 

σεοὺς καὶ ἐξ ὕδατος τὴν σύστασιν ἔχειν τὸ ἀπίξανον ἦν 

ππέΠ τὰ δὰ γὸς δὴν οὐδεῦ γενητὸν ὃ αὐτοῖς τῆς Φεολογίας, ἐπιδεδειχὼς ὅτι οὐδὲν γενητὸν ὃ 
Η «ἢ ΄ὔ ἃ Χ ς ἢ , - Β 

οὐ καὶ διαλυτόν, ἐπὶ τὰ λοιπὰ ἂν παρεγενόμην τῶν ἐγκλη- 
΄,ὕ Ῥδνν Ὡς - Ν Ὁ ἵΟΘΕῚ ἡ ἤι,»» Ν 

μάτων. δ8ῦ. ᾿Επεὶ δὲ τοῦτο μὲν διατεδείκασιν αὐτῶν τὰ 
’ " ν κ᾿ ΕἸ λέ “ εν ὃ " χ ἑλ ἊΝ Ν 

σώματα᾽ τὸν μὲν Ἡρακλέα ὅτι δεὸς ὁράκων ἑλικτός, τοὺς 
ππ ᾿] ’ Υ Ν δ. ,ὔ - ’ «Ν 

δὲ ἑκατόγχειρας εἰπόντες, καὶ τὴν ϑυγατέρα τοῦ Διός, ἣν 
"» χε ΕΣ « ,ὕ δ ’ὔ’ ϑ κε καὶ 5 ΙΝ". ᾽ὕ 

ἐς τῆς μητρὸς Ῥέας ἢ Δήμητρος αὐτῆς ἐπαιδοποιήσατο, 
α, Σ Ν Ν ’ὕ ττῦδδν μι ̓ ᾽ 5, ΝΥ κ᾿ ἘΡΕ τνΥΥ ἜΤ 

δύο μὲν κατὰ φύσιν εἶπον ἔχειν ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπὶ τῷ 
4 ΄, ν᾿ Ν Ν -.ν “»Ἢ - ) 

μετώπῳ δύο καὶ προτομὴν κατὰ τὸ ὄπισϑεν τοῦ τραχήλου 
, Εν «ς «ἃ 

μέρος, ἔχειν δὲ καὶ κέρατα, διὸ καὶ τὴν Ῥέαν φο[βηϑεῖσαν 
ν - δὸ ᾽ὕ - 5» Ἐ ΕῚ - 5 - Εν Ὁ λή 

τὸ τῆς παιδὸς τέρας φυγεῖν, οὐκ ἐφεῖσαν αὐτῇ τὴν δηλήν, 
, - 2 - - ’ »" Καὶ 

ἔνϑεν μυστικῶς μὲν ᾿Αϑηλᾶ κοινῶς δὲ Φερσεφόνη καὶ Κόρη 
΄ ᾽ «ς 5 Ν ἰε ΡΣ] - οὐδ᾿ 5 Ν “7 ,ὔ 

κέκληται, οὐχ ἡ αὐτὴ οὖσα τῇ ᾿Αϑηνᾷ τῇ ἀπὸ τῆς κόρης 
Χ Ἑ “ 806 ΚΕ Σ ἐὲ Ν α΄’ Ἂ ἢ ἀν 5 Ὲ Ν ΣῈ - 

εγομένῃ . τοῦτο δὲ τὰ πραχῦέντα ἐπ᾽ ἀκριβὲς αὐτοῖς 
ε " ἶν ᾿ ΄ὕ ε , 
ὡς οἴονται διεξεληλύξασι᾽ Κρόνος μὲν ὡς ἐξέτεμε τὰ αἱἷ- 
ἐς ὑμξε. “ κ ΐ Δ “Ὁ Ἔα Ἀν ἢ δ, ἐν 
δοῖα τοῦ πατρὺς καὶ κατέῤριψεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἅρματος 

’ - Δ , 

καὶ ὡς ἐτεκνοκτόνει καταπίνων τῶν παίδων τοὺς ἄρσενας, 
νᾳ Ν δὲ σοι οΝ Ν ΞΕ Ὁ, ΞΡ ἘΠ Ὸ, ’ ΕΘΝ 
εὺς δὲ ὅτι τὸν μὲν πατέρα δήσας κατεταρτάρωσε, κακὰ 

Ν νΝ ς». ς 9 ἴω ας Ν -- Ν - 

καὶ τοὺς υἱεῖς ὃ Οὐρανὸς, καὶ πρὸς Τιτᾶνας περὶ. τῆς 
. - ΕΣ ’ “ ὦ) Ν ’ ς ’ὔ "“ ’’ 

αρχὴς ἐπολέμησε, και οτιτὴν μῆτερα Ρεαν απαγορευουσαν 

᾽ - ν ΄ 2 ὃ , δ᾽  - », ν 
αὑτοῦ τὸν γάμον ἐδίωκε, δρακαίνης δ᾽ αὐτῆς γενομένης καὶ 

. Ἐπ ΕῚ ᾽’΄ Ν 2 5 Ν - 

αὐτὸς εἰς δράκοντα μεταβαλὼν συνδήσας αὐτὴν τῷ κα- 
Δ «ς - [ " , - γ΄ - 

λουμένῳ Ηρακλειωτικῷ ἅμματι ἐμίγη, τοῦ σχήματος τῆς 
ΠΥ ἢ 5 - ΦᾺ “ΟΙῊ ὁ ’ 

μίξεως σύμβολον ἡ τοῦ Ἕ ρμοῦ ῥάβδος, εἶν ὅτι Φερσεφόνῃ 
σαν “ὃς; πον 28 Α β ’ὔ π᾿ τῆνος ’, 5 ἃ ΖΕ (δ. εἶ τα 
τῇ “υγατρὶ ἐμίγη βιασάμενος καὶ ταύτην ἐν ἑράκοντος 

’ὕ 5 ς΄ «᾿ - ’ τ Δ 5 οι ἍἋ 

σχήματι, ἐξ ἧς παῖς Διόνυσος αὐτῷ 87. ἀνάγκη κἂν το- 
Ξ ΚΡ ᾿ Ἅ. ᾿ -Ξ- Ξ ΄, 

σοῦτον εἰπεῖν " Τί τὸ σεμνὸν ἢ χρηστὸν τῆς τὀιαύτης ἱσ- 
,ὕ ε ᾽ὔ δ, Αἷ, - Ν σ ’, Ν ᾿ 

τορίας, ἵνα πιστεύσωμεν Φεοὺς εἴναι τὸν Κρόνον, τὸν Δία, 
Χ - ν . θαι Ἑ ὃ Δ 2 τ᾿ "ὦ . τὴν Κόρην, τοὺς λοιπούς ; Αἱ διαθέσεις τῶν σωμάτων; 

, Ἅ », Ῥ ἊΝ ’ ἥν -Ῥ ’ Ν 
ἰς ἂν ἀνύώρωπος κεκρίμενος καὶ ἐν Ψεωρίᾳ γεγονὼς »-- 

Ὺ 

["} ΓΑ 

ἐρ “ὶ 
- - , “5 Ε 

εοῦ γεννηθῆναι πιστεύσαι ἔχιδναν (Ὀρφεύς 
᾿ ΔΑ ΄ » Ἀ ᾽ἅ Ἀ 
ἂν δὲ Φάνης ἄλλην γενεὴν τεκνώσατο δεινὴν 

ΕΣ 
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τ - - Ὶ , 

'“Νηδύος ἐξ ἱερῆς, προσιδεῖν φοβερωπὸν ἔχιδναν, 
δ. - ᾽ Υ̓ ’ 

Ης χαῖται μὲν ἀπὸ κρατὸς καλόν τε πρόσωπον 
Ξ ᾿Σ - ΄ 
Ην ἐσιδεῖν, τὰ δὲ λοιπὰ μέρη φοβεροῖο δράκοντος 

- ν» 
Αὐχένος ἐξ ἄκρου.) 

88, ἢ αὐτὸν τὸν Φάνητα δέξαιτο, δεὸν ὄντα πρωτόγονον 
[ον - 5 - Ἅ - Ἅ. - 

(οὔτος γάρ ἐστιν ὁ ἐκ τοῦ ὠοῦ προχυϑείς); ἢ σῶμα ἢ σχῆ- 
»"" Ἄ. Ἅ. - [ Ν - ’» ο ς 

μα ἔχειν δράκοντος, ἢ καταποϑῆναι ὑπὸ τοῦ Διός, ὅπως ὁ 
Ζεὺ » ’, ,ὔ ἊΣ ἘΞ ΕΣ Ν δὲ ὃ ΄ - 

εὺς ἀχώρητος γένοιτο; ΕἘῤ γὰρ μηδὲν διενηνόχασι τῶν 
- ΄ - 

φαυλοτάτων ϑηρίων (δῆλον γὰρ ὕτι ὑποδιαλλάσσειν δεῖ 
- ἜΝ - σι ΕΞῚ 5» ἅν 

τῶν γηΐνων καὶ τῶν ἀπὸ τῆς ὕλης ἀποκρινομένων τὸ 
δ,.-ἦ 9 δι Ἄν ον “Τ'7 δ Ν Ν ΄ . - - 
“εῖον), οὐκ εἰσὶ δεοί. Τί δαὶ καὶ πρόσιμεν αὑτοῖς, ὧν 

- Ν δίκ " - ,ὕ τ Ν δὲ 5 ’ ἩΡΕΝ 
κτηνῶν μὲν δίκην ἔχει ἡ γένεσις, αὐτοὶ δὲ δηριόμορφοι καὶ 

δυσειδεῖς ; 
Σ΄ ,» , - » 

Χ ΧΙ. 89. Καίτοι εἰ σαρκοειδεῖς μόνον ἔλεγον αὐτοὺς 
Ν Ὑ "} Ν μΡΕ ΡΥ ὦ νΝ Ξν , - ἀν Σ ΝΟ ’ὔ 

καὶ αἷμα ἔχειν καὶ σπέρμα καὶ πάδη ὀργῆς καὶ ἐπινυμίας, 
᾿ ΄ " τὸ “ , ΄, ’ ͵ ᾿ 

καὶ τότε ἔδει λῆρον καὶ γέλωτος λόγους τούτους νομίζειν 
ΡΘΕ Ν » Ν " ᾿] , τ "τῷ ὑδὲ ὃ Ν 

οὔτε γὰρ ὀργὴ οὔτε ἐπιϑυμία καὶ ὄρεξις οὐδὲ παιδοποιὸν 
΄ὔ τ ἀπ Ε ’ ὃ - ἀλλ Ν 

σπέρμα ἐν τῷ “τῷ. ᾿Εστωσαν τοίνυν σαρκοειδεῖς, ἀλλὰ 
4 Ν ΘΕ, - Ν 5 - [ ἂ. 5 Θ., ἰξο Ν ’ 

κρείττους μὲν ξυμοῦ καὶ ὀργῆς, ἵνα μὴ ᾿Αϑηνᾶ μὲν βλέ- 

πηται 
Ν Ὰ » - 

Σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος ὁέ μιν ἄγριος αἱρεῖ, 
“ Ξ ἃ 
Ηρα δὲ “εωρῆται 

Ὁ“ ᾿ 4 ἢ - ᾽ Ἂ 

Ηρῃ δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆϑδος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα. 

90. ἹΚρείττους δὲ λύπης" 
“Ν ,ὔ - ’ὔ "᾿"“ ἃ μΑ ’, Ν - 

Ω πόποι, ἢ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος 
5 - - . 

Οφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι" ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἥτορ. 
᾽ Ἂχ Ν Ν ἧς ᾿ Ὁ ᾽ὕ ᾿] δ... Ν Ν. ΓΑ 

Εγὼ μὲν γὰρ καὶ ἀνθρώπους ἀμαϑεῖς καὶ σκαιοὺς λέγω 
Ἂν 5 πὸ Ν 2 » ᾿ “ ἈΠ υ ἃς 5 - 

τοὺς ὀργῇ καὶ λύπῃ εἴκοντας. Ὅταν δὲ ὁ πατὴρ ἀνδρῶν 

τε δεῶν τε ὀδύρηται μὲν τὸν υἱόν, 
ἋἍ δον, ; Ὰ 5 - 

Αἢ αἱ ἐγών. ὅτε μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν 
ἘΞ ΤΙ ᾿ Ὁ Ε: 

Μοῖρ᾽ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι ' 
ἊΣ Υ̓ - δὲ 5 ΄, - δύ 55 ΄ 
ἀδυνατῇ δὲ ὀδυρόμενος τοῦ κινδύνου ἐξαρπάσαι, 
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5) τὶ ς 5 
Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ὁ δ᾽ οὐδ᾽ ᾧ παιδὶ ἀμύνει, 

, 4 Ἅ Ν 4: ἢ; - , γ᾿, λ' Δ, αλ 

τίς οὐκ ἂν τοὺς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις μύξοις φιλοϑέους, μαλ- 
» - » , 

λον δὲ ἀϑέους τῆς ἀμαξίας καταμέμψοιτο ; 91. ἔστωσαν 
Δ. 5 λὰ Ν ΧΕ Δ Ὡς » δί. ον 

σαρκοειδεῖς, ἀλλὰ μὴ τιτρωσκέσϑω μηδὲ ᾿Αφροδίτη ὑπὸ 

Διομήδους τὸ σῶμα, 
- ’ δε ΄ [ῸῚ 

Οὗτά με Τυδέος υἱὸς ὑπέρξϑυμος Διομήδης, 
“Ἅ ΄ 5, αῇ Ἂν, ἊΝ 

ἢ ὑπὸ Αρεως τὴν ψυχήν, 
ς ἣν - ἊΝ »ὶ 

Ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς ξυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 
ΕῚ γΛ , 

Αἰὲν ἀτιμάζει, φιλέει δ᾽ ἀΐδηλον "Αρηα. 3 

Ἂ 
- -- Διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν. 

΄ 

« ΄ Ν ἣν»): - 

Ο δεινὸς ἐν πολέμοις, ὁ σύμμαχος κατὰ Τιτάνων τοῦ Διός, 
» 

ἀσϑενέστερος Διομήδους φαίνεται. 
᾽ 

“Μαίνετο δ᾽ ὡς ὅτ᾽ ἤΑρης ἐγχέσπαλος ---. 
π' ’΄ [7 ὮΝ ἂν 5» ’, τιν δέ Ν 
Σιώπησον Ὅμηρε, “εὸς οὐ μαίνεται. Σὺ ὃέ μοι καὶ μιαι- 

’ Εν ’ 

φόνον καὶ βροτολοιγόν, 
͵ ν᾿ 

ἤΑρες,"Αρες βροτολοιγέ, μιαιφόνε, 
Ὰ -“΄,νΝ ἔχον. αὶ πηδι Ν ᾿ τὶ - ὃ ἤ τα Ἀν φν ΤΥ 
διηγῇ τὸν “εύν, καὶ τὴν μοιχείαν αὐτοῦ ὁιέξει καὶ τὰ δεσμά 

᾽ ΄ ἣν - . ς 
Τὼ δ᾽ ἐς δέμνια [βΞάντε κατέδραϑον, ἀμφὶ ξὲ ἕεσμοὶ 

ΕῚ ς 

Τεχνήεντες ἔχυντο πολύφρονος ᾿ΗἩφαίστοιο, 
οι - ἊΡ 

Οὐδέ τι κινῆσαι μελέων ἣν. 
Ἵ 5 ’ - 5» - - 

92, Οὐ καταβάλλουσι τὸν πολὺν τοῦτον ἀσε[βῆ λῆρον περὶ 
- - 5» ΕΥ - τ 

τῶν ϑεῶν ; Οὐρανὸς ἐκτέμνεται, δεῖται καὶ καταταρταροῦται 
Ξ “ὦ » 

Κρόνος, ἐπανίστανται Τιτᾶνες, Στὺξ ἀποξϑνήσκει κατὰ τὴν 
᾽’ εὖ ΝᾺ .-. αὶ Ν 3 νΝ ὃ ’,ὕ ὧν νΈ - ὰλ 

“«Ψ Π ῃ : -Ξ μάχην" ἤδη καὶ δνητοὺς αὐτοὺς δεικνύουσιν " ἐρῶσιν ἀ 
ήἡλ ς: - Ἂ Ρ ᾽ὔ 

λήλων, ἐρῶσιν ἀνε ρώπων. 
ν ΓῸΣ δ ας φο ὃν 

Αἰνείας, τὸν ὑπ᾽ ᾿Αγχίσῃ τέκε δῖ ᾿Αφροδίτη, 
393 γ » - [οἷ ον - 5» Δ. ὦ 

Ιδὴς ἐν κνημοῖσι “εὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα. 
» - » ᾽ Ξ- ᾿ 

Οὐκ ἐρῶσιν ; Οὐ πάσχουσιν ; Ἢ γὰρ ϑεοί, καὶ οὐχ ἅψεται 
5» - ᾿] .Ἐ ᾽’ὕ ; οἷς οὖ ΄ ΔΣ « Ν Ω;,2 ᾿ ’ 

αὐτῶν ἐπισυμία! Κἂν σάρκα “εὸς κατὰ ϑείαν οἰκονομίαν 
, τ - ’ὔ 

λάβῃ, ἤδη δοῦλός ἐστιν ἐπιϑξυμίας ; 
» Ν ἧ, ,ὕ “5 ᾶ:“" » » ΔΑ Ἂ 

Οὐ γὰρ πώποτέ μ᾽ ὧδε δεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸ 
Ν 

Θυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι περιπροχυξεὶς ἐδάμασσεν " 

59 
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» ἢ »ἴ,᾿,. 1. “’ ᾿] ’ 

Οὐδ᾽ ὁπότ᾽ ἠρασάμην ᾿Ἰξιονίης ἀλόχοιο, 
’ὕ 

Οὐδ᾽ ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου ᾿Ακρισιώνης, 

Οὐδ᾽ ὅτε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοῖο, 
“Ὁ τῷ 7, 5 5 ΄, 5. ἡ ’, 

Οὐδ᾽ ὅτε περ Σεμέλης, οὐὸ Αλκμήνης ἐνὶ Θήβῃ, 
45 Ὁ ὦ ᾽,ὕ λλ δὰ ’ὔ΄ ᾽ ΄ 

ὑὸδ᾽ ὅτε Δήμητρος καλλιπλοκάμοιρ ἀνάσσης,. 

Οὐδ᾽ ὅτε περ Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς. 
4 Ὁ - 

93. Γενητός ἐστι, φἥαρτός ἐστιν, οὐδὲν ἔχων δεοῦ. ᾿Αλλὰ 

καὶ δητεύουσιν ἀνδ ρώποις " 
5“ δ - 
Ω, δώματ᾽ ᾿Αδμήτει᾽, ἐν οἷς ἔτλην ἐγὼ 

- Ψ 

Θῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι, δεός περ ὦν" 

καὶ [)δουκολοῦσιν " 
᾿ - ς , 

᾿Ελϑὼν δ᾽ ἐς αἴαν τήνδ᾽ ἐβουφόρβουν ξένῳ, 
ἴσ ν ’, ἾΙ », - 
Καὶ τόνδ᾽ ἔσωζον οἶκον. 

Οὐκοῦν κρείττων "Αὗμητος τοῦ ϑεοῦ. 94. Ὦ μάντι καὶ 
Ἄ ᾿ κ᾿ “ " Ἂν, Ὁ) ΡΟΣ » ᾿ὕ 

σοφὲ καὶ προειδὼς τοῖς ἄλλοις τὰ ἐσόμενα, οὐκ ἐμαντεύσω 
- "» ’ὔ Ἁ ’ ἀλλὰ ΠΤ} ΕῚ Ἀ εἶ 

τοῦ ἐρωμένου τὸν φόνον, ἀλλὰ καὶ ἔκτεινας αὐτοχειρὶ τὸν 

φίλον. 
Ξ - » ’ 
Κἀγὼ τὸ Φοίβου Ξεῖον ἀψευδὲς στόμα 

Ἤλπιζον εἶναι, μαντικὴ βρύον τέχνῃ. 
τὸ 

(ὡς ψευδόμαντιν κακίζει τὸν ᾿Απόλλω ὃ. Αἰσχύλος) 
«ς δ᾽ - ΝῚ ΄ - 4 Ν ᾿ ἂν ’ 

Ο δ᾽ αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν Φοίνῃ παρών, 
Ἅ : ᾽ Ν] ᾽ὔ ν᾿ ’ 5 ΄ Ἂν 

Αὐτὸς τάδ᾽ εἰπών, αὐτός ἐστιν ὃ κτανὼν, 
Ν «Ὁ ᾿Ὶ “» ’, 

Τὸν παῖδα τον ἐμον. 
μ τ᾿ " “δ 
Χ ΧΙΙ. 96. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως πλάνη ποιητική, φυ- 

δ - - , ᾿Ξ 
σικὸς δέ τις ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ τοιοῦτος λόγος 

5 Ἂ - [ 

Ζεὺς ἀργὴς (ὡς φησιν ᾿Εμπεδοκλῆς) Ἥρη τε φερέσββιας 
“Δ γ4-ὦ Ν 

ἠδ ᾿Αἰδωνεὺς 
τω ͵ α᾽ ἃ 5 ἥ ’, ’ ’ 
Νῆστίς ξ΄, ἣ δακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον. 

Ε] ’ - Ν οΥ̓ - - δος ς - Ν ε γᾷ 

96. Εἰ τοίνυν Ζεὺς μὲν τὸ πῦρ, Ἥρα δὲ ἡ γῆ καὶ ὁ ἀὴρ 
δα τ Ν Ἢ 4 ὦ ΞΞ εὖ δι ᾿ κ᾿ "" 
Αἰδωνεὺς καὶ τὸ ὕδωρ Νῆστις, στοιχεῖα δὲ ταῦτα, τὸ πῦρ 
τς “ ᾺΝ ὑδεὶ » - ἴς Ὺ τ ας ΕΣ ἣν »" [ 

τὸ ὕδωρ ὁ ἀήρ, οὐδεὶς αὐτῶν ϑεός, οὔτε Ζεὺς οὔτε Ἥρα 
" " Ἷ ἄρας ἐ5. ΓΑ ἈΣι ψς δ ὯΝ ὃ 7 τι ἄἷὰς Ξ 

οὔτε ᾿Αἰδωνεύς " ἀπὸ γὰρ τῆς ὕλης διακριδείσης ὑπὸ τοῦ 
δ; το ΄ “ἄν ΄ὔ μας ΄ Ξ 
“έου 1 τουτῶν συστασίς τὲ Και γένεσις 

-- 
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᾿ - «. Οὗ ᾿ Ν - π » ΓΑ 

Πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γαῖα καὶ ἠέρος ἤπιον ὕψος, 
ΕἾ - 

Καὶ φιλίη μετὰ τοῖσιν. 
ια Ν - ’, ἈΝ Ἂν ΄ φ Ν - ΄ 

3 ωρὶς τῆς φιλία δύναται μένειν, ὑπὸ ί- ΘΟ 8 Ι λ οὐ εἰν, ὑπὸ τοῦ νε 
- “Ἁ - , - “Φ Ψ' 

κους συγχεύμενα; πῶς ἂν οὖν εἴποι τις ταῦτα εἶναι “εούς : 
᾿] 4. .« ᾽͵ὔ Ν ν “ ᾽ὔ » » ᾽͵Τ ἢ 

Αρχικὸν ἡ φιλία κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα, ἀρχύμενα τὰ συγ 
Ν 5» δ, . ! Ν ͵ Ν 

κρίματα, τὸ δὲ ἀρχικὸν κύριον ὥστε, ἐὰν μίαν καὶ τὴν 
᾽ - " τὸν ἢ Ψ - 

αὐτὴν τοῦ τε ἀρχομένου καὶ τοῦ ἄρχοντος δύναμιν δῶμεν, 
͵: [- 4 ν᾿ ’, Ν. . Ν Δ, ΑΛ Ν «ς 

λήσομεν ἑαυτοὺς ἰσότιμον τὴν ὕλην τὴν φ“αρτὴν καὶ ῥευ- 
Ἂν Ἄρτι." Ξ βὰλ Ν Ἔα α ΕΗ ΩΝ Σὰν Ξ ὶ ὃ ΟΝ Ν 

στὴν καὶ μεταβλητὴν τῷ ἀγενήτῳ καὶ αἰδίῳ καὶ διαπαντὸς 
, - - Ἷ ε ,: Ξ. Ρ Α ν 

συμφώνῳ ποιοῦντες ϑεῷ. 98. Ζεὺς ἡ ζέουσα οὐσία κατὰ 
κ᾿ .“. ΄ὕ, “ τς ΔΊΣ ν -,» ΄, "» 3. ὅς " - 

τοὺς Στωϊκούς, ρα ὁ ἀήρ, καὶ τοῦ ὀνόματος εἰ αὐτὸ αὐτῷ 
5 ΄,ὕ 4 Ω.- ς ’ ΤΑΡΝ 

ἐπισυνάπτοιτο συνεκφωνουμένου, Ποσειδῶν ἡ πόσις. - 
, - ἑἐ " δ Ν «Δ, “5. 

λοι δὲ ἄλλως φυσιολογοῦσιν " οἱ μὲν γὰρ ἀέρα διφυῆ ἀρ- 
΄- δὴ Α ᾿ὕ χε εἴ ὃς Ὥ Ν » ἌΓΟΣ ’, 

σενόδηλυν τὸν Δία λέγουσιν, οἱ ἐὲ καιρὸν εἰς εὐκρασίαν 
΄,ὕ ν Ὁ δ κ Ν ’, “ ᾽,ὕ ἊΝ 

τρέποντα τὸν χρύνον, διὸ καὶ μύνος Κρόνον διέφυγεν. 
2 ΩΣ: Ν Ν ΄ς- 2 Ν - - " " - " τ θη] -. Ν 

Αλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ἀπὸ τῆς στοᾶς ἔστιν εἰπεῖν " εἰ ἕνα τὸν 
ΕῚ ,ὕ ἧς της .} ,ὕὔ ΄ Ν 2.1 ,ὕ ’΄ 

ἀνωτάτω δ“εὸν ἀγένητόν τε καὶ ἀΐδιον νομίζετε, συγκρί- 
ῷι» « - Τὶ ἀλλ ᾿ὕ ἣν Α “2 “ἃ 

ματα δὲ ἴσα ἡ τῆς ὕλης ἀλλαγή, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ δεο 
ὃ Ν - ὕλ ν Ἀ Ν δ ὍΡ ΦΝ πὸ 

ιὰ τῆς ὕλης κεχωρηκὺς κατὰ τὰς παραλλάξεις αὐτῆ 
, 

ἄλλο καὶ ἄλλο ὄνομα μεταλαγχάνειν φατέ, σῶμα μὲν τὰ 
». ὦ Ἐπὶ 

- »" Ὁ -“ ὉΛ - ἃ. - ΄ὔ 5, , ΝΥ 

εἴδη τῆς ὕλης τοῦ “εοῦ γενήσεται, φ“ειρομένων δὲ τῶν 
ἈΝ Ν " 4 ᾿] ’ - ΄ - 

στοιχείων κατὰ τὴν ἐκπύρωσιν ἀνάγκη συμφϑαρῆναι ὁμοῦ 
φῶ Τὰν ἣς "» ᾽’ἅ ᾽΄ὔ - - 

τοῖς εἴδεσι τὰ ὀνόματα; μύνου μένοντος τοῦ πνεύματος τοῦ 
- - - ΄ ἦ 

“εοῦ. 99.Ὧν οὖν σωμάτων φϑαρτὴ ἡ κατὰ τὴν ὕλην 
ΝᾺ ,ὔ ἧς Ἅ τ ΞΞῚ ον δ. ’ ᾿Ξ Ν δι Ν 

παραλλαγῆ, τίς ἂν ταῦτα πιστεύσαι “εούς ; Πρὸς δὲ τοὺς 
΄- ΕΣ “α ’; - ᾿Ν τι ( , - Ν 

λέγοντας τὸν μὲν Κρόνον χρόνον, τὴν δὲ “Ῥέαν γῆν, τὴν 
ΓῪ ’, 5 - ΄ ἊΝ ᾿ . ’;; 

μὲν συλλαμβάνουσαν ἐκ τοῦ Κρόνου καὶ ἀποτίκτουσαν, 
“ἊΝ Ν Ἷ γ ’ Ν ἈΝ - Ν 
ἔνϑεν καὶ μήτηρ νομίζεται πάντων, τὸν δὲ γεννῶντα καὶ 

, - “- 2 , 
καταναλίσκοντα, καὶ εἶναι τὴν μὲν τομὴν τῶν αναγκαιων 
ε ΔΊ - », δ: Ἁ Ν ΞΛ ϑ' ἧς ΕΞ ὁμιλίαν τοῦ ἄρσενος πρὸς τὸ Ξῆλυ, τέμνουσαν καὶ κατα- 

᾽ὔ΄ ', - , 

βάλλουσαν σπέρμα εἰς μήτραν καὶ γεννῶσαν ἄνξρωπον, 
- δ᾽ 8. ς 5 , , 2 ὁ Ἂς 

ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐπιϑυμίαν, ὅ ἐστιν ᾿Αφροδίτη, ἔχοντα; τὴν δὲ 
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’, - ’, Ν - ἣν »᾿ Ν 
μανίαν τοῦ Κρόνου τροπὴν καιροῦ φϑείρουσαν ἔμψυχα καὶ 
» Ἀ ᾷ ἫΝ ν τῇ κ ΄ ΄ὕ τα - 
ἄψυχα, τὰ δὲ δεσμὰ καὶ τὸν τάρταρον χρόνον ὑπὸ καιρῶν 

» - 

τρεπόμενον καὶ ἀφανῆ γινόμενον, πρὸς τοίνυν τούτους 
,ὕ “; » ’ τ Ὡς ΄ Ψ» λλ » ᾿ 

φαμέν " εἰτε χρόνος ἐστὶν ὃ Κρόνος, μεταβά ει, εἴτε και- 
,ὕἹ »Ψ »"" ᾿’ὕ ΩΥ ’, “Ὁ. 5 ,ὔ ΄ ΄' ὑδὲ 

ρύς, τρέπεται, εἴτε σκότος ἢ πάγος ἢ οὐσία ὑγρά, οὐδὲν 
ε - ,ὕ 3 Α ςς ΩΑ, “ ΕΥ γΔ.9 ἀν. 9. ὃν Ν 

αὑτῶν μένει" τὸ δὲ Φεῖον καὶ ἀσάνατον καὶ ἀκίνητον καὶ 
Ψ Ψ Ξ ΕΙΣ "» φ Νὰ ᾽’ὕ “᾽ Ν “ τ 8 - »"Ἃ 

ἀναλλοίωτον οὔτε ἄρα ὁ Κρόνος οὔτε τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ εἴδω- 

λον ϑεός. 100. Περὶ δὲ τοῦ Διός, εἰ μὲν ἀήρ ἐστι γεγονὼς 
ἢ ΄ -ὖ ῇ ᾿ - [ἢ 

ἐκ Κρόνου, οὗ τὸ μὲν ἄρσεν ὃ Ζεύς, τὸ δὲ ϑῆλυ Ἥρα (διὸ 
Ν ἀδὲλ ΔΎ, ἙδῸς ΄ὔ ἀλλ - "ἕνα. ᾽’ ᾽, τὶ 

καὶ ἀδελφὴ καὶ γυνή), ἀλλοιοῦται, εἰ ξὲ καιρός, τρέπεται 
», ΝΜ - - 

οὔτε δὲ μεταβάλλει οὔτε μεταπίπτει τὸ ϑεῖον. 101, Τί δεῖ 
πλίέ λέ Ε 5" λεῖ ς.» ΓΟ ΤΑ Σ Ν ψ ΥΕΕ ς 

ον λέγοντα ἐνοχλεῖν ὑμῖν, οἱ ἄμεινον τὰ παρ᾽ ἑκάστοις 
- ΄, ΕἸΣΝ “Ἕ, Ψ Ν - ’ 

τῶν πεφυσιολογηκότων οἴδατε, ἢ οἷα περὶ τῆς φύσεως 
Ἂ ’΄ . ΩΣ Ἃ ἃ Ν - ᾿] .Ῥ - “Ὁ ,», 

ἐνόησαν οἱ συγγραψάμενοι, ἢ ἃ περὶ τῆς ᾿Αϑηνᾶς ἣν φρό- 
Ν , ᾽ὔ ᾽,ὕ Ἕ., εν - " “Ὁ 

νησιν διὰ πάντων διήκουσάν φασιν, ἢ περὶ τῆς Ἴσιδος ἣν 
’ 3. "Ὁ ΒΨ» ψ δα ΒΩ Ν δι χὰ ᾽’ “ἣν 

φύσιν αἰῶνος, ἐξ ἧς πάντες ἔφυσαν καὶ δι᾿ ἧς πάντες εἰσί, 
Φ Ἅ “Ἢ ὦ 9 ’ ἰνῚ - ’ὔ Φ Α - 

λέγουσιν, ἢ περὶ τοῦ ᾿Οσίριδος οὗ σφαγέντος ὑπὸ Τυφῶνος 
π᾿ - 2.» - “εκ ἼΞ: 

τοῦ ἀδελφοῦ μετ᾽ "Ὥρου τοῦ υἱοῦ ἡ Ἶσις ζητοῦσα τὰ μέλη 
ν ΄ “- »" 9 ’ « ο΄, τ-- 5 Ν 

καὶ εὑροῦσα ἤσκησεν εἰς ταφήν, ἢ ταφὴ ἕως νῦν ᾿Οσιριακὴ 
- ἀν - 

καλεῖται; 102. ἔἤΑνω γὰρ καὶ κάτω περὶ τὰ εἰδὴ τῆς ὕλης 
’ὔ ςἀμασεα ἘΠ, - λό 5, - 5, - Υ δὲ 

στρεφύμενοι ἀποπίπτουσι τῷ ἐν “εωρητοῦ “εοῦ, τὰ δὲ 
- ΟὟ Ν ’΄Ἱ "ἢ ΄“- - » » 

στοίχεία καὶ τὰ ΕΝ αὐτῶν ξΞεοποιοῦσιν, ἄλλοτε ἄλλα 

ὀνόματα αὐτοῖς τιϑέμενοι, τὴν μὲν τοῦ σίτου σπ ορὰν Ὄσι- 
- ν 

ριν (ὅϑεν φασὶ μυστικῶς ἐπὶ τῇ ἀνευρέσει τῶν μελῶν ἢ 
- - Ὰ 

τῶν καρπῶν ἐπιλεχϑῆναι τῇ Ἴσιδι" Εὑρήκαμεν, συ χοῦς 
Υ 

ρομεν 1), τὸν δὲ τῆς ἀμπέλου καρπὸν Διόνυσον, καὶ Σεμέ- 
, 

λην αὐτὴν τὴν ἄμπελον, καὶ ἐὐτι τὴν τοῦ ἡλίου φλόγα. 

108. Καίτοι γε πάντα μᾶλλον ἢ ἢ “ἡ ϑεολογοῦσιν οἱ τοὺς μύ- 

ὅους ϑεοποιοῦντες, οὐκ εἰδότες ὅτι οἷς ἀπολογοῦνται ὑ ὑπὲρ 

τῶν ϑεῶν τοὺς ἐπ᾽ αὐτοῖς λόγους βε[βαιοῦσι. Τί ἡ Ἐῤ- 
’ ἧς Δὸρ - Ν ΄ τ ᾿ς ὙΡΑ « ᾽Ὰ ᾿ - 

ρώπη καὶ ὁ Ταῦρος καὶ ὁ Κύκνος καὶ ἡ Δήῆδα πρὸς γῆν 
ς 4 “ἦ4ἃι.» . Ν ’᾿ὕ Ν τὸ ΕΣ -“-Ξ τ “ 

καὶ ἀέρα, ἵν ἢ πρὸς ταῦτας μιαρα τοὺῦ Διὸς μῖξις ἢ γῆς 
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2 τὶ 5 ᾿ - - 

καὶ ἀέρος ; 104. ᾿Αλλ᾽ ἀποπίπτοντες τοῦ μεγέϑους τοῦ 
[Ὁ - Ἂς, ι- ἐδ - χ ἃ ᾽ Ν »" ᾿ἴ.5 

δεοῦ καὶ ὑπερκύψαι τῷ λόγῳ (οὐ γὰρ ἔχουσι συμπάϑειαν 
"» Ε 5 ΄ ᾽,ὕ » ΓΝ ἀξ ο πς Ν ΠΝ - “ 

εἰς τὸν οὐράνιον τόπον) οὐ δυνάμενοι ἐπὶ τὰ εἴδη τῆς ὕλης 
- - 3 

συντετήκασιν, καὶ καταπίπτοντες τὰς τῶν στοιχείων τροπὰς 
- - “" - , Ἂ 

“εοποιοῦσιν " ὅμοιον εἰ καὶ ναῦν τις, ἐν ἡ ἔπλευσεν, ἀντὶ 
“ , Ἐὰ “ ς "Ὁ Ἃ 

τοῦ κυβερνήτου ἄγοι. 106. Ὡς δὲ οὐδὲν πλέον νεώς, κἂν 
- - ΟῚ , ἂν ΛΑ ’΄ Ν , δι ἐπ 
ἢ πᾶσιν ἠσκημένη, μὴ ἐχούσης τὸν κυβερνήτην, οὐδὲ τῶν 

’ Ψ τα λ ὃ (5. οἱ ,ὕ δ, 5 - Ἀ “4ἋἜΑΝ - 

στοιχείων ὄφελος διακεκοσμημένων δίχα τῆς παρὰ τοῦ δ“εοῦ 
σ΄ 4, - Ψ ν ὦ - Ἂν 

προνοίας. ἭἫ τε γὰρ ναῦς καὶ ἑαυτὴν οὐ πλευσεῖται, τὰ 
- τὶ τ » 

τε στοιχεῖα χωρὶς τοῦ δημιουργοῦ οὐ κινηφῆήσεται. 
ΕΣ » ἍἋ ““ ,ὔ -“ 

ΧΌΧΊΠΠΙ. 106. Εἴποιτε ἂν οὖν συνέσει πάντας ὑπερέχον- 
᾿' ΄ τι - ΄ " - 5 2 » ἘᾺΝ ἀν. ΄ 

τες Τίνι οὖν τῷ λόγῳ ἔνια τῶν εἰδώλων ἐνεργεῖ, εἰ μή 
" δ. οι ἀν Ὁ τ Ἐδὶ ᾽’ «Ἐ Ν » Ἅ ᾿ ᾿ ΝΝ ἄν τὰς 

εἰσὶ ΨΜεοὶ εῴ οἷς ἐὸὁρυόμενα τὰ ἀγάλματα; Οὐ γὰρ εἰκὸς 
Ν 5 5 κι 

τὰς ἀψύχους καὶ ἀκινήτους εἰκόνας καὶ ἑαυτὰς ἰσχύειν 
κ᾿ “ “- κ᾿ κ᾿ ν Ν ΄ Ἀ ΄ 

χωρὶς τοῦ κινοῦντος. Τὸ μὲν δὴ κατὰ τόπους καὶ πόλεις - 
Δ». ’ὔ ΄-Ξ ’, ἣ- ΕΣ π᾿ ’ “Ὁ » ᾽γ υ Ὧν 

καὶ ἔδνη γίνεσξαί τινας ἐπ᾽ ὀνόματι εἰδώλων ἐνεργείας οὐὸ 
« - 5 ὕ - ᾽ ’ μι .) λήξ Ἃ Ν “- 

ἡμεῖς ἀντιλέγομεν ᾿ οὐ μήν; εἰ ὠφελήξησάν τινες καὶ αὖ 
» Ὁ» “ δ. Ν - Ν νυν δ κ δ 5 

ἐλυπήδησαν ἕτεροι, ξεοὺς νομιοῦμεν τοὺς ἐφ᾽ ἑκάτερα ἐνερ- 
»᾿ "" Ν - ’ 

γήσαντας. 107. ᾿Αλλὰ καὶ ᾧ λόγῳ νομίζετε ἰσχύειν τὰ 
9, Ν ’ὔ δε - 5 Ἂν ’, » - Ξ᾿ 

εἴδωλα, καὶ τίνες οἱ ἐνεργοῦντες, ἐπι[βατεύοντες αὐτῶν τοῖς 
» Ἷ , ον 5 Ν 5 ’, 2 - Ὁ, 

ὀνόμασιν, ἐπ᾿ ἀκριβὲς ἐξητάκαμεν. ᾿Αναγκαῖον δέ μοι, 
’, ’ὕ ’ ΝΣ " Ν - 5 δ 5» - 

μέλλοντι δεικνύειν τίνες οἱ ἐπὶ τοῖς εἰδώλοις ἐνεργοῦντες 
ΜΠ ον Ἀν ξκς ’ Φ....» Ν αϑ 3: τ Ν 

καὶ ὅτι μὴ δεοί, προσχρήσασϑαϊί τισι καὶ τῶν ἀπὸ φιλοσο- 
Ψ ᾿ - - - Άς " 

φίας μάρτυσι. 108: Πρῶτος Θαλῆς διαιρεῖ, ὡς οἱ τὰ ἐκεί- 
9 - ’; 

νου ἀκριβοῦντες μνημονεύουσιν, εἰς ϑεόν, εἰς ξαίμονας, εἰς 
-« γι λλὰ νι Ν Ν - - ’ » ὃ ᾿’ 

ἥρωας. ᾿Αλλὰ δΦεὸν μὲν τὸν νοῦν τοῦ κόσμου ἄγει, δαί- 
ΕῚ - ’, “ Ἂν, 

μονας δὲ οὐσίας νοεῖ ψυχικάς, καὶ ἥρωας τὰς κεχωρισμένας 
ἡ - : Ὁ, ᾿ΕἾΘΕ, 3 ὡ ΒΕ. Ν ᾿Ὶ κι δ΄͵ Ν 

ψυχὰς τῶν ἀνδρώπων, ἀγαϑοὺς μὲν τὰς ἀγαϑάς, κακοὺς 
ΝῚ ’΄’ Ὁ οὖ , 

δὲ τὰς φαύλας. 109. Πλάτων δέ, τὰ ἄλλα ἐπέχων, καὶ 
5 κ᾿ »; ᾿Ὶ 5 ,’ 4. ΝῚ "ἢ ι Υ̓ 6 Ἂΐ - » ͵ὕ) 

αὐτὸς εἰς τε τὸν ἀγένητον “εὸν καὶ τοὺς ὑπὸ τοῦ ἀγενήτου 
’ - 5 - ς 

εἰς κόσμον τοῦ οὐρανοῦ γεγονότας, τούς τε πλάνητας καὶ 
5» “ὦ » γ - 

τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας, καὶ εἰς ξαίμονας τέμνει" περὶ ὧν 
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ὃ ’  Μ, 5 - ,ὕ - ΕΥ 3 “Ὁ, 3 ἣ» 

αἱμόνων αὐτὸς ἀπαξιῶν λέγειν τοῖς περὶ αὐτῶν εἰρηκόσιν 
,» 5 - 

προσέχειν ἀξιοῖ. 
- , - “χἋ 

110. Περὶ δὲ τῶν ἄλλων δαιμόνων εἰπεῖν καὶ γνῶναι 
Ν. ’; --Ὁ ἍΝ. Σ δ. “- ’ Ν - τὰ ᾽,. 

τὴν γένεσιν μεῖζον ἢ καθ᾽ ἡμᾶς, πειστέον δὲ τοῖς εἰρηκόσιν 
“" » ΄ὕ τ α, “ - ε " - 
ἕμπροσϑεν, ἐγγόνοις μὲν δεῶν οὖσιν ὡς ἔφασαν, σαφῶς 

Ν ς - τῶν - 
γέ που τοὺς ἑαυτῶν προγόνους εἰδότων ἀδύνατον οὖν 

- 5» - , , ’; 5 ’ 

“εῶν παισὶν ἀπιστεῖν, κἄνπερ ἄνευ εἰκότων καὶ ἀναγκαίων 
" 5 Ν «ς - « » 

ἀποδείξεων λέγωσιν, ἀλλὰ ὡς οἰκεία φασκόντων ἀπαγ- 
λλ ες ’ὔ .-«- ν ’ὔ͵ 4 “- 5 

γέλλειν ἑπομένους τῷ νόμῳ πιστευτέον. Οὕτως οὖν κατ 
᾿ Ν - ς ΓΑ ΟΣ - - 

ἐκείνους καὶ ἡμῖν ἡ γένεσις περὶ αὐτῶν τῶν ϑεῶν ἐχέτω 
- " - “ἡ ε ΄ 

καὶ λεγέσϑω. 111]. Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες κεανός 

τε καὶ Τηϑὺς ἐγεννήϑησαν, τούτων δὲ Φόρκος Κρόνος τε 
"ἍΨ ,’ ᾿; Ν ὕ 5» ῷς σ΄ ΄’ --ὠ ’, 

καὶ Ῥέα καὶ ὅσοι μετὰ τούτων, ἐκ ὁὲ Κρόνου τε καὶ Ῥέας 
“ “4 , 9 

Ζεὺς Ἥρα τε καὶ πάντες, οὺς ἴσμεν πάντας ἀδελφοὺς λε- 
ἣ " - »" ᾽ὕ ΕΙΣ " ως 119 

γομένους αὐτῶν, ἔτι τε τούτων ἄλλους ἐκγόνους. ὩΣ 
:-: " “- ΄ Ἀν - κ.2 - ν ᾿ὕ ’, 

Αρ᾽ οὖν ὃ τὸν ἀΐδιον νοῦν καὶ λόγῳ καταλαμβανόμενον 
Ἄ α, "ἡ ᾿Ξ Ἂς ., τ Ἄ, ἐδ γ ἡ - ον τᾷ ’ 10 ἂς 

περινοήσας Φεὸν καὶ τὰ ἐπισυμ[ε[βηκότα αὐτῷ ἐξειπών, τὸ 
Ι , ν ἣν: ν » Ψ 5 - τς ’ 

"ὄντως ὄν, τὸ μονοφυές, τὸ ἀγαδὸν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀποχεόμενον, 
ἢ .] Ν 2 ΄ Ν Ν [4 ᾿» Ν «ς 

ὅπερ ἐστὶν ἀλήϑεια, καὶ περὶ πρώτης δυνάμεως, καὶ ὡς 
ΕΥ Ν ’, ’,ὔ ’ 5 Ν - ἡ ;ὔ φι 

περὶ τὸν πάντων [βασιλέα πάντα ἐστὶ καὶ ἐκείνου ἕνεκεν 
΄ -“᾿ Ε »} 

πάντα, καὶ ἐκεῖνο αἴτιον πάντων, καὶ περὶ δύο καὶ τρία, 
ὃ Ψ ΝΣ Ν Ν ὃ ’΄ Ν ’ὔ Ν Ν ᾿, Ων ύτερον δὲ περὶ τὰ δεύτερα, καὶ τρίτον περὶ τὰ τρίτα, περὶ 

- ς Ἔ - ἕ- » - 

τῶν ἐκ τῶν αἰσϑητῶν γῆς τε καὶ οὐρανοῦ λεγομένων γε- 
’ --’ Ἅ. Δ. ε ΝΥ " ΔΝ Ω.,.» Ψ, ’ "Σ δ᾿ 

γονέναι μεῖζον ἢ καϑ' ἑαυτὸν τἀληδὲς μαϑεῖν ἐνόμισεν ; Ἢ 
Ἂ , - ᾿ «, Ἄ, 9 Ὁ πα 

οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. 119, ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ ἀδύνατον γεννᾶν καὶ 
Ι .Κ - 

ἀποκυΐσκεσϑαι “εοὺς ἐνόμισεν, ἑπομένων τοῖς γινομένοις 
- Ν ’ Ὁ ’ - 

τελῶν, καὶ, τὸ τούτου ἀδυνατώτερον, μεταπεῖσαι τοὺς πολ- 
δ᾽ Ν 5 , Ν »γ,ἃ Ὁ ’, Δ» ΡΒ οὺς ἀβασανίστως τοὺς μύξους παραδεχομένους, διὰ ταῦτα 

- Ἅ 5 “Ἔ Ν - Ν πὰ - " νΝ - φῳ 
μεῖζον ἢ “καθ᾽ ἑαυτὸν γνῶναι καὶ εἰπεῖν ἔφη περὶ τῆς τῶν 
ἀλλ Ὁ ᾽ὔὕ Ψ » ιν " 5» - 

ἄλλων δαιμόνων γενέσεως, οὔτε μαδεῖν οὔτε ἐξειπεῖν γεν- 
“ ΄ κ » ρας 

νᾶσϑαι δεοὺς δυνάμενος. 114. Καὶ τὸ εἰρημένον αὐτῷ 
Ὅ- δὴ ’, δ σι οΝ » Ε " Πεῦ ἐλαύν "Ὰ 

}) μέγας γέμων εν ουρᾶανῳ ευς, ἑλαυνὼν πτηνὸν 
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ω ν - Δ - ’Ἱ ΑΕ ὦ 

ἅρμα, πρῶτος πορεύεται διακοσμῶν πάντα καὶ ἐπιμελού- 
- δ - ΄ Ε » 

μενος, τῷ δὲ ἕπεται στρατιὰ ϑεῶν τε καὶ δαιμόνων " οὐκ 
» ΕΥ - ᾿] Ν ΄ ’ . » » ’ , Ν » 

ἐπὶ τοῦ ἀπὸ Κρόνου λεγομένου ἔχει Διός. ᾿Ἔστι γὰρ ἐν 
᾿- ͵ 

, - - -. “ [ς - νΝ Ἂς 

τούτῳ ὄνομα τῷ ποιητῇ τῶν ὅλων. 1185. Δηλοῖ δὲ καὶ 
- “- 5» Α " 

αὐτὸς ὁ Πλάτων ἑτέρῳ σημαντικῷ προσειπεῖν αὐτὸν οὐκ 
»" - ἦ ΓΝ 5» ΄ . ς “Ὁ “Ὁ ὦ - ἀλλ᾽ Ν᾽ 
ἔχων τῷ δημώδει ὀνόματι, οὐχ ὡς ἰδίῳ τοῦ Φεοῦ ἃ εἰς 

᾽ὔ φ᾿ Ν Ν ᾿ ἊΣ ,ὔ Ν δύ 

σαφήνειαν, ὅτι μὴ δυνατὸν εἰς πάντας φέρειν κατὰ δύναμιν 
“» ’ὔὕ :- ’ .“ 

τὸν ϑεόν, προσεχρήσατο, ἐπικατηγορήσας τὸ μέγας, ἵνα 
, ΄ 2 Ν - “δ, ᾿ φιν 

διαστείλῃ τὸν οὐράνιον ἀπὸ τοῦ χαμᾶδεν, τὸν ἀγένητον 
᾽ Ν - - - 5» - “ 

ἀπὸ τοῦ γενητοῦ, τοῦ νεωτέρου μὲν οὐρανοῦ καὶ γῆς, νεω- 
’ Ν ἌΡ - «Ὁ 1752 Ἂ ν ν ἌἍ ᾿Ξ δ- . Ἀ 

τέρου δὲ Κρητῶν, οἱ ἐξέκλεψαν αὐτὸν μὴ ἀναιρεδῆναι ὑπὸ 

τοῦ πατρός. 
σπτσ ἽΝ - ὐκπς. ' 

ΧΌΧΤΥ. 116. Τί δαὶ δεῖ πρὸς ὑμᾶς πάντα λόγον κεκι- 
Ἂ Ἁ. - ’ Ἂ. τὸ Ε΄ Ὁ δόξ ἌΡ Ἕ 

νηκόύτας ἢ ποιητῶν μνημονεύειν ἢ καὶ ἑτέρας δόξας ἐξετά- 
- “ - “7 . Ἕ Ν Ν 4 Ν Ὡ 

ζειν, τοσοῦτον εἰπεῖν ἔχοντι " Εἰ μὴ καὶ ποιηταὶ καὶ φιλό- 
ε χ Ξ- 31: δ Ἧτ ἃ- 2 κ᾿ ΄ ς 

σοφοι ἕνα μὲν εἶναι ἐπεγίνωσκον “εόν, περὶ δὲ τούτων οἱ 
Ν ς Ν ὃ ΄ ς δὲ ς 4 ΟΘΝ ς δὲ « 

μὲν ὡς περὶ δαιμόνων, οἱ δὲ ὡς περὶ ὕλης, οἱ δὲ ὡς περὶ 
᾿} ’ὔ’ ’, ᾿ ν ΄ - “Ἃ 5 τ 

ἀνπρώπων γενομένων ἐφρόνουν, ἡμεῖς γε ἂν εἰκότως ἐξε- 
δῇ ἊΣ ΥΩ Ὁ, ὃ δ ΕΞ λό Εν κα “Ὁ. ΔῈ - Ν λ ΕΥ 

νηλατούμεϑα, διαιρετικῷ λόγῳ καὶ περὶ “εοῦ καὶ ὕλης καὶ 
ὯΝ - ’ὔ ᾽ -- 5 Ἅ ’ δ Ε Ν 

περὶ τῆς τούτων αὐτῶν οὐσίας κεχρημένοι ; 117. .ῶς γὰρ 
δ΄ ἢ ᾷς .«Ν Α. ἣν ’ .] - Ν - [7 

σεόν φαμεν καὶ υἱὸν τὸν λύγον αὐτοῦ καὶ πνεῦμα ἅγιον, 
Ὁ ᾿ . ν 4, νΝ ΄ - 

ἑνούμενα μὲν κατὰ δύναμιν τὸν πατέρα τὸν υἱὸν τὸ πνεῦμα, 
Ὁ“ - ἣν ’, , . εν - ᾽΄ κ᾿ » τ. 

ὅτι νοῦς λόγος σοφία ὁ υἱὸς τοῦ πατρύς, καὶ ἀπόρροια 
ς - » νΝ ν Ἂν - “ ““ 

ὡς φῶς απὸ πυρὸς τὸ πνεῦμα, οὕτως καὶ ἑτέρας εἶναι 
ὃ ᾿ ὙΕΙ͂, λῃ Δ. Ν Ἀ Ὰ 5 , ἣν ὦ 
υνάμεις κατειλήμμεδα περὶ τὴν ὕλην ἀρχούσας καὶ δι 
ἜΣ πὰ ΄ ᾿ .ν Στ οὶ ΠῚ ἦ δ. ; “ » Ὁ “΄“κ “ , 

αὐτῆς, μίαν μὲν τὴν ἀντίϑεον, «οὐχ ὅτι ἀντιδοξοῦν τί 
» - - ε - ’, Ν - Ν Ν ε δ 
ἐστι τῷ ϑεῷ, ὡς τῇ φιλίᾳ τὸ νεῖκος κατὰ τὸν ᾿Εμπεδοκλέα 

Ν ν ΞΥΞ ’ ᾿ τ Ν ’ 5» Ν Ἅ οἱ ’ 
καὶ τῇ ἡμέρᾳ νὺξ κατὰ τὰ φαινόμενα (ἐπεὶ κἂν εἰ ἀνϑειστή- 

- μὰ .9 ΄ὔ - - ἦν Σ νϑ “ὦ ἘΞ 

κεὶ τι τῷ σεῷ ἐπαύσατο τοῦ εἶναι, λυϑείσης αὐτοῦ τῇ τοῦ 
δ - ὃ ΄ ἢ. Ζ“-- - ᾽ὕ ΕἸ ἄμ Ὁ - - 

“εοῦ δυνάμει καὶ ἰσχύϊ τῆς συστάσεως), ἀλλ᾽ ὅτι τῷ τοῦ 
Ε, - 5 [ων τε .«“ Ν ᾽,’ ,᾽ ᾿ - Εν ΄ 

“εοῦ ἀγαΐϑῳῷ, ὃ κατὰ συμβεβηκός ἐστιν αὐτῷ καὶ συνυπάρ- 
ς ’, ’ὔ - , », 

χον, ὡς χρόα σώματι, οὔ ἄνευ οὐκ ἔστιν (οὐχ ὡς μέρους 
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», Δ « ϑ Όϑν Ψ » δὴ δ, 
ὄντος, ἀλλ᾽ ὡς κατ᾽ ἀνάγκην συνόντος παρακολουΝπ ματος» 
: ς Ξ- Ἔκ Ὁ 

ἡνωμένου καὶ συγκεχρωσμένου, ὡς τῷ πυρὶ ξανξῷ εἶναι 
Ν - γ28,,ϑ, Ξ 5) .. ) ’ὔ’͵ 5 Ἂς Ά, Ν ἣς ὑλ μὲ 

καὶ τῷ αἰδέρι κυανῷ), ἐναντίον ἐστὶ τὸ περὶ τὴν ὕλην ἔχον 
- ὔ τ ἢ εἶ - ζι - προ Ὁ Ἂ ᾿Ν ἀΓῸ 2 γ 

πνεῦμα, γενόμενον μὲν ὑπὸ τοῦ “εοῦ, καπὸ οἱ λοιποὶ ὑπ 
5 - ’ ἄννελ ἢ τς ΑὐΣΝ 3. τὰς - ὑλ πε τὰς - - 

αὐτοῦ γεγόνασιν ἄγγελοι, καὶ τὴν ἐπὶ τῇ ὕλῃ καὶ τοῖς τῆς 
, "Ἂ ᾽’΄ - 

ὕλης εἴδεσι πιστευσάμενον διοίκησιν. 119, Τοῦτο γὰρ ἡ 
- " - - “5 - --᾿ 

τῶν ἀγγέλων σύστασις, τῷ δεῷ ἐπὶ προνοίᾳ γεγονέναι τοῖς 
ἘΣ Ω " τὸ ἣν κ᾿ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ διακεκοσμημένοις, ἵνα τὴν μὲν παντελικὴν καὶ 
Ἔ Ἂς ς 5 Ν ν᾿ 5 - ὖλ ’ Ν δὲ δ᾽ ὡς Ψ 

γενικὴν ὃ ϑεὸς ἔχῃ τῶν ὅλων πρόνοιαν, τὴν δὲ ἐπὶ μέρους 
Ἐπ} , ς ς - 

οἱ ἐπ᾽ αὐτοῖς ταχϑέντες ἄγγελοι. 120. Ὥς δὴ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἣν ᾽, τὶ , Ν Ν 5 ᾿ς Ν Ν Ψ. 

ἀνπρώπων, αὐδαίρετον καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν 
πὴ ᾽ Ψ ν 5» “ἉἌ ἊΨ 5. Ὁ - Ν τὰ ς Ὅπκν ἀδοι νΦν ἐδ 

ἐχόντων (ἐπεὶ οὐκ ἂν οὔτ᾽ ἐτιμᾶτε τοὺς ἀγαδοὺς οὔτ᾽ ἐκο- 
« 3. ἕξ; » ξ τ ὧν 

λάζετε τοὺς πονηρούς, εἰ μὴ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἣν καὶ ἡ κακία καὶ 
ε 2 ὁ Ν ς ν ὃ - ᾿, οὖἷἋ ’ Ὁ215 
ἡ ἀρετή καὶ οἱ μὲν σπουδαῖοι περὶ ἃ πιστεύονται ὑφ 

ξύν -- Ὧι “ἢ εν ᾿ κ .Ν ἈΝ Ν τ ,ὕ, 
ὑμῶν, οἱ δὲ ἄπιστοι εὑρίσκονται), καὶ τὸ κατὰ τοὺς ἀγγέ- 

Ὄ Ἂν , ." 

λους ἐν ὁμοίῳ καϑέστηκεν. 121. Οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι, αὐ- 
ἘΠ» Ἂς - ᾳ ΤΑΝ, - - ᾿" ᾿ ΒΟ. “- 

Ναίρετοι δὴ οἷοι γεγόνασιν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἔμειναν ἐφ᾽ οἷς 
- ’ Ἢ ᾿, 

αὐτοὺς ἐποίησεν καὶ διέταξεν ὃ ϑεός, οἱ δὲ ἐνύβρισαν καὶ 
ἊΨ ἘΞ ε ᾿ὕ τὰ ΩΝ - ΕΑ Ξ: Π] 

τῇ τῆς οὐσίας ὑποστάσει καὶ τὴ ἀρχῇ, οὑτὸς τε ὃ τῆς ὕλης 
κ᾿ - 5» "ο΄. “-: »" ὌΠ] - Ἢ ᾿ - 

αὶ τῶν ἐν αὐτῇ εἰδῶν ἄρχων καὶ ἕτεροι τῶν περὶ τὸ πρῶ- 
- ’ " Ν δὲ κυ ὅν ϑι ρων τὰ λέ 

τον τοῦτο στερέωμα (ἴστε δὲ μηδὲν ἡμᾶς ἀμάρτυρον λέγειν, 
“Ὁ ΕΥ - Ῥ 5 ΄ὔ ’ . - ὃ Ἧς ΟῚ 

ἃ δὲ τοῖς προφήταις ἐκπεφώνηται μηνύειν), ἐκεῖνοι μὲν εἰς 
“ ’ ’, [ ᾿ς - 

ἐπιϑδυμίαν πεσόντες παρδένων καὶ ἥττους σαρκὸς εὑρε- 
α͵7 “3 δὲ ω λή (ἐς Ν ἝΝ, Ν Ν - 
ϑέντες, οὗτος δὲ ἀμελήσας καὶ πονηρὸς περὶ τὴν τῶν πε- 

,ὕ ’ ὃ », 199 5 Ἀν - - 

πιστευμένων γενόμενος διοίκησιν. 2. Ἔκ μὲν οὖν τῶν 
Ἢ δ 57 ἜΒΒᾺ ᾿ ς Ν ’ 5 ᾽ὔ’ 

περὶ τὰς παρϑένους ἐχόντων οἱ καλούμενοι ἐγεννήδησαν 
.] , “- ’ 

γίγαντες. Εἰ δέ τις ἐκ μέρους εἴρηται περὶ τῶν γιγάντων 
Ν - ’, Ν [ - - ᾽ὕ 

καὶ ποιηταῖς λόγος; μὴ “αυμάσητε, τῆς κοσμικῆς σοφίας 
- 3 - 

καὶ ϑεολογικῆς ὅσον ἀλήϑεια πιϑανοῦ διαφέρει διαλλατ- 
- - , ᾿ - 

τουσῶν, καὶ τῆς μὲν οὔσης ἐπουρανίου, τῆς δὲ ἐπιγείου " 
Ν » - [ 

καὶ κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ὕλης 
Ν - 

Ἴσμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα. 
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τὶ Ζ - Ὑ "» φ 

ΧΌΧΥ, 128. Οὗτοι τοίνυν οἱ ἄγγελοι οἱ ἐκπεσύντες τῶν 
- Ψ ΕΙΣ - 9 Ἂ Ν. 

οὐρανῶν, περὶ τὸν ἀέρα ἔχοντες καὶ τὴν γῆν, οὐκέτι εἰς τὰ 
΄ ΄ ε ἴνν ΄ - - ΄, 
ὑπερουράνια ὑπερκύψαι δυνάμενοι, καὶ αἱ τῶν γιγάντων 

Ν ς .ν Ν ΄, “ἃ Ἄ ὃ , 

ψυχαὶ οἱ περὶ τὸν κόσμον εἰσὶ πλανώμενοι δαίμονες, 
ς ΄ ,ὕ 6 Ν - ἕν » ς ὃ ’, 

ὁμοίας κινήσεις οἱ μὲν αἷς ἔλαθον συστάσεσιν, οἱ δαί- 
“- , 5» » 

μονες, οἱ δὲ αἷς ἔσχον ἐπιδυμίαις, οἱ ἄγγελοι, ποιούμενοι. 
ιν - Ὁ“ , »' “ - ΕῚ - - 

124, Ὁ δὲ τῆς ὕλης ἄρχων, ὡς ἔστιν ἐξ αὐτῶν τῶν γινο- 

μένων ἰδεῖν, ἐναντία τῷ ἀγαδῷ τοῦ Φεοῦ ἐπιτροπεύει καὶ 
Ὰ - 
διοικεῖ. 

ἊΣ ἊΝ .- 

Πολλάκι μοι πραπίδων διῆλϑε φροντίς, 
᾿" " , ἋΣ 

Εἴτε τύχα εἴτε δαίμων τὰ βιότια κραίνει, 
4 τι 

Παρὰ τ᾽ ἐλπίδα καὶ παρὰ δίκαν 
: 2 »" Ψ , 

Τοὺς μὲν ἀπ᾽ οἴκων ἀναπίπτοντας 
2 ΄, Ν δ τ - » 

Ατερ βίου, τοὺς δ᾽ εὐτυχοῦντας ἄγει. 
ΩΞ κ δ ν Ὁ - Χ ἘΞ 

125. Τὸ παρ᾽ ἐλπίδα καὶ δίκην εὖ πράττειν ἢ κακῶς ἐν 
τ ᾿᾽ ν ΕῚ Ὁ ΕῚ ’ [ . ᾿ὕ - 

αφασίᾳ τὸν Ευριπίδην ἐποίησε, τίνος ἡ τοιαὕτη τῶν περι- 
Ὰ ᾽ » Π »} 

γείων διοίκησις, ἐν ἢ εἴποι τις ἄν" 
- - ΄σ» - - -- 

Πῶς οὖν τάδ᾽ εἰσορῶντες ἢ ϑεῶν γένος 
" ,' Ν, Ὁ» 

Εἶναι λέγωμεν, ἢ νόμοισι χρώμεϑα: 
τε «ὦ κ Ε Ε 

120. Τοῦτο καὶ τὸν ᾿Αριστοτέλη ἀπρονόητα ε 
“ " - - “ὦ 

τωτέρω τοῦ οὐρανοῦ ἐποίησε, καίτοι τῆς αἱὸ 
ἘΦ ὁ .4 ᾽᾿ὔ΄ - - 

ἡμῖν μενούσης προνοίας τοῦ ϑεοῦ" 
ι τ - Ε: ᾿. -- ,«Ἅ δ, ΟΝ ἈΠΕ Ψ 

Η γῆ δ᾽ ἀνάγκῃ, κἂν ϑέλῃ κἂν μὴ Ξέλῃ, 
ἊΨ. ν᾽ . Φύουσα ποίαν τἀμὰ πιαίνει [Ξοτά 

- δὲ ἄρς Ἂς , ς ἀλήϑ ᾿ ᾿ δόξ ’ 

τῆς δὲ ἐπὶ μέρους πρὸς ἀλήϑειαν, οὐ πρὸς δόξαν, χωρού- 
5 - - 

σης ἐπὶ τοὺς ἀξίους, καὶ τῶν λοιπῶν κατὰ τὸ κοινὸν συ- 
΄ ΄ ΄ , ς ᾽ ᾽ 

στάσεως νόμῳ λόγου προνοουμένων. 127. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ αἱ 
᾽ “Ὁ ᾿ 
ἀπὸ τοὐναντίου πνεύματος δαιμονικαὶ κινήσεις καὶ ἐνέρ- 

ἥν μὰ ᾿. Ἁ »“Ἃ 

γειαι τὰς ἀτάκτους ταύτας ἐπιφορὰς παρέχουσιν, ἤδη καὶ 
5 ᾽ , , Ἁ ᾿] 

τοὺς ἀνδρώπους ἄλλον ἄλλως, καὶ καθ᾿ ἕνα καὶ κατὰ 
»" - τ - Ν. ν - “ ’ - Ν - 

ἔϑδνη, μερικῶς καὶ κοινῶς, κατὰ τὸν τῆς ὕλης λόγον καὶ τῆς 
Ν Φ Ὁ ὁ Δὲ -« αν δν Ν Ἄλ κι ᾿ς - Ον» 

πρὸς τὰ “εία συμπανειας, ἐνὸοσεν καὶ εξωνεν κινοῦυσαι, Οια 
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Ὁ ΠΑ ΤῸΝ ν ὃ ́, 5 »,Ψ,“ι 4" ,ὕ ᾿) “202; ἊΥ Α 

τοῦτό τινες, ὧν δόξαι οὐ μικραί, ἐνόμισαν οὐ τάξει τινὶ τὸ 
- - ἣν ἀλλ᾽ ὰλ ,ὔ ᾿ » Ὁ» ἂς ’͵ 

πᾶν τοῦτο συνεστάναι, ἀλλ᾽ ἀλόγῳ τύχῃ ἄγεσϑαι καὶ φέ- 
οἰ - - 

ρεσϑαι, οὐκ εἰδότες ὅτ: τῶν μὲν περὶ τὴν τοῦ παντὸς κό- 
ν ᾿ "δ κΑ » 9: ἂς Ε ’, 5» ᾽ 
σμου σύστασιν οὐδὲν ἄτακτον οὐδὲ ἀπημελημένον, ἀλλ 
ε 5" - Α ᾽ὕ Ν 5 «ς Ν ς ,ὔ δ᾽. 

ἕκαστον αὐτῶν γεγονὸς λόγῳ. διὸ οὐδὲ τὴν ὡρισμένην ἐπ 
νἢ - ’ ζ΄ ο ς δὲ 5) Ῥ ᾿ Ν νΝ ν 

αὐτοῖς παραβαίνουσι τάξιν, ὃ δὲ ἄνϑρωπος κατὰ μὲν τὸν 
5 ἫΝ Ψ »" - Ν. 

πεποιηκότα καὶ αὐτὸς εὐτάκτως ἔχει, καὶ τῇ κατὰ τὴν γένε- 
ὁ [7 Ν Ν 5 ,’ὔ .» νΝ “ ἣν 

σιν φύσει, ἕνα καὶ κοινὸν ἐπεχούσῃ λόγον, καὶ τῇ κατὰ τὴν 
΄ ᾿ ᾽ ΄, κ ". 0 5, κα δος ΄, ν 

πλάσιν διαϑέσει, οὐ παρα[βαινούσῃ τὸν ἐπ᾽ αὐτῇ νόμον, καὶ 
- - Ψ , " Ων - ’, Ν δὲ Ν Ἰὸὃ 

τῷ τοῦ βίου τέλει, ἴσῳ καὶ κοινῷ μένοντι, κατὰ δὲ τὸν ἴδιον. 
- - , - 

ἑαυτῷ λόγον καὶ τὴν τοῦ ἐπέχοντος ἄρχοντος καὶ τῶν 
, Ἷ 

᾿παρακολουϑούντων δαιμόνων ἐνέργειαν ἄλλος ἄλλως φέ- 
- Ν ’ τς " - ! 

ρξται καὶ κινεῖται, κοινὸν πάντες τὸν ἐν αὐτοῖς ἔχοντες λο- 

γισμόν. 
Ἐφ; ΧΟ: π᾿ Ν Ν »"Ἃ Ἃ, Ν. { 

ΧΑΧΥΙ. 128, Καὶ οἱ μὲν περὶ τὰ εἴδωλα αὐτοὺς ἕλκον- 
" ὯΝ - 

γες οἱ δαίμονές εἰσιν οἱ προειρημένοι, οἱ προστετηκότες τῷ 
5 Ν - - ᾽ὔ - 

ἀπὸ τῶν ἱερείων αἵματι καὶ ταῦτα περιλιχμώμενοι " οἱ δὲ 
- - 5 , Ἁ Α - Ἂν ΚΤ .] ’ 

τοῖς πολλοῖς ἀρέσκοντες ϑεοὶ καὶ ταῖς εἰκόσιν ἐπονομαζό- 
Ἢ "} 5 - ΕῚ ᾿Ὶ Ν ς ᾽ὔ δέ 5) 

μενοι, ὡς ἔστιν ἐκ τῆς κατ᾽ αὐτοὺς ἱστορίας εἰδέναι, ἀνῶρω- 
’ 199 πιο ς Ν Ἀ ὃ ’, - Ν 

ποι γεγόνασιν. 129. Καὶ τοὺς μὲν δαίμονας εἶναι τοὺς 
᾽ ἊΝ ΟΣ Ἐν ἐπ, Ἄς σ . 

ἐπιβατεύονταξ τοῖς ὀνόμασι πίστις ἡ ἑκάστου αὐτῶν ἐνέρ- 
Α 5" Α ΔΓ,» . 

γεια. Οἱ μὲν γὰρ ἀποτέμνουσι τὰ αἰδοῖα, οἱ περὶ τὴν 
«ς ,  Ὦξς..9 , ἂν 5 , ς Ν Ἀ » 

Ρέαν, οἱ δὲ ἐγκόπτουσιν ἢ ἐντέμνουσιν, οἱ περὶ τὴν ΓΑρτε- 
ἧς ἣν Ν 5 ’ , Ν ἘΑΡ Ἔν ἢ τὰ Ν 

μιν, καὶ ἡ μὲν ἐν Ταύροις φονεύει τοὺς ξένους ᾿ ἐῶ γὰρ 
Ν - ’ ᾿ς δι στὰ 5 Χὴ ἐν ᾿΄ 

τοὺς ταῖς μαχαίραις καὶ τοῖς ἀστραγάλοις αἰκιζομένους 
᾿ ΓΝ ’ τ ΣΟΥ ΕΝ ὃ ’ - .] Ν - - 

αὐτοὺς λέγειν καὶ ὅσα εἴδη δαιμόνων οὐ γὰρ δεοῦ κινεῖν 
νυ ον Ν Ν » 

ἐπὶ τὰ παρα φύσιν. 
“ γι οἰξι Και νος , ᾿ , 
Ὅταν δ᾽ ὃ δαίμων ἀνδρὶ πορσύνῃ κακά, 

Τὸν νοῦν ἔβλαψε πρῶτον. 
Ψ ᾿ν ’ 5 Ν » 5... 5 ’ 

190. Ὃ δὲ ϑεός, τελείως ἀγαϑὸς ὦν, ἀϊδίως ἀγαϑοποιός 
"» - ’ »"» Ν πῃ Ν τ - Ὁ, Δ δ' 

ἐστιν. Τοῦ τοίνυν ἄλλους μὲν εἶναι τοὺς ἐνεργοῦντας, ἐφ 

ΓΝ 

’, αα 5 ὧν ΝΟ. Ν “ΚΠ 5 , ΄ 
τέρων οὲἑ ανισταάσναι τας εἕικόονᾶς, ἕκεινο μξγιστον τεκ μὴ 
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’ τ ’ 

ριον, Τρωὰς καὶ Πάριον " ἡ μὲν Νερυλλίνου εἰκόνας ἔχει, 

ὃς ἀνὴρ τῶν καὶ ἡμᾶς, τὸ δὲ Πάριον ᾿Αλεξάνδρου καὶ 
- " - » - 

Πρωτέως " τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἔτι ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς καὶ ὃ τά- 
“- , “3 - 

φος καὶ ἡ εἰκών. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἀνδριάντες τοῦ Νε- 
΄ ᾽ ΄’΄ 5" δ » ν ν. - 

ρυλλίνου κόσμημά εἰσι δημόσιον, εἴπερ καὶ τούτοις κοσμεῖ- 
, - - - - 

ται πόλις, εἷς δὲ αὐτῶν καὶ χρηματίζειν καὶ ἰάσϑξαι νοσοῦν- 
,ὔ Ἀν ΦἘΡ , ὃ 3 5 Ν »Ὸν - ’ 

τας νομίζεται, καὶ δύουσί τε δι᾿ αὐτὰ καὶ χρυσῷ περιαλεί- 
- » - 

φουσι καὶ στεφανοῦσι τὸν ἀνδριάντα οἱ Τρωαδεῖς. 191. 
ξ φ “ΟΣ - - 

Ο δὲ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου καὶ ὁ τοῦ Πρωτέως (τοῦτον δ᾽ οὐκ 
5» - .ς . ᾿; » Ν - Ν Ν 5 ’ 

ἀγνοεῖτε ῥίψαντα ἑαυτὸν εἰς τὸ πῦρ περὶ τὴν Ολυμπίαν), 

ὁ μὲν καὶ αὐτὸς λέγεται χρηματίζειν, τῷ δὲ τοῦ ᾿Αλεξάν-- 

ὅρου ᾿ 

[ Δύσπαρ! εἴξος ἄριστε γυναιμανές] ΤᾺ ᾽ 

ἣν δ - "᾽ [ὃ γ.. Ν [π Ν Ὁ 5» ἊἝ - 

δημοτελεῖς ἄγονται Νυσίαι καὶ ἑορταὶ ὡς ἐπηκόῳ ϑεῷ. 

Πότερον οὖν ὁ Νερυλλῖνος καὶ ὁ Πρωτεὺς καὶ ὃ ᾿Αλέξ- 
᾿» - - - 

ανδρός εἰσιν οἱ ταῦτα ἐνεργοῦντες περὶ τὰ ἀγάλματα ἢ τῆς 

ὕλης ἡ σύστασις ; ̓Αλλ᾽ ἡ μὲν ὕλη χαλκός ἐστιν. Τί δαὶ 
’ Ν - 

χαλκὸς δύναται καϑ'᾿ ἑαυτόν, ὃν μεταποιῆσαι πάλιν εἰς 
΄ . 

- τς « - - 

ἕτερον σχῆμα ἔξεστιν, ὡς τὸν ποδονιπτῆρα ὁ παρὰ τῷ 
, ζ «ς Δ - 

Ἡροδότῳ ΓΑμασις ; 192. Ὃ δὲ Νερυλλίνος καὶ ὃ Πρωτεὺς 
- - οὗ 

καὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος τί πλέον τοῖς νοσοῦσιν ; Ἃ γὰρ ἡ 

εἰκὼν λέγεται νῦν ἐνεργεῖν, ἐνήργει καὶ ζῶντος καὶ νο- 
σοῦντος Νερυλλίνου. 

ΈΧΟΝ ΤΕ - 159: οὖν: ρώτα μὲν αἱ τῆς ψυχῆς ἄλο- 

γοι καὶ ἰνδαλματώδεις περὶ τὰς δόξας ἐν ὐλνὰ ἄλλοτ 
"᾿ “") ἊἋ Ἀ ᾿ 4.» ἃ 
ἄλλα εἴδωλα, τὰ μὲν ἀπὸ τῆς ὕλης ἕλκουσι, τὰ δὲ αὐταῖς 

- ΄Ἁ κ - ἐ Ἄ ΟΝ - χ ΄ 
ἀναπλάττουσι καὶ κυοῦσι᾽ πάσχει δὲ τοῦτο ψυχὴ μάλιστα 

τοῦ ὑλικοῦ προσλαβοῦσα καὶ ἐπισυγκραξεῖσα πνεύματος, 
ἈΝ Ν 3, ’, ἃς Ν ’ Ν τὰ Ν Ψν, 

ὐ πρὸς τὰ οὐράνια καὶ τὸν τούτων ποιητὴν ἀλλὰ κάτω 
ν ’ λέ τας, ΝΥ - 5 - 'ξ ’, 

πρὸς τὰ ἐπίγεια βλέπουσα, καϑολικῶς εἰς γῆν, ὡς μόνον 

αἴμα καὶ σάρξ, οὐκέτι πνεῦμα καϑαρὸν γινομένη. Αἱ οὖν 
πὸ 'Ά ᾽»Ὰ - - ,. ᾽ 

ἄλογοι αὗται καὶ ἰνξαλματώδεις τῆς ψυχῆς κινήσεις εἰδω- 
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- “ ῳ ΄ Α 

λομανεῖς ἀποτίκτουσι φαντασίας. 134. Ὅταν δὲ ἁπαλὴ 
᾿ Ὰ» ’, εὐ Ἀ ἈΠΌΘΗΑΝ λό παν 

καὶ εὐάγωγος ψυχή, ἀνήκοος μὲν καὶ ἄπειρος λόγων ἐρ- 
«ς ὕ ,. ’ὔ δὲ - ὰλ ΕἼ - 3 ,ὕ δὲ - 

ῥωμένων, ἀδεώρητος δὲ τοῦ ἀληδνοῦς, ἀπερινόητος δὲ τοῦ 
- - 5 - 

πατρὸς καὶ ποιητοῦ τῶν ὅλων, ἐναποσφραγίσηται ψευδεῖς 
“ Βὲ -ἰσὸ δόξ ς Ν ι ὕλ ὃ ’ὔ λι ᾿ 

περὶ αὐτῆς δόξας, οἱ περὶ τὴν ὕλην δαίμονες, λίχνοι περὶ 
- - Ὥ 3 

τὰς κνίσσας καὶ τὸ τῶν ἱερείων αἷμα ὄντες, ἀπατηλοὶ δὲ 
ἈΝ ’ ὮΝ - 

ἀνδρώπων, προσλαβόντες τὰς ψευδοδόξους ταύτας τῶν 
- “ὦ - ’ Ψ - . ο 

πολλῶν τῆς ψυχῆς κινήσεις, φαντασίας αὐτοῖς ὡς ἀπὸ 
- "Ὁ ᾿ Ι] ἣ ᾽ὔ ΝΣ 2 ’΄ὕ » - ἘΞ 

τῶν εἰδώλων καὶ ἀγαλμάτων, ἐπι[ατεύοντες αὐτῶν τοῖς 
- τ ἜΤΟΣ ἰς ς 

νοήμασιν, εἰσρεῖν παρέχουσι" καὶ ὅσα καὶ ἑαυτήν, ὡς 
- - - χ αας , Αν 

ἀϑάνατος οὖσα, λογικῶς κινεῖται ψυχή, ἢ προμηνύουσα τὰ 
,ὕ ΛΔ ᾿΄ ΟΝ ΟῚ ἈΌΚΟΝ "Ξ τ Ν δό 

μέλλοντα ἢ ϑεραπεύουσα τὰ ἐνεστηκότα, τούτων τὴν δόξαν 
- δ. 

καρποῦνται οἱ δαίμονες. 
᾿Ξ » - μν" , Ν Ν 

ΧΌΧΥΊΤΠΙΠΙ. 196, ᾿Αναγκαῖον δὲ ἴσως, κατὰ τὰ προειρη- 
,ὕ ᾿ - » ΄, "5Ἃ 7 ᾿ - « “ὃ Ν 

μένα, περὶ τῶν ὀνομάτων ὀλίγα εἰπεῖν. Ἡρόδοτος μὲν 
- «ἡ ᾿Αλέξ Ἂ ὃ τοῦ Φιλί 5 - Ν Ν δ᾿ 

οὖν καὶ ᾿Αλέξανδρος ὁ τοῦ Φιλίππου ἐν τῇ πρὸς τὴν μὴ 
- -ε 

τέρα ἐπιστολῇ (ἑκάτεροι δὲ ἐν τῇ Ἡλιουπόλει καὶ ἐν Μέμφι 
΄ - Ξ ,.ιὦν 

καὶ Θήβαις εἰς λόγους τοῖς ἱερεῦσιν ἀφῖχϑαι λέγονται) 
9 » » - 

φασὶ παρ᾽ ἐκείνων ἀνδρώπους αὐτοὺς γενέσϑαι μαϑεῖν. 
« ὃ , Ὁ “, - τ 

1856. ἩἩρύδοτος μέν " "Ἤδη ὦν, τῶν αἱ εἰκόνες ἦσαν, τοιού- 
» “4 5" τ ὅλον 

τους ἀπεδείκνυσάν σφεας αὐτοὺς ἐόντας, ϑεῶν δὲ πολλὸν 
3 δΌΪ ’, Ν Ἀν" ᾽,΄ - 5 ὃ - ᾿΄, 
ἀπηλλαγμένους. Τὸ δὲ πρότερον τῶν ἀνδρῶν τούτων 

- , 

σεοὺς εἶναι τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἄρχοντας, οὐκ ἐόντας ἅμα 
ἐπι » ΄ ὙΥΥ Ξ 

τοῖσι ἀν) ρώποισι, καὶ τούτων ἀεὶ ἕνα τὸν κρατέοντα εἶναι " 
Ξ ΣΝ ΕΞ - 3 - 

ὕστερον δὲ αὐτῆς [βασιλεῦσαι ὭὯρον τὸν Ὀσίρεως παῖδα, 
- "» - δ - 

τὸν ᾿Απόλλωνα Ἕλληνες ὀνομάζουσι" τοῦτον, καταπαύ- 
- - 

σαντα Τυφῶνα, βασιλεῦσαι ὕστατον Αἰγύπτου. Οσιρις 
ε «ς ᾽’ὔ - ! - 

δέ ἐστι Διόνυσος κατὰ Ελλάδα γλῶσσαν. 197. Οἵ τε οὖν 

ἄλλοι καὶ τελευταῖος [βασιλεὺς Αἰγύπτου. Παρὰ δὲ τούτων 
- - - ᾿] 

εἰς Ἕλληνας ἦλθε τὰ ὀνόματα τῶν ϑεῶν. ᾿Απόλλων ὃ 
ς Ων - 

Διονύσου καὶ Ἴσιδος, ὡς ὃ αὐτὸς Ἡρόδοτος λέγει" ᾿Απόλ- 

λωνα δὲ καὶ [Αρτεμιν Διονύσου καὶ Ἴσιδος λέγουσιν εἶναι 
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.Ὁ ἂς δὲ Ν 5 - Ἂς Ν ’ὔ’ , Δ, 

παῖδας, Λητὼ δὲ τροφὸν αὐτοῖς καὶ σωτηρίαν γενέσϑαι. 
“δ τ ’ὔ , τ - 

Οὺς οὐρανίους γεγονότας πρώτους βασιλέας ἔσχον " πῆ 
νΝ 5 ᾽ὔ - 2 δι, “ νΝ Ν ἃ,» ᾿ 2 ,ὕ ἘΞ ἵν 

μὲν ἀγνοίᾳ τῆς ἀληδοῦς περὶ τὸ Ξεῖον εὐσε[ϑείας, πὴ δὲ 
΄, Ξ » τὰ Ξ "" -᾿ ΕΞ - 

χάριτι τῆς ἀρχῆς ϑεοὺς ὁμοῦ ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν ἦγον. 
ΕΝ ΕΞ , 

138. Τοὺς μέν νυν καξαροὺς [βοῦς τοὺς ἄρσενας καὶ τοὺς 
΄᾿ ε , ψαν κὶ α΄ κ᾿ Κ᾿ Ν ͵ " 

μόσχους οἱ πάντες Αἰγύπτιοι δύουσι, τὰς ὁὲ ϑηλείας οὐ 
͵ ᾽ ΠΝ γ᾿ ν ᾿ς: , 

σφιν ἔξεστι ϑύειν, ἀλλὰ ἱραί εἰσι τῆς Ἴσιδος, τῆς ἄγαλμα 
5. 7." ’ ’ὔ 5» Δ, «ὦ Ν 

ἐὸν γυναικῆϊον [Ξοὐκερών ἐστιν, καδάπερ οἱ Ἕλληνες τὴν 
- ἊΝ ᾿ ἍἋ - - 

Ἰοῦν γράφουσι. 139. Τίνες δ᾽ ἂν μᾶλλον ταῦτα πιστευ- 
Ξ “Ἀ. Χ ὔν χ Ξ' κ 

ϑεῖεν λέγοντες ἢ οἱ κατὰ διαδοχὴν γένους, παῖς παρὰ πατ- 
΄, ς Ν ς ’ Ν Ν ς ’ ὃ ὃ ᾽, Ἐ ᾿] 

ρύς, ὡς τὴν ἱερωσύνην καὶ τὴν ἱστορίαν διαδεχόμενοι ; Οὐ 
- ᾿ὔ Ἀ ΛΟ Α » 

γὰρ τοὺς σεμνοποιοῦντας ζακόρους τὰ εἴδωλα εἰκὸς ἀν- 
5 ΝΝ ΄Ὸ Ὑ ΤΣ 

“ρώπους αὐτοὺς γενέσϑαι ψεύδεσψαι. 140, Εἴ τι μὲν οὖν 
ς »᾽ηὉ ἾΝ “ς πὶ α, “ ε ἊΣ ὅ( σὰν ε 
Ηρόδοτος ἔλεγε περὶ τῶν Φεῶν ὡς περὶ ἀν ρώπων ἵστο- 
Ἐπ Αἱ Στρν μὲ ν λώω ΗΠ ., Ξ Τὰ Ζ 

ρεῖν Αἰγυπτίους, καὶ λέγοντι τῷ Ηροδότῳ ὰ μέν νυν 
5,“ - 5 ᾽΄ - ΕΙΣ 5 δι κᾷς ΤΆ, Ὁ 

σεῖα τῶν ἀφηγημάτων, οἷα ἤκουον, οὐκ εἰμὶ πρόξυμος διη- 
- ἊΝ γα Ἅ Ν 5 ΄ ΧῸᾺ - ἐλά Ξ, Ἀ 

γεῖσχαι, ἔξω ἢ τὰ ὀνόματα αὐτέων μοῦνα ἐλάχιστα" μὴ 
. - ΛΟ ᾿Ὶ ἐν ΡῚ νι 

πιστεύειν ὡς μυξοποιῷ ἔδει. 141. ᾿Επεὶ δὲ ᾿Αλέξανδρος 
Ἀν 6 - σι ’ “» γ. - Ν 5Λ 

καὶ Ἑρμῆς ὃ Τρισμέγιστος ἐπικαλούμενος συνῆπτον τὸ ἀΐ- 
τ - ᾿ ““, 

διον αὐτοῖς γένος, καὶ ἄλλοι μυρίοι, ἵνα μὴ καὶ ἕκαστον 
ΔΖ γ ῶς λό τα ταταλεῖί ἘΞ 3 λιτὰ " 

καταλέγοιμι; οὐδὲ λόγος ἔτι καταλείπεται, [Ξασιλεῖς ὄντας 
5" Γ᾿ Ν ζ΄. ἃ . ΄ γσ κα, δὴ ΝὟ "ΟΝ ν 

αὐτοὺς μὴ νενομίσξαι Φεούς. Καὶ ὅτι μὲν ἄνϑρωποι; δη- 
[οἷ ἃς “ Ν ΄ς τ ’ ς ’ . Ὺ 

λοῦσι μὲν Και Αἰγυπτίων οι λογιώτατοι: οι, ψουὐς λέγοντες 

- ἐ , 5» 

αἰϑέρα γῆν ἥλιον σελήνην, τοὺς ἄλλους ἀνξρώπους ϑνη- 
Ν Ν ϑ -, 6 ἂν ’ ’ 3 “πὶ . - Ν 

τους νομίζουσι καὶ ἱερα τοὺς τάφους αὐτων δηλοῖ δὲ καὶ 
’ ᾽ ΤᾺ - ΄ϑ «ς 

Απολλόδωρος ἐν τῷ περὶ ϑεῶν. 142, Ἡρόδοτος δὲ καὶ 
ν α.:7 “... “ἃ ’, δ ἐν Ἂς ͵ ΄ὕ 

τὰ παϑήματα αὐτῶν φησι μυστήρια " ̓Εν δὲ Βουσίρι πόλι 
« 5 Ἂ “2. κ᾽ ’ Ν ς Ν ΕΙΣ Ἃ; ᾽,ὕ 

ὡς ἀνάγουσι τῇ ᾿ἶσι τὴν ἑορτὴν εἴρηται πρότερόν μοι. 
κ ὯΝ Ν κ ΩΝ ΄ ες 

Τύπτονται γὰρ δὴ μετὰ τὴν “Χυσίην πάντες καὶ πᾶσαι, μυ- 
(ὃ ΝΡ ἘΟ Ἄτος να ἊΝ ἘΠ΄ Ὁ “ξ΄. - Ν ΔΝ , , 

ριάὸδες κάρτα πολλαὶ ἀνϑρώπων ᾿ τὸν δὲ τύπτονται τρόπον, 
» “ ’΄ 5 δε Ἀπ αν Α ιν ϑ ῖς 72 5 Ν ’ 

οὔ μοι ὅσιόν ἐστι λέγειν. Εἰ Φεοί, καὶ ἀξάνατοι, εἰ δὲ τύπ- 
᾿ Ν ΄“ ᾿ κ᾿ " - Ω "΄Ο ε 

τονται καὶ τὰ πανῆ ἔστιν αὐτῶωῖν μυστηρια, ανψρωποί, ως 
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ς « - ΕῚ 

αὐτὸς Ἡρόδοτος. 148. Εϊσὶ δὲ καὶ αἱ πα τὸ τοῦ οὐχ 

ὅσιον ποιεῦμαι ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι ἐξαγορεύειν τὸ οὔνομα 

ἐν Σάϊ, ἐν τῷ ἱρῷ τῆς ᾿Αϑηναίης, ὄπισϑεν τοῦ νηοῦ, παντὸς 

τοῦ τῆς ᾿Αϑηναίης ἐχόμεναι ΤΡ: Λίμνη δ᾽ ἐστὶν ἐχο- 

μένη, λιϑίνῃ κρηπῖδι κεκοσμημένη ἐν κύκλῳ, μέγεθος, ὡς 

ἐμοὶ δοκέει, ὅση περ ἐν Δήλῳ ἡ τροχοειδὴς καλεομένη. Ἔν 
δὲ “Ὁ ἢ ’, Ν ὃ ΄, λ πὸ οἾὟ Ε - Ν 
ἐ τῇ λίμνῃ ταύτῃ τὰ δείκηλα τῶν παδϑέων αὐτοῦ νυκτὸς 

καλέουσι μυστήρια Αἰγύπτιοι. 144. Καὶ οὐ μόνον ὃ τάφος 
τῆν." 2 Ἂν 

τοῦ Ὀσίριδος δείκνυται, ἀλλὰ καὶ ταριχεία. ᾿Επεάν σφισι 

κομισϑῃ νεκρός, δεικνύασι τοῖσι κομίσασι παραδείγματα νε- 

κρῶν ξύλινα, τῇ γὙραφῆ! μεμιμημένα ̓  καὶ τὴν μὲν σπου- 
’ ’ - - - , 

δαιοτάτην αὐτέων φασὶν εἶναι τοῦ οὐχ ὕσιον ποιεῦμαι οὔ- 

νομα ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι ὀνομάζειν. 
γχασττ - 
ΧΧΙΝ, 146, ᾿Αλλὰ καὶ “Ἑλλήνων οἱ περὶ ποίησιν καὶ 

. ’ Ν. Ἂς Ν «ς Ὁ Ξ 

ἱστορίαν σοφοὶ περὶ μὲν Ηρακλέους 

᾿χίτλιος; οὐδὲ ϑεῶν ὄπιν ἠδέσατ᾽ οὐδὲ τράπεζαν, 

Τὴν ἣν οἱ παρέϑηκεν" ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν. 
- - Ἂ ΟῚ ἤ ν ᾿ Ἄ , ’ ΔΑ Θ᾽ 

Τοιοῦτος ὧν εἰκότως μὲν ἐμαίνετο, εἰκότως δὲ ἀνάψας πυ- 
ὅ Κις , 

ρὰν κατέκαυσεν ἑαυτόν. 1406. Περὶ δὲ ᾿Ασκληπιοῦ Ἣσίο- 
“4 . ὃος μέν 

ε Ἰ  .-- - 
Πατὴρ ἀνδρῶν τε σεῶν τε 

Χώσατ᾽, ἀπ᾿ Οὐλύμπου δὲ βαλὼν ψολόεντι κεραυνῷ 
.«᾿ Ν 5 ’ὔ 

Ἕκτανε Λητοΐδην φίλον, σὺν ϑυμὸν ὀρίνων. 
2. Πίνδαρος δέ 

ἊΝ 

᾿Αλλὰ κέρδει καὶ σοφία δέδεται. 
ἜΣ»: ἘΆΞ' "ἊΣ ἘΡΟΙ Ε ᾽, Ὁ, “ ᾿ ν » ᾿ ὡς Ε 

τραπε κἀκεῖνον ἀγάνορι μισθῷ χρυσὸς ἐν χερσὶ φα 

νείς. 

Χερσὶ δ᾽ ἄρα Κρονίων ῥίψας δι ἀμφοῖν ἀμπνοὰν στίρ- 

νων καϑεῖλεν 
»ἬἍ 

Ωκέως, αἴδων δὲ κεραυνὸς ἐνέσκηψε μόρον. 
ἜΣ Ξ " » ᾿ 147. Ἢ τοίνυν ϑεοὶ ἦσαν, καὶ οὔτε αὐτοὶ πρὸς χρυσὸν 

εἶχον 
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Ξ , - 
(Ὦ χρυσέ, δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς, 
Ὥ ΕΣ ἢ “ὃ ν Ψ' Ν᾽ Ε 

ς οὔτε μήτηρ ἡδονὰς τοιάσὸ ἔγχει, 
ΑΝ .ἢ 

Οὐ παῖδες. 
" » Άς Ν - 5 Δ, ’ Ν Θινε " 

Ανεπιδεὲς γὰρ καὶ κρεῖττον ἐπισυμίας τὸ δεῖον.) οὔτε 
ΠΌΣ 2 Ὁ τ ΟΝ 3) “, ΕἾΕΝ Ν ὯΝ Α 

ἀπέϑνησκον ᾿" ἢ ἄνϑρωποι γεγονύτες καὶ πονηροὶ ὃι ἀμα- 
τ " ᾿ ᾿ "- ν 

ϑίαν ἦσαν καὶ χρημάτων ἐλάττους. 148. Τί δεῖ με πολλὰ 
Τ 

Δ “ἄν 5 

λέγειν, ἢ Κάστορος ἢ Πολυδεύκους μνημονεύοντα ἢ ᾿Αμ- 
5» - ΄. » -Ξ δ“ 

φιάρεω, οἵ, ὡς εἰπεῖν λόγῳ, χϑὲς καὶ πρώην ἄἀνύρωποι εξ 
3. ΝΣ ,ὔ ’ 5. Ν “; ς ΕΝ κ Ν " Ν ἘΣ 

τ πων ατωυ σεοὶ υμμιεσυταῖς ὁπότε καὶ ᾿Ινὼ μετὰ 

τὴν πν τὺ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς μανίας πάξη “εὸν δοξάζουσι 

γεγονέναι, 
5» Ἅ 

Πόντου πλάνητες Λευκοϑέαν ἐπώνυμον, 
Ν .-Ἅ - 

καὶ: τὸν παῖδα αὐτῆς: 

Σεμνὸς Παλαίμων ναυτίλοις Ἐερλήσετθε. 

ἈΕΧΟΧ; 140. Ἐὶ ἡπ0 καὶ ὡς ἀπόπτυστοι καὶ “εοστυγεῖς 

δόξαν ἔσχον εἶναι δεοί, καὶ ἡ ϑδυγάτηρ τῆς Ἐπ - δ ε- 

μίραμις, λάγνος γυνὴ καὶ ἐπιφονπον ἔδοξε ἜΠον. δεός, καὶ 
Ν 

διὰ τὴν Δερκετὼ καὶ τὰς περιστερὰς καὶ τὴν Σεμίραμιν 
(3 τι» Ν τ 5 

σέβουσι Σύροι (τὸ γὰρ ἀδύνατον, εἰς περιστερὰν μετέβα- 
Ἂ .« δε ς “Ὁ Ν Γ΄ ᾿, ," πππν Ν Ν 

ἐν ἡ γυνή ὃ μῦδος παρὰ Κτησίᾳ), τί δαυμαστὸν τοὺς 
Ν  γῳ, σαὶ Τα ας ΓΝ - Ἀν - ε᾿ " Ἀ λ Δ... 

μὲν ἐπὶ ἀρχῇ καὶ τυραννίδι ὑπὸ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς κληνῆναι 
ΨΕ Ἷ ν - - . 

δεούς " Ξίβυλλα (μέμνηται δ᾽ αὐτῆς καὶ Πλάτων) 
π ν ’ νι Δ ᾽’ Ν 

150. Καὶ τότε δὴ δεκάτη γενεὴ μερόπων ἀνπρώπων, 

Ἔξ οὗ δὴ κατακλυσμὸς 
" Ν ’ ’ Ψ 5} 

ἐπὶ προτέρους γένετ᾽ ἄνδρας. 
ΧΤ ς Ἂς ’ τι ’» Καὶ βασίλευσε Κρόνος καὶ Τιτὰν ᾿Ιαπετός τε, 

Δ) ’ , - “Ὁὁ 

Γαίης τέκνα φέριστα καὶ Οὐρανοῦ οὺς ἐκάλεσσαν 
ἌΡ α. ἝΞ - 5 ", 

Ανώρωποι, Ταἴάν τε καὶ Οὐρανὸν οὔνομα δέντες, 
ὯΝ Ὦ ς ΄, " ΄ ΕΘΝ ἬΝ). ᾿ς 

ὕνεκα οἱ πρώτιστοι ἔσαν μερύπων τῶ ο 
Ν 2 ΓΦ ὩΡΑ : ς 

τοὺς δ᾽ ἐπ ἰσχύϊ, ὡς Ἡρακλέα καὶ Πε ἔρυτο, τοὺς δ᾽ ἐπὶ 
’ [2 2 ’ - - 

τέχνῃ; ὡς ᾿Ασκληπιόν; 1561. Οἷς μὲν οὖν ἢ αὐτοὶ οἱ ἀρ- 
΄ - »Ἂ ἊΝ ᾽ ν᾿ οὐ Ὅ5ἢ ς Ἀ χύμενοι τιμῆς μετεδίδοσαν ἢ αὐτοὶ οἱ ἄρχοντες, οἱ μὲν 
»Γ ἷς ὯΔ .ω - - " - 

φόβῳ, οἱ δὲ καὶ αἰδοῖ μετεῖχον τοῦ ὀνόματος. Καὶ ᾿Αντί- 
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͵ - Φ' »: Ν ᾿ 

νους φιλανθρωπίᾳ τῶν ὑμετέρων προγόνων πρὺς τοὺς 
ἰ « Ὁ» , "] 5 Ψ 

ὑπηκόους ἔτυχε νομίζεσϑαι ϑεός. Οἱ δὲ μετ᾽ αὐτοὺς ἀβα- 
» 

σανίστως παρεδέξαντο. 
- » - Ἀ κ , -»ν - 

152, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται " καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο 
- - 3 

Κρῆτες ἐτεκτήναντο " σὺ ὃ᾽ οὐ ϑάνες. 
- - - μ 3 

Πιστεύων Καλλίμαχε ταῖς γοναῖς τοῦ Διὸς ἀπιστεῖς αὖ- 
- - ’ Ν "2 5 ’ ᾽ ΡΥ - 

τοῦ τῷ τάφῳ, καὶ νομίζων ἐπισκιάσειν τἀληξὲς καὶ τοῖς 
.] - . - - ἋἊ Ἂν » 

ἀγνοοῦσι κηρύσσεις τὸν τευνηκότα " κἂν μὲν τὸ ἄντρον 
, Ν «ς , ς Ψ ᾽΄ Ἅ ᾿δὲ ἃς " 

βλέπῃς, τὸν Ῥέας ὑπομιμνήσκῃ τόκον, ἂν δὲ τὴν σορὸν 
Ὁ » - - Ων ’,ὔ Ι Ὅχ “ ’ ψ Εν 

ἴδῃς, ἐπισκοτεῖς τῷ τεσνηκότι, οὐκ εἰδὼς ὅτι μόνος αἰδιος 
δ᾽ 13 ’, ΠῚ ν “Ἁ Ν » π΄ ὑροεῖς Ὁ! ἌΔΙΩ Ν 
ὁ ἀγένητος δεός. ᾿Π γαρ απιστοι οἱ ὑπὸ τῶν πολλων καὶ 

- - - - ἥν ε 

ποιητῶν λεγόμενοι μῦϑοι περὶ τῶν δεῶν καὶ περισσὴ ἡ περὶ 
» ν ΟῚ "Γ ΕῚ ΝΥ ΓΤ - ὃ - ς Χ ́ “Ν., Ε 

αὐτοὺς εὐσέβεια (οὐ γὰρ εἰσὶν ὧν ψευδεῖς οἱ λόγοι), ἢ εἰ 
ἣλ δ,“ ς , .»"» δ ’ Ξ λ ᾽ὔ - 

ἀληδεῖς αἱ γενέσεις, οἱ ἔρωτες, αἱ μιαιφονίαι, αἱ κλοπαΐ, αἱ 
9 5» ὍΣ "- Ἂ Ἂς 

ἐκτομαί, οἱ κεραυνοί, οὐκέτ᾽ εἰσί, παυσάμενοι εἶναι, ἐπεὶ καὶ 
9 ’ ᾿ » κε ’ Ἂς - Ν Ἂ ΄' 

ἐγένοντο οὐκ ὄντες. 1ὅ9. Τίς γὰρ τοῖς μὲν πιστεύειν λό- 
- ΠΝ 5 - Ν " - - 

γος, τοῖς δὲ ἀπιστεῖν, ἐπὶ τὸ σεμνότερον περὶ αὐτῶν τῶν 
- - , οὐ ΤῊ " κ᾿ ΕῪ ᾽ “ » ΄ 

ποιητῶν ἱστορηκότων; Οὐ γὰρ ἂν δι’ οὺς ἐνομίσϑησαν 
. ᾿] ᾿ ΄ , Ὡἤ - "ἃς 

“εοί, σεμνοποιήσαντας τὴν κατ᾽ αὐτοὺς ἱστορίαν, οὗτοι τὰ 
͵ὕ ν » - » ’ - Υ - 5» " Ν 5» 

πάϑη τὰ αὐτῶν ἐψεύσαντο. Ὥς μὲν οὖν οὐκ ἐσμὲν ἄϑεοι, 
ἘΜΌΝ ΕΣ ν ν ν -Ὁ - κ᾿ κ κ᾿ Ἴ 
Ν“εὸν ἄγοντες τὸν ποιητὴν τοῦδε τοῦ παντὸς καὶ τὸν παρ 

ο - οΥ ̓ὕ Ν δύ Ν 5" ’ ΕῚ ν Ν Ν 3 ῸΨ 

αὐτοῦ λόγον, κατὰ δύναμιν τὴν ἐμήν, εἰ καὶ μὴ πρὸς ἀξίαν, 

ἐλήλεγκται. 
Ὁ ἜἌ)]' » " Α - 

ΧΑ ΧΙ. 154. "Ἔτι δὲ καὶ τροφὰς καὶ μίξεις λογοποιοῦ- 
5» α 7 ὯΔ - ἘΠ τιν - » Ἂ, δ » 

σιν ἀϑέους καϑ' ἡμῶν, ἵνα τε μισεῖν νομίζοιεν μετὰ λόγου 
Ν Ψ» - δ δί 5, Ἅ - 5» ’,ἅ 4 Χιτδ, τὰν “ἘΔ 

καὶ οἰόμενοι τῷ δεδίττεσϑαι ἢ τῆς ἐνστάσεως ἀπάξειν ἡμᾶς 
- ΔΝ, 9 » - “ - πὶ 

τοῦ [ϑίου ἢ πικροὺς καὶ ἀπαραιτήτους τῇ τῶν αἰτιῶν ὑπερ- 
- ἢ ῃ ’ἤ Ν ἣν 

βολῇ τοὺς ἄρχοντας παρασκευάσειν, πρὸς εἰδότας παίζον- 
[ἢ » δ. ̓ὕ ἽΝ, ν᾿ ᾿ ΦΎΣΙ “- ’ ᾽’ 

τες ὅτι ἄνωϑέν πως ἔϑος, καὶ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῶν μόνον, κατά 
- ’ Ν ’ ’ὕ - 

τινα ϑεῖον νόμον καὶ λόγον παρηκολούϑηκε, προσπολεμεῖν 
-» - » [7 [4 [ 

τὴν κακίαν τῇ ἀρετῇ. 1δδ. Οὕτω καὶ Πυϑαγόρας μὲν ἅμα 
ς ΄ὕ Ὁ 

τριακοσίοις ἑτέροις κατεφλέχϑη πυρί, Ἡράκλειτος δὲ καὶ 
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’ - 5 ’ Ἕ ’ Δ “- 

Δημόκριτος, ὁ μὲν τῆς ᾿Εφεσίων πόλεως ἠλαύνετο, ὁ δὲ τῆς 
τ ὃ μ- .] αὶ ἔσοπι , ΄, πον πιὰ ᾽ὕ 

Αβδηριτῶν, ἐπικατηγορούμενος μεμηνέναι, καὶ Σωκράτους 
- Σ ᾿] - "» 

᾿Αϑηναῖοι Ξάνατον κατέγνωσαν. ᾿Αλλ᾽ ὡς ἐκεῖνοι οὐξὲν 
» - , Γν ἈΝ - - - 

χείρους εἰς ἀρετῆς λόγον διὰ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν, οὐδ᾽ 
: - ν Ν - .“ὉὋ) ." ;ὔ ᾿ 

ἡμῖν οὐδὲν ἐπισκοτεῖ πρὸς ὀρδότητα [βίου ἡ παρά τινων 
" εν ὦ Ἄνα ΦΡ ἴσὰ Ν Ν - - - 
ἄκριτος [)λασφημία " εὐδοξοῦμεν γὰρ παρὰ τῷ ϑεῷ. 1560. 

΄ 3 Ν Ν - ᾿Ὶ 

Πλὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς ταῦτα ἀπαντήσω τὰ ἐγκλήματα. 
ς - (ὁ Ν 7 “ " - - ἘΞΑ 

γΥμῖν μὲν οὖν καὶ δι’ ὧν εἴρηκα εὖ οἶδα ἀπολελογῆσξαι 
Ψ ’ »"» Ὰ Ν Ξ ΄ - κὰ ς Γ, 

ἐμαυτόν. ΣΣυνέσει γὰρ πάντας ὑπερφρονοῦντες, οἷς ὁ βίος 
ἡ Ν » ἃ, ᾿ 5, Ν ͵ .“ “ 2 

ὡς πρὸς στάϑμην τὸν δεὸν κανονίζεται, ὕπως ἀνυπαίτιος 
- ἐξ κυνς 3 πίλ ἘΠ. ἘΣ, ς - "᾽᾿ϑ ἘῈΞ » ᾿, 

καὶ ἀνεπίληπτος ἕκαστος ἡμῶν ἀἄνξρωπος αὐτῷ γένοιτο, 
» , δ᾽ ᾿ »} “Ἔ - ͵ 5» 
ἴστε τούτους μηδ᾿ εἰς ἔννοιάν ποτε τοῦ ββραχυτάτου ἐλευ- 

’ ς ’ "» ᾽ Υ Ν .“ Α Ε “α 

σομένους ἁμαρτήματος. 17. Εἰ μὲν γὰρ ἕνα τὸν ἐνταῦνα 
2. ᾽ὔ - ᾿ὕ 5. Ε δας πεν Ὧ “ῶν πὰ ὃ δὴ » 

βίον βιώσεσϑξαι πεπείσμεϑα, κἂν ὑποπτεύειν ἐνῆν δουλεύ- 
Ν Ν [ Ν. ) Ἅ 5 δι ᾽ὔ 5 ᾽ὔὕ 

οντας σαρκὶ καὶ αἵματι ἢ κέρδους ἢ ἐπιϑυμίας ἐλάττους 
ες - . , " - 

γενομένους ἁμαρτεῖν ᾿ ἐπεὶ δὲ ἐφεστηκέναι μὲν οἷς ἐννοοῦ- 
“- - ῆς ὔ Ν Φ. « ,. νΝ Δ, Ν 

μεν, οἷς λαλοῦμεν, καὶ νύκτωρ καὶ μεδ᾽ ἡμέραν τὸν ϑεὸν 
ἮΝ Ἅ5, Ὁ ὯΝ - ἌΡ ΟΝ " ἀὉ} ἢ κοὐ ἴα αν ΥΥ̓ 

οἴδαμεν, πάντα δὲ φῶς αὐτὸν ὄντα καὶ τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ 
ἘΠ τὸ πὸ ἐξ , -. --. -“ϑ, υ ΧΧ ΄ ᾿ ΄ 
ἡμῶν ὁρᾶν, πεπείσμεξδα τοῦ ἐνταῦξα ἀπαλλαγέντες (ϑίου 

ΤᾺ “ ᾿ὔ ἊΝ ᾿ , Ἃ δὲ Ν 5 “ἀξ Ν 

βίον ἕτερον βιώσεσϑαι, ἀμείνονα ἢ κατὰ τὸν ἐνπάδε καὶ 
5» ’ ΕΣ " , ς Ἃ Ν 4. “ ἔνε ας Ν δ - 

ἐπουράνιον, οὐκ ἐπίγειον (ὡς ἂν μετὰ ϑΞεοῦ καὶ σὺν δεῷ 
γ - νΝ ᾿ Ἂς Ν , ᾽ ς ,΄ Ἢ Ἃ 

ἀκλινεῖς καὶ ἀπαϑεῖς τὴν ψυχήν, οὐχ ὡς σάρκες, κἂν 
»" ΕῚ ΕῚ ε » ᾽᾿ὔ - - ἍἋ 

ἔχωμεν, ἀλλ᾽ ὡς οὐράνιον πνεῦμα, μενοῦμεν), ἢ συγκατα- 
, - - Ν Ν ’ -- γ Ν 

πίπτοντες τοῖς λοιποῖς χείρονα καὶ διὰ πυρός οὐ γὰρ 
Ν « σι0 «ς , Ἅ ες ., ’ 4ς. 6 -.- 

καὶ ἡμᾶς ὡς πρόβατα ἢ ὑποζύγια, πάρεργον καὶ ἵνα ἀπο- 
᾿] ͵ » ’ . Ν ᾿ ’ 

λοίμεδα καὶ ἀφανισϑείημεν, ἔπλασεν ὁ δεός. ᾿Επὶ τούτοις 
- “ " 4 - ’ 

οὐκ εἰκὸς ἡμᾶς ἐθελοκακεῖν, οὐδ᾽ αὐτοὺς τῷ μεγάλῳ παρα- 

διδό λασϑ Ξ δικαστῇ ἰὄόναι κολασπησομένους δικαστῇ. 
Ὡν- » “- κ τς 

ΧΌΧΧΙΠΙ. 1δὅ8, Τοὺς μὲν οὖν ϑαυμαστὸν οὐδὲν λογο- 
- ὅδ ν 6 “΄ «Ὁ ἈΝ - ,, λΧέ 8. σ΄ Ξ Ν 

ποιεῖν περὶ ἡμῶν ἃ περὶ τῶν σφετέρων λέγουσι Ξεῶν᾽ καὶ 
Ν “δ, 5 - ὃ ’᾽ ’ - δ᾽ τι ’ » 

τὰ πάϑη αὐτῶν δεικνύουσι μυστήρια. Χρῆν δ᾽ αὐτούς, εἰ 
ὃ ᾿ Ἄς ἀν ..4, λὸ ’ εν Ἰὰ ’ ’ ὡἕ , " δὲ 
εινὸν τὸ ἐπ᾽ ἀδείας καὶ ἀδιαφόρως μίγνυσϑξαι κρίνειν ἔμελ- 

ΑΙ 
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δι Ἅ Ν ’ ’,’ , Ν Ἀν «ς , δ Ν 

λον, ἢ τὸν Δία μεμισηκέναι, ἐκ μητρὸς μὲν Ρέας ϑυγατρὺς 
ΝΠ ΤΡ ἐς ἷν , “ π. δι 15 - ΄ 

δὲ Κόρης πεπαιδοποιημένον, γυναικὶ δ᾽ ἰδίᾳ ἀδελφῇ χρώ- 
μὴν Ν ’ Ν 3 Ρ [χ Ν . ’ν ς ἮΝ 

μένον, ἢ τὸν τούτων ποιητὴν ᾿᾽Ορφέα, ὅτι καὶ ἀνόσιον ὑπὲρ 
Ν. ’ Ἂς Ν .) ᾽ὔ Ν ’, π Ἂς, Ά, «ὦ 

τὸν Θυέστην καὶ μιαρὸν ἐποίησε τὸν Δία" καὶ γὰρ οὗτος 
- 3 νΝ Ν ᾿ Υ 5 ΠΣ ΟΣ λ - σέλ ΓΝ 

τῇ Μϑυγατρὶ κατὰ χρησμὸν ἐμίγη, [δασιλεῦσαι δέλων καὶ 
- Ξ ς - ἣν - 9 - 

ἐκδικηϑῆναι. 169. Ἡμεῖς δὲ τοσοῦτον ἀδιάφοροι εἶναι 
3 ’ ς ΔΝ ἰὸ - ξ΄ Χ Ω .., ’, 5. ὲ « 
ἀπέχομεν, ὡς μηδὲ ἰδεῖν ἡμῖν πρὸς ἐπιϑυμίαν ἐξεῖναι. Ὁ 

Ἂς λέ ’ - Ν Ν ἣν . - ἣν - 

γὰρ βλέπων, φησί, γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιδυμῆσαι αὐτῆς, 
Πὸ ,ὕ 5 ΕΣ - ε δὴ 3 - ὍΝ - δὲ ὸ 

Ἰῦη μεμοίχευκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. ἷὶς οὖν μηδὲν τ 
Ῥ,; ᾿ φ. ἊΝ, Ν } 

πλέον ἔξεστιν δρᾶν ἢ ἐφ᾽ ἃ ἔπλασεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ 
᾽ὕ ΒΥ ΘῚ - " « "- ΓῊ [ἡ Ν “Δ. ΚΡ 

σεός, ἡμῖν φῶς αὐτοὺς εἶναι, καὶ οἷς τὸ ἰδεῖν ἡδέως μοι- 
,΄, Ἄν 5. ἢ - ΠΉῸΣ Ν - ᾿ὕ ΓΟ. » ΄ 

χεία, ἐφ᾽ ἕτερα τῶν ὀφϑαλμῶν γεγονότων, μέχρις ἐννοίας 
- . “" 3 - - 5 

κριδησομένοις, πῶς ἂν οὗτοι ἀπιστηδεῖεν σωφρονεῖν.; Ουὅ 
δ. Ν 5 Ὁ, Ν Ἂ ς λό ἘΠ τὰ “ὁ ν ΒΗΡΡΑ 

γὰρ πρὸς ἀνδρωπικοὺς νόμους ὃ λόγος ἡμῖν, οὺς ἀν᾽ τις 
᾽ Ν Ν λάϑ Ε 5 ΩΝ τ μὰ ὃ ’ὕ 

γενόμενος πονηρὸς καὶ λάϑοι (ἐν ἀρχῇ δὲ ὑμῖν, δεσπόται, 
Ὁ " οἰ - ι :] 

δεοδίδακτον εἶναι τὸν κα΄ ἡμᾶς λύγον ἐπιστούμην), ἀλλ 
» Β τὸ « Ὰ , » 
ἔστιν ἡμῖν νόμος ὃς δικαιοσύνης μέτρον ἐποίησεν αὐτοὺς 

», - 5» 

καὶ τοὺς πέλας ἔγειν. 160. Διὰ τοῦτο καὶ καὺ ἡλικίαν 
Ν Ν ἰρϑιν ᾿ς ΣΡν, ’, »" Ν τς χὼ λ Ν 

τοὺς μὲν υἱοὺς καὶ συγατέρας νοοῦμεν, τοὺς ἐὲ ἀδελφοὺς 
»} σις ΄ ΟΝ - ’; Ν - ᾿, 

ἔχομεν καὶ ἀδελφάς, καὶ τοῖς προ[ϑεβηκόσι τὴν τῶν πατέ- 
Ν , Ν 5» ’ ΩΝ “' 9τὰ Ὰς 

ρων καὶ μητέρων τιμὴν ἀπονέμομεν. Οὺς οὖν ἀδελφοὺς 
ἂς ὧδ κ Χ . Ἀν - , - " 

καὶ ἀδελφὰς καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ γένους νοοῦμεν ὀνόματα, 
- - Ψ Ἵ, 9 »» ἣν - ᾿ 

περὶ πολλοῦ ἡμῖν ἀνύβριστα καὶ ἀδιάφϑορα αὐτῶν τὰ 
᾿ ΄ὕ ΄ ς, ἰτρω , - , . ΩΣ 

σώματα μένειν, πάλιν ἡμῖν λέγοντος τοῦ λόγου " ̓ ᾿Βάν τις 
ὃ Ν Ἐ2 3 , ᾽ ω 5 ἩΕΣΝ Ν 
ιὰ τοῦτο ἐκ δευτέρου καταφιλήσῃ, ὅτι ἤρεσεν αὐτῷ " καὶ 

. , ὃ “ “- ᾽ κ᾿ ! - 
ἐπιφέροντος ᾿ Οὕτως οὖν ἀκριβώσασϑαι τὸ φίλημα μᾶλλον 

Ν ᾿ὦ , - 

δὲ τὸ προσκύνημα δεῖ, ὡς, εἴπου μικρὸν τῇ διανοίᾳ παρα- 
’ὔ } - ἘΞ, - 

“ολωδείη, ἔξω ἡμᾶς τῆς αἰωνίου τιϑέντος ζωῆς. 
ΕΣ ΓΌΣ, ᾿ Ὁ - - ! 

ΧΌΆΧΈΧΊΙΠΠΙ). 161. Ἐλπίδα οὖν ζωῆς αἰωνίου ἔχοντες, 
- » ΄, - ΡΞ τε δ 

τῶν ἐν τούτῳ τῷ [βίῳ καταφρονοῦμεν, μέχρι καὶ τῶν τῆς 
- - - “Δ ἤ Ν 

ψυχῆς ἡδέων ᾿ γυναῖκα μὲν ἕκαστος ἡμῶν ἣν ἠγάγετο κατὰ 
Υ ΄ Ν δ “ δ. ,, ᾽ ’ὔ Ν φις 

τοὺς ὑφ᾽ ἡμῶν τεϑειμένους νόμους νομίζων, καὶ ταύτην 
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; - Ἅ ,. «. Α ς ἈΝ 

μέχρι τοῦ παιδοποιήσασϑαι. Ὥς γὰρ ὃ γεωργὸς κατα- 
- » τὶ 

βάλλων εἰς γῆν τὰ σπέρματα ἄμητον περιμένει, οὐκ ἐπι- 
, τυ ον ’ ᾿ ὡΒ ΄ ς ὃ ." ππ 

σπείρων, καὶ ἡμῖν μέτρον ἐπιϑψυμίας ἡ παιδοποιία. Ἐροις 
7. Ν - Δ, τ᾿ πολέ ρα ἃ Ἀν ὃ Ν - 

δ᾽ ἂν πολλοὺς τῶν παρ᾽ ἡμῖν, καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας, 
΄ πὸ τ ἐλ [ὃ ἵν αλλ ἐᾷ ,, καταγηράσκοντας ἀγάμους ἐλπίδι τοῦ μᾶλλον συνέσεσϑαι 

- - ἕ Ἴ ς ΕῚ Ψ οὖ 

τῷ δ“εῷ. 162. Εἰ δὲ τὸ ἐν παρϑενίᾳ καὶ ἐν εὐνουχίᾳ μεΐναι 
αλλ ’, “ὦ Ὧν δα Ν δὲ Ὅν Α 3 ΄, ἥν. 9 

μᾶλλον παρίστησι τῷ “εῷ, τὸ δὲ μέχρις ἐννοίας καὶ ἐπι- 
,ὕ "» 5,.- 5 Ἂ - Ν ᾿ , ’,ὔ Νὴ 

Νυμίας ἐλξεῖν ἀπάγει, ὧν τὰς ἐννοίας φεύγομεν, πολὺ 
ἽΝ Ν »", γα α, 5. Ν λέ δὲ 2 

πρότερον τὰ ἔργα παραιτούμενα. Οὐ γὰρ μελέτῃ λόγων 
ΠΩ ΟῚ ΝΝ “-“ νΝ διὸ λί »"" ἣ,»,»Ε ὃ Ἅ Ὁ 

αλλ᾽ ἐπιδείξει καὶ διδασκαλίᾳ ἔργων τὰ ἡμέτερα, ἢ οἷός τις 
5 Ον σὸν Ὦς 5.4 Ἐ Ἂς » Εν ας ἋΣ δεύτ τ ’ὔ 
ἐτέχνη μένειν ἢ ἐφ᾽ ἑνὶ γάμῳ ὃ γὰρ δεύτερος εὐπρεπής 
νῚ ! ἃ Ἂς Ἃ 5 ’ ,» Ν - 

ἐστι μοιχεία. “Ὃς γὰρ ἂν ἀπολύσῃ, φησί, τὴν γυναῖκα 
“ - τ , »"" - Ε 5 Ἃ ΓῚ 

αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται, οὔτε ἀπολύειν ἐπι- 
πε , ᾿ " - ς 

τρέπων ἧς ἔπαυσέ τις τὴν παρδενίαν οὔτε ἐπιγαμεῖν. Ὁ 
ΩΥ 3 - - 74 

γὰρ ἀποστερῶν ἑαυτὸν τῆς προτέρας γυναικός, καὶ εἰ τέ- 
τι 

“νηκε, μοιχός ἐστι παρακεκαλυμμένος, παραβαίνων μὲν 
Ν “ - - Ὁ“ 5» 3 σαν δ᾿ Ὅν Ν 4 " ὃ ν᾽ Ἀ 

τὴν χεῖρα τοῦ “εοῦ, ὕτι ἐν ἀρχῇ ὁ ϑεὸς ἕνα ἄνδρα ἔπλασε 
- Ὁ Ν Ν ’» ι 

καὶ μίαν γυναῖκα, λύων δὲ τὴν σαρκὸς πρὸς σάρκα κατὰ 
ΟἿ - 

τὴν ἕνωσιν πρύσμιξιν εἰς τοῦ γένους κοινωνίαν. 
δ κἶὶ Χ Υ Ἴ Ὁ - “Δ “Ἅ ͵ 

ΧΌΧΧΤΥ. 168. ᾿Αλλ᾽ οἱ τοιοῦτοι (ὦ τί ἂν εἴποιμι τὰ 
5 “ἣν ς 2 ’’ Ν - ’,ὔ «ς ’ Ἣν 

ἀπόῤῥητα 3) ἀκούομεν τὰ τῆς παροιμίας Ἡ πόρνη τὴν 
’ Ν » ΑΝ 

σώφρονα. Οἱ γὰρ ἀγορὰν στήσαντες πορνείας καὶ κατα- 
Ν ᾿- ,ὔ - Ἃ - 

γωγὰς ἀδέσμους πεποιημένοι τοῖς νέοις πάσης αἰσχρᾶς 
« - Ν ΔΑ »" ἐ ᾽ὔ ’΄ » 5 » 
ἡδονῆς καὶ μηδὲ τῶν ἀρσένων φειδόμενοι, ἄρσενες ἐν ἄρ- 

Ἂς Ἂς μ᾿ 

σεσι τὰ δεινὰ κατεργαζόμενοι, ὅσων σεμνότερα καὶ εὐει- 
’,’ ἊΨ 5 Ν ς . - ᾿Ν 

δέστερα: σώματα παντοίως αὐτὰ ὑβρίζοντες, ἀτιμοῦντες καὶ 
Α - - ᾽᾿ὕ ᾿] Ν ᾿) ! - 

τὸ ποιητὸν τοῦ ϑεοῦ καλόν (οὐ γὰρ αὐτοποίητον ἐπὶ γῆς 
Ων ’ ὰλ εν ς Ἂς Ν Ν ’ἢ ’ - 

τὸ κάλλος, ἀλλὰ ὑπὸ χειρὸς καὶ γνώμης πεμπόμενον τοῦ 
ἘΠῚ - ω ἃ ,΄ " - τ Ὑ » 
σεοῦ), οὗτοι δὲ ἃ συνίσασιν αὐτοῖς καὶ τοὺς σφετέρους 
λέ ν 5, ’ ϑὴς 5 ᾿] - ς Ν ν᾿ - δ: “- ΕῚ Ν 

ἔγουσι Φεούς, ἐπ᾿ αὐτῶν ὡς σεμνὰ καὶ τῶν ϑεῶν αὐτὰ 
5 - - ἐπὶ - - 

αὐχοῦντες, ταῦτα ἡμᾶς λοιδοροῦνται, κακίζοντες οἱ μοιχοὶ 
΄ 

καὶ παιδερασταὶ τοὺς εὐνούχους καὶ μονογάμους, οἱ δίκην 
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" , - Ἁ ᾿ Ἀ - ’ κ᾿ » ,΄, 
ἰχϑύων ζῶντες " καὶ γὰρ οὔτοι καταπίνουσι τὸν ἐμπεσόντα; 
- ν εν ' Υ͂ 

ἐλαύνοντες ὁ ἰσχυρότερος τὸν ἀσδενέστερον. 104. Καὶ 
- - [7 ᾿] - Ν 

τοῦτό ἐστι σαρκῶν ἅπτεσσαι ἀνδρωπικῶν, τὸ κειμένων 
«Ὁ - Ἔ - 

νόμων; οὺς ὑμεῖς καὶ οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι πρὺς πᾶσαν 
ον ’ ἢ Ἷ 2 .Ν γ 2 ὌΣ 

δικαιοσύνην ἐξετάσαντες ἐδήκατε, παρὰ τούτους αὐτοὺς 
“΄ ς ΔΑ Ν ΘῚΥΝΣ ΚΡ - ᾿ ε 

βιάζεσϑαι, ὡς μηδὲ τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν καταπεμπομένους ἡγε- 
"πὶ τ 8᾿ - - Ψ ᾿) 

μόνας τῶν ἐδνῶν ἐξαρκεῖν ταῖς δίκαις, οἷς οὐδὲ παιομένοις 
Α - ᾿) ε τὸ - 

μὴ παρέχειν ἑαυτοὺς οὐδὲ κακῶς ἀκούουσι μὴ εὐλογεῖν 
") Ξ » Ν 5 - δί “- ἩΨΞ 5 δὲ ὃ - ,' 

ἔξεστιν" οὐ γὰρ ἀπαρκεῖ δίκαιον εἶναι (ἔστι δὲ δικαιοσύνης 
, ͵ τ ΕῚ ᾿] "ὦ - .ἢ πῖπτε, ’ " 

ἴσα ἴσοις ἀμείβειν), ἀλλ᾽ ἀγαϑοῖς καὶ ἀνεξικάκοις εἶναι 

πρύκειται. 
ν᾽ ἢ ν δε γχ » Ὁ - - “} , 

ΧΟ Χ ΧΕ, 1θὅ. Τίς οὖν εὖ φρονῶν εἴποι τοιούτους ὄντας 
«ς - 5 ὃ » “- Ξ τὴ ὦ ΕΣ “ὦ α, - 

ἡμᾶς ἀνὸροφόνους εἶναι; Οὐ γὰρ ἔστι πάσασϑαι κρεῶν 
5» - 5 

ἀνδρωπικῶν μὴ πρότερον ἀποκτείνασί τινα. Τὸ πρότερον 
με ὃδὃό Ν ὃ ’, Ἃ ,ὕ 5 Ν, " τι 

οὖν ψευδόμενοι, τὸ δεύτερον κἂν μέν τις αὐτοὺς ἔρηται εἰ 
ἂν; ’ «“ λέ ὑὃ Ν “ . 5» ’ὔ Ἑ 

ἑωράκασιν ἃ λέγουσιν, οὐδεὶς οὕτως ἀπηρυϑριασμένος ὡς 
5 - ἰδεῖ σ ᾿ Ων ὃ Ὁλ ’, " ς ὦ - Ν ἃς 

εἰπεῖν ἰδεῖν. Καίτοι καὶ δοῦλοί εἰσιν ἡμῖν, τοῖς μὲν καὶ 
- ᾿ δ ἢ , - Ν :} Ν 

πλείους τοῖς δὲ ἐλάττους, οὺς οὐκ ἔστι λαϑεῖν ἀλλὰ καὶ 
’ “ νι ΕΣ ε - Ἀ λ “ Η ἘΕ ΠΕ, » 

τούτων οὐδεὶς καὶ ἡμῶν τὰ τηλικαῦτα οὐδὲ κατεψεύσατο. 
Ὁ Ν »" 5.» Ὁ Ἅ Ὰ ’, ’ ς 

Οὺς γὰρ ἴσασιν οὐδ᾽ ἰδεῖν κἂν δικαίως φονευόμενον ὑπο- 
’ ’ , Ἅ Η Ῥ. Ὁ Ὁ 5. ὃ ,ὔ ΩΝ 5 

μένοντας, τούτων τίς ἂν κατείποι ἢ ἀνδροφονίαν ἢ ἀν- 
᾿] - Ν δ.- Ν 

“ρωποβοορίαν ; 160. Τίς οὐχὶ τῶν περὶ σπουδῆς τὰς δι 
“ λ 5 ’ ὌΝ ὃ ἈὩΣ , τον ὯΝ Ἐ ἈΝ ἀρ, τ 
ὕπλων ἀγωνίας καὶ διὰ δηρίων, καὶ μάλιστα τὰς ὑφ᾽ ὑμῶν 

. ΕἸΣ 2 Ὁ} ς - - Ν ὯΔ. 

ἀγομένας, ἔχει; Αλλ᾽ ἡμεῖς, πλησίον εἶναι τὸ ἰδεῖν τὸν 
- » τὶ 5 »» 

φονευύμενον τοῦ ἀποκτεῖναι νομίζοντες, ἀπηγορεύσαμεν 
Ν , δ7 Πῶ “" δὲ δνν ρα Ἂς Χο 

τὰς τοιαύτας “έας. ὥς οὖν μηδὲ ὁρῶντες, ἵνα μὴ ἕαυ- 
- αἱ " 

τοῖς ἅγος καὶ μίασμα προστριψαίμεϑα, φονεύειν δυνάμεδα ; 
δ᾽. “Ὁ - ᾿ ’ ᾿] 

167. ΚΚαὶ οἱ τὰς τοῖς: ἀμβλωϑριδίοις χρωμένας ἀνδροφο- 
- - 5 ’ὔ - - 

νεῖν τε καὶ λόγον ὑφέξειν τῆς ἐξαμἤβλώσεως τῷ δεῷ φαμεν, 
- » - 9 Ν - ᾿] - 

κατὰ ποῖον ἀνδροφονοῦμεν λόγον ; Οὐ γὰρ τοῦ αὐτοῦ 
Ἂ ᾿ς Ἂν “ - Ἂν -ι 

νομίζειν μὲν καὶ τὸ κατὰ γαστρὸς ζῶον εἶναι καὶ διὰ τοῦτο 
4 δ “ “ ΄, ᾿ 

αὐτοῦ μέλειν τῷ Φεῷ, καὶ παρεληλυδότα εἰς τὸν βίον φο- 
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, Ν δν, δὶ Δ. Ν Ν 5,2 ς “᾿ 5» Ξ: δ, 

νεύειν, καὶ μὴ ἐκτιδέναι μὲν τὸ γεννησέν, ὡς τῶν ἐκτιϑέντων 
΄ ΄ ὃὲ κ᾿ ΕΝ τ 50 0Σ ΧᾺΣ » Ν 

τεκνοκτονούντων, πάλιν δὲ τὸ τραφὲν ἀναιρεῖν" α ἐσμὲν 
ἣν αἰ δ .» Ὁ δὲ ’ - λό ΟΝ 

πάντα πανταχοῦ ὕμοιοι καὶ ἴσοι, δουλεύοντες τῷ Λόγῳ καὶ 
, "Ὶ - 

οὐκ ἄρχοντες αὐτοῦ. 
πὴ Υ - ὅταν Ν ΓΝ 

ΧΧΧΎΥΙ. 1068. Τίς ἂν οὖν ἀνάστασιν πεπιστευκὼς ἐπὶ 
’; ᾿} ’ [ ς ας ’ ᾽’ ᾿ οὐ Ν 

σώμασιν ἀναστησομένοις ἑαυτὸν παράσχοι τάφον ; Οὐ γὰρ 
- - 5 « - - ϑ τς ’ὔ 

τῶν αὐτῶν καὶ ἀναστήσεσϑαι ἡμῶν πεπεῖσϑαι τὰ σώματα 
᾿ 5. (ἡ. τὰ ᾿ ς .] 5 ’, Ἀ τς ει ὃ Ζ ν 

καὶ ἐσϑίειν αὐτὰ ὡς οὐκ ἀναστησόμενα, καὶ ἀποδώσειν μὲν 
᾽ὕ δ - κ᾿ "Ἂν ΄ “Ὁ δέ 5» Ν 

νομίζειν τὴν γῆν τοὺς ἰδίους νεκρούς, οὺς ὃέ τις αὐτὸς 
5» - τ Ἧ δὰ , 

ἐγκατέϑαψεν αὐτῷ μήτε ἀπαιτηδήσεσνψαι. 109, ' Τοὐναντίον 
ν “Φ ᾿ Ν Ν Ν Ξ λό ς ἴζ ἡ δ Ἢ “Δ, Ἅ 

μὲν οὖν εἰκὸς τοὺς μὲν μήτε λόγον ὑφέξειν τοῦ ἐνταῦπα ἢ 
- “Ἅ. - ᾽ὕ 5 ’ - ΡῚ Ἕ 

πονηροῦ ἢ χρηστοῦ [βίου μήτε ἀνάστασιν εἶναι οἰομένους, 
’ὔ’ [ον Ν “ ἊᾺ Ν ον Ν Ν “- 

συναπόλλυσϑαι δὲ τῷ σώματι καὶ τὴν ψυχὴν καὶ οἷον 
" Ἃ μν Ν ἊΝ 5 μ΄. γἂν 

ἐναποσβέννυσϑαι λογιζομένους, μηδενὸς ἂν ἀποσχέσϑαι 
λ ’, -Ξ Ν ΝΥ ὧν 3 Ὡῃ} » 5, Ν - 

τολμήματος ᾿ τοὺς δὲ μηδὲν ἀνεξέταστον ἔσεσϑαι παρὰ τῷ 
ο;, -'ἴἃ Ρ λ ὈΈΡΕ ἘΣ ΟΣ ὉΣ ἐν, ΙΝ ΚΥ ς τ - ΕΞ 
“εῷ, συγκολασπήσεσσαι δὲ καὶ τὸ ὑπουργῆσαν σῶμα ταῖς 
ΕῚ ᾽ὕὔ - - - 5 ’ 

ἀλόγοις ὁρμαῖς τῆς ψυχῆς καὶ ἐπιϑυμίαις πεπεισμένους, 
᾿ ὃ Υ ,ὕ » 5 ς “ ’ ς - 

οὐδεὶς λύγος ἔχει οὐδὲ τῶν βραχυτάτων τι ἁμαρτεῖν. 
» “. ὌᾺ - Ν - Ν Δ ΄΄- 

170. Ἐΐ δέ τῳ λῆρος πολὺς ἕοκεῖ, τὸ σαπὲν καὶ διαλυϑὲν 
Εν 5 ΔΝ - - ΄ ’, νΝ τι Ἃ 

καὶ ἀφανισϑὲν σῶμα συστῆναι πάλιν, κακίας μὲν οὐκ ἂν 
ΣΡ. ὄΦ 5 γκν ᾽ ’ 5 3 

εἰκότως δόξαν ἀποφεροίμεϑα διὰ τοὺς οὐ πιστεύοντας ἀλλ 
δ ον, Α . - Ν ω [τὶ ς Ν λ ́ ἢ - 

εὐησείας ᾿ οἷς γὰρ ἀπατῶμεν ἑαυτοὺς λόγοις ἀδικοῦμεν 
.“-Ὠκπ » - ᾿ὔ’ ᾿] ξὺν Ἢ - ’ 5 ’ὔ 

οὐδένα. 111. Ὅτι μέντοι οὐ καθ᾿ ἡμᾶς μόνον ἀναστήσεται 
Ἂς ’ τὶ Ν Ν - ’ἅ 

τὰ σώματα, ἀλλὰ καὶ κατὰ πολλοὺς τῶν φιλοσόφων, πε- 
» - ,΄ ͵ Ν  ς 

ρίεργον ἐπὶ τοῦ παρόντος δεικνύειν, ἵνα μὴ ἐξαγωνίους 
- , 5 ἋἍ Δ - ΄ Ἅ. 

τοῖς προκειμένοις ἐπεισάγειν δοκῶμεν λόγους, ἢ περὶ νοη- 
- - 5 ΄ Ἅ, 

τῶν καὶ αἰσϑητῶν καὶ τῆς τούτων συστάσεως λέγοντες, ἢ 
[2 ,} Ν Ψ ’ὔ ΄- ’ οἵ Ἂν 

ὅτι πρεσ[ϑύτερα. τὰ ἀσώματα τῶν σωμάτων καὶ τὰ νοητὰ 
δ »" πὶ - ἋἊ ’ὔ - 

προάγει τῶν αἰσϑητῶν, κἂν πρώτοις περιπίπτωμεν τοῖς 
πὰ ΄-ὡ-Π - ’ὔ Ξ' - ᾿] γ΄. Ν. Ν 

αἰσδητοῖς, συνισταμένων ἐκ μὲν τῶν ἀσωμάτων κατὰ τὴν 
» ᾿ὔ -- μὰς ΄ Ὁ ἘΝ -- “ 

ἐπισύνϑεσιν τῶν νοητῶν σωμάτων, ἐκ δὲ τῶν νοητῶν τῶν 
᾿ [.Ῥ “. “ τς τ΄ Γ Ν Ν .Ῥ ’, Ν Ἂ 

αἰσνΜ των ᾿ου γαρ κωλύει κατὰ τὸν Πυϑαγόραν καὶ τὸν 



“ 
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’ - ἘΝῚ - 

Πλάτωνα, γενομένης τῆς διαλύσεως τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν 
ν Ψ - - ᾿Ξ 

τὴν ἀρχὴν συνέστη ἀπὸ τῶν αὐτῶν αὐτὰ καὶ πάλιν συστῆ- 
τ Ε ὕ 39 »: ἴδ, Ων - Ἀπ. Β εν 5» ΄, ΄ὕ 
ναι. ᾿Αλλ᾽ ἀνακείσϑω μὲν ὁ περὶ τῆς ἀναστάσεως λύγος. 

ῶ ἴα». - Ὄ 
ΧΧΧΎΥΊΤΙ. 112. Ὑμεῖς δέ, ὦ πάντα ἐν πᾶσι φύσει καὶ 
ὃ ’ πον τα τς τ ΞΟ λά -Ῥ ἘΞ Ν - 

παιδείᾳ χρηστοὶ καὶ μέτριοι καὶ φιλάνϑδρωποι καὶ τῆς α- 

σιλείας ἄξιοι, διαλελυμένῳ μὲν τὰ ἐγκλήματα, ἐπιδεδειχότι 
δὲ [2 ᾿νε, - ἌΝ - ν Ν Ν ᾿ ὟΝ 
ἕ ὅτι καὶ ϑεοσείθείς καὶ ἐπιεικεῖς καὶ τὰς ψυχὰς κεκολα- 

σμίνοι, τὴν βασιλικὴν κεφαλὴν ἐπινεύσατε. 1Τὃ. Τίνες 
᾿ - τ 

γὰρ καὶ δικαιότεροι ὧν δέονται τυχεῖν, ἢ οἵτινες περὶ μὲν 
- 5 - - ΄ ᾿] ͵ - Ν 

τῆς ἀρχῆς τῆς ὑμετέρας εὐχύμεϑα ἵνα παῖς μὲν παρὰ πα- 
Ν Ν Ν ὃ ᾽’ 5 δέ Δ, Ἀ λ ᾽ὔ 5)» 

τρὸς κατὰ τὸ δικαιότατον διαδέχησϑε τὴν [βασιλείαν, αὔξην 
Ν ΜΕ. 5 νῶν Ν ς 5 Ν Φ'Ἢ ασὰ ᾽ ς ’, 

δὲ καὶ ἐπίδοσιν καὶ ἡ ἀρχὴ ὑμῶν, πάντων ὑποχειρίων 
’ᾧ ὔν τ - ϑιὺν Ὡς Ν Ν ξ -- [ 

γινομένων, λαμβάνῃ; Τοῦτο δ᾽ ἐστὶ καὶ πρὸς ἡμῶν, ὅπως 
» Ὕ Ππτὶ , ΄ " Ἢ Μ᾿ ΄ Ἀ 
ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγοιμεν, αὐτοὶ δὲ πάντα τὰ 

κεκελευσμένα προϑύμως ὑπηρετοῖμεν. 
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ΠΕΡῚ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ, 

Τ᾽ Ξς - ἐν - » 

1. 1. Παντὶ δόγματι καὶ λόγῳ τῆς ἐν τοῖς οὖσιν ἀλη- 
, Ἂ , “Φ . Ὁ . “είας ἐχομένῳ παραφύεται τι ψεῦδος " παραφύεται δὲ οὐκ 

5 ΄ - ν Ψ. - Ν ΄ τ, - 

ἐξ ὑποκειμένης τινὸς ἀρχῆς κατὰ φύσιν ὁρμώμενον ἢ τῆς 
3 ᾿] ψ [2 Ξ- ν .“ Ψ ’, 5 3 .« Ν ΄- Ν 

κατ᾽ αὐτὸ ὅπερ ἐστὶν ἕκαστον αἰτίας, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν τὴν 
"κα Ν ΕἾΕΝ ἀκ δον .. - - ἀλ Ω 2 ᾽, 

ἔκνεσμον σπορὰν ἐπὶ διαφπορᾷ τῆς ἀληϑείας τετιμηκότων 
Ν ᾽ὕὔ Ω - Φ υ) ἊΞ ΄ - - ᾿ " 

σπουδαζόμενον. 2. Τοῦτο δ᾽ ἔστιν εὑρεῖν πρῶτον μὲν ἐκ 
- - Ν 5» ᾿ 

τῶν πάλαι ταῖς περὶ τούτων φροντίσιν ἐσχολακότων καὶ 
- .ς - 

τῆς ἐκείνων πρός τε τοὺς ἑαυτῶν πρεσβυτέρους καὶ τοὺς 
- ν} [ » ᾿] - 

ὁμοχρόνους γενομένης διαφορᾶς, οὐχ ἥκιστα δὲ ἐξ αὐτῆς 
- - ᾽’ “- 5 

τῆς τῶν ἐν μέσῳ στρεφομένων ταραχῆς. 98. Οὐδὲν γὰρ 
- : ἌΡ ΡΟΝ ἐς - ΖΧλ' 2 ’ 3 Ν 

τῶν ἀληϑῶν οἱ τοιοῦτοι κατέλιπον ἀσυκοφάντητον, οὐ τὴν 
- - Ε] ν ᾿ - » " 

οὐσίαν τοῦ “εοῦ, οὐ τὴν γνῶσιν, οὐ τὴν ἐνέργειαν, οὐ τὰ 
τὰ 5 «: . ς Ν [. Ρ νΝ Ν - » ’ 

τούτοις ἐφεξῆς καὶ εἱρμὸν ἑπόμενα καὶ τὸν τῆς εὐσεβείας 
Ἐ Ὁ κὰν ς ᾽΄ ' ᾿Ν δὴ 2 ες Ν » νΝ δ. 2 

ἡμῖν ὑπογράφοντα λόγον. ᾿Αλλ᾽ οἱ μὲν πάντη καὶ καϑά- 
ὡ ΩΞ 5 ᾽ὔ Ν Ν ’ ἰλή ε«ις ἃς 

παξ ἀπογινώσκουσι τὴν περὶ τούτων ἀλήδειαν, οἱ δὲ πρὸς 
κ - ΠΣ - ᾿,ὕ ς δὲ Ν Ν - » 

τὸ δοκοῦν αὑτοῖς διαστρέφουσιν, οἱ ὁὲ καὶ περὶ των ἐμφα- 
- ΟῚ Ξ' » τ ς σ δ, “- ὃ - - ν 

νῶν ἀπορεῖν ἐπιτηδεύουσιν. 4. Ὄϑεν οἶμαι δεῖν τοῖς περὶ 
- ’ ΙΝ - - ΄ “ 

ταῦτα πονουμένοις λόγων διττῶν, τῶν μὲν ὑπὲρ τῆς ἀλη- 
ἄν - δκ Ν - )λ ὦ -- ἦ ν - ν σ᾿ - 
“είας, τῶν δὲ περὶ τῆς ἀληδείας " καὶ τῶν μὲν ὑπὲρ τῆς 
» Ν Ἄ - “Ἅ τι ’ 

ἀληϑείας πρὸς τοὺς ἀπιστοῦντας ἢ τοὺς ἀμφιβάλλοντας, 
- .- τι Ν ᾿] -ι 

τῶν δὲ περὶ τῆς ἀληξείας πρὸς τοὺς εὐγνωμονοῦντας καὶ 
᾿ 3 ΝᾺ ν ΠῚ - 

μετ᾽ εὐνοίας δεχομένους τὴν ἀλήϑειαν. ὅ. Ὧν ἕνεκεν χρὴ 
ἣμ Ν ’ Ὁ» σ΄; ς ἐξλ ἘΞ Ν ες ’» 

τους περὶ τουτωῶν ἑἐἑξέεταζφεῖν ἐψέελοντας τὴν ἑκάστοτε τρο- 



" 
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,ὔ - Ψ. - κειμένην χρείαν σκοπεῖν καὶ ταύτῃ τοὺς λόγους μετρεῖν, 
’, Ν ’, Ζιφ, ΩΨ ; Ν Ν δέ Ν 

τήν τε περὶ τούτων τάξιν μεξαρμόζειν πρὸς τὰ δέον, καὶ. 
Ν - - Ν 5 Ν ΨΣ ,; ᾿ ἈΝ τ - 

μὴ τῷ δοκεῖν τὴν αὐτὴν πάντοτε φυλάττειν ἀρχὴν ἀμελεῖν 
- 2 Ἂς - 5 ,» ς ’ ΄ 

τοῦ προσήκοντος καὶ τῆς ἐπιβαλλούσης ἑκάστῳ χώρας. 0. 
᾿' Ν οἾ » Ἂ ᾽ 

Ὡς μὲν γὰρ πρὺς ἀπόδειξιν καὶ τὴν φυσικὴν ἀκολουδίαν, 
- 5» - - ᾿ς 

πάντοτε πρωτοστατοῦσιν οἱ περὶ αὐτῆς λόγοι τῶν ὑπὲρ 
ΦΥ͂ ἧς » 

αὐτῆς, ὡς δὲ πρὸς τὸ χρειωδέστερον, ἀνεστραμμένως οἱ 
΄ " -ὰ - τι ΡΞ "᾿ Ν Ν ἊΝ ᾿] 

ὑπὲρ αὐτῆς τῶν περὶ αὐτῆς. Τ. Οὔτε γὰρ γεωργὸς δύναιτ 
Ἅ ’ - - Ν Ν 

ἂν προσηκόντως καταβάλλειν τῇ γῇ τὰ σπέρματα, μὴ 
Ν ΟΝ - » ; [ Ν - ’ 

προεξελὼν τὰ τῆς ἀγρίας ὕλης καὶ τοῖς καταβαλλομένοις 
΄ ’ »" Ν “0 - 

ἡμέροις σπέρμασι λυμαινόμενα, οὔτε ἰατρὸς ἐνεῖναι τι τῶν 
ε - » τὲ ΄, ͵ ΄, Ν Ἂν 
ὑγιεινῶν φαρμάκων τῷ δεομένῳ ϑΦεραπείας σώματι, μὴ τὴν 
» - ΕΥ "ἐς ΤΣ 
ἐνοῦσαν κακίαν προκαϑήρας ἢ τὴν ἐπιρῥέουσαν ἐπισχών 

, ᾿] - Ξ 

οὔτε μὴν ὃ τὴν ἀλήϑειαν ἐδέλων διδάσκειν, περὶ τῆς ἀλη- 
- ΟΣ τ 

σείας λέγων, πεῖσαι δύναιτ᾽ ἄν τινα ψευδοδοξίας τινὸς 
΄ - - 9 .-“ Ῥ' 

ὑποικουρούσης τῇ τῶν ἀκουόντων διανοίᾳ καὶ τοῖς λόγοις 
3 ’ ο Ν Χ Ν Ὁ, Ε] - 

ἀντιστατούσης. ὃ. Διὸ πρὸς τὸ χρειωδέστερον ἀφορῶντες 
ἂν ς - ΚΡ ἐς " ΟΡ "“ Ν Ἑ εν - ὰλ Δ, ὕ 

καὶ ἡμεῖς προτάσσομεν ἔσδ'᾽ ὅτε τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληδείας 
΄Ἰ - ᾿ - ΕῚ ἜΣ - Ν ν " " δ. ’ὔ 

λόγους τῶν περὶ τῆς ἀληδείας " κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ τρό- 
Αϑ Ξὴ Ξ᾿ ΟΝ " 

πον ποιῆσαι καὶ νῦν ἐπὶ τῶν τῆς ἀναστάσεως λόγων οὐκ 
ἢ “ Ψ - Ν ,ὔ ΩΝ Ν 8 ,’ 

ἀχρεῖον φαίνεται σκοποῦσι τὸ δέον. 9. Καὶ γὰρ ἐν τούτοις 
ε 5 ΒΞ ἶν " 

εὑρίσκομεν τοὺς μὲν ἀπιστοῦντας πάντη, τινὰς δὲ ἀμφι- 

λάλλ ὶ τῶ ὴ ῤ ὑποῖέ δεξαμέ [βάλλοντας, καὶ τῶν γε τὰς πρώτας ὑποϑέσεις δεξαμένων 
Ἀ ΒΡ γ᾽ ἡ ἘΣ 5 ΄ » - Ρ ΡΣ τ 

τινὰς ἐπ᾿ ἴσης τοῖς ἀμφιβάλλουσιν ἀποροῦντας " τὸ ἕὲ 
᾽΄ ’ - .} Ὁ 

πάντων παραλογώτατον ὕτι ταῦτα πάσχουσιν, οὐδ᾽ ἡντι- 
- ͵ 5» - ’ 5 3 ᾿ ᾿ 

ναοῦν ἔχοντες ἐκ τῶν πραγμάτων ἀπιστίας ἀφορμήν, οὐ 
, ΄ - , τ ΟῚ ἈΞ, “ΔΝ, 

αἰτίαν εὑρίσκοντες εἰπεῖν εὔλογον, δι᾿ ἣν ἀπιστοῦσιν ἢ δια- 

ποροῦσιν. 
- “" - " 

ΠῚ]. 10. Σκοπῶμεν δὲ οὕτως. Εἰ πᾶσα ἀπιστία μὴ προ- 
’, Ν ὙΞεβανῳ κα Ὰ ψν " 5» ,ὔ ’, 

χείρως καὶ κατά τινα δόξαν ἄκριτον ἐγγινομένη τισίν, 
ἱλλὰ ’ὔ ν᾿ και ἢ 5" ᾿ “ Ν - Ν Ν ἰλήδ 

ἀλλὰ μετά τινος αἰτίας ἰσχυρᾶς καὶ τῆς κατὰ τὴν ἀλήφειαν 
᾿ ’ ὁ ’ Ν Ν ἣν Ῥ» ’ ’ “ ᾿} Ν 

ἀσφαλείας τότε γὰρ τὸν εἰκότα σώζει λόγον, οταν αὑτὸ 



Ὲ ΒΕΒΌΟΠΒΒΕΒΕΒΟΤΙΟΝΕῈ ΜΟΒΤΌΟΕΟΜ. δῦ 

ἘΞ “ιν - » ἀν «σὰ ταν, Εν ΄ὕ 
τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ ἀπιστοῦσιν ἄπιστον εἶναι δοκῇ τὸ γάρ 

- εὐ ᾿ ᾿ 5; ϑὺν ἂχ » , » 

τοι τοῖς οὐκ οὖσιν ἀπίστοις ἀπιστεῖν ἀανϑρώπων ἔργον οὐχ 
. Ἁ Ἐ Ῥ ΡΞ Ν Ν ἰλή3 ἧς 11 Οὐ- 

ὑγιαινούσῃ κρίσει περὶ τὴν αλήσειαν χρωμένων. τι ῦ 
"ὦ δῇ » ΄ὕ » - ““ 

κοῦν χρὴ καὶ τοὺς περὶ τῆς ἀναστάσεως απιστοῦντας ἢ 
ν᾿ - Ἀ κ ΕΞ » “- " ΄ κ᾿ Ν 
διαποροῦντας μὴ πρὸς τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἀκρίτως καὶ τὸ 

- ᾿ Ἅ ,’ Ἂς Ν δ 5 ’ 

τοῖς ἀκολάστοις κεχαρισμένον τὴν περὶ ταύτης ἐκφέρειν 
’ὔ ἬΝ νων. Ν - ΑΝ ΤΟΣ Ν “2 2. ὃς ’ 

γνώμην, ἀλλ᾽ ἢ μηδεμιᾶς αἰτίας ἐξάπτειν τὴν τῶν ἀνϑρώ- 
᾽,’ .«“ δὴ Ν λί 5 Ν ΠῚ ξέλ “ “Ἅκ ΕΣ 

πων γένεσιν (ὃ δὴ καὶ λίαν ἐστὶν εὐεξέ εἐγκτον), ἢ τῷ Ξεῷ 
ν - », ὅ α͵7͵ ΠΕ, 5 Ν -8 - δό 

τὴν τῶν ὄντων ανατιδέντας αἰτίαν εἰς τὴν τοῦδε τοῦ ὁόγ- 
» ΧΖ ΄ ζξΨζΧζωι Ν ὃ Α΄ ᾽΄ ὃ ’,’ Ν 

ματος ἀποί3 ἔπειν ὑπόξεσιν, καὶ διὰ ταύτης δεικνύναι τὴν 
" ΄ὔ΄ ὑδ ζ ̓ Ξ, " Ν ᾽΄ 19 - δὲ 

ἀνάστασιν οὐδαμόσεν ἔχουσαν τὸ πιστόν. ὥ. Τοῦτο ὁξ 
’, ὟΝ ὃ - ὃ ἃ - Ἄ. "Δ “ "ἢ Ὧν: 5 

ποιήσουσιν, ἐᾶν δεῖξαι δυνηνῶσιν ἢ αδύνατον ὃν τῷ “εῷ 
δ ν᾿ ’ὕ Ν Ὁ: - ΄ Ἅ Ν ’ 

ἢ α[ούλητον τὰ νεκρωνσέντα τῶν σωμάτων ἢ καὶ πάντη 
’, [᾿ - - νΝ 4 “-᾿ 

διαλυϑέντα πάλιν ἑνῶσαι καὶ συναγαγεῖν πρὸς τὴν τῶν 
ΑΝ» ὦ ΝΥ Ἐ ΥΡΌΥ Ὁ ’ ΕῚ ν Ὅκ - “,ὦ, 

αὐτῶν ἀνπρώπων σύστασιν. ᾿Εὰν δὲ τοῦτο μὴ δύνωνται, 
»-ὦ ἘΞ 5.2 ᾿ " ,΄ ν - 

παυσάσζωσαν τῆς αϑέου ταύτης απιστίας καὶ τοῦ βλα- 
- δ ΝΟ ἘΣ, γα τὸ Ν "5, Ν 8, ὍΣ 

σφημεῖν ἃ μὴ “έμις " ὅτι γὰρ οὔτε τὸ αδύνατον λέγοντες 
'λ Ὁ ,ὕ " ΝΥ τὶ ὮΝ ΕῚ - ΄- ὩΝ ᾽ὔ 

ἀληϑεύουσιν οὔτε τὸ ἀ[ξβούλητον, ἐκ τῶν ρησησομένων 
; ’, Ω γστνΝ ο, ’΄ ’ , 

γενήσεται φανερόν. 19. Τὸ αδύνατόν τινι γινώσκεται κατ 
» γί δὶ ἘΣ Ἦ τὰ τὰν ἦν κ᾿ ΄ὕ χ ΄,ὕ, 

ἀλήϑειαν τοιοῦτον ἢ ἐκ τοῦ μὴ γινώσκειν τὸ γενησόμενον, 
δου “Ὁ τ - , ν Ν - 

ἢ ἐκ τοῦ δύναμιν ἀρκοῦσαν μὴ ἔχειν πρὸς τὸ ποιῆσαι κα- 
τ - δὶ ,ὔ - Ν “ς - - ᾿ὕ 

λῶς τὸ ἐγνωσμένον. Ὅ τε γὰρ ἀγνοῶν τι τῶν γενέσϑαι 
Ψ» ψ; ΟῚ “αν, τς. - » - μὴ ’ 

δεόντων οὐκ ἂν οὔτ ἐγειρῆσαι οὔτε ποιῆσαι τὸ παράπαν 
ΝᾺ ἈΝ, ἘΝῚ ω ὍΔ δὲ ’, - Ν δ. 
δυνηδείη ὅπερ ἀγνοεῖ ὅ τε γινώσκων καλῶς τὸ ποιηϑη- 

ας νΝ ᾽;ζφ ’,ὔ εὐ ος Α, -- ’,’ ᾿ς ἫΝ ᾽ 

σόμενον, καὶ πόδϑεν γένοιτ᾽ ἂν καὶ πῶς, δύναμιν δὲ ἢ μηὸ 
ΞΕ »"' ι Ν - Ας ὯΝ Ἅ ᾽ »ο 

ὅλως ἔχων πρὸς τὸ ποιῆσαι τὸ γινωσκόμενον ἢ μὴ ἀρκοῦ- 
ΕΣ 5 Ἅ 5» ’ Ἂ ᾽ 

σαν ἔχων, οὐκ ἂν ἐγχειρήσειε τὴν ἀρχήν, εἰ σωφρονοίη καὶ 
Ν “Ὁ, τι » χ δύ » ΄ ἊΝ ἢ ΄ 

τὴν ἰδίαν ἐπισκέψαιτο δύναμιν, ἐγχειρήσας δὲ απερισκέπτως 
δ, Ἅ 5 ν Ὁ7ὕ, τς 2 , - 

οὐκ ἂν ἐπιτελέσειε τὸ δόξαν. 14. Αλλ᾽ οὔτε ἀγνοεῖν τὸν 
Ν Ὁ ν - “ ᾿ ἢ 

“εὸν δυνατὸν τῶν ἀναστησομένων σωμάτων τὴν φύσιν 
’΄ Υ, “ ᾿. Μ - μ- κατά τε μέρος ὅλον καὶ μύριον, οὔτε μὴν ὅποι χωρεῖ τῶν 

᾿ “ - - ΄, Ὁ»ἍΨ8 
λυομένων ἕκαστον, καὶ ποῖον τῶν στοιχείων μέρος δέδεκται 

ΟΞ 



δ0 ΑΤΗΕΝΑΘΟΒΖΩΣ ΑΤΗΕΝΙΕΝΒΙΞ 

Ά, ἣν Ὁ} εν - Ν ΝΥ (6. Ἂ ,2 ἊΝ 

τὸ λυδὲν καὶ χωρῆσαν πρὸς τὸ συγγενές, κἂν πάνυ παρ 
" ᾿, “ΚΝ " ὃ - Ἂς - Ν ΄ 

ἀν ρώποις ἀδιάκριτον εἶναι δοκῇ τὸ τῷ παντὶ πάλιν προ- 
- Φ' ͵ὔ »», πὶ Ν Ψ τι ’ Ν - Ὁ 

σφυῶς ἡνωμένον. 15. Ὧι γὰρ οὐκ ἠγνόητο πρὸ τῆς οἱ- 
Ά ’ » - 

κείας ἑκάστου συστάσεως οὔτε τῶν γενησομένων στοιχείων 
τ ἊΝ 5 Ν - γ 5 », ’ 5) Ν ᾿, 

ἡ φύσις ἐξ ὧν τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα, οὔτε τὰ μέρη 
- , Ἂν ’ - 

τούτων ἐξ. ὧν ἤμελλεν λήψεσϑαι τὸ δόξαν πρὸς τὴν τοῦ 
3... ἕας. , ’ ’ὕ ὑὃ λ « ὑδὲ Ἂς Ν 

ἀνδρωπείου σώματος σύστασιν, εὐδηλον ὡς οὐδὲ μετὰ τὸ 
- Ἁ "4 5 - 

διαλυϑῆναι τὸ πᾶν ἀγνοηϑήσεται ποῦ κεχώρηκεν ἕκαστον 
ἌΡ᾽ Ὑ Ἁ Ἂς λυυα Ὁ 

ὧν εἴληφε πρὸς τὴν ἑκάστου συμπλήρωσιν. 106. Ὅσον μὲν 
Α κ κ - - 17, ἮΝ - ΄ὕ 

γὰρ κατὰ τὴν νῦν κρατοῦσαν παρ᾽ ἡμῖν τῶν πραγμάτων 
κὸν ὧν ἃς ν ἜΣ. ,ὕ - κ Ἀ ( ᾽, 
τάξιν καὶ τὴν ἐφ᾽ ἑτέρων κρίσιν, μεῖζον τὸ τὰ μὴ γενόμενα 

»: . Ὁ δὲ Ν Ν χλυσι πο εξ, - Ν Ἂς 

προγινώσκειν" ὅσον ὃὲ πρὸς τὴν ἀξίαν τοῦ Φεοῦ καὶ τὴν 
’ὕ ’ ᾿ ’ Ν ’,ὕ ὔν κὸν , ",κ“ Ἂν 

τούτου σοφίαν, ἀμφότερα κατὰ φύσιν, καὶ ῥάδιον ἐπ᾽ ἴσης 
- ν Ν ΄ ΤΕ δι ᾽ὔ τ νΝ ΒΟ ἃ δὰ ἃ 2), ᾽ὔ 

τῷ ταὶ μὴ γενόμενα προγινώσκειν τὸ καὶ διαλυϑέντα γινώ- 

σκεῖν. 
᾽ κ ᾿ Ὁ, ς “" » ΕΞ 

1ΠΠ. 17. Καὶ μὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὡς ἔστιν ἀρκοῦσα 
- 7 " ’ « 

πρὸς τὴν τῶν σωμάτων ἀνάστασιν, δείκνυσιν ἡ τούτων 
- Ν » Ν Ν 7 

αὐτῶν γένεσις. ἘΕλ γὰρ μὴ ὄντα κατὰ τὴν πρώτην σύστα- 
᾿ Ν - εὶ ψ' ’ Ν 

σιν ἐποίησε τὰ τῶν ἀνδρώπων σώματα καὶ τὰς τούτων 
ἐν “ἢ Ν Δ ἱτὰ ἀκ Ἃ , Ψ» ᾿) ὕ ο 

ἀρχάς, καὶ διαλυϑέντα, καθ᾿ ὃν ἂν τύχῃ τρόπον, ἀναστήσει 
. Ξ , 5 ς ἅν Ψν ν υ τ τα - 

μετὰ τῆς ἴσης εὐμαρείας " ἐπ᾽ Ἰἰσὴς γὰρ αὐτῷ καὶ τοῦτο 
᾿ “ἘΞ τὰ ᾿ὕ, ΄ὔ Ε ’, Ἃ , 

δυνατόν. 18. Καὶ τῷ λόγῳ βλάβος οὐδέν, κἂν ἐξ ὕλης 
- Ν ἷὰ 9 ’ὔ Ἃ » - 

ὑποδώνταί τινες τὰς πρώτας ἀρχάς, κἂν ἐκ τῶν στοἰχείων 
ἡ Ν - Ψ ᾿ 4 ) 

ὡς πρώτων τὰ σώματα τὰ τῶν ἀνϑρώπων, κἂν ἐκ σπερ- 
- 4 Ἂ Ἂν " Ψ - 

μάτων. Ἥς γάρ ἐστι δυνάμεως καὶ τὴν παρ᾽ αὐτοῖς νε- 
Ὥ “ - Ν ᾽ 

νομισμένην ἄμορφον οὖσαν μορφῶσαι, καὶ τὴν ἀνείδεον καὶ 
9 ᾽ὔὕ - 4, ») ΠΝ - Ν 

ἀδιακόσμητον πολλοῖς καὶ διαφόροις εἴδεσι κοσμῆσαι, καὶ 
ἰξέ Ν πα υυῳ Ν ᾿ 

τὰ μέρη τῶν στοιχείων εἰς ἕν συναγαγεῖν, καὶ τὸ σπέρμα 
Ν ς - οἷ Ξ - νΝ " ’ 

ἕν ὃν καὶ ἁπλοῦν εἰς πολλὰ διελεῖν, καὶ τὸ ἀδιάρϑρωτον 
- “ - - ᾿ὕ “Σ ἣ μ6: " 

διαρϑρῶσαι, καὶ τῷ μὴ ζῶντι δοῦναι ζωήν, τῆς αὐτῆς ἐστι 
ΩΝ Α ’, ς - νΝ Φ ᾽’ὕ . .} - ἈΝ 

καὶ τὸ διαλελυμένον ἑνῶσαι, καὶ τὸ κείμενον ἀναστῆσαι, καὶ 
Ν - ’ Ν δὴ - 

τὸ τεδνηκὸς ζωοποιῆσαι πάλιν, καὶ τὸ φϑαρτὸν μετα[βαλεῖν 



θΕῈ ΠΕΞΟΒΒΕΟΤΙΟΝΕ ΜΟΒΊΥΠΟΒΟΌΝ. δ᾽ 

- » - ᾽). Ὁ , - φ οσς 

εἰς ἀφπΨαρσίαν. 19. Τοῦ αὐτοῦ δ᾽ ἂν εἴη καὶ τῆς αὐτῆς 
᾽ Ν , Ν Ἂς ὃ ὉΞἙ ,ὕ λήηξ ᾽,ὕ 

δυνάμεως καὶ σοφίας καὶ τὸ διατεδρυμμένον πλήϑει ζώων 
- ἘΣ Ἅ: 

παντοδαπῶν, ὑπόσα τοῖς τοιούτοις σώμασιν ἐπιτρέχειν 
, Ν ᾽ ὯΝ - 

εἴωϑε καὶ τὸν ἐκ τούτων ἀγείρειν κόρον, διακρῖναι μὲν 
τ -» ς - δΑ εΞ- Ἃλ - ἌΛΟΣ ,ὕ Ν Ὡς 

ἐκεῖϑεν, ἑνῶσαι δὲ πάλιν τοῖς οἰκείοις μέρεσι καὶ μορίοις, 
Ἃ ΟῚ “Δδ πη 5 ᾽, ᾿ ᾽, “- ἋἊ Ἂν λλά Ἅ 

κἂν εἰς ἕν ἐξ ἐκείνων χωρήσῃ ζῶον, κἂν εἰς πολλά, κἂν 
» “5 " [ Ἅ ς ΄,ὔ Ε] - ὃ ἊΝ ΔΝ φύς 

ἐντεῦσεν εἰς ἕτερα, κἂῖν ἐκείνοις αὐτοῖς συνὸδιαλυδὲν ἐπὶ 
Ν ’ὔ ν Ν 5 Ὡς: ἐδ Ν. ἧς 5 Γι 

τὰς πρώτας ἀρχὰς ἐνεχϑῃ κατὰ τὴν φυσικὴν εἰς ταύτας 
5 Δ - «Ὁ δὴ νΝ Δ ᾽’ ΡΟΝ ἀρ. Ν 
ἀνάλυσιν" ὃ δὴ καὶ μάλιστα ταράττειν ἔδοξέ τινας καὶ 

»Φ 8» 'ξ ’ ( ὕ μ᾽ Ν ᾿ τῶ ο᾿ ἢ 

τῶν ἐπὶ σοφίᾳ Ξαυμαζομένων, ἰσχυρὰς οὐκ οἷδ᾽ ὅπως ἡγη- 
Ν τ - - ἴν 

σαμένων τὰς παρὰ τῶν πολλῶν φερομένας διαπορήσεις. 
Υ̓ - Ν ; τὰ 5 

ΙΥ. 20. Οὗτοι δέ γέ φασιν πολλὰ μὲν σώματα τῶν ἐν 
, ν ᾿ ὃ -»» ΄ ἐν “ῖΝ 

ναυαγίοις καὶ ποταμοῖς δυσϑανάτων ἰχϑύσι γενέσψαι τρο- 
Ν - ἿΣ Ἅ “Ὁ 

φήν, πολλὰ δὲ τῶν ἐν πολέμοις ϑνησκόντων ἢ κατ᾽ ἄλλην 
Ἂς γὰ - 

τινὰ τραχυτέραν αἰτίαν καὶ πραγμάτων περίστασιν ταφῆς 
» ΄ ς Ψ - 
ἀμοιρούντων τοῖς προστυγχάνουσι ζώοις προκεῖσϑαι [)ο- 

’, φὰ ε [ ᾿] ᾿͵ὕ - 

ράν. Τῶν οὖν οὕτως ἀναλισκομένων σωμάτων, καὶ τῶν 
- τῶν ΄ - Ν , ᾿ λὺ ληῃξ ταῦτα συμπληρούντων μερῶν καὶ μορίων εἰς πολὺ πλῆδος 

ἢ Ν - - - - 

ζώων διαϑρυπτομένων καὶ διὰ τῆς τροφῆς τοῖς τῶν τρε- 
’ 6 ,ὕ - 

φομένων σώμασιν ἑνουμένων, πρῶτον μὲν τὴν διάκρισιν 
,’ νΝ 25. Ν ΝΥ ,ὕ Ν ’, ΕΣ 

τούτων φασὶν ἀδύνατον, πρὸς δὲ ταύτῃ τὸ δεύτερον ἀπο- 
Ἶ ΟΠ ΝΣ ΤΥ ἀόδο ττνς ΞΔᾺΡ ΕΤΟΒΕ καδνν, ἐδ ρώτερον. 21. Τῶν γὰρ τὰ σώματα τῶν ἀνϑδρώπων ἐκ[)ο- 

᾿-Ὴ ΑΝΡΩ͂Σ, ’ ς ’ ν Ν Ὁ δι ν τι ἠὃ 

σκηϑέντων ζώων, ὁπόσα πρὸς τροφὴν ἀνϑρώποις ἐπιτήδεια, 
ἈΠ ΕΝ τὰ ΄ κ ΕΣ - 

διὰ τῆς τούτων γαστρὸς ἰόντων καὶ τοῖς τῶν μετειληφότων 
’ ς ’ὔ τ ᾽ὔ - -- - 

σώμασιν ἑνουμένων, ἀνάγκην εἶναι πᾶσαν, τὰ μέρη τῶν 
Ἅ; ,εϑ , [2 ’, Ν ’ - ’, Ἂ 

ἀνϑρώπων, ὁπόσα τροφὴ γέγονε τοῖς μετειληφύσι ζώοις, 
(δ [ - τὸ ᾽ὔ’ - ΄“ πρὸς ἕτερα τῶν ἀνδρώπων μεταχωρεῖν σώματα, τῶν μεταξὺ 
’ ,ὕ .»» - Ν Ἄ 5 - Ψ Γο Ν 

τούτοις τραφέντων φωων τὴν εξ ὧν ἐτράφησαν τροφὴν 
ἊΝ 3 ’ἢ “- 

διαπορϑιμευόντων εἰς ἐκείνους τοὺς ἀνϑρώπους ὧν ἐγένετο 
, Γ Ξ - μ᾿ 

τροφή. 22. Εἶτα τούτοις ἐπιτραγῳδοῦσι τὰς ἐν λιμοῖς καὶ 
Ν 

μανίαις τολμηϑείσας τεκνοφαγίας καὶ τοὺς κατ᾽ ἐπιβουλὴν 
5» δ. - - ΕΥ - ,ὕ "ἋἋ ’, .Ἃ Ν 

εἐχύρων ὑπὸ τῶν γεννησαμένων ἐδηδεσμένους παιοας, Καὶ 



δ ΑΤΗΒΝΑΘΟΒΖΕ ΑΤΗΒΝΙΕΝΞΒΙΒ 

Ν ; Α ᾽ 5 , Ν Ν Ν ὃ - 
τὴν Μηδικὴν τράπεζαν ἐκείνην καὶ τὰ τραγικὰ δεῖπνα 

Ὁ 

Θυέστου καὶ τοιαύτας δή τινας ἐπισυνείρουσι παρ᾽ “Ἕλλησι 
ἄς , Ὁ ΩΝ, ἘΝ ἘΠ ΄ 

καὶ βαρβάροις καινουργηξείσας συμφοράς " ἔκ τε τούτων 
᾿ ϑ ᾿’ὕ Ν 9 ἰ 

κατασκευάζουσιν, ὡς νομίζουσιν, ἀδύνατον τὴν ἀνάστασιν, 
- ν - - 

ὡς οὐ δυναμένων τῶν αὐτῶν μερῶν ἑτέροις τε καὶ ἑτέροις 
- 5 3 , 3. - Ψ .- 

συναναστῆναι σώμασιν, ἀλλ᾽ ἤτοι τὰ τῶν προτέρων συστῆ- 

ναι μὴ δύνασϑαι, μετεληλυδότων τῶν ταῦτα συμπληρούν- 
- ΝΣ 5 - 

των μερῶν πρὸς ἑτέρους, ἢ τούτων ἀποδοϑέντων τοῖς προ- 
» - ͵ Ἂχ ᾿-" ξ 

τέροις ἐνδεῶς ἕξειν τὰ τῶν ὑστέρων. 
ἊΪ. 23 . πἰς ἷ ὃ κε κρυ ς - - Ἶ Ν 

. 29, ᾿Εμοὶ δὲ δοκοῦσιν οἱ τοιοῦτοι πρῶτον μὲν τὴν 
- Δ - Δ Ν - . τ 

τοῦ δημιουργήσαντος καὶ διοικοῦντος τόδε τὸ πᾶν ἀγνοεῖν 
οι» 'Α Ν , ἢ» ς ’΄ -», ’ Ν ΨὮ Ν 

δύναμιν τε καὶ σοφίαν, ἑκάστου ζώου φύσει καὶ γένει τὴν 
«Ὁ Ων ’ Χ ὐ 4 ἣν Ψ' 

προσφυῆ καὶ κατάλληλον συναρμόσαντος τροφήν, καὶ μήτε 
- Ν “Ἃ. - Ἂ. ΓΩ 

πᾶσαν φύσιν πρὺς ἕνωσιν ἢ κρᾶσιν παντὸς σώματος ἰέναι 
Ἂ ’ ’ Ν Ὁ - ς ,ὕ . ΄ 
δικαιώσαντος μήτε πρὸς διάκρισιν τῶν ἑνωδέντων ἀπό- 

»" " Ν Ν - δι᾽ [7 ’ - 

ρως ἔχοντος, ἀλλὰ καὶ τῇ καϑ'᾿ ἕκαστον φύσει τῶν γε- 
- δ ’ὔ ἂν Ε 

νομένων τὸ δρᾶν ἢ πάσχειν ἃ πέφυκεν ἐπιτρέποντος, 
5, Ἁ ’ Ν - «' » Ν Ν ΩΥ 

ἄλλοτε καὶ κωλύοντος, καὶ πᾶν ὃ βούλεται καὶ πρὸς ὃ 
Ξ ΕΥ τς κ - 

[βούλεται συγχωροῦντος ἢ μεταστρέφοντος ᾿ πρὸς δὲ τοῖς 
" ’, δι Ν « ᾽ὔ - ’ Ἃ ’ 

εἰρημένοις μηδὲ τὴν ἑκάστου τῶν τρεφόντων ἢ τρεφομέ- 
Ὰ ᾿ " [ε Ν Ἃ 

νων ἐπεσκέφϑαι δύναμίν τε καὶ φύσιν. 24. Ἢ γὰρ ἂν 
Ε , φς “- .«“ ’ ς - 

ἔγνωσαν ὅτι μὴ πᾶν ὃ προσφέρεταί τις ὑπενδόσει τῆς 
" "5" 9» τ , - , Ν ΠΕ Ξ ἔξωδϑεν ἀνάγκης, τοῦτο γίνεται τῷ ζώῳ τροφὴ προσφυῆὴς 
» ᾿ κ « - ἿΝ ω 
ἀλλὰ τὰ μὲν ἅμα τῷ προσομιλῆσαι τοῖς περιπτυσσομένοις 

- δῇ ,ὔ σὺν .«Ἐ Ψ 5 ’ ν 

τῆς κοιλίας μέρεσι φϑείρεσϑαι πέφυκεν, ἐμούμενα τε καὶ 
΄ δ διαχωρούμενα καὶ τρόπον ἕτερον διαφορούμενα, ὡς μηδὲ 

Ν ἣν Ἂς ;’» Ἂς Ν Ψ' ς - ’; 

κατὰ [Ξῇραχὺ τὴν πρώτην καὶ κατὰ φύσιν ὑπομεῖναι πέψιν, 
Ἂ: Γὰ Ξ - 

ἢ πού γε τὴν εἰς τὸ τρεφύμενον σύγκρασιν ὡσπεροῦν 
ὑδὲ - Ν ΟΝ Ν Ν ’ Ὁ ΟΣ ν 

οὐδὲ πᾶν τὸ πεφϑὲν καὶ τὴν πρώτην δεξάμενον, μεταβολὴν 
- ζ΄ ’, ᾿ - 

τοῖς τρεφομένοις μορίοις προσπελάζει πάντως, τινῶν μὲν 
᾿] 3 Ν - - ἌἍἝ » 

κατ᾽ αὐτὴν τὴν γαστέρα τῆς ὥρεπτικῆς δυνάμεως ἀποκρι- 
΄, - νΝ Ν Ν Δ , Ν ᾿ Ἂς » 

νομένων, τῶν δὲ κατὰ τὴν δευτέραν μεταβολὴν καὶ τὴν ἐν 



ΡῈ ΒΕΒΟΒΒΕΟΤΙΟΝῈ ΜΟΒΊΤΌΟΒΟΌΜ. δ9 

.“ ,΄, ΄ ὃ , κ Ν . ,ὕ 
ἥπατι γινομένην πέψιν διακρινομένων, καὶ πρὸς ἕτερόν τι 

«“ Ν - ’ 

μεταχωρούντων ὃ τὴν τοῦ τρέφειν ἐκ[)έ[ϑηκε δύναμιν " καὶ 
“- - Γ ’ - ν᾽ 

αὐτῆς γε τῆς ἐν ἥπατι γινομένης μεταβολῆς οὐ πάσης εἰς 
Ν 5 ἃ, , μὰς ἀλλ᾽ » «ΜΔ ᾿ὕ ᾿΄ 

τροφὴν ἀνϑρώποις χωρούσης. ἀ εἰς ἃ πέφυκε περιττώ- 
, ἌΡ ΕΥΣ -» - 

ματα διακρινομένης ". τῆς τε καταλειφϑείσης τροφῆς ἐν αὐ- 
- ᾿] - ’ὔ ᾽’ὕ 

τοῖς ἐσδ᾽ ὅτε τοῖς τρεφομένοις μέρεσι καὶ μορίοις πρὸς 
. Ἅ λλ δ δ Ν Ν “» ΄ - 

ἕτερόν τι μεταβαλλούσης, κατὰ τὴν ἐπικράτειαν τοῦ πλεο- 
’΄ Ἅ ’; Ν 4, , Ν Ν . ς 

νάζοντος ἢ περιττεύοντος καὶ φπείρειν πως ἢ πρὸς ἑαυτὸ 
Ν ’΄ 

τρέπειν τὸ πλησιάσαν εἰωξότος. 
- 5 - - “᾿ - “᾿ ,ὔ “ 

ΥΙ. 2ὅ. Πολλῆς οὖν οὔσης ἐν πᾶσι τοῖς ζώοις τῆς 
- ὃ “-- ᾳ, 5 - - Ν 4 - 

φυσικὴς ὁδιαφορας, καὶ αὐτῆς γε τῆς κατὰ φύσιν τροφῆς 
« ἧς ’ ἊΞ ’, ζ Ψ Ε Ν - - ’ὔ; ’ ΓΦ ΧᾺ Ξ 

ἑκάστῳ γένει ζώου καὶ τῷ τρεφομένῳ σώματι συνεξαλλατ- 
᾽, - ΝΥ Ν Ν δι ἊἋ ’ὔ Ν 

τομένης, τριττῆς δὲ κατὰ τὴν ἑκάστου ζώου τροφὴν γινο- 
, ΟΖ Ν ὃ ’,ὔ δεῖ ΄ - δ. 

μένης καϑάρσεως καὶ διακρίσεως, δεῖ πάντως φϑείρεσξαι 
Ν Υἷς - ἝἜ ’ὔὕ Ἅ, Ν »" ΄ ᾽΄ 

μὲν καὶ διαχωρεῖν ἢ πέφυκεν ἢ πρὸς ἕτερόν τι μετα[ϑάλλειν 
“΄ ς δ ᾽ ΓΑ “ 4 ΄““φ»» ἥς 6 

πᾶν ὑπόσον ἀλλύτριον εἰς τὴν τοῦ ζώου τροφήν, ὡς συγ- 
Θο Ν ὃ , 3 ’, ἊΣ ᾿ Ἀ ΄ κραδῆναι μὴ δυνάμενον, συμ[αίνουσαν δὲ καὶ κατὰ φύσιν 

΄΄ Ν - ’ὔ - - 

εἶναι τὴν τοῦ τρέφοντος σώματος δύναμιν ταῖς τοῦ τρεφο- ᾿ 
Ὁ τ - γ “" 

μένου ζώου δυνάμεσι, καὶ ταύτην ἐλθοῦσαν δι’ ὧν πέφυκε 
, ΣΕ ΕΝ » - - ΣΝ ὡν οΥοα κριτηρίων καὶ καϑαρϑεῖσαν ἀκρι[ῶς τοῖς φυσικοῖς καξαρ- 

4 ἊΝ ’ » 5 ΄ - «“ 

σίοις εἰλικρινεστάτην γενέσξαι πρόσληψιν εἰς οὐσίαν" ἣν 
, - ’ Ι ΄ 

δὴ καὶ μόνην ἐπαληϑεύων ἄν τις τοῖς πράγμασιν ὀνομά- 
» “- ν πο ] ’ 

σειεν τροφήν, ὡς ἀποβάλλουσαν πᾶν ὑπόσον ἀλλότριον 
Ν β. 5 Ν - ᾿»» Ὗς ’ Ν 

καὶ βλαβερὸν εἰς τὴν τοῦ τρεφομένου ζώου σύστασιν καὶ 
᾿' - »᾿ ἿΝ, - 

τὸν πολὺν ἐκεῖνον ὄγκον ἐπεισαχϑέντα πρὸς τὴν τῆς γα- 
εξ ΧΟ ΣΥΝΕ λή Ν Ν - . τῳ» [.ῬΞ ’ 20 

στρὸς ἀποπλήρωσιν καὶ τὴν τῆς ὀρέξεως “εραπείαν. 20. 
᾿] ᾿ ’ὕ » Ἷ 5 - - 

Αλλὰ ταύτην μὲν οὐκ ἄν τις ἀμφισβητήσειεν ἑνοῦσξαι τῷ 
’ » 

τρεφομένῳ σώματι, συνδιαπλεκομένην τε καὶ περιπλαττο- 
΄ - Ξ Ἃ ε 

μένην πᾶσι τοῖς τούτου μέρεσι καὶ μορίοις ᾿ τὴν δὲ ἑτέρως 
ὙΜ Υ Ν ’ἅ Ω.. 9 [ῬΞ Ν ᾿.: Ν, ΜῃΕ 
ἔχουσαν καὶ παρὰ φύσιν φϑείρεσξαι μὲν ταχέως, ἢν ἐρρω- 

“ ψ ὃ ἊΦ ἃ ἊΝ “ἃ δὲ Ν » ’ὔ Ν 
μεένεστέρᾳ συμμίξῃ δυνάμει, φΨείρειν δὲ σὺν εὐμαρείᾳ τὴν 

Δι, -ς Ὑ α. ν 5 4 ὃς ν, Ν Ν 

κρατηνεισα!ν, ΕΟ ΤΕ μοχ“ηροὺυς ἐἑκτρέπεσιναι χυμοὺς καὶι 
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’ , « δὲ ΓΑ͂Ν Ὁ τ Ἕ ΄Ν - 
φαρμακώδεις ποιότητας, ὡς μηδὲν οἰκεῖον ἢ φιλον τῳ τρε- 

ομέ ώ έρου 27. Καὶ τούτου τεκμήριον μέ- φομένῳ σώματι φέρουσαν. . Καὶ τοῦτον τεκμὴῆριον μ 
- » "ᾳ Ψ. 

γιστον τὸ πολλοῖς τῶν τρεφομένων ζώων ἐκ τούτων ἐπα- 
- , Ἅ Ἂ Γώ Ἅ 

κολουϑεῖν ἄλγος ἢ κίνδυνον ἢ “άνατον, ἢν ὑπὸ σφοδρο- 

τέρας ὀρέξεως τῇ τροφῇ καταμεμιγμένον συνεφελκύσηταί τι ἕρας ὀρέξεως τῇ τροφῃ μεμιγμ φ ἢ 
ὃ Ν Ν ’, δ ΩΝ δὴ Ν ΄ 5. Ν 

φαρμακῶδες καὶ παρὰ φύσιν" ὃ δὴ καὶ πάντως φναρτικὸν 
Ἃ - , Ν 

ἂν εἴη τοῦ τρεφομένου σώματος, εἰ γε τρέφεται μὲν τὰ τρε- 
’ - ὅ ’ Ν Ἂ ’ ἘΣ Ἃ δὲ ΟΝ 

φύμενα τοῖς οἰκείοις καὶ κατὰ φύσιν, φϑείρεται δὲ τοῖς ἐναν- 
" “ ““ - - - ’, 

τίοις. 28. Εἴπερ οὖν τῇ διαφορᾷ τῶν τῇ φύσει διαφερόντων 
Ὁ « Ν Ψ' ;ὔ ὔ Ν ’,ὕ 5 

ζφωὼων ἢ κατὰ φύσιν συνδιήρηται τροφῆ; καὶ ταύτης γε αὖ- 
- , - ἊἊ - ΕΙΣ Ν Α 

τῆς οὔτε πᾶν ὅπερ ἂν προσενέγκηται τὸ ζῶον οὔτε τὸ τυχὸν 

ἐκ τούτου τὴν πρὸς τὸ τρεφόμενον σῶμα δέχεται σύγκρασιν, 
τι ᾿] ᾿ Ἃ ᾽» ᾿(; Ν ’ Ν ,ὔ ἊΝ 

ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον τὸ διὰ πάσης πέψεως κεκαϑαρμένον καὶ 
κ᾿ » - κ᾿ κ - - , 

μεταβεβληκὸς εἰλικρινῶς πρὸς τὴν τοῦ ποιοῦ σώματος 
ἜΞἾ νἀ ὦ " 

ἕνωσιν καὶ τοῖς τρεφομένοις μέρεσιν εὐάρμοστον, εὔδηλον 
ε 9 ἃ - κ " ε ΄ ὅ᾽ ΝΑ ,΄ [ 
ὡς οὐδὲν τῶν παρὰ φύσιν ἑνωδείη ποτ᾽ ἂν τούτοις οἷς 

ΩΣ , ν 1 

οὐκ ἔστι τροφὴ προσφνυὴς καὶ κατάλληλος, ἀλλ᾽ ἤτοι κατ 
4 - - 

αὐτὴν. τὴν κοιλίαν διαχωρεῖ, πρὶν ἕτερόν τινα γεννῆσαι 
ἣΝ . Ν ΑΝ ὃ Ό, ᾽, Ἂ Ν δι; πὰς λ' - ’ὔ 

χυμόν, ὠμὸν καὶ διεφθαρμένον, ἢ συστὰν ἐπὶ πλεῖον τίκτει 
Ρ-ὉἘ, ΕΝ ’ ὃ ’; Ὁ , Ων Ν τ 

πάϑος ἢ νύσον δυσίατον, συνδιαφϑείρουσαν καὶ τὴν κατὰ 
’ Ας ἍἉ Ἂς 5» Ν. ΩΝ - - ! " 

φύσιν τροφὴν ἢ καὶ αὐτὴν τὴν τὴς τροφῆς δεομένην σάρκα. 
Ν “Ἁ 5 “Ὁ ΝΥ 

᾿Αλλὰ κἂν ἀπωσϑῇ ποτε, φαρμάκοις τισὶν ἢ σιτίοις βελ- 
,ὔ Ἅ, - - ᾺἋ ’ὔ’ ’ , ᾿ ΕῚ ᾽ὕ 

τίοσιν ἢ ταῖς φυσικαῖς δυνάμεσι νικηϑέν, μετ᾽ οὐκ ὀλίγης 
Φὸὺ-ς - δ - Ν 

ἐξεῤῥύη τῆς βλάβης, ὡς μηδὲν φέρον τοῖς κατὰ φύσιν 
ἧς » ΩΣ 

εἰρηνικὸν διὰ τὸ πρὸς τὴν φύσιν ἀσύγκρατον. 
᾿ δ ν. 

ΠΗ. 29. Ὅλως δὲ κἂν συγχωρήσῃ τις τὴν ἐκ τούτων 
Ν - ᾿ , ἘΣ εἴας δι - ᾽ 57 
εἰσιοῦσαν τροφήν (προσειρήσϑω δὲ τοῦτο συνηϑέστερον), 

“ Ν Α καίπερ οὖσαν παρὰ φύσιν, διακρίνεσϑαι καὶ ματαβάλλειν 
- Ἅ. 

εἰς ἕν τι τῶν ὑγραινόντων ἢ ξηραινόντων ἢ “ερμαινόντων 
᾿] , - 5 - 

ἢ ψυχόντων, οὐδ᾽ οὕτως ἐκ τῶν συγχωρηδέντων αὐτοῖς 
, - ᾽ Ν᾿ ΄,ὕ 

γενήσεταί τι προὔργου, τῶν μὲν ἀνισταμένων σωμάτων ἐκ 
- - 5 Α ΄- 

τῶν οἰκείων μερῶν πάλιν συνισταμένων, οὐδενὸς δὲ τῶν 
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Ἷ Ἂ Ν Ὁ δ “ς 

εἰρημένων μέρους ὄντος, οὐδὲ τὴν ὡς μέρους ἐπέχοντος 
Ψ Δ4«οᾳ0ο Ἂ - 

σχέσιν ἢ τάξιν, οὐ μὴν οὐδὲ παραμένοντος πάντοτε τοῖς 
- Υ Ν, - 

τρεφομένοις τοῦ σώματος μέρεσιν, ἢ συνανισταμένου τοῖς 
» "Ὁ "" , οὐ 
ἀνισταμένοις, οὐδὲν συντελοῦντος ἔτι πρὸς τὸ ζῆν οὐχ 

νὰ - “ 5» 

αἵματος οὐ φλέγματος οὐ χολῆς οὐ πνεύματος. 90. Οὐδὲ 
Ν - ἐδ σῶν Ν Ν ΄ ’ ὃ δι, Ν 

γὰρ ὧν ἐδεήσδη ποτὲ τὰ τρεφόμενα σώματα δεηϑήσεται καὶ 
μὴ ᾿ ΤΑΣ ας ΤῊΣ , ΣΝ ἀπ τν ὩΞΟΒΕ 

τότε, συνανῃρημένης τῃ των τρεφομένων ἐνδείᾳ καὶ φύορᾳ 
- Ὁ - 5 ’ Ρ ’ Α Ἢ . [7 ἍἋ Ἃ)ὦ Ν 

τῆς ἐξ ὧν ἐτρέφετο χρείας. πειδ ὅτι κἂν μέχρι σαρκὸς 
δ. Ν τ - ’ - λὴ ς ΟΥΣ Ῥὰς- 

φύανειν τὴν ἐκ τῆς τοιαύτης τροφῆς μέτα[ο ἣν ὑπονοιτὸ 
ὑδ᾽ 4 Μ, ’ »", Ν Ν δ Υ δ,“ 

τις, οὐδ᾽ οὕτως ἀνάγκη τις ἔσται τὴν νεωστὶ μετα[ῇληϑεῖσαν 
πὰ - “-᾿ ᾽᾿΄ Υς 

ἐκ τῆς τοιᾶσδε τροφῆς σάρκα, προσπελάσασαν ἑτέρου τινὸς 
5 Ἂ ". Ἑ Ὁ ἴω τοὶ Ἂς ν ὁ ’ - 

ἀνπρώπου σώματι, πάλιν ὡς μέρος εἰς τὴν ἐκείνου τελεῖν 
- " : ᾽’ 

συμπλήρωσιν, τῷ μήτε αὐτὴν τὴν προσλαμβάνουσαν σάρκα 
΄ δὲ ἢ Δ (λ ".)Ἤ Ν ς δι. τ: 

πάντοτε φυλάττειν ἣν προσείληφε, μήτε τὴν ἑνωδεῖσαν 
᾿ α ’ “- ᾿. Ν ’ [τς τος ᾿ 

ταύτῃ μύνιμον εἶναι καὶ παραμένειν ἡ προσετέϑη, πολλὴν 
δὲ Ν Ν ΠΡΕΕ ἘΠ τς Ὁ. ἋΖ ο, λή Ν Ν 
ὲ καὶ τὴν ἐπὶ “άτερα δέχεσνδαι μετα[βολήν, ποτὲ μὲν 

" ἶν ΕῪ 
πόνοις ἢ φροντίσι διαφορουμένην, ἄλλοτε δὲ λύπαις ἢ 

’ ῚΣ - - 

καμάτοις ἢ νόσοις συντηκομένην, καὶ ταῖς ἐξ ἐγκαύσεως 
ΕΥ ΤῊΣ » , ὃ , π ἈΝ Ν 
ἢ περιψύξεως ἐπιγενομέναις δυσκρασίαις, μὴ συμμεταβαλ- 

“ - - - ͵ 

λομένων σαρκὶ καὶ πιμελῇ τῶν δημῶν ἐν τῷ μένειν ἅπερ 

ἐστὶν τὴν τροφὴν δεχομένων. 951. Τοιούτων δὲ γινομένων 

γδυ 
Ν - Ν Ο, ᾽, λύ ἌΠ 9 47 αλλ [τ 

πὶ τῆς σαρκὸς παϑημάτων, πολύ γ᾽ ἔτι μᾶλλον εὕροι τις 
Ν - τς Ν ΘΉΡΑ » ’ ΄ 

ἂν ταῦτα πάσχουσαν τὴν ἐξ ἀνοικείων τρεφομένην σάρκα, 

νῦν μὲν εἰς ὄγκον προϊοῦσαν καὶ πιαινομένην ἐξ ὧν προ- 
ίλ “- ἀλ τ. ’ « ἋἊ ’ ’ νΝ 

σείληφεν, εἶτα πάλιν ἀποπτύουσαν ὃν ἂν τύχῃ τρόπον καὶ 
΄ ΕΝ - - , - ἊΞ ᾿Ξ ΕΝ 

μειουμένην ἢ μιᾷ τινι τῶν ἔμπροσϑεν ρηδεισῶν αἰτιῶν ἢ 
δὲ ’ ἃ ’ δὲ , - ’, “Δ “- Ν, 

πλείοσι" μόνα δὲ παραμένειν τοῖς μέρεσιν ἃ συνδεῖν ἢ 
Δ - ὧν ΄ ν “ » 

στέγειν ἢ δάλπειν πέφυκεν τὴν ὑπὸ τῆς φύσεως ἐξειλεγμέ- 
’ - π- Ν. Ν 

νὴν καὶ τούτοις προσπεφυκυῖαν οἷς τὴν κατὰ φύσιν συνεξέ- 
- - ΄, ἜΕΜΚΣ ᾽ , 

πλησε ζωὴν καὶ τοὺς ἐν τῇ ζωῇ πόνους. 52. ᾿Αλλ᾽ οὔτε 
Ν Ἂ γ» Δ ὃ - Ψ, : " Ὁ ὑπ 3 ἌΓΟΣ γὰρ καὶ ὃ δεῖ κρινομένων τῶν ἔναγχος ἐξητασμένων, οὔτε 

κ ᾿ὕ - " 
κατὰ συγχώρησιν παραδεχξέντων τῶν ἐπ᾽ ἐκείνοις γεγυμνα- 
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, δ Ὰ Ἐ ὃ ’ ὃ Ν Ν Α 5 - ἐλ ’, 

σμένων, ἀληξὲς δεικνύναι δυνατὸν τὸ πρὸς αὐτῶν λεγό- 
ἫΝ ΠΦΚὌΝ ὔ ἪΝ ἃς “ 3 ’ὔ; ’ 

μενον, οὔτ᾽ ἂν συγκραϑείη ποτὲ τὰ τῶν ἀνθρώπων σώματα 
- - - κα “ Ἂ, ἊΝ. 2 

τοῖς τῆς αὐτῆς οὗσι φύσεως, κἂν ὑπ᾽ ἀγνοίας ποτὲ κλα- 
- " ἣ ᾿ Ν 

πῶσι τὴν αἴσϑησιν δι᾿ ἑτέρου τινὸς μετασχόντες τοιούτου 
᾽,ὕ ΩΝ » ΦΆ, [πδ 1 ὃ ,ὔ Ἅ ,ὔ ν᾿ ὃ “᾿ 

σώματος, κἂν αὐτόϑεν ὑπ᾽ ἐνδείας ἢ μανίας ὁμοειδοῦς τινος 
Ξ' , Ρ' , κ - ᾽ τ 

μιανδϑῶσι σώματι" εἴ γε μὴ λελήϑασιν ἡμᾶς ἀνϑρωποειδεῖς 
» δ- Ἅ ον - ΑΜ ; δ τα » .Ῥ ’ 

τινες ὄντες “ῆρες, ἢ μικτὴν ἔχοντες φύσιν ἐξ ἀνϑρώπων 
᾿ ΤῊΝ, ᾿ . λά “ἐΨ, ε ΝΝ " - 

καὶ δηρίων, οἵους πλάττειν εἰώϑασιν οἱ τολμηρότεροι τῶν 

ποιητῶν. ὲ 
νν" - - ᾿ς Ν ΥΠ]|. 938. Καὶ τί δεῖ λέγειν περὶ τῶν μηδενὶ ζώῳ πρὸς 

᾿Ν ν ἢ ν» τ ἮΝ Ν Ν . - 

τροφὴν ἀποκληρωδέντων σωμάτων, μόνην δὲ τὴν εἷς γῆν 
Ἀ » - - ’ Ἷ Ἂ" 

ταφὴν ἐπὶ τιμῇ τῆς φύσεως μεμοιραμένων, ὅπου γε μηὸ 
5, - .» - ᾿ - ᾿] - ΕΝ ΕῚ Ν 

ἄλλο τι τῶν ζώων τοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἴδους εἰς τροφὴν 
5 ,ὔ ς ’ Ἂ 5 5) Ν π ς 

ἀπεκλήρωσεν ὃ ποιήσας, κἂν ἐν ἄλλοις τισὶ τῶν ἑτερογε- 
ν΄ Ν ; Ν ’ Ξ [2 9 ἣς Ψ Υ 

νῶν τροφὴ γίνηται κατὰ φύσιν ; 54. Εἰ μὲν οὖν ἔχουσι 
δ ’ ,ὕ ᾿ς ὦ πὰ ΘΝ ἢ ᾿) - 2 
εἰκνύναι σάρκας ἀνϑδρώπων ἀνϑρώποις εἰς βρῶσιν ἀπο- 

Ὶ Ν Ἂ “- Ν 

κληρωϑείσας, οὐδὲν κωλύσει τὰς ἀλληλοφαγίας εἶναι κατὰ 
1 ΕἸ - -- ,ὕ 

φύσιν, ὥσπερ ἄλλο τι τῶν τῇ φύσει συγκεχωρημένων, καὶ 
- - - “ ’ 

τούς γε τὰ τοιαῦτα λέγειν τολμῶντας τοῖς τῶν φιλτάτων 
᾿ - " ΝΣ κω Ἂν», 

ἐντρυφᾶν σώμασιν, ὡς οἰκειοτέροις, ἢ καὶ τοὺς εὐνουστά- 
᾿ ,᾿ » ΜΞ ς - 25 ᾽ δὲ - Υ 

τους σφίσι τούτοις αὐτοῖς ἕστιαν. 8. Εἰ δὲ τοῦτο μὲν 
ὑδ᾽ 5 - 5» , Ν δὲ - δι,» ϑιεχος. ,ὔ 

οὐδ᾽ εἰπεῖν εὐαγές, τὸ δὲ σαρκῶν ἀνϑρώπων ἀνϑρώπους 
- , ΄, Ε , 

μετασχεῖν Ἐχδιστόν τι καὶ παμμίαρον καὶ πάσης ἐκϑέσμου 
κ᾿ κ ΄ “Ν “φ " , Υ δὲ 

καὶ παρὰ φύσιν βρώσεως ἢ πράξεως ἐναγέστερον, τὸ δὲ 
Ν 5 μ “ 

παρὰ φύσιν οὐκ ἂν ποτε χωρήσειεν εἰς τροφὴν τοῖς ταύ- 

τῆς δεομένοις μέρεσι καὶ μορίοις, τὸ δὲ μὴ χωροῦν εἰς τρο- 
ν Ε Ἅ ς Ὀΐ ’ ἃ δὲ , ᾽, Ἂν τας 

φὴν οὐκ ἂν ἑνωσείὴη τούτοις ἃ μηδὲ τρέφειν πέφυκεν, ουὲὲ 
Ν “Ὁ φ Ψ ν. ἊΝ, - ΄ 

τὰ τῶν ἀνϑδρώπων σώματα συγκριϑείη ποτ᾽ ἂν τοῖς ὁμοίοις 
’ πρὶ 5 ᾿] Ν Ν » Ἃ ΄ 

σώμασιν, οἷς ἐστιν εἰς τροφὴν παρὰ φύσιν, κἂν πολλάκις 
- , ’ 

διὰ τῆς τούτων ἴῃ γαστρὸς κατά τινα πικροτάτην συμφο- 
᾿΄ ᾽ - - - δι. 

ράν  ἀποχωροῦντα δὲ τῆς ϑρεπτικῆς δυνάμεως, καὶ σκιὸ- 
’ - ἂν. 5 “ Ν ». ͵ 

νάμενα πρὸς ἐκεῖνα πάλιν ἐξ ὧν τὴν πρώτην ἔσχε σύστα- 



θῈ ΒΕΘΟΒΒΕΟΤΙΟΝΕ ΜΟΒΤΌΟΕΟΙΝΣ. 639 

ΠΌΡΕ Ν , τ. (7. ὧν ΟΝ εἰ , ΄ ὲ 
σιν, ἑνοῦται μὲν τούτοις ἐφ᾽ ὅσον ἂν ἕκαστον τύχῃ χρύνον 

- ἍὦἍ - - 

ἐκεῖϑεν δὲ διακριϑέντα πάλιν σοφίᾳ καὶ δυνάμει τοῦ πᾶσαν 
- ’ ς - 

ζώου φύσιν σὺν ταῖς οἰκείαις δυνάμεσι συγκρίναντος ἑνοῦ- 
- »“" « ΄ Ἃ ᾿ «ὥς ΕΝ Ξ.Ά 

ται προσφυῶς ἕκαστον͵ ἑκάστῳ, κἂν πυρὶ καυδῇ, κἂν ὕδατι 
- Δ, ΄ ιν Ἅ - "ὦ κ᾿ 

κατασαπῇ, κιὶν ὑπὸ ϑηρίων ἢ τῶν ἐπιτυχόντων ζώων κατα- 
Δ “΄ Ἃ - 4 Ἂ ΓῚ -ΡὈ- 

δαπανην 1), κἂν τοῦ παντὸς σώματος ἐκκοπὲν προδιαλυξῇ 
- Ἷ - ’ ν) (ἢ 5 

τῶν ἄλλων μερῶν ἑνωϑέντα δὲ πάλιν ἀλλήλοις τὴν αὐ- 
, ᾽’ Ν νΝ - 9 - Τ- 

τὴν ἴσχει χώραν πρὺς τὴν τοῦ αὐτοῦ σώματος ἁρμονίαν 
- Ν, ΣΖ δ 

τε καὶ σύστασιν καὶ τὴν τοῦ νεκρωϑέντος ἢ καὶ πάντη δια- 
ἊΝ δ. - ’ὔ νΝ ΄ὔ - Ν μι 3. ἰᾷς δὲ - 

υϑέντος ἀνάστασιν καὶ ζωήν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλεῖον 
» " Ν »"᾿ Ν Ψ ’ 

μηκύνειν οὐκ εὔκαιρον ᾿ ὁμολογουμένην γὰρ ἔχει τὴν ἐπί- 

κρισιν, τοῖς γε μὴ μιξοϑήροις. 
ν καὶ - " - ’ὕ 

ΙΧ, 86. Πολλῶν δὲ ὄντων τῶν εἰς τὴν προκειμένην 
ΞΡ ἢ φκ- κ᾿ 
ἐξέτασιν χρησιμωτέρων, παραιτοῦμαι δὴ νῦν τοὺς κατα- 

᾽ὕ τ, Ν - 2 ἊΝ , 

φεύγοντας ἐπὶ τὰ τῶν ἀνπρώπων ἔργα καὶ τοὺς τούτων 
δ᾽ »ἢ,; «“ ἈΝ - »" ΔΝ, 

δημιουργοὺς ἀνϑρώπους, οἱ τὰ συντριβέντα τῶν ἔργων ἢ 
΄ ᾿ δ ἌΧ ΕΝ ἌΝΝΑ ν 5 ,ὕ Ξ 

χρύνῳ παλαιωϑέντα ἢ καὶ ἄλλως διαφϑαρέντα καινουργεῖν 
᾽ - - - - 

ἀδυνατοῦσιν, εἶτα ἐξ ὁμοίου τοῖς κεραμεῦσι καὶ τέκτοσι 
δε Ξ ’ ’ Ὰ ΟΝ Ν πνττος ξν- δ γος 3 Ὰ α- 

εἰκυύναι πειρωμένους τὸ καὶ τὸν δεὸν μήτ᾽ ἂν βουληϑῆναι 
Ὁ , - “Δ Ἂ δ ν 

μήτε [δουληϑέντα δυνηϑῆναι νεκρωδὲν ἢ καὶ διαλυϑὲν ἀνα- 
“ - ν ἈΝ , “ Ν ΄ - 

στῆσαι σῶμα, καὶ μὴ λογιζομένους ὅτι διὰ τούτων τοῖς 
’ὔ ΕΥτῷ γφ᾽ 5 [πν τὴς πε - - ΄ὕ 

χειρίστοις ἐξυβρίζουσιν εἰς ϑεόν, συνεξισοῦντες τῶν πάν- 
ὃ Ἂ Ν ὃ ,΄ - Γ ἵν - ΄ὕ͵ 

τὴ διεστηκότων τὰς δυνάμεις, μᾶλλον δὲ καὶ τῶν ταύταις 
Ψ Ν. ᾿] ἊΝ Ν Ν - - “--- 

χρωμένων τὰς οὐσίας καὶ τὰ τεχνητὰ τοῖς φυσικοῖς. 971. 
“ῃ τς ’ὔ ᾽ὔ » » ᾿Ξ » 

Περὶ μὲν οὖν τούτων σπουδάζειν οὐκ ἀνεπιτίμητον ᾿ ἡλί- 
Α. Ν [ ὰλ δον" ᾿Υ - » Δ Ν ’ὔ 

σιον γὰρ ὡς ἀληϑῶς τὸ τοῖς ἐπιπολαίοις καὶ ματαίοις 
5» ΔΕ Μ ᾿ς - - ἈΝ ἊΝ ὃ .’, Ρ ᾿ ᾽᾿ὔ ἂὰλ 

ἀντιλέγειν. ακρῷ γε μὴν ἐνδοξύτερον καὶ πάντων ἀλη- 
α͵ Α ἘΞ κ κ᾿ ἌΓ τς ἢ γ02 ᾷ 

“έστατον τὸ φῆσαι τὸ παρὰ ἀνδρώποις ἀδύνατον παρὰ 
-“ΡὉ δα Ὁ» ὌΠ ἕαδε Ἂ 

Νεῷ δυνατόν. Εἰ δὲ δ αὐτῶν τούτων ὡς ἐνδύξων καὶ διὰ 
΄͵ “- Ν - ϑς  Ἑ 5“ ῳ ’, ὃ ’ὔ ς , 

πάντων τῶν μικρῷ. πρύσδεν ἐξητασμένων δείκνυσιν ὃ λό- 
Ἶ- »᾿ «ς ᾽ τ ᾽ ϑ 

γος δυνατόν, εὔδηλον ὡς οὐκ ἀδύνατον. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ 
γ ᾿ 

ἀβούλητον. 
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ΝΣ Ν ᾿] ’ ; “Ἀ. - , ες 5» - 

Χ, 88. Τὸ γὰρ ἀβούλητον ἢ ὡς ἄδικον αὐτῷ ἐστιν 
5 ΩΥ ε » ΄ὔ ΄ "ἃ Ν., 

ἀβούλητον ἢ ὡς ἀνάξιον. Καὶ πάλιν τὸ ἄδικον ἢ περὶ 
5 Ν Δ, - Ν ᾿] ’ ΕΝ Εν ἀλλ Ν 

αὐτὸν Φεωρεῖται τὸν ἀναστησόμενον ἢ περὶ ἄλλον τινὰ 
» δ ον ΟῚ ᾽ " ΠῚ Ξ, - τοῦ 7 

παρ᾽ αὐτόν. ᾿Αλλ᾽ ὅτι μὲν οὐδεὶς ἀδικεῖται τῶν ἔξωϑεν 
ἣν - "» - “ » 5, ,ὔ 2. λ " 

καὶ τῶν ἐν τοῖς οὖσιν ἀριδμουμένων, πρόδηλον. Οὔτε 
- - ἢ} ᾽ ἢ 

γὰρ αἱ νοηταὶ φύσεις ἐκ τῆς τῶν ἀνπδρώπων ἀναστάσεως 
ἀὃ οι φ- πῆι ἢ ᾿) δὲ Ν 5 Ὁ “ , Ν Ν 
ἀδικηδεῖεν ἄν οὐδὲ γὰρ. ἐμπόδιόν τι ταύταις πρὸς τὸ 
ΞῈ 5 39λ (β ᾿] ὑ (3 ς - 5 ἴω ’ τὶ ᾽᾿ὕ Ξι 

εἶναι, οὐ [Ξλάβος οὐχ ὕβρις ἡ τῶν ἀνδρώπων ἀνάστασις 
.] Υ "ἢ «ς - 5 ,ὕ, « ’ ὑδὲ - 5 ’ ἡ "ος 

οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἀλόγων ἡ φύσις οὐδὲ τῶν ἀψύχων " οὐδὲ 
ν " Ν Ν βΡ᾽- ὩΡ . Ἄν τὰν Ν ΒΟΝ Ἀν. 

γὰρ ἔσται μετὰ τὴν ἀνάστασιν περὶ δὲ τὸ μὴ ὃν οὐδὲν 
, Ἀ - ΄ - Ἂς π 

ἄδικον. 39. Εἰ δὲ καὶ εἶναί τις ὑποϑοῖτο διὰ παντός, οὐκ 
Ἅ 3 - - ᾿ ΄ 3 

ἂν ἀδικηϑείη ταῦτα, τῶν ἀνϑρωπίνων σωμάτων ἀνανεω- 
Ὧν ὡ ΕῚ Ν Ἐ ’ὔ - - ’ - 5 .ΨῬ ’ὔ 

“έντων " εἰ γὰρ ὑπείκοντα νῦν τῇ φύσει τῶν ἀανϑρώπων 
Ῥ δ - - ΄ὕ 

καὶ ταῖς τούτων χρείαις ὄντων ἐνδεῶν, ὑπό τε ζυγὸν 
᾽ , Ν ͵ ’ὔ ὑδὲ ἀὃ - Ν - 

ἠγμένα καὶ δουλείαν παντοίαν, οὐδὲν ἀδικεῖται, πολὺ μαλ- 
Ἂ 5.» ,Δ,. 2 ἙΝ 2 ὃ - , ΑΣΑ , ὃ , 
ον, ἀφϑάρτων καὶ ἀνενδεῶν γενομένων καὶ μηκέτι δεομέ- 

- ἘΝ ᾿ ’, ἐλ ΩΝ δ το πον ὃ λ' Ὑ 
νων τῆς τούτων χρείας, ἐλευϑδερωδέντα δὲ πάσης δουλείας 

᾽ τ “ὦ ’ - - Ν ᾿] ’ 

οὐκ ἀδικηϑήσεται. 40. Οὐδὲ γάρ, εἰ φωνῆς μετεῖχεν, ἠἡτιά- 
Ε κ ᾿ « κ᾿ “«. Ὁ) "» , 

σατο ἂν τὸν δημιουργὸν ὡς παρὰ τὸ δίκαιον ἐλαττούμενα 
- 5 “Ὁ Φ ἐσὰν 5 

τῶν ἀνπρώπων, ὅτι μὴ τῆς αὐτῆς τούτοις τετύχηκεν ἀνα- 
’ὕ ἫΝ Ν ς ’ 3 » ’ 5 ς Ν ’ὔ 

στάσεως. Ὧν γὰρ ἡ φύσις οὐκ ἴση, τούτοις οὐδὲ τὸ τέλος 
» ς ’ 5 - κ᾿ δς , ᾽ - ΕΣ 
ἴσον ὃ δίκαιος ἐπιμετρεῖ. Χωρὶς δὲ τούτων, παρ᾽ οἷς οὐ- 
Ὁ τ "Ὁ , » , " 
δεμία τοῦ δικαίου κρίσις οὐδὲ μέμψις ἀδικίας. 41. Οὐ μὴν 
ὑδ᾽ " .- - ὃ νΝ φ ᾿ πῆς 5, - ’, 

οὐδ᾽ ἐκεῖνο φῆσαι δυνατὸν ὡς περὶ αὐτὸν Φεωρεῖταί τις 
» ᾿ Ν » ᾽, », α, » ν Ν μὴ 

ἀδικία τὸν ἀνιστάμενον ἄνδρωπον. Ἔστι μὲν γὰρ οὗτος 
» - Ἀ ’ » δς 5 5 Ν » ΕΣ - 

ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὔτε δὲ εἰς ψυχὴν οὔτε εἰς σῶμα 
, Ν . , Ὑ Ν Ν Ν Ὰ “Ὁ, 

δέχεται τὴν ἀδικίαν. Οὔτε γὰρ τὴν ψυχὴν ἀδικεῖσναι 
’ “ Ὁ λήη ϑ , ’ ἀλλ 

φῆσει τις σωφρονων, τι λήσεται γε ταὐτῃ συνεκ[)ά ων 
χ ἄν - ψ Χ - . . - κ᾿ 

καὶ τὴν παροῦσαν ζωήν" εἰ γὰρ νῦν ἐν φϑαρτῷ καὶ πα- 
δ - - ’ὔ δι, ἡδί λὺ ΛᾺ 
δητῷ κατοικοῦσα σώματι μηδὲν ἠδίκηται, πολὺ μᾶλλον 
2 ’΄ 5» - - 5 5 ( ᾿] 

ἀφϑάρτῳ καὶ ἀπαξεῖ συζῶσα οὐκ ἀδικηϑήσεται. 42. ᾿Αλλ 
ἣ ἄχος ΕῚ - 3 ἃ ΞΎ- ,ὕ ὃ ΕῚ Ν - Ά, Ν ν» δ 

οὐδὲ τὸ σῶμα αδικεῖταιί τι εἰ γὰρ νὺυν φναρτὸν αφ“άρτῳ 
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εν ᾿] 3 - - [ -᾿ 5 »Ἥ᾽ 5 ,ὔ 

συνὸν οὐκ ἀδικεῖται, δῆλον. ὅτι οὐὸ ἀφξαρτον αφϑάρτῳ 
Α χὃ α.͵ὔ 5 Ν 5 - ΄ ἋἊ ς 

συνὸν ἀδικηϑήσεται. Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνο φαίη τις ἂν ὡς 
ὅτ " τὰ οὐ, δε ᾧ ον Ν αν " τ ΞΕ τ 
ἀνάξιον ἔργον τοῦ ξΞεοῦ τὸ διαλυξὲν ἀναστῆσαι σῶμα καὶ 

- Ὄ Ν Α - “" » Ἃ - ᾽ , 

συναγαγεῖν εἰ γὰρ τὸ χείρον οὐκ ἀνάξιον, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ 
δ Ν - - Δανδὰ ΩΝ ΄ λὴ ΞΟ κ 

φ'“αρτὸν ποιῆσαι σῶμα καὶ παϑητόν, πολὺ μᾶλλον τὸ 
- 5» ν. [αν τα [2 τὰ Ν 3 δ. Ν ᾿Ὶ διὰ 

κρεῖττον οὐκ ἀνάξιον, ὅπερ ἐστὶν ἄφξαρτον καὶ ἀπαϑές. 
τ κ Ν - Ν ᾽ὔ - 

ΧΙ. 48. Εἰ δὲ διὰ τῶν κατὰ φύσιν πρώτων καὶ τῶν τού- 
. ,ὕ δέδ - ὑ τα ,ὔ . » 

τοις ἑπομένων. δέδεικται τῶν ἐξητασμένων ἕκαστον, εὔδηλον 
.“  ἌἊς ὃ Ν ΕΝ λ ᾿ Ἐ δ ἀρ» - δ ἐπ 
ὅτι καὶ δυνατὸν καὶ [)φουλητὸν καὶ ἄξιον τοῦ δημιουργή- 

"» , - - ᾷ, ’;’; ς 

σαντος ἔργον ἡ τῶν διαλυξέντων σωμάτων ἀνάστασις " 
ὃ ν Ν αὶ “8 », Δ. υὰὲ ΝΥ ΄ τι ᾿΄ὕ 

ιἰὰ γὰρ τούτων ἐδείχϑη ψεῦδος τὸ τούτοις ἀντικείμενον - 
Εν νΝ - ᾿ ’ Ἄ ’ Ν - ’, 

καὶ τὸ τῶν ἀπιστούντων παράλογον. Τί γὰρ δεῖ λέγειν 
- ς »» 5 - 5 - - 

περὶ τῆς ἑκάστου αὐτῶν πρὸς ἕκαστον ἀντιστροφῆς καὶ τῆς 
Ν » »' - - 

πρὸς ἄλληλα συναφείας, εἰ γε δεῖ καὶ συνάφειαν εἰπεῖν, 
.« ς ’ Ἄ ’͵ Ἦν Ν Ν νΝ Ν Ν 

ὡς ἑἕτερότητί τινι κεχωρισμένων, οὐχὶ δὲ καὶ τὸ δυνατὸν 
- - ν ’ - 

λέγειν βουλητόν, καὶ τὸ τῷ “εῷ βουλητὸν πάντως εἶναι 
“- ᾿ "-,} .» 

δυνατόν, καὶ κατὰ τὴν τοῦ βουληϑέντος αξίαν ; 44. Καὶ 
.“ ΕΣ “ ε Ν - ιλ δι. 2 λ ’ [ Ν ε 

ὅτι μὲν ἕτερος ὃ περὶ τῆς ἀληϑδείας λόγος, ἕτερος δὲ ὁ 
εἷος τς ἊΝ “7 Ἶ ὯΝ ἘΠΑΙ Ὲ Χ μὴ ς Ά ἈΤΑ, ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας, εἴρηται διὰ τῶν προλᾳβόντων μετρίως, 
5." ’ ᾿; Ν , ς Ἷ 

οἷς τε διενήνοχεν ἑκάτερος, καὶ πότε καὶ πρὸς τίνας ἔχει τὸ 
Ψ.- . Α δι "» 5», - - ᾽ . ,᾿ 

χρήσιμον " κωλύει δὲ ἴσως οὐδέν, τῆς τε κοινῆς ἀσφαλείας 
- » ἈΝ Ν ᾽᾽ 

ἕνεκεν καὶ τῆς τῶν εἰρημένων πρὸς τὰ λειπόμενα συναφείας, 
“5 τ - - ᾽’ν 

ἀπ᾿ αὐτῶν τούτων καὶ τῶν τούτοις προσηκόντων πάλιν 
» -- Ὁ - Ν 

ποιήσασδαι τὴν ἀρχῆν. 4. Προσῆκε δὲ τῷ μὲν τὸ πρω- 
τ ψΡ- ’ - δὲ ὩᾺΝἝΝ ὃ - τὰ "Ἄς, Ξαῦν ἘΝ... 

τεύειν κατὰ φύσιν, τῷ δὲ τὸ δορυφορεῖν τὸν πρῶτον ὁδὸο 
- ἯΣ - Ν ’ 

ποιεῖν τε καὶ προανείργειν πᾶν ὁπόσον ἐμποδὼν καὶ πρό- 
«ς Ν Ν Υ - ἿᾺ 5, ᾽7ὔ, ν᾿ ́ ᾽ - ᾿ 

σαντες. ὋὉ μὲν γὰρ περὶ τῆς ἀληδείας λόγος, ἀναγκαῖος 
Εν “- τὶ ’ Ἀν -" ; 

ὧν πᾶσιν ἀνδρώποις πρὸς ἀσφάλειαν καὶ σωτηρίαν, πρω- 
Ξε Ἃ ι - ἢ Α ἂν πιο ΦῸ Ἵ ᾿ - » ΓΕ ’ Ξ 

τοστατεῖ καὶ τῇ φύσει καὶ τῇ τάξει καὶ τῇ χρείᾳ" τῇ φύσει 
«ε Ν - ’ - - »,.- 

μέν, ὡς τὴν τῶν πραγμάτων γνῶσιν παρεχύμενος, τῇ τάξει 
’ «ς 5» [  ὶ » 

δέ, ὡς ἐν τούτοις καὶ ἅμα τούτοις ὑπάρχων ὧν γίνεται 
4 ἵπ ,ὔ ’ « - 3 ’ νΝ - , μηνυτής, τῇ χρείᾳ ξέ, ὡς τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς σωτηρίας 
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- ’ ’ ». εξ δι δ: ὡς - 
τοῖς γινώσκουσι γινόμενος πρόξενος. 46. Ὁ δ᾽ ὑπὲρ τῆς 
3 ’ Ψ' Ν ᾿ ’ὔ "} Ν 
ἀληϑείας φύσει τε καὶ δυνάμει καταδεέστερος, ἔλαττον γὰρ 

ΝΥ - - 5 ’ . ΌΝ 

τὸ τὸ ψεῦδος ἐλέγχειν τοῦ τὴν ἀλήϑειαν κρατύνειν ᾿ καὶ 
ἕξει δεύ Ν ἿΝ -Ξ ΝΉΣΤ ἢ ν᾽ ᾿ 

τάξει δεύτερος, κατὰ γὰρ τῶν ψευδοδοξούντων ἔχει τὴν 
-᾿ 5 - 

ἰσχύν" ψευδοδοξία δὲ ἐξ ἐπισπορᾶς ἐπεφύη καὶ παραφδο- 
- Ὡ Ν Ν Ν ’ .“ ἣν ἊΝ ’ 

ρᾶς. ᾿Αλλὰ δὴ καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων προτάττεται 
’ἅ , 4 3 - 

πολλάκις καὶ γίνεταί ποτε χρειωδέστερος, ὡς ἀναιρῶν καὶ 
- Ψ ᾿] Ν - » 

προκαϑαίρων τὴν ἐνοχλοῦσάν τισιν ἀπιστίαν καὶ τοῖς ἄρτι 
ἘΞ » , “Ν. . Γ΄ . 

προσιοῦσι τὴν ἀμφιβολίαν ἢ ψευδοδοξίαν. 47. Καὶ πρὸς 
« Ν «ς ’ ᾽ ,ὔ » Ξ ᾿Σ ν ἧς Ψ Γι 

ἕν μὲν ἑκάτερος ἀναφέρεται τέλος ᾿ εἰς γὰρ τὴν εὐσέ[ϑειαν 
» Ν 5 ᾿. [7 Ἀ - ε ὔ ὅξν ΠΡ Ν ἀλή 

ἔχει τὴν ἀναφορὰν ὅ τε τὸ ψεῦδος ἐλέγχων καὶ ὁ τὴν ἀλή- 
Ε, ’ . . Ν ᾿ς δι. τ 6. -Ἴ ΧΔΔ ΄ 
“ειαν κρατύνων" οὐ μὴν καὶ καϑάπαξ ἕν εἰσιν, ἃ ὁ 

3 - - , - - - - - 

μὲν ἀναγκαῖος, ὡς ἔφην, πᾶσι τοῖς πιστεύουσι καὶ τοῖς τῆς 
μ ΕΟ ὦ Ν - “ὦ, , ͵ἡὉ Ἄν") 

ἀληδϑείας καὶ τῆς ἰδίας σωτηρίας φροντίζουσιν, ὁ δ᾽ ἔστιν 
“ κ᾿ ᾿ ΄ὕ ΄, , γκᾳ 
ὅτε καὶ τισι καὶ πρός τινας γίνεται χρειωδέστερος. Καὶ 

- ε-ω - 

ταῦτα μὲν ἡμῖν κεφαλαιωδῶς προειρήσϑω πρὸς ὑπόμνησιν 
- ν ᾺᾺ » νι ἢ 

τῶν ἤδη λεχϑέντων. 48. ᾿Ἰτέον δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον, 
Ν ὃ , ἱλ Δ,.- Ν , - 5 ,’ ’ 3 ’, 

καὶ δεικτέον ἀληϑὴ τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως λόγον ἀπό 
- 9 - »"} ΓΣ 5 « - 

τε τῆς αἰτίας αὐτῆς, καϑ'᾿ ἣν καὶ δι ἣν ὃ πρῶτος γέγονεν 
», «Ἐ ΝΣ [] ᾽ 5 2 - ᾿ ἢ ν Ν Ν ἢ [2 

ἀἄνδρωπος οἵ τε μετ΄ ἐκεῖνον, εἰ καὶ μὴ κατὰ τὸν ὅμοιον 
’ ’ὔ ι ’ - - ΤᾺ 5 ’ 

γεγόνασι τρύπον, ἀπό τε τῆς κοινῆς πάντων ἀνϑδρώπων 
« Βν ΝΑ τ . ἢ 4 δὲ 3 Ν -- - ’ εἰπῆς Ἢ 
ὡς ἀνϑρώπων φύσεως, ἔτι δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ ποιήσαντος ἐπὶ 

ϑ᾿ , 3. [ οἱ», ’ ἣς. Ἔ 

τούτοις κρίσεως, κα ὅσον ἕκαστος ἔζησε χρόνον καὶ καὶ 
«“Ὁ 5 ἂ ’ ’ Δ ἢ » 2 ’ὔ 

οὺς ἐπολιτεύσατο νόμους, ἣν οὐκ ἄν τις ἀμφισ[ητήσειεν 

εἶναι δικαίαν. , 
τ 5 3, Α - “» Ἂν 

ΧΠἼΙ. 49. Ἔστι δὲ ὁ μὲν ἀπὸ τῆς αἰτίας λόγος, ἐὰν ἐπι- 
- Ψ ς - ’ , 

σκοπῶμεν πότερον ἁπλῶς καὶ μάτην γέγονεν ἄνϑρωπος ἢ 
“ ᾿Ξ ’ ᾿ - ΄ 

τινος ἕνεκεν ᾿ εἰ δέ τινος ἕνεκεν, πότερον ἐπὶ τοῦτο γενό- 
᾿ ἕνος ν, ᾧ. ς ἷἱ , ΦΡῸῊΝ, δ ’ δ 

μενον αὐτὸ τὸ ζῆν καὶ διαμένειν καὶ ἣν ἐγένετο φύσιν ἢ 
Ν ’ πος Ὁ Ν » " - - 

διὰ χρείαν τινός" εἰ δὲ κατὰ χρείαν, ἤτοι τὴν αὐτοῦ τοῦ 
Ἅ 5} " - Ε] - 

ποιήσαντος ἢ ἄλλου τινὸς τῶν αὐτῷ προσηκόντων καὶ 
’ὔ ’ τὰ ’ὔ «“ Υ 

πλείονος φροντίδος ἠξιωμένων. 60. Ὃ δὴ καὶ κοινότερον 
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- ΠΡΑ͂Ν ἘΣ ἘῸ “ - - - ἈΞ ΘΟ Σ Ἢ 
σκοποῦντες εὑρίσκομεν ὅτι πᾶς εὖ φρονῶν καὶ λογικῇ κρί 

Ν - ἢ 5» “- Ὃ 

σει πρὺς τὸ ποιεῖν τι κινούμενος οὐδὲν ὧν κατὰ πρόδεσιν 
" - - ῳ ἀλλ᾽ » - “Ὁ, Ξ 4 ’’ 

ἐνεργεῖ ποιεῖ μάτην, ἃ ἢτοι τῆς ἰδίας ἕνεκεν χρήσεως 
Ἅ Ν ’, » λ Ν - ’ ἍἋ 5 ἊΨ, εΝΚἱ Ν 

ἢ διὰ χρείαν ἄλλου τινὸς ὧν πεφρόντικεν ἢ δ αὐτὸ τὸ 
᾿ Ε Ὁ Ν Ἢ 

γινόμενον, ὁλκῇ τινι φυσικῇ καὶ στοργῇ πρὺς τὴν αὐτοῦ 
,ὕ ’ - “- Ὰ 4- ΝΣ Ν τιν 9 ’ ΄ 

γένεσιν κινούμενος ᾿ οἷον (λεγέσϑω γάρ ὃι εἰκόνος τινός, 
͵ ͵ ν , »" 

ἵνα σαφὲς γένηται τὸ προκείμενον) ἄνϑρωπος ποιεῖ μὲν 
- Ν φς ΝΝ - 

οἶκον διὰ τὴν ἰδίαν χρείαν, ποιεῖ δὲ [βουσὶ καὶ καμήλοις 
ΙΝ - » λ ,ὔ - , οι Δ ἃ ν Ἐν ’, 

ἢ τοῖς ἄλλοις ζώοις, ὧν ἐστιν ἐνδεής, τὴν ἑκάστῳ τούτων 
΄ ᾿ὕ ΄ 5 ΙΝ ᾽ 

ἁρμόζουσαν σκέπην, οὐκ ἰδίας ἕνεκεν χρήσεως κατὰ τὸ 
,΄᾿͵ ἀλλὰ Ε Ν ᾿ Ν λ ὃ Ν - ΛΝ κ« 

φαινόμενον, ἀλλὰ κατὰ μὲν τὸ τέλος διὰ τοῦτο, κατὰ δὲ 
Ν δ ὃ Ν Ν ’ εν ’ 5 ’ Ξ: 

τὸ προσεχὲς διὰ τὴν τούτων ὧν πεφρόντικεν ἐπιμέλειαν 
- ΦΧ Ν -Ἄ » ΄ςπ , “5: »“ νοι ’’ 

ποιεῖται δὲ καὶ παΐδας οὔτε διὰ χρείαν ἰδίαν οὔτε δι᾿ ἕτερόν 
- ΕῚ - ὼ ᾽,ὕ 5 Ἂν “΄΄κ"» ,᾿, 4 τ ΟΥ ’ 

τι τῶν αὐτῷ προσηκόντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ εἶναί τε καὶ διαμέ- 
5 - οι ων -͵΄ δ ΓΤ , κὰν 

νειν καὶ ὅσον οἷόν τε τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ γεννωμένους, τῇ 
- »»Ἂ ν - Γ᾿ ᾽ ἐν Ὰ - Ν Ἑ - ᾿ς 

τῶν παίδων καὶ τῶν ἐγγόνων διαδοχῇ τὴν ἑαυτοῦ τελευτὴν 
ἘΣ ἃς Ἂ Ν .Ῥ Ν 2 -᾿ ᾿ ζή΄ο΄ Φφ Α, 

παραμυδούμενος καὶ ταὕτῃ τὸ σνητὸν ἀπαΝανατίζειν οἱό- 
» - Ν - ε Ν «ς Ἂν, 

μενος. δ]. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ὑπὸ τούτων. ὋὉ μέντοι Θεὸς 
ἢ, “᾽ν. ᾽ὔ 5» ᾿ὕ Ν » δι, 5 »" Ν ’ 

οὔτ᾽ ἂν μάτην ἐποίησε τὸν ἀνϑδρωπον ἔστι γὰρ σοφός, 
ΝΥ δκ ᾽ὔ " δ, ᾿. ", Ἂς ’ὔ "5" ἢ 

οὐδὲν δὲ σοφίας ἔργον μάταιον ᾿ οὔτε διὰ χρείαν ἰδίαν 

τὸ ρ ἐστιν ἃ δεής. Τῷ δὲ μηδενὸς δεομέν παντὸς γάρ ἐστιν ἀπροσδεής. ᾧ δὲ μηδενὸς δεομένῳ 
κ᾿ ΄ ς5Ὁ - ΄ " "» ἘΝ ᾿ ΄ 

τὸ παράπαν οὐδὲν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γενομένων συντελέσειεν 
5, ’ὔ "Ὁ κι εἴ 0 ᾿ὕ - [ ΕῚ » - 

ἄν εἰς χρείαν ἰδίαν. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ διά τινα τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
΄, »" " ᾿ : . "᾿»“ "δκ κ᾿ - 

γενομένων ἔργων ἐποίησε τὸν ἄνδρωπον. Οὐδξὲν γὰρ τῶν 
΄ ΄ »" ἘΝ - " Ξ΄ 

'λόγῳ καὶ κρίσει χρωμένων οὔτε τῶν μειζόνων οὔτε τῶν 
, ,ὔ “Ἁ. ͵ ν ΓΓῚ ᾿ φπ  Ν Ν 

καταδεεστέρων γέγονεν ἢ γίνεται πρὸς ἑτέρου χρείαν, ἀλλὰ 
ὃ ,, Ν "Ὅ » - - , ’ ν ΄ 
ιὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν τῶν γενομένων ζωήν τε καὶ διαμονήν. 

54 κ᾿ Ν [ ’ ΡΣ Ν ’, ΟΣ τὰς - » ’ 

52. Οὐδὲ γὰρ ὃ λόγος εὑρίσκει τινὰ χρείαν τῆς τῶν ἀνϑρώ- 
’ 5 Ἄν -- δ ’ ΝᾺ - 

πων γενέσεως αἰτίαν, τῶν μὲν ἀϑανάτων ἀνενδεῶν ὄντων 
Ν ὃ - ὃ - 3) ἐπε ρος λ ’, Ν Ν 

καὶ μηδεμιᾶς μηδαμῶς παρ᾽ ἀανπρώπων συντελείας πρὸς τὸ 
π ᾿ - ἣν τ ᾽ “- ᾿ὕ Ν ΄. Ν 

εἶναι δεομένων, τῶν δὲ ἀλόγων αρχομένων κατὰ φύσιν καὶ 
Ν Α “Ν , .“ , "κφ« ’ ᾿ ᾿᾽ 

τὰς πρὸς ὃ πέφυκεν ἕκαστον χρείας ανϑρώποις ἀποπλη- 
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, ἸΝλὰ 5 3) , ἘΠ ΚΞΟῸΝ Σ ρεξ ὁ δὴν 
ρούντων, ἀλλ᾽ οὐκ αὖ τούτοις χρῆσδϑαι πεφυκότων " ϑέμις 

ἢ ᾿ , ΑἸΟΥ : 
γὰρ οὔτε ἦν οὔτε ἐστὶ τὸ ἄρχον καὶ ἡγεμονοῦν ὑπάγειν εἰς 

“ - ἐλά “ἊΝ, Ν ΝΥ δν Ὄ » - ᾽ὕὔ 

χρῆσιν τοῖς ἐλάττοσιν, ἢ τὸ λογικὸν ὑποτάττειν ἀλόγοις, 
- Ἀ ν » 5 ὃ ’, ᾿ - " ΄ 

οὖσι πρὸς τὸ ἄρχειν ἀνεπιτηδείοις. δό. Οὐκοῦν εἰ μήτε 
. , Ἂ ΄ ’, δ᾽, τς, » Ἂχ ᾿ - 
ἀναιτίως καὶ μάτην γέγονεν ἄνϑρωπος (οὐδὲν γὰρ τῶν 
΄ - ᾿Ά ’ Ν - 

ὑπὸ ϑεοῦ γενομένων μάταιον, κατά γε τὴν τοῦ ποιήσαντος 
΄ ΄, “ " ᾿Ξ ΓΞ 

γνώμην); μήτε χρείας ἕνεκεν αὐτοῦ τοῦ ποιήσαντος ἢ ἄλ- 
Α - Ψ ν ὁ »" 

λου τινὸς τῶν ὑπὸ Φεοῦ γενομένων ποιημάτων, εὔδηλον 
[ Ν ΕΥ Ν - Ν ΣΝ ᾿Ξ , Ν “ ἂν 

ὅτι κατὰ μὲν τὸν πρῶτον καὶ κοινότερον λόγον δι᾿ ἑαυτὸν 
Ν Ν ΟΣ Ἧς, ’ - Ἂ ’ Ὦ Ψ ᾽ ΓΘ ς 

καὶ τὴν ἐπὶ πάσης τῆς δημιουργίας δεωρουμένην ἀγαδότητα 
Ν ,ὔ » , ς ὍΣΑ Ν δ) τος, Ν δὲ Ν 

καὶ σοφίαν ἐποίησεν ὁ Φεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατὰ δὲ τὸν 
- , Ν π ν "Ὁ - “ὦ 

προσεχέστερον τοῖς γενομένοις λόγον διὰ τὴν αὐτῶν τῶν 
- τ: ΗΠ - “-: 

γενομένων ζωήν, οὐκ ἐπὶ μικρὸν ἐξαπτομένην, εἶτα παν- 
- ’ « - ’ " Ν - 

τελῶς σβεννυμένην. ὅ4. “Ἑρπετοῖς γάρ, οἶμαι, καὶ πτηνοῖς 
- ἍἉ - - - ᾿ 

καὶ νηκτοῖς ἢ καὶ κοινότερον εἰπεῖν πᾶσι τοῖς ἀλόγοις τὴν 
’ - Ν 5 τ ΝΕ. Ἂς ΚΕΨΡΕΙ - δὲ . Ν 5 ς - 

τοιαύτην ζωὴν ἀπένειμεν ὁ σεός " τοῖς δὲ αὐτὸν ἐν ἑαυτοῖς 
.] - ΕΥ - 

ἀγαλματοφοροῦσι τὸν ποιητήν, νοῦν τε συνεπιφερομένοις 
- ἣς ιν 

καὶ λογικῆς κρίσεως μεμοιραμένοις, τὴν εἰς ἀεὶ διαμονὴν 
! ᾽ὔ Ν - 

ἀπεκλήρωσεν ὃ ποιητῆς, ἵνα γινώσκοντες τὸν ἑαυτῶν ποιη- 
Ν Υ Ν , δύ ; Ν Ἃ ’΄ 

τὴν καὶ τὴν τούτου δύναμίν τε καὶ σοφίαν, νύμῳ τε συνε- 
ἢ“. ἢ - 

πύμενοι καὶ δίκῃ, τούτοις συνδιαιωνίζωσιν ἀπόνως οἷς τὴν 
Ἂϊ - 5" ’ ἊΨ ᾽ 5 Δ, - “ 

προλαβοῦσαν ἐκράτυναν ζωήν, καίπερ ἐν φϑαρτοῖς καὶ 
“ἵ »"" ᾽ Ξε «ς Ἷὰ Ν Ν ἀλ 

γηΐνοις ὄντες σώμασιν. δῦ. Ὃπόσα μὲν γὰρ ἄλλου του 
’΄ “. [ 

χάριν γίγονεν, παυσαμένων ἐκείνων ὧν ἕνεκεν γέγονε, 
εἶ ν ’ - " 5 

παύσεται εἰκότως καὶ αὐτὰ τὰ γενόμενα τοῦ εἶναι, καὶ οὐκ 
Ἅ ν , ,ὔ « ἍἋ ὃ ,ὔ ᾿] - ἢ Α. κἃὁ - 

ἂν διαμένοι μάτην, ὡς ἂν μηδεμίαν ἐν τοῖς ὑπὸ Φεοῦ γενο- 
, - ,ὕ , Ξ ΄ ᾿ δα τα 

μένοις τοῦ ματαίου χώραν ἔχοντος τά γε μὴν δι᾿ αὐτὸ 
Ν - ς,... ; «ς 5 - - 

τὸ εἶναι καὶ ζῆν καπὼς πέφυκε γενόμενα, ὡς αὐτῆς τῆς 
νον ἡ -- ’ ’ ν 3 3 Ν ἣν. Ν “ 

αἰτίας τῇ φύσει συνειλημμένης καὶ κατ᾽ αὐτὸ μόνον τὸ εἶναι 
’ 5 , “Ὁ. δέξ, «δ Ν Ν “- 

Νεωρουμένης, οὐδεμίαν οὐδέποτε δέξαιτ᾽ ἂν τὴν τὸ εἶναι 
- .} δ, » - ν κ 

παντελῶς ἀφανίζουσαν αἰτίαν. δ0. Ταύτης δὲ ἐν τῷ εἶναι 
᾽’ὕ ΄-Ἔ ’ 5. ᾽ὔ .Ἐ » ΕῪ ΕΥ ᾿ὕ 

πάντοτε “εωρουμενὴς; ὃεῖ σώζεσϑαι πάντως καὶ τὸ γενο- 
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“ “, - ν ’, «Δ ’ὔ «ς ’ 

μενον ζῶον, ἐνεργοῦν τε καὶ πάσχον ἃ πέφυκεν, ἑκατέρου 
Ὁ» .  Ὶ - 

τούτων ἐξ ὧν γέγονε τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ συνεισφέροντος, καὶ 
- ᾿ - Ὑ ΔᾺΝ - ΠῚ Ψ 

τῆς μὲν ψυχῆς οὔσης τε καὶ διαμενούσης ὁμαλῶς ἐν ἡ 
Ἧ Ἁ - 

γέγονε φύσει, καὶ διαπονούσης ἃ πέφυκεν (πέφυκε δὲ ταῖς 
- - ΄ - Ἁ 2 - 

τοῦ σώματος ἐπιστατεῖν ὁρμαῖς καὶ τὸ προσπίπτον αεὶ τοῖς 
- ,͵ “᾿ 

προσήκουσι κρίνειν καὶ μετρεῖν κριτηρίοις καὶ μέτροις), τοῦ 
Ν Ν Υ Ν 

δὲ σώματος κινουμένου κατὰ φύσιν πρὸς ἃ πέφυκεν, καὶ τὰς 
- Ἃ δ... Ὑ τὰ ὃ 7, Ὦ Χ κ᾿ δὲ - 
ἀποκληρωδείσας αὐτῷ δεχομένου μετα[Ξολάς, μετὰ δὲ τῶν 
» - Ν Ν - Γ᾿ “Ν., ᾽ “-Ὁ ΕΝ ᾿,ὕ ΝΞ Ἔνς 

ἄλλων τῶν κατὰ τὰς ἡλικίας ἢ κατ᾽ εἶδος ἢ μέγεϑδος τὴν 
2 Γά τὸ ,ὔ - Υ ᾽’ [1 

ἀνάστασιν. Εἶδος γάρ τι μετα[βολῆς, καὶ πάντων ὕστατον, 
Ψ “ ! "“ 5 - κὺ Αἱ "- 

ἡ ἀνάστασις ἣ τε τῶν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον περιόντων 
» 4 Ν - ᾽ Δ 

ἔτι πρὸς τὸ κρεῖττον μεταβολή. 
γ δὲ » "μὰ ᾽ οι . ὔ’ τ - Ν - 

ΧΠὙΊΤΠΙ. δγ. ᾿Επὶ δὲ τούτοις τεδαῤῥηκότες, οὐ μεῖον ἢ τοῖς 
ΓἊ - ἘΞ ΄ ΄ 
ἠδη γενομένοις, καὶ τὴν ἑαυτῶν ἐπισκοποῦντες φύσιν, τὴν 

4. ὧδὦν ἘΝ 2 Ν - - ΡΝ Ὸςἢ ,, . ς - ΄,ὕ, 
τε μετ᾿ ἐνδείας καὶ φϑορας ζωὴν στέργόμεν, ὡς τῷ παρόντι 
βί ᾿ΑΙ͂ Ὁ ες Ν 5» ΞΈΠΚαΣ ᾿, Ν Ν ἐλ Ζζ Ξι 

ἴίῳ προσήκουσαν, καὶ τὴν ἐν ἀφπαρσίᾳ διαμονὴν ἐλπίιζο 
’ Ξ “Δ 5» » ἥν δ. ’, » ν Ψ 

μεν βεβαίως " ἣν οὐ παρ᾽ ἀνδρώπων ἀναπλάττομεν μάτην, 
Ἂ , ς - » ἷν 
ψευδέσιν ἑαυτοὺς [βδουκολοῦντες ἐλπίσιν, ἀπλανεστάτῳ δὲ 

’ 9 ’ - - ς - 

πεπιστεύκαμεν ἐχεγγύῳ, τῇ τοῦ δημιουργήσαντος ἡμᾶς 
" αν ἃ Ε “ ΨΥ δι » - 56. ’ 

γνώμῃ, καὺ ἣν ἐποίησεν ἄνθρωπον ἐκ ψυχῆς ἀδανάτου 
᾽ὔ - 5 - » 

καὶ σώματος, νοῦν τε συγκατεσκεύασεν αὐτῷ καὶ νόμον ἔμ- 
5' “τς ΄ ν - - " » Ε- [ν , 

φυτον ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ φυλακῇ τῶν παρ αὐτου δεδομένων, 
Η { τε βί αἱ ζωῇ λογικῇ π ΠΝ ΣΟ ῸΞ 

μφρονὶ τε [ϑίῳ καὶ ζωῇ λογικῇ προσηκόντων, εὖ εἰδότες 
« 5 ἊΝ - - - - Ν 

ὡς οὐκ ἂν τοιοῦτον κατεσκεύασε ζῶον καὶ πᾶσι τοῖς πρὸς 
ἷδ Ἀ πριν ΠῚ Ν ΄,ὔ Ἦν ὦ ΄ κ ΄ 
Ἰαμονὴν ἐκόσμησεν, εἰ μὴ διαμένειν ἐβούλετο τὸ γενόμενον. 

- - ᾿’ , 

ὅ8. Εἰ τοίνυν ὁ τοῦδε τοῦ παντὸς δημιουργὸς ἐποίησεν ἄν- 
᾿ - - , - 

ὥρωπον ἐπὶ τῷ ζωῆς ἔμφρονος μετασχεῖν, καὶ γενόμενον 
Ἂν - 9 - - Ἂν - 

“εωρὸν τῆς τε μεγαλοπρεπείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἐπὶ πᾶσι 
’, - ’ἅ Δ ΄ 2 ας δ ’ Ν ἈΝ 5 , 

σοφίας τῇ τούτων συνδιαμένειν ἀεὶ δεωρίᾳ, κατὰ τὴν ἐκείνου 
’ Ων δ,πον, ᾽ν, , ς Ν - ’ 9. τὴν 

γνώμην καὶ καϑ' ἣν εἴληχε φύσιν, ἡ μὲν τῆς γενέσεως αἰτία 
- ἊΝ ᾿ δ. 4 ’ὔ « Ν Ἂς Ν 3 δ ο 

πιστοῦται τὴν εἰς ἀεὶ διαμονήν, ἡ δὲ διαμονὴ τὴν ἀνάστα- 
- Ἀν 5 Ἅ. ’ δι, τξῷ “ 3 " 

σιν, ἧς χωρὶς οὐκ ἂν διαμείνειεν ἄνϑρωπος. ὅ9. Ἔκ δὲ 
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'- 5 ’ Ὑ - “ - 

τῶν εἰρημένων εὔδηλον ὡς τῇ τῆς γενέσεως αἰτίᾳ καὶ τῇ 
᾽ὕ - - » Υ 

γνώμῃ τοῦ ποιήσαντος δείκνυται σαφῶς ἡ ἀνάστασις. Τοι- 
’ ὯΝ - "» "» «ἃ ΟῚ ,ὕ - Ν 

αὕτης δὲ τῆς αἰτίας οὔσης, καὶ ἣν εἰς τόνδε παρῆκται τὸν 
ἿΞ ὃ» »᾽ 5. "- ΤᾺ , ΕἿΥ »; ΕΥ »» Ν 

κόσμον ἀνῶὥρωπος, ἀκόλουϑον ἂν εἴη τὸν τούτοις κατὰ 
’ Ἅ 5 ς Ν ς ’ ὃ ᾿ 5 δ "ἢ . δ᾽ 

φύσιν ἢ κα εἱρμὸν ἑπόμενον ΠΕΚΕΡΕΣ Ὁ ὕγον ἕπεται 

δὲ “κατὰ τὴν ἐξέτασιν τῇ μὲν αἰτίᾳ τῆς γενέσεως ἡ τῶν 4 

νηϑέντων ἀνϑρώπ ων νὼ: τῇ δὲ πο τῶν γενομένων ἡ 

τοῦ ποιήσαντος ἐπὶ τούτοις δικαία κρίσις, τούτοις τε πᾶσι 
Ν - » - ὝἜ Ὲ- -- 

τὸ τοῦ ([Ξίου τέλος. ξητασμένων δὲ ἡμῖν τῶν προτετα- 
᾿ " ΟΣ ἂς , 

γμένων ἐπισκεπτέον ἑξῆς τὴν τῶν ἀνδρώπων φύσιν. 
»» ε - “ 9. Ψ “Δ - 

ΧΙἼΙΨΝ, 60. Ἧ τῶν τῆς ἀληϑείας δογμάτων ἢ τῶν ὁπω- 
- » ἐ » ΄πὉ κ :) “ 

σοῦν εἰς ἐξέτασιν προβαλλομένων ἀπόδειξις, τὴν ἀπλανῆ 
- Ἂ, ’, "» ,ὕ , ΩΣ "Ὁ ἊΝ Ζ ἃ Ψ 

τοῖς λεγομένοις ἐπιφέρουσα πίστιν, οὐκ ἔξωϑέν ποϑεν ἔχει 
Ν 3 ’ὔ 7» - , Ἕ. Ὰ ,ὔ 5 δ" 

τὴν ἀρχήν, οὐδ᾽ ἐκ τῶν τισι δοκούντων ἢ δεδογμένων, ἀλλ 
ν) - »“΄ “᾿ Ν, - εν , “ 

ἐκ τῆς κοινῆς καὶ φυσικῆς ἐννοίας ἢ τῆς πρὸς τὰ πρῶτα 
“- ’, ἢ δ᾿, ἣ' Ε ΓἪ - » 

τῶν δευτέρων ἀκολουϑίας. 61. Ἢ γὰρ περὶ τῶν πρώτων 
» Ν ὃ ’ Ν - ’ ς ,ὔ - Ν Ν 

ἐστὶ δογμάτων, καὶ δεῖ μόνης ὑπομνήσεως τῆς τὴν φυσικὴν 
5 »"᾿ Ἅ “- Ἂς ’ - 

ανακινούσης ἔννοιαν, ἢ περὶ τῶν κατὰ φύσιν ἑπομένων τοῖς 
" ἢ Ν - - 3 7 Ν - τὸ ΠῚ ’ 

πρώτοις καὶ τῆς φυσικῆς ἀκολουϑίας, καὶ δεῖ τῆς ἐπὶ τού- 
- “Ἄ κ᾿ 

τοις τάξεως, δεικνύντας τί τοῖς πρώτοις ἢ τοῖς προτετα- 
» - " »- »} 

γμένοις ἀκολουϑεῖ κατ᾽ ἀλήϑειαν, ἐπὶ τὸ μήτε τῆς ἀληϑείας 
ΕΝ - τ ς Ν ᾿"] ᾿ ᾿] - Υ̓ Ν - ᾿ 

ἢ τῆς κατ᾽ αὐτὴν ἀσφαλείας ἀμελεῖν, μήτε τὰ τῇ φύσει τε- 
- ΝΣ Ν Ν Ν 

ταγμένα καὶ διωρισμένα συγχεῖν ἢ τὸν φυσικὸν εἱρμὸν 
- ῶωΩυ Ὕ - Ὰ ἰι 

διασπᾶν. 62. ξεν οἶμαι χρῆναι δίκαιον περὶ τῶν προ- 
, εῚ ὃ ᾿ Ν ΄ 5 ΄ “έλ ἽΞ 

κειμένων ἐσπουδακότας, καὶ κρίνειν ἐμφρόνως ϑέλοντας 
- » , ’ὔ 5 , 

εἴτε γίνεται τῶν ἀνϑρωπίνων σωμάτων ἀνάστασις εἴτε μή, 

πρῶτον μὲν ἐπισκοπεῖν καλῶς τῶν πρὸς τὴν τοῦδε δεῖξιν 

συντελούντων τὴν δύναμιν, καὶ ποίαν ἕκαστον εἴληχε χώ- 
Ἀ ’ὔ ν ’ - ’ δὲ ὃ ’, ’ δὲ ’, 

ραν, καὶ τί μὲν τούτων πρῶτον τί δὲ δεύτερον τί δὲ τρίτον 
͵ - 

τί δὲ ἐπὶ τούτοις ὕστατον. 68. Ταῦτα δὲ διαταξαμένους 
Ν ’ Ν ΨΩ Ν Ὁ» - - 5 5 ΜΔ ,ὕ 

χρὴ πρώτην μὲν τάξαι τὴν αἰτίαν τῆς τῶν ἀνϑδρώπων γενέ- 
-Φ9»5᾽ -  φ Ν 

σεως, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν τοῦ δημιουργήσαντος γνώμην καὶ ἣν 



9ΕῈ ΠΒΕΒΌΟΠΒΕΟΤΙΟΝΒ ΜΟΒΤΌΟΒΟΜΝ. ΤΊ 

5 ’, ἐξὸν , ῶς ΞΟ “ 5 ΧΑ ν 

ἐποίησεν ἀνώρωπον, ταύτῃ ἐὲ προσφυως ἐπισυνάψαι τὴν 
ΕΝ ΄ Ἐτς ΨΕ Ν ΄ . ε - “- ἴον 

τῶν γενομένων ἀνδρώπων φύσιν, οὐχ ὡς τῇ τάξει δευτε- 
Ὁ Ν ο ΕῚ ΕῚ 

ρεύουσαν, διὰ δὲ τὸ μὴ δύνασϑαι κατὰ ταὐτὸν ἀμφοτέρων 
ὑρι, ἰδ τ , Ἃ “ ΛΔ ΨΨΥ, ἀλλή 

γενέσϑαι τὴν κρίσιν, κἂν ὅτι μάλιστα συνυπάρχωσιν ἀλλή- 
Ν , ͵ ἣν 

λαις καὶ πρὸς τὸ προκείμενον. τὴν ἴσην παρέχωνται ξύνα- 
,, ὃς ’, ς ’ὔ ν Ν Ε] Ὁ 

μιν. 64. Διὰ δὲ τούτων, ὡς πρώτων καὶ τὴν ἐκ ἑημιουρ- 
5» ΄ 2 5 - Δ ,ὔ - 2 ΄Ξ 

γίας ἐχύντων ἀρχήν, ἐναργῶς δεικνυμένης τῆς ἀναστάσεως, 
“ινὉἵ -᾿ Ν - - ’,’ , - 

οὐδὲν ἧττον καὶ διὰ τῶν τῆς προνοίας λύγων ἔστι λαβεῖν 
τς " ’ δὰ Ν - ᾿ὔ - ᾽ 

τὴν περὶ ταύτης πίστιν, λέγω δὲ διὰ τῆς ἑκάστῳ τῶν ἀν- 
΄ κ εἰ ὩΜΕΝ Ὁ σὴ . 

δρώπων ὀφειλομένης κατὰ δικαίαν κρίσιν τιμῆς ἢ δίκης καὶ 
- ῳ Ν » ’ ΟΝ Ἂς 

τοῦ κατὰ τὸν ἀνϑρώπινον [Ξβίον τέλους. Πολλοὶ γὰρ τὸν 
- . ΄ ’ὕ ἔν ’ - , ’, 

τῆς ἀναστάσεως λόγον διαλαμίθδάνοντες τῷ τρίτῳ μόνῳ 
δ -- ᾳ 

τὴν πᾶσαν ἐπήρεισαν αἰτίαν, νομίσαντες τὴν αἰτίαν γίνε- 
Ν Δ, » - - 

σϑαι διὰ τὴν κρίσιν. θὅ. Τοῦτο δὲ περιφανῶς δείκνυται 
υὰ » - ᾽ὕ ν ἘΝ ’ δ Ν 2 Ὅν... 

ψεῦδος ἐκ τοῦ πάντας μὲν ἀνίστασϑαι τοὺς ἀποδνήσκοντας 
ΣῈ ἐν ’ὔ Ν : δΑ ’ δ. Ν ᾽ Ἂ ᾿ ᾽ 
ανδρώπους, μὴ πάντας .δὲ κρίνεσξαι τοὺς ἀναστάντας " εἰ 

κ ΄ ν κ , τι " ΄ - 
γὰρ μόνον τὸ κατὰ τὴν κρίσιν δίκαιον τῆς ἀναστάσεως ἦν 

ΚΩ͂Ν 5 - δήπ Ν δὲ ς Μ ΕΝ Α, 7 

αἴτιον, ἐχρῆν δήπου τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας ἢ κατορπώ- 
3 Α “Ὁ. ν» ᾿- Ξ- 

σαντας μηδ᾽ ἀνίστασϑαι, τοῦτ᾽ ἔστι τοὺς κομιδῆ νέους παῖ- 
Δ 5. Ἂ Ἢ » 

δας ἐξὸν δὲ πάντας ἀνίστασξαι, τούς τε ἄλλους καὶ ξὴ 
Ν Ν Ν ἣν ’ὔ ς ΄, ν , Ν , Ν 

καὶ τοὺς κατὰ τὴν πρώτην ἡλικίαν τελευτήσαντας, καὶ αὐτοὶ 
- ἊἙ 5» Ν ΄ ᾿] Ἃ: Ἀ 

δικαιοῦσιν ὡς οὐ διὰ τὴν κρίσιν ἡ ἀνάστασις γίνεται κατὰ 
- ᾿ὕὔ ᾿, Ἀ Ν Ν - Ψ Ψ, 

πρῶτον λύγον, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ δημιουργήσαντος γνώμην 
Ν Ν “- Ὰ 5.2 , 

καὶ τὴν τῶν δημιουργηϑέντων φύσιν. 
Ὁ τι ,ὕ ᾿ὕ - ᾿ - - 

66. ἈΑρκούσης δὲ καὶ μόνης τῆς ἐπὶ τῇ! γενέσει τῶν 
5 δ.  ΑΘΕΣ δ. ’, ἃ “Ὁ δεῖξ Ν 5 , Ν 

ανϑρώπων Φεωρουμένης αἰτίας δεῖξαι τὴν ἀνάστασιν κατὰ 
:} 4 - - Ἂ 

φυσικὴν ἀκολουδίαν ἑπομένην τοῖς διαλυϑεῖσι σώμασι, δί- 
, δὲ δκ« 3 μΞ - 

καιον ἴσως πρὸς μηδὲν ἀποκνῆσαι τῶν προτεβξέντων, ἀκο- 
Ἂν ᾿γν' δ - τα » ΄ Ν Ν ρα, Εἴ Ἐν - ς ΄ 
ούϑως δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ τὰς ἐξ ἑκάστου τῶν ἑπομένων 

, ἜΡΕ νΝ ΘΒ Ἄ -ἕ - 5.» Ἅπαν Ν ὃ - Ν ὃ ᾽, 

αφορμὰς ὑποοεῖξαι τοῖς ἐξ αὐτῶν συνιδεῖν μὴ δυναμένοις, 
" Ν ῃν .- - ΧᾺΧ τι Ν - ᾽,ὔ » δ ᾿ὕ ,ὕ 

καὶ πρῦ γε τῶν ἄλλων τὴν τῶν γενομένων ἀνϑρώπων φύ- 
3: ἃς Ν Ψ Ας » “ ἂν [ "5! ᾿ὕ 

σιν, ἐπὶ τὴν αὐτὴν αγουσαν ἑννοίαν καὶ τὴν ἰσὴν παρέχου- 

:) 



ΤᾺ ΑΤΗΒΝΑΘΟΒΝΙΣ ΑΤΗΕΝΙΕΝΒΙΒ 

΄ς - Ψ » ᾿ 8 Ν ἱαέ - 

σαν περὶ τῆς ἀναστάσεως πίστιν. ΟἿ. Εἰ γὰρ πᾶσα κοινῶς 
. τὸ ᾿ Δ, ’ ’ 3 ! - . «Ἦ » ν - Ν 

ἡ τῶν ανϑρώπων φύσις ἐκ ψυχῆς ἀϑανάτου καὶ τοῦ κατὰ 
5" - ’ ᾿ ο ’ 

τὴν γένεσιν αὐτῇ συναρμοσδέντος σώματος ἔχει τὴν σύστα- 
ἃ ’ » ἂν - - 3. ΩΡ Ν » σι ’ἢ 

σιν, καὶ μήτε τῇ φύσει τῆς ψυχῆς καϑ'᾿ ἑαυτὴν μήτε τῇ φύσει 
- ν ς Ἀ Ν ε 

τοῦ σώματος χωρὶς ἀπεκλήρωσε Ξξεὸς τὴν τοιάνδε γένεσιν 
Ν, Ν . Ν Ν ν “ ,ὔ ἰλλὰ - » Ὁ 

ἢ τὴν ζωὴν καὶ τὸν σύμπαντα [ϑίον, ἀλλὰ τοῖς ἐκ τούτων 
- ’ὔὕ » » » 5 ρ ἢ κα - - ν τν τπὶ ὃ 

γενομένοις ἀνδρώποις, ἵν᾽ ἐξ ὧν γεννῶνται καὶ ζῶσι δια-. 
’ὔ 3 .ε ῆς " Ἂ, ας. ὉΥ ὃ - ’ 

[διώσαντες εἰς ἕν τι καὶ κοινὸν καταλήξωσι τέλος, δεῖ παάν- 
, 

Ν , ᾿ φς»» - 4 

τως ἑνὸς ὄντος ἐξ ἀμφοτέρων ζώου, τοῦ καὶ πάσχοντος 
΄ »» - ΄ ’ - ’ 5 - ἊΨ» 

ὁπόσα πάϑη ψυχῆς καὶ ὁπύσα τοῦ σώματος, ἐνεργοῦντός 
Ν" - - “Ἁ, - - 

τε καὶ πράττοντος ὑπόσα τῆς αἰσδητικῆς ἢ τῆς λογικῆς 
- ’ νΝ [ ,ὕ ν] ’ὕ Δ. » Ν ἢ 

δεῖται κρίσεως, πρὺς ἕν τι τέλος ἀναφέρεσϑαι πάντα τὸν ἐκ 
ε ᾽, κὰν αὶ Ἃ , Ν 

τούτων εἱρμόν, ἵνα πᾶντα καὶ διὰ πάντων συντρέχῃ πρὸς 
ς ΕῚ ’ 5» ’ ΓᾺ 

μίαν ἁρμονίαν καὶ τὴν αὐτὴν συμπάϑειαν, ἀνδρώπου γένε- 
ς  Ὰ 8. ὔ Φ ’; αὶ 

σις, ἀνδρώπου φύσις, ἀνδρώπου ζωή, ἀνϑρώπου πράξεις 
’ Ν -«- - ν} 

καὶ πάϑη, καὶ βίος καὶ τὸ τῇ φύσει προσῆκον τέλος. 68. Εἰ 
ΝῚ , ,ὔ " ΨΙΆ ὕ “Ὁ, Ν Ν »ο, 

δὲ μία τίς ἐστιν ἁρμονία τοῦ ζώου παντὸς καὶ συμπάδεια, 
ΕΟ » - - “Ὅν κ - ᾿ 3 5 

καὶ τῶν ἐκ Ψυχῆς φνομένων καὶ τῶν ὁιὰ τοῦ σώματος ἐπιτε- 
’ « - “ ᾿ Ν 5 ΑΘΗ͂ς - Ἷ , ἊΔ 

λουμένων, ἕν εἶναι δεῖ καὶ τὸ ἐπὶ πᾶσι τούτοις τέλος. “Ἔν 
δὲ λ " : εἰ λήϑ - “" -“ἰῷμἀφῳ»» Ν Ν ς 

ἐ τέλος ἔσται κατ᾽ ἀλήϑειαν, τοῦ αὐτοῦ ζώου κατὰ τὴν ἕαυ- 
- ,΄ὕ͵ " - ᾿΄ " ᾿ Ἀ ΄ Γ ς Ἶ 

τοῦ σύστασιν ὄντος, οὔπέρ ἐστι τέλος τὸ τέλος. Τὸ αὐτὸ 
- »" “ - - 9 - »"' ’ ς “ 

δὲ ζῶον ἔσται καθαρῶς, τῶν αὐτῶν ὄντων πάντων ἐξ ὦν 
΄ - νι ψ“ ΄ Ν 5. «ἕν ν 'ς ΄ 

ὡς μερῶν τὸ ζῶον. 09. Τὰ αὐτὰ δὲ κατὰ τὴν ἰδιάζουσαν 
. " - ΙΝ) ΄», ἢ ΄ ς Δ, Ν Ν 
ἕνωσιν ἔσται, τῶν διαλυϑέντων πάλιν ἑνωϑέντων πρὸς τὴν 

- ’ ’ «ς ς - μι - τ Δ, ’; Γὰ 

τοῦ ζώου σύστασιν. Ἢ δὲ τῶν αὐτῶν ἀνϑρώπων σύ- 
ΚΟ ΝΩ ἃ ε ΄, Ὁ»ὕ, Ν - α΄ 

στασις ἐξ ἀνάγκης ἑπομένην δείκνυσι τὴν τῶν νεκρωσέντων 
πο ῶΝ ὃ λ α2 χοδ ΕΣ οὐθθεφι ΕΞ. τ Ἀ, Ν 

καὶ διαλυθέντων σωμάτων ἀνάστασιν " ταύτης γὰρ χωρὶς 
Ὁ 3 “ἡ ε Ν » ν Ἀ Ε] ᾽ὔ ἂρ ὦ 

οὔτ᾽ ἂν ἑνωϑθείη τὰ αὐτὰ μέρη κατὰ φύσιν ἀλλήλοις, οὔτ 
ἍἊ - ᾿) - . ’ὔ; »ὕ 

ἂν συσταΐη τῶν αὐτῶν ἀνϑδρώπων ἡ φύσις. ἴ0. Ἐἰ δὲ καὶ 
- ν λό ο,νῷ - ΧΑ ’ὔ Ν ὃ Ψ 

νοῦς καὶ λόγος δέδοται τοῖς. ἀνπδρώποις πρὸς διάκρισιν 
- .} ΕῚ - ’ . ΝΥ εν - - , 5 

νοητῶν, οὐκ οὐσιῶν μόνον ἀλλὰ καὶ τῆς τοῦ δόντος ἀγα- 
δ... ᾿ ’ὔ ᾿ ὃ ’ ᾿ ΄ ὃ ’ 
νότητος καὶ σοφίας καὶ δικαιοσύνης, ἀνάγκη, διαμενόντων 



ΠΕ ΒΕΒΙΕΒΕΟΤΙΟΝΕ ΜΟΠΤΌΟΕΙΣΙ. ΤᾺ 

Ὑ " ΄ Χ Ν δέδ ’, Ν 3 Ν Ὁ ᾿, Ν 

ὧν ἕνεκεν ἡ λογικὴ δέδοται κρίσις, καὶ αὐτὴν διαμένειν τὴν 
:ὰ Ὡν Ὁ "Ὁ ἐπὶ τούτοις δοξεῖσαν κρίσιν. 11. Ταύτην δὲ διαμένειν ἀδύ- 

τὰ - " Εν -“- » τ 5 Δ 

νατον, μὴ τῆς δεξαμένης αὐτὴν καὶ τῆς ἐν οἷς ἐστι διαμενού- 
ᾷ - ᾽΄Τ΄ Ἃ ΄’ "» 

σης φύσεως. Ὁ δὲ καὶ νοῦν καὶ λόγον δεξάμενός ἐστιν 
» Δ, 5 Ν ο, ς ’ » »Ο » ὃ - Ν 

ἄνδρωπος, οὐ ψυχὴ κα΄ ἑαυτήν. ἤΑνϑρωπον ἀρα δεῖ τὸν 
ΒΦ .3 , » ὃ ΄ ᾽ ΟΝ, ΄ι.“- δὲ γ») 
ἐξ ἀμφοτέρων ὄντα διαμένειν εἰς αεί. Τοῦτον δὲ αδύνατον᾽ 

Ν ᾿ ’ ΄ 4 Ν Ν ’ 

διαμένειν, μὴ ἀνιστάμενον. ᾿Αναστάσεως γὰρ μὴ γινομέ- 
» ΕῪ . - 5 Α, ’, ς . 5, ’ Ὁ , ’΄ 

νης. οὐκ ἂν ἡ τῶν ἀνδρώπων ὡς ἀνϑρώπων διαμένοι φύ- 
ν. - ὃς - ᾽ Αι, ’ ’’ φ ὦ ’ 

σις. 12. Τῆς δὲ τῶν ἀανϑρώπων φύσεως μὴ διαμενούσης, 
Μ » ς Ν - - ’ “ς ὦ 

μάτην μὲν ἡ ψυχὴ συνήρμοσται τῇ τοῦ σώματος ἐνδείᾳ καὶ 
- ΄ Ὶ “3 ᾿Ὶ 

τοῖς τούτου πάξεσι, μάτην δὲ τὸ σῶμα πεπέδηται πρὸς τὸ 
΄ - - - - - 

τυγχάνειν ὧν ὀρέγεται, ταῖς τῆς ψυχῆς ἡνίαις ὑπεῖκον καὶ 
΄ ΄ - ΙΝ ΄ 

χαλιναγωγούμενον, μάταιος δὲ ὁ νοῦς, ματαία δὲ φρόνησις, 
Ν Ἁ, ΄ Ε “ω ΄ 

καὶ δικαιοσύνης παρατήρησις, ἢ καὶ πάσης ἀρετῆς ἄσκησις, 
Ν ΄ Δ, Ν ὃ ΄ - Ν ΄ ᾿ - - [ἢ 

καὶ νόμων ξέσις καὶ διάταξις, καὶ συνόλως εἰπεῖν πᾶν ὅ τι 
- » ᾽, , Ὧν» ΄ - 

περ ἐν ἀνξρώποις καὶ δι ἀνξρώπους καλόν, μᾶλλον δὲ καὶ 
ἡ, π΄ ς - αὸς Ὁ Δ ε ΄, ΄ Υ ΄ὕ »" " Ἢ 

αὐτὴ τῶν ἀνδρώπων ἡ γένεσίς τε καὶ φύσις. 178. Εἰ δὲ 
ἍἝ - ᾿] - »" - - 

πάντων καὶ πανταχύϑεν ἀπελήλαται τῶν ἔογων τοῦ Φεοῦ 
νΝ τοι δ 2 Ψ - ’ὕ “᾿ ᾿; ’ - 

καὶ τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου διδομένων δωρεῶν τὸ μάταιον, δεῖ 
, - - - » ᾿,ὔ ν᾿ ͵᾽ή-΄ Ἀ - 

πάντως τῷ τῆς ψυχῆς ἀτελευτήτῳ συνξιαιωνίζειν τὴν τοῦ 
ὰ ἕ Ν Ν Ν - , ’ 

σώματος Σιαμονὴν κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν. 
Ξ ἸῊῊΣ Φ Μ΄ 
ΧΥῚ. 174. Ξενιζέσϑω δὲ μηδεὶς εἰ τὴν Ξανάτῳ καὶ φ3ο- 

- ῷ ἜΝ ΄, Ν . ΄΄-΄ ἵν ΄, λ ΄ 
ρᾷ διακοπτομένην ζωὴν ὀνομάζομεν διαμονήν, λογιζόμενος 
ς . - - ΄ὕ ,΄, . Ν τὰ ἄὰ 
ὡς οὐχ εἷς τοῦ προσρήματος ὁ λόγος, οὐχ ἕν τῆς διαμονῆς 
ν᾿ ΄, [7 δκ - , »». ΄ »"-» " 

τὸ μέτρον, ὅτι μηδὲ τῶν διαμενόντων φύσις μία. Τῦ. Εἴπερ 
Ν Ν " ὕ - ἊΣ " 

γὰρ κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ἕκαστον τῶν διαμενόντων ἔχει 
νΝ ὃ - δρι αρς Ὁ - δι - ᾿Ὶ 8.2 Ἀ 5» -» ͵ὕ 

τὴν διαμονήν, οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν καθαρῶς ἀφπάρτων καὶ ἀξανά- 
" Ὁ. » ͵χψ΄ Ἀ ν ΄ τι ϑς Ν , 

των εὕροι τις ἂν ἰσάζουσαν τὴν διαμονήν, τῷ μηδὲ τὰς οὐ- 
[ὦ ν᾽ ’ - - - ΄ 

σίας τῶν κρειττόνων συνεξισοῦσξαι ταῖς καϑ᾽ ὑπόβασιν 
ἃ ᾿΄ὕ, 85 95 Δ ΠΠινρς, τὶ σο Ε . ἈΞ Ν ς λὴ ἘΡΑ͂Ν Ἃ 

ιαφερούσαις, οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν ἀανϑρώπων τὴν ὁμαλὴν ἐκείνην 
Ν 5 ΄ δῇ 5 - 3) Ὁ» . δν » ν 5.’ 35 ,“-Ξ 

τὴν ἀμετάβλητον ἐπιζητεῖν ἄξιον, ἅτε δὴ τῶν μὲν ἐξ ἀρχῆς 
,ὔ » , - - ὔ’ - 

γενομένων ἀξανάτων καὶ διαμενόντων μόνῃ ΤΊ γνωμῇ του 



14 ΑΤΗΕΝΔΟΟΙΝ ΑΙ ΑΤΗΕΝΙΕΝΘΙΒ 

’ 3 ἣΝ ’ὔ - δὲ ἐΣπ ψΈνα Ν Ν Ἀ 
ποιησαντος ατελευτῆτως, τῶν οὲ ανψρωπωὼν κατα μὲν τὴν 

Ν 5 ἈΝ ’, Β 5» , Ε 5 (9: ὃ Ψ, 

ψυχὴν απο γενέσεως ἐχόντων Τὴν αμετα τον [ ΜμΟν1}}9 

Ν ν Ν [σὰ ’ 5 - Ἂν 

κατα δὲ το σωμα προσλαμ[βδανόντων ἐκ μεταβολῆς Τὴν 

" Ξ » ἘΞ 9 » ’ ϑ 

ἀφϑαρσίαν" 10. ὕπερ ὁ τῆς ἀναστάσεως λόγος βούλεται 
Ν. «ὍΝ ᾽ ’ὔὕ , ς - , Ὁ 

πρὸς ἣν ἀποβλέποντες, τήν τε διάλυσιν τοῦ σώματος, ὡς 
« , - ἜὝΨΕΣ ὃ , Ν Ο., τὸ “- , Ν 
ἑπομένην τῇ μετ ἐνδείας καὶ φύορας ζωῇ, περιμένομεν,, καὶ 

Ν , Ν δον ’ ἐλ ’, ὃ ’, " 
μετὰ ταύτην τὴν μετ᾽ ἀφπ᾽ααρσίας ἐλπίζομεν διαμονήν, οὔτε 

- - Ψ Τὴ 

τῇ τῶν ἀλόγων τελευτῇ συνεξισοῦντες τὴν ἡμετέραν τελευ- τῇ Ύ ελευτῇ ἕ ς τὴν ἡμετέραν τε 
ὦ Ὑ - - ϑ Ἅ ὃ - ᾿ς ᾿π-: οι Α, ’ 

τήν, οὔτε τῇ τῶν ἀϑανάτων διαμονῇ τὴν τῶν ἀνορώπων 
! Ἂν ’ -, - ΕΥ - 

διαμονήν, ἵνα μὴ λάϑωμεν ταύτῃ συνεξισοῦντες καὶ τὴν τῶν 
5 ὉἕΞ ’ ’ Ν Ν - Ν - » 3 7ὔ 

ἀνδρώπων φύσιν καὶ ζωὴν οἷς μὴ προσῆκεν. 11. Οὐ τοί- 
 ΦῪ ἿᾺ, ὃ ’, 2 τ’ "» 3 Δ ἢ δ - 

νυν ἐπὶ τούτῳ δυσχεραίνειν ἄξιον, εἴ τις ἀνωμαλία δεωρεῖ- 
ν Ν “ 2 "ἢ ἣ» " Ὁ) ἊΝ δκν 

ται περὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων διαμονήν, οὐδ᾽ ἐπειδὴ χωρι- 
Α - 2 Ν - - ’ - Ὁ ’ὔ; Ψ' 

σμὸς ψυχῆς ἀπὸ τῶν τοῦ σώματος μερῶν καὶ μορίων διάλυ- 
εν - Ν .- ΟΥ̓ ;ὔ; 

σις τὴν συνεχῆ διακόπτει ζωήν, διὰ τοῦτ᾽ ἀπογινώσκειν χρὴ 
Ν 5 ’ ὑδὲ Ν 5 δὴ Ν Ν , ΝΣ 

τὴν ἀνάστασιν. Οὐδὲ γὰρ ἐπειὸὴ τὴν κατὰ συναίσδησιν 
Ν - τ Ν Ν [ - "» 

ζωὴν διακόπτειν δοκοῦσιν αἱ κατὰ τὸν ὕπνον φυσικῶς ἐγ- 

γινόμεναι παρέσεις τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν φυσικῶν ἕυνά- 
Ὁ - Ψ 

μεων, ἰσομέτροις χρόνου διαστήμασιν ὑπνούντων τῶν ἀν- 
οι ’ Ν ’, Υ Ν λ 9 δ᾽ ’ Ν .] Ν 

δρώπων καὶ τρόπον τινὰ πάλιν ἀνα[ϑιωσκόντων, τὴν αὐτὴν. 
’, δ, Ν᾿, Ν ΒΞ ν. “ἃ ὌΝ - ν 

παραιτούμεδα ζωὴν λέγειν " παρ᾽ ἣν αἰτίαν, οἶμαι, τινὲς 
»  Ἵ ΓΞ τ Ψ νΝ [1 » Ἃ ᾽ [᾿ » 

ἀδελφὸν τοῦ ϑανάτον τὸν ὕπνον ὀνομάζουσιν, οὐχ ὡς ἐκ 
- - ἊΝ " Ν᾿ - 

τῶν αὐτῶν προγόνων ἢ πατέρων φύντας γενεαλογοῦντες, 
“ ᾿ » - ἰπ ἡ Ὁ “ - [.Ἐ [οὐ ἂς - ΄ - 

ἀλλ᾽ ὡς τῶν ὁμοίων παξϑῶν τοῖς τε “ανοῦσι καὶ τοῖς ὑπνοῦ- 
, ᾿ »᾿ - 

σιν ἐγγινομένων, ἕνεκά γε τῆς ἠρεμίας καὶ τοῦ μηδενὸς 
- δ δ - ΝΝ 

ἐπαισϑάνεσϑαι τῶν παρόντων ἢ γινομένων, μᾶλλον δὲ μηξὲ 
--κ[- ᾿ - "Ὁ - »" “" “- ν - » 

τοῦ εἶναι καὶ τῆς ἰδίας ζωῆς. 18. Εἴπερ οὖν τὴν τῶν ἀν- 
5. ’ ἧς ’ »ὦ ᾿ δ. ᾽ Ν Ἂ 

“ρώπων ζωὴν τοσαύτης γέμουσαν ἀνωμαλίας ἀπὸ γενέσεως 
- - , 

μέχρι διαλύσεως, καὶ διακοπτομένην πᾶσιν οἷς προείπομεν, 
᾽ , Ὧν Ν “ς-θῃ λέ δὰ, ὑδὲ Ν 5.1. Ὁ 

οὐ παραιτούμενα τὴν αὐτὴν λέγειν ζωήν, οὐδὲ τὴν ἐπέκεινα 
- .- Δ ]] « “- ’ Ν τὰ , 

τῆς διαλύσεως ζωήν, ἥτις ἑαυτῇ συνεισάγει τὴν. ἀνάστασιν, 
᾽ Ἷ 5 ,ὔ Ἃ “τ τς Ν Ὰ ᾿ὕὔ - 

ἀπογινώσκειν ὀφείλομεν, κἂν ἐπὶ ποσὸν ἑι:ακόπτηται τῷ 
’ - “ - Ψ Ἀ - 

χωρισμῷ τῆς ψυχῆς απὸ τοῦ σώματος. 
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" Ν φ᾿ » ᾽ὔ «ς γΑ ν᾿" 

ΧΥΠ. 19. Αὕτη γὰρ τῶν ἀνϑδρώπων ἡ φύσις, ἀνωδεν 
’ - ,ὔ " 

καὶ κατὰ γνώμην τοῦ ποιήσαντος συγκεκληρωμένην ἔχουσα 
ν » ,ὔ 2 ᾿, " Ν - Ν ἣν ἃς ὃ ΄ 

τὴν ἀνωμαλίαν, ἀνώμαλον ἔχει τὴν ζωὴν καὶ τὴν διαμονήν, 
Ν Ν . Ν δὲ 5 ΄, ὃ , Ν - ων Φ 

ποτὲ μὲν ὕπνῳ ποτὲ δὲ ϑανάτῳ διακοπτομένην καὶ ταῖς κα 
« Ἁ ς ’ὔ - » 5 ’ Ψ πὶ 

ἑκάστην ἡλικίαν μετα[θολαῖς, οὐκ ἐμφαινομένων ἐναργῶς 
- ’ - “ » ΄- 80 ἍἋ ’ὔ Ἃ 

τοῖς πρώτοις τῶν ὕστερον ἐπιγινομένων. , Ἢ τίς ἂν 
Ν - ᾽ὔ ᾿ς ς - Ν 

ἐπίστευσεν, μὴ τῇ πείρᾳ δεδιδαγμένος, ἐν ὁμοιομερεῖ καὶ 
- : - 

διαπλάστῳ τῷ σπέρματι τοσούτων καὶ τηλικούτων ἀποκεῖ- 
Ν, - 1 Ν ’ 

σϑαι δυνάμεων ἢ τῶν ταύτῃ ἐπισυνισταμένων καὶ πηγνυμέ- 
» δ ΄ 5 , ν Ν ΄ ἀρΆνας ΄ ὃ 

νων ὄγκων διαφοράν, ὀστέων φημὶ καὶ νεύρων καὶ χύνδρων, 
, ἶν Ν - Ξ τ ΄ ἘΞ Ξ 
ἔτι δὲ καὶ μυῶν καὶ σαρκῶν καὶ σπλάγχνων καὶ τῶν λοιπῶν 

- ’ἤ - " Ν ξ - , - ’ 

τοῦ σώματος μερῶν ; 81. Οὔτε γὰρ ἐν ὑγροῖς ἔτι τοῖς σπέρ- 
" Εν τὸ "Ὁ " ἊΣ , 5 

μασι τούτων ἔστιν ἰδεῖν οὐδέν, οὔτε μὴν τοῖς νηπίοις ἐμ- 
- - συ" , 

φαίνεταί τι τῶν τοῖς τελείοις ἐπιγινομένων, ἢ τῇ τῶν τελείων 
ς κ᾿ τ - .- ΄, 
ἡλικίᾳ τὰ τῶν παρη[ϑηκότων, ἢ τούτοις τὰ τῶν γεγηρακό- 

Ω 9 Ἂς: «Ὁ - - »" ΑὉ 
των. 82. ᾿Αλλὰ δὴ καίτοι τῶν εἰρημένων τινῶν μὲν οὐδ 

Ἷ - 5» - ΕῚ τὰ 

ὅλως τινῶν δὲ ἀμυδρῶς ἐμφαινόντων τὴν φυσικὴν ἀκολου- 
ο΄ τς, ΝΎ ΤῊΣ ΄, Ἐ ΣΥΘα Ὁ ΄ὔ ἜΣ 
“αν καὶ τὰς τῇ φύσει τῶν ἀνϑρώπων ἐπιγινομένας μετα- 

Χά [2 "᾽ Ω Ν Ἂ . ν Ἃ Ἅ. 

βϑολάς, ὅμως ἴσασιν ὅσοι μὴ τυφλώττουσιν ὑπὸ κακίας ἢ 
ς ’ Ν ᾿ὔὕ "ὦ - ͵ 

βῥᾳσυμίας περὶ τὴν τούτων κρίσιν, ὅτι δεῖ πρῶτον μὲν γενε- 
- Ἂ 

σϑαι τῶν σπερμάτων κατα[ϑολήν, διαρϑρωϑέντων δὲ τούτων 
ἜΑ, ἘΠῚ ’, τ τας ΄ Ν λϑό 2 Ὡ καὶ ἕκαστον μέρος καὶ μύριον καὶ προελϑόντων εἰς φῶς 

- ͵ὔ “ ͵ 

τῶν κυηϑέντων ἐπιγίνεται μὲν ἡ κατὰ τὴν πρώτην ἡλικίαν 
"» ε ᾿] “-͵ [τὸ 

αὔξησις, ἣ τε κατ᾽ αὔξησιν τελείωσις, τελειωθέντων δὲ ὕφεσις 
- - ’ - 

τῶν φυσικῶν δυνάμεων μέχρι γήρως, εἶτα πεπονηκότων 
- ΄ εν ἂν ὦ τ 5. “τας ,ὕ " 

τῶν σωμάτων ἡ διάλυσις. 88. Ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτῳ, οὔτε 
- ’ 5» " - ᾽ ’ὕ 

τοῦ σπέρματος ἐγγεγραμμένην ἔχοντος τὴν τῶν ἀνδρώπων 
- Ν Ὁ Ν ) » ἘπτεΣ ξ τ ᾿ξ νι ς Τὰ 9 ἧς 

ζωὴν ἢ μορφὴν οὔτε τῆς ζωῆς τὴν εἰς τὰς πρώτας ἀρχὰς 
» ἔρ τ᾿ ς διάλυσιν, ὃ τῶν φυσικῶς γενομένων εἱρμὸς παρέχει τὴν 

᾽’ὔ - » ν 5» - - »" Ἂν; 

πίστιν τοῖς οὐκ ἐξ αὐτῶν τῶν φαινομένων ἔχουσι τὸ πι- 
τ - - “- » 

στὸν, πολὺ μᾶλλον ὁ λόγος ἐκ τῆς φυσικῆς ἀκολουδίας 
2 ’ ν᾿ ἀλήϑ - Ν 5 ’, 3. 
ανιχνευωὼν τὴν αληνειαν πίστουται τὴν αναστάᾶσιν, ασφα- 
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’ “Ἁ Ν ’ - , Ε , “5 

λέστερος ὧν καὶ κρείττων τῆς πείρας πρὺς πίστωσιν ἀλη- 

είας. ; 
τ Ἷ - ’͵ Ῥω. ὦμο πε 

ΧΎΤΠΗΠ. 84. Τῶν πρώην ἡμῖν εἰς ἐξέτασιν προτεσέντων 
᾿ὕ 2 ’ »»:Ἤ τι 

λόγων καὶ τὴν ἀνάστασιν πιστουμένων πάντες μέν εἰσιν 
»ὃ ε “» τῷ ψος ΄, » μ Ε ΕἸ 

ὁμογενεῖς, ὡς ἐκ τῆς αὐτῆς φύντες ἀρχῆς" ἀρχὴ γὰρ αὐὖὐ- 
- - ᾽ὔ » ΄΄ » 

τοῖς ἡ τῶν πρώτων ἀνξρώπων ἐκ δημιουργίας γένεσις " 
ἀλλ᾽ ε Ν ΕΣ ἡ 93 "- "ἢ ’ - ἐφ εξ 5» - τας 

ΠῚ οἱ μὲν ἐξ αὐτῆς κρατύνονται τῆς πρώτης ἀρχῆς ἐξ 
ἌΡ Ή α »"' Ξ ς δέ ,’ὕ - ΄ὕ τα ρι ᾿΄ 

ἧσιτερ ἔφυσαν, οἱ δέ, παρεπόμενοι τῇ τε φύσει καὶ τῷ [βίῳ 
ἜΞ Ε ᾽ὕ " ἘΝ - “-Φ ς ο 

τῶν ἀνδρώπων, ἐκ τῆς τοῦ “εοῦ περὶ ἡμᾶς προνοίας λαμ- 
΄ὕ Ν , ἘΠΕ ΤΠ ἿΝ Ν αν εἰ. Δ ᾿ ψ Νὰ 

βάνουσι τὴν πίστιν" ἡ μὲν γὰρ αἰτία, καϑ' ἣν καὶ δι ἣν 
’ »᾿ Δ, ͵ - “ἢ - 5» -Ῥ »,;)Ἥ) 

γεγόνασιν ἄνϑξρωποι, συνεζευγμένη τῇ φύσει τῶν ἀνϑδρώ- 
, Ν ΄ Ὁ - 

πων, ἐκ δημιουργίας ἔχει τὴν ἰσχύν, ὁ δὲ τῆς δικαιοσύνης 
»,Ψ Ο . ’;; οΟ ν Ν “ “Ἁ - ὮΡ 

λόγος, κα ὃν κρίνει δεὸς τοὺς εὖ ἢ κακῶς βεβιωκότας 
» ᾿ ᾽ὔ ΕῚ - ’ λ Ξ ’ Ν Ν "» - 

ἀνδρώπους, ἐκ τοῦ τούτων τέλους ᾿ φύονται μὲν γὰρ ἐκεῖ- 
" - Ὁ - 

σεν, ἤρτηνται δὲ μᾶλλον τῆς προνοίας. 8ὅ. Δεδειγμένων 
πον πὸ νὰ - ’ὔ ς - 9 - ἋἊ " Ν ἃ Ν - 

δὲ ἡμῖν τῶν πρώτων ὡς οἷόν τε, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ διὰ τῶν 
Φ » - Ν Ν - » Ψ 

ὑστέρων δεῖξαι τὸ προκείμενον, λέγω δὲ διὰ τῆς ὀφειλομέ- 
Ψ - ’ Ν - “. 

νὴης ἑκάστῳ τῶν ἀνϑδρώπων κατὰ δικαίαν κρίσιν τιμῆς ἢ 
Ὁ, Υ -ι Ν νΝ δι τω ᾿, ΖΧλ “ἢ - δὲ 
δίκης καὶ τοῦ κατὰ τὸν ἀνξδρώπινον βίον τέλους, αὐτῶν δὲ 

, δ πα ᾿ :. ’ ς ’ Ν - »8 

τούτων προτάξαι τὸν κατὰ φύσιν ἡγούμενον, καὶ πρῶτόν 

γε διασκέψασϑαι τὸν περὶ τῆς κρίσεως λόγον" τοσοῦτον Υ σδαι τὸν περὶ τῆς κρίσεως λόγον τοσοῦτ 
ἂν [4 ΝΝῚ - - 

μύνον ὑπειπόντας, φροντίδι τῆς προσηκούσης τοῖς προκει- 
΄ὔ ΙΣ - Υ κι» “ δ - Ν Ν Ν Ὡ- Ἃ 

μένοις ἀρχῆς καὶ τάξεως, ὅτι δεῖ τοὺς ποιητὴν τὸν “εὸν 
ΘΗ͂Ι. ἘΠῚ ΕῸΡ ἐσ Σ ἢ τοῦδε τοῦ παντὸς παραδεξαμένους τῇ τούτου σοφίᾳ καὶ 
ν᾿ Φ Ν - ,ὕ ες ᾽,ὔ » α΄, ἣν 

ὀικαιοσύνῃ τὴν τῶν γενομένων ἁπάντων ἀνατιξέναι φυλα-" 
, - Ἂ » - 

κήν τε καὶ πρόνοιαν, εἴ γε ταῖς ἰδίαις ἀρχαῖς παραμένειν 
58.,.,3ἃ - δι Ν , - δ ς «ς - ἃ 
ἐσέλοιεν, ταῦτα δὲ περὶ τούτων φρονοῦντας μηδὲν ἡγεῖσϑαι 

ἰσε χ - - ᾿] 4, Ν , ὦ Τὰ 

μήτε τῶν κατὰ γῆν μήτε τῶν κατ᾽ οὐρανὸν ἀνεπιτρύόπευτον 
δ᾽ . ’ ΝΑ; Ἄγ. - . ΕΥ 5 ’ Ν ΄ 

μηὸ ἀπρονόητον, αλὴλ ἐπὶ παν ἀφανὲς ὁμοίως καὶ φαινομε- 
- ’ὕ Ν 

νον, μικρόν τε καὶ μεῖζον, διήκουσαν γινώσκειν τὴν παρὰ 
πὰ ’ἤ 5 - Ν ’ Ν 

τοῦ ποιήσαντος ἐπιμέλειαν. 86. Δεῖται γὰρ πάντα τὰ γε- 
.“ ’ 5 ἀξ ρῶς Ν ΞΕ ΣΝ Ἂ "- 5,.,εῷ Ἂ , ο“ὦ» ΡΣ ΣΝ 

νόμενα τῆς παρᾶα τοῦ ποιῆσαντος ἐπιμελείας, ἐδίως ἐὲ ἑκα - 
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Ὡς ’ὕ Ν Ν «“ ’ Ξ' ᾽ ’ Ν τ 

στον καὶ ὃ πέφυκε καὶ πρὸς ὃ πέφυκεν ᾿ ἀχρείου γὰρ οἶμαι 
“Ἂ. - - “Ἄ ῃ ’ 

φιλοτιμίας τὸ κατάγειν ἢ διαιρεῖν νῦν ἢ τὸ πρόσφορον 
Ὁ Ν , 

ἑκάστῃ φύσει καταλέγειν ἐδέλειν. Ὅ γε μὴν ἄνϑρωπος, 
" - ν “» ΝᾺ Δ...» - 

περὶ οὔ νῦν πρόκειται λέγειν, ὡς μὲν ἐνδεὴς δεῖται τροφῆς, 
Ἂ - ἣὰ 

ὡς δὲ ϑνητὸς διαδοχῆς, ὡς δὲ λογικὸς δίκης. 87. Εἰ δὲ 

- ν - ιν Ν ,ὔ Ν - δὲ νν" ᾿Ν - ὃ Ν κ 

ὀεῖται μὲν τροφῆς ὁιὰ τὴν ζωήν, δειται δὲ διαδοχῆς δια τὴν 
- ν᾽: Ὁ ΄,ὕ, Ὰ ἜΣ δι δίκ ὃ Ν ν - - 3»: Μὴ 

του γένους διαμονὴν, ὁεῖται δὲ δίκης δία τὸ τῆς τροφῆς καὶ 
“ - »᾿ .] " Ὁ -- - - 

τὴς διαδοχῆς ἐννόμον, αναΎΚη δήπου, τῆς τροφῆς καὶ τῆς 
ὃ 5 ἘΞ 5... οἱ ν 4 ὕ ᾿ Ξ ΕΥ, Ἷ ἐπ Ν ἘΣ Ἂ εἰ 

ἰασοχὴς ἐπὶ τὸ συναμφότερον φερομένης, ἐπὶ τουτὸ φέρε 
αι, Ν Ν δίκ λέ ἸΕΝ ΣΣ διῇ τῇ ΞΞ 

σίαι καὶ τὴν Οοἰκὴν, Λέγω ἐε συναμφότερον τὸν ἐκ τς 
’ ἢ ν᾿ - " 

καὶ σώματος ἄνϑρωπον, καὶ τὸν τοιοῦτον ἄνϑρωπον γίνε- 
΄ὕ - ΄ ᾽ΤἊ » 

σϑαι πάντων τῶν π᾿ πεπραγμένων ὑπόδικον, τήν τε ἐπὶ τού- 
Ἅ ;ὔ 83 τ ΣῪ ΜΓ ΟΒΕῚ - 

τοῖο δέχεσξ ναι τιμὴν ἢ τιμωρίαν. ὃ, Εἰ δὲ κατὰ τοῦ συν- 
- ἷν ε ΄ 

αμφοτέρου φέρει τὴν ἐπὶ τοῖς εἰργασμένοις δίκην ἡ δικαία 
! Ν ᾽ Ν Ἀ ἌἍ Ὁ. ,ὔ δ ρα "ὦ 

κρισις, καὶ μῆτε τὴν ψυχὴν μόνην δεῖ κομίσασ“αι τα ἐπι- 
- - ΤᾺ 5 ’γ 5 Ι͂ΩΣ 

χείρα τῶν μετὰ του σώματος εἰργασμένων (ἀπροσπαδὴ Ἴὼ 
Ν Ὁ δ, “Ὁ Ν - ν εν Ν «Ὁ Ν ΕΝ 

γὰρ αὑτὴ κα΄ ἑαυτὴν των περὶ τάς σωματικας ἡἠξονᾶς ἢ 
ἘΞ ᾿ σα τα ἑν ἢ 7} ΠΩΣ πλη ελ δι τ ον ΈΞΞΟ ΞΘ. Ν 

τροῴφας καὶ “εραπειας γινομένων πλημμε ημάτων) μιτετο 
ΦΩΘ - »" Ἀ - -“ Ν ’΄ὕ ν 

σωμα μόνον (ἄκριτον γὰρ ΤοῦυΤῸ καὶ ἑαυτὸ νόμου καὶ ὸί- 

ς Ν 5 ’ 5 Ο, Ας Φ  .ὦ ’ - 

κης), ὁ δὲ ἐκ τούτων ανϑρωπος τὴν εἐῷ ἑκάστῳ των ε 
ΞΞῸ 

», 5 “Ὁ, ’ὔ ἘῸΝ δὲ ΜΕΝ Ν Ἢ ἄν δὰ 

ΠΕ ΤΗΕΙΝ αὐτῷ οέχέται ΚΡρΊΙσΊΊ!, τοῦυτοὸ Οοεὲ οὐὑτὲ κατα ΤἸ"0ε 

ΤΣ Ν 

τὴν ζωὴν εὑρίσκει συμβαῖνον ἡ ὁ λόγος (οὐ γὰρ σώζεται τὸ 

κατ᾽ ἀξίαν ἐν τῷ παρόντι βίῳ, ὃ διὰ τὸ πολλοὺς μὲν ἀνέους 
-- » 

καὶ πᾶσαν ἀνομίαν καὶ κακίαν ἐπιτηδεύοντας τον τελευτ 
- Ψ' ’ 

διατελεῖν κακῶν ἀπειράτους, καὶ τοὐναντίον τοὺς κατὰ παᾶ- 
5 ν ΕἾ ’ Ν ες - ᾽ὕ 3 ὃ τς ’ 5 

σαν ἀρετὴν ἐξητασμένον τὸν ἑαυτῶν βίον ἐπιδειξαμένους ἐν 
5 - τ » ’, » ’, 2, τ Ν 
ὀδύναις ζῆν, ἐν ἐπηρείαις, ἐν Ἐπ ον πε αἰκίαις τε καὶ 

" - 
παντοίαις κακοπαδείαις) οὔτε δὲ μετὰ δάνατον (οὐξὲ γὰρ 
" » Ν »Ἅ - ’, 
ἐστιν ἕτιτὸ συναμφότερον, χωριζομένης μὲν τῆς ψυχῆς ὦ ἀπὸ 

ν ΕῚ “- ’ὔ Ἂ Ν᾿ - - ’ 
του σώματος, ἘΠ  πρυχεῦθε δὲ καὶ αὐτου τοὺ κα θμΝ εἰς 

»" 

ἐκεῖνα π πάλιν ἐξ ες ῶν συνεφορήξ ἢ; καὶ μηξὲν ἕτι σώζοντος τῆς 
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’ἄ - Ἅ - " ’ὕ Ν Ψ [πὶ 

προτέρας φυῆς ἢ μορφῆς, ἢ πού γε τὴν μνήμην τῶν πε- 
΄ ΠΝ Ν ΘΗ ἸεΤΝς, Ν δ ΄ Ὁ ὃ - Ν Ν 

πραγμένων)Ὶ, εὔδηλον παντὶ τὸ λειπόμενον, ὅτι δεῖ κατὰ τὸν 
2 ’ δι Ν ΓΟΝ Αι - ε΄ 3. Α. ὃ Ν 5» δύ «Ὁ 

ἀπόστολον τὸ φναρτὸν τοῦτο καὶ σκεδαστὸν ἐνδύσασϑαι 
2 ᾽ὔ « δ, 7 5 τ 5 ΄ - 

ἀφϑαρσίαν, ἵνα, ζωοποιηϑέντων ἐξ ἀναστάσεως τῶν νεκρω- 
[Ὡϑ τα Ν Ἂλ ς 5.2 τὸ , Ἅ Ν 
“ἔντων καὶ πάλιν ἑνωπέντων τῶν κεχωρισμένων ἢ καὶ 

’ ’, .“ ’ ’ ὰ Ν - 

πάντη διαλελυμένων, ἕκαστος κομίσηται δικαίως ἃ διὰ τοῦ 
’; " . »" . Ν »" ᾽᾿’ 

σώματος ἔπραξεν, εἴτε ἀγαϑὰ εἴτε κακά. 
΄ " - - ἐν ’ ΧΙΝ, 89. Πρὸς μὲν οὖν τοὺς ὁμολογοῦντας τὴν πρό- 

δ " ς3 - Η ᾽ τι -ς 
νοιαν καὶ τὰς αὐτὰς ἡμῖν παραδεξαμένους ἀρχάς, εἶτα τῶν 

᾽ ΄ " -ου 
οἰκείων ὑποδέσεων οὐκ οἵδ᾽ ὅπως ἐκπίπτοντας, τοιούτοις 

Ἂ ὧν ᾿" νΝ - ’ μ Ὑ 

χρήσαιτ᾽ ἄν τις λόγοις καὶ πολλῷ πλείοσι τούτων, εἰ γε 
Ν ’ ἐδλ Ν ,᾿ὔ Ἀ 5» ὅν ὃ Ν " ͵ 

πλατύνειν ἑδέλοι τὰ συντόμως καὶ κατ᾽ ἐπιδρομὴν εἰρημένα. 
000 Π Ν ἿᾺΖ Ξ Ν Ε: Ν - " β ὃ ΤῈ »" 
Ὁ. Πρὸς ὃξ γε τοὺς περὶ τῶν πρώτων διαφερομένους ἴσως 
ΕΝ " λῶ ς»,ἤὔ ΄ τ ν ’ ω "Δ 

ἐν ἔχοι καλῶς ἑτέραν ὑποϑέσϑσαι πρὸ τούτων ἀρχήν, συν- 
Ὰ - Ι - ἕ μ - 

διαποροῦντας αὐτοῖς περὶ ὧν δοξάζουσι, καὶ τοιαῦτα συν- 
Ὰ , ΒΕ ὦ , δ 7 παν ΑΣ - 3. Δ Ψ 

διασκεπτομένους, ἀρά γε πάντη καπάπαξ ἡ τῶν ἀνδρώπων 
- - εν φΞ .»:»: 

παρῶπται ζωὴ καὶ σύμπας ὁ βίος, ζύφος δέ τις βαξὺς 
’ “ “- . - - ΤΣ εἰ 

κατιικέχυται τῆς γῆς, ἀγνοίᾳ καὶ σιγῇ κρύπτων αὐτούς τε 
Ν . 5, ’ 3 ’’ Ψ Ὁ» ΩΝ λὺ ’ 

τοὺς ἀνϑρώπους καὶ τὰς τούτων πράξεις, ἢ πολὺ τούτων 
2 λέ Ν Δ [4 [2 - ς - ’ὔ ᾿ ,ὔ 

ἀσφαλέστερον τὸ δοξάζειν ὅτι τοῖς ἑαυτοῦ ποιήμασιν ἐφέ- 
᾿ὕ - - , ΕῪ 

στηκὲν ὁ ποιήσας, πάντων τῶν ὁπωσοῦν ὄντων ἢ γινομέ- 
»" ᾿ ᾿' ’ ῥ᾽: ἊΨ 

νων ἔφορος, ἔργων τε καὶ [Ξουλευμάτων κβίτηο... 91. Ἐὲ 
Ν - - ᾽ ᾽ὔ ’ὔ 

μὲν γὰρ μηδεμία μηδαμοῦ τῶν ἀνϑρώποις πεπραγμένων 
ὕ ͵ οι. 74 Ἃ ̓ Ξ - ἀλ ᾿΄ » -Ῥ ᾿Ξ 

γίνοιτο κρίσις, οὐδὲν ἕξουσι πλεῖον τῶν ἀλύγων ἄνϑρωποι 
- .] 5 ’,ὔ Ν ͵ 

μᾶλλον δὲ κἀκείνων πράξουσιν ἀδλιώτερον, οἱ τὰ πάϑη 
ἔν - Ν ὴᾧ Ψ ’ νΝ ’ 

δουλαγωγοῦντες καὶ φροντίζοντες εὐσε[βείας καὶ δικαιοσύ- 
Ἅ - » 5 - ς ν᾿ ἠδ -Ὴ » 

νης ἢ τῆς ἄλλης ἀρετῆς, ὃ δὲ κτηνώδης [Ῥίος ἄριστος, 
5 

3 

᾽ .) - ’ ἊΝ 

ἀρετὴ δὲ ἀνόητος, δίκης δὲ ἀπειλὴ γέλως πλατύς, τὸ δὲ 
ΣΤ ὯΝ ’ «Ὁ ῇ Ν » Χ Ἀ ᾽,ὕ δό δὰ 

πᾶσαν Φ“εραπεύειν ἡδονὴν ἀγαδὸν τὸ μέγιστον, δόγμα δὲ 
ς ᾽,ὕ »Ὦ κ - Ε] 

κοινὸν τούτων ἁπάντων καὶ νόμος εἷς τὸ τοῖς ἀκολάστοις 
νΝ Ἂ. ’ ’ νΝ ’ὔ ν" Ν » 

καὶ λάγνοις φίλον Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀπο- 
- ’ “" 

Φνήσκομεν. Τοῦ γὰρ τοιούτου [βίου τέλος οὐδὲ ἡδονὴ 
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7 ᾿ 9. 9 ’ 3 ὩΣ ’, 

κατά τινας, ἀλλ᾽ ἀναισϑησία παντελής. 92. Εἰ δέ ἐστί τις 
- , ἈΝ 5 ’, - "Ὁ ᾽᾿ὔ 

τῷ ποιήσαντι τοὺς ἀνϑρώπους τῶν ἰδίων ποιημάτων φρον- 
Γ᾿: ν Ἷ ’ - ρει - 2 ,ὔ « ὃ Ἂ» 

τὶς καὶ σώζεταί που τῶν εὖ ἢ κακῶς βεβιωμένων ἡ διάκρι- 
7 ᾿ , - “κφΨ 

σις, ἤτοι κατὰ τὸν παρόντα [Ξίον, ζώντων ἔτι τῶν κατ᾽ ἀρε- 
Ν Ἅ ’ὔ ᾿ς Ἅ δ » - τ 

τὴν ἢ κακίαν βεβιωκότων, ἢ μετὰ “άνατον, ἐν χωρισμῷ καὶ 
ζά ᾽’ ᾿] Ν ΕῚ "Ὁ Ἐ᾿ . 

διαλύσει τυγχανόντων. Αλλὰ κατ᾽ οὐδέτερον τῶν εἰρη- 
,ὔ - - Ἀ ς ,ὔ Ἂς ὃ ,ὔ ’ Ξ ΕΣ 

μένων εὑρεῖν δυνατὸν σωζομένην τὴν δικαίαν κρίσιν " οὔτε 
ΓΞ κ Ἷ ἣ "᾿ ΄ὕ  Ψ 

γὰρ οἱ σπουδαῖοι κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν φέρονται τὰ τῆς 
} - ΕῚ ᾽ὕ » Ν Ὁ Ὁλ ἈΝ - ’ὕ 93 

ἀρετῆς ἐπίχειρα, οὔτε μὴν οἱ φαῦλοι τὰ τῆς κακίας. 90. 
Ι ἣ!  ρ Ν "1 Ὁ“ ΩΝ ἵ- Ἐξ ’ 9 ΣΝ ἯΙ 

αρίημι γὰρ λέγειν ὅτι, σωζομένης τῆς φύσεως ἐν ἢ νῦν 
5" δρΚ  κ δ Ἂς ’ ν ἢ - [] Ν ’ 

ἐσμεν, οὐδ ἡ “νητὴ φύσις ἐνεγκεῖν οἵα τε τὴν σύμμετρον 
αἰ Χ ’ ΩΝ ’, , δὶ λ ΄ 
ίκην πλειόνων ἢ [ϑαρυτέρων φερομένων πλημμελημάτων. 
Ὅ ἣν, , " . ᾿ὕ » δὴ Ν ἀδί Ἂ νι ΒΞ Ν ΕΝ 

τε γὰρ μυρίους ἐπὶ μυρίοις ἀνελὼν ἀδίκως λῃστὴς ἢ 
ὃ ἯἌ Ἄ, ’ 5 ἋἍ Εις ὧν κι λύ Ν ΤΩΝ 

υνάστης ἢ τύραννος οὐκ ἂν ἑνὶ Θανάτῳ Λλύσειε τὴν ἐπὶ 
Ψ' Ὰ - ͵ψ ᾿] Ἕ “ 

τούτοις δίκην τε μηδὲν περὶ “εοῦ δοξάζων ἀληϑές, ὕβρει 
δὲ ’, Ὑ ΞΡ ΞΧ ᾽ὔ ζῶ εἰν - κ᾿ ΝΡ ἘΠ τ 

ἑ πάσῃ καὶ [)λασφημίᾳ συζῶν, καὶ παρορῶν μὲν τὰ Φεῖα, 
- λύ δὲ ’, "β ’ δὲπ -Ἅ ΄ παν, ἐν ονέν, σαῖς 

καταλύων δὲ νόμους, ὑβρίσας δὲ παΐδας ὁμοῦ καὶ γυναΐκας, 
’ Ν ’ “Ὁ " ’ ςς » Ν 

κατασκάψας δὲ πόλεις ἀδίκως, ἐμπρήσας δὲ οἴκους μετὰ 
τι ᾽ ΟΝ , 

τῶν ἐνοικούντων καὶ δηϊώσας χώραν, καὶ τούτοις συναφα- 
"ἤ τ δή ΚΝ Χ Ν ἌΝ τον » Ἀν μάον Ύ Ἅ 2 - 

νίσας δήμους καὶ λαοὺς ἢ καὶ σύμπαν ἔξϑνος, πῶς ἂν ἐν τῷ 
- Υ ᾿ 5» 

φϑαρτῷ σώματι πρὸς τὴν τούτοις σύμμετρον ἀρκέσειε δίκην, 
Κι Χ ΄, ραν, δ ,ὕ Α ον τ δ δὲ ΄ὶ 
προλαμάνοντος τοῦ Ξανάτου τὸ κατ᾽ ἀξίαν καὶ μηδὲ πρὸς 
[ - - - -. ἊΝ ἊΣ 

ἕν τι τῶν εἰργασμένων τῆς ϑνητῆς ἐξαρκούσης φύσεως; 
ν, οὔ ΕῚ “- “ ἂν - ν᾿ . » ς-;; ὃ , 

ὕτ᾽ οὖν κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν ἡ κατ᾽ ἀξίαν δείκνυται 
’ » μιν ΝΜ 

κρίσις οὔτε μετὰ “άνατον. 
γ ως Ἷ Ν 5» “ Ξ 

ΧΟΧ, 94. Ἤτοι γὰρ παντελής ἐστι σβέσις τῆς ζωῆς ὁ 
δ ὃ ἣν ΄ - ’ - - Ν ὃ 
“άνατος, συνδιαλυομένης τῷ σώματι τῆς ψυχῆς καὶ συνδια- 
δε δ δ Ὥ Ν " [«Ἐ Ἑ Ν ἂλ « ᾿ ΝΣ 5» ΤΟΣ 

ϑειρομένης, ἢ μένει μὲν καὺ ἑαυτὴν ἄλυτος ἡ ψυχή, ἀσκέ 
5, , χ - 

δαστος, αξιάφϑορος, φϑείρεται δὲ καὶ διαλύεται τὸ σῶμα, 
5 Ι “ Ψ - ,ὔ ΒΡ. 5 

οὐδεμίαν ἔτι σῶζον οὔτε μνήμην τῶν εἰργασμένων οὔτ 
ἢ - 5 Ὁ ν - ’, » ὔ 

αἴσδησιν τῶν ἐπ᾿ αὐτῇ παξημάτων. 9. Σβεννυμένης μὲν 
κ᾿ ΤΕ τὰ - Ε ΝΣ ὔ’ Ἂς ΠΝ ΄ὕ , 

γὰρ παντελῶς τῆς τῶν ἀνϑρώπων ζωῆς, οὐδεμία φανήσε- 

"1 
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- εἰ πν Ψ ἊΨ , μα »᾿ - ἌΣ; ᾿ 

ται τῶν ἀνδρώπων οὐ ζώντων φροντίς, οὐ τῶν κατ᾽ ἀρετὴν 
“ἍἋ. ᾽΄ 

κακίαν [βεβιωκότων ἡ κρίσις, ἐπεισκυκληϑήσεται δὲ πάλιν 3 

- 9 πὸ - 

τὰ τῆς ἀνόμου ζωῆς καὶ τῶν ταύτῃ συνεπομένων ἀτόπων 

τὸ σμῆνος, τό τε τῆς ἀνομίας ταύτης κεφάλαιον ἀϑεότητος. 

96. Εἰ δὲ φϑείροιτο μὲν τὸ σῶμα καὶ χωροίη πρὸς τὸ συγ- 
Ξ Ν φ- λελ Ζ ΕΡῈ ’ὔ δὲ ς Ν Ἄν Ν 

ὙΠῸ τῶν το αν κῶς ἕκαστον, ΠΟ Ρὶ ἕ ἡ ψυχὴ καὶ ἑαυτὴν 

ὡς ΕΟΥΉΡΥΡΕ, οὐδ᾽ οὕτως ἕξει χώραν ἡ κατ᾽ αὐτῆς κρίσις, 

μὴ προσούσης ἐἰρατοθ νον ἐπειδὴ μηδὲ ϑεμιτὸν ὑπόλαμ- 

βάνειν ἐ ἐκ “εοῦ καὶ παρὰ “εοῦ ὑπο τινα κρίσιν, ἢ μὴ 

πρύσεστι τὸ δίκαιον. 97. Οὐ πρόσεστι δὲ τῇ κρίσει τὸ δί- 
Ν Ζ, ’, - ὃ Ὅν , . ὃ ’ Ἅ 

καιον, μὴ σωζομένου τοῦ διαπραξαμένου τὴν δικαιοσύνην ἢ 
Ν Ἅ 5 Ν. τ ἐπα 

τὴν ἀνομίαν" ὁ γὰρ διαπραξάμενος ἕκαστον τῶν κατὰ τὸν 
2. ᾿ς νυ 3 - ε - βϑις Ὡς -τ 5 Ν φντε Ψ 

[βίον ἐφ᾽ οἷς ἡ κρίσις ἄνδρωπος ἦν, οὐ ψυχὴ καϑ' ἑαυτήν. 
ν" ᾽ - , ν ὁ ᾽ εἰ Ν ον 

. Τὸ δὲ σύμπαν εἰπεῖν, ὃ λόγος οὗτος ἐπ οὐδενὸς φυλάξει 
Ἂς 

τὸ δίκαιον. 
γπσ .Ξ ΄ κ ,΄ 5 
Χ ΧΙ. 98. Κατορϑωμάτων τε γὰρ τιμωμένων, ἀδικηϑή- 

ἐπ άρτας Η “ς ε ε ᾿ς 
σεται τὸ σῶμα σαφῶς ἐκ τοῦ κοινωνῆσαι μὲν τῇ ψυχῇ τῶν 
» δ - ο - 

ἐπὶ τοῖς σπουδαζομένοις πόνων, μὴ κοινωνῆσαι δὲ τῆς ἐπὶ 
- - - "κ ’ 

τοῖς κατορπωδεῖσι τιμῆς, καὶ συγγνώμης μὲν τυγχάνειν 
’ ’ὔ 

πολλάκις τὴν ψυχὴν ἐπί τινων πλημμελημάτων διὰ τὴν 
- ͵ ΄ » ᾽ Ὁ Ἄς 

τοῦ σώματος ἔνδειάν τε καὶ χρείαν, ἐκπίπτειν δὲ αὐτὸ τὸ 

σῶμα τῆς ἐπὶ τοῖς κατορξωϑεῖσι κοινωνίας, ὑπὲρ ὧν τοὺ ᾽ ς 
ἶ - - Ἂ ν᾿ 

ἐν τῇ ζωῇ συνδιήνεγκε πόνους. 99. Καὶ μὴν καὶ πλημ- Ἵ ἴ 1 
δ ΄ , » ΄, - ων Ἀν ; " 

μελημάτων κρινομένων οὐ σώζεται τῇ ψυχῇ τὸ δίκαιον, εἴ 
Ψ δ' - - 

γε μόνη τίνοι δίκην ὑπὲρ ὧν ἐνοχλοῦντος τοῦ σώματος καὶ 
Ν Ν Ἅ. , 

πρὺς τὰς οἰκείας ὀρέξεις ἢ κινήσεις ἕλκοντος ἐπλημμέλη- ] 
: ἢ Ν 

σεν, ποτὲ μὲν κατὰ συναρπαγὴν καὶ κλοπήν, ποτὲ δὲ κατὰ 
, ἃς 

τινα βιαιοτέραν ὁλκήν, ἄλλοτε δὲ κατὰ συνδρομὴν ἐν χάρι- 

τος μέρει καὶ ϑδεραπείας τῆς τούτου συστάσεως. 100. Ἢ 
- » , ᾿ς Ν Ὡ] - 

πῶς οὐκ ἄδικον τὴν ψυχὴν κρίνεσϑαι καϑ᾽ ἑαυτὴν ὑπὲρ ὧν 
ὑὸν « - »" Ν Ν " - ᾿ὕ ε 5», Ἢ 

οὐδ᾽ ἡντινοῦν ἔχει κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν οὐκ ὄρεξιν, οὐ 
΄ " ε ΄. “- ΄ Ἕ ΄, 

κίνησιν, οὐχ ὁρμήν, οἷον λαγνείας ἢ [Ξίας ἢ πλεονεξίας ἢ » ; ; ] «ας ἢ 
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2 ,ὔ Ν - ΑΚ ’ Α ᾿ὔ ἐ " ν Ν 
ἀδικίας καὶ τῶν ἐπὶ τούτοις ἀδικημάτων ; 101. Εἰ γὰρ τὰ 

- Σ - ᾽ὕὔ - Σ - ἈΝ - 

πλεῖστα τῶν τοιούτων γίνεται κακῶν ἐκ τοῦ μὴ κατακρατεῖν 
Ν 2 Ο., γι ἵτὸ 5 δ Δ Ρ δ,“ ᾿ Ν - δὲ 

τοὺς ἀνπρώπους τῶν ἐνοχλούντων παξῶν, ἐνογλοῦνται δὲ 
- - Ἃ - - 

ὑπὸ τῆς τοῦ μον ἐξ α. ἐνδείας καὶ οτος καὶ τῆς περὶ τοῦτο 

σπουδῆς καὶ ὃε προ ως (τούτων γΡ ἕνεκεν πᾶσα ἡ κτῆσις 

καὶ πρὸ ταύτης ἡ χρῆσις, ἔτι δὲ γάμος καὶ ὕσαι κατὰ τὸν 
- “» - ἂν - ’ ν 

βίον πράξεις, ἐν οἷς καὶ περὶ ἃ ϑεωρεῖται τό τε πλημμελὲς 
- - 5 “- - ἣν 

καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον), ποῦ δίκαιον, ἐν οἷς ᾿Ἰτρωτοπαδϑεῖ τὸ 
- ἤ ρε 

σῶμα καὶ τὴν πλὴν ἕλκει πρὸς συμπάξειαν καὶ κοινωνίαν 

τῶν ᾿ ἃ δεῖται ὙΠ ΩΝ, αὐτὴν κρίνεσξαι μόνην, καὶ τὰς 

μὲν ὁρέ ἕεις καὶ τὰς ἡδονάς, ἔτι ἑὲ φόβους καὶ λύπας, ἐφ᾽ 
. 

ὧν πᾶν τὸ μὴ μέτριον ὑπόδικον, ἀπὸ τοῦ σώματος ἔχειν 
Ἂ , κ᾿ ἘΣ ΠΝ Ἐν ᾿ὕ͵ ς Ἄς - ᾿ ΣᾺ Ἄ᾿ ΟΝ - Η 

τὴν κίνησιν, τὰς δὲ ἐκ τούτων ἁμαρτίας καὶ τὰς ἐπὶ τοῖς 
τ δι τος 

ἡμαρτημένοις τιμωρίας ἐπὶ τὴν ψυχὴν τ τλς μύνην, τὴν 
᾿. ’, 

μήτε δεομένην τοιούτου τινὺς μήτε ὀρεγομένην μήτε φοβου- 
Δ, 7 "ν - Ἐκ) Ὁ Ν Ὥῷ ΄ 

μένην ἢ πασχουσάᾶν τι τοιοῦτον καὺ ἑαυτὴν οἷον πάσχειν 
᾽ὕὔ » » ζ 2 ΑΙ, ἋἊ Ν - 

πέφυκεν ἄνδρωπος ; 102, ᾿Αλλὰ κἂν μὴ μόνου τοῦ σώμα- 
δέ τρν, ἐξ ὃς ἃ. 5 ΤΥ Ἂν - δα τος; ἀνῦρώπονυν ἐὲ δῶμεν εἶναι τὰ πάξη, λέγοντες ὀρδῶς 

Ν Ν Ν ΄, ΕΞ 5 , Φ Ν ν . ͵ἅ ς5 Ὁ) 

οια τὸ μίαν εξ ἀμφοτέρων ειναι τὴν τουτου (ωὴν, οὅυ ὁηποὺυ 
κ᾿ - - - ᾿ ΄ ΄ - 

γε καὶ τῇ ψυχῇ ταῦτα ἡροσήκειν φήσομεν, ὁπόταν καπαρῶς 
Ν "Ὅ, ϑς- ὦ 5 - ’ ΟῚ ΠΥ Ν Ψ, 

τὴν ἰδίαν αὐτῆς ἐπισκοπῶμεν φύσιν. 109, Εἰ γὰρ πάσης 
»2 -Ξ "ὦ » » Δ ͵ 5 Ἅ » Ὡ, ἃ Αἱ ᾿ κασαᾶπαξ, τροφῆς ἐστιν ἀνενδεής, οὐκ ἂν ὀρεχϑείη ποτὲ τούὐ- 

. ἃ - ὃ ΟΝ Ν Ν - 35. 5. ἢν δ , ον μα 

των ὧν οὐδαμῶς δεῖται πρὸς τὸ εἶναι, οὔτ᾽ ἂν ὁρμήσειεν ἐπί 
΄ “- Ὁ ὦ . - ὩΣ ἌΓ, (ἃ 

τι τούτων οἷς μηδ᾽ ὅλως" χρῆσϑαι πέφυκεν" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν 
λ ἰ-ἘΡ) ΚΟΥ ΦΣΙΕ Σ ΄,΄ ΄ ΩΝ ͵ ς γ 8 ς "ἐν σὰ 
υπησείη ὃι ἀπορίαν χρημάτων ἢ κτημάτων, ὡς οὐδὲν αὐτῇ 

" “ - » “Ὁ 

προσηκόντων. 104, Εἰ δὲ καὶ φτορᾶς ἔστι κρείττων, οὐδὲν 
ΒΞ ἘΣ ΕΣ «ς Δ. Ν ς - - ᾿ Ν Ὸ,.Ὁ 

φοβεῖται τὸ π αρᾶπαν ὡς φ“αρτικὸν ἑαυτῆς " οὐ γὰρ δέδοι- 
τ Ἂ ’, Μ᾽ ὕ » ᾽ὔ » ᾽ὕὔ » - » 

κεν οὐ Λιμόν, οὐ νύσον οὐ πήρωσιν οὐ λώβην οὐ πῦρ οὐ 
’ 5 Ν - 5 γι " 

σίδηρον, ἐπεὶ μηδὲ παξεῖν ἐκ τούτων δύναταί τι βλαβερὸν 
Ἕ ΕΣ 

οὔτ᾽ ἀλγεινόν, οὐχ ἁπτομένων αὐτῆς τὸ π παράπαν οὔτε σω- 
“ μάτων οὔτε σωματικῶν δυνάμεων. 106. Εἰ δὲ τὸ τὰ πάϑη 

τ - - Ευ ’, ΄ » Ν 5 ὕ 
ταις ψυχαῖς ἰδιαζόντως προσάπτειν αἀτόποΊ, τὸ τὰς ἐκ τοῦυ- 
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Ν' Ψ Ἂν Ἂς 5. ᾿ς ’ τι »Ὶ Ν ω» ,’ὕ 

των ἁμαρτίας καὶ τὰς ἐπὶ ταύταις τιμωρίας ἐπὶ μόνας φέ- 
Ν Ἂς δ ς ΧᾺ Ψ ἀὰ τς 38 - - 

ρειν τὰς ψυχὰς ὑπερ[βαλλόντως ἄδικον καὶ τῆς τοῦ “σεοῦ 
Ψ, Ἕ 

κρίσεως ἀνάξιον. 
σ-π- τ ς Ξ- - τὰ ᾿Α 

ΧΌΧΊΙΠ]Π. 106. Πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις πῶς οὐκ ἄτοπον 
Ν Ν 9 Ν Ν Ν ΠΣ λεῖα δὲ ϑῇῃ δύ 5 

τὴν μὲν ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν μηδὲ νοηϑῆναι δύνασναι. 
᾿ Ὁ - - εἶ ᾽ὔ Ν 5 εἶ ΐ- πῶ 

χωρὶς ἐπὶ τῆς ψυχῆς (ἀνθρώπου γὰρ ἀρετὰς εἶναι γινώ- 
τῇ - Εν ᾿ 

σκομεν τὰς ἀρετάς, ὡσπεροῦν καὶ τὴν ταύταις ἀντικειμένην 
Ν σὦ. - ’ Ν 

κακίαν οὐ ψυχῆς κεχωρισμένης τοῦ σώματος καὶ καὺ ἑαυ- 
“ ΣΝ Ἂν Ν Ν, ΕῚ 

τὴν οὔσης), τὴν ὃ᾽ ἐπὶ τούτοις τιμὴν ἢ τιμωρίαν ἐπὶ μόνης 
“ -“ ἣΣ - , ἈΝ 

φέρεσδαι τῆς ψυχῆς ; 107. Ἢ πῶς ἄν τις καὶ νοήσειεν ἐπὶ 
- ὕὔ 2 ’ὔ Ἅ. ’ὔ ν 5 ἡ ἢ ᾽ὔ 

ψυχῆς μόνης ἀνδρείαν ἢ καρτερίαν, οὐκ ἐχούσης οὐ ϑανά- 
τ εἰ ᾿ς 5 3 

του φύβον, οὐ τραύματος οὐ πηρώσεως οὐ ζημίας οὐκ αἰ- 
» - δ δ), ἊΝ, - 

κίας, οὐ τῶν ἐπὶ τούτοις ἀλγημάτων ἢ τῆς ἐκ τούτων κακο- 
Στ ἢ , 3 

παξείας ; 108, Πῶς δὲ ἐγκράτειαν καὶ σωφροσύνην, οὐδε- 
- ς ,᾿ ΕῚ ἂν Ε Ν ’ὔ Ἂ; Ν Ἅ. -.-{ Ἃ. Ἂς 

μιᾶς ἑλκούσης αὐτὴν ἐπιϑυμίας πρὸς τροφὴν ἢ μῖξιν ἢ τὰς 
»" 5 ᾿ ͵ ᾿ ΑΩΔ; 

ἄλλας ἡδονάς τε καὶ τέρψεις, οὐδ᾽ ἄλλου τινὸς οὔτ᾽ ἔσωϑεν 
5" - ΘΕ , - - 

ἐνοχλοῦντος οὔτ᾽ ἔξωδεν ἐρεδίζοντος ; 109, Πῶς δὲ φρό- 
" - ϑινν ον , - 

νῆσιν, οὐχ ὑποκειμένων αὐτῇ πρακτέων καὶ μὴ πρακτέων, 
Ὑ - - - Ὺ - 

οὔϑ᾽ αἱρετῶν καὶ φευκτῶν, μᾶλλον δὲ μηδεμιᾶς ἐνούσης 
3 - ϑ, ’ὔ Ἧ, - - - 

αὐτῇ κινήσεως τὸ παράπαν ἢ φυσικῆς ὁρμῆς ἐπί τι τῶν 
- - [᾿ Ν » 

πρακτέων ; 110. Ποῦ δὲ ὅλως ψυχαῖς ἡ πρὸς ἀλλήλας 
ἊΝ , Α “Ἄ Ν ἄλλ -« ς - 1 Ὑ6 
δικαιοσύνη προσφυὴς ἢ πρὸς ἄλλο τι τῶν ὁμογενῶν ἢ ἕτε- 

- Ι] ΕΣ "» ΙΝ ἰδ , - 

ὥῶν, οὐκ ἐγούσαις οὔτε πύϑεν οὔτε δι ὧν οὔτε πῶ γογένων, 0 δ ς 
Ε ᾿, Α δος. τ “Ν, ἌΝ δ ’, »") Ἀν ,ὕ 

ἀπονείμωσι τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἢ κατ᾽ ἀναλογίαν ἴσον, ἐξῃρημέ- 
-- » ιν τὰ υ δ᾽ ἀλλ . ’ ς Ν ν ν᾿, 

νης τῆς εἰς δεὸν τιμῆς, οὐδ᾽ ἄλλως ἐχούσαις ὁρμὴν ἢ κίνη- 
ν - “Ὁ 7) Ἅ ᾿, 5 Ν - ἰλλ ’ὔ - 

σιν πρὸς χρῆσιν ἰδίων ἢ πρὸς ἀποχὴν τῶν ἀλλοτρίων, τῆς 
ὑπο Ν ἊΣ - » - - “- 

μὲν χρήσεως τῶν κατὰ φύσιν ἢ τῆς ἀποχῆς ἐπὶ τῶν χρῆσϑαι 
ΕΞ3 τὰν 5, ’ - τ - ’ὔ ὃ ’ Ἀ 
πεφυκότων δεωρουμένης, τῆς δὲ ψυχῆς μήτε δεομένης τινὸς 

- , Ἂς - - 

μήτε χρῆσδαΐ τισιν ἢ τινι πεφυκυίας, καὶ διὰ τοῦτο μήτε τῆς 
ΝΥ Ξὸ - ἘΞ , 

λεγομένης ἰδιοπραγίας τῶν μερῶν ἐπὶ τῆς οὕτως ἐχούσης 
- ῳ - 

ψυχῆς εὑρεδῆναι δυναμένης ; 
ΡΣ - ων, Ὁ ΄ 

Χ ΧΠΠΙ. 111. Καὶ μὴν κἀκεῖνο πάντων παραλογώτατον, 
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ἂν ᾿Ν Ν ςοΤῬ 8,7 ’, Φ 3" Δ, " ’ 

τὸ τοὺς μὲν δεσπισϑέντας νόμους ἐπ᾽ ἀνδρώπους φέρειν, 
- Ν, , 

τῶν δὲ νομίμως ἢ παρανόμως πεπραγμένων τὴν δίκην ἐπὶ 
᾽᾿ὕ ͵ὕ Ν ΡῈ 19 ᾿ Ν ς Ν. ’ 

μόνας τρέπειν τὰς ψυχάς. 2. Εἰ γὰρ ὁ τοὺς νύμους 
ὯΙ ΚΓ Ὁ δ δέξ γἋ ὃ ἈΠ ἜΓδι τ ’, ν 
δεξάμενος οὗτος δέξαιτ᾽ ἂν δικαίως καὶ τῆς παρανομίας τὴν 
δί ἐδέξ δ. Ν ᾽,ὕ Σ᾽ ΟΣ 5» Ν ΙΥ 

ίκην, ἐδέξατο ἐὲ τοὺς νόμους ἄνϑρωπος, οὐ ψυχὴ καϑ 
͵ - ον Ὄ ἴπ- ΄ 

ἑαυτήν, ἄνϑρωπον δεῖ καὶ τὴν ὑπὲρ τῶν ἡμαρτημένων ὑπο- 
“Σ᾿ ’ὕ 5 ᾿ς Δ, ς [4 . Ἕ Δὲ Ν - ἥξε ἢ 

σχεῖν δίκην, οὐ ψυχὴν καϑ᾽ ἑαυτήν ᾿ ἐπεὶ μὴ ψυχαῖς ἐδέ- 
κ᾿ Ε ΄ - ἊΝ ΄᾿ ᾿- - 

σπισε “εὺς ἀπέχεσδψαι τῶν οὐδὲν αὐταῖς προσηκόντων, οἷον 
᾿’ ’ - ς .- ᾿Ξ - 

μοιχείας φόνου κλοπῆς ἁρπαγῆς τῆς κατὰ τῶν γεννησάν- 
2 ,ὔ ᾽,ὕ - - ΚΑ 5. ,’ Ν ἌΙΩ 

τῶν ἀτιμίας, πάσης τε κοινῶς τῆς ἐπ᾽ ἀδικίᾳ καὶ βλάβῃ 
- ᾽ὔὕ ,ὔ, 5 ΕΣ 

τῶν πέλας γινομένης ἐπιϑυμίας. 118. Οὔτε γὰρ τὸ Τίμα 
οὗ Ψ. ῃ Ν - ΕΝ ὦ 

τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου ψυχαῖς μόνον εὐάρμο- 
» ΄, » ἘΣ - 

στον, οὐ προσηκόντων αὐταῖς τῶν τοιούτων ὀνομάτων ᾿ οὐ 
Ν Ν Ν - Ν - Ν ἍἋ -- ’ 

γὰρ ψυχαὶ ψυχὰς γεννῶσαι τὴν τοῦ πατρὸς ἢ τῆς μητέρος 
9 Ξ- Π ΠΟ ἃς τ ξ »" 

οἰκειοῦνται προσηγορίαν, ἀλλ᾽ ἀνπρώπους ἄνδρωποι" οὔτε 
“Φ ν᾿ » ᾽΄ ἂν. ὦ “ Ἂ ἜΞΕ,. "Ἃ Ἅ Ὅν 

οὖν τὸ Οὐ μοιχεύσεις ἐπὶ ψυχῶν λεχϑείη ποτ᾽ ἂν ἢ νοηδείη 
" 5 “ὦ - Ἂς ἊΝ » - 

δεόντως, οὐκ οὔσης ἐν αὐταῖς τῆς κατὰ τὸ ἄρσεν καὶ ϑῆλυ 
- "5 δ κς ν -ς 5 ὃ ᾽, “Ἅ. Ν ’ 

διαφορᾶς οὐδὲ πρὸς μῖξίν τινος ἐπιτηδειότητος ἢ πρὸς ταύ- 
5 Ων Ψ 5» "“ “ς 

την ὀρέξεως. 114. ᾿Ορέξεως δὲ τοιαύτης οὐκ οὔσης, οὐϊὲ 
- “- 2 Ψ - 5» »"' Ἵ 

μῖξιν εἶναι δυνατόν παρ᾽ οἷς δὲ μῖξις οὐκ ἔστιν ὅλως, 
"Ὡς ἢ ὃὲ -ξ “ 5 Ν ς ΄ Ὁ τ "᾿ ὃ-ς-ς ΄ 

οὐδὲ ἔνϑεσμος μῖξις, ὕπερ ἐστὶν ὃ γάμος " ἐννόμου δὲ μί- 
ΠῚ " “ἢ ς Ν ἊΣ Ἂς ἼΣΩΝ ψ. τ ΝΝ Ἄς, ᾽ὔ 

ἕεως οὐκ οὔσης, οὐδὲ τὴν παράνομον καὶ τὴν ἐπ᾽ ἀλλοτρίᾳ 
Ν ΄, » “Ξ ΩΝ - »: ὃ ΄ ἘΡῚ Ξ Ἂ 

γυναικὶ γινομένην ὄρεξιν ἢ μῖξιν εἶναι δυνατόν, τοῦτο γάρ 
- " "Ὁ κ᾿ » Εν 

ἐστι μοιχεία. 11. ᾽᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὸ κλοπὴν ἀπαγορεύειν ἢ 
Ν - πλ ᾽, ἌΧ Ὲ - ᾿ ὩΣ ’ Ε Ἰδὲ ν 

τὴν τοῦ πλείονος ἐπιδυμίαν ψυχαῖς προσφυές" οὐδὲ γὰρ 
δέ Ἕ “- ΕΠ ΑΝ. ἃ ὃ Ν ἈΝ Ν » ἃ ΩΝ 
ἕονται τούτων, ὧν οἱ δεόμενοι διὰ τὴν φυσικὴν ἔνδειαν ἢ 

ἣΣ Ὦ “- νΝ αἶ, 8 

χρείαν κλέπτειν εἰώϑασιν ἢ λῃστεύειν, οἷον χρυσὸν ἢ ἄργυ- 
“Ν.: - “Ὁ. Ἶλλ - χ Ν “ἌΝ. » Ἅ - 

ρον ἢ ζῶον ἢ ἄλλο τι τῶν πρὸς τροφὴν ἢ σκέπην ἢ χρῆσιν 
᾿] Ἂ»ὕ, ἊΝ» - Ν 5 5 ΄ - ς ’, - 
ἐπιτηδείων ᾿ ἀχρεῖον γὰρ ἀϑξανάτῳ φύσει πᾶν ὑπόσον τοῖς 

2 "» ΄ 

ἐνδεέσιν ὀρεκτὸν ὡς χρήσιμον. 116. ᾿Αλλ᾽ ὃ μὲν ἐντελέ- 
᾿Ν Ξ λό ω ΑΕ ς τ - Ἂ ’, 

στερος περὶ τούτων λόγος ἀφείσϑω τοῖς σπουδαιότερον 
, - Ἅ ἍΆ. 

ἕκαστον σκοπεῖν [)ουλομένοις ἢ φιλοτιμότερον διαγωνίζε- 
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’,’ «ς - 5» ᾿ὕ’ - 

ϑαι πρὸς τοὺς διαφερομένους. Ἡμῖν δὲ ἀρκούντων τῶν 
Ῥς, " ᾳ ’ Ἂν Ψ ᾽’ 

ἀρτίως εἰρημένων καὶ τῶν συμφώνως τούτοις τὴν ανάστα- 
- 9 - 5 - τ 

σιν πιστουμένων, τὸ τοῖς αὐτοῖς ἐπὶ πλεῖον ἐνδιατρίβειν 
} 9... ὃ Ἅ » Α ᾽, 5 ᾿ Ν ν δὲ ΒΞ Ν ἔπ - 

οὐκ ἔτ᾽ ἂν ἔχοι καιρόν" οὐ γὰρ τὸ μηδὲν παραλιπεῖν τῶν 
- “ἷ ᾽ ν ᾿Ν Ὁ “- 

ἐνόντων εἰπεῖν πεποιήμεξα σκοπόν, ἀλλὰ τὸ κεφαλαιωδῶς 
. ΒΞ ΡΞ δι, - «“«Ὃ Ν 

ὑποδεῖξαι τοῖς συνελϑοῦσιν ἃ χρὴ περὶ ἀναστάσεως ὑβ- 
- “- - ’ 

νεῖν, καὶ τῇ δυνάμει τῶν παρόντων συμμετρῆσαι τὰς ἐπὶ 
- ᾿ὔ 5» ’ 

τουτὸ φεροῦσας ἀφορμάς. 
΄- ἣν - - - ΄ 

ἘΝ Εν 117: ᾿Εξητασμένων δὲ ποσῶς τῶν προτεϑέντων 
Ἢ - ͵ ΄ ὃ 

ὑπόλοιπον ἂν εἴη καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ τέλους διασκέψασϑαι 
» ᾽ὔ ᾽Α Ἄνας 

λόγον, ἤδη μὲν τοῖς εἰρημένοις ἐμφαινόμενον, τοσαύτης ᾿δὲ 
ἜΡΞΟΥΣΕ , κ᾿ αι. δεό ΤῊΣ ὴ δοκεῖ 

μόνον ἐπιστασίας καὶ προσϑήκης δεόμενον, ὡς μὴ δοκεῖν τι 
- - ὧν Ε ΄ - τὴ 

τῶν μικρῶς ἡμῖν εἰρημένων ἀμνημόνευτον καταλιπεῖν καὶ 
΄ ΕΥ Ν “Φ »"» - ’ὔ , 

παραβλάψαι τὴν ὑπόϑεσιν ἢ τὴν ἐξ ἀρχῆς γενομένην διαί- 
Ὕ ’ ἡ [7] Ν σο 4“ Ν ’ 

ρεσιν. 118, Τούτων τε οὖν ἕνεκεν καὶ τῶν ἐπὶ τούτοις 
» - ΕῚ »" - "Ψ ’ Ἂ 

ἐγκεισομένων καλῶς ἂν ἔχοι τοσοῦτον ἐπισημήνασϑξαι μό- 
Δ.» - Ν - ν 

νον, ὅτι δεῖ καὶ τῶν ἐκ φύσεως συνισταμίνων καὶ τῶν κατὰ 
- - 4 - - 9 

τέχνην γινομένων οἰκεῖον ἑκάστου τέλος εἶναι, τοῦτό που 
- - ’ὔ "» 4... ἃ - - 

καὶ τῆς κοινῆς πάντων ἐννοίας ἐκδιδασκούσης ἡμᾶς καὶ τῶν ς ] 

ἐν ὀφθαλμοῖς στρεφομένων ἐπιμαρτυοούντων. 119. Ἢ “γὰ ρ { Π ᾿ Ἶ ρ 
» - , ΄᾿ὕ, - - νυ - οὐ ϑεωροῦμεν ἕτερόν τι τοῖς γεωργοῦσιν, ἕτερον δὲ τοῖς 

τ ,’ ἱμ ’ ᾿' νΝ ᾿α »᾽ ’ - ἰατρεύουσιν ὑποκείμενον τέλος, καὶ πάλιν ἄλλο μέν τι τῶν 
- 5» ᾿ 5» - ἐκ γῆς φνομένων, ἄλλο δὲ τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς τρεφομένων ζώων 

καὶ κατά τινα φυσικὸν εἱρμὸν γεννωμένων: 190. Ἐϊὶ δὲ ρΙ Υ ! ᾿ 
-»ΨῳΨ » ἴω , ω- “ ΕΝ τοὺτ ἔστιν ἐναργὲς καὶ δεῖ πάντως ταῖς φυσικαῖς ἢ τεχνι- 

καῖς δυνάμεσι καὶ ταῖς ἐκ τούτων ἐνεργείαις τὸ κατὰ φύσιν 
- “ Ψ. ἕπεσϑαι τέλος, ὁ ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὸ τῶν ἀνϑ ρώπων τέλος, 

ς »"5 Ὁ ρον ΩΥ ὦ» ἐγτν “- ὦ φὰς - "»" ΄ὕἹ 

ὡς ἰδιαςφούσης ὃν φύσεως, ἐξῃρῆσξαι τῆς τῶν ἄλλων κοινό- 
. ᾽ Ν 

τητος ᾿ ἐπεὶ μηδὲ ξεμιτὸν ταὐτὸν ὑποϑέσϑαι τέλος τῶν τε 

λογικῆς κρίσεως ἀμοιρούντων καὶ τῶν κατὰ τὸν ἔμφυτον 
’΄ Ψ, 

νόμον καὶ λόγον ἐδυλ πο τὶ ἔμφρονί τε ζωῇ καὶ δίκῃ 
ὌΠ. - , - Ἃ χρωμένων. 121, Οὔτ᾽ οὖν τὸ ἄλυπον οἰκεῖον τούτοις ἂν 
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εἴη τέλος, μετείη γὰρ ἂν τούτου καὶ τοῖς παντελῶς ἀναι- 

σϑητοῦσιν ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν τὸ σῶμα τρεφόντων ἢ τερπόν- 
5 ΄ Ν “ἝΝ « ϑδ δον οἱ ὍΝ ΄ δι κὺΝ 

των ἀπόλαυσις καὶ πλῆξος ἡξονῶν ἢ πρωτεύειν ἀνάγκη 
ν »γῷ “ 2 Ὡ. ὥΐς ᾧἁ' Ν 4 5 ΄ Γ΄ - 

τὸν κτηνώξη [θίον, ἀτελῆ δὲ εἶναι τὸν κατ᾽ ἀρετήν. Κτηνῶν 
- ΄ νος νον -" , "» - 

γὰρ οἶμαι καὶ [βοσκημάτων οἰκεῖον τοῦτο τέλος, οὐκ ἀν- 
’ὕ δ. “ ψι 

“ρώπων ἀξανάτῳ ψυχῇ καὶ λογικῇ κρίσει χρωμένων. 

ἌὌΧΟΥ. Τοῦ μὴν οὐϊξὲ μακαριότης ὑνχης κεχωρισμέ- 

νης σώματος " οὐδὲ γὰρ τὴν Ξατέρου τούτων ἐξ ὧν συνέ- 
δ; Ὡς Η -- - Ἀ ΕΝ ΄ » κ᾿ κὦ 

στηκεν ἄνδρωπος ἐσκοποῦμεν ζωὴν ἢ τέλος, ἀλλὰν τοῦ συ- 
- “ » - - Ν ΄ 

νεστῶτος ἐξ ἀμφοῖν" τοιοῦτος γὰρ πᾶς ὁ τόνδε τὸν βίον 
, Δ ..- - τ 

λαχὼν ἄνξρωπος, καὶ δεῖ τῆς τούτου α 
δ Ω- ἶν τ: 

οἰκεῖον. 129. Εἰ δὲ τοῦ συναμφοτέρου τὸ τέλος, τοῦτο δὲ 
» ᾿ὕ Ι] - »" Ν »,» ὰ » , ΄ δ. 

οὔτε ζώντων αὐτῶν ἔτι κατὰ τόνξε τὸν βίον εὑρεξδῆναι ἕυ- 
Χ ᾿ᾳκ Ν ΄ "Ὁ ἰ ἐν φι. ἢ » εν “" 

νατὸν διὰ τὰς πολλάκις ἤδη ῥηξείσας αἰτίας, οὔτε μὴν ἐν 

χωρισμῷ τυγχανούσης τῆς ψυχῆς, τῷ μηδὲ συνεστάναι τὸ 

τοιοῦτον ἄνθρωπον διαλυξέντος ἢ καὶ πάντη σκεξασξέντος 

τοῦ σώματος, κἂν ἡ ψυχὴ διαμένῃ καϑ' ἑαυτήν, ἀνάγκη πᾶσα 
“ὺ ἢ Ν - ,’ὕ Ε - » “΄» ’ 

κατ᾽ ἄλλην τινὰ τοῦ συναμφοτέρου καὶ τοῦ αὐτοῦ ζώου σύ- 
᾿ - » ΄ κ , ς ΄ 

στασιν τὸ τῶν τῶ ζαν ὀπνῖνοι τίλος. 1324. Τούτου 
᾿] - 

δ᾽ ἐξ ἀνάγκη ς ἑπομένου, δεῖ πάντως ἐπ ἕσξαι τῶν νεκρω- 
7 

δέντων ἢ καὶ πάντη ξιαλυϑέντων σωμάτων ἀνάστασιν καὶ 

τοὺς αὐτοὺς ἀνϑρώπους συστῆναι πάλιν " ἐπειδή γε τὸ μὲν 
᾿ὔ 5 6 - οσος - " ’ἅ » Δ. ’; φ - 

τέλος οὐχ ἁπλῶς, οὐξὲ τῶν ἐπιτυχόντων ἀνδρώπων, ὃ τῆς 
,΄, ᾿Ξ, , » " “Κ᾽ ,ὦ “- ΄ - κ ν 

φύσεως τίϑεται νόμος, ἀλλ᾽ αὐτῶν ἐκείνων τῶν κατὰ τὴν 
- - ν ’ὕἹ δῪ ᾿] » ’ὔ 

προλαβοῦσαν ζωὴν βε[βιωκότων, τοὺς δ᾽ αὐτοὺς ἀνξρώ- 
- ν - » - ’ 

πους συστῆναι πάλιν ἀμήχανον, μὴ τῶν αὐτῶν ποσῶν 
ΕῚ ᾿] - - . ᾿Ὸ ΤῈ 

ταῖς αὐταῖς ψυχαῖς ἀποξοξέντων. 13 5. Τὸ ὃ δ᾽ αὐτὸ Ἔριν 
Ν 9 Ν » - ς 

τὴν αὐτὴν ψυχὴν ἀπολαβεῖν ἄλλως μὲν ἀδύνατον, κατὰ 
’ Ὁ ν ο ᾽’ Ὁ ν ’ 

μόνην ἐὲ τὴν ἀνάστασιν δυνατόν " ταύτης ἐἶὰ γενομένης 
ν - - “5 καὶ τὸ τῇ φύσει τῶν ἀνϑδρώπων πρόσφορον ἐπακολουξδεῖ 

Ἅ 

τέλος. 1206. Τέλος δὲ ζωῆς ἔμῴρονος καὶ ὶ λογικῆς κρίσεως 
τ ν 

ουκ αν ἁμάρτοι τις εἰπὼν τὸ τούτοις ἀπερισπάστως συν- 
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’ “- Εν ν᾽ γ΄ Ν Ψ. 

διαιωνίζειν οἷς μάλιστα καὶ τρώτως ὁ φυσικὸς συνήρμοσται 

λόγος, τῇ τε ϑεωρίᾳ τοῦ ὄντος καὶ τῶν ἐκείνῳ δεδογμένων 
» Ϊᾳ ΜΗ Δ Ἄ- 5 

ἀπαύστως ἐπαγάλλεσϑαι᾽ κἂν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνδ ρώπων 
» α΄ ἘΡΕῚ ὯΝ - -“(Ὰ 7 
ἐμπαδέστερον καὶ σφοδρότερον τοῖς τῇξε προσπεπονϑότες 
» ’ Ὁ - τ 3, 2 - ν Ας 

ἄστοχοι τούτου διατελῶσιν. Οὐ γὰρ ἀκυροῖ τὴν κοινὴν 
τ ᾽ὔ Ν. - - ᾿ - 

ἀποκλήρωσιν τὸ πλῆξος τῶν ἀποπιπτόντων τοῦ προσήκον- 
δεν τα ΦΥ “Ὁ ’ - πε τας, , τ ’ 

τος αὐτοῖς τέλους, ἰδιαζούσης τῆς ἐπὶ τούτοις ἐξετάσεως 
νΝ - Φ Ἐκτὸς ,ὔ ε - - - 

καὶ τῆς ἑκάστῳ συμμετρουμένης ὑπὲρ τῶν εὖ ἢ κακῶς βε- 
;ὔ - “ἍἋ 

ββιιωμένων τιμῆς ἢ δίκης. 



ΤΗΝ {ΠπῸῈ ΟΕ ΑΤΗΕΝΑΘΟΘΆΒΑΒ, 

ἈΑΝῸ 

ΑΝ ΒΗΠΒΑῪ ΟΝ 

ΗΙΒ 5ΤΓΥΠΕΣ ΑΝῸ ὨΙΟΤΊΟΝ. 





ΤῊΝ ΠΕ}. ΟΕ ΑΤΠΕΝ ΛαΘ ΑΒ, 

ΤΉΒΕΕ Βᾶνα Ὅσο Τοιπα ἴῃ {16 ἀπεϊθηῦ ὙΥΓΙ6 15. ΟἾΪΥ͂ 
νγὸ ρᾷββᾶσϑβ ἴῃ ψ ] 10 ἢ} ΑΥΠΘΠ Δ σΌΤΑΒ 15. πιθητ]οηΠ6α, Ομο 
15 ἔνοπι Ῥ}1Π}Ρ οὗ 5146 (Δ.}). 426), Ργθβουνοᾶ ἴῃ ἃ ἔνδο- 
πιθηῦ οὗ ΝΊΘΘρΠοΥ 5 (Ὁ ΠΠἸ5α5 (Δ.1).1827), ἀπ τϑαᾶβ {Π85: 

«Καί φησι Φίλιππος ὁ Σιδητής ἐν λόγῳ κῦ΄. Τοῦ ζιδασκαλείου τοῦ ἐν 

᾿Αλεξανδρείᾳ ᾿Αϑηναγύρας πρῶτος ἡγήσατο, κατὰ τοὺς χρόνους ἀκμάσας 

᾿Αδριανοῦ, καὶ ᾿Αντωνίνου, οἷς καὶ τὸν ὑπὲρ Χριστιανῶν πρεσβευτικὸν 

προσεφώνησεν " ἀνὴρ ἐν αὐτῷ χριστιανίσας τῷ τρίβωνι καὶ τῆς ᾿Ακαδημαΐϊ- 

κῆς σχολῆς προϊστάμενος. Οὗτος πρὸ τοῦ Κέλσου κατὰ Χριστιανῶν γράψαι 

προϑυμηϑείς, ἐντυχὼν ταῖς ϑείαις γραφαῖς εἰς τὸ ἀκριβέστερον ἀγωνί- 

σασϑαι, οὕτως εἵλετο τῷ παναγίῳ πνεύματι, ὥστε διδάσκαλον κατὰ τὸν 

μέγαν Παῦλον ἀντὶ διώκτου γενέσϑαι τῆς πίστεως ἧς ἐδίωκεν. Τούτου 

μαϑητὴν γενέσϑαι φησὶν ὁ Φίλιππος τὸν Στρωματέα Κλήμεντα, καὶ ἸΠάν- 

ταινον τοῦ Κλήμεντος." 

“Ἀπ βαγ8 Ῥ]ΠΠΠΡ ΟΥ̓ 5᾽΄46 ἴῃ βεοοίίϊ᾽ψι ΧΧΙΥ.: ΟΥ̓ 
1116. 5611001 αὖ ΑἸοχαηᾶιῖα ΑἰΠΘηδοονα5. Εὐθὺ τπγὰβ Ποδᾶ, 
ΠΟΙ ΙΒ] ηο ἴῃ {1Π|Ὸὸ {{π|65 οἵ ΠΠἈΙΑΙΑλὰπ πα Απίοπϊηθ, ο 

ΠΟΤ 4150 Π6 Δα ἀνοββθα {ΠπῸ ῬΊοα ΤῸ} ΟΠ Ἰβίϊατβ : ἃ τη Δ ἢ 

φούϊηο {πΠ6 ΟΠ ἰδίῃ ἴῃ {Π6 ΟἹοΔΚ οὗ {Π|Ὸ ἢ] Οβορ οι, δηᾶ 
Ἰοδαϊησ {Π6 Δοδάθιϊο ΒοῆοῸ]. Ηρ, θοίονο Οὐ βαβ, ρτιτΡοβ- 

ἴησ ἰο τυϊίο ἀσαϊηβῦ {Π6 ΟΠ Ἰβίϊαηβ, ἰακῖηο ἀρ 1Π6 αἰν]ηθ 
ΘΟΙΡίαΤο5 (0 σοηϊιΐθ τυ ἹΠἢ ΤΟ] 6 Ῥ ΘΟΙβίοη), τν ἃ5 80 1 Κθη 
ΌΥ 1π6 ον Κρ 85, ΠΚ6 ἴμ6 στοαῦ δι], ἰο Ὀθοοιη ἃ 
αἸβοῖρ]6 ᾿πβϑίοδα οἵ ἃ ρουβθουῦίοι οἵ {Π6 ΤᾺ10} τ ΒΙΟἢ Π6 Ροι- 
βοοαίρα,. Ηἰβ αἴβοῖρ]ο, βὰν. Ῥ]ῺΠ10Ρ, στα5. ΟἸουηθηΐ, {ΠῸ δι- 
{πον οὗ {Π6 ΜΕ ̓ ΒΟΟ]] πῖθβ, ἀηα Ῥαπίδοητιβ τγα8 ἃ αἸΒΟΙΡΙ6 οὗ 

ΟἸοιηοηΐί." 
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ΤῊΘ βοοοηα ῬΆββαρα 15 ΠῸπ] ΔΙΘι Ποάϊτα, ΒΊβΠορ οὗ Τ το 
Δη4 τηδτύγι (Δ.10. 512), 1η 1115. θΟΟΙΪΚς ΘοΠ ΘΙ μΪπο' [Π6 Τοβαν- 
ΤΟΟΙΙΟη, Πα ΟΟΠΒΙΒ(8. ΟΥ̓ ἃ βίαίθμηθηῦ οὗ {Π6 ορ᾽ηϊοηβ οὗ 
ΑΥΒΟΠπαρονᾺ8 ἁθουὺ βαίδη ἀηα {Π6 Δ Π 6015, ἃ5 ΘΧΡΓΘΒΒΟΩ͂ ἴῃ 
σπαρίοι. χχῖν. οὗ 1Π6 ΤΊοα. Τὺ 15 1πἰτοἀπορᾶ Ὁγ {16 6χ- 
ῬΙΘΒΒΙΟΠ--- 

[ ᾿ 
Καϑάπερ ἐλέχϑη τῷ ᾿Αϑηναγύρᾳ, 

ἈΠ {πα΄ 15. 411, Τ]}5 Ῥαββασο 15 ῬΙΘΒου ν ϑα ἴῃ ἘΡΙρΠδηΪ- 
ιι5 (Π οι... Ιχὶν.) ἀπὰ Ῥ]ιοίί5. (ΒΙ]Ιο ἢ., οοχχχῖν.), ἀπ 15 
Τουπα 1ῃ {Π6 τοῦ Κϑ οἵ ΔΙ Πα πι5, 1)6 Τύθϑιιν.,, ν]]. 

Βοοιαίθβ (Ηϊβύ. ἘΠ 90]., χυ]ὶ., 21) δηᾶ Ῥμούϊαβ (ΒΙΡ]]οΙ],. 
Οοάᾶ,, χχχν.) ῬΟ ἢ ΒΡ αΪς ΒΟ. ΠΟΥ Οὐ 1116 ἀπ που ὑγ οὔ 6 

Οἰυϊδύδη Ἡϊβίουν οἵ ῬΆὮΠΠ1ρΡ οὗ 5146 ; ἀδηᾷ 10 18 ρ]αίη ὑπαῦ 
{Π|6ὸ Ῥᾶββασο ὁ ΑΥΠΘΠΔΡΌΓΩΒ τητπιβῦ 06 Τοοοϊνοα τ} οαι- 
τιοη, Βη66 {Π6 βίαἰοπηθηῦ {πα {πὸ ῬΊΟΣ πνὰ5 ααὐατοββοα ἰο 

Ἡδαναη ἀηα Δηϊοηΐπο 15 σομ Δα ]οίοα Ὀγ {πῸ ῬΊοα 10561} 
ΤΊ βίαϊοιηοηῦ {Πδὺ Π6 τ ὰβ {ΠῸ ἢιδῦ ποαᾷ οἵ (η6 Ομ εἸβύϊδη 
ΒΟΠΟΟΙΪ αὖ ΑἸοχαπᾶινϊα 15 σοῃίταϊούοα Ὀγ Επβουϊα5 (Η!ϑύ. 
160]... ν.,. 10}, ὙΠΟ ΒΡΟαΪτΒ. οὐ {Π6. Βο001 ἃ5. Ππανίησ Ὅθοη 
1Π 616 πόση ΟἹ {1Π|05---Ἰοπο᾽ Ὀοίοια {ΠῸ ΠΟ 5}}10 οἵ Ῥδη- 
δοθῆ, [16 Αἴβ5ο ΒΡ ῦϊ5. οὐ ΟἸοιποηῦ ἃ5. πανῖπο ὍθοΘη {116 
αἸΒοῖρ]6 οἵ Ῥαπίδοπιιβ (Π|βῦ, Ἐ)66]., ν., χ].), ἃ85. ἄοθβ ΟἸἹοπιθηῦ 

1561} (ϑ τοιη,, 1... 271) ἃ5 3161] ἃ5 ῬΠοίϊι5 (ΒΙΡ]1οίῃ,. Οοά., 

εἶχ.) ; ἀπα {Πποπο} Επιβ  1τι5 ἄντ 6115 αὖ ἸΘησἽ}} οἡ {116 561100] 
αὖ ΑἸΟΧδηα Ια, 6 ΠΟ ΠΟΘΙ ΤΠ θη 0 η5 ΔΙΠΘηασοιαθ, [0 

18, {ΠΟΥ Ό1Ὸ, Ὅ6. Τοσ ΑΓ ρα 85. ἀοιὑ{Ὁ1 τ ποίπου ΔΙ]:- 

ΟΠΔΟΟΙ 5 Ὑγ85 ΘΥ61 Πολα οἵ {Ππαὺ 50]100]. 

Ε ΤΟΙΣ 15 ΟὟ ὙΓΟΙ] 5. 6 ΙΘαΤὴ {Πα Π6 τῦὰβ δὴ ΑἸΠΘηΐΔη 
οΟὔΓΠ6 {Ἰπ|65 οἵ ΔΙΆΓΟα 5. ΔΘ ΤΌ] 15,.Δ.1)..161--180 (1., οαρΡ ]ο ἢ); 
{Ππαῦ Π6 τνᾶβ σαν ΠΥ οαποιιδᾷ, Το πα οἵ {Ππ6 βυπαν οἵ Πτορὰ- 

ἴατρ, ἸοσΊο, Δη Ὁ] ΒΟΡΏΥ : {ΠΟΥ ἃ’Ὸ ὑπνοηΐυ αποίας! 05 
ΟΥ᾽ ΤΟ ΟΥΘΠΟ685 ἴο ΠΟΙΏΟΙ Δ η6 ἔθη ἴο Ῥ]αΐο ἴῃ {ΠῸ ΤΟΥ ΤΥ ῬᾶσῸΒ 
οὗ 18 ῬΙθα. 1Ἃῃη {π6 γϑᾶν 117 Π6 τῦᾶβ ἃ ΟΠ υἸϑ0]Δη, μα σῇ 
ΒΓ] ΒΕ υ ΠΠ1η 6 Π]Π156]} ἃ ΡΠ] ΟΒΟΡΠΟΥ Δ Πα δὴ ΔΙΠΘη ἴλη ; δηᾶ 
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Ιι6 Βαᾷ ἃυυϊνοα αὖ 5110 }} ΘΙ ΠΘΠ66 ἃ5 ἴο Δα ἀν 055 ΠἸ 561 (0 
{Π|6 ΘΠΊΡΘΙΟΥΒ Δία οιιβ Αι 6} 1π|5 πα Π15 βοὴ ΟΟΙΠΙ ΠΟ τι5. ἃ5 
1Π6 τορι ϑβϑηΐαίίνο οὔ {Π6 (ΟΠ Ἰβϊαη5 οὐ {πὸ του], Τηΐου Πα] 

ον! ἄρῃς, τν Π 10} πηὰν Ὅ6. Βοοὴ ἂὖ Ἰοπο Ϊι 1ἢ {16 Νοΐοβ οἢ 

Ῥᾶρο5 109, 104, ἤχοβ {ΠῸ ἀαΐα οὗ {115 ἄν θββ, Τ]ιαῦ 1 15 
ἃ 168] Ρ]θα, πα ποῦ 1] ΔΟΔοΙηο ΘΧΘΙΌΪΒΟ, 15 ΒΕΤΟΠΟΥ ου]- 
ἀοπορα ὈΥ {Π|6 αὐ τι5θα ἴο φοποι]Π]αΐθ {Π|6 ΘΠ ΡΟΙΌΥ5--Π 68 }- 
ἴπΠ9 ῬΥΓΆΪΒΟΒ. Οἢ {Ποῖ ΜΠ {{}] μη 5, ραββιησ ἴῃ 5] ΘΠ 00 

1Π|6 οδιι565 οἵ ὁοιη ρα! πῦ ψ Ποῖ {Π| ΟΠ Ἰβιλη5 Πα ἀσαϊηβῦ 
1161, ΓΘΡΙ ΘΒΘΠ 19 {Π6ΠΊΒ6]ν 65. ἃ5. ΠΟΘ] ΟὨΪΥ {Π6 Πρ 0- 

118] αὐζϑηςοη, ΔηΠ θυ ο βίη {ΠῸ βίτοησοβῦ Ιου α]ν ἰο {110 
ΠΡΟ. 1] ἤΠοῖιβ6 (1ν., χχχνἹ.). δ Πιδᾷ αὖ {Π15 {1π1ι6 σΔΙῸ- 
ΓαῚ]]Ὺ βυπαϊοα «πδίϊη Μίαν γι, 88. 15 Βῃοη ΕΥ̓͂ {Π6 ΤΌ561η- 
ῬΙαηςΘ Ὀθύνθθ ΠΠΔΠΥ͂ ΡαΒΒΆΡΟΒ ΟὗἉ {Ποῖ ΑΡοΪοσῖοβ, ἃ5 15 
οἴζοι ροϊπίοα οαὖ ἴῃ {πΠ6 Νοίοβ (1]., 11]., χὶ!., χαῖν., δὲς). 
Ηὸ [δα «80 ρ]ηποῦ, 11 ποῦ Θοιη ροβοῦ, Π]5 ἐγοα δα. οἱ. 1116 

Ποβι τ ϑοίϊοι οἵ {Π|ὸ Ἰ)οδα, ἃ5 ΔΡΡΘα 5 ΟΥ̓ οἢ. χχχυ]. : ᾿Αλλ᾽ 
ἀνακείσϑω μὲν ὁ περὶ τῆς ἀναστάσεως λόγος, Τιοῦ {ΠπῸ αἸΒΟΌΒΒΙΟΣ 

ΟΥ̓ {Π6 Το οίΙοη Ὀ6 ἀρ θυυϑ. 

Εγοιη {Π| αἸβοοι "56 οἡ {Π6 ΠΟΘ πα ΤΟΟΙΙΟη 10 ἈΡΡΘαΥΒ5 {Ππῦ 

ἴ0 ν͵αβ συϊ θη ἴο θὰ τοδᾶ ἴο δὴ “διά !θηθθ (566 οἢ. χ απ], 
110), Δη( 10 15 ον ἀθπ ]ν ἸπτοΠ64 Τ]ΔΊΗ]ν [Ὁ] ἃ ΔΉΒΎΘΙ ἴο 
ΒΘΤΊΟΙΙ5- ΤΠ 664 Ῥ]]]ΟΒΟΡΠ ΘΙ ; Ὁ ἄοοβ ποῦ ἄν 61} ἴῃ ἀοίδι] 
οὐ ΒΙΌ]1ΘΔ] βίαίθιηθηίβ [ἢ οἢ]. 1., 8, 16 ρϑα 5 οὐ μἰπηβο 

Ὧ5. τπιϑθ6] ἴο ῬαΌ]10 αἰβοοιθθθ, Οἡ {πὸ ψ]Ο]ο, 10 ΒΘΘΠῚΒ 

ΡΙΟΌΔΌΙ6 {Παῦ {Π6 βίονυ οἵ ΡΠ οὐἩ 5146. οὐ 115. δ ΠΘΠ6 0 
ἉΠΊΟΠΟ 1Π6 Αοϑάθμϊο μ᾽} ]]ΟΒΟΡ]ΠΙοΥ, πα οὗ [15 σΟΠ ΘΙ ΒΙΟἢ 
ἴο ΟΠ υἸϑ Δ ηϊύν, 15 1η δι Ὀβίαποο {τπι0, 

Οη {Π6 ὑγαϊ5. οἵ οΠαγαοίου. πν ΠΟ. ἅτ του θαϊοα Ὀγ 11:15 
Βίγ 16, ΒΟΠῚΘ ΤΌΤ ΚΒ 16 Τ]3 6 ἴῃ {Π6 ποχύ θββᾶγ. 

10 15. ΘΘΠΟΙΆΠΥ Ρο]ονοα {Ππαᾶὸ ΑἸΠΘΠαΡΟΥα5. ΘΟΠΙρΟΒοΩ͂ 
ἸΠΔΩΥ͂ ΟΙΪΚΑ, Ὀιτιῦ ΟἾΪΥ ὑπο ΤΟ ΠΊΔΪη, ΘΥΘη ἴπ {Π 61} {{{168. 
ἘΧΟΘΙ]θηῦ πη ΠΤ 5 0} 1005 Οἵ {Π056 ἅτ Ρ Θβουυ οα, Οἰίο οπα- 
τη αἴθ 5 οἷο τ, σοηζαιηο 01}. ΤΊ6 οἱ ἀοβύ απᾷ Ὀοβύ, {Π6 
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Τουπαδίίοη οἵ οἷ ἰοχί, νὰ σι υϊτίοη Α.1), 914 ὈΥ Βαδη, 

ποίδιν οἵ Ατρίαβ, ΔΙΌ ΠὈΙ5ΠῸΡ. οἵ Οδοβατῖθα, ἃπα 15 ἴῃ {Π8 

1ΠΊΡΘΙΊΔΙ ΠΙΌΤατν αὖ Ῥαγβ, Οὐΐο ἀρβουῖθο5. ὕνγοῖν Π]Ο]Ὁ 

ΔΙΘ5, οὐ {πὸ ῬΊΘα, δ ηα 51Χ τοῖο οὗ {Π|Ὸὸ ἘΠ ΘΑ ΣΤ ΤΟΟΙΊ ΟΠ. 

ΤΊΙ6 ὑτοϑίῖβα Οἵ {Π|0 Τἰοβαυ τοίη πτὰβ ΡυἸη θᾶ Πιδί, Α 
Τιαἰῖη τα ηβ᾽ αὐϊοπ Ὀν αθουοῖαβ Ὗ Δ]1ἃ τ ὰ5 ρυϊη οα αὐ Υ Θηΐοα 
ἴῃ) 1498, ΠΟ Οτθοῖς, τυ ἢ ἃ Τιαὐῖη γα ηβϑ]αἰϊοη, τὰ ρυ]ηῦ- 

οὐ αὖ ῬΑ115 ἴῃ 1541, Ῥοίσιι5 Ν ΠΗ ἶτ5 θη {Π|6 οαἸΐοι ; 16- 

Ῥυϊητοα ἴῃ 1ὅδ0, 1ὅδδ. “ΠΡοΘ ΘΠ 1005 οὗ {116 ῬΊ ἃ 1[Ὁ]1ο νν- 
6( --ἀὐοοὶς ἀμ Τιαίη, θγ Οομναα θβηοι, Ζι110}), 1657, 

Πα θ.51ο, 1658 ; Τιαίϊη, Ὁ. οΔΏΠΟ5 ΤΟ 5, [98516, 1608 ; 

Ὅν ΒΕ 145 Ῥούτιιβ, (ὐο]οσπο, 1667; Δ) {Π686 Πᾶν 6 ὈΘΘὴ 

ΤΟ] ὈΥ ΠΙΆΠΥ͂ οαἸ 05. ἃ πα ΘΟ ΘΔ 1165 1η Πτα]ν, 

Ετδησο, (ον δην, αηα Τὐπο]α πᾶ, οὗὨ νυ πιο {Π6 οαϊ το Π5 οὗ 
Τ)οΟΠα1}, ΤΠ η ποι, Μίατγδη, αηα Οὐΐο ἅτ {Π6 τηοϑῦ γ] μ8 Ό]ο. 

ΠΟΘΙ ἃ1τ6 (ἢτ66. ἘΠ 5}. ὉΠ Π5]ΔΌΪΟΙΒ -πτοηθ. ὈΥ ΠΙΟΠαΡ 
Ῥογᾶον, 1613; οἱ ὈΥ θενὰ Ηρ οΥβ, 1114; ὁΠ6 ἴῃ 

1Π6 Απίο- ΝΊοοηα ΠΌγανν, 1807. 

Α Τιόποἢ τοϊηδηοο, 1Π)ὲι1 ναὶ οὔ Ραγαῦ Απλοι"!,, οἵο,, 
Ῥαι15, 1599, ρα Ρουηο ἴο 6. ἃ {πα πβ]αὐϊοη ΤῸ πὶ ΑΙ Θη- 
ΔΟΌΟΥ ΔΒ, 15. ἃ ΓΟΥ̓ΘΟΥΥ͂. 

ΤΠη6 οβίμπηαίθ οὔ ΑΥΠομσο 5. Πὰ5 ΘΙ ΟΜ  ὙΥ1{Π| γ ΘΔ 18. 
ΟΠ06]], ἴῃ 15 ΠΙβύοΙ" 46 1ἃὰ Ταυταίανο αὐροαιο ῬΙοίμηο, 

1π γα ππ60 5 Ὠ]Π] ΔΊ Ο ΠΟ {Π6 Νο ν Ρ]αἰοηϊβίβ, ἀηα ἀἰθο]α "05 

115 νου οἡ {ΠῸ Τἰοβι ΓΘοΊοη ἴο θ6 “ἃ γτοαϊοσν,," ἀπα {Παῦ 

“0 ΜΟΙ. οὗ δηγ οἵ]ου ΟἸ}υϊδι Ια τυ τοι οὗ {Παῦ ἃσ6 οαη 

0Ὸ φοιηρεγοῦ νι} 11. ἙΡοτῦ, ἴῃ 1115 τϑοθη ΕΥ̓͂ ρα] ΒΠο 
ΠΙβίονυ οἵ ΟΠ υἸβεϊδη Τιαίίη Τἰξοναύανο (1 θ᾽ ρβῖο, 1874), τθ0- 
ΟΘΪΖΟΒ 1115 ἸΠΠΠΘΠ66 1π {Π6 οαΥ]ν Πιαςη, ΓΗ οαϊίοιβ οἵ 
1Π6 Απίο- ΝΊΘομα ΤΌΤ ΑΥΥ βαν: “1 15 οη6 οὗ {Π6 πηοβῦ βἰη- 
σα ]αν Ταοῖβ. 1 ΟΑΤΤῪ ΘΟΟ] Θβ  αβίϊοα] Πἰβίουυ {Ππᾶῦ 0Π6 ΠΔΠΊΟ 
οἵ ΑΥ̓ΠΘΠ ΔΘ ΟΥ̓ᾺΒ 15 ΒΟΔΤΘΟΙΥ ΘΥ̓ΘΙ ΠΙΘΗ ΙΟΠΘΩ͂,.., δ 15 ὈΥῪ 
αν {Π6 πλοβῦ ο]θοσδηΐ, δη ἃ σου ἈΙΗΪΥ αὖ [Π6 ΒΆΠ16 {1Π16 ΟΠΘ 

οὗ {Π6 «Ὀ]οβῦ, οὗ {ΠῸ οαν]ν ΟἸ τ ἰβίϊαη Αροϊοσ βίβ. 
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ΑΥΠΕΝΛΘΟΠΑΒ [5 θΟΘη το]. ΔΗ 64 ἴον 1ῃ6. εΪἷ6- 

σᾷποο, Ρυγύν, μα ἔοϊοο οἵ Π15 βίνο ΨΡῬΙΟΌΔΌΪΥ ΠΟΤ 
1ΠπΠᾶπ ΔΩΥ͂ οὔποθ σψυϊίον αἴΐου {ΠῃΠ6 Πιβῦ σοηΐανν, μ6 60η- 

ΤΟΥ Π15 ἴο {Π|8 οβῦ τηο 1615 οὗ {πΠ6 θαυ] ον αὐθοῖκ, ΟἾυ15- 

{18 τυτϊίοιβ οἰζθη 5Πονν {Π|6 1ἤπθηθο οὗ (ῃ6 Βορίπασϊηῦ 
«Πα Ναιν Τοβίδπηθηῦ ἴῃ ἢ] τα 10Π5 οἵ {πὸ ΠΟ Όνονν ἸΔἸΟ 

ΟἹ {6 ατθοκ οἵ Αἰοχαπανία ἃπα ϑυτῖα. Βορ] βύ5. δηᾶ 

τίου οἴλη5. ἀὐΌβο ἴῃ σ᾽θαῦ ΠΙΙΠΥΌΘΙ5. ἃ5. Δ ΔΘ -οτον 
ΤῸ Οτθοίδη ΡΠ ]ΟΒΟΡΏΥ ἃπα ΘΙΟα ΘΟ ; ἸΠΔΠΥ͂ Β06Π 0 
(ὁ {ποῖ πἰηχοδῦ (ο΄ ΤονοΥΒ6 {Π6 αἸοία πὶ οἵ ΟἼοοῦο, “ Ε]ο- 

απθηΐα ΠῸῚ ΘΧ ἃ 1ἤςϊο 564 Ἀγ ΠΠ ΟΠ οχ ο]οαποηίϊα πα- 

{πη}.᾿ κγο ππα ἀθυηαδηῦ ἰγᾶοθβ οὗ {161 ΠΟ ηο6. ἴῃ 

πΠ6 βίν]θ οὗ {1Π| ᾿αἴθυ' υΐουβ, ἴῃ {Π61: ὈΟΪα ᾿ἱπν θυ βΟΠ5 

οὗ {Π|ὸ βυπίαχ, ἴῃ {Π 611 ΤΟΒΟΓ ΠΟ [Ὁ ΟΠ ΡΠ 515. ἀπ οἴοοῦ 
ἴο ΔΙ ΙΓΓΑΥῪ Δηα βύυ Κη οΟ]]οσ το η8. θυ {πΠ6 Οτθοῖς 

οὗ Αὐμομ ΟΥ̓ 5 15. ἃ5 ἴτ06. ΕἸ Ότ δἰ ποι Ὀ]Ο 5} ἃ5. 15 {Ππαῦ 

οἔ ΡΙαΐο οὐ Ἰ)οιμοβίμομθαε Ηδ αποίοβ {πὸ ΒΙΌΪα βοιηο- 

{πηοϑ, θαῦ Π6 ΚπΟΥΒ ΠΟΤ ἴο ΟΧΡΙῸΞΒ 115. {Ποιο 5. Πὶ 

σῃοῖοθ Αὐποηΐδη αἸοίίοη. ἨΔ 5]10 5 {ΠπῸ τ βα]5. οὗ οατο- 
{11 Ἰορ σα] «πα υ]θύῦου 68] οα]έατθ Ὅν 1115. 51Κ1} ἴῃ αἰβριι- 
ἰαιίοη ; Ὀαὺ 116 15 850 11 ΕἸ ῸΠπι Ὀοῖπσ θοσπα ὈΥ {Π|Ὸ 0 Π15 
Δ ΠΑ τα165 οἵ αἸ ΔΙ θοίϊο 5. {Π|πῦὸ Π6 οαη ΠΟ] {Π6 τῷ ἴῃ ὁοη- 

ἰοπηρύ (χ]., 41), ἀμ ὁπῃ 1156 ΡΟΥΘ 118 ῬΙΟΞΟΙ ΒΘ πηρι}}- 
οἶδ, ἃ8 Π6 ᾿πρθα πο μ ΪΥ ἄοοβ ἴπ ράββασοβ {Παῦ Πᾶγτο {Π6 
ΑΡ ΠῚ. ἀηα σον οὗ σϑηϊῖηο οἸἹΟ ΠΘη60--- ρβεασο5. {Ππ0 

-- 
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ΒΠΟΥ {Π|6 Τουνοπῦ ΟΠ τἸβίϊαη Ποανῖ, ἀπ {116 βίποοτο ἰηνν αν 

οοην]ούϊοῃ. οἵ ΟΠ υἸβύϊαη. {ππ||}}, 5. Ὑγ 611 ἃ5. ΤΠ ΒΙΘΙῪ οἵ {Π6 
Ιδηστασο 1η τν 0 ἢ Π6 πτοΐο. 

ΤΆκο Αὐιβύιαθβ πη Αὐποιΐιη, ἀπ ΠΠουπἶα 5, ἃηα « π5.1ὴ 

ΔΙανύνγν, ΑΥΠμομαροῖαβ. Κορύ {π6 πᾶπ]ὸ ἃπα {ΠῸ οἱοαϊς οἵ ἃ 
ῬΒΙ]ΟΒορΠο.} ΗΒ υυ]η0 5. ΘΥ̓ΟΥΥ ΜὙΠΘΙῸ ΒΠΟΥ {Ππῶ0ὺ 116 

ῬτΟίουο {Π6 ΤΊαΓομΪο. ΡΉ]]ΟΒΟΡΠγ. 15. μα Ὅοοη {10 
βαβ15. οὗ 118. οὐ] ταν μα Του πιρα 1115. Πα ὈΪ 15. οὗ Ὁποιρ]ῦ,, 
δα ἴῃ ᾿Ϊη}Δ ΙΠ0]6 Ῥ᾽ΔΙΪΥ ὑμ8ὴ 1 ΔΠΥ͂ Οὐἶοι οὗ {Π6 
οδν]οϑῦ ΟΠ νἸβίϊα ἢ τυ ]ου5. 15. ΘΧΒΙοἃ 115. ᾿ηἤπομοο οἱ 
{16 ΤΌΤὴ5. οἵ ΟἸιυ]βίαη. ἀοοίτϊπο, 2 ΑἸΠμοπαρσοταβ. πϑοὰ 
ῬΒΠ]ΟΒΟΡΌΥ ΤῸ 1Π|6 τἹο]ῦ πηοιβίαηϊησ οἵ αϊνὶηο]ν τὸ- 

γνοα]θα γι}, ἀπ ἴῃ {πτ Ὀοιο ῦ {Π6 Ποῦ οὗὁὨ τον ο]αύϊοιι 
ἴο σοι τϑοῦ δη ἃ θη]α οο {1106 ΟΡ᾿ ΘΟ ἢ5. Οἵ ΡΠ ]Π]ΟΒΟρΙιο 5. (ν]]., 
1Χ., Χχῖν, ; 1)ὴ6 13 65., χν]]1.). Ηθ Βοϑιὴβ ἴο Ὀ6 Ὑβουοιρ 
δοασπαϊητοα ποῦ ομ]ν τυ 111 Ῥ}]ΟΒΟΡΠ γ, θὰαῦ τι ὉΠ 1Π6 ἡ οὐκ 8 
οἵ 1Π6 οἱ ροοίβ ἃῃᾷ ΠἸβιου Δ η5, ἃ Πα ΘΒΡΟΟΙ ΠΥ 1} {ΠῸ 
ΠΟΙ͂Υ Βουρύθνοβ, [Ιπαορῆ, μῸ. ΘΧοοὶβ ὩπΊοησ 1Π6 ΑΡροΪο- . 
οἰβίβ οἵ {Π6 βοοοῃᾷ οϑηΐανν ἴῃ {Ππ6 ΔΗ ρ] πᾷ68 οὗ 1}15. σα]ύ- 

π16 Δα 1ῃ Ρ]]]ΟΒΟΡ ἢ Ϊοα] οι πηθη, ἃ8. γ6}} ἃ5. ἴῃ 1Π6 ΟἸθδγ- 
Π6558, ΤΌΤ66, Δ ηα μα υγ οὗ ἢ}15 Βύνυ 16, 

Οιὐΐο, Βροακίησ ΠΟΤῈ ῬαυἸΟα]αΥ]ν οὗ {Π|ὸ απ} 1165. οἵἁ ΠῚ5 
βίν 16, πη 105 δηα 1] πδύ ἴο05. 1}15 ρου ΒρΙ οαϊῦν (ῬΙΕΟ]ΘΡΌΠΙ., 

Ρ. 1..). Πω ἢυβὺ ᾿ηἰτοάιιοοβ 115. Βι θ]θοῦ ἴῃ Ὀγ]6 ΕΓ οα.]1π0, 

ὕΠπΠ6 ἢ ΟΠ] ΤΟ ΟΆ, {ΠῸη ΟΟΠΠΙΠ5. ὙΥ1Π} βυ! Ὁ]6. Διο Π]Θ ἢ 8, 
ΠΟ. β6η80, 1 ποῦ σαπρολῦ γ᾽ {Π6 βιπαοηῦ δὖ {Π6 Πυβύ τϑδᾶ- 
ἴῃ Οὗ 1Π6 ἰοχί, νν1}} του να ΔΡΡοδι 50. ο]θαν πᾶ τιη- 
τἸβία Ὁ] {Παῦ πο Μ1}} πόποι ὑπαῦ Ἰὸ νοῦ ΠΔ6 αΙΠἔ]- 
οα]ύν ἴῃ πη ἀουβίδη α΄ ησ 10, 

ΑΥΠΘΠ ΘΌΓΩΒ ΤΆΤΟΙ Υ τΙ565 ΥΟΙῪ ΙΟΠο ρου ο5, ΕἸΧΑΙΏΊΡ]ΟΒ 

1 ᾽Αϑηναγόρας . - - ἀνὴρ ἐν αὐτῷ χριστιανίσας τῷ τρίβωνι.""---ΡὨΠΠρ- 

Ῥ5 Βιάθίθβ. 

5Η. Τίτον, ““ ἀδβομίομτο ἀου ΟΠ ἸΒΈ]ΠἸ μοπ Τ ΜΠ] ΒΟ ΠΝ 6," Ταῦ 1., Ρ. 

5399. (Πδραρ, 1841.) 
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818 : Οἷ. ΧΙ] 51. Ἐ5᾽ οἱ μὲν τὸν βίον, κ. τ. Χ.; Χχ., 8ὅ, Ἐπεὶ δὲ 

τοῦτο μὲν διατεϑείκασιν, κι τ. Χ.; 1)6 ΗΕ 65., ΧΥ1Π., 89, Εἰ δὲ κατὰ 

τοῦ συναμφοτέρου φέρει, κι τ. λ. Τ᾽ ΤΆΤΘΙΥ [Ό]]Ον 5. πιπτιβι8] 
ΒΙσὩ ΠΟ ΌΙΟΠΒ οὗ νου 8. ΟἹ ΠΟΥ6] ΡΠ 1.585 : 88, μεγάλοι βα- 
σιλέων, ἴοΥ' μεγάλοι βασιλεῖς οΥ μέγιστοι βασιλέων (1]., 1). Α 

ἴον ΟΣ ἃ16 τιϑθα ἢ ἃ μΠῸ 7 ἃπα σον Ο τ βίϊδη 

τη ΘΔ ΠΟ. ὁ λόγος 5]. 165 ΤΘ]]ΟἽΟη ΟΥ ἀοοίτίπα Γγθαποηΐ- 
Ἰγ, ἃ5 11.) 1γ.. 1χ.) χ]., ϑίο, ; θαύ ὁ παρὰ ϑεοῦ λόγος, ἰ}.6 αἰὐυΐγι6 

ἐογοϑβ, χ., 88, οἷο, ΤὴΘ ΘΠΡΘΙΟΙΒ 816 Ξρο θη οὗ ἃ5 ἀπὸ 

φιχοσοφίας καὶ παιδείας πάσης ὁρμώμενοι, 11.. 8; ἣ χροία τοῦ 

κόσμου, ΟΟΟῸΙ5 ἷν., 10 ; κρατεῖν ϑεόν Ξε ἄσιιΠ [6 ΠΟΙῸ, Υἱ., 24: 

διαιρεῖν Δα τέμνειν Ξ-- αἸΒί σι 1Ὸ, Χ ΧΙ, 108, 109 : τὰ ἐπι- 

συμβεβηκότα ϑεῷ, ἅτ {Π6 αἰ(ἸὈτῖο5. οἵ αοά, χΧΧΙ., 112 ; 

συγκεχρωσμένη, ἴΠ6 σοοᾶποεβ οἵ Οοἕ, χχῖν. ; ἃπᾶ βΒοπὴ6 

ΟὔΠΘ᾽ ῬἘΤΆ505, 50 ἢ ἃ 5. ἀποκτείνειν πρόῤῥιζόν τινα, 111. ; τὸ 

ϑεολογικὸν μέρος, Χ.. οἷο, 

ΗΘ ΤΆΤΘΙΥ ΘΠΊΡΙΟΥΒ ΟΥ5 ποῦ ἴῃ ΘΟΙΠ ΠΟ τι80, ΟἿ᾽ 580} 
Ὧ5. ΟΔΠ16 π0 86 ΟἸΪΥ͂ ἴῃ {ΠῸ Ἰαΐοι ρϑυϊοαβ οἵ {Ππ|ὸ ατθοκ 

ΙἸὰποπαρθ: Β.ΟΠ, ΤῸ ΘΧΔΙΊΡΙΟ, 85 ἐναποσφραγίζεσϑαι, χαν]]. ; 

εὐνουχία, ΧΧΧΊΪ. ; ϑεοδίδακτος, ΧΙ., ΧΧΧΙΙ, ; ϑεόφατος, ΧΙ]. : 

συγκαταπίπτειν, ΧΧΧΙ. ; συναποφέρειν, 11. ; συνεκφωνεῖν, ΧΧΊΪ. ; 

τηνάλλως, χΥ]. ΑΠπιοησ ὙὙΒΙΟΝ 4150 ΤΠΔΥ 6 πιθηί]οπΘ, 

᾿Πρακλειωτικός, ΧΧ. ; ἰνδαλματώξης, ΧΧΥ],. ; κατασκεδάζειν, 1. ; 

κοροπλαϑική, ΧΥ]Ϊ. ; παραϑολοῦν, “ΧΧΧΙΪ. ; προσπηλακίζειν, 1. ; 

ὑποζιαλλάσσειν, Χχ. 

Ηδ Ὅχϑθὶβ 4150 ἴῃ ἴοιθθ. ΠΙΒ δἵσπηθηῦ σα ΠΟΥ 

ΒΕΓΘΏΘ.ἢ 45 Π6 δἄάνδποοθ, Τὴδ Ἰοσοαὶ οὐᾶθυ οὗ ἡπουρηῦ 
15. ΘΙ Γ]]Υ Ο βου θα, ΘΒ ΠΥ ἱπ 1Π6 ἰτοαίϊβθ οἡ 1Π0 

ΤΑ Θα ΘΟ οη, ᾧ Βα Ρ]θοῦ βαβοθρίιθ]α οὗ ἃ ποτ σοπξθαιι- 

{να Δ ηα βίο] Υ ἸοσΊοα] ὑγθαϊτμηθηῦ {Πδη {πΠ6 Ῥ]Θοδ. 
ἘΥΘΙῪ ΏΘΙΘ [5 ΟΠ ΒΙΠΟΘΡΥ ἃηα Ῥτοΐοιιπα σοηνῖο- 

ἰοη οὗ {ΠπῸ τα} ἈΡΡΘΔΥΒ, ἀπ ἢ6 ὈΓΙΠΟΒ ἴο ΠΙ5. δἰᾷ ἴῃ 
Θῃ Οἱ η σ᾽ 10 ΠΙΒ ΤΉ ΘΊΟΙΊΟΔ] 511}} 1π {Π6 τι οὐ Ιδῃριαοθ ἃ5 
Μ611 ἃ5 δ1β Κπον]θᾶσο οὗ {π6 ξιθ]θοίβ, ϑαισαβπηι δηᾶ 
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ἸΠΌΠΥ͂ ΟὐΟῸ ποῦ πηΓΓθα πη γ, ἃ Πα] 16 τπιβοα. 10 στοαί 
οἴβοῦ. ὅ866 χχχῖίν., 1604,. καὶ τοῦτό ἐστι σαρκῶν ἅπτεσϑαι 

ἀνϑρωπικῶν ; ΧΧΙ., 92, Ἦ γαρ ϑεοί, καὶ οὐχ ἅψεται αὐτῶν ἐπι- 

ϑυμία. Τλπούονο] αποϑυϊοηβ. Οὐοι" Οἴὔθη, ϑου ΘΟ] 165 ἃ 

ΒΌΤΟΠΡ᾽ ΡΘΙ]Οα 15 ὑππ5 Ῥτοσυοηῦ ἴο ἃ ΟἸἸπηὰχ αὖ {Π|6 Ο]056, 
1Π6 ὙἼΠΟ]6 ἴοτοο οἵ [Π6 1πον 08 Ὁ]6 ΘΟποΙ βίο θϑίηρ' ὑπο σγ ἢ 
ἼΡΟΙ ὑπ ΠΘΆΓΘΙ ΟἿ᾽ ΤΌΔ᾽ ἴῃ {Π|6 ΤΌΤ πὶ οὗ ἃ απιθϑίϊοη ΕΟ. 
ὙΒΙΟΠ ὍΠ 66 15 ΠῸ Θβοᾶρο, ὅθο χχ,, 87, Τί τὸ σεμνὸν ἢ χρηστὸν 

τῆς τοιαύτης ἱστορίας, ἵνα πιστεύσωμεν ϑεοὺς εἶναι τὸν Κρόνον, 

τὸν Δία, τὴν Κόρην, τοὺς λοιπούς : Αἱ διαϑέσεις τῶν σωμάτων ; 

Καὶ τίς ἂν ἄνθρωπος κεκριμένος καὶ ἐν ϑεωρίᾳ γεγονὼς ὑπὸ 

Θεοῦ γεννηϑῆναι πιστεύσαι ἔχιδναν. 

Ῥιον ΘΙ ΌΒ 150 16 ΔΡΕΥ αποίθα : 560 ΧΧΧΙ͂Χ,; ἡ πόρνη τὴν 

σώφρονα. , 

ΝΟΥ 15. ΑΥΠοηδοοῦ 5. τι Ποὰῦ οἰθοδποο, ἃπΠα ὑπ ο86 488]- 
1105. οἵ βύγ]ο τυ μ1οῖ Ῥ]θαβο Δηα τνῖπ {πΠ6 νου ]6 αἰίθη- 
ἰἴοη οὗ {πΠ6 τοδᾶου, ΠΟΤ ἃ1Ὸ Β.ΌΠ }1Πη0 ἀΟΒΟΙ ΡΌΪΟΠ5, ἃ 5 
1)6 1165., χῖχ., 94, ὅ τε μηδὲν περὶ ϑεοῦ δοξάζων ἀληϑές, κ. τ. λ.; 

αρῦ ΘΟΠΙ ΡΥ ΒΟΠ5 Δ ΒΙ] 1108, 5. ὙὙΠΘῺ ὉΠ 6 ΘΠ ΡΟΙΌΙΒ, ΜΓ ΠῸ 
ΙΠΔΥ͂ Κπον ἰπαῦ {Π6 ΟΠ ΥἸβ 185. 816 Ἱπποοθηῦ πὶ πουῦ ἃ 
ΘΟΙΡ]οίθ οχροβιύϊοη οἵ {Ππ61}: ὈΘ]Ιο ἀηα τηδηποι οὗ 10, 
ΔΙῸ ΘΟΙΠΡΑΙΘα ἴο Ὠΐηπιὶ ὙΠῸ ἰοβίβϑ ΠΟΙΟΥ͂ ἃπα ΠΟΥ ὈΥ͂ 
ἘΠΙΒ]65; ΧΙ 56 9. 566 αἴ5ὸ ΧΥ]1.: 89... ΧΥ; ΧΧΙΙ,, 104 ΓΒᾶν:; 

1)6 1ν68..1., 7. ΑΠΟ ΟΠ ΘΒ6Β, 85 1.. 2, Οὐ γὰρ τὰ ὀνόματα μίσους 

ἄξια, ἀλλὰ τὰ ἀδίκημα δίκης καὶ τιμωρίας. Ἧ6 ἄοοβ ποῦ 1Ὸ- 

ῬΙΌΔΟΙ η6 ΘΠ ΟΙΟΥ͂Β, ΟἿ᾽ ΒΡΘαΪς ὈΙΓΟΡΥ ἀσαϊηβῦ {Π 61}, ἃ 5 
«Γαϑύϊη Δίανύγι ἄοοβ,: θαὺ Δααγοββοβ ὑποῖὴ Ἰϊ μ] γ, τπιβίηο, 
)παϊοῖοιιβ ΘΟΠΙ Ποῦ Πα Ρ αἶδβο : 1,, 8, Διόπερ τὸ πρᾶον 
ὑμῶν καὶ ἥμερον καὶ τὸ πρὸς ἅπαντα εἰρηνικὸν καὶ φιλάνϑρωπον 

ϑαυμάζοντες, κιτιλ. 6 ΔΡΡΙΙΟΒ ἴο {ποῖ πιοϑῦ ΠΟΠΟΙΔΌ]Ὸ 
{10165: 11., 0, μεγίστων καὶ φιλανϑρώπων καὶ φιλομαϑεστάτων 

, ΡΝ Ω ΄, : ΚαΝ - . ν » Ω,.- Ω 

βασιλέων ; Υ11.) οὺ.- συνέσει και ΤῊ περι τὸ οντως «ἕιον εὺσε- 

1 Ζαδίίη Μαγίγι, ΔΡΟΙ, 1., 2. 
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βείᾳ τοὺς ἄλλους προύχοντες ; ΧΧΧΥΙ., 172, πάντα ἐν πᾶσι 

φύσει καὶ παιδείᾳ χρηστοὶ καὶ μέτριοι καὶ φιλάνϑρωποι καὶ τῆς 

βασιλείας ἄξιοι. ΝΟΥ ἄοο5 Πα {μῖηῖς 10 ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ἴο Ρῃ:- 

5116 ΠΙ5 ΔΙ απηθηῦ ΤΠ αὐ] γΥ, ἃ5 {πον Ὀθῖπο ΘΓ ΠΘΩ͂, ταϊο 

δη οἱ ραΐθ Πϊπ : 11.) 8, ὡσανεὶ ἀπὸ φιλοσοφίας, κ. τ.λ. οἶδα γὰρ, 

6 Βα Υ5 (ν]., 22), ὅτι ὅσον συνέσει καὶ ἰσχύϊ τῆς βασιλείας πάντων» 

ὑπερέχετε τοσοῦτον καὶ τῷ πᾶσαν παιδείαν ἀκριβοῦν πάντων κρα- 

τεῖτε, οὕτω καϑ' ἕκαστον παιδείας μέρος κατορξοῦντες ὡς οὐδὲ οἱ 

ἕν αὐτῆς μόριον ἀποτεμνόμενοι. 66 480 ΙΧ.» χὶ.,) ΧΥΪ].) ΧΧΙΪ., 

ΣΣΠ Σαῖν: 
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ἈΝΑΤΥΒΙΒ. ΟΕ ΤΤΗΕΣ ῬΈΒΑ; 
(Οττο, ὑρ. 1111.--1ν1}.) 

ΑΥΠΕΝΔΟΟΒΑΒ, ἴῃ {Π6 ορομΐπο Παρίου οἵ Π15 Ρ]68, ΡγΘ: 
βοηϊρα ἰοὸ δίαγοιιβ στ] 5. ἀπα Π15 βοὴ Ομ οα 85, Δ.1). 

1177, ΘΟΠῚ ΡΙαἰη5. {παῦ ἀπά 6 1 1ιϑῦ ΘΠΊΡΘΙΌΙΒ ὕπΠ6 ΟΠ ἸΒΌ1ΔΠ5 
ο ποῦ Θη]ΟΥ͂ {Π6 5816 ΠΟΥ ἴῃ {Π6 11 που ΒΠ1ρΡ οἵ αοά 

{μαῦ ΟΥΠΘΥΒ. ΘΗ]ΟΥ͂ ἴῃ {Π6 ΟὈΒούνᾶποθ οὐ ΔΌΒαΤα Βα ρθ βίῖ- 

τἸοη5 (Ὁ. 1.}; ποὺ ἴῃ {ποῖ ἱηποσοηῦ Ῥυδοίϊοοβ [ῃ 6 ΒΏΤΩΘ 
11 ]5. οὗἨ πβίϊοθ. {παῦ 816 δοοουαθα ἴο οἴμϑιβ οπαῦσοα 

ἢ {ΠπΠ6 στανοϑὺ οὐἱπηο8 (Ὁ, 11.). 
ΤΊ 66. ΟΥἽΠ165 16 ΟΠ ΥσΘα ἀσαϊηβῦ [Π6 ΟΠ ΥἸΒΌΊ4}8, Υ]Ζ. : 

Αὐποίβηι, Ορα!ροάοδη ᾿πίθιοοι 86 (1π6650), πᾷ ΤῊν οβίθδῃ 

ξοαβίβ (θαύϊησ Πα πηδη 1165}}} (Ὁ, 111.). 
1. ΤΙ6 ρίόυϑβ ὑπαὺ {πΠ6 ΟΠ γΙβΌ Δ Π5. 816 [Ἀ]56]Υ δοοιιβθα 

οὗ δ μιοῖβπι ΠΠΌτη {Π|Η 11 Π 6116 ἴῃ {Π6΄ ὁπ6 {σι αοα (0.1. ; 
Δηα βῖηοο {Π6 ροοίβ ἢᾶν βχρυθεβοᾶ {ΠῸ βᾷτηθ Ὀ6]1οῇ (Ὁ. Ὗ.), 
Πα 4130 {Π6 Ῥ}Π]Π]ΟΒορΠμοΥβ (Ὁ, Ὑ1.), ἀπ πᾶν ποῦ Ῥθθῃ 
δοοιι5θα, οὗὁὨ δἰ θῖβη, τη πῸ ἢ 1655 Βμοα]α {πΠ6 ΟΠ βία η5. θῸ 

Ῥταπαᾶθα τ ἢ {115 ΟΥἿπη6 ΠΟ Πᾶνα βουσῃύῦ αοᾶ, ποῦ ἃ 8 
1Π6 Ῥοθίβ δηα ῬΠ]]ΟΒΟΡ ΘΙ 5 νἌ1]ν, [ΠγΟτ Ὁ]. Π1ΘΙ 6 ΠιΠΊΆΠ 
ΤΟΒΘΑΤΌΙ, Ὀπῦ ἔροπὶ {Π6 πἰίογαποοβ οἵ {πΠ6 ον ϑριυῖῦ (Ο. 
Υ 11). ΤΠῖβ ἀοοίν!πθ 15 σομἢτνηηρα θγ {6 ΔΌΒα Ἰ165 οὗ 
ῬοΙγ Ποῖβηι (Ὁ. Ὑ11Π1.), ἀπα Ὀγ [Π6 ἰοβυϊπιοηΥ οὗ [Π6 ῬΙῸΡἢ- 
οἷβ (Ὁ. ΓΧ.). Ἤρμποο, Π6 Θοπο] 65, 10 ΔΡΡΘΔΙΒ ουἸἀοπῦ {πΠδῦ 
{116 ΟΠ εἸβοϊ 5 ἃτο πού Δ οῖβίβ. [0 560 ΠῚ5 θυ Θ ἢ Π]ΟΤ6 Οἶθαν 
ἔτοσα {πὸ ἔλοῦ τῃαῦ {ΠΟΥ ππουβῃ]ρ, τ ἢ {πὸ ἘΔΊΠΟΙ,, 4150 

{πὸ ὅοη δηα {Π6 ΠΟῪ ϑρινῦ ; {πᾶ πον τοοορ ΖΘ Δ Π 5615 
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(Ὁ. Χ.). υῦ {Π6Ὶν} ΤΊΟΤᾺΪ ἐθδοῃϊησθ Δη ΡΥ δούϊοοβ. 8150 
Ῥίον {πδῦ {ΠΟΥ ΤΟΥ ΘΟ]Υ Ὀ6]ονα τη αοα (Ὁ. ΧΙ), ἰο 
ΠΟ. δὖ Ἰαϑῦ 8η δοοοιπηῦ πιιϑῦ θ6 το παθγρα (Ὁ, Χ1].). 

Ἡδνίπρ' Ρτου θα 1ἢ {1115 οΘΠ 618] τᾶν ὉΠπΠαῦ {Π6 ΟΠ Ἰβι 185 

76. ποῦ Αἰ οἰδίβ, Πὃ ΠΟ ῬΙΟΟΘΘΘΩΒ. 0 ΔΠΒΥ ΘΙ ΡΥ ΙΟΌΪΔΣ 
ΟΠ σ 65. Μ᾿ ΒΙΟἢ {Π|6 11 ΘΗ ΘΠ165 τ 06 ἀσαϊηβῦ {Π61} ἴπ ῬΙΌΟΥ 
Οὐ ὉΠ|611 ΔΙ 6151. 

ΤΠΘΥ ἃτ6 ΘΠαυοοα τ} ποῦ ΒδουιΠοῖηρ ἰο {Π6 σοαδ οὗ 
{Π6 παίϊοηβ, 8Π4 τ} ποῦ Του θυ ΘΠ οῖηο ἔΠθη. [ἢ ΔΠΒΊΓΟΙ 
ἴο 1115, ΑΥΠΘ Πα ΟΤ 5 5] ον", ἢνδῦ, {Ππαῦ {Π6 ὑππ6 αοα ἄσοοβ 

ποῦ πορᾶ {Π6856 ΒΟ ΠΟ65; {Πα ἃ ΤΟΔΒΟΠΔΌ]6 ΒΟΥ 166 Ὁ]ΟΠΘ 

15. δοοορύδ]6 ἰο Εἴη (Ὁ. Χ11Π.). Ασαίΐη, (Παῦ {Ππ6 παύϊομϑ 

1ΠΟΙΊΒΟΪνῸ 5. ἄο ποῦ ἃσθθ ἴῃ 1Π86 ΜΌΙΒ}10 οὗ {πΠ6 σοὔΞ5-- 
ΒΟΙῚ6 ὙΓΟΙΒΠΙΡΙΠΟ᾽ 5016, ΟΥΠΟΥ5 Οὔ ον (Ὁ, ΧΙΝ.). Βυῦ 1 
1Π6 νῪ 5ῃου]α δου ἢ ἴΠΠ656 ΒΡ ΒΕ] ]1Οη5, ἘΠΘυ 6 νου] Ὀ6 
π0 δανδηΐασο ἴο ἴΠοβ6 ο'οα5 ΠἸῸΠῚ 0Π6 ΟΥΒΠΙΡ οὗ τηδύθυ ἃ] 
Ἰπηδ 65, ΤΠ6 ΟΠ Ἰβύϊδη5 ἀθβοῦν ΟΥ̓ ΟαΠῦ ΘΒ ΘΟΪΙΠ]Υ 1ἢ {Π15, 
{παῦ {Π6Υ αἸβύϊ ησ α]5}}: {πὸ Οτθαΐοι [τΟτ τηδίίον (Ὁ. Χ., 
ΠΑ ἄἀο ποῦ ψΟΥΆἢΠ]Ρ {Π6 ὉΠΊΥΘΙΒΟ, ΟἹ μα γ5 ΟΥἨΎ 1Π6 π|]- 
ΨΟΥΒΘ, ΟἹ {Π6 ψΟΥΚΒ οἵ πδη (Ὁ, ΧΎ].), οὐ οὐδ  ΠΟ56 ΠΆΤΉ68 
Δ Πα [Ὁ ΠῚ5 816 τϑοθηῦ ᾿πγοηοη5 ((. ΧΎΠ1.). Ταῦ βοιηθ 

ΤΊΔΥ ΟὈ͵]οοῦ {παῦ {Π6 ὝΟΙΒΙΙΡ οἴθιθα ἴο 1015 15 ἴο 6 
γοίριυθα ἰο Π6 σοῦβ {ῃποιηβονθθ, 16 δῆβυοιβ {πΠαῦ {Π6 

Ροοίβ (Ο, ΧΥ ΠΙ.) «πᾷ ρῃ]Π]οβορῃονΒ (Ὁ. ΧἼΧ.) ἀστθα {παΐ 
1Π6 σοῦβ νϑῦ ογοαίθα ; {που θίουθ {Π6Υ 816 ποῦ ἴο Ὀ6 τγοῖ- 
Βῃ!ροᾶ, Ηθ διριιο5 {Π6 5816 ΠΤ ΠῚ {Π6 11 ἃ ΌΒτ τα ΤῸ} Π15 πα 
αἰβοπβίϊηρ' ἀθοα5 (Ὁ, Χ Χ.), τόσα ὉΠ011 ῬΆΒΒΙΟΠΒ Δ Πα ΡῈ 
Ἰονοβ (Ὁ. Χ ΧΙ). Τὺ 15 αἷδο νη ἴο τϑίθι' {Π6 σοῦ Βυ100]- 

1011 το {Π6 ο]οπιθηΐβ ἴῃ Πδύμγ6, ἃ5 ΒΟΙ]6 Πᾶνα αἰζοιηρίοα 
ἴο ἅο; 6. 0.5 1 Φ αριΐον 15 ἔγο, μ6 15 ποὺ αοἂ (6, Χ ΧΠΠ.[. 

Ταῦ θη 10 15 Οὔ] οίοα {παῦ τη] 0105 ΒΟΠΊΘΟΙ 65. ΟΟΘΟΤΙΠ’ 

{ΠΡΟ ἢ). {Π6 1πλᾶσ 05 οἵ ἴη6 σοῦβ, {παῦ Π6 ΤΊΔΥ “θχρίδϊη 
1:15. Βα ρροξϑᾶ ρον οι, πο ΤΟΙ 5 Το {Π6 ΟΡΙΠΙΟΠ5 οὗἉ "ΓΠΏ]65 
πᾷ ῬΙαΐο οοποουπῖηρ ἀοιηοηβ (Ὁ, Χ Χ1Π.). ΤῊΘ αθϑγιο)}8 
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816 ἴῃ σας {Π6 ἀπίῃ οΥ 5. Οὐ {Π|ο56 οἴθοίβ ἀβουιοα το {16 
βίαίποθ. ΠῚ ὑϊθαΐβ. π]016 {Ὸ]᾿πῪ {Π6 ΟΥἹ ΟῚ Δ Πα παΐατο οἵ 

{Π6586. ΤΠ6 ΟΠ ΥἸΒΌ Δ Π5. αἶδὸ 6] ον ἴῃ ΔηΡ615, πα {πᾶ 

{Ππ6 νυν, ΠΘη 1ηὐγιβϑύθα νι {Π|6. σατ8 ἃΠπΠα Βα ρουνΊβίοη οἵ 

1Π6 στοῦ κ5 οἵ αοα, πᾶν ρϑυϊουιηθα {π61 ἀας165. ἴον {Π|6 
πιοϑύ ρανῦ, θαῦ 1ἢ ΒΟΙΠ6 Οα565 Πᾶν ὑπη|η66 5166, ἃη6 ΘΥ 6 

ΤᾺ]]6ῃ 1πίο ᾿ΠΠ Ρτ118 1 ΘΓ ΘΟ ΓΒ6 Υν10}} ὙΥ ΟΠΊΘΗ ; Π6Π06 {Π6 οἿ- 

ἀηΐ8. ΟΥ̓ ΟΠΊΟΠ5 ΜΓ 16 θονη ((. ΧΧΙΥ.). ΤΠοβο ἄοιπομα, 
116 58 8, ΟΥ̓́Θ 85 Ὀδα Βρ011085, θοοατι86 [ΠΟΥ ΞΘΘΠῚ [0 ΔΙΟῚΙΘ 
ἀσδϊηβύ {Π6 σοοα 6855 οἵ ο΄, μᾶνο 106 βοπῖο ἰο θην τυ 10}}- 
ουὖ 5 ΠΠοϊθηῦ ἡθάβοη αἰνῖπο Ῥνονίάοποο (Ο, ΧΧν.). ΤΠθαθ 
(ἀ 6 πο }5), θα σοι [Ὁ1 {Π6 ΒΔ ΟΣ ΠΟΙᾺ] ᾿ΠΟΘη56, ἀνὰ ΠΊ6η ἴο {ΠῸ 
1] ΟΌ5, Δ Πα ἈΒΒΙΠΠ16 85 ὑπο ῖν Οὐ {Π 0 ΠΔΠ165 Οἵ {Π056 5110)- 

Ῥοβϑᾶ σοὰβ ἴο γν οῖὰ ὑΠ6 Βίαςιοθ5 του ονθοίοα (Ο, ΧΧΎ].). Ὁ 
ΠΟΥ οα 56 ΘΙΠΡΟΥ νἸΒΙΟΠ5 ἴο οχουῦ πη ἱπῆϊπθποθ οἡ ψθαΪς 

πδύα 5, ἃ Ῥτοϊθηᾷ ὑπΠαῦ {Π6 ᾿πἤτπιθποθ ΡΥ ΟΘ6 65 ΤΌΤ {Π6 
ἸΠΠ 965; ΔΠ6  ΠΘη ΔΩΥ 501] αἰ νῚΠ 65 ὕΠ6 {αΐπγ6 ΟἹ᾽ ΔΟΘΟΠ,- 
ῬΠΒΗΘ5. ἃ ΟΕ], {ΠΘΥ ο]αϊη {Π68 ΟἸΟΡΥ͂ Ὁ} {ΠΟ Πη501ν 65 (Ὁ. 

ΕΣ ΤΙ): 
ΤῸ τ Βα 105 {116 ἀΙΒοιΒΒΊο Οἵ {Π|6 ΠᾺ ΠῚ6Β ἃ Πα ῬΟΥΒΟΠΒ οὗ 

1Π6 σοῦ, ἃ ΡΙΌΥ 65 ΠΠΟΤῸ αὖ θη σίῃ, ποτ ΠοΡυοαοίαβ (Ὁ. 
ΧΧΥΠ]), δηϑ {16 ροοίβ (Ο. Χ ΧΤΙΧ,), ὑμαὖ {π6586 σοῦβ 6 16 

ΠΊΘΗ ; ὩΠΑ 566 15. {Π6 ΤΘΒΟ5 ΠΥ ΤΠ6η ἤᾶγν ΟὈϊαϊηρα αἸ- 

νη ΠοποῖΒ (Ὁ. ΧΧΧ.. τες 
Ἦδ ποὺ δάνδηοοβ ἴο {ἢ6 ΟΥΠΟΙ ΟΥῚΠ165 ΟΠΔΥ ΘΩ͂ δοδιηβὺ 

1π6 ΟΠ ΥἸβύϊαηβ, ΘΟ ΠΟΤ ὩΪΠ ο᾽ πν ΠΟ Π6 ΟΌΒΟΥν 65, ὈΥ τᾶν οὗ 
1πὐνοαποίϊομ, {Παῦ 10 15 ποῦ Βίτδησο {Παὺ {Π6Υ 816 ομδισθᾶ 
ΜΠ {Π61}, 51Π66 10 ΔΡΌΘΑΙΒ ΤΌΤ {Π6 ΘΧΔΙΏΡ]6 οἵ Ῥυίπδρ- 

ΟΥ̓ᾺΒ ἃΠα Οὔ Υ5 {Πδῦ ν1606 ΔΙ Τα ΥΒ ΟΡΡΟΒΘΒ γἰπΘ;:; 8η4 Π6856 
ΟΠΔΓΟΘΒ. 810, 1η [ποῦ τοί αι θα Ὀγ {Π6 6116 οἵ {π6 ΟΠ Ἰβυ δ η8 

ΘΟΠπορ πη ἀοα, ἀηα “ππιτιυτο του αν ἀηα ΡΒ πηθηῦὺ (Ὁ. 

ΧΧΧΙ).. 
1. Α5 ἴδ 85. Οοαϊροάοδμῃ ᾿π θιοοιθ6. 15 ΘΟΠΟΘΙΠΟΘΩ͂, 116 

ΒΠον5. {Ππαῦ ὙΠΟΥ ἃ16 ΤᾺ]ΒΟΙν δοσπβοα οἵ {15 ΟΥἼΠη6, τ ΠΊΌ ἢ, 

᾿ 2 
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ον ον 61, {ΠπῸ ΠΟ  Ποη5 τηϊοῦ τυ} λα {ἢ ΟΠ αν α προ {πον 

σοῦᾶβ; Ὀπῦ ἃ5 Τὸ} {π6 ΟΠ νἸβύϊδηβ, {Π6Υ οβϑίθοιη ἃ υδηΐοη 
Ἰοοῖς Δα] του ν, τι86. οα 10 ΘυΘἢ ἴῃ {ῃ6 ΚΙΒ5. ΟΥ̓ βαϊαϊαίοη 
(Ὁ. ΧΙ ΧΤΙ.), Ππη1ὺ Βοχαδ] μα] θη 6 ὅο {ΠῸ ῬΙΟο θα οΣ 
οἵ οἰ] τη, ὄν θὴ Θημοοα 06 ρου ροῦπα] ν] ον, Δηα Θοη- 

ΒΙ46 1. Βθοοπμα τυ} ασο θαῦ ἃ Βρθοΐοιβ Του] οἵ Δ] οΥ Ὺ 
(Ὁ. ΧΧΧΊΠΠ.). Τὺ 15 βύτδησο, ᾿ἸηΠ4 666, ὑπαὺ Δ] ΘΓ ΟΙΒ δηὰᾶ 
ΘΟΥπρΡύθι5 οἵ πθὴ Βῃ οα ἃ ἀοίατηθ θα πι0}}5 Δηα {Π08868 58 {185- 
Πρα ψν 10} 51η916 ΤΥ} 18 56, ΤΠ 6 ὙΥ Π0 ποῦ ΟὨΪΥ ΡΥΔΟίΙΟ6 785- 
1166, θπύ 4180 ραύϊθποο (Ὁ. ΧΧΧΙΝ.η. 

ΠΙ. ἘῚΠΔΠ1Υ, Π6 ἀὐοῖιθ5 ἐπαὺ {Π6 ΟΠ 5018 5 Δ1Ὸ {Ὰ]561Υ δο- 
οπβοα οὔ ᾿πα π]οτηρ ἴῃ ΤΠ γοβίθδη [θαβϑίβ, οι, Π6 Βα υ 8, Β10 ἢ 

Γραβίβ δὴ ποῦ "6 να ποὺῦ ππαγ161: Ὀὰῦ ΠΟ ΟΠ6 Πὰ5 ἀββουθα 

1παῦ Π6 Πὰ5 οὐ οι β66ὴ ἃ τηδη ΚΙΠοα Ὀγ ΟΠ νἸβίαηβ, ΤΠΘΙΘ 

οδη 6, ἴῃ ἔχοῦ, ΠΟ ΒιιΒΡ]οῖο οὐ Βα ἢ ἃ ΟΥΠ16 ἃσαϊηβῦ {ΠΟ086 
ὙΠῸ Ὑ01}} ποῦ ὈθΠο] ἃ ὄνθη 7πβῦ ΒΔ Θ᾽, Ποῖ {Π6. σα 08 

οὗ {Ππ6 οἹδαίαίονβ ; τ]ὸ οβίθρηῃ 1 ΠΟ] ἄθ ἴο τι86 αν ο 5 
ἴο Ὀτίηρ οἢ ΔθΟΥἾοη, Πα ῬΑ] 6 ἴο ΟΧροβο ᾿Ἷαηῖ85 (Ὁ. 
ΧΧΧΥ; νῆὸ οχροοῦ παῦ {πο Ὑ}1]1 06 ἃ τ βαν θοίϊοη 

οἵ {Π6 ἀοδα, τ 101} ἀοούτιπθ. οασπῦ ποῦ ἴο Ὅ6 οοηβιουοαᾶ 
ΤἹ ΔΙ ΟΌ]ΟΙΒ. ΟΥ̓ ΠΟΥ͂Θ], Βίποο Ὁ Πὰ5 ὍΘΘη ΘΟΠΠΙΠΙρΘα ὈΥ {πο 

Βοαύμ θη Ὁ] ]]ΟΒΟΡ ΘΙ 5. {ΠΟ ΠΊΒοΙν 5, ΟὉΠΟΟΤ Πρ {Π|8, ποτ - 
ΟΥ̓ΟΙ, Π6. ῬΙΟΙΉΪΒΟΒ [0 ὙΠ11|06 ΠΙΟΤῸ {ὉΠ]ὺ 1 ἃποίθοι Ρ]δοο 

(Ὁ, ΧΧΧΥΊ.). Τὴ οοποϊαβίοη (Ὁ. ΧΧΧΥΠ,), ἢ6. 68115 
ΠΡΟῚ ἢ. ΤΟΥ] τοδογΒ, ΒΠ06 811] {Π6 δοοιβαύϊοηβ ἀσδὶηβῦ 

1πΠ6 ΟΠ εἸβυϊληΒ παν Ὅθοη αἰβροβοα οὗ ἴο σῖνα {Ππ᾿ο11 ἀββοηῦ 
ἴο 115. Ῥούοη 1 Δοσουύἄδησο 1} {πΠ61 ΚΙηηο55 οἱ α|8- 

Ῥοβιύϊοι ἰου ἃ 81] ΠΟ, 



ΝΟΤᾺἍ δ. 

[{ὰ ἐμ6 σγαιητηδί 681 ποίοβ ΓΘ Ό ΠΟΘ στ Γ65 πι364 Δ]ΙΟΠ6 ᾿παϊοδία 56ο- 
{10 η5 ἴῃ ΟΥΟΒΌΥ 5 ατσθοῖκ ατδιητηϑι; Η., α., Κα., Ἐ'., πα Μ. τοίου. ἴο {16 

ατθοκ ατατητηδγ5 οἵ Ηδά]ον, αοοα τίη, ἀπα Καὶ ἀμ ΠΟΥ, ΕἌΤΤΑΥ 5 αὐ κ ϑὅσγη- 

ἴαχ, 8η4 ΜΆΓΟΙ᾽ 5 ΑΠΡΊΟ-βΆΧΟΠ ΤΆΤ γ. ΤῊΘ 8ηΡ16 («) 15 Ρ]ασοᾶ Βο- 

ὕπνοη ὕὑνγχο [ΌΤΤΉ8, Οη6 οὗ ΜΟΙ 15 ἀουϊγοα ΤτᾺτΙΌτὰ Πη6 ΟὗΠΟΥ ὈΥ ΘΌΡΠΟΙΗΪΟ 

ομδηρθ5, {Π6 ΟΡϑπΐηρ ἰονγαγα {6 ΘΑΙ ΘΓ ΤΌστη. ὙΤΠ6 π511] ΔΌΌτου αὐ 08 
οἵ σγϑιητηδίϊοα! [ΟΥΠ5 ἃτὸ π56.] 

Ἀ ΡΙΒΔ 08 ΔΤ ΝΔΟΘΒ ΑΝ, ΔΤΉΕΧΕΝ, ΡΕΠΙΘΝΌΡΗΕΙΒ, ΟἸΠΙΝ- 

ΤΑΝ, Ε0Ὰ ΤῊΣ ΟΠΒΙΝΤΙΑΝΝ, 

᾿Αϑηναγόρου, κ. τ. λ. «Αἰπεηπίαγι 15. ΤΟΥ͂Θ ΟἸΟΒΘΙν οοππηροίοα ἴῃ 

ἐπουρσπῦ τ ἢ «ἐλοπαφοναβ, Ο]"Ἰδίϊαπι, τνττἢ ΤΑ ϊοβορΠιο)". 

πρεσβεία ἴῃ [Π8 ΟἸ 16 ΟἼΘΟΚ ΤΠΘ8Π8 8. “' ΘΙ 55 υ.,,) 5 Π6 1185 ΘΠ 

Οἴζθπ 80 ἐγδηβὶαίθα ΠΟΙ: θαΐ ΠΟΓΘ [ῸΣ {Π6 βγβύ ἘΠ1Πη6, ΠΠΠ]685 {ΠῸ 

ΘΡἰβέ]65. οἵ ῬΉΔΙΑτῖβ θ6 ΟἹ 6, 10 τηοϑη5 ὑπέδ᾽οδββίοη,, ρίθα; 50. Δ ΓΟΓ 

ἴῃ ΒΆ51]., ἴν., 1012, ο; ατορ. ΝὰΖ., ἀπ οὔξθπμ. ΒΌΡἢ. Τ6χ. Οομ- 

Ῥᾶ16 {Π6 τηθϑηῖη98 οἵ Γαΐ Ογαίογ. 

περί : ΒΟΠῚΘ ΤΠΔ ΠΌΒΟΙΙΡ 58 το ὑπέρ; Τὰ 566 ΤῸ περί, ἐπ, δε]α 9 

ἃ ῬΘΙΒΟΙ, αἰϊοι πγοσ 5. οὐ Ῥταυηρ, Φ 01 χυΐ., 906 Αοἰβ υἱ[]., 1 ; 

ΗΕ}. Χ11Π1., 18: {πβέ]η ΔΙατίντ, ΤΊΎΡΗ., 84. Περί ᾿τηΡ1165 ἃ βοιξπρ 

Του οὐ ἔλα ἰο {Π6 οὩμα]α, τυ Ποτο ὑπέρ σου] βαϊξ ἃ ἀοίρηβθ 
ϑαϊηβῦ {Π6 ὨΟΒΕ116 ; 566 Ῥᾷρα ὅ9, 126 [65117}.., 1, 4. 

Χριστιανῶν, ΑΟοίδ ΧΙ., 30. 

Μάρκῳ Αὐρηλίῳ ᾿Αντωνίνῳ καὶ Λουκίῳ Αὐρηλίῳ Κομμόδῳ. Ματ- 

οα5 Αὐτο]]π5 Απίομπίπιιβ ῬΗΠ]ΟΒΟΡΙΙΙ8 ττὰ8 αββοοϊαϊθα ἴῃ Π6 οιη- 

Ῥῖγο, Α.}).101--169, τ ΠῚ Π15 Ὀτούπμου Τμιοῖαβ. ΑΘ] 15 ΑΌΓΟΙ 5 Ὑ ΘΙ 

Οὐ] 618, ἃπα ἔγοση ΝΟΥ Ώοσ, 170, ἰο ΜΆΤΟΙ, 180, τυ ΗΪ5 5ὸπ 

Ταοῖὰβ5. ΑοΙὰ5. Αὐτοὶ ῖαβ Οὐτημηοᾶτβ. ΤΠ6 Οομημηοᾶπβ ποτα δᾶ- 
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αΙΟΒ5061 τῦὰβ ΒΕΡΡΟΒΘΑ ὈΥ͂ ΤΠΔΠΥ͂ ΘΙΑΪπΘηὗ ΒΟΠΟ]5 ἴο 06 {Π6 ἴ0Υ- 
Τ6 1, θαὺ 5'ηοθ. ΜΙΟΒΠΘΙ 5. οχδιρπδίίοη οἵ {πΠ6 τηδίζοι (0) 6 οῖὰ 

Αρίαϊθ ΑΡο]. Αἵπθη. ρσὸ ΟΠ γ βί.) 1Ὁ 15 ἔα κθη ἴο 6 {Π6 Ἰαΐίου. ΤῊΘ 
{η6 οἵ [Π6 ογοαῦ ρθᾷοθ το οι τϑα ἴο ἴῃ ΟΠ8Ρ. 1., 8. οἾγοϑβ {π6 ἀαἴο οἵ 

[Π6 ῬΙδθα ἃ8 αἴθ ἃ5 {Π6 τϑὶ σῇ οἵ {Π6 850} πᾷ [15 ἀββϑαμθίϊοη οἵ {Π|6 

ἘΠΠ1Ὸ δαγηηαίίουβ (Λ.}). 1760), 116 {π6 Δα αγο85 ἴο ἘΠ6 ΘΙ ΡΘΙΌΙΒ ἃ 8 

Το ἀθηΐ αἰ ΠΟΠΊΘ, ἴῃ ΟΠ}. ΧΥΪ., ΒΠΟΥΒ αὖ ἕο Πᾶγθ Ῥιθοοραοα {ποῖν 

ΘΟΪηΡ᾽ ἴο ντἂν ἴῃ ἀοιδὴν (Δπριϑβύ δ, 178); πα {Π6 τηθηςοη Οὗ {Π|6 

βουνδηΐβ ἴῃ ΟΠ}. ΧΧΧΥ., ἃ5 [ΘΒΕ γ]ηρ ἴο {π6 Τα ν οἵ {16 116 οὗ 

16 ΟΠ Ἰϑέϊδηβ, βου 5 1 το ᾶγο Ῥυθοοαοα [Π6 ῬΑΠΘ[Ὦ] (Θ ΒΕ] ΠΟΥ 

Οἵ {[Π6 βουγαηίβ ἴῃ αδι1---177, 178 (βοῖι5, Η. Ἐ-, ν., 1). ΤῊὴΘ 

1Π] 6 ΤΠ Ἰαΐ6 ΟΟΟΆΒΙΟΙ τγ88 {Π6 ΤΌΠΘΥΤΔ] οἵἨ ΟΕ ῬΟΥΒΘΟΙΓΟΠΒ5 ὉΠ ΟΥ 
Δδγουβ ΑΘ ΓΟ] 5; ῬΑΥ ΙΟΌ]ΔΥΙΥ ἐπαῦ αὖ ϑιασυπα, τυ μοτῸ {πὸ γοποι- 

4016 ὍΙΒΠΟΡ ῬΟΙΨ ΘΔ τϑὺ Π15 ἀθϑί] (ἘΠ 5615, 1ν., 15) ; ἀπ [Π056 

αὖ Τσοπβ Δη64 ὙΊΘπηδ (ἘιΒ6 0188, γ., 1--9). Απίοπίπιιβ Ῥίαβ Πα 

(ἸΘΟΙΑΓΘα ἀραϊηβῦ ΠΟ Ὑ]οο ποθ ἰοτν ἃ {Π|0 ΟἿ Ἰβιϊαηβ, πα πδα 

Βουρῦ το αἴοτα ΠΠΙοτὰ Ῥνοίθοίϊοη ᾽ἴῃ οα86 οὗ ἡ ]οἷ8] δοοιιβαίοη. 

Βαΐ {Πποῖν σομ 10 ΟἼΟΥ ὙΤΟΥΒΟ ὉΠΟ6ΘΥ {Π6 ΤοΙρ οἵ ΑΌ ΓΟ] 118. Τ|6 

ΟἸΒΠΠΚοα {πὸ ΟΠ Ἰβέδη δ Ππβιαϑηλ (Β6 6 Π15 ΟΠΟΙ]., Χ]., 9), ἃ Πα τὰ8 

ΔΏΧΊΟΙΒ ΠΠῸΠῚ ΡΟ] 168] ΤΘΆΒΟΠΒ [0 ῬΙΌΒΟΡγ {Π6 οἹα το] ΡΟ οἵ {Π6 

ϑίαίο, ΗΠ Ἰὰἂτν (ἢ {πΠ6 Ῥαπᾶθοίβ) οοῃοιηπῖηρ {Π6 ὈΤΟρΡαρ ίοΥΒ 

οἵ το] οἵοιιβ ΒΡ βυ 10. ἴο 6Χ116, ῬΓΟΡΔΡΙΥ Πα τοίθσθηοο ἕο ΟἸγ18- 

τἰλη5 : ΔΩ {Π|0Ὸ “πον οὐ] β᾽) πη] ΟΠ Θα 1η Ἐπ Β6 0 1π|ι5 (ν,, 96), θαΐ 

ὙΥ ΠΟ Πᾶν ποῦ σΟΠ]6 ΟΥν ἴο τι8, ΤΟΙ γοῦ ΠἼΟΤΘ Β6Υ618. -(Ὅ)- 

ΤΟ ἶτ|5, Ὑυ Οὐ Π 1655. δ πα αοἰθβία]ο ᾿ἃ8. Π6 τ 88, Βῃ ον θα ἨΪΤη561} το- 

ΠΔΙ ΚΔ. ΓΤ ΟΥΆ]6 ἴο {Π|ὸ ΟΠ Ἰβι 188, οὐνὶπρ το {πΠῸ6 Ἰηῆποηοθ οἵ 

Διίαγοῖα οὐ ΟΣ ἢ]. 

Ασοογαϊηρ ἴο ΠτΘπδοι5 (Δαν. ΗδοΥ,, 'ν., 80), ἘΠ ΤῸ συ οσο ΟΠ ΥἸβυϊ δ η8 

ἴῃ {16 Ῥάϊαοο ἃ πα βουυῖοο οὐ [Π6 ΟΠ ΡΟΙΌΣ. 3.66, όνγον ον, Τορία]., 

Αα Βοδρ.; ο. ὅ; Ἰτϑηϑθαβ, αν. ΗδοΙ., ἰν.; 88, 9: ἘΠ.5610., γ..) 91. 

᾿Αρμενιακοῖς, Σαρματικοῖς. Δ ΘΙῈΒ ΤοσοΙγοα {Π6 61{16 “4γηιθητασΊι8, 

Α.Ὁ. 108, ἴον {π6 οοηαπορῦ οὐ Αὐτηθηΐὰ ; ΔΙΆΤΟΙΙ5. ΔΎ ΤΟ]1Π5 ΤΟΟΚ 1ᾧ 

ὍΥ σου ο5Υ, ἃ5 οἱ πῦ ΘΙ ΡΘΙΟΙ ; ΠΪ5 Β0η ΠΘΨΟΙ ΠΟΙ 16, ΔΙΆΤΟΙΒ δηα 

115. 50) τοοοὶγϑα {Π6 {116 ϑαγηναΐίοι8 Ἀ.}). 170: Θπδα 15 ΒΌΡΟΓΆΓ18, 

(] -Οὐτη ΜΑΙ Δ 5, Κ Δ} 18}15, πα θν 15, ΔΡΡΘ]]Δ ΟΠ 6 ΚΙ Δ ΓΟΤΊΤΩ 

ΘΟΙΩΡΙΘΠΘμἀππέπσ, ΤῊ ΘΟΤΏΠ0Π Ε1{ΠῸ Οἵ ἘΠ16 ΘΙΏΡΟΓΟΙ ΤῸΓ {Π6 ποχῦ 

ὕπο γΘΑΥΒ 15. Ο'εγ ἡιαγῖοι8 οἱ ϑανηναξίοιι8, δα ΔΙΟΡΆΤηβ6ῃ. Δα] ΟἾΠΘΓ5 

πᾶνο πὸ ἀουθέ {Π|0 ᾿Αρμενιακοῖς 15. ἃ Τηϊδία!κ 6 ΤῸ Γερμανικοῖς. Ῥαῦ 
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[Π6 ΠᾶΠ16 ᾿Αρμενιακός τοᾶτ, ΠΚ6 Φιλόσοφος, πᾶν 66 οχίοπαδθα Ὀγ 

σουχίαβυ ἰο [Π6 50 ἃ5 8 ΘΠΊΡΘΙΟΥ ἸΟΪΠΠΠΥ Δα ἀΓΘββοα ἃ πα ΠΟΙ ῥτο- 

Βα ἐν ἰο {Π6 ΠΟΠΟΙΒ οἵ Π15 ἔΓΠΟΓ. 

Φιλοσόφοις ; {Π|Η|11 ΟΠ 6 Γ αἸΒΕΠοΙΙΟη 1ῃ {Π|6 ταϊπα οὔ ΑἸΠΟΠΆΡΌΓΙΆΒ. 
Μτουβ ΑὙΤΕ]1115 γγ85 8 οιηϊηθηΐ ϑίοϊο ΡΠ ]]ΟΒΟΡ ΘΓ. 

ΟὔΒΘγυ 8 {Π|6 οτη ββίοη οὗ {Π6 ουθϑίϊηρ' (χαίρειν) ἴπ {πΠ6 ΔαΓ688, 
Δ) ΘΟ ΔΙῸ ΠΟΙ. 1., 1--. 

ΟΗΑΡΤΈΗ 1. 

ΤῊΕΞ ΙΝΟΌΒΤΙΟΕ; ΒΗΟῪΝ ΤΟΥΓΑΒῸ ΤῊΣ ΟἨΠΙΒΤΙΑΝΆΗ͂. 

1. Ἢ ὑμετέρα οἰκουμένη, {{0117' «ΓΟγ 1], 1. 6., {π6 Πομγδλη ἘΠΏΡΊΓΘ. 

Ταῖκο 11..1; Αοίβ χχῖν., ὅ ; “Όβορθμα5, Β.1.; ἰν., 11, δ. 

μεγάλοι ἴοτ᾽ μέγιστοι ; 484.--- βασιλέων, 415, 419; Η., δ8, δῦ9 - Ο'., 
108. 

ἄλλος, Ῥατεϊν 6 Δρροβιεϊν οὗ οἰκουμένη, 595, α ; Ἡ., 499, ὅ00, Ὁ: 

“6. 187, ποΐβ 3. ἘῸΣ {Π15 πιξ6 οἵ ἄλλος ἄλλοις, 566 ὅ67, α. 

ἔϑεσι καὶ νόμοις, 400, Ὁ ; Η., 607, ἃ :; 6.., 188, ποία 3. 

χρῶνται, 68. ΤῺ 5] θοΐ, οἰκουμένη, 15. ΘΟἸ]ΘΟΕἶγ6, 
αὐτῶν, 415; Η., δδ8, 5; α.., 168. 
δίκης, ΟὈ͵]οοἴνα ρϑη., 444: Ἡ., δθὅ: 6., 167, 8. 

κἂν γελοῖα ἢ, ἱποτιχί, ἐμόν ὑ6 γἱαϊοιίοι8, ἼΟ1, 3, σ᾽, ΤΒΘ βυθ]θοῦ 
οὗ ἢ 15 τὰ πάτρια. 

Ἕκτορα. ΤἼῊΘ ὙΟΥΒΠΙΡ οἵ Ἡθοΐου 15 τοίου τθα ἔο Ὀγζ οἴ Δα] Υ5 
-- ϑ συ πθβίαβ, ΘΟ] νυ τ, ἙΠΟΟΙ,., Ὁ. 823; ῬηΠοβίγαίαβ, Ηου,, Ρ. 68 ; Ῥαα- 

55... 11]..,.18,9. 

᾿Αδράστειαν ; ῬΤΟΌ. ΤτΟΙῊ α, ὈΓΙ͂ν.,; Πα διδράσκω, τιοῦ ἔο 6 Θβοαροᾶ, 

γ]1Ζ., ΝΘ 6515, ἘΠ 6 ῬΌΠΙΒΠΟΙ οἵ ᾿Ἰη]υ5σθ, Οἰΐξο οἂπ ποῦ πᾶ τηθη- 

τἴοπ Θἰβθνν Πθ τα οὗἉ ἘΠ|6 ὑτουβῃρ οἵ Η6]6Π 5 ἀαταβίοϊα Ὀγ ἐπ Ττο- ὦ 

ἦλη8. 5116 15 ΞΒΡΟΚθὴ οἵ 85 {Π6 ἀδιυρη τοι οἵ ΝΘ Π]6515, ΠΟ ΥΘΥΟΣ, ΟΥ 

Ῥαμνουσίς. - ΟΔ]Π11τη., Ἡγτηη. δα ΤΊδηδπη, 999; ΑΡΟ]]οα,, 111., 10,0. 
566 ΟἸ455. Ὁ1οῦ, Ὁ 

᾿Αγαμέμνονα. ΑΘΘΙΠΘΠΊΠΟΠ 88 ΦΠΡΊΤΟΙ 15 ΤΠ ΘΠ ]ΟΠΘΩ͂ ἴῃ Τ,τοο- 
ῬὮΓΟΙ, Οασβαπαᾶι,, 1199. 

Φιλονόην. ῬΏΠΟπΟΘ, αδαρ])έου οὐ ΤΥΠαΔΤΘΙΒ, ττὰ8. Ῥτοβοηϊε 

ψῚΓ ᾿τητηοσία Πν ΡΥ Π΄ᾶπα. ΑΡο]]οάοτιβ, 111., 10,0. 
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Τυνδάρεω, 200, 190,1, 7110, 0. 
Τέννην. Π6Π65, Β0η οἵ ΟΥΟμπ5 δ ηα ῬΙΌΟΙ͂Θα, γγἃ5 ΘΧΡΟΒΘΩ͂ ὁἢ. {Π|6 

βοα-οοαβὺ οὐ Ττοαβ ὈΥ [15 ΤᾺΊΠΟΥ [ῸΓ ἃ Βιρροβξοα οἤθδηβο ἀραϊηβὺ Π15 

τ, ῬΗΠΟΠΟΠΊθ. ΤΌπ65 Ποαϊοα ἴο ΤιΘΠΟΟΡΠΡγ5 (Τ 6 Π6608), ἃπα Ρ6- 

ΘΕΠ16 ΒΟγΟΙΟΙΡῊ Οὗ [Π6 5]. πα, ΟὙΟΠτΒ ἈΓΡουυγατα γ]Βῃ6α ο 106 ΤΘο- 

ΟΠΟΙ]οΩ ἴο 115 50η, 8π 4 τγομῦ ἰο ΤΌΠΘΩΟΒ ; ̓υὺ ΤΘΠῸ5 οαὖ ἐπ6 Θ8016 

ὈΥ ΒΙΟῚ Π15 ΠΡ τγὰϑ [164 ἰο {πὸ τον Ηοθποο “{Π6 Παίομοῦ 

οἵ ΤΌμ 65") ὈΘΟΔΠ16 ῬΙΌΥ ΘΙ Ϊ] ἴο ᾿πψϊπιαΐο ἃ τ βοπίσηθηῦ {παῦ οΔ ἢ 

ποὺ 6 ρϑοϊβοῖ. 15. ΟΙΒΠΡ 15. ΟἿΤΘη. ΤΠΘΗΈΠΟΠΘΩ ΕἸΒΘ ΠΟΓΟ. 

Οἴο., 6 ΝΥαῦ. 6ου., 111... ο. 1. 
᾿Βρεχϑεῖ. ἘΤΘΟΒΠΟτΙ5 ττὰ8 ἂπ ΟΡ ̓  [Ποῖ οἵ Νορίπμηο, ΟἿο., Τ)6 Ναί. 

ΤΌ θου., 111., 6. 19. Ῥαιβαηΐαθ 6βου 065. ΠῚΒ ἐθΏ}16 ἴπ {πὸ ΑΟΓΟΡ- 

οἹ15, ἴ., 96, ὅ. Νορίαπο δπμᾶ ποῦν οοπίθηαθα [ῸΓ ΤΠ6 ΠΌΠΟΙ 

οὐ οἰνίηρ ἃ πᾶ ἰο Οδθοιορία (ΑἸΠ6η5). Μήίμουγα πτοπ {1160 

ΒοποΣ, Ταῦ Ζαρίζον Ῥουγηϊ 64 {Πθῃλ ἴο Ὅ6. ΘΟΒ]ΟΙΠΕΠΥ ὑγο Β ρα 

{Π|6Ὑ6. ᾿ 
τελετὰς καὶ μυστήρια, τε γίοιι8 γἱΐ68 αὶ ηνγ8ξ67"168. 

αἱ ἐνομίσϑησαν, κ- τ. Χ., τοῦο 106}}6 ἐΠιοιιγῆέ ἐο 6 ἐπιρίοιι8, ἐο ἤαῦθ 
ογρογφα ἐ]ι6 ὕοα. Αϑτδυ]οβ (Δ ΡΊΔαΤΩ5) ἃ πη] ῬΔῊΙΌΒΟΒ Ὑγ6 16 6Δ1|6}}- 

τογ5 οἵ Οθογορϑ, {π6 ἢτβϑῦ Κίηρ οὗ Αἴἤοηβ, ΤΊ] ὈΟΧ τνὰβ ᾿πἰππιβίοα 

το ἔπθηὶ ὈῚ Μίποῦνα. Τύ οοπίαϊποα {ΠῸ6 ἀοἰουμηθα Ὀοαν οἵ ΕτΊοἢ- 

{ΠΟ ἶπ15, ὙΠῸ Αἰ τουυγαγα θθοδτηο Κἰπρ' οὗ ΑἴΠΘη8. ἘῸΙ Β0Π16 80- 

οοππῦ οἵ πὸ τογο!εἶηρ᾽ τἰζο5. ΟΒΟ γα ἴῃ ΠΟΠΟΡ οἵ ΑΡΤΊΔΌ]ΟΒ, 868 

Ἐιβοοπ5, Ῥγάθρατγ. Ἐν. ν.. 106, 9. ΤΊΘΙΘ τγὰ8 ἃ 61} 16 ἴο ῬΑΠΟΤΌΒΟΒ 

ἴπ {πο οἰζαο] οὗ Αἴπθηρ. ΑΡρο]οα,, 111., 14,2. ᾿ 

ἄνϑρωποι, π᾿ 5ιΠ]6οὐ οὗ κατάγουσιν. 

ἃς ἂν ϑέλωσιν (86. κατάγειν), ϑέλωσιν, 040, 5; Ἡ,, 707; α΄, 299, 8. 

ϑεοὺς, 480, 9, ἃ; Η., δδθ; α΄, 104. 

Ππὸ ΟΕ Τὠϊιε εν ἔς ἘΠΕῚ φηοηίϊοι οὗ {Π|686 Ἐστρείδη 

οοῦβ. ΟἸδαθη5 ΑἸἹοχαπᾷ,. (Τπδυγποίου, 111., 9) ἀθβου 65 {Π| Ἰθαυί!- 

ΤᾺ] ἐοηλ}]ο5 οὐ τπ6 Ἐρυρεΐδηβ, [61 ῬΆΒ565 ΟἹ ἴο Β8Υ: “Βαΐ 1 γοῖι 

ομΐο {πΠ6 Ῥομθί 11. οὐ {Ππ|6 Ἰπο]οβαγο, ἃΠ6, ἴπ Παβίθ ἴο ῬθΠοΙα 

βοιιοί ΐπρσ Πυο ξο, 56 οὶς ἐ1|6 ᾿μηαρο {παὖ 15. {Π6 Ἰηπαριζαηῦ οὗ [Π6 

ΘΠ} 16, πα 1 ἐπΠ6 Ῥυϊοϑῦ.. .. ΤΟΙηΟΥ 6 ἃ 11{{16 οὗ {Π6 ν 6} ἴο 510 

{Π6 ροΩ, Π6 ὙὙ}}] οἷν χοῦ ἃ ΠΟΑΡΟΥ Δ] ἃ ἘΠπ6 ομ]θοῦ οἵ τνου- 

51:10. ΕῸΣ {πὸ ἀοἰέγ {Ποῦ 15 βοπρΊ, ἰο Ποτὰ σοῦ Πᾶν ΤΒΠ66, 

{11 ποῦ "ὰ Τουπα τυϊτῖπ, Ραῦ ἃ Οαὐ ΟΥ̓ ἃ ΟΤΟΘΟΩΠ]]6, ΟἹ ἃ ΒοΡΡϑηΐ 

ΟΥ̓ [Π6 σου ΠΥ, ΟΥ ΒΟΠ16 58Π0}} Πϑοαβῦ πΠυΤΟΥΓΠγ οἵἉ {Π6 Το} 16, Ὀὰΐ 
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ααἰξα τυ οΓ ΠΥ ὉΓ ἃ ἄπ, ἃ ΠΟΙ6, οὐ ἐπ αἰτέ, ΤΠ οοα οἵ {Ππ6 ἘρυΡ- 

{18 Π5 ἈΡΡΌΘΔΙΒ ἃ Ὀοαβὺ ΤΌΠΠ1ΠΡ᾽ ΟΠ. ἃ ῬΌΤΡ]Θ ΘοΠΟἢ." 

ΑἸΠΟΠΕΡΌΟΤα5 5.Κ1ΠΠῸ]]} ὈΥΠΟ 5. ΤΟΥ Τα ΘΧΔΙΊΡ]65 οἵ {Ππ6 πιοβὺ 

ΔΒΓ το] ρίοιβ υΐοβ, ἐπαῦ Π6 ΤηΔῪ {ππ|8 ΤοιηοΥ 6 {Π6 5086] οὗ 
1{Π6 ΟἸΌΒ5. 

Ατηοηρ' {π6 Πουηδη5, Ὀζ {Π6 1ατν5 οἵ {Π6 ἔγγονα ἐ8}0165 (ΟἸο., 6 

Τιοσ',, 11., 8), ΔΗΥ͂ ΤΟ]ΙΡΊΟΙΙΒ. ὙΥΟΥΒ ΠΡ {πα Πα ποὺ Ὅθθη ῬαΡΠΟΙΥ 

ΒΩΠΟΙΟΠΘΟ τΥ88 ῬΘΠΆΠΥ Του] ]αἋ6η. Τύ τγὰθ [Π6 ΠΑ], ΠΟΥΤΘΥΟΥ, 

οὗ ἔμ Ἐομιδη ρον οι ππιοηῦ, ἢ ΌΠ ῬΟΙΪΟΥ ταῦπου {Ππδῃ {τόπι Π|Ό6ΓᾺ]- 

ἰῦν, ἴο 811ονν {πΠ6 Ῥγϑοίϊοο οὐ {ποτ οὐ ΤΟ]]ΡΊΟΠ5 ἐο 811 ἐΠ6 οοη- 

αποτθα πδίϊοηβ. {6 15Π|Ὲ τῦὰθ ΒΌΟΙ ἃ γε γίο [ἰοϊία. Απα βἴποθ 

ΠΟ ΨΘΟΙῪ ΟἸΘΆΣ αἸΒΕΠΠού]οη ττὰβ ΤἸηΔ 66 ΌΥ͂ {Π6 Ἠοιϊηδη5 Πθούνγθοῃ {Π6 

ΟΠ Ἰδέ, ἃ5 ΒΌΘΗ, ἃ πα {πὸ “6 νγ8 ὉΠ] αἰζον (η6 ἀἰοβέσποίϊοη οὗ 

“6 Ύ 5816 (Ἀ.1). 70), [π6 ΟΠ Ιβ 8 Π5 ΒΠασΘα ἘΠ 61 ΠΠΘΡΕΪ65. ἃ5. ὑπ γ6}} 

ἃ 5. {Π6]} ῬΘ βου 0η5 ΠΡ ἴο {πᾶῦ ἐη6. ΠΟΥ, ΠΟΥ ΟΣ, ΒΟΟῚ 1)6- 

ΘΔ 16 [Π6 ΟΠ] οοίβ οἵ 5Ρ60181 ΒΒ ΙΟΙΟ ἃ) Θητηϊγ. ΤΉ ΘΙΤ ΤΟ] ἼΘΙ 

1 ποῦ ρογίαϊῃ ἴο ΔΠΥ͂ 056 ΔΈΟΙ, ἃ Π6] τῦὰβ ΟΠπαγδοίουΖοα Ὀγ {ΠῸ 

τηοϑῦ {που ΠΡ. ὉΠΙΟῚ οἵ 115 νοίατῖθβ, 50 1 ΔΡρθασθα ἃ5 ρῬδιῇοι- 

ἸΔΕῚΥ ἀδηροτοιβ ἰο {Π6 σου οι πιοπί. ΤΠ ΟΠ γἸβίϊδ 5 ὙγΈΓῸ ““ Πο5- 

[658 ΟΔΘΒΑΓ ἢ. οὗ ῬΟΡᾺ] Ποιηδη].᾽)" 

ῬΟΡαΪΩΓ Παἰτοα νγ85 4150 δχοϊίθα Ὅν ἐπ [8οὐ {παᾶὖ {ΠΗ 6 γ τιἰέουν 

Το]θοίθα {Ππ6 παύϊομα] αἸγ1η] 165, ἃ Πα ΤΌΤ ΠΘΠΟ6 ΤΟΡΙΘα 85 ἃ 

ΘΌΘ]658 βού, οἵ ΠΟΙ ΓΘ ΘΆΒΠΠΥ ΠΟ]]Θγ αὶ {Π1|6 πηοβῦ ἸΟΥΤῚ 16 δο- 

Οαβ 1008, ΒΈΘΗ ἃ5 {Π6 Ῥτδοίϊοθ οἵ ἃ ΌΟ ΤΉ Π8016 γ]οοϑ5 ἴῃ {Π6ῖ: τηθοί- 

1η 55, 8Δη6] ΚΊΠΙ ΠΡ {ποῖν ΟΠβρυῖπο ἃ ηα] δαϊπρο' Πυχηδη ἢθ5} (566 ΟΠ. 

111., 5. 12). ὙΠΟΥ ὙΕΙ͂ ΤΡ ΓΘΩ ἃ5 {Π6 οασβθ οὗ ΡῬΡΆΡ]1Ο σΔ]δπλ]- 

[105. Τῦ γγ88 ἃ ΟΡ ΠΟΙ βαγῖπρ', ΝΟΙ Ρ]υ1 Ποῖ5, (πο δα ΟΠ τ18- 

18 Π08.} 

Του] δη (ΑΡ0]., ο. 40) τοιηατκβ: “51 ΤΊ ΟΓ15 ἀβοθηα] ἴῃ τηοο- 
- Ηἶδ, 51 ἸΝΠΠῸΒ ΠΟΙ ἈΒΟΘ Πα 1Π να, 51 ΘΟΘΙ 1 βέθεϊξ, 51 ἔθυσα που, 

51 [ἈΠ165, 51 1π65, βέδτίτη ΟἿ ΥἸβεϊα πο 5 Δ ἸΘΟΠΘΠῚ "ἢ 

ΔΙΔΠΥ ῬΟΙΒΘΟΠΓΠΟΠΒ ΓΟ βοῦ ὁ ἴοοῦ ὈΥ ἱπαϊντατ15---Ποαῖῃοη 

Ῥυϊδϑίβ, 5611615 οὐ ᾿πηᾶσοβ (Αοἰβ χῖχ., 934-41), δπηᾳ οἴμοι ὙΠΟΒ6 

Ῥυϊναία ἱπέθγοβδίβ Ὑγ 616 δὖ βίακαο. ᾿ 
ΤΠ6 ΟΠ Ἰβῦαη Το] ΟΠ. τουδὶ πο ἃ γεϊρίο ἐἰϊοϊέα τυλὶὰ] ἘΠ 6 

Τοῖρ οἵ ΟΘΔΠΠοπτ5 (959-268), ΠΟ ΠΡΟ ΠΪ5 δοσοββίοη ἰο {Π6 

ΤὨΤΌΠ6 ουαταπί 64 ἰο {πΠ6 ΟΠ Ἰβίϊδ πη Ὀγ πὶ δαϊοῦ (Επι56 185, υἱ]., 

19) {111 ΠΟΥ ἀπα βϑουσιίν ἴῃ {Π6 Ῥιδοίίοα οὗ {Πποῖν το] σΐοη. 
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Τ πᾶ ον (15. 1ὰνν {ΠῸΥ ΟΠ]οΟΥΘα Ῥθᾶσα δπα αὐϊοί ΠΣ ΤοΙΡῚ οὗ 

Τοοϊοίδη (984--906). 

ῷ, Καὶ τούτοις πᾶσιν, κιτιλ. «Δπᾶ ἰο αἷΐ ἐΐέ86 ϑοΐϊ, γοῖι απᾶ {76 

ἰατῦ8 ἔμ 7η, {Π6 τδίξοι οῦ6)",, 1. 6.., σἵγο ῬϑυτηἸββίοη {Ππ|5 ἴο δοῦ. 

ἐπιτρέπετε. "ΓΘ ῬοΙΒ0 Οἵ {πὸ γο1} 15 ΘοΟΠ ΓΟ]]0α Όγ ὑμεῖς ἃ5 1Π6 
ΤΉΟΓΘ Ῥτοιϊηθηΐ Βα} ] οὐ, 496; Ἡ.. 611, ἃ. 

τὸ μὲν... τὸ δὲ. μέν ὙΓ81}8 {παῦ {Π6 ἐποπρ]ιῦ τυ Π161ι 10 Ἰπίτο- 

πο65 15 ἴο 6 αἰἸβεϊρ 566 το μλ ΟΠ6 ῬΙΘΒΟ ΠΕ ]Υ το 6 ᾿Ἰπἰτοασπορά 

ῬγΥ 1[5 σοιγοϊαίγα δές. ΤῊ οοπίταβὺ 15 ΤΡΘΟ ΘΠΕΠΥ 50 5] 1σηὐ {Πα 10 

οδπ ποῦ "6 Το ουθα ᾿ηΐο ἘΠΠΡΊ5ῃ. Τὴ {Π6 Ῥγοβομΐ ο858 {ΠΟΥ͂ ΤΠΔΥ 

Ὀ6 Το οτθῶ, ογν ἐλ6 οη6 παπᾶ. .. ον {Π|6 οἵδιογ" απ. τὸ 158 16 ὃτ- 

{1016 τ {Π6 1ηΠπη1{|γ6 ἡγεῖσϑαι, αἰδοηνίης, ογν ἐλ 6 οη6 παπαῖ, ἐπαΐ ἰο 

θοϊζουθ ἐἢ,67).6 18. πὸ Οἰοὐ αὐ αἰ ἐ8 ἱπιερίοιι8 απα τὐἱοκο, οη {λ6 οὐδ)" 

λαηπᾶ, ἐπαΐ ἰο τ0ογ 8]. α8 σοά5, οἵα. 

βούλεται (80. χρῆσϑαι). 

ἀπέχωνται, 0234: Ἡ.., 799; α., 9106. 

δέει, 4606 ; Η., 600 : α., 188. 

τοῦ ἀδικεῖν, 40. 

Ὑμῖν δὲ τὸ ὄνομα τί ἀπεχϑάνεται; Βιιέ τοῆ 18. ἐδ6 παγῖθ οαΐοιι8 ἐὺ 

οι ὃ ΠΟΙ ἃΓῸ σνδτοῦ5 ΤΟ] ΠΡΒ ΠΟΘ, ΤῈ 916 οἴνθῃ 18 Ῥ76- 

[ουυϑᾶ Ὅν Οὐΐο. ΤΠ τηοβύ Ἰπηρογίαηύ ψαυϊαύϊο 15 βαρ ροβίθα ὈῪ 

{Π6 τοχίβ τ ΒΟ τοδα ἡμῖν δὲ... τον 18 οτ" παΉ16, οἷο. 

ἐξ ἀκοῆς, 7γόην ἤδαγδαῃ, 419, 484. 

μίσους ἄξια, ἐρογίῆ ῳ παΐγεοι, 451 ; Ἡ., ὅ84, ; 6., 118, ποία; Δ]. 

820,0. 

8. Διόπερ τὸ πρᾶον ὑμῶν, κιτιλ. ΤγΛεγογ0}6 ααηυὶνἴηνγ ψοιι" ηυϊϊά- 

688 απα σορίϊοηο88, γοη7'" ροαοοζε απὰ Δα αἱδροβίξϊοη, ἐοιραγα 606}. 

(οηθ). ϑαυμάζοντες, ἴῃ! ἀρτΤοοιηθηῦ ὙΠ οἱ μὲν. ὑμῶν, ΥἱΖ., {Π|6 6ῃ1- 

Ῥοιοῖβ, 4856. ΟΒουγο {116 ΤΠ ΟΣ ]08] 5111] οὐ ΑἸΠΟΠ ΡΌΓΤΑΒ ἴῃ Θ0Π- 

ΟἸΠΙα Πρ ΠΪΒ8 ΤΟΥ͂Δ] ΠΘΆΤΟΙΒ Ὁ. Ἰπ]Οἴοτιβ ῬΓΔ156, 

οἱ μὲν καϑ᾽ ἕνα, Ἱπαϊοϊαιιαῖβ (χ6η, οπ6 αὖ ἃ {1π16); Τιαῦ., Β'πΡῚῸ ἢ 

ΘΠΠΘΘΙΗ.---κατά 5» καϑ᾽, 197, 161; Ἠ, 79.; 6., 17. 

πρὸς ἀξίαν, αὐδοογαἑπᾳ ἐο γαη1;.---τιμῆς, 434. Ἡ., ὅ74; Ὁ. 170, 2. 

εἰρήνης, 1.1). 170, ἀῇξον 6Π6 νἱοίουν οὐοσ ὑπ Οθιτηδηὶ ἃ πα 8.1- 

τδ ϊ (566 Ῥ. 104), θη ἃ οοἷη οἵ 21. Απίομπίηιβ Απριβίαβ Οο Π]. 
ΒΔΓ. γγὰ8 βίγθοΙς Ἰη5ο 66, ΡΑΧ. ΑΕΤΕΒΝΑ. ΑΥσ. 
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4, Ἡμεῖς, ἔμ 5] οὐ οἵ ἐτολμήσαμεν. 'ΤῊΘ ποπέθησο 1Ππιβέταΐοβ ἃ 

[ὰνουίίθ ἔθαΐασα οἵ {Π6 βίυ]α οἵ Αὐπμοπαρόταβ, Τὴ πίοι οβί 15 οχ- 

οἰἰθα πα τηδἱ πέδὶπθα {ΠΤΟῸΡῚ Ιοη σ᾽ Πα ᾿ηγο]γνοα, που ΡῊ ποῦ οἴΐθη 

ΟὈΒΟΙΓΒ βοπίθποοβ, ΡΥ ροβίρομίπρ' {πὸ Ομ οῦ ὑπουρσηῦ ἰο {Π6 ο]056. 

οἱ λεγόμενοι Χριστιανοί; λεγόμενοι 15. πἀιϑοᾷ ποῦ Ὀθοδιβ6 Οἰ γδέϊαη 

τταβ ὉΠ ΆΤΉ1Π1αν, ας Ῥθοδιιβο 10 νγὰ8 Οα]οι8. 

ἡμῶν, 70} ιι8, 453,4; Η., ὅ76; α΄... 171,2 

συγχωρεῖτε δὲ... ἜΡΡν Α ϑαι καὶ ἘΡΘΕ ΒΕ καὶ διώκεσϑαι, διέ ψοῦ; 

αἰϊοιρ τι8 ἐο 6 παγαββοί, ρἰμπαογε, πα ρεγδεοιέεί, ἀοΐη πὸ ἀρ) Ὸ ΠΩ 

(μηδὲν ἀδικοῦντας), εἴα. 

εὐσεβέστατα, δικαιότατα, ΔΙ ΟΙ5 το γ]πρ᾽ διακειμένους ; ὑμέ ὁ αἰἷΐ 

ηιόπ, αἰἰϑροβοά ποδί ΠΕΣ απά μργὶφλέϊψ ο ἐλ 1)οϊέψ, οἴο., 309. 

πάντων͵, 419, .ο; Η., δδ9; 6... 168. 

προϊόντος τοῦ λύγου, θΟ1δ; Η., ὅ98: α., 1898. Οομραῖα 48. 

ἍΠΗ ΤΙΣ, ΑΡΟΙ Τ., 6.17: ἀὐρϑεν ϑεὸν μὲν μόνον προσκυνοῦμεν, ὑμῖν 

πρὸς τὰ ἄλλα χαίροντες ὑπηρετοῦμεν." 'ΤοΙα]Π1Δη ἴο ΚΟΆΡα]Ά, ο. 9: 

“ ΟἸ τ] βέϊδητιβ ΠᾺ]]11τ|5 οδῦ Ποβίβ, πΘθπστη ᾿πῃρ τίου 8, α 161 5ΟΊΘΠ5 

ἃ 60 580 σομϑεπ| ΠΘΟΘ558 οβϑῦ αὖ οὖ ἴρβϑατῃ αἸΠσαῦ οὖ του υθαίαΓ 

οὐ Ποποῖθῦ οὗ βδΊντιπι συ δ] οατῃ ἑοΐο Π ΟΠΊΔ ΠΟ ΤῊ ΡΟΙΊΟ.᾽ 

τὰ καϑ᾽ ἑαυτοὺς, ἐδ αὐ αἱῦ8 σοποογηῖπς οὐ βοῖτ68. 

καὶ παρὰ πάντα νύμον καὶ λόγον, απα οοπέγαγ {0 αἷΐ ἴατο απ γεα- 

80η. παρὰ, δεδί(6, Ν., 354, Ὁ; “ἼΓΠ δοοιι8., τιουοιηθηΐ ἔο ἐλ 566 οἵ, 

ὄγ, δεγοπα ἃ ῬΊΆΟ6, ἐγαμβοΎ 5βῖοη οὗ Ἰανν. 

ὕπως παυσώμεϑα, κ.τ.λ., ἐλαξ το6 πιαῃ αἱ ἘπθῦΝ ἐ6α86 ᾿οῖηᾳ 8ἰαΐη ὃν 

786 ἀαὐοιι861.8. ᾿ 

συκοφάντης, 717-8ἠοιτεν, ἘΠ 9]. δγοορίαπέ, ΘαΥν ποΊ 6 ἐο τηθδῃ 

ατὸ πη 7016)" ἀφαϊπϑέ φρο Υ 6)8 Γ᾽ 7778, Οὐ ρίμπαενενβ 9 βαογεά 779- 

ἐγ,668.; Ἰαΐου, ἔγου ΘΟ ρα Τίβοη ὙΠ σείω, τ] ἢ τυ ΒΊ0}} 1 15 θα πα 

ΟΟΠΡΙα, 6. ο΄, ΤΌΚΟ 11]., 14, ὀγίπγίπη οὐέ ἐλ 7198 ὍΥ 5μακίπρ' {Π6 

{γ66, ὀγπσίης οι ἐδ πιοπεῃ ἴγτομιν (Π6 ῬοοΚοίβ οὗ τ οἢ τηθη ὈΥ ἴπ- 

ξΟΥΤΔΈΙΟΠ5 ἃΠπ 6 {Π6 11Κ6. 

παυσώμεϑα, 034: Η., 7359: 6΄. 916. 

ὅ. εἰς χρήματα, πΡοῖὰ 117" ὈΥῸὺΡΕ) ἔγ. 

τῶν διωκόντων, ἃ5 ἃ Δ ἴδηι, {ΠΟ50 ὑἡγὙΠ0Ὸ Ῥτοβθοιία Οὐ 5816 ἰπ [Π6 

Θουτχίβ; ΠΟΓΘ, ΠΟυγΘΥ ΘΙ, ἔλοϑβο το }ε7 8εοιἔδ, ἐπεηιῖέ8. 

ζημία, αἰσχύνη, βλάβη; ἴΠ6 Βυρβίαμειγο νου 15 οτϊἰ6α, 72: 

Η., δ08. 
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τῶν μειζόνων, 561. Ῥατέ., 20)" (8) ἐΐι6 ἀαηιαρο ἀφαϊηδὲ αην Οἶ]ι6)" ἢ 

οι" σγοαΐο)" (ἰηιἐ67.68}8). 

καταφρονοῦμεν, τὉ0Ὁ6 ἴοοΐ; (οιρδη, τροη ; 1. 6., ΠοΙα 1ῃ οοπίθιηρί. 

δέροντα . .. μεμαϑηκότες, παυΐπῳ ἰφαγγηεα ποΐ ογῖψ τιοΐ ἐο δἐγῖλ6 ἐη, 
γείμγη, ἐ}.6 οη6 ὑθαξίη), Ή107 ἐο γο ἰο ἴαῖο, οἴο. δέροντα, 110... ἐλ6 ὁγη6 

αγίηφ. δέρω 4130 Ττηθη8 ἴο ἐπ γΆ5}), ΟΕ 0], Π|6 ΟἿἹ γα]ΡᾺ 
ςς ἴδ," ( Ὠ166.) 

ἀλλὰ τοῖς μέν . .. τὸ ἱμάτιον : Μα[ί, γ., 59, 40. 

ἀπείπωμεν, Ὁ ἃ ; 50]. ἀοί., ΤΌΤ ἀπόφημι, ἴο ΒΡΘΔΚ ἔρομῚ ΟἿ᾽ ἈΥΤΑΣ, 

80 ἴο ΤΌΠΟΌΠΠΟΘ, οἾἶγα Ὁ. 
ἡμῖν, ἀαῦ, οΟΥὁἁ ῬΟΒΒΟΒΒΟΥ τ] ἢ σώματα ἀπ ψυχάς, 469; Ἐ,, 698,2; 

6., 184,4. 
κατασκεδάζοντες ὄχλον ἐγκλημάτων, ΡΟ! 10) προῖν τἰ8. α ηνεἐϊξμε! 

47 οεἸϊαγ γε8. 

ΟΗΑΡΤΈΠ 1|. 

ΤΗΕ ΟΗἸΕΙΒΞΤΙΑΝΚ ΟἸΑΙΜ ΤῸ ΒΕ ΤΕΒΑΤΕ. ΑΒ ΟἸΉΒΕΒ ΑΠῈ ἯΗΕΝ 

ἈΟΟΌΡΕΘ. 

0. Καὶ εἰ μέν τις ἔχει, πᾷ 1 ἀπῷν ὁπ 18 αὖἷο. ΤῊ σομα]!]0ῃ. 15 

ΠΘΓΘ ριθβοηϊθα ἴῃ {πὸ ἔοσιη οὐ δῃ δβϑυμηθα [ἀοΐ; 651, ἃ, Ὁ; Η., 

η4δ; Ὁ. 2391; Ἐ'.,198,5; 906. ΟΥ̓ οοι86 10 15 ποὺ {π6 ορϊπῖοπ οὗ 

ΑἸΠΟπαρΌτα5 {πᾶ ἐΠπ6 ΟΠ γἸβδηβ οαπ 6 σοηγιοίθα οἵἉ [Π6 ΟΥΠ165 

ΘΠατροα ἀραϊηβὲ ποῖα ; Ὀπὺ Π6 οἵνοϑ {Π6 βοπίθποθ [15 [ΌΓΠῚ 85 ἃ 

τηδίζοι οἵ τη θίου! 8] οοποθββίοη. ΟὈΙΡΆΓΘ δ π50. ΔΙατί,, ΑΡο]. 1., 

ο. ὃ: “᾿Αξιοῦμεν τὰ κατηγορούμενα αὐτῶν ἐξετάζεσϑαι, καί, ἐὰν οὕτως 

ἔχοντα ἀποδεικνύωνται, κολάζεσϑαι ὡς πρέπον ἐστί." 

μικρὸν ἢ μεῖζον, δηιαϊ ΟΥ̓ σγεοαί. Οὐμβίσαθ ἃ5 δᾶ »5 1 ἀδι- 

κοῦντας. 

ἀλλὰ καὶ ἥτις πικροτάτη, κι τ. Ὰ., διιέ 106. φυδγν ἐ]υγ.1} (οτιγ 860 68) 1007"- 

ἐλ ἰο 517)" τοΠιαΐονε)" ρτιτυϊδ]ιηιογιέ 8 ηιοδέ ὑϊέ{6)" αγια ηι6)᾽ 4688. 

μέχρις ὀνόματος, ἴο ο11}" παηι6 (πα πὸ {Ἀγ 61}. 

τὴν σήμερον ἡμέραν, {λι6 ἐο- αν ἄαγ, ἐ]ι6 }γεδεγιεξ ἔζη. Σ 

ἃ, ἴα ο"]οοῦ οἵ χογοποιοῦσιν. - 

ἡ κοινὴ καὶ ἄκριτος τῶν ἀνϑρώπων φήμη, ἐΐι6 οσοηιηῖοη, απ απα18- 

ορἱηυϊπαΐξίης τορονέ ο΄ πιθη. ΟὐΟτρδτο Φαϑύ, ΔΙατί,, ΑῬ)0]. 1., ο. 39. 

ἡμῶν͵ 419.) 
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ἀδικῶν, 451,6; Ἡ., 677,0; 6..,.119,2. 

ὑμῶν ἤδη ἔργον, 1έ ἐ8 ψ01" τρογ,, 1. 6., γ ΟΣ ααἐν ; υἱΖ., ἀποσκευ- 
ἄσαι ἡμῶν νόμῳ τὴν ἐπήρειαν. 

σύμπασα (ϑο. οἰκουμένη), {116 τρλοῖο «ρογία, ἐ]|6 δηιρῖγ6. ΓΘ βα]]θοί 
οἵ κεκοινώνηκε. ᾿ 

καὶ καϑ᾿ ἕνα... καὶ κατὰ πόλεις, αἸΒΕΓΙ ΠΥ 6 ΔΡΡΟΒΙ ἐγ 68 ἰο σύμ- 
πασα. 

ἢ. Καὶ γὰρ, ΕῸΣ ἐγεἶ, 08, 709, 709, ο. 

οὐ πρὸς... δικαιοσύνης, {έ ἐ8 τιού ἴηι ΘΟΉ ΚΟ Ἠιϊέγ, τοῖίι, ψοι!}" )ιιβἐἶδο. 

ΤῊΘ 1 ἢπη]γ86 κολάζεσϑαι 15. 1Π6 ΒΕ] ]6οῦ. δικαιοσύνης, 096 ; Η., 6064. 

ΤΠ6 ποσὰ 15 π866 1η 1{5 ΟἸ 5516] 56η56. 

αἰτίαν λαβόντας, σείζίηῃ α εἴα} 6, 1. 6.. Ῥοϊπρ' δοοαβο, 

ἐφ᾽ ἡμῶν δὲ μεῖζον, κι τ. Ὰ., διιξ «οὐέδι ΛΕ ΓΟ  Π66 10 118, {1:6 παηιθ 0 

μαῦθ 1076 7Ό706 ἐἤατ {{|6 οἸιαγγε8 ΦΡοιια]έ ἐπι ἐδ ἐρίαϊ. 

τῶν ἐλέγχων, 408; Ἡ., ὅ8δ ; α'., 17. 

τῶν δικαζόντων ἐπιζητούντων, 075; Η.., ὅ99 : α΄. 183. 

ἐνυβριζόντων. ΟὈΠΊΡΆΓΤΟ «πιδὲ. Ματί., ΑΡΟΙ. 1., ο. 4, 1; Τδξίδπ., 
Οἰαί. δα ατ86ο0., 6..9}7. 

8. ἐφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ, ) 86 δἷ }έε1)" 886. ΟὈΟΙΏΡΆΓΙΟ 8. 9; 8150 

Ψαδί. Μασχί., ΑΡο]. 1., ο. 4. 

᾿ διὰ δὲ τὰς ὑποκειμένας, κι τοὰ., ἐπι {πεν ἀρρεαν δας ὁ} φοοᾶ ἐδγοιισῆ, 

ἐλ6 δα ο7 φοοΐ αοἰΐοηβ τγιογ] γη {Πιεηὶ, 1. 6., ΔΟΘΟΓαΙ Πρ ἃ5 {Π6 8ο- 

(0 η5 ὉΠ ον  γἱηρ᾽ ἐΠ0Π 8Γ6 84 ΟΥ φὉΟα. 

φανερώτερον, 76} οἰφαγῖῃ ,, Τιϊ., Ὡ1076 εἰδαγῖῃ (πὰ οἰ μ615): Τα 
866 ὅ14,4; Η., 6602. 

ὡσανεὶ ... ὁρμώμενοι, ἐπαϑηγοἾ, α8. δοῖη 96) 8018 «7 ογ, 7) 0ηι 

γλϊοβορίψ απα αἰ ἰφαγηιίης (85 ἃ βίατεϊη σ- ΡΟ 0) ; 1. 6.) ἃ5 σοι 81Ὸ 

γγ6}1 1πβἰστιοΐθα 1η, δέος. 

κἂν ἐπὶ μεγίστοις φεύγωσι, εὐε, ἐγ ἐπεν 766 τἰροῖὶ ἐΐι6 σφγοαξεβὲ 

(ΟΥ1Π165) ; 1. 6., ἀοσιβοα οὗ {Ππ6 σγοαξοβέ οὐ πη65: {Π6 ΟΥΪΠ16 τΙ5.18}11Υ, 

ΠΟΥΓΟΥ ΘΙ, ὈΘΙησ ΘΣΡΓΘΒΒΘΩ͂ Ὁ {πΠ6 σϑη, (431, οὐ; αὶ 4593, 457. 

ἘῸΓ {Π6 τη086 οἵ φεύγωσι, 568 681, ο; Η., 747, 8; 6;, 998. 

οὔτε τοῖς ὀνόμασι προσϑήσεσϑε, τιοἰζ716)" τοῦ γοῖν αἰξαοῖ, γοιιγβεῖτοβ ἴο 

(ἠδ παηιο8, γἱΖ., Ὧ6 ἸπΗ πη οϑα ὍΣ ἔποσι. ἢ... εἶεν : ΟΌΒΟΓγ 6 ἐπ6 

ΘΑΓΘΙᾺ] αἸ βου τϊηδέϊοη πὶ ἐΠ6 τι88 οὕ τηοᾶοβ. ΤΠ ορέαξϊνο 15 1688 
αἰτθοῖ, ἃπα Δα τη 8. ἃ ἸΆΤΡῸΓ οἸθιημθπὶ οἵ πποοτίαϊπέυ. ὙΠῸ δὰ- 
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ΠΟΥ Ποὺ τ 6 11 Βα. πα ΠΔΠΊ65. ΤΟ] ΘΙ ΥΥ ΔΠ6 Τ]ΘΔΗΪΠΡ]655 

((ΠουΡῊ νθη ἴῃ ἐπῖ8, Υ {πΠ6 πι586 οἵ {Ππ6 βιθ]ποίνο, μΠ6 ΡΟ 6 ]Υ 

ἈΒΒΈΌΤΗΘΒ ΠῸ ΤΟ] {Π8} ἃ ῬΙΟΡΔΌΙΠΙν), θα ἴῃ {Πη6 παΐατα οἵ {Π]πη 98 

{π6 []βοιοοα οἵ {Π6 ομδυροβ. (αἰτίαις) 5που]α 6 βυρραβίοα ἴῃ 
[ΘΙ Π5 οΟἵἨ συοαΐου. Ομ ]ΠΡΌΠΟΥ. Τ]5 ῬΟΥΤΘΙ ΟἵὁἨ δχρυθββϑίηρ 06 

5ΒῃΔ665 οἵ Γποπρηΐ, πα ]οαίπηρ' ἃ5 10 065 ἃ τνομ 6]. ἀθοτθθ οἵ 

ἰαβίθ. δ τϑῆποιιθηΐ, Ὑγὰ8 ΘΙ ΠΘΠΕΙΥ οΠαταοίουβεῖς οὗ ἘΠ ΟἼθοὶς 

1ῃ 15. Ῥοβϑὺ ροιϊοα ; Ῥαΐ, ἃ5 δι] ον ἰο {Π6 {1]] ὈγῪ ΟΠ Ἰβδη 

ὩΡΟΙοοϑίβ 8 Πα τυυϊίοιβ, βαυσοοβίβ Α150 Π6 ΟἸΤΟυ βίη 068 ὉΠΩ͂ΘΥ 

ὙΥ ΒΙΟἢ που Πνϑα ἃπα τυτοίθ-- 580} (Πδὺ “ἃ τλλπ Ῥαΐ 1115 1116 Δ η6 

αθαίῃ οἱ Θδ ἢ τνοτα." 

τάξει, ἃν ΤΑΙ ΠΓΑΤῪ [θ 1, ΤΟ ΟΠ ἰο ἐπ αἰβροβιίίοη οὐἩ {ΤΌ 0}5; 

γοϑιξϊοη, γαπβ. ΤΠῸ [δα οὗ ἐπ βοῃΐθηοθ β6θιὴ85 ἴο 6, 811 ἀοἴδθπα- 

ἀπΐ5. ΔΤ 1Π 6618] ΤΆ ΠΚ ᾿οΙΌΤΘ [Π6 ΘΕ ΡΟΙΌΙ, ἴπ {16 5816 ΤΟ ΒΟΠᾶ- 

16 Ῥοβιοη ἃ5 ἴο {ἈΪΤΠΘ55; Πα ἴῃ {Π6 ἔγαιηθ οὗ τηϊπα] δίαιτα] 

στονίηρσ οὐδ οὗ ἐπ6ῖν Ῥεΐηρ 1π ΒΌΟἢ ἃ ροβιίίοη, ΠΥ δοσορύ {Π6 

ἡπαρστηοπῦ (ψῆφον) τ ΠΙΟ Θομἀοιηπβ ἔπ θη, (Π0 1655 {Π8}} [Π6 ὁπ6 

ὙΓΙΟῚ δοαυβ. «π|5Έ166 15 ΒΠουγ ἴο ὈΟΓ ρᾶτίϊθ5 8116, ἃπα ΑΤΠ- 

ΘΠΒΘΌΓΙΕΒ ΟἹ 1 ΠῚ15 Π|6 ἐσθαίσηθηῦ ΤῸΣ {πὸ ΟΠ ΓΙ ΒΕ8Π8. 

9. Τὸ τοίνυν πρὸς ἅπαντας ἴσον, {116 7αὶγ ἐγοάϊηιοπέ (ΔοοοΥ 661) ἕο 

αἷΐ (οἴ 615). 

τί γὰρ ἡμῖν, κ΄ τ. Ὰ., 70} τολαΐ (068 οτι" παηιθ σοηέγ θεέ ἰο ουὶΐ ἢ 1. 6.. 

τὺ Παΐ β'ο ἸἤοΆΠ00 Πδ5 ΟἿ Π8Π16 ο ΒΠῃουν ἐΠπαΐ νγα ἃτ6 "δα τη6ῃ ὃ 

ἐφ᾽ ὅτων ἂν καὶ εὐθύνῃ τις, 707)" τοΠιαΐονο)" οἰναγ 768. ατρ οπ6 Ἠιαν ᾧγ1η0 

αφαϊηϑέ τι8. εὐδύνῃ, 040, 6041, ἃ; Ἡ., 757; α΄... 989, 8. ῬοΓ. εὐθύς, 

Π6ΠΟ6 ἴο οστἶαθ, ἰο Κ66ρΡ βίγαϊσηιῦ: δ η6 80, ἴο 681] ἰο δοοσοιιηέ, ἴο 

ΒΟΓΙΓΠ1ΖΘ 169 Ά]]γ. 

ἢ κολάζεσϑαι τοὺς ἁλισκομένους πονηρούς, οἵ" ἔ]ιοδα ζοιπα σιϊϊέμ ἴο 

6 ριυιδεα. τοὺς, 066: Ἡ;, 7785; 6.., 184, 9. 

εἰ μὴ, Κι το ὰ., τἰγιῖ688 ἢ.6 Καἰδοῖη Ῥγ 7688 ἐδ6 ἀοοίγη6. 

Οὕτω καὶ τοὺς ἀπὸ, κ. τ. Ὰ., Τὔνεγν 80. 106 866 {16 μ]ι]οϑορῆ6}5 για οά, 

Φυβ]η ΜΙΆΓΕΥΥῪ τι565 [Π6 βαιηθ ἃτοιπηθηῦ (ΑΡοΟ]. 1., ο. 4), ἀπ ΜΙΑΤ8Π 

ΤΟΤΉΔΙΚ5. {Πα 10 Πὰ5. {Π|6 ΤΠΟΓΤῸ τ οἰρΐ, θθοαιιβθ᾽ {6 ΡΠ ]ΟΒΟΡΠΕΙΒ 

ὙγΟΓῸ Δοσπβίοτηθα ἰο τ] ἴοι]6 ἐπ6 βίαϊαθβ ἃ πα σΟαΒ: ΠΘΥΘΡΕΠ6]655 

[Π6 ῬΘΟΡΙΘ Ὑν1]Π1Π 0] Ποαρα {Π6Π}, ἃπα [ΠΟῪ πγοτο ποῦ ΘΟ ΡΕ]]6α 

ἴο ΟΠΥ βου ῆοοθ. ὑΟἿἿ ΘΥΘῸ,)" Βαγ5. Τ᾽ σα ]]18 (ΑΡοΟΙ]., ο. 46), 

“ ααῖ 118. ΘΟΠ ΑΓΒ. (6. αἸ5Ο1 1 1πε, Ῥτοϊηαο 11115 ποη δαδοαπα- 



ΤῊΙ ἘΠΕΛ.- --ΟΗ ΑΡΤΕ ΙΝ. [Π1. 11: 

τ} δα ᾿Ισο με ϊα μι πη ρυιἸ αΐθηλατι α]βοΙ ΡΠ] π86 ἢ το] οαΣ οὐ 11]], πιῦ 

ῬΆΓΟΒ ΠΟΒΕΠῚ ΠΟῚ πΙσΘηἑαν ἃ] ΟΠοΐα, απ 6 ΠῸ5 ΠΟ ΟὈΘαπίοβ ρΡο- 

ΤΙ ΟἸἔατητιν ὁ ΟΕ15 οΠἾπ} ῬΠ]]ΟΒΟΡ τ] 58 ουΙἤσατ6 ααὖ “ΘΙ ΘΓΆΤΟ, απ 

Ἰ ΘΟ ΔΒ Τ]Θ1 1616 νὰ πᾶβ Ῥτοβεϊ πο 6 ΘΟΙΏ 0611} Οαΐπ ἴππο οὖ 605 

γΟΒΙΓΟΒ. Ῥα]ατη αοβίμιιηῦ, οὐ ΒΟΥ ΕΠ Π]Ο 65 γοβϑίταβ. ΘΟΠΊΠ]ΘΠ 115 

ααοαπθ δοσυβαηΐ, Ἰπαἀδη {1}0 115 γο]0}}5.} 

10. ἐπιστήμην, 8οί6η6, ἃ5. ΟΡ ΟΒΘΩ ἴο τύ (τέχνην). 

οὐδὲν τῇ φιλοσοφίᾳ, κ. τ. Ὰ., ἐπ 7 οὐπῦ πὸ ὀίαηιθ προγν ρἠοβορη 

(ΠΟΘ γ}. 

ὡς νόμος, α8 ἐπ6 ἰατο (αἸἰτΘοί5) -- Τατργγ. 

ἡ δὲ ἐπιστήμη ἀναίτιος, διιέ βοΐογηιο6 (1. 6., ἸΘαΤΠ]πο᾽, ῬὨΠ]ΟΒΟΡΠ) {8 

ὑϊαηιοῖε58.. .. 

τὸ ἴσον, {}ι6 δηναΐ ἐἤιΐχις,, }ιιδί ἴοο. 

ἐγκλήματος, 404: Ἡ,, ὅ80: 6... 174. 

11, ἀρχομένῳ ἀπολογεῖσϑαι ὑπὲρ τοῦ λόγου; δογίμγης ἐο ϑροαΐ 

εἰο ογι86 γ᾽ οτι)" (ἀἰοοἰγῖη6 ; 1. 6., αὖ {π6 ουἱδοῦ οἵ μὴ γ ἀβίδηβθ. λόγου; 

ογ {1185 156 Οὗ λόγος, ΘΟΙΏΡΆΓΟ 5. 9 ; 61. ἴκ., 5. 8ὅ ; 6}. χΙ., 5. 4δ ; ὁἢ!. 
γι. 5. 10: οἰ: 

ἴσους ἡμῖν ἀκροατὰς γενέσϑαι, ἐο δδ ἐπιραγέϊαί, ἰἰδέοη 678 10 118. 

συναπενεχϑέντας, 1, ἃ. Ῥ. Ῥέ. ἔτοτη συναποφέρω. 

προκατασχεϑῆναι, {ἸῸΠ] προκατέχω. 
οὐ... ἐξαμαρτήσετε, κοΐ πιοΐ 6). 

παυσόμεϑα πολεμούμενοι, 8ἠαϊ οοαδο δείης αϑϑαϊϊοα , ΟἿ; 1|., 796 
ἃ; Θ΄, 279,1. 

᾽ 

ΟΗΑΡΤΕᾺΙ 1. 

ΤΗΕΒ ΟἨΗΛΒΕΘΕΒ ΒΗΒΟΘΗΤ ΑΟΑΙΝΒΤ ΤῊΠΞ ΟΗΠΙΒΤΙΑΝΕ, 

12. Θυέστεια δεῖπνα, Υ1Ζ., Θαἰϊπο Πππηδη ἤδθβἢ : ἔομὶ {Π6 τνο]]- 

ποτ ἔραβῦ ῬτΘρ τ αὶ ὈΥ Αἰτθιβ [Ὁ [15 Ὀτοίπον ΤῊ γβέθβ, τυ ΠΟΠῚ 

16. πα τθο}]]6α ἔτομ ῬΑΠΙ ΒΗ πη πη. ΟἾ]ΥῪ «ἴον {Π6. Βατηρύποτιβ 

[δαβὺ ΤῊ οβϑίθβ ττα 8 ΟΥΠ6Π1Υ Ἰπ Οστη6 6 [Παὐ Π6 Π8α ραγίβκοη οἵ {ΠῸ6 
Ῥοαγ οἵ 5 οὐ 80}. 

Οἰδιποδείους μίξεις, ν1Ζ., Ἰηοοπέ, ΟδαΙριι8 βοϊνθα {πὸ τ 16 οὗ 

{π6 ΞΡΠΪηΧ, Ἡ ΠΘΤΘΌΡΟΙ {Π6 τποηβίοι ΡΟ Ϊ5Π64 ; ἃπα (ἼΘΟΙ, 85 8 



114 ΝΚΟΤΈΕΒ. 

ΤΟΥ ΔΙΩ͂, το Οοαϊριβ Εἰπρ' οἵ ΤΏΘΡο5, πα σαν Ἰιτη οοαβία ἴο 

100. Βευΐὺ Φοοσαβία τγὰ8 15. οὐγπ. τοί 6 Υ. Οὐοπϑα]ῦ ΟἸα55, 1οῖ. 
ΤἼῊΘ ῬΙΘΥΑΙ]Π]ηρ᾽ ἐθΠΡΟ. οἵὗἉ βυβριοῖου ἀραϊηβὺ {π6 ΟΠ ηβ, ἴο- 

Βοίμου ἢ [μ6 6116 {παῦ ΤΠῸΥ πσοσθ αὐἰποϊβίβ, ἃπα ἐπ ου Ό Το 

τὶ Ποὰὺ {Π6 τοβϑίσαϊηΐβ οἵ ΤΟ ΤΌ Π06 ΤῸ {πὸ Τ) ον, τῆλ ἐπ Ῥοο- 

Ῥ]6 το αν ἴο οαΐοι πρὸ ἃπα Ῥο]ῖογθ δὴν ἐπίηρ' θα α ἀθοαῦ {Ποτῃ, 

ΟΥ̓́Θ ΟΠΕΓΡῸΒ ΟΥ̓ Π6 τχοϑὺ Θ,ΊΌΒ5 ΔΩ ΤΟΥ] ΠΠΠρ᾽ Οοὐἰτηθ5. ΑἸιηοβῦ 81] 

{Π6 ΘΔ.]Υ ΟἿ Ἰβυ8 Ὑ 615 168] τυ [Π6 56 οματσοθ. ΑἸΠοπᾶρο- 

ΤᾺΒ᾽ ΔΏΒΥΤΟΙΒ ΤΠ 61 ἴῃ {π6 ΤῸ]]ουηρ ΟΥΟΥ: ἀϑεότητα, 6}. 1γ. 56.; 

Οἰδιποδείους μίξεις, (ἢ. ΧΧΧΊΪ, 86. ; Θυέστεια δεῖπνα, (ἢ. ΧΧΧΥ. 56. 

᾿Αλλὰ εἰ μὲν ἀληϑῆ ταῦτα. ΤΠ νοι} οὐ 66, ὙΠῸ ἀβϑυσηρίϊοη 

Οὗ {πὸ οοπαϊϊοπ ἃ5 ἃ [ποὺ (051,8, Ὁ ; ΗΙ-. 745; α΄, 291), 5ΒΙΧονγ 5 γγ6}} 

{16 τυυϊίογ}5 [ἈΪΤΠμ655. οἵ τη]π, π {Π6 τ ἢ οἵ ὉΠ ΟἸτῖβ- 

18 5 ἴο ΒΕ 1 ἔο πυ]ιαΐουου 15 δ. 

γένους, 40, Ὁ; Η., ὅ80 ; 6α., 174. 

προῤῥίζους, ὃψ ἐΐι6 γοοΐδ, γοοί απ ὑγαποίι. 

Χριστιανῶν, 415; Η. ὅδ Βα. 6..;:68. 

ζῇ; ἴ86 5) αποίγθ ἀθποίϊηρ' ῬΙΟ ΡΠ (091, ο; Η., 147; 6., 

2925); 1. 6., 1 0656 ομαΓΡῈΒ. 8186 {1Ππ6, 1ῦ Δ. Ὑ76}1 6 βαϊα ἐαὺ 

{Π0Υ 1ἴγο ἴῃ {Π6 ΤΠ ΠΟΥ οἵ Ὀθαδβίβ. 

Καίτοι γε, ἀπά γοί. Ἠδ Πιὰβ Ἰπδῦ 1Πτοηθα [Π6 ΟΠ τἸβίϊαηθ ἴο 
Ῥθυοαβίβ, ἃ Πα] ΠΟΥ, ΟἿ ἃ ΠΟΘ ΠΗ 5 {Πουρ]ὔ, ΒΘ 5 ἴο αἸΒΟΟΥοΙ {παΐ 

ουὐθῃ ὑπαῦ σοι ρατβοη σοῦ] ποὺ 6 δαθαπδίθ ἰο οποία 

ΒΟ). ΔΡΟΙΪΠ8}0]6 Ῥταοίϊοοβ. ὙΠΘΒ6 ΟΠ ΡῸΒ ΘΟυ]α ποῦ μ6 Ὀσουρ 
ΟΥ̓́Θ ασαϊηδβὺ θα βἴ8. 

τῶν ὁμογενῶν οὐχ ἅπτεται, ἸοΟ]κΙ σ᾽ ὍΔΟΙς ἰο Θυέστεια δεῖπνα; 

καὶ νόμῳ . . . μίγνυται ἴο Οἰδιποδείους μίξεις: 

γνωρίζει. .. ὠφελεῖται ἴο ἀϑεότητα. 

τῶν ὁμογενῶν, 434. 

νόμῳ φύσεως, 1. 6., ὍΥ παῦπτ8] Ἰπβεϊ ποῦ, 

ἐπ᾽ εἰδείας, 7. τραγιζοηγ1658, {ἰδ ἰγυῖβ σγαΐία. ΟΟΥΡΆΤΟ ΟἹ. Υ]]., 5 
Ὡς ΟἾ ΧΕΙ. 

18. τίνα . .. νομισϑήσεται οομἑαΙηΒ ἃ ΘΟᾺ]6 αἡτθϑί] 0, ὉΠ 15 

ΤΠ θίουϊοα], Θααϊναϊοπί ἴο ἃ βίτοπρ' ποραίνο ββουοη. ΘΙ) ογἴης 

«οὐαΐ ριιγυϊδηιλοηέ 707 80 ογοαΐ ογἼηι68, οι ἐϊιὲ8 ὁη1.6 6 οο᾽ δὲ), 6 ἃ8 

ὑοῖγς ρειγυλδ]οα δυογν αροογ αἴ), ἰο 1.18 «6867 }8 ὃ 

Εἰ δὲ λογοποιΐαι ταῦτα, κ. τ. λ., Βεὲ ἐγ ἐΐε8ο (οἰαγ 68) α7.6 οπηῖῃ ἐ(16 
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ἐαΐο8 απὰ οπρέψ 5ἰαηαθ)8. ᾿ΑἸβυνουϊπρ ἰο εἰ μὲν ἀληϑῆ ταῦτα, 

ἀθογο. 
φυσικῷ λόγῳ, 7)οηυ ἐ]ι6 πιαέιι})6 οΥ ἐλιΐγι 8, πιαΐιι» αὶ γῬαξίοηο. 

κακίας, ἐναντίων, 5.6}.. 8.05., ΘΧΌΤΌΒΒΙΠΡ᾽ {Ππ6 Ῥτοαποῖηρ' οδτι86 οἵ 

[816- θΘατ!ηρ᾽ ἃ Πα 5] ΠΈΣ, 

καὶ τοῦ μηδὲν τούτων, κ. τ.λ., απ οΥ ἐλ 6 ([χοἰ) ἐλαΐ το6 (ὁ ἤθη ο 

ἐλι686 ογἼηιθ8 γοι, (76 τοϊΐη.68868 (ΒΘΘΙηο ἐπα γοῖ ἃ16) γογϑϊ ἀΐη (Δ ῸΥ 

ΟΠ6) πού ἐο ἡη ον (ἀσαϊμβῦ 15). μὴ μηνύειν, 715,1, ἃ. Αἰποπᾶρ- 

ΟΙΆΒ. ἀΟΙΠΉ16 85 ΤΟΌῚΒ ἰο δαϊοίβ. οἵ {Π|6 ΘΙ ΟΙΌΙΒ, ὙΠῸ αὖ {ΠΠη65 

Βοπρ]ὗ ἴο Ῥτονθηῦ Π]1000 γ]ΟΙθ ποθ ἀραϊηβῦ {π6 ΟΠ Ἰβί8 η8, ἃ μα] ον θ ἢ 

Τουρα 8 ἐο Ὀτΐηρ δοοσιβαίίοηβ ἀρϑϊηβύ {Πθ. ΤιδΊαη Πα τυυιίθῃ 

ἴο ῬΙΪηγ, “Ποο ρΘμτι5 ᾿πΠα ΙΓ 05 Ὁ] ΘΠ. ΠΟ] 6580, ΟὈ]αΐοβ γὉΤῸ 

ῬΌΠΙΤΙῚ οροτίοτο" (Τ σί.]]., ΑΡΟ]., ο. 9). Ααγίδῃ, ἴῃ ἃ Ἰούξζο ἰο 

ΜΙπποῖα5Β Επθππαάδπιβ (σπιὲ. Ματῦ., ΡΟ]. 1., ὁ. 068), Ββαα αἰτοοίοα 

[Παὺ ΔοοιΒου5 ἘΠ ΘΙΊΒΘΙγ 5. θ6 ῬῸΠΙΒηΘα 1 {πο Ὺ Ὀγτουρηῦ ΟΠ ΓΡῸΒ 

ἀραϊηβὺ {πΠ6 ΟΠ Υ ΙΒ. 1815 ἴῃ Π6 πᾶϊη6 οἵ {Π6 το] σίου ἃοπθ. ἀπίο- 
πΐτι5 Ῥα5. α14 {Π6 βᾶϊηθ. Δίατοιιβ Ατο!αβ, που ΠῸ 14 ποῦ 

4108] ἃ5 ΠΠΡΟΤΆΠν νι ἢ [Π6 ΟΠ Ιβηβ, γοῦ παα Του θη ἴο οοιιβα 

{Ππ6ηλ ἃ ἴθ ὙΘΔΙΒ ὈΘοτο ΑὐΠΘΠΆΡΌΤαΒ. ῬΙοϑοπ θα 15. ΑΡΟΪΟΡῪ 
(Δ.}. 174); σ ογοίοσθ ΑὐμποπαρΌΤα5. ΘΟΠΟΙ 65 {παῤ ἐπ Οἢ}15- 

{188 816 ἱπποσοηΐῦ ὈΥ͂ {π6 ἐοϑ ] ποπν οἵ Νίατοιβ Ατιτ ]1π|5 Π]τηβο ΙΓ, 

συγχωρῆσαι ἡμῖν οὐδὲν πλέον, κ. τ. λ., ἐο σγαπέ ἐο τἰι8. ποίη) Ἠ10}6 

((Π8ῃ γοὰ ουδηῦ) ἔο ἐλο86 γε) ει 18. 

καὶ τὰς ψυχὰς ἐπιδιδόντες, εὐο)ν σίυΐης τι ΟἹ" 1ἶυ68. ΤΠα ΟἸ115- 

[18Π5 ΚΠΘῪ ΠΥ σγογ Ἰηποοοηῦ; θα ουθῃ 1 ΠΟΥ 5ῃου]α 6 πη- 

7 5ΌΠΥ ΘοΟΠ ΔΘ Πγη66, ἔπΠον σοππηΐοα 1 ἃ οἹοΟΙΙΟι5 ὙἹΟῦοΟσΥ ΟΥ̓ΘῚ {ΠῸ]1 

ΔΘ ΟΥΒαΤΙ65 [0 ΕἾΘ ΠΡ {Π611 Π1γ65 ΤῸ {π6 ἐταΐῃ. ΟὉΠοΟουπΐπρ' {Π15 

ΤΟΙ ΔΤ ΚΆ]6 οομξοιηρῦ οὗ ἀθαίη, οομρατα {π580. Ματί., ΑΡΟΙ. 1., ο.Ψ 

δ: 9151]. σαπν Τ,, ὁ. 96; ΤΙ αὐ, Θταῦ. 86 ΟΥ.; ὁ: 4; ΤΟΥ]. Αα 

Βσαρε, ΟἽ. ΜΠΠΙΟ: ἘΠῚ Οαν 6:91: 

ΟΗΑΡΤΈΕ ΤΥ. Ὰ 

ΤΗΒΞ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΒ ΔῈΠ ΝΌΤ ΑΤΗΕΙΒΤΗ, ΒΌΤ ΑΟΚΝΟΥΙΕΡΘΕ ΟΝῈ 

ΟΝΤΥ 609, 

14, “Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἐσμὲν ἄϑεοι, (Ἀ5 τορατα5 ἔΠ6η {πΠ6 [Δο0) ἐλαέ 

106 7.6 ποί αἰϊοὶδίδι ΑἸΠΘΠ ΘΌΤαΒ. ΠΟΙ6 5.65 ]η5᾽ Πἰ8. ἀτρτπηθηῦ ΟΠ 



116 ΝΟΤΕΞ. 

{μ6 Πιδὺ ραγτὺ οὗ {Ππ6 ἀοέθπβθ. Τὸ οχίθπαβ [Πσοῦρἢ ἰο Παρίου 
χΧΧΧΙ., ἃπΠα 15 {Π6 τηοβῦ {{]], ΟἸοαγ, ἃπα ἸορΊοα] αἸβοιββίοη οὐ {Π6 

Βα] θοῦ ἐπαὺ Πὰ5 οοτηθ ἄονη ἴο τι5 ΠΌΤ {Π6 ΘαΥ]ΥῪ Τα 615. Οοιη- 
Ῥᾶγθ ΟἸ6μ,., ΜΠΒΟΘ]]Δ 185, ὙἹ]., ο. 1, 8. 4; Τουία]]., ΑΡΟΙ. ο. 10, 5ᾳ.; 

Αὐοῦ., Ααν. Θομΐ,, ἱ., ο. 38, 5α. 

πρὸς ἕν ἕκαστον, 0516 ὃψ 0716. 

ἢ, πὸ βαθ]θοῦ 15 ἐλέγχειν, {Π|Ὸ Ῥτοαϊοδίο γελοῖον ; [68ὲ ποΐ ἐο αἩ- 

8106}" ἐΐοδ6 οπμαγρίη παν ὧδ γἱαἀἰοιίοιιδ, ἘῸΥ [Π6 πηοαθ, 8566 0934, ἃ; 

1. 59. ΠΌΤ. 
Διαγόρᾳ; 4δ9; 4δ4, 6; Η.. ὅθὅ,4; 6.,184,1. βυ1445 04115 Ὀ1- 

ΔΘΌΓΑΒ Μ6]105 “[Π6 Αἰ]ιοϊδί.") Ηθ τγὰβ οπαρρθα τυ] ἢνθ ΟΥΠΊ165, 

ΠΟΙΟ Τοίουτθα ἴο ὈΥ ΑἰΠποπαροταβ. ὙΠῸ στοαίοβύ οἵ 811] νγὰβ Π15 

ΔΕ ΟΙ5Πη, τΥ ΠῚ Οἢ 1οα Π]η} ἴο 811 ΘΧ ΓΘ Π1685 ΟΥ̓ ᾿πρ᾿ ον ἃ πα Ὀ]ΆΒΡΠ6- 

ῃγ. ΤΠη6 Ατὐοοραριίοβ ΟΠ σα ἃ Τουγ 1 [ῸΓ [5 μΠοδα. Ἠὸδ Ἰνοᾶ 

ἀρουΐ Β.ὉΟ. 416. : ὅ66 Ταίϊδη., ο. 97 ; ΟἿο., )6 ΝΝαύ, ΤΠ θοχ., 111., οἱ 87, 

Δη( 1., 6, 38; Βδοομ, ΕΒΔ οι ΑὐΠοθΐβιη. 

τὸν ᾿Ορφικὸν λόγον, {6 ΟΡ]ιο ἀοοίγ"ἷπε. εἰς μέσον κατατιϑέντι, μίαο- 

ἑπῳ ἴηι, {}6 ηυϊα8έ, 1. 6.., γα ὈΠ 5 ῃ1ηρ', ἰο {Π|ο86, ΠΔΠΊΟΙΥ, τ ηο0 Πδα πού 

Ῥθθη 1ηἸ{1ἰ6α. κατατιϑέντι ἴῃ ΔΡΤΟΟΙηΘηῦ 1} ᾿Διαγόρᾳ. 

δημεύοντι --- σ]Ρ ΗΤ1. 

ἵνα τὰς γογγύλας ἑψοῖ, {Παΐ ἠδ ηυϊχ]έ οοοὐ; ἠϊ8 ἐπι» ηΐρ8, 034, α; Ἡ., 

789. .6:,916. 
ἄντικρυς δὲ ἀποφαινομένῳ, κι τ. λ., ἀπά οροηῖῃ ἀφοίαγίπς ἐλαΐ {Π|6}}6 

8. πο οὐ αἱ αἰ. 

15. Ἡμῖν δέ; {Π6 1πα]γοοῦ οΠ]θοῦ αὐζον ἐπικαλοῦσιν; .1)0 ἐλδγ ποέ 
μη} αϑοη αὐ αρρῖῃ ἐμ6 παηὶθ Γ΄ αἰλοίϑηι ἐο τἰ8 αἰδεϊηιιδἠυπ (Οοα, 

οἷς. Ἡμῖν δὲ 15 {ππ|5 τηαᾶθ. οηρΠδίϊο, ἃη6] βία ]5 ἴῃ 5181} Θ0η- 

ἰταβὺ 1 Διαγόρᾳ μὲν. .. 

ὕλης, 404: Ἡ., 679, ἃ; ὅ81, 2; 6α.,114. ϊ 

καὶ τὸ διὰ μέσου πολύ, “αὐ πιαφηηι ἐπιίε)" εἰἐγτιηηφιιθ {γι 6) αἰ [μι 

Ἐπ5θ 566. ὉΠ. χυ., Ἐπ. 

" ἀγένητον ΞΞΏΟΙ διορήτα: ΟΥ̓], ΟΥΘΊΠΟΙ ΠΟῸῚ ἨΔ ΌΘΏ8. 

γνῷ μόνῳ καὶ λόγῳ ϑεωρούμενον, ο ὃ6 ϑοϊοια ὃν ἐπ6 τἰπα16) ϑέαγι 

απᾶ γοάϑβοῖν αἴοτιθ. ὅ66 ΟἸι. ΧΧΊΪ,, 5. 102. 

10. Ἐἰΐ μὲν γὰρ ἐφρονοῦμεν ; {Π6 ΒΡ ῬΟΒΙΓΟΠ 15 ΟΟΠΕΓΆΓΥ ἴο Γ68]- 

ἢ γ; 681,8, Ὁ; Η., 746; 6΄, 292. 
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Διαγόρᾳ, 449: Η., 003,5; α., 180. 

ἐνέχυρα, ἐποεσπέϊεε8. 

τὸ εὔτακτον, κι τ. Ὰ., ἐλ6 ογ16)", ἐλσ εἰγυϊυογ8αῖ ᾿αγ λό’, ἐδ πιαφηῖ- 

ἐμεῖο, ἐδι6 οοἶον", ἐ]ι6 Κογηι, ἐδ6 αγγαπρεπιεηέ 9 ἐδ τρογϊά. ΟὈΟΙρᾶτο 

ΜΠΙπποῖτ5 ΕῸΠΙΧ : “ Θα16 ρμοίοβῦ ο556 ἴδ ΟΡΟΓίΠ., ἔ81η) ΘΟΠ ΞΘ ΠῚ 

τὰτηα 6 ῬΘΙΞΡΙ ΟΠ, ΟΠ} ΟΟἸΠ]ΠῸ5 ἴῃ ΘΟΟΙ ΠΤ Βαβίθ]οτ 5, οὐ 486 5 πύ 

Ἰηἴγα ΟἸΤΟΔΟ 6 ΠΒΈΓΔΥΘΙΊ5, 418} 6586 Δ]]] ΟΕ πη 6η ᾿Γαθβίδη 1551- 

Τη8 6 Τηθη 15, 610 ΟΠ Π15 Πδίαγα ἸΠΒΡΙΓ ἔα", τηογθαίαγ, ἃ] δα", στι- 

Ἰοιπιοίιτ," οἷο. Τάκονῖβα Τιδοίαπίϊαβ, Τπϑεξ., 1ἱ., ὁ. 3; Τ σία ]]., 

ΑΡΟΙ., ο.ὄ 17; Οταρου. ΝὰΖ., Οὐαῦ. ὦ 46 ΤὨΘροΙορία:; Οἷο., )6 Ναί. 

1.601"; 11... 6. ὅ. 

καὶ ἡ τοῦ ἐλαύνεσϑαι αἰτία, απο ἐ}ι6 σατιδ6 Γ᾽ οὐ" δεῖπ (ἐδιι5) καν- 

αἰϑϑε. 

ὁ λόγος ἡμῶν, ο11' εἰοεξ 6. 

ἑκάτερα ἀλόγως πάσχωμεν, τὉΓ6 8170} «[πὐσαβοπαθῖμ ἐγ δοί], γοϑροοί8. 
ἑκάτερα, 1. 6.. τὴν τοῦ μὴ ϑεοσεβεῖν δόξαν, ἃτια τὴν τοῦ ἐλαύνεσϑαι 

αἰτίαν. 

ΟΗΑΡΤΕΡΒ Υ. 

ΤΠῈ ΤΕΒΤΙΜΟΝΧῪ ΟΕ ΤΠῈ ΡΟΕῚΤΒ ΤῸ ΤῊΗΒ ὈΚΙΤῪ ΟΕ 60}. 

17. Καὶ ποιηταὶ, κι τ.λ. ΤΠ ἀγριπηθηΐ 15: Κ5ἴηοο [Π6 ρΡοοίβ ἃπα 

ῬὨΠΟΒΟΡΘΓΒ, γγ7 110 τυτϊΐο ἃ5 {πὸ ΟἸ τ βεϊδπ5 40, αθοὰὲ αοα, ἃγ6 πού 

ἰθοιηθα ᾿πηρίοιβ, συ ἢν αἰίαοκ {Π6 ΟΠ δη5 7 50. δὐσιο {πϑῖ. 

Ματί. (ΑΡοΙ]. 1., 30) ἀπα οἵἴποῦ [ἈΠ 18. 

ἔδοξαν, 000, 10. ἶ 

ἐπιστήσαντες, δἰπαψίης, {ποτ ἐφίστημι, Ὀπ σοηποοίθα ΒΘΘΙΪΠΡῚΥ 

Ὀγ ΑἸΠομασοτα5 ἢ {ΠπῸ ΤΌΠΟΥ Π σ᾽ ἀνεπιστημόνως Δ Πα κατ᾽ ἐπιστή- 

μην, 8Π4 10]  ἱπηρ᾽ {Π6 ῬΟΞΒΟΞΒΙΟΙ ΟΥ̓ ᾿π 6] ΠΟ θηῦ ΟΡ] ΠΙΟΠΒ. 

Ὁ .--. διαπορῶν. ἘπΙΊΡΙ465 ἀουθίοα {Π6 50-681166 σοαϑβ οὗ {Π|6 

γα] Γ ; Ραΐ {115 15 πού δἰ μποίβιη. (ὈΙΏΡᾶτο ΒδΟΟΙ, Εββαν οἢ ΑἰΠο- 

151: “ΝῸΠ 605 ΥὈΠ]ΡῚ ΠΟΡΆΓΟ ὈΓΟΪΆΠΙΙΠῚ, 566 Τ Ὁ]ΟῚ ΟΡΙΠΙΟΠ 5 Π115 

ΔΡΡΊΙΟΑΓΘ ῬΧΟίΆΠπ1Π1." 

φειλε, κ. τ΄ λ. ; 1{ σογγοοί]ν αποίσα, {115 15 ἔγομῚ ΒΟΠ16 Ἰοβύ ὑγου]ς 

οἵ ΕπτὶρΙ65. ὙΠΟΙΘ 15 ἃ 51 118 ῬαθΒαΘΘ ἴῃ ῬΠΟΘΠΪ55,, 89 5α., δα- 

ατοββοα ἴο Ζθαβ: χρὴ δ᾽, εἰ σοφὸς πέφυκας, οὐκ ἐᾶν βροτῶν τὸν αὐτὸν 

ἀεὶ δυστυχῆ καϑεστάναι ; ΤΟ]]ονγη σ᾽ {Π15, ΟἿ Ῥαβεᾶθθ ΤΏΘΔΠΒ: {7 

1 
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ἐΐεγ ἐ8 α Ζοιι8 ἐπ, Πφανοιι, Πι6 οιφι ποέ ἐο δορ {]ι6 ϑαπιθ πιαῆὶ (15) 

μη ογἐιιαίθ. ΟΥ̓ΠΘΓ5 ἔῸΣ αὐτὸν τοδα ἐσθλὸν, ἐλ 6 σοοί( πιάτι. 

18. Ἐπὶ... δογματίζων. Βιιέ (Βρο,ΚΙΠΡῚ ο΄ ἔλα Οπ6 ἀρργεϊοπαοφα 
ὃν γϑάβοτι, αοοογαίπῳ ἐο ἀποιοϊοᾶσο, α8 πιϊπα πα8 ἐξ, (16 58 05) ἰαψίπῳ 

ἄοιοτ, απ ορϊγιΐογν, ογ" ἀογιγξοῖψ, τιοῦ διαπορῶν, ἀΟα ΕΠ] Ρ]Υ, ἃ5 ἴῃ 17. 

ΤῊ6 αποίαίίοι ΟΟΟῸΓΒ ΒΘΥΘΙᾺΙ ΕἸΠη65 (6. 5. ἴῃ ῬΙαίδιοΠ, ΟἹ 6ἢ5 

ΑἸοχ., Τποΐδῃ, Ἐπι56 015), αὖ 15. ΠΌΤ. ἃπ ΠΠΚΠΟΝΏ Ρ]αΥ, ΔΩ 15 

ΙΒ υθ μεν Ἰητουρτοίθα Ὁ ΑὐΠΘ ΠΑ ΘΌΤα5 Δη] ΟἿσοτΟ.- ΤΠ ΤΌΓΠΊΘΙ 

τοῦ Πᾶνα τι τοααᾶ ἴὉ {Ππ|5: βεεβέ ἕλοι, ἑΐα πὸ οἡ ᾿ΐσῃ ποϊώ- 

ἐπ αὐοιιξ (Ἔτι γα οἰ ηΡῪ) ἐγ ἀΐβ8 πιοὶδέ αγηι8 ἐἠιαΐ δοιιγἾ658. εἰιε" απ 

εαγεἢ 3 Βαΐ Οἴοοτο, θ6 Ναί. Ὠθοσιῃ, 11., 9, ΒΘ6115 ἕο τοϑα 10 {Π|π|5: 

Θοοβὲ ἔδιοι, ἐπαξ ϑοιιη1658. οἰ16 ον Πεὶῆι, οηιγαοίη ἐμ6 δαγἐδ, δῦοη, 

εἴα. 

19. Τῶν Τοΐο 5 ἕο ὀνομαζομένων ϑεῶν ἴῃ 17. ΖΕῸ Γ᾽ ἐλ686 (50- (4116 

5065), ἐπαοοα, 6 (ΕἸ ΣῚΡΙ165) δατο ποίξ]ι)" ἐλι6 παΐιι» 68 (.. 6.. [π6 6χ- 

Ἰβέβποοβ, οὐσίας), ἐο τοίον αὶ πιαπιδ 8 ἀφουδίοηιεα ἐο ὃ6 σίρσογι, τη} 1γ- 

ἐπ ([ΠΘ1η}, πον" ἐμαΐ ἐ]ι6 ἩαΉ.68 106}6 σίσεη, ἰο ἐϊιῖηρ8 ((. 6.. ἡθ8}1{165) 

ἀπαορίψίης (ΟΥ οσϊβι!ηρὺ : 1. 6., μα αἴ ποῦ Κπον τι Πδῦ βοτί οἵ "6- 

1ΠηΠ 655 {Π6 ΠΆΠη65 Ζειι8, Π γα, πα {Π6 ΠΠ|κ6 ὑπ ΤῈ ΔΡΡ]ΠΘα ἴο, ποὺ αἸα 

16 Κποὺ {Ππὸῶΐ {ΠῸΓ6 ὙΥῸΤ6. ΔῺΥ οΐπρΒ αὖ 81] θΘΒΙπα {ΠῸ ΠΔΠΊΟΒ: 

[0 στ πὰῦ (ὁ πο 5 Ὡπηοπηῦ ἴο ΠΟΘΙ {Π616 816. ΠῸ 5. Βἴδ 0685 ὃ 

ὝΠΟ ἰθο] 168] [οΥΠ5. οἵ Ἰορῖο 16 πιβθᾶ. 

Δῆνα γάρ, Ζδιι8, 701)" ἐφαπιρῖο, 1 ἔποῖρ πο βαὺ ὑψ γερογὲ; ἃ αποίδ- 

τοι ἔομι {Π6 ΔΙΟΙαπῖρρο οἵ ἘπτρΊ65. Οὐμραγο «{α5ὲ., 1)6. Δοη., 

ὅ, π. 600. : 
τί πλέον, τολαξ τι86 (13 {Π616) οὗ" παηιο 8 ΟΥΠΟΙΒ τοϑα, τολαΐ Π107Ὸ 

ἐμαην τ007"18 ὃ 

Τὸν δὲ ΤΟΙῸΙΒ ἰο τοῦ νοητοῦ ἴῃ 18, κέ Πίηι (Π6 1 566) 7) }ιὲ8 

1Ὀ0}}8, οογιϑί(ἰογ γι, τοϊέδ, αγὰ ογ6 70} ἐ]ιΐγϑ ἐγυυϊδίίο, ἐ]ι6 ἐ)υΐγισ8 τολϊοὶ 

ἀρῶ)" ὧν αὖ), οἴο. “ΕΟ π6 1ῃυ]51016 {Ππ|ηρ5 οἵ Η]η ᾿τῸπι {Π6 

ογθαίϊοῃ οἵ {πΠ6 ὑτου]Ἱα ἃ16 ΟἸΘΆ ΤΥ 5661, ᾿)οῖπρ' ππἀουβίοοα ὈΥ {116 

ἐπῖποϑ ἐπαῦ ΔΓ6 τηϑαθ, Θγοη 1118 θἴθυ μα] ΡουτοΙ πα ἀοαΠοδα."-- 

Τοτ. 1., 90. 

90. Οὗ... ποιήματα, 7ὴοηι τολοηι ἐϊι686 οὐ αξοί ἐδιι8 (ᾺΥ6). 

τοῦτον, δῃἰοοραοπί οἵ Οὗ. 

- 
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τούτῳ, Ἐπ ρΙ05. ὙΠ αποίαϊοη 15 ΤΟΣ ἢ ΠΠΚΠΟΥΤΗ Η]ΔΥ. 
Τὸ 15. ὑσσῖοα ἴπ Φυδίη.: ΟΟΒοτύ. δα αδηί., 18: 1)6 Μοῃ., 2. 

ἀληϑείαισιν, ἸοΠ᾽ ΤΌ1Π [ῸΓ ἀληϑείαις, γν ἐγμέ, οὐ ἐγ. 

πρὸς... φύσιν, ἰϑαογιίη αὐοιιέ ἐλ παΐτιγ6 οὗ οὔ, ΠΠΠηῦ ἢῖ8 τρον]: 

«οἱέϊ, ὑοακέψ, ὁαοῖν ἐϊιίπρ, {16 οχ᾿βίοποο οἵ αοα, πα {Πα Π6 15 9Π6. 

ΟΗΑΡΤΈΕΗΡ ΥἹ. 

ΟΡΙΝΙΟΝΒ ΟἿ ΟΕΉΤΑΙΝ ΡΕΗΙΒΟΒΟΡΗΒῈΒ ΑΒ ΤῸ ΤῊΒ ΟΧῈ 60}. 

91. Φιλόλαος, πιοα ρα ΤΥ λέγων, 15 {πΠ6 Βα] οὐ οἵ δεικνύει. ΤΊ]Ο 

ῬυΠΑρΌ ΘΔ ΡΠ ]Π]ΟΒΟΡΊΘΙ 15 πηθαηΐ. 

καὶ τὸ... καὶ τὸ, δοί], ἐδ6 ([ὰς6{) ἐλαὲ (604) ἐ8 οπό6, απᾷ ἐλ ([Δο[) 

ἐλπιαΐ (ΠΠ6) ἐδ ϑιιρ6)"10}" ἰο ηιαίίο)". 

Δύσις ἃπα Ὄψιμος, ποιμηϊπαίγο8. τ που ἃ σου), Πανΐπσ ὁ μὲν 

Δ Πα ὁ δὲ ῸΤ ΔΡῬΟΒΙΓΥ 68, τ᾽ Π10]} 16 Βα] οίβ οἵ ὁρίζεται. ΒΟΙΠ 16 

ΤΟΙ] οι 5. οἵ ῬυΓΠΑΡΌΓΙαΒβ, τη ]ομΘα 1 Π15 116 Ὁ. ΙΔ ]1ΟΠ 68. 

1, γ515 15 1ῃ {Π6 αἸΟἸ ΟΠ 1105. ΟΡ ΒΙμλπ185 νγὰβ Τρομ ἈΠΟ ΟΊΌΠ. 

ἀριϑμὸν, απ851- Το ]οαέθ ποῸ Ἀρτθοὶηρ 1} ϑεόν. 

τοῦ... τὴν... ὑπεροχήν, ἐδ δα 0688 Γ᾽ ἐδ6 σγεαΐεδέ 9 πτιηιῦο}}8 ὃ6- 

ψογα ἐλι6 ογ16 τι6α}68ἐ ἐο 1ξ , ὑπεροχήν Πι85 {Π0 5816 5γυ πίει ἃ8 ἀριϑμὸν. 

Εἰ, 8ἴγι66. 

τε ὦν καὶ... περιέχων, δοίδ, δοίης ἐδ ἐείγαοέγ8, απ ἐοηΐαϊηΐης. “Δ 5 

ΘΘΟΙ ΘΕ ΓΊΟἾ Δ Π5 τπι56. ΟΠ] Ο ΆΙΉ8, Β0Ὸ ῬΥΓΠΕΑΡΌΓΑΒ τι5661 ΠΠΠΏΌΘΙΒ ἴο ἃ8- 

βιβῦ Π15. ῬΈΌΡ115 ἴῃ Τουτηϊησ᾽ {Π6ῚΓ οοποορίϊομβ. Ηρ πηδ 6 ΠΌΙΉΒΘΙΒ 

{Π6 ΒΥΤΏΠ0015 ΟΥ̓ Του Τ5 ἴῃ {Ππ6 αἰνίηθ ΔΠπ. ΑΔΒ. πα 6 15 Ῥτοοθοα 

Τρο τ τπιηϊίν, οὐ [Π6 ΔΙΟΠδΩ, 5οὸ {πΠ6 αἰ οτοπξ ΤΌΣ Πι5. οὗ παΐατο το θα 8 

ΤῸ {116 5ΠΉ 16 Θββοποο οὗ Ποϊίγυ. ΤΠ6 Ῥυπαροτσθαῃ Μοπδᾷᾶ α6- 

ποΐο5 {Π6 δοῦν ὈΓΙΠΟΙΡ]6 1π παΐπο, οὐ 606 : ἐπ ΠὩαδα, ἔΠπ6 Ρ88- 

Βῖγα ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΙΟ, οὐ πιδίξοι ; Ἐπ6 Τυϊαᾶ, [Π6 του] ἐουπιθα ΒΥ {π6΄ 

ππίοῃ οἵ {Π6 ὕνγο ΤΌΤΙΠΘΙ ; ἃΠ6 ἔπ6 Τοἰταοίγβ, {π6 φουξθοίίομ οὗ 

παΐατο, ΤΊ Τοίγαοσίγϑβ, οὐ απδαταΐίο, τὰ {Π6 τοοῦ οὗ {Π6 Θἴθυ ΠΆ}}Υ 

Ποτνῖηο παίιιο." 1-[9-.[8.[4--|,0ρ. ΤΊ Τοίγαοίγϑ δα 815 ἔθη, 

ὙΠΟ 15 {πὸ Πρ οδῦ πυμη)οΐ. 10---θΞ-Ξ-1. ΤΠ οχοθβ οὗ ἐπ6 

Πρποϑὺ οὐ {Π6 9Π6 πθϑαγοϑβέ (ο 1 15. ὁπ6. Ηθποθ αοα 15 ἃ τιηϊ. 

ἘῸΥ {116} ἀθβουϊρίϊομ, βθ6 Αμίποη, ἀπ ον ῬΥΓΠΕΘΌΓΡΕΒ, 

τούτῳ δὲ, ΞΌΡΡΙΥ εἰ, βίη. 
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τὸν... αὐτῷ, ἐδ οη6 πευΐ ἰϑαβέ ἐο 1. 

29. πλάτων ΔΠα ᾿Αριστοτέλης Πᾶνα ΠῸ γου5. 
οὐχ... οὕτως ἃ... διέξειμι... ὡς, 1 αν πο φοΐηρ ἐἤλι8 ἐπιροιιγῆ, 

τολαύ ἐλόψ ἤατνο βαϊά ἐοποογηΐη Οἷα, α8 17. εἶμι 15 Ταΐα 6 1 5656, 
ἐπ᾽ ἀκριβές, αἀφοιγαΐίοῖψ. 

ὅσον... τοσοῦτον, ἡιαγιἔιηι, ἐαγιΐο, α8, 80. 

τῷ ἈΘΎΘΟ5 ΜΠ ἀκριβοῦν, τι560 ἃ5 ἃ ΠΟΙᾺ. 

οὕτω, κι τ. Χ., 80. ϑιιεσοθοαἑης ἴη, φαοή, ὀγαγοῖν 9" Ἰραγγεἴη α8 πιοΐ διθη 

ἐμὸν (0) τδλο " ἐπιοηιδοῖτε8 ἐο ογ16 " ὀΐογι 97 1{, 11 ΘΓ] γ, ομΐ «’' 
707" ἐποηιδοῖυεϑ ὦ ὑϊέ. 

δεικνύειν, 5} ] οὐ οἵ ἐστί πα οὐβίοοῦ, 

99. Φησὶν : ἴῃ ἢ15 ΤΊ] ΔΘ15, Ὁ. 38, Ο᾽, οα. Βέορῃ. Οομραῖα Ζιβῦ. 
ΜΙατί,, ἈΡΟΪ. 1... 0..10; 9: 

εὑρεῖν, 5 76οὐ οἵ ἐστί απ οιβίοοα. 70 γπα ἐ8 α τ0ο7}];---Ἰ. α., α1ΠΠ- 

οὐ]. Τῷ 15 αἸΠ]ου]ῦ ΤῸ} ουθη ῬΠ]Π]ΟΒΟΡΠοΙ5 ἰο ἢπα- Θοᾶ, θαί, πᾶγ- 

ἴηρ' Του 6, ΠΡΟ ΟΒ510]6 ἴο ΤΟΥ ΘᾺ] τὴ ἴο ἘΠ 6 ΘΟΙΏ ΠΟΙ ῬΘΟΡ]Ο. 

νοῶν, ῬΑΙΓΟΙΡ]6 ἀρτθοῖηρ 1 Πλάτων. 

οἷον, δια, α8.,, 707} ἐαιαηιρίο. 

Θεοὶ ϑεῶν, ([Π6 16 816) σοΐβ ([Π|ὸ οἤβρυῖηρ) ογ σοά8. Αποίποι απο- 

ἰατοη του {πΠ6 ΤΊΠγ 6.5, Ρ. 41, ἃ. ΟοΙράτ δπ8. Ματί., ΟὉΠοτέ, 

τα Οοπί., 90, 99; ἘπΒοΡ α85, ῬΙΆΘΡ. Ἐν., Χ111., 18, 8. 

ἄλυτα, (ὑγ ΟΥ̓ ΚΒ τ ΒΙΟἢ 816) ἐπα ϑϑοζδϊο, 1 είης τοί τοἰἰ]η , ἀσαϊηβὲ 

ΟἿ᾽ ἃραῦῦ Τ᾿ ΌΤΩ ΤῊ 1011]. 

τὸ. .΄. λυτόν, εὐ6}}}} ἐλίηᾳ ϑοιι αἱ ἐογείδε», ἱπαφεί ἔλιεγι, 18 αἰδϑοϊειί6, 

24. δημιουργὸν, Δ ΟΒΙν οἵ ϑεόν, {πὸ ο"͵]οοί οἵ νοῶν. 
οὗ ; 1[5 ἀπίοοοαοπέ 15 ϑεόν, γγ ΠΟ Ὴ 15 [Π6 ΔΡΡοβιίγο οἵ τοῦτον, [Π6 

ΟὈ]θοῦ οὗἉ εἰδότες ἃ Πα κρατοῦντες, ῬΑΙ ΪΟΙΡ]65 ἈΡΤΘΟΙπρ ΙΓ ἡμεῖς, 

{Π6 5ιθ]θοΐ οἔἉ εἰσί τιπ]ονβτοοῆ. 

ῦ. ΤῊΘ νἱθννβ οὐ Αὐιβίοι]θ ἅτ Του πη ἴῃ Πι15. ΜΙ ΆΡΏν5., χἱ]., ἢ, 

ὙγΠ6Γ αΟα 15 1166 ζῶον, "πὲ ἀίδιον ; Τ)6 ΜΙΠΠο, 3, 0, ποτα Οοα 

15 ἀθβου θα ἃ5 Παυ] Πρ παν η [ῸΓ 15 ὩΠΟαθ, οἰκητήριον, ΠΩ ἃ5 θ6- 

ἴῃ σ᾽ {Π6 Ῥυΐπη6 την. Ἠδ 4065 πού Τ6Δ]1Υ βθθ ἰο Πᾶγϑ ἐποιρ]ι 

Οοα εὐηιροληια, ἃ5. ΔΟΌΠΘ Πα ΘΌΤΕ 5. ΒΡ ΡΟΒΟΒ. 

καὶ οἱ, απο {λιοϑ6 7 όην δΐηι, 1.15. ΤΟ] ον  ουβ. Οὐ ρα {Π6 Πη68η- 

ἴη 05 οὗ ἘΠΡΊἢ οὔ, Μ., 354, 3. 
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οἱονεὶ, ΤΌΤ οἷον εἰ, τεϊμέὶ, α8 17. 

ζῶον σύνϑετον, ὦ οοηιροιπα {ϊοϊη ογδαΐξι)6, ἴτθυι ΔΡΡοβιθοη. τ] 

ἕνα. 

αἰϑέριον, ἀστέρας, σφαῖραν, τι Δ. ΟΒΙ ΓΟ τ ]{Π σῶμα. 

κινούμενα κυκλοφορητικῶς, δοῖηᾳ πιουεα ἐπι οἰ γομἶα} ηιοξίοτι. 

ψυχὴν ; ΞΌΡΡΙΥ νομίζοντες ἵγΟῊ. {Π|6 ΟἸατιβ6 Ρουθ. 

λόγον, {}ι6 γδα8οη, (Ρ 6511} ογ6)" ἐ]ι6 πισίϊζογν 97 ἐλι6 ϑοάγ,. 
γινόμενον, ὀεοοην 1. 

τούτου, ΥοἴοΥ πη (0 σώματος. 

20. Οἱ. -- στοᾶς, ἔπο86 οΥ᾽ ἐλ6 ρογεῖι, [Ὡ6 βίοϊοβ. ὙΤΠΘΥ ΠοΙα {Π6 

σοῦβ ἴο ὰ ΘἰΓΠῸΓ παίαγα] τηδίουϊα] ΟΡ] οἶδ, ΟἹ ΠΘΙΓΌΘ5, ἴῃ οί οὗ 

ὙΥΒΙΟῊ {Π6 αἰγῖη6 παΐαγθ 15 ΘΠ ΠΘΠΈΕ]Υ Β566Η. ᾽ 

κἂν, ἴοῸΥ καὶ ἐάν, εἰβὶ, αἰξποιιῆ, σο05 συ πληϑύνωσι. ἘῸΓ {Π6 

σίου οἵ {Π6.- Βίο!οβ, 566. πα σου 5. Γηἰο]] οἴ} ϑγβίριῃῃ, ἴγ., 9, 

ΔΠ6 ΔΙΟΒΠ ΘΙ 8 ποίο. 

ταῖς - -.- ὕλης, ὕγψ ἐλ παηῖ68 ([ΠπἸ6 ν᾽ τ1ι56) αδοογἀΐπς ἐο {δ εἠαπφέβ 9 

γηαξίο)". 

πληϑύνωσι, πιμϊέζρίμ ἐς 71)οἰέψ ἐπι πιαηι68. 

γοῦν, γε οὖν, ἑαπιέη, ψεέ, τπιελερ ἐΠιεἴε88. 

εἰ γὰρ, 707} ἐγ ἐλ6 71)οἰέψ (15) απ αγἐδέϊς 7776, τιουΐπρ πιείΠοαϊοαϊ 

(ὁδῴτεεκαϑ᾽ ὁδόν) ἐο ἐλ (νᾶτίοιι5) ργοαιοίίοτβ οὐ ἐλ τρογϊ, οὐ ἴο {Π8 

Ῥτοαποίίοι (οἵ {Π6 νδυῖοιβ {Π1Π95}) ἴῃ [Π6 σπτου]ᾶ. 

ἐμπεριειληφὸς, Ῥοτίοοῦ ῬΤΈ ΟΡ], ἀρτθοῖπσ 1 πῦρ. ἐν-Ἐ περί 

-Ε λαμβάνω, ἐαΐό αγοιπα ἴηι, εηιδγαοθ. ΟἼσοτο, θ)6 Ναί. ΘΟ Υ., 11., 99. 

σπερματικοὺς λόγους, ἰαττ8 Γ᾽ σεπελαΐίοη. ΤΊ 5 οϊοβ Π6]α ἐπαῦ 

[Π 656 Ἰδνγ8 ΟἿ᾽ ὈΓΊΠΟΙ͂ΡΙ65 τ ΤῈ ἰοππα ἴῃ τηδίζου ; ἃ Ῥϑ μη Ποἰβίϊο τηᾶ- 

[ο 8115}, ΠΟῪ ἃ ρῖη {Π|6 ΤἈ5Ώ]ΟΠ. 

εἱμαρμένην, ζαἰ6. Ῥοτί, Ρᾶ5. Ῥατί. οὗἉ μείρομαι, τπιϑε ἃ5. ἃ ποιῃ. 
Τλαΐ τολίεί, 8 αἰϊοξέοα. 

τὸ δὲ ; ΒΌΡΡΙΣ εἰ. 

Ζεὺς, Ἥρα, ΔΡῬΟΒΙ γ 65 οἵ ϑεὸς. 

ζέον, πΘΌΐΘΙ ῬΑ ΙΟΙΡΙ]ο οἵ ζέω, ἰο 01], {Π16 ρῬατύ οἵ τηδίξου τυ ΒΊΟἢ 

15 Ποῦ οὐ ἴον. ΒῸΓΣ Ζεύς, το }}Υ ἐλσ ὑγῖσηΐ, [πΠ6 αοα οἵ αν, ἃκΚΊη 

ἴο . δῖος, Ταῦ. αἴοτι8, ἐἴ68, Ο. Ἡ. α. Ζίο, ἘΠΡῚ. Τιι68-4ἀν, 566. 1,1614.6]] 

Δηα Βοοίξ, ἀπο. Θεός, ΟΥ, ἴῃ {Π6 Ἰαϑβῦ 6. δῖος. 

. τὰ λοιπὰ, ὀνόματα 15 ππαοιβίοοα, Τῷ 15 ἴῃ ἃ Π|κ σοπβίγποίοι 

ΜΠ Ζεὺς ἃπΠα Ἥρα, ΡῬτοαϊσεΐο αἰΈΟΓ καλούμενος. 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΗΝ ὙΠ. 

ΤῊ; ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ΘΟΟΤΕΙΧΕ ΟΟΝΟΒΕΝΙΝΟ ΤῊΠΞ ΟΝῈ ΤΕΠΕ 6ΟὉ ΒΠΡΕ- 

ΒΙΟΝ ΤῸ ΤΗΛΤ' ΟΕ ΤῊΞ ΑΝΟΙΕΝΤ ῬΟΕῚΤΞ ΑΝῸ ῬΕΙΠΟΞΟΡΗΒΉΒ, 

1. Ὅταν οὖν, ααπιτὴ ἸΡΊΓαΓ, τολόη, ἐλ γ 6707}, παν ὶηρ [Π6 ΤΌτοΟ οὗ 

ϑποθ ἐλι6} 6 7076. Ὅταν 15 ἃ ΤῊ]. Δ γοΡ, τηλθ πρ οἵ ὅτε ἀπᾶ {Π1|Ὸ 

ΘΟΠΟΙ ΟΠ ἃ] Δαν ον ἄν, ΓΟ] ον θα Ὀγ {Π6 50]. συμφωνῆται, 019, 2, Ὁ. 

τὸ μὲν, ἐλ6 ([λς1) ἐπαοοί ἐμαΐ ἐλ Ζ1)οϊέη 18. 9116, 15. ἴη 6 βα)]θοῦ οὗ 

συμφωνῆται. 

ὡς. -. πλεῖστον, 707 ἐλ ηιοβέ ραγ . 

πᾶσι... παραγινομένοις, ὑγ αἰΐ, οοηλΐγ 7, ΟΥ̓, Υ]6 Π {ΠΟῪ ΘΟΙΊ6 Ὡ9007. 

([86 ἐπϑαίϊηρ οἵ) ἐλ6 77), ργ»ἱπεΐρίο8, [πΠ6 ῬδοῚ πη η 5, ογ᾽ ἐ]ι6 τἰγιζ067,80. 

ἡμεῖς δὲ, απ (ὙΠΘῚ ΟἿ ΒΙΠ66 ; ΒΌΡΡΙΥ ὕταν) 106 (0177, ΟΥ̓ ἀϑϑοσῦ. 

τὸν διακοσμήσαντα.. .. τοῦτον... . ϑεόν, ἰῃ6. ο"͵]οοῦ οἵ κρατύνωμεν, 

ἐμπαΐ ἐδι6 ογι6 τρλο ἤα8 αὐγαηροα {718 εἰγυΐλεγ86 (πᾶν, [μ6 811), ([Π80) ἐλι8 

0η.6 8 (ἰοά, ἘῸΣ {Π6 Ῥαυίοῖρ]6 τυ ἢ [Π6 ΔΤΈΟ]6, 566 6078, 8. 

τίς ἡ αἰτία, τυ]αΐ ἐ8 ἐΠι6 δατι86 5. ΟΥ̓, [6 ΤΘᾶβοη ἡ Ὡγ 7 

τοῖς μὲν... ἡμῖν δὲ, ἐο ἐδοηι (ροοβ ἃ Πα] Ῥ᾽ Ὠ]]ΟΒΟΡ 615) ἐξ 8 αἰϊοιο- 

εὦ (ἐξεῖναι), ὑνιέ αγαϊηϑέ ει8 (( ΤΙ ΒΕ18 5) ἐ}ι6),6 [168 α ἰαιο. 

οἵ ἔχομεν . . . παραστῆσαι, τ].ο ἢαῦό, 1. 6... ἃ16 8016, ἐο γ»ίαοο 8166 

ὃγ 8.66, 1. 6., ἀΘμχοπδβίσαζο. 

ἕνα... εἶναι, Δ ΟΒΙνο οἵ ὅτι. 

ἀληϑείας . . . λόγοις, ΙΓ [Π6 ῬτοοΙβ ἃ Πα τΤοβοηΒ οἵ {γα ((Παΐ 

15, ἴῃ ΠΔΙΤΊΟΠΥ ὙΠ {τ}. Νοίϊοο {Π6 δι Πα ΐϊο Ῥοβ 100 οἵ 

ἀληϑείαο. 

28. ὡς καὶ... ἐπέβαλον, α8 αἶϑο ἐο οὐ 7" 8ιι᾿)οοΐ8, (ΞΟ ἴο [15 ΟΠ6Ὶ) 

αδυοίεα ἐποηιϑοῖτο8, 1. 6.. βού {π6Ὶν τη ἴο, νοῦν ᾿οΐπρ πηαουβίοοῦ, 

ΟΟΙΡ Τιαὐϊη αηϊηγιηι, αἰ 6}" 667}. 

στοχαστικῶς, (0). 76οἰ 7 αἰ. 

κινηϑέντες ... ὑπὸ... αὐτὸς . «. ἕκαστος, ϑοΐη πιουεῶ, φαοΐ, ΟἼ6, 

λέμιβει, ὃν ̓ ϊβ8 οιση, οι, ἐο 8θεΐ;. 

πνοῆς, ὑγεαίλ, αἰ απ. 

εἰ δυνατὸς, τ0]611167}" ἢ16 τῇαι8 αὐ 6. 
τοσοῦτον . . . εὕρηνται, διιέ ἐο 8μ6ἢ, ὦ ἀοηγ66 (ἸΟῪ οοηηρείογιί ἃ8 

εἰσαγῖῃ ἰο αρργο]ιοηα (1ἴ, {τὰ {1Π} ἐλον ἤαῦυθ ποί ὑθθῃ, Κοιηα, 



: “- 
ΤῊΞΕ; ῬΡΙ,ΙΕΑ.---ΟἨἩΑΡΤΕΞΒ ὙΠ...  Κ}.5: 

ὡς - -- ἀξιώσαντες, α8 ἐλίπἪεϊης ἐξ πὲ; Ὀδοδαβα ποὺ (πουρπΐ Εἰ. 

ἘῸΓ {Π6 586 οὗ ὡς ΜΠ {Π|Ὸ ῬΑΤΈΪΟΙΡ]6 ἴο πδτ]ς 1 ἃ5 Βα] οίγο, 

566 080. 

ἕκαστος, αἸδιΙθαἰγ 6 ΔΡΡοβιγο οὔ {Π6 βιθ] θοῦ οἵ εὕρηνται. 

ἄλλος ... αὐτῶν, ἐλεν ἰαϊά. ἀοιοη, ἐιεὶ}" (αὐτῶν) ορϊπίοηβ, ὁΠ6, ογιὲ 

ογρίπίοη,; αποί]ι;", απιοίπιον : ἘΠ 15, Θ8 01 ὁπ Πα ΠΪ5 οὐαὶ ΟΡ ΠἴΟΗ, 

07, ἃ. ΟΟΡΆΓ {π8ξ., ΟΟΠοτέ. δα Οοηΐ., 3. 54. 

29. ὧν... μάρτυρας, α8 τρϊξη68868 ΟΓ᾽ ἐδιοβα ἐλιίπ 8 τολίολι. 

Εἴποιτε, 361 ΔοΥ., ορί. οἵ φημί, τρομα 8αγ. 

τὸ ὄντως ϑεῖον, ἐπ6 (Ὀ61Π9) γεαϊ αἰοῖτο, [π6 ἔστι ο΄. 

εὐσεβείᾳ, ἃ [ἈΤ1ΠΥ ἰταϊῦ ψΠ {πὸ ἀοβοοπαδηίβ οἵ Απέομίμτιβ 

Γῶιι8. 

ὡς ὄργανα ; ΘΟΙΏΡΙ 9, 90, ὡσεὶ αὐλητὴς ; [Π6 ΘΟΙΠΆΙΊΒΟΙ 15 ΘΟ0Π- 

ΤΏ0 0) ὙΠ {πὸ {ἈΈ]16015. 

ΟΗΑΡΤΈΕΝ, ὙΠΠ. 

ΒΑΤΙΟΝΑΙ, ΑΠΟΤΙΓΕΝΤ ἘῸΝ ΤῊ ΚΙΤῪ ΟΕ 60}. 

ΤῊΘ ΔΙΡΌΤΘΐ ΤΠ : 

90. ΤΆ [Π6γ6 ἅτ {ὺὙῦὸ ΟΥ 1016 σὈαβ, [Π6Ὺ τησβὲ 6 δ ΠῸῚ ἴῃ ΟΠ6 

Δ η6] {Π6 5816 (οἰ ΘΘΌΓΥ), ΟΥ ΘΔ 0}} ἴῃ 15 βαραταῖθ (οαἰθοοτυ). 

91. ΤΉΘΥ οὯπη ποῦ Ὀ6 ἴῃ 0Π6 8ἃΠ6 {Π|6 581η6. 

α. Νοῦ οπ {πὸ στουπα οἵ ΠΚοποββ, ΤᾺ ΚΟπΘα5. θΘ]Οη ΡΒ 

ἰο οτϑαίοα {πϊπ95, ἃ5 γα πηθα δοοογ Πρ ἐο ἘΠ 6 5 π|6 ἔσρϑ; 
Ῥαΐξ πποτρϑαίοθα 16 ΠΠΊΙΚΟ. 

ὑ. Νοῦ ἃ5 ὈθΙπρ' ΠΟΙ θΟΓ5 Οὗ ὁη6 ον. ϑοογαΐοβ ((. ο.. 

ἃ 118} Π85 Τ]ΘΙΏΌΘΙ5, θα {Π6 αἰτῖπο 15 ἸΠ ΠἸ γ]510]0. 

99. ΝΟΥ οὯπ {Π6γΥ Ὀ6 1η βθραϊδίο. 

α. Νοῦ ἴῃ ΡΊαοθ, Τῃ {115 πηΐγουβο [Π6 ΤΟΙ Πα σου- 
ΟΥ̓ΠΟΙ͂ ΟΟΟΌΡΙΟΒ τ] Πη 8Π6 Ὡτουπα, 99. Αποίποι ροα ἴῃ 

ΔΏΟΙΠΟΙ ππΐνουβο σγοιῦ]α θὸ οὗ ΠΠ {16 δοσοιπέ ἰο τ|5, 8 ΠΩ, 
ΤΏΟΤΘΟΥ͂ΘΙ, σγοῦ αὶ 06 Πηϊίο, 

ὑ. (Ξ4.) Νοού ἴῃ Τὰποΐϊοῃ. ὙΠῸ ογθαΐοῦ ἃΠΕα ΘΟΥΘΙΠΟΙ 

065 811 ἃ πα] ΤΟτοοσ1π5 81], ἃ Πα] Ἰοανο5 πο αἰνῖπο {ππῸ0- 

οι πποχοχοϊβοῦ. 
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ΟΗΑΡΤΈΗ ΙΧ. 

ΤΕΞΤΙΜΟΝῪ ΟΚ᾽ ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΕΥῪΒ ΤῸ ΤῊΕΞ ὈΝΙΤῪ ΟἿ 60. 

θῦ. κατ᾽ ἔκστασιν. ὃο Φπ5[. Ματί., Π)18]. σα ΤΊΎΡΏ., 115, πα 

ΤΟΥ ]]Π1Δ : “ΠΘΟΘ556 οϑῦ θχοϊαῦ βθηβα, ΟὈ ΠῚ γαἴτ5. ΒΟ Πσοῦ γ]- 

τα αἰνιη8.") Ααν. Μδτχο,, ἵν. 92. 

Κύριος... αὐτόν, ΕΧΟΩ͂. χκ., 3, 9,1η Βα ρδίαποο, ΟὈΙΏΡΆΙΟ 1[838.Χ]].,4. 

ϑ0. ᾿Εγὼ... ϑεός ; 188. χ]ῖν., ῦ. 

Ἔμπροσϑεν.... ἐμοῦ ; 158. ΧΠΠ1ι., 10,11. 

97. Ὁ οὐρανός .. . μου; 1588. ᾿ΧΥ].. 1. 

ΟΗΑΡΤΕἊΗΝ Χ. 

ΕΧΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟἿ ΤῊΞ ΝΑΥ͂Σ ΟἿ ΘΟ. ΙΝ ΠΕΒΡΕΟΥ ΤῸ ΤῊΝ ΤΕΙΝΙΤΥ, 

ΑΝῸ ΟΥ̓ ΑΝΟΈΕῚΙΗ͂, 

58, νῷ μόνῳ. ὅο Δπ86. Δ’αγέ,, 918]. σαηὶ ΤΎΥΡΙΙ., 8: μόνῳ νῷ κα- 
ταληπτόν, ὥς φησι Πλάτων. 

φωτὶ, Ὁ ΠΤ ἶν!. 10. ἢ ΠΟΠΠΕῚ. ἢ 

ἄϑεοι, 1. 6., ἀϑέους, Ῥηραϊοαίθ ἉΓΓοΣ εἶναι, {ΠῸ Βυ]Π] οὐ ἡμεῖς ἄγοντεο. 

λόγου, {1|ὸ ΒΘοομαὶ ΘΘΙΒΟῚ οὗὨ {Π|ὸ ΤΥϊηϊγ, ΦΌΠη 1., 1; πα {ΠῸ 

ΒΆΤῚΘ 1156 οἵ λόγος ΔΠ6] ὙγΟΓ 5 οι γϑα Τρομὴ 10 τιιη5 ἐΠτΟ ΡῚ. {16 

ΟἸαρίον, Ἰπ ΘΟ ΠῚ Πο᾽ Υ1Π [Π6 σΟΙλ ΠΟ λόγος, 76α 801). 

99. υἱόν, 1. ο., λόγος. 

οὐδέν βελτίους. ΟὈΙ ρα 6 Φιβί, Μανί., ΡΟ]. 1., ο. 4; Οταΐ. δὰ 
Οοῃΐ., 1- ; Οομοχΐ. δα αοπηί., 2; 1)6 Μοηῃ., 6. 

40. ᾿Αλλ᾽ ἔστιν, κ. τ. Χλ., ΦοΠ 1., 8; ΧΥ]]., 91-.- 98. 

ἰδέᾳ καὶ ἐνεργείᾳ, 70γηι δια 7076. ῬἸαίο. 

πνεύματος ; πιοῦ {Π|6 {Π|ν Ῥουβοη οὗ {πΠ6 ΤΥηϊν, θα {116 ΒΟ 16 α]- 

ψ]η6 Βα ρβίδηοο : “ αΟα 15 ἃ ΞΡ 110.) ΒΙΠΎ]Ὰ1 ΙΔ ΠΟ Δ ΡὉ 15 ἴῃ {ΠῸ οἵ ἢ- 

ΘΙ ΤΆΡΠΘΙΒ: “πιβύ. Δίατῇ., ΑῬΟ]. 1, 6. 80; Τοτία]]., αν. ἍΙάτο,, 111., 16. 
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41. ὁ παῖς τί βούλεται, τοπαΐ ἐΐ6 ϑογν Ἡηδαηι8.; 566 Τιϑχΐοοι ὈΠΩ͂ΘΙ 

ἐδέλω, ἀηα Τιαὔϊπ τοῖο: βούλομαι ἴοτ ἐϑέλω, ἃ5 1ῃ ΗΌΠΊΘΙ, ὈΘΟδιι56 

ΒΡΟΚαη οὗ Θο6, τ Πο56 τοὐἱ 15 7 εοί. 

γενόμενον, πού ἃ5 δεγίηγιης ο εὐἰδέ, Ὁσπιξ ἃ5. προελϑών, ργοοοεα ἑη 

ἴο 6 [Ὅτ ἃ πα [ΌγῸ6 οἵ 811 πιαίθυτα] {πη οθ, Ια ΟῚ τγὰβ οὐθαίθα 

αν Ππουὺ ΤΌγτὰ πα νοοῖ, ΑἰΠΘΠΔΡΌΓΩΒ Πὰ5 Ὀοίοτο βου 64 10 ἃ5 

Ὁ Ρδα θα. Κθοῖν., 1. 

42. Κύριος. .. αὐτοῦ; ῬΙΟΥΘΙΌΒ γ11].. 99. Φαβίϊη ΜΙΑΓΥΤ 8180 Γα- 

[ῸΥ5 {115 ραββαρο ἴο {ΠπῸ ΤΟΡῸ5 (Π18]. σα ΤΊΥΡ].., 61). 

48. δύναμιν; ἴῃ Αὐδίοί]!ο, οὐγέμαϊ ροιτο», ἴῃ αἰἸβΕϊποίϊοη {ΓΟ ἢ. 

ἐνέργεια, αὐοΐῖοθ ροιδε)", ἈΠ 50, δεῖμα α8 8ιιο]ι, ΘΘΒΘ ΠΟΘ ; 1 {Π6 ΤἈΓΠΘΓΒ 

οἴζθπ δεΐπω, παΐι6. «8. λΙατί,, ΑΡΟΙ]. 1., 6. 82; ἃ Πα ΤΥ Ρ]Δ665 

816 οἰζοα 1ῃ Οἰίο. 

44, ἵσταται μέρος, {}ι6 ἐπεοϊοσίοαϊ ραν (οἵ οὐν' ΟἹ εἸβέϊαη ἀοο Γ] 6) 

εἰοε8 ποΐ βίορ ἤφγ6, Ἰυυὺ τγ 6 ΤΘΟΟΘῊΪΖΘ ἅ]50 ἃ Ποβέ οἵ Πηθϑβθη σ 5 Δ ΠΩ 

ΒΟΙΥ ΔΗ ΐ5, 1. 6... ΔΠ 9615 ὙΠΟ ΔΙῸ 1] ]Ξ ΘΟ. Π ̓ 5Ρ1011[5. 5.66 ΤΤΓΠ6Ι 1 

ΟΠΡίου χχῖν. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΗ ΧΙ. 

ΤῊΕΒΞ ΘΑΙΓῪ Τ1ΕἘῈ ΑΝῸ ΤΕΛΟΗΙΝΟ ΟἿ ΤῊΝ ΟἸΒΙΞΤΙΑΝΗ͂. 

4δ. Ἐὶἰ δὲ ἀκριβῶς διέξειμι... μὴ ϑαυμάσητε, {7 σο πιϊπμέεῖψ ἐπ ΐο 

ΟἽ" (ἰοοἰγἴη6, εἰο πιοέ τρορα6}, 051, ἃ, Ὁ ; 694, Ὁ; Ἡ.., 145, 10  6.., 998, 

297. 

ἵνα... μὴ --. συναποφέρησϑε, ἐλαξ γοῖ ἡϊαν ποΐ ὅδ δα» γε ατραῃ. 

Α ΒηᾺ] οἴαιιβα βῃῃθοσαϊπαίο ἰο ἀκριβολογοῦμαι, 034 - Ἡ., 789 : Ε΄, 910. 

γνώμῃ, 406: ΤἩ., 606 ; 6. 188. 

τὼν δογμάτων, {6 ορπίοη8. ΑἸΠΘΠΕΑΘΌΓΑΒ τι565 [Π6 τνοσα οὔ ῥτο- 

οορίβ οἵ 116. 1ῃ αἸΒΈΠΟΙ0η. Ττοτη ἀοοίγ!π 65 οἵ [1 1}, αἰβοιββαθα θ6- 
ΌΓΘ. 

μὴ ὡς περὶ ἀϑέων ἔχειν ; 1. 6.; μὴ ἔχειν (περὶ ἡμῶν) ὡς περὶ ἀϑέων. 

ἔχειν ΞΞ- ΞΟΠ. 

40. Λέγω ὑμῖν, Ταιῖτα νἱ., 57, 28; Μία. ν., 44, 48. 

12 
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4. ᾿Ἐπιτρέψατε ἐνταῦϑα τοῦ λόγου, κ.τ.λ., 6) υἱέ (η16), ροααίης 

α8 δείογ δ γ]ιἱ]οδορ]ιο ργίηοεδ, ἐο ϑρεαΐ; οτἱέ ὑοϊαιϊη ἢ6)"6, ἐ]ι6 τρον θεῖν 

απαϊδίς ὑψ ὦ στοαί οτέοῦ. ΑΔΙΠΘΠαΡΟΤα5. σνοσ]α 5 ον 15 οοπῆ- 

ἄδποορ ἴπ {Π15 {Ππ6 στοαῦ ΒΕΠΌΠΡΠΟ]4 οἵ ε]5 ἀθἔθπβα ὈΥ ἘΠπ6 Ἰοποβ5 

Οἱ Π15 [οΠ68. 

ἀναγαγεῖν (30. λόγον), Υ ΠΙΟῊ ΒΘοτὴΒ ἴοὺ ΡῈ τιϑο ΠΟΙ ἴῃ {ΠῸ 56 η56᾽ 

οἵ σπου. 

τοῦ λόγου γεγονότος, θ7δ ; Ἡ., 598; α΄. 188. 

βασιλέων, 488; 089, ο΄, 1; Η., 641, ἃ. 

Τίνες ; 1π6 Βα] οὐ οὗἉ κεκαϑαρμένοι εἰσὶ. 

ἀμφιβολίας διαλυόντων, οἰδαγγ, τιρ αηιϑ γι 168, 

ἢ τῶν τα ὁμώνυμα, κι τ.λ., ογ" οΥ ἐλιοδ6 (ἐξαο]ης)) Ποηιοη 18, οἴο. 

τὸ ὑποκείμενον... τὸ κατηγορούμενον, ἐλ ϑιιδ)εοί.. .. ἐλ ργοαϊοαέο. 

ΤῊ 658 ῬΑΙ ΟΌ]ΔΤ 5 ΠἰΘΒΟυ 06 [Π6 Ῥταοίοα οἵἉ αἸ Δ] οοίϊο5, ἀπ {116 το ῖ- 
ΘΙΘΏΟΘ 15 ἰο {Π6 ΒοΡΠ]βί5. 

τὰς ψυχὰς, 481 : Ἡ., ὅ49 ; α..,100. 

ἀγαπᾶν. ΟὈΓΆΡΒΆΙ ΟΠ]. Χ]1.,.5. 61. ΑἸ580 Τογία]]., Αα βοαρ., ο.1: 

“ ὈΙΒΟΙΡΠηἣ 0] οτηπι ΟἸΠΘΌΓΟ 1005. ΘἸΟΘΤΙΘ οὗ ΟΥ̓ΆΤΘ ῬΙῸ οἷβ 

Ὁ ΠΟΒ ΡοΒοα ππ 1. οὗ Πᾶ 60 510 Ῥουίθοία οὖ ργορτῖα Πομ]α5 πο5- 

{τἃ, ΠΟ ΘΟΠ 1115 : -Ὡ ΠΟ 05. ΘΠ] ΟΠ ΘΘΤΘ. ΟἸΏΠΪΠ1 Οβέ, 1] ΠΪΟΟ5 
δαζθιη ΒΟ]οσιτ ΟἿ ΓΙ ΒΕ] ΠΟΤ 1.) 850 Φπϑέ. Δασί., ΡΟ]. 1., ο,. 14, οὖ 

8]. ; ΟΥρυΐίδηιβ, Αα Τομηθί!", 9. 

τὸ μετριώτατον --Ξ- “1 αποα ΒΠΠ18 8 ΠΟΘ οΓ 10 Π15. ΔΙΘΈΠ ΘΠ {111} 
οϑί." 

τοὺς προκατάρξαντας λοιδορίας, ἐΐο86 λαοΐπρ γουϊειὶ, 

εἰς τὸ ζῆν, αφαϊηϑέ ἐπεὶ)" {{78. 

διατελοῦσι κακῶς... μεταλλεύοντες, δοῃέίγιι6 εοὐέδ, ουὶϊ ἐπέοπέ {γι- 

φεδίϊγαξίης 701) ἐϊιδηιϑεῖτ 8 ἐΐ686 866γ6ΐ8. μεταλλεύοντες, ΟἿ; Ἡ., 790, 

θ᾽ '6.:979. 
ἑαυτοῖς. 4δ9. 

τὸ πράγμα, ἐλεοῖ)" διιδίγι688. 

48. Παρὰ δ᾽ ἡμῖν. ΟοἸΏραΙο Τονία]]., ΔΡοΟ]., 46: Ζαδβέ. Ματῇ,, 

ἌΡΟΙ 1 οἰ Ὁ: 11.6.10; πΠαώδῃ., Ὅτ. 88 στ, 88. 
εἰ ὍΝ τὴν ΕΥ̓ΡΈΑ ΠΕΡ ΜῊ τδη α76 πιπαῦίθ ἐο Ῥγοτ6 Φῃ) 1007.8 

ἐ}ι6 δογμογὶέ ο7᾽ οὐ)" εἰοοΐ»"ἴ)16. 

ἀπὸ τῆς προαιρέσεως, 770ηυ {ἐἠιεῖ)" ἐλοΐοο (οἵ {Π ἀοοίτ]η6) : 1. 6., 

ρου {ΠΟ ῬΟΥ Βα βίοι οὗ 115 ἔλα}, 



ΤῊΞ ῬΙΙΕΑ.-ΞΟΠΑΡΤΕΠ ΣΙ. 197 

οὐ γὰρ λόγους, κιτιλ. ΟὈΠΡΕΓΒ ΟἿ. ΧΧΧΊΙ,., 5. 109; δ αδ0. Ματί,, 

ΑΡΟΙ]. 1.,. 16; Ταϊίδῃ., ΟΥ. δα αἵ., 96; Οὐρτίδη., “ΝΟΒ. ΡΠ] ΟΒΟΡ]Ν 

ΠΟΙ τους 566 πεῖς ΒΌΠΗΤΙΒ; «.. ΠΟΙ Ἰοα μα τη οὴ!δ 5664 γἱνῖ- 
Π.1|5." 

παιόμενοι. 8366 λ͵αίί, ν., 99--48 : Τμῖϊτο Ὑυ]., 399-80. 

ΟΠΒΑΡΤῈΠ ΧΙ. 

ΤΗΛΑΤ ΤΗῊΗΒΞ ΟΗΠΑΒΟΕΒ ΟἿ ΑΤΉΗΕΙΞΝΜ 15 ΒΑΙ ΞΕ; ΕΌΙΙΟΥ͂Κ ΕΈΟΝΜ ΤῊΕΣ, 

ΤΙΥΕΞ ΟἿ ΟΗΒΙΒΞΤΙΑΝΗ͂, 

49. ᾿Αρα; ἱπίουτοραίνο; ϑλοιμία ττ6 ἐπε, ἐΐιι8 776. οι 8εἶτ68, 

εἴα. 

ϑεὸν, 6606 ; Ἡ,, 718; 6... 184,2 

ὑφέξειν παντὸς τοῦ, κ.τ. ΝΣ ἕο 1: ἘΠ ΩΣ ἐο γῖσνδ ατν ἀφοοιγιέ 9 ἐδ Ῥρο8- 

ἐπέ ἰἰ76 ἐο οὐ, ἐς ὁπ ΕΣ γιαᾶο, οἷα. ; 1. 6., {πᾶ τῦϑ 518}] οἷν 
Δ ΔΟοσοτηΐ. 

ἐνταῦϑα, ὅ90 ; Η., 492, {; 6... 141, ποία ὃ. 

ἐνταῦϑα.. ... ἐκεῖ, ἀ6}6 (πὶ [15 116)... ἐλόγ6 (1π ἔΠ6 οἴιοΣ υτου]α). 
ψυχῆς, 4θ4, 5. 

ὧν ἐκεῖ κομιούμεϑα, κι τ. Χ., 48. 106 δα ἐ]ι6)"6 γδοεῖτο Κ»οην {6 σγοαΐ 

““ιαγ 707) οἵ1)" ηιοοῖ; απο ὀοηευοίοιέ απ πιοαογαΐο 76. ὧν ἸοΟΚΒ 

ῬδΟΚ ἴο τηλικοῦτον. ἘῸΓΤ {Π6 856, 566 434: Ἡ,, ὅ74: Ε΄, 171. κο- 
μιούμεϑα, Ταί,, 806, 8. 

βίου, 451: ἨἩ,, δ67, 78; 6. 178. 
δικαστοῦ, 412. 

ὅ0. Πλάτων... ἔφη, ΥἱΖ., ἴῃ αοτγρ',, Ρ. ὅ99, Ε, ὅ34, Δ, 64. Βέορῃ. 
ΟΟΠΊΡΑΓ6 {αβί. λΙαγέ,, ΑΡΟΙ. 1., 8. 

ὁ τούτων πατήρ, ΥἿΖ., ΤΌΡΙΟΙ. 

1. Εἶθ᾽ ; Ἰηξοττοραίϊνο, βαρροβέϊηρ ἘΠ6 1ηα]σπδίοη. Πα 510- 
ῬΙΒ6 Οὗ [Π6 ααΘϑΕ ΠΟΥ Ξε “Δ γο1Ὸ." 

φάγωμεν καὶ πίωμεν, 1 ΟὐΥ. χν., 82. 

καὶ τὸν θάνατον. .᾿. τιϑέμενοι, γεσαγαἑη ἀφαΐῇ, α8 α ἄδορ 8ἴθορ απᾶ 
ον γοξιἴη688. 

ὕπνω καὶ ϑανάτω διδυμάονε, ἩΤΟΙΊΟΓ, 1]., χτὶ., 079. ΤῊ ἩΠΟΙ6 
Πὴ6 15 Ὕπνῳ καὶ ϑανάτῳ διδυμάοσιν, οἱ ῥά μιν ὦκα, ἃ ΟΟΟῸΪΒ ἴΠ 
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[Π6 «ααγοββ οὔ Φαριίοῦ ἰο ῬΠΟΟι5. ΟΥ̓ ΡΟ Ομ, 1α8ὺ 5] ]η. 

Ἡβἰοα 4180 τ 68 51660 πα αοδίῃ ὈγούΠουβ, ΤΠΘορ',, 911, 566 

Αο] ἴδῃ. Ὑ αἱ. Η]βι., 1... ο. 8, ἀπ ΘΟ ΡᾶΤ ΑΥΠΘΠΑΡΌΤΑΒ, )6 ΠΘβαν- 

τϑῦ,, Ὁ. ΧΥ͂Ϊ. 

ὀλίγου καὶ μικροῦ τινος, 56}. οἵ Ὀγ166, 8.66 ὈΓΘΥ. 560., βέου. 
ὑπὸ μόνου δὲ παραπεμπόμενοι.. ... εἰδέναι, δοίη, οι ιιοίεα, ἐο 6 

ιν [106 ὃν ἐ]ιὶδ ογι6 "ἐϊυίηρ αἰοηθ, ἐο ποι Οοα απὰ ἢι18 1608. 

ΜΛ ΔΠτι5. 50 ΤΌΠΟ 615 παραπεμπόμενοι (απ ΠδῸ ππὰ τὸ Δα] Ῥαϊατα 

γἰΐαγ ΡΟ ΠΟ] }1}. 

πολὺ δὲ καὶ κρείττονα, κ.τ.λ.) δηοιοίη ἐλαΐ ἐδ φαροοίεα {78 18 Κα} 

ὑοέζο)" ἐδιαγι, ἐαη, ὁ6 ἐοϊα ἐγ τ007.18. 
μέχρι τοσούτου, ἴο 8ιι6, αγν εαἰοπέ. 

᾿Ἐὰν γὰρ ἀγαπᾶτε, κ.τ.λ., Π.ῸΚ6 νἱ., 892--94 ; Μαζί. ν., 40. 

, διαφύγωμεν, 024; Η., 199; Ο.. 910. 

ἀπιστούμεϑα ϑεοδεβεῖν, 5]).αἰΐ τ06 γιοί 6 αὐοοιιηέοά, ρίοι88 “«ΤῈῊΘ 

ΟἸαΤΟΙ Πθν οι τ ]6] 64 ἃ ΒΠΆΙΘΟΙ τῇ ΘΕ ΡΟΙ ρα] ηδβῦ 115 ΘΠ ΘΠ165 {Π ΔῈ 

μ|6 ΠΟΙ͂ ἸΙνῸ5 οἵ 15 Ὡ]ΟΠΊΟΙΒ.᾽" 

ὅῷ. καὶ γὰρ τὸ μέλι... δοκιμάζουσιν, 70} {]ι086 ἐοδέϊηγ ἠοπον απ 

τολομ ἡμαο εὐ]ιοέλιο} ἐΐι6 τὐλοο ἐ5 σοοί 7} Ὀ0ην ὦ δηιαϊζ ραγρέ. Οὐ Ρ αι 

Τγοπδοιβ, αν. ἩδοΓο5., 1]., 19: “ΟΠ ὉΠΙΥΘΙΒΕΠ ΘΙ ΘΠ 6558 

ΒΔ] 6] (11 Βοῖ "6 σοὶ ΔΩ 8) δἰ 18. 6586 58 ]158 1. 

ΟΠΑΡΤΕΠ ΧΠ]Ὶ. 

ὙΠῪ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΒ Ὸ ΝΟῚΤ ΟΕΕΈΠῚ ΒΑΟΠΙΒΊΟΒΆ. 

δ. ὄναρ, ἃν. ; ποῖ ὄονθὴ ἦν α αἰ) αηιν ἰσαγ. 
« ’ 30 - - - Ε . 1 ἑκατέρων, ποῦ ΒαοΙΊΠοΙησ, πα ποῦ ΔοΚαο] αρΊηρ' (Π6 ΡΟαΒ Οὗ 

[Π6 Β5ίαίθ. 

δ4. τοῦδε τοῦ παντὸς, ἐ}ι18 τιηἶῦ0)86. ὥΘΟΙῚΘ ΘΟΡΙ65 ΠᾶγΘ ποῦ τοῦδε, 

Ραΐ {1158 ἀπρ]]οαίϊοη οἵ τοῦ 15 πιβοᾶ Ὀγ {πὸ ξαῦΠοιβ. «8. Δαν, 

ἜΡΟΙ; 1..18.. Β5'΄Π1|ᾺῪ {τ81Πη5 οὐ ΠΠποπρ ὗ ἃ1Ὸ οΘοπηηοπ. ἘΡ. δα Ώ]ορ. 

τὴς ΤορίαΠ. . Δα βοῖῦρ., 9; Τιοίαῃύϊαβ, Τηδί., γἹ]., 1 ; ΤΡΘΠΔΕΊΙΒ, ἐκε τ: 

ἨΔ6Γ6Β., ἶν.; Μ. 

σπέρμα, ο"͵]οοὗ οἵ ἀναβάλλειν», ργοάηιεθ 8εείΐ, 1. 6. ἐξ βξλοὶ 6οη. 1., 

ἼΠ: 
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δῦ. Ὅταν ἐπαίρωμεν, ποίας, κ. τ.Ὰ. 

Καὶ τοὺς, κι τ. λ. Ηοπιοι, ΠΙδα, ἴχ., 499-501. ὑπερβαίῳ, Μ55. 

Καὶ τὴν λογικὴν λατρείαν. Τίοτῃ. ΧΙ]., 1. 

ΟΗΑΡΤΈΝ, ΧΤΙΥ. 

ΤῊΞ ΙΞΟΟΝΌΑΝΟΙ ΟἿ ΠΌΡΕ ΤῊΟ ΑΟΟΌΞΒ ΤΗΝ ΟΗΠΒΙΞΤΙΑΝΕ ἘῸΞΒ 

ΝΟῚΤ ὙΟΒΝΞΗΙΡΙΝΟ ΤῊΞ ΟΑΟΌΒ ΟΕ ΤῊΝ 5ΤΑΤΕ. 

ὅτ. ΟἙΤΕῸΒ ἃπα ΜΙΈΕΤΑΧΙΒΑ ὑγο10 Ῥᾶτοηίβ οὐ Τρ (Ο] τ ητι8, ΠΟ 

οηζοσία! πΠθ αὶ (ογῸ5 6 5Π6 βΒοποηί ῬΙοβουθἶπα. Ον]α, Εἰαβί., ἵγ., 

08 ; Ἡοπηοῦ, Ηψιηη. (οἱ... 101, ἘῸΓ {ΠῚ} ὑπο 8}}10 αὖ ΑΙΠΘΠ5, 566 

Ῥαῦβδῃ., ἱ., 99,1. Ῥδαβ]5 4150 τη η 101}85 {Π6 ἴθ} 16 οἵ ΜΈΧΕ- 

τιάῦβ. ἘῸΓ {Π|6 σου βῃ 10 οἵ ἨΈΟΤΟΕ, 566 Ὀ6[010, (ἢ. 1. 

Κεῖοι, ἐπ λαὐϊέαγιἐβ Γ᾽ εοβ, δαη8. ΟἾΠοΙβ τοδα Χῖοι, Ομ η5; θα 

οὐ Χῖος ἀλλὰ Κεῖος. ΕῸΣΙ ᾿ΑΒΙΒΤΑΕΤΞΒ--ὙΠΟ, 1 ΒΘΟΠΊΒ, βρττθα ἃ5 

Ζθιι5 Αὐιβίδουϑβ, ἃπα ἃ5. ΑΡοΙο ΝΟμλἶτ5---8ο06 ὙΠΡῚ], αϑοχρι, 1., 14; 

ῬῖΙοάοτΣ. 516., 'ν., Ρ. 9381. 

ΤῊΒΑΘΕΝΕΒ πτὰ8 ἃ αππουΒ αἰ ]οΐθ, [ῸΣ πΠΟΓὰ 506 [Π6 ΟἸ 5510 8] 

ΤΙ ΙΟΠανν. [πΟΙ8η, ἴῃ Πἷβ ΟΟΌ ΠΟΙ] οἵ (Π6 Οοαβ, τ] Ιοα]ο5. {ΠῸ 

ΒΡ ΠΟΙἐγ οὗ {πΠ6 ὙΠΆβΙδπ5 ἴηι {π]πΚιηρ' {Πα ΠΪ5 βίαίαθ ουτρα ἴο- 

γοιβ. Ῥααβδηΐα5 [6115 οἵ Π15 βίαϊιθ αὖ ΟἸ μὰ {Ἀ]Π1π|ρ᾽ ΟΠ. ἃ ΠηΔΠ 

8 η6 ΚΙΠπρ' ἰτὴ (506 ΟἸα58. Θ1οΐ.). Νὸ δοοουμῃΐῦ οἵ [ἷβ ΚΙΠΠ πο 8 

τηδπ ἴῃ {Π6 σὍΠη65 Πα5 θθοπ Τοππ ; Δ πα Βομιθ. Π1π|ς ΑἸΠΟΠαΡΌΓαΒ5 
Πὰ5 σοπίοππα θα Πΐτη πντἢ ΟἸοομ θα 65, τ πὸ ΚΙΠ6α ἃ τπδπῃ ἴῃ ὈΟΧΙΠρ' 

Δ ΠΑ τὰ ΠποΩ, πη ἃἰζουν τα ἀοἸΠ 66, ἃ5 ῬΔΌΒΑΠΙΙ5 δ πα ἘλιΒ6 11:8 

το] δΐο. 

ΤΥΥΒΑΝΘΌΕΙ. 866 ῬΙ]αΐατο 5 1|6. Ἠὸ τοβίογοα ἰοὸ {πῸ β'α μηδ 5 

ἘΠΟΙΓ ΤΟΡῸ]Ϊο. Ἠδ πὴ 88 γΟυΒΠ]Ρ ΘΩ͂, Ῥ] ΠΆΓΟΙ Βα 8, ὙγΠ116 γοῦ Ἀ]ῖγο. 

σφαγαῖς ; πι ταῦ ἰο ἀθαί 800 ΜΠ|6518 8. 

᾿Αλκμὰν καὶ Ἡσίοδος Μήδειαν, Αἰοπιαπ, απα Ἠοδὶοα γοργεβοηὲ Μεαρα 
αϑ ἃ φοίαέ88., 1:18 15. ποῦ Κποῦη ἴο 6 {γπ|6, ἃΠα 15. ποῦ ῬΆ͵7ΆΠ16] 

ὙΣῚΕ ἘΠ6 οο-οταἸηδέθ οἸαιιβοβ, ΔΙθοα πγα8, ἴῃ μοί, τηοϑὲ τυουβηρ- 

οα αὖ ΟοΥπίῃ, τυ Β10 ἢ. Πὰ5 βαρ ροβίθα {ΠῸ σϑδαϊηρ, ᾿Αλλὰ μὲν Κα- 

δούσιος Μήδειαν... ΕῸΤΪ ΟΥΠ6Υ Βα βίο η85, 566 Οἰΐο. 

ῬΗΠῚΡ ἃΠΩ 15 αἰνῖηθ ΠΟΠΟΥΙΒ ΓΘ τῃΘη ]ΟΠΘΩ ἴῃ Ἡογοαοίμ5, τ. 

41. ἩἩετγοαοίαβ 8150, πὶ {πὸ 104{Π οΠαρίου οἵ Π15 ΕΓ ῬΟΟΚ, {6115 

{16 βίογτυ οὗ ΟΧΈΒΙΙ ΤΆ, βοὴ οἵ ΟΠ ΘΓ Β65, ἃπΠαῖ Ῥσοί Ποῦ οὔ αογριιβ, Κῖπρ' 
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ΟΥ̓ β8] Δ Π}15, οα ἔ]ιο 8] ηα οἵ Ουρσιιβ. ὙΠ ποὺ δποϊθηὺ οἷτγ οὗ 

ΟΥΡΙῸΒ τγὰ8 Ατηδίτι3, 

ὅ8. ΤΠ τἰΐοβ οἵ [πΠ6 ἘΣΟυ Ρ 18 Π5 816 ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΙ [ΟΡΪΟ οὗ στοπ ον 
ἃ πα τ] αΙοα]6 Ὀοΐἢ ἴῃ Ῥᾶσϑῃ ἃΠ6] ΟΠ τ βίϊδη τυτιΐουβ, Οὐΐο σῖνοβ 

αποίαίίομβ τοτὰ ΜΠ ππιοῖπ5. ἘΝ ΠΧ, Τιδοίαηΐῖπιβ, Φαγ 6181, ἃπα οἱἢ- 

6Γ5. 
ΤΠΘ ἀιστηηθηῦύ οἵ {Π15 ΟΠ ρίαν 15 ἴῃ Ττοαποηΐ τι86 : Φαϑιϊη Ν8τ- 

ἘΥΥ, ΤῸ ΘΧΘΙΏΡΙΘ6, Δη 4 Του] Π8ῃ τιβ6 1{, αὺ Αὐραβίηο {Π1ΠΚ5 10 

αεοίζιι8 Κογία886 φιαηι τ6)" 18. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΥ. 

ΤἸΤΗΕῚ ΟΗΒΙΞΤΙΑΝΕ ὈΙΞΤΙΝΟΤΙΞΗ ΘῸὉ) ΕᾺΟΜ ΜΑΤΤΈΝΠ, ΑΝῸ ΟΑΝ ΝΟΤ 

ΜΟΝΒΗΙΡ ΜΑΤΈΞΒΙΑΙ, ΟἸΘΕΈΟΤΗ, 

61. διάκρισιν, [Π6 Βοραγαίοη οὗ [Π6 6] πιο ἐβ Τ᾿] ΠΟ ]οα 1 ΟΠ]808. 

(2. τὰ εἴδη, ἐλ. 707η18 οἵ τηδίίου. 

ΟΗΑΡΤΈΪ ΧΥΙ. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΒ )Ὸ ΝΟῚ ΟΚΒῈΠΙΡ ΤῊΕ ΟΠ, ΒΌΤ ΓΤ ΜΑΚΕΉ. 

09. Καὶ... ὄντι, ΘΧΟΘΙΠΪ σ᾽ ΒΟ] ἴῃ 51Ζο ἃπα ἴῃ {Π6 αἸβροβι το 

οἵ [Π6 Ῥοαῖ65 ἴῃ {Π6 δο]!ρέϊο, δηα οἵ [Ποβ6 ἴῃ ἐπ ἀγοίῖο Ζομθ, ἃηα 

118 ΒΡ ΏΘΙΙΟΔ] ΤΌΤ]. 

Καταγωγῆς, 65 6Ή66, Ῥ]ΔΟΘ. 

τηνάλλως, οὐϊέο)", ἸχοΙἀ Θῃ41]γ. 

πάντα ἐν πᾶσιν, 1 ΟΟΥ. χγ., 98 ; 60]. 111., 11. 

04. κόσμος τέλειος, ἀοα ποοῦβ ποΐ ἴο οτοδΐο, Π6 15 ἃ ρε7}7δοὲ τρονὰ 

ἰο ϊΠγ5ο ἢ, 

0ὅ. πρόσειμι. ΑἸΠΟΠΑΡΌΓΔΒ 15 {Π6 5} ]6 οὐ. Ῥ]αΐο᾽β βαυηρ' 15 1η- 

οἸαα ρα 1η τέχνη τοῦ Θεοῦ. 

οἱ ἀπὸ τοῦ περιπάτου, ἐδ ρεγἱραΐοί᾽ς8, Τὸ {ποΒ σ᾽ {πο που] {πὸ 

Ὀοᾶν οἵ 6οα. 
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Θ7. Μαρτυρεῖ. ῬΙαΐο, ῬοΙ]] ., Ῥ. 369, Ὁ)... οα. Κίορῃ. ; ορρ. δᾶ. 
ΒΙΡ,Υ]1,, Ῥ. 90. 

ΟΗΑΡΤΈΝ ΧΥΠ. 

ΤΗΒ ΝΑΜΕΒΞ ΟἿ ΤΠῈ ΘΟῸΞ ΑΝῸ ΤΗΞΒῚΒ ΓΜΑΘῈΞ ἈΠ ΒΌΤ ΟἿ 

ΒΕΘΕΝΤ ῬΑΤΕ. 

08. ᾿Ανάγκη δὲ ἀπολογούμενον... λογισμοὺς, 16 18. α πιοοοδδὶέμ ἐλαΐ 

οπθ τιαλίης ὦ ἀφ 67.868 Κι} 715]. Ἴ1076 εααοέ αγσιιηιοηί8. ἀπολογούμενον, 

ἄτη αροϊοσίδέ, [Π6 ἀοἤητνο ῬΑ ΟΡ 16. πιϑοα βαρβίαπ νον. ΕῸΓ 

{86 οἸη]ββίοη οὗ {Π6 ἃν (1016, 566 678, Ὁ; δὅ94, ὅ ; Η., 786, ὅ90. 

ἀκριβεστέρους, 1. 6.) Π1076 }γ40Ἶ86 {Ἰχᾶτι ἢ6 Πδα γοὺ σίνοῃ. 

καὶ... καὶ, δοίδ,... απ. 

ὀνομάτων, ΥἱΖ., (6 ΠπδᾶΙη65 Οἵ {πΠ6 σοῦβ, ΕῸΓΪ βυπίαχ, 566 419. 

ὅτι γεώτερα, ἐμαΐ ἐλδγ α7.6 Ὁ6)}"} γ᾽οοοπέ. ΑἸ ΘΧΔΠΊΡΙ6 οὗ ψηδῦ 15 

Ο116 6 {Π6 ἀΡδβοϊαΐθ πι56 οἵ {πὸ οομηρδτγαίνο (514, ἃ; Π, 669) ; Ῥαΐ 

{Π 076 15 8η ΠΏΡ]16 6] σΟΠ τίβουι οἵ {π6 Πραί] θη σοαβ ἕο ἐπ αοα 

οἵ [Π6 ΟΠ ἸΒ Δ} 8. 

ὅτι χϑὲς καὶ πρώην γεγόνασιν, ἐ]ιαΐ ἐλεν αὐ γεροπέ απ οὶ ψοδίογαγ. 

χϑὲς καὶ πρώην, ἃ ῬΤΟΥΟΙ1ΔΙ ΘΧΡΓΌΒΒΙΟΙ ΤῸ] τ Παὺ τὰ 8 ὙΘΙῪ ΠΟῪ ΟΥ 

Τοορηΐ, ὡς λόγῳ εἰπεῖν 15 ΔΡοΙορσοίῖο, Ὀσοσ οὐ ἴῃ ἴο βοΐζθῃ 8δῃ οχ- 

ῬΙΘΞΒΙΟῊ [610 ἔο "6 ἴοο βίσοῃρ' : |κ6 “80 0 ΒΡ ἈΚ, ΟΥ “' ἃ5 1 ὑγοσο," 

ἴῃ ἘΠΠΟ]15η. χϑές, 1,αἴ., λ6)"»}, ΟΘοίῃ,, σίϑίγα- ἀἀοὶΒ; ἘΠ Ρ]., ψοβίθ- 

αδγ. 

ἴστε, ἴτοΤα οἶδα, 40. 

ἀξιολογώτερον, 667}, ποίαὐϊψ. ὅ66 δον, οῃ ἀκριβεστέρους. 

ὡς ἂν ἐν πᾶσι... συγγενόμενοι, 48 (Ὀοΐπρο' γΟΙΒΟ6) ἐὴ αἰΐ (Κη ον ]- 

666) απ ζαηυϊζίαν δογογαῖ αἰΐ (ΟἸ ΟῚ τλ6}) τρί, ἐδ ἀποϊονΐς, 

πᾶσι Δ Πα τοῖς παλαιοῖς θοΓῃ ΤΌ]]ΟΥΥ συγγινόμενοι ἴῃ [Π6 σομβέσπο- 

ἀοη, Ταῦ βῳσιοῖ]ν 1Ὁ 15 βαϊθα 1) τηοδηϊηρ ΟὨΪΥ ἴο τοῖς παλαιοῖς. 

ΤῊ5 ἤσατο οἵ βυηίαχ 15 οα]]θα Ζοιριηὰ, 08, 4, ἔ; Ἡ., 882 : Μι, 985, 

1. τοῖς παλαιοῖς, 449 : Ἡ., 602, 5; α΄.,186 ; Μ.-, 299. 

σοὺς καὶ γένη καὶ ὀνόματα δόντας, ἔμοβε παυΐηρ σίσοη ἠοέϊι φεγιεαϊοσίεβ 

απ παηιο8. “ΑἸΠΟΠΕΘΌΓΙΕΒ 15 1 ΘΙΙῸΙ 1 Π6 ΒρΡοβοβ {παῤ {Π|656 

Ῥοοίβ σαν ΠΔΙΏ68 ἴο {Π6 σοα 5 τυ ΒΙΟἢ πον Ππαα πού θοΐίοστο ΤΉΟΒ6 

Ὑν Π10}} Ἡ ΟΙΠΘΙ Πὰ5 παπᾶ θα ἄονγῃ ἴῃ {πὸ ΠΙΔα ἀπ Ἠδφϑιοα 1 {Π6 

ΤΠΘΟΡΌΠΥ ὑγογα πού ᾿πνοηίθα ὈΥ͂ {Π|656 ἔνσο τθη, Ὀπὦ τοροϊνοα 

ἔρΟΤ ΘΑΤΙΥ ἰγα 1 10}}5 τ] 10 {πον [Ο]]οντ θα." --Τἠηποι, 



5 .- ἸΝΌΤΕΣ. 

αὐτῶν, 1. 6., ΟΥ̓ῬΙΘτΙ5, ἩοΙηοΣ, ἃπα Ἡροβιοα. ΒῸΣ βυπΐαχ, 566 494, 

0689: ἘΠ ΘΟ. ".:.6:, 191. 

09. Μαρτυρεῖ δὲ καὶ Ἡρόδοτος. ἩοτΙΟΩ͂,, ΠΙβύ., 11., ο. ὅ8. 

ἡλικίην, α8 ἴο ἐδ ιεῖ}" αὐ, ΟΥ̓ ἐΐηιθ, 481. Ἡ,., ὅ49 : 6.., 160. 

ἔτεσι, 408 : Ἢ... 610: 6,, 188, 2. 
ἐμοῦ, 408. 

καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες, κι τ. ὰ., αϑϑἰσηῖηρ {]ιο)" οηογ}8 απὰ 

Ζιμριοίίογιβ αγιαὶ ἀεϑορλιθίης ἐλπιεῖ} ΚΟ) Ή18. 

εἴδεα, ΤτΟ ΠῚ. εἴδω ; ἼΘΠΟΟ εἶδος, {πᾶ} ὙΠ 110]. 15 5661. 

10. Αἱ δ᾽ εἰκόνες, μέχρι μήπω πλαστικὴ, κ. τ. ὰ., Βιιέ Ἰηχασοβ 1π6}6 ποῦ 

λαὰ ὧν “86 πἴρ ἐο ἐλ ἐΐηιδ το], δον ίρέν)"6, ρμαϊηπέϊης, απ βἐαξιαγν 

1676 ποΐ α8 ψεῖ , ϑαιιγῖαϑ, ἠοιρολο},, {6 ϑαηιίαγ, απα Ογαίο ἐδ Βἰέγο- 

πίαῃ, απα ΟἸεαηί]ιε5 ἐΐι6 Οογὶηἐ]ιίαγι, ἀγα ἐϊι6 Οὐγὶη ίαη, ηιαϊά αρ- 

φρεαγίης, (ΠΟΥ οΓΘ ἈΠΟ) ; 1. 6., {Π656. ατίβ σσοσο ποῦ ργδοίϊοθα 

ἘΠῚ] {Π686 ῬΘΙΒΟῚΒ ΔΡΡΘαΙοα. εἰκόνες ἢ ̓Πηᾶ ΟῸ5. ἴῃ ΘΌΠΟΙΆΙ 816 

τηθαηΐ, θα Οτθοίδη ἃτῦ π516 6 1{5611 Του {Π6 ἢτνδύ ἢ τ ρυ βθι- 

ταϊοηΒ οἵ {πὸ σοᾶβ. “ΒΕ. Τρότη {Π|ὸ Οτθοῖαη ατῖβ. οὗ Ῥοθῦνυ, 

Ῥαϊητίηρ,, πα βου]! ρίατο {ΠᾶῸ τν ΒΙῸΠ {Π|ὸν ἀουῖνοα Τρομχ ατθοΐδῃ 

τη ΠοΪορν, δηα θαΐ ἃ ἴδ νν πα]τοα ΤΌττη5, νυ ἹΠπουῦ 501] ΟἿ᾽ ΟΊ ΘΟ ΟΥ 

Ῥοδτίν, υγοι]α τοιμ]η.") πλαστικὴ, 850. τέχνη. 50 Ὑν11Π ἘΠ|6 ΟΥΠΘΓ 

Δα]οοίίνοβ ἴῃ {15 1πὸ ; ὅ00,}; Η.. ὅ09,υ; Θ.., 189. Ῥοτ,, πλάσσω, 
ἴο Βῆδρο, πῃηου]α, 

Σαυρίου, Κράτωνος, Κλεάνϑους, κόρης ἰπιγινομένων ; ΟἿ ; Ἡ,, ὅ98 ; 

6.., 188.. ΕῸΣ {Π6 βᾶμηθ σὐπβίγποίοη ἴῃ ΑἸρ.-5αχ., 566 Δ]., 804, ἃ. 

τοῦ Σαμίου, 998; Η., 499; 6α., 187. ΟἸΘΑΒΈΠ05. 15. πη ΠΟΠμ θα ὈΥ 

ῬΊην (ἄχχυ., ο. 8, 5. ὅ) ἀπα Βίτγα!ο (υ111.).. ὙΥΠιαῦ 18. βα1α οὗ {18 

ΟἴΠο 5. τοϑίβ οὶ {ΠπΠ6 Δα ΠΟΥ οὐ ΑἸΠΟΠαΘΌΓαΒ ἃΙοπο, Τὸ 15 ἀοαθύ- 

{Ὲ] τ ΠΟΙΠΟΥ οἱ ποῦ κόρης Βπου]α 1086 τοραγ θα] ἃ5. ἃ ῬΓΟΌΘΙ ΠΆΠΠ6. 

ΤῊ ομϊββίοη οἵ {Π6 ἃΡΈΊΟ]6 (τῆς) Ῥαΐοσο Κοριϑίας Ἰοαα5. Οἰΐο ἴο 

ΘΟΠΟΙαα6 {Παῦ 10 τγὰβ ποῦ 80. ἔ 

σκιαγραφίας, 8]αάοιο «ογἸξϊη (σκία, γράφω), 1. 6., ἀγατν τη ἴῃ. οαῦ- 

1116. 
γραφικῆς ; 86. εὑρεθείσης ; ἴπι {Π|6 5816. σΟΠΒΕΡ ΠΟΙ ΟΠ ἃ8 σκιαγρα- 

φίας. 

ἐν πίνακι λελευκωμένῳ, ὁη, ὦ το]ιἱοηοα, ἑαὐϊοΐ, 1. ο., Λυαϊπίοα : Ηἷ, 458. 

Ρί. ἤθη λευκόω (λευκός ; Τιδΐ., ἸΌΘΟΓΙΟ, 1Χ). 



ΤῊΗΞ ΡΙΕΑ.- --ΟἸΤΑΡΤΕΙΣ ΧΥΤΙΙ. Ἰ 519: 

ἐναλείψαντος, Παυίης ττογλοα ἐὲ τοἰίλ, οἱΐ. 

ἐρωτικῶς γάρ τινος ἔχουσα, 70)" δοῖη ἴηι, ἰουθ τοὐζἦ, ὦ οογ αϊην, ὁη6. 

τινος, 482, α; Η-, δ70 ; 6:, 171,9. ῬΊΪΩΥ ροἴνοϑ ἃ5 Ττοσὰ ἃ. ἐγα 1] 0 

τ παῦ ΑἸΠΟΠΑΘΌΙΆΒ [616 “1018 ΘΟΠΠ ΠΘΗΓ]Υ ἀββοσίβ. ΡΊ]η., Χχχυ., 

ΣῚΡ. 5:49. 

ἡσϑεὶς ἀπαραλλάκτῳ οὔσῃ τῇ ὁμοιότητι, αεἰἰ ἠέρα εοὐί], {116 {ἰ6γ1658 

ϑοΐηρ ἐααοί. ἡσϑεὶς, ἵγοτη ἥδομαι, 1 ἃ... Ρ. Ρύ. ὁμοιότητι, 400. Η,, 

000: 6α΄., 188. ἀπαραλλάκτῳ, 110. πγιομαη οί, ΘΟΤ}. α Ῥτὶν. ἃπα 

παραλλάσσω (παρά -- ἄλλος). 

ἀναγλύψας, παυΐηρ ξαγυφί οἱ, τόμ ἀναγλύφω ; ἴῃ ὩΡΤΟΘΙΘηΣ 
τγ ἢ πατήρ. 

ὁ τύπος, ἐδο 776. 

11. Τούτοις δὲ ἐπιγενόμενοι, γυϊοιοῖη ἐΐ6806. τούτοις ἸΟΟΙ.5 ῬΔΟΚ ἴο 

Πο56 ῬΙΘΥΙΟΤΒΙΥ τη η ]ΟηΘα. 

Δαίδαλος. ΤαΘαΔ]15 15 ἃ ΟΠΥΔΟΙΟΥ οἵ τη ΠΟΪ]ΟΘῪ ταΐμον [Δ η 

Οὗ Πἰβίουν. Ηδ 15 τϑργθβοηξοα ἃ5 ἃ ἀοβοθηδηῦ ἔρομ ΕΟ ΕΠ 6ι18, 

Κιπρ᾽ οἵ ΑἸΠθπ5. ἨΘ τῦὰβ {Π6 πηοϑύ προ ηΐου5 ἃΡΕἰδῦ οὐ Πῖ5 {πη6 : 

Ἰηγθηΐοα ΠΥ ΠΠΘΟΠ 108] ἸΠΒΕΠ ΘΠ ΐ5, ἃ5 Π6 τυθᾶρσο, {Π6 ἃ ΧΟ, 

{116 Ἰθγ8], δ:πα] {116 58115 οἵ βῃ105. Τὸ τνὰϑ Π6 ὙΠῸ [ουτηθᾶ {Π6 [Ὡ- 

ΤΟτι5 ἸΥ ΤΊ} ΤῸ ΜΠΊΠΟ5, ἀπα ππουίοοκ {Π6 ΠἸΡῊς ἔτοπι Οτοίθ ἴὸ 

Οαμι86 ἃπα ΚἸΟΙ]γ, ἰοσ ΘΕ ΠΟΥ τ] {1} Τοατιι5, Πῖ5 θη. Ηδ 15 βαϊᾶ ἰο 

Πᾶγ6 τ 16 βίαςιμ65 τυ 10} τηογ θα οἵ {ΠἸΘΙΉ56]ν 65, ΠΩ βϑομηθ ἴο )8 

Θμουγοα π] ἢ 1116. ῬΟΥΠΔΡ5 ἀνδριαντοποιητικὴν 15. ΠΘΙ6 ἔο Ὀ6 Το- 

Τυυτοα ἰοὸ Δαίδαλος, ἃπα] πλαστικὴν ἴο Θεόδωρος. 

ΤΗΚΟΡΟΒΤΙΒ, 8 ἃγ δύ οὐ βαπιοβ, αροῦὺ 1700 Β.Ο. Ἠδ 15 βαϊᾷ ἰο 

παν Θ 66η {Π6 ἢχβὺ ηο Του πα οαὐ [Π6 τύ οὗἉ τη] πο ἸΤΌΠ, τ 1 Π 
ὙΠΟ. ΠΟ γχηδα!6 βἰδίποϑ. 

προσεξεῦρον, 7} 1.6)" ἐπιτεγι ει. 

Ὁ μὲν δὴ χρόνος ὀλίγος, κ. τ. Χ., ΝΌιο ἐ]ι6 ἐΐηιθ 97 ἵπιασοβ απα ἐλ6 

φιαλίη ο ἰαοίβ ἐ8. 80. 8]ιογέ, 1. 6.. 10 15. 50 5ῃοσῦ ἃ {{π16 βίποο {Π656 

αὐίβ ὑσ 6 ηγοηίοα, ἢ 

πραγματείᾳ, ὑτιδίγ658, ΟΥ̓ αΡΡαγαΐιι8,, εἰκόσι, πραγματείᾳ ; 400 - Ἡ,, 

90: 6. 1849. 8 

ὡς ἔχειν εἰπεῖν, κ. τ. λ., α8. ἐο ὧ6 αὖ]6 ἐο παηιῖο {76 αγ ἰδέ 077 εαοῖν σοί. 

ἘλτεΠ ΟἿ ἰπ ἘΓ  Ρις τεῦ 0; πούδ 1- 

“9. Τὸ μὲν γὰρ ἐν ᾿Εφέσῳ τῆς ᾿Αρτέμιδος, ΓῸγ ἐπαξ 9 Αγέεηιὶβ αὐ 



134 ΝΟΤΕΒ. 

Ερηεθιιϑ.. .. Τπάοθιιβ 7ογηιοᾶ, Τὸ, τϑθα βαθβίαη γον, ὅφ 1; 5. 

εἴδωλον. Ἐφέσῳ, ααΐ. οἵ ῬΊ]δοο, 409. 

᾿Αϑηλᾶ γὰρ ὡς οἱ μυστικώτερον, 70)" 87:6 18. Αἰλπεῖα, α8 ἔ]ιοϑ6 (ΘᾺ 

ὙΠῸ ΒΡΘΔΚ) ἡ10}6 αὐ 6} ἐΠι6 δίψῖ6 9 {116 τυγδίογ686. ΜίαγαΤ ΟΌΒΟΙΥ 65 

Π616 : “ΑἸ Πα ΘΟΤᾺΒ ΒΘΘ 64 ἰο Οἰ65Π6} ἰο οσοπένμα]οῦ 1]πη 561}, Π6- 

οδσβ6 ἴῃ ΟΠ. ΧΧ. (56ο, 85) 6 αἸΒΕ Πρ 508. ΟΑΤΘΙΆ]]Υ Ἰρθέν θη 

ΑΔοπθ πα Αὐποῖθ, θαὺ Ποστο 1 1ῆο5. Ποη. Τ]}5. αἴ5ὸ 164 

Τιηρα ἴο ὈΟ]ΙΘνα ἐπαῦ {π6 που 8. μᾶλλον͵... τὸ παλαιὸν πὰ 

οτορὺ ἰπίο {116 ταχύ ἔροτη {116 τι ρῖη, Ῥαῦ {Π61Ὸ Ὑγ0 18 7 Ῥ6Ι- 

5015 Οὗ {ΠῸ πᾶπηο ΑΙΠ616---ομθ βαϊα ἴο πᾶν θη ΡΙ Δ ποΘα ΤΌΤ 

ἐπ6 Ῥταΐη οἵ δαριξεν, ἃ5. ἘΠπαβυ 115. ΒΔ. 5. ΠΡῸΠ {Π|6 Π|Δα, Ὁ. 89: 

οἱονεὶ ἀϑηλή τις οὖσα, ὡς μὴ ϑηλάσασα " ὥδινε μὲν γάρ φασιν ἡ κεφαλὴ 

τοῦ Διός. ΤΊ5 Οῃ6 15 οα]]6α Ποίπ ΜΠ ποῦν πα ΑἰΠ6Π6, Πα ΠπΒΕ}Υ 

ΑἙΠΙΘΠαΡΌΤΑ5 αἰβίϊη σ.151165 ἘΠ15 ὁΠ6 Τόσα ἘΠ6 οἵπμον ΑΥΠο]ο, οὐ Ῥτο- 

ΒΟΙΡΙΠΘ, ὙὙ ΠΟΩῚ ΦαρΙζοΥ Ποραῦ ΤγῸΠ) ἃ- ΠΟΥ ΠΟΥ, ὙΠῸ Ὑγ88, ΠΟΥΨΘΥΟΙ, 

ποὺ που Ἰ5Π 6 αὖ {πΠ6 Ὀτοαβῦ ΤῸ} [πὸ τοῦβοι {πᾶὖ 5116 αἸΒΡ]ΘαΒ6α ΠΕΡ 

ταούπου, μοΐηρ' ἃ ΕΘ ΕΓ] πιοηβίου." Απᾶ δαᾶβ, οα {Π6 πτορ 8 

οὕτω γὰρ τὺ, κ. τ. λ., “ῬΙαΙΆΤΟΙ [οβ.1ῆο5 (ΕΒ Β6}., ῬέδΘΡ. ἴῦν. 111.. ο. 8) 

{πᾶ {πο 16 τῦὰϑ ἃ σσοοᾶοῃ ἰηασῸ οἵ Δ Πουγα ῬΙΘΒΟΓυ αἱ δΙΏΟ Πρ; {ΠῸ 

ΑἸΠΙΘμΐΔη8, τὴ Π101. ττὰθ Θομβθονα[οα ΟΥ̓ {Π|6 θαυ]οβὺ 19] 1} 01 {Δ 18. 

ἸΞΞύλινον δὲ τὸ τῆς Πολιάδος ὑπὸ τῶν αὐτοχϑόνων ἱδρυϑὲν, ὅ μέχρι νῦν 

᾿Αϑηναῖοι διάφυλάττουσιν. ΤΠΟ τοΤ5. οἵ ΑἸΠΟΠΑΡΌΙαΒ, οὕτω γὰρ, 

κιτολ., τ ΠΟ. ΘΘ5πο1" οἠαἸτἐοα ἴῃ 115. ἐπα Π5] ΔΈ]Ο ΤΠ, 81 Ὸ ΤΟ ΘΓΘα ὈΥ 

Το Ομ αἶν, 516. οπίτη ποῦ οχ οἷθα ΤᾺ νυ] σαύπτη ΤῈ, Δα Ἰα αϊξπ5. ἃ}Ρ- 

ῬοΠαραίαν. Βαῦ {Ππ6886 γον 8. βουὴ ἴο ΤΟΙΟΙ ταῖπθν το {Π| Κὶπα 

(ΒΡθο 68) {πῃ ἴο {116 πᾶμιο οὔ [Ππ6 τη ; ΠΟΙ νγὰβ 1 Βα 16 ἴο "6 δ 

᾿ππᾶρο οἵ ΑἰΠ616, θα οὗ ῬοΙα5. Βαὺ ποῦν οου]α ΜΠ ποῦν θ6 ΤΘΡ- 
φοβοηςοα ἃ5 ἀϑηλᾶ ὈΥ {115 ᾿τηπ σὸ 1 ὈΥ [Π15 Ππᾶτὴθ 10 15 ποῦ τηθϑηῦ 

{πῶῦ ΠΟΙ Ὀχοαβίβ γ6 16 Του ἢ Τῦ 15 ὑΠοροίοτο ἴο 06. οοπο]πά- 

δα {πὰ Μίποῦνα ττὰβ ΤΟρτβοητοα ἴῃ {Π|15 Πρτιτο ἡ Γἢ οὴ6 Ὀτοαδϑέ, 

58 ἴΠ6 ΑγηδζΖοῃβ; ΟἹ ἐμαῦ {Π656 τοσβ, νυ 10 Πᾶν σααβθα, 50 

τατο ἢ τοι ]6, 5μου]α 6. Ῥ]δοοα αἴΐζον τὴν καϑημένην, ὝΠΘΠΟΘ 

ΤΠΟΥ ΤΥ ΠᾶγΘ ὍΘΘΠ {Πα ΠΒΡΟΒΘΟΩ͂, ἃ8. ΠΟΘ ΠΘΉΕΙΥ ΠΆΡΡΘΠΒ, ἴο ἃ 

Ῥίαοθ τ ΠΟ] ἄοοβ ποὺ θο]οπρ' το {πθ}}.} Οἰΐο οἶνϑβ 0 ἃ5. ΠῚ5 

ορίαΐου ἐπαὺ Ἐμ688. στον 8. ΤῸ ΠΟΙ ΠΟΥ ῬοΡ ποηΐ, ἴῃ ἘΠ6 11 ταθϑῃ- 
ἴηρ, ἕο ἴπ6 6886, ΠΟΙ Βα ]8}}16 ἴο {π6 αἸοίίου. οὔ ΑἸΠΘΠ ΡΌΓΔΒ, 

Ῥυῦ τοῖο ῬΙΌΡΑΡΙΥ ΒῸΡΡΙοα ἴπ {Π|6 τηΥΡῚ ἢ ΠΥ Β0016 ᾿ΘαΙ ΠΟΙΩ͂ 

δοιηπλοῃίαίου, δ] ὉΠ ουσασα Ὀτοπρ  Ἱπίο {πὸ τοχῦ ὈΚ ἃ οδτο- 
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1655. 5011 6: πᾷ {πᾶ ἐπ6 ΤὉΤΠΔ μᾶλλον δέ ΘΟΠ 5. {Π15 βαρ ροβ- 
(ἴοη. 

Ἔνδοιος. Ῥαμβαηΐαβ (!., 90, δ) 64115. Ἑπᾶοοιβ Δαιδάλου μαϑη- 

τὴν. 

ὁ δὲ Πύϑιος ἔργον, απὰ {ἢ6 Ῥυέ]ίαγ, (601) τος {76 ττογῖ. ἜῸΥ {Π6 

ΟἸΒΒΙΟ Οὗ {16 ΘΟΡπ]8, 5686 ὅτῳ ; Η., ὅ08.. ““ὙΠΘοαοΓ 5, 1 115 

Ὀτοίπον Τ6]60165, τη 46. ἃ βίαίπι οἵ {π6Ὸ Ῥυεπίαη ΑΡΟ]]Ο, Ῥτοῦ- 
ΑὈΙν ΟΥ̓ ὈΓΟΏΖΘΟ ---- πν ΠΙΟ ἢ, Πουγου ον, ΤΊΘ. 50} ἀθηῖοθ, ΤΟ]ΘΟΙῸ5 

στοαυρ ῦ ἃ ραν οὗ {π6 ἤσιιτο ἂὖ βδτηοβ, ἃπα ΤΊ] θοάουιβ 15 ρατὺ 

αὖ ΡΠ 658, ἃ Π6] 510}} γγὰ5 {Π|611} 5111} δης( ἃὐῦ {Π|0 {Π6 Ῥατίβ ὑπ 610 

Θχδοί]γ πιο ἰο θδο οἴου. ΤὨΊΘΙΒΟῚ {Π]1}1κ8 {ΠπῸ πτοτ8. οὗ 

ΑἸΠΠΘΠΕΑΡΌΓΕΒ ἃ1Ὸ ποῦ ϑοσονηὖ τι. ῬΑαβδηΪὰΒ (Χ., 58,8): Θεοδώ- 

ρου μὲν οὐδὲν ἔτι οἶδα ἐξευρὼν, ὕσαγε χαλκοῦ πεποιημένα. Βιΐ Α1Π- 

ΘΠΔΡΌΪΕΑΒ ΟἾΪΥ Ὑ15Π064 0 τηθηίϊοη {Π6 ποὺς. Τῦ ντὰ5 ποῦ ἴο 115 

ῬΌΤΡΟΒΟ ἴο 5ῈΥ ὙΓΠΘΕΠΟΙ ΟΥ πού 10 τῦὰβ χοῦ οχίαμύ ἴῃ 15 {1π|0.} -- 

Οτίο. 

Τεκταίου. “ΤῊΒ αὐεϊϑῦ 15. ΑἸνταυ 5 ββοοϊαϊοα τ] ΑΠΡΌΙΙΟΙ 

ῬΥ {86 ἃποϊθπίβ. 51ΠΠ10 δοοιβοθ ΑἰΠΟΠΕΡΌΓΟΒ Οἵ Δ ΘΙΤΌΙ, ΥΟΙῪ 

ῬΓΟΠΔ016 ἴῃ {παῦ {ἴτη6, Ἰ)δοα86. Π6 5ᾶν5 (ῃὰὺ ποῦ ΟΠ]Ὺ ΑΡΟ]]ο, 

αὶ Τίμηϑ 8150 τῦὰβ τη 846 ὈΚ ἔΠ658 αὐ ϊβίβ. ΤῊ15 15, Πα 664, ἴο 6 

ἀουθίθα, 45 ποιἐμοῦ Ῥαιιβϑηϊαβ ΠΟΙ ῬΙ αἰατ ἢ Βα. 5 Δ ΠΥ {Π]ηρ' Οὗ {116 

Κιηα."--Οἰζο. 
τὰ λοιπὰ εἴδωλα, {716 οἶδι6)" ἡηιαγε8. ἼῸ ἀο65 ποὺ οῃυπηογαία, [ῸΣ 

{Π᾿6 16 Ὑγ616 τηδπν οἵ {Πο1η. 

ἡ ᾿Αφροδίτη ἐν Κνίδῳ ἑταίρα, Δ ρῃγοαϊξο, ἐδι6 δοτιγἔδϑαη, ἔην ΟἼά1ι8. 

ΤῊΠῖ5. ττὰβ {Π|0 πιοϑῦ ρουξθοῦ ρίθοο οὐ ῬυαχΊίο 168. 

8. Συνελόντα φάναι, ἰο ϑρεαΐ; γον , 110... οη6 ὑγίησίης ἑοσοίἢ- 

67" ἐο 8αγ,, ΤΩΟΙΘ ΘΟΙΠΙΠΟΙΪΥ, συνελόντι φάναι; Ὁ ἃ. Ρὲ. ΤΌΤ συναι- 

βρβέω. 

οὐδὲν αὐτῶν διαπέφυγεν, κ- τ. Δ., ΠΟΠ6 ο7᾽ ἐδιδην ἢα8 εβοαρεί ἐ]ι6 ὑδίη 7 

ὑγ ηιαῃ. αὐτῶν, 415, 410, Ὁ ; Ἡ., δδ8, δῦ9 ; 6., 168. 

ἀνϑρώπου, 484: Ἡ]., 0δ6,0; 6... 191. 

ἐξ ἀρχῆς, 7)Όην. ἐ]ε6 δοσίγηηίης. 

τί δαί εἰσι, το], αΥὸ ἐπομ ψοτηο)" ἐθαη, ἐλο86. ἠαυΐπ τηαίθ ἐλιόηι ὃ 

δαί 15. ἃ τοίου ἃ] αΠοοίαϊ!οη οἵ Βα ΡΥ 156. 

τῶν πεποιηκότων, 408 : ΤἩ,, ὅϑ8ῦ ; α., 175, 



1560 ΝΟΤΈΞ. 

ΟΗΑΡΤΕΝ, ΧΥΠ͵ΠΙ. 

ΤΗῊΞ ΟΟΌΒ ὙΠΕΜΒΕΣΨῈΒ ΠΑΡῈ ΒΕῸΝ ΟΠΕΑΤΕΙ, ΑΒ. ΤΠῈ ῬΟΕΤΒ 

ΟΟΝΕΈΞΝ. 

74. ϑεοὺς δὲ ἐφ᾽ οἷς αἱ εἰκόνες, διε ἐγιαΐ ([ἸἸΟ γα τΓ6) σοί ἐο το]οηι {116 

ἡηϊαφε8 (76 τη8 6). ΤῊ οὐγνίοιβ οβ]θοίϊοη 15 Πθυα δπτϊοϊραίθα "ν 

ΑὙΠΠΘΠΑΡΌΓΙΑΒ, Υ]1Ζ,, {παῦ {116 ᾿πηᾶ σθ5. 16 ποῦ {Π6 οοῦϑβ, θαὉ ΟὨ]Υ {Π6 

ΤΟΡΤΘβθηζ 0 η5 οἵ ΠΠ6 πη. εἰκόνες (50. ἵδρυνται). ἐπὶ »έφ᾽, 197, 101 ; 

ἘΠ 9.» Ἰ θ Ἢ. 

τὰς προσόδους, ἐἠ6 }γ0ο668810η8 ο΄ βιιρρ[οαΐίοη, (πρός, ὁδός) ; {Π|6 

Βα] οὐ οἵ ἀναφέρεσϑαι, 600 ; Ἡ,, 7718 ; 6.., 184, 9. 

ἂς ταύταις προσίασι, τὐἠίοίν ἐδεν πιαΐθ ἰο {ιε86. ταύταις τοΐογβ ἴο 

εἰκόνες. προσίασι (πρός -ἰ- εἶμι) ἸΟΤΘ ΘΟΥΟΙΏΒ ἃ οοσπαία ἀοουβαίνο, 

ἐκείνους, Ὑ1Ζ., {}ι6 σοι. 

καὶ εἰς ἐκείνους γίνεσϑαι, αηὦ α76 γν Χαοέ ἠτακο ἰο ἐλοηλ. 

τοῖς ϑεοῖς, 449, 5; Η., δϑῦ ; 6α., 1806. 

χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ τα ἐπεσθῶν ἐναργεῖς, 707 ἐι6 σοιῖβ δεῖν ηιαη  εϑὲ α76 

ἐθγ γ1016 ἐο 6 ϑεόηβ. ἩΠΟΙΊΟΙ, 1]., χχ., 191. ΤῊ6 Π0]6 1116 15--- 

ἐν πολέμῳ χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ φαίνεσϑαι ἐναργεῖς. 

πΠη0Ὸ 15 Βρϑδκίηρ ἴο {η6 οὐδ οἵ Αθηῆθὰβ ἃπα ΔΘΠΊΠ1ο5. “605 

τη ηϊοϑέο 1ἢ Τα ηγ1π6 γ]α].".- Ὑρρ.., Αθη., ἰν., 5858. Οχἡ {115 Ὀ6]1ο 

{παὐ {Π6 5ἱογύ οἵ ἃ ροα τρὰβ αἰζθπαθα τι αΔΠΡῸΣ, 566 Τῶν. 1 

ΧΥΪ. ; ΘΟΙΡ ΔΙ 8180 ΧΟ. ΧΧΧΙΙ., 90; Φπᾶρ65 Χ11Π[., 99. 

καὶ τοῦ ταῦϑ'᾽ οὕτως, κ. τ. ὰ., απα βἴηοο ἐδομ ὑγίης Κογισαγα, α8 ῬΥΌΟΓ 

ἐλιαΐ {}ι18 8 80, ἐ]16 Φη.67}. 168 0 ἐογζαΐη, Ἰπιασοδβ. τοῦ... ἔχειν, 669, 495. 

ταῦϑ᾽ 15. {Π6 δι ]θού οὗ ἔχειν. ἐνεργείας ; {Π|0 Τηϊγ 0165 Δ Π 6 Ῥτοῦ!- 

σῖοβ οἵ οουίαϊη οΟΟ 5 Δ Πα ᾿ΠΠδ ΟῸ 5 Πᾶγο ῬΘΘΗ 6] ΠΥ ἰτθαΐθα ὈΥ 

Τιαοίαπίϊιβ (1]., 8) ἃπα Απριβίπο (Ὑ111., 94). 

φέρε; 110... ὁοΉ16 } ἴτυν. τόση φέρω, ὈπῈ τνθαΚοη 66 ἴπ τηθαη]ηρ᾽ ἴο 

ἃ ΤΠ 616 1ΠΠαξῖγ 6 σΘΟΠ ποῖοι βου θυ Παῦ ΠΚ ἘΠΡῚ. “πον.". ; 

ἐξετάσωμεν, ἰοΐ τι8 ἐααηλῖης, 1 ἃ... 58}. 1 0». ΤῸ ἐξετάζω. ΒῸΓΪ {116 

τι86 οὗ {Π|Ὸ β ] αποίϊγο ἴῃ οὁχ πουζαϊοηβ, 5ο6. 6928; Η,, 7290, ἃ; 6., 

209. 

ἴδ. ὑμῶν, 414, ε; Ἡ., δ1δ ; 6... 179, ποίϑ 1. ΤΊια αἰτοοὶ οὐ]οοῦ 
οἵ δεήσομαι 15 συγγνῶναι. 
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πρὸ τοῦ λόγου, ἤ6 0176 {6 α͵δοοτιν)86, 1. ο.. ὈΘΙΌΤΟ Τ ομΐθυ οἡ {Π6 615- 

ΟὈββίοη. λόγου, 404 ; 566 «150 499. 

αὐτοκρατόρων, 415, 419, ο ; Η., ὅῦ8, δδ9 ; 6. 168. 

παρεχομένῳ . .. συγγνῶναι, ἰο ὕ6 Καυογαὐϊθ (ἴο τη0) ργο(ζιοἴηᾳ. ..: 

459, 459. - 
οὐ γὰρ προκείμενον, κ. το λ.. 70} ἐο 8ἤοιο ἐδι6 ζαϊίαον ο ἰοἶδ 18 ποέ η}}, 

αοδίση, , Ἰΐ., 18. πού ἰγύῃς δε 07. Ἴϊ6. 

λογισμὸν τῆς προαιρέσεως, 7 6807), 7017) Οτ7" 60117},86 4} [1.6. προαιρέ- 

σεως, 455, 4406 : Ἡ., δῦϑ8 ; 6... 107 ; ΘΟ. πρό -ἰ- αἱρέω. 

Ἔχοιτε ἀφ᾽ ἑαυτῶν καὶ, ἥίαψ ψοῖι αἴξο ὧδ αὖ 707" ψοιιγ δεῖ 65, ΟΥ̓ 7} Ί)) 

οι) 8οἴ)68, 1. 6., ὍΥ ΘΟΠΒΙ ἀουῖπρ γοῦΓβοΙγ 5. ὌἜχοιτε; {Π6 78 15. 8} 

61Π10515 οὗ {Π6 οοποϊαβίοη. 850 {Π6 ορίαϊϊνο ποθ ΘΟΙΠ65 ἴο "6 

τι306] ἴῃ Βοηΐθ πο 05 ΔΡΡΆΤΘΗ ν ἱπαθροπάοπί (θὰ ΘΟΠΙΟΗΪΥ ᾿πέτο- 

ἀπορα ἈΥ͂ εἴ) ἕο ΟΧΡΙ655 ἃ τνῖβῃ. ὙΥΙΠοιΐ ἄν 10 ΘΧΡΙΌΒΒΟΒ ἃ 15} 

{πᾶ τᾶν 06. σταῦῆθα : 638, ο, ἃ, ἔ; Η., 791,1; 6.. 201. Οὐοπϑα!ῦ 

αἶϑο Β'., 167,.169, 166, 5; Μ., 169, 491, 4. 
ὑμῖν, ἸπαἸτοοῦ οὈ]Θοὐ οἵ κεχείρωται, 409 ; Η., ὅ90, 5; Ὁ., 184, 1. 

πατρὶ καὶ υἱῷ, ΔΡ ΟΒΙ(γ65 οἵἉ ὑμῖν, 999; Η., 499 : α., 1897. Οοπι- 

ΤΟ Π5 τγὰ5 {Π6 50η οἵ ΔπζοΠΙΠ118. 

εἰληφόσι, Παυΐης γοοεϊτε( ; ἔγοτη λαμβάνω, 3581 ; ἴῃ Δργτοοηγθηξ τυ 

- ὑμῖν. 

βασιλέως γὰρ ψυχὴ, κ-. τ. Χ.; Ῥτον. χΧχΙ., 1. 

οὔτως ἑνὶ... πάντα ὑποτέτακται, 80 ἴο οπ6΄. .. αἰΐ ἐμιίηβ αγ7 6 8ιὖ- 

εοίο. ΑἪ 51}}116 γοῦν ἢαίίοσϊ προ ἰο [Π6 ΘΙ ΡΟΙΌ 5. ΤῊ Δα ΠΟΥ 5 

ΟὈ͵θοῦ ἴῃ {15 βϑοίϊοη 15 ἰο σοποῖ Πα Π15. ΠΘΆΤΟΙΒ. 8Π6 θΘΒΡΘΑΙς 

{Π|6 11 ΤΟΥ ]6 αἰοπίϊοη ἕο Π15 Υο ΠηοΠΐ. Ε 

ϑεῷ καὶ τῷ παρ᾽ αὐτοῦ λόγῳ ; ϑεὸς καὶ ὁ παρ᾽ αὐτοῦ λόγος 15 ἃ ἴτο- 

ααθηῦ ΤΌΤ οἵ ΘΧΡΤΘΒΒΙΟῚ ΥἹ ἢ Οὐ ΔΌΓΠΟΙ. - 

ἀμερίστῳ, ἐπαϊοϊδίθϊο, ἴθι ἀρτθοιμοηῦ ἢ λόγῳ. ΟὈΠΡ. α ὈΓΙΡ. 

8Δ:Π6 μερίζω (μερίς). 

τό. ᾿Εκεῖνο τοίνυν σκέψασϑέ μοι, (ὐογιϑί(16 7}. ἐλεγί, ἐ]ι18 707 ἢ6. Ἐκεῖνο 

ἸΟΟΚΒ ἔΟυνατα. μοι; 8ἃΠ ΘΧΔΙΏΡ]8 οἵ ψῇηαῦ 15. σ4]16α {18 δἰ μἰοὰ] 

αδᾶνγο, 462, 6: Ἡ., 599 : 6, 184, ποίθ ὃ : Μ,, 298, ο. 

πρὸ τῶν ἄλλων ; 110... δείογ οἵ ιεγ" (ΘΟτΒ᾽ ἀϑυ (1018); 1. 6., Ἔϑρφοία!γ. 

ὥς φασιν. ΔΙΠΟΠΕΑΡΌΓΑΒ 15 ΤΊΘΙΘΙΥ βίας πο {Π6 ΟΡΙ ΟΠ οἵ {Π6 

Βοαΐμοη ροοίβ πεῖ} τοίοσθηοθ ἴοὸ {πὸ οὐἹοῖη οἵ {πὸ σοῦβ. ΤΠ686 

- ΟΡΙΠΙΟΠΒ 816 τρα πθ πη ]ν ΒΡΟΚΘη οἵ π]Π σοπίειπρί ὈΣ {Π6 ΘΑΥ]ΥῪ 
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ΤᾺ{Π618. Ἴσασι γὰρ τὴν ὑπ’ αὐτῶν γελοιοτάτην περὶ ϑεῶν ϑεογονίαν 

λεγομένην. Φαβί, δίατί,, ΟΟΠ οί. Δα ατδθο., ο. 9. ΑἸδο Ταῦίδητιβ, Οἱ. 

84 αἵ΄; ὁ. 91 : Τένεσιν ἂν λέγητε ϑεῶν καὶ ϑνητοὺς αὐτοὺς ἀποφανεῖσϑε. 

Ὁμήρου λέγοντος, 07 ; Η,, ὅ99 ; 6., 189. 

Ὥκεανόν τε, ϑεῶν γένεσιν, καὶ μητέρα Ῥηϑύν, Οὐεφαγιι8 {16 7αἰ]ι6}" οὗἢ 

φοί8, απ Τείλᾳ8 {λι6 γηοίμον. "ΓΠ6 σογουημηιοπῦ οἵ Ὀκεανόν ἃ πα μη- 

τέρα 15 ποῦ ΟὈΥΊΟΙΙΒ, ἃ5 {16 11Π6 15 ΟὨΪΥ (ἃ ραγύ οἵ ἃ βεαμπίοποθ. 866 
ἩΠ161, 1]., χῖν,, 801, 802. 

᾿Ορφέως, 56}. 805. ὙΥ10Π συνιστάντος, Ἰυὰὖ Τοροαίοα Πο]οῦν ἴῃ αὐτοῦ 

Ῥθοαθδβθ {Π6 ῬΑΙΘΠ 6515 1 ΓΘ ΘΠ0Β. 

καὶ ὕσα ἑκάστοις πέπρακται εἶπε, αγιαἰ πα») αὐ τὐ]αΐ ἐΠιη 8. 1067}6 

ἄοηπθ ὕψ φαοί.. ἑκάστοις, αἸδιν Παἴγο. Ταΐ. οὗ ἀροηΐ, 401; Η,, 000 : 

α., 188, 8. πέπρακται, ὅ09. 

καὶ πεπίστευται, κ. τ.Ὰ., απα ἐ8 φοϊϊουοᾶ ὑγ ἐποηι ἐο ἱρεαὲ φ6))}, ἱγιι{}.- 

ιν ν᾽ αὐοΐγο {]ιΐγ05. 

παρ᾽ αὐτοῖς. ὅθ6 ἀῇῦονο οἡ ἑκάστοις. 

ἀληϑέστερον ΤΔΥ 06 [Δ]ΊΚΘη ἃΒ {Π6 ἀΌΒοϊαίθ σοιηραιδέϊνο, 514, ἃ: 

Η.. ὁθῷ ; {Π16 ᾿Ἰπ}116 6 ΘΟΙ Δ ΤΊΒΟΙ, ΠΟΎΓΘΥΟΙ, 185 τυ] ΤΠ ΟΠΔοΣ, αποίοδα 

ΘΡογο. 

τὰ πολλὰ, 481 : Ἡ,, δά0 -. 6,,, 160. 
ϑεῶν, 419. 

᾿Ωκεανός, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται. 

Οεοαηηι8, το]ιο ἐδ ἐδ ογίρίγν οΥ αἰϊ. "ΓΒ γουβο οοσα 5 ἴῃ ἩομιοΣ (1]., 

χῖν., 946), θὰῦ Αἰ ΠΘΠαΡΌΤα5. αἰ] 65 10 ο ΟΥΡΙΙΘι5. “ΝΟΣ 15 

1ῦ Β. 8 96,,) ΜΙΆΤΔ βαγ85, “{Ππαῦ ΑΥΠΘΠΕΑΡΌΓΑΒ. αἰ! αςοα 10 ἐο Οἵ- 

ῬΠου5 Ταῦ 6 ν᾽ ΤΠ} ἰο ἩΠΟΠΊΟΙ, 5[Π606 γΟΙΒ65 ΟΥ̓ {15 ΚΙπα, αἰἐ!αίοα 

ἴο ΟΥ̓ΡΟ.5, Ἰυὰὺ ΤῸ] {π6 πιοϑύ ραν πυτιτἴθῃ ἴῃ τη] αἰϊοη οἵ Ἡ ΟΠΊοΥ, 

ϑϑγ8 {Π|6 ΠΩ ΡΤ ΌΒΒΙΟ ἴο {Πποβ6 ὙΠῸ αἰ ποΐ ἀοίροῦ {ΠῸ6 ἀδοορίϊοι 

{πᾶ΄ ἩΟΠΊ6Ι νγὰβ 80 Ἰηηϊαΐου οἵ ΟΥ̓ θ5.) « πβέϊη Δαν ίυΎ (ΟΠ οτί. 

86 Οτδθο,, 6. δ) οἰΐο5. {Π6 5816 σοῦβο Δ ηΩ Αἰ 11] ὰΐ65 10 ἕο ἩΟΠΊΟΓ. 

ΤΠ βαρὴθ βοη{{πγθηὖ ΟοΟι5, ΟΥΡ. Ἡ., 1ΧΧΧΊΙ., το Οσοδ Πα: ἀϑα- 
» . » , Ω, »"ὅΝἾ ᾽ ᾽ ΄' ᾿ΓΑ͂ΒΕΞ 

γνάτων τὲ “ξων γενέσιν σ“νΊΤων Τὶ ἀνωρωπων. 

7. αὐτὸν, 1. ο., ΟΥ̓ΡΙΠ ΘΙ. 

ὕδατος, 412 ; Ἡ,, δ19, 82 ; α,, 170. 

προσπεφυκυῖαν ἔχων κεφαλὴν λέοντος, Πατίης ἐλ σας οΓ ἃ Τίοη Παυ- 

ὅπῷ 9) οι, ἴο ἰΐ. ἔχων ἴῃ ὩοΤΘοιηοηῦ τυ] 1} ζῶον. 

διὰ μέσου δὲ αὐτῶν, αγιὶ ἐμγοισ, {16 πιϊ δέ οὐ ἰλοηι. αὐτῶν, 1. ο.. 
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οὗ {πΠ6 ὄπτο ποαᾶβ, ὁμα οἵ τ ΒΙΟ ἢ πτὰ5 {παῦ οὗ ἃ τἀ σΌμ, {Π6 οἰμοῦ 

{παΐ οὗ ἃ Ἰΐοῃ. (ἀθϑποι Ῥτοίουβ {πὸ τοϑαϊπηρ' αὐτοῦ, Δ ΠΕ] ΓΑ 5] αἴ68 : 

“ ΟΟΥΡ5. γΘΙῸ τηθα πη σοπίϊποθαῦ [Ἀοῖθη 661.) ΔΙαταπ, Που- 

ΟΥ͂ΟΓ, ἀοἴθη 5. [Π6 ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΤΟΔα]πΠρ,, 8Π6 5805: “ΤῊ5 Ποδα οἵ ἃ 

ϑδοα νγὰβ ποῦ ρμ]ασοα 1η {πὸ πη! 416, θαΐ υθύτνθοη ἔσο οἴμοι ποϑα5 
--ΥῖζΖ., οὗ ἃ αἸΡΌΝ ἃπα οὗ ἃ ἸΙ0Π ; ἴῸ ἩΘΓΟΌ]65 τγὰ5 ΟἸἼΤΌΠΟΒ ὙΥ 10} 

{Π6 Ἐσυρ ίδη5, 85 Βα ΠΡΙαπ5 ῬΘίστι5 ΟΌΒΘΙΥ 65, ἃπα {πον αἰζδο θα τὸ 

Βῖμ {Ππτθο Ποααβ, ἐπαῦ 5ῃ 0] 5: ΘΠ Ὑ---Οπ 6 Ρα5ί, 9Π6 Ῥτοβοηΐ, ἀπ 
Ομ Τπΐατο ἐππη6. 

78. ὑπερμέγεϑες ὠὸν, α σγεαΐ ε77. ΑἰΒΠοπασΌταβ βίαίθβ {Π}15 85 {ΠῸ 

ΟΡΙΠΙοη οἵ ΟΥῬΠοιιβ. ΔΙΌΤΙ ΟἾνοβ ἃ ποίθ, ἴῃ ὙΠΟ Π6 ϑ8γ5 {Πα 

{815 15 ποῦ ἴο "6 [οππα ἴῃ {Π6 γϑιβ65 αἰζτθυίοα ο ΟΥΡοιι5. ΡΙα- 

ἴῶΤῸ ἢ} (Π6 οῸΘ5 ΟΠ. ἴο 580}, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, ΘΟΠΗ͂ΤΠῚΒ {Π6 ἰοβί ον οὗ 

ΑΥΠΘΠΕΑΡΌΓΕΒ, Κ΄ Π0008., 11.,) Ὀ. 0906, τυ Π6 16, Βρθα κίηρ οἵ ΟΥ̓ Θι5, Π6 

ΒΏΥΒ: Οὐκ ὄρνιϑος μόνον τὸ ὠὸν ἀποφαίνει πρεσβύτερον, ἀλλὰ καὶ συλ- 

λαβὼν ἅπασαν αὐτῷ τὴν ἁπάντων ὁμοῦ πρεσβυγένειαν ἀνατίϑησι, Πδ 

ποί ογπῖψ αεοίαγεβ ἐμαΐ ἐΠέ}6 δα 8 τεῦ αἀποϊεηέϊμ απ ἐγ 8 φῇ ὦ ἤέη, 

ὀιέ γον αὐένἰϑιιέε5 ἐο 1έ ἐΐ6 ογῖσίη, οΥ αἰΐ ἐμέπσα. ῬΙαίατοἢ {Π6Π 

οἰΐε5. Δ} 1Π18]5, ὙΥ ΠΙΘ ἢ ἅτ ουἹἀθμαΠγ ΠΟΤ ΤΟΙ οσσϑ, ἴῃ ΘΟΒΗΙΠᾶ- 

ἰἴοη οὗ {πΠ6 ορίπῖοῃ οἵ Οὔ Όῥ Ποῖ; ἃ βᾶγ8 ἐπαΐ Π6 οσρ' οἢ [15 

δοσοιπηΐ Πὰ5 ποῦ τυϊἐπουῦ τθάβο ὈΘΘη σοηβοογαίθα ἴῃ {Π6 Π|γ5- 

ἴουῖ65 οὐ ΒδΘΟΠι5, βίπησ8 1ξ τορτοβθηΐβ θο.}} ἐπαΐ ν Β]0ἢ ρτοαπορα 

ΘΥ̓ΘΙΥ {Πϊπρ᾽ ἃ πα] {πᾶῇ τΥ ΒΙΘῊ σοπίδ! 8 ΘΥ̓ΘΙῪ {Πῖπρ ἴῃ 1{561} 

ὁ συμπληρούμενον, κι τ.λ., τολίολ, 7Π|6(], ἀρα8 ὑγοίϊση, ἑπέο ἔιτο ὃν ἐλ6 

2 οῖγ6}" 97 ἐΐ8 σεη δῦ αἵογ", ΕΥ̓ σἧ 7» Ἱεϊίοτ. 

βίας, 484, 094: Ἡ.., 6δ0,10: ('., 191. 
ἐῤῥάγη, ὃ ἃ., Ῥ. ΤτοΠ ῥήγνυμι. 

τὸ δὲ κατενεχϑὲν, ἀπά ἑπαΐ δογ7}6 δείοιο. κατενεχϑξὲν, 1 ἃ., Κ. Ῥέ. ΟΠ. 
καταφέρω. 

19. ϑεὸς; ἴδ., ἐλ6 σο(ιέ88. 

Γῆ, ΔΡΡοβιίίνο, 598. 

διὰ σώματος ; Ἰϊΐ.. ἐπ ον γῆ, α ϑοάγ, 1, 6.. 1π ῬΟΘῚ]ν ΤΌτιη, 09. “Ῥεο- 

ἀπὸ γοτο οἰΐαπη θὰ ΤΈΓτα ΘΟΓΡΟΓΙΘ ᾿πδίστιοία.)".--- Οἱέο, 1,86. ἐγ 8]. 

Κλωϑῷ, Λάχεσιν, ΓΑτροπον, [Π6 ἔῃγοο ἔαηξοβ, οσύ Ῥᾶτοδθ. Ἡδϑιοαῦ 

᾿ΤΉΘΙΚ65 {Π6Π} {Π6 δι ο]ἴοτβ οὗ Νοχ (ποῦ Τοτγα) πα ἘΤΟΠ 115. 

κατεταρτάρωσεν, ἦφ ἐλγεῖο «ἀοῖῦη, ἐπίο ἽΓαγαγ"8. 
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ἐκπεσεῖσϑαι αὐτὸν, κ΄ τ΄ Ὰ., ἰδαγηίης ἐπαξ 16 τοι γα ΚΡοηι ἢιῖδ Ῥοιῦ6)" 
ὃγ ἐιὲβ 8078. 

παίδων, 56ῃ. οἵ ἀροηί, 484 : Ἡ,, 0δ0,}0; α΄... 191. 

ἀρχῆς, 404. ς 

Τιτᾶνας ; ἬΘΤ6 ΘΟΠ ΟΠ Πα 66 τν1}} {πὸ ΟἸαηΐ5, πη]οσοίξοῃ οἢ] ἀτῸ ἢ 

οἵ ὅς. 

Κούρους, κ. τ. λ., ἃ Τταστηοηῦ ἔλομ ΟἹΡΠΘιΙ8. 

Οὐρανίωνας, [Ὡ ΚΘῃ ὈΥ ΑἰΠΘΠΔΡΌΓΑΒ ἴο Τ]6 Δ οοἰοδέζαϊ, ΠΘΤῸ, ΤΟΆ]]Υ 
μηθαηΐ 80718 97 Οτι) αΉηο08. 

Τιτῆνας . .. τισάσϑην, {ΠΟΥ 681] {ΠῸ ΟὈΓΆΠΙΟΠΟΒ. {ΠῸ ΠΥ ΠΆΠ]Ο 

7 ζαπι8 (ΔΥΘΙΡΌΓΒ, )17115716)5), Ἰγλοοατιδο ΤΠ ῸΥ ρειηίδη οί Οὐτᾶποϑβ. 

ΟΗΑΡΤΕ ΗΝ ΧΙΧ. 

ΤῊ ΟΡΙΝΙΟΝΒ ΟΕ ΤΠῈ ῬΗΠΙΟΞΟΡΗΈΕΠΞ. 

80. τὸ πᾶν, ἐλ6 τιγυῖθ6786, ἴῃ {Π|6 βᾶ1η6 ΘΟ ΒΕΓ οἰ] 0) ἃ5 ϑεούς. ὟΥ6 

5Π 014 οχρθοῦ {Π6 σοηϊνα ΠΟΤΘ 1} περί ; 566, που γον, 097. 
αὐτοὺς, νἱΖ., {π6 Ῥοοίϑβ, 481 ; Η., δ49 : α΄., 100. 

Τί ἐκεῖνο τοίνυν, ΤΥ Λαΐ, λό, 8 ἐ]ι18 1. α., ὙΥΠΙαΌῦ ΘᾺ πγ6 τη Κα οὗ 

411 π|8 ὃ ““Θυϊᾶ Ποο ἸρΊτ 5101 να] Ὁ) ἐκεῖνο Τοίο 5 το {Π6 Ρ16- 
σοαϊηρ' ΟΠ αρίου, υἱΖ., ἰο [Π6 οχροβιίίοη οἵ {ΠπΠῸ ἐΠθοροΪ65. 

τῶν τεϑεολογημένων, ο7᾽ ἐλιοϑὸ ἐπίῃ ἐγοαίεε αϑ αἸυΐπο. Τιαῦ. ἔΥᾺ88|., 

“ ρΟΥΈ ΓΤ ῸἾΡτ15 αἸνιπἰΐαβ ὑπ] αϊέτιτ." 

ἢ γὰρ ἀγένητόν τι, κ. τ. Χ... 70)" α ἐμίγη 18. οἰΐλο)" τἰπογεαΐφα, απὰ 6ἔ6)"- 

μαΐ, οἹ" ογεαξοα απ ρμογ δας. Πα Θομμτηοη Τα] πρ᾽ Π6ΙΒ 18, ἀγέν- 

νητὸον . .. γεννητὸν. Οἰΐο, Πού νοΙ", [Ό]ΠΠ]ουγ5 {πΠ6 Οοαοχ Ατρθηίο- 

Τα Θη 515, ὉΠ ΒΥ 5. 1Π6 ΤοΔαΙ Πρ 15 ΘΟΠΗΙΠΘΩ͂ Υ {Π6 Ῥαββαρο 1ῃ 

ῬΙ]αΐο. ἀγένητον -ΞΞ γένεσιν οὐκ ἔχον. 

ἀΐδιον, Τροτὴ ἀεί. 

81. Τί τὸ ὃν ἀεί, κ. τ. Χ., Ἡ͵Λαΐ 18 ἐλπαΐ αἰισαγ8 εαϊδέϊηρ, διέ παυΐη 

η0 ογίσίῃ ὃ ῬΙαΐῖο, Τίτη., Ὁ. 97, 1). ; σου ρ816 {υβ. Ματί., ο. 82. 

νοητοῦ καὶ αἰσϑητοῦ, ἐλ ἐπέεἰ{γίδίο απο ἐλ βογιδίϑίθ, ““ἀα δοὸ αποᾶ 

Τηθηΐθ 0 δ θο ποῦ βθηβα ροχοϊρί τα." 

Τούτῳ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς, κ. τ. Χ., δὲ ἐλιὶβ γϑαϑογιΐηῳ αἷδο ἐδιοδ0 

γοηι {λι6 Τογοῖ, βαν ἐμαΐ αἰ ἐμίηφϑ τοὐϊ δ6 δεινοὶ εοἱίἢ, 7γ6, απαὶ «οἱ! 

αφαΐη εαἰδέ, οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς, νἾΖ., [π6 ΚίοϊοΒ, ΤΉΘΥ πγ6 16 10]1ον- 
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ΕΓ5 οἵ Ζοῃο, πὸ ἰδπρηΐ 1η ἐπ6 “ ῬΟΤΟΙ " αὖ Αἴπθη5. Μαϊουβ ἀυ- 

το] 5 Απίοπίπιβ, ἴο ὙΠ ΟΠ ἐΠπ||5. ἈΡΟΪΟΡῪ τῦὰ5 Δ ἀγοββθα, τγὰβ 8 

δ ποπΐ ϑ΄ἴοϊο, ΠΘΠῸ6 ΒΌσΠδ 6 ΤῊΘ ῬΠ]]ΟΒΟΡΠΘΓ. 

ἐκπυρωϑήσεσϑαι, ζαΐ. Ὁ. 1ηἴ., ΠΡΟΤῚ ἐκπυρόω (ἐκ -[- πῦρ). 

κόσμου λαβόντος, 01 ; Η., ὅ99; α΄, 189. ΤῊΘ ϑ'ἴοϊοβ βθθιλ ἰὸ 
Πᾶν Πιδα ἃ Θοποθρίϊοη οἵ οοβιηῖο Ρου]οῦβ, οἵ του πῖπρ' ΟΠ805 ἃπα 

ὩΘῪ ΟΥΟΪ65 οἵ δυοϊαίίομ, ποῦ ΠΠΠ]Κα {Ππ6 ΒΡΘΟῸ] 10 η5 οἵ το 

ΒΟΙΘΠΟΘ. 

82. Ἐὲ δέ, Βωΐ 5. δέ Ἰπτοάαοο5 {πὸ Ἰηἰουτοραίϊγα οαβ6 πῶς ἡ 

τούτων μένει, κ. τ. Χ.,) ὙὙΠ116 εἰ Ἰηἰτοατιοο5. {ΠῸ σΟΠαΙ 1018] οἸδιιβα 

ἀδύνατον δέ ἐστι, κι τ. λ.; δὲ ἴῃ {Π6 Ἰαϑῦ ΔΉΒΎΥΟΙΒ (0 {Π6 ΘΟΠΟΘΒΒΙΥΟ 
καίτοι. καίτοι... δέτξΞ αἀδΔ 8}... {816}. 

δισσοῦ αἰτίου ὄντος, α ἐιρο οί ξατιδ6 ᾿είπῳ; ΟΤῦ. 

τοῦ μὲν δραστηρίου καὶ καταρχομένου, 0π6 αὐοἰΐυθ από φοτο)ηϊη0. 

τοῦ, ἃ Ῥαγ να ἀρροβιἐϊνα ἴῃ ἀστθοπηθηῦ τ] αἰτίου, 89. 

καϑὸ ἡ πρόνοια, πιαπιεῖψ, Ῥγουϊάοηςο. καϑὸ «“ κατὰ ὕ, 157, 101 ; Η., 

ΡΣ ἘΠ: 

ἀδύνατον δέ ἐστι καὶ προνοούμενον, κ-. τ. Χ., 1ξ 18. ποτογί ιεἶ685 ἐηιροδβδὶ- 

ὁϊ6 70) ἐλ αὐογία, θείη οὐ δαξεα (γενόμενον), (0 τεπιαΐη, {{ι6 βαηι6, ευδη 

ἐλμοιισἧ, ἐαγε γον ὃψ Ῥγουϊάφηεο (καὶ προνοούμενον). 

ταὐτοῦ « τοῦ αὐτοῦ, 124, 195: Ἡ., 68; 6., 11. 

μεῖναι, 1 ἃ... Ἰηἴ,, ΕΡΟΠ μένω : μεῖναι «“ μένσαι, 153; Η,, 845, 2; 6. 

121. 

τούτων, τἶΖ., οἵ {Π6 50-681164 σοαϑβ. 

οὐ φύσει ὄντων ; 1ἰΐ., ποΐ οαϊδέϊης ὕη πιαΐιι7"6, 1. 6... ν ΠΟΙ. ἀο ποί οχ- 

ἰβύ 1ῃ {Π611} Οὐ ῬΟστοῚ---ἃτὸ πού Δ ΒΟ] αἴ ἃ Πα οἴθυ μη] ὈθΙ ΠΡ. 

88. Τί δὲ τῆς ὕλης, κι τι λ., «ἀπα ἐπ τοπαΐ αὐ ἐδ σοίβ 8ι|067"107)" ἰο 

φιαΐίον 5 Τί, 481 ; Ἡ., 549 ; α., 160. ὕλης, 408: Η., ὅ8δ : α.,175; 

ῬΙΙΠΊΔΤΥ τη η]ηρ᾽, ἀροοα, Τιαί. 5ῖ]νὰ ; {Π6η, τροοα οτέ ἀοῖσπ, ἘΠ ΘΗ, 

ἐλ6 8έι 7 οἵ νυ Π ἢ ἃ ἘΠ] Πρ' 15 τη8 66, ἔΓΟΠῚ τν Π]Ο ἢ 56 η56 1Ὁ 15 ἄρρτο- 

Ῥυϊαΐθα ἴο {Π158 Ῥ}Π]]ΟΒΟΡΪΟΔ] τι56, πιαΐέε)., ἃ5. ἃ ῬΤΙΠΟΙΡΙ6 οὗ Ρεϊηρ. 

ΤῊ αποβίϊοη 15 τπϑίουϊοδὶ, θα αϊνα]θηῦ ἔο ἃ ροβιἐἶγο ἀββοσέϊοι ἐπεΐ 

ἘΠ σοαβ 816 ἴῃ ποίῃϊπρ θείίεν {Π8ῃ πηδίζοι, εἰσ. 

Ἐκ τε ἁπλῶν, κ. τ. λ., Ε οηὺ βίθιερίο απα Ποηιογεηεοιι8 οἰφηχεηΐ8, τοιαΐ 

οοτα ὃ6 οοηϑέϊέίεα 3 ΑἸἸΟΙΠΟΙ τ ϑίουϊοα] απ θβίϊοη, 

στοιχείων, 412: Ἡ.., δ79, ο: 6... 176. 

ᾳ 
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ὕλῳ, 4δ2, 400 ; Ἡ,, δ90 ; 6., 184, 3, ποία 1. 

τεχνίτου, 414 : Ἡ., δ7δ ; α.. 172, 2, ποίο 2. 

ἐκτυπώματα, 7γ1)68. 

χωρὶς τῆς ὕλης, αραγὲ 7 θη πιαΐίο)", 404. 

οὔτε πρεσβυτέραν λόγον, κ. τ. Ὰ.) 107" ἤα8 ἐέ γϑαϑογν, (15 ἰῷ ΤΘαβο ἃ ]6) 

φιαξίο)" ἐο ὅ6 οἷο)" ἐαγ αοα. ὕλην, 000; Ἡ., 778 ; 6. 184, 2. 

ϑεοῦ, 408, : 
προκατάρχειν τῶν γενομένων, Φα δέ ϑοίογθ ἐλ ἰμΐηη8 πιαάθ. ΤΊ 

1ηΠπ|γ6 15 0Π6 ϑαθ]θοῦ οἵ [Π6 γϑὺ} ἐστι (οὐ6α, δ : Ἡ,, ὅ08), 

6069, δηα 1185 αἴτιον 5 115 Β ]6οὐ, τῶν, 404, 

ΟἩΗΛΑΡΤΕΙΝ ΧΧ. 

ΤῊΞ ΑΒΘ ΠΕΡ ΒΕΡΕΕΒΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ 6008. 

84. Εἰ μὲν οὖν μέχρι . .. ϑεολογίας, 1 ἐδόηι, ἐδι6 αὐϑιιγαὐέμ Γ᾽ ἐιοῖν" 

ἐποοίοσῃ 1067)6 ογἶψ α8 7.1" αἀ8 ἴο δαῃ ἐΠπαΐ ἐδ γο(8 φαϊδέ, ἀγα ἤαῦθ ἐλεεῖν" 

εογιϑἐϊειϊογι ἤ οην τραΐογ. μέχρι Ξ-Ξ- αποτιβαπθ, πβαὰθ 86. Ταῦ, ὑγΓ88]., 

(51 ΔΌΒαΤα ἃ Θουτιηι ΠΠΘΟ]ορία Π15. ΠῚ τι5 οομ Εἰ ποτοίαι αὖ 6608 ἔλο- 

ἴο58,᾽) οἷο. 

τοῦ. φῆσαι, 009, 446, ο ; Ἡ,, 614, 090. 

ὕδατος, 412. 

σύστασιν, πὸ ο"]οοὐ οἵ ἔχειν. συστα- « συνστα-, 161 ; Η.,48; 6... 

106, 2. 
ἀπίϑανον, 8.61]. τι566] δα! δἐδηίν ον, 00 : Ἡ,, δ09 : 6.. 199; ΘΟΠ1}. 

α Ῥτῖν. ἃ πιϑανός, ἔτοΠ πείϑω ; 110... {116 ἐγιοροὐἰϊϑῖο. 

τῆς ϑεολογίας, 415 ; Ἡ., ὅθ ; 6... 168. 

ἐπὶ τὰ λοιπὰ ἂν παρεγενόμην, [8], οι παῦθ γῬαβϑο(, ογ, ἐο {716 οἰ]ι6)" 

οἤαγγοόδ, ἄν 1 {Π| πα ]οαῦγ ΠΟΤΘ ΠΊΔΙΚ65. ἃ ΘΟΠΟΙΠΟΠΔ] ἃ5501- 

ἰἴοῃ οοπίγαιν ἰο μοῦ ; 618,1; Τ,, 740. 

ἐγκλημάτων, 415. ΤΊ ΟὔΠΟΥ ΟΠΕΤΡῸΒ ὑγο6 ΤἼγοβίθδη [Θαβίβ (θαῦ- 

ἴησ μηδ ἢ 65}}} πα Οραϊροάθεδῃ ᾿Ἰπξογοοι 58 (1Π 6651) ; 566 ΟΠ, 11], 

80. ᾿Επεὶ δὲ τοῦτο μὲν διατεϑείκασιν αὐτῶν τὰ σώματα, Βιι 866, ὁ 

ἐλ6 ὁπ Παπά, ἐπον ἤαῦθ ἀοϑβορδοι ἐΠιοῖγν" ὑο᾽ο5, ΤῊΙΒ. ὁρθηβ ἃ Ἰοῃρ' 

Ρουϊοα, οχίθμαϊηρ ΤΠγουρὴ ἀνάγκη κἂν τοσοῦτον εἰπεῖν, ἴῃ 5. 87. 

δέ ἰηἰτοάποοβ {Π15 Ἰαϑδῦ οἱαιιβο, γ Π116 ἐπεὶ Ἰητοοοβ {Π6 916 1ἢ 

ὙΠΟ ἢ 10 βίδηᾶβ. τοῦτο μὲν ἸΟΟΚΒ [ΟΥΑΙ ἰο τοῦτο δὲ, 5. 86: οἡ 
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ἐπα οπο μη ἐπ6 1} ΔΌΒΟαΣΕ ΤΌΤΠΠ5, Οα. ἐπ6 οἴποι Ππαπα {Πεὶ᾿ βαστᾶ 

(6668. 

τὸν μὲν Ἡρακλέα, 1. 6.5. διατεϑείκασι τὸν μὲν Ἡρακλέα. 

ϑεὸς δράκων ἑλικτός, ὦ οί α8 ὦ αγαρογ, οοἰϊε. "5. τορτοβοπία- 

ἰΐοῃ ττὰβ8 ἀουϊνθα ΤΌ {Π6 Ἐρυρύϊαμβ, Ἡτουΐοβ, ἃ5. ΑἸ Πθπαρο- 

Τὰϑ Πὲ5 δῦ 5816 (6. ΧΥΠ]., 5. 18), στὰ ἐπ οὐθαΐου οὗ {π6 που], 

τ ΒΙΟἢ ττὰ8 ΡΤ πορ6 ΤΌΤ 8η οοο. ΤΊ]]5 ογθαίοι ἐΠ6 ἘΡΥΡ Δ Π5 
τορτοβοηῦ πΠ6ΘῚ {Π8 ΤΌΤ οὗ ἃ βοῦρθῃί. “Ἧοο ΔηΪΠη8] ῬΠΟΘμΪο65," 
1παπῖῦ ῬΊΉΙΟ ΒΙΡ]1π5. ἀραὶ Ἐαβο πη, ῬιᾶΘΡ. Τν., 1., 10,“ οπιιη 

ἀἰδοΠΊΟΠ τ ὩΡΡΘΙ]αηΐ, ΑΘΟΎ ΡΟ γοῖῸ ΟΠἼΘΡἢ." ΟΠΘΡΙ, τ ἢ {Π6 

ἘρυΡρ( Δ η8, νγνὰ5 {Π6 πᾶιη6 οὗ [Π6 ογθαΐου οἵ {π6 σου]. 

τοὺς δὲ ΔΏΒΊΓΘΙΒ (0 τὸν μὲν ; ϑροαϊίη 4 οἶι6}5 αϑ ᾿πιιανεα-Παηαεῆ. 

ϑυγατέρα τοῦ Διός, ΥἷΖ., ῬΤΟΒΟΙῬΙΠΘ, ὙΠῸ τγὰβ 4150. οα]16 6 ΑἸΠ616 

8π6 ΟὐΤο. 

δύο μὲν κατὰ φύσιν εἶπον ἔχειν ὀφθαλμοὺς, ἐλεν 8αν ἐπαΐ 851|.6 ἤκα8 ἔτοο 

εγ68 ἀροογ απ ἐο παΐτιγ6, 1. 6.. ἴῃ {πΠ6 παΐπτα] Ρ].θ6. ΤΠ6 βα}]θοί 

οἵ ἔχειν 15 ϑυγατέρα. 6 5Π0814 οχρθοοΐ εἰπόντες ἴῸΓ εἶπον, ἃ8 ΔΌΟΥΘ. 

ἐπὶ τῷ μετώπῳ, ἴηι ἢ67 7ογεἠεοσά. 

προτομὴν, ὦ 7.6. ΟΘΒΠΘΙ ΤΟΠΟΘΙΒ {Π15 ῬαΞΒαΡῸ, “ ἃ0 ΤΟΒΕΤῸ αἀ0- 

δι 1π Ῥοβίθυϊοσο 6011] ραγίο : Οἰίο, “οὖ ᾿6]]αἴηα 18.616, οἴο., 

Δ η6] ἡαποίοβ. {Π6 Ῥαββᾶρα ΠΌΛη ὅ'16ἃ8: προτομὴ ἐπὶ ζώων ἀλόγων 

οὕτω λέγεται ὡς ἐπὶ ἀνδρώπων πρόσωπον. (ὉΠ. προ -Ἐ τέμνω. 

διὸ καὶ τὴν Ῥέαν φοβηϑεῖσαν, κ. τ. λΧ., 10 ἢ 6} 6.076. Πλεα, γγἰγλϊοηεα αὐ 

Λε)" ηιογϑέ6)" ΩΓ ὦ οἰ, πε, τοί σίυϊης ἢ6)" {16 ὑγοαδέ. διὸ ἴῸΤ διὰ ὃ. 

παιδὸς, 485, 440 ; Ἡ., δῦ8, 601 ; α΄. 167. 

ἐφεῖσαν, Ὁ ἃ., Ῥί., 4 ; τοι ἐφίημι (ἐπὶ ἵημι, 1938, 161 : Η,, 72 ; 6. 

17), ἴῃ ἀρτϑοιηθηῦ Ὑγ1{Π Ῥέαν. 

μυστικῶς . . . κοινῶς, ηιμδέϊοα ΐ, . .. φοηηηιογγ. 

τῇ ᾿Αϑηνᾷ, Αἰλόη6, 1. 6., Μίποῦνα ; 449; Ἡ., 602 5αᾳ.; α,, 186. 

ἀπὸ τῆς κόρης λεγομένῃ, 80 οαἰϊοι 7γοην ἐλ γιιρὶ!. κόρης, 1. 6., [Π6 

ῬΌΡΙΙ οὔ [Π6 ογθ. γλαυκῶπις ᾿Αϑήνη τγὰἃ8 ἃ ΤᾺΤ1Π1ΔΙ Θρὶ Ποὺ οὗ Μ|1- 

ΠΟΙγἃ, 86] ΠΟΙ ΘΥ̓ΘΒ ἴῃ ὙΟΓΚΒ οἱ τ΄ τγο 6 τ ρτβοηίθα ᾿γ Πρ ὐ- 

ΒΊΑ ΡΘΠ]8. ΕῸΓ βυπίαχ, 586 429, 412 ; Ἡ., ὅ89, 6239, ο. 

80. τοῦτο δὲ τὰ πραχϑέντα, κ. τ. Χ., απα οη, ἐλ6 οὐΐι6)" ἠαπα ἐλΐπον 

Λαῦθ αὐοιγαΐείμ αἰοϑογροα, α8 ἐπομ διρροβο, ἐδ ἐδέηα αοἰίουε ὃν 

ἐμθην. τη ΤΟΙ͂Ο] ἐπ᾽ ἀκριβὲς ἴο πραχϑέντα, ἐπογ ἤατο αοϑογίρε {ον 
σίογοιι8 αἰ δε, . 
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αὐτοῖς, ΥἱΖ., {116 σΟὔΒ; ααί. οὗ ἀρϑηΐ; 401: Η,, 6000 : Ο;, 188, 8. 
διεξεληλύϑασι, 8. Ὁ]. Ρῇ 1π6. (διά, ἐξ, ἔρχομαι). 

Κρόνος μὲν ὡς ἐξέτεμε, κ. τ. Ὰ.,) ἐπαΐ Κγοηο8 (ἴου Ἰδέ 6) οαβίναἰοα 

ἠὶ8 7αίλε;. 

πατρὸς, ΥἱΖ., ΟἸ Δ ΠΟΒ. 

ἐτεκνοκτόνει, Ἡ}117 167 6(1 ἠ.18 οι} ἢ, (τέκνον, κτείνω). 

τῶν παίδων τοὺς ἄρσενας, {16 Ἡϊαῖθ ὁη168 97 ]ιὶ8 ΟΠ) ρ7}͵ῖη,. παίδων, 
415: Ἡ., δῦ8, δδ9 ; 6.. 108. 

καϑὰ καὶ τοὺς υἱεῖς ὁ Οὐρανός, α8 Οι) αἼ108 αἶδο αἰα ᾿ι18. 8ο718.. καϑὰ 

1 κατά, ἅ. Ἐ 

περὶ τῆς ἀρχῆς, 707") ἐλ 6 σουο»Ἴοηΐ, 439. Ζεὺς 15 {Π6 5} ]6οὐ οἵ 

ἐπολέμησε. 

καὶ ὅτι τὴν μητέρα, κ. τ. Ὰ., απα ἐπαΐ ἢδ γε» δοοιιἐε( ἠι18 ηιοί]ι6)", Π]ιοα 

γ 6 ιδίηγ ἐγυ16)᾽ 0ο1ι786 ερτ{ ἢ, Ἰυΐη. 

δρακαίνης αὐτῆς γενομένης, 075 ; Η,., ὅ98 ; α., 189. 

τῷ καλουμένῳ Ἡρακλειωτικῷ ὥμματι, τοὐίλι ἐπ ξποΐ οαἰεα ΠΡ ολ φάη. 

( ἩρΓΟυΪθη Κποῦ [ῸΓ ἃ ῬοΟΠα ὙΟΥΥ βἰσϊπροηΐ---ποῦ, ΠΟυΤΘυ ΟΣ, 5Ὲ0 

{πα΄ 10 σου] πού ΡῈ Ἰοοβοᾶ. ἘῸΣ Τθϑίαβ ῬΟυΏροῖτ5 Πὰ5. 5ΠΠΟΥΤ 

{πδῦ 10 Ὑγὰ8. ἈΠΟ ΘΠ ]Υ ἃ Οἰιβδίομν ἐπδῦ {Π6. πον] πνοα θα ὈΥ166 1)6 

. ΡΊΡα]οα 1 ἃ Ροὶὺ οἵ τγοο], 16 1 ἃ Ἡοτου]οδη Κποῖ, τ ΒΟ ἢ 

1π6 ΠαΒραπα Ἰοοβοα [ῸΓ {Π6 βα]ζο οἵ [Π6 οἵῆθῃ, ΤΠΘΡΘΙοΤο ποορθ5- 

5811 10 σου] Ρὸ πηίϊοα,"--Τὐηαμον, ἅμματι, 400 ; Ἡ,, 600 ; 6., 

188. 

τοῦ σχήματος τῆς μίξεως... ῥάβδος, ἐ]6 γοά 9 ΠΟ) Ή.68 ὲ8 {116 δγ,ηι- 

δοῖ, φΥ᾽ ἐμ ῃιαηη 67" (ΟΥ 7αοῖ) 7 {1:18 οοἰζίοη. "ΓΒ ΤΙ ΡῚΠὉ] ποία οἢ 

ῥάβδος ΟΟΟῸ1Β ἴῃ ὕνο ΜΗ, : Τὸ κηρύκιον λέγει καὶ γὰρ αὐτὸ ῥάβδος 

ἣν, Ἑρμοῦ σύμβουλον, ὃ καὶ οἱ κήρυκες ἐπιφερόμενοι ὥδευον μετ᾽ ἀσφα- 

λείας πρὸς οὺς ἐχρῆν πρεσβεύειν... Ῥάβδος οὖν ἣν τὸ κηρύκιον ἐν ἡ δρά- 

κοντες ἦσαν ἐντετυπωμένοι, ἀντιπλεκόμενοι ἀλλήλοις καὶ ἀντιπρόσωποι, 

ὑπόμνημα τῆς αἰσχρᾶς ταύτης μίξεως. 

- εἴθ᾽, ασαϊΐη, ἐπογδιροη, , Τιῖ., ἀρ 6. εἶϑ᾽ « εἶτα, 197, 101 : Ἡ,, 72; 

ἘΠΕ, 
Φερσεφόνῃ, 449 : Ἡ., 603 5α.; α., 186. ΤΙΟΠΥΒΙΙΒ 15. ΘΟΙΏΠΊΟΙΪΥ͂ 

β8 16 ἴο 6 {π6 βοὴ οἵ ϑϑιηθῖθ, θα Οὐρμοιβ (Η γι. 39 ἴῃ ὉΙοηΥ- 

Β.ΠῚ) 5 γ5 [Πδὺ Π6 15 Π6 β0η) οἵ {πριῖοῦ ἃ πα Ῥ͵ΙΟΒΟΙΡΙηδ. 
αὐτῷ, 1. 6.. ΦΡΙΐΟΥ ; 463, 459. 

Διόνυσος, 990 ; Η., 499; α΄, 197. 
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87. ἀνάγκη κἂν τοσοῦτον εἰπεῖν, 1 Ἠγιιϑέ δα} αὐ ἰθαδέ ἐλὶ8 ἠλιοῖι. 

566. ποίβ οἡἢ ᾿Επεὶ δὲ τοῦτο μὲν, κ. τ. Χ., 85. 856. Βαΐ {πΠ6 πουρηῦ Πὰ5 

Ῥ66Π 80 Βιβροπαθα πα ἀοΙαγοα ΡΥ ἐπ Ἰη ον θη τηαἰίου ἃ θουΐ 

{ΠῸ ΤΌττ5 4η6 ἀ6665 οἵ {πΠ6 σοαδβ ἐΠπαὖῦ {Π6 σοηβίγΟἴ]01 15 ΘΠδηρΘα, 

Δ η6 {Π15 βοῃΐθποθ Π85 {Π6 ΤΌΤ οἵ ἃ ΠΥ Ροί μθί108] Ῥϑυϊοα, τυ] Δἢ 

6]110515 1π {Π6 Ῥτγοίαβῖβ Οἰΐο βρἴγε κῶν ἃ5 δααϊνδ]οηῦ ἴο καὶ ἐὰν 

τοσοῦτον ἢ, ἃπια γα 5] αἴο5 [Π6 ῬαβΒαρΌ, “ Ἰαοῖτοο, αππτῃ Π860 1ΐα 58 

παρϑαπΐ, ποοθ556 οϑῦ πὖ ΠΟ 58]6}} α]ἸΟΆ τη." 
τῆς τοιαύτης ἱστορίας, ἴγυ 5Εἢ, ὦ ἰιἰδίογ, ΥἸΖ.. ΤΟΥΤῚ θ᾽ ΠΊΟΓΘ ῬΔΥ- 

ἘἸοα] Δ ]ν ἴο τυ μαὺ Πᾶ5 ὈΘοη Το]αἰθα ἴῃ 5, 80 ἀθουῦύ {πΠ6 ἀ66 65 οὗ {Π6 

σοα5 ; 1116 {Π6 [ὉΠ] ον προ απ ΟΒΈ0Π, Αἱ διαϑέσεις τῶν σωμάτων, το- 

ἔδι5 ἴο {Π|6 τηδίζαοι ἴῃ 58. 85. 

ἵνα πιστεύσωμεν, 034 - Ἡ., 199 ; 6... 916 ; Μ,, 498 ; ἐλαΐ τ06 8ἠοινιία 

θεῖον, 1. 6.. οι. {Π6 στοιπα οἵ {ΠῸ ἤξηοββ Δπ6 ὉΠΠ1Υ οὔ Π6 Βο]1ο, 

ΤῊ5 τ πϑίουϊοα] απιοϑίϊοη οοπία! 8 ἃ [αἴ] {Ππ80 αὖ {Π6 Ῥασδη {Π6- 

οἷορυ. Τῦὰθ ἐΠπθο]οσῪ τητϑῦ Πᾶν ἃ 168] 8Π6 ὉὈΠΙ ΒΔ ΚΆΌ]6 ΤΠΟΓᾺ] 

ΕῬΟΥΟΙ, 8ΔΠ6 {Π15 15 {Π6 ἰοβύ οἵ 10: 1Ὁ τηπιϑῦ "06 βαϊξθα ἐο {πΠ6 οοη- 

ΒΕ {πῸῚ ΟΠ ΠΩ ΟἸΡΟΙΠβί πο 5 οἵ ΠΊ8 1, ἃ Πα] 5110}. ἃ5 [0 ΔΉΒΥΓΟΙ Π15 

πορᾶϑ.. 

ῬΙΠΗΥ ἢπαβ ἴϑυ]ῦ τυ ἢ {Π|6 ἔΌΤΠ15. ἃ πα ἀθοαβ. οἵ {π8 Πθδί!Π θη 

ΘΟΟΒ: “Μαίσπηοηΐα ααϊάθιι ᾿πίου ἄθὸβ. οὐαὶ ἑαπίοατδ 6 γὼ 6Χ 

115. ΠΟΙΪΠΘΠ) ΠΕ850], οὖ 8]105 6556. ΘΥΆΠΟΔΘΥΟΒ ΒΟΙΠΡΘΙΉΠ6. ΟΔΠΟΒ, 

ΔΊ1ῸΒ ᾳγ 6165 ἴα 6 ῬΈΘΙΟΒ, Δ ΓΙΟΟΙΟΙΘΒ, ΔΙ] ΟΌΓΟΒ, ΟἸαπο5, οὐὸ 6α]- 

ἴοϑβ, οὖ δ᾽] θυ "5 α16 0115 σἱνοηΐθβ τη συ] ηΐθβα το, ΡΟ ΠΤ ππ ῬΙΌΡΟ ἄο- 
ΠΤ] ΘΗ [ΟΤΊΠΠῚ οϑί ; 566] ΒΕ Ρ6Τ ΟἸΏΠΘΙΩ ΠΡ οπέϊδηη Δα] θεῖα πον 

0505 ΠΗΡῚ, ποχΧ ΠπΓρα οὐ οὐα, αἴαπο οἰϊδπν Τα ΓΓΟΤ ΠῚ 6556 οὐ 56 616- 

ΤΠ ΠΌ]]η8." --Ηἰβύ, Ν αὖ., 11., ο. 7. ΕῸΓΪ ῬαΞΒαΡῸΘ 1η ἐπΠ6 ΟΠ ΙΒ Δ Π 

ὙΥΓΙΓΟΙ5 1ἢ {Π6 5816 βίγϑϊη, 566 Τογί απ, Αα ΝΈΟΙ. 1., ο. 14 : 

ἌΨΟΙ: 6: 10: Μίππο. ΕΕῚ; Θοίαν,, 6: 91: ΑὙπο.. Δαν ΝΣ, 11: ὁ. 

12. 84.,) 601]. ; ῬΟΙΡΆΥΓ. ΔΡ. ἘπιΒ60., ῬΙΔΘΡ. Τῦν., 111... 6. 2. 

κεκριμένος -Ξ-Ξ- κρίνειν δυνάμενος ; ὍτΟθαία5 πα 1οῖο, ὅ0 Ἡροτοαοίμᾳβ, 

111... 6. 81 : κεκριμένοι ἄνδρες. 

ἐν ϑεωρίᾳ γεγονὼς, δεΐηᾳ ἦτ, γεπεοίίοη. 

πιστεύσαι, τροιία ῥεἰθυε, ὃ 5.. 1 ἃ., ορί. 

Ἂν δὲ Φάνης ἄλλην γενεὴν... ἄκρου, Βιιέ ᾿λαγι68 ϑεχαΐ αγιοΐ]ιε)" 

ἀγεαα μὲ ο ρν μη 7γοηὺ ἐι6 βαογο τροηιΐ, ἐο ἰοοΐδ προη, α 7 ἰφ]ηἐζε 

ϑηπαΐο, Κγοηιν τρΐοβο ἤεδακ 106}.6 Παϊγ8., ἐδδ 766 τρα8 δεοαιέϊζμὶ ἰο ϑε]οῖά, 

δμέ ἐλθ οἶδεν γαγέξ ζόην ἐδ ἐορ φγ {716 πιφοΐξ 1676 Γ᾽ α ἐογγίνϊο ἀγαφοη. 
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ΤΊ656 ὙΘΓΒ65 81 ΤΟ Π6 ἴῃ {ΠῸ ἔταρτηθηΐβ οὗ ΟΥΡΠοιι5. “ὉΠ ΟΟΙ- 
ἴηρ' {16 βνβύ οἤβρυϊηρ' οἵ ῬΊΔη65, τ μῖο ἢ {Π15 "ἄλλη" [Ὁ] 6, τῦ 6 
Κηον ποίηϊηρ. Ηἰ5 ἀδαρη τίου ἴῃ {Π6 ΤΟΙ οἵ ἃ βορεπΐ, οἵ ΠΟΙ 
ὙὙ6 ΘΔ] ἴῃ {Π686 ὙΘΙΒ6Β, 15 τι Ποὰὺὺ ἀουθύ ΝΟΧ, ΠΟ 15 βαϊα τὸ 

Πᾶν νγοααθα ΠΟΙ που, ῬΏΔΠ65.,.-- ΠΟΘ ΟΚ, 1. ο., Ῥ. 493. 

φοβεροῖο, Ῥοδίϊο σθη., 901, ἃ. 

Αὐχένος ἐξ ἄκρου. ΤῊ Δα]θοῦῖνο ἄρτθοβ τυ] {Π|6 Βα θβέδηςγθ 
Ἰηβίθδα οὔ βρουθγπῖηρ 1ὑ ἴῃ [Π6 ρθη. ρατί., ὅ08, ἃ. ὅ66 ἩδΔΙΚΠ655᾽5 

Ταῦϊη ατδμ., 441, 6. 

88, ἢ αὐτὸν τὸν Φάνητα δέξαιτο; ΒΌΡΡΙΥ τίς ἂν ἄνϑρωπος, κ. τ. λ., 

85 ἴῃ {Π6 ῬΥΘΟΘαἸησ᾽ ΟἸδιι86 ; ὁ)" τρλαΐ ηιαη, τροτ 5ιρ}όο86 ἐμαΐ Ῥῇα- 

7168 ᾿ϊηιδει ῦ ἤα8 ἐ}6 δο(ΐῃ, Ο7" δίιαρο φῇ α ἀγαφοη 

οὗτος γάρ ἐστιν, κατιλ. ΤΠ οἸαι56 15 Δα αἀθα ἕο Ὄχρ]αΐῃ πρωτό- 
γόνον. 

ἐκ τοῦ ὠοῦ. ““ΑἸΠΟΠΕΑΡΌΓΑΒ 44 ποῦ 58. ὑπαῦ ῬΊ Δ Π65 τι 5 Ὀτουρ 

Του ἢ ἔοτ ἀπ οορ᾽ ἴῃ ἐπα ραββαρθ (οἷν. χ ἶ]]., 5. 78) τῦμοτθ Π6 πη6ῃ- 

(10 η5 {π6 οὶ Βαύ 10 15 ποῦ Ιου] το ππαογβίαπα {παῦ Π6 ὙΠῸ 
15. Βαϊ ἴο πᾶν ριοαπορα Πρθᾶγθη δ Πα θα ἢ {0} 8Π Θσρ' ὈΤΟΚΘΗ, 

τορ οί πον τυ 10 Ὀτοπρηῦ Του {115 Βυβί- θΟση ΡΟα : [ῸΓ ῬΊΔΠΘ6Β 15 

5816 ο Πᾶνα Πα [Π6 ΤΌΤ} οἵ ἃ ἀϊΡΟΠ Ὀθοδιῖιβ6 {Π6 οὐθαΐου οὐ {Π6 

ὙΓΟΙ]α τγὰβ ΘΟΙΠΠΠΟΉ]Υ 50 ΤΟΡΙΘΒΟΠ θα διηοηρ πὸ Αοουρίϊδ 8." 

προχυϑείς, 1 ἃ., Ὁ. Ῥύ. τότ προχέω. 
τοῦ Διός, 454: Ἡ., 0δ6, Ὁ; 6, 191. 

γένοιτο, 024: Ἡ,, 799 ; 6., 916. ; 

ἀχώρητος. “Οὐ 15 ἸΠΟΟΙ ΡΤΘΠΘΠ5101115 Ποτοί."---Οἰίο. 

Εἰ γὰρ μηδὲν διενηνόχασι .. . οὐκ εἰσὶ ϑεοί, 091, ἃ, Ὁ ; Ἡ,, 74 ; 6. 

290, (8) 1; Μ,, 481. διενηνόχασι, 8 Ρ]. Ῥέ, ἱπᾶ. ἔοι διαφέρω. 
ϑηρίων, 404: 407, 1. 

δῆλον γὰρ ὕτι, κι τ.λ. ΜαΚΟ ὑποδιαλλάσσειν ἴΠ6 5}]6 οὐ οἵἉ δεῖ, 

ὈΠΗΔΡΕ 
τῶν ἀπὸ τῆς ὕλης ἀποκρινομένων, 7) ὁηὶ ἐἢιο86 ἐ]υΐηιγϑ (67 1υθα 7γ0ηὶ 

γιαϊίε;. 

Τί δαὶ καὶ πρόσιμεν αὐτοῖς, ἩΛ, ἐ]ιηι, α7.6 106 ἐο δοηι ἰο ἐμεηι 866 

ΧΥΪ!,, 5. 79. αὐτοῖς, 449 ; Ἡ., 602, 5; Ο6΄., 186. 
κτηνῶν μὲν δίκην, ἔτι {16 πιαπηε)" 9 εαἰέϊ6. δίκην, Δα ΘΥ1Δ] ἃ ΟΟΊ8., 

489, 
δυσειδεῖς, τἰπιϑ]αρεῖγ. 
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ΟΝ ΤῊΕ ὙὙΕΛΚΝΕΞΒΕΞ, ΡΑΞΒΒΙΟΝΕ, ΑΝῸ ΙΜΡΌΞΕ ΤΟΥΕΞ ΑΞΟΒΙΒῈΡ 

ΤΟ ΤῊΒΞ ἨΒΑΤΗΕΝ ΘΟ 5, 

89. Καίτοι εἰ σαρκοειδεῖς, κι τ. Χ., Απα γοί 17 ἐλιον 8]οια ομῖψ βὰν 

ἐμαέ ἐθομ Παα Πα] 7ογ 8, οἴο., δυθη, ἐλιεη, ἐέ τροιία ἢ6 γιδο65867,}, ἐσ 

γεσαρα 8ιιοῖν, βἐαξδηιθη 8 α8 ἩΟΉ867:86, απ «ρογέδῳ φῇ ἰατιγἠξο)", 1. 6.. 

Θύθη ἐπουρἢ {ΠΟΥ 5Που]α ποΐ οῸ ἴο {Π6 δχίτγοιηθ οὗ τη κίηρ' {Π 6 Τὰ 

“ἐ ϑηριόμορφοι" 8ἃπ6 “ δυσειδεῖς.) ΟΥΠποῖ ΟΠ τἸβέϊδη ΤΕ ΠΟΥ5 Πᾶν βὰρ- 

Θαβίοϑα {Π6 βᾶπ16 ἐπουρ]5 ἀσαϊηβῦ {Π6 ἩοΙ θυῖο ἐΠθο]οσυ. 83.668 

ΠΠΗΒΌΡΙΙ. Αα ἈῸπ|0]-. 1.}.6. 9 1|..6: 8: ΟἸθπι., ΕΟ, Ὁ 9; Το σία]].. 

ἌΟΙΪ, ὍΣ 1 Ὁ ΑΘ ΝΑΙ ΘΒ 1 6 10.166: 

ἐπιϑυμίας, [ειιδ. 

γέλωτος, 451 ; ΗἩ., ὅτ ; Ὁ. 118, 

"Εστωσαν, («οἱ ἐλόην ὃ6, ὃ Ὁ]. ἱταγ. ΤΌΤ εἰμί, 

κρείττους μὲν ϑυμοῦ, 8:067107' ἰο τργαίῆ. κρείττους « κρείττονες, 29, 

191. 911: ούμοῦ» 408: ἘΠ 680. 6... 115. 
Σκυζομένη Διϊ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος αἱρεῖ, 

Ἥρῃ δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆξϑος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα. 

ΤΊ 1ἰπ65 ἃτ6 ἔομὴ {π6 ΠΙαα οἵ Ηοτηοι, ἶν., 93, 94, Τὴ ἃ σουπο}]} 

οὗ {πΠ6 σοαῦβ, “οἡ [Π6 φΌ]Θη ἤρου οἵ ον 65 Δ0οα 6," Φαριίον Πὰ5 

Ἶαϑῦ ἀο]γουθα βομθ Ποβιἑαησ δἄνιοο ἃ θοσὰΐ τηδκῖηρ' ρθᾶσα )Ὸ- 

ἔπη ἐπ6 Οὐθοκβ ἃπα Τ͵οΐαηβ. ΤΠΘΩ ΟΘΟΠΊ65 {Π6 ῬαΒΒαΡῸ ΠΟΙ 

αποίοα : “ΤΙ5 Π6 ΒΡΟΚΘΟ; Ῥαὺ ΔΜΠποῦγὰ ἃΠ6 π|Π10 ΠῚ ΠΓΠΤΘΕ τΥ 11 

ΟἸοΒβοα ΠΡ5, ἴῸΣ ἘΠΘΥ ὑγ6 6 5 {{ΠΠρ’ ΠΘΔΙ, Πα ὑγοτο αἰθυ βίη 6Υ}]5 

ον {Π6 Ττο͵αηθ. ΜΠ ΠοΡνα, πα Θ66, τγὰβ 5116 Πξ, ΠΟΤ 5814 Δηγ {πῃ ρ΄, 

ἐπα ϊσπαηπέ εοὐέϊ, Πν ζαΐ]ιεν" “οῦο, 707" ἀΥ δα “Γι γαγε ροββεβϑεα 6}, μέ 

“μη. οοπα πιοί γείαϊη, ἢ 6)" 7} ἐπι 6} ὑγοαδέ, δέ ααἀαγεδβοα ἤΐηι." 

Διὰ, 4523, 4δ6 ; Ἡ., ὅθ, Ὁ, ; 6., 184,3, αἱρεῖ ; [π6 τοδαϊπηρ' ἴῃ Ἠο- 

ΤΏΘΙ 15. ὕρει. ἔχαζε, ἢ. ἃ., 9. 5.; ΤΌΤΩ χανδάνω. προσηύδα ; ΘΟΙΏΡ. 

προς -"- αὐδάω. 

90. Κρείττους δὲ λύπης (56. ἔστωσαν, 5. 89). δὲ ΔΏΒΥΓΟΙΒ [0 μέν ἴῃ 

κρείττους μὲν ϑυμοῦ. 
» ’΄ Κὴν. " » ἈΝ ᾿ , - Ὦ πόποι, ἢ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος 

᾿οΟφϑαλμοῖσιν ὁρῶμαι " ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἥτορ. 
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ΤἼῊΘ γουβ οἵ Φονο, ΠΟ ΠἸτῸΠ} Π|6 ἈΒΒΟΙΏ}]Υ οἵ {Π6 ροῦβ "εῈΠπο] 5 
{Π6 ΠΙρΗὺ οἵ Ἡοῖου ΠΘη Ρυβθα Ὅγ Δ Ο]}11165 ἃΡοσ Πα {Π6 τ γ 8115 

οὗ ΤτΟΥ (Ποιμοι, 1]., χχ]]., 168, 169) : “Α1α8. οογξαϊηῖϊμν [ϑοΠοϊα 

τοὐξλ, ηυΐγι6 εγ68 ὦ ὑοϊουφ( ἢ670 γηι7)8ι:6(1 γοτιηα ἐλ ἀραϊ , ἀπὰ ηῖν ἢεαγὲ 

ἐ5. σγϊουσ οὐ ἀοοουηῦ οἵ Ἡοΐου, νΠο 118 Βδου Πα ΤηΔ}Υ {10 }}5 

ΟΥ̓ ΟΧΘη ἴο τὴρ ἸΡΟῚ {Π|6 [005 οὗ τηληγ-γα]6α Τὰ, Δ πα αὖ ΟἴΠοΣ 

{πη65 ἀραῖη ἴῃ {Π6 ΠΙροβϑῦ Ὁ] θο5 οὗ {ΠπῸ οἷν ; αῦ ποῦν, ᾿πΠα 666, 

ΠΟΌΪΟ ΑΟΘὮ11105 ῬΌΤΒΙΟΒ. ΠΡ ΟἹ ΒΥ Τοοῦ τόση {Π6 ΟἸΤΥ οὗ 

Ῥυΐδηη." 

᾿Εγὼ, δ ρμαίϊο ; ὅ96 ; Ἡ,., 607; 6., 144. 

καὶ ἀνθρώπους, θ06η) ἤθη. ἀνϑρώπους 18 ΘἸΩΏΡΠαἰϊο, ΤΊ]Θ ΔΥρῚι- 

τηθηὖ 15 ἃ ΤΟγύϊουὶ. 110 15 ἃ ΘΔ ΚΊΉΘΒΒ 1Π ΠΊΘΠ ἴο γ] 6] ἴο ΔΠΡῈῸΙ 

ΠΩ ΥἹΟΥ͂, ΠΟῪ ΤΟ. ΠΟΤῈ ἴῃ {π6 [Ἀ0Π6ν οὐ σοῦβ ἃπα τῆοθῃ, Ο"- 

ΒΟΙΥΘ, 4150, [Π6 σοΠΡΠΪπλοηὖ ἔο {Π| ϑίοϊοβ. 

ἀμαϑεῖς καὶ σκαιοὺς, γα16 απ δἐιρ14. σκαιοὺς, Τιαΐ, Βολοναβ, ΕΠΡῚ. 

ΒΙκονν ; 98, 6. 

ὀδύρηται μὲν τὸν υἱόν, Ὠϊοι47".8 ἠϊ8 ϑ0η. μὲν βία π]5 ΟΡΡρΟΒβα ἰο δὲ 

ἴῃ ἀδυνατῇ δὲ ὀδυρόμενος, κ.τ.λ. 

Αἱ αἵ ἐγών, ὕτε μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ἄνδρων 

Μοῖρ᾽ ὑπὸ ἸΠΤατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι! 

“Ὁ 1006 18 Ἠ16, θορίιη86. 1 8 Καξοα ἐμαί Θαγγρεδάοηῃ, ηιοδέ ἀ6α}" ἐο 6 ο΄ 

ηῖόη,, διαῖϊί 6 8ιιϑαιιοί ὑγ ΤαΐΡοοἴιι8, ἐλ6 8οη 9 “]θηοοίζι8.."--- ΠΟΥλοΥ, 

1]., χυὶ., 499, 494. Φαριίοι 15 Δ ἀτοβϑίηρ πιη0 γ Π6 Π6 6015 

[Π6 ὕγνγο ΠΘΓΌΟΒ 1 ΠΟΥ Δ] οομῆϊού, Αἱ αἵ ἐγών 5Βίαπαβ ἴῃ ἨΟΙΏΘΙ 

ὦ μοι ἐγών. ΤΙΠΪογ οὖ τϑα]ηρ5. ΟΟΘῸΓΣ 1 {πὸ ΔΙ 55, οὐ ΔΙΠΘΠΑΡΌΓΕΒ, 

ἃ5. Αἱ αἷ (λέγων) ὅτε, κ. τ. Δ. ; Αἱ αἱ ἐγών (λέγων) ὄτε, κι τ. λ. ““λέγων 

ῬΙῸ ἐγών οΧ ᾿π00}18."---αγαπ. ἐγών, 97, 1. 

Σαρπηδόνα. ΘῬΓΡΘΟΟΙ ὑγ85 {Π6 Ξ0η οἵ πΡῚτΟ᾽ Ὁ. Ἐπιορα. ΠῸ 
ΤΟΙ γοα Ττοι τοῖο ο ΟἍγἃ, ΠοσῈ 6. Ῥ.1Π0 Ἐπ6 τον οἵ ΜΠ]|οέι8. 

Τὴ {ΠῸ ΤΤΟ͵] 1 ὙΥὯΓ 116 ἀϑϑβίϑα Ῥυ δὶ ἀραϊηβϑῦ [ΠῸ ΘΟ ο Κ5, αἰτοη θα 

μγ Πῖ5 ΘΠ 6] πα σοι ραπῖοη ΟἸδισιβ. ὙΥ̓́ΠΘΗ 5] ἴῃ Ὀ. ῬΦΙΓΟΟΙ]8, 

ἌΡΟΙ]Ο ἴοοῖκ 15 οαγν ἴο Τι οἷα, νυ Π ΤῸ 1115. {ΠΊΘ μι ]5. ἃ πα το] αἰ] 05 

Ῥαϊα πη στϑδΐ {Π61Ὰ] ΠἸΟΠΟΙΒ. 

ἀνδρῶν, 41δ, 419, ὁ ; Ἡ., δῦ8, δῦ9 ; 6... 108, μοῖρ᾽ «΄ μοῖρα; 197. 

Πατρόκλοιο, 201, ἃ. ῬαίΤΟΟΙΙ5. τγὰβ {Π6 80 οἵ Μοποοίϊιβ ὈΓγ 

ΒΕΠΘΠ616. Αὐ {π6 οουτύ οἵ ῬεΙθαβ, κίηρ' οἵ ῬὨΑΠ1α, τ ὨΙΓΠΘΙ Π6 

πᾷ δα αἴζον {Π6 δοοϊάθηία] τη 6 1. οἵ ΟἸ Βοη τ5, ἢ6 Του ῃγοα 

{16 τηοϑῦ Ἰηυ]πλαΐο ΤΟ 151}1}0 τα ΑΙ ΟἸ]]Ο5, ἘΠ6. Κἰπρ 5 βοη. Ηθ 



ΤῊΝ; ῬἘΤΙΕΑ.--ΟἨΑΡΤΕΞ, ΧΧῚ], 149 

τῦὰβ οπ6 οὗ [Π6 Ὀταγοβύ οὐ {π6 ασθοῖαη Ποτοοβ. Ηθ δοβοη(οα Πἶτα- 
561 ΠΟΥΥΘΨΟΥ, ΠῸΠῚ {Π6΄ τὰν Υ]Π ΑΟΠ1]1165, νυ μΘη 6Π|6 Ἰαςίο ντὰβ 

οἴη θα Ὀγ ΑΘ ΠΊθΙηΠΟΙ, {Ππ5 σαπβίηο {Π6 Οὐου του οἵἉ {Π| 

Οτθοκβ. Αὖὐ Ἰαβύ ΝΝοβίου. ὑτουδι] θα ΟἹ. τη ἰο0 Το] ἴο [Π6 Ὑ78 1, 

ΔΗ Π6 ΔΡΡΘαΓΘα ἴῃ {Π6 ἃιτηοΥ οἵ ΔΟΠ11165, θΘΌΤ 6 τυ ΒΙΟ ἢ {Π8 ἰοι1]- 

ἢ6α Ττο͵αμῃβ ἢθα τυῖ πη {Π|Ὸ1} πὑγᾺ}15. ῬαίΓΟΟΙ 5 ὑγὰβ δὖ 1αϑύ 5] 1 

Ὀγ Ηροΐοι, πα Πἷβ θΟΟῪ σα] ἴο ἐπ Οτθοδῃ ΘΔ ΠΡ, Μ᾽ ΠΘΙ6 

ἈΟΠ]105. τϑοριγοα 1 ἢ {Π6 τοβὺ Ὀ1Γ[6Υ Ἰατηοηζαίίοηβ. ΤῊΪΒ 

Ῥυηρ5 ἃθοιιῦ ΠΟῪ ουθηΐβ ἴῃ {Π6 ῬΙΟΡΊΘΒΞ5 ΟἹ [Π6 ὙγὰΓ ; [ὉΓ ΑΟ]11165 

ΠΟῪ [Οτοοὐβ Π15 σοβθης θη ἃ οαϊηβύ ἃ ΘΔ ΙΠΘΙΉΠΟΗ, ἃ Πα Θηζου θα (Π6 

Π61α ἴο ἄνοῆῃρο {ΠῸ [Ἀ]] οἵ 15 ΠΠἸοπα. 1]., θΟΟΚ χυπ]]. 

Μενοιτιάδαο, ἐδ 80γ) 9 Μὸογοοίζιδ., 809, ἃ ; 197, ὁ; 999. 

ἀδυνατῇ, ἴπι {Π6 ΒΆ1η6 ΘΟΠΒ ΓΟΙῸ ἃ5 ὀδύρηται. 

τοῦ κινδύνου ἐξαρπάσαι, ἴο γ68οι6 (Ὠ11}) 7)0ηὺ ἀαη 6}, 404. 

Σαρπηδὼν Διὸς υἱός, ὁ δ᾽ οὐδ᾽ ᾧ παιδὶ ἀμύνει,᾿ 

ϑαγρείοη, ἐλ6 8ογν 97 “ζου6,, διιέ 6 αἱά8 ποΐ Φυ6}, Τι18. Θτοη, ϑ8οη. ἘΤΟΠΊΘΙ, 

11., χυϊ., ὄϑῳ. ΤΠ 11π6 ΟΟοτ}5 ἴῃ {Π6 ὈΓΆΥΟΥ τ ΠΙΟῚ ΟἸδ 5 ΟΠ ΌΙ5 

ἴο ΑΡΟΙ]Ο  ΠΘ 6 5665 Θέ ΡΟ 60} 5]αῖη Ὀγ ῬΑΊΙΓΌΟ]Π8. 

τοῖς τοιούτοις μύϑοις, τοϊέλ, βιιοῖ, ἐαϊό8, 400, 5; Η,, 606: 6. 188, 

φιλοϑέους, μᾶλλον δὲ ἀϑέους, ἰογ6}8 97) ἐλ6 σοί, διιέ γαξ]6)" εοἱζ)οιιέ 

φοί8, 

τῆς ἀμαϑίας, 701" ἐΠιοῖ» 7γυϊγ, 439. 

καταμέμψοιτο, ΟΘ0Σ ἃ; Η., 721, 723, ἃ, Ὁ; Ο., 220, 2. 

91. μὴ τιτρωσκέσϑω μηδὲ ᾿Αφροδίτη, ἰεΐ ποέ 4 ρ]γοάίέο δ6 τροιιπαοί. 

Διομήδους, 494 . Ἡ., δ ; α΄.,191, ΤῬΙοΙη6 665 τγὰ5 Κίηρ' οὗ Αοίο- 

11ἃ, Βοπ οἵ ΤΥ θαβ Δη6 ΠοΙΡ]γ 16. δ νγὰβ ομο οὔ {πΠ6 Ὀταγοβὺ οὗ 

{π6 ατθοϊδῃ οΠ]οΐβ ἴῃ {πὸ ΤΟ] τσὰσ, ΗΘ οηρεσοα Ἡθδοίου πᾶ 

Αθπραβ, ἃπα Υ τορθαϊθα ἀοίβ οἵ γϑ]ον οί αϊποα ογθαῦ τ] 1 ΓΥ 

ΒΊονγυ. ΜΠ σ]ἢ ὉἸΎ5565. βίο! {πῸ ῬΑ δα!ατη Ττοτὴ {Π6 ἰθιηΡ 16 

οἵ Μίποννα αὖ ΤΊου. ΑἸο Π15 τοῦατ ἢ ἔρυμα {Π|6 τγ8, Π6 16 15 

παῖϊγο ΘΟΌΠ ΤΥ ΔπΠα Π.1]10 ἃ οἷν (Λαρυτρα) ἴῃ Μαρηα ατθοΐδ. 

τὸ σῶμα, 481: Ἡ., 49: Ο΄., 100. 
Οὖὗτά με Τυδέος υἱὸς ὑπέρϑυμος Διομήδης. 

Ὑ Πι5 15 Πα γθββίηρ ΠΊΟΠΟ : “Βαῦ απο ο1- Του] Ὑ ΘΠῚ15 ΔΏΒΎΤΟΙ- 
εα Ποῦ: "716 8οη φῇ Τγάδιιβ, πατρηίμ Πἱοηιοίο, ἤα8 τοοιιη ἀφ πιο, θ6- 

ΟαΌ56 1 τγὰ8 τυ [Πα Λα νΊπ σ᾽ ΤΡῸτὰ {Π6 θα 10 τὴν θο]ου θα βὸπ ἀ θη 688, 

ὙΠΟ 15 ὈῚ [ὩΣ μηοβῦ ἄθὰν [0 π16 οὔ 811. ἘῸΓ 1 15. ΠῸ ἸΟΠΡῸΓΣ {πὸ 416- 

α 
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βίσαοίγα οοπίοϑῦ οἵ ΤΊο͵λη5 ἀηα οἵ ατθοῖκβ, θαὐ πον {Π|0ὸ ΟἸ 66 8 

Πρ] ουθὴ 11 {Π6 ᾿τημηοτχία]5.᾽) "--- ΠΟ ΠΊΟΥ, 1]., ν., 915--980, 

ἢ ὑπὸ ἴΑρεως τὴν ψυχήν, 07)" ὃψ 17}}8 γν 116)" 8οιιΐ. 

Ὡς ἐμὲ χωλὸν ἐόντα Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 

Αἰὲν ἀτιμάζει, φιλέει δ᾽ ἀΐδηλον ἤΑρηα, 

Μ͵ὸ ϑοΐη ἰαηῖθ, “ου6᾽8. «ἰατι]ξο)" Ἰοηλιι8. 8607,8, διιὁ ἴουο8 αεδίγουψῖηῦ 

Μαγ8. Μυϊοδῃ 15 βρθακίηρ. Ἡοπιοῦ, Οα,, γ111., 808, 5... υοδη, 

{86 ροα οἵ ἤτο, ἃπ6 {π6 Ῥαίτοη οἵ 81] ἃν ΕἸδῖβ Ὑν ΠῸ ἡτου]τοα ᾿ΤῸΠ Δ ηα 

τηθίϑ]5, υγὰ8 ΤΟΥ βθηΐθα ὈΥ ΒΟΙΠ6 ἃ5 {Π|0 50ῃ οἵ πΠ0 8010, 70 

ἴῃ {Π18 {ποπρηῦ ἰο δαπὰ] «πρ᾿0ο1, πὸ Πα Ῥγοαποοα ΜΠΙΠοΥγἃ 

Τρο 15. Ῥγαϊη. ἨΠΒ ἸΔΠΊΘΠΟΒ5. πγὰ8 [Π6 τοβι!ῦ οἵ [15 181 τ ]ΠΘ ἢ 

ο]οοἰοα [τοχὰ Πθάγοη Ὅν «πρΊζου, 

Ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ᾽ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 

ῥίψε, ποδὸς τεταγὼν, ἀπὸ βηλοῦ ϑεσπεσίοιο. Ὁ 

πᾶν δ᾽ ἥμαρ φερόμην, “μα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντ 

κάππεσον ἐν Λήμνῳ " ὀλίγος δ᾽ ἔτι ϑυμὸς ἐνῆεν. 

ἩῸιηθῃ, 1]... 1., 590--ὅ98. ἨΪΒ ΠΡ] ηρ᾽ τηογοιηοηΐβ. σαπ5θ 6] ΤΟ ἢ 

τποΥἸπηοπῦ αὖ {π6 {8016 οἵ {πὸ οοῦϑ, 
Λλσβεστος δ᾽ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι ϑεοῖσιν, 

ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα. 

Τ].,1.. ὅ99, 600. ΘΠτΙΒ 15 ΠΠΙν ΘΙ ΒΔ ΠΥ ΔΟΙς πον θα ροα ἴο παν ὈΘΘΠ 

{Π6 τυῦῖϊο οὐ γΌ]οδη, αὖ 516 ὑνὰ8 ποίου] Οτι5]γ. Ὁ} 1101. {π το Ἠ]Ώ1. 

ενςν Διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν. ΓΘ ὙἼ1ΙΟ]8 11Π6 18--- 

τῇ ῥά μιν οὗτα τυχὼν, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν, 

(Τῇ {Ππιῶῦ γΟῪ Ῥατύ βίυ Κι ηο᾽, 5η6 νοῦ ο6 Πΐπη, αηα {07,6 ι18 θοατεἐϊ- 

7 εμίγ."".--[Τουλου, 1]., ν., 8ὅ8.. ΜΒ ΘηΡ ΡΒ ΠΙομ θ 65 ἴῃ ἀοαᾶ- 

1Υ σομηαῦ, Τὺ ΜΠ ποῦν ἃ1615 ΠΟΙ 6685, πα ΜΆ15. 15. νου οΩ. 

ΟΘ΄65Π61 σγου]] ΒΌΡΡΙΥ Ῥοίοτο ἘΠ18 σ 6186, μηδὲ "Αρης ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ; 

(Ἰγαῦ οι Ὀ.1655 ΔΥΠΟΠαρΌΤα5 616] ποῦ {Π]Π1Κ 10 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴῃ 80 ἴὰ- 

ΤῊ 1Π181 ἃ αποίαςϊοῃ ἴο τοι] ηα {πὰ {Π|6 Ὑυ οὐ 15 τν ΓΙῸ ΒΡΟΚΚΘη Οἵ Μδ18 

8} 6] ΘΙοΙη6468."--- ΔΙΆ 8. 
ὁ σύμμαχος κατὰ Τιτάνων τοῦ Διός, ἔπ6 αἰΐψ 97 ὕουο ἀσαϊγι8ὲ ἐι6 ΤΊ- 

ἔαη8. Τιτάνων, 089, τὰ ; Ἡ., 091, Ὁ. 

Διομήδους, ἐμαγν 1)]οηιοίο8 ; 408 ; Ἡ,, ὅ85 ; 6., 176. 

Μαίνετο δ᾽ ὡς ὕτ᾽ Λρης ἐγχέσπαλος.. .. 

ΤῊ6 σγουτβ ἢ ὀλοὺν πῦρ ΠΠΪΒ {Π6 1116. ἩΤΊΘΙ, Π]., χν., 00ῦ. “Δεΐ 

λ6 γαγεί, α8 το]όη, 778 ([Δ. 65), δ) αν 18] υη 1.18. 8066)", ΟΥὁ ΠΟ ἃ (16- 

βίσποί νο τ ΤΡ 5 ἴῃ {ΠῸ τηοπηζδῖηβ, ἴῃ {Π|6 ἘΠΙΟΚοίβ οὐ ἃ. 600 



ΤῊΗΕ ΡΙ,ΕΑ.---ΟἨ ΑΡΤΕΙΪ ΧΧΙ. ΤῊ 

νοοῦ." Ἡδοείου, ἱποϊίθα Ὁ. ον, 15 ῬΙΘ5βιη σ᾽ Τουτὶ ἴο ἢγο {16 

Προ οἵ η6 ατβθβ. 

Σιώπησον, 1 ἃ. ἸΤΥ. ΤΌΤ σιωπάω. 

Σὺ δέ μοι, κι τι ὰ., διιέ γοῖι (ἰεβογ 16 ἐ]ι6 οί ἐο ηι6 α8 ὑϊοο(-δἐαϊπεί, 

απ ἐΐι6 ὕαηο οΥ πιογζαϊ8. “ΠΟ νου 5 διηγῇ τὸν ϑεόν, 6] Υν, ἃ] Τ6Π- 

οτοα ΠΟΙ 
ἴΑρες,Ἀρες, βροτολοιγέ μιαιφόνε.. .. 

ΤΊ ττοτα τειχεσιπλῆτα ΘΟΙΠΡ]οἴο5 {1106 11πὸ ἴῃ ΠΟΙΉΟΥ (1]., γ., 51). 

ΜΠΊΠοΥνα 15 δ θββίηρ {ΠῸ οοα οἵ τὰν : “2778, Δαν 8, Ἡχαγ- δα. 6}, 

φογθ-ϑἰαἴγοα! Β[οΥ τ ο οἵ τν 8115." 

διέξει, γοιῖν γεἰαΐο. 

Τὼ δ᾽ ἐς δέμνια βάντε. .. ἦν, ἀπά ἐλιεν ἐϊσο σοΐηῳ ἐο ἐδιεῖ}" οοτιοῆι 

δορί, απα αδοτιέ ἐλέηι γε ἐ]ι6 οτιγιγιΐησῖγ τογοιισ]ιέ θοηα 8 97 αγἐγ εἰ, Ὑ1ιί- 

οατι, 1101" τα 1ξ ἐο ποῦ απ 47 ἐ]ι6ῖ}" 1ϊηιῦ8. Ἡτμοσν, Οα., γ111., 990-- 

2098. Ὑυ]οδῃ 1ΔΥ5 5ΠΆΤΕΒ [ῸΓ ΔΙΆΤΒ ἃ Πα Ὑ ΘΏ1Ι5, τν ΠΟΠῚ Π6 (Δ Κ65 ἴῃ 

{Π6 11 υγαπίοι Γα ΠΒΡΟΥ5, τ᾿ ΠΟΙΌΠΡΟΙ {ΠΟΥ ΠοΟοπηΘ {ΠπῸ6 απ] Ϊηρ- 

βίοοϊς οἵ [Π6 σοῦβ. 

92. τοῦτον ἀσεβῆ λῆρον, 5167, ἐηιρίοιι8 γΟΉ 8680. 

ϑνητοὺς αὐτοὺς δεικνύουσιν, ἐλογ 767 686711 ἐπεην α8 πιο ίαί8. 

ἀλλήλων, ἀνθρώπων, 453,6 ; Ἡ., ὅ76 ; α., 171, 3. 

Αἰνείας, τὸν ὑπ᾽ ᾿Αγχίσῃ τέκε δῖ᾿ ᾿Αφροδίτη, 

Ἴδης ἐν κνημοῖσι ϑεὰ βροτῷ εὐνηϑεῖσα, 

“«Αδηφαϑ, κοὐΐοην ὃγ «ποἠιήδε8 ἐπ αἰυΐηα Ἡόητι8 ἢ07.6, α σοί (1688 δοτ οι) 

«οί, ὦ ηιογέαϊ οη, ἐλ6 δἠοιιῖ(6)5 9 14α. ἹἩΟΙΊΟΧ, 1]. 11., 8290, 821. 

Οὐκ ἐρῶσιν, κι τ. Χλ. Οἰΐο το ΠοΥ5 {Π18 Ῥαββαρο, ἢ ΝΟΠΠΘ διηδῃΐ ὅ 

ΝΟΠΠ6 Ῥαϊππΐαν ὁ Ῥτοίθοίο θηΐμ [51πη0] 611, ποατιθ αὐ] πρδύ 6085 

ΟὐρΙαΙία5 "7 “ὙΠΘ τοῦ, Αἰ 16 185 Ὁ 5.6] ἱγοπίο αν, Οὐκ 

ἐρῶσιν, κι τ. ὰ., δ α45. 1 Βα οάβιη, Ἦ (ΞΞ ρτοΐδοίο) γὰρ ϑεοί καὶ οὐ 
ἅψεται, κ. τ. λ.) ὌὙΠῚ5 ΤΟΙ] Π 65 Οὐ {Π6 ΤΟ Π]ΟΓΆ)]6 ΘΧΔΙΏΡ]6 Οἵ ΤΌΠῪ 

πβοα γ ἘΠΊΔΗ ἀρδϊηϑῦ {Πη6 Ῥυϊοϑίβ οὐ Β88] (1 ΚΊπηρ8 χυπ]., 97). 

κατὰ ϑείαν οἰκονομίαν, αὐοογ αἴης, το ἐδ6 αὐοΐη6 φοογοΉιγ. 

Οὐ γὰρ πώποτε... σεῦ αὐτῆς. ΑἰΠΟΠΑΡΌΤΕΒ 065 πού αποία {ΠῸ 

ῬΆΒ58 96 11Πη6 ΤῸ" 11π6, θὰ ΟὨ]Υ {πὸ Ῥαγίβ ἐπαΐ σοπέδϊη 15. ΘΘβΘ ἢ [18] 

Οὐὔ]Π1πη6. 866 ἩΟΠΊΟΙ, 1]., χὶν., 915-998, ΤῊΘ 1ἰπ65 Ποῖ αποίοα 

16 915, 8106, 517, 519, 591, 9239, 5230, 997. Φαριίου 15 Δ ἀγθββίηρ 

ὅδαπο: “Βαῦ Ποὺ οἹοι α-οο]]θοίϊηρ Του 6 ἈΠβυγουϊησ, Δα ΓΟΒΒΘΩ : 
Θ᾽ 

“Φπηο, {Π1 ΠΟ Ὶ ποῖ οαπβὺ ρὸ ουθὴ Ὀν πα] Ὅν, Τὰ Θοπλο [ΠΟΥ], 
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16ῦ 18, ΤΘΟ]ΙἸησ, θ6. 46] ΟΊ] 6 1} Ἰογο ; 70)" Π616)}" αὐ απ ἐΐηιθ 
αἰά ἐλ ἴουο ο΄ α σοσ 1688 ΟΥ̓ ὦ τροηιαλι, μοι) εἶ αγονηα ἐδ Πιδαγέ ερτἐ]ιΐη, 

γῖν ὑγεαδί, 80 ϑιιϑάτι πι6, ηϑἰξ 67" τρλιόη, Ἰουοα ἐλ ττί 6 οὗ Τότ, γΠῸ 

ΡοΓα ῬΙΡΙΠΟσ5, ἃ ΘΟΌΠΒΟΙΟΙ Θα 88] ἔο {Π6 σοῦβ ; π0)} το]θη, [1 Ἰου 64] 

7αϊ»- αηλίοι 1)απαδ, ἐπ|6 ἀαιφλΐον Γ᾽ Δ ογϑζιι8, σΠο ῬΟΙΘ ῬΘΥΒΘΙΒ, 

τηοϑὺ ΠΠαβευϊουβ ΟΥ̓ 1] τπθη ; 70)" τοἤιετὶ ἀρίί], ἐπαέ φ {16 οοϊεφναίοα 

εἰανιἼ]ίο» φ Ρ]οογῖα, το ῬΟΤο ἴο 6 ΜηΊΠηο5 ἀπ ΡΌΘΠΚο ΠΠδαὰ- 

Τ Δ η{1}05 ; Π0}" γεί τολεη, [1 Ἰογ θα} ϑοηιεῖθ, 07 ΑἸοπιόπω ἐπι 1 ιεθ68, 

ὙΠῸ Ὀτουρ,ύ ΤΟΤΕ] τὴν γα]αηῦ βοὴ ἩΡΟΙ]65; αὐ 6 ῃ.6 16. ὈΟΤΘ 
[116] Βδοο]β, ἃ ἸΟῪ ἴο τηογία]β.: 707) τρἤόη, [1 Ἰονθ] (6768, {6 

υἱαῖν - παϊγοά φιδοη , ΠΟ} τρἤογ, σίογίοι8 Γιαΐοπα Π07 ἐλ δεῖ, ἃ5 

1 ποῦ Ἰονὸ {Ππι66, Δ η6 βυθοῦ “6516 561Ζ05 Π16.᾽,) Φυδβίη Μαιίνι 

αποΐο5. ἐΠπΠ6 ΒΗ ΠΟ Ὀαβθα 6 1Π ἃ 511Π21181 σοηποοίΐοη ((ὉΠοΙ. δα 

(τάδο,; 6, 9). 

93. οὐδὲν ἔχων ϑεοῦ, Πατίηγ ποί]ιζησ 47 οἵ, 1. ο.. πιο ἔγᾶσο οἵ γ68] 

αν! ηϊέν. 

ἀνϑρώποις, 453, 5. 

Ὦ δώματ᾽... ϑεός περ ὦν. 

“ Αἀηιοίτι8.8 Πιαἴ18, ἐγν τολίοῖ, 1 πάτο φημ) οα ἐο ργαΐδο {16 πιοπίαϊ, 

ἐαὐϊ6, ἐποτιγὴ, α σοί." --ἘΠΥΊΡΙ 65, ΑἸοοβεῖβ, Πη651, 9. ΑΡΟ]]Ο 15 {Π6 

ΒΡΟΆΚοΣ, δώματ᾽, 484, 401, ο. 

᾿Ελθὼν δ᾽ ἐς αἷαν. .. οἴκον. 

“Απά εοηιΐηρ ἰο ἐλιὶ8 ἰαπα, 1 ἐαἰέϊ γα 70} Πΐηιν ἐλιαΐ τραβ πὰρ ἢΠιοβὲ, 

απά ἀερέ {Πιὶ8. λοιι56.) "15 15. 150 Φ’οη {Π6 ΟΡΘηϊηρ' 11η65 οὗ 

ΑἸοοβεΐβ (8 5ᾳ.). ἐς, 058, 6. ξένῳ, 468 ; Ἡ., ὅ96, 4; α΄, 184, 8. 

94, Ὦ μάντι καὶ σοφὲ, Ο ρ»γορ]εΐ πᾷ ττῖδε οη6. ΤΊ] τυ ΊΓ 1 {ΓΒ 

ὉΒΙΟ 1 81] ὩΡΟΒΕΙΌΡΠΘ ἴο ΑΡΟ]]Ο. 

τὰ ἐσόμενα, ἐδ ἐ]ιΐγιχ8 {]Πιαὐ α76 1ο 6. 
τοῦ ἐρωμένου, Γ᾽ ἐλ θεϊουνεα. Οἷΐο ΒΡ Ρ}οΟΞΒ65 {Ππ6 στϑίθγβῃδθ ἴο 0)6 

το ΑΘΠ111685: “1 αποα ΟἸΠΠ65 σΟΙ θη ΐαο 65 ΠΟ ν]ἀουιηΐ, «π8{. 

Δατί., Οτὐαῦο δα αἴδθοοβ, ο. 9 : (ΔΡο]110) Αἰακίδῃ ϑρησκεύοντι τὸν 

αὐτοῦ ϑάνατον οὐκ ἐμαντεύσατο." 

τὸν φίλον. ΗἩΥΔΟΙΗ 185, {Π|6 50η οἵ Αιηγο]α5 ἃπα Τ)]οτηθα6, γγὰ8 

Ρο]ονθα ὈΥ ΑΡοἹἹο πα Ζορῃντιβ.- Ἠὸ ννὰ8 ᾿πα!ΠἔἜογοηΐ, μουν ου- 

ΟΥ, ἴο {Π6 Ἰαίίοῦ ; ἃηα ΖΟΡΉΣΤΙΒ, ᾿ἸΠΟΟΠΒΘΩ͂ αὐ Π15 ΘΟ] η655, Ὀ]ονν 

ΠΡΟ ἃ αἴβοιιβ {ΠτΌσνπ ΒΥ ΑΡΟΙ]Ο 1π {Π|6 11 ΆΠΙΟΚ, ἔαρ 1 50 
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ἰμαῦ 10 5πίσποκ πὸ Πποαᾶ οὗ Ἡγδοϊηίμυβ. Ἠὸ τπτὰ5 ΚΙΠ6α ὈΥ {110 

ῬΊονν. 

Κἀγὼ τὸ Φοίβου... τὸν ἐμόν, Απά 1 πορεά ἐ]ι6 αὐοΐγι6 ηιοτιί], 

ΤΡλοεῦτι8 τραϑ8 ἐγπέῃμί͵ σγεαΐ πη, ργορἠοίίε αὐί. Βιιέ ἐΐι6 βαηιδ οι βἴηφ- 

ἐπ, ᾿6 γγεϑεηέ αὐ ἐδ γεαϑέ, 6 βαγίης ἐδε86 ἐμίη 8, [6 18 ἐ}ι6 οπε Παυ- 

ἡπῳ ἀὐμοα πῃ ϑοη. ἘΥαρτηθηΐ οἵ ἃ ΠΠΚΠΟΥΤΏ Ὁ]ᾺΥ οὗ ΑΘβΟΠγ ]8. 

650 ὙΘΙΒΘΒ ΠΑΥ͂Θ ΘΟΙΠΙΠΟΠΪΥ 66 ΤΟΐουΤ αὶ οἰἔπον ἰο {πΠ6 Ῥβυ- 

οΠοβίαβία 1056} ΟΡ (ο {Π6 Ἰαβύ θ]ὰν οἵ {Ππᾶὖ το γα] οὐ τ ΠΙΘἢ {Π6 

Ῥβυοποβίαβία τγὰβϑ ἃ ρα." --Οἰο. 

ΟΗΑΡΤΈΕΈΝΪ ΧΧΙ͂Ι. 

ΟΟΝΟΕΒΕΝΙΧΟ ῬΕΒΤΕΝΌΕ. ΑἸΤΙΕΘΟΕΊΟΑΙ, ἘΧΡῚ ΑΔ ΝΑΤΊΟΧΆ. 

θὅ. ἴσως, ρεγ]) 8. 

πλάνη ποιητική, μοείϊ6 6707", 1. 6., Ῥοοίϊο [ΆΠΟΥ, 

φυσικὸς... τις. .. τοιοῦτος λόγος, 80η16 8μοἦ, παΐξιγ αἰ φσαρ!απαΐϊοη. 

τοιοῦτος Ξ--Ξ- τ] ΠΠ5Π1061], ἃ ΠΕ ΙΟΟΚ5 ΤΟυτ ἃ α ἰο {Π6 11ποὸ5 φαοίοα ΠΙΌΤη 

ἘΤΏΡΘΑΟΟΙ65, 

Ζεὺς ἀργὴς . .. βρότειον, «0056 (15) {116 δἠιϊηίης οπο, Πεγα {}|6 {{76- 

δα 76}, ερίέΐ, ΑἸαοποιι5 απα ΠΥεδί 8, τοῖο ϑαΐπε8. τρῖέΐ, ἐδαν 8 {16 ᾿μηιαη 

οιηιί. Ζεύς, Ἥρη (Φ Π0), ᾿Αἰδωνεύς (Ρ]αἴο), Νῆστις, Δ΄6. ΠΘΙΘ ΠΊ6ῃ- 

ΤἸΟΠΘα ἃ8 5υτη ὈΟ]ΠΖίηρ᾽ {Π|6 ΤΟῸΤ 6] ΘΠ ΐ8, 

φερέσβιος, ΘΟΤΊΡ. φέρω -[- βίος. Α 

κρούνωμα βρότειον, 1. 6.. [Π6 ΘΥ68. 

ἘΔΓΡΕΘΟΟΙΕΒ Οἵ Αστισϑηία πη), ἃ αἰ 1 σ 5}: 66] Ὁ] ]Π]ΟΒΟΡΠ ΘΙ, ΡΠν- 

5ΙΟἴδη, ΔΠ64 Ῥοοί, ΠουΡ5Π6α ἀθρουῦ 440 Β.Ο. Τὴ Ρ]ΠΟΒΟΡΗΥ ΗΘ 

γγ8 5 ΟΟἸΘΟΙΪΟ, ΘΟΙ Ὀ] 1 η᾽ {Π6 Θ]ομηθπίβ οἵ {πὸ Ε]οαίϊο ἃπα Ἡσριὰ- 

ΟΠ Ο ῬΒΠ]ΟΒΟΡΉγ. Ἠρδ ΒΌΡΡΟΒΘΒ ΤῸΠῚ δέου μα] ΟΥΤΡῚΠΑ] πηδίορυ 815, 

τ ΠΙΟΠ ΤΟ Γ6 ἸπαΠοροπαοηΐ πα τη Πουῖγοα ΠΠῸΠ] 680} Οἴου, ΤΠΘ56 

ΔΓ6 {Π6 [01 Θ]οπηοπίβ, {Π6 {ΠΘΟΥῪ οἵ τ 101}. ἘΠΊΡΘΑΟΟ]65 15 βα]α ἰο 

Πανο οὐἱρίπεαίθα. Ὑῦυγο τηουἹηρ ΡΟΥΘ, βύγ 6. Δ η6 {ΘΠ 5110, 

ὙΟΥΚ ἰο Τ]ΠηΡ91]6 ἃπα αἰγῖαο {Π6 6] μηοθηΐβ ἃΠα οἷν ἔπ ἔΌΤΠι. 

ΤῊ ἀοοί 18] ῬΟΘΙῚ ΘΟΠΟΘΙΉΪῊ δὲ ΠΒΕΠΓῸ 15 ῬΙΘΒΟΙΥ ΘΕ ΟἸ]Υ 1ἢ ἴτὰρ- 

τηθηΐβ, θαῦ [Ο]ΘΓΆΌΙΥ ΘΟΙΡ]οΐθ, ἃ5 1Ὁ τῦὰβ 50 Π|Ό ΘΓ ΠΥ αποίοα Ὀγ 

Ὡποϊοθηῦ ὙΤΙΟ 5. 566. ΘΙΟΡΌΠΟΒ ΠΟΥ 15, Ὑ11]., τ, συ ποτα ἘΠ 680 

ΥΘΙΥ ΥΘΓΒΟ5 ΤῸ αἰ] ας αὶ ἰο ἘΠΊ ΡΟ οο]05. 
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96. στοιχεῖα δὲ ταῦτα, αν ἐἤι6δο α76 οἸφηλεγι8, ῬΊΤαίΆΤΟΙ., Θοτημηοηῦ- 

ἴηρ᾽ ΟἹ {Π6 γίθνβ οἵ ἘΠΊ) ΘΠ ΟΟ]68, Βα 5 : Δία μὲν γὰρ λέγει τὴν ζέσιν 

καὶ τὸν αἰϑέρα, Ἥραν δὲ φερέσβιον τὸν ἀέρα, τὴν γῆν τὸν ᾿Αἰδωνέα, 

Νῆστιν δὲ καὶ κρούνωμα βρότειον, οἱονεὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸ ὕδωρ. 

τὸ πῦρ τὸ ὕδωρ ὁ ἀήρ. Τῦ πσου]α βοοῖὰ {Ππεὖ ἡ γῆ 5Ποι1α )ὲ 44 6- 

οὔ, 850, δὖ {Π1|6 ο]056, Νῆστις 15 ποῦ Τηθη[ἸΟΠΟΩ. 

διακριϑείσης, ϑοραγ αἰδῶ ἐγΐο ρῬα} 18. 

ἡ τούτων, κ. τ. λ., ἐλι6 οοηιδέϊἑιιξίογ, ἀπά ογίσίη, οΥ {λιε86. 

Πῦρ καὶ ὕδωρ. ... τοῖσιν, 11}, τραΐό), εαγ δι, αν ἐδι6 φογιέϊο Ποϊ]ιέ 

97 αὖ», απια μαγηιογψ τοἱέ, ἐλε86. ἘΥΑΡΤηοη(5 οἵ Επηροα, “Βαοίοσθ 

{πὸ ΟΤ5 Καὶ φιλίη μετὰ τοῖσιν τι ϑιοχίτπ5 ἘΤΗΡΊ ΤΟΙ 15. βία πα 5. {Π|6 
Ὑ6186 Νεῖκος τ᾽ οὐλόμενον δίχα τῶν ἀτάλαντον ἁπάντη, νΥ ὨΙΟῊ Θ'ΘΡ]ὰ- 

ΠῸ5 {Π1ΠΚ5 υγὰ8 Οὐ] ΚΟα Ὁ. Αἰποπαροόταβ. Βεΐ βίποο ΑἸ Π6πὰρ- 

ΟἸἹᾺΒ ἴῃ {118 Ῥαβθασο τ πο05 [Π6 ΟΡ ΠΙΟΠ5 οἵ ἘΠΏΡΘαΟΟΙ]65 ἴο ἔνπτο 

ῬΥΙΠΟΙΡ]6Β --- Υ]Ζ., ΠΆΤΤΊΟΠΥ,, ὙΥ1]}10}} ΘΟΠἰΤΟΪ]5, ἃ Π 6] {Πο86. ο]θιηθηΐβ 

ὙΥΠΟΠ ΠΑΙΠΟΠΥ͂ ΘΟΠΓΓΟ]5---ἰ 15 ὙΘ6ΙΒ6 Ὑγ85 αΟΌ ὈΕ1655 1 ΘΠ ΠΟΠΆ]]Ὺ 
οὐ ἐθ6] ὈῪ ΔΑΥΠΟΠαΡΌΓα5.". --Οἰίο. 

97. Ἃ χωρὶς τῆς φιλίας, κ. τ.λ., ἩΛίολι, ἐλίγι 8 τοὐί]οιιέ Παγηλοη α7 6 

πού αὖἴο ἰο αὐΐάο, δοίη ὑγοιιῆί ἰο ἐοη βίον, γ᾽ δἐγῖ7ο. ὍΤΠῸ ἀπίοθοο- 

αἀοηῦ ΟΥ̓ Ἃ 15 ταῦτα ἴῃ {116 ΤΟ]]ουἱηρ᾽ Ἰη ουτορ ἐν οατιβο, φιλίας, 

404; Η., 79, 5; 6... 174. 

᾿Αρχικὸν ἡ φιλία, κ. τ. λ., Πα) ὨλοΉ 7ια8 αγν αρέϊζιαο ἰο σονο)γι, αδοογ- 

ἦηρ ἰο Πηιροαοοῖοβ , ἐλίγϑ οογιροιιηἰσα α76 φουογηφ, απα ἐλαξ το]οῖν 

σου 67)}.8 ἤα8 λ6 ἀοηιίιϊοη. ᾿ 

τοῦ τε ἀρχομένου καὶ τοῦ ἄρχοντος δύναμιν, {116 Ὠοι06} ο΄ {6 φοτνε» γε 

απῷ ἐλο φουεγηΐης. - 

λήσομεν ἑαυτοὺς... ποιοῦντες, 106 5]ιαἴΐ ὁ86α}06 ὁ11" οτοη, πού ἰ66 ηϊα]:- 

ηγ 967) 1δ]αῦ16, χἰιοἰιιαἰϊη, για, οΠιαγισοαΐο ηιαίἐο)" οηιιαῖ, ἐο ἐ]ι6 τιγ16}- 

αἰοά, δἴο. ; 1. 6... 106 8ἠαἴϊ τἰγιαιδαγ 68 γηαΐρο, οἴο. λήσομεν 15. 1Π6 γ61}}} 

ΟΥ̓ [Π6 οἴαπβο, θὰ ἐπ6 οΠϊοΥ Ἰάθα 15 σομίαὶ 64 ἴΠ ποιοῦντες. ΤΠ6 

ΘΟΙΏ ΘΠ ΘΗ ΓΑΤΎ ΡΥ ]Ο1016 15. οἰζθη υοϑὺ γα ηϑ]αἰθα Ὀγ δ ᾿πθρθπηα- 

απ γ 7}, τ Π116 105 Ἰοϑ αἸηρ' νου 15 ἐγ ηβ]α θα Ὁ. δη δἄνοιρ. 8566 

ὍΝ 1; ἘΠ᾿ 796, 801: Θ΄. 279; 5. 

καὶ διαπαντὸς συμφώνῳ, απὰ δυ6)" 8617: ἀσοογααηΐ. 

98. Ζεὺς ἡ ζέουσα οὐσία, Ζειι8 ἐΠι|6 7 υἱὰ ϑείη. ὅ66 4180 οἢ. υἱ., 8. 

90, Α5 ἴῃ {ΠῸ οὰ86 οἵ Ἥρα Δη Ποσειδῶν, ἃ οἰ ]Οσοἃ] ΘΟ Π6ο0- 
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ἰἴοη 15 Το ηοα θύννθοη [Π6 παπιο οἵ {ΠπῸ οΟα ἀπα {Πα ο]οιηοηΐ ΟΥ 
ῬΙΠΟΙΡΙΘ ἴῃ παΐαϊα 10]. ΒΥ ΠΔ]0011ΖΟ5 {Π6΄ ΡΟα. Ζεύς (Ὁ Δ)εύς, 

ὙΓΠΙΟῚ ΔΡΡΘΔΙΒ5 ἴῃ {Π6 Βοροίϊδη ἃ5 Δεύς) 15 ἰτϑ θα {ΠγΟΠ 9]. ΒῈ 0 ἢ 

ΤΌΤ ἃ 5 Διός, Π)ο118, {ου]ἱβ, Πππρ᾿ΐου (ΠΤ ου- Ὁ] 61), 165, πα βϑηβκυὶ 

Πᾶγα-85, σοῦ, πα {πὸ νουθ-τοοῦ αἷν, ἐο ϑμῖμπθ. ΟΟΡΡΑΓ 4150 πΠ0, 

ἴον Φονῖμο ; ῖδπα, [Ὁ Τ]8πᾶ ; {8ππ5: Ο. Ἡ. α. Ζίο, Τιι68- ἀαν. 

ζέω, οχ {π6 οἴΠ6. ΠδΠΩ͂, 15 ακῖῃ ἴο δ Π51. 2.8, Ο. Ἡ. 6. όδαη, γόβαπ , 

ἘΠΡῚ. ψοαϑί. 

καὶ τοῦ ὀνόματος εἰ αὐτὸ, κ. τ. λ., ἐλ6 παΉϊ6 8ἰρηγ γη) {18 17 1έ δ6 

7οϊπεά ἐο ἐΐβεῖ, 

αὐτῷ ἐπισυνάπτοιτο, 1. 6.) “' 51 ΠἸΐοτα 6. 8110 Τη06{0 (ηρα οὖ αηρ)ὶ Π0π- 

7απραπίατ." --ΟἜ 5101, 

Ποσειδῶν ἡ πόσις ; ““ Τί γάρ ἐστι πρότερον ἸΤοσειδῶν ἢ ὑγρά τις οὐσία 

ἐκ τῆς πόσεως ὀνοματοποιουμένη." --- ΟἸ6). ΑἸΟΧ. ἴῃ Ῥτοί!., ὁ. ὅ, 5. 

604. 

ἔΛλλλοι δὲ ἄλλως φυσιολογοῦσιν, Βιιέ οὐδεγ}8 κα) ζαΐγ, οἱἤιο)"Ὑΐ86, 1. ο.. 
ΧΡ αΐη Ὁ ΑἸ ονθηῦ Δ]Π ΘΟ ΌΣΟ4] ΔΡΡ]]οδϊοηΒ ἴο παΐατγθ. 

ἀρσενόϑηλυν, ηιαϑβοι γ.6. 7 γι ἴπο. ΓΘ προσ 15 δχοσθίϊοαὶ οὗ 

διφυῆ. 

οἱ δὲ καιρὸν; οἶ]ι6}}8 (0811 Π 11) ἐλ βεαϑοη. οἱ δὲ βίδα 5 Ορροξϑᾶ ἴο 
οἵ μὲν ΔΌΟΥΘ. 

εἰς εὐκρασίαν τρέποντα, ἐγ ηἴης ἰπίο α γαυογαῦϊο ἐοηιρεγαέιι)6, Οἰίο, 

Τιαἴ. {γ8}81].. “ᾳῦδθ [Ομ τι5 βουθηδί." εὐκρασίαν, ΘΟΙΏΡ. εὖ -[- κεράν- 

γυμι. 

᾿Αλλ’ ἐπὶ μὲν, κι τ. Χ. Ἠδ πονῦ ὈΟΘῚΠ5 Π15 ΔΉΒΥΤΟΙ ἰο {Π6 νίθνγβ οὗ 

{Π|6. βἴοϊοβ. μὲν ἸΟΟΚΒ ΤΟΙ στα ἰο δὲ ἴῃ {Ππ6 ΘΘ9.ἢ βθοίϊοῃ : Πρὸς δὲ 

τοὺς λέγοντας. : 

εἰ... νομίζετε. Ἦδ Δ΄ αγο5865 {Ποῖὴ αἸτθοῖγ. Δπζομῖηπ5, 16 τν1}} 
6 ΤΟΙΠΘΠΠΘΓΙΘΩ͂, τγὰ5 ἃ ϑίοϊο ῬὨΠΟΒΟΡΠΟΤΙ. 

συγκρίματα δὲ ἴσα... ἀλλαγή, αὐια ἐλ6 ἐἤαηγο γ΄ πιαΐίον δφιιαῖ, φοηι- 

Ῥοιιγε8, ΓΊΘ 56η858 15 Οὔβουῦσθ. ΚΠ, Ῥοίσιιβ βαρ σοβίβ ο ΒΌΡΡΙΥ 

ἀπεργάζετο, ΟΥ̓́ΒΟΠΠΘ 5ΙΠ1181 ὙγοΤ οἵ βυ]ς8}}]6 τηθαμΐηρ. ΔΙΆΓΆΠ 

ΒΆΥΒ: “ΤἼΠΘ 56η586 σου] 06 {Π6 βα πιο 1 τὸ 5Ππου]α τοϑα ἴσα τῇ τῆς 

ὕλης ἀλλαγῇ." ΟἸζο᾿ 5 Τιαῦ ἘΓ8 8]. 15, ““ Το θ απΐθμπι οὗγροτγα 

ΘΟΠΟΓΙΟΒΟΘΙῈ αποῦ τηδίοσίδθ σητἐα ῖοπο5 Πππὶ. 8500 ἐπαῦ {Π| τηθαπη- 

ἴηρ᾽ 15. [Δ Κ6η ἴο 0) 6 ἃ 8 ΤΠ Δ ΠΥ͂ ΘΟΠΊΡΟΤΙΠΩ5. ἃ8 ἔΠΟΓΘ 816 ΟΠΔΠΡῸΒ οὗ 

τηδίζου, 

τὸ πνεῦμα, [116 Βιι Π]6οὐ οὗ {πο ᾿πβηϊίνο μεταλαγχάνειν. 
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ἄλλο καὶ ἄλλο ὄνομα, αἩοί]16)" αν ἀποί 6)" πιαΏ16, 1. ο., ἃ; αἸ  ΘΥΒΙΓΥ͂ 
οὗ πᾶιηθθ. “Το ἥἴοϊοβ Το8 0} {Παΐ ΟΟΩ 15 ἃ ΒρΙῚῦ Ῥουνδαϊηρ [Π8 

ἘΠΙν ΘΙΒ6, ΟΔ]16 6] Ὁγ αἸΠ στ θηῦ Πδ]η658 ΔΟΟογἸηρ' ἰο {116 αἰ γουβιίυ οὗ 

Τουτὴβ. ὉΠΓΟτ ἢ Ὑγ Π10}} Π6 15 τηδηϊοβίθα ἴῃ παύιτο." --Οἰἴο. 866 

ΟΝ. γἱ,, 5. 90. 

σῶμα μὲν τὰ εἴδη, κι τ λ.; εἴδη 15 1η6. Βα} 76οῖ. τὰ εἴδη τῆς ὕλης, 

1. 6., ὁ ὙΠΘ Ρατίβ οἵ 6Π|6 πηΐνοιβο, {Π|6 ΤΌΤΤῚΒ ὙΠΟ πα το 1 ἈΒΒΌΠΠΊ6Β, 
ἃ5 Π6 411 ΘΓ, {116 βίαν δ." ---ΟΌβΠῸ 1, 

φϑειρομένων τῶν στοιχείων, 56. 808. 

συμφϑαρῆναι ; {1|Ὲ Βα ]Θοὗ 15 τὰ ὀνόματα. 

εἴδεσι, 449: Ἡ., 000 ; 6. 180. 

99. Ὧν οὖν σωμάτων, κ. τ. λ., 710, ἐἤιογι, οαν θείου ἐΐιε86 ἐο ὅ6 σοα8 

ἐλ οἸαγφθ φΥ τολιϊοῖι ϑοι τ ε8 18 οογγιρέϊογι, ἀὐοογα ἴηι ἰο ἠιαΐίε)}. σωμά- 

των Ἰἰνηϊί5 παραλλαγή, 480 ; Ἡ,, δῦϑ; 6., 107. 

Πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας ; δὲ ἸΟΟΚΚ5 ὈΔΟΚ ἴο μεν ἴῃ 5. 98. πρὸς ΒΠογ8 

ἴΠ6 τοϊαύϊοι ᾿ούνγθθη φαμέν ἃπα τοὺς λέγοντας, ἃ Πα 15 τΤοροδίοα ἴῃ 

πρὸς τοίνυν τούτους. 

τὴν μὲν συλλαμβάνουσαν, αγι( ἐιὲ8 ογι6 (Υ12., ΤᾺ Π168) οογιοοϊοίη. ὙΠΟ 

Οἴδιιβθ 15 Ἰποουθοταίθα 45 {πὸ οΠ]οοῦ οἵ λέγοντας, πα το Βου]α 

οχροοῦ {πΠ6 ᾿ηῆη1{1γ6 ; 566, ΠουγΟΥΟ , 67, α, Κ. 

τὸν δὲ γεννῶντα, απ ᾿ΐηι ὑορεξέζη, νἱΖ., ἸζΤΟΠΟΒ, 

καὶ εἶναι τὴν μὲν τομὴν, κ΄ τ. Χ., απ ἐμαὶ ἐΐ6 οιἑξϊη οὐ ο᾽ ἐ]ι6 

σεγιξαι 8 8. ἐΐθ Τγη)16)")6ο1:),86. 07 ἐἢ6 ηιαῖθ «οἱξῇ, {Π|6 Ἵεηιαῖθ. ἀναγκαῖα 
ΞΞ ρΡαοηαδ, “τν ΠΙΟ ἢ. Β᾽ οἸΠοδΊοη ΟἿ ΠΊΟΤΤ 15. 4150 Πὰ5 τιβοα ἴῃ α6- 

ΒΟΙΙΙηρ᾽ {Π6 Ῥαγβ οἵ {πὸ πη ον." -οβπον. 

ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐπιϑυμίαν ἔχοντα, Παυϊης ἐπ ᾿ζηι86 1} (ἰ651}0, 1. 6... ατ101- 

α1ὰ85. ἔχοντα ἴῃ Ὡοτοοιηθηΐ ὙΠ} ἄνθρωπον. 

᾿Αφροδίτη, 1. 6.. ἡ 65. Ασοογαϊηρ᾽ ἴο {Π6 τη ΓΠ, 5116 τῦᾶβ ῬΟΤῈ 
Οἵ ΤΠ6 ΤΌΔΙη (ἀφρός) τ θη {Π6 σϑηἶία]5 οἵ ΟΌΘ] 115 Ἰγ6 16 ἘΠΤΟ ἢ ἰπΐο 

{Π6 βθᾷ. ἀποί!οι δορὶ ποῦ οἵ ϑηιβ, Φιλομμήδεια, Ῥοϊη 5. ἴο {116 

ΒΒΔΠ16 βίου. Τῦ ΟΟΟΌΙΒ ἴῃ ἃ 11π6 οἵ Πβιοα Β ΤΠΘΟΡΌΠΙΥ : 

Ἡ δὲ φιλομμήδει᾽ ὅτι μηδέων ἐξεφαάνϑη. 

φϑείρουσαν ἔμψυχα καὶ ἄψυχα, (εδίγογίγ απϊηιαίο απᾶ ἐπαγιϊηχαίο 

ἐλίηϑ. φϑείρουσαν ἴτι ἈΟΡΎΘοΙομὖ ὙΠ τροπὴν. 

καιρῶν, 1. 6.5 [6 ΤΌῸ1 ΒΘΆΒΟΠ5 ΟἹ {Π|6 γθᾶγ. 

οὔτε ἄρα ὁ Κρόνος, κ. τ.Ὰ.; Ἡθἰ]0}" ἐΠι 6700} 18 ΠΓΡΌΠΙΟΒ. 07" αν ἴηι 
γ᾽ λεΐγη, αἰοΐηο. 
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τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ εἴδωλον. “ΒΥ {Π|656 γον 5 10 15 ποῦ τηθδηΐ ἰο (6510- 
παία ἃ βίαξαθ [ουτηθα οἵ ὈΤα55 ΟΥ' υυοοῦ, θα Ὡποίιου ΤΌΤ} (ΒΡ ΘΟΪ65) 

ὈΠ6Ω͂ΟΣ ψ ΒΙΟῊ θα! τνὰβ ΤΟ ΡΤ βθηςθ, οΥ {Ππαῦ ηὰρο οἵ {1π16 ἰοὸ 

τ Πΐ ἢ. Ηἷ5. ἀθ6 15 ὑγ6Γ6 ἘΒΈΔΠΠΥ αἰ! θα. 8.0 Του ]Π!Δη, Αα Ναί., 
1]... 6. 19: ΠΑαὖ βαύανμτβ Τα ἀπ΄ ἰοπριι5. Θαοιημοᾶο ϑαξαγπιϑ, 

51 [0 ΠΡ 118 ὃ δαὖ 51 ϑαίαυ μι, αποιηοαο [οι ρι5 ΤΠ. η 16 Θμ] μη 

ΠΟ Ῥοΐοβ. ΘΟΥ̓ΡΟΙΆΪΘ 1Π 60 ΘΟΠΠΡ ΠΣ, (υ1α δαΐοθπι ΡΟ θυ] 

[ΘΙ Ρ15 6011 ἴῃ 5π8 απ! αἴθ, οὔ ΠΟ 1Π ΒΡ 6016 ΠοΟΙΏ]η15; δαῦ Τὰ ὈΡι- 

ἰλ} ΠΟΙ] Π15 1Π 5118 ΒΌΘΟΙΘ, ΠΟΙ ἢ [ΘΙ ΡΟ ΓΒ απδ! ταί 2 Οαϊα 510] 

γα] Ἰη[6]]Θοἴ]ο ἰδία, Πϊβὶ ΤΌΘ 185 τη θυ Ἰὰ5 τη ΘΠ 1{15 ἀΥοτ ηΘ δ 10 ἢ]- 

115 ΘοΙοταιθ ὃ ϑαΐαχμπι Πα π6 Ἰἄθο απὶ... α΄... Το ΡῈ85 [1]. 6. 

ΠΘαῸΘ Δ60 481 ἄθιπὴ (1015 (5. 6556 [6120 115] δῦ ἀπ Θατη [6 Π1- 

ῬῈΒ [8 6]15, ἅτ ποο ΠΟΠΪ ΘΙ γ]5 {π|556.}.---ΔΙΆτΔη. 

100. διὸ καὶ ἀδελφὴ καὶ γυνή, 10} 6} 6.007» δοί, 5ἰδέο}" απ εὐ 70. 

οὔτε μεταβάλλει ; {Π6 Βι]Θοῦ 15 τὸ ϑεῖον, ἃπα {Π15 15 {Π6 ΤηΔ]ῸΣ 

ῬΙΘΙ.158 1η΄Π|6 Βυ]ΠΠ Οσβιη. ΤΠ6 ΘΟΠΟΙ ΠΒΊΟΗ 15 Ομ (66, τῖΖ,, ΓΠ6τ6- 

ἴΌγο ΦπρΊΐον 15 ποῦ αἰ 1Π6, 

101. ἐνοχλεῖν ὑμῖν, ἰο ἐγοιθῦϊε ψοῖ. ὑμῖν; 458; Ἡ,, δ97; 6., 
184, 3. 

ἄμεινον, 1. 6.. Ὀαξίο οὐ θη {Π|8} {Π|6 τυ ϊίου ΠΙπηβ6 1: θα 566 ὅ14, 
8; Η΄, 0602. 

πεφυσιολογηκότων, ἐΐοδ6 ασΐηρ οεαρίαϊπεα ὃν παΐιιγ6. 

ἣν φρόνησιν, κ. τ. Δ.) τολοηυ ἔμεν οαἰΐ ἐΐι6 ἐπίεϊσελιοθ ρογυααίης αἷὶ 
ἐλ. 

ἣν φύσιν αἰῶνος λέγουσιν, τρλοηὰν ἐΐοῃ, σαὶ {1,6 υἱέ], 7 ἐΐηιθ. αἰῶνος 
([μ0., Θντιη1), ἃ }ε7"10(1, ΟΥ α΄. 

ΤῊ ΠΕΠῚ6 1515 15 ΘΧΡ]Ι Π6 6] ὈΥ 80}16 0 ΠΊΘ8 “ ἃποϊοηΐ." ΡΙ]α- 

[ἈΓῸἢ ΟἾνΘΒ ἃ8 {Π6 1ἸΠΒΟΙΡΌΟΠ ἢ. ΟΩ6 οἵ {Π86 βἰαΐιοβ οἵ {π6 σοῦ- 

(6885, “᾿Εγώ εἰμι πᾶν τὸ γεγονὸς καὶ ὃν καὶ ἐσόμενον καὶ τὸν ἐμὸν πέ- 

πλον οὐδείς πω ϑνητὸς ἀπεκάλυψε," 7 αηὰ αἰἷΐ ἐμαὶ ἤα8 ὕδοη, ἐμαξ 18, 

ἐλαέ 8ἠαϊ! ὑσ, απα ποθ ἀηιοη τιογίαϊ8 ἤα8 ψοῖ ἑαΐόη, 97) πὶ τεϊϊ!. 

Αρδΐῃ Π6 5808, “Ἢ γὰρ Ἶσις ἐστὶ μὲν τὸ τῆς φύσεως ϑῆλυ καὶ δεκτικὸν 

ἁπάσης γενέσεως " καϑὸ τιϑήνη καὶ πανδεχὴς ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος, ὑπὸ 

δὲ τῶν πολλῶν μυριώνυμος κέκληται, διὰ τὸ πάσας ὑπὸ τοῦ λόγου τρε- 

πομένη μορφὰς δέχεσϑαι καὶ ἰδέας." ᾿ 

οὗ σφαγέντος, κ. τ. Χ., τ0λο ἠαυΐης ὑσοη, πιμγ ον ὃν Τγράοπ, ἐὲβ 
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ὑγοίλε)", 1518, ϑϑοδίη 7υ18. 1ἱηιΐ8. τοἱέϊ, ΟΥ̓τ18. ἦι6)" 8οη, απᾶ Πηαϊηρ {ἤιϑηι, 

λογογ δα ἐλδηι κοὐ, διιγαΐ. 

109. ἀποπίπτουσι τῷ λόγῳ ϑεωρητοῦ ϑεοῦ, ἐθεγ γαὶ 97) Οοἄ ἴο 6 

»ογοοΐοοα ὃν ἐπ6 γδαϑοῦ, ; 1. 6., ΠΟ ΟΠ ΟἸ]Υ 6 Ῥεογοοϊγϑᾶ ὈΥ {Π6 

ΤΈΔ80η. ΤΠΘ 1ν151016 {Π]ηρβ οἵ αοα ἃ16 νοούμενα (ΤΠ ΟΙΉ815 1.. 30). 

ΤῊ 1ᾶ68 οἵ Θοα ΘΟΠ1685 αὖ ΟΠ66 ὈΥ͂ ἃ ΠΘΟΘΕΒΆΓΥ Ππιονοηθηῦ Οἵ τθὰ- 

501) ΟἹ {Π|6 ΟΥ̓ δέοι ; ταῦ γΠΘη τγο ο ποῦ αἰζοπα ἰο {Π656 πδίαγ8} 

1η δα] 1018, Τὰ ΟΠὨ]Υ ἴο {Π6 νου] οἵ βθη86 (Ἄνω γὰρ καὶ κάτω περὶ 

τὰ εἴδη τῆς ὕλης στρεφόμενοι), {1ππ|6ὸ Θοηντοίϊοη οἵ ἃ ῬΘΙβΒΟΠ8] αοα ΡἈ6- 

ΘΟΙ65 ΟὈΒΟΘΤΘα. ὙΥ6 [Π6Π τοϑύ [ἢ ΒΟΠῚ6 ΤΌΤ ΔΡΡΥΘΟΙΆΌ1]6 ἴο 56η86. 

ΑΥΠΘΠΔΡΌΙΆΒ ΠΟΙ [ΟΠ 0Π165 ἃ νἱζὰ] ἐγας, ἃ5 ᾿πηρογίαπῦ ἰο 6 ὑτροϑᾶ 

Δ Πα ΤΟΠΊΘΙΏ ὈΟΓ ΘΑ ΠΟῪ ἃ5 1 νγὰϑβ ἴῃ {Π6 ἀἂγ5 οἵ {Π6. ο] ῬῃΠΟΒΟΡν. 

ΤΥ ΊΠ6 αἰνὶπο ᾿πέθ Πρ θηο6 15 ἀΘἢπΠ6α ἀυγᾶν, οὐ πορ]θοίθα, {Ππ6 βέπα νυ 

ΟΥ̓ πηδίου!α] ΡΠ ΘΠΟΙΉ6Π8, ὙΥ ΠΘὕ ΠΟ ΒΟ 1 ΟΥ ππβοϊ 1ῆσ, [ΘΠ 65 ἴο 

γτοϑύ 1 {Π6 1} 8 Π6] ΡῸ Π0 1 Ππὸὺ. ΒδΟΟΙ, Εββαν οἡ Αἰμθίβιη. 8366 

8. 10, 

ϑεοποιοῦσιν ; 80 Τιδοίφηςπι5, Γηβι1{, Ὁ) 1ν., 11., ο. ὅ : “Θαϊ σα ΟΡοΙἃ 

(61 τ] ΤΆΤ ΘΗ 1, ΘΟΘ] 11} ΟἸΠ} 11} 1 1}1}0118 ὙΑΙ118, ἘΟΙΤΤ ΟΌΤη ΟΔ 15 

οὖ τηομ]τ15, ΠΔ 11 ΟΠ ἢ 1] 0115 οὐ βία 5. οὐ ΤΟΠΕΡτ15, ΘΆΤΠ 

ΤΌΤ ΔΟΤ ΙΓ ΙοπΠ6 ΟὈδί ποίου οὖ ᾿ρϑῖτπ5. Δ 1ΠΟἿ5. ΟὈΠ1], 161} υἱ- 

616. ΠΟ Ῥοϊίοιαηΐ, 6115 ΟΡΟΙα ὙΘΠΘΙΆΤΙ οὖ ΘΟ] 66 ΘΟΘΡοΙπΠΐ, Π60 

ἘΠῸ 8} 1:6] 0 Ὸ γ6 απϊγουπηῦ απδηΐο τοις αἀδηΐοσπθ ΤΌΠΟΥΣ 

Βι0 ααἰ 111 Τ6 οἱ οχ Π1}110." 

ἄλλοτε ἄλλα ὀνόματα, οἱἠι6)" παἼι68 αὐ οἶἤι6)" ἐζηι68, 1. 6.. ΒΟΤΩ ΘΈ]Π65 

ΟΠΘ6 ΠΔΠ16, ΒΟΙΠΘΕ]Π165 Ὁ ΠΟΙΟΥ͂, 

τὴν μὲν τοῦ σίτου σπορὰν ; “80 4150 ΤΊ Ά]115, 110. 1., Ἐ]οσ, 8 : 

ΕῬΡΥΪΏ.15 ΔΤ ἃ τη 8 τὶ 5Ο]Ο1] ΓΘοἱὺ Οβ1υ15. ἘΠῚ [θπυατη [ΈΓΤῸ 50]1ο]- 

ταν Πα πη, Ῥ ΙΤτι5 ἸΠΘΧ ουδ6 ΘΟΙΠ δὶ ῦ ΒοιΪηδ ἔθ Τα 6.7 ΟΒ1115 

ὙΥ 88 ῬΙΌΡΔΌΙΥ [Π6 50] οὔ {Π6 ἘΞ ΡΟ Δη5 ; Δ πα βῖποο, Βοοογ]ηρ' ο 

{Π6 τηοϑῦ δποϊοηῦ Οτθοΐδη ἘΠ ΘΟ] ΟΟΎ, ΒΆΘΟΙΊΤΙΒ 15 {Π6 58 Π16 τυ 11 5.0], 

Ἡοτοαοίβ οου]α {γᾺ]Υ Βα. (110. 11., ὁ. 43), Ὄσιριν Διόνυσον εἶναι."--- 

ΤΑΠ ΠΟΥ, 

τῶν μελῶν, τῶν καρπῶν. ΤΠΘΒ6 ΟΤΩΒ ΠἸπη1Ὁ ἀνευρέσει, Ο}0]. Ῥ6Π., 

444. Ἡ., δθὅ ; 6. 1067, 8. 
ὑεήλεχῆναὶ τῇ Ἴσιδι, ἐπα ἐὲ ἐδ δτοϊαϊηιοί ἰο 75ἴ6. ΤῊ ΤΟίΕΓΘ ΠΟΘ 

ἰβ ἴο ἃ οουίαϊ ἢ ΘΘΓΘΙΠΟΠΥ͂ ἴῃ {Π6 Τυγ 5.6 1168. 

Εὑρήκαμεν, συγχαίρομεν, Ἧ76 Πιατο ζοιιγιᾶ, ττὸ Παϊΐ ἐ]ιεο. 
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κεραυνὸν. Μοβῦ οαἸΠΠ0Π5 Πᾶγθ Κεραυνὸν, Βαΐ ΤΠ Π6Γ ΟΌΒΟΥΥΟΒ 

ἐπιαῦ 10 τοῖουβ ἴο ἐπ6 Πρ πη ΟΥ̓ τ ΠΟ ἢ βθιη6 16. νγὰβ ΘΟΠΒΕΙΘΩ͂ 

(Ονἱα, Μίβέδιῃ., Π1., 808). ΤΠΘΙΘ 15 πὸ πθθα οὗὨ ἱπουθαβίηρ {Π6 

ΠΌΠΟΙ οὗ {Π6 σοῦβ ὈΚ ἃ Π6ν αἰν]ην, Υ ΠΟ56. ΠΆΤΩΘ τγ88 ΟἜΤΆΌΠΟ. 

103. Καίτοι, απα γεΐ. 

τοὺς μύϑους ϑεοποιοῦντες, ἡιαλη ἐλ6 ηιμέ]ι8 αἷυῖη6, ΥἹΖ., τ α]ςῖη 

{Ποῖὰ τοίου ἕο δοίπα] ἀ 61 6165. 

οὐκ εἰδότες ὅτι οἷς, κ. τ. Χ., πού ρεγοοϊοϊπς ἐλιαΐ, ὑγ τολαΐ αὐ σιιηιθη 8 

ἐμόν πιαΐα ὦ ἀεζδηϑ86 707 ἐδι6 σοΐβ, ἐπε ΦοΉ 7} ην. ἐλ6 βἰαζεηιοη 8. ηιαα6 

ἐοτιοογγἴπς ἐδδηι, 1. 6... ν μαΐ 1 Πᾶγο βα14 ΘΟ ποοσ Πρ [Π6Π], Υ]Ζ., ἐπαῦ 

1 {Π6 σοαϑβ 816 τϑΐθστθα ἴο πδίμιθ {Ποὺ οθα86 ἴο "6 σοϑβ. 

ἐπ᾽ αὐτοῖς τη Ὀ6 Το πα ουοα σσαϊηδέ ἐλϑηι, ν᾿ Ποτιί, Πού ΟΥ̓ ΟΣ, ΔΗ͂ 

Θββθῃί]8} ΟΠ ΔηΡ6 ἴῃ {Π|6 τη θα]. 

ἵν᾽ ἡ πρὸς ταύτας, κ. τ. λ., ἐπαΐ {16 αὐοηνίπανία ἐπ έφγοοΊ.7,86 0 σηρῖ{67' 

«οἱξη, ἐμεην, δἠοια ὅδ οὶ ἐλ6 εαγίΐ, απα αἷν, ἢ, 034, ἃ; Η., 199; ἃ,, 

210. 

104. ἀποπίπτοντες, κ. τ. Δ., σοηιῖης 5]ογὲ 97 ἐλα ηιο)εδίψ 9 Οοα. 

μεγέϑους, 406 ; Η,., ὅ80 : 6., 1171. ᾿ 

ὑπερκύψαι τῷ λόγῳ, ἴο ηιοιγί (ΟΠ. 11191}) τοἱέλ, ἐμοὶ)" γεαβδου. Οὐη- 
ΒΕΠπ| ὑπερκύψαι [61 δυνάμενοι. 

συντετήκασιν, ἔμεν ρῖηθ ατρσγ. 

τροπὰς, οἠαπ 68. 

ναῦν, {π6 οὈ͵οού οἵ ἄγοι; α8 17 ατῃ ὁη6 5]ιοτια μι ἐΠ|6 957}: ἢ6 
βαϊίοα ἐπ, οἷο. 

κυβερνήτου, 400.: Ἡ,, 092 ; 6.. 191,1. 

106. οὐδὲν πλέον νεώς (86. ὄφελος), 11{., το 710" 116)" τ186. οΥ α΄ 8]. 

πᾶσιν ἠσκημένη, 7ἐξεα τ «ὐἰξλ, αἰΐ ἐδιίη8. 

διακεκοσμημένων --- ΟΥ̓ πα Δαἀογπδία, τοεἰζ οὐ θεατί  ἱγ ον εγεα, 

προνοίας, 404, 405. 

πλευσεῖται. ΑΠ 1πἰοΙοβίϊηρ' ῬὨ]]ΟΙ]ΟΡΊΟΔΙ ποΐθ ΟΟΟῸΓΪΒ [ἢ ἐΠ16 Τη81- 

δἷη οἵ ομδ 15. Πθῦθ, ἈρΡραγοΠΕΥ δα αοα ὈΥ ἃ Ἰαΐον μαπᾶ. Τὸ οχ- 

ῬΙαΐηβ5 {Π15 ἸθποῚ Ποηοα Τουΐο {πΐατο ἃ5 ἃ ἀοβι ἀθσϑγο : ““Δωρικῶς 

τὸ πλευσεῖται, ἢ ἐπιϑυμητικὸν ῥῆμα παρὰ τὸ μέλλον, παρηγμένον, οἷον 

τύπτω, τύψω, τυψῶ, εἴς, εἴ, ἤγουν τύπτειν ἐπιϑυμῶ " οὕτω καὶ παρὰ τὸ 
δ» : ἘΜῸΝ τ- 

πλέω, πλεύσω, πλευσῶ καὶ πλευσοῦμαι, πλέειν ὀρέγομαι καὶ ποϑῶ. 
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Βαΐ ἃ Θομηρδιΐβοη τ βαμβιευῖῦ βαξαγοβ βαρ οοβίβ σδέθο ῦ ἐπαῦ ἐπ 6 
Τουῖο, ἴῃ ὑν Π]Ὸ ἢ. {Π6 ἴθη86. 5] 15 σι ΟἹ σε, 18. ἃ ΟἹΑ͂ΘΥ [ὍΤΠ], {Π6 

ΘΟΙΏΤΠΟΙ ΟἿΈΘΙΚ Πν]πρ᾽ Ἰοβὺ 81] αὖ {ΠῸ σ Ὀ. Ῥῃοποίϊο ἄθοᾶν. 388 

806, ἃ ; 895, Ὁ ; Η., 577, Ὁ ; 6., 199,2; δπα ἴῸγ {Π6 ἀοϑι θυ ῦγο 

ζουτηδίϊοη Ομ {Π6 Ταύπγο, 579, ἃ ; Ἡ., 472, {1 

ΟἩΑΡΤΕΗΝ ΧΧΙΗ͂Ι. 

ΟΡΙΝΙΟΝΒ ΟἿ ΤΉΛΙΕΒ ΑΝῸ ῬΙΚΑΤΟ, 

100. Εἴποιτε ἂν, ψοῖν για 8αῃ, 080,1; Η,, Τὅ9 ; 6... 996, 2. 

- συνέσει, ἐμ, «ἰγιογδίαπαίης, 407, Ὁ; Ἡ., 609 ; α., 188, ποίΘ 1. ΑἸῃ- 

ΘΠΔΡΌΓΪΕΒ 15 ὙΘΙῪ ΘΟΠΙ ΡΠ ΘΠ ζαΤΥ, ἐΠπαῦ Π6 Πὰν σα [σΟΥΡΔ]8 ΠΘᾶγ- 

1ηρ᾽ Ὑγ1}} Π6 ΘΕ ΡΟΙΟΥΒ. 

Τίνι οὖν τῷ λόγῳ, ΤῸ)" τὐδαΐξ γθαϑογι, ἔδιοτ. ΉΘ58 816 {Π6 του 8 οὗ 

{Π6 οδήθβοίου δε οραίοα. ᾿ 
Οὐ γὰρ εἰκὸς, 7007" ἠέ 18 πιοΐ {ἱποῖψ. 

τοῦ κινοῦντος, 400, 

Τὸ, {Π6 Δ᾽Έ1016 πυ] [ἢ γίνεσϑαι; Τ᾽ λαΐ εσογίαΐη, οΠ) δοΐ8 α) ργο(ιιοοα τη, 

(σϑιϊοιιβ) ρίαοοδ, οἰἐΐο5, ἀγα γπαΐίογι8 ἐπ. ἐλ παηῖο οΥ ἰαοί8. 

οὐ μὴν -«.. νομιοῦμεν ; ὙΟΤῪ ΘΕ ΠΕΙῸ ; 106 ϑμαἰζ δγψ πὸ Ἠϊδαγι8 601}- 

8.16)" ἐλοϑὸ ἢαυίην τονε ἦγ οἰ }16}" ἐα186. α8 φοί8. 

εἰ ὠφελήϑησαν, κι τ. λ. ΔΆΓΔἢ ΠΟΙ ΤΟΙΉΔΙ ΚΒ ὑΠαὺ ΤαΙΔη (ο. 18), 

ἡ {Π6 Δι! Πουῖν οἵ «πϑί1η, ΒΡ δ Κη σ᾽ οἵ ἘΠ656. ῬΟΎΤΟΥΒ οἵ ἀΘΠΊΟ0Π8, 

Βᾶγ5 {ΠαὉ “ΠΟΥ ΤΌΒΕΟΤΟ ἴο {1161} ΤΌΠΟΙ ΠΘΆ]]Π} τη 6 τ ΠΟΙ {ΠΟΥ͂ 

Δ 6 Δ] ]οἰθα, Ὁ. τουηου]ηρ [Π6 α]5θα56.) Τὴ {Π|15 τοβθθοῦ {ΠΟΥ 816 

ποῦ ὉΠΠ1|Γ6 ΤΟΌΒΟΙΒ, ὙΠῸ ΤΌΒΓΟΤΟ [Ὁ ἃ ΤΟΥ ἃ {Πο56 ἡ ΠΟΙ. {ΠΟΥ 

Παγο οαρίατοα. '"Γονἐα]]18 [Ό]]Ουν 5. δ πϑίϊη ἃηα Τα ]ΙΘη 6 

55 (ΔΡΟ]., ο. 99), “ὝΠΟ Πγβύ 1πΠ|οῦ 1] ῸτῪ ; {Π6Π, ΤΣ {Π|6 αἸΒΡΙΔΥ 

ΟἿ᾽ ΒΥΪ ΓΔ ΘΌ]ΟΙΙΒ ΤΟΥ ΘΙ, ῬΤΌΒΟΙΊΠ)6 ΤΟΠΙΟΩΪ6Β ; ΔΙΓΘΥ ὙγΥΠ10}} ἘΠΟῪ ΟΘα 86 

1711 η᾽, Δ Πα Δ16 Ὀ6]ἸΘνοα τὸ πᾶν οὐτοα.") ΤῸ {Π6 βᾶπηθ οἴοοῦ 

ΔΓ [Π06 ΤΟΠΊΔΤΊΓΒ Οἵ ΜΠ ΠΠΟΙτ5 ΤΠ Ὸ]χ (ο. 37) ἀπ ΟὙρυίδη (Π6 ΤΔΟ]οΥ. 

γαμϊ., ο. 4), ὑνῸ 5. {πα 6116 ἀθμ 0 Π5 866 πὶ ἰο Π|68] ὈΥ͂ ΤΟΙ, ΕΓ’ 

{Π6 1Π]Ὸ}Ὺ {ΠῸΥ Πᾶν οαπιβθα, Τιδοίδη 1π|5 4150 (1., ο. 15): “ΤΟΥ 

{Π1ηΚ {πῶῸ ΠΟΥ θοποῆύ θη ΠΟΥ οθα86 ἰο ΔΠ]οῦ, γΠο, ἴῃ μοῦ, 

ΟΠ ΟἸΪΥ ΔΗ ]οί." Ἐαβοῖ8 (ΡΊδΘρΡ. Ἐν... γ., ο. 23) βᾶγβ {πᾶὖ “ α6- 

ΤΠ0η5 αθοοῖγο ΠΊΘ ὈΥ̓͂ ΤΠ ΠΥ͂ ΟἾΠΘΙ Δ} 18 85. Ὑ76]}] ἃ5 Ὀ. Πθϑ]]ησ' ἘΠ6]Σ 

Πο 6165, νυ 10 {ΠοῪ ἢνβῦ βοουθίν ὩΠθοῦ τυ 11 ἀἸβθαβο ὈῪ {πεῖν Ρ6- 
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Οα]Π αν ἀθηπομἶ8 8] ΡΟΎ ΟῚ, {Π 6 τοβίοϊο {Π| 61} {66 ΤῸ ΠῚ {Π|6}} Βα Πθτ- 

ἱπρθ Ὀ. πΠΠαγαν Πρ {Π61} Πα ΓᾺ] ᾿πῇποηοῦ." 

ΑἸποηρ 811 {Ππ656. ὙΤΙΐΘΙΒ 1Ὁ 15. ἈρΤΘ αὶ {Πᾶὖ αἸβθα 565. ἅΓΟ ΒΟΙΠ0- 

{ἰπη65 ᾿πΠ]οίθα Υ αἰ ΘΠΠΟΉΒ, ΠΟΙ 8) {Π15 6 ἀοα Ὀ [Ὁ] το ἐΠο56 1 ΠῸ 
ΤΘΥΘΙΘΠΟΘ {Π6 οι ρίαΓΕ8 ; αὖ ν]Πθὴ {ΠΟῪ βὰν {παῦ {Π6 βιιΠθυϊηρ5 

τυ ΠΟ ἢ {Π6υ 1πῆ]οῦ ἃ16 4150 Πα 166] ᾿. {Π6 ἀθπηοηβ5, ἔπ  Ὺ πη ουβίαπα 

10 τὶ τοίθσθπος (0 1Π]Ὲ1 165 ἸΠΠΙοΐΘαα ἃ Πα] 4150 τοιηου θα ὈΥ ΒΟΠῚΘ 
ναΐῃ ἀθοθρίϊοι ; ΤῸ ἔπ γ ὅ ποῦ βᾷγ {πᾶ αἸβθαβθ5 ΓΘ ΔΠΥ ἃ δοίης; 

{πὸ ὈΟΟΠΠγ Ταποίϊοηβ, 8 πα ΡΟ ποῖηρ' ῬΤοβυ τη, ἅτ Ποα]οα ὈΥ 

{Π6 1676 ΤΟΙΠΟΥΔ] Οἵ ἀοιμομῖδοι] ᾿ηπἤπθποθ, Βοβί 65, {Π 6. βαιη6 

ΤΙ ΓΟΙ 5. ἀΘ0]810, ἃ8 716 518] 566 ἴῃ 6]ι. ΧΧυΙ]., {Παὖ 81] {ΠπΠ656 οἴδοὶβ 

816 ΤῸ} {Π6 τηοβϑῦ ρατῦ ρτοαποοα Ὀγ 1616 νἱβίομβ ἃπΠ6] ἀσθαιηβ. [πῸ- 

πδοιβ ἀουδθύβ {παῦ [Π6 ΤΠΔΡῚ ἃ16 4016 ἴο οαβῦ οἵὖῦ “ΘΠ, 5 ὙγΠ10}} 

{Ππ6γ Ῥουμηϊῦ ἰο μοι ΔΠΥ͂ ΟΠ, ΟΥ {Παᾶὖ {Π6Υ ΟΔ ΘυΘ ΠΘᾺ] ΟἸΒΘΆ 565 

1ηΠϊοῖθα ὍΥ [Π6 Ῥοι 550 οἵ ἃ σοα ; “ΤῸΣ ποι ΠΟΙ Ἀ1ΤῸ {Π6Υ 8016 

ἴο οἶγϑ βίϑτς ἰο {πῸ ὈΠΠα, ποὺ Ποαιίπρ ἰο {Π6 ἄθαξ, ποὺ ἰο οαβῦ 
οαὐ {Π6 6υ1} ᾿πἤποηςθ οἵ ἀθιηοηβ, οχοορῦ {Ππαῦ 10 ἢ {πο ν {π᾿ 6πη- 

56 Ιγ 65 1πῆ]ού---Ἰ  ᾿πα666, πον 16 ΔΌΙΟ ἰο ὅὁ {Παεϊἰ." 

107. τίνες οἱ ἐνεργοῦντες, κ. τ. Χ., απ τοῖο α7Ὸ ἐλ οη68 ργοαιιοΐης 

ἐλ6 οὔ δοβ, τἰϑιιγρίη ἐποῖ)" παηιε8. ἐνεργοῦντες, 078, 

ἐπιβατεύοντες, δἐορρίη ογι, ἑαλίη ροϑδοϑϑίοη, οἤ. 

ὀνόμασι, 42 ; 400. 

ἐπ᾽ ἀκριβές ἐξητήκαμεν, τ06 ἤανλα ἐΠογοιιηϊῃ οαφαηιΐηοα. ἐπ᾽ ἀκριβὲς, 

ῬΘΙΡΏΤΑ 515 [ῸΓ ἀκριβῶς. ἐπί 15. 50 τπι866 4150 ὙΠῸ {Ππ0 σθη. ὅ66 

ἐπί, Τ1141416]1] ἃπα ϑοοίί. 

᾿Αναγκαῖον (80. ἐστί, ὅ7ῳ ; Η., ὅ08). ὙΠΟ 5ΒαΡ]οοῦ 15 προσχρήσα- 

σϑαι. : 

τίνες οἱ ἐπὶ τοῖς, κι τ. λ. ὙΠῸ βαθβίδη ἐγ γ61}0 15 8150 ΒΡ ΡΤ ΟΒβοῦ 

ἴῃ {Π15 ΟἸαι1856 ; 50 ἴῃ {Π6 ποχί, καὶ ὕτι μὴ ϑεοί. Βοίῃ οἸδιιβ65. 86 

Βα βία πίγοβ, ἃπ 6] οΠ]οοίβ οἵ δεικνύειν. 

108, Ἰηρῶτος. ““ΤΏΔ]65 15 ποῦ ο81]16 64 ἢγϑῦ θθοδιβθ Π6 νγἃ8 ἴῃ 811 

ῬΙΟΒΔΌΙΠν {πΠ6 ἢνβὺ οὔ [Π6. βθύθὴ ὑγ1858 τη6η, θπΐ θοοδιβ6 Ππ6 α15- 

ΟἸΞΕΘΑ 5.10}. ατιοϑίϊομβ ὈΘίΌσο ΔὴΥ ΟὐΠ6Γ.". --Πἰπαποσ, “510 ΤΠΔ]65 

ΜΠ]ΠΟΡΙ 5. ΟΠ] ΠῚ ὉΤΊΠτ15, αἱ ῬΥΙΠῚ 15 ΤΠ Ἶτ]η 16 ΘΟΟΘ] οβί115 615- 

Ῥαΐαντι.".--λῆπαο. Επ]., ο. 19. ᾿ 
διαιρεῖ... εἰς ϑεόν, εἰς δαίμονας, κ. τ. ΧΑ. ; ΘΘΒΠ6 1 βυρρεβίβ {πᾶ 
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τὸ ϑεῖον Ὀ6 ΒΡ ]16α «ἴξου διαιρεῖ; αἰυϊε5 (ΘῈ ΡΥ ΟΣ Π 61 η 5) ὑπέο φοᾶ, 

αἰδηιοτι8, απαὶ ᾿εγ 068. 

“ἄγει, ἢδ γϑοοσηῖξα8. 

οὐσίας ψυχικάς, {ηζεοἰσεγυέ δοῖηρδ,, δεῖ .8 ροδϑοϑϑεώ οὐ βοιιΐ8. 

ἀγαϑοὺς μὲν τὰς ἀγαϑάς, κ. τ. Χ., ((Πα{) ἐλ σοο( (Π6ΙΟ65) ον ἐλ Οη6 

λαπά αγὸ {16 σοοΐ (8015, 1. 6., [Π6 βοι]5 οἵ σοοα μ16}), οἵα. 

109. Πλάτων δέ; δέ ἸΟΟΚΚ5 Ῥᾶ0Κ ἴο πρῶτος, 5.108. Πλάτων, {Π6 

Βα] οὐ οἵ τέμνει. 

τὰ ἄλλα ἐπέχων, «ρἱἐΠοϊαϊηρ α8 ἐο οἱ]ιο}" ροϊηέ8, 1. 6., σι ΠΠΠο] αϊηρ; 

115 αϑϑϑηΐ, 
καὶ τοὺς ὑπὸ τοῦ, κ. τ. Χ..) απ ἐλοδ6 Ῥγοαιοοα ὃψ ἐπ πἰγιογεαϊεα, 70" 

ἐλὲ αὐογηηιομέ ο᾽ ἠεανοη. 

αὐτὸς ἀπαξιῶν λέγειν, κι. τ. Χ., πιοΐ ἐπϊηλίπρ 776 ἰο βρεαΐ ᾿ϊηιδει ἢ, 

λ6 ἐλίπλβ ἐμαὶ ἐμὸν οτιρίξ ἰο 6 1ἰδίοηφα ἐο τοΐο ἤαὺθ 8ροΐόη, αϑοτιΐ 

ἐλεηι. 

110. Περὶ δὲ τῶν ἄλλων... .. ἐκγόνους ; αποίοα ΠΩ. Ῥ]αΐο (ΤΊ- 

ΠΊΆ 608, Ὁ. 40, 1). Ἐ.). Τὴ6 βᾶπηθ Ῥαββᾶρθ 15 οἰΐθα Ὁ. ΟἸοιηθηῦ 

(Θιτοιμδία, ν., ο. 15), ὑγμο τοΐδυβ 1 ἴο {πΠ6 ΠΟΙΥῪ ῬιῸρΡΠοίβ ; πα ὈΥ͂ 

ἘΠ ΠΒΟΘΙΠ5, ἜΥΒΘΡ. ΒΙΝΝ {ἰ- ΟΠ: σεπὶ ΘΟΣΙς Τ4: 

μεῖζον ἢ καϑ᾽ ἡμᾶς, 18. πῖον ἐλαγι ϑοίογι 8 ἴο τι8, 1. 6.. 15 ΒΟΥ ΟΠ ΟἿΣ 

ῬΟΎΤΟΙ5. 
τοῖς εἰρηκόσιν ἔμπροσϑεν, ἐΐοδα ὑε707}}6 Παυΐπῳ βροΐεη. τοῖς, 455 ; 

4δ0 : Η., ὅ90δ, Ὁ; 6., 184, 2. 
ἐγγόνοις, αεβοοη Παγιΐ8, ἴθι ἀστοουηθηΐ 1} τοῖς, 599; Η., 499 ; 6Ὁ,, 

187). 
εἰδότων, 07 ; Ἡ., ὅ98 ; α..188. ΑΙ [16 ΜΒ. οἵ ΑἰΠΟΠΟΌΓΑΒ 

Πδγ6 εἰδότων, [που Ρ ἢ Ῥ]αΐο Π88 εἰδόσιν. 866 70, {. 

κἄνπερ ἄνευ εἰκότων, κ. τ. Χ., ετόη, ἐποιιφίν ἐλιον δροαλ; εὐὐζλιοιέ ργούα- 

ὑϊὁ ογ" ἐοπυϊποίη, ΡΥ ΟΟΥ5. 

φασκόντων, 707 6581} 0, , 56 ῃ. 88. 

ἑπομένους τῷ νόμῳ πιστεύτεον, 16 ηχιιϑέ δοίἑδυθ ἐδόην γοϊουοΐη ἐἢι6 

διιϑέοηι. ἘῸΣ ἘΠ6 σομβίσποίοη οἵ {Π6 νου ρα], 566 θ89, ἄα]6 Ὑ (Ὁ); 

Ἡ., 804, Ὁ; δ0 ; α.. 981, 9. νόμῳ, 449, 5. νόμος -Ξ- ουῃηϑαθίααο, 

Τη08. “Δ|οΒ Θῃΐηὴ ἴοσί, 86 γϑυῖπὶ δβί, τὶ Π15 αὶ 6 τορι5 ἀομηθβίῖ- 

οἶδ σοῦθα Ταοϊαπί τηδ]οτοτὴ βάθιῃ ΠΑ θα Π.τ15 απᾶτὴ απἰ 6 4116 18." 

--ΙΛΠ απο Υ, 
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κατ᾽ ἐκείνους, αὐοογατης ἰο ἐπεηι, Ὑ12., ἃ5 [ΠῸν 0. καὶ ᾿οίονα ἡμῖν 

15. πυδηεϊπρ' ἴῃ {Ππ6 ἰοχύ οὗ Ρ]αἴο. 

ἡ γένεσις ἐχέτω καὶ λεγέσϑω, ἰοέ ἐπ ογίγίιν (οἵ [πὸ σῸα8) ὁο, απ δὸ 

«ἰοοἰαγ οί. 

111. καὶ ὅσοι μετὰ τούτων, πα τοἠοεῦ6)" 106}}6 τοί, ἐΐι686, 1. 6.., δα 

{Π6 τοβύ, ποῦ βίορρίπρ' ἴο πδιη6 ἔποιῃ 8]]. 

ἴσμεν, 40. 

ἔτι τε τούτων ἄλλους ἐκγόνους, απ γοέ οἱ ο}" ἀεδοοπαγ8 ω7 ἐ]ι686. 

112. ΤΑρ᾽ οὖν ὁ τὸν ἀΐδιον νοῦν, κ. τ. Δ.) 1214 ἐΐεην ἢ6, αυΐη οογι- 

ἐεηιρίαϊεί, ἐλ6 οἰογηαὶ ἐπέοἰ{φοηοο, απ Οὐοα, ἀρργεϊοηα ει, ὃμ ἐ}ι6 γεα- 

ϑοῖι, Θἴο. Αρ᾽, ᾿Ἰπέρυτορ'. Ξ- πατῃ. ὁ, Υ]1Ζ., ΡΙαΐο. ΤἼΠ6 γοῸ 18 ἐνό- 

μισεν. 

τὰ ἐπισυμβεβηκότα αὐτῷ, ἠΐ8 αἰἐγ»ἰιι68----ἰ 6 {Ππ]π 0.5. ΠΔΙ ΟΠ ΪΖΙηρ; 

πη ΠῚ ΔΠ6 οοΟπβΕ{τ{1πρ Π15 θοΐηο. 366 ὁ). χχῖν., 5. 118 ; “ ὁ (τὸ 
ἀγαϑόν) κατὰ συμβεβηκός ἐστιν αὐτῷ καὶ συνυπάρχον, ὡς χρόα σώματι." 

τὸ ὄντως ὄν, ἠϊδ γεαΐ δεῖ. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀποχεόμενον, 8Πιε( 7ογἼ, 7γοην ᾿ΐηι, 412 Ἡ., δὅ79, ὅ82 ; 
6- 176: 

ὅπερ ; {Ππ6 ἀπίοοραοηῦ 15 τὸ αγαϑὸν. 

καὶ περὶ πρώτης δυνάμεως, ἀπά (Παν]ηρ᾽ ΟἸΒΟΟΙΓ5661) φοπ 667 }170᾽ 

»γϊηναΐί ροιδο). 

καὶ ἐκείνου ἕνεκεν πάντα, απο ἰλαΐ αἷΐ ἐξιίηι)8 α7.6 707" ἀϊ8 βαΐ:6. ἐκεί- 
νου, ΥἰΖ., αοα ; 439. 

δεύτερον δὲ περὶ τὰ, κ. τ. Χ., ([Παῦ Π6 18) ἐλ βοοοηεῖ (που ΠῚ αϑοτιέ 

ἐλ 8οοογαῖ8, αν ἐλ6 {λεγε αὐοτιέ ἐπ ἐπῖγα58. Ῥβθιαο- Ῥ]αί, Ἐρἰϑβύ., 11., 

Ρ. 912,1... “ΤῊ τηοϑβὲ αἸΠΠΟα] Ῥαβρασο Πα Δ Η]6α 411 δα Ἰοτυβ, 

Ὑγ8116 τηοβῦ, Ὁ]Οηρ᾽ ὙΠ ΟΘΒΠΘΓ, μὰ ΚΘ σομἤ]Θοὐ 165 ΤΤΌτη {ΠῸ τγογ 5 

(ΤΊμλδ6ι8, Ρ. 40) καὶ πάλιν ἐπὶ τὸν πρότερον κρατῆρα... ἀλλὰ δεύτερα 

καὶ τρίτα, ἴο ὙΓΠ1Οἢ {ΠΟΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ΑἰΠΘΠαΡΌΤαΒ τοίοιβ. Βαῦ ἐπ 15 

Ῥϑθιαο- ΡἸαίοηϊο ῬαΒΒαΡῸ 15. 4150. ΘΟΙΠ ΘΠ 664] ὈΥ «“πβέϊη ΜΙ ΡΥΥ 

(ΑροιἹ. 1. 6. 60), ΟἸομαθηΐ ΑἹ, (1. α., γ.7 6. 14, 104), ἘππΒοΙα5. (]. ο.; 

χὶ., ο. 17, 90), ἀπ οἴ] ο 5." --Οὐέο, 

γῆς τε καὶ οὐρανοῦ ; ἴῃ ΔΡ’}ΟΒΙ ΟΝ ἴο τῶν αἰσϑητῶν, 598: Η-, 499: 

α., 197; σοη 6) η, ἐλιο86 τοὴο αγ βαϊώ ἰο ἤατο ὑθοπ ργο(ιιοοα ἤγοηι 

βογηιϑίθι6 ἰἴη78, Υἱ2., φαγί, απα ἠφανοη. 
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118. γεννᾶν καὶ ἀποκυΐσκεσϑαι ϑεοὺς, ἔΠαὲ σο(8 ϑεγεέ, αγια αν ϑ»οτισῆέ 

7ονίῃ. 

ἑπομένων, κ. τ. Ὰ.,) ἐπε5 Κοϊοιοίη, τἰροη, ἐϊυΐπιγα ὑοΐπῳ (ὈορἸ ππἰῃρὴ ; 

1. 6.7 “ ααϊρρθ ααστη θὰ απ οὐἵππι Παθοηΐ ἢπ15 βοηταίιτ." ἑπο- 

μένων τελῶν, 074, 07 ; Ἡ,, ὅ98 ; 6. 189. 

τούτου͵ ὙἱΖ., [Ππ6 ΤΘΆβο0η 7πβῦ βίαίθα : 408  Ἡ., δὅ8δ ; α΄. 175. 

ἀβασανίστως, τοἱίμοιιέ εααηυΐηαἰίοη, ̓  ἃ το 1ῆοι οἵ παρα δεχομένους. 

ὙΠ μεταπεῖσαι, ΒΌΡΡΙΥ ἐπεὶ ἀδύνατον ἐνόμισεν. 

μεῖζον ἢ καϑ᾽ ἑαυτὸν -ΞΞ “' ΤηΔ 7.85 ὙἸΓΊ 115 5115 6556.) 

οὔτε μαϑεῖν οὔτε, κ. τ. Χ., πιοἐἢ6)" δίπ αὐΐθ ἐο τἰπαογδέαηα 2107" ἰὸ 

ἐοαοΐι ἐμαΐ φοαβ αὐ 6 δεγοίέοτι, 

114. αὐτῷ, ὑν λΐηι, νἱΖ., Ῥ]αΐο. 

Ὃ δὲ μέγας ἡγεμὼν . . . δαιμόνων. ῬΙαΐο, ῬΙΠδοάτχιβ, Ρ. 340, Τὶ. 

566 {π8ἰ. Ματχί,, ΟΟΠοτί. δα αεηΐ., ο. 91. 

πτηνὸν ἕρμα, ὦ τοϊηφοί οα». 

τῷ δὲ ἕπεται, κ. τ. Χ., αηα ὦ Πιοϑὲ Γ᾽ γοᾶβ8. ἀπαὰ ἀφηιοη8 γοϊΐϊοιρ ἢιΐγν. 

τῷ; 449: Ἡ., 602, 5; 6., 186. 

οὐκ ἐπὶ τοῦ... Διός, ἐέ 18 πο 97" ἐπαΐ Ζειι8 βαϊὰ ἴο 6 7γογη, Τ᾿ γΌ 08. 

τῷ ποιητῇ τῶν ὅλων, ἕο {λ6 ηιαΐο)" ο΄ ἀἠθ «αἰγιΐυ6)86, 444. Ἡ., δθδ ; 

6,, 167,8. 

11δ. ἑτέρῳ σημαντικῷ προσειπεῖν αὐτὸν οὐκ ἔχων, κ. τ. Χ., πο δεὶη 

αὖίς ἐο ἀοδίγηαΐς ἠΐηυν δῃ αποί]ι6)" διιϊίαθιδ (Ἀγ 6), ἢ6 εηιρίομεοα (προ- 

σεχρήσατο) ἐλ ρορτιίαγ' (δημώδει) παηι6. σημαντικῷ (56. ὀνόματι), ααἴ. 

οἵ πηρϑϑᾶηβ, 466: Η., 606; 6., 188, 80. ὀνόματι 6Ίονν, ὉἿΟΙ προ- 

σεχρήσατο ; 400, 0: Ἡ., 607, ἃ ; 6., 188, ποία 3. 

εἰς Ἐν  πείαρὶ Ῥω ΠΣ ΕΟ. 

ὅτι μὴ δυνατὸν, κι τ. λ. ΑἸΠΟΠδσΟΙα5. αποίοβ ΤΤΌΤΩ ΕΠπ6 Ῥάββαρθ 

ΠΘΓΘ Το θυτθα ἴο ἴῃ ΟΠ. υἱ]ἱ., 5. 98, Υ1Ζ. : τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα 

τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν. 

ῬΙαΐο, ΤΊ πα οι5, Ρ. 38, Ο. “ὙΠ πγοσβ κατὰ δύναμιν ΟΘ5Π6Ι τγοῦ]Ἱᾶ 

ΘΧΡΕΠΡΌ, ὉΠ|6585 ἀνϑρωπίνην ὍὈ6 ππηαοιβίοοα : ὰὉ {Ππ6 Δα]θοίγα 

σοῦ ]α δὲ Ἰθαβύ μ6 ἀνϑρωπικὴν, ΔΟΟΟΙΑ]η σ᾽ ἴο {Π6 οπβίομῃ οὗ Αἰῃ- 

ΘΠΑΡΌΓΤΑΒ." --Οἰΐο. “Ρ]αΐο ἤπαβ {πΠ6 αἸΠ]οα]γ οἵ τπακίησ αοα 

Καοῦη εἰς πάντας ποῦ ἴῃ {πΠ6 πη Ππῖΐθ τηδ]οβίν οἵ Οὐ, ποὺ ἴῃ ἘΠ 6 

ΘΔ ΚΉ655 οἵ {π6 (θδοποσ, Ὀαύ ἴῃ ἐπ6 ἀθρτανβα αἸβροβιίοῃ οὗ {Π6 

ΠΘΆΤΘΥΒ, ΠΟΙᾺ ᾿ηβίσποίίοη οἵ {πὶ8 Κη σγου]α ᾿π͵ατο, Ηθηςθ 
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ΑΥΒΟΠΔΡΌΓΑΒ, ΠΠΌσ ἘΠ6 βοπἐϊπηιοπί οὐ Ῥ]αΐο, οοποὶθ5 ἐπαῦ 10 15 
ΠΡ ΟΒΒ1016 ---ἶ, 6., ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ ΡΟ Ί]οιι5---ίο τη Κο αοα Καονη ἴο 
811 ἃ5 Ὡ1 ἃ5 Π6 τηϊρῃηξ 6 τηϑ 6 ΚΠΟΥΤΙ. (ὈΡ1Ὸ Υἱγ 1118), ΟΥ, τ ΠΟΙ. 15 

{Π6 581η6 {πϊπηρ', ἰο ὈΓΙΠΡ᾽ ΔΠΥ͂ {Π]πρ ΘΟΠΟΟΙΪηρ Θοα Ῥαΐοτο ἐΠ6 

ΘΟΠΊΠΊΟΠ ῬΘΟΡΙΘ ΠΊΟΓΘ ῬΙΟΪομα {Ππᾶπ {Ποῖ} Ἰης6]]Πσθηοθ. σου] 
5 τα8Ρ." --δτδη. 

τὸ μέγας, ΥἷΖ., ἃ8. 8. ΘΡΙ Πού. 

τοῦ χαμᾶϑεν, 7) οην ἐὴ6 φαγἐλιίψ. χαμᾶϑεν, ΤνΌὨ χαμαί, 1,8. ἸμαΠ1115. 

τοῦ νεωτέρου, ἴῃ ΔΡΡΟΒΙΓΟΙ ἰο τοῦ γενητοῦ. 

οὐρανοῦ, γῆς, 408 ; Ἡ,, 8 ; Ο'., 175. 

Κρητῶν, ΟὙοίαη8. ΤΟΥ ποῖα ΟἸοθίδηβ ἰο ΠΩ ΠΠ]6Θ8 ΒΘΟΓΘΙΙΥ 

Θᾶγο {ῸΡΊζο 1 ἴο Ὀ6 τοαγοᾶ. 
ἐξέκλεψαν, 5ἰοἶο. 

τοῦ πατρός, 484: Η., 6ὅθ, Ὁ; α.,, 191. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΧΙ͂Υ. 

ΤῊΒ ΑΝΘΕΙΒ, ΒΑΤΑΝ, ΟἸΑΝΤΗ͂, 

116. ὙΤῊΥ πθθα Τ Τ608]}] πα οχρουπα ἰο χοῦ, ΠΗ 1 ΟΕ ΒΔΓ, 

Τῇ [Π6 Ῥοοίβ ἃπα ῬὨ]Π]ΟΒΟΡ ΘΒ α1α ποῦ 8 1Κ ἃ5 το ἄο δροιΐ αοα 

8.56 τηδύζοι, ἃ πα {Π 6117 πϑίαγθ, γοὰ ΠΟ ὔ ὙΤΟΥΤῪ 8 7 

κεκινηκότας, Παυΐης βἰμαϊοα, Τιαΐ., Ὁ6780, 80 ῬΙαΐο, κεκινημένος, 

φεγϑαΐιι8. 

ἔχοντι ΔΘΎΘΟΒ ὙΠ μοι Πα οΙβίοοῦ, ΡΟΊΒΟΠ8] ο]θοῦ Αἰου δεῖ. 

τούτων, {Π6 σ0615 οἵ {Π6 γα] 81 ; ΠΚῸ Τμαὖ, ἐδέθ, οΘοπ οπηρέποιιϑ. 

117. Ὑ78 Ῥοιῖονο ἴῃ αοῦ, ΕδίΠοι, ὅοη, πα Ξϑριυΐ, ἀπα ἴπ οὔΠοι 
ῬΟνΘ 5 δοίπρ' [ΠΡ Οτ ΟἿ. πηδίίο---ομθ οἵ {Πογ, 1. 6., δαΐαῃ, ορροβεᾶ 
ἴο αοα. 

118. Νοῦ {παὺ Δηὴγ {πῖπρ' οδη θ6 Ορροβϑᾶ ἴο αοα ἃ5 δχοϊ παϊηρ' 
115. δχϊβίθῃοθ Οὐ τ] βίδα] ηρ' ΠΪ5. ῬΟΥΤΘΓ, θα  ΟὨΥ Ορροββᾶ ίο 

Βοοαποββ, 8η δἰ θα οἵ αοα, ἐποὰρ ποῦ ἃ ρει οἵ Πἴ8. 58}- 
βίδῃοθ. 

ἐναντίον ; {1Π158. ἀΘβου!ρίϊοι οὗ βδαΐδη ἃ5 ἃ ογοαίθα βρί τί, παυΐηρ' 
μηδίξοῦ Ῥαῦ ἴῃ Πα ΟΠΥ͂ΡΟ, 15 αποίρα Ὀγ Μοίποαϊιβ, ὈΙβπορ οὗ Τ ΤΘ 
(Α.Ὁ. 811). - 

ἘΠ 
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119. ΤΊ οἤἶοθ οἵ δῃρ618 15. ὕὅο οαἹ6 ΤῸ Ῥυ ]Ο]4 75, γ 8116 αοα 
αἰτθοίβ Π9 ΠΟ]6. ΤῊ Ῥαββαρο 4150 15. οἰ ὈγῪ Μοιποαϊαβ. 
ΟΟΠΙΡΔΙ6 διυϑύ. Ματύ., ΔΡΟ]. 11., ὅ, ἀπα ῬΙαΐο ἴῃ πὸ ΤΊ ΔΘ. 

σύστασις, οογι δ ϊξιμἐϊοη, ἜΕΊΡΕΥ ΟΠΟΘ. 

190. ΤΊΙΘ Δη9615 816 88 ἀροηΐβ, {Π͵π0 Τ16η. 

121, Βομηθ 8615 Κορὺ ὑποὶν ἢγβὺ οδίαίθ, οὔ 618---ὶ, 6., [Ππ6 ὁοη- 
ΤΠΌ]ΠΘΓ οἵ τηδύξου 8 πΠ6 οὐπουβ---θβθα {πὶ} παύτιθ ἃ Πα ῬΟΥΡΟΙ, πα 

[611 Ἰῃΐο ΠΡ αΤ6 Ἰογο οἵ υἱγρίπβ. Οὐμηρδιο “80. Ματί,, ΤΥΥΡΗ., 

140. 

122. Ηδθηοθ βρυδῃρ' {Π6 σἰδηίβ, οὐ νυ μου {πΠ6 Ῥοοίβ πᾶγϑ ἰο]α 

[4156 [8165 νυ ἃ ΠΠ 6 Πμ655 ἕο {Π6 γαῖ. ΟΘ΄Θ 6515 τἱ., 9. [ἢ {Π15 

Ἰη ογρτγοίαίϊομ {π6 δηίο- ΝΊΘΘ πο ΓΠΟΥΒ. ἀρτθο, οχοορὺ {115 ΑΤτΊ- 
ΟΔΠΤΙ8. 

Ἴσμεν, κιτ.λ. Ασϑῦβα το Η 5106, ΤΊοορ,, 97. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΧΥ. 

ΤῊΗΒ ΨΟΒΚΗ ΟἿ ΤῊΒΞ ἘΑΙΙῈΝ ΑΝΟΈΙΒ, ΤῊΕΞ ΟἼΑΝΤΒ, ΑΝῸ ΤῊΝ 

ΡῬΕΙΝΟΕ ΟΕ ΜΑΤΤΕΝ ἈΠῈ ΟΡΡΟΒῈ.) ΤῸ 6ΟΟΡ, ΑΝῸ ΗΑΥΕ 1Ὲ0 

ΤΗΒ ῬΟΕῚΞΒ ΑΝῸ ῬΗΙΠΟΒΟΡΗΒῊΒ ΤῸ ῬΕΝῪ ἃ ὈΙΨΊΝΕ ῬῥΒΟΥΙ- 

ΘΕΈΝΟΕ. 

194. πολλάκι, κ. τ. Δ. ; ΤΌΤ. Δ ΠΠΊΣ ΠΟΥ Ό]ΔΥ οὗ Επτὶρὶᾶθ5. Α 
Β1Π11181 ΤΠουρὐ 15 ἴῃ Ἡ ρου (480 56.) ἀπᾶ ΟἸαπαΐδη : 

ΓΙ ΒΔΘΡ6 Τ1Π| ἀΐδια ὑγταχὶῦ βοπέθηζϊα τη θηξο ΠῚ, 

Οὐ ΓΗ ΒΕ ΟΥ ἰουτὰ8 8 ΠΠ]]615 ᾿ποϑϑοὺ 

Ἠροΐου οὖ ᾿ποοῦίο ἤΠαογθπῦ τηοσία!α, οαϑι." 

190, Πῶς, κ. τ. Δ. ; ἔγοτη 8 ὉΠ ΠΟΥΤΏ ὈΪΔΥ. 

190. ᾿Αριστοτέλη. ὐ᾽βίοί θ᾽ 5 ορί ποπ ἐπαῦ [Π6 ῥῬγουϊάβθποθ οἵ 

αοα οχίθηαβ ἴο {Π6 ΠΣ} ΒΡΠΘΙ6, θαῦ [Π6 θαυ 15 δχροβοᾶ ἴο 

ΟΠ8η06, 15 ἴῃ 1)6 Μαπαᾶο,θ. ΤΒΘΪα5 ἐπ1ηΚ5 Αὐϊβίοι]θ πιϊβίπίοι- 
Ῥτοίθα Ῥβδ]πλ χχχυ. 6 1 Ῥίδβρ. Εν. Χ111,, 18, 4. 
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καίτοι, κι τ᾿ Χ., ἘποῸρῚ ἐπ6 οθυη8] ῬΌΙΡΟΒΟΒ. οχίθπα ἐοὸ π5: {Π6 
γίονν οἵ ΑἰΠΟΠΑΡΌΓΙΓΔΒ. 

Ἡ γῆ, κ΄ τ. λ., ἘΤΙΡΙα 65, Ογο]., 892. 5α. 

τῆς δὲ ἐπὶ μέρους, ἐλ6 Ῥτονίάθποθ ἐγ) γογαγ ἃ ἐο ραν ϊοσια}8 ΤΥ ΪΠρ᾽ 

ουὖ ἴο {πῸ0 ἀἀοβθυυίηρ᾽ ΔΟοοΙα Πρ ἐο ἐσαίῃ. ΟὈΙΊΡΔΙ 5. 119. 

197. Βῖποθ {πὸ ᾿πῆποηοοβ οἵ ἀθιηοπθ Ῥτοάποθ αἸβου ον δοίβ, 

ὉΠ ΠΟΥ 6 ΤΠ6Π ΟΠἸΞΟΟΥΠΔΠΈΕΠΥ, ἸΠΔ ΠΥ ΠᾶγΘ τπουρῦ 411 {Π]ΠΡ5 ΤΠΟΥΘ 

ὉΥ σἤδηςθ, ποῦ Κπονΐηρ' {Πᾶῦ ΘΥ ΡΥ {πϊπρ᾽ 15 Ῥτοαπορα ὈΥ ΤΘΆΒΟΠ. 

Δ ΤΟΥ 65 ΟΥ̓ ΘΙγ, Δπ6 {πᾶ ΤηΔ 15. γΥ0611] οὐ οτθα ἴῃ Π15. παίαΓΆ] 

οοπϑυϊ αξίομ, Π15 θοαν, δη6 15 ἀθαίῃ, θα 8 ἢ αοίβ Δοοογαϊπρ' ἴο 

[15 ἴγθθ παύαιθ δηα {Π0 ᾿πΠῆἤποποο5 οἵ δαίδη ἃ Πα Π15 [Ὀ]]ΟΎΤΘΙ5. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒΝ ΧΧΥΙ. 

ΤΗΝ ΘΕΔΙΟΝΒ ΑΟἹΤ ὉΝΌΕΒ ΤῊΒ ΝΑΜῈΞ ΟἿ ΤῊΒ ΜῈΝ ὙΟΒΒΗΙΡΕΡ 

ΑΒ. ΟΟΡΞ, ΑΝῸ ΑἸΌΒΕ ΤῸ ΤῊΕΒ ἨΒΑΤΗῈΝ ΒΙΤΕΞ. 

199. ἡ ἐνέργεια πίστις, ἐδ ορογαἰΐογ, οἵ ΘΔ ἢ οὗ [Π 61} 15 9700} {παᾶΐ 

{Π|056 τπιβα ΤΌ] ηρ᾽ {Π|6 ΠΔΙΠ65 ΔΓ (ΘΙΠΟΠ8. 

Ῥέαν. “Ποῦπη τηδίου οὐ διηγανῦ Τουτηοϑιιπὶ Δα ο]οβοθηίθιῃ οὐ 

ΘΠ 61} ΟΠ] Ῥ611106. ἀορυΘΠΘηβατη δχβθοίϊβ νἹἼ]1}0115. ΒΘΠΥΪΥ ΓΤ 

το 1610, οὔ Ἰᾶ 60 ΠῸΠΟ 58 γα οἷπ5 ἃ Θ1811Π15 βαοου οὔθ 5 ΘΟ] ΌΓΔη- 

τὰν." --Τιαοίϊαπίι5, Γηρβύ. 1., 91. 

Αρτεμιν. ὅ66 Τιαῖη Ὠ]οῖ., ἀπ ον Αὐἱοῖα. ὙΤΠῈ ΟΠ ρυϊοϑὺ οὗ 
Ῥῖαπὰ ΑὐἹοΐηδ τγὰ5 ἃ Τα ρ]εϊνο 5]ανθ, το Κορύ Πΐ5 ῬΊδοθ {11 ἀποίῃ- 

ΕΓ Ταρτνθ 516 νν Πὶπὰ 1 ἃ ϑυοσᾶ. ΟΥἹά, Ε'αβύ., 111., 971. ἘῸΓΣ 

Τῖαπα Ταῦτῖοα, 566 ΟΥἹᾶ, Τυϊβί,, ᾿ν., 4, 05, ἀπαὶ {Π6 ΤΟ ΟΠ Τ 65. 

Ὅταν, κι τ΄ ΧΑ. ; ΤΌΤ. 8Π ὈΠΚΠΟγη {παρ θαϊδη. Τῷ 15 τηθηἐοποαᾶ 

ὌΥ ἃ ΒοΠπο]ϊαβὲ ὁπ. ΒΟΡἢ. Απίρ',, 690 ; ΒΆΤΠ 65 οἾγοϑ 1 ἰο ἘΠΤΊΡ1 65. 

ΟΟΙΏΡΆΓΘ {Π6 Τιαἰΐη ῬτΟυ61)ν, “ Ωπο5 605 γα]ὺ Ρογά ΓΟ, ρυΐαβ α6- 

τηθηζαί." ͵ 

190. ΤΠαὺ {Πο056 ὙΠῸ Δ11Π06 ὙΤΟΥΒΠΙΡΟΙΒ 816 αἸ σθηΐ τομὴ ἐπ 058 

ἴο ὙΠΟΠῚ 1ΠῚΒ ΘῸΒ 816 β5θὖῦ ΠΡ 15 ΒΠΟΤη ἴῃ ΤΊΟΣ5 Δ ηΠ6] ῬΑΙΌΠ. 

Νερυλλίνου. ΟΥ̓ ΝοΥΙΥΠἾπτι5 πούῃϊηρ' {ΠῚ ΠῸῚ 15 ΚΠΟΎΤΗ. 

᾿Αλεξάνδρου. ΜΒΗΥ ΘαἸίΟΥΒ ΤΌΠΟΥ {Π6 βυσοθβέϊοη οὔ {πῸ ατιοίαᾶ- 

ἰΐοσι 6] ον ἔτοπὶ ἩΟΙΊΘΥ, ἃηΠα ἀπαοιβίαηα ΑἸοχϑηαᾶου ἐπ6 βοη οὗ 



168 ΝΟΤΕΞΒ. 

Ῥυΐδιῃ ἴο 6 τηϑθαηΐ ; οὐποῦβ οέξοι: ἐπ] η]ς {116 οἰξαί!οη Πα5 οὐθρί 1 
το Πὰ ἃ ΤΩ} ΡῚΠ8] ποία οἵ βοηη6 τσ, ΤΊΠ]οπιοηῦ ἐπ] ΠΚ5 ΑἸΟχδη- 

6. Ῥβοιαογηδης15, τν Ο56 1116 Τμιοῖδῃ τυτοίθ, 15 Ἰηἰοη θα : Ραῦ Π6 

τγὰβ Ὀυτὶθα ἴῃ ΑΡΟΠΙΠΙΟΠο5 (᾿Αβώνου τεῖχος). Τῦ τγὰβ ΤΆ ΠΟΥ ΒΟΠῚ6 

ὉΠΚΠΟΥΤΙ ῬΥΘίθ που. 

Πρωτέως. ῬΟΙΘΡΤΙΠτΙ5 ῬΙΟΐοιΙΒ 15 τηθαηΐ, {πΠ6 ΟὙΠΙΟ ΡΠ] ΟΒΟΡ ΠΟΙ, 

ὙΠΟΒ6 Π 6 γγὰ8 τυϊτῦθη ὈΥ Τλιοῖδη. ΟΟΙΏΡΆΤΘ ΤΟΥ Δ, -- ΔΙατί., 

ἴν., 8πα {π6 ΟἸ455. Ὁ]1οῦ. 

εἴπερ, 17 ὑπαοοά, τοῦ “ βίγιοθ ἐγιαοοα." ϑο {Π]ηρ5 ἀγα ποῦ Τρ] 

ΟΥ̓ ΘΙ ΘΗΐ5. 

δι’ αὐτὰ, οχν ἀοοοπῃΐξ οἵ [Π6 ΠΘΔ]Π]1Πρ' ἃ ΟΥΔΟ]65. 

151. Δύσπαρι, κ. τ. λ. οι , ΠΙΩ͂, 111.,99. 566 4{Π ποίθ ἃΌουϑ. 

Τί δαὶ χαλκὸς, κιτιλ. ΟΟἸρᾶτο ἘΡΙβί. δα ΘΙΟΡΊΝ., 2, ἴῃ. {πϑ. ΜΙΑσί. 

Δμασις. ΑΤΉΔ515 ΤΟΡΤΟΥ 66 {Ππο56 σγηο Ῥο] {166 Ὠΐτη Ῥθοδῖιβ8 Π6 

τὰ ΒΌΠΏΡΙΥ ῬΟΙΏ ὈΥ ΘΟΙΊΡΑΤΙΠΡ ὨΪΠη561} ἐο ἃ οογίαϊη οοΐ- 8, 

Ὑγ Π100) Πδα 6θη ἐπ] π64 ᾿πΐο ἃ οΟΩ, 8Π6 τγἃϑ ὑοῦ Βῃ]ρ6α 1 5ἰη- 

ΘΌΪ]ΑΙ γοπουδίίοη. Ἡδτοα,, 11., 169. 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΧΥΠ. 

ΗΟ ῬΕΜΟΝΒ ΘΑΙΝ ΤΝΕΊΠΕΝΟΕ ΑΝῸ ΗΟΝΟΙ. 

188. ΤῊ 5011 οδπ θχϑιοῖβα {ΠπῸ ἱππα οί πδίϊοι ἱπἀθροπ θη ]ν οὗ 
[16 τϑᾶβοῃ, ἃΠ 6] ΡΥ 06 ὙΔΊΊΟΤΙΒ ΤΠ 65, ΠΤ] Δ 6Γ18] ΟἹ ΒΡῚΤΙ [18], Τί 

ΤΊΔΥ͂ ΠΪΠΡ]6 τυ {π6 ΒρΙυῚ οἵ τηαζίου, ἀπα {Π0η ἐΠ6 θχϑσοῖβα οὗ 

{π6 ᾿πηαρὶ πίοι. ΟΠ πηαίθυϊα] ΟΠ] θοίβ 15. οχοϊίθα ὈΘγομα ΤΘΆΞΟΗ, 

ΘΠ6 {Π6 ἸΟΠΡΊΠΡ᾽ [ῸΤ ΒΘΠΒΊΠΟΙΙΒ 1Π] Δ ΡῸΒ ΤἼ565 [0 1ΠΒΔΗ]γ. 

184. σοἢ βου]5 πού ἀνθ] ]ηρ οἱ ἐπα} οὐ αοα, {Π6 ἀἀθΠΊΟῚ85 

ΒΌΡΡΙΥ τυ! ᾿τπαρ.58 8 Πα] ΘΙΏ ΡΥ ὙἹΒΙΟΠΒ, ὉΠ 50 [8.6 ῬΟββθββίοη οὗ 
{ποῖ ἐπουρΐϑ' πα 1686 ἔπθη ο ἸΔο]αῖτγ. Απα ψΠπθη {Π6 ππη- 

ποσί] 508] ἴπ {Π6 {ττ|6 θχϑγοῖβο οὐ τθᾶβοη ρτϑαϊοίβ {πὸ Ταξατ6, ΟΣ 

Πι6815, {π6 ἀἀϑῃ] ΟΠ Ο]αῖπ) {Π6 ΟἼΟΥ. -ΕἿὌΤ ΒΙΤΏ1Π8Ι Ὑ]ΘΥνΒ, 566 Τοι- 

{]Π18Π, ΑΡΟ]., χχῖ!. ; ἘπΒοΡῖα5, Ῥσδθρ. Ἐπτ., γ., 9; ΜΠπποῖπΒ ἘῸΠΙΧ, 

27; Ογρτίδῃ, 6 γαη. 160]. ; Τιαοίαπίϊα5, Π1.,14,. ἘΠῸ ΤἈΌΠ6γ5 α1α 

ποῦ αἰ! ραΐα σοοῦ οἤοο5 ἴο ἄθιηομβ. “ΝΠ Α]1πᾷ Ροββαμηῦ απδ]η 
ΠΟΘΘΓ6,᾽" 1,8ο,, 11., 1ὅ, 50 Δαβί, Ματί. ἀπα {16 ταϑί. 
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ΟΗΑΡΤΈΝ. ΧΧΥΙΠΠ. 

ΤΗΕ ΘΟΡΞ, ΑΟΟΟΕΡΙΧΘ ΤῸ ΤΗΕῚΒ ΝΑΜΕΒ, ΕΒΕ ΜΕΝ. 

18. τῇ ἐπιστολῇ. ΤΠ]5 Ἰοἰίου 15 τοίοστθα ἴο Ὁ. ΜηΙπποῖαβ ἘΘΠΧ, 

Οεἴαν., χαὶ,, 4, πα οὔ Γ [Π 605, θα 15 βΒρασίοιβ, που σ ἢ ῬΙαΐδΤΟ ἢ 

τ ΘΠ 018 ἃ Ἰοἐξου ἔτομ ΑἸΟΧαποΥ ἰο Πϊ5 τηοἐμδτ. Ἡδγοαοίαϑ {6115 

οὗ Π15 σίβῦ ἰο ΤΟ 65, θὰΐ ΑἸΘΧΔΠ ΘΙ ΠΘΥΘΙ γγὰ5 {Π 616. 

186. Ἤδη ὦν... γλῶσσαν, ἩἨοτοᾶ,, Ἡϊξέ,, Π., 144, Ἡδτγοαοίαβ 

ΒΆΤΟΙΥ βαγ8 {πΠδὲ {πΠ6 σοαβ Ππ8α Ῥθ6η τη6η---ΤΑΙΠ 6 ΓΥ {πδῦ {Π6 σοα8 

ῬΘοδΙη6 Π]6η. ΤΠ6 {ὉΠΟοσησ αποίαξϊοηβ ἔτοη Ἡδγοαοίαβ ΠᾶΥΘ 
51]  γαγϊδίϊοηϑ ἔγοσῃ {Π6 τοοοϊγϑα ἰοχίβ: 

αὐτοὺς, Ἠοτοα. πάντας. 

οὐκ ἐόντας, Ηδτοά. οἰκέοντας. 

ὕστερον, Ηοτοῦ. ὕστατον. 

᾿Οσίρεως, Ἡτοα. ᾽Οσίριος. 

197. ΤΠ6 οἰπιοτβ Δπα ἐΠ6 1αϑὲ Κῖπο' οἵ Ερυρὺ ὑγ6 76 ΒΌΟΙ 85 ΠᾶΥ͂Θ 
Ῥβ6θῃ ἀθβουιθθα. 

Παρὰ... θεῶν, Ηετοᾷ., 1... δ0. 

᾿Απόλλωνα.. .. γενέσξαι, ἨδτΟΙ., 11., 156, τ ΠΟΙΘ ἅτ Του Πα Ἴσιος, 
Λητοῦν, αὐτοῖσι, σώτειραν. 

198. Τοὺς... γράφουσι, Ἡετοᾶ, , 11.. 41. 

140. Τὰ... ἐλάχιστα, Ἡοτοᾶ,, 11., 8. 

141. Ἑρμῆς. ΔΠΠ ΟΠ 5 “ [τῖοο στθαὺ Ἡδγιη65,,") {Π6 τοραϊαᾶ δυ- 

[ΠΟΥ οὗ τηδὴγ ΟὙΘΘΚ τγοῦκ8 οὗ {Π6 ϑαυν ΟΠ τἰβέϊδῃ ρου]οα, ὈΥ͂ ΞΟΠῚ8 

Ο81166 8η Ἐρυρεδη ρυϊοβῦ, 

συνῆπτον, Οϑ0)1ῦ6 ἴο {Π|6586 (Θβαγδοίοτϑ) π6 δἰ θαΐα οἴοτηδ]. 

ΤΊΠΘΓΘ ἅττα αἰ σοηΐ τϑααϊηρβ. 

᾿Απολλόδωρος, ΜΙ ΥΓΠΟΙΟΡΊΟΙ5. 

142. Ἐν. .. λέγειν, ἩογοΩ,, 11., ΟἹ, ΠΘΙΘ 816 Τουπᾶ μὲν ΔΕΓΕΥ 

Τύπτονται, ἃΠα τρόπον οἸηϊἰο, 
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148, Εἰσὶ... Αἰγύπτιοι, Ἠοτοἕ, , 11., 170. 
αἱ ταφαὶ, ἐ}ι6 διι"αϊ- ρίασο οἵ Ο51}15. 

Λίμνη. Α οἴαιιβα 15. Πού οὐ 6 Ποτη Ἡγοαοίμϑ: Καὶ ἐν τῷ 
τεμένεϊ ὀβελοὶ ἑστᾶσι μεγάλοι λίϑινοι. ΈΏΘΙΘΒ 816 Οἰ61 τπη]Π) ρου δηΐ 

ΟΠΔΠΡῸΒ, 

144, 'Επεάν.... ὀνομάζειν, Ἡ ΘγΟΑ,, 11., 86. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΧΙΧΣ, 

ΤΗΕΞ ῬΟΕῚΞ 5ΞΡΏΌΛΚ ΟἿ ΤῊΗΞ ΘΟΟΌΒ ΑΚ ἨἩΑΥΙΝΟ ΒΕΕΝ ΜῈΝ, 

14δ. Σχέτλιος . .. αὐτόν, ἩΤΟΙΊοΣ:, Οαγϑ., χχὶ., 98 5ᾳ. ἨΟΠΊΘΙ γγ8ἃ8 

8 Δα  ΠοΥν ἴῃ ΠΙΒΙΟΤΥ ἃ 5 Ὑ76]] ἃ5 ἴῃ Ῥοθίυυ. 

αὐτόν, Τρ Ϊύ5, ὙΠΟ πλ Ἡ ΘΓΟΙ]65, αἸΒΙΘρ γ αἸηρ Π6 σοαβ μα {Π6 

τἱΐοβ οἵ Ποβρι α!γ, 516 νν [ῸΤ Π1Β ΠΊΔΤΟΒ. 

140. Πατὴρ . . . ὀρίνων, ἩοΒΙοΩ͂, ΕΑ ΡἸ ΘΗ 8. 

σὺν ὀρίνων, 1. 6., συνορίνων, 

᾿Αλλὰ. - . μόρον, ῬΙπαᾶδι, Ῥγί]., Π1,, ὅ4, ὅδ, δ7, ὅδ, ΑΥΠ6Πηδρ- 

ΟΥᾺΒ ΟἸΪ 5. ἃ 11Π6, 85 πού ποοᾶθα [Ὁ Π15 δριπηθηΐ: ἄνδρ᾽ ἐκ ϑανά- 

του κομίσαι ἤδη ἁλωκότα, ἰοπηρίοα ἐο δγηηφ ϑαοῖ 7 "οην αἰδαΐ, ᾧ Ἡϊαην 

(ΗΙΡΡοϊγίᾳϑ) αἰγοααῃ οαρέϊυο ἰο ἀοαίη. 

Κἀκεῖνον, ΔΙΘΘΟΌ]ΔΡΙ8. 

147. Ἤ ϑεοὶ, αἸδ]αποίγο νυ} ἤ ἄνϑρωποι, ἰΠΟΥ̓͂ 616 ΟἸΠ61 σοῦ, 

86] αΙα ποῦ ΟΆ16 [ῸΓ σΟ]α οἵ 416, ΟἿ᾽ {Π|6 0 ὙΓΘΙ ΤΊΘΠ. 

Ὦ,.. παῖδες, αποίοα ὈΥ βὅδηθοι, ἘΡ., 11, ΠῸμ. [Π6 Β6]]οτο- 

ῬΠοη οἵ Τα] 1468. 

148, πόντου, κ. τ. λ.,) Σεμνὸς, κ΄ τ᾿ λ., ἔτοπλ π6 πὸ οὗ Ἐπ ΠΡΙ 68. 

ΒΌΡΡΙΣ «ἴοι ἐπώνυμον, καλέσουσι ; ΑΕ αὐτῆς ΒΌΡΡΙΥ ϑεὸν δοξάζουσι 

γεγονέναι. ΒῸΓ [πο 8ΔΠη(4 Π6Γ 500 ΜΙ Θ]οονίθ8, {Π6 1} ΟΠ ηΡ6 ἴο ΡῸΟ5 

Πα] Οἤδηρα οἵ πᾶπ|6, 866 ΑΡΟ]]ΟΑ,, 111., 4, 8, «πα ΟΥἹᾷ, Μοίδηι., 

ἴν., ὅ98 5ᾳ.;) 86 {π6 ΟἸ458. Ὀ1οῦ. 
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ΟΗΑΡΤΕῈΝ ΧΧΧ. 

ΤῊΑΛΑῚ ΜῈΝ ΟΑΜῈ ΤῸ ΒΕ ΟΑΙ1Ὲ) ΘΟΟΌΒ ΒΕΟΑΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕΙΒΕ 

ΞΒΟΥΕΒΕΙΟΝΤΥ ΟΚἈἢῇ ΒΤΕΕΝΟΤΗ ΟΒΚ ΑἘΤ. 

149. ἘῸΓ 6 Ἰ ΤΆ Π15. ΔΠα ΠΟΙ ΤΥ ΌΠ108] ΟΠδτγδοίου, 566. Θ.Π}10}}5 

ΟἸα55. Ὁιοῦ, ΑὐΠΘΠΔΡΌΓΤΑΒ {πΠ1ΠΚ5 {Π6 ΞΥΥΙΔ Π5 τυαϑῦ ΠᾶΥΘ ὙὙῸΓ- 

Βῃ]ροα ΠΟΘΙ οἡ δοοουηΐ οἵ ΠΟΙ τηοίποῦ Τ)ογοϑίο, ΔΓ αν οϑίθοιηθα 

ἃ σΟΠα655 οὐ Αβοδίοῃ: θαΐ {Π6 βίου ἴῃ Οὐδβίαβ 15 {Ππαὖῦ 5Π6 ἴοοκ 

Π6Ὶ Ποῦ ἐο Πθϑυθη 1π {Π6 ΤΌΤ οἵ ἃ ἄογο. 

Σίβυλλα. «{αβέϊη ΜΆΓΕΥΥ 8150 ΤΠ ΘΠ 1015 {Π6 ΚῚΡΥ] 85 τοίου τθα ἴο 

ῬΥ ΡΙαΐο ἴῃ {πΠ6 ῬΠδρᾶσιβ. ἨΔ 4180 τη ῃ 101}}8 ΠΟΙ ἴῃ ΤΊ ΘΑΡΌΒ. 

1560. καὶ... ἀνθρώπων, Οτδοο., 510.1]., 11., 108--118, δα. Ο. ΑἹ- 

ΘΧΆΠαΓΘ, ΤῊΘ Ρᾶββθαρο, ΔΌτΙα σοα, 15 σἴγομ 1η Τοτία]]., αὶ ΝΈΟΙ. 

ὙΠ᾿ ΤΟ 
πρώτιστοι ; ΟΥΠΟΙΒ προφέριστοι. 

161. ᾿Αντίνους. Φιυβίϊη Ματγίγτ, ΑΡΟΙ. 1., 29, βαγϑ παῦ Απθπουβ 

τα 5. ὙΥΟΥΒΠΙΡΘα ὈΘοδι586 {Π6 ΘΙΏΡΘΙΟΙ Ηδα τη ΟΠ ΘΠ 66 1{. 

1δ2. Κρῆτες... ϑάνες, ΟΠ Δ ΟΠ 5, Ηστηη. ΤοΥ]5, 8 56. 

ἄνα, ἀΐηφ, ὅθι, Τρ Ίζοτυ. 

τὸ ἄντρον, {6 οαὺὸ ΠΘΤΘ Ζοιι5 τγὰ8 ΟΠ. ΟἿ] ΔΟΠτΙ5. 15. Το- 

Ρυκοα [ῸΓ δοοορέπρ' {π6 ὈἰσίΠ πα το]οοίπρ ἐπ αθαί] οἵ Ζθαυϑ. 

ΟἾ]Υ {Ππ6 πηροροίίοῃ 816 δἰθι 8]. 

ἜἬ ἄπιστοι... ἤ οὐκέτ᾽ εἰσί, ΟἸ ΠΟΥ {Π|6 τη γ Π|8 ΤῸ ἹΠΟΓΥΘΟΙ0]6, ἃπα 

50 {Π6 ὙγΟΙΒΠ]Ρ 116, ΟΥ {Π6 ῬΘΙΒΟΙΒ, ὙΠῸ 816 {ΠΠΠ] Οἰ ΘΟ θα ἃ5 

Ῥοϊπρ' ῬοΤΗ, Ιου ἱη σ᾽, τη τ ἀοσηρ,, Πα {Π6 ΠΚ6, Πᾶν 6 σραβθα ἴο 1ἴγϑ, 

85 ΠΟΥ 616 ΟΠΟ6 ΠΟΠ-Οχἰβίοηί. : 

168. ὙΥΠαῦ ΤθαθῸ. 15 ἔΠ6Γ6 [ῸΓ Ὀο]Ιονίησ ἐπΠ6 σοοῦ μα οἵ 
{86 5ἰαίοτηθπΐ οὔ {Π6 ροοίβ 8πα στο]θοίπρ' πὸ Ρδα 2 Ὑ78 5ῃουϊᾶ 

ΤΑΙΠΘΙ ὈΘ]1ΘΥ6, τυμθῃ {πΠ0856 ὙΠΟ ἃ16 ἐγγίηρ' [0 “6501}106 ῬΘΙΒΟΠΒ 

ἃ5 αἰ νῖη6 {611 Βίου!ο5 οἵ {Π6ῚΓ τ Θα Κα 65565, ἐπα {ΠῸ6 γα τῇ 1711} σοιη6 

οὐ, 

ἩδτΓ Θηαβ {ΠῸ ΔΉβυγου ἴο {Π6 ΟΠαΤΡο οἵ ΑἰΠΟΙ5 πη. 
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ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΧΧΙ. 

ΟΡΕΝΙΝΟ ΟἿ ΤΗΕ ἈΝΕ ΤῸ ΤῊΞ ΟΗΑΒΉΘῈΞ ΟΕ ΟἘΘΙΡΟΘΕΑΝ 

ΙΓΝΤΕΒΟΟΕΒΕ ΑΝῸ ΤΗΥΕΒΗΤΕΑΝ ΒΈΛΞΒΤΡΗ. 

1564. ῬΡΘΙΒΟΙΒ ΟΠΔΤΡΘ ἔΠ 656 ΟΥ̓ΠΊ65 ἴο 5010} ἴο ποι ῖγοϑ ἘΠ ΘΙ σ' 

παίθ ἀσαϊηϑὺ ΟΠ βύϊδηβ, [ο τ] ο θα ἐπθὴὶ ΡΟ. ὉΠ|6 1} τνὰν οἵ 1176, 

ἴο δχοῖΐ τηδριβϑίγαῦθβ ἃραϊηβῦ ἔπθη]. Βα γοι Κπον {παῦ γἱοθ 

ΔΙ γα 5. 815 ὌἼΡΟΙ Υἱγίπ6. 

παίζοντες ἈΡΎΘΟΒ ὙΠ {πῸ6 Βα] θοῦ οἵ λογοποιοῦσιν. 

εἰδότας, {Π0586 ΚΠουνΙηρ,, 6. 5... γΥ ΟἽ ΤΠ 6118] ΡΠ ]ΠΟΒΟΡΙΟΥΒ, ΟὉΠΊΡ. 
6Ππ|6 ᾿πὐτοαποίϊοῃ ἰο .7)6 {687 }6οἐοΊ16. 

1δδ. Τηβίδμοοβ οἵ {Π6 τγϑ] ΟἹ υἱπ6. 

τριακοσίοις. ΤῊΘ οχϑοῦ ΠΌΤΟΥ 15 απ ΘΒ ]οΠΘΩ͂, 
ἠλαύνετο. ΤἼῊΘ ὈΔΗΙΒπηοπΐ οἵ Ἡ ΓΟ π|5 ἃ Το ΟΟΥ 8 15 πού, 

ῬΟΙΠΔΡ5, τη η ]οΠ6 6] ΟἸΒΘΎ ΠΟΙ ἴῃ {Π6 ΟἹ] Δα που 165. ΤΙΟΡΌΠΘΒ 

ΤΟΥ 15 τη θη 105 {Π6 Βαβι οῖοι οἵ τη π0685 ἀραϊηβύ Το ΟΟ 18. 

1δ0. 1 γ71}}1 Δῆβυσοῦ {Π 6056 ΟΠΔΥΟΌ5, που Θἢ. χοῦ Κπουν {παὺ {Ππ058 

ὙΠΟΒΘ 1118 15 συ θα ὈΥ {Π6 τ ]Β} ἴο 6 Ὀ]ΔΠγ616855 θοίοσα αοα 111] 
ΟΠ ΟΣΊΒ πὸ ἐπουρηὺ οὗ 511. 

ὑπερφρονοῦντες ἈΘΟΎΘΟΒ Ὑ{1ΓΠ {Π6 Βα ]6οὐ οἵ ἴστε. 

οἷς ἢξδ 5 τούτους ἴοτ 15 απ οορα πη. 

167. Τῇ γγ 6] ϑνυϑα ἐπδΐ τσ 5 ου]α 11γ 6Π|15 ΠΠ|6 ΟὨ]Υ, γγ6 τηϊρ 
ΡῈ βαβρθοίβα ; Ῥαὺ γγσθ ὈθΊῖογθ ἴῃ ὩΠοίΠ6. Π|6. θὰ Οοα, Ὑ11οῸ 15 ἃ 

ὙἐπΠ 6855 οἵ {Π15 Π|δ, ἀπ οἷν πᾶσ. 

μετὰ ϑεοῦ, ἴῃ [Π6 Ῥτόβθμοο οἵ Θοα ; σὺν ϑεῷ, τ 10} {Π6 αἰᾷ οἵ αοά. 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΧΧΙ͂Ι. 

ΤῊΞ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ΥἹΕῪ ΟΕ ΒΟΉ ΝΙΟΑΤΙΟΝ. 

168. Τῦ 15 ποῦ βίγσαῃρθ ὑΠπᾶὺ ΟἿ ΔΟΟΊΒΘΙΒ ΒΠ ΟΠ] [6]] Θ10}} βίου ο5 
«ρου τπι8 85 ὑπο ἀο δοουῦ {ποῖ σοᾶβ; Ῥαΐ 1 {Π6Υ ἃτο ἴο Παΐθ τι8 

ἴοῪ ἐπ6π1, πον οαρῆΐὺ το Ππαΐθ {Ππποῖν σα 5. [Π6 5818. 
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τό... - μίγνυσϑαι, ᾿ποοϑῦ. : 

οὗτος, ΤΗγοβίεβ. ΤΠὴΘ ΟΥ̓ΔΟ]6 αθο]ΑΙ α {Πα Π15 50η) Ὀγ Ηἷβ ἀδαρἢ- 
ἴ6. Ῥϑὶορία 5ῃοι]α νθηρθ ΠΪΠ} ΠΡΟῚ ΠΪ5 ὈΤΟΙΠΟΙ Αἴτθυβ. 866 
Αδριβίμαβ 1π ΟἸ455. ΤΠ 1οἵ, Σ 

159. Α Ἰπβε 1 ἸΟΟΙΚ 15 Του! θη ἰο ἀ8, 6 πιαϑὲ τοῦ ΟὐΣ 
ΠΟΙΡΉΟΥΒ ἃ5. ΟὈΤΒΘΙΥΘΒ, 

Ὁ... αὐτοῦ, Μαίί. ν., 38. 

ὃς. «. ἔχειν, τολίο, ἡχαλο8 οὐ ϑοῖυοβ απ αἰ οι" ποδὶ ]δογ8 ἰο ἤαῦυο ([Π 6 
5816) ἡηιθα 8176 οΥ 7ιιδίϊ66. 

ΟΥ̓ 615 τοδὶ [ῸΥ καὶ, πρὸς, ἐο Ποία οιιγϑεῖτοϑ 707" οὐ" ποῖ ψίιο}8. 

1600. ὙΥ6 τορϑτα θοῇ οἴποὺ ἐπ τ ΟΤ6 ἃ8 5ο0η8, ἀδαρ,ίοτβ, Ὀσοί- 

ΟἹ, 5 βέθυβ, ΠΟΥ, τη οὐ ΠΘΓ5 ἢ Ὀαΐ τῦθ 816 ϑῃ]οϊηθα ἰο [Π6 στραΐαϑβέ 

ΟὩΤ6 οἵ {16 Ομ ν οἵ οὐσν οοπαποί. 

ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς. ΤῊΘ π|86 οἵ {Π656 ΠΆΤΉ65 ττὰ5 ᾿πηξοσρτσοίθα 

ἴῃ ἃ Ἰθυγα βθῆβθ. “Ἴἢ ογοίϊοα ΠΟΙ Δ ΠΟΤ ΟἸΟΙΟΠ6 ἔταΐοι οὖ ΒΟΙῸΓ 

ΦΌΡΟΙ Ἰσ66 Δα] πΐ αἰ βέαρτι οΘοπβαθέπαϊπο οοπμ]πποῦ ουαηΐ.᾽" 

Ἐάν... . ζωῆς, ῬΤΟΒΔΌΙΥ ἔτΟΩ. ΒΟΠῚΘ ΔΡΟΟΙΥΡΙΔΙ τυ! πρ᾽ ; Ῥοϑϑὶ- 
ὈΠΤΠΥ ἃ σοτητηθηῦ οἡ Ναί. γ΄, 99. 

ἤρεσεν αὐτῷ, ΒΌΡΌΙΥ ἁμαρτάνει. 

προσκύνημα, βαζιιία ἐΐοτι , Διο Π 6 1 ΠδΤη6 ἴον ἐλ 88, 10 ἡγοῦ] ΒΟΘΙΏ, 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΧΧΙΠ. 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΟΗΛΒΤΙΤῪ ΙΝ ΜΑΒΒΙΑΘΈ,. 

101. β6χτδὶ ᾿πξθιοΟσΓ86 1Π ΤΔΥ Δ Ρ6 15 ΠΠγ]664 ἰο τυ μδΐ 15 πθοᾶ- 

ΤᾺ] ἴον {πΠ6 Ῥσοογθαίίομ οἵ ομ]ασθη. 80 «πϑ5ι. Ματί., ΡΟ]. 1., 99 : 

Του ]Π δ, ΔΡΟΙ., 9. 

Εὕροις, κι τ. λ. ΜΔΗΥ ΡΊΟΥ ΟἹα τη θα ἰο 1ἰγθ ΟἸΟΒΟΣ ἰοὸ 

αοα. 80 Μυδ. Ματγί., ΑΡροὶ. 1., 1 ; Οτρθη, Οοπῦ. Ο615.; 1., 96; 

ἘΒΘΌ 5, 6 Τιαπα. Οοπβί., 17 ; Του] απ, ΑΡΟ]., 9; ΜΊΠποΟΙ5, 

Οοἴαν., 51. 

162. ὁ γὰρ δεύτερος εὐπρεπής ἐστι μοιχεία, ἐ{ι6 βεοοπαί ηιαγγἼα06 ἐ8 ὦ 

βϑρεοίοιβ αὐτϊξεγ.. ΤῊ ΪΒ5 15 [πΠ6 ἀοοίτίπα οὗἉ {π6 ΔΙοπίαπίβίβ, θαὖ πού 

οὔτ ΟΠ το, ϑθοΟΠ Πα ππδυυϊᾶ σ.65 ὑπ γα αἰβοουπἐθ πα ΠΟθΩ͂, ΠΟΎΤΘΥ͂ΘΓ. 

ἨΗ 2 
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Ὅς γὰρ, κ. τ. λ., Μαίῦ. Χῖχ., 9. 

ἐπιτρέπων ἈΘΊΘΘΒ ὙΥ]ΓῈ {Π6 Βα} 76οὐ οἵ φησί, ΟἸιτῖδύ τοί μεγηυὶἐζγς 
ἐο ριΐ ατραν (Π161) τολοδο οἱγιίγυϊέψ οπθ ἤα8 επαφα. 

λύων δὲ, σορα]αῦ. τ] παραβαίνων μὲν ; αἰδϑοϊοΐηρ {116 οοηιϑίγαἰίογ, 

ἡηίο ΟΠ 6Ή.688. Γ᾽ 7165], «οἱξἤ, 768], 707} ἐδ ΦοηιΉι 67.006 γ᾽ {16 γαοο (ΔΙ αἰ. 
χῖχ, ὃ; 66η. 11., 94). ! 

, ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΧΧΙΥ. 

ΤῊΞ ΙΝΕΒΑΜΟΤΞΙΥ ἘΝΟΗΑΒΤΕῈ ΟΗΛΑΉΘῈ ΤΗΕΒῚΝ ΟὟΝ ΟΠΙΜΕΘ ΡΟΝ 

ΌΞ5 ΗΟ ΑΒἘῈ ΟΗΑΗΤΕ, ΑΝῸ ΗΟ ΑΒΕ ΒΟΥΝῸ ΤΟ ΒΕΤΌΗΝ ΘΟΟ. 

ἘῸΝ ΕΥ̓. 

109. τὰ ἀπόῤῥητα, ἐλἴηρ8 γιοῦ ἰο ὃ6 «(ἐἰ6γ 6, το ἴοΥ τα ΟῚ βοῦιθ ἴο ἐπ6 

βϑογϑῦ τἹΐοθβ οἵ {Π6 ΟΠ Ἰβεϊδ 8, ἃ5 ἕο ΠΟΙν ἴο 6 αἰβοιιβββᾶ ; θα 

Ῥοίζον ὈΥ τηοϑβὺ ἴο {Π6 ὩΌΟ 18,016 Ῥυδοίϊοοθβ οὐ {Ππ6 Πθαίπθη. 

Ἢ πόρνη τὴν σώφρονα, ΒΌΡΌΪΥ ἐλέγχει. ΟὈΟΠΒΊΡΑΓΟ {Π6 Τιϊη “( Θ.μ8 
ἩΠπορυαηι,"" 5ὰγ5 δ Πα 5 Ῥοίμ8. 

Οἱ . . . ἡδονῆς. 8.0 ΦΔαδβί. λαγνί., ΑΡο]. 1., 97. 

τῶν ἀρσένων... κατεργαζόμενοι, ῬΆΟΠΙ. 1., 97. 

104, τοῦτο, κ. τ. Χ.; ἐλιὲ8 15 ΘΔΈΪΠΡ' ΤῊ ΘΒ 651} ἃ5 {Π6 Ὀἱρ' ἤβΠηο5 δαῦ 

[Π6 1{16,ν]2.. τὸ βιάζεσϑαι, ἀοἵηρ υἱοϊδηιοθ ΘΟΥ ΤΆΤ ἴο {Π|6 ὙΘΙῪ Δ ΎΥ8, 

ὉΠ 616 Ῥϑῖηρ' Ἰανν5 τν ΠΟ ἢ γοῦ ἃ Πα ὙΟῸΙ ὩἈΠΟθϑίουβ ΠΥ Θβία Ὀ]15Π|66. 

ὡς, κατὰ. 80 {πδῦ γΟῸΙ ΘΟΥΘΙΠΟΙΒ ΔΙ ποῦ ΘΠΟΠΡ ἴο ΠΘῸΡ {Π6 

Ἰαυυβαϊβ ἀρ ϊηϑύ 115. 

οἷς, κι το λ, ὙΠΟ πητιϑῦ ἐπτ {Π6 ΟΠΟΙ ΟΠΘΘΚ 6 ῃ βίσποῖ : διαί. 

ν., 89. 

- ΟΗΑΡΤΕΝΒ ΧΧΧΥ. 

ἈΑΝΒΘΎΤΕΒ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΗΛΗΘΕ ΟΕ ΤΗΥΕΞΤΕΑΝ ἘἙΑΒΤΕ ΑΝῸ ΟἿ ΜΤΕΈΘΌΕΗ. 

105. ὙΠΟ 11] βὰν {πᾶ να ἃΓ6 τ] ΘΤΘΙΒ ὃ ὙὟΥ6 οδη ποῦ [δαϑὺ 

ΟἹ Πατήβη 651} {111 γγ Πᾶν ΤΠ ΟΥ̓ Θα ΒΟΙΏΘ ΟΠ6. 

τὸ πρότερον, [Π6 πγαΐζοι Οἵ Πηθ Τα ΟΓ. 

τὸ δεύτερον, {Π1|6 ΒΌΡΘΙΒ. Οἡ. Πππηδη ἤρθη. ἘΤΘα πη τη ΘΠ ]ΟῈ 18 

τηϑα 6 οὗ [Π15 Ομ τ ρῸ ὈΥ {Π6 θαυ] ὩΡο]οοδίβ. Τὸ σσον ουΐ οὗ {Π6 

ἸΔΠΡῚΑΡῈ τιβοα αὖ {Π|Ὸ ΤΡ 5. ΒΌΡΡΟΓ, [Ὁ σου] βθοιὴ ; ἐποιρ {Π6 
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αοἴδηβοβ ρϊηβῦ ἰὉ ἃ ποῦ τη, 88 τγῦ8 τη]οηῦ οχρθοί; Ὀγ βου ηρ 

Τουῦῃ {Π6 ἔσθ παΐατθ οἵ {πεῦ βϑοσαιηθηῦ. ΜΠΠΟΙτ5 ΠΧ, Οοἴδν, 
9, 90; Τογία]]., ΑΡΟΙ., ἢ, 

ἀλλὰ καὶ τούτων, κι τι λ. «Φαδ. Μαν!., ΑΡοΟ]. 11., 19. τι πίϊοπβ ἐπαῦ 

ΒΟΠῚ6 5[ανϑϑ 8ἃπα οἴμϑυβ μα Ῥθθὴ ὑχοιρηῦ Ὀγ ἰουίατο ἴο ἰθϑ ν τὸ 

{π6586 8165 ἀραϊηβῦ {π6 ΟΠ υἸβίϊαηβ. 50 νγθ Ἰθᾶτη τόση ὑπ ΕἼΗ 

ΒοΟΙ οἵ Ἐπιβο Ὀ115}5 Η]βίοσυ, ΟΠ. 1., {παὖ {ΠῸ6 5Ιανϑβ ἴῃ α 88] ἰοβίιῆθα 

ἀσαϊηϑῦ {Π61} πηδϑίοιβ. Βαΐ ΑΠΟΠΕΡΌΓΙΕΒ τγὰβ ποῦ 1 ΟΥΠ]6α οἵ {Π6 

Ταοῖβ τηθη ]οπθα ἴῃ «{πδβ[1η, Δα τυτοίθ θοΌτο {Π6 Πθυγ5 οἵ {Π6 Ρ61- 

ΒΘΟΌ ΓΟ ἴπ αΔ]. 5366 ποΐθ οἡ ρΡ89Ὲ 104, 

1600. ὙΥ8 οδη πού θὰ" ἰο 566 ἀθαίῃ δυϑπ αὖ γοῦν οχοϊηρ ρ]Δα]1- 

δου] 5] 108 ---- 5ΒΠ οι 1 τῦθ ΤΠΌΠΓΟΟΣ ὁ ΟὈΠΊΡαΤΘ Του ]]18}, Π)6 

Θροοίδου 5, 94: ΑΡΟΙ]., 98. 

107. ὙΥ76. 6811 Ῥυοάποῖπο ΔΟΥ 1 ΤΠ ΓΟ. ; Θχροβίπρ πη ΐ8, 

ΟἸ]α-τηυ τα 6Γ---5 ΠΟ] τγα ΚΠ] δ ηα ϑαὺ ΟΠ] ΓΘ ΟἹ ΤΊΘῊ 

δουλεύοντες, οὐδ  Π. ΥΘΆΒΟΠ, ποῦ ῬΤΟΒΟΥΙ Πρ ἰο ἰὔ, 76 816. ΔΙΥΤΥΒ 

οομδβίβίθηί. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΞΝ ΧΧΧΥ͂Ι. 

ΤῊΞ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ΒΕΙΠΕΕ ΙΝ ΤῊΝ ΒΕΒΌΟΚΒΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ῬΕᾺΡ 

ΜΑΚΕΒ 1 ΙΝΟΠΕΡΙΒΙΕ ΤΗΑΤ ΤΗΕῪ ΒΗΘ ἘΛΤ ΤῊΒΞ ῬΕΑΤΌ, 

ΑΝῸ ΤῊΝ; ΘΟΟΤΕΙΝΕ ΟΕ ΤῊΒ ΒΕΒΌΟΒΒΕΟΤΙΟΝ 15 ΒΕΛΒΟΝΑΒΙ, 

ΑΝῸ ΒΟΡΡΟΒΤΕ. ΒΥ ΤῊΞ ΑὙΤΗΟΒΙΤῪ ΟΕ ΡΗΠΙΟΒΟΡΗΕΒΕΒ. 

108. Οπ6 Ὀδ]Σουτηρ ἴῃ ἔπ ΤΟϑα τ οἴ]. 1011] ποῦ τη Κ6 Πἰμηβο] 

{Ππ6 οι οἵ ἃ ἀθδᾷᾶ Ροᾶγ. 

109. ΤΠοΒΘ ΠΟ ὈΘΙΐονο 500] ἃπα ῬΟΟΥ͂ Ρουθ ΠΊΔΥ 0 ΔηΥ 

α666, 45 απο 118 016 ἴο πὸ δοοοιπῦ: Ἀπ τῦθ, γΠῸ Ρ6ΙΙουα {πὸ 

5011 ἃπ4 ὈΟΟΥῪ Μ11 ΒΗ} ΠΟΘ ΤΟΣ, το ταἸη ἔροση ἐπ 6 5118] 6ϑύ 511}. 

110. Τὺ τὸ 15 ρϑατα ἐπαύὺ [Π6 ἀδοαγοα θοαΥ 5ῃου]α θ6 τϑουρδη- 

1ΖΘ6,, 1ὖ 15 ποὺ 5ῖη ἰο Ὀ6]ον 6 10, αὺ [Ὸ]]Υ, βίποθ 10 Ππσβ ΠῸ ΟΠ6 6]56. 

50 Τιδοίαπίϊ5, “ ΒῚ γ 15 βαρ θπΐθϑ ὙἹ 6 Π}Ὲ1, ΠῚ} 8 ΠΥΪΠ] : 5] βία 1, 

οοπίριηηϊία δύ οἰΐδτη τ θέρ, δὶ Προ ; ΠΟΙῚ5. ομΐπη δι ]1{1 ποβίτα 

Ῥτοάοβι" ([πβ1Ὁ., ἅϊν. ν., 19). 
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171. Ταῦ τδην ῬἸ]ΟΒΟΡΠΘΥΒ ΠΟΙ]α {Π6 ΤΟΔΒΟΠΘ ]ΘΠ 655 ΟΥ̓ ἃ Τ68- 
ὉΓΓΘΟΙΟΙ 15 ποῦ ΠΟΙ Θββθηῦ18] ἐο {Π6 Ῥ]θα, πα {πΠ6 σα πηθηΐ8, 

ὙΥ ΠΘΥΠ ΘΓ ΤρΌπα 1115, ὉΠδῦ, ΟἹ {116 ΟΥΠΘΙ ΒΟΌΓΟΘ, πητιϑύ 06 ἀΘ[ουτοα, 

νοητῶν καὶ αἰσϑητῶν, ἡηξοϊσίθϊο απα ἘΞ Ὁ 1. 6.. Ορ]θοίβ πον 

ὈΥ ΤΘάβοη, ἃ πα {Ππο86 Κποσγῃ ὈΥ͂ {Π6 561η8085, ἃηα ἘΠΕ σύστασις, 60}- 

δύϊζι οι. 

περιπίπτωμεν, ζαϊΐ ογ, Ἰιαγ6 θα δ» ͵ θηο6 οὔ. ΤῚῊΘ ἸΠΟΟΙΡΟΓΙΟΔ] 15 ἘΠΕ 

ἴῃ ΟΥ̓ ΟῚ οὗ Ὀοϊηρ,, (ΠοὰρΡῚ τγο ἢγϑῦ 66] [Π6 ΘοῦΡΟΙΘΔ]. 

συνισταμένων . . . σωμάτων, ἠϊχαϊογλωΐ, θοκε8. δοῖγηγ οογιϑεϊειἑοα, οὗ 

ἐηιηναΐογλαῖΐ αἰοηιβ (ΟοΥ 166) αεοογαΐης ἐο {6 οοηιϑιγαζίογυ ο ἐδ6 

ἰωιυ8 φΥ᾽ {6 γδαϑοηι. 

Πυϑαγόραν, κι τ. λ. ΤΠ γἱονγβ οἵ ῬυΓΠΑΡΌΓΑΒ 816 Ἰοβύ, [Πο86 οὗ 

ῬΙαΐο ἃ1γ6 ἴῃ {πὸ ΤΊ ΘΙΙΒ. 

ΟΗΑΡΤΈΕΝΗΝ ΧΧΧΥΙ͂Ι 

ΕἾΝΑΙ, ΑΡΡΕΑΙ, ΕἘῸΒ ΒΑΥΟΒΑΒΙΕ σΟΠΡΟΜΈΕΝΤ, 

112. Ὑμεῖς ἐπινεύσατέ (μοι) διαλελυμένῳ μὲν, κ. τ. λ., ἐπιδεδειχότι δὲ, 

λον: 

179. ὙΥὙο ἄδθβοῦγο οἵἱ' τϑαποϑὺ Ὀθοδιι56 76 ῬΙΔΥ [ῸΪ του, [Ὁ {16 

Ῥουροίαϊ νυ ἃπα οχίθηβίοι οἵ γΟῸΣ ΘΙΉΡΪΤΘ. ΤῊΒ ΠΠΔΥ τγῦ ᾿θδα 
ααἰοῦ Ἰγ68 ἃ πα ΟΠ ΘΟΥΓ]]Υ ΟΌΘΥ 811 γοὺΐ οαϊοίβ, 

παῖς παρὰ πατρὸς, 807) ὕγογι Καΐ 6}, 1. 6., ἴτι ΤΘΡ᾿ ΤΆΤ Β] ΘΟ ΒΒ Ώ, ποῦ 

ΘΧΟΙ βίον τοίου υῖησ ἴο {Π6 ῬΥοβθηῦ ΘΙΩΡΘΙΌΙΒ. 

αὔξην... λαμβάνῃ. ϑΌΘΙ τγὰβ {Ππ6 Θοτηπιοη ΟἿ β 181} ῬΤΆΨΘΙ: 

«(ΟἿ ΙΒ Δ ητπ|8.. . . ΠΘΟΘΒ56 οϑῦ τιῦ οὖ ᾿ρϑιπι (ΠΡ ΘΙ ΙΟΤΟΙ) ΒΔ] τ 

σοῦ οατὰ τοΐο ΤἸουηθηο ᾿πηρο110."--- Τοσία]]., ΑΡΟ]., 80, “Ῥτο- 

οαπΐθϑβ ΒΌΠ15 ΒΘΠΊΡΘΙ ῬΙῸ ΟἹ 05 ᾿τ ΟΥ [ΟΊ 115, νἱΐαμα 11115 Ῥτο- 

ἸΊχϑτη, ᾿πὰ ρου πὶ ΒΘΟΌΓαΙμΩ, ἀουηθιπι ὑαΐδῃ}."--- απ θηῦ,, ῬΘΡΙβίθ ἢ. 

χ., 417-490. 
Τοῦτο, κ- τ. Χ. ΤῊ]Β (ΡΙᾺΥ 61) 15 1ῃ Οὐ ὈΘΠΔ]} 4180, ἐπαῦ τγο παϊρηῦ 

168 «' αυιϊοῦ 8ηα ῬΘδοθΆ0 16 116, 1 ΤΊμ,, 11., 2. 

διάγοιμεν, ἴῃ ΤΊ ΟΠ Υ διάγωμεν. ὙΠῸ ορίαϊηνο βυρσροβίβ ἀουθί 

οὗ οθίδι ππρ' [Π6 τοαποβύ, ῬΟυΠΔ}05 ΟἹἹῪ {μ6 ἀουθὺ οἵ οουτίθαυ ἃ πα 
ἀοίδτομοο ἴο πη ρου ΟΣ ]8] ῬΟΎΤΟΙ. 



ΟΟΝΟΒΆΝΙΧα ΤῊΝ ΒΕΒΌΟΒΒΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ῬΕΛΡ, 

ΑΝΑΙΥΞΒΙΒ. 

(ΟΥΤΟ, ῬΡΡ. Ιν]]. --1χ.) 

ΑΥΗΕΝΑΘΟΒΑΒ αἰν 65 {Π15. ὑπ θαῖϊβθ ἰηΐο ὑπο Ῥδυΐβ, ἴῃ 
{Π6 Πυιβύῦ οἵ βοὴ ΠΘ ΔΉΒΎΘΙΒ. οογΐαϊη ΟὈ]θούϊοηβ οΠἴθυθα 
Ὅν ἴμοβα ἷΟ ΟΡΡοβΘ πΠ6 ἀοοίτ!ηθ οἵ {Π6 1 ΘῸ ΓΤ ΘΟΙΊΟΠ, 
Δηα ἴῃ ὑπ6 βθοοηῃα ᾿πηβύλποίβ Δ Πα ΘΟΠΠΙ Π5 ΟΠ ΙΒΌΪΔ 5. 1Π 

{861 Ὀ6]16 οἵ {π6 ἀοοίτηθ. ΒΎΟΙΩ ΘΟμΒΙ θυ ἃ 0 η5 οἵ 6χ- 
ῬΘαΙΘΠΟΥ ἢ6 ΟΌΒΘΙΥ ΘΒ ὉΠ15 ΟΥ̓͂ΘΙ ἴῃ {Ππ6 ὑγ δ ]56, ν1Ζ., σἸ ν ἹΠρ; 

ΔΥΟΌΠΘΠΌ5 ὅ7) Φελαζ ο7 [1|6 ἀνα ρυθοθάθηοθ οὐ  1ΠΟ56 

σογιοογγυΐγ τὸ (Ὁ, 1.). 
1. Τὴ {π6 Πιβύ ρατγύ, ὑποιθίοτθ, μ6 βῇονβ ὑπαῦ {πΠ6 οὔ- 

Ἰδούοιβ Πᾶγϑ ΠῸ τϑᾶβοῃ 0 ἀουθὺ {παῦ {π6 Ὀοαϊο5. οἵ πιθη 

ΤΏΔΥ Ὀ6 τοβϑίονθα. ΤΠΟΥ πηο ῬΟΙον ὑπαύὺ {Π6 ΤΟΒΌΓΙΘΟ- 
(ἰοὴ 15. ΠΉΊΡΟΒΒΙΌ]Ο, 1 ΠΥ ῬΘΙΙΘν 6 {πα οα 15 {π6 οδιι88 
οὗἉ 811 ἐμίησβ, πηιδῦ ριον {Ππᾶὖ Π6 15 οἰ ὑΠου ηοὐ αὖθ ΟΥ̓ γι0ὲ 
κοὐ ζίγι ὕο 6811 Ῥδοκ {Π6 ἀθδα ἰο 116: Ὀαύ οἸὙΠ61 ῬΟΒΙΓ]ΟΠ 

15. ΔΒΓ. 

ἘῸΣ {1 15 βαια ἐπαὺ Ασα 15 πΠ8Ό]6 ἴο ΔοσοΙ ]Π 15} {Π6 
ΤΟΒΟΙΤ οίϊομ, ἰῦ τηπβῦ 6 ὑπᾶῦ Π6 15 ἀδποιθηῦ βἰΐῃον ἴῃ 

ζηοιοϊοαγα οὐ 1ῃ Ὠοιῖῦογ. Βα αοα, πο Κηθνν ΠΟΥ ἴο [Ὁ] 

οὐ" ῬοάΊο5, οδῃ ποὺ θ6 Ἰσποιδηῦὺ οἵ {Π6 τηϑὺποα θγ ΒΟ ἢ 
ὉΠΟΥ͂ ΤΊΔῪ 6 Τ6ο 8164 το 1186 (Ὁ, 11.) ; ποῖ 6. οδπ Π6 πδηῦ 

186 Ῥουγοι ἴο Τοβίοσγο, γηο Πα {Π6 ρου οι (ο οτϑαίο (Ὁ. 111). 
ΤΟῚΒ ΘΙ νυ ουΒ, Βουσου θοῦ, πᾶν οὈ]θοϊοα {παὺ {Π6 6Ἰθιηθηΐβ 

οἵ αἰἤθσγοηῦ Βιιπηαη ὈΟΪ65. 8.6. ᾿πίθυτη η516 4 ΠΘη Ὀθαβί5 
ἀσυοαν ΤΏ6Π, ἈΠ ἃ16 ϑαΐθῃ ἴῃ {πῚῚ Υ͂ ΟΥΠΠ61 Τ]6ῃ ; 8η6 
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{παῦ {Π|6γ6 ἤᾶνθ Ὅθοη θυθῃ ΘΧΘΙΏΡ]05 οὗ πθὴ ΠΟ Πᾶνθ 
᾿αΐθη Πατηδη ἤθβῃ (Ὁ. 1..). Τὸ {Π185 Π6 δῆβυνοβ ὑπαῦ ἰο 

ΘΔ 0}} Πγίηρ ὑΠῖηο αοα μὰ5 Ῥτον θα βαϊῦα]6 [οοἕ, δπᾶ 
τπμαῦ {πα΄ ΔΙΊοηθ ἴῃ Θῷ ἢ) οα86 ῬΘΟΟΠΊΘΒ ἃ ρατὺ οὗ {Π6 Ῥοάγ 
ἴο Ὅ6 ποι} ]5Π66,, ὑΒΤΟῸΡἢ 0Π6 ῬΙΟΘΘ55 οἵ αϊσοβίϊοη, τυ ΒΙοἢ 
15 105. ΟΥ̓ ῬΙΌΡΘΙ ΠΟΙῸΣ ΙΒΗητηοηύ (Ὁ, Ὑ.). ὙΥ̓Βαΐθνον 5 ποῦ 
Βα] Δ 16 15 ὈΥ νδιΊΟΙ 5 ΠΊΘ8Π8 το]θοίθα (Ὁ. 1... Βαῦύ {Π6 
ΤΟΒΌΙΤΘΟΙΙΟη ὈΟΑΥ͂ 15 ΟΠ ουοαῦ ΠΟ ΠῚ Οὐ Ῥγοβοπύὺ Ὀοα[68, 
ποΙΠοΥ Ῥοῖηο ΘΟΙΠΡΟΒΘα οἵ {Ππ686. τηουία] ο] θη θηΐβ ΠΟΙ 

ῃΘΘαϊησ ΠΟΙ ΙΒΗηθηῦ : 50 {Πᾶῦ ΠῸ ΌΤΟΙΡ 6] οπηθπῦ οδη 
Ῥθθοὴθ ἃ ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ ρᾶτύ οἵ {πδὺ {τπ6 ὈοάΥ ἡ ΒΙΟἢ 5}}8]] 

τ156 (Ὁ. Ὑ11.). ὙΥ̓Πουθίοσθ, μἢ8 οοῃίϊητιθβ, ποίησ μ85 ῬΘθη 
Ῥιονυϑᾶ ὈΥ {πΠ6 ΟὈ]ΘούοΥΒ, τπιΠ1658 ΠΟΥ πᾶν Βῃονη ὑπδύ 

Πα πΊδη ἢ 65) 15. {Π6 πϑίι"] ἃπα ῬΙΌΡΟΙ ἰὉΟα [Ὁ τηδῃ 
(ΠΟ: 

ἈΠΟΥΠΟΥ οὈ]θοίϊοη, ἀν νγ πη {ΤῊ ῸΠ Ῥούίο 15. δα Δ. 1661, 
ΠΟ 816 πΠᾺ]8 ἴο ΤΘΏΘῸ {1611 ὙΓΟΥΚΒ νΠΘη ἀεβίτογϑ, 
15. ὈΥΙΘΗ͂Υ ΔηΒνο θα ὈΥ ΤΘίθιΠο06 ἰο {ῃ6 αἰβυϊποίϊοη ἰοὸ 
6 τηδᾶθρ Ὀούνγοοπ {Π6 ροόονον οἵ αοα «δπηᾷ {παὺ οὗ πιδη 
(Ο 1Χ.. ͵ 
ΝΟΥ ὅδῃ 1Ὁ θ6 5πόονγῃ ὑπαὺ Οοα 15 πη ΠΠ]Ππ σ᾽ ὅο 6811 ὍδοΙς 

1Π6 ἀρδα ο 116. Ἠδθ που] θ6 πη }]]Π1πησ οἰ πο Ὀθοδιβ8 
ΒΌΘΠ Δ δοῦ σου] θ6 πη]πϑύῦ ΟΥ̓ ὉΠΟῪ οὗἉ Ππὴ ; ΠΟΙ ΠῸΣ 
οἵ τ ΒΙΟἢ. οδη ῬΟΒΒΙΌΙγ 6 (Ὁ. Χ.. 

Π. Πανίηρ {π|85 τ ρ]]θα ὅο ορροποπίβ, ΑἸ Παρ ΟΓᾺΒ 

βίδίθβ αϑϑίη ΠΪ5 ΤΘΆΒΟ. ΤῸ} {Π6 τηθίΠοά οὗ διριτηθηῦ τπιϑοᾶ 
ἴῃ }:15 Ὁ θα {156 : Δ Πα ΡΆ5565 10 7Π6 ΒΘοοπαᾶ ρατύ, ἴῃ τ ΒΙΘἢ Π6 
ῬΙΌν 65 {πΠ6 ἀοούτϊπο5 Πο] ἃ οοποθυηΐησ {Π6 ΤΟΒαΥΤϑούϊοη (0 
ΡῈ ὑπὸ, Ηθ ΡῥιΌΡοβθβ ο θβύ Ὀ]Π15}. {Π15 ὈΥ͂ 4 {πτοία 
ΔΙ πο ῦ---ΟΟα ἢ 5 ῬΌΤΡΟΒΘ ἴῃ ΟΥ̓ ΘΔΕΙΠΟ᾽ Τ]ΔΠ, Τ]8 5 ΠΕ ΠΙΘ, 
Δη6α {Ππ6 πα σηηοηὺ οἵ αοἂ (6. ΧΙ.). 
Μη σγὰβ πού οτοαίθα ἴο1 {Ππ6 τι88 οὔ ἃπούποι Ὀοΐπρ,, 

Ραῦ ὑπαῦ Π6 τηϊοθῦ οχιβύ, πα οοπίθηηρ!αίθ αοα ἴοτθνυοι: 

Ὑ ΠΕΙΘΙΌΤΟ Π6 οδη ποῦ Ρθ 18} (Ὁ, Χ]11.). Ἐτοπὶ {ῃ15 Ρα1- 
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Ῥοβο οὔ αοᾶ ἴῃ οὐϑαίϊπο τηδη {Π 6 ΤΟΒΗΤΥΘΟΌΙΟΙ 15 οϑἑ Δ Ὀ]ΠΒΠΗο 
(Ο. ΧΤΠ.). 

ΟὐΟΠΒΙ ἀϑυύϊοπβ ἀνανγη {τότ {Π6 παῦπ]8 ΟΥ̓ ΤΠ ῬΤΌΡΘΙΪΥ 
ΤΌΠΟΥ ἰμοβο ἀνιᾶν {ΠΌΤ {Π6 ῬΌΤΡΟΒΘ ἢ Π15 οὐαί ; ἀπ 

{πο56 ΠΟ 5661ς ΠτῸπι {Π6 ἤπ8] ᾿πᾶοτηθηῦ {Π6 5016 ΤΘΆΒοη 
ἔου Π6 τϑϑαν θούϊοη οἵ {πΠ6 ον, ἀο πού ὑϑᾶβοῃι ΒΟ Πα ]Υ 

(Ὁ. ΧΙΝ.). Μδη 85 ἃ ὑν οίο]α παύίτιθ ἴῃ ὁπ6 Ῥεϊηρ---80}] 
Δ ηα ὈΟΩῪ : 60 Ἱποοιῃρίοίθ τι ῃΠοὰῦ {Π6 οὐμον (Ὁ. ΧΥ). 
ἈΑπα 5βἴπ0θ {Π|61Ὸ 15 ΟΠ6 ΘΟΠΙΠΊΟη Θηα οἵ {πΠ6 Ὀδίηρ {πὰ5, 
ΘΟΙΠΡΟΙΠαΘΩ͂, ᾿ΠΠ ΠΟΥ ΤΔΙΥ 15. ἃ ΠΘΟΘΕΒΑΙΤῪ ᾿Π’ΘΙΌΠΟΘ, δπᾷ 
Β6Π66 {Π6 ΤΌΘ ΘΟΌΙοη ; Δ Π6] ΔΙΓΠΟῸΡῚ. {Π|15 τιμϊοη οὗἩ 5οὰ] 
ἃ πα Ὀοᾶγ 15 ὈτΌΚκοη ΌΥ͂ ἄραι, τγο πιπιδὺ ποῦ ἀοβραΐμ οὗ {ΠῸ 
ΤΟΒΕΙΤΘΟΙΙΟΙ ; Ὁ} ἃ5 78 ὁοιμ"86 Οἵ {ΠΠ|ΠῸ5 ἴῃ {Π15 Ῥτοβοηῦ 
1118 15 Ἰηδουτρίθα ὈΥ 5166 ἃπα νδιΐοιιβ οὔπθι' ἤδη ρθβ, γϑῦ 
1Π6 5816 118 σῸ65 Οἢ, 50 8150 γγ8 8186 [0 σοποΙ θ᾽ ΘοΠΟοΙἢ- 

ἴη5 {Π6 Ἰπηπλου  ]γ οἵἁὨ τηδη ἔνοτη Π5 παίπτο (Ὁ, ΧΥ]... 
ΟΠδηρ 5, ὑμουοίουθ, του ΟΡ. τ ΠΟ ΤΠ6Π ῬᾺ55 ἴῃ {115 1118 
Ἰ6Π6ΘΙ 0Π68 ΤΟΒΟΤΤΘΟΙΙΟΠ, ἃ5 1Π6 Ἰαδῦ σγθαῦ οἤδηρα οἵ 8]], 
ΡῬΙΌΡ4016 (Ο. ΧΥ Π.). 
ΤῊ ἡπαστηοηύ οἵ αοᾶ, 5ἴποθ 1Ὁ 15 180, Βῃου] ἃ μανο τοῖξ 

ΘΙΌΠΟΘ Ὀοΐῃ ἴο {Π6 50] ἁἀπᾶ Ῥοᾶν---ἰῃδῦ 15, ἴο {πΠ6 ψΠΟΪΘ 
Τηδη ΘΟΠΙΡΟΞΘ Οὗ {Ππ|656 ὅττο ; ἴῸ1 {Π616 Δ1Θ ΠΙΔΗΥ͂ 51Π8 

ὙΒΊΟἢ {Π6 508] τγοι]α ποῦ οομητηῦ 1 ποῦ πτροα οη ΒΥ͂ {Π6 
βοᾶν. ὙΥ̓ΏΘΠμ66 4150 {π6 Ῥοᾶγ 15 ἰο θ6 ριηὶβηθα, Τῦ τηπϑῦ 
ὉΠου θυ υἴ886 ΠῸπι {Π6 αοεα (Ὁ. ΧΥΠ]1.). Ασαΐη, μ6 

ὈΤΡῸ5. διοαϊηδῦ {πο86 ΠΟ ἀο ποῦ Δαπιῦ ἢγβῦ Ῥ ΙΠΟΙΡ]Ὸ5 
{πΠδῦ, 1 ἘΠΘτΘ ὍΘ ΠΟ ΤΟΘΌΙΤΘΟΙΊΟΙ ΠΟΙ ΠῚ ΠΟΤ ΓΔ Π1Υ, ΠΊΘΠ 8168 

ΤηοοκΚρα: {πο 16 15 ΠῸ ῬΙΌυ]ἄθμοθ, πὸ τοι οἵ σοοῦ οἵ 
61 οσἴνοη Ὀγ Οσοᾶ; ἴον 10 σου ΔΙ Π]Ὺ 15 ποῦ τη Δη]65ἰθα ἴῃ 
0115. 1Π|8, Δπα οδπ πού Ὀ6 δἴΐζοι: ἀθαίῃ (Ὁ, ΧΙΧ,), 1 οἰ πον 
0ῃ6 5080] Δηα ὈΟΩΥ͂ ΡθυΒῃ αὖ αἀθδίῃ, οὐ {Π6 ῬΟΑΥ͂ ἃΪοπθ 

(Ο. ΧΧ.). Ἐὸν 1ὖ πγου]ᾶ 6 ππη]αβὺ ἴο τυ ΟἹ ῬαΪ5ἢ 

0Π68 501] Δ]Οη6, 6 {πΠ6 ῬΟΟΥ τγᾶβ ἃ ρᾶυίαϊςον ἴῃ {ΠῸ6 σοοῦ 
δηα Ῥαα ἀϑεαβ (Ὁ. Χ, Χ].). ΤὍΠ6 νἱτδτιο5. ἃπα ν 1665 οὗ τηδῃ 

- 
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οδῃ ποῦ Ρ6 ἐπουρ}ύ οἵ δ5 δα βύϊηρ 1 {ΠπΠ6 πποι θοα]Θα 5οὰ] 
(Ο, Χ ΧΙ].). ΝοΥῖ 816 Ἰανγ8 πη ροβθα ΠΡΟῚ Π6 508] 8106, 
Ῥαῦ ἀΡροη {πΠ6 Ψ1Ο]6 τηδη (Ὁ. Χ ΧΠ].). 
Α ἔθου δυριπηθηῦ 15 Δα αρᾷ, ἀνανγη ἢ πὶ {Π6 πᾷ [ῸΣ 

 ΒΙΟἢ Τη8 τγ885 οὐοαίθα, ΤῊΪ5 δπᾶ, 6 ἀθο δ 65, γγἃ5 Π6]1- 

{Π6 1} {ποθ άομη {ὉΠ Ῥ81Π ποῖ ὈΟΘΙΥ Δ ο]σῃ 5 (Ο, ΧΧΤΝ.), 
ΠΟΙ {Π6. Παρ Ρΐπθϑβ οἵ {Π6 50] βοραιδαίθα {τῸπὶ {Π6 Ῥοᾶγ: 
ΒΘΠ06 Π6 Θοποίθαοβ ὑπαῦ [Π6 ὙΟΒΌΙΓΘΟύϊοη 15 ΠΘΟΘΒΒΔΡΎ 
(ο. ΚΧΥ. 
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ΝΟΤΆΕ ΡΝ. 

ΤΠ ΤΕΛΤΙΝΕ 08 ΔΤ ΛΟ ΑΝ, ΤΙΝ ΔΤΠΕΝΤΑΝ ΡΗΠΙΘΧΟΡΙΕΒ 

ΔΝῸ ΟΠΙΝΤΙΑΝ, ΟΝ ΤΙΠ ΒΕΔ ΒΒΕΟΤΙΟΝ 08 ΤῊΝ θΕλ}, 

ΟΗΑΡΤΕῈΣΒ 1. 

ὈΒΕΈΝΘΒΕ, ΟΥ̓ ΤῊΒΞ ΤΠΌΤΗ ΒΗΘ) ῬΒΕΘΕΒΕ; ΘΙΒΞΟΌΞΒΙΟΝΒ 

ΒΕΘΛΑΒΌΙΝΟ ΤΥ, 

1. Παντὶ δόγματι καὶ λόγῳ, κ- τ. Χ., ϑοηλθ Καϊδομοοί βργἴη8 τι ϑεβὶ ὁ 

εὐ6)»}) αοείγῖηθ απ ορίπίοη, ἀργοοίης τοἱέδ, ἐλι6 ἐγεἐ ἢ, οΥ᾽ ἐλίπρϑδ, 1. 

λοϊαϊπῳ ἰο ἐδ ἐγ], γν {πίη )8., ἰγα 881]. (Οἰΐο), “αὐ ΘΠ ΤΘΓΌΤΗ 

γογιίαΐο οοπϑβοηξί." δόγματι, λόγῳ, 400 : Ἡ., 603 5α.; α΄... 186. ὍΓ. 

δοκέω; δοκμα. δογμα, 148; Ἡ-, 46; α΄, 16, 8; Ἡ-, 86 (4), 89, ποία. 
ἀληϑείας, 436. ΥΥΤΕΠ {Π6 βϑη ϊηγχθηῦ, ΘΟΠΊ ΡᾶΤΟ ἔοττηοτ ἐτοαίϊβο (Βα ρ- 

Ρ]οαίο Ῥτὸ ΟΠ Ἰβε!δη15), χχχὶ., 5. 154 - 4150 Οἵσοτο, )6 Νίατα Ὁ6- 

ΟΠ, 1., ὅ: “ΝΟΠ ΘΗΪΠ ΒΌΠηΠΒ 11 ΟὉἾΠ 115 ΠΙΠ1] ὙΘΥΠ 6586 τὶ- 
αοαύαγ, 58 11 πὶ ΟἸΠΠἾ118. γὙΟΥ]5. [Ἀ]5ὰ απδοᾶδηη δα]αποία 6556 
αἸοαπητιβ, ἐδ ηΐα, Β᾽ πα π ]Πο, ταῦ ἴῃ 115 πα]1ἃ Ἰπδὶῦ οοτέα ἡπᾶ]οαπαϊ 
οὖ δββϑῃί πα! ποίδ.᾽" - 

οὐκ. « « ὁρμώμενον, πο ἐαλύμγ ἐΐ8 γ͵86: ἴῃ ἀστοθπιθηΐ Υἢ ψεῦδος 
ππαοτβίοοα. Τ]Π15 ῬΡ ΪοΙρ]6 ἰηἰνοᾶτπιοαθβ ἃ οασ581. οἰτουμηβέαπορ, 
614: απ τΐ 8ργ 1.8 τρ γιοὲ ϑδοατι89 ἐέ ἐαἴ:65 ἐΐ5 γῖϑο, οἷο. 

ἀρχῆς, ργἱηοὶρίο, 419, 

ἢ τῆς κατ᾽ αὐτὸ ὕπερ ἔστιν ἕκαστον, Ο" 77) ὦ οατιδ6 ἴηι ἐπαξ τοἤϊοῖ, 
Φαοῖ, ἐλίπρ 8, 1. 6., ἔγουα βοι8 οατιβθ ρθουν ἔο ἐπ6 Ῥαγ οι 81 οδ56. 

τὴν ἔκϑεσμον σπορὰν, ἔΠ|6 8ριι)Ἴοιι8 86. σπορὰν, ἴο [ὍΠΟΥ οἂΐ {ΠῸ 
ἤδσιτο οἵ στονίησ ἴῃ παραφύεται. 866. ΓΑΕ. χΙ1]., 94--80 : Τμ|κ6 
γὙΠΠ,., 4-1ὅ. 

διαφϑορᾷ, 4600, 694: Η΄ 640, ο. 



184 ΝΟΤΈΞΒ. 

σπουδαζόμενον, ξοωϊοιιδῖγ, ρει) ϑειθα, ἐγυυεγη αὶ ,Τιαῦ. ὁχοοσὶἰαὔμῃι ; ἴῃ 
ΔΘΊΘΟΙ Θμῦ 10} ψεῦδος. 

ᾧ. Τοῦτο, 1. 6.. [π6 [Δ οὐ 7αϑὺ βίαἰαα, 
πρῶτον μὲν Βίδ Π6 15 ΟΡΡΟΒΘα ἴο ἥκιστα δὲ, ἃ8 ἄο65 πάλαι ἴο ἐν 

μέσῳ. 

ἐσχολακότων, Παυΐηρ αφυοίοα, ἐϊοηλδοῖθθβ; {ὐοτη σχολάζω. 

καὶ τῆς ἐκείνων . .. γενομένης διαφορᾶς, απια ἐλοῖ)" αὐϑαφγοθηιθηΐ 

Οὐ} γ}ηῳ οί, εοὐζἦ, γεϑροού ἰο ἐπϑὶγ" ργε(θο65807),, οἴο. διαφορᾶς, 

56η. οἵἉ βΒοῦτοο, 419; ΡΟγΟΙΠΘΩ͂ ὈΥ ἐκ, {τ τῶν ἐσχολακότων. «Οὐτη- 

Ῥᾶτθ ΒαΡΡΙΠἸοαίο Ῥτοὸ ΟἸ τ βίϊδηβ, Ὑ11., 38; 4150 Τιδοίαμί8, 

Τηβε,, αἷν. ν., ὁ. 8: “ῬΕΠΟΒΟΡΠουπι ἀοο ϊββίτηϊ, ῬΙαΐο οὐ Αὐθ- 

τοΐθ]ο5. οὖ ἙΡρΙουσαβ οὖ Ζθηο, 1051 5101 τϑριρπδηίία οὐ οομ τ] 

αἸΧοραπῦ. Ἠΐδθο οβῦ θηΐηι τη μ ἀδοϊου τη παύαγα, τιῦ ΘΟΠΔΘΙΌΤΘ ΠΟΙ 

Ῥοββίηΐ," 

τῶν ἐν μέσῳ στρεφομένων, ἐΐι086 {]υλγιγ8 οιο αἰἰβοιι 8586, 1. 6., ἵτοπι {Π68 
(ἸΒΟΒΒΙΟΩΒ ΠΟΥ ΡΟΪΠηρ᾽ ΟΠ. 

8. τῶν ἀληϑῶν, 415; Ἡ,, δὅ8, δὅδ9 ; 6., 168. 

κατέλιπον, [Π6 ϑογϊδῦ ΤῸ1 [Π6 Ῥουθοί, [01 11 ν ] 1655 Οὐ ΘΧΡΙΘΒΒΊΟΠ, 

5366 60 ; Η,, 700. 

τὴν οὐσίαν τοῦ ϑεοῦ, {7.6 δοίη (ΟΥ̓ 6556 00) ογ΄ Οοά. 

οὐ τὰ τούτοις, κ. τ. Χ., πού ἔλοδβο ([Θ ΘΟ] ΠΡ 8) γοϊριοίη ἐἴχ,086 γοσιιζαγῖῳ 

ἴηι 86)"168 (ἰοἸγιοαύἑη ἔο τι8 {76 ἀοοίγἴγηι68 ο΄ ρίοῖψ. τὰ, νἱΖ., [π6 ἔβδοι- 

ἴηρ5, πὸ αἰγῖπθ θοΟΚθ. Τδνθϊαίϊομ 15. τορτβθηξθα ἃ8 ἸΟΡΊΟΔΠΥ 

ΤΟΠονηρ' το Οοα 5 Ροΐηρ,, 5 πον ]οθᾶρα δηα 1115 ῬΟΎΤΟΙ, 

τούτοις, 449 56.; Ἡ., 602 5αᾳ.; 6. 180. 

ἡμῖν, 452 56. - 

πάντη καὶ καϑάπαξ ἀπογινώσκουσι, αἰἐΐ6}"}} αγιὦ οἸ 66. 70} αἷΐ σῖυθ τ. 

ἀπογινώσκουσι, τιοῦ ἴῃ [Π6 56η86 οἵ το]θοῦ, θαὺ Ξε ἀἰδϑρογαηΐ. 

πρὸς τὸ δοκοῦν αὐτοῖς, 10 ἐπαΐ 8θοηγΐη 0 {ἤθη , 1. 6.. ἴο {861} οὐ 
ΟΡ ᾿Π]ΟΠΒ. 

ἀπορεῖν, ἴο 6 αἵ ὦ ἴο88, ἐο ἀοιιϑέ. 

4. “οϑεν οἴμαι δεῖν, κ. τ. λ., ΤΥ Λόηο6 ἐγ ἐδιθγ6. ἐ8 πιϑϑα ο΄ ἐιοογοϊα 
ΟἹ σιηλογιῖ8 ἐο ἐλιο86 ἰηδονῥνμδηῦ ἐδ ι686 ((ορ[68). λόγων διττῶν, 1. 6.;) 

ὕνγο πηοίποαβ οἵ ἐγθαϊιηθηί. 

τῶν μὲν ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας, κι τι λ. ΔΙΠΟΠΑΡΌΓΑΒ ΠΕΙῸ πα ]οδίοϑ 
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{86 ὕτγο αἰ ν]βίοη5 οὐ 15 σου ---ομο ρᾶτύ ἀθνοίοα ἰο ΔυρῚ θη 5 ἴῃ 

Ῥ6Π 41 οἵ {π6 γαίῃ, {Π6 οἴμοι ἴο ᾿πβίμποοη σοποθγηϊηρ 1; {Π6 

Βγϑῦ δηβυγουϊηρ' ΟΠ] ΘΟἾΟΠ5 πτροα ἀραϊηβῦ {Π6 ΤΘϑασ ΘοΌΙ οι ὈΥ {Πο56 

ὙΠΟ ΟΡΡΟβ6 {πΠ6 ἀοοίτϊηθ, ἐΠ6 βθοοπα οομ τη ρ {Π6 τηϊ]η 5 οὗ 

ΟΠ ΙΒ Δ Π5 ὙΠῸ ὈΘ]θυθ 10. τῶν μὲν... τῶν δὲ, ῬαΓ  ἶγ 6 ἀρΡοβ8- 
1{{ν 65 αἸβίυ θαΠ]1πρ' λόγων διττῶν. 

μετ᾽ εὐνοίας, τοὐί, Κανο}.. 

ὅ. χρὴ; ἴΠ6 Βα 76οὐ 15 σκοπεῖν, γΥ Η116 {Π6 5} ]θοὐ οἵ {π6 πῆ πιῖγο 
15 τοὺς ἐθέλοντας. 

τὴν ἑκάστοτε προκειμένην χρείαν, {6 περοοϑδίέψ ἴχίης Φγ0}6 ἵπ, εαοἶ, 

6α89, χρείαν, [6 ο"͵]θοῦ οἵ σκοπεῖν. 

μεϑαρμόζειν, ἰο αἀαρί. 

μὴ το α 1685 ἀμελεῖν, απ πιοΐ ἐο ποργίοοί γέγι658 απ ἐλι6 ρίαοο βιιϊξϊη 

ὁαοἶ, ([οΡ 10) ὃψ 8θθηυΐη ἐο 9} 68670 αἰτσαν8 ἐΐι6 βαηιθ ογθν. ΤῈ ἴπ- 

ΒΗ γ 68. μετρεῖν, μεϑαρμόζειν, ἃ ἀμελεῖν ἃτ6 Βα ]Θοὐβ οἵ χρή ππ- 

ἀοιβίοοα. τοῦ προσήκοντος, 489, ἃ; Ἡ,, ὅ76: Θ΄, 171, 9. 

Ὁ. πρὸς ἀπόδειξιν, κ. τ. λ., 70)" ῬγὸΟ Γ᾽ απ ἐ]ι6 παξιγ αἱ ογ 6)". 

πρωτοστατοῦσιν --- ῬΤΊΟΙΒ 5πη, ;} 76 6(16 αὐτῆς, 1. 6., ἀληϑείας. 

τῶν (86. λόγων), 404, 407 ; Ἡ., ὅ80, 4; 6., 171, 9. 

χρειωδέστερον --- ΤαΔ ]ΟΤΌτη π{111{α 6}, 

ἢ. προσηκόντως "καταβάλλειν τῇ γῇ τὰ σπέρματα, 7ἐξη σίῃψ ἰο σαϑέ 

ἐλ6 8οθα ἐπίο {ἢ φγοιιηα. 

μὴ προεξελὼν, ποΐ Ππαυΐηᾳ γοοΐοα, οι ϑογογοΠαηά. 

καὶ τοῖς καταβαλλομένοις, κ. τ. Χ., ἀμ ἐμὲ το ἐλ6 φοο( βορὰ ἐϊιγοτοτι 

αοιρηι. 

λυμαινόμενα, ἴπι ἀρΤοοΙηθηΐ τ] τὰ. ὙΠ6 Οᾶ86 ΠΟΙῸ Βιρροβοᾶ 

ΠΠαβίσαΐθβ {πὸ τηθίποῦ οὗ φιοοθάθιθ ἴον {Π6 σγθαίθι αἰ Π1{ν (τὸ 

χρειωδέστερον), [Π|6 ΘἸΤΟΙΒ Οὗ οΟΡ᾿Πΐοπ, οἵ ΠΘΟΌ756, ΔΗ ΒΥγΟαΪηρ᾽ ἴο τὰ 

ἀγρίας ὕλης. ΟἸἼΒοτΓΥΘ, ἴῃ {Π15 Θοπα! 1 0Π8] βαπέθποθ, {Π6 ῥτοίαβὶβ 

(μὴ προεξελὼν) 15. Ἱποογροταίθα ἃ5. ἃ ῬΑΥ 1016, ἃ σομϑίσιοίϊοι. 

ΨΟΙΥ͂ ΘΟΠΊΠΊΟΠ ἴῃ ΟἾΘ6Κ. ΤἬτουγη ἰηΐο {Π6 ΤΌΤ οἵ ἃ αἰβυϊποῦ 
οΟἴατιβα, 1 τγου]α Ῥ6 εἰ μὴ προεξέλοιτο ; 091, ἃ; 09 ; 674; Η,, 748; 

789, 6; α΄, 994, 5906. ΤΠ βᾶπι6 ουη Οὗ βαρ οι 00 185. ΤΌΡΤΟ- 

βοηἰρα ἴῃ Τιαὐϊη Ὀ. [Π6 Ῥτθβοηῦ πα ροτγίοοῦ βα ] ποῦν : “Πα 16 

Θηΐτ Ῥοββὶῦ ... Ωἶδὶ ῬΥΪ5 οὐ α] βου," οἷο.-- -Π Κη 685, ὅ0 7 5α. 
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ἐνεῖναί τι τῶν ὑγιεινῶν φαρμάκων, ο ἐπέγοάιιοο ατῷ ἠοαϊήηρ πιϑαὲ- 

οἴγν68. ἐνεῖναι, Ὁ ἃ. Ἰη, ΤΟ ἐνίημι. 

μὴ - - - προκαϑήρας, ποὲ παυΐηρ μιν σεῶ, οὐ ὑφγογοηιαγιώ ἐ]ι6 αΐβοαδ6 

«οἰξιυΐη. ΑΙ οοπβίγποῦϊοι 11Π|τ6 [Π6 οὁΠ6 ἃΌΟΥΘ. 

ἢ τὴν ἐπιῤῥέουσαν ἐπισχών, 07" αἹ")}) δ γηγ ἐ]ι6 ογ!6 αρργοαογΐηρ , 1. α.. 

{Π6 αἸβθαβ6 (κακίαν). 

μὴν, Δ Πυγαίϊγο Ξε ρτοΐδοίο, ϑ8ιμώ)᾽οἶψ,. 
πεῖσαι δύναιτ᾽ ἄν τινα, τοοιιία 6 αὐϊθ ἐο ρε) ϑιιαα6 ΔΉ} ΟΉ6. 

ψευδοδοξίας τινὸς ὑποικουρούσης, 8016 7αἶ86 ορϊγιογν 860γ 6 ἴῳ {γ,77:- 

ὁποΐηγ. ΤΠΘ σομα! Π!]1Ὸ0ἢ 15. ΠΟΙ ἱποουΡοταΐθα ἃ5. ἃ 96. 8008., Β6- 

ἢ ρατδ6 {ΠῸ Βα] θοῦ 15 ποῦ {Π6 βᾷῃ16 ἃ5 Ὁῃπαὺ οἵἉ {Π|6 γϑ}}} ἴῃ {Π6 ὁοῃ- 

ΟἸαβίοη ; 61. 

ἀντιστατούσης, Ορροϑίη. 

8. ἡμεῖς, 1. 6.. ἐγώ, 489, Ὁ. 
ἐσϑ᾽ ὅτε, ΒΟΙ ΘΕ 65 ; [ῸΓ ἐστὶ ὅτε, {767,6 18, τ0].6}}. 

τῶν, ΘΟΥΘΥ ΘΩ͂ ὈΥ προτάσσομεν, 561}. οἵ ρτροράθποο, 407, 
οὐκς ἀχρεῖον φαίνεται σκοποῦσι τὸ δέον, 866,18 τιοὐ «οὐζηοιέ αὐυαη- 

ἕασα ἕο (016) ἐοοϊἴηρ αὐ ἐλ πε 8 (οἵ [Ππ6 6856). ποιῆσαι 15 ὅπ ΒὰὈ- 

76οὐ οἵ φαίνεται. σκοποῦσι (56. ἡμῖν), ἃ5 ὈαΌΤΟ ἀφορῶντες, ἡμεῖς, οἴο, 

9. πάντη, «ἰἰἰογν,, τιϑοα Δα νου]. ]]Υ. 

πρώτας ὑποϑέσεις, 77), ργζηοΐρίε8. Δίαγαι ἀπ ουβία 18 ὈΥ {Π|686 

ὙγΟΤ 5. 016 ῬΟΤΟῚ οἵ αοα, πα {ΠῸ0 οὐθαίίοη οἵ {Π6 σγου]α ὈΥ͂ 8 

ϑοῦ οἵ Π15 7111: 8Π6 ΒΌΡΡΟΒΘΒ {πῶ {Π6 ῬΘΙΒΟΠΒ ΤΟΥ α ἰο ἴῃ τῶν 

γε τὰς πρώτας ὑποϑέσεις δεξαμένων 816 510}. ἃ8. ΠᾶγΘ ΤΟΘΟΘ ΠΏ ]Υ ὈΘ6Π 

ΟΟΠΥΘΙ ΘΩ͂ ἰο {πΠ6 11{Π|| ὙΠῸ ΘΙ] ον θα {Π6 τηαΐῃ ἀοοίτίπθβ, θα 

ὙΘΙΘ 85 γαῦ ἴῃ τπποθυΐδὶηγ ἃ5 0 {Π6 Τοϑαττοοίϊοη. 8.66 οἷ, χΐ,; 

5. 40. 

ἐπ᾽ ἴσης τοῖς ἀμφιβάλλουσιν ἀποροῦντες, α8 ἡιιοῆ, αὐ α ἴ088 α8 ἐδοϑ86 

αοιιδέζη. τοῖς, αὖ. οἵ ΠΠΚοΘη 655; 449, 461. 

παραλογώτατον, ηϊοδὲ εἰγαφοονιγ αὐ. 

ταῦτα, 1. 6.. ἀουὲ8 ἃ Πα ὉΠ] 6]16Γ. 

ἡντιναοῦν ΕΤ αὶ απ φγοιιγα τοἠαΐου). 

οὐδ᾽ αἰτίαν εὑρίσκοντες, κ. τ. Ἃ., 207" 7, ἀπ γεαϑογιαὐίθ οαλι86 ἴο 

αϑϑίργν τοὔ ἐΐον αἰἰδυοίἑθυο 0} "1. »ρε»γἱοωϊέψ. 
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ὶ 

ΟΗΑΡΤΕΣ 11. 

ΑΡΟΡΤΙΝΟ ΤῊΒ ΜΕΤΉΗΟΡ ἘΒΕΈΒΗΕ. ΤΟ ΙΝ ΤῊΝ ΕἸἼΒΕΤ ΟΗΑΡΤΕΗ, 

ΤΗΕ ὙΕΙΤΕΝ ῬΡΕΟΟΘΕΒΕΙ.Β ΤῸ ΞΒΗΟῪΥ͂ ΤῊΗΑῚΤ ΤῊΝ ἘΕΒΌΞΒΕΒΕΟΤΙΟΝ 15 

ΝΟΤ ΓΜΡΟΞΞΙΒΙΕ. 

10. Σκοπῶμεν δὲ οὕτως, 1,οὐ τἰ8 ἐλοην 80. ὁοηϑί(6)" ([Ππ6 5 ]θοί). 

Σκοπῶμεν, 5] απούϊγθ [ῸΓ ἴτην., 628; Η., 720, ἃ; α., 9ὅ8. 866 

4Ἰ5ὺὸ ποίΐθ πὰ ον 959 (6.), ὙΠΘΠΟΘ Ὁ ΔΡΡΌΘΔΙΒ, ἃ5. 15. ἃ150. βρ- 
Βαρίθα ὈΥ͂ ΟἸΌβΌυ, ἐπαῦ {1Π||5 Ἰα]ΟΙῚ ΔΙΌΒ6 ΤΠ Όσα {Π6 61110515 οὗ ἃ 

ποτα οὗ αἰζοπίίοῃ, οἷο. : 690. οὕτως, νἱΖ., {πΠ6 τηοίποα ᾿ἱπαϊοαίοα 
Ἵπ' ΓΝ. 1. 

Εἰ πᾶσα ἀπιστία. .. ἀσφαλείας. 6 ΠΟΙ ᾿ᾶγα ἃ ΘΟΠΟΙΟΠᾺ] 

βϑῃηΐθμοθ Ὑ1Γ {Π6 ΘΟΠΟΙΠΒΙΟΤ ΘΠ ΙΟΙΥ ΒΙΡΡΙΘββο ; 696: Η,, 7ὅ8 : 

α., 996, ποίθ. ὙΠΘΓΟ 15 8η 61110515 8150 οἵ {Π6 γῇ] ἴῃ {Π6 ῥγοΐαβίϑ, 

ὙγΠΙΟ. τγου]α ἴῃ {Π|15 οα86 56 ἴπ {Π6 ἱπα!]οαξνα ρτοβοηΐ : 691,8; 

Η., 745; α΄, 2991. 17 αἷζ εἰγιδοίες ̓  8. (56. ἐστι) πού δοίη ἐο οογζαϊην 

ο7168 γαδῆζῃ αγια ὃψ 8ογιθ ἠαδέμ ορζγηίον, οἷο. (811 15 γῦ81], καλῶς ἔχει). 

προχείρως, οΠ7-Παπά (πρό, χείρ). 

αἰτίας ἰσχυρᾶς, 8:70. φγοτιγαὶ. 

κατὰ τὴν ἀλήϑειαν, θεοίοηίγ ἰο ἐδ6 ἐγιέλ. 

τὸν εἰκότα σώζει λόγον, ἐξέ ἤκ8 (ΘᾺ γΥ 65) ὦ 786 φγοιια. τότε ἸΟΟΚΒ 

Ῥδοκ ἰο {16 οΘοπα το βἰαίθα 1π {Π6 Ῥγθοθαϊηρ' βοπέθποθ; Ραΐ οὉ- 

ΒΘΙΎΘ {Π8 σΟΠαἸ 101 15 βίαίθα ἀραῖη ἴῃ ὩΠΟΙΠΟΙ [ΌΤΤ ἴῃ (Π6 ἐθιη- 
ῬΟΙΓᾺ] οἸδιι86 ὅταν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, κ. τ. Δ. 

τὸ, ἴῃ Ὡρτϑοιηθηῦ 1 ἀπιστεῖν. 

γάρ τοι --- Ῥτοΐθοίο θη. ὙΥ6 Βῃου]α οχροοῦ ἀλλά μήν, ΟΥ̓ ΒΟΠ16 
ΟἴΠοΣ δαγουβιθῖνο οομ]πποίΐοη. ΤἬΤΟν Πρ {Π6 βοπέθμοθ ἱπίο {Π6 

ἰουτη οἵ ἃ ΤΘΆΒΟΙ 15 ἃ τοίου οα] ἀθυῖοθ, γάρ 18 γα μΕ]Πρ', ΠΟΥΤΘΥΘΙ, 
ἴῃ βουὴ Μ55, 

ἀνϑρώπων ἔργον, (15) ἐλι6 αοἴ ὁ πιο. 

ὑγιαινούσῃ κρίσει, 8οτιιπ )μασηισπέ, 400, Ὁ: Η,, 007, ἃ; α., 188, 

ποΐθ 2. 

11. Οὐκοῦν (ΡΘΙΒΡΟΙΏΘΠΟΠ) --Ξ ἸρΊ[Γ. 

χρὴ. ὙΤΠΘ Βα} ή)θοῦ 18 ἐκφέρειν, ὙΥ ΠΟΙ 1π 1 πὶ ΠΔ8 ἃ8 15 Βα ]θοῖ 

τοὺς ἀπιστοῦντας. 
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πρὸς τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἀκρίτως, αεοογαϊης ἐο ἐλαΐ 8εδηνίπρ ἱποοπδίᾷ- 
εγαΐοῖψ ἐο ἐζόηι, 1. 6.. ΓΘ ΟΠ ΤΆΒἢ ΟΥ ΠαΒΕΥ ΟΡ᾿ ΠΙΟΠΒ. 

τὸ τοῖς ἀκολάστοις κεχαρισμένον, ἐμαί ρίθαϑβίγιρ ἐο γμα6 λέ. ἀκο- 

λάστοις ; 5868 ΟἿ!. χῖχ. (5. 92), ΠΟΙ λάγνοις 15 ]οἸπΠ66 ἕο {Π158 τγοτᾶ. 

ΤῊΘ τηθδῃ 1 ΠΡ 15 ὑπέθηιρ 6) αἴθ, στ δι ϊη 5 5611 ΘΟΠΊΓΟ] (α Ρῥτῖγ., κολάζω), 
πον οαϑέϊγαΐι8., ἬΘΗ ΟΘ, ὉΠ ]5Ο1 11 π64. 

μηδεμιᾶς αἰτίας ἐξάπτειν, 10 (16)"706 7γΟηι 10 ὁατι86. χρή 15 5111 ἐΠ68 
γ ΟΡ. αἰτίας, σ6ῃ. οἵ Βοι 106, 412, 

λίαν εὐεξέλεγκτον, Ὁ6}}} φαδίϊψ γε μα, 

ἢ τῷ ϑεῷ τὴν τῶν ὄντων, κ. τ. Δ. ΟἿ, αϑορἰδίηρ ἰο Ο᾽οἄ {716 οατι86 φΓ αἴ 

ἐλιίηρ8, ἐο οὔϑ6706 ἐλιαΐ το]ιυϊοῖ, μη 16} 7168 (τὴν ὑπόϑεσιν) ἐΠι8 δεϊίεῦ. τοῦδε 

τοῦ δόγματος, ΥἱΖ., [π6 ἀοοίτπο {παὲ Θοα 15 ἔΠ6 οδιιβ6, 
οὐδαμόϑεν, ὃγψ 110 ΠιθαΉ8. 

12. ἐὰν δεῖξαι δυνηϑῶσιν, 091, ο; Η., 147; 6α., 238. ΤηΘ 86 οὗ 

1Π6 Βα) ποίγο ἴῃ {1115 οα56 15 ἃ ῬΟ] [6 ΘΟποθββίοη, Ἔχ ρυθββίηρ ἴῃ 

ΤΌΤΤ 5016 5110} ῬΤΟΡΔΌΙΠΙΥ ὑπαῦ {ΠΘῪ ΤΔΥ 6 8016 ἰο ΠΟῪ 

ἢ αῦ Π6 ΠΘΙΘ 1ΠῚΡΟΒ65 ΠΡΟῚ (Πθμ]. Τῃ {Π6 τη οἵ Αἰ]ΠΙΘΠΑΡΌΤΑΒ 

{Π 618 15 ΠῸ ῬΟΒΒΙ ὈΠῪ {παῦ ΠΟΥ 1011] Ῥτου {παῦὺ ΘΟοα 15 δἰ πο. πη- 
8016 ΟΥ̓ ΤΠ ]]ΠΠρ' ἴο ταῖβ6 {π6 α68α. 

πάντη διαλυϑέντα, το]οίίη αἰδϑοϊυθᾶ. 

τὴν τῶν αὐτῶν ἀνϑρώπων σύστασιν, {716 8[γ)οἐ))6 07 ἐ{|6 ϑαΉι6 ἨϊδΉ.. 

παυσάσϑωσαν, ἰεΐ ἐλεην ἐοα86, 051. ἕοττη ο; Η., 147; 6.., 999, 

ἃ μὴ ϑέμις, ([Π]95}) τολίοϊ, ἐξ ἐ8 τιοὲ γίσλξ (ἴο Ῥγοία 6) ; “δὰ ατδ6 
ΟΠ ἸἸοϑῦ Ὡρροίβι." 

ἐκ τῶν ῥηθησομένων, 7γοηῖ ἐδ ἐπιῖηι8 αδοιιέ ἰο 6 βδαϊά. ῥηθησομένων, 

ξαξ. Ῥά55. ῬΡ΄. Τνόοσα ἐρῶ. ; 

18. τινι, ἐο απ οπα, 453: Ἡ., ὅθ : 6. 184. 

γινώσκεται, ἐ8 Θοη 51 67 6; 1. 6., 15. γ6}1 Κποννη ἴο Ἀ6. 

τὸ γενησόμενον, ἐπαΐ αϑοιιέ ἰο δ, νἱΖ., [α΄ Υ Π1Οἢ 15 ἴο θ6. ἄοΠ6. 

τὸ γενησόμενον 18 ΥΠΟΓῸ {]]Υ ὉΠ] ΟἸΘΑΙΥ ΘΧΡΓΙΘΒΒΘα ἴῃ τὸ ποιηϑη- 
σόμενον, καὶ πόϑεν γένοιτ᾽ ἂν καὶ πῶς, δια 5111] τηογ6 Θβη[6]γ ἴπ 

[Π6 Ῥαββασθ οὔτε ἀγνοεῖν τὸν ϑεὸν δύνατον τῶν ἀναστησομένων σω- 

μάτων τὴν φύσιν, κ. τ. Χ., ἴῃ ἴπ6 14{ἢ βροοίίοῃ. ᾽ 

δύναμιν ἀρκοῦσαν, 8ιΠ]|οἱδγιξ ῬΟΊΟ᾽. 

ἐγνωσμένον ; Ῥΐ. Ῥᾶ55. Ῥῦ. ΤροΠὰ γινώσκω (γιγνώσκω). 

Ὅ τε γὰρ ἀγνοῶν: [86 Ῥγοίαβ15 Ἱποουροτγαίθα, ΤῸ Ἐ τις ἀγνοοῖ. 
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ἘῸΓΪ {Π6 ορίαἰίγο 1η ΘΟ! [10 Πα ΘΟΠΟΙ 510Π, 566 091, α ; Η., 148; 

α., 924; Ἐ΄, 200, 907. 
τῶν πα 415; Ἡ., δῦ8, ὅσ9 ; 6α., 108. 

παράπαν --Ξ- ΟΥΠΠΪΠΟ ; τροιϊώ δ6 τἰἰξογῖψ τἰγιαὐ 6 οἰξλ6)" ἐο εἰπἀογέα 

97" ἐο αεοοηιρί8], τολιαΐ ἢ6 18 ἱσπογαπέ φῇ. 

καὶ πόϑεν γένοιτ᾽ ἂν καὶ πῶς, απ τολεηοο ἐξ ηλαν 6 (ΔΟΘΟΙ]15Π06, 

1. 6.. ὈῪ ταῦ ΤΏ 6818 1 ΤηΠΔΥ 6 60η6), απώ ἤοιρ. 

οὐκ ἂν ἐγχειρήσειε τὴν ἀρχήν, τρομία ποΐ εἰγισορέαζε αέ αἰ, ταν. ἃοο. 

ΤἼῊΘ οομ ΟΠ 15 ΠΟΙ ΘΧΡΙΘΒΒΘΑ 1ῃ δύναμιν δὲ ἢ μηδ᾽ ὅλως ἔχων ; 

θα ΟΥΠΟΙ σομα 1 0η5 ἃτ6 Δααρα 1ἢ σωφρονοίη ἈΠῸ ἐπισκέψαιτο; 

099, ". 
ἀπερισκέπτως, τρίΠοιέ οοηδίεγαξϊοη. 

τὸ δόξαν, ᾿ιὲ8 ριι7}0086, “1 απο 5101 Ῥτοροβαϊί." 

14. ᾿Αλλ᾽ οὔτε ἀγνοεῖν, κ. τ. Χ., μέ ἐξ ἐδ ποΐ γοϑϑῖδ16 707' Οοᾶ ἰο ὅ6 

ἐφπογατπέ οἰέμεν" ο ἐλ ΤΣ Φ ἐ6 ὑο(ίεβ αὐοι ἐο δ γαϊδεά. ΟἸο., 

26 Νιαΐ. Πθογ., 1]., 6. 80: “Αὐ οὖ Ἰοῃογδίϊο ΓΟ ΠῚ Δ]16η8ἃ ὩδίαταΘ 

ἀθοσαμῃ δβί, οὗ βαβε Π6 6] ΤΏ ΠΠΟΥ8. ῬΙΌΡΓΟΙ ᾿Π} 066 1ΠΠ1αΐθ (1Η}- 

Οα]ξα5 τη πη6 οδα 1 1π τηϑ]οβίδξθμη σ΄ ΘΟΙΊΠ).᾽" 

μέρος ὅλον ΤΘΟΙΟΥΒ [0 ΘΠΕΓΘ ΤΠ ΘΏΔ])615 ΟΥ̓ ΠΠΠ208, τ 1116 μόριον ΤΟΙΟΙ5 

ἴο Ραγίβ οὗ "ΘΠ ΌΟΓΒ, ΟΥΓ ῬΑΙΙ]Ο]68. 

χωρεῖ, }α8868. ΤῈ6 5 Ὀ] οὐ 15 ἕκαστον (86. μόριον). 

τὸ λυϑὲν καὶ χωρῆσαν πρὸς τὸ συγγενές, ἐμαί Ππαυΐηᾳ ϑοόη, αἰδϑοϊσθά 

απ λαυϊΐπῃ ραδβοα ἐο ἐ{8 ἀἰπαγεα, (οἸουηοηῦ). Οὐπβίσιθ τὸ ἃ5 {πὸ 

ομ]οοῦ οὗ δέδεκται. χωρῆσαν, 1 ἃ. Ρῦ. ποαΐ. ἔτοτ χωρέω. 

κἂν πάνυ παρ᾽ ἀνϑρώποις, κ.τ.Χ., αἰξμοιφ, ἐο ηλέτι, ἐπαΐέ τἰγιϊέοα αἀο- 

οὐ ἀἴπ ἕο παΐιι)6 ἐο ἐΠι6 «ἰδ 6),86 ταν 8οόπι ἐο ὃ6 φιίίο ἱπβεραγαῦϊε, 
1. 6.. ὙγὙΠδὺ Π85 ΘῸΠΘ ὍΔΟΚ [ο 15 ΘΙ πηθηΐβ ὈῪ παίαγα] ῬΤΌΟΘΒ5 οὗ 

(ἸΒβο! [1 0Ὲ. 

ἡνωμένον, ΤΌΤΩ ἑνόω (εἷς). 

15. Ὧι γὰρ οὐκ ἠγνόητο, κ. τ. Χ., ΤῸ 1έ ἐ8 δυἱα πὲ (εὔδηλον) ἐλπαέ ἢ6 

ἐο τρλοηι ἐπ 6 πιαΐιι7 0 ἐδι6 εἸδηιεηΐβ αϑοιιέ ἐο δ τρα8 ποΐ μη βποιρη, οἰο., 

«οὐ πο δ6 ἱφπογαηέ α8 ἐο ερ]ιτἐ 6)" ἐΠ.6 οἰοηιοηίβ ἤαῦυθ ρα85εα 7γοηι τολίοῖ, 

λδ ογπιϑά ἐΐι6 οοπδίγμοίίοη, 9 εαοΐ. εὔδηλον (86. ἐστῇ) 15. 1Π6 γῥτίη- 

ΕἸΡΆ] οἴασβθ. ΤΠ απἰοοθαοπΐ οἵ Ὧι 15 αὐτός πα ιβίοοῦ, {πΠῸ 58}- 

76εἰ οἵ ἀγνοηϑήσεται, ΥἶΖ., ϑεός. ἘῸΓ 5γπίαχ, 566 452; Η,, ὅθ; 6., 

184, Ι 
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μετὰ τὸ διαλυϑῆναι τὸ πᾶν, αὐίε)}" {7)6 τὐ]οῖο ᾿α8 ὕεοθη, αἰἰδϑοϊυθ͵, ν12., 
τὸ πᾶν Ξ-ε Π6 Ὀοᾶν. 

10. Ὅσον μὲν γὰρ κατὰ, κ- τ. Χ., ΤῸ εὐἰέ, γε 76} 1166. ἐο {76 07.167)" 977 

ἐμίγη 8. ποῖ οὐξαϊγίη απιοη αι8, απ οὐ μα ηιογί οογ 667 γι οὐ 67' 

ἐμίηᾳϑ, ἐξ 8. α σγοαίεν ἐἠιΐη ἰο ποι ῥοζογεἸαπά (λαύ τολϊοῖ, ἀκα 8 ποί 

γεΐ οοη16 ἕο Ῥᾷ58. Ὅσον ΞΞ- απαπίθμ Δ. 

ἀξίαν τοῦ ϑεοῦ, λ6 ηια)οδίῃ 9 Οοώ. 

τῷ 5005 ὙΠ προγινώσκειν, ΘΟΥΟΥΠΘα ἴῃ [Π6 ααίϊνο ὈΥ ἐπ᾽ ἴσης, 

449, 451: Ἡ., 009: α., 1806. 70 ἀποῖρ ἐπ6 ἐδιπη8 ἠαυΐπς ὑθοη, α18- 

βοϊυεα, ἐ8. οηταιϊ) φαϑῃ αὐἰξῃ, ἐο ἤποῖο ὑφγογοϊαπα ἐμίηφ8 πο ψεΐ σ0Ή16 

ἴο γᾶϑ88. 

ΟΗΑΡΤΈΕἙΝ 1Π. 

ΠῈῸ ὙΠῸ ΟΟΥἹῸ ΟἸἸΈΑΤΙΣ ΤῊ ΤΙΥΊΧΟ ΟΑΝ ΑἸΗ͂ΟῸ ἘΑΙΒῚ ΤΡ 

ὙΠῈ ΕΑ, " 

17. Καὶ μὴν καὶ --- οὔ Ῥγοίδοίο οἰΐαιῃ ; ἀπά ἐγεῖ 76} Ή 10}. 

τὴν δύναμιν, ἴπ6 οἸή͵οοῦ οἵ δείκνυσιν, ἐλ6 ογεαἰίοη, 9} ἐΐι686 Ὁ6}}} 

(θοα 169) δλοιῖυ8 {16 γοιρε;, ἐμαί ἐξ 8 8ιΠ]Ἰεἰθηέ, οἰο. ΤΠ τ ον α18- 

Οἴι5565 {Π6 Ῥοϊηῦ σοπίαϊηρα ἴῃ ἀδύνατον ἢγδύ, αἰζουνγατα (οἢ. 1χ.) 

{πα ἴῃ ἀβούλητον. σωμάτων, ΟΠ]. σ6ῃ., 444: ΗἩ., δδ8, ο΄; δθδ; 6., 

107, 9 : 

τούτων αὐτῶν, 560 τοῖδ, Οἡ σωμάτων. ὅοο 4 αϑ8[. Δξανί,, 1)6 ΤλΟΘΌΓΣΤΟΟ,, 

ὃν ΤΆ 8. Ὁ, 6. 

Εἰ γὰρ; γὰρ ἱπίτοσποοβ {πὸ σοπο]βίοη (ἀναστήσει), Ἐ 16 οοη- 

αἸοη (ἐποίησε). ΤΠ ἱπαϊοαῖνο Ῥ᾽οβομΐβ. {Π|6 ΒΌΡῬΟΒΙΓΟΠ ἃ5 ἃ 

Τοῦ; 70) 17 16 ογοαξοα ἐΐ6 δοα 68 ογ πῖον (τι 116 ἀ14 οὐθαΐθ {Π|61}}}. 

566 651..8, Ὁ: Εἰ., 745 ; Ο΄., 221, 

καὶ τὰς τούτων ἀρχάς, απ {λ6 ογίψίιαΐξ εἰδηλθγι8 οΥ᾽ ἐλι686., τούτων 

ΤΟΙ ο Πρ ο σώματα. 

καϑ᾽ ὃν ἂν τύχῃ τρόπον, ἐπ τυ]αίουον ῃιαηηο)" ἱπαὲ ἡταν ἑαΐο ρίαοο. 

18. τῷ λόγῳ, ἰο {]ι6 αγὐσιηιεηέ, 452. 

βλάβος, ἀαπιασο: “ἸΝΘο ἄθ πᾶς ταύϊομθ αὐϊάαπδηι ἀἰο γα τα." 

ἐξ ὕλης ὑποϑῶνταί τινες... κἂν ἐκ σπερμάτων ; ὃ. ΤΘίΕΙΈΠΟΟ ἴο [Π8 

ῬὨγβῖοαὶ βοῃθηλο5. οἵ δυοϊαίίοη ΠΟΙ ῬΑυ ἸΟα] ΑΙ] ὈΥ [π6 Ἐρίσα- 

688. 



ἘΒΒΌΠΕΙΟΝ ΘῈ ΤΈΓΕ ΕΑ. ).- --ΟἼΓΑΡ. ΤΙ. 191 

ὡς πρώτων, α8 77γ8ὲ ργἱποίρίο8, ἴῃ. ἀστθοιηοθηῦ ν]Π στοιχείων. ὕλης, 
415: ΗἩ-, 19, ο; α., 110, 1; 850 στοιχείων ἃπ 4 σπερμάτων. 

ἧς γάρ ἐστι δυνάμεως, κι τι λ. ; 1Π6 Ἰηῆηϊεῖνοβ. μορφῶσαι, κοσμῆσαι, 

συναγαγεῖν, διελεῖν, διαρϑρῶσαι, χα δοῦναι 816 811] ἴο Ὀ6 σομβίσποα ἃ5 
{ΠπΠ6 βα]οὐβ οἵ ἐστι. 

τὴν παρ᾽ αὐτοῖς νενομισμένην ἄμορφον οὖσαν, ἐ]|6 ηιαΐέο)" οοηιδίἀεγοὰ 
δἰιαροίοϑδ ὃ ἐλέη (36. ὕλην). 

πολλοῖς καὶ διαφόροις εἴδεσι, τοί, πιαπῃ αἀπα αΐτογδο 70γηι8, 400 : 
Η.. 606; 6., 188. 

ἐν ὃν καὶ ἁπλοῦν, ὑοίηᾳ οη6 απο δἰπιρῖο. 

τῆς αὐτῆς ἐστι (30. δυνάμεως), 1ὲ ἐδ Γ᾽ {Π|6 βαΉι6 ροιτ6)" ἐο τἰγιϊί6 αἴ80 

ἐλπαέ Παυΐης ὑοογν εἰϊδδοίτοί , 1. α.. ἘΠ6. βατηθ Ῥόονγοι οὰπ τοπηϊίο, οἷο. 

ἐστι 15 115 β ]θοῖ ἀραῖη ἴῃ {Π6 βοιΐθβ οἵ ᾿πῆηϊίνοθ, ΕῸΓΣ {Π6 

οα86 οὗ τῆς αὐτῆς, ἃ5. 8150 Οὗ ἧς δυνάμεως, ἅΡογο, 566 440: Ἡ., δ08, 

δ; 6...169: 

μεταβαλεῖν εἰς ἀφθαρσίαν, ἕο οιαπσο ἐπέο ἱποογγμρέϊοτ. 

19. Τοῦ αὐτοῦ δ᾽ ἂν εἴη, κ. τ. Χ., «Απα ἐξ κοὐ] 6 γ᾽ ἐλι6 βαηιο (Ὀ οἰ ΠΡῚ, 

απὸ φ ἐλι6 βαπια ροιτο)" απ τοἰϑάοηι. διακρῖναι πα ἑνῶσαι ἅτ 51}- 

7εοἰ5 οὗ εἴη. ἘῸΣ {Π6 οα86 οἵ αὐτοῦ, δυνάμεως, οἴο., 566. ον 6. ΟΠ 

τῆς αὐτῆς. ἂν εἴη, κἂν... χωρήσῃ, κἂν ἐνεχϑῃ, θ92, 649, 664: Ἡ., 

Ἰ4Ἱ͵ ἴδ0; α., 2929, 227; Ἐϊ., 200, 2504, γ, 218; 5686 4150 ΗδΙΚΠΟ655, 

09, δ11. 

ὁπύσα (56. ζῶα), τολπαΐθτο)" (ὈΘα5[5) 76 ἀροιιδίοηιοί ἐο 76507)} 10 διοἤ, 

δοι[ 68. 

τὸν . . - κόρον, ἐποῖν 7111. 

χωρήσῃ, ἴπ6 Βα ]οοὐ 15 ἰο 6. ΒΌΡΡΙΠΟα ΠΠἸῸΠῚ τὸ διατεθϑρυμμένον 

ἀθονο: δυό ἐγ 1έ παν ἤατῦο ρα88θ( ἱπίο ογια απϊηναὶ 9 ἐλέπι ; ἕν, οτὰ- 

ῬΠΔΕΟ, ἃ5 βία πα ]η σ᾽ ΟΡΡΟΒϑα ἴο {Π6 [Ὁ] ΟΡ πολλά. 

κατὰ τὴν φυσικὴν εἰς ταύτας ἀνάλυσιν, αεοοογ πη ἐο ἐλ6 παΐι αἰ 

απαϊγεῖϑ ἱπίο ἐΐι686; 1. 6.. ἴγ6. αἸΒβο! αὐοη ΟΥ̓ παῖαΓΆ] ἰανν. 

ὃ, Υ1Ζ., {πΠ6.]}1Ὁ1οὉ ἐπαῦ ἐπ656 ραᾶιίβ οἵ Πππηδη 061165 ΤΥ ἄρα] η 

θ6 ραιπουθα ἃπα τοιπῃϊίθα Δ[6} ΒΟ ἢ βοραυαίίοη πα (ΠἸΞΒΟ] ΠΊ]ΟΠ. 

ὃ 15 {Π6 5] οὐ οἵ ἔδοξε. 

τινας καὶ τῶν, κ΄ τ. Χ., ἐγ αΐη, οη168 εὐεῖ οΥ᾽ ἐλοδϑο αὐὐἰηιίγ ει 701" {]ι εἴ)" 

τρίβάοπι. τινας, ΟὈ͵Θοὐ οὗ ταράττειν. τῶν ϑαυμαζομένων, σ6ῃ. Ὀᾶτί. 

ἰσχυρὰς οὐκ οἵδ᾽ ὅπως ἡγησαμένων, κ. τ. Χ. ; ἡγησαμένων, ἴῃ. ἃ σγθ6- 

πβοηῦ τ] τῶν; διρροδίησ, 1 εὖ ποὲ ἔποιῖο λοιρ, ἐμπαΐ ἐλ ἀοιιδέβ 



192 ΝΟΤΕΞ. 

ὑγοιτιῆέ 7ογιυαγα ὕγ ἐπ6 τππαπρ αγὸ βέγοης (1. 6., γν 611 Του 64). ΟΡ- 

ΒΟΙΎΘ {Π6 ῬΙΟΠΊΪΠΘΠΟΟ. ΟἼΥΘ ἰο ἰσχυρὰς ΟΥ̓ 15 Ῥοβίτοη, 719, ἃ; 

Ἐ᾿,, 9806 5α. 

ΟΗΑΡΤΈΗΝ ΤΥ. 

ΤῊΝ ΟΒΘΕΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒΞ ΒΕΒΌΒΕΕΟΤΙΟΝ ἘΠΝΠΟΜ ΤῊΕΒ ἘΛΟῚΤ ΤΠΑᾺΑΤ 

ΞΟΜΕ ἩΜΑΝ ΒΟΌΙΒΚΡ ΠΑΥ͂Ε ΒΕΟΟΜῈ ῬΑΝΤΞ ΟΕ ΟΤἸΉΒΉΗΞ, 

920. Οὗτοι, τοῖοντῖηρ᾽ ῬδΟΙς ἴο τινας, 5. 19, 
τῶν... δυσϑανάτων, Γ΄ {Πιοϑ6 8ι}γη ὦ παν ἀφαίῃ,, 495, 4498, 

506: Ἡ., 509: Ο΄., 189. 
ἢ κατ᾽ ἄλλην τινὰ τραχυτέραν, κ. τ. Χ., ΟΡ" (οἵ {Π050) ἀοργίσοα, 9 

ὑιηλαϊ 7 Ῥοηι ϑοηιθ οὐ .6)" Ὡ107,6 86067.6 δατι86 αἸ οἰγ οι ηιϑέαγιε6 ογ᾽ ἐλιίη(3. 

ταφῆς, 404 5ᾳ. ; Η., ὅ80, «ἃ; α,, 174. 

προκεῖσϑαι βοράν, [6 θ6707᾽68 α8 70οά. '"ἼΙα 5Βιιθ]οού 15 πολλὰ (56. 

σώματα). βοράν, ἔϊοτη βιβρώσκω (βρο-) ; ΘσοΙηΡ. αι γοτο ; 104, 145. 

Τῶν ἀναλισκομένων σωμάτων, Ο1 ; Ἡ,, ὅ98 ; Ο΄., 188, 0 8180 

μερῶν καὶ μορίων διαϑρυπτομένων, ἑνουμένων. μερῶν καὶ μορίων ; 566 

ποίοβ ἢ 8. 14, 19, 939. 

πρὸς δὲ ταύτῃ, κ. τ. λ., απ ἐπ αὐαϊξίοη, ἰο ἐΠι18, α ϑοοοηα 8{{{{ 1076 

αἰδοιιε (ο56) ; Υ1Ζ., ἴο 6 βίαϊθα 1ῃ {Π6 ποχῦ βοπίθῃοθ, 

21. Τῶν... ζώων... ἰόντων, “6, 805.; ΖῸ} απίηιαϊβ γοραης οἵυ 

ἐλ6 ὑοα 68 97 ἡλεηι, 8:6], α8 α7.6 710 707 γοοί ἐο ηιέγι, ραϑϑίηῃ πον ῆ, ἐἢ6 

δίοηιαοί, ο7 ἐλιε86 (τ 6}, απ δοίη ἐπ εον ον αἰεί ἐγιίο ἐλι6 ὑοαίο8 οὐ ἐλοβο.. 

(168) ραγίωϊίηᾳ 7 ἐλόηι, ἐΐ 18. αηὶ αὐϑοϊιέο γιοοοϑδὶέμ ἐλαΐ ἐλ6 ραν 8 οὗ 
ηθην, 8ιι6], α8 ἤατθ δοοογιθ 700(] ἕο ἐλ6 απτηιαΐβ ραγίαλίης 97 {Πόηι, 0.88 

ἑπέο ἐλ ϑο( 165 9 οἰ ιογ" ηχόηι, ἐι6 απϊηιαῖ8 ποι» 1576] ηιοαπιοἤιϊ6 ὑγ ἐΠόηι, 

ἐοπυομίης (διαπορϑμευόντων) ἐλ6 7οοαἱ (ἀ οτῖνοα ΤῸ. {Π|6}}} ὧψ τολοηὶ 

ἐλεν 1067} πιοτιγ1δ᾽ιοα, ἐηέο ἐδιοδ6 ἡλθην, φΓ τρλοηιν ἐδιεν (πὰ {1} δοοοηια {6 

7οοί. 

ὁπόσα (86. ζῶα). 

σώμασιν, 449 56.; Η,, 602 5ᾳ.; 6., 180. 

εἶναι ; [Π|6 Βα )οοῦ 15 [Π6 Ἰποοῦροχαίθα οἸαι186, τὰ μέρη . . . μετα- 

χωρεῖν. 

ὁπόσα (86. μέρη). 

τούτοις (80. τῶν ἀνθρώπων σώμασι). 

ἐγένετο ; [116 5] οὐ 15 ζῶα τιηἀογβίοοά. 

΄ 
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99. ἐπιτραγῳδοῦσι, ἔϊεν ἐγασίοαϊῃ ααά. 

καὶ τοὺς κατ᾽ ἐπιβουλὴν, κ- τ. Χ., απ ἐδ οι ϊάγοη, φαΐοη, ὃν ἐΐιο86 ἢαυ- 

πᾳ ϑεφοίξεη, ἐϊόηι ὃν {}ι6 ἐογιέγἱυαη ὁ οΓ᾽ οἸδηιῖ68. 

ἐδηδεσμένους, Ὁἷ. Ῥ. Ῥύ. ἔγΟΠῚ ἐσϑίω. 

Μηδικὴν τράπεζαν ἐκείνην, ἐΠιαΐ Μίοαΐλαη, Κοαβέ, τοΐουτι πο ἰο ἃ Ῥατίϊο- 

ὉΠῸῚ ΟΠ6---ὙἹἱΖ., Π6 δοῦ οἵ ΗΔΥΡΆρτιβ, ἃ σΘΠΘΙΆ] οὗ ΟΥΤΊΙ5, 70 νὰ 8 
Τοτοθα Ὀγ Αβίγαρε ἴο αὖ {πὸ ἤοβῃ οἵ Π15. οὐ 50η, Ὀθοδῖιβ6 ΠῸ 

μπαα αἸβορουϑα Πῖβ οὐ 5 ἴῃ ποῦ ρυζπρ' ἰο ἀθαίῃ {Π6 ᾿ηΐαπύ Ογ- 

τὰ. 866 ΗετοΩ.,1., 108, 119 ; Φυ801η..1., ὅ, Θ ; Θίοροπ., 6, 57. 

Θυέστου. ΤἬΉγοβίο5. ττὰ8. ὈΔΠΙ5Π6 6 ὈΥ 15 ΤΟ ΠΟΙ ΑἸΤΘῈ5 ΤΤΌΠῚ 

{π6 Κίησαομῃ οἵ ΑΤΡῸΒ [ῸΓ Ὑἱοίοποθ οἤδγοᾶ ἐο ἄθτορθ Αἰγϑθὰβ 

αἰτουνγασα δῇἴδοίθα ἃ ἀθβῖσο ἴο θ6 ΤΘοο ΠΟΙ ]66, πα το }]16α ΤΉγο5- 

685, τοσοίγπρ Π1πὶ 1 84η οἸθραμπύ δηΐου! πηηθηί. Βαῦ Π6 στ ὰϑ8 
ΒΟΟΝ ἸΠΙΟσΙη66 {Πα Π6 Πδα ὈΘοη ΓΘ α]πηρ ΠΡΟῚ {Π6 ἤθβἢ οἵ ομθ οἵ 

Πῖ5 οι ΟΠ] ΓΘη. 

καινουργηϑείσας, 11{.. πειρῖψ ρεγγρείγαΐφα, Ἰαῦ {π6 ποίϊοῃ οἵ που- 

ΘἸΓΥ Ῥά5565 ΟΥ̓ΘῚ ἴηΐο {Πδύ τν ΠῚ Ο ἢ 15 δ ἴο ΟΣ ΡΓΘΞβΘα ὈΥ δέγ απ ΟΥ̓ 

ΤΟ δέ 018. 

βαρβάροις. Α5 τοράτα5 {πὸ ϑαίηρ' οἵ Πατηδη ἤθβ Ὀγ {Π6 ῬΔΓ- 

δ Δ η5, 566 ΑΘ6]14Π., 8. Η]5.,, ἵν...) 6. 1; Ῥοροη. ΜΕ]... 11., ὁ. 1. 

κατασκευάζουσι, ἐλεγ Φδέα [δη. 'ΓΉΘΓΟ σου] θ6 πὸ οι ἴῃ {Π656 

Οα865 {Παὖ ραγίβ οὐ Παμηδ πη ΠΟΘ 165 ΤΌ ΓῸ ἔα Κοὴ ἱπέο οἴ Ρ Πυ]η8η 

θοα[65. 

ἑτέροις τε καὶ ἑτέροις σώμασιν, ῥοίΐ, ἐο οἱδν" απα οἶλεν δοα 68, 1. 6., 
[Π6 5816 Ῥᾶυΐβ ο8 ποῦ θῸ σϑβίοσϑα ἰο οπο βού οἵ Ὀοῦῖ65, ἃπα ἴὸ 

Δ ΠΟΥΠΟΙ 56 8150. 

᾿ τὰ (86. σώματα), {Π|6 5] οὐ οἵ δύνασϑαι. 

ἢ τούτων ἀποδοϑέντων τοῖς προτέροις, κ. τ. Δ., ΟἿ" ἐγ686 δεΐη γεδίογ οα 

ἰο ἐι6 7ΟγΏ167,, ἐΐιο86 οΥ᾽ ἐ]ι|6 ἰαξέε)" εττϊ δίαπα ἐπι πιεεί (“ ᾿πυ ρου θοΐα [018 

[ΠΟΙ] 018] Ροβίθιϊου μ᾽}. 

ΟΗΆΡΤΕᾺΗ Υ. 

ἈΑΤΗΒΝΑΘΟΗΑΒ ΒΕΟΙΝΒ ΗἨΙΒ ΒΕΡΙῪΥ ΤῸ ΤΉΗΕΒΞΕ ΟἸΣΕΟΤΙΟΝΒ ΒΥ α 

ΒΕΒΈΒΕΝΟΕ ΤῸ ΤῊΗΕ ῬΡΗΕΟΟΘΕἙΞΕΒ ΟΥ̓ ὈΙΟΘΈΞΤΙΟΝ ΑΝῸ ΝΌΤΕΙΤΙΟΝ, 

39. πρῶτον μὲν, ἸΟΟΚΊΉ σ᾽ ΤΟΥ ΑΙΩ͂ (0 πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις αἰ [Π6 
ΟἸοβο οὔ [Π6 ξοοίίοῃ. 
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τοῦ δημιουργήσαντος καὶ διοικοῦντος, 97 ἐἢ.6 οη6 Παυΐης 70} ηιεά απα 

γορμίαϊίπη. τοῦ, ἃπιὶ ἃα] πού οἵ δύναμιν ἃπα σοφίαν, 490 ; Ἡ,, ὅδ ; 

6, Ἰθ.- ; 
ἑκάστου ζώου φύσει, κ. τ. Χ., παυΐηᾳ αἀαρίοα ἰο {16 παΐι)6 απὰ δϊηα 

97 εαοὐν αγυϊηιαΐ ϑιἱαὐϊο απο ἐοπ θη τον 70οα. 

κατάλληλον (κατὰ ἃ πα ἀλλήλων), αργοοαῦίο ἐο ὁαοΐ, οἵ]6)" (α  ατὰ 

ΟἸΡ.). 

συναρμόσαντος, νι ὩΘἸΘΟμΘηὗ ὙὙ1{Π τοῦ δημιουργήσαντος ; 80 δικαι- 

σαντος, ἔχοντος, ἐπιτρέποντος, Εἴο. 

τὸ δρᾶν ἢ πάσχειν ἃ πέφυκεν, ἕο (0 0)" ἰο 81,7} )" ο]αὲ ἐξ παϊιγαϊ. 

μηδὲ τὴν ἑκάστου τῶν τρεφόντων, κ. τ. Δ... 7107) ((10 {Π|6Υ 5661}) ἐο Λαῦθ 

ἐοη βίο) 6, ἐΐθ Ῥοιῦ6} απο πιαξι)"6, οἷο. 

94. Ἦ γὰρ ἂν ἔγνωσαν, κ. τ. Χ., ΕῸΣ ἐἤιϑν 8:61}, ττοιϊα Παῦο ζηοιῦη, 

ἐμαΐ τού δυο) ἐμίηρ τολίολ, ὁη.6 ἐαλο8. ἐγν πη 6}" ἐδι6. }γ᾽)6881,7}6. οὗ γιοοα 

7 γον «οἰξμοιι θοοοηιε8 διιϊἐαὐϊ6 Κοοα 70} {6 απιϊηιαί. “Ἢ 5 ΓΟ ΠΡῚΥ Αἱ - 

Βγηγαίνο : ΠΘπο6 ΠΘΟ ΠΘΠΓΠγΥ, ἃ 8 Π616, 1 ἃ ΟἸζ[61 Βα το βί]ο ΤΌΤΟΘ, 

ἂν ἔγνωσαν, ἴΠ6 ΔΡΟΟΟΒΙΒ οἵ ἃ ΘΟμΙΠΠΟΠΔ] οἸαβθ. ΠΟΘΙ 15. 8} 

ΟΠ ρ515. οὐ {Π6. σοπαϊτοη : (11 {ΠῸν Ππαᾶ ποὺ Ῥθοη Ἰρπου 1) ἐλον 

ἐογἑαϊηἶμ «ὐοιία ἤαῦθ ἀποιῦη. "ΤΊ 1] ΔΕ 6 1Π}}001165 {Π6 ποη-[Ὲ]- 

ΒΠΠποηύ οἵ {[Π6 οοπα!τοη. ὙΠΟΥ Ὑγ6 16 Ἰρποταηΐ. 01: 091, ἃ, ; 

086: Ἡ,, 746, δ ; Ο΄., 295.. 996, 3; Ἐς, 908. 

τοῦτο, δι ΤΟΡο Ι10η οἵ πᾶν. 

ἅμα τῷ προσομιλῆσαι, κ. τ. Ἃ., 48. 8000, α8 ἐθομ οοηι6 ἐη, ἐομξαοΐ εὐἰί 

ἐλ γοϊαἀϊης ρανὲβ ΟΥ̓ ἐλ6 εἰοηιαοῖ, α7 «τογιΐ ἐο ὃ6 οογγιρίο, προσομι- 

λῆσαι, 008, 449: Η.. 609 84.; 6., 180. μέρεσι 15 1π {Π|6ὸ ΒΆ 116 60Ὲ- 

ΒΕΓΠΟΙΙΟΙ. 

πέφυκεν ; [116 51] 6οὐ 15 τὰ ; ὅ09. 
τρόπον ἕτερον διαφορούμενα. “ΤΘΟΠΘΗ ΘΙ; Τ οι 5. ἰο ΝΘΙΊΟΒΙΠΒ, 

Ὑ}110, ἴῃ ΠΙΒ. ΓΘ 1586. ΘΟΠΟΘΙΉΪΠ 9 ΤΉ8}, ὙΥΤ]Γ65 (6. 99, οἵ πα 1 {10}} : 

οννς ἐκκρίναι τὰ περιττὰ διὰ γαστρὸς, δι᾽ οὔρων, δι᾿ ἐμετῶν, δι᾿ ἱδρώτων, 

διὰ στόματος, διὰ ῥινῶν, δι’ ὥτων, δι ὀφθαλμῶν, διὰ τῆς ἐκπνοῆς, διὰ 

τῶν ἀδήλων πόρων." 

τὴν πρώτην καὶ κατὰ φύσιν ὑπομεῖναι πέψιν, ἐο πη ογ6ο ἐδ. 7γ8ὲ απὰ 

παΐξιιγαΐ, αἱφοδέϊοη. πρώτην; ΑἰΠΟΠΕΡΌΓΙΕΒ [ΌὉ]]ΟνΒ ἐπ6 οἹα ΡΠ γβὶ- 

ΟἸΔΠΒ ἴῃ Π15 ἐποαϊηγοηῦ οἵ {πΠ6 βα θ]οοῦ οἵ παίοη. ΤΉΘΙΘ ὑγοΓῸ, 

ΔΟΘΟΡΑΙΠρ' ἴο {Π6 1, Π16 6 ῬΤΟΘΘΒ568---Ὑ1Ζ,, (1) {Π|αῦ 1η {Π|6 Βἰοιη δ ἢ, 

(2) {παῦ ἴῃ {πὸ “Ἰῖγοι, (3) {παῦ ἴῃ {16 ΤΟΙ ΟΥΒ. ἃπα Ῥαγβ ἴο 6 
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ΠΟυΓΙΒΗοαΩ͂, ΤΠ656 βου 8] ΟΠΔηρῸ5 σοηβἰβίθα 1π {Π6 Ῥτθρδγδίίοη 

Δ Πα 5β6]θοίϊοῃ οὐ ἐπ πυίεἶν Ῥοσίοη5 οὔ {πὸ [οοα, ἃπα ἢΠΆ]]ν {Π6 

ΔΒΒΠΏΙ]ΔΊΙΟη οὗ {Π6 δ ῬουίοπΒ ἰο {π6 ἤρτ οἵ {π6 Ῥοᾶν. ἀπ 

{πΐπο πηῆὺ [ῸΣ {Π6 1865 οὐ παίιτο τγὰβ ἃυτοβίθα δηα τοϊθοίθα δ 

ΟΠ6 ΟἿ᾽ ΟΥΠΕΙ οἵ {Π|656 βία ροβ οἵ αἱσοβίϊου, Οἱ οοῖμ86, ἐΠ6 Ροϊπέ [ο 

Ὑν Π10} ΑἸΠΘΠΔΡΌΓΑΒ 15 γΟΥ Κὶπο᾽ 15. {Πα ΠΠΊΔη) ἢ 65}) 15 ποῦ {Π| δὲ 

Δ η6 παίαγα] Τοοα ΤῸΓ πηδ : ἃπα {πουθίοσθ, που ρῚ 10 Ῥ8 55 ἱπίο {Π|6 

βίομηδ οι, Ππουρἢ 10 Ῥᾳ55 ὈΘγΟΠα {Π15 ἴο [Π6 Ἰγου, 16 ο8 ἢ ΠΘΥ͂ΘΙ 6 

551 11 64 ἴο ἐπα (ἴβ5π6 οἵ {π6 θοᾶν. 

ὡσπεροῦν --- (ποι ΔἸ] ΟἼππΠ 1ΘῚ [π΄ 

τοῖς τρεφομένοις μορίοις προσπελάζει πάντως, αρργοκεἼιεβ αἱ αἰΐ ἐἦι6 

γαγ8 ἕο 6 ποιιγ" δ]. , 

τῆς ϑρεπτικῆς δυνάμεως, ἤροηυν ἐδ γιοτι7" δἰυΐη Ῥοῖτο}, 404. 

καὶ πρὸς ἕτερόν τι μεταχωρούντων, κ.τ.λΔ., απ ραβδίης ἱπέο 80η16- 

ἐμίγη οἶ86, τολτοί, ἤα8 1οδέ {6 Ῥοιδε)" οΥ᾽ ποι)" δ] η 0. 

οὐ πάσης εἰς τροφὴν ἀνϑρώποις χωρούσης, ποέ αἰἷξ ἰδϑιείηφ ἱη γα ἰο 

γηθηι. 

ἐσϑ᾽ ὅτι, βοηχδέϊηιε8. 

κατὰ τὴν ἐπικράτειαν τοῦ πλεονάζοντος. κ. τ΄ ὰ., ἀσοογα ἰης ἰο 1} 6 }γὲ- 

εἰοηιίηηαηοθ οΥ᾽ ἑμαΐ τολίοί, αϑοιιηηα18 07 εὐῖσΐ8. ἐπι δα 6855, αὐ τρ]ῖο]ν ἐ8. αο- 

ἐιιδέοηιειί (εἰωϑότος) ἐπ 8οηιθ ἰσαρ ἐο 60)}Έηρέ 017) {ε7η, ἐο ἐέ5ε1 7 ἐΠιαΐέ 

«ο]ιλο, ἀρργοαεῆιεβ ἱέ. ΤΊ ΤΟΙΌΓΘΠΟΘ 15 ἴο {Π6 Ἰαϑὺ βία σϑ, Υ ΠΟΙ ἘΠ|6 

ΤΠ ΘΙ ])615 (0 6 ΠΟΙ] 5Π6Ω Το͵]θοῦ ΟΥ ΟΠ ΠΟΘ 81] ΠΠΠΘΟΘΘΒΑΤῪ ΟΥ ἀηῆΐ 

Ῥαγίβ οὗ Τοοα {πᾶὖ Πᾶν θα 5βθα {ΠτΟῸΡῚΙ {Π|6 ῬΥΘΙ ΙΒ ΠΆΤῪ ῬΓΟΟΘΘΒ568. 

ΤΠ νἱονν οἵ ΝΘΙΉ651115 15 ΘΧ ΡΤ ΒΒΟα ἃ5 [ὉΠ] Ονγ5 : Ἕκαστον γὰρ τῶν 

μορίων τοῦ ζώου φυσικῶς ἕλκει πρὸς ἑαυτὸ τὴν οἰκείαν τροφὴν, καὶ ἑλκύ- 

σας κατέχει καὶ κατασχὺν εἰς ἑαυτὸ μεταβάλλει, καὶ οὕτως τὸ περιττὸν 

ἐξωξϑεῖ. 

ΟΗΑΡΤΝ ΥἹ. 

ΌΝΝΆΤΟΌΙΠΑΙ, ΟΚ ἩΠΒΤΎΕΤΙ, ἘΟΟΏ 15 ἘΝΤΙΒΕΙῪ ΒΕΨΕΟΤΕῸ ΙΝ ΤΗΠ 

ῬΕΟΟΒΕΚ ΟἿ᾽ ΘΙΘΟΕΈΞΤΙΟΝ. 

90. τῆς φυσικῆς διαφορᾶς, ἐΐ παΐιγαϊ αὐ) όΉ66, Ἰ. 6,., αἸΠΌΤΘποα οὗ 

παΐατθ. ὙΤΠ6 σοπβίσιοίοη [Πτοῦο Ποῖ {Π6 Βομΐθ 06 15 ΠΊΔΙΠ]Υ Θ6 ΠΗ. 

408. ΤῊ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΆΙ] γ6 1 15 δεῖ. 

συνεξαλλαττομένης, δοίη υαγὶφα ἐο 8. 

κατὰ τὴν ἑκάστου ζώου τροφὴν, ἐπ διε γοο( 9 φαοῖι απϊηιαί, 



1960 ΧΟΤΕΒ. 

φϑείρεσϑαι, διαχωρεῖν, μεταβάλλειν, Βα] 0] 6 οὐ οἵἉ δεῖ. 

ἢ πέφυκεν Ξ-- απο σομγθηϊί, ἦγ. ἐἠ6 παΐιγαῖϊ ἐραγ. 

συμβαίνουσαν δὲ καὶ κατὰ, κ. τ. Χ., απα αἴ8ο ἐλαΐ ἐΐ6 ροιτεγ" Γ᾽ ἔ]ι6 

γιοιγἼδζη ὑού ὅ6 παΐϊιγαϊ δϑμΐξαϊο, οἴο. δεῖ 15 ἴο 6 πιπαουβίοοῦ. 

δυνάμεσι, αἰ. ΑἴΕΥ συμβαίνουσαν, 449 56. Ἡ., 603 54ᾳ.; 6., 1806. 

ταύτην, [Π6 5] οοὐὗ οἵ γενέσϑαι, Πα τοίου πο ὍΔΟΚ ἴο τροφήν. 
εἰλικρινεστάτην πρόσληψιν, ὦ πιοδί φεπιῖπο αὐατέϊοτι. 

ἣν δὴ καὶ μόνην ἐπαληϑεύων, κ- τ. λ., τοιοῦ, αἰοπθ απ ὁπ ϑρεαϊιη 

ἐγρμίη Κι], τοοια ἐπι 7αοὶ ταὶ γοο. 

καὶ τὸν πολὺν ἐκεῖνον ὔγκον, κ. τ. Χ..) απ ἐλαΐ σγοαΐ ἠϊα88 (οἵ 006) 

ἐαζόην, ἔπ 707 7 {{ἴγι ἐ}ι6 βδἰοηιαοίι, εἴθ. ὄγκον; ἴῃ {Π6 βᾶπιο σοπβέμιο- 

ἰΐομ 1 πᾶν, [Π6 οΟΡ]οοῦ οἵ ἀποβάλλουσαν. 

20. οὐκ ἄν τις ἀμφισβητήσειεν, 110 9η6 δαπὶ αοιιδέ, 

τὴν δὲ ἑτέρως ἔχουσαν, κ. τ. Χ.,) διέ ἐμαΐ λαυΐπο ἐέϑε! ἢ οἰ]ιογιῦῖδ6 

(υεϊηρ αἸβουοητ) απ οοπέγαν 9 παΐιι6, ἐ8 φιιίοξῖψ ἀοείγογοα, {7 ἐέ 

ἐοπιθ ἐπ, εοπέαεί «αὐὐξϊ, ἃ 8ἐγΌΠ 767" Ῥοιρε)", ὑτιέ (οδέγου8 «τέ, εα86 ἐπαΐ 

Οὐδ) οοηι6 (ὈΥ 11). τὴν ἔχουσαν (30. τροφήν). φϑείρεσϑαι ΘΡ6Π695 

ὌΡΟΠ ἀμφισβητήσειεν. 

φαρμακώδεις ποιότητας, }οϊϑοηποιι8 φιαῖ 168. φαρμακώδης, σΌΠΘΙΑΙΠΠΥ 

φιεαϊοϊηιαῖ, Ὀπύ οἴξοη, ἃ5. ΠΘΓΘ, μοϊϑοηοι8, ἀνα Ρ5. ὈΘΙη σ᾽ ΟΡ ΪΑΙ͂ν 50 

ΘΟΠΒΙΠΘΙΟΩ, ΟὈΙΏΡΑΤΘ ΚΠ ΘΒΡΘΑΓΟ 5 (γε, ροΐϑοηι, (086, 5. γεγϑα; 

ΟοΓ. 485 ΟἿ. ποιότητας, ἴΓῸΠῚ ποῖος ; 1κὸ Τα. απα] 188, ΤΓΟΤὴ (1815. 

91. τούτου, Υἷζ., {π6 [οὐ 7ι5ὲ τοϊοιτοα ἴο. 

τὸ, [Π6 Δι. 1016 Ὀο]οπρπρ' ἰο ἐπακολουϑεῖν, 009, ἔ- Ἡ., 499, ο; 6, 

φῦϑ; ἐλαΐ ραΐῃ, ΟΥ̓ ἀαπφοι (5856) ο7) ἀδαΐἠ, ζοϊοιρβ ζόην ἐλι686 πιαπν 

9 ἐλ6 ατΐηιαῖβ τιοτιγ1δΠεί. 

τούτων, ὙἶΖ., ὉΠ ἴτΓᾺ}] ΟΥ Πατ {π|] Τοοῦ. 

ἣν ὑπὺ σφοδροτέρας... φύσιν, 1} ἐλομ ἐαΐ ἐγ πιϊπίοα κοὐ, ἐ]ιε1}" 

7οοά, ὕγ ὦ ἴοο δαρεῖ" αρρεΐ ΐο, απ {Πη ροϊϑοπιοιι8, οἵα. 

πάντως φϑαρτικὸν ἂν εἴη, τορι ὧδ το]οιγ αἰοδέγοἰἴυ. 
εἴ γε, 8ἴγιο6. 

28, Εἴπερ οὖν τῇ διαφορᾷ, κ. τ. Χ., 17 ἐλεγοίονο, γοοά ἢα8 θέση, βεϊἐοα 

ἐο ἐλ αἰ) δ οηιοο Ὁ απίηιαῖ8 αἰ) λίπ ὃγ παΐπ76, αεοογ απο ἐο ἐδ κἰπα. 

οὔτε τὸ τυχὺν ἐκ τούτου, Π0}" {]ιαὐ Παρρειείηῃ Γ᾽ 1 ; 1. 6., ποῦ βυύθῃ 

Δ Δοοϊαοηζα] ρματί οὗ 10. 
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καὶ μεταβεβληκὸς εἰλικρινῶς, κ΄ τ. Χ., απα παυΐπῃ οοπιρίοἐεῖψ οΠαπρεά 

700» τὐιίοπ, ερίζἢ, ἐπι6 ραν ϊεια»} ὕοαψ. ποιοῦ: ΟΌΒοΥγΘ {πΠ6 αἸοτ- 
6Π606 ἴπ δοοοπῦ Ῥοΐνγθθη {Π|18 τνοσα ἃπα 15. ῬΥΙ]γ 6, ἐΠ6 ᾿ηΐοι- 

τορ ἐν ποῖος. ποιός --- ΑἸ] τ, ΤΘα ΘΠ ΠΥ 50 π6α ἴῃ Ῥ]αΐο ἃπα 

ΟΥΠΟΥ 6] 6 Ὶ πυυϊ ο 8. 
ἑνωθείη ποτ᾽ ἂν, οαἸ 66)" ὃ6 «ἰγυϊέεα. 

πρὶν ἕτερόν τινα, κι τ. Χ., ζ6 7076 ἐξ ῬγὴΟά 668 80Ή16 οἰἤι67" Πιιιηιο)", 708, 

8: ΒΨ Ης 69: ΟΣ 0, 2. 

καὶ αὐτὴν τὴν τῆς, κι τ. Χ., απο ἐΠι6 7168], ἐέδεῖ ἢ πιεετη ἐ]ι6 ποι 8].- 

γπόπέ; 414. Ἡ,, δ1ὅ, 584,; α΄, 179. 
᾿Αλλὰ κἂν ἀπωσϑῇ ποτε, Βιιέ ευὐθη, ἐλιοιιίι ἐξ ὅδ εὐ, οἸ]ο( αὐ Ἰεπσέλι. 

ἀπωσϑῇ του) ἀπωϑξέω. 

ταῖς φυσικαῖς δυνάμεσι, ΥἿΖ., “ ὙἹ5 τη] ΊΤΙΣ παίαταθ." 

ἐξεῤῥύη, ἐξ ἀερανἔβ, Ποιῦ8 οι , Τύοτα ἐκρέω. ΤῊΘ 2. ἃ. Ρ858. 15. 50 

566 4150 Ὀγ ΡΙαΐο, ἤθραρ., 459, Ὁ. 

μετ᾽ οὐκ ὀλίγης τῆς βλάβης, Ἰἰτοΐε5, 70, τη. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕΝ ΥὙἢ. 

ΤΗΕ ΒΕΒΌΒΠΕΕΟΤΙΟΝ ΒΟΥ ὈΙΕΕΈΒΕΝΤ ἘΠΟΜ ΤΗΣ ΡΒΈΡΕΝΤ, 

929, Ὅλως ΞΞ ΟΠ ΪΠ0, αἕ αἴΐ ευοηέ8. 

κἂν συγχωρήσῃ τις, ἐποιῆ, οπ6. ἠοῖ σγραπέ. ΤῊ δ ροῖοβὶβ 15 

οὐδ᾽ οὕτως γενήσεται, 651,6; Η., 747; α΄, 228; Ἐ᾿,, 900, 906. 

τροφήν, [μ6 5}] οὐ οὗ διακρίνεσϑαι, ἃ Πα μεταβάλλειν, ἘΠ|656 1ποοτ- 

Ῥοιαίθα οἰδιιβοβ ϑοῖπρ' {Π6 οΠ]οοίβ οἵ συγχωρήσῃ. 

ἐκ τούτων, Υ12., ἴοι Βα βία πο ο5 πηῆΡ τὸν ΤΟοα. 

τῶν ὑγραινόντων, κ. τ. Ὰ., Γ᾽ ἐι6 πιοῖξδέ ΟΥ ΟἿ Ο1'" ττα7 Ο17' οοἰ(ί͵ ΥἹΖ., 
{πΠ6 ἔοτπιν οΘοπβε ποηΐ 6] οιηθηΐϑ οἵ {πὸ Ροαγ." 

τι προὔργου, ἀπῃ αὐταπίαγο. ΤΠ ΔΎ ἴπ ὙΠΙΟμ. ΑἰΠΟΠΑΡΌΓΑΒ 

Ἰπτοῦο65 [Π15 ΠΟῪ Πἴπὸ οἵ ἀιοτπηθηῦ βαρ οοβίβ {Ππαύ Π6 [6] ἃ υγαπῦ 

οἵ σοῃῆθηοθ ἴῃ Π15 ΔΏΒΥΤΟΙ [0 {Π6 ο]θοίϊοη {Ππ8 ἴ8ν. Βαΐ {Π|6 

ΟΠ] ΘΟ Ίο ἢ 15 ἃ ΒΘ ΊΟτ 5 ΟΠ6 ΟἸΪΥ ΟΝ. {Π6 Βιρροβίξϊοπ {παῦ ἐΠ6 τϑβατ- 

τροῦίομ ὈΟΩῪ 15 ἴο "6 {π6 οχαοῦ βοάν, ΔΌΒΟΙ ἴον 16 π 108] ἴῃ {πὸ 

ταδέθυϊα] ρατίβ ἃ πα ῬΆΓΓ 0165 {Ππαῦ ΘΟΙΊΡΟΒΘ 10. ΑἰΠΘΠΔΡΌΓΙΆΒ 5ΘΘΙῚ5 

ἴο τηροῦ 16 οπ' {π185 στοιπηα αὖ ἢγβί, 1 τυ μαῦ βσο 655 15 ἃ τηδίζοι 
οἵ 1{{Π1Ὸ ΘΟΠΘΘΟΊΘΠΟΘ, Πα ΠΟ ἃ8 Π6 ΠΟῪ ἰδ Κ65 ἃ ΤῸ} ΠΙΡΊΟΥ 

στουμᾷ, οἸαϊτηϊπσ {παΐ ἘΠ6 τϑβϑυστθοίίοῃ ὈΟΩ͂Υ 15 ἰο "6 αἰ θγοπί 

12 



198 ΝΟΤΕΞ. 

ΠΡΟΣ {Π|ὸ Ῥγοβοηΐ, ὑπαῦ 10 νν1}}1 {Πτοῦὺν βία 115. σου 10 1Π1ἰν, 105 

τ 6668, ἃ πα 105 τηδίθυϊα] Τὰ που 0 η5 ἃ πα σομἸΠ1Οη5: ἃ πα 150 βπρ- 

ϑοβίβ {Ππαῦ Θββθηί]ἃ} ἸΦολΠν 068 ποῦ Ό]Υ ἁΡΒο]αΐο 1 οη ν οὗ 

τη δύο 8] Ρατίβ, αὖ ΟΥ̓σΠ1Ο ἀΠΙΥ ἀανῖηρ' [Π6 γΠ0]6 Ῥουϊοά. 

σωμάτων . .. συνισταμένων, Οὔ ; Π., 998; 6. 188; Βίαπα!ηρ ἴῃ 

{Π6 το]αἰϊοῃ οἵ ἃ ΤΘάβοη ἴο οὐδ᾽... γενήσεται; 0774. 

τῶν οἰκείων μερῶν, Υ1Ζ.. [6 ῬΑΥΓ5 ὙγΥ Π]Ο. ῬΓΟΡΘΙΥ ΠοἸοη σ᾽ ἰο {Π|6}}. 

τῶν εἰρημένων, ΥἿΖ., τῶν ὑγραινόντων, ἕηραινόντων, οἴο. 

οὐδὲν συντελοῦντος, ι-. τ. Δ. ; ὙΠ {115 ΤΥ ΟΡ 16 οοπηθοῦ αἵματος, 

φλέγματος, οἴἷο., πεϊίλο)" ἐλ ὀϊοοι, εογιίρἰϑιιίΐηγ απρ ἐλίη ἰο {178,. ἨΟ}' 

ἔλ6 ρἠζογηι, γ,07}" ἐλι6 ὑϊϊ6, 0} ἐι6 ὑγοαίῃ. “ΠΟ βουθυὰ] Γαποίϊοηβ οἵ 

{Ππ|686 Β 9 ΡΟΒΟΩ οΟἹομ θη 5 Ὑ011}} θ6 βθθὴ Ὀγ θη γῖη σ᾽ {Π6ηλ τν ἢ {116 

ῬΑΡΓΟΙΡΙ]65 ἃθονο (ὑγραινόντων, οἴ6.), ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ ΟΙ οἵ {ΠῸ1} ΤΠ ΟΠ. 

τὸ ζῆν, Υ1Ζ.. {110 ἔστιθ 1116, [Π6 τοϑαντθοίϊοη 1110. 

90. Οὐδὲ γὰρ ὧν ἐδεήϑη, κ΄ τ. λ., Νοϊέθι6)" τοῦ! ἐ]ι6 ὑοα ἰο8. ποι!) 18], 

ἔλεγν γιεοα ἐλ ἐλίηγϑ ἐλιεν ποθ γοηιῖγεα, ὧν, 414. 

συνανῃρημένης τῆς χρείας, 1. 866 1 Οογ. χν., 85-ὅϑ8, 

τὴν νεωστὶ μεταβληϑεῖσαν, κ. τ΄ Χ., ἐμαΐ ἐ)ι6 7168], γεοομί οΠαη γε ὃν 

7οοώ οΓ ἐλαξ δἰπά. 

σάρκα, {Π| Βα) οὐ οὗ τελεῖν, 066 : Π.. 719; 6.., 194,3. 

σώματι, αὖ. [161 προσπελάσασαν, 449 : Ἡ.., 002 54.; 6. 186. 

τῷ μήτε σάρκα φυλάττειν, ὑγ {}ι6 7)65}, πιοΐ ἐο ἤεερ, 1. 6.., ΤῸ {116 τϑὰ- 

50 {παᾶῦ {πὸ Π|65}} 4065 ποῦ τοίαϊ ἢ ΔΙ γα 5 τ παῦ 16 Πὰ5 τϑοοϊνοί. 

εἶναι Δ] παραμένειν ΔΙῸ ἴῃ {Π6 Βᾷ 16. ΘΟΠΒΙΠ οἰ Ἰοη, γ1Ζ., αὐ, 

Αἰ ΤΟΙ οὐδ᾽ ἀνάγκη τις ἔσται, 400, 1. 

ϑάτερα «“ τὰ ἕτερα, 124, 101: Η., 68, 72; 6... 11,17; στοαί ἐΠαΉ 6, 

απα ἐπαΐ ἐπ, ταγίοιιβ ἀταγ.8. 

καὶ ταῖς ἐξ ἐγκαύσεως, κ. τ. Χ., απ ὃν ἐλ αἰἰδίοφη1}»6),5 γ6ϑιιἐη 7 ΟΊ), 

7656} οὁ}" οἰιι{1, . 

μὴ. ΤΊΙΟ ποραΐνο ΒΠ ου]α 6 ἰΚοη 11 δεχομένων, {76 Πιτι)107}8 

«ο)ιϊοῦ, εἰαποο (1. 6.. Υθρ᾿ ]Υ]ν, ἴῃ ἃ Θοπ 10 οἵ ΠΘΆ]1Π}} εοὐέλ, ἐλ 768}, 

απά 7αΐ, ποΐ γοοεϊοΐη (πὰ {115 σοπ αἸ Π!]Οἢ οἵ αἸβογ 61) ἐλο 7γοοί. 

ἐν τῷ μένειν, {η, ἐἢ6 ἐο γεηχαϊΐη, ἀουοἰϊηρ᾽ ἃ τοβα]Ὲ τε πο ρϑιπδη6- 

απῦ; 80 ἐμαΐ ἐλον γοηχαΐη, τοπαΐ ἐλεν α}}6. 

91. παϑημάτων, οἰαη 8. 

εὕροι τις ἂν, 090, 1: Η,, 769 ; Α'., 990, 2. 



ΒΕΒΌΟΞΕΞΟΥΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊ ῬΕΑΤΡ.-- -ΟῊΑΡ ὙΠ. 199 

ἐξ 5ῃιοττβ {Π6 το] το θίνθοη τρεφομένην ἃ Πα ἀνοικείων, ποτιγ" 18] 166 

ὑμ ([ο044) τιιδιιξαὐϊθ. ἀνοικείων, 600, 405 , ΤΙ, ὅ09 ; Ὁ, 199. 

ἐξ ὧν προσείληφεν, 7»οην το]αΐ 1 ἤα8 γεζοϊοεί. 
μειουμένην ἣ μιᾷ τινι, κ. τ. Ὰ., αἱηνίγυϊδίιλην οἰ 67" γν) 8οηλ6 9116 01" ὃψ 

πιο} φΓ {116 ἐατι868. δε Ογ6 ηιογιἐϊοηεί. 

ἂ συνδεῖν... πέφυκεν, τολίολ, α7.6 βιεϊέοα, ὑψ παΐιι}6 οἱξ ἢ 6)" ἐο δίπα ἰο- 

σεί]ιθ}" Ο7" ἐο 6006)" ΟἹ ἰο τα). ΤΠῸ ο]θοῦ οἵ {Π| 1ῃῆη1{1ν 68 15 τὴν 

ἐξειλεγμένην (86. σάρκα). προσπεφυκυῖαν 118 {Π6 5816 5] οὐ τιη- 

ἀογβίοοα, 4150 συνεξέπλησε. 

τούτοις τοῖοιβ ἰο {Ππ6 ΒΓ ἀπα βαϊίζα]ο Ραγ5 οἵ {116 τοσοῦ. 

89. ᾿Αλλ᾽ οὔτε γὰρ καϑ᾽ ὃ, κιτιλ. ΤῊ6 ἀο.]6 σοπποοίϊνο βυρροβίβ 

8 6111 ρ515, ᾿Αλλὰ γὰρ τ-- ΘμἰηγΘΙο; Βμέ (1 πΘοα 58 Ὁ ΠΟ ἸΏΟΓΘ ΟΝ {1118 

Ῥοϊπί), 70) ἐξ 18. πο ροϑδίνϊ6 ἰο 8]ιοιρ ἐμαΐ ἐπαΐ βροΐεη, ὃῃ ἐλοηὶ ({Π|6 

ΟἸ]Θοίο 5) 8 ἔγ116, οἰἐ]ι6}" {116 ροϊπἐβ 7ιι8ὲ ποῦ ἐπτεδἐϊψαΐοι δεῖης λαοί 

(8 {πον 8]ιοιία ὃο, ον" ἐλ οἰ )εοίίογι8 τἰγχεεὶ αραϊγιδέ ἐ]ιοδ6. θείη φραπέοα 

ἤμην οογηιοεϑδίοη. ἐπ᾽ ἐκείνοις, ΥἴΖ., ἀσαϊηβῦ {Π0 νον 5. Π6Ια Ὀγ ΑΤῈ- 

ΟΠΑΡΌΓΑΒ, ΟΟΙΏΡΆΙ6 Απριϑύ., Π)6. Οἷν. 1) 61. στ]. ο. 90. 

τοῖς τῆς αὐτῆς οὖσι φύσεως, τυἱί᾽, ἐλιοϑ6 ὑοϊη.7 ΟΥ̓ {Πι6 βαηιε παΐι} 6, 449; 

ἘΠ. 002 Εα.; ὅ- 180: 

κλαπῶσι, 3. ἃ. Ῥὲ. 58Π]. ΤΌΤ κλέπτω ; ἔλεν ὅ6 οἰιθαϊοα ἐπι ἐλιοῖγ" ρογδορ- 

ἐϊοΊι. 
αἴσϑησιν, 481. Ἡ., δ49: α΄.. 160. 

σώματος, 494: Ἡ., ὅ14:; 6... 1τ0,.3. 

αὐτόϑεν, τοϊιπέαγίϊ, οΥ ἐιοὶ)" οὐδ, ἀὐοογί. 

εἴ γε μὴ λελήϑασιν ἡμᾶς, κ- τ. ἃ. δίπεο σερίαϊπη, δεαι8έ8 δοϊη 47 ἸιιιηλαῊ 

ογην ἤατο ποΐ δβοαρεί τι8 (ου ἈΠΟΥ]ΘαΡῸ), 972) λατίης α πιϊχοί παΐ- 

476 77}0ηὶ ηϊθη, απ δοαβί8, οἴο. ΤΏΘΙΘ ἅτ ΑΙ ΒΌΓοηῦ ΟΡΙ ΟΠ ἃ5 ἴῸ 

1Π6 πηθαῃϊησ' οἵ {Π6 Ῥαββασο Το Π0 1 ΒΌΡΌΟΒ65 {ΠῶὉ ΑἸ ΠΘΠΔΡΌΓΙΕΒ 

ΠΙΟΤῸ ΤΘΟΟΡΏΪΖΟΒ ἰΠΠ6 οχϊβίθηοθ ἃ] ΘΧΟΘ ΪΟΠΆ] παΐπτο οἵ {Π680 

Το 5, ΒΟ. 85. ὙΟΓΤΟΙγΟΒ. δη σοηΐδι8, οἷο. Οἰΐο ῬΙΌΌΔΌΙΥ 

ΤΏΟΤΘ ΘΟΓΓΟΟΙΠΥ͂ ΤΟΡΆΓΒ. {Π|15 ἃ8 ΒΑΓΟΔΒΗ,, 85 1{ Π6 5Ποι]α βδγ--- 

ΒΟΙῚΘ ἴῃ ΟΧ ΤΟΙ 165 Οἵ τγδηῦ τΥ1}} οὐθη οὗ {ποῦ οὑπὶ ΔοσοΤα Ρδ1- 
[κα οὗ Ππαπηαπ ἢἤθβῃ, Ποῖ σ ΠΑ] Ἰθεαβίβ.. 866. οἱοβο οἵ οἢ. υἱῇῖ]. 

εἴ γε ΞΞΞ ἐπεί γε. 

οἵους, ΥἾΖ., οΘ ἐδ 5, ΒΔ ΣΤ, ΤᾺ Π5, ΠΥ ΤΊ ΡΠ5, 5:1 6Π5, οἴο. 

τολμηρότεροι τῶν ποιητῶν ; ϑΟΡΠΟοΟ]65, Ἠοσηθι, ῬΙΠ δ. 866 ΒΟΡῇ. 

1π ΤΟΝ : Ηστη,, ΠῚ 1. 969. 11., 745, εἴς. ῬΙΒΕ. ῬΥΕ,, 8, 8: 



200 ΧΚΟΤΕΒ: 

ΟΗΑΡΤΕΙ ΥΠ|. 

ἩΠΜΑΝ ΕἸΙΕΞΗῊ ΝΟῚΤ ΤῊΗῈ ῬΕΟΡΕΙΗ Οὐ ΝΑΤΌΞΒΑΙ, ΕΌΟ. ΟΚΕ' ΜΕΝ. 

99, σωμάτων, Υ]Ζ.. ᾿πτδ ἢ ὈΟΘΪΟΒ ; 419, 
μόνην... τήν... ταφὴν - «. μεμοιραμένων, (οδίϊηθα, ομμ 707) ὦ 

ὀτι) ταὶ, Ἰναὺ ταφὴν 15 1πΠ6 αἸπθοῦ οΠ]θού οἵ {Π|Ὸ ῬΙΈΟΙΡ]6. 

ὕπου γε, 8766. 

ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἴδους, 27) {16 ϑαΊ16 8ρεοῖοϑ8. 

γίνηται; ἴΠπ6 51] 6 οὐ 15. [Π6 Βᾶ1η6 τυ] ἐπ6 οἸ]οού οἵ ἀπεκλήρωσεν, 

Υ1Ζ., ἄλλο τι. 

94, τῶν τῇ φύσει συγκεχωρημένων, 9 ἐλιοβ6 αἰϊοισοα, ὃγ πιαξιι}}6. 

καὶ τούς... τολμῶντας . . . ἐντρυφᾶν, γ1Ζ., οὐδὲν κωλύσει : απὸ 

ποξπζηφ κοὐ ργδυοηέ ἐἤιοδα το]ιο ὅα76 ἴο αν 8ιεῖν ἐλμιῖη 8 7γοην ἀοἰἰ]έ- 

ἡπῳ ἐποηιϑεῖυο5 τοϊί], {116 δοα᾽ο8 ο᾽ {]ιεὶ»" ἀοαγ68ὲ (16 8}. 

ἢ καὶ. -. ἑστιᾶν, 07" θΈογν ἴο οηΐεγ  αΐην ἐλο86 ηιοδέ δϊηα ἐο ἐλιοην τοί 

ἐ}ι18. δαηιθ (Το); 1. 6., ποῦ ΟὨἹΥ (ΟΠ 7 ἘΠΟΙΉΒΘΙγΟΒ. ΠΡΟη ἴΐ, Ἰ 

{ΠῸ61} ΤΟ 65. 

80, τὸ δὲ σαρκῶν ἀνθρώπων . . . ἐναγέστερον, απ (1) 7107 Ὠϊογν, ἕο 

γαγίαϊο 07 ἐδ 5651, 9 πιθηὶ ἐ8 α ἐ]ιΐηιρ ηιοδέ παΐοζιί, απ αϑοηιϊηαῦϊο, 

απα ηιονο (οἰ εβέαν ἐΐαη, ατῃ οὐδι6)" εἰγιϊαιοζἰ ἀγα πιγιπ αἴ) αἱ γοο( ΟΥ' 

αοἰ. ὝΟΥΥ βίσοηρ ἅμα ΟΡ (10 ἸΔΠΡΊΙΑΡῸ ; ὙΟΙῪ ΔΡΡΙΟΡΤΙΔΙΟΙΥ 

βιροοβίορα, Πουγουθῦ, ὈΥ {ΠῸ τον ] 1 ΘΧΈΡΟΙΘ ἴο Ὑγ 101} Θα Πρ’ 

Ἰατηδη 651} 15 ἀσταννῃ οἂὖ ἴῃ {Π6 ἸΤΟΠΥ οἵ {π6 γγθοθαϊηρ' βθοίοη. 

σαρκῶν, 434. Ἡ., ὅ74; 6α., 110,.2. ἐναγέστερον ΤΙΟΙῺ ἐν, ἅγος ΞΞΞ ἐν 

ἅγει ὦν, τιγι6}" ὦ διι786, αὐοηιϊηαὐζο. 

τὸ δὲ παρὰ φύσιν, 1. 6.) εἰ δὲ τὸ παρὰ φύσιν, οἵα. 

ταύτης, ΥἾΖ., τροφῆς. 

ἃ μηδὲ τρέφειν πέφυκεν, το ιο]υ ἠέ 8 γιοῦ ϑιμἱξοα, ἐο ηοιι}15]ι. 
συγκριϑείη ποτ᾽ ἂν, 6067" ὅ6 δογηιϊηεα {1115 15 1Π6 Δροᾶοβὶβ οἵ {Π6 

ΟΠ Ι ἾΟΠᾺ] βοπίθημοθ, ΕῸΪ {Π6 ΤΟΥΤη5, 566 091, α ; Η,͵, 748 ; α΄, 994, 

ἴῃ, Τνρογη εἶμι. 
πικροτάτην συμφοράν, Ἶ. 6.. ἴπ σγτοαῦ ΘΧΕΤΘΗ 165 Οἵ τυ πΐ, ΟΥ̓ ὙΥ 61 

5.0 }} Τοοα 15 ἴα κοη, ποῦ τυ] Κοα!ν, θα ἴῃ Ἰσποτάποο οἵ ταῦ 10 18. 

Το ΠΟ Π]ο ο᾽ αποΐο5 ΠΟΙ ρου ΟΠ Θη οΥ: “ ἘΈΒῚ ΘΓ 105 ΠΟΠΛ 111 



ΒΕΘΌΒΕΒΟΥΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΠ ῈΕΔ0.---ΟἼ Ρ, ΙΧ. 90] 

[ΘῈ 16 ΟΟΟἰΒΟΙΠῚ γΟΒΟΪ ΒΘΙΏΡΟΙ ποίαβ ἃριαῖ σθηΐθθ ΠΟΥ ΔΊΪΟΤΘΒ 

Τα ἱξατα. οβῦ, [ἄτη 1π βυπητηῖ ἴτη6 οὐ (6 ΠΟΙ ΘΠ 1015. 41115. Ἡπ]- 

ΠΙΟΗ 5. ΠΟΘΙ. δἰΐαμη ΟΔΓΗΙΡ 15. ΠΟΙΏΪΠΠΠ ἃ ΠΟΡΪΒ5. ΠΟῚ ΟΕΘΒΟΓΠΠῚ 

γα 50], 86. τ] βοτὰ απϊάοιη 1ΠπΠη}Ὶ ΟἸ θ᾽} 6556, ΠΘίΆΣΙΠΠ ὙΘΙῸ 

αἰεὶ ποὴ Ροβ86.) Βαῦ ΑΥΠΟΠΑΡΌΙΤΕΒ. Β60ΠῚ8 ποῦ 0 Ἰπ50ΠΠ } {Π6 δοΐ 

οἵ δαίϊπρ' Ππτηδη ἢ1651}} ὉΠ ΟῚ Δ ΠΥ ΟἸΤΡΟΠβέαποο, αὖ το Ἰηδβὶβῦ {Πὰΐ 

ὈΠΟΩ͂ΟΙ τ Παΐθυοϑι ΟἸΓΟΌΤηβίϑ Π065 [Δ Κ6Π, 10 οᾶπ ποῦ ὈΥ {Π6 παίαγ8} 

ΡΙΌΘΟσβθ5. ὈΘΟΟΠΙΘ ἃ ΡΙΌΡΟΙ; ΠΟΙ ΒΗΘ. ΔΒ )7ἷὲ Πᾶγ6 ΔΙΤΘΔΩ͂Υ 

5665 (0. γἱ]., 5. 39), [Π6. βέσοῃρίη οἵ Π15. ἀγριπηθηῦ ἀο65 ποῦ (6- 

Ῥϑηα ὉΡΟΠ {Π6 βου 1655 Οἵ {115 ΠΗ ΥΒΙΟΙΟΡΊΟΔ] ροϊΠῦ. 

σκιδνάμενα, 8οαζέογ εἰ. 

τούτοις, ΥἷΖ., ἐξ ὧν τὴν πρώτην ἔσχε σύστασιν. 

ἐφ᾽ ὕσον ἂν, κ. τ. Δ.» 7701" τοπαΐφυο)" {ϊη16 δαο, ἡλαν οἰιαγιε6 (ἴο ἴ)8 

50 πηϊ{64}). 

ἐκεῖϑεν δὲ διακριϑέντα . . . ἐνοῦται προσφυῶς ἕκαστον ἑκάστῳ. ἨᾺΡῸ 

ατοῦα5 (Ὁ 6. νου. τοῖο, ΟἿτ., ἢ, ὁ. 10), ἃ5. ΠΟ ΠΟΙ Ρ᾽ ΟΌΒΘΓΥΟΒ, 

Ιοτ6 ΠΕ ΘΙΉΡΙΟΥΘ {Π6 Βοίθποο οἵ ΟΠ ΠΝ ΒΕΓ ἃ5. 8 1ΠΠπ|5[ΓἈ Έ10. 

Θοα ρϑΠοῖ5. ἃπα τοηϊίοβ ἐπ6 βοδς[ογοα ῬΑΥ 0165. ΟΥ̓ ἔτ ο5. ἀπ 

τηθίΠο 15. ̓ πβοσαία 16, 1Ὁ 15. ππ6, γοῦ ΒΟΙΏΘ ΠΟΥ ὩΠΔΙΟΡΟΣΒ ἴο {Π6 

ΤΟΥΤΔΙΙΟΙ ΟΥ Βα θδέϑποοβ ὈΥ {π6 πγαύπα] ἈΠ 1165 οἵ Θ]ο μη ηΐβ. 

κἂν τοῦ παντὸς σώματος, κ. τ. λ., δυό), 17, Ἰατίης ὕδοη, δεραγαΐο( 7} Οηὺ 

{16 τολοίο δοάψ, ἐξ ηιαν Παῦθ ὕθοη, εἰἰϑϑοίυφιί θο.07}6 οἰ ιε)" ρα} 8. 

μερῶν, 404 56ᾳ. 866 Ταίϊδη., ΟΥαῦ. Δα ἄτδθο,, α. 0. 

ἁρμονίαν τε καὶ σύστασιν, 8:η1}16 17}, αἸιαἰ 8[)"6ἔι76. 

ὁμολογουμένην, κ. τ΄ λ., 70} 1 ἢα8 ἐλ6 αοὐηποιοίοα σοί «αἰφοϊδίομ, ἴο ἐΐν086 

αἱ ἰραϑέ ποΐ παῖ δγιιίο8δ. ΟἽ. ν]]., 8. 99, 

ΟΗΑΡΤΈΝΠ ΙἸΧ. 

ΤΗΒ ΑΒΒΌΞΚΌΙΤΥ ΟΕ ΑΠΟΌΙΝΟ ἘΝΟΜ ΑΝ ΙΧΡΟΤΕΧΟΥ. 

90. εἰς τὴν προκειμένην ἐξέτασιν χρησιμωτέρων, 977 Π1Ο76 ἐηηροΥζαΊ60 

ἰο {λ6 ἱπυεδίϊγαϊξίογ, θ6 76 τι8. 

παραιτοῦμαι δὴ νῦν, κ. τ. Χ.,  αδ ἐῆοδ86 ἐαλίηο γοζγ6 ἦγι ἐδ 1007} 

Ὁ ηϊθη, ἐο δἰοιι86 ηι6 , 1. 6.. 1 τητιϑῦ θᾷ85. ποι ΟΥ̓ τυ ποὰῦ ἀῃ 6]8- 

ΟΓαΐα ΔΗΒΎΤΟΓ. 

τῶν ἔργων, 41 ; Ἡ,, δῦ8 5α.; 6. 108, 

χρόνῳ, 400; Ἡ., 000: 6... 188. 



202 ΚΟΤΕ. 

εἶτα ἐξ ὁμοίου τοῖς κεραμεῦσι, κ. τ. Δ.) ἐλόη, θη αἀφαυογ ἴῃ ἐο 8]ιοῖο 7 γοηι 
ἐλ6 απαϊοσῃ ῳ7 ροίίε).5 αι σαν ρογιΐΉγ78, οἴο. ὁμοίου, 4132. 

ἢ καὶ διαλυϑὲν, ΟΥ̓ αἰ8ο εἰϊδϑδοίυοί ; ἃ ῬΥΟΡΎΘΒΒ ΤΌΤ νεκρωϑὲν, ὈΓ6- 

ΒΘ ῃς1Πρ' ἃ στθαίοι ΟἸΠΙΟα]γ ; ΟΥ ποῦ ΟὨΪΥ ἀθδᾶ, ὰΐ αἰϑο αἰὐἰϑϑοϊυοα 

Δ Πα βορατσαίοα. 

τοῖς χειρίστοις ἐξυβρίζουσιν εἰς ϑεόν, ἐλοῃ οαϑὲ γ6ργοαοΐ, τρορ, αοα 

ὑγμ {λ6 ἐρογϑέ (1 511118). 

τῶν πάντη διεστηκότων, Γ᾽ ἐλιο86 αἰ) εγπ ἔτι 6067) ἐδαγ. 

μᾶλλον δὲ καὶ τῶν ταύταις, κ. τ. Χ., ο7" γαἴλι6)" ἐλ 6 τιαΐιι}68 07 {086 

πἰϑίηγ ἐλό86, απ τ007}}}8 97 αὐὲ ἰο ἔϊιοϑθ 97 παΐιιγο. Τὴ βθοϑιηϊηρ ἴο 

Ῥ8585 ΟΥ̓́ΘΙ {1115 [Ὅτ οἵ {πὸ ο"]θοίου 5 ΓΟ ηΘηὖ ἃ 5 ΒΟΔΤΟΘΙΥ͂ ΤΟΥ ΓΠΥ 

οἵ ΤῸΡ]γ, ΔΙΠΘΠΔΡΌΓΤΕΑΒ. ΠΟΙῸ ΟΡ [Π6 ΟἸἹΥῪ ΔηΒυτοΙ {Πα πΘοα 06 

τηδ 6, ν]Ζ., {Π|60 ταἰίου ΠΗ] ΚΘ Π 685. οὐ {ΠῸ βα ]οοίβ. θθούνν θη τ ΠΪΟ]Ὶ 

{Π6 ὩΠΔΙΟΟῪ 15 βϑιπηοα. ταύταις; {Π|Ὲ6 ἀητοοοα ηΐ 15 δυνάμεις, 460, 

Ἢ, οὐ, ἃ; 6., 188, ποῦο᾽΄ 9. 

97. οὐκ ἀνεπιτίμητον, ἐ8 γοΐ τἰγιιπ0}" 1}, 77 ΦΦΉ.81|76. 

μακρῷ, 408; Η., 610; 6.; 188, 9. 

τὰ παρὰ ἀνϑρώποις, κ. τ. Χ., Τλα]κ 6 ΧΥΙ]., 97; Ναί. χὶχ., 26; ΟἹο., 

17)6 Ναῦ. Ἰ)6οΥ., 111., 59: “ὙἼ]ἿοΒ. οηἱη ᾿ρ5ῖ αΊΟΘΓΟ ΒΟ] Ἷβ. Π1}1] 6558 

αποα ἄοα5 Θἤϊοουο πῸῊ θοββιῦ οὐ απ] 01 5ῖη0 ἸΔΟΤο 1110. 

ὡς ἐνδόξων, α8 ,ηγο αϊ 6. 

ὁ λόγος, 180}. 

ΘΒΆΡΨΕΙΝΝ 

ΤῊΣ ΒΕΟΟΝΟ ῬΑΠΤ ΟΙΥ ΤῊΒΠΞ ΟΒΟΕΟΤΙΟΝ, ὙἹΙΖ., ΤὙΠΑΤ 600 ῬΟΙ͂ 

ΝΟΥ ὙΙΞΒΗ ΤῊΣ ΒΕΒΕΠΕΒΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒΞ ΒΑ, ΟΑΝ ΝΟῚ ΤῈ 

ΔΙΑΙΝΤΑΙΝΒΏ. 

88, Τὸ γὰρ ἀϊβούλητον, κ- τ. Δ... 1707" ἐ]ι6 αἰὐγυιοϊΠΠο( ἐ8 αἰπιοϊ Πρ ὃν Πιΐηι 

εἰ{7ι6)" αι8 αἰγ))ιιδὲ 07. αϑ πἰγιἐ))8ἐιυογέ ἢ} , 1. ο.. τ οστῃ νυ οἵ τη. γα 

ΤΠΔΥ͂ ἈΒΒΙΠ16. ΠΟΪΟΤ μη] [Παὺ ΘΟΟαΒ. γΟ] 1015. Ὑ01}1 σου ΙΗ] 116 
ἴῃ [Π6 11π65 οἵ πβίϊοο δα Ῥτοριϊοίν. 

ϑεωρεῖται, 8 8667, , 116 5] 6 οὐ Βοΐπρ' τὸ ἄδικον. 

παρ᾽ αὐτόν, δοβί(65 ἰνην. αὐτόν ΤΟΙΘΙ5 [0 τὸν ἀναστησόμενον. 

τῶν ἔξωϑεν, 41δ, 4106, Ὁ; Ἡ,, δῦϑ 5α.; 6, 108. 
ἐν τοῖς οὖσιν, απιοΉ  ἐμῖη.5 οὐϊἱδίϊη. 
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αἱ νοηταὶ φύσεις --- Ἀδίαταο ᾿πί6111 σ Θηΐ65, 1. 6., 8 5615. 86 ΤΠ6Π. 

ΟὐΡ. Φυδέ, Ματγί., ΑΡΟΙ]. 1., ο. 28; ΑΓ Π6πδρ"., ΑΡΟ]., 61). χχῖν., 5.119. 

ΤΠδὲ ΠῸ ἸΠΙΌΤΥ 15 ἀΟΠη6 ἴο 116Π, ΠΟΥΘΥ ΘΙ, ΠΟ 416 {Π6Πβοῖνθ5 

ΤᾺΪΒΘΩ͂, 15 ΒΠΟΎΤΗ, 8. 41 ; Π6ΠΟΘ νοηταὶ φύσεις τηδῦ ΠηΘΔ ἢ ΔΏΡ6]85, 50 

“ΟΔΙ66 45 ρουοοινίπρ ποῦ νγ1{]} ΘΟ 65, αὺ 1 {Π6 τϊηα. 80 αοᾶ 

15. ο411664 Ὀγ ΑἰΠποπαρ. (ΑΡ0]., 6}. ν.) νοητός; 1. 6.. νῷ μόνῳ καὶ λόγῳ 

ϑεωρούμενος. ΟὈΙΏΡ. ΑΡΟΙ]., ΕΠ]8}5. ἴν., χ.,) ΧΧΊΙ,, χα τ, Ξο Ῥ]αΐο, 

ΤΙΒΙδ 68, ΡΡ. 48, 99, οα. Βίορῃ. 

ἀδικηϑεῖεν ; [Π6 ορΐί. ἃ5 ἃ ΠΙΟΤῸ ᾿πα]γοοῦ ἃ πα 1655 οἤδηβῖγο [ΌΤΠῚ 

οὗ βίαθῃιοηξ : 090, 1, ἃ ; 064. 

ἐμπόδιον, ἠϊπαο»ατιο6, {π᾿ Ῥτοαϊοαίο ἴῃ {πὸ οἴαθβο, {Π6 βαθ]οοῦ 

Ῥεΐησ' ἀνάστησις. 
οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἀλόγων ἡ φύσις οὐδὲ τῶν ἀψύχων (56. ἀδικηξ είη). 

ἡ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἀψύχων φύσις 5ἴαπαβ. ΟΡΡΟΞΘα ἴο αἱ νοηταὶ 

φύσεις, ἃ πα σοτηρ]οΐο5 {ΠῸ βρϑοϊβοδίϊοῃ οἵ ο"]θοίβ θα τα ρα 1ῃ 

τὰ ἔξωϑεν. 

89. διὰ παντός, 70γοῦο)"; }. ο:, ὑπαῦ ἰγγαϊϊοπαὶ ἀπ ἱπαηϊμηδίο 

{Πῖη5 οχ δύ ΤΌΤΟΥ ον. 

ἀνανεωϑέντων, δοῖπᾳ γοησισοα , τότ νέος (ΠΟΥ). 

εἰ γὰρ... οὐδὲν ἀδικεῖται . .. οὐκ ἀδικηϑήσεται, 051, ἃ, Ὁ: Ἡ,, 45; 

6,, 391. 
ὑπείκοντα, δοίης δι )οοΐοα. 
ἀφϑάρτων καὶ ἀνενδεῶν γενομένων (50. ἀνθρώπων). 

ἐλευϑερωϑέντα, ἔμεν (τὰ ἄλογα καὶ ἄψυχα) δεῖπῃ [ἐδεγαΐεί. (ΟΡ. 

Ποτη. Ὑ]11., 91. 

40. εἰ φωνῆς μετεῖχεν, {7 ἐ]ιον ραγίοοί; Γ᾽ τοῖο, 1πι6 ἱπυροτί. ἱπά, 

τοργοβοηξίηρ [ἢ 6 Βα ρροϑι ἴοη. ἃ5 σοπέγατυ ἴο ἕμοῦ; 691, ἃ, 10; Η., 

η46: α., 999. φωνῆς, 434: Ἡ., ὅ14; 6. 170, 2. 
ὡς παρὰ τὸ δίκαιον, κ. τ. Ἀ.) 48. είπιγ 70γηιοά, {7 ΚΕ} 107 0 Π16Ή., 60}: 

ἐγαγ, ἰο }ιιδέϊοο. : 
ἐλαττούμενα, ἔτοτη ἐλασσόω (ἐλάσσων; σοταρ Τα το οὗἉ μικρός). 

ἀνϑρώπων, 408 ; Ἡ., ὅϑῦ ;- α,, 110. 

ὧν, ἴΠ6 ἀπίοοραοπηΐ 15 τούτοις ; 707 {16 “7ιιδὲ Οπ6 ὅοε8 ποέ ἀϑϑίψη α 

{116 σπα ἐο ἐΐοβο (οτθαϊατοϑ) ο τοοπι ἐΠι6 πιαΐτιγο ἐ8 ποέ {{{:6. 

τούτων, 1. 6.. {Π|656 ΤΌΓΘΡΌΪΠΡ᾽ ΘΟΠΒ] ΠΟΓΔΈΙΟΠΒ. 

παρ᾽ οἷς οὐδεμία, κ. τ. Χ., ἐθιεν)6 8. πο οοπιρίαϊπέ 977 ἐπ}ιιδείοσ 7 Οτι 
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([Πο88 οὐαί 65) ὧν τολίοῖι ἐλι6)»6 8. γ10 ποίϊοη, 7 }ιιδέϊοθ. "ΓΘ. ΘοπῚΣ 

ΠΟ ῬἸ᾽ΌΟΠΠΕΑ 15. [ακ ὴ {Ππαῦ ᾿ΣΓ ΓΟ Π8] ΟΥΘαὔ 5. ΠΔΥΘ ΠῸ 56η86 οὗ 
το ῦ ἃ ηα] Ὑγτοηρ, ᾿σαῦ δοῦ ῬΌΓΙΟΙΥ ἔγοη ᾿ηϑύϊποῦ 1 81] οα565 {πᾶ 

βυσρεϑῦ {Π6 ῬΙΌΒΘΠΟΘ ΟὗὨ ἃ ΠΟΙᾺ] Ξ6Π86, 

41. οὗτος, ΥἷΖ., ἄνϑρωπος. 

σωφρονῶν --- ἐὰν σωφρονῇ, [πὸ σοπα!1οη Ὀεῖπρο Ἱποογροταίοα ἴῃ 

[πὸ Ῥδυ ΟΡ 181 ἔόσγη, 09 ; Η., 751; 6., 2290. 

ὕτι λήσεταί γε ταύτῃ, κ. τ. Ἃ., δοοώτι86 ἦι6 τοὐδί ἐβοαρ6 ἡζηιβε 7} ἐγν ἐ]ιῖ8 

“σαν οαϑέζηῳ γεργοαοίν προτὶ ἔΠι6 γγεβεογιύ {{76, 1. 6... 16. "7111 ἀποοη- 

ΒΟΪΟΌΒΙΥ (τ Πποὰὺ Κπονηρ᾽ ΟΥ Π]ΘΒΠΙ Πρ 10) σαδβῦ ΤΟΡΙΌΔΟΠ, οἷο. ; 

θ7 7. τ ἘΠ ΒῸ 1. ΘΟ: θη; 

συνεκβάλλων, 110. γο)οοξίη. 

συζῶσα, ἰϊοΐη τοϊέ, (συν, ζῶσα). 

43. Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνο φαίη τις ἂν, (ΝΟΊ" 81) 1} οοτιϊά αἼὉ} ΟἿ16 86} 

ἐΠιὲ8 ἐπαΐ ἐξ 18. α το γ1; τηυιρογέδ 9 ΘΟ, οἴο. Οὐ.. .΄. οὐδ᾽, ἃ ΒΕ Πρ; 

πορϑίοῃ, 719, ἃ, Ὁ; Η., 848; 6., 389, 8. 566 αἴ5ο Μ΄, 400; Ἠδ1κ- 

1685, 80, 

ΟΗΛΑΡΤΕΠ ΧΙ. 

ΒΕΕΌΒΕ ῬΑΒΕΙΝΟ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῸ ῬΑᾺΤ ΟΥ̓ ΤῊΣ ὈΙΒΟΌΞΞΙΟΝ, ΗΠ 

ΒΕΥΙΕΥΥΚ ΤῊΒ ῬΙᾺΝ ΟἿ ΗΙΒ ΑΒΟΑΌΜΕΝΤ, ΑΒ ΒΤΑΤΕΘ ΙΝ ΟΗΑΡ. 1. 

48, τῶν κατὰ φύσιν πρώτων καὶ τῶν τούτοις ἑπομένων, 1. 6., ἢγδὺ 

ῬΥΙΠΟΙΌΤ]65 Δη6 1 [ὈΤΘΠ 665, ἃΠα ἀρ ΠΟΙ 0 Ὲ5 ΤἸΤΌτ ἐπ 6. τούτοις, 449 

ΕΞ: 7 ἘἸ., 002. 5η.: ὅ., 180. 

τῶν ἐξητασμένων, Γ΄ ἐλι6 ροϊγιέ8 ἐγπιυεδέϊσαϊεα! , τοϊονυυῖη σ᾽ ἕο {Π6 ῬΤο- 

οΟαἸηρ' (ἀἸΒΟΌΒΒΙΟΙ. 

τούτων, ὙἾΖ., {Π|6 5816 ῬΤΟΟΘΑΙΠ σ᾽ ΓΟ ΠΟ ἴ8. 

τὸ παράλογον, ἐλ6 αὐδιιγαἱέη. 

τῆς ἑκάστου... ἀντιστροφῆς, {16 6077 68 ρο" 6η.66 97 ὁαοῖν 9" ἐλιϑην ο 
δαοίι, 419. ὙΠΟ τοίοσθμοο 15 ἴο ἐπ ΟΥοαίου 5 Δ] γ ἀπα 1ΠΙπρ- 

Π655 [0 Τα 86 {Π6 686, Δη64 {Π6 ποῦ {παὖ {115 15 ἃ ΤΟΥ ὙΥΟΥΓΠΥ 

οἵ Πῖμη. 

τί γὰρ δεῖ λέγειν περὶ, κ. τ. Δ. ; ἃ ΤΟΥΤΉΠ]ἃὰ ὈΥ τ ΠῚ Οἢ {ΠπῸ6 πεζοῦ ἴη- 

{το τιο65 {Π6 αἸΒΟΊΒΒΙΟΙ οἵ ἃ θοΙηὔ ΠΟ 56 αἸβοιββῖοι Π6 αἤἴδοίβ ἰο το- 

ΒαΤα ἃ 5 ὙὙΠΟΠΥ͂ ΠΠΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, ἃ ΤΠ θίουοα] ἤσιιτο οα]]6Ω Τα ] ΘΙ 0518. 
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συναφείας, ΠαγἨιοΉ). 

ἑτερότητί τινι, δοη16 αἰ 7 ἘΥ ΕΊι66. 

βουλητόν. ΑἸΒΠΟΠασΟΙα5. Πὰ5. ΠΟΙῸ ΘΟ ππηαοιβίοοα ἰο Τηθ8ῃ 

(Ρείανΐαβ, 6 60, 110. 1., Ῥ. 89), “ αἀαἱααυ!α 1) 65 Ῥοίεβῦ 14 θὰσῃ 

γ 6116) (( οὐ απο γα 16 Ομμηΐη0. ῬΟ5567}; "αῦ βουλητόν ΤαΠΟΥ 
Ξξ- γ61110116, ἃπΠα ἄοο5 ποῦ ἀοβῖσπαία τυ μαὺ αοα δοίπα}]ν τν1}15 ΟΥ 

τ μαῦ Π6 Πᾶ5 ριΓΡροβϑα ἰο αο, Ραΐ τπτῇῖαῦ τηὰν [81] τ] 1118. ὑν1}}} 

ΠΩ ΡαΤΡοβο. 80. Ὀεΐοσα (Χ., 8. 98) ἀβούλητον τηθᾶπ5 τ μα αοα 

Θὰ ποῦ 011], γ]Ζ., Ῥθοδτι56 10 15. ΘΙ ΤΠ6Γ πη} δῦ ΟΥ ἀπο ΠΥ οὗ Πΐιη. 

Τὸ γὰρ ἀβούλητον ἢ ὡς ἄδικον αὐτῷ ἐστιν ἀβούλητον ἢ ὡς ἀνάξιον. 

50 Δίατδμῃ, Οἰΐο. 

44, Καὶ ὅτι μὲν ἕτερος; ΠαγΪπΠο᾽ ἈΠΒΤΟΓΘα ΟΠ] οίΐοη3 οἴθσοα ὈΥ 

ΟΡΡοποπηίβ, Αἰ ΠΟ Πα ΡΌΤΆΒ, ὈΘΙΌΤΘ Π6 Ῥᾶ5565 ἴο {Π6 ΟἴΠΟΙ ραχί οἵ Π15 

{θα ζ56, Του ον 5 {Π6 πιο ποῦ ἃπα ΔΤ Πρ μθηΐ οἵ Π15 ΔΙρ  Πηοηΐ ; 

568 Οἢ. 1. 

μετρίως -ΞΞ- 58{15 (ΔΙΆΤΑΠ), ἃ5. οὐζθῃ ἢ Ῥ]αΐο; 6. σ᾿... ῬΙδΘαν,, Ρ. 

271 Β, 6α. ϑέαερῃ. ; 

οἷς τε διενήνοχεν ἑκάτερος, απ ἐπ, τὐἢαΐ γεϑρεοίβ ἐθεν αἰ 76)" δαοῖ, 
7γοηι εαοῖ. διενήνοχεν, ἈΪ. ΠΌΤη διαφέρω. 

τῆς τῶν... . συναφείας, ἐπι ἐοηιτιοοζίοη, φ Γ᾽ τολαΐ ἤα8 ῥδοη, βαϊα ἰο τοπαΐ 

γϑηϊαΐη8, συναφείας, σΟΥΘΥΠΘα ὈΥ ἕνεκεν, 429. 

τῶν τούτοις προσηκόντων, ἔδο86 δοϊοηχίης ἔο (ΟΥ Δ1116α 0) ἐλό86. 

45. τῷ μὲν, ἐο οπς (Κἰπα οἵ ἃΙοτιμηοηΐ), Υ]1Ζ., περὶ τῆς ἀληϑείας. 
τῷ δὲ, Υ]Ζ., ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας ; 566 8. 44. 

δορυφορεῖν, {0 αἰξοηα. 

πρόσαντες, 8ίεορ, αἰβιοιέ ; ἔγουη πρός, ἄντην (ἀντί), γἱδίη) τ 

αφαϊηϑί. 

ὡς τὴν τῶν πραγμάτων γνῶσιν παρεχόμενος, α8 77 1υἱδ]υϊηγ ἐΐὸ 

ἀποιρίοα χε οΥ ἐδ βιιἠ)εείϑ8. 

μηνυτής, ἐλ αἰϊδοίο867. 

πρόξενος, ἐλι6 αἀϑϑῃ 766, σιαγαγίεθ. 

40, καταζεέστερος, ΤΉ 76} 107". 

ἔλαττον γὰρ... . κρατύνειν, 70)" ἐο γε μέο ΕΡῬῸΤ' ἐ8 07 1688 ἐπιρογίαηοο 

ἐλατι ἐο ὁδέαὐ 5, ἐγηιί, , 1. 6., [Π6. δβϑίδ ὈΠ5ῃσηοπέ οὐ ἐσαίῃ 15 ἴῃ {Π6 

6 Πα πῸ βατγοβύ τοξαξζαίοη οἵ ΟΥΓΌσ. Βα βου πᾶγϑ ππαοιβίοοα [ἐ 
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οἵ τη παίγο ἱπο]ηδίϊοι ἰο ΓἈ]ΒΟΠοοα Ὁ ΠΩ͂ ΟΥΤΟΥ, “ ὑπᾶῦ παΐαγα] 

{ποῸρ]ι σον τρύ ον οἵ {Π6 116 1561.) Ἡρδποο {π6 ἀΠΠ αν {πᾶ 

ΤΏΘΠ πιθοῦ 1) ᾿Π 6551 πο {Π6 ἐπα! το θγο5 {Παῦ ΒΡ ΘΟ] αἰζθη!!ο 

ΡῈ οίνϑῃ ἴο {πδΐ, πα {Π|6ὸ το αἰαίϊοη οἵ ΟΥΤΟΙ 6 τηϑ 6 ΒΘοΟ  ἄδτΥ. 

ῬΘομαὶ αποίοβ ἴῃ {Π15 Ὁομπθοίϊοῃ (Ἷο., θ)6 Ναί, Του, 1., 21: 
ΠΠΙ πΟῸῚ ἔδη} [4 0116 ἴῃ Πηθηΐθη ὙΘΗΪ16 ΒΟ] οῦ πᾶ 76. σοι] 510 

Δ] 14], αι αΌΆΤ6 ΤἈ]ΒΌΠῊ : 4150 89: “Τπδπηὶ ἴδηι [8 6116 τοι 

ἸΠΥΘΗΪΓΘ ῬΟΒΒΙΠ, ΠΆΩ [Ὦ]5ῶ ΘΟΠ 1 Π0618.7 

κατὰ τῶν ψευδοδοξούντων, αἀφαϊηδέ ἐΐοδε Ποίας ζαἶδε ορίητολ8. 

ἐξ ἐπισπορᾶς ἐπεφύη, ᾿α8 4) ο τη. αι 7) ογγν ατὸ α716}-δοιοίη, ; ἐπεφύη, 

2. ἃ. Ῥῦ, Ττοιὴ ἐπιφύω. 

χρειωδέστερος ; 8668 1.. 5. ὃ ; 4150 Τιαοί {1π|8, Ὅο ἴ]βα τ τ δες τ Ὁ: 

(ΡΥ Πγ115. ΒΔΡΊ ΘΗ 86 ἐπε: οϑύ 1158 1π 6 ]ΠΠ1ΟΌ ΤῸ, ὍΠΗ ἢ γο 8 

ΘΟΡΤΟΒΟΘΙ6.᾽ 

τς καὶ τοῖς ἄρτι προσιοῦσι, κ. τ. δι, ἜΣ ἐλ6 αοιδέ απαὶ 677}0} ὁ ἐἤιο86 

«οἦιο Πιαῦο γοοοη 1} σΟΉϊΘ ΟἿ" ; Ἷ. Θ., ἩΠΘΥΥ ΘΟΠγοΥίβ: 

4. εἰς γὰρ τὴν εὐσέβειαν ἔχει τὴν ἀναφορὰν, κ. τ. Χ., 707" δο(7, {716 ΟΠ 6 

φοζιἔϊη 6770} αγιαἱ {}ι6 ογ16 60Ή 71); υϊη ἐγ ι{}, Πα 8. 767 6} Οη16 0 ροΐψ , 

1. 6. Πδ8 ΡὈΙΘΟΥ ἃ5 15 οἹ]θοῦ. 

ὡς ἔφην ; 566 ΡΟΥΘ, 40. 

᾿ὁ δ᾽ ἔστιν ὕτε καί τισι, κ-. τ. Χ., ἐ]ι6 οὐ]ι67" ΦοσοΊ 168. 1076 τἰ86 7 μἶ 8οηϊ6- 

ἐϊηι68 (ὅτε) ἰο 8οη16 (τισι) αὐταὶ ἀφαϊρη8ὲ οογξαϊη, ὁη168 (πρός τινας). 

κεφαλαιωδῶς, ϑιεηηηλαγ 1}, νἾΖ., ἃ5. ἃ ὈΥΊοΥ͂ τοοδθἸ Ἐπ] 10. 

48. ᾿Ιτέον δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον, Βιεξ 106 Ἠγιιδὲ ρᾳ88 ὁ) ἰο ἐπαΐ }7Ὸ0- 

γοβοί. ΑἸΠΘΠΆΘΌΙΕΒ ΠΟῪ ῬΆΒ5Β65 ἴο {Π6 ΒΘΟΟΠα μᾶτῦ οὗ Π15 ἐπ θ δ 180, 

Υ]Ζ., περὶ τῆς ἀληϑείας. ᾿Ἰτέον, Ὑ 6108], ΤΟΙ εἶμι, 089; Ἡ,, 598, 804, 

}; 6... 119,2:; 281,3. ΤῊ8. σομδίσιιοιοη ΔΏΒΎΤΟΙΒ (0 {116 186 οἵ 

{π6 ας. Ῥᾷ58. Ῥατί. ἴῃ Τα. “πο μπη οβῦ ἀπΐθη Δα ῬΙΌΡο- 

βίτατη." 8.66 ΠΑΡ. Π685, ὅ09, 79, 80, 
αἰτίας αὐτῆς, {16 σατι86 ἐΐβεῖγ,, νἰΖ., {πιὸ ἢ π8] οατιβ6, {Π6 ΡΌΤΡΟΒΟ ΤῸΣ 

τ] 10} Π6 τῦὰ5 οτθαίοα (Χ]].--χῖν.). 

οἵ τε μετ᾽ ἐκεῖνον, αἸ αἱ {71086 αΥ 6)" Ἰυΐηι , 1. ο.. 1.15 Ῥυοβέουιν. 

ἀπό τε τῆς, κ- τ. Χ.,) ἴΠ6. Βοοοπα διριπχοηῦ ΤῸ Π6 ἐγα!] οὗ {Π6 
αοοίτσίηθ, γἱΖ., {Π|6 ΘΟΠ ΠΟ Παῦα16 Οἵ τη6η (ΧΥ.--Χυ]].). 

κρίσεως, {1Π|ὸ {Π|Σ ἀτοπηχοηῦ (ΧΥ]]11.--χΧΊ]1.). 

ἐπολιτεύσατο, Πια8 ἰϊἱυοα, ᾿α8 γογιίαἀ οι 7.18 δεϊατῖον. 

ἣν, Υ1Ζ., κρίσιν. 
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ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΙΙ. 

ΑΒΑΥΜΕΝΤΒ ΓῸΝΠΞ ΤῊΠΞ ΒΕΒΌΠΕΕΟΤΙΟΝ ἘΠΟΜ ΤῊΣ ῬΡΌΠΡΟΒΕ ΙΝΤἵ, 

ΜΑΝΒ ΟΒΈΕΑΛΤΙΟΝ. 

49. Ἔστι δὲ ὁ μὲν, κι τ. Χ., 116 αγ΄σιιηιογιξ 7γοηι ἐΐι6 δατι86 τοῖϊί αρ- 

Ῥέα" 17 τ06 οὐδογῈ6 τοἠείλι6)" πχαλν ἐαηιθ ἐηίο θείη αὐ γαπάοηι απα μη 

φαΐη, Ο7" 707" δοηιδ (Ὁ 1}0056). 

αἰτίας, ἴῃ {Π6 56η56 οἵ ἤπ8] σᾶτι86, ῬΡΌΤΡΟΒΘ ; 866 8. 48. 

πότερον. ὙἼΤΠῸ ΤΘΙΘΙΈΠΟΘ 15 ἴο {Π6 Ὑ7611-Ἰτποῦν τα1186 οὗ Ρ1]ο5ο- 
ῬΏΟΓΙΒ: “οαμ οὐ παίαγαην Π1}}1] Γι αϑύσα [8 ΘΓ. 

τινος, ὙΥ10] ἕνεκεν, 429. 

ἐπὶ τοῦτο γενόμενον αὐτὸ τὸ ζῆν καὶ διαμένειν, δἰδέϊης 701" ἐ]υ158 Ὁ6}}) 

ἐμίης (Υ1Ζ.), ἐο ἰἴυε απὰ οομπέϊητιθ. γενόμενον : Οἰΐο 5ιιροοβίβ {Πδΐ 

ῬΟΙΠΔΡ5 1 5που1α τοδα γενόμενος, ΟἹ γέγονεν μόνον ; Ὀπύ {Π6 Β6η868 

ΤΟΠΊΔΙΠ5 5. ΒΓΔ ΠΓ1Δ]]Ὺ [Π6 5816 ὙΠ ἃ ΤΠΘΙῸ ΟΠΔΠΡῸ οἵ βυηίαχ. 

366 676, α, 6. 

καὶ πλείονος φροντίδος ἠξιωμένων, απο λοι ττογέδῃ 97) φγαΐο)" 
4476; 491. 

δ0. κοινότερον, 107,6 πο} αἰ. 

εὑρίσκομεν, 106 8αῖϊ γίπα!, 609: ΤΙ, 099, ἃ. 

ὧν πεφρόντικεν, 702" τολοηυ ἢ6 ἤαβ ἐαγε. ΓΘ «πίοορθαοπΐ οἵ ὧν 

15. 1π6 Ῥαυ τ νγ6 ΘΟΠΙἶν 6 ΒΡ ΥΘΘΒΘα Δ[ΓοΥ ἄλλου τινὸς : 80η16 οἶδε)" 

(οὗ {Π056) 7.0) τολοην, οἴο. ἘῸΤ {Π6 οᾶ86 οἵ ὧν, 566 489, δῦ 56. 
οἷον --- γο] αἰ], α8, 707 εὐαηιρῖο. 

ὧν ἐστιν ἐνδεής, οΥ τολίο, ἢ 6 ἐ8 ἔπι πεεί. 

κατὰ τὸ φαινόμενον, κ. τ. Δ... ἦγ, ἐλ6 αρρεαγαηε, διέ ἴγν ἐΐ δηα, 70} 

ἐλαΐ, διιέ α8 ἐο {6 Ἰηιηιοάταίο (ΟΠ) 6 οἰ), 701" ἐλι6 67) 97 ἐδιο86 701" τολοτι 
. ἠδ 6α}7}68. 

διὰ τοῦτο, ΥἿΖ.. ἰδίας ἕνεκεν χρήσεως. Τη {Π6 Ἰαβῦ Δ ΠΑ] ν 515 (κατὰ τὸ 

τέλος) ΠΔ 5 ΟὩΤῸ ΤῸ] 15. ὈΘαβίβ 15 ΤῸ] ΠΙΠΉ5011, 

ὧν, νἷΖ., βοῶν καὶ καμήλων, εἴα. 

αὐτῷ, νἷΖ., ἀνδρώπῳ. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ εἶναί τε, κ- τ. Χ., διέ ἐπαέ ἐλο86 ργο(ιοοα 7γοηι ἡ ΐηι παν 
οὐδέ απ εομέϊηιι6 α8 ἰοη α8 ροϑϑίφίο. 

καϑ᾿ ὅσον οἷόν τε (50. χρόνον). 
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ἐγγόνων, σγαη ΟΠ γοη.. 

ταύτῃ --- ἸΟΟ τη060, ἔλει8, ὅ00, Ὁ; Π., 09, Ὁ. 

51. ταῦτα, τοίου ὍΔΟΙΚ ἐο {π6 ῬαΠ]ΠαΙηρ οἵἉ Ποιιβ65, 5161 {615 ΤῸΓ 
Ποαβίβ, ἃπα {Π6 Ῥγοογθαίίοη οἵ Οἤβρυῖησ:. 

τούτων, ΥἱΖ., ἀνθρώπων. 

οὔτ᾽ ἂν ἐποίησε, ἐοτἰ ποῦ ἤαῦα ηιασθ, ἃ ΒΕ ΠΌΠρ' ἀββοσίοῃ, Ὀαΐ 

Βοίοπϑα Ὀγ ἄν; 0980, 1,4; Ἡ., 752, 799. 6., 226, 2. ΟἾΒΕΙν 6 ΘΙ 

ἀπ ἴῃ τ μαὺ ΤΌ]]ονγβ {Π6 50 ΠΟ βύϊο Του οἵ [Π6 ἀὐοτηθπί. ΤῈ 

ἸοΡΊΟ] ΟΥ̓ΟΥ ποῦ ]α Ρ6--ΝῸ ΟΙΚ οἵ τυ] 15 ναϊη: Οαοα 15 

ὙΥ156 ; {Π6ΓΘΌΓΤΘ Π6 ΘΟΥΔΙΗ]Υ (1 ποῦ ΠΤ Κ6 τη} ἴῃ γαΐῃ. 

τὸ παράπαν, ΒιΥ0 ΠΟ. Π6Π5 μηδενὸς, ποϊ]ΐης αὐ αἰΐ Ξ-Ξ- τυ}]}}ἃ ΟΠ Π1ΠΟ ΤΟ. 

οὔτε τῶν μειζόνων οὔτε τῶν καταδεεστέρων ; ΘΟΠδίσ6 {πΠ686 σοηῖ- 

ἀν 8 δἴτοι ἑτέρου. ΤῸ ποίη φΓ ἐδιο86 εηιρίογίη γ᾽ αϑοη, απ Ἵμαρ- 

φιδηΐ ἤσ8 ὕθοη, ογοαΐοα οΥ 18. ογδαΐοί 7Ὸ7 ἐ}ι6 8εγυῖοο Γ᾽ αγιο 6)" οΥ᾽ ἐλιο86 

εἰἐμ6)" σγοαΐογ" ἐμάη, Ο7'" ἡ 76} 107} ἐο (1[561{}, διεύ 7017 ἐπι {76 απ ἐοη- 

ἐϊγιιαγοθ οΥ᾽ ἐδ ὑοίγηγ8 ἐπιοηιϑοίυο8 ογοαϊεί, ᾿ 

ὅφ. ὁ λόγος, γ6αϑ0Ή. 

αἰτίαν, α8 ὦ ἐατι86 707" ἐλ. ογεαὐίοη, 9 πλέῃ, ; 8599; Η.,499: 6., 157; 

“αὶ οδι88 510 ΠΟΙΉΪΠ11ΠῚ ΟἹ ΘΑ ]ΟΠΪ8.} 

καὶ μηδεμιᾶς μηδαμῶς, κι΄τ. λ., απ πεοαάίης το Ποῖ αὐ αἰΐ 7 7οΉν 167) 

ἦγ ογ 4} ἐο ἐπιοῖ)" ορἱδίοηοο. 

ἀρχομένων, ὑεΐης δι )οοίεα, 'ΓΊΘ σομβίσιοὐϊο 15 {Π0 Βα 1η6 ἃ5 μ6- 

ἴΌγ6 1} ἃ ΟΠδηρα οἵ βυθ]οοῦ, ν]Ζ., σθη. 808. 

τὰς. -- χρείας, ἐδ6 86)" Ὀ7068, 

τούτοις, ΥΪΖ., ἀνθρώποις. 

"εἰς χρῆσιν τοῖς ἐλάττοσιν, 7017 86)" 166. ἐο {}ι6 ΤΉ 716)"107.. 
ἀνεπιτηδείοις, «77, ἴῃ ἈΡΥΘοΙηοηὗ ὑΥ10} ἀλόγοις. 

πρὸς τὸ ἄρχειν, ἃ(ἃ ἸπηρΟΥ ΠΑ ΤῊ. 

ὅθ. κατά γε τὴν τοῦ ποιήσαντος γνώμην, αἱ ἰφαϑέ τοἱί, γ6 7 67}) 6,66 ἴο 

ἐλι6 ριγροϑ6 οὔ ἐλι6 ΟἽ οαΐογ. Ὶ ὶ 

αὐτοῦ τοῦ ποιήσαντος. (ΟἸοπιοπῦ ΑἸΟΧ. τ1ι565 ἃ 51Π}118 1 ΥσΠηΘηὖ ἴῃ 

[μ6 Ῥαραδροσ,, 1., 6. 8. 

κατὰ μὲν τὸν πρῶτον καὶ κοινότερον λόγον, ἀ(οογ αἴης ἐο ἐδ 71γ8ὲέ απ 

2107.6 γοηογ αἱ ἀροοτγιέ. μὲν ἸΟΟΙΚΒ [ΟΥγΙΩ͂ ἴο δὲ, κατὰ δὲ τὸν προσεχέ- 

στερον. λόγον, οἷεὶρ 97) ἐῆο 8ιιἰ)οοί. 
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δι’ 5ηοττβ ἐπ6 το αἰϊοι οί θη ἑαυτὸν ἃ Πα ἐποίησεν. 
ἐξαπτομένην, ἐἰπαϊοά. 

ὅ4. τοιαύτην ζωὴν, ΥἾΖ., ἐπὶ μίκρον ἐξαπτομένην, εἶτα παντελῶς σβεν- 

νυμένην. 

τοῖς δὲ αὐτὸν ἐν ἑαυτοῖς ἀγαλματοφοροῦσι τὸν ποιητήν, δι ἐο ἐδιο86 

ὀϑαγίη, 8 ατὸ ἵπιασα ἐπ, ἐπεηιδοίυεβ ἐπ ΟΥφαΐον" ᾿ιἰηιβεῖγ, Οὐπβίττιθ 

τοῖς αἴζοι ἀπεκλήρωσεν, 452: Ἡ,, ὅθ ; α΄. 184,1. 

νοῦν τε... μεμοιραμένοις, 15 ἴο 6 []Κ6 ἢ ἃ5 ΘΧΡΙ ΠαίΟΤΥ οἵ ἀγαλ- 

ματοφοροῦσι. 

κρίσεως, 434. Ἡ.. ὅϊ4; 6.. 110,3. 

νόμῳ τε καὶ δίκῃ, 449 5α.; Η., Ο09 5αᾳ.; 6., 180. 

τούτοις 15 ὙἈΤΤΟΙΒΙΥ πα ογβίοοῦ, ΤΉ ΙΘΙΒΟΙ ΒΌΡΡΟΒΟΒ 10 ἴο ΤΟΙΣ 
ἴο {Ππ6 ὈΟαΙ68; Το] αν ἕο {ΠῸ6 ῬΟΟΥ ἃπα 501]: ΝαΠΗΪα5. πΠ661- 

βίδα 15 1 οὗ υἱγίιιοβ ΟΡ (πΆ11{105 Πουθ]οροα ἴῃ {πὸ ΟΠ τ βέϊδη {0 ; 

τ Π116 ὩΠΟΙΠΟΙ ΔΠ6] ῬΤΟΡΆΌΙΥ ἃ ὈΘ ΈΟΙ Ὑἱθν Π]Δ]Κο5 1ὐ ΤΟΐῸΣ ἰο νόμῳ 

Δ η6] δίκῃ 85 115 ἀπἰθοροηΐβ. 

τὴν προλαβοῦσαν ἐκράτυναν ζωήν, πεν σπατι ε(.ἐλιοῖν" Ῥγοοσαίης {{76. 

δῦ. χάριν ΞΞΞ- ἕνεκεν, ΟΥΤΟΊΠΑΠΠΥ Δ ΟΟΊΙ5. 5066. 481: Ἡ,͵, ὅ49; 6.,160. 

560 4180 486, ἃ ; Ἡ., δδῷ ; α΄. 160, 2. 

παύσεται εἰκότως, κ. τ. λ.. ἐδ6 {]ιἴπι8 ογοαίοα ἐπεηηϑεῖυοβ αἰ αἴϑο 7 {{ 

ἐ6α86 ἐο εαϊϑέ, 11ἴ.. ἐσα86 7 οηυ {{ι6 ἰο οὐδέ, 40δ ; Ἡ., ὅ80 ; α., 114. 

ὧδ. - - ἔχοντος; 080: ΕἸ. 795, 6: 6. 9.11, ποῖθ 2. 

τά γε μὴν δι’ αὐτὸ, κ. τ. λ.. ἐογἑαϊηἶψ ἐπαέ ογοαΐεα ἐλαΐ {έ πιυϊφηΐέ οαϊδί 

απ ἰἴυθ α8 1έ τταϑ8 ἱπίοπαοα; ἐλ6 οατιδε ἐἐ8ε1 77 θείη δοιαὶ αἰ τοϊέλ, ἐΐ8 

παΐζιι)6 ατιεἰ 8εέπ, Ομ ἴη, ἐ{8 εαϊδίοη 6, οαγν τιου6)" ααἰπιϊξ ἃ ἐατι86 ατιηϊ- 

ἀϊίαξίπ μἰέογῖμ ἐ{8 εαἰδίοτιοο. 

ζῆν, ταῖ, Τρομ. ζάω. 

ὡς... συνειλημμένης . . . ϑεωρουμένης, 5866 ΔΌΟΥΘ ΟΠ ὡς... ἔχον- 

τος. συνειλημμένης, Τΐ. Ρ. Ῥί. ἔτοτ συλλαμβάνω. 

ἀφανίζουσαν, Ἰἰΐ., ριἐξζης οὐἱέ Γ᾽ δἰ ἧι (α Ῥτῖν. φαίνω). 

ύ, Ταύτης (86. αἰτίας). 

δεῖ σώζεσϑαι, κ. τ. Χ., αἶδο ἐέ 18 πιεοο58α}}} ἐμαΐ ἐδ ὑοΐη (ζῶον) ε)6- 
αἰφά ὃ6 ργ 686) υε(] 707 606}. 

ἑκατέρου... συνεισφέροντος, φαεἦ, 9 ἐΐοϑ6 (ρν 3) ο7᾽ τολίοῆ, ἐξ οοη- 

δἰδίβ οοπιέγιϑεέϊπῳ ἐπαΐ 7γοην ἐ{5617, τἱζΖ., {πᾶΐ Υ Π]1 ἢ ΠΕ]οη 5. 68- 
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ῬΘΟΙΪΆΠΥ ἴο 1561, ἑκατέρου, ῬΤΟΡΘΙ͂Υ, φαοΐν 7 ἔϊτο., ἌΘΏΟΘ τούτων 

τοῖο 5 ἴο ὈΟαΥ ἃ πα 5011], ἃ5 αἰζουνν τα ἜΡΘΟΑΙΕ: 

ὁμαλῶς, {{6 δαηλ6, ἘΡΣΤ ΣΝ ἐδαηφε. 

ταῖς τοῦ σώματος ἐπιστατεῖν ὁρμαῖς, ἔο Ῥγεβί((6 Οὐ)" {76 ἐπι ιι1868 χ 

ἐ6 δοάψ,; 452. Ἡ., δ9ὅ, Ὁ; 6α., 184, 2. 

τὸ προσπίπτον ἀεὶ, {ϊιαέ 606)" παρρώιίης, Υἰ2.. [παῦ Παρ ομΐηρ' ΠΌΒῚ 

{1816 ἴο {{πη6. 

προσήκουσι, ϑιεἰἰαῦϊο, ΟΟΥΡ. ΟἹο., Τ) 6 ΟΠῆο.; ἱ., 58: “ ΘΌΡΙΟΣ οϑύ 

ΟΠΪΠῚ ΥἾβ ΔΠΪΠΊΟΙ ΠῚ δία 6 παύπτα ; ππΠἃ ῬΔ75 ἴῃ ἀρροίϊα ροβίία 

οδί, απο οδύ ὁρμή ατδθοο, πᾶ ΠΟΙ ΠΟ. ᾿λππο οὗ 111π| ταὶ ; αἰ ο τα 

1ῃ. Ταύϊοπο, απᾶθ ἀοοοῦ οὐ οχρίαπαῦ ααϊα [οϊοπ πη ΠΡ] μΠ]ηγο 

Βι{, Τία δέ αὖ ταύϊο ῥρυδοβϑῖῦ, ἀρροίπιβ ορ θηηρογαί." 

καὶ τὰς ἀποκληρωϑείσας, κ. τ. λ., ἀπε γερεϊοϊη {{|6 οἰιαπεβ αἰζοξέοώ 

ἰο 11. 
κατὰ τὰς ἡλικίας, κ΄ τ. λ., γοίατζίγι, ἰο αγὸ 07) 707 ην 017 8ἴ26. 

Εἶδος γάρ τι μεταβολῆς . .. ἡ ἀνάστασις, 707 {16 γ6811} }6οἐ107, 8 ὦ 

δϊπα (Εἶδος) 97 ἐπαηιο. ΟὐτρΡ. 1 ον. χυ., ὅ1--ὅ9. 

πρὸς τὸ κρεῖττον, 7017" {16 ὑοξέο). 

ΟΗΑΡΤΕΙΝ, ΧΤΠ, 

ΟΟΝΤΙΝΌΑΤΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ἈΠΝΟΑΌΜΕΝΤ ΘΕΒΙΨΕ. ΕΠΟΔ ΤῊΗΒ ΡῬΌΠΡΟΒΙ 

ΟἹ 60Ὁ. 

δ. ᾿Επὶ δὲ τούτοις... γενομένοις. τούτοις, ΤῸ ΓΟ Πρ; ἐο {Π6 Ποροῦ- 

ῸΓ ΤΟΒΌΤΣΓΘΟΙΟΙ ; 566 ον. ἘῸΣ οα80, 566 4δ9, 400; Η,., ὅθ, Ὁ; 

ᾳ., 184,2. 
τεϑαῤῥὴκότες, δοίη οοη  ἀδγιέ ; Ὁ. Τΐ. Τλοιὴ ϑαῤῥέω. 

μετ᾽ ἐνδείας καὶ φϑορᾶς ; 1. 6., 76. ΘΠ]ΟΥ (στέργομεν) {1118 1116, 4]- 

{ποὰρ} τυαηῦ Δ η6] σου ρί]οη αἰζοηα τ, ΤῊ ΟΠ ἰβίϊαῃ ΤἈ10Π, Ὀγ 

115 του ϑ᾽δίῖοη οὐ [Π6 116 ἴο σοηγο, οἴγοβ ἃ Βαβι! πο ΠΟΡ6 ἴῃ {ΠῸ 
ταύ οἵ {15 1105 1118. 

βεβαίως, 7 γηνγ. 

ἑαυτοὺς βουκολοῦντες, 76εἰ ἰη) οὐ!) 8εἶ υε8. 

γνώμῃ, ἴῃ ΔΡΡοΒΙ(Ίοη ἴο ἐχεγγύῳ. 

᾿γοῦν τε... αὐτῷ, απα ζμγη18]ι6α, ἐο γι τἰπἀεγϑίαγι πη. 

ἔμφρονί τε βίῳ, κ. τ.λ., το ἀτὶ ἐπιἐοἰγοηΐ φαϊδίεγιοο απ α γαϊϊοηαί {76; 

1. 6. ἃ5 βαϊ[66 ἴο 8π ᾿πἰ6]]Πσοπξ οχἰβίθῃοο, οἷο. 459 

ζῶον, δοίη. 
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ὅ8. ἐπὶ τῷ μετασχεῖν, ἴο ραγέαϊε 97) απὶ ἐπιἐεἰ Πγεγιὶ {{76. 

ζωῆς, 434. Ἡ.., ὅτ4; α.. 110,9 
καὶ γενόμενον ϑεωρὸν, απ ἠαυίπῃ δεοοηιο αὶ βρεοίαΐον", ἘΠμΟ βαθ]θοΐ 

οἵ συνδιαμένειν. 

εἴληχε, ἰδ Πια8 γερεῖσϑα , {πὸ Βα ] οὐ 15 παπ. Ῥ. ἔγτοῃῃ λαγχάνω. 

ἡ δὲ διαμονὴ τὴν ἀνάστασιν (30. πιστοῦται), απαί ἐιὲ8 οογιζἱπιτατιοο 

(ποσί }) (ΘΟ Π ἢ 15, ΟΥ 15 ἃ ΡΙΘ σα οἵ) ἐλθ γοβιγγεοξίοη. 

ἧς χωρὶς, κατ. ὰ. 8.66 ΟΠ. ΧΊ],, 5, ὅθ. 

ὅ9. καϑ' ἣν εἰς τόνδε, κ΄ τ. Χ., 7007 τοϊιίοίι ἡλατ ἤα8 ὅση, ὑγοτισὶέ ἱπίο 
ἐλιῖ8 τρογά. 

παρῆκται, Ὁ. Ῥᾶ58. ΠΌΤ παράγω ; ἤγται "» ἥἧκται, 147, 1. Ἡ., 44; 

α.,10,1. Οὐμ}᾽. }]., 80, 4. 

ἀκόλουϑον ἂν εἴη... διασκέψασϑαι, τέ πλταν 6 ἐπι Ο» 167" ἰο εοηδέκἴο)", 
εἴο. 

ἐξέτασιν, ἱπεείἸγαξίοη. 

τῇ αἰτίᾳ 4δ0 : Ἡ., 002, Ξα.; Ε΄. 156. 

- φύσις, ἴΠ6 ΕΣ οἵ ἕπεται. 

τούτοις τε πᾶσι, κ. τ. Δ. (86. ἕπεται), απο ἐδι6 ὁπα οΥ᾽ ἐλιοῖγ" διϊδέσμοο 
((ὉΠονν5) αὐ ἐλε86. 

τῶν προτεταγμένων, ΥΖ., {116 σΟΠΒΙ ἀοΥΑἰΊΟΠ5 τ ] αἰ] (0 {ΠῸ σαιι56 
ΤΟΣ τ ΒΙΟῚ τηδη τνὰϑ ογοαίοα. 

ΟΗΔΑΡΤΕΙΠ ΧΙΥ. 

ἘΠῚ ΒΕΒΌΞΕΕΟΤΙΟΝ ΟΕΞ ΝΟΤ ΒΈΒΤ ΒΟΙΙΥῪ ΟΝ ΤῊΣ ΕΑΟΤ ΟΕ Α 

ΕΥΤΌΞΒΕ συ ΆΓΕΝΤ. 

00. Ἡ τῶν τῆς... ἀπόδειξις, Τ᾽ ἦδ ργῈῸὴ0 οΥ᾽ ἰὴ 6 ἀοοίγτι68 4 ἐγεέΐ, οὐ 

9 ἐλοδ6 (τη ἰζθυβ) τολπαΐξυθν" ([Π6Υ τηὰν 106) ,γ7οροβθά 707. ἐταηιΐπα- 

ἐΐοη. ἀπόδειξις, [ῃ 5 ]6οὐ οἵ ἔχει. 

ἐπιφέρουσα πίστιν. Ῥγοιιοίη εοποϊοίίοη, 1. α., Τῇ τὸ 5 ἰο Ῥτοᾶαοο 
8 ὉΠ] ἰοσϊη σ᾽ οΘοηἤαοποο ἴῃ {Π6 ΤΠ ΕΝ 5816, πχπβῦ Πᾶγο 1[5 )6- 

σἰπηΐηρ,, οἴο. 

οὐδ᾽ ἐκ τῶν... δεδογμένων, 107 7 οηὴ ἐδ ἐιΐη8 βεσηείμς οὐ πατίπ 

βεθηιθά 0 6θγ  αΐπ, οΤι68, Υ1Ζ., ΠΟΥ Τλοσὰ ΥΠπΠαῦ σογίαϊη Ῥουβοη5 ἐμ πΚ 

ΟΥ̓ Βᾶγθ ἐβουρῃΐ. 

ἢ τῆς πρὸς τὰ... ἀκολουϑίας, 9} 7γοπὶ ἐπ6 γνοϊαξίοτι 97 δοοοπ αν 
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(ἐπ {Π|5}) ἐο »η)ἴηια)). ΤΠ Ῥϑυζποποο οἵ {115 ἐταΐπ οἵ ΠΠποπρ ἰο 

1Π6 Βα }76ο ἴῃ Πδη6 0011] 06 566 {αν Π6 1 οα (8. 69, 064). ΤῊ Ῥτον- 

ΟἹ ΟΥ͂ΘΙ οἵ ἀτρυμηθηῦ 15 ἀραϊη ΘηρασΊ Πρ [Π6 τνεῖζθι 5. αἰξθηίίοη. 

ΤῊΘ ἔππἀδπηθηΐα] ΟΥ᾽ ῬΥΪΠΊΔΤΥ {παῖ η85 (τὰ πρῶτα) ἃ16 ὙΥ1{Π ΠΪη 

Οοα 5 Ῥτροβα ἴῃ {Π6 οὐθαίϊομ οἵ πγδπῃ, ἃπα {πΠ6 παίατο οἵ [Π6 ο- 

ἴῃ 80 οτθαίθᾷ. ὙΠ6 βαΐατνο Ἰπαρυηθηῦ {ΓΗ ]51165 ἃ σἈ] 8016. ἀὐστ- 

τηθηΐ, θα ΒΘΟΟΠΟΔΡΥ 111 115 ΟΠδΤαοίου ἃ Πα ἱπηροτίαμοο, {ΠΟ11Ρ] 

ἸΏΔΏΥ͂ ΠᾶΥΘ Τοβίθα {Π6 7016 οα86 ΠΡΟῊ 10. 

Ο1. Ἢ γὰρ περὶ τῶν πρώτων ἐστὶ δογμάτων, [07" ἐξ 18. οἰζ7ι6)" 

»Ῥ»Δπαγ, δοἰο 5, νἱΖ., γθ] αΐοβ ἴο ῬΥΠΔΡῪ Ἰ6]16[5: 10, νἱΖι, ἘΠ6 απο5- 

τοῃ ; θαῦ ΠΟΘ ΒρθοΙ ἤΟΠΥ {Π|6 τΟΒαυτ οί, πρώτων δογμάτων, 

[Π6 ΡΠ Θ 5. ΤῸΣ {Π6 τΟβαττθοίϊομ, ἀουϊγοα Τρομ {Π6 οατι58 οὗ 

{Π6 ογὐθδίϊομ ἃπα {Πη6 παΐατο οἵ τηδη, τοϑῦ α] Εἰτηαίου οα 6 ]1οῖ5 

{Πὰῦ ἀτὸ ποῦ {πὸ τοϑυ] οὐ δα ποδτϊοη ΟΥ' Ἀτριιμη θη, ᾿ϑαῦ ἃ16 ἴῃ {ΠῸ6 

ΘΟΠΒΕ 10 Οἵ ΤηΔ, 816] ΠπΘΟΩ͂ ΟὨΤΥῪ ΤΟΙ ΠΙΊΒΟΘΠΟΟ (ὑπομνήσεως) ἰο 

οχοῖίθ {Ποχὴ πα ΟΣ ]ηρ' {Ππθ πὶ ̓πΐο [ΌΤΌῸΟ. 

τὴν φυσικὴν ἔννοιαν, ἐλ παξιγ αἴ, ποξϊοη, ᾿ ἃ 5. Δ οΥΟ, 5. 60 ΞξΞ τὸν φυ- 

σικὸν λόγον. 

ἐπὶ τὸ μήτε... ἀμελεῖν, ΠΟ Οὐ πο ῬΌΤΡΟΒΟ ; ἐλαΐ τ6 ἠταγ ὑ6 Ἠοἰ{]16)" 

τληυί Γι οΥ ἐἴιο ἐγμΐλ,, οἵο. 

ἀληϑείας, ἀσφαλείας, 452, ο; Ἡ., ὅ76; 6. 171, 2. 

τὸν φυσικὸν εἱρμὸν ΞξΞ ἡ φυσικὴ ακολουϑία, ΌΟΥΟ,. 

09. “οϑεν οἶμαι χρῆναι, κ. τ. Χ., ἩΛοηοο 1 ἐ]ιϊγιῖ; ἐξ δοϊιοουε8 {]ι086 (16- 

φοΐζηρ ἐμιδρηηϑοίυοϑ ἰο ἐι686 8ιι᾿)οοΐ8. αγιαἱ τοϊδ]ίης ζαϊν»ῖῃ ἐο ἀφοίάο, οἰο. 

ΟἹ δίκαιον ΤΥ [06 ΤΟΙ ΓΘ ἴο ἐσπουδακότας, ἔδιο86 εἰἱδοιιϑϑίγι) {116 8:ι}- 

26εἰ 7αϊγῖῃ. ἐσπουδακότας, {πὸ Βα] οὐ οἵ ἐπισκοπεῖν. “Ὅϑεν οἶμαι 

χρῆναι. ὅ66 6}. 1., 5. 4. 

τὴν δύναμιν, ἐλ6 7070. 

ὕστατον, ἰ(ιδέ. 

08. πρώτην. ὅ66 ΟΠ. ΧΙ]. 

γνώμην, αοδίφη. 

οὐχ ὡς... δευτερεύουσαν, γ1οὐ αι8 θείη ϑοοοηα. 

κατὰ ταὐτὸν, αὐ ἐλ δαηιθ ἐϊηϊ6. 

κἂν ὅτι μάλιστα, κ. τ.Ὰ., ἐποιιφὴ ἐμέν ἀοροηεί τἰροη, Θαοΐν οἱἤιο}" ρᾳ}- 

ἐϊοιζα»ἶγ, Ἰ. 6.. Πᾶν [Π6 οἹοβαβί σοῖο ἴο 6801} Οἴ ΠΟΥ, 
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04. τὴν ἀρχὴν ἐχόντων, 1ἰ{.. ἑαϊἔηρ ἐλδῖ)}" γΐ86. ἐχόντων, τι ἄστοο- 

τηθηῦ Μ1 τούτων, ΥἱΖ., τῆς αἰτίας τῆς τῶν ἀνϑρώπων γενέσεως, καὶ 

τῆς τῶν γενομένων ἀνϑρώπων φύσεως. 

διὰ τῶν τῆς προνοίας λόγων, ὕψ αὐσιηλοηΐ8 7}οηὺ Γγουϊάοηοο. 

τιμῆς ἢ δίκης, γοιοαγ, ΟΥ̓ Τγ)18Πηιο)έ. 

τοῦ... τέλους; απα 7 οην ἐλ ὁγα οΥ᾽ ̓ υϊώγαγ φοἰϑέθηιοο ̓  ΟΠ }05. ΧΥ 111.-- 
ΧΧΙν. ' 

πολλοὶ γὰρ. ὟΥ6 ὅο πού Κπονν ὙΠῸ {ποὺ 610. Οογίδη]ν ΤῸ- 

[Ὰ]]Π1ὰΠ υγὰ8 ποῦ ὁΠ6 οὗ [πΠοη. ὅ66 1)6 1 6ΒΈ 7160. ΟΔΓ., Ο. ΧΙν. 

0δ. μὴ πάντας, ΥἷΖ., τοὺς κομιδὴ νέους παῖδας. ΨΟΙΥ γούὺπρ᾽ ΟΕ1]- 

αἀτθη, ὙΠῸ αἴ16 Παγίηρ' 4016 ΠΟΙΓΠ6Ι 6Υ1] ΠΟΙ σΟΟα (μηδὲν ἡμαρτη- 

κότας ἢ κατορϑώσαντας), ἃτο ποῦ πα σοα ; Π6πΠΟθ, 1 {Π6 Τοβαστθοί! 0 
ΤΌΠΟΥ Ττομλ [Π6 ἡπα σγηοηΐ, ἃτῸ ποῦ τα ϊβοα : αὖ 81] 816 τα 866, 

ΟΗΑΡΤΈΕΝ ΧΥ. 

ὙΠῈ ΑΒΟΜΕΝῚ ἘῸΝ ΤῊΒΞ ΒΕΒΌΒΒΕΟΤΙΟΝ ΕΈΟΔΣ ΤῊΣ ΝΑΤΌΒΕ 

ΟΕ ΜΑΝ. 

Οὐ. ᾿Αρκούσης μόνης ϑεωρουμένης αἰτίας, θ1δ ; Η., ὅ99; 6., 189; 

1.6... ΔΙΓΠΟῸΡῚ {ΠπῸ οαι86. Δ]ΟΠΟ, 5000 ἴῃ [Π6 ΓΟ ΙΟΠ ΟἵἁἨ ΠΊΔΗ, 15 

Βα ΠΠοΙοηῦ ἕο Ρτουο, οἴο., 674. 

ἑπομένην τοῖς διαλυϑεῖσι σώμασι, ζοϊϊοιοΐης οὰ δο(ῖο8 εἰἐδϑοίνοι , 1. 6., 

{πᾶ 10 (τὴν ἀνάστασιν) [Ὁ]1Ονγ5 αἰββοϊαίίοη ; 15 πο ποχὲ {πἰηρ ἐπαΐ 

ΠΆΡΡΟΙΒ ἰο ὈοαΙ65 αἸββογοα ; 4δ0. 

πρὸς μηδὲν ἀποκνῆσαι τῶν προτεϑέντων, ἕο 8}))"1.}} 7 οΉην, πιεϊξ 6)" φῦ 
ἐλ6 Ῥγοροδοί (ὐσατηθηΐβ). τῶν προτεϑέντων, Ὑ1Ζ., {πΠ6 παΐατο οἵ 

τη, [Π6 ἡπα στηθηΐ, πα {Π|0 ὁπΠ6 οἵ οχ᾿βίθπος, 5. 069, 04. 

τοῖς ἐξ αὐτῶν συνιδεῖν μὴ δυναμένοις, ἴο ἐλοδο πιο αὖἴ6 9" {Πιδηιδοῖυο8 
ἔο εἰϊδεογ7ν ([Π61}. 

τῶν ἄλλων ; 8566 ΔΌΟΥΘ Οἢ τῶν προτεϑέντων. 

607. Εἰ γὰρ πᾶσα, κ. τ. λ., ἸΟΟΚ5 ΤΟΙ γαΓα ἰο δεῖ πάντως. 
κοινῶς, ἴγν γεποΡαΐ, 

χωρὶς, ϑεραγαϊζεῖῃ. 

ἀπεκλήρωσε ϑεὸς ; πὲ. Ματέ,, [)6 Τἰοβαγιθο,, οι γ1}1, ΟΥΠΘΙ [ἈΠ 615 

Πᾶν πϑοα {ΠῸ 516 Διριοηΐ, 
Κ 
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τὸν σύμπαντα βίον, ΤΩ ΟΥΘ ΠΟΙΆ] {Ππᾶπ ζωὴν; ἐλ6 τρλοῖθ οοτι7)86 οΥ 

δνιϑέθηοα. ᾿ 

ἵν᾿ ἐξ ὧν γεννῶνται... τέλος, ἐπαΐ, παῖς, ραβϑεώ ἐπροιισῆ, ἐλι18 7, 

ἐλοῃ ἡιαν αὐ 7706 αὐ 8οηι6 φοηιηλοΉ, οτια, (υυτ{ἢ (6 Βα π16 6] 6 ηἰ5) τοΐέλ 

αὐὐϊοἶν ἐλον οοηιο ἐπέο {76 απᾶ ἴἴυθ. ΤῊ ἐποπρηῦ 15 {πὸ ππῖΐγ οἵ 

ἴΠ6 508] Δηα ΡὈοᾶγ, ἀπ {ποῖ οομ πᾶ π06 ἴῃ [Π6 58 116 ΤΟ] 15 

ὙγΠ10]1 οχὶβύ ἴῃ {Π15 Π||0, Οἰὐΐο οἵἴνθβ [Π6 βθῃΐθῃοθ ἃ {Ἐ]]61 ἔΌτΤη, 

τυ Ποσΐ, ΠΟΥ ΟΥΟΥΣ, πα ΚΊη ἐΠ6 αηοοοαοηΐ οὗ ὧν τηοτο ἀΘἤπῖίθ: “ αὖ, 

ααϊθυ5 οχΧ ΤΟ υ5 σοπβίαηῦ αὑτὴ οἹ στπηΐαν οὐ υἱγιιηΐ, οατη 1156 6Π} 
81 ὉΠῸΠῚ Δ]16 16 }} οὖ ΟΠ 116} ἤποιη νἱΐα ρογδοία ρου θηϊδηΐ." 

αἰσϑητικῆς ἢ τῆς λογικῆς κρίσεως, ἐπ μα γηιοηί Γ᾽ ἐλ 8εγι868 07" 9 

γοάδβοτι, ἸπΟ] αα]πρ᾽ ΟΠ ΠΥ 5108] ἃ Πα τηθπίδ] Ρουθ. 
ἵνα πάντα καὶ διὰ πάντων, κ. τ. Χ., ἐλαΐ ([Π656) αὐ απὰ ἐπγοιίν αἴ 

αν αγ᾽ 66 ἐν ὁη6 παγιποηψ απ {Π6 βαηὶθ δ: Ὀδρἴση 6, (Υ12.} ἩϊαΊ.} 8 

εἐγοαξίοην, ἡλαη 8 πιαΐιγ6, οἷο. 

08. τῶν ἐκ ψυχῆς φυομένων . .. ἐπιτελουμένων, 97 ἐΐοβο ἐδιίη 9 
ϑργίησίμν ζγοηι ἐΠι6 βοιιῖ, οΥ" γ᾽ ἐλιοϑο ἀφοοηιρ  δ]οα ἐπ γοτισῖν ἐ]ι6 δον. 

καϑαρῶς, γγεοὶϑβοῖγ. 

09, τὴν ἰδιάζουσαν ἕνωσιν, ἐΠιεὶ)}" ρδοιιϊϊα)" εἱγυϊοΊ. 

ἴ0. πρὸς διάκρισιν νοητῶν, 70} ἐι6 αἰἰδοο)) λει Γ᾽ ἐλίηι8 ρον οοἰυφά 
ὑγ {16 πἰπαογδίαηπαϊζηρ. 

οὐσιῶν, δα δίοηι.68. Ὧθ6 ΧΥ]., 70. ᾿ 

71. μὴ τῆς δεξαμένης, κ. τ. Χ., ἔλα παξιγ6 γοροϊουϊηρ ἐξ, απια ἐγ το]ίοῖι 
ἐξ ἐηιΠ.6768, τοί οογι ϊγιΐηγ. 

ἄρα, ἐΠι6) 6 76. 

ῷ, ἡ ψυχὴ συνήρμοσται, κ. τ. Δ. ἐ]ι6 8οιιῖ ἢα8 ὑφόη, γέἐοα ἐο ἐ}ι6 πιεοά 

9 ἐδι6 ον, απ ἐο ἐΐ8 δα }6γ 16 668, ἵη, ταΐη. 

᾿ πρὸς τὸ τυγχάνειν ὧν ὀρέγεται, τοτέ, γ 6767} 6166 ἐο ἐΐι6 αἰξαϊγηιογέ ἢ 

τομαΐ τέ ἀοδῖγ68, 1. 6., 50 [πδ΄ 10 σα ποῦ «ἰζαΐη, οἰο. ΟἸΓυβοβίοιη 
(ΠομΏ1]. 80) 4158ὺ σομ ρα] 65 {Π|6 501] ἴο ἃ ΟΠΔΙοΐθου: ὕπερ ἐστὶν 

ἡνίοχος ἅρματι καὶ κυβερνήτης πλοίῳ καὶ μουσικὸς ὀργάνῳ, τοῦτο εἶναι 

τῷ γηΐνῳ τούτῳ σκεύει τὴν ψυχὴν ὁ πλάστης ἐνομοθέτησεν" αὕτη κατέχει 

τὰς ἡνίας, κι τ. λ. 
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καὶ συνόλως εἰπεῖν, απα ἰο βρεαΐ ὀγίςγ. 

78. ἀπελήλαται; τὸ μάταϊον 15 {πΠ6 Βα! ]οοῦ, μέ ἐγ} πταπὶξῃ 18 ἐπ- 

ἐϊγεῖψ σφοϊμαφα ἤροπι αἷΐ ἐἦΐι6 τρογ}8 φῇ Οοἕ, απα ἤγοπι αἰΐ {6 οἱ δ 

δεδίοισεα, ὃψ λΐηι. 
τῷ ἀτελευτήτῳ συνδιαιωνίζειν, {116 6ηι116858 ἀτιγαἴΐοτι. 

ΟΗΑΡΤΈΕΝ ΧΥΙ. 

ΤΗΒΕ ΝΑΤΙΒΕ; ΟΕ ΙΡΕΝΤΙΤῪ ΙΝ ΜΑΝ; ΤῊΝ ΑΝΑΤΟΟῪΥ ΒΕΤΎΕΕΝ 

ΘΕΛΑΤΗ ΑΝῸ Β.ΕΕΡ, 

4. ὁ λόγος, τιδατῖπῃ, ἀεηϊεϊοη. 

πῦ. τῶν ἀφϑάρτων, απηρεῖϑ. 

τῶν ἀνϑρώπων διαμονήν ; ΟἹ {πΠ6 παίιτα ΟΥὗἩἮ ῬΘΙΞΟΠΆ] 1 οπ ἐν, 566 

Ηδυοπ 5 Μθηία]! ῬΕ]ΟΞΟΡν, Ὁ. 94 56. 

κατὰ... ἀφϑαρσίαν ; 1 ΟΟΓ. ΧΥ.; ὅθ, Δπα ΘσΟΙΏΡ. 611. χΧ]]., ἈθΟΥΘ6. 

ΟΗΑΡΤΈΝ ΧΥΠ. 

ΟΒΒΕΒΥΕ ΟΗΆΑΝΘΟΘΕΒ ΙΝ ΜᾺΝ ΜΑΚΒΕ ΤῊΒ ΒΕΞΌΠΒΕΕΟΤΙΟΝ 

ῬΡΒΟΒΑΒΙΕ,. 

80. διαπλάστῳ (065 ποῦ ΟΟΟῸΓΪ ΘἸβουυῃοσθ, Τὸ 5Πῃου]α Τη68Π, οοηῖ- 

»ίοἰεῖψ 7ογηιεῖ, τὸ μὰ5 66 ῃ στο οσθα Ὀγ πιο, (61. ἐσείοίιεην, 807, 

αἰβίείο; οἴου ἰδκα 1Ὁ [ῸΓ διαπλαστικῷ, παυΐπῳ {6 ροιγεν" οἱ 7ζογηι- 

ἐπ; οΟἴΠΟΥΒ τοϑα ἀδιαπλάστω, τ ΟΥ̓ ο ἃ5 γεῖ. ΤΉΏΘΓΘ 566 15 ΠῸ 

αἸΠΠου]γ ἴπ ἐπ6 5016 τηθαπίπο,, ἐλ6 86εα σοπιρίεἐεῖν ον πιεά ---1. 6.. 

δἰνγίπο πὸ ἱπεϊπηδέϊοπ ἐπαὲ 1ξ 15 ἀπ ἱποϊρίοπὸ δπῖτη]. 

89. αὔξησις : Δ] ῬαΘΙΟΒ ΡΟ ποὺ αὔξησις, Δα Δα ο]οβορηΐο5 τελεί- 

ὡσις, (1 ΥἹΓῸ5 ὕφεσις, δ 56Π65 διάλυσις.---Οἰΐο. 

89. Ὥσπερ οὖν, κιτ. Δ. ΑΒ ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ ΞΠΟΥΒ τι5 ΟΠΔΠΟ68 ἴῃ {Π8 

ῬοΟΟΥ ΒΟ που] Πᾶν Ὅθοπ ἱπογθα!]0]6, τθᾶϑο. ΤΠΔΥ ΤΌΠΟΙ 

ΤΟΙ ΟἾΥΘ τ8 “τοι Πα [ῸὉΓ Ὀ6]Ἰουηρ ἴῃ Π6 ΟΠ Π σα Ο8]166 ταβὰτ- 
τϑοίίοη. 
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ΟΗΛΡΤΕῈΠΝ ΧΥΤΠ. 

ΤΠῸ ΕὙΤΤΙΗΕ σΠΌΟΜΕΝΤ ΜΌἙΙ͂Τ θῈ; ῬΑΒΒῈ.) ΟΝ ΒΟΤῊ ΒΟΌΤῚ, ΑΝῸ 

ΒΟΥ, ΑΝῸ ΤΗΒΒΕΒΌΟΝΕ ΒΟΤῊ ΜΌΞΤ ἘΠῚ ΑΟΔΙΝ, 

84, ΤΊΘ ὐροτιηοηΐβ τπροα ΠΙΠΠουΐο Πᾶνα ὍΘΘΠη αγανγη ΠΠῸ ΠῚ {Π|Ὸ 

Πδῦα]6 ΟὗἁἨ ΤηΔη 8ἃ8 πη] δηςοα Ό. Οοα, 515 οτοαίου ἢ {πὸ δισαμηοηῦὺ 

ἴο ΘΟΙῚ6 1Τ6]αΐο5 ἴο οὐ ἃ5 ἃ ΠΟΤᾺ] ΘΌΥΘΙΠΟΥ. 

δῦ, 89. ΤΏ ΠΟΤᾺ] ΔΡρ Ποῦ Πὰ5. ὕνσγο ΟἸγ]ΒΊΟΠ5: 1, Γαύατο τὸ- 

Ὑγ8 115 Δ Πα ΡῈ ΒΗ] οηἐ5 ; 2, {Π6 ΗπΠᾺ] οαιι86. οἵ τη }}5 116, Τῦ 15 

ῬΙΟΙΪΒοΩ {πὸὺ 811 ηο Ῥο]ίονο ἴῃ Οοα γηπβὺ ΠΟ] {Πιαὺ 6 ἐα]κο5 

ΘΔ] ΟἵὗἩ 81] {Π1Πη 05 δοσοια!ηρ' ἴο {Π6 ΘΠ ΤῸ} Π1Ο. ΠῸ τηδᾶο {Π6Π1; 

Οὗ Ἰηδη, 6. 5... ἴῃ Τοβροοῦ ἴο Τοοα, ῬΤοβίουγ, Δα ΤΘΆΒΟΗ. 

ἀχρείου γὰρ οἶμαι. γάρ ΥΟ[6 15 [0 ἃ ΠΠΟΧΡΓΙΘΒΒΘΩ ἐπουρῦ: 7] εοἱζὶ 

γπιοΐ ομίαγφο, ἴον 1 ὉΠ] ηΚ 1 ἃ τ ΟΥΚ οὗ ΠΘΘ΄]Ο055 Δ 110 (416 οΠοΥ) 

ἴο ΡῸ {πτοιῦρῖῆ (Θρῖη οὐ), ΟΥ αἰβεϊη  158}), ΟΥ τηθπίϊοη ἴῃ αἰθέα]] 
ὙΠδαὖ 15 Βα 18.016 ο ΘΟ ἢ δία]. 

87. διὰ τὸ... ἔννομον, 707" Πιὲ8 γιι16. ὅν γοϑροοί 0 7γοο( αγια, ροϑί6)"- 

ἐΐγ. 

ἀνάγκη . .. τιμωρίαν ; ̓ῦ 15. ΠΘΟΟΒΒΆΓΡΥ, 51Πη66 ΤὈοα Δ ηα Ῥοβίου 

Το]αΐο ἴο τη8η ει8 δ 6 πρῸ οἵ 501] ἃπα Ὀοῦγ, {Ππαὖ }π50160 τηαϑύ Το- 

Ἰαΐθ ἴο {115 σοι ]οχ Ῥοϊηρ, Δ η 6] {ΠαὉ 6 ἃ5 ΒΈ10}) πγαϑύ οἵγο δοοοπηῦ 

Δηα ΤΘΟΟΙ͂γΟ ΤΟΥΤΑΙ ΟἹ᾽ ῬΌΠ ΒΗ οη΄. 

88, πὶ δὲ, πὸ ῬοσΊ πη] ηρ᾽ οἵ ἃ ΘΟ ΟΠ Ῥτοίαββ, ΠΟ50 ἃροαο- 

515 θορΊη5 τ 10} εὔδηλον παντὶ (Ὁ. 78, 11π0 9). 
καὶ μήτε. .. μήτε τὸ σῶμα... . ὁ δὲ ἄνϑρωπος, δια 11 10 15 τηθοῦ; 

{π|ῶὉ ΠΟΙ ΠΟΙ {Π|Ὸ 501] Ὁ]ΟΠΟ 510] 681 {Π6 ῬΟΠ Δ] Γ165.. ... ΠΟΥ {πὸ 

ῬΟΑΥ ἃῖομα.... Ραῦ [Π6 ΘΟΠΊΌΪΟΧ τη. 

τοῦτο δὲ οὔτε... οὔτε δὲ μετὰ ϑάνατον, ἃ πα 11 τΤοΆΒ0η ΠΠαΒ {Π|15 

ΤΟΥΤῚ] 100 ΠΟΙΠΟΙ ΠΔΡΡΟΙΪηρ ἴῃ {118 1116. ]Ποτο {Π6 συ] κοῦ 

Που ]8}) οἴξοη πα {Π|ὸ σοοα βου... ΠΟΙ αὖ ρα, θη {Π|6 
501] Δη6] ὈΟΩΥ ἅτ βοραιαίο. ᾿ 

εὔδηλον, κ. τ. Δ.) ἐδ οογηιοϊιιϑογ ἐδ ῥίαϊΐην 10 δυ0)"} ΘΉ6. 

κατὰ τὸν ἀπόστολον, 1 ΟἿ. ΧΥ., 59; 9 ΟΟΥ, ν., 10. 
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ΟΗΑΡΤΈΕΗΝ ΧΙΧ. 

ΤῊΝ ΡΕΟΥΙΡΘΕΈΝΟΕ; ΟΕ 6Ο. ΜΑΙΝΤΑΙΝΕ. ΤῸ ΑΝ ΑΤΉΗΕΙΞΤῚΤ Α5.Α 

ΘΠΟΥΝΟῸ ΟΕ ΒΕΠΙΒΕ ΙΝ ΤῊΝ ΒΕΞΌΒΕΕΟΤΙΟΝ. 

89. Τὸ ἔποβα δΔοκπον]οαρίηρ αἰ γ]Π6 ΒτονίΔεπος, {μ686 ἃ ηα {1|0 

ΠἼΚΘ6 ΔΥσΌ ΤΠ ηΐ5 ΤΠΔΥ Βα {Π06. 

90. Βαΐξ τη θα] 1πρ' τ ἢ δἰ] οἰ βίβ, 10 15. τ 7061] ἰο βίασί {ΠΟΥ ὍΔΟΚ, 
Δ Πα Ἰπα πἰτθ ὙΥΠΘΙΠΟΙ Τ]Δ 5 ΠΠ1{8 ΟῸΘ5 ΟἹ ἴῃ {Π6 ΟΔΓΚ, ΟΥ̓ τ᾿ ΒΟΊΠΟΣ 

. (Οα πδίομοϑ 1 πα 1π6.588 1{. 

περὶ τῶν πρώτων, {1Ἰο56 ΑἸ Πουπο αὐομέ 7γ8ὲ ργἱπείρίε8, 1. 6., Αἴ116- 

1βίβ. 

91. Τῇ ποτα 15. Ὡ0 Ῥτουϊᾶθμοθ οὐ πᾶρστηθηΐ, ἸΏ8 5 ΟΥΒ6 ΟΥ̓ 

{Π8η {ΠπΠ6 Ὀταΐοβ ; υἱσίαθ 15 ΔΒΓ : 16 15 οαὖ ἃπα αΠἸΏΚ. 

οἱ τὰ πάϑη δουλαγωγοῦντες, 1 ΟὟΟΥ. ἴχ., 97. 

τὸ φίλον, ἐ]ι6 πιασίηιν ἀφαγ' το {πὸ ᾿Ἰπίοιηρογαίο πα Ἰεττα. 

Φάγωμεν, κ. τ. Δ.) 158. ΧΧΊΙ., 18; 1 ΟὐοΥ. χν., 52. 

τοῦ τοιούτου βίου, [Ππ|6 αἰ Ποἰ5}5 116. 

κατά τινας, Ἰ. Θ.., ἃ5 ΒΟΠῚ 588. ΤΠ6 αἰποῖβί που] σοῦ 115 Ρ]685- 
ὉΓΠῸ ὙΓΠ116 Ἰἰγ ησ', ΘΠ 66 αἰτοῦ θα {Π6Γ6 15 (Δοοογαϊπρ' ἴο 11) ποῦ 

ΒΔΡΡΊΏ655, ἃ85. Β0Π16 58 γ, θα 1Π56Πη51}Π|γ. ΟὈΙΏΡΑΓΘ Οἢ. ΧΧΧΙΓ., 

5, 199 

92. Βυύ 1 {π616 15 υἱσμέρθοιβ αἸβου πη] πίοι Ἰυούνγοοη πθη, ἴᾧ 

τησβῦ 06 οἰἴΠοι ἴῃ {Π6 Ῥτοβοηΐ ΠΠ{8 ΟΥ αἰτοῦ ἀθαίῃ ; θαΐ [π6 «αἰ οῖβὺ 

οδη πα 10 ἴῃ ΠΟΙ Π6Γ. 

99. ΤΠ Ῥγοβοηῦ τηουΐα] παι 185 ποῦ 80]6 ἔο ΒΕΓ 850 ἃ5 ἴο δἵ- 

ἴοτα Ῥϑηδ 165 δαθαπαίθ ἰο {Π6 οτθαίου οὐΐηθθ, ΤΠ6 σΟΟ]6885 

τυσοίο ὙΠῸ “Θϑίγου 5 ὙγΠ0]6 παί]0}}5--- ΠΟῪ οαη ΠΟ Ὀ6 ΒΕΠΥ Ρα15}- 

οα ᾿ξ οπο ἀραί]ι ρα ἀπ οπᾶ ἕο Πἷπὶ ἀπ 8 ραΐῃϑ ὃ 
δήμους, λαοὺς, ἔϑνος ; ἃ ΟἸ ΠΧ. 



218 ΧΟΤΕΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΧΧ. 

ΤΕ ΤῊΞ ΒΟΤΙ, ΡΕΒΙΒΗΒΒ ΑΤ ΘΕΛΑΤΗ, ΤΗΒΕΕῈ ΟΑΝ ΒΕ ΝΟ σ  ΜΈΝΤ, 

ΑΝῸ σΌϑτι 0 ΜΟΌΒΊῚ ΒΟΌΣ : 50 ΤΕ ΤΗΝ ΒΟΌΠ, ΤΙΥΈΕΞ, ΒΌ0Ὶ ΤῊΝ 

ΒΟΥ ῬΕΒΙΒΞΗΒΒ. 

ΟΗΛΡΤΕΗ ΧΧΙ. 

ΤΙ ΠΕ ΔῊ. ΟΝΚκὐ ΡΟΝΙΞΗΜΕΙΝΤ ΟἿ ΤΗΝ ΞΟΌΠ, ΑἸΟΝΕῈ ὙΠ, ΝΟΤ' 

ΑΝ ΤῊΗΞ ΘΕΜΓΑΝΌΒΚ ΟΕ σύΌξτιοι, 

98, Τῇ σοοα αρο65 8Δ16 ΤουγΓ 66, {Π6 ὈΟΩ͂Υ “7111 θὈῈ ὙΤΟΠΡΩ, ἃ 85 
10 5Π8 165 ἴῃ {πΠ6 ἀοοα5 δηα ποῦ ἴῃ {Π6 τουατα: Δ Π6 8180 ἃ5 {Π6 

5011] 15 Θχουβθα ἴῸΥ Τὰ α][5. θθοδτιβα οἵ [Π6 ποοαβ οἵ [πὸ θοᾶν, 116 

[π6 Ῥοᾶγ Παβ πὸ οὐϑαϊὑ Ὁ. ἔπ βροοᾶ ἄθοᾶβ ἴῃ ταῖσι 10 (0118. 

99. Τῇ [115 ἅτὸ Ἰπᾶ σοῦ, 10 15 τπιη]αδύ ἴο ῬαΠ151. {Π6 5011] Δ]ῸΠ6 

ἴον [015 ὅο τυ 161} 1 τγὰβ σαν] θα ΟἹ αἰίγδοίοα Υ ἐπΠ6 Ροᾶγ. 

100. 15 1 πού πηὐυβῦ ἐο ΟΠ 6} {116 5011] 8ΔΊΙομΘ [ῸΓ δοίβ ἴο 

τ ΠΙΟἢ. 10 Πὰ5 ΠῸ Παίαγα] ἀρροίϊίο ὃ 

101. Κ΄ποθ τποϑύ 5118 Βρ Πρ ΠΡΟ ΠῚ [Π6 ῬΆΒΒΙΟ 5. οχοϊ θα ὈΥ {ΠῸ6 

Ροάγ (6. Ρ.., ἀϑβῖστθ οἵ ριορεσγίυ, οἵ [Π6 τπιδ8 οἵ 1, οἵ τηδυυῖαρο, οδἴο.), 

15 10 7υϑ ἴο πα {Π|6 501] 8106 ΤῸ" {1Π|6868 ὃ 
ἐνοχλοῦνται, ἔμεν α76 ἡλακ6 {τιγ ιι]ογέ. 

καὶ τὰς μὲν ὀρέξεις... τὰς δὲ ἁμαρτίας, απ (Πονν 15 10 τ] ο) ἐμαΐ 

ἐλ αρροίϊέοδ (εἴο.) λαὺθ {]ιοῖγ" ἐηιριιῖ86 7 γοηι {716 ϑοάγ, ὑτιὲ ἐπαΐ {Πι6 8.8 
γοην ἐλ686 (εἴο.) γα ογ ἐΠι6 8οιι αἴοηο ὃ 

103. Τῇ τ δ νη {παὺ {Π|6 ῬΆΒΒΙΟΠ5. ἅτ ποὺ οἵ {Π6 ὈΟΩ͂Υ 81010, 

θα οἵ τηδπ ΘΟμΠ ρου Πα ΘΩ͂, γγ8 5Π|8}} ποῦ ἰξιαΐθ ΤΠ θι ἴο {116 παύ- 

116 Οὗ [Π6 508] ὈΥ 1561; [Ὸ1 (8. 105) 51π06 10 15 ΦΌΒΟΙ ΤΟΙ γ τυϊτπουῦς 

προοα οἵἉ Τοο, 1 οδπ ποῦ (651Γο, οἷο. 

; 104. Β΄ποθ ἔΠ|6 5011] 18 ΒΌΡΟΙΙΟΙ [0 ΘΟΙΓΕ ΟΠ ΟἹ Πτιρί5, 10 σα ἢ 
Πᾶν ΠῸ ἴθαι οἵ [Ἀμ1η6, οἴο. 
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10. Βαὺ 1 {Π6 Ῥαββίοῃβ (ὁ ποῦ "6]οπρ ἴο {Π6 501] 2967" 86, 1ΐ 15 
ππ͵ δῦ ἐο ΘΠΤΟΘ {Π6 51Πη5 ΡΤ ΠΟΊΠΡ᾽ ΤΌΤ {Π6Π} ΟἹ {Π6 501] 8016. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΧΊΙ. 

ΞΒΙΝΟΕ ὙΙΒΤΌΕΒΞ ΑΝῸ ΥἹΟΕῈΒ ΑἘῈ ΝΟῚΤ ΒΕΟΟΘΟΝΙΖΕΩ ΙΝ ΤῊΝ, ΒΟΙ, 

ΒΕΡΑΒΑΤΕ, ΒΕ ΑΒ ΑΝῸ ΡΟΝΙΞΗΜΈΕΝΤΕ ΒΗΟΤΙῚ ΝΟῚΤ ΒῈ Αϑ- 

ΞΒΙΟΝΕ. ΤΟ ΤῊΝ ΒΟΓῚ, ΒΕΡΑΒΑΤΕ. 

109. Πῶς δὲ φρόνησιν, Ποιρ οατι ΟΠ6 ΘΟΠΟΘΙνΘ ἃ5 ὈΘ]ΟΠΡΊηρ' ἴο 

{Π|6 501] βαραγαίθ ργαοίίοαϊ, τοϊϑαάοηι, 5Β1η 66 ΤΠ6ΓῸ τροσ]α )6 πο ἴπη- 

Ῥα]56 ἴο Ῥυδοίϊοαὶ δοίην ̓ 

110. Του σἂπ οααϊν 6 8Δη αἰ] αίο οἵ 5011]5 26)" 86, β' ποθ ἘΠ 6 Υ 

Τὰν 6 ΠΟ τηθ8η5 οἵ ᾿οβίοντηρ ΘΟ Ϊπρ᾽ ἴο το ]ΐ, ΒΥ ΠΟΠΟΙ ἴο 

αοα, ἃπα ΠδᾶΥΘ ΠΟ 1 ΡΈ 1565 ἴο 1150 ΟἹ ΔΌΒΕΠΘΠΟΘ ὅ 

δικαιοσύνη, δοίΐοι. ΔΟΟΟΙΑΊΠρ' ἴο {Π| ΤΘ8] ΤΟ] ΔΙ]ΟΠ8, πρὸς ἀλλήλας 

ΟΥ πρὸς ἄλλο τι, κ. τ. λ. 

οὐκ ἐχούσαις : [Π68 Τ]ΘΡ])Ο15 οὗ {Π6 Ὀοαν ἃτο ποοαραᾶ ἰο βοΐ ὁῃ 
ΟΥΠΘΙ ῬΘΙΒΟΠΒ. 

κατ᾽ ἀξίαν ἢ κατ᾽ ἀναλογίαν, αὐοο) ἀπ ἐο ηιογὶξ 07" ἀροογ» απ ἴο 

απαίογῃ. ὙΤΠαῦ ἃ Ῥᾶγοηῦ 5Που]α θ6 Ποποιρα 15 ἃ ἡπαστηθηΐ κατ᾽ 

ἀξίαν, {πὰ ἃ ἔθ 6Π|6 1 5ΒΠ αι] [06 ΠΟΠΟΓΙΘΩ͂ ἃ8 Τητοὗ ἃ8 (ΟἹ ΤΟΙ {Π8}} 

ἃ Ῥατγοπηῦ 15 ἃ ἡπαρτηθηΐ κατ᾽ ἀναλογίαν ; 80 1 τἴῦ8. 580 πΠΠ {ΠῸ 

ΒΟΠοΙ]Ἰβῦ, Οἱ μὲν γονεῖς τὸ ἁπλῶς εἶναι παρέσχον ἡμῖν, οἱ διδάσκαλοι δὲ 

τὸ εὖ εἶναι. ᾿Εξῴρηται δὲ τούτων ϑεὸς καὶ ἡ εἰς τοῦτον τιμή, ὡς οὐ μόνον 

τοῦ εἶναι παραίτιος ὦν, ἀλλὰ καὶ τοῦ εὖ, καὶ δὴ καὶ τοῦ εἰς ἀεί. 

εἰς ϑεὸν τιμῆς, ἀοα πον ἐΠ6 Ποατί, ἃ πα 15 ττουβῃ!ρϑα ἴῃ {ΠῸ 
ΒΡ (ΦοΠπ ἰγν., 34). 

ἐπὶ τῶν χρῆσϑαι πεφυκότων, ἴηι) ἐιοδ6 ὀοῖπγβ σοηιδἐϊζιἐοα ἐο τι86 ἐΠοηι. 

Τὸ 15 1ῃ Τρ Τα ἰο 500} Βοΐηοβ ἐπα ἡποβίϊομβ οἵ ἀπ ν αὐτο 88 ἰοὸ 

ὈΒΙ ΠῚ Ρ᾽ ΟἹ ΔΌΒἐ ΔΙ Π]πρ᾽ ΓΟ ΠῚ τπιβῖη᾽ {Π]1η 55. 

ἰδιοπραγίας, {Ππ|Ὲ 50-08}166 ρεομαν ζιποίίοη, οἵ ἘΠ το μλ] 615 ποῖ 
Ῥοῖηρ᾽ 8016 ἰο ο Το πη 1η ἔπ 508] 50 οοπϑιϊξαϊξοα, 



ΡΥ) Ὁ ΠΌΝΟΤΕΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙΠ. 
ΤΑΥ͂Θ ΑΒῈ ΑΡΘΒΕΙ͂ΒΕ) ΤῸ ΜΑΝ, ΝΟῚ ΤῸ ΤῊ ΒΟΌΙ, ΒῪ ἸΤΒΕΙΕ : 

ἌΝ. ΤῊΒΞ ΤΒΑΝΒΕΘΟΒΈΞΕΙΟΝ ΟἿ ὙΠῈΜ ΒΗΟΙΠῸ ΒῈ ΨΙΒΙΤΕ. ΟΝ 

ΜΑΝ, ΝΟῚΤ ΟΝ ΤῊΝ ΒΟΌΙ, ΒΥ ἸΤ͵ΡῈ1},, 

119. μοιχείας, φόνου, κλοπῆς, Τ)Θαΐ, ν., 17; Μαίί, χῖχ., 18; Τλῖκὸ 

ΧΥΠ., 90; Βοη. ΧΙ]]., 9. ΑὐΠΟΠΔΡΌΤΕΒ [Ο]]Ονγ5 {ΠπΠ6 ΟΥΩ͂ΟΙ οὗ {ΠῸ 
ὕννο 1αϑβ. 

119. τίμα; κ᾿ τ. λ,, Εἰχοῦ, χα, 19, Ταῖκο συ ., 90. 

ἀλλ᾽ ἀνθρώπους ἄνϑρωποι, ὑτι ηιθη, (ΘΘ ΠΟΤ 19. ΠΟ}, ἈΡΡΤΟΡΙΙαΐο 
{Π6 πδΙη65 ζαΐλε},, πιοί]ι6)". 

Οὐ μοιχεύσεις, ΕχοΟα. χκχ., 19. 

110. τοῖς συνελϑοῦσιν, {7.086 τ]ὸ ἤαῦδ οοηλ6 ἐοροί]ι6)"-τ- ιββθυ Ὁ]6α ἰὸ 

Ἰιοὰν {Π6 τϑϑαϊηρ οἵ {Π|0 αἰβοοῦγβο, τῶν παρόντων ; {ΠΟῸ]ΡῚ. ΒΟΙῚΘ 

ΤΌ [6 10 ἰο ΤΟΔΟΘΙΒ: “Οἱ δα ΠΡΌΤαΠ Ἰοροπμπτη δοσοαπηΐ,"--ΟἹα- 
71556. 

ΟΗΑΡΤΈΕΈΝ ΧΧΙΝ. 

ἈΠΒΟΤΜΕΝΤ ΕἘῸΪ ΤῊ ΠΕΒΌΒΗΒΟΤΙΟΝ ἘΠΟΜ ΤῊΗΙ ΟῊΤΕΒ ἘΝῸ ΟΕ 

ΜΑΝ, 

117. τῶν προτεϑέντων, ἐλ ροϊηέβ ργογροβο, ὅδε 6). χὶ., 5. 48 :; 
ΧΥΪΙ,, 85. 

τοῦ τέλους, ἐλ 7ἔγιαῖ οατι86, ΟΥ̓ ΟἸὨτ οἵ ὁπ, 

ὑπόϑεσις, ἐλ ρίαγι Γ᾽ αγσιηηοηΐ. . 

118, Τούτων, κ. τ. Χ., οἡ, ἀφοοιη ο᾽ ἐλ686 ῬΟΥΒΟΤ 5 Ῥτοβοηῦ Δ ηα οἱἢ- 

ΟΙ5. ἰξομαϊηρ ἴο {Π6 βι]οοῦ. ΞΟ η6, ΠΟυΤΘΥΟῚ, Το, “(70)" ἐδι680 

ΤΘΆΒΟΠΒ Δ ΟΥΠΟΓ5 Του] ηο" ἰο {Π6 Βα} ]6οί." 

καλῶς ἂν ἔχοι, ἐξ πιαν 6 τρεῖί το τουλατὶς {Π||5 τη ἢ} ΟἿΪΥ. 
τοῦτο, [Ππ6 οὈ͵]οοῦ οἵ ἐκδιδασκούσης ; ΘΟΙΠΠΊΟΠ- 56 Π86. 8Π6] ΘΟΠΙ ΠΟΘΙ 

ΘΥ6-5] ΟἹ ἐεαοἠίης ἐλιῖ8, 1. 6.. ἘΠπαῦ Θυοσν {πϊπο 061) οὗ παίατο δπᾶ 
αὐ ΠὰΒ 5016 66 οἵ 1[5. ΟὟ. 
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119. κατά τινα φυσικὸν εἱρμὸν, ἔτ) ὦ 6) ἑαΐη, πιαζιι" αἱ, 86)68, Τλ6- 

ΟΠ οΓΡ ΘΟ ηἐβ ΠΟΌΪΥ : “65 ΟἸἼΠ65 ἃ 160 ογθαΐδα βρη 18- 

ϑτη6 πόχὰ ἴΐα βιιηΐ πίοι 86 ΘοΙη ]]οαΐδο, πιῦ Θοπ ΘΙ] ΠΡ 115 ΠΟΌΪΒ. 

ΘΆΤΠ ΠΟΙ 5608 18Π| ατ|85], απ 1 ΘΠ ὩΒΟΘ Δ Πη1|8, ΟΥ̓ αἸ Πα 1551- 

τθ 1 ῬΥΔΘοΘαπῦ. ΤΠΒΟΡυ ππηὖ ΘΏΪΠ)} 6] ΘΗ ἴδ, ΘΟΥΡΟΥΊ 15 φυΐαδΐ8, οὔ 
Ποση ἱπαηϊμηαία οὐυΐβ, Ἰ 6. γνῶ ΒΕ] 065 απ ηιαζεδιι8, 1 67 ΔΗ Ϊ Δ ]Π18 ᾿ 

ΡῬϑοπᾶοβ λοηνίγὶ : αἴατιθ βῖο σθέθλα αὐ] θη πηϊνοῦβᾶ βαηῦ ῬΙΟΡΊΟΥΙ 
ΠΟΙΪΠΟΠῚ, ΠΟΙΏΟ ὙΟΙῸ 1056 ῬΤΌΟΡΊΘΙ αἰθιηι, τιΟ τ ΟἸ]ΟΑ ΘΑΤΘΙῸ ΠΠΠΊΘῊ 

αὐταρκέστατον ΟΡΟΙὰ ποδβίτα ΠΟῚ Ῥοβδὶύ, 566. αποα Ρ]Δοποιῖ 11}1 Πο- 

ΤΗΪΠ ΘΙ, ΟΣ ΓΙΞΒΙ ΤΏ ΠΤ 510] ΔΗ 1η8], ΘΟΠ ΡΟ Πα πππὴ απο 81) ὉπΏΪγΟΥΒΙ 

οὐ σΟΠ ΠῚ, ἴῃ Οἱ ΟἸΠ65. ΤΟΙ] ΠΟΤῚ] ΘΟΥΡΟΓΤῚ 11 η686 ΟΟἸΓοΠΐ, 

1 αΙΒΡΟΠΟΓΟ, πῦ απθιη Δ ἀπποππὶ ἃ Χ15 Τοΐδιη ῬΙΌΠΟΥΘῦ βἷο 1056, 

Οαΐ 5011 ᾿πίο1" Πα. ΘΟΙΡΟΙΘαΒ παίαταϑ ᾿πς6 ΠΟΘ 6] Θοποοββὰ [Δ ου] 85 
οϑὲ, β]ΟΠ) ΟΔ611 ῬΆΤΙΪΘΙ ἃ ἰθυτῶ8 5601} γοϊνοσοῦ ἴῃ ΡΟΪΔ] 

ΒΊΠΗΙΠΩΙ ἉΥ ἢ 15. ΒΔΡΙ ΘΠ ΘΙ ΟΓΡῸ ΑἸΠΘΠΡΌΓΑΒ, ῬΌ ΠΟ ΠΟΥ Ι πη] Πη]- 

ὉΠῚ ΘΟΠΒΘΟ.ΓΙΟΠΘΙῺ ΒΡΘΟυ]ἴτι8, Δα] ὉΠ ΟΤ τὴ ΠΟΙ] Π15 ἤΠ ΘΠ. ΘΟΡΠΟ- 

Βοοη τη πο5 ἀοα ποῖ, ἃ ᾿π616 Πα 8} Θἰ 15 ὙἹα Π]Θ]ΙΟΤΌΤῚ ΤΟΒῈΓ- 

Το Οὐ Οποτὴ ἀοτηοηβύγαῦ." 

190. ΤΊ πα οὗ τη8}, ἃ5 ἃ θαΐῃησ οἵ ρθουν παίατο, πητιϑῦ [)6 

ὌΠ ΚΘ {Π6 ΘΟΙΠ ΠΟ: ἰοῦ. » 

ἐπεὶ μηδὲ ϑεμιτὸν, κ΄ τ. Δ... ϑίηιοο ἐξ 18 ποΐ Ἰατοζιΐ ἐο 81:}00086 {116 86 Ἴ16 

ὁπ 70} δοὶπχ8 ἀοδεϊξιιίο. 9}, γαξϊοπαῖ, για φηιεέ ἀπά 707 ἐΐιοϑο αοἰΐπς 

αδοογαζης ἴο ἱηιρίαγ οι ἰαῖο απ γοαϑβοῆ. 

191. τὸ ἄλυπον, ἐὴ6 αὔϑοηοθ οΥ᾽ γῬαΐη, οὰτι ποῦ θὰ {π6 οπμᾶ οὗ τμδῃ, 

βίησο {πᾶ 15 {πΠ6 6η6 οἵ [Π6 Ὀττιίο5. 
οὐδὲ... ἀπόλαυσις, ΠΟΥ Θπ]ογτηοηῦ οἵ {πη 05 ΓΘ α]πρ' οΥ (6119 }}{- 

ἴηρ᾽ [Π6 ῬΟΩ͂Υ, Βῖπο6 {Π15 σου ]α 1Π 0} {παΐ ἃ Ὀχιξα 1116 15 ΒΌΡΤΘΙΘ 

Ὁ Π6 ἃ 116 οἵ γἱνγίπθ ῬΌΤΡΟΒΕΙ]658. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΧΥ: 
ΤῊΗΒ ΟΗΙΕΒΕ ἘΝ. ΟΕ ΜΑΝ 15 ΝΟῚΤ ΤῊΗΒ ἨΑΡΡΙΝΕΞΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΤΠ, 

ΒΕΡΑΒΑΤΕ. ΒᾺΟΜ ΤῊΣ ΒΟΡῪ, ΑΝῸ ἨΕΝΟΕ ΤΗΒΗΕ ΜΌΒΊΥ ΒΕ ἃ 

ἘΕΞΙΤΗΒΕΟΤΙΟΝ. 

199. τὴν... ζωὴν ἢ τέλος, 106 (ο ποῖ ἐπᾳιιγθ σοποο» Ἰυΐη {76 {776 

ΟἹ 7ἴπιαί οατι86 οΥ εἰ{]ι6)" οΥ᾽ {716 αν 8 γ᾽ τολιϊοῖι πιατι 18 σοηεροϑείί. 

16 9 



τ᾿.» ΝΟΤΈΞ. 

199. ΤΥ ὑπο 1 15 ἃ ΗΠ8] οδιιβθ οἵ {Π15 σου Ρ]οχ Ρεϊηρ, {Ππ6 πηΐοῃ 

οὗ ΒοΓἢ 5οὰ] πᾶ Ῥοᾶν, δηα 10 15. ποῦ ΤΌ τ Πα τν}}116 ΓΠΘΥ ἅ16 Ἰγὶηρ; 

ΠΘΙΘ ΠΟΙ ὙὙΠΘ6Π {ΠῸ 5011] 15 Βθραγαΐθ, 10 τητιϑῦ 06 1ῃ ΒΟΠ16 ΟΥ̓ΠΘΙ 60Π- 

βυ π ]ο ἃ πα 116 οὗ [Π6 ὕντγο ἰορ που, 

194, οὐχ ἁπλῶς, οὐδὲ τῶν ἐπιτυχόντων ἀνϑρώπων, [Π6 Ἰὰτν οὗ παύ- 

ὉΠῸ ο65 ποῦ ββίβ 15} {Π6 οηα αὐδέγαοίίυ, 07) 707 Ἡχόγν ἔπ, φοπεραΐ, 

Ῥαύ [01 {ΠπῸ σειν ΠΊθη Πἰγῖπρ' {Π6 ραϑῦ 1106. 

τοὺς δ᾽ αὐτοὺς, διιέ ἐΐι6 βαΉγ6 Ἠϊδη, ἐξ 8 ραϑέ οογιίγίναηοε ἔο οοηιδξϊξιιὁ 

αφαΐγν, εαοορέ ὃμ {}ι6 ϑαΉι6 8οιιῖ8 οί σύυοη, ἐο ἐι6 βαηιθ ϑοαἴ68. 

190. ΤΊ6 ἤπὰ] οδβθ οἵ τηδη 8 16 Δη ΤΥΟΆΒΟΙ, ΟΠ6 Ὑ111] ποΐ ΟἿΤ' 

ἴῃ βαυΐηρ, 15 ἐΠ 6 ἸΠΌΤΟΚοπ οοπίοιηρ]ίϊομ οὔ ἐπ 6 ΟΠ ]θοίβ οὐ τθᾶβοι 

-ἴο ΡῈ ἀρ] ο  οα πποθαβΙ ΠΡῚΥ ἴῃ {Π6 Βοοῖπρ' οὗ ΤΊ Βεϊηρ' 86 Π15 
ἙἸΘΟΙΌ68. 



ΙΝΌΕΧ ΟΝ ὙὙΟΒῸ5. 

ΝΠΊΘΙΆΙ Ἰοἰίουβ Του ἴο ΟΠπαρίουβ, ἤρπιτοβ ἴο βοοϊϊομβ. ὅπο} 1ουίουβ 

ηα ἤδτιοβ ριοοθαρᾷ ὈΥ ΕΒ. τοίου ἰο 726 Ζοϑυγγθοίίοηο, ΟἸΠμ6 15 ἴο ϑιρρίϊοα- 

ἐϊο. ΤῊ ᾿ἰπᾶοχοβ ἅτ δἀαρίορα ἔτομι Οἰΐο. 

Α. 

ἀβασανίστως, ερἱίΠ]οιέ ἐταηιϊπαΐζίοη,, ΧΧΊΪΊ., 119. 
ἀγαλματοφορεῖν τὸν ποιητὴν ἐν ἑαυτῷ, ΠᾺ., ΧἸ],, δ4, 

ἄγειν καὶ ἁρπάζειν, 1., ὅ : ἀγ. τελετὰς καὶ μυστήρια, 1., 1: ἀγ. φΟΥΦΥΉ,, 

χΧΙΠ,, δ : ἀγ. τινά, ατιοογ6, 1. 6., αοϑέϊηιαγθ, γ6οοσηξε, ἵν... 10 ; ἀγ. τῇ 

δόξῃ, ΧΥ]., 69. 

ἀγένητος, ἸἾν., 1δ. 

ἀγορεύειν κακῶς τινα καὶ διώκειν, ἴγ., 16. 

Αγραυλος, 1.. 1. 

ἄγριος ὕλη, ΟΡΡΟΒ. ἥμερον σπέρμα, Τὴ.. 1., 7. 

ἄδεια----ἐπ᾽ ἀδείας, [ϊἱοογιἐἰουιδῖγ, 111.. 19. 

ἀδελφός οὐ ἀδελφή, ποτηΐηδ ΔΠ1ΟΙ 18, ΧΧΧΊΙ., 100, 

ἀδιακόσμητος ὕλη, ΤΝ., 111., 18, 

ἀδιάφορος, (48 ὙΘ6ΠΟΙ6 ῬΙΟΒΊβοῖα, ΧΧΧΙΙ,, 18, 

᾿Αδράστεια, Υ16416 Ἑλένη. 
ἀϑεότης, Ἰ1ϊ., 19. ; 601]. Π|., 14: γ]6 σμῆνος. 

᾿Αϑηλᾶ, ΜΊποΙγα, ΧΥ]]., 72. 

ἀΐδιος--- μόνος ἀΐδιος ὁ ἀγένητος ϑεός, ΧΧΧ., 19 ; 00]]. ΧΧΙ],, 98 : ἀγέ- 

νητόν τι καὶ ἔστιν ἀΐδιον, ΧΊΧ., 80, 

αἰϑέριος----τὸ αἰϑέριον ΞΞΞ ὁ αἰϑήρ, ν]., 30. 

αἰτία---αἰτίαν χαμβάνειν, ἰο ὧδ ἀροιιϑοά, 11... 

ἀκατάληπτος οῦ, Χ.,, 98. 

ἀκριβής ---ἐπ᾽ ἀκριβές --ΞΞ ἀκριβῶς (Σὶ., 46), ν]., 99; χχ.. 8 ; ΧΧΊ]., 107. 

ἄκριτος βλασφημία, ἠφοα [688 οαϊμηῖην, ΧΧΧΊ., 1δὅ. 
᾿Αλέξανδρος, ἀοἰΠοῦ αὐ Ῥατίππηι (β8οο, 9), χχγὶ., 190. 



224 ᾿ ΙΝΌΘΕΧ ΟἿ᾽ ΟΠ 5. 

ἀλλά---ἰπἰογτοσαίἑνο, ν11]., 84: ἀπρτηοηζαίίνο, 1., ὅ ; ἴῃ ῬΙΌΡΟΒΙ ΠΟΠ5 
ΘΟΠαΙ [1018], εἰ δ᾽ οἶδεν... ἀλλ᾽ ὡς γεν. οἶδεν, Υἱ.,) 29. 

ἄλλος ἄλλοις χρῶνται, 1.., 1. 

ἄμητος, ΧΧΧΙΙΊ., 101. 

ἂν, ὁ. Ταϊ,, ΣΧΣΙ., 161, 

ἀναβάλλειν σπέρμα, ΧἸ1., δ4. 

ἀναγκαῖα, τά, ρεαοπάα, κχΊ1., 99. 

ἀναισϑητεῖν τοῦ ϑεοῦ, Χν., 02. 

ἀνάστασις νεκρῶν, ΤᾺ., 1., δα ΙοΠ. 
ἀνδριαντοποιητική, κΥ]1., 10. . 

ἀνδροφονεῖν, ΧΧχΥ., 107. 

ἀνδροφονία, ΧΧχΥ.; 10, 

ἀνείδιος ὕλη, Τὰ., 111... 18. 

ἀνεκδιήγητος, Χ.,) 58. 

ἀνεπιτρόπευτος, Τὶ., χΥΙ]1., 80. 

ἀνϑρωπικός, ἸΧ., 8 ; Χ]., 4 ; ΧΧΧΊ!,, 169 ; χχχῖγν., 104; Χχχγ,, 100, 

Τὰ., αἰνγὰγβ ἀνθρώπινος. 

ἀνϑρωποβορία, ΧΧχΥ., 100. 

ἄνϑρωπος, ΥἱᾺ6 χριστιανός. 

ἀντιδοξεῖν τινι, ΧΧΊΥ., 118, 

ἄνω καὶ κάτω, ΧΧΊΙ., 102. 

ἄνωϑεν, 811067716 ((ΟΟ]1{π|5), ΧΥ]11., 7 : οἱ οἱα, Ἐν., χυῖ]., 79. 
ἀξία, ἡ, τοῦ ϑεοῦ, ΤᾺ. 11.,. 10: πρὸς ἀξίαν, 1., 81; Ἰ]., 18: χχχ., 159: 

κατ᾽ ἀξίαν, οὐ κατ᾽’ ἀναλογίαν, Τὺ,, χαΙϊ., 111: τὸ κατ᾽’ ἀξίαν, Ἰ᾿,͵ 

ΧΥΠΙ 89; Ἦν, Ἐἰχ. 94, 

ἀπαϑής Θοᾶ, Χ,, 88. » 

ἁπαλός---ἁπαλὴ ψυχή, ΧΧΥΪΙ,, 184. 

ἀπαξιοῦν, ἰο (οοἴζγιο ἴο 500 6α1κ, χχΊ., 109, 

ἀπαράλλακτος ὁμοιότης, ΧΥΊ1.. ἴ0. 

ἀπειπεῖν τοῖς χρήμασιν, γεητιγἐϊα7,6 ορίϑι8, 1.. ὅ. 

ἀπείρατος, εἰπαϊοίοα, Ἑὶ., ΧΥΊ],, 89. 

ἀπερισκέπτως, ἽΝ... 11., 18. 

ἀπεχϑάνεσϑαί τινι, 1.., 2. 

ἀπηρυϑριασμένος, ἱπιριιοπέ, χχχγΥ., 10, 

ἄπιστος, ΟΡ ΟΒ. σπουδαῖος, Χχῖν., 190. 

ἁπλῶς καὶ μάτην --Ξ- ἀναιτίως καὶ μάτην, Τν., ΧἸ]., 49, ὅ9. 

ἀπό, οἵ ἃ ῬοΙβοη οἰ νίηρ' ΟσοαβΊοη, ΧΥ]]., 70: οἱ ἀπὸ φιλοσοφίας, γ7ι- 
Ἰοβορ]6).8, 1ϊ., 9; ΧΧΊΙ., 107 : 50. οἱ ἀπὸ ᾿Αριστοτέλους, Υ]., 9 : οἱ 
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ἀπό τῆς στοᾶς, Υἱ., 96 ; ΧΙΧ,, 81 : οἱ ἀπὸ τοῦ περιπάτου, ΧΥΪ., Θὃ : 

τὰ ἀπὸ τῆς φήμης, 11., 11. 

ἄποιος φύσις, Χ., 41. 

ἀποκρίνειν---τὰ ἀπὸ τῆς ὕλης ἀποκρινόμενα, ΧΧ.; 88. 

ἀποκτείνειν πρόῤῥιζόν τινα, 111., 12. ι 

ἀποκυΐσκειν--- γεννᾶν καὶ ἀποκυΐσκεσϑαι, ΧΧΊΙ]., 119. 

ἀπολογεῖσϑαι ὑπέρ τινος, 11.. 11. 

ἀπολύεσϑαι τὰς κατηγορίας, 5ῖνο διαβολάς, 11., 11. 

ἀποπίπτειν --- ἐοί(676, ΟΥ 7αἷΐ 8)ιογὲ ο, ϑεοῦ, ΧΧΊ]., 102 : τοῦ μεγέ- 

ϑους, ΧΧΙΊ., 104. ;: 

ἀπόπτυστος καὶ ϑεοστυγής, ΧΧΧ.;, 149. 

ἀπόῤῥοια τοῦ ϑεοῦ, ΒΡ1ΥἸ{π|5, Χ., 49; χχῖν., 117. 

ἀποσκευάζειν, -ζεσϑαι, ἐπήρειαν, 11., Ὁ; ἴχ., 57. 

ἀποτέμνειν ἕν μόριον παιδείας, Υἱ., 32. ; 

ἀποχή, ἡ, αὐδίζποηποο, Ἐὶ., ΧΧΊΪ., 110. 

ἀπρονόητος, τοἱξμοι ργουϊαεηξο, χχν., 190 - Τὶ., ΧχΥΠ1., 80, 

ἀπροσπαϑής, Τὰ...) ΧΥ11., 89. 

ἅπτεσϑαι, οἵ Τοοα, 111.,192 ; χχχῖγ., 164. 

ἄρα γι ἢ ἔν ΣῖΣ; ΟἿ. 

Ἄργος, Ογο]ορβ, χυτ., 79. 

᾿Αρμενιακός, {{{π1π|8 1πηρογαΐ,, 1.) ΘΔ ΘΕΌ, 

ἀρσενόϑηλυς, ΧΧΊΪ., 98. 

ἄρσην, ΧΧ., 86; ΧΧῚ, 99. 
ἀσκέδαστος, Ἐι., Χχχ., 9ὅ. 

ἅτε δή; ουπὶ ΡΘΗ. 8005.) Π᾿..) ΧΥ]., 7. 

ἀτιμοῦν, χχχῖν., 108: 

αὖ---ἀλλ᾽ οὐκ αὖ, Τὰ... ΧΙ]., ὅ2. 

αὔξη καὶ ἐπίδοσις ἸΏΥ0 6111, ΧΧΧΥΊΙ., 179. 

αὐτοποίητος, ΧχΧῖγν., 169. 

αὐτός---αὐτοῦ ἴοΥ᾽ ἃ ΕὈΠΙΠΊΟΠ ἑαυτοῦ, 11., 8: ἵγ., 16; νἱϊ., 98. χ,, 44: 
αὐτῷ ἴῸΥ ἑαυτῷ, Χυὶ., 04; ΧΧΊΪ., 98: Χχχνὶ., 108: αὐτοῖς ΤῸΣ 

ἑαυτοῖς, Χῖν.,) ὅ8; Χχν.; 197 ; ΧΧΥΙΪ., 158; Ἐ., 1., 8: “αὐτούς ῸΓ 

ἑαυτούς, ΧΧΥ]., 1929 ; χχχ]., 107 ; σα ἐκεῖνος οὐ οὗτος. 

ἀφασία----ἐν ἀφασία ποιῆσαι, ΧχΥ., 190. 

ἀχώρητος Θοᾶ, Χ,, 88 ; {πρϊίοτ, χχ., 88. 
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Β. 

β, σπυϊζίοθῃ 1 υ, Τι., ΧΗ... ὅθ. (συεννυμένην ὉΤῸ σβεννυμένην). 

βιάζεσϑαι, ἐο τι86 7076, οὐ (πο 7.16) αγε).6, χχχῖν., 104. 

βίος οὖ ζωή 7οϊπθἃ, Ἡ., ΧΙΠ]., 57; Ἔ., χγ., 67; ἘΒ.., ΣΙΧΣ., 91. 

βιότιον, τό, Χχγ.,) 194. 

βουκολεῖν ἑαυτὸν ἐλπίσιν, Τὰ., Χ11]., δ. 

βουλητός, ἸΝ., ΧΙ., 49. 

Τ'. 

γάρ Ἰπςγοα 068 ἃ ΤΘΔΒΟΠ [ῸΓ 80) 1Π}01164 ΟΡΙΠΙΟΙ, Πὴ., χυ ]., 87. 
γε Οὗ τε οοτηπγυίαία, χχῖν., 1106 : δέ γε, Β᾿., 'γ., 90 : καίτοι γε, 111., 19, 
γελοῖος, 1.. 1. 

γενητός, ἸΥ., 1. 

γέννημα πρῶτον, ἴΠ6 ΤιορΌ8, Χ., 41. 

γίνεσϑαι, τοῦ γίγνεσϑαι, Υἱ., 90 ; Ἤ,, χΙΧ,, 99: γινόμ. οὗ γενόμ. ΘΟ]η- 

τηπίαία, Β.., χῖχ., 91 : 4180, γενόμενος οὗ γεννώμενος, Ἐ.., Υ.7) 29. 

γινώσκειν, ποῦ γιγνώσκειν, ΧΙ]]., ὅ4. 

γνῶσις τοῦ ϑεοῦ, Ἐ.. 1., 5. 

γογγύλη; ἡ, ἵν... 14. 

ἊΣ: 

Δ οὐ Δ οουηηγαζαία, 11., 11 (ἀπολυσάμενοι). 

δαί οὐ δέ οοτηπηιίαία, χχῖν., 110.΄ 
δέ ὙΘΥῪ ΤᾺΣ ΤΌΤ μέν, [ο τ ΟΠ 10 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΒ, χχῖν., 118: χχυ., 194: 

Ῥοβῦ ραυ οἱρῖα, χχχῖν., 108 : δέ γε, Ἐ., ἵν., 90; σἱᾶο δαί οὗ μέν. 

δεδίττεσϑαι, χΧΧΙ., 1δ4. 

δεῖ---τί δεῖ λέγειν, χχῖχ., 148, 

δεικνύναι, ἘΝ.. 11., 11; Τὰ,, 111... 177, ο΄ 4]..: δεικνύειν, 1γ.. 1δ ; νἱ.» 91, οἱ 

81.; ὙΠ ὕπγο ἃροιι8., ἕο ηιαζο ἑηίο, χχχὶ!., 158. 
δεῖπνον---ὃ, Θυέστεια, απο τ] 66. 

δεσπόται, ΘΟΤΏ081]]. ᾿πηροταῦ., χα χὶϊ,, 169. 
δημεύειν μυστήρια, ἷν., 14. 

δημιουργεῖν----δημιουργήσας καὶ διοικῶν τὸ πᾶν 618, Τὶ., ν., 99, 

δημιουργία, εγθαΐίογι, Ἐι., χῖγ., 64; Ἡ., ΧΥ1]., 80. 
δημιουργός, ὙΪ418 ποιητής. 
δῆμος, λαός, ἔϑνος, Τ᾿... χΙΧ., 94. 

δημός, οἱ δημοί, ᾿ιιηι0}}8, Τὶ... ὙἹ1., 90, 
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δήπου γε, Ἐι., χχὶ., 108. 

διαϑρύπτειν εἰς πλῆϑος ζώων, Ἔ.., ἴν., 30: τὸ διατεθρυμμένον πλήϑει 

ζώων, ἘΝ. 11. 19. 

διαιρεῖν, αἰδέϊηγιιῖϑῆι, εἴς τι, χχῖτι., 108, 

διαλύεσϑαι, Δοίίνο, ΧΧΧΥΙΙ., 172 

διανέμειν καὶ διατάττειν, Χὶ., 44. 

διάπλαστος, (186 ΒΕΙ1Πη6 ΠΠΠΊΔΠΟ, Τὴ., ΧΥ]]., 81. 

διαπόρησις, ἡ, Τὰ., 11., 19. 
διαφορεῖν, αἴδρε756, ευαρογαΐε, Ἐι., νἸ].. 90, 

διήκειν δι’ ὅλου τοῦ κόσμου, ΥἹ., 30. 

δικάζεσϑαί τινι, 1., ὅ. 

δικαιοσύνη αα]6, χαχΊΙΙ,, 159. 

δικαιοῦν, ιν, Τὶ., πῖν., 6ὅ. 

δίκη---δίκην ὑπέχειν, ΠΟΥ ΟῸ ῬῈΠΙΒΠπηοηΐ, 11]., 19: οἱ ἐπὶ τῇ δίκῃ 
(πεποιημένοι) ἔλεγχοι, 1 6 1018] ῬτοΟΐδ, 11., 7. 

διφυής ΞΞΞ ἀρσενόϑηλυς, οἵ Τπρῖΐοτν, ΧΧΊΙ]., 98. 

δόγμα, ἸΝ., 11., 11 : δόγματα, Ἰὶ.. χῖν., 60; ΤΊ165 οἵ τ ΧΙ, 45. 

ὙΠ ῸΣ ΗΠ διαπορεῖν, Υ.; 18. 

δουλαγωγεῖν, Ἐὶ., ΧΙΧ., 92. 

δύναμις, {16 αἴοΐγι δεΐηρ, Χ., 45; ΧΥΠΠ], 74: δυνάμεις, οἵ ΔΠ58]15, ΧΧΊΤ.; 

117: δυνάμεις τοῦ ϑεοῦ, ἀοἰΠ 64 ΤΌΤΟΘ5 οὗ παΐατο, χυ]., 6ὅ. 

δυσϑάνατος, ἀγίης ηιϊδοραὐίγ, Τὰ, ἵν., 90. 

ἘΠ 

ἔγγονος Οὗ ἔκγονος ΟοΟΠηλπἰαΐα, Τὴ., χῚ]., ὅ0. 

ἐγκόπτειν καὶ ἐκτέμνειν, ΧΧΥΪ., 199, 

ἐγώ---μοι ἴῃ Ἰηζοττοσ,. καὶ μή μοι γελοῖον, Χ., 99: ΟΠ} ΠΏ ΡΟΓ, σκέψασϑέ 
μοι, Χ11]., ὅθ ; χν!., 10. 

ἑδράζειν, ΧΊ]. 0} 

ἐθέλειν οὐ ἐπτὰ 1 1; ἘΣΣΊ 108; οἱ ἃ]. 

ἔϑνος, Υ166 δῆμος. 

εἰ ἴπ Ἰπξοττοσ'., Ὑ11]., 51 ; τι τπουὺύ ἀροᾶοβίβ, Π., 11., 10: εἴ γε [Ὁ1 ἐπεί 
Ὑε, τ, ΥἹ]., 8 Ὁ 9. 

εἰξέναι---οἷδα ϑεούς, κῖγ., δ. 

εἶδος---εἴδη τῆς ὕλης, ΧΥ., 62 ; ΧΧΊ]., 98; χχῖν., 118. 
εἰδωλομανής, ΧΧΥ]Ι., 199. 

εἴναι---ἐστίν ὉΠ] οΥΒέοΟα τ 1Π ἃ. ῬΑ ΟΡ 16, Ἐ., 11., 10. 
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εἰπεῖν---τὸ δὲ συμπᾶν εἰπεῖν, Τὰ.., Χχ., 98; γἱ4 συναιρεῖν οὖ συνόλως. 

εἱρμός, ὁ, φυσικός, Τὶ... πχἰν.,) ΟἹ : τῶν φυσικῶς γενρμένων, Ἐι., χΥ],, 84: 

καϑ᾽ εἱρμὸν ἑπόμενον, Ἐν.) ΧἼ]., ὅ9: ἐφεξῆς καϑ᾽ εἱρμὸν ἑπόμενα, ἘΝ. 

ΠΡ . 
εἴς---καϑ᾽ ἕνα, 1., 8. 

εἶτα ἴῃι Ἰπίουτορ,,, ΧΙϊ., δ1. 
ἕκαστοι τῶν πεφυσιολογηκότων, ΧΧΊΙ., 101, 

ἐκβαίνειν---ὃ τὴν τοῦ τρέφειν ἐκβέβηκε δύναμιν, Ἐν., ν.,) 94. 

ἐκβόσκειν, Τὶ., ἵν...) 91. 

ἔκγονος, Ὑ1416 ἔγγονος. 

ἐκεῖϑεν, [ΘΙ ΡΟΓΙΆ], Τὴ., γ111., 9. 

ἐκεῖνος, οἵ ἃ παίζουν ΤΌ] ον πρ,, ΧΧυ]., 190 : Ἰοϊποα τυ] ἢ αὐτός, ΤᾺ. 

111...19. 

ἔκϑεσμος, Τὰ., ν 111., 8ὅ. 
ἐκλαγχάνειν---ὑ πὸ τῆς φύσεως ἐξειλεγμένος, Τὰ., Ὑ]1., 91. 

ἔκστασις, ἸΧ., 96. : 

ἐκτιϑέναι τὸ γεννηϑέν, ΧΧχτ., 107: ὁ ἐκτιϑείς, τοῦο 64,}00808 (ἃ Ἰῃ Πα 1), 

1α. ᾿ 

ἐλαύνεσϑαι καὶ φέρεσϑαι, 1., 4. 

Ἑλένη ᾿Αδράστεια, 1., 1. 

ἐμαυτοῦ, ὙΥ ΠΟΙ ΤΟΙ ἃ1ΙῸ ΘΟΠΟΟΙΠΟΩ͂, ΧΧΧΙ,, 160. 

ἐμπαϑής, Ἐν...) ΣΧΥ.,) 197. 

᾿ ἐναποσφραγίζεσϑαι, ΧΧΥ]ΪΙ., 194. 

ἔνδοξος, ἘΝ., 1Χ., 57. 

ἐνέργεια τοῦ ϑεοῦ, Ἐ.., 1., 8; νἱᾶο λόγος. 
ἐνεργεῖν, ΟΥ̓ [Ππ6 Ῥόντοῦ οἵ {πὸ ἩΟΙν ΟἸΠοβί, τὸ ἐνεργοῦν τοῖς ἐκφωνοῦσι 

προφητικῶς ἅγιον πνεῦμα, Χ.; 48 : ἐνεργεῖσϑαί τι; ῬΙΟΡΠοΐδα ἃ ἐνηρ- 

γοῦντο ἃ ΒΡ1ΓΙΓπι ἀϊνῖπο ἐξεφώνησαν, ἸΧ., 80. 

ἔνϑεος---ἔνϑ. πνεῦμα, ΥἹϊ., 29. " 

ἔνϑεσμος, ΘΧΡ]. ὈΥ ἔννομος, 1ἰ.. ΧΧΊΙ,, 115, 

ἐνιέναι---ἐνεῖναι, Τὶ.. 1.. 7. [ 

ἔννοια φυσική, Τὰ., χῖν., 60 : 1ῃ ἃ Δα 50η80, μέχρις ἔννοιας καὶ ἐπιϑυ- 

μίας ἐλϑεῖν, ΧΧΧΊΙ,., 102, 

ἑνοῦν, χὶγ.. 117; χχῖν., 118. Ἐ,,, 11.,192; Β., 11,,14.. 11}. 19, δὲ 8]. 

ἔνστασις τοῦ βίου, ΧχΧΊ., 164, 
ἐνυβρίζειν εἴς τινα, “οδαουῖγο, ἐο ὃ6 ἐπαβρογαϊεα, Ἰ1.. ; Δ ΌΒοΙαΐο, χχῖν., 

191. 
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ἐξεῖναι---ἐξόν, Τὶ., χῖν., 0. 

ἐξυβρίζειν εἴς τινα, Τὶ... ἴχ., 90. 

ἐπεί, χιιογζαηι, ον ᾿π6110. αι ταὖ οὐαἰΐο Δα] αἸΐο οὖν ΤΟΟΙρΡΙαὐα, ΙΧ. 

90. : 
ἐπεισκυκλεῖν, Τὰ., ΧΧ., 96. 

ἐπεξέρχεσϑαι τοῖς ἀδικήμασι, 111.. 19. 

ἐπερείδειν, Τὶ., πῖν., 04, 

ἐπέχειν, }7᾽)6867)06 ΟΥ̓ γ6ἰαϊη, ἕνα καὶ κοινὸν λόγον, ΧχΥ., 197: ἴπη66 
ἐπέχειν τὸν κύσμον, ηχιηιην φιιϑογγιανὶ, γἸ11., 88: ὁ ἐπέχων (ἐΠ6 

γε ἰη..) ἄρχων, Χχν., 197. 

ἐπί, σὕτη Ὅη. 7) γεἰαζίοη, ἰο, ΧΧν]., 190 : ἐφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ, 11., 8: 

σαπὰ αὖ. ὧν γοίαξίοη, ο, ΧΧΧΥΙ., 108 : ἐπί οσὐτὰ ααΐ. οὐ ἀοοι 5. ΒΆΘΡ6 

οοπηηγξαύμπι, Π., χἰ3., ὅ8.; Τ., χῖν., 61. 
ἐπιβάλλειν τινι, ν]]., 28. 

ἐπιβατεύειν οὰπὶ αἰδύ, τοῖς ὀνόμασι, ΧΧἸΪ]., 107 : τοῖς νοήμασι, ΧΧΥ]Ι., 

194. 

ἐπιγαμεῖν αα]6, ΧΧΧΊΙΙ,, 109, 
ἐπιδεικνύειν, Υἱ., 99. 60 

ἐπιδιδόναι, Υ116 χυχή. 

ἐπιδρομή---συντόμως καὶ κατ᾽ επιδρομήν, Τὴ., χῖκ., 90, 

ἐπικαλεῖν τινί τι, 0 οἴα7.γχ6 8οηιοί υἴη, οἹὰ 80Ή16 ογι6, ἴγ., 14: ΧΙΪ],, ὅ8 ; 
χῖν., ὅθ, ὅϑ. 

ἐπιλείπειν---ἐπιλείψει με ἡ ἡμέρα, κῖν., ὅ8. 

ἐπινεύειν κεφαλήν, ΧΧΧΥΙΙ., 172. 

ἐπισπορά, Ἰλ., Χ1., 46. 

ἐπίστασϑαι, γϑοογηΐξο, 1.. 1. 

ἐπιστασία ΞΞΞ ἐπίστασις, Ἑν., χχῖν., 118. 

ἐπισυμβαίνειν---τὰ ἐπισυμβεβηκότα ϑεῷ, αἰέν διιίε8. 9 Οο(ῖ, κΧΊΙΙ., 119, 
ἐπισυγκεραννύναι, πυϊΐηίο, ---κραϑείς, ΧΧΥΊΪ,, 199. 
ἐπισυνείρειν, Τὰ... ἴν., 92. 

ἐπιφύειν, Δ.ΟΙ. ὦ ἐπεφύην, Τὶ.. χΊ., 40. 

᾿Ἐρεχϑεὺς Ποσειδῶν, 1.. 1. 

ἕτεροί τε καὶ ἕτεροι, ΤᾺ... 1γ.; 32. 

εὐεξέλεγκτος, Τὺ,, 11., 11. 

εὐθύνειν ἐπί τινος, 11.. 9. 

εὐνουχία, (16 οΔο]1Ὀδέτι, χΧΧΊΙ,, 109. 

εὐσέβεια περὶ τὸ ϑεῖον, ΧΧΥΠΙ., 157. 

ἐφιστάναι (8011, τὴν γνώμην) περί τινος, Υ.., 17. 
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ἔχειν---μὴ ὡς περὶ ἀϑέων ἔχειν, ΧΙ., 4 : ἔχειν (᾿οῖα) τι τῶν περὶ σπου- 
δῆς, ΧΧχν., 1600. : 

Ζ-: 
ζάκορος, ὁ, δα 667}.108, ἈΧΥΊΙ., 199, 

Ζεύς---κατὰ τὸ ζέον τῆς ὕλης, 85 {πΠ6 Κ΄ίοΙο5, 58 γ, Υἱ., 90: ἡ ζέουσα 

οὐσία, ΧΧΊϊ., 98. 

ζωή οὗ βίος Ἰοϊπ6α, Ἐ., ΧΠΠ]., δ ; Π,, χν., ΟἿ; Ἐ,, χῖχ., 91: ζωή ἔμφρων 

καὶ λογικῆς κρίσεως, Β).) ΧΧΥ.,) 197, 

ζῶον, απἴηιαῖ, Ἔν... ἵν.) 91; Τὺ,, ΧΊ]., δ ; Τὴ., χν., 67; οὗ αοᾶ, Υ]., 9ὅ. 

ΤΠ: 

Η οὗ ΕΙ οοπιηγαίαΐα, ΧΧΊ., 91 (διηγῃ). 

ἡτ-- γὰρ οὐ ἴτι τες ὉΡ.) Ἔ, χχῖν., 190. 

ἤ---ἢ πῶς ἄν γένοιτο, ΧΊΧ., 88: : ἢ τίς ἂν ἐπίστευσεν, Τὶ.. ΧΥΙ],, 81 : ἤ οἱ 

καί οοτηπιαίαΐα, Ἐ., 1ν., 90 : 1οιη, ἤ, ἦ, γ.) ἡ, ΧΣΙ., 99. 

ἡδέως ἰδεῖν, ἰαδοῖοο ἐηξιιε)"1, χκΧΊΙ., 159. 

ἤδη, ὑὐῆοο, κχΊ., 99.: ἤδη καὶ, ΧΧΊ., 99; Χχν., 197. 

ἥμερον σπέρμα, ἐΠΕΞ ἄγριος. 

ἡνιοχεύειν τὰ ποιήματα, Υ., 90. 

Ἥρα κατὰ τὸν ἀέρα, ἃ5 1π6 ϑίοϊο5 580, Υἱ., 906: ὁ ἀήρ, ΧΧ]]., 98. 
Ἡρακλειωτικός, ΧΧ., 80, 

ἤρεμος, ΧΧΧΥΪΪ., 179. 

Θ. 
ϑαυμάζειν τι τινός, ΧΥ]., ΟἿ. 

ϑέλειν, γ1646 ἔϑελειν. 

ϑεοδίδακτος, ΧΙ., 4 ; ΧΧΊ!., 159. 

ϑεολογεῖ»---οἱ ϑεολογοῦντες περὶ ϑεῶν, χῖκ., 80: χχίϊ,, 108 : ϑεολογεῖ- 

σϑαι, Χ., 44: τὰ τεϑεολογημένα, ἰἢο56 ΕΠ": ίο ἘΠ αἰοϊγϊέῃ 8 

αϑογλδοί, χῖχ., 80. 

ϑεολογία, Χ., 44. 

ϑεολογικός---τὸ ϑεολ. μέρος, Χ.; 44. 

ϑεοποιεῖν, ΧΧΊΙ,, 109: τὰς τῶν στοιχείων τροπάς, ΧΧΙ]., 104: τοὺς μύ- 
ϑους, ΧΧΊΪ., 108. 

ϑεοστυγής, τς , 140: 

ϑεόφατος, 1α. τὴ ϑέσφατος, ΧΙ. 46. 

ϑηριόμορφος, ΧΧ., 88. 

Θυέστεια δεῖπνα, 111., 19. 
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1. 

ἰδέα, νἰᾶ6 λόγος. 

ὭΣΕΣΣΣ Ἧ: ἘΣ 106: 

ἰδιοπραγία, Ἶὰ., χαὶ., 111, 

ἴδιος οὖ οἰκεῖος ΠΕ ΤΣ ἘΞ στ 50. 

ἱδρύεσϑαι ϑέους, κῖν., 57. 

ἰνδαλματώδης, --- , ἰνδ. κινήσεις, ΧΧΥΊ]., 199. 

ἴσος---ἐπ᾽ ἴσης τινί Ἐ.., 11... 16. 

ἴ σχειν χώραν, Τὰ., Ὑ11]., ̓ δῦ, 
[οἱ ἰχϑύς--- δίκην ἰχϑύων ζῆν, ῬΤΟΥΟΓΌ1Δ], χχχῖν., 109. 

Κ. 

κάϑαρσις καὶ διάκρισις, [ΓΘ Θ[Ο]α 85 ἴο Τοοα5, ., νἱ., 9ὅ. 

καί, οὐ φιΐάφηι, κ., 44: δ᾽ ἐαηιθη, 1. Ῥασγίϊο, 1Π]Πδϊνο, υ11]., 85; ἴῃ 

ΘΟΙΏΡ Δ ΞΟ, ΧΥ., 62: ὡς καὶ... καὶ, Χχῖν., 190: ἴῃ ἃ ψ]15}), καὶ 

μὴ παρακρουσϑῆτε, 1.. Ὁ : καὶ μὴν καὶ, Πι., χΧα]., 100; ν]46 ἤ. 

καιροί, {Ππ|6 ἔΟ ΓΤ ΒΘ 505, Χ ΧΙ]. 99. 
καίτοι γε, 111., 12. 

κἄν, 61ΠἸΡΈ108], Χχ., 87: κἄν εἰ, ΧΧΊΥ., 118, 

κανονίζειν---κανονίζεται ὁ βίος ὡς πρὸς στάϑμην τὸν ϑεόν, ΧΧΧΊ., 150, 

κατά---κατ᾽ ἀξίαν οὖ κατ᾽ ἀνολογίαν, Ἐν., ΧΧΊΙ., 111. 

καταβάλλειν λῆρον, δείοἶ, οιἱέ πογιβεηι86, ΧΧῚΊ., 92. 

κατάγειν, 96) α0167)6, ϑυσίας καὶ μυστήρια, 1., 1: τη 6}, Ἐ.., ΧΥ ΤΙ, 87. 

καταλαγχάνειν, ἸᾺ., χτν., ΟἿ. 

κατασκεδάζειν, ἴο οι" προλι, 1., ὅ. 

κατηγορήματα καὶ ἀξιώματα, ΧΙ... 47. 

κατορϑοῦν, Δ ΌΒΟΙαΐα, γἹ., 29. 

κινεῖν πάντα λόγον, 80)" {1)ἶξο, χκχῖν., 110. 

κλέπτειν ἢ λῃστεύειν, Τὸ., ΧΧΊΙ., 110. 

Κύρη, ΜΊΠοΙγα, ἀπὸ τῆς κόρης, Χκ., 85 : δποίοῦ σοΙΌΡ] Δ Πῖοο5. (Ὁ), 
ΧΥΪΙ., τ0. 

κοροπλαϑική, ΧΥΙΪ,, 0. 

κοσμεῖν----ποιεῖν καὶ κοσμεῖν, ὙἹ11., 82 

Κόττυς, ΟΘΟΠ ΕἸ Δ Πτι8, ΧΥ 1]., 79. 

κρατεῖν ϑεόν, ο ἔεορ Οο( ἐπ, ηιΐπα, νἱ., 34. 

κρατύνειν, ἰο αβίγηι, εἰϊ., 57: τὴν προλαβοῦσαν ζωήν, Τὴ., ΧΙ]., 54. 
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Κράτων, Δι ἤσουν, χυ]]., 70. 
κρείττων, φιιὲ Ἡογν 8ιιρογ αι}, ϑυμοῦ, ΧΧΊ., 89: ἐπιϑυμίας, χχῖχ,, 147. 
κρίνειν---κεκριμένος ἄνϑρωπος, ΧΧ, 9... "Ὁ ΑΣ 

κριτήριον, Ἐι., ΥἹ., 9. 

κτηνώδης, Ἔ.., χΊΧ., 92." 

κυκλοφορητικῶς, ΥἹ., 90. 

Δ ΠΠΘ. ΑΠυς . 

λαός, ν᾽ δῆμος. 

λάγνος γυνή, ΧΧχΧ., 149. 

λῆρος πολύς, ΧΧΧΥΪ., 170. 

λόγος, το) ϑιίηι, ἑνὶ λόγῳ, 1.2 1: ὡς λόγῳ εἰπεῖν, εἰ ἐΐα αἰοαηι, κΥὶϊ., 08 : 

λόγοι γέλωτος, ὑδγ δα γ18ιι8 ἀΐγηω, ΧΧΊ., 89 : λόγοι ὑπὲρ καὶ περὶ αλη- 

ϑείας, Υ] 6 περί. λόγος καταλείπεται, ατιϑξωξὶο γοίγιφινεζιι)", ΧΧΥΊ11., 

41: 46 γεϊγίοηθ (( ἘΠ γἸβ[18 8), 11... 11: φαΐξίο, λόγος ἔμφυτος, ΤᾺ.; 
χαῖγ., 191 : φυσικός, Τὶ., ΧχΥ., 197 : οὐ λόγον ἔχει, γαὐἱογυΐ ΤΟΊ, 680 

φοη ϑο)υἑαγιδιη, χῖκ., 88; γἱ6. νοῦς : ἴογοθ αϊοΐηιιϑ, ὁ παρὰ ϑεοῦ 

λόγοο, Χ.; 88: λόγος ἐν ἰδέᾳ καὶ ἐνεργεία, Χ.2 40. 

λοιδορεῖσϑαι τινί τι, ΧΧΧ., 109. 

Μ. 

μᾶλλον δέ, χΥ]]., 72; ΧΧΣΊ1., 160. 

μέγας---μεγάλοι βασιλέων, 1., 1. 

μέλλειν---ἤμελλον, Τὴ. 11. 15. 

Μέμφις, αὖ. Μεμφι, ΧΧΥΠ1., 185. 

μὲν ΤΟΙ 866. δέ, ΧΧΙΥ., 117; ΧΧΥΊ., 129 : 56ᾳ. καί, χχχν, 107: 866. 

καὶ τοὐναντίον, Τὰ. ΧΥ]11., 89 : οἱ μέν... ἡμεῖς δέ, ΥἹ1., 97; ΧΧΧΊΙ,, 

19 : μὲν ὧν οὗ μένων ΟΘογηηγπίαΐα, ΧΧΊ].. 99, 

μέρος καὶ μόριον, αα16, Τὰ., 11., 14. Τὴ., 11]., 19. 

μέσοο---τὸ διὰ μέσου, ατὶ ἐγιἐογ αϊ, ἵν., 1δ. 

μετὰ ϑεοῦ καὶ σὺν ϑεῷ, χΧΧΙΊ., 167. 

μεταβάλλειν, εαοϊιαηγο (Θ᾽ Θ ]ῆο, πο 18), χχ., 149. 

Μετάνειρα, Χῖγ.;, δ. 

μέτριος---τὸ μετριώτατον, ἴῃ ΔΡΡΟΒΙ ΠΟΙ, Χ]., 47 : μετρίως εἴρηται, ἘΝ.; 
χὶ., 44. 

μέτρον, τό---δικαιοσύνης, ΧΧΧΙ]., 169, 
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μέχρις ὑπονοίας, 1., ὃ : μ. ὀνόματος, 11.. 0 : μ. τοῦ παιδοποιήσασϑαι, 

ΧΧΧΊΙ,, 161: μ. τῶν τῆς ψυχῆς ἡδέων, ΧΧΧΊΙ., 101 : μ. ἐννοίας 

ἐλϑεῖν, ΧΧ ΧΙ]... 109 : μ. ἐννοίας κριϑήσεσϑαι, ΧΧΧΊΙ,, 159 : μέχρι μήπω 

ἧσαν, ΧΥΊΪ., 10. 

μηδέ, νἱ6 ὅλως. 
Μηδικὴ τράπεζα, Τ᾽., 'γ., 3.9. 

μικρῶς εἰρημένα, Ἰὶ., χκῖν., 118, 

μῖξις---μ. Οἰδιπόδειοι, απιοα ν]α6, 

μιξόϑηρος, ἸΝ., Ὑ11|., 86. 

μονόγαμος, χΧΧῖν., 109, 

μόνος---οὐ μόνον... ἀλλά, 1.,) ὃ: μὴ μόνον... δέ, ἵγ.) 1 ; νἱ6 

νόμος. 

μονοφυής, ΧΧΊ., 119. 

μόριον, τό, Υ146 μέρος. 

Ν, 

ν ἐφελκ. οἴξοῃ (ἢ ΑἸΠομδρ.) Ὀοΐοτο σοῃβοπηδηίδ, 1., σα ρίϊοη ; Τὶ. ἵν. 
920; Ἦ,, χ11., δδ, οὗ 8]. 

Νερυλλῖνος, ΧΧΥ]., 190, 

νήπιος ΟΡΡΟβ. τῷ τελείῳ, Πὐ., κΥῚ]., 89. 

νοητός---νοηταὶ φύσεις αἸ (εἶ8, Τὶ., κ., 98, 

νομίζεσϑαι (Ρ883.), ἐο δ6 τη, τἰ86, χΥῚϊ., 10. 

νόμος φύσεως, οἵ ᾿πδεϊποῦ, 111.. 19: νόμος οὐ μόνος σοιημηπίαία, Π.., 

πχῖγι, ΡΠ: Ε 

νοῦς. καὶ λόγος, οἵ αοᾶ, χ., 40; χχῖν., 117: οὗὁὨ τ6Π, ἷν., 1ὅ ; χ,, 88; 

Ἡ,, χν., 11: ὡς ἔχει νοῦς ΟΡΡΟΒ. ἀνεπιστημόνως, Υ.; 18. 

νῦν---δὴ νῦν, Ἐ.., 1Χ., 86. 

ΠῚ 

ξενηλατεῖν, Χχῖγ., 110. 

ξόανον, τό, ἵγ., 14. 

ὁ ἃγίϊο. τοροαίθα, ΧΧχΥυῖ., 128 ; νἱο μέν. 

Οἰδιπόδειοι μίξεις, 111., 19; ΧχχΧΙ,, 164. 

οἰκεῖος, Υ16 16 ἴδιος. 

οἰκονομία ϑεῖα, χχΊ., 99. 

οἰκουμένη, ἡ, ἰΐς6 Πἰοπιαη ἐμ ρί)Ε, 1.. 1. 



284 ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΟΕ. 

ὁλοκαύτωσις, ἡ, ΧΊ11., ὅδ, 

ὕλως---μηδ᾽ ὕλως, 1., 3; ἴν., 14; Ἤ,, 11., 18; Ἐ., Χχὶ., 104: οὔϑ᾽ ὅλως, 

Ἦ.., χυἱ],, 88. 

ὁμόχρονος, ἘΝ. 1... 3. 

ὄναρ, αϑ64 Δα γοΥΌ1Πν, ΧΊ]., ὅ9. 

Ὀνήσιλος, πἶν.; δ. 

ὕπου γε, Ἐ.., ὙἹ11., 89. 

ὀρϑότης βίου, ΧΧΧΊ., 1δδ. 

ὁρμᾶν---ὁρμώμενος ἀπὸ φιλοσοφίας, 11., 9. 

ὀρός, 8ε)ηηυ (ἸΔο 118), ΧΙ]., δῷ. 

ὅσον, Οατη. ΠΗ... ΥἹ]., 98. 

ὅτι ὈΘΟΊ ΠΟ ἃ ῬΙΌΡΟΒΙΓΠΟΗ, ἴγ., 16. 

οὐ μόνον... ἀλλά, 1., ὅ. 

οὖν ΒΘ6Π5 ΒΌΡΘΙΠ ΠΟΙ, 1., 9. 
οὐσία, Ἑν., ΧΥ., 10. 

οὔτε... ἀλλ᾽ οὐδέ, Β., χχὶν, 192 : γἱᾶθ ὕλως. 

οὗτος ἸοἸ Π664 1 αὐτός, Χχχῖν., 104: ἴῃ οοπίοιηρί, χχῖγ., 110 : Ρ9]6- 

ΟΠδΒΟΪο δου {Π6 δυῦ1ο 16, Τὶ, ΧΧΊΙ., 118: τοῦτο μὲν ... τοῦτο δέ, 

γαγέϊψ. . . ραγεϊψ, χκ., 85 : ταύτῃ, ἐγν ἐϊιὲβ ἔσαν, Ἐι., χ., 41. 
ὄχλος ἐγκλημάτων, ηχι{{έι 6 7 οἰα» 68, 1.. ὅ. 

ὐψις---ὔψει, γ., 19. 

ΠΕ 
παλαιοῦσϑαι χρόνῳ, ἸΝ., ἴχ., 80, 

πᾶν, τὸ, Τι.. 11,, 15. 

πανδεχής---ἣ πανδ. ὕλη, χν., 00. 

παντελικός---παντ. τῶν ὕλων πρόνοια, ΟὈΟΒ. προν. ἐπὶ μέρους, ΧΧΊΓ.; 

419. 
πάντη (καὶ) καϑάπας, ἘΝ... 1., 8; Τὶ., χῖχ., 91. 

παρά---Ὺ παρὰ τοῦ ποιήσαντος ἐπιμέλεια, Τὰ., ΧΥΠ]., 80 : παρ᾽ (γγορέθ)) 

ἣν αἰτίαν, Τὰ... ΧΥ]., 718. 

παραϑολοῦν, ΧΧΧΊΪ,, 100. 

παρακρούεσϑαι, 1.., Ὁ. 

παραπέμπεσϑαι ὑπό τινος, ἰο 6 ἰφ( ἰο ἐδ Κι)" 1776, χΊ1., 61. 

παραφϑορά, ἸΝ., χ]., 40. 

πάρεργον, ᾶν., χχχὶ., 167. 

παρέρχεσϑαι εἰς τὸν βίον, Χχν., 107, 

πάρεσις---παρέσεις τῶν αἰσϑήσεων καὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων, Τὶ., ΧΥ],; 

8, 
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παρηβᾶν---οἱ παρηβηκότες (π16Π) αἰπΕ] Πρ 56 Τγοπὶ τοῖς τελείοις 

(σοι!) δ τοῖς γεγηρακόσι ([Π6 ο]4), Ἐ.., χΥΙ!,, 89. 

παρϑενία, ἡ, ΧΧΧΊΙΙ,, 162. 

παριστᾶν, ΧΙ... 48. 

πᾶς---ἐν πᾶσι (ποαί1.), ΧΥ]]., 08. 
περί οὖ ὑπέρ---λόγοι ὑπὲρ καὶ περὶ ἀληϑείας, ΠΟῪ αἰΒΕ ΠΡ Ϊ5Π64, ἘΝ. 

1..4.; Π., χὶ., 45, 46 : τὰ περὶ σπουδῆς ΞΞ τὰ περισπούδεστα, ΧΧΧΥ., 

106 : οἱ περί τινα, ΧΧΥΪ., 129. 

περιέχειν, ἰο εχοεῖ, ΧΥΊ., 09. 

περινοῆσαι, Ὑ11., 8. 

πιστεύειν---πιστευσάμενος τὴν διοίκησιν, Χχὶῖν., 118, 

πλατύς--- γέλως πλατ., ὦ Ἰανισῆ, τοὐέ], {1.6 ηιοιιέῖ, τοὶ ὁρόη,, Τὶ., χῖχ., 92. 

πλέον, οατῃ ααΐ,, 111., 18: οὐδὲν πλέον, πὐλιὶϊ ργοαοεέ, χχὶϊ., 106 : τί 
πλέον, φιιϊα ργο(εδί, ν., 19; χχυὶ., 182. ΑἸΤΥ5 ἴῃ ΒΌΡΡΙ1Ο. πλέον, 

θαῦ ἴπ 6 ΕΠ ΘΌΙΤΙ. πλεῖον 15 πιθ(, Π., νἱ., 28. 

πλέω, πλευσοῦμαι, ΧχΊϊ., 106. 

πληροῦσϑαί τι τινός, ἐπιρῖ67.6 αἰἱφιιϊα αἰΐφιω 76, ν., 30. 

πνεῦμα, {ἢ 6 αἰοΐπο ϑρίρνἱέ, Οοα, κ., 40: πν. ὑλικόν οὖ καϑαρόν, ΧΧΥΊ]., 

1998 : ἅγιον, Χ.7) 48 : προφητικόν, Χ.,) 42 : ϑεῖον, ἸΧ..) 8 : τὸ παρὰ 

τοῦ ϑεοῦ, Υ11., 29. 

ποιητὴς καὶ δημιουργός, αοα, χ., 44. 

πολύς---περὶ πολλοῦ ἡμῖν ἐστι, ΧΧΧΊΙ., 100 : πολύ γ᾽ ἔτι μᾶλλον, ΝᾺ. 0.» 

91. 

πόρνη--ἡ πορ. τὴν σώφρονα, ἃ ῬΙΌΥΟΙΡ, χχχῖγν., 109, 
Ποσειδῶν ἡ πόσις, χΧΊΙ., 98, 

ποτὲ μὲν... ἄλλοτε δέ, νἹ1., 80. 

πρᾶγμα, τό, ποιεῖσϑαί τι, ΧΊ., 47. 

πρεσβεία, 8ιρρ[ἱοαίϊο, Ῥίθα, περὶ χρ.: 1.) σα ῬΕΪΟΠ. 

πρό οὖ πρός οοτηηλαίαία, Ἐ., Χχγτ., 197. 

προανείργειν, ΧΊ., 45. 

προβαίνειν---προβεβηκώς, αγεΐ, χαΧΊ]., 160. 

προδιαλύειν, Τὶ. Ὑ111,, θῦ. 

προκαϑαίρειν, ΔΟΙ. 1: -κάϑηρα, Τὴ. 1., 7. 

πρόνοια, ἡ; αἷδιος Οὐ ἐπὶ μέρους, ΧΧΥ., 190 ; γἱ6 παντελικόε. 

πρόῤῥιζος, γἱ18 ἀποκτείνειν. Ὁ 

πρός “ΓΝ σ6η. 5 1, τολαΐ ΦεοοΉλ68 αἸῳ} ΟΠ, 11., 7: πρὸς αὐτοῦ καὶ 
δ αὐτοῦ (τοῦ λόγου) πάντα ἐγένετο, Χ.. 40 : 1 ἀοοτ5,, τολαέ 76- 

ἰαΐ68 ἴο, γ.. 90; νἱα6 πρό. 
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προσήκων λογισμύς, Ἰχ., 97. 

προσιέναι προσόδους τινί, ἡηαῖο ρργο(οῆιο5 ἰο ϑ0η16 016, ΧΥΪΙΙ,, 14. 

προσκύνημα, δαἰιμίαξίοηι, χα ΧΊΙ,, 100, 

προσκυνητέον, ΧΥΪ., 00. 

πρύσμιξις, ΧΧΧΊ,, 102, 

πρόσοδος---προσόδους ἀναφέρειν, ΧΥ]11]., 14. 

προσπηλακίζειν κατὰ κόῤῥης, ἕνα ὦ ὑΐϊοιυ, 1., ὅ. 

προστίϑεσϑαι, 501], ψῆφον, 11., 8. 

προστρίβειν τινὶ αἰτίαν, ἶν., 10. 

προτομή, ἡ, ΧΧ., 8. 

πρῶτον, ΤΌ5Ρ. δέ, Χ111., ὅ8 ; Τὶ., χῖν., 08 : πρ. μέν .... δέ, Τὰ., χυ]]., 89: 

πρ. μέν... οὐκ ἥκιστα δέ, ἘᾺ., 1., Ὁ, 8. 

πρωτοπαϑεῖν, Τὶ.,) ΧΧΊ., 102. 

πρωτοστατεῖν, Ἐ.., 1., Ὁ ; Ἡ,, ΣΙ., 45. 
πῦρ τεχνικόν, Ὑ]., 90. 

Σιν 

σαρκοειδής, ΧΧΊ., 89 ; ΧΧΙ., 91. 

Σαρματικός, {ϊζα]τ15 ᾿πηροτ͵αῦ., 1.) σα ΡΕΙΟῊ. 

Σαυρίας, αὐἰϊδύ, χΥ]]., 70. 

σεμνοποιεῖν --- σεμνοῦν, ΧΧΥΙΙΙ., 199 : χχῖχ,, 159 

σεμνός---τὸ σεμνὸν ἢ χρηστόν, ΧΧ.. 87: τὸ σ. τῆς καταγωγῆς, ηϊαρη7- 

ἐ6η1.66 ο΄ ἐ]ι6 ραΐαοο, χΥὶ., 6 : ἐπὶ τὸ σεμνότερον περί τινος ἱστορεῖν, 

ΧΆ. 109: 

σημαντικός---σημ. ὄνομα, ΧΧΊΪΙ., 115. 

σκαιός, χΧΊ., 90. 

σκεδαστός, Τὰ., ΧΥ11]., 89, 

σμῆνος, τό, ἀϑεότητος, 1ν., χΧ., 90. 

σπέρμα ἀναβάλλειν, Χ111., δ4 : καταβάλλειν εἰς γῆν, ΧΧΧΊΙ,, 101 : εἰς 

μήτραν, ΧΧΙΙ., 99. 

σπερματικοὶ λόγοι, Υἱ., 20, 

σπουδαῖος, ΟΡ ΡΟΒ. φαῦλος, Τὴ., πῖχ., 99; οὐ ἄπιστος, αποα Υἱάθ : σπου- 

δαῖόν τινι, ἀοδίγ αὐ ἐο απῳ οη6, 1.. ὅ. 

στέργειν τὰ πάτρια, 1.. 1. 

στερέωμα, ΧΧΊΙΥ., 191. 

στοιχεῖα, εἰθηιεγιί8, ἈΧΊ]., 104 : 5ία7,8, ΧΥΊ., 00... 

στοργή, ἡ, [᾿., χ11., 60. 

συγγίνεσϑαι τοῖς παλαιοῖς, ΧΥΙ]., 08, 
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συγκαταπίπτειν, χχχὶ., 167. 

συγκρίματα, ΧΧΊΊ., 97. 

συγκρώζειν, Χχῖν., 118, 

συμβαίνειν---τὸ συμβεβηκὸς ϑεῷ, αἰξγϑιιίς 4 Οοά, χχῖν., 118, 
συμπάϑεια---ἡ, τῆς παρὰ τοῦ ϑεοῦ πνοῆς, Υἱ!., 98, 

συμπληροῦν, ---συμπληρούμενον ὠόν, ΧΥΙΙΙ., 78. 

σὺν ϑεῷ οὖ μετὰ ϑεοῦ, ΧχΧΙ., 157. 

συναιρεῖν---συνελόντα εἰπεῖν, ΧΥΊ]., 10. 

συναναιρεῖν, Ἐὶ., ΥἹ]., 90. 

συναποφέρεσϑαι, Ἰ1., 11. 

συνάπτειν, ΧΧΥΪΙΙ., 141. 

συναρπαγή, ἴν., κκὶ., 100. 

συνδιαιρεῖν, ἘᾺ., ΥἹ., 38. 

συνδιαιωνίζειν, ΤᾺ., ΧἹ]., δ4. 

συνδιαπλέκειν, Ἐ.., Υἱ., 90. 

συνδιασκέπτεσϑαι, Τὶ., χῖχ., 91. 

συνδρομή, ἡ, Τὶ., ΧΧΊ., 100. 

συνεκπίμπλημι, Β.., ν]]., 91. 

συνεκφωνεῖν, ΧΧΊΙ., 98, 

συνεξαλλάττειν, Τὴ. νἱ., 95. 

συνεξισοῦν, ἘΝ., ἴκ., 96, 

συνεφελκύειν, οἵ ΤΌοα5, ἐο ραγίαζο, Τὶ., νἹ., 97. 
συνόλως εἰπεῖν, Ἐ., Χν., 79. 

συντήκειν, ἴῃ. ΤΟΙ. ἀοίῖνα ᾿πίγ8 5. 0 ρίηε αἰταγ, ΧΧΊΙ., 104, 

σύστασις, χχῖν., 119. 

συσφαιροῦν, ΧΙ]., δ4. 

σωτηρία γηοίοηντη. 86) Ὁαΐγ 14, ΧΧΥΙ,, 197. 

σώφρων, ΥἱᾺ 6 πόρνη. 

ἘΠ: 
τάξις, 11., 8. 

τε οὗ γε οομημλιίαία, Χχῖγ., 110 ; τε γάρ, Υ111., 59. 

τεκνοκτονεῖν, ΧΧ., 80, 

τεκνοφαγία, ἡ, ΤΆ... ἵν., 99. 

τέλειος κόσμος, αΟΩ͂, χΥ]., 064: τελ. οὗὁἨ γου]5, ἘΠ... ΧΥΙ],, 88. 
τέλοι--ἑπομένων τοῖς γινομ. τελῶν, ΧΧΊΙ,, 118, 

τέμνειν, αἰδέϊη γειίβἤ, εἴς τι, ΧΧΊΙ., 109. ᾿ 

Τέννης, 1.. 1. " 
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τέχνη, ὦ τον οΓ αγέ, χυὶ., θὅ. 

τηνάλλως, ΧΥΪ., 09. 

τοσοῦτος---ὀλίγος τοσοῦτος, ΧΥΪΙ., ΠῚ; 

τριττός, ἐγΐρῖο, Ἐ... ΥἹ..) 9. 

Τυνδάρεως, 1., 1. 

ὟΣ 
ὕλη. χν.; 00 ; νἱα εἶδος. 

ὑπένδοσις, Ἐι., γ.,) 94. 

ὑπέρ τινος ἀπολογ.; ἴϊ., 11 ; νἴᾶς περί. 

ὑπερκύπτειν τῷ λόγῳ οὗ εἰς τὰ ὑπερουράνια, ΧΧΊ]., 104, 

ὑπερφρονεῖν τινα συνέσει, χΧΧΊ., 160. 

ὑπέχειν δίκην, ἐο 8:2} ρεπιαϊξϊε8, 111... 19. 

ὑποδιαλλάσσειν, ΧΧ., 88. 

ὑπόστασις, ἡ, τῆς οὐσίας, Χχῖγ., 191. 

Φ. 
φαινόμενα, τά, Υ.; 19. 
φάναι, γεοορηῖξε, χχῖν., 117. ᾿ 

φαρμακώδης, ροϊβοπεά, Ἔϊ., νἱ., 91: φαρ. ποιότητες, Ἐ.., Υἱ., 30. 

φέρειν, ἐο ὕφαγ' οἢ, ἐΐι6 ἐοπσι6, οοἰοϑ)γ αἰό, χῖν., ΟἿ. 

Φερσεφόνη, ΧΧ.; 85. 

φεύγειν ἐπὶ μεγίστοις 501]. ἀδικήμασι, ἐο ὅ6 αοοιιδεα φΓ 6 σγοαξοδέ ο ἵπι68, 

Ἴ.. 5. 
φευκτός, ΟΡΡΟΞΒ. αἱρετός, Τὰ., χχΊϊ., 110. 

φίλημα οἰ προσκύνημα, ΧΧαΧΊΙ., 100, 

Φιλονόη, 1., 1. 

Φιλόσοφος, (ἰϊι] 5 ἱπηροτγαί., 1., σα ρ ϊοη. 

φόβος δίκης, 7δα7 97 Ῥιιγυϊδ]ιηιοηί, Ἰ., 1. 

Φόρκος, ΧΧΊΪ,, 111. 

Χ. 
χαλιναγωγεῖν, Β.., ΧΥ., ἴ2. 

χαμᾶϑεν, ΧΧΊ]]., 116, 
χείρ---τὴν χεῖρα τοῦ ϑεοῦ παραβαίνειν, ΧΧΧΊΙ.. 169 :; χεῖρες οἵ ΠΑΠπα1- 

ὝΟΙΚ, ΧΥἹ., 72. 

χϑὲς καὶ πρώην, ΧΥΊΪ., 08. 

χριστιανός, δα]θροῦ,, 1., ραρέϊοῃ. 

χροία, ἡ, οὗ [8 τγοι]ᾶ, ἶγ.. 16. 
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χυμός, ὁ, Πμιηι07', Ἐὶ., νἱ., 38 ; χ. μοχϑηροί, Τὴ., νἱ., 90. 

χωρίς, αἴξεον 115 σοηϊτο, Β., Σ11., ὅ8 ; Τ., χυ., 09. 

Ὺς- 

ψυχή---ἐπιδιδόναι τὴν ψυχήν, 111., 19. 

ΩΣ: 

ὠόν---ἰϊβ ὕνο Ῥᾶνί5, τὸ κατὰ κορυφήν οὖ τὸ κατενεχϑέν, ΧΥΙΙΙ., 78. 

ὡς . «-. καί, φιιοπιακπιοκλείη... ἐέω οἰΐαηι, χν., 69 : ὡς καί... καί, 

Ἐπαν 90) Ὁ ἸΠΥΕΙΗ͂Θ ΟΥΘΕΙ, καξ-- - ὡς, Σχκχὶ, Το] Ξ 50 ὡς..-: 
οὐδέ, ΧΧΊΙ., 10ὅ : ὡς μὲν πρός... ὡς δὲ πρός, Ἐ., 1., 6 : ὡς ἐπὶ τὸ 

πλεῖστον, ΥἹ]., 97. ἷ 

ὡσπεροῦν, ἴκ.. ν., 94. 





ΙΝΡΕΧ 
ΟΕ ΡΙΑΟΘῈΒ ΟἸΤΕ. ΒΥ ΑΤΗΒΝΑΘΟΒΑΗ. 

ΤΠΕῈ ΒΙΒΙ. 

ΟΘἜΧΝΕΞΙΒ. 

τρεῖς οὔτε τις ἘΠ 1 πῆ ΒΑ: 
ΠΣ" πλωτῷ ΣΟ Ὁ Σεῖν, [51- 

ἘΧΟΡΞΒ. 

χχ., 2-ὁ ἐπ ρο  ΡῈ 

ἘῸΝ νας ΡΥ ΤΙ ἡ πεῖν, 114: 
ΒΕ ΣΕ ΠΤ ΠΣ ΕΣ Ὁ “τ ΠΣ Τὴ ἘΞΙΣ Μ: 

ἘΣ 11. 7.2 5 ἘΞ Τὸν Χ ΣΙ; 118. 

ῬΠΟΥΕΙΒΒ. 

ΠῚ ον πὸ τὸς πον ῖθι 

Ι] ΧΕΣΊ.. στο ας ἘΨΠΤΣ ΡΝ 

ἸΒΑΙΛΗ. 

ἘΦ τ, ΝΡ 

ἐὰν τ πο ΠΕ χῖσ. 92. 
ἘΠ ΤΠ) ἸΠΡῸ . ἰπ:.,90; 8:0: 
Ἐπλ τ [5,0 τὴς κἸΣ 7,0 
ζει Ὑ1: τὸ το ττο νος ἜΣ, 97: 

,ΟΜΆΑΥΤΗΕΥ. 

ὙΠ. Ὁ ΒΈΣ Σιων τίς το εἷς ἧς πε πκι 150᾽ 

Ὑπν  Θ τ αν ς Ὁ ΝΞ: ΧΣ Ι: Π0 0. 

τ 400... τος ποτ: Ἶ.., Ὁ» 
ταῖς, ΕΘΕ 

π  434..4δ72 ἀμ υἁκος ΧΙ., 40. 
ἘΞΊΙΣ 

ἘΞ ΑΒ. κ΄ τὐρτῶδυς ΠΕΡ Φ ΕἼ ΠΡΕ 

τες Ἐς ἘΞ ΕΕΤΟ ΣΝ ΧΧΧΙ͂Ι., 162. 
ΠΥ Σεν τ ποκα πιτῶν ἘΞ ΧΙ 109: 

ἘΣ ΣΟ ΟὐΣ τ κτνρς ἸΧΧΧΙ., 109, 

Υ  Βμ τ, τοι: χὶ,, 40. 
ταν ΟΜ ΣΕ, ὌΡΕΙ ΤΕΣ 
ὙΕ 59: δ τ πτοῖ- χὶ., 48. 
ὙΠ θά ς ἀφῇ. ὙΡΣΠ ΡΙΣ 
ΣΎ ΘΙ ν,ξιςκν.υὐῶ, ΖΟ ΤΠ: 115: 

ΞΥΤε, δ τ πκλ δ το: Τὰ χε, 9.05 

ὑγ Ἐν πο τὴ ᾿ν Στ ΤΠ 

οΦ ἢ ΓΟ ὩΣ Ἐν τ ΡΤ ΡῚ ΤΣ 

πα] τι τος ᾿Ξ 710: 

Πιστὺμ ἄγραφον. 

ἜΣΧΧΗ:, [00 

Πομ ΑΝ β. 

ἸΘΘ τοις ἘΞ ΤΟΣ 
ΠΡ ΑΕ τας χαπσῖν., 169. 

ὙΠ 8: ταις ον οςς ΧΙ]., 49. 
ὙΠ; ὉΠ. τὶ τοῦ τς ᾿Ξ 50. 
ἘΠΕ ΟΣ τῆν ἘΦ ΕΕ ΡΙΡΣ 
ἘΠ ΟΝ ΝΣ εν Πὰν πα τῖν ΠΠ9] 

1 ΟὈΕΒΙΝΧΤΗΙΛΚΝΒ. 

Ἰπε ΑΝ σι δ τἰεοιτι νος ΤΣ Ἐπ 99. 
ἘΡ Ρ 5, τπΠ 6. τὺ: Χτῖ 69: 

δος τ ρρς Ὁ Ρ πν ἘΠΙΣ ᾿ 5.] 
τ Τα Τὰ ΣΙπ. 92. 

Εν 31 ΘΚ τὲ αι αν Τὰ ἘΠ) ὅδ: 
πο ΡΝ Εδις ΣΟ το στ ττν ᾿ὉΡΕΡ Ὁ ΕΥ ΥΤᾺ 
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ΞΘ Β)ο τοι σοσ δ χανὸς ΣΎ Π1...99. 

5. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. 

ἀν Στ νν τ τε εενν ον Ἦ ἘΥΠ Ὁ; 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ. 

ΠΡῸΣ πο ο  πς χΥϊ., 0ὅ 

ΟΟΤΟΒΒΊΙΑΝΒ. 

ΤΙ ν τ ΧΥΪ,, 64, 

1 ΤΊΜΟΤΗΥ. 

ἸΠΡῚΘ ΣΌΣ τ ρτ ἘΝ ΧΧΣΧΥΙΙ,, 119. 
1} 1.2 τ τ τς ΧΥ͂].,) 01. 

ΠΈΒΕΡΒ. 

ἘΠ]: πος νον ξννος ἘΣ 09. 

ῬΕΟΒΑΝΕῈ ΜΥΕΙΤΙΝΟΞ. 

τοῦτο ἩΤΆρΤΩ....ς ΧΥΠΙ., 76. 
ἐρχτει τὸ ΧΥΊ].. 79. 

Ὗ ἐξ Ἔρις ᾿ 87. 

ΠΌΜΕΗ, ὌΡΥΒΒΗν, 

111... 990-θ 8... ΣΣ ἜΘ 

Ὑ111.9 5085. Θύ)9ς ...... ΕΣ ἜΝ 

ΣΙ Θ. 0. τ τ ὁ τ τς 145. 

ΉΟΜΕΕ, [π1Ὰ}Ὁ. 

; τ Π5 1 ξυροῦ κει, “09. 

ῬΘΕΣΞΣ ΔΝ ΟΝ ὙΕΕ . 191. 

ρθε ΡΌ ΕΣ ΘῸΣ 
τς ̓δΙ »Σ τς σα Ἐπ κμα ΕἸΣ 

Ἐ ΟΕ ΠΣ. ἘΠ ἐν ΘΗ 

ΞΘ ἈΡΑ ΡΤ ττον ΧΣ .19]ς 

1κ., 99:3 501... πς Ξ δ5. 

ες 901 {909}. τις: ΧΥΪΙ]., 70. 
ἘΠῚ.) ϑέθιι δι κδονιτοςς ἘΥ1Π, τὺ: 
ΧΙ 915-97 ν... πρὶ τ Ὁ, 

Ἐγος ΟΣ ΠΗ  κτν ὑπεῦ ΣΟΙ: 

ΧΥ͂;..,. 195, 49}. δὲ τος ΣΙ ας 490. 

σον ΠΡΟ ο. «το τ 2 τῸ ΣΙ 0) 

τη ρι ΠΌΩΣ οὐσ σός ΧΙ]., 5] 

ἘΣ {ΠῚ ΣΡ τον τ τυ ΧΥΠ]]., 74. 

χχίϊ,, 168, 169.......««χχὶ,, 90. 

Ἡδεβιοα, ΤΠ θορ., 27... «ΧΣῖν., 129, 
δ ἐ ΘΟ, ΘΙ σ. δὴ. 
τ Ὅροι, 2,77; 218 

ῖ χαΧῖν,, 165; 
ε΄ ΠΥΡΊ, , οὉς ΧΣΙΣ ΠΤΟΣ 

Ἠργοάοίαβ, Η[8ι., 
ὙΠ θ᾿ τ τὴν ΧΧΥΪΙ, τ 140. 

1 ΡῊΣ χΧΧΥΠΙ., 198. 

ἀϊ  Βθιοῖτονο ΧΥ,. 09 
1 6.1. πὰς τος ΧΧΥΙΙ,.) 142. 
ἹΠ ΘΟ. τον ΧΧΥΪΙ., 144. 

1ϊ., 144... ΧΧΥΙ].., 180. 

"ἀϊ., 1568... πα αΥΠ-, 19: 

τι: ἀϊη ἧς πστο ον 148. 

ἘΠα Σ ῬΣτΠ, ̓ 
1,1... σξρϑες  ΞΙρον 180: 

ΑΘΒΟΠν]α5, ΕἼΆΡΤΙ., ᾿η 661, ἘΔΌ.; 
χχὶ., 94. 

ΞΌΡΠΟΟΙ65, ΕὙΆΡΤΩ... . «0.7 20, 
Τα] ρΙ 465, ΑἸοθβί,, 

1 |θ τς: ΣΧ ΣΙ 9» 

ΒΒ π ΧΣΊ., 99: 

ἐς ΟγοΣ, 
Θ.9.9..955: παν Ἰρῦς 

μὰ ΤΔη. 5. ΒΘΙ]ΘΡΌΡΙΙ. 
ἘΕΊΣΟ ΠΕ ν 

τς ΠΟ ΕΣ ΣΦ τις ἤπιος 
δ ΠΝ ΘΙ ΒΤ. εν ςς- γον 19. 
ἣν ἙἘτάρτη., ἱποον, ἘΔ}. 

"7: 
τς ΡΛ Ύ85 
ςς ςς εν, ἼΘΗΣ 

τε νος τ ΡῈ 
Τιλρ Δ ἢ 5 πποου δ] η, 

Τρ άοο]65, Ἑχάρτα. .. ἜΣ ΣΙ, ΝΥ ̓- 
“ ὁ τ νς χχί!,, 90. 

ΡΙαίο, αουρ.. Ρ. ὅ29....Χ}].,. δ0. 
το απ τῆν Ὁ Δ 7 ν ΧΙ. δν 
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ῬΙΆΓΟΣ Πιτα,, Π. 98:.-- ΥἹἱ.. 28. ΞΙΌΎΠΠΠη. ΟΥ̓ΔΟΟ,, 
Ἕ ἐς ΒΝ: ΤΕΣ Α ΠΝ, 118. 1ὖ 105Ξ1}5....ὅὕ ΣῈ ν΄ 150: 
ει ον ΡΠ  Ί πο 110: 1 ΕἸἾΓΟΥΘΕ: ον τϑλτιτοος χχχίν., 108. 
τι ἙΡῸΣ 10 Υ]., 29 : ᾿ 
“ Ῥμαρᾶγ., Ρ. 346. χΧΊ]., 114. ῬΑΒΒΑΘῈ ΟἸΤΕΡ ΒΥ 
“ἰ ἘΣ. 1. 5. ΘΊσι πεῖ, 119, [ΜοΟΙΠοσϊπΒ᾽ 50. ἘΡΙ- 
ΟΠ Ομ α5 ἴῃ 6ογ.; ῬΒδα; 6. Ῥμοῖ, ...- πεῖν... 1180 

θΞ10 : τ πσει, 151. 





ΙΝΘΕΧ ΟΝ ΒΌΒΖΕΟΤΞΕ. 

» 

Αρτδθϊοβ οὐ! ρ6 4 Ὁγ {Π|6 ΑΠ|ι6- 
ΠΪΔΏΒ, 1.. 1. 

Αἷν (Α6ι.), ἃ ὑσόϊα ρΡυϊποΐρ]6, 
ΧΧΙ., 98, Τ)οΙῆρα Ὀγν {π6 Αδρυγ- 

[18 }5, ΧΧῚ.., 141. ῬΙπίο, χα... 90. 

ΑἸοηδη, νουβῃρηΣ Μράρθα, χῖν., 

8: 
ΑἸοΧχαμᾶου {πΠ6 Οτοαῦ ΘΟΠΥΘΙΈΘΒ 
ἢ Αδρυρίδη ρΡυϊοβίβ, ΧΧΥΠΠ].. 

100. ΠῚ5 Ἰριΐθυ το ἢὶβ τηοίῃου, 

αν ς, 195... Ἔχ, ΜΓ’ Ὰ 

ΑΡογείοη, ἴο ργοάιϊιοθ, Ὀν αὐτο 5. 15 
Ποτηϊοϊίθ, χχχν., 107. 

ἌΘΒΙΠ165 ποῦ νυ ηθα οὗ ΒΒ ρΡΡτΌδ ἢ- 

ἴηρ ἀθαῖῃ Ὀγ ΑΡΟ]]ο, χαὶ., 94. 
Αατηρίιι5, χχὶ., 98. 

Αἀγαβίθα, ἢ 6] θη να {Π6 ΤΙΟ͵Δη5,. 

ἹΞ ] 
αι τουν, το ἸοΟΪκ νυ 1 Ππι50 15, ΧΧ ΧΙ... 

159. Ξϑθοοπα ΤηΔυ ᾶρ6 15 ἃ 5ρ6- 

οἴοιιβ Δα] συν, ΧΧΧΙΙ., 109, 
. Αοσνρτδη5 (61 γ {Π6 5Κν, {Π6 θα ΓΠ, 

{Π6 51η, [Π6 ΠΟΘΙ, ΧΧΥΙ., 14]. 

ὙΟΥΒ ΠΡ Ὀοιβίβ, χῖν., ὅ8, (δῖ, 

ΟἸΌΘΟΑΙ]65, βουρθηΐβ, ἄρα, 1., 1. 

Οαΐ οὔ τπ6 παῖϊν οὔ τη ἀθλα, κὶν., 

ὅδ. ΤθυτῪ {Π6πΠὶ [ΠῚ {6 Π1}0]65 νΥ10}} 
ῬΟΌΙς Ἰαπιθηζαῦοι, 1011. Κδου- 
Ποδ το {Π6 ἀθα4 ἃ5 10 σοί, 1014, 

Πᾶν ὈΘΘῚ τη 6 ΜΚ ΠΟΠὶ {Π6 Αοσνρ- 
{185 ὙΥΟΥΒ ΡΟ ἃ5 ροαβ, ΧΧυῆ 
190. Νατηθ5 οἵ ἀθ᾽ 1165 σΆΤη6 ΠΌΤ 
1η6 Αϑουρίϊληβ τὸ 1ῃΠ6 γθθ 8, 

δ υτ, 157. 

ἈΘΒΟΏ] 5, ΧΧΙ., 91. 

ΑΘβοα Ια ΡΙ5, ἃ σοά οὐ δοροιπηὲ οὗ 

115 511], χχχ., 1ὅ0, ΗΠ ἱπιᾶρα 

{πῸ γουκ οὔ Ρ] Πα 5, χυ]., 12, 

ΔΠδοιοη5, {πΠ6, ρουίαϊη τὸ {Π6 ΠΟΙ 
ΤΉΒ ἢ. Τὰ; καὶ. 1092. 

Α ΒΑΓΊΘΙΊΠΟΠ, «ΠππΠΡῚ ΓΘ. 1Π6 σοὰ οὔτΠ6 

ΤΟ ἀδοιηοη ἴδ η8, 1.. 1. | 

Ἰὸ 

ΟΥ̓Α ΤΕΥ ΡΘΙΒΟΉ Οὗ [Π6 5θοοηᾷ οθηῖ- 
τὐν, σοὰ οἵ {[Π6 ΤΡ η5, ΧΧΥ]., 

100. 
Ατηδβίβ, χχυΐ., 181. 

Αἀδ 511, {Π6, ΥΌΥΒΠΡ ΟΠΘΒΠ1π5, 

ἘΠῚ 08. 

ΑΤΙΡΠἴατδπ5, ἃ ροα, χχῖχ', 148. 

Αδρυρίλη ᾿γθϑίβ βὰν {ΠᾶὉ {Π6γ6. ΛΔΉΡΘ]ΪΟ, τη ΚΘ ὺ οὗ {πΠ6 Τ) 6] πὶ σοά 

ΔΗ οὗ Πίδηα, χυῖϊ., 72. 

ΔΉ 615. τορι θα ὈῪ ΟἸΠἸἰβε Π8, 

Χ.. 44: πχχῖν., 117. ὙΠΟΥ 516 

ΒΡΕΠΓΠ8] θοίηρβ, ᾿., χ., 58, Οοη- 

{{ππ6 ΤΟτϑυ οι, ἢ... πνὶ., Τό. Ἐχου- 

οἶξθ ἔγθα "111, χχῖν., 190. Ἐχοι- 
Οἶξο ἀΟυ Ϊ Π]ΟΠ ΟΥ̓ΘΙ Πηδ 61, ΧΧῖὶν., 

11. Ξρθοῖαὶ ριον ἄθηοθβ ἅ18 

ΘΟΙΏ ΠΗ 64 το {Π6π|, χαῖν., 119 : 

Χχ.. 44. Οὐδνίαϊη οὔ ποϑθ ρ]δοθα 

θοὰς {Π6 ἢγβῦ ἢυπηδιηθηῦ Πᾶνα 
ΓᾺ]Π]Θὴ πόση {Π|6 5165, χχίν., 191 : 

Δ η4 μαπηῦ 1Π6 δἰ Δ ηα ΘΑ, 
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Χχν., 129, ἙἘΤῸΠῚ [116 ΔΠΡ6]5 
απ ΐ5, 1. 6.., 46 ΠΊ0Π5, γγ6Γ6 ὈΟΙΉ, 

απὶν,» 1.2.9. ἘΣΎ. 199. Δ 9.0 ΚΙΠ- 

5.615 πο ἢ 6505 δοοουαϊηρ 0 

1Π6 ΔΡΡϑεῖοβ {Ποὺ ᾿πά π]ρ6, ΧΧΥ,, 
1258. ὙΙ66 Ζ2)εηιϊοη. 

ΑἸ πγ4]5. Ὑ1Ι646 δεαϑίξ. 
«Απίϊποιβ, ἃ σοῦ, χχκχ., 151. 

ἌΡΟ]]ο, Οὐτιβ πιο σ [Π6 ΘΟ  ΡΕΔΠ8, 
ΧΧΥΙΙ., 196. ὙΤΠ6 βοὴ οἵ Βδο- 

Οὔπ5. (Ο51115) δηᾶα 1515, ΧΧυ Ἕ[,, 
197. ΑΦἜ ἴλ156 ργόρμβοῖ, χχὶ., 94" 

ἨΦ6 ἰθηα5 {Π6 Ποοκ5 οἵ Ααπηρίαβ, 

χχὶ., 995. Αὐἱβίδϑιιβ, ΑΡοο 11} 

1Π6 θδῃβ, χἰῖν.. δ7. ΤΊΘ βίαίαθ 

οἵ Ῥγείδη, Χυ]]., 72; οἵ 1) 6] 181, 

1014, 
ἈΡΟΙ]]ΟδοΙΊ5, 

141. 

Ατριιβ, ΧυΠ]., 19. 
Αὐβίδθιιβ, δ αριτου ἀπ ΑΡΟ]]Ο 1 

1ῃ6 Οδδ}5, χῖν.. ὅ7. 
Αὐϊβίοίθθϑ, Π15. ΟΡΙ ΠΟ, ΘΟΠΟΘΙ ΠΡ 

1{Π6 1) ον, νἱ., 25, Ηθ ἀθῃηΐθ5 {Π80 
ταππ μηδ ἀΠαΪγ5 Δ16 πηᾶθι αἰ νἱΠ6 
ΡΙονΊθηοο, χχυ., 126. 

Αὐτηθηΐδοιβ, ἃ {{Π|6 οὗ [Π6 ΘΙΏΡΘΙΌΥ, 

ἴ.., 68. 
ΑΥΠΠΟΟυ, {Π|Η|,15 ΒΕ ΡΘΥΊΟΥ ἕο ΠῚ ΥΟΥΚ, 

᾿ς χγ.,60,61. 
Ἀ5Ρ5 ουβῃ]ροα Ὀν 1Π6 ΔΟΡΥΡΙ ΔΒ, 

ἘΣ Κα 
ΑΥποῖβπὶ οπαυροᾶ ἀραϊηβῦ [Π6 Οἢγ15- 

“Ὡς. ἀοῖς,᾽ ΧΧΥΠ]., 

ἘΒΠΒ᾽ 111.. 1.5 ν;, 14. 

ΑἸΠ6]α Μίποιτνα, ἀπ 12. (ΟὈΓΘ ΟΥ 

ῬγΟΞΟΙΡΪΠΟ, ΧΧ., 85. 
ΑἸμοπθ Μίποινα, χῖϊ]., 132. Πον 

Ἰπηᾶρθ, 1018, 

ΑΥΠοπαρογαβ, ΑἸΠΘηΐαπ, 1... 68}. ; 
Τ.., 1... 0. Τ)οίθηαβ ΟΠ ΒΕ ΙΔ} 
αἱ ποιιῦ γοβοῦν Ὀθίοσ {Π6 θὴ- 

ΤΘΙΟΥΒ, χὶ., 47; Ὀαὺ Ῥυπάθηη]ν. 
Ἠΐ5 ἰτθαίξβα “6 Ἐδ5. Μοιί." 

(ΠΟ τος σαΡ.} 566Π15 ἴο πᾶγτα ὈΘΘῃ 

ΒΌΒ9ΕΟΥΞΒ. 

6 δὔοὺ {πΠ6 ὁ’ ΠΡ ]Ιοδἰῖο,᾽ 
κα χυΐ.. 171. Ἐ6ηα [0 ΠΙΘΉΓΕΓΒ, 
Ἡ., χαΙ.. 117. ἨΘ Βθϑιηβ 0 Πᾶνα 
ὙΥΓΠ ΓΘ ΒΘΥΘΙᾺ] {γθαῖ 565; ΤῸ Π6 
ΒΔΥΒ. Π6 ΒΟΙΊΘΙΤΩ6Β5 ΤΠ ΕΠ ΌΔΊΙΟΘ5 81- 
δαΠηΘη 5 ἢ ὈΘΠ81} οὗ ἐπα ἢ} θοίου 6 
{Π056 σοποθυπῖηρ ᾿0, Η., 1.. 8, Ηδ6 
ἀθίθυτηῖ 65 ἴο ἀο {Π6 58 Π16 ἴπ {Π6 
ἐγθαῖῖβα “6 Ἦδ65. Μοτί.,᾽ ΕΠ. 1., 
8. ὅϑαγβ ἴῃ {πὸ ““Ῥ]βθα " {πΠαῦ Π6 
βίαίθβ ποίπϊηρ τ Ποῦ τ] ΓΠΘΞΞΘΕ, 
θα ΟἿΪΥ τ Πδὺ Πα 5. θθθη ἀθοϊαγθά 
ῬΥ {Π6 ΡΙΌΡΠΘΙβ, χπῖν.. 1391. 116 
ΘΟΠἤττη5 {Π6 ἀοοίτπθ οὔ {Π6 γ68- 
τ] ΘΟ Όοη. ὈΥ ΡΒ] ΟΞΟΡΉΙΟΔΙ] Ῥγοοΐξ, 
Ῥᾶροθβ 95, 117-180. 1)ο65 ποῖ 
ἀβίδ!! {πΠ6 Ῥγδοῖϊοθβ οὗ ΟΠ]. 18 8, 
χυχῖν., 168. 

ΑἸΠΘηΐδη5. ΟΥΒἢΡ ΕΥΘΟΠΙΠΘ5. ἃ 5 
Ναορίαμθ, 1.. 1. Αρσύϑαϊοβ δπᾶ 
Ῥαπάτοβοβ, 1014. (βῖθαβ απ Μ|ο- 
ΔΏΪγ ἃ, Χὶν..) 51. 

ΑἸἸΠΌΡΟΒ, ΧΥΠ]., 19. 

Ατραῖοβ, παΐατο τ] Ποὺί, κ., 41. 

ΒΑσολτιβ, Βὸη. Οὗ Φαρ]τοΥ πᾶ Ῥτο- 
ΕΘΙῬΙη6, ΧΧ., 86, ΟΞ]115. οὗ 1Π6 

᾿Αορυρίϊδηβ, ΧΧνἹ., 190. ὙΥ]πο, 
ΧΧΊΙ., 102, 

ΒΑ θα Π5. ἴδοαϊηρ ΠΡΟ ΒΕΔ Π 

ΠΘ5, Ἢ 

Βραβίβ. 4Ὧο πού ἴδ προ Ποβα οὗ 
16 οὐ Κἰπᾶ, 111.,) 12, ΤΠ6 
ΒΟΧΘΒ. ΘΟΠΔΌΪ. ΟἾΪΥ αὖ {Π6 Ῥϑυϊο 
ΠΩ͂ (0Υ {Π6 ρα ΡΟΚΘ οὔ ργοουθαήομ, 
1014, ὙΠΟν τορι ϊΖα ΚΠ Π65565 

ΠῚ] ΤΑΣ 929. 

ἄοπο ἰο {Πποπῃ, ᾿θ14. Ατ νιπουὺΐ 
ΤΘΆΒΟΗ, Τὶ... Ξ ἃ οὔ. Ἰθοπού αγθ 
116 1468 οὔτ ρῦ, Τὰ., χ., 40. Αὐτὸ 

ποῦ βϊθα το παν ἀοιηϊηΐοῃ, Π., 

χῖϊ., ὅϑ., (ΟὐπΠρΙ ἀρ θα σοαβ διηοηρ; 

16 Δοργριίίδηβ, χῖν., ὅ8.(Ἡ. ὙΥ1] 
ποῦ οχὶδῦ αἴζονυ {1Π6 σϑϑαγγθοίίοη, 
 τπι ,98. 
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Ῥορίπηΐηρ, {Π6, οὗ 811 {Πϊηρ5, νγυαἴου, 
ἜΤ. 77. 

ΒοαΥ δηᾶ 5βοῖ] σοηβεϊπίθ {Π|6 ΤΏΔΗ, 
ἘΚ ΟΝ ΣΟ πΥ ΤΠ 

ΧΥΠ]., 88, ΤΠ16 πηΐοη 15 ὈΓΌΚΘΗ 
ὈΥ ἀ6Ά1}, Ἐ... χυΐ.. 77, 179. Βοάᾶ- 
165 816 Του πηθα ΠἸΌτα {Π6 Ἰποοῦρο- 
γ68] (6Χ ἱποουῬο 615), ΧΧχυ]., 1711. 
ΓΘ Ἰαἰίου οἱ θυ {Π8η {Π|6 [ΟΥΤΏΘΓ, 

1014, Οὗ νῆαῦ Κιπα 15 {Π6 γϑβ8- 
ὈΤΙΘΟΟΩ ῬοαγὉ ., χχυ., 196. 
ΨΙ1Δ6 οι, 

ΒυϊΆτθαβ, ΧΎ]]., 719. 
Βηοηΐθβ, ΧυἹ., 79, 

ΒΙΌΤΟΥ ἃ5 ἃ ἀοβιρηδίοη Οὔγ 0 η- 
5810, ΧΧΧΊΙ,, 100. 

Ἰθαΐδοάδε, κῖν., ὅτ. 

Ολθῖνῖα ἔδονα αν] σϑα Ὀν Τ)Ί ΡΌΓΕΒ, 
ἴν., 14. 

ΟἿ] Δ Πτι5 τἹ Ιου ]64, χχκχ., 159, 

(Αγ ΠδρΊηΐδη5, {Π6, τοσατὰ Ηδη]]- 

ΟἿ 85 ἃ Ροά, χὶν.. δ7. ] 

(βίου ἀηα Ῥο]]ακ, χχῖκχ., 148, 

Οὐδτβ νου β ἢ] ρϑα Ὀν 1πΠ6 Αδρυρείδηβ,. 
11: 

ὕδαβθ, {Π6 οἰῆοϊοηΐ, ρυθοθᾶρθβ {Π6 
{105 Ῥτοαπορα, χῖχ., 8959. Το 

ΟΥΡΊΠΔ] σατιβθ5 ΔΟΘΟΥαΪης ἕο {Π6 

ϑίοϊοβ, χῖχ., 82, 
Οθδηβ, {ΠΟ ,ΡΊΥΟΥΒΙΙΡ Αὐἰβέαθαβ, χὶν., 

δ7. 
ΟβΙθαβ, ἃ ροᾶ οὗ {Ππ1θ ΑἸ ΘηΪΔΠ5, 

πῖν,, δή. 

ΟΕ] ον ἔγθαπθπξ ἀπποηρ [Π|6 (ΠΥ ἷ5- 
Ὁ181|5, ΧΧΧΙΙ.., 16]. 

ΟὐοΥ65 Δηα Πα σοπέοπηαθα, χκ., 8ὅ. 

ΟΠαβαίν, τπ6, οὗ 186 (ΟἸΒυἸβεϊα ΠΕ, 

Ξε ἘΠῚ 159. 160. 

ΟἸΥΙβ Δ Π5. πΠάΘΥ 1Π6 ἔμ]56. μαῦρο 5 
οὔ Ατποίβιῃ, ΤῊ  θβίθδη [δαβίβ, πὰ 

Οδβαϊροάρθαῃ ᾿πίθγοοιξθ, 11]., 12 : 
ἀν π Ἐπεὶ 154 τ χα σῖν 158: 

ΧΧΧΥν,, 165.  ὙΩΥ ὙΠῸ 216 “50 

ΒΌΒΘΕΟΤΒ, 247 

ΔΥΤΑΙΡΤ Θά, χχχῖν., 169; χχχὶ., 

14, 155. ΤΕ 1Π656 ΟΠ αυροθ. δ 

{γπ6, {πΠ6 ΟΠ ΙΔ Π 5. 01} ποῦ 566 κΚ 

ἴο Θβοᾶρ6 ῬαῃΙβῃτηθηΐ, ούθη 1Π6 
βϑυθγεβί, 11|.,19, πὲ {Π|Η| 16 15 ΠῸ 
ΟΠΘ 80 ἔΆ156 85 ἴο βᾶᾷν {πα΄ Π6 πα 
Β66Π ἔδμ6δβθ, ΧχΧχυ,, 16ῦ. ΤΠ6 

ΟΠ αΥΡο5. 416 τηδαθ γΆ 5}, 11., 6. 

ΤΠΘΥ ἀο ΠΟ 671],1., 4. Νὼὸ ΟΠ γ15- 
τὰ Πὰ5 Ῥθθὴ οοηνὶοίθα οὗ γτΟηρ, 

11... 6. ΝΟ οΠ6 Πᾶ5 Ὀ66ῃ οὐ τηϊη8] 
πη ]65 5. ἢ6 ΓΆ]5ΘΙΥ Ρῥγοίθββοα. {Π|6 
ΟΠ Ἰβαη τϑ]ρίοη, 11., 9, ΟἸΒι15- 

{18 Π5 ὙΠΠΊΠΡῚΥ ὈΘΑΥ {Π6 ΘΔ] ΠΠΊην 
οἵ ΘῃΘΠΊΪ65 51Π06 [ΠΟΥ Δ1Ὸ 1η ροοᾶ 
τοραΐα 1 αοά, χχχὶ., 1δδ, 10. 

ὙΤΠΘΥ 816 ΡαΠΙΒΗΘα οἢ δοοοπηΐ οὗ 
ἃ ΠΕΠΊΘ, ποῦ οἢ [Π6 ου]άθποθ οὗ 

{Π6 11 σιι]ῦ, 11., 7. ΠΟΘΙ ΠΘΙῚΒ 15 
οὐΐοιξ, 1014, 10 5Πῃου]α ποῦ 116 
Βαῖθα, θα  τοβροοῦ 5Βῃοιυα "6 παᾶ 
ἴο {Π|6 11 Δ ΟΙΙΟΠΒ, 11., 8. ΤΠΘΥ ΔΓ6 
Βαῖθα ἀπα ραηϊξῃθα θθοδπξα {Πὸν 
816 ΟΆ]1164 ΟΠ γΙΞ 1418, 11., 9. ΤΠον 

ΔῈ Κ {πῶ {πὸ ν Ὀ6 ποῖ ραμῃὶβμρά 
1|η1655 σοηγϊοίρα οὗ ΟΥΤΏ6, 1].. ὁ. 

ὝΠΟΥ ἀριημαπα {πΠ6 δαϊῖν οὗ {Π|6 
Ἰανν5, 11., 10,11. ὙΠῸ Ὀο]ΙοΥ ἴπ 

ΔΠοίΠ 6 118 5 ου 1 ΟἸθαν {Π6Πὶ 
ἔτοπὶ {Π656 ΟΠαγροβ, χχχὶ., 157. 
ὝΠΟ τ ποῦ Δ] ον θα ἴοὸ ἴθβοῃ 
ὙΠδΓ {ΠῸν ΚΠΟῪ ΔΠ4 οδῃ Ῥ͵ΟΥΘ [0 
Ρ6 {γπ6, Υ Β116 οἵπθιβ σα] απ 

ΒΩΥ͂ ὙΠαῦ ΠΟΥ Ρ]6Ά56, Υἱ]., 27. 
ΤΉΘΥ ἅτ ποῦ Ῥϑυμ 64 ο ΠΟ]ἃ 
1Π6 ΞΔΠΠ6 ΟΡ ΠΙΟΠ5 ΤΘβρθοίπρ {Π6 
1) ε1ν {Πδὲ ΡΒ]Π]ΟΞΟΡΠΘΥΒ πα ρΡοοϑίβ 
ΠοΙά, ν.. 17; χκῖν., 116. Ἐδ]]ρ- 

ἴοτ5 ΠΡΌΘΕΓΥ 15 τ ΠΠ Π6] ἃ ἔγοτη {Π6 
ΑἸ ἸΒΈ 18 Π5 8]0η6,1.,.3. ΤΠ ΟἸγ]8- 

{ἸᾺ 5 ῬΥΘΥΔΙ ὈΓΥ ἀθθαᾶβ, ποῦ ᾿ΓΥ 
νΌταΚ, χὶ., 48, Οδυέδιη πῃ]θασηθα 

ΟΠΟ5 ΤΠΔΥ͂ Ὀ6 ΟΠ διηοηρ' {Π6ΠῚ, 
ΜΠο, 1 [ΠΘῪ ἅτ6 ποῦ 8016 ἴο 5Π01ν 
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{π6. ΠΠΙΓΥ οὗ {Ποὶν Ῥγοίδββιοη ὈΥ 
ὉΓΡΌΤΩΘηΐ5, 40 ΘΧ ΠΟΙ 10 ὈΥ {Π6Ὶν 
Ἰῖνϑβ, 1014, ΠΟΥ ἃγ6 Ζθϑ]οῖι5 ἴον 
{6 {πῃ 111... 1. ὙΥΠΠΠΡῚΥ β8ο- 

Ὑἱῆοο {Π6 1} Πγ 85 ἔου 1{, 1014. ΓΓΠΟοΙν 

τηογα]5, χἰϊ., ὅ1. ὙΠῸΥ ᾿οαᾶ 8 

τηοάογαίθ ἀπα Ῥθπθυόϊθηῦ Ἰἴξδ, 

χὶϊ., 49. Τὴ ἃ]] {Ππ|πη5}5 {πὸν αἰγθοῖ 

τοῖν Π|6 ἐοννατ (ἀοα ἃ5 15 Τα]6, 
χχχὶ., 1506. ὙΠΟΥ ἀο πού δαμηῦ 
Θύϑὴ {Π6 Ξ] σι τοϑῦ βίη, 1014, ΜΟΙ 

ΤΊΟΤΘ {ΠΟΥ ἀνοϊα τη6 6645 οὗ 
μΠΙο ἢ Π|6 γουν {που ἢ 15 ΟαἸοι5 
ἴο {Ππ6 πὲ, χα αῖ., 105, Τίον ΓΠ6Ὶν 
ποῖρῃῦουβ, χὶ.. 48, 5. {ΠΘΤΊΞΟΙν 68, 
πα αὶϊ., 159, 160. ΤΙ οῖῦ 6π6- 

Τηἶθ5, χὶ., 47. 

{τα θη ς {ἸΌΤ {Π|656, Πα ΤΟ ΠΤ 

Βοοᾶ ἔον 61], 1.. ὃ. Ἡθν θα, τΠῸ Ὺ 
ἄο ποῦ τον] ἀραΐη, χὶ., 48; 
χχχῖν,, 104, ΠΙΘῖν Ῥαν Οὔ 6, 
χχχῖϊ,, 159, 100, Μδην οὗ νοι} 
Β6ΧΟΒ ΔΙΠΟΠΡ {ΠῸΠ0 ΡῈ 55. {Π|61} 
ὙΠΟΪ]6. ᾿ἴνθθ ὈΠΙ ΔΙ , ΧΧΧΊΙ., 
101. ΟἸΠοΥΒ Θῃτου ΟἿ]Κ ΟΠ66 ᾿πἴῸ 

ΤηΔ ΥΠΠΟΠΥ͂, ΧΧΧΙ,, 1029, ΤΟΥ 
μο]α Ὁ νι ἰοκοα τὸ Ἔχροβθ ᾿μβαπίβ..ς 
χχχν., 101. ὙΠΟΥ Πᾶν ἈΡ] αγοα 

(ὑπ ἸοΟΙΚς ἢ σοηίθιηρῦ οἡ {Π|Ὸ 
ποοα τπϊη 5 Οὔ1}1511ἴ6.1.. ὅς. ΠΟΙ 

τοῖν Ιου ν το {πΠ6 Ποπηδπ 6π|- 
Ηὶτο πιοβῦ Βα υ αΪν ΟΓ8]],1., 4. Τη 
θ6 ΠΙᾺ} ΟΥ̓ ΤΠΠ6 ΘΠΙΡΘΙΌΓΒ, ὈΥΔΥῪ {Π|80 
{Π 01} 1116 ΤΥ Ὀ6 διρτηρηΐθα, 

πανί... τς, ΥΩ πδὲ, 180 
ΡΟΝ ΟΙ ΤΩΣΥ̓ ΤΌΤ Δ Π 11} {Π6 ΠΟιιξΘ 
οὗ Απιοηίπιιβ, 1014. ἽΠπ6 (Ἰν15- 

τἴαῃ ἀοοίσπο ποῦ Ππστηϑη, Ὀκ ρΊνΘη 

Φότη, (οὐ, ΣΙ., 45: καχὶ!,, 169, 

10 ΤῊΔΥ 560 Βυτηδη 1ἢ βιπα]οᾶ 
ον ΜΠ {16 τϑάβοῃ, ἰχ., 9ὅ. 
“6 ΟΠ 5 185 σοηἤστη {Π6ὶν ατ- 
ΒαΠΊοη5. ν 1Π6 νου 8. οὐ {ΠῸ᾿ 

ΒυΒσΕΟΈΤΒ. 

Ῥτορμϑίβ, 1014. ὙΠΟΥ 5Ππον {ΠῸ 
ἘΠΠ1Ὸ οΟὔἽΠ6 ἀοοίν!πηθ ποὺ Ὀγ νΟΥ 5, 
Ῥεῦ Ὀγ 46665, Χ]., 48. 

ΟΠ τόποβ, Ηιοιθβ, Χυ1]., 77. 
ΟἸΠΙ οἴη, {ΠπῸ, γουβρ ΝΊοΡΘ (ΜΠε- 

464), χῖν., 57. 
ΟἸτμαγαθ, {Π6, ἀτ6 ποὺ οσον "64, «ηα 

1Π6 Ῥ]Ά ΙΒ. 1οἴτ υἹΠουῦ ΟΥΟΥΤ 8, 
χυὶ., 64. 

ὙΠΟ βυου ἃ}}} 

ΟἸΘΑμΉΠ65. ἃ Οὐ πὰ αὐ 158, 

ΘΟ... 10, 

ΟἸοΙΠο, χυῖ]., τῷ. 
Οὐοο]15, ἄσιιδ, ΧΎΠ]., τὸ, 1 Τοῦτα 

Ριοάποοα {πὸ Ῥάτοδο, 14. Π6 
Βαπάνο- Πα θα ἀηα {Π6 ΟΥ̓ 008, 
1014, Πντιδὺ 15. ΒΟΠΒ ἱπίο ΓᾺΥ- 
ἴαταξ, Χχος 806, Τογτα, ᾿ποθηβοᾶ 

ἴδ 8, ΧΥΙ],, 79. 

ΟΟὐΤΩΤ ΘΑ τι15, ΘΙΠ ΡΘΙῸΙ,, 500 οἵ Μία οιιΒ 
ΔΌΓΘ] 5, 1... ΟΡ. 

Οοπἤαρτγαίϊοῃ, {π6, οὐ 1Ππ6 νου] δο- 

σοΥηρ το [Π6 Ξίοϊοβ, χὶχ., 81; 
ππὶϊ,, 98. 

(οὐ ῬυΌΒΘΥΡΙΠ6, οὐ ΑἰΠ6]α, Χχχ., 
85, Μίπροινα Π Ότα {Π|6 ῬῸΡῚ] (οὗ 

{πΠῸ 606), 1014. 

, ΟὈτγορΙ αὔ]ῖοθ. ἱηνοηϊοα Ὀν ἃ (οΥη- 
δ᾽ ααϊαίον!α] βῃοννβ, χχχν., 100. τα η τηδὶα, ΧΥ]]., ΤΌ, 

ΟΟΥγ5, ΧΙ]... 79. 

᾿Οταῖο οὗ ϑίονοη. {πὸ Ἰωνθηΐου οὗ 
σαΥνίηρ, ΧΥΪΪ., ΤΌ. 

Οτοίδηβ, {Π6, 5[016 ἀὐγὰν  αρὶτον {Ππᾶΐ 

110. 

ΟΥ̓ πη6. ὩΠΊΟΠρ ἴΠ6 ΠΘΑΊΠΘη, ΧΧΧΙΥ., 

109. 

ΟΥ̓ΟΘΟΑΠ]65 τν οὐ ΒΠ ]ροα Ὀγ {π0 ΔΟρΥΡ- 
ΙΔ ΗΒ, .. ἃ; 

Οἰδβὶαβ, χχχ., 149, 
Ογοορ8, ΧυἹ]., 79. 

ἸλΑΘάδ]ι5 {Π6 ἱπυθηΐοι οὗ βίαϊπανν, 
χυὴ!,, ΤΙ. 

αὖ Οὐο]κι5, Ὀσοιρὶῦ ἔν {Π|6 ΠΠῚ- - 

6 τηΐϊρὶῦ ποῦ ΡῈ ΚἈἸΠ6α, απ... 

ΝΥΝ ΜΝ δ .ὼ.... 4 



ΙΝΌΕΣ ΟἹ 

1) 681} βου ϑιβ {Π6 ππΐοη οἵ 508] πᾶ 
Ῥοάγ, ᾿ν., χυϊ., 171,,.19. ἜΌ]]ον5 ἃ 
186 οὗ τυδηΐ, Κὶ., χυΐ,, 16. Ουὐὗ 

ἀθαῖ 15 ποῦ το "6 σοιηραγθα ἴο 
1Ππᾶΐ οὔ θοαβίβ, 1ἰ., χυ., τὺ. Οοη- 
ἰοιηηθ 4 ὈΥ ΟΠ] 5, 11]... 19. 
ΒΙΘῸΡ απᾶ ἄρδει ἐνὶπ5, χἰϊ., δ]. 
ΘΙΘΘΡ ἀθαῦ] 5 ὈγοίΠοΥ, Ἐ.., Χν]., 
18. 

Τ)66α5, {Π6 (εἰδείη νου] πη ἢ 

Ι0]18 515 ἀθθάβ, {16 ΥὙΘΙῪ 
τοι 5. οὗ ν ΠΙΟ ἢ {ΠΟῪ ἀνοϊαάθά, 

ΧΧΧΙΙ.,. 109, ΤΠ|6 ΟΜ Ἰβίίδη 1186 
15. τηδρ πΡ οὗ ἀθβᾶβ, ποῦ τνουαβ, 
χὶ., 48,. ΤΠοῖν ἀθοα5. αἴ ἴὸ Ὀ6 

Ἰοοκρα αἵ, πού {Π6}} ΠΆΠΊ6, 1]., 8. 
ἼΠ6 16 οὗ τὴ6. ΟΠ εἸβείδη 15. αἰ- 
τοοῖρα ἴο (οα ἃ8 115 τι]6, ΧΧΧΙ., 

1585. 

ΤΠ Ιἰπ5. 1Π6 πνοῦῖς οὗ Τοόζαοιιβ. ἁμᾶ 
ΔΏΡΒΙ]Ϊο, χυϊὶ.. 72. 

Τ)ο πο  ἔτπι5 ὈΔη]ΒΠ 6 {ἸῸΠπΠὶ ΑΡάΘΓα, 
ΣΝ, 105 ὲ 

ΤΡ ΘΙΏΟΉ5, ἴῃ {Π6 ΒΟ] 6 πιο οἵ ΤΠ Δ165, 
Ἐπί. 108: ΟΥὁ ΕἸΒδ, πεῖ, 

109.110. ΟΥ̓ ΑΙΒοπαροτγαβ, χχν., 
1938, Τεπιοηβ ((ἰδη5) ᾿ιδπηΐ 
1η6 νουνά, χχν., 125. ἘΧοῖΐα 

Ῥαββίοηβ πκ Ῥαα βρὶν5, 1014, 
ἸὨδοοῖνθ τηθη, Χχγυ., 127. 1)6- 

Ἰρῖῦ ἴῃ ὈΙοοάν υἱοίπηβ, ΧΧΥΪ., 
138 ; χχυὶὶ., 194. ΤΠ ροαβ  ΠῸ 
ΔΓ ἰηγοϊθα {ΠγΟπΡ]ι ᾿πη 65 νγ6 16 

ΤΏΘη, ΧΧΥΪ.. 1238, Βιυῦ ἀρθπηοη8 

Πᾶν ἀββυτηθα {Π6 ΠΕ ΠΊ65, ΧΧΥΪ., 

139, ΤΠθ56 ἀτανν τη ἴο {Π6 

πη 65, ΧΧΥΪ., 198... ΤπηΡ6] {ποθὴ 
ἴο {πΠᾶὉῷ ΠΙΟΙ 15 ἀραϊηβῦ ΠαΐΌΓΘ, 
ΧΧΥΪ., 129, ΤΆΚΘ μοδβθββίοη οὗ 
{Π|6 11 5015, ΧΧΥΙ., 154, Τροοῖνα 

ΜΠ γϑίρθιθπορ τὸ {Π6 Πρα]ϊηρ οὗ 
ἀἴδθαβθ, χχὶ!.. 107; χΧαΥ!., 184. 

ΤΘηαα5. 1 1πΠ6 ῬΥΓΠΔΡΟΙΘΔΉΒ, 
ΤΙ ς 
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Τ)ογοοίο, χχκ., 149. 

1)6}11 ογθαῖθᾷ Ὀγν ἀοά «ροκὲ τηδί- 
6. (Εἶτα τηδίθυδτη), χχῖν., 118, 

ῬΙδσορα οὐοὺ τηαίίθυ ἃπα {Π6 οοη- 
[1Ὸ] οὗ 15 ΤΟΥ η5, χχῖν., 118, 191, 

1239. 12}, Πι1ἃ οὔΐταρα ὈοΐΠ ἴο 

115. ἴτ6 6. .}1}}} ἀηα {Π6 Δα ΠΟΥ 
{παΐ Παα θθθη σομῃπηἰ [64 ἴο 1111}, 
ΧΧίν., 131, ΤΧΟΙΟΙΞΟ5. ἃ ΘΟΠΓῸ] 
ΘΟΠΓΓΑΤΥ [0 {Π6 σοοά {πα 15. ἴῃ 
αοά, χχν., 134, ΠΟΒΕ]6 τὸ αοά, 
Χχῖν., 118, Μονοβ πηθῃ ἴῃ ὑδι]- 

ΟἿ ϑαγ5, Χχν., 127. Ἠδβ νουκρα 

ΠΡΟῚ ΠΘαΓΠΘῺ νν 1615, χχῖν., 199, 

Τλαρογα5 [Π6 ΔΙ οἰβί, 'ν., 14. 
1) 1ᾶπα νοΠ45 Δ Πα 5]  γ 5, ΧΧΥ]., 199, 

Ταῦγῖοα Ρυ5. ΒΓΔ ΡΟΥΒ (0 ἀθαῖῃ, 

1014, 116 ἱπιᾶρο αὖ Ἐρθβιιβ, 
ὙΠ ΟΣ 

ΤΙΟΠΘ 685 ΒΕΠΌΠΡΘΥ {Πδη Δα 5, ΧΧ]., 
91. 

ιν] γ, ἰΠοξθ τὸ ἡ ΠΟπι, 15. δἰ ]Ὁ- 
τιθα 5ῃοι]ὰ 6 δίθυῃαὶ, χῖχ., 80, 

Τρ 5 νου βῃροα ὃν {Π6 Αορυρίδῃβ, 
ΤῸ: ᾿ 

Ἰον65 σου] ρα ὈΥ {ΠπΠ6 νυ δ η8, 
πχε. 149. 

γάσοπα, ΠΠθὰ {Π6 τηοί]ον οὗ Φαρὶ- 
ἴθ: ἐμαηροα 1ηἴο ἃ, χχ.; 80. 

Θυαροη, 1 ἔλοθβ οὔ ἀθἱ 165, Χυ]., 

17. ΑΨ ροά οοἸ]δα τὑΡ, χΧ., 8ῦ. 
“αρΙῖον ἐδ ηβ ου θα ἴηῖο ἃ ἀτὰρ- 
ΟἿ Πα 1Π.ΘΓΟΟΙΓ56 ὙὙ 1} Π15 τη ῖἢ- 

δι δπᾶ ἀδυρηΐον, χχ., 80. 

Ἐδυίῃ, [Π6, ἃ οοπίσο οὗ {πΠ6 που]ά, 

ΧΙ., δ6. ΑΑἍὄ σοαάο85, χυἹ!., 79. 
ἩΠ6. 50η5 ἃπηὰ ἀδαρητουβ, 101. 

Ἐδοβέαβυ οἵ {Π6 ργορῃηθίϑ, ἰχ., 9ὅ. 
ρα, 16 οὐἹρῖπηἃ], χκ., 88. 

Ἐρυρίίδπβ. 68 Δεοσηρέϊαηξ. 
ΕἘΠΘπη θη 5, {Π6, οαπ ποέ τουηδίη τυ ῖτἢ- 

ουΐ σοποοτᾷ, ΧΧΙΪ., 97. ΤῊΘΥ ἃΓ6 
Ῥϑϑα 1] το ΒΟ ΠΟ] Ὀθοδαξα οὗ 1Π0 
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5Κ11] οὔτ Μακοι, χυὶ., 66. Νον- 
ΘΥΈΠΘΙ655. ΤΠΘΥ Πᾶν 1π6 παΐαγθ 
οὗ τηδίζου, 1014, (δ (0 ΠΟ ΤΟΥ 6 
1Π 8 {Π6Ὺ 818 Ὀἱαἄθη, 1014, ΤΠΟΥ 
ΔΥΘ6 πο ΤηοΥΘ( ὍΤ᾽ σΟΠΕ]Ὸ]164 τυ] "- 
ουΐ [Π6 ριονίάθποο οἵ (οά, ΧΧΙΪ., 
100. 

ἘΠΒΙΒΙ ἴδῃ την βίουοβ, ἰν., 14. 
Ἰυηρθάοο]οβ, χχῖ., 9ὅ. Π|5 ἄοο- 

Ὑ 165: ΠΕ ΣῚΙ|:.90; 97: Ξαῖνν 118. 

πα, Θαοὴ {Πϊ]πρ' ἴῃ παΐαϊθ ΠὰΒ 8, 
ῬΘΟΙΪΩΥ' ἐο 1561} Τὰ., χαῖν.. 119. 

ΝΟ ΟΠ68 οὗ Βοπῃᾷ τηϊηα τη 65 ΔΠΥ 
τὨϊηρ᾽ 1η γαΐη, Ἐ., Χἱ].. 49. ΤΠΘ 
Θῃηα οὗ ᾿ηδη ἃ5 ἃ σαί] Ὀοίησ 

οδη πού θ6 ΡὈ]ΘΆΒΙΙΓ6 ΟΥ̓ 1Π64Ο]ΘΠΟΟ, 
1, χαῖν., 122, Βαΐ ΌΓΟΥΘΙ ἴο 
γ6] 66 ἴῃ {Π6 σΟΠΙΘΠΊρΡΙ ἴοι οὗ 
αοᾶ πᾶ 8 ἰανν, ᾿., χχν., 127 

ἙἘπάοραβ, ἃ αἰβοῖρὶ οἵ Τα θάδ]ι5, 
ἌΥΠ.. ΤΩ. 

Τὰ ποιηΐϊοβ, {Π6 ΟΠ ἰβιϊλη5 Ἰονα {Πεὶν, 

πε; ἈΠ: 

Τρ οβιιβ γϑ]οΐϊοοθ ἴῃ {η6 ᾿πιαρο οἵ 
Πΐδηδ, ΧΥ]]., 72. 

Ἐποοβέβεα, ἃ ἋΟΙΓΥ οἵ {π6 ΑἸΠ6- 
ἘϊΩτΒ. Ἵ, ΟἽ, 

Το ΠΥ βίοι 5. οα] 5. ποῦ ἀθβου ρα 
Ὀγ ΑἸΠΘΠαρότγαβ, χχχῖν., 103, 
ΤΠ. 5, χαχῖν., 109. 

ΤΣ ΡΙ 65 ἃ ἀου ΟΣ πΥ ἢ τϑβρθοῦ τὸ 
{Π|6 [8156 ἀοίε165, ν.. 17. Ἠδ βδγ8 
{Π6Τ6 15. ΟΠ6, ἀπ τοηοΥ θα ἔἸῸΠῚ 

τηδίζου, γ.. 20, Ἡδβι αῖθβ ο ΘΟΙη6 

ἴο ἃ ΘΟΠΟΙΈΒΙΟΙ. ] ἢ τορατα τὸ 

αἰἴνὶηθ ρτονϊάθηςο, χχυ., 139. 

Τύυτορα οὐ Τδιστιβ, χα]. 109, 
ἘΧρΡοβι θη, ἘΠι6, οὗ 1 Δ η5 15 Ἰηἴλη- 

[ἰοῖά6, χαχν., 107. 
Ἐγοβ, ΤῸ ταῦ ῬαγΡροδθ ογθαίθα, 

ΣΧ ΕΙ 159. 

ἘΙΞΟΠοΟΩ͂, 16 15. 1655 Ἱπηρογίαης ἰοὸ 
γοίαΐξο, [ΠΔη [0 Θϑί ὉΠ} {τα ἢ, ΤΝ., 

ΒΌΡΘΕΟΤϑ. 

, 46. Ξοπιθ β]ΞΘΠΟΟα Δ] νυ 5 
Ἐπ δῷ ἘΡ ν᾿ ἴτπ τπ6 ἐπα π. 1:1; 

Ἑδίθβ, ΧυἹ]., 79. . 

Ἐλίμου. ὙΙὰΩ 7 γα. 
ἜΠπαγοβ τϑαυῖγο οί ἐπ6 τηδίθυ ἃ] 
Δα Δ ἃ. δύ, χῖχ., 88, 

ΕἸτΘ, δίνῃ), χχχὶ., 157. 

ΕΊΞΠ 65, {Π6 ῬιΌνυ θυ Ὁ--- ΤῸ Πἶνὸ ἃ5 ἢ511- 
65, σχχῖν., 168. 

Ἐοθίιιβ, Π6, 15. ἃ Ττίηρ {π]πηρ ἀηα δ 

οΡ]θοῦ οὗ ἀοα᾽ 5 φαστβ, χχχυ,, 107. 
Ἐοοά, 5 16. το 115. παίαχθ, ρῖνθη 

ὈΥ αοὰ το 680}} δηΐπη8], Β.., ν.ὄ» 
28. ΑἜΤὨγθοίο!α ργόοθββ ἴῃ {ΠῸ 
αἱβοβίϊοη οὗ ἔοοα, Ἐ., ν., 24 ; υἱ., 
2ὅ. ῬΠαῦ ομ]ν οδη Ὀ6 ΘΔ]]6 ἔστι 
ΠΟΌΤΙ ΒΗ ΠΙΘη ΡΠ] ἢ πιηϊΐθα ΠῚ 
1Π6 Ῥαγβ οὗ [Π6 θοᾶγ, Ἐ., νἱ., 96. 

Νού 811 {πΠ6 ἴ0Ὀ0α ρἴνθη ὈγῪ αοά 
(065 εἷς, ἸΝ., νἱ,, 28; Ῥυῦ ΟἿ]Υ 

{Πα} Ῥανῦ Ὑ] 0 Πὰ5. Ὅθθη ρατὶ- 
Πρᾷ Ὀγ {πΠ6 ὑΠ01]8. ῬιΌοθββ, θα. 
Τα ΘΟ ΓΆΓΨ ἴο Πδέμπγο αὖ ΟΠΟ6 
γΤο]θοίοα, 1014, Οὐ 1 10 γτϑπιδίῃ 
Ῥιοάτιο65 αἴβθαβθβ, ΠΟΙ οδ ἢ 1 ΘΥ̓ΘΙ 
δ δββιη Π]αίβα, 1014. ΤῸ οαΐ μπ- 

τή ἢ 65} ἃ ἀδϑα τηοβὺ ὩΡομλϊ- 
ὩΔΌ]6, Τὰ... γ11]., 85. Οοἄ Πα885 οἵ- 

ἀαϊηθα ΠῸ ΔηΪΠ1}] ἴο {Πποξ6 οὗ {Π|6 
Βα] Κιηα το Ὀ6 ϑαΐθη, Τὶ... 11}., 
πὴ: ὑπ 99)». 

ἘΥΘΘάοτη (Π1018]}) Οὔ Δ Π5 615 Δ Πα ΠΊΘΗ, 
χχίῖν., 119,190. ὙΥΠΠοαΐ 10 {που 

νου] Πὴ᾽Ὲ ΠΘΙΓΠΘΥ Ὑἱγύιθ ΠΟΙ" Υἱοο, 
ἀρχῖν, 150. ' 

ΕΘΗ 5810 δα αἸβοουα ἔπνο οὐἱρῖπα] 
ῬΥΪΠΟΙΡ]65, χα], 90, 97. 

(ἀδπη65 οὔ ΤΠ ρ]δα]αίουβ, χχχνυ., 1ὅ0. 
ΤῊ ΟΠ Ἰβε δ 5 ΤΊ ΔῪ ΠΟΥ ἸΟΟΪς ΠΡΟῚ 
{πο ῃ., 1014. 

ΑἸδηῖβ θΟΥῚ ἔτ Ὸ ΠῚ {Π6 ᾿πίθ οι ΓΕ6 οὗ 
Ραᾶά ἃπροὶβ ἹΓ ὙἱνρΊη8, ΧΧΥ͂., 
129, Ια Ζ)οηιοη8. “..- 
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αοα, {πῶὲ, 15. οπ6 116 ΟΠ β Δ 5 

ΒΟΙα οί ἴῃ ἔμ ἀπα ἴῃ ΡΒ ]]οβο- 
ῬὮν, Ὑ11., 80. ὙΠῸ ἀΥρτιπιθηΐ ΤῸΣ 
1Π6 πηϊτν οἵ αοἄ, 1014. ὙΠῸ ρΡοοίβ 
Δ Πα ΡΠΙ]ΟΞΟΡΠΟΥΒ. ΓΘΟΟΡ ΖΘ. ΟΠ8 
αοῦ, ν., 17; τἱ!., 28. Οδῃ ὍηΪΥ 
"»ὲ Κπονῃ ὈΥ [Π8 ΤΘΆΒΟΠ, Χ.; 98. 

15 566η ἴῃ Πὶ58 ψΟΥΚΒ, ἴγ., 10. 
ΤΟΥ ΠᾺ] «πα πποΙραΐοα, ἷν., 1; 

Ξ.,) 98; ΣΣ11.) 98: ἘΕΠ6᾿ 2]0πθ6. 15 
Θίθυ"ὰ] ἃπα ππογραίθα, χχχ., 15], 
159, Ὁπηοτοαίοα, Ὀϑοδαβθ {Παΐ 
γΠ]Οἢ Πὰ5. Ὀδίηρ 15 ποῦ ογθαίθα, 

Βεῦ {παῦ 1 οἢ Πα5. ποῖ, ἴγν., 10. 

προ ίθηῖ, Βθ.. 1|...17. 18;.19. 

Οἰμηϊβοϊθηΐ, χὶϊ!., δῦ; χχχὶ. 1ὅ7; 
Πρ τ 1 74: Σ 156, ἘΦιορ ΞῚ-, 
δ]. ΟΔΘοοᾶ, χχτῖὶ., 150. ἀοοά- 
Π655 ὈΘΙΟΠρ5 [0 ἢ ΠῚ ἃ 5 ΟΟΪΟΥ 15 ἃ 

ῬΙΟΡΟΙΥ οἵ. Ὀοαΐϊθβ, χαίν., 118. 

ΓΠαῦ ΒΟ αοα οκη 40, Π6 οδη 

Μ11, ἃηα σοηγοΊβοὶν, ᾿., χὶ.. 48. 

ΤΩ ΥΊΒΙ0]6, κ.. 98, ΠΡ ΆΒΒΙΌ]6, κ., 

8, ὙΠ ΠΟοαΐ βαβουϊηρ ἀπ ἡ 1Π- 
οὗν Ῥαυΐβ, Υ]11.. 81. ΑἹΙ ἸΙρῃῦ, 

ΧΧΧΙ., 157. Βιυτοῦπαᾶρα ὙΠ 
θυ Π655, Χ.. 98. Νοῦ αἰ νΊ51016, 

γ111., 81. ΝΟΥ τπουϊηρ ἴῃ ΒΡδΟ6, 

γ11.. 99, 94. Οδη ποῖ 6 ἰοπομορα 

ΟΥ̓ ᾿ΠΟΪοΞοα, χ., 88.(. 15 ἴῃ ἃ]} 

Πηρβ αοα ἴο Πἰπιβο, Τσῃς ἴη- 

ΔΟΟΘΘΒΒΙθ]6, ρϑυΐθοῦ οὐθυ, βρὶσὶς 

ῬΟΥΨΟΙ, ΥΘΆΒΟΠ, ΧΥΪ., 064, Ὑγδηΐ- 

1πρ ποίην, ΧΙ]., δ6; ΕΠ, χι,, δ1. 

Νοῦ 1806 μου], χυϊ., 64... Νοὶ 
ΒΔΟΙΠΟΘ5, Χῆ]ϊ., δ4. Οτθαΐθα 8]} 

{Π1η 65, ὙΠΠ]., 9Ὲ; χ., 44. ΒΥ 1Π6 
γγογὰ (Ποροη), κ., 58,40. Τὴ6 
ΜΙΆΚοΥ οὗ {Π6 που], Π6 Θ θυ οἶβθβ 

Πῖβ. ῬιουἹ ἄθηοθ ΟΥ̓ ΠΙ5. ΟΙΚΒ, 
Ὑἰ1., 92, 89. Βϑμο]ά5 πὰ ρτο- 
ΒΘΙΥΘ5. 811] {Π’ηρ5 ὈΝ [15 οτηηΐβ- 
αἴθηοθ 8 ηἃ ΟΠ ΤΟΙ Πρ ΡΟΥΨΘΓ, 
ἘΠῚ 89: ΤΠ6 πᾶσα οὗ 11 ἐπ6᾿ 

ΒΌΒΘΕΟΤΒ. 251 

ἄθοθας πὰ {ποιρ]ἐβ οὗ πηδη, Ν., 
ΧΙΧ..91. ΥὙἱάα 7γίηϊέψ. 

᾿(οὐβ. (οΉ1|6 1), ἅτ οἰβθυποιο τροῦ- 
5! ]|ρ64, πῖν., ὅθ, ὅ8ι. ΤΠη6 ροᾶβ 
οὗ τὴ6 Προαίμθη, πηδέΐθι", ΒΟ Π65, 
νΌΟΩ, ρο], βιῖνου, χυ., 60: χυ]]., 

185. Αὐτὸ νυ ουβῃροα ὈΥ ἱπηᾶρ68, 
ΧΥΙ., 14. ὙΤΠ6 ἀυρυτηθηῦ ἀρϑϊηβῦ 

ῬΟΙν ΕΘ ἰ5Π1, ν11]., 80. ὙΤΊ]6 σοάβ 

ΔΙΘ ποῦ δίθυμαϊ, θὰ τγθῦθ θΟΓΉ, 

ΧΥΙ]., 76. ΤΠΟΙ͂Γ οὐ ρίη, ΧΥΪ].., 

11, 18, 19. ὍΠΟΥ ἔοιὴ5 δπᾶ 

ἀορά5, χχ., 8ὅ, 80, 87. Βτουρδῦ 

ξου ἢ 85 Ὀθαβίβ, χχ., 87... ΤῊΪ5 

Ο8Ππ ποῦ Ὀ6, ΧΧΙΙ., 1185. Ὑγμδι 
Πὰ5 ἃ Ῥοσιπηϊηρ τηπβὺ ἤᾶγα 8 

οηά, 1014. Οὐρπϑαβ, Ἡοτηθι, απᾶ 
1Π6βἸοα σῶν ΠϑΠΊ65 ἴ0 {Π6 ἀ 6 6165, 

ΧΥΙΪ., 68, 69. ὙΠΟΥ Οατη6 ἔΌΤΩ 
᾿Αορυρῦ ἴο 1π6 Οτθοκβ, ΧΧυ ὶ., 

197. Βοῖπ θεΐ νοβίου αν, τηθῃ 
οἵ πιοη, ἃ πἃ ἃτ6 οοπῃβι ἀθτθα ροῦβ, 

ΧΧΙΧ,, 148. ϑοπιθ ρΡοοίβ ἃπά 
ῬΠΠΟΞΟΡΉΘΥΒ 580 1Πδὺ {Π6΄ οὐ 
ΔΥΘ ἀΟΙΠΟΠΞ, Βοτηθ {πὰ {ΠῸΥ 16 

τη δ 67, ΒοΙὴ6 (πα΄ ΤΠΘΥ ΔΓ Τη6η, 

Χχχῖν., 116, ὙΤΠΘ Ομδηρα5 οὗ {Π| 
Θἰθιηθηίβ 4οἰ 64, χχὶϊ.,104. ΤΊ 

ζογο65 οὗ πδίατο, χυϊ., 0. ΤΊΘ ἢ 

Βίατβ, Χυϊ,, 67, ὙΤΠ6 Ροοθίβ (θβε ιν 
{παῦ 1η6 σοᾶβ 66 τηθῃ, χχῖχ., 
145-148, Ξοπηθ οἡ δοσουηΐ οὗ 
{ποῦ Δα ΠΟΥ τνοσα ἀοἰΠοα Ὀν 
{Π|6}} τηϊηΐοηβ, χχκ., 149, ΟΥΠΘΥ5 
Οἡ δοσοιηΐ οὗ {Π6|} 5 θη ρῚ ΟΥ̓ 

511}, χχχ., 150. ΟἸΠοΥ5 ὈΥ ἔδαν 
ΟΥ ἅνν6, Χχχ., 151. “ΠΟΙ 15 ΠΟ 

ἔσπ 1} ἴῃ {Π6 Πϊβέουυ οὗ {Π6 σοᾶϑ, 

ΧΧ..) 87. ὙΠΟΥ ὅτ ποῖ Βοίίογ 
{Π8η τηθη, κ.,.59. ΤΊΠΘΙΓ ραβ5Ί ΟΠ 5, 
χχὶ., 89-92, ὙΠΟΥ 5Ξθῦγ 6 ΠΊΘΠ, 

ΧΧΙ., 956. ΤΠοῖν σύάνθβ, ΧΧΥΠ]., 

144. Το τοίου [0165 το βδοΐπαὶ 

ξοάβ 15 ἴο σοῃῆντῃ ὙΠδὶ 15 βαϊα 
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ἀϑαϊηβὲ {Ποτὴ, χαὶϊ., 108. 

γ Δ] το Τοίδυ {Πθτὴ ἴο παΐαγθ, ΧΧὶ]., 

Τὸ 15 ἀρβατα το 6] Ίθν 6 ΒΟΠῚΘ 
{π]ηρ5 σοποΘυ ΠῚ ηρ {Π6Π}, ἀηα οὶ 

Ῥ6]ΙΘν 6 οἴμουβ, χχχ., 1δ9. 

(οοάη685, {Ππ᾿Η6, οἵ αοα, χκχὶν., 118 ; 
πον, 1.90, 

αταοο. ὍΠ|16 ΡΒΠ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ 5 ἀπ ροοίβ 

95. 

ΤΠΘΥ 564 το ἰθατπ οἵ αοα, ποΐ 
{τότ οὐ Βἰμηβ6 1, θαΐ ΠΌΤ {ἘΠ 6 Π- 

Β6Ιν 885, ν]1., 38. 

ατθοβ, {Π6, γϑοοϊνθα {πο 1 ἀ6 1 0165 
ΠΟ Αθσνρί, ΧΧΥΠΠ., 

Ογδε8, συἹ!., 79. 

107. 

᾿ ΔΙ  ταΐοβ, Ἐ., υἱϊ., 89... τίΠ,, 85. 
ἩΠ]ΟΣΣ ἀειποα ΡΥ τμ Οδυεμαρίη- 

1815, πῖν., δ7. 

Ἡυῖοῖ, 1Π6, στϑρίουθβ {π6 οπαβίθ. 
(φίόουθιθ), χχχίν., 109, Ῥτοβ- 

εἰταςοη ἀπιοὴσ 1Π6 ΠΘΑΓΠΘΗΒ, 

1014, 
ΤΠΘαΊΠ 68, {Π6, ἀο ποῦ ὩρΊΘ 6 ὩΠΊΟΠΡ 

{πο λβοῖν θα. σοποθυηΐηρ {Π6 ΡΟ, 

πεῖσις ΤΠΟΙν ἸΙοθητίοι5- 

685, χχχῖν., 165. Βιυὶηρ ἃ τὴι]- 

{πᾶς οὔ οματροβ ἀραϊηβί. {Π6 

ΟΠ ἰβείδηβ, ἱ., 4. Ομασρο {Πθῖὴ 
ΜΠ αἰ ποίβιη, θατῖηρ Ππτηδῃ ΠΘ5Π, 

ΔΠηΩ ᾿ποσβέ, 1}}..12, Ὑγ} ΧΧχί., 
164. 150;. ααχῖν., 165.: Β6Υ]} 
Παταβ5. {Π τη, ἷ., 4. Ἰύνθη 116 ἴπ᾿ 

γαῖ τπρ ον {Ποὶν 1ἴν 65, 1.. ὅ ; χὶ.ν 

41 48. 
ΟἾΪΥ ἴῃ (υ βιαηβ, θα ἴῃ {Π6]0 

ΟΥ̓́. ΡΘΟΡΙΘ, Χχχίὶ.. 
ποίησ ἀροιδ Ἰονὶη ΘΗΘΙΏΪΘ5, 

1,5, 41. 

δ7, 58. 

1δῦ. 

48, “ΠΟΙν ΥἸ ΓΘ 5 πον {Π6 {τα ἢ 

1η ῬΆΓΙ, γ11.. 28; ππῖν.. 1160;129. 
ΘΟΓΊΘΕΠΠΘ5 ΑὐωκῚ ΟΠ . 8 1}1}}} 

Ομ, χαὶν., 199. ὝὝΠΙΘΥ . σου] 

ἘΠῚ 

ΤΠΟν Παίθ υἱτίπθ, ποῦ 

σ΄ Ϊ 

Κπον 

ΒΌΒΘΕΟΤΞΒ. 

Ια ἀηἃ 58. νυν πδὺ {Π6Υ μ]Θαξοᾶ, 
τι. 97. 

Ἡδεῖίοι, ἃ σοᾶ οὔ πο ΤΊο͵δη5, 1.,1 ; 
πεῖν τ 9. 

ΠΟΙΘηα Ααἀταβίθα ἁπηοηρ {Π6 Ττο- 

55Π|81.1.. 1. 

ΤἩΘΙΙΟΡΟΙ5, Χν., 195. Ὁ 

᾿Ηογδοιτα5. ἀτίνθη Ὸπὶ ΤΟΡΉ 6588, 
παγνὸ ποῦ ἔοαηα {Ππ6 {σα} Ὀβοδιιβο. ] ἘΣ πὶ, 155, 

᾿Ἤρτοαϊοα, ΟἸἤτοποβ, ὈτοιρΊῦ ἴον τη 
Δ σα, ΧΥΠΠ., 177. 18. ΑἍἜὄὔἄγὰρ- 
ΟΠ, Χχ., 85. Α ροᾶ οῃ. δοοσοιηΐ 

οὗ 15 βίτθηρίῃ, χχκχ., 1650, Ἠΐβ5 
Ταρο, χχῖχ., 145. Βαυγπρα Βέτη- 

56 1 1014. ΤΠ Πογου]οθδη Κποί, 

σεῖς, ἰΘ 0: 

Ἡογοάοίι5, χν., 09. Α ΦΡυ] 5, 
ΧΧΥΠΙ., 140. Οὐηγνογβοα σ]ἢ 

Αορσυρίϊδη Ρυ]θϑίβ, Χαυπ]., 18. 

Ἡδιοθβ, δοοογαϊηρ τὸ ΤΠΔ]65, ἃγα 

16. 50115 οὗ τῇϑῃ βϑραγαῖθα  Ότη 
{πο 1 θοά 65, χχὶ!., 108, 

Ἡδβὶοα τπουβηϊροα Μάρθα, κὶν., δ7. 
αν ΠΕ Π165 ἴο {Π6 ἀβ εἾ65, Χυ]]., 

08, 

ἩΠΊΟΙ σαν ΠΔΤΏ65 ἴ0 1Π6 ἄρτος, 
ΧΥΪΙ., 08, Τπλϊταῖθβ ΟΥΡΠΘα5, μδγ- 

{1 ]αν]ν ἴῃ {Πρϑοϊορσν, ΧΥΠ]., Τὸ. 

ἘΠπ45 1ΠαὉ νγαῖθυ 15 1Π6 οὐἹϑίη οὗ 

{Πη6 ροάδβ, χυὶ].., 16, 17. 
Ἡοιηϊοϊάθ, {πΠ6 ΟἸγβιαηβ ἀοίθβί, 

πσον, . ΠΘ Ὁ. 

᾿ΗοιποΉΥ 15, Χ]., 47. 

᾿ΗσοποΥ ἀπ ΠΕΣ; Βονν (οβίθα, ΧΊΪ,, 
59. 

Παπηατοᾶ - Πα παρα, χν]., 19; ΧΧ., 
8. 

Ι 

᾿ Ηυβθαηαπηαη ἄο65 ποῦ ΞΟ ὈΘΙΌΤΘ 

ΓΊοὶν ἀοοίπηθ ἢ αὐ 

οὔ νουβ, ποΐ ἃ 1ἰ6 οἵ ἀθ6θάξ, χὶ., ᾿ 

Π6 πὰ τἀ Κη οἷ {Π6 ν]]ἃ στοντῃ 

ἔιῸ πὴ {Π6 501], Ἡ,,1..7. ὙΠῸ βθρᾶ 

᾿ιανίηρ 661 οαϑβὲ ἴῆτο {Π6 συ οιπ, 

16 ἀνα 5 ὉΠ6 Παγνϑβί, ΧΧ ΧΊΠ,, 10], 
μιν: τό ψον, ΚΙΠΘα ὃν ἌΒΘΕΣ στῆ, 
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1(015, μον {ΠΟΥ ῬΘΥΌΥΤα ΤΊΪΓΆ 6165, 
ΧΧΠΙ.. 100. 1 ποῦ τἱρῦ το πγοῦ- 
5810 [Π6 ψΟΙΚ5 οἵ αοα, τηποῇ 1655 
1{Π6 σου κβ οὔ τηθη, χυϊ., 07, Ὑ166 

“Πηπασο ἀπ ϑέαέιε. 
Τηλᾶρα ([πιᾶ60), τυ μαῦ 15 {Π6 αἰνίηθ, 

Ν., πὶϊ., ὅ6.. Ιπηὰρθ5 οὔ [Π6 ροαβ 
Ἰηγθηΐθα ἴῃ ΥΘΙῪ τϑοθηΐ {{Π|68, 
ΧΥΙΪ.. 68. 

ΤτητηοΥ Ἀ] έν, {Π1|6, οὗ πηδπ πΉ]1Κ6 [πὰ 

οἵ δηρϑὶβ, ᾿ὶ., χυΐ., 14, τὸ, τ6. 

ΤηΔΟΙΘηο6 15 ποῦ {Ππ|0 δηα οὗ τηδῃ, 

Ἐν χεῖν:. 199: 

Τηΐδηῖβ νι }}} ποῦ 6 ᾿πᾶσϑα, θθοδιβθ 

{Π6Υ πᾶν ἄοπθ ΠοΙῚΠ6Ὶ σΟΟα ΠΟΥ 
6Υ1], ᾿.., κῖν., ὁὅ. ὙΙΔ6 δ ροβο. 

1η0, Αἰτου ΠΟΙ τη η6855 ἃ σοαα685, 

1,Θποοῖῃθα, Χαῖχ., 148. 
Ιηερίγατοη. Ὑ1Ὰ6 γορπείδ. 
1ϑαϊδῇ, 1χ.. 8ὅ. 

1515, {16 ὈΙσΓ οὗ {ἰπ|6, {Ἰ Ότὴ τυ ΠΟΤα 

4}1 {Ππ’η σβ σοτη6, ΧΙ]... 101, ΗδΣ 

Τη βίοι θα, ΧΧΙϊ., 102, 

“ΘΥ ΠΎ1 1}, ἴχ., 8ὅ. 
Ψπαρπιοηΐ, {Π6, οὗ αοα 1} Βανθ 

Το οι Θη66 ο [Π6 ὙἹἷ|ΠΠΟ]6 τη, τηδ 6 

ΠΡ οἵ 501] δπα Ῥοάᾶν, 1᾿., Χχν]]]., 
88, 1 Π15 ΟΙΘ πού 80, ΠΊΔΠ 

ὑομ] θ6 πὸ Ὀοίίοι οὔ {Πα [ῃ6 

Ὀταΐθβ, ΒΕ... χῖχ., 99, θϑι] δ 

ΤΙῸπ. {Π6 ἔν 6 6 ν.1}} οἵ πηδη, χχῖν., 
190. -Μίποβ απα ΗΠ Δα Ππ8. 

Ὑ11 ποῦ θβοαρθ ἴζ, χὶϊ.. ὅθ. ΝΟΥ 

1Π6 ἔἈΓΠ6Ὶ οὗ {Ππ656, 1014. ΓΓΠΟΥ 

θην [Π6 Γαύατθ ἡπάριηηθηῦ 10 (0 
ποῦ Ὀδ]θνθ ἴῃ {Π|6 γα ΘΟ ΟΠ, 
χΧΧΥῖ., 109, ΟΠ υβείδηβ, θϑίηρ 

Ῥατα ἴῃ 18, 011} ποῦ θ6 σοπάθιῃη- 
δα ἴῃ {Π6 Ἰπαρτηθηΐ, χι]., 51. 1πη| 

{1Π6 φῬγθβθηΐ 11 {Π6Ὺ ΠΟΙΟῚ τ6- 
οοἶνθ [Π6 τουγαγ 5 οὗ σοοα ποὺ {716 

ΡῬΘΠΔΙΠ165 οἵ 601] 46665, ΠΝ... χυ]., 
89 ; Ἐ., χῖχ,, 94. 9 ΤΊΙΘΙΘ 15. πὸ 

ΞΌΒΧΕΟΊΞ. 9.69 

ΤΟΟΟΙΏΊΡΘΗΞ6 οὗ βοοᾶ ΟΥ̓ 60]]} 1 {6 
5011 «πα Ῥοαν ρμϑυῖβῇ, οὐ 1 {Π6 
Ῥοάγ 8]οπο, 1ἰ., χκ., 9, 96 ; χχΙ., 

102. ὙΥ8 5Π8}} τϑπάθυ ἰο αοᾶ δἢ 
δοσοπηῦ οὗ ΟἿἿ ἩὙΠ016 116, Χ]].,.49. 

Ἐνθη {πουρη 5 Μ11 Ρ6 Ἱπᾶρρα, 
ΧΧΧΙΙ., 169... Τηΐπηΐβ ποῦ Ἰπαροά, 
Τ.., πῖν., 0ὅ. ϑοτῃβ θϑίδὈ 15} 1Π6 

ἀοοίτπθ. οὗ {|| τϑϑπυυθοῦίοι ὈΥ͂ 
{πΠ6 ἀὐρισηθηῦ ἀγα ΠΌΤ {116 

)παρτηθηῦ οὔ ἀοα αἴοῃθ, Ν., κῖν.; 
08. 

ὅππο, ἘλαγΠ, χχὶ., 96, Αἷν, υἱ., 
2ὺ ; ΧχΙ!., 98, ΤΠ βατηΐδη ἀηα 

Αὐρῖνο {Ππ6 ὑσοῖκ οὗ 5121115, χυ]]., 
12. 

Φαρ ον θΟΤ ἴπ ἃ οᾶτθ, χχκ., 159, 
ΤΉγιβὲ Π15 ΓΤΠΘΥ ἱπίο ΓΓΑΓΓΑΤΊΙΒ, 

χχ,, 806. δα ΠΪ5 βἰβίθυῦς 45 ἃ 

νῖθ, χχχῖ!., 1568... ΟΒγθᾶ νυἱο- 

Ιθποο ο 15 την θα, χχ., 

80. ΑΙΞῸ το Π15 ἀδαρσῃίον Ττο- 

βϑιϑίηθ, 1014. Βοραῦ ομ]άσθη οὗ 

115 τη ΟΠ 6. πα ἀδπρΒ θυ, ΧΧΧΙΙ., 

158, δ ἀδθνουσθα ῬἤδΠο5, ἐπαΐ 

Π6 τηϊσης Β6 ἴοο ἰᾶγρθ ἔο θ6 οοῃ- 

ἰαἰποα, χχ., 88, Ὑοπηρου {πὰ 

Βθανθη δηᾶ θαυ ἀπα {πη 1Π6 

Οτθίαπβ, ΧΧ., 11. ΙΒ 56ρι}- 
οὗτα ἴῃ Οτοίθ, χχχ., 151.  ὙὙ11] 

πού 650 8}06 {Π6 1αϑὺ )παρστηθηΐ, χἰ]., 
δο. ΑὙἸβίμθῃβ δ πΠρΡῚΘΥ ἅπποηρ {Π6 

(ἴδαηξ, χῖν., ὅ7. ρβϑιηθιηποιῃ 
ΔΙΠΟΩΡ {Π6 ΠΤ ΔΟΘαδουη οἶδ η5, ἷ., 
1 ΕΠ τὸ πτο.. ἈΕΊ 90 πὴ 8 

ζουυτα ραν οὗ τηδίζου, υἱ., 206 - 
ΧΧΙΙ,, 98, Αἷν ΒοΙη οἵ ϑιδέαγῃ, 
ΧΧΙΙ., 100. ΒΘ βϑάβοῃ Ὀυϊηρσίησ 

θοῦ τη] υθαῦμου, χαὶϊ., 98. 

ὙνΟΙΟΙα τηδβοι]π6- θη ΠῚ Π 6. 411, 
1014. ἨΙ5 1πέθγοοιγβα ὙΠ 161ι- 

ΤῸΡ8ἃ πα Τιβάδ {Π6 ΞᾷΠη6 85 {παΐ 
ΜΠῈ Ἰθαστἢ πα Αἴτὶ χχῖϊ., 108. 

᾿ διβίοο, ἴο τϑίαστη Πκ [Ὁ 11Κ6, 
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χχχῖν., 104, Τὸ 15 1η δοοογάδῃοα 
ΜΠ 1αβίϊοα ΠΠπαὺ πῸ οη6 θ6 Ρὰῃ- 
15ῃ64 Ὀοΐογα Π6 15 οοηνϊοίθα, 1].. 
1. Νὸ ποιίοῃ οἵ [5166 ἴῃ ὈΓαΐ65, 
Ἧς 40. 

Κιησάομι (ΟΠ ]οῦ Ρονγ6 1) βΊγθη {ἸΌΤῚ 
Πθάγϑῃ, ΧΥ]]., 7ὅ. 

Ιχἱηρ5 816 ὉΠΠ6ΘΙ ἃ σου ῥα ΒΡΘΟΪΔ] 
Ῥιονιάθποθ οἵ αοα, χυῆ!]., Τ7ὅ. 
Ἡδορῖγθ {Π6 11 ΔαΙΠΟΥΥ ΕΟ. ΟὮ 
Βῖριι, 1014, 

ΤΙ ΔΟΘἀΔΘ ΟΠ Δ Π5 ὑγΟΥΒ ΠΡ ἀΡΆΤΊΘΤα- 
ΠῸΠ ἃηα ῬΒΠΟΠΟΘ ἃ5 βΟἄ5, 1., 1. 
ΑΙ5Ξο Μίϑῃρίδμβ, χῖν., ὅγ7. 

1, ΟΠ 6515, ΧυἹ]., 79. 
Ταῦ Ἰτηρ]αηΐθα ἴῃ τῆδῃ, Ἐ., Χαχίν., 

191. 

1,68 «πᾶ {Π6 βυύδῃ, χχὶϊ., 109. 
Τλΐα, {πΠ6 Ῥυθβθηῦ, οἵ πΈ116 δοοοπηΐ, 

χὶϊ., 81. Ββϑοδσβα 6 Πᾶνα ΠΟΡ6 
οὗ {π6 ἔαΐῃγθ, χα αὶ]... 101; Ἐ., 
χῆ, 57; Ἐς, Ξυῖ; 78; 19: Π6 
ζαίατο 11ἴ6. ῬΘΕΙΟΙ, πααὶ., 157. 

Του] 6 ἢ οὐ ἄρον 8]] 
σἤδηρο, χχχὶ., 157. 8 δῖ θὰ 

Του ἴο ἃ ΠΑΡΡΥ͂ ξαύατο 118 1 νγ8 
Κηον αοᾶ «πᾶ 5 Τ,ΟρΌ5, ΧΙ]., 

δ1.. Τλκονῖβ {Π6 ἨΟΙΥ ΘΡΙΠ, 
1014. 1 τὸ δῖ ἴδ Πόσα 4]] 
σαϊ, 1014, 

Τιοσοβ ὙΠ Οαοα Ὀοΐοτο 1πΠ6 ποῦ] ᾿ 
Ῥδραη, ᾿ΠΔΒΠΊ10 ἃ5 Π6 15 ΠἸῸΠῚ 

411 δίθυηἶϊῖγ, λογικῷ, Χ.7.41. ΤΠῸ 

τη ἀπα υγοσὰ οὗ {π6 ἘΔΙΠΟΥ 15 

1Π6 ὅοῃ οὗ ἀοᾶ, κ., 40: χχίν., 
117. ὙΠῸ Ξοῃ ποῦ ΒΘΡΥΆΌ]6, 
ΧΥΠΙ,, τ. ΤΠ6 ὅοη ἴῃ 1{Π6 Ἐὰ- 

{Π6} δηα {πΠ6 ἘΔΙΠΘΥ ἴῃ {πΠ6 ϑοηῃ, 

5206 ΤΠ616 15. ΟΠ6 αἰνίηθ παΐαγθ 

ἴῃ Ροίἢ, Χ., 41. ΤΤΠπ6 ϑοῃ {16 
Τιορσοβ ἴῃ Ἰᾶθα Πα ορϑυδῆοῃ, Χ., 
40, ΤἼΘ ἢγβὲ ργοάποῦ οὗ [Π6 Ἐὰ- 

ΙΝΌΕΧ - ΟΕ ΌΒ9ΕΟΤΞ. 

ἔπου, δηα οατηθ ἔοσῃ ἕο Β6 {Π6 
1ῴδα Δ η4 ϑηθυρΊ ΖΡ ῬΟΥΘΥ οὗἁὨ 8]] 
τμϊηρβ, χ., 41. ΤΒγουρἢ {π6 1,ο- 
505. 81} {πϊηρ5. ογθαίθα, δάουποϑᾶ, 
ΔΠα ρῬιθβουυθα Ὀγ ἀοᾶ, τἱ.., 24; 

Χ., 988. Αοροοχϊαϊηρ το [Π6 ΤΟΡῸΒ 

Δ. Πα {πγόοῦσἢ {πΠ6 ΤιΟρῸ5 8}} (Ὠϊηρ5 

ΘΙ τηδᾶθ, 51ῖη06 {πὸ ΕΔΙΠΘΙ ἀηα 

ΞΟΠ 816 0Π6, Χ., 40. ὙΙαΘ 7γιη- 
ἐΐγ. 

Του ἰονγαυἃ ϑηθτηῖ68, χὶ., 47. 

Τρ ηδ να, {Π6, οὗ 1Π6 ΠΘΑΙΠΘΗ5, 
χχσῖν., 168. 

ΤΠ ο᾽ ἃ ἀοιν οὗὨ {Π6 ϑαΤ, 8 Ή8, 
πῖν. 9.7. 

Τ γ515, ΥἹἱ..) 21. 

Μη οομββίβ οὗ 508] απᾶ Ροᾶν, Τὶ. 
χ., ἘΠ; ἘΠῚ ΣΙ’ 51; ἘΠῚ Ἐν ΟἿΣ 
11; Ἐ., χυἢ].. 88. Ἠδ5 ἤδ6 Μ1]}, 
χχὶν., 190. ἘΤΏΡΙΟΥΒ τΘΆ50η, ᾿᾿., 

Ἵ ἘΠΠῚ.; δι ΘΕΥ5. ἴῃ ΠΪΠΊ56]Ε 1Π6 
᾿τηρα οἵ ἀοά, 1. 6., 15 Θηονγοα 

ΙΓ 1ηΓ6] ΠΡΟ η 66 ἀπ γθαβοῃ, Ἐ.. 

ΧΙ]., δ8.. ἨΙ5 18 {811 οὔ ἰπθαπ81- 
10165, Η.., χΥ!.., 79. Μδη Πᾶ5 85 

1πτηπία 016 σοηἐππαηοα τ ἢ τ6- 

Ερθοῖ ἴὸ πὸ βξοηϊ, Ἐὸ.. Ἔτι, τὺ. 
Τῃ τοβρθοῦ οὗ {π6 ῬοαΥ οὈίαϊπ5 
Ἰτητ ΣΤ} ΠΥ ὈΥ͂ Τ]ΘΔΠ5 Οὗ ΟΠΔΠΡΌ, 
1014, Αοα ἐοτπηρα Πΐπὴ [Ὁ ΠΪπι- 
ΒΟΙἢ, 1 ἃ ΤΊΟΙΘ ΚἜΠΟΘΙΆΙ οδπι56. 15 
Βοιρἢί, Ει.., Σ1]., ὅ8, ΤΆ κα ΤΟΙ 

ΒΡΘΟΙΙ͂Ο. οδ156, [Ὁ τηδη ΠΙΠη56 Ὁ, 

1014, Μδῃη οτραΐθα {παν Π6 τηϊρηῦ 
οχὶβύ ἃηα ᾿ἰν ἃ "8 βαϊίθα ἐο Π15 
Ὠδίπτθ, .., ΣΙΙ,, δ5. “ἼὙῊΗΒ ἢ8 
τηϊσηῦ ρΡαγίακο οὗ δὴ 1πἰθ!]Πρθηῦ 
1186, ἀηα σομητι6 ΔΙ ΡΥ 5 ἴῃ σ0Π- 
τοι] το οὗ {Πη6 ρἹοιν οἵ αοᾶ, 
Ἐ,, Χ1}., 58. “δε δα Ὁ θ8 

Ἰτητη ΣΆ] {Ππᾶὖ Π6 τηϊσῦ οομἐΐππ8 
ξογθυϑὺ ἰπ {πΠ6 Κπον]θᾶρα οὗ αοά, 
1ἷἰς Ιὰνν πᾷ 7αβίῖοο, ΕΠ... χὶϊ., ὅ4. 
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Τη 6] σθησο δηα γθάβοῦ σΊίγθῃ ΠΪΠῚ 
ον; ΜῈ. Ἠρ, πνο 109. Ἐπρνρ παν. 

127. μου !α Πἰνθ δοοογαϊηρ ἰοὸ 

Π15 ἱππαίθ ἂν ἀηα τϑάβοη, Ν., 

Χχίν., 121, ὙΙ46 πα. Ἰποῖίθα 
ὙΔΥΙΟΌΒΙΥ ΚΡ ἀθηηοηΐα 8] 1πῆτ|- 
6065, ΧΧΥ., 197. ἨΗΐ5 ΕἸΠΒΠΙΡ 

ΜΊΓΠ τηδίίου, ΧΧΥΙ,, 199, : 
Μαγοαβ. ΑἸΤΌ] 5, 1., οαΡ. Αὐπλ6- 

πίποιιβ, ΘΑ. Τ Δ ΊΟτ5, ΡΕΠΟΒΟΡΉΘΙΒ, 
δἴο. 1014... 566. 4150 ποίϑ, ἢ. 104. 
Ἠ!5 στϑαΐ Ἰϑαυ πη, τυ ]5άοτῃ, τη] - 

655, ὉΠ ΤΟΥΘΙΘΠ66. ἰοτγαχα {Π6 
ἀοΙέγ, 1.,. 8; 1...) 6. δὲ 8]. ΤΠ 
ὉΓΙΠΠΡ5 οὗ [Π6 ῬΥΟΡΠΘἵ5 τγθι6 ποῖ 
ἘΠΚΉΟΜ ἴο ΠΪπ}, ἰχ., 956. ΟΠ 15- 

ΕἰλΠ5 [Π6 ΟΠ]Υ Οη65 ποί οατϑᾶ ἔστ 
ΡΥ Πΐπι, 1., 4. Οτοαῦ δαυν ἰπ 
{1815 ππᾶθυ ΠΪ πη, 11., 8. ΤΏ]ΕΙΥ 
ἄοπα ἰο {π6 ΟΠ Ιβιϊπ5. Δ]ΟΠΘ, ΟἹ 

δοοοπηΐ οὗὨ {Π6ῚῚ ΠΔΙΏΘ, 1., 2; 1]., 
1. δ ἔουΡαα6 ἕο 1ΠἤοιΊὴ ἀραϊηβὺ 

ΟΠ Ἰβδηβ, Π]., 18. 
τη Ἰονα]ν οὗ {πΠ6 ΟἸ τ βπ5 το 
1Π6 ᾿πηρ6υγ]8] ποιιξθ, 111..19, ΤΠΘΥ 
ΡῬΙΔΥ {πᾶὺ 1[Π6 φουθιητηθηΐ ΤΑΥ͂ 
Τϑπγαΐη ἴῃ {Π6 ᾺΠΉΠ]Υ οὗ Απῃίοηϊ- 
ΤπΗ πΣ  ΚΥΙ 7179- 

ΔΙΔΥ5 {Π6 ΠΟΙΡΟΥῚ οἵ ΦῈΡΙΓΟΥ ἀραϊηβὺ 
{16 Τιδη5, χχὶ.. 91. . Ὑγουπαᾶβ 
Ὑ πι5, 1014, ὙΥ̓́ΘΆΚΟΥ ἐπδπῃ 1) 1ο- 
Τηθ 65, 1014, Αἔ σοἂ ὈΙοοα-Ξ αϊη- 

δα δηᾶ {π6 Ραπο οὗ τηουίμ]5--δῃ 
ΔαΠ]ογου,, 1018, 

ΜΑΙ πηοην, {πΠ6 ΟἸγἸβέϊδηβ δηΐου 
Ἰηΐο, ἰῃ δοοογάδηοθ ἘΠ {ΠΟ6ῚΓ 

Ἰανγβ, ΧΧΧΙΙ.,101. ἘῸΓ {Π6 ρΡυτ- 
Ῥοξββ οὔ βαυϊηρ οὨ] ἄνθη, 014. )0 
ποῦ ΔΡΡΙΌΥΘ οὗ Βθοοῃά τηϑιτα 6, 
ΧΧΧΊΙ.., 162. 

Μαιίου ἔουτη θββ, ΗΠ. 111... 18, Οἵο- 
αἰρα Ὀγ αοα {Πγοπρ ἢ 1Π6 ΤΟΡΌΒ, 
ἵν 6} ΣΙ 41... Βα ήθο [0 6οΥ- 
ΤαΡτΊοη, ἰν.,1ὅ., Οατραΐῦ ΑΙ γΘηοα 

ΤΠ Πα ΘΙ τ γ. 

ΒΌΒσΕΟΊΒ. 28 

Ῥοίννθοῃ 10 δηά  αοά, 1014. ὅ'τι5- 
ΘΘΡΕΌ]6 οὗ 411 ἔογτηβ, χν., 61. 
Βα ΞοΥγἸθηῦ ἰο Ασα ἴον ἐπ6 ρατ- 
ῬΟΒ65 οὗ 5. γί, χυ.; 61, 62. 
Ὑυπουῦ οα ἃ5 115 ἔοττηθν οου]Ἱα 
ποῦ ΥΘΟΘΙγΘ 5Π806 ἀηᾷ οτάθι, 1014, 

15 {Π6 Ραββῖγσθ οδπ56, χῖχ., 893, 

ΤῊΘ ΒΟΠΟΥ ἃπα Ρ]ουῪ οὗ (Π6 οὐ- 
ΔΟΥΥ δισαηρθιηθηΐ οὗ {Π6 ποι] 
Ῥοϊοηρ ποῖ ἴο πηαίξρι, θτΐ το αοά, 
ΧΥγ., Ο]. ΤΠοβο {πίηρ5. 5ῃοῦϊα 

ποῦ 6 βόπρηῦ ἴῃ τηδίζον ὙΠ οἢ 

τηδίίον μὰ5. ποῖ, χυΐϊ., 66, ΤῊ 
ΤΟΥΤῚ5 οἵὗὨ τηδίίοτ, χν., 69; χχῇ., 
98; χχίν., 118. ΤΆ {Π|Ὸ6 ἔὈστη5 

Δη4 ΟΠΔηΡ65. οὗ τηδέίϑυ 416. Θοη- 

ΒΙΘγθ ἃ σοαβ, ΘΟΥΤΠΡΕΡ]6 {Πϊηρ5 

ΔΥΘ Ρι ΟΠ 8 ΘΑ ΠΆΠΠΕ ὙΠ οἴου- 
18]. σχν., 63. 

Μίβαρα ἃ βροᾶᾷ685, χῖν., ὅ7. 

Μβαάθδη ζδβαβί, Β., ἷν., 29, 
ΜοΙΙοο 65, χσῖκ., 148. 

Μρομρἢΐ5, χχυ., 18. 

Μϑποίδιβ ἃ ἀοὶἐγ οὗ {π6 Τ,δορᾶδο- 
ΤΟ Ϊ 85, πῖν., ὅ7. 

ΜοΙουσ 5 τοῦ, ἱπηὰρΡῸ ΘΟΠΟΙΘΙ 5, 

ΧΧ.) 806. Τιυϊβπηοριβίιιβ, ΧΧΥΠ]1].» 
141. 

Μοίδηϊτα ἃ ροαᾶθεβ οὐ ἐπα ΑἸΠ6- 
ΠΪΔΤ5, Χῖν., δ7. 

Μίηθννα οΆ]164 Οὐτο Πότ {Π6 ρα}}], 
Χχ., 8δ. ὙΥΒΘΙΠΟΙ Αἰἴἤθηθ οὗ 

ΑΥΠΕ61α, χυἱ!., 72. ΤῊ ἱπέ6]11- 

6 Πο6 Ρθυυδαϊηρ 81] [Πϊηρ5, χα]... 

Τ0Ὶ. ΔΎ βἰδίπο, χυἹ., 72. 

Μίπηοβ ἃ ἡπᾶρϑ ἴπ [Π6 ἸΟν ΘΙ ΤΘΟΊΟΠΒ, 
ΧΙ. δ0. 

ΜΠγ 0165 ΡΘΥ ΟυτηΘα ὉΥ ἱπιαρθβ οἵ 
ἀοΙ 165, ΧΥΠ]., 76; ΧΧΙΪ., 106 ; 

ΧΣΥ 180: 131. ᾿ 
ΜΓ ]5, {η68, οὗ 1πΠ6 ΟΠ γἰβιϊαπβ Ῥγουθ 

1Ππαῦ ΤΠΘΥ ἃτθ ποῦ αὐἰπεϊβίβ, χὶ., 
45. ΟἾΠΘΥ ΟΠ ΥΡΘ5 5 ΠΏ ΠΑ }]Ὺ α15- 
Ροββᾶ οὗ, χχχὶ., 164, 1δδ, 156. 
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Μόοβαοβ, ἴχ., 9ὅ. ᾿ 
Μυβίουϊοβ : ΓΠ6 βαβθηρ5. οἵ {ΠῸ 

δοᾶβ, χαυ]., 141, 119... 148; 
χχχὶ,, 1ὅ8, ΤΠ6, οὗ Ε]Θ 515 ἀπα 

{πΠ6 ΟΔΡΙῚ, ἰν.. 11. τόρ ἴο 

αἴνα]σο [Π6π|, 1014, 

ΝΑ ΠΊ6, ΠΟ, ἴπ (561 δἰ Π6 ̓  σοοα ΟΥ 

θα, 11., 8. ΝΑΙΩΘ5. ποῦ ΟΠ Ὺ 

οἵ Ππαιτθα, θαῦ θαᾷ δοίβ, 1]... 0, 8. 
Ναίασο υιτποῦῦ αἰ] αΐοβ, χ., 41. 
ΤῊ Ῥονγοῦβ οὗ παίατθ βυ πῇ 0126 
ἀρ ε165, χυ]., Οὅ. 

Ναορίαῃθ, Τύγθο 16 5,1..,1. ὙΥ̓αἴου, 
ΒΣΟ 98, 

ΝΟΥ ηι85 ΙΒ ΠΙΡΟα ἴῃ ΤΙΌΔ5, 
ΧΧΥΪ... 190. 

ἽΝ οβυῖβ τναίου, ΧΧι!,, 90, 

ΝΊΟΡα (ΔΙβαθα ) ἃ βοαᾶρββ οὗ {Π| 
ΟἸΠΙοἰδη5, Χἰν.. ὅ7. 

Νυχηρον, αοα ποῦ δὴ ᾿Π6 ΠΗ 0]6, νἱ., 

21. ΤΠο ἀθπασβ οἵ {πὸ ῬυΠα- 
Βούθαη5, 1014, 

Οδαϊροάθαηῃ ἰπίθγοοισβθ οπαυρθα 
ἀραϊηβὲ [ηΠ6 ΟΠ Ἰβιίδηβ, 11]... 19; 

ἘΣΣΙ, 154... χυχι 58,» ὙΠ ἢ 
ΧΧΧΙΙ., 100, 

ΟἸγ ρα, ΧΧυ]., 151, 
Ομ Θβῖα5. ἃ ἀθὶτν οὗ [Π6 Ατηδίμ81}, 

δεῖν, . 57. 

Ορβίτῃιιβ, Υἱ., 231. 

ΟΥ̓ Θα5. βοιρῖῦ 1ηΠ6. οὐἱρίη οἵ {Π6 

δοᾶβ ἴῃ σγαΐῖου, ΧΥἹ]., 70, ααγα 
ΠΈΤΏΘ65 ἴο {Π6Π}, ΧΥ]Ϊ., Θ8 ; ΧΥ]]., 

τὸ. Βιαίθβ {Π6 τη ΠΟ} οὗἉ {Π6ῚΣ 
θῖν Π ἀπα ἀθβουῖθοβ {Π6 1} (6668, 

ΧΥΠΪ.2, 16; χχχῖϊ.,1ὅ8, Ηΐ5 {π6- 
Οδοην, ΧΥΠ]Ι., 78, 179ϑ. ἩΙΏΘΥ 

᾿τηϊαΐθβ Πΐτη, ΧΥ11]1., 176.Ὀ. ΤΠ 

ΤΥ 5[ΘΓ165 1η Πῖ5. ΟΥΒΕΙΡ αἰγαϊσοα 
Ὀν ΤΊΆΡοΓ 5, ἴν., 16. 

ΟΥὰβ {πΠ6 βοὴ οἵ [15 δῃηᾷᾶ Οβ1115, 

ΧΧ].) 101. ΑΡΟ]Ϊο διμποῆσ {Π6 

ΞΌΟΒ5ΕΟΊΥΞ. 

Οτθοῖκθ, ΧΧΊΙ., 186. 
ΤΥΡΒοη, 1014, 

Οβ|γ15, ΒΘ οομιι5. ἀτηοηρ {Π6 ΟΥ̓ 65, 
ΧΧΥΙΙ,, 190, ΚΠΠδὰ Ὀν ΤΡ οπ, 

χΧΙ,, 101. ἨΙΠ5 ἰοῦ ὙΠ 11Π|6 
Ἐρυρίϊδη5, χχῖϊ., 10]; ΧΧΥΙΙ., 

144, ΤΠ βονῖηρ οὗ ΘΟ, ΧαΙΪ., 
102. 

Τλοροξοὰ 

Ῥαϊηείηρ, {Π6 ᾿πγθηΐου οἱ, χυϊ!., τὸ. 
ῬδΠαγΌ5Ὸ5 νου βῃροα ὃν {π6 ΑΠ|6- 

πΐδη5, 1... 1. 

ῬΑ ΠῚ, βίαίιιθ5. οὐ ΑἸοχαπάου απὰ 

Ῥτοίθαβ δἵ, χχνυὶ., 180. 
Ῥρδοθ, {Π6 φῬιοϊοιηα, οὔ {Ππ6 Ἡοπηδη 

ἙτΩΡ το, 2.. 8. 

Ῥραθυαβίν οὐ 1πΠ6 μοαῖΠ6η5, ΧΧΧΊΥ., 
108. 

ῬΘΟΡΙΘ, {πΠ6 σοτη πο (γᾺ]6πι5), οαη 
ποῦ "6 ἐδιρηῦ Ῥθοδιιβθ ΠΟΥ 50 
ΤΟ ΔΟΠΥ τθοοῖνο [Δ 0165, κα αἹ]]., 119. 
Νοῦ Δ016 ἕο αἰβεϊηριβῃ θούνθθη 

αοἄ «ἀπά πηδίζου, χυ.; ὅ9. 

Ῥουραίθεϊοβ, {ΠῸ 11 ὉΡΊῚ ΠΙΟΠ 5 ΘΟΠΟΘΙΉ- 
1ηρ {Π6 νγον]α πα βρι 0, κυ]... δ. 

ῬοΙβΘα5 ἃ ἀθῖυ οἡ δοσοπηΐ οἵ 1115 
ΒίΓΘηΡΊΉ, χχκχ., 1ὅ0. 

ῬΠαπ65, Πυβί- ΟῚ Οὗ [Π6 σοῦδβ, ΧΧ., 

88. 
ῬμΙαῖα5, {Π6 βέαίαθ οὐ Δθβοι]αρῖαβ 

ἴῃ Τρ ἀδαστιιβ Π15 γΟΥΚ, Χυ]]., 72. 

ῬὨΙΠΡΡιιΒ, βοὴ οἵ Βιυίεοϊαθβ, ἃ σοᾶ 

οὔ τΠ6 5᾽ ΟΠ η5, χὶγν., 57. 
Ῥ]]]ΟΙΪατι5 [θα ἢ 85 {Παὖ 411 {ΠῚ Π ΡΒ 16 

Ἰποϊπαᾶρα ἴῃ οα ἃ85 'π ἃ ΡυΊΞ0η, 
ΡΒ 

ῬΊΏΠ]οποο, ἀαπρηίον οἵ Τνηάδττιβ, ἃῦ 

βοάάρββ οὗ 1Π6 ΤΟ ἀἈΘΙ ΟΠ] Δ 8, 

1. ς- 
Ῥ}Π]ΟΒΟΡμΟΥ, α΄ {16 οὗ ἴπΠ6 δηρο- 

ΤΟΥΒ, ἷ.. αΡ. ὙΠῸ γαὶπ ῬαΥΒι 5 
οὐ ΡῬΠ]]ΟβορΠθ 5, χὶ., 47. ὙΠΟΥ 
αἰ ου ἀπιοηρ {ΠΘΠΊΒΘΙγ 65 1Π {Π61] 

γἶθβ σοποοιηϊηρ (οὔ, νἱῖ., 28, 
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οι ποῦ 8016 οἰθαυΥ ἴο ἀἸβοθυη 
1Π6 {τ οὗ {πΠ6 οπο ἃοα, ὈΘοδιιβ6 
ΤΠΘΥ βοιρηῦ ἐο Θά}, ποῦ ἐἸΌΤΩ 

(οα, Ρῦ ἔτοπη {ΠΟ ΠΊΒΟΙΥ 85, ΥἹ]., 

28; χχίν., 1106. ὙΠΟΥ ἃτ0 ποῖ 
Ῥαμπίβμθα, 11., 9,10. 

Ῥῃγβίοῖαῃ, [μ6, 4065 ποῦ Δ πλ 5 0 

{π6 σϑϑίουϊηρ τηθαϊοῖη 8 ΠΏ} Π6 

Πᾶ5 ρανῦσθα αὐ  1Π6 ἀἴβθαβο, Κ,, 

1 
Ῥίδιν ἰβ ποῦ ἐο μ6 ἱπᾶσθα ΒΥ {6 
ΠΌΠΟΙ οὐ 58. 1ῆ 65, ΧΠ].. δῶ. 

ῬΙπάδστγιβ, χχῖχ., 140. 
ῬΙδίο, χυΐ.. 65; πῖχ.. 81. “Οοη- 

ἐθ]ρ]αἰθα {116 δέθυ μα] ἱπίθ Πρ θη 6 
«πα αοἕ, χαι.. 119. ῬοΟΟρ 285 

τπ6 ππίξν ἀηα διθυηϊν οἵ αοά, νἱ., 
98, ἨροΙάβ {παῦ ρος ποι τΠοῪ θ6- 

σοῦ ΠΟΥ 46 Ὀτουσ ῦ ἔογ 1, ΧΧΊΠ., 

118. (Ὁπορυμπΐηρ ἀθΠΊ0η8, ΧΧΙΙ., 

109-111. (ΟὉποοτπίπρ {Π|᾿ νυν Οὐ], 
χνὶ., 6ὅ, ὙΤΠη6 ἀοοίτπα οὗ {Π8 

ΤΟΒ ΤΥ οϊου ποῦ ἱποοηβιξίθηῦ 1 

Ηΐδ5 ορἰπΐομβ, χχχυῖ., 111. Μϑῃ- 

τἴοη5 {π6 Κ1ΌγΥ1, χχχ., 149. 
ῬΙδαβασο σα πού Ὀ6 {Π6 Θηἀ οὗ Πηδ, 

ἘΣ χαῖν 129. 

ῬΙαῖο, αἱγ, αχῖϊ., 96. 
Ῥοοίβ, {Π6, ἡϑρυθβοηῦ [Π6 σΟαβ ἃ 5 ΠῸ 

Ροίΐοι {Ππᾶπ τηθη, Χ., 99. ἵπον 

ΟἿΪν ἴῃ Ρατύ {Π6 {γα 1 οἵ {Π6 πηϊ- 
ἐν οὕ. (δα; τἱ, 28. σσῖν.", 116: 

Ταῦριῦ {πΠ6 ἐγαΠ ᾿π ρου ἴθοι]ν, 
χΧῖν.» 129. 

Ῥο]ακ, χχῖχ., 148, 

Ῥοίίοιυ ψ ἄἀο πού ϑβίθοιη ἃῦουθ 
Πΐπὰ {Πα τηδᾷα 1{, Χχν., 62, 

ῬταχΊΓθ]65. {Π6 αὐεϊβὺ οὗ [Π6 Ὑθῃι5 
ἴῃ Οπίάπι5, χυ]]., 72. 

ῬΙΆΥΘΥΙΒ [ὉΓ {Π6 ΘΠ ΡΘΙΟΥ ἃ Πα 15 
ΘΙΠΊΡΙΓΘ, ΧΧΧΥΙΙ., 179. 

Ῥτορπϑίβ, {π6, ποῦ πηκηοννη ἴο {Π|6 
ΠϑαίΠθη5, ἴχ., 856. Μονβὰ 885 1π- 
Βέγαη η 5 Ὀγ (Π6 ΗΟΙΪΥ ΞΡ γΊῦ, γ]]., 

ΒΌΒΦΕΟΤΞ. 2δ1 

29, Ταξιοα ἴῃ δοβέαβυ ἄθουο {Πρὶν 
ΟΥ̓ ΤΠ 5. ὈΥ {Π6 ἱπηρι]565 οἵ 
{πὸ ον ϑριγῦ, {ΠῸῪ τἰίογθα {Π6 
{γα1Π5 ΠΥ ΒΙΟἢ ΠΘΥ γ6γ6 ἰη- 
ΒΡΊΓΘα,; 1χ.. 959. 5.,) 45. 

Ῥτοβουθίηθ, ἀδαρηοῦ οἵ «απρϊζον 
ἔτοπὰ Πῖ5. τηοίῃθι, Χχ.,) 8ὅ. Α 
τιοηβίθυ, 014, ΟΠ|64 ον δπὰ 

ΑΠΠ61α, 014. Φαρίξθν, {γα ηβίοιτη- 
βα 1ηΐο ἃ ἀταροη, οἴἴοσοα ΠΟΥ νἱο- 

Ιθηοθ, ΧΧ., 86. 

Ῥτοΐθιιβ {τον ΠΙΠη56 1 ἴπτο {Π6 ἤΙῸ 
αὖ ΟἸνταρία, Χαυϊ,, 191. Α ὔ ροὰ 

οὔ {πΠ6 Ῥαγίδηβ, χχυῖ., 190, 

Ῥτονίάθηςθ, ἀν 1Π6, ν1}]., 9Ὲ; ΧΧΙΪ., 

1056. οσοοταϊηρ 0 ΑΑὐἹβίοι!ο, 
ΣΧχνυ., 196. Τ)θηϊθα ὈΥ͂ βΟΠ16, 
χχυ., 197. ὙΠΟΥ 5Πομ! τϑοορ- 

ΠΪΖΘ 16 ὙΠῸ τ οορσ 26 {Π6 ΟΥ̓Θαίου, 
ἘΔ... χυῖϊ., 86. 4.515 ἃ 581} ψ 1 - 

οὐ 8. ΡὈΙΪοί, 580. αὐ {Π6 δ]θτηθῃΐβ 
νῖτποαῦ Ῥτονυίάθηςθ, χχῖὶ., 108, 
1056. Ἐνθυν οὔθαίπτθ ἀθρθηαβ ᾿ 
προη Ῥιουϊάθηςθ, Π.. ΧΥΠ].,) 87. 
(ρα οχουοῖβοθ ἃ ΘΘΠΟΙ] ρῥτουῖ- 
ἄθηοθ, απ πη ττιβίβ ΡαυἸΙΟ]αγ ἴο 

ΔΏΡΟ]5, χαῖὶν., 119. 

Ῥαηϊβηπηθηῦ 15 ποῦ ἀοργθοαίθα ὈΥ 
{πΠ6 ΟΠ Ιβδη5, 1 ΠΥ Οὴ6. ὁ} 
οοηνϊοῦ {Π6 1 οὗ ΟΥΙΠ165, 11., 6. 

Ῥυιμαρογαβ, ΥἹΓΠ ἴπγτθθ ΒαπαΙΘά, 

Ρισπθα τι ἢτθ, χχχὶ., 155. 
ΤῊ τοϑαγγ οι ποῦ ᾿ποοηβιβίθηῦ 

ὙΠ 15. ΟΡΙΠΪΟη5, ΧΧΧΥΙ., 17]. 
ὙγΠαὺ τπΠ6 ῬγεΠαροΥθα 5 ΒοΙά 
οοποριπίηρς αοᾶ, νἱ.. 31. 

Ῥυιπΐαβ {π6 οῦκ οἵ “ΓΠΘΟάοττι5 
πα ΤΘΙ]60165, Χυ]]., 72. 

Οπαίθυπαγν, [Π6, οὗ {π6 Ῥυίπαροιθ- 
Δ}5, Υ].γ.2]. 

Ἐθαβοι τηογθ σου ίαϊη {πᾶπ ΘΧΡΟΙῖ- 
6Π66 ἴῃ {Π6 Θβία ὈΠ5ητηθηΐ οὔ ἐγπ6}, 



2 8 

ἮΝ... χυῖϊ., 84. 8 τυϑῦ βυιθηλ} 
10 Τθάβοη, ἠού Γ]6 οὐοὺ 10, ΧΧΧΥ., 

107. ὙΠὸ ομα οὗ ογϑαίατοβ οη- 

ἀονοὰ ὙΠ γϑαβοη, Ἦ., χὶϊ., 

δὲ. ΟΥθαίαυθβ ΘΠΊΡΙΟΥ Πρ; ΤΘΆΒΟη 
5Βῃοι 1 ποῦ θ6 βιθΊθοῦ ἴο {Π|οβ8 
νϊπουῦ 1{, Εν... Χ]]., δὅ2. 

ἘΠ Ιροπ. οδ ἢ ποῦ Ὀ6 ΘΟΙ ΡΥ ΘΠ Θηθα 
ὈΥ ΤΘΆΒΟΙ. ΔΙΟΠΘ, ΥἹ]., 28,29. ΤΠ6 
ΟΠ τἰβιίδῃ τϑ]]ρίοη τηϊρηῦ θ6 Ἰοοῖκ- 

οα ΠΡΟ 85 Πυπιδηῃ 1 16 ἀγρα- 
ΠΙΘηΪ5 ἴῃ 105 ΒΡ ΡΡΟΥῦ ΤΟΥ ὝΠΟΙ]Υ 
γΑΠ]ΟΠΔ], ἰχ,, ϑῦ. Νοῦ Πυμηδῃ, 

Ραῦ ρίνθῃ ἤομῃ Ἃοῦ, χὶ., 4 ; 
ΧΧΧΙΪ,, 1ὅ9. (οπἢυμθα ὈΥ [Π6 
νου β. οὗ {Π6 ῬΙΌΡΠοίβ, ἴχ., 9. 
15. ὉΠῚΥ Βῃονῃ ὈΥ αἀθοθαβ, ποῦ 
ὈΥ ψορα5, χὶ., 48. ΠΟΙ ριουβ 110- 

ΘΙ βυδηΐθα Ὀγ {Π6 ΘΠΊΡΘΙΌΙΒ ἴῸ 
{Π6 Πδύοη5 Βα ]θοῦ ο {Π6 Τοτηδὴ 

ἘπΏΡΙγο, 1..1, 2, Βαΐῦ ῃοῦ ἰο 1Π6 

Αβια η8, 1., 2, 4. 

" Βοβυγιθοίοη, Ἐ., χχυ., 196. Α 
ἀοοίτίηο τοορὶνϑα θυ ΡΠ ]]ΟΒΟΡΠΟΙ5, 
ΧΧΧΥΙ., 170, 171. Νοῦ ᾿ποοῃβίϑῦ- 

δηῦ ] τΠ6 ορ!ηϊοηβ οὗ Ῥ]αΐο 
Δ η4 ῬυΙΠαρΌΥαβ, 1014. 15. {16 
διθαίοϑῦ ᾿ποϊϊθιηθηῦ ἰὼ ἃ 16. οὗ 
Ῥἰδῦν. ΣΧ, ἴθ; Ἐν ΣΥ .ν 

89 ; 1ὰ., χχὶ.., 107-110, Ἐπύχτο- 

Ιγ ταϊθοίθα “ὉΥ ᾿Ξοότηρ, Ἐν., 1.. 9: 

ΟΥΠΟΥΒ Προβιίαίθ ἰὸ Ῥοὶϊθυ ἴΐ, 
1014. 
ἀουθῦ ἴῃ {π6 πϑίπτθ οὗ {π6 βι- 

ἼΒΟΙ ΠΕ... 9. 
{Π|6 ΓΘΘΌΙΥΘΟΙΟἢ. 5ΠΟι 14 5Πονν οἱ- 

{πον παῦ οα 15 ποῦ 4016 οὐ' ποὺ 
ὙΥ]Π1ηρ' ἴο γαΐβθ {π6 ἀθαᾷ, ΤΝ., 11., 
12. Τῇ ἀοα οδη ποῦ Ταΐβα {Π6 

. (49 --ὅ9). 

ΙΝΌΕΧ ΟΕ υβ9ΕΟΤΞϑ. 

ἀοοίνίηθ. υϊβίηρ᾽ το μ. {πΠ6 δαξης 
οἵ πιαπηδη ΠΘ5}} οἰ ΠΠ|6ι ΟΥ̓ ΔηΪΠ18}5 
ΟΥ̓ τηθῃ, 1ν., ἴν. --Ὑ1. (20--85). 
ἜΤΟΙ [Π6 ὩΠΑΙΟΡῪ οἵ ὑοῦ Κτηθῃ, 
ὙΠῸ 8΄6. ὉΠΠΔΌ]6 [0 ΤΟϑίουΘ {ΠΟ ὶν 

γγΟΥΪς ΠΘη 1.15 ὑγΟΥῚ Οαΐ, Π., 
ἴχ., 90, 87. Θοᾶ, 1 Π6 τγϑῖδ ποῦ 
ΜΠ ηρ ἴο γαΐδο [Π6 ἀ6αᾷ, που 
θὰ πη] Πρ οἰ ΠΠθὺ Ὀθοδιιβο 10 15 
τι} 7150, ΟΥ̓́ὈΘΟδιι56 Ὁ 15 τι ΟΥ̓ ΤΠῪ 
οἵ Πϊη,, Τ᾿... χ.,) 98. Βαύ 16 15 ποῦ 
τη] δῦ, ΤῸ ΠῸ 1ΠἾ] ΣῪ σγοι]α γϑϑι]ῦ 
ἴο {Π||, ΔΏ 9615, 1014, ΝΟΥ ἴο Ὀγαίθ5 
Δηα ᾿πεηϊπηαῖθ {πἰηρ5, ΠΕ... χ.ν 58, 
99, 40. Νοῦ (ὁ {Π6 5015 οὐ θοά- 
165 ΟὗἩ τηθη, Ἐὰ., Χ.,.4.1, 42... ΤΆ 15 
ποῦ πηνγουπΥ οὗ Οοά, ἔου ἴ τὸ 
Ἰη8 ΚΘ ὃ ΘΟΥΤΠΡΕ]6 ὈΟΔν τγα5 ποῦ 
ὉΠ ΟΥΤΏΥ οἵ ἷτη, ἴο τα Κα δὴ ἴπ- 

ΘΟΥΓΠΡΕ]8. ν.1}} ποῦ 6, Ν., Χ., 

42, ὌΠ ΤΟϑ ΘΟ] Οἢ 15. ΘβίϑὈ- 

1ΙΒη6 ἃ ΠΌΤ {Π6 οϑιιδ6 [ῸΥ τυ Π1 0 ἢ 

ΤῆΔ νὰ5. ΟΥθαίϑα, Τὴ... χῖ].--χ ἢ, 

ΤΥΟΠῚ {Π6 ΘΟΠΊΠΟΙ 
παπτθ οὗ τηϑη, Ἐ... χὶ.,) 48; χν. 

-αυῖ!. (060-846). Ἑτοτὰ {Π6 Γπΐατα 
ἡπαρπτηθηΐῦ οἵ πηθὴ Ὀγ {πΠ6 ΟἸδαίοι", 

Ἐ., χὶ., 48 ;" χυ]]]..-- ΧΗ]. (85ὅ- 
117). τόμ {Π6 δηᾶ οὔ πιαπηδῃ 
ΟΣ ΙΒΙΒΠΟΒ, ἘΠ|.. δ; Ἀπῖν,, πεὺς 
(118 --127). ΑΑπἰπλλ]5. Μ1]1 ποῦ 
Τ156, “ξὺ. ΚῚ 7,99. 

ΝΟ τϑαΒΟ Δ Ὁ]6 σγοιπα οὗ ᾿ ΤΠ ἀαπη πΠπ5 ἃ πᾶσα ἴῃ {ΠῸ6 Ἰονν- 
ΘΙ ΤΘΡΊΟΠΒ, ΧΙΪ,, ὅ0, 

ΤΉΘΥ Ποὺ ἄθηγ Πα ἀπ (ὐὑθτθβ (σοτηπηαίπίεθ), 

ΧΧ., 8. Φαρίίου παᾶ ἰηΐοι- 
ΘΟτΓ56 ὙΠ μον, χχ., 806, Πα 
Θχβθοδῦ, ΧΧΥΪ., 129, 15. ΘδΥΙ],, 

πα, "9; 
ἀϑαᾷ, Π6 15 Δ οἰθηΐ ἴῃ Ἱππον]θᾶρο 1 πόσα Ἐτηρῖνθ, ἔπ, συαηΐβ ΤῸ ]]16- 
Δ.Πα Ῥονγου, Τ᾿... 11.,19, Ῥαῦ {Ππ6 
ΟΕ οἵ οὐθαῦοη 5ΠοΥ5 {Π80 Π6 15 

ποῦ 80 αἀδἤοϊθηΐ, Τ., 1ϊ., 14-10; 

11..11-19,. ὙΠῸ οΡ]θοίοη ἴο {Π6 

Ἰοῖ5. ΠΌουίν, 1., 1. Τύβ ργοϊοππα 
ῬΘ806, ἱ.,1 ; 4150 ρῬᾷρθ 104... Τὴ6 

ΟΠ Υ ΙΒ Π5. ῬΥΔΥ͂ {παῤ 16 ΤηΔΥ 6 
δχιθη θα, ΧΑΧΥΙΙ., 175. Ἀπᾶ 



ΙΝΡΕΧ ΟΕ 

ΤηΔΥ ΤΟΙ δὶη ἴῃ ἐπ6 ΓἈΤΠΥ οὗ Δη- 
τοπίπιιβ, 1014, 

ΤυτΟΥ5, 8156, Θοποθυῃΐηςσ {π6 ΟΠ γ15- 

(185, 11... 6. 

Ξδουῆοοβ, δοοάν, αοα 4065 πού 46- 
Βῖγτ6, ΧἼΠ],, δ4, ΤῸ ΚΠΟΥ͂ «ἀπα δο- 
Κπον]θαρσο Π]ΠΔ 15 {Π6 τηοϑῦ δο- 

ἙΘρία]86. βϑουιῆσθ, 1014, Τῦ Ρ6- 
ΠΟΟΥΘ5 τι ἴο ΟΡ ἃ Ὀ]ΟΟΘ 655 
ΒΔΟΙΠΟΘ, {Π6 βοῦν! οὗ οἷν τθα- 

80 ΠΏ, “ΧΊΙ;., δῦ, 
Βα] αἰ οη οὔ Π6 ΟΠ ἰβείαηβ, χαχὶϊ., 

100, 
ΘΆΤΉΪ, {Π6, ἸγΟ 5 }}1ρ Τυβαηᾶθι, χὶν., 

ὅτ. 

ΘΑΥΤΉΔΙΙΟΙ5, ὃ {116 οὗ [Π6 ΘΙ ΡΟΤΌΓΒ, 
1 ΟΒΡ.: 

Θαίαση. Οαδβίσαίθα Πἰβ Δ Ποῦ ἀπ 
Βα 164 Πΐτη ΤΌΤ Π15 σΠαυϊοί, χχ., 

80. Τοονοστοϑα Π15 ΟΠ] τ θη, 1014. 

15 {πυτιδῦ ᾿ηΐο Ταγίδσιβ, χχὶ., 92, 

ΞαἸα το 6 {1π|6, ΧαΙΪ., 99. Ἡΐθα, 
{Πη6. Θ4 11}, Ὀθοῦπηθ Ῥγθσηδηῦ ὈΥ 
Πἴη], χΧὶ!., 99, Ταγοιῖβ {Π6 οἵἴ- 
βΒρυῖησ, 1014, ὙΠῸ οαβίταοη οἵ. 
Πα ΠΤ ΒΥ1Π 0 0]1Ζ65 [Π6 1ΠΓΘΙΌΟΙΓΕΘ 
οὗ [πΠ6 τη πα σποπιᾶῃ, ἰὈ14. 

ΗΠ γτὰρθ {πΠ6 οἤδηρα οὗ βθΆβοῃ, 

1014. ΤΠ6 Ῥοπαᾶβ απα ΤΑΥίαΤΊΙ5, 

ἴπηθ, 114, Ξιαίαθ οἵ ϑαίασῃ, 
1014. 

απ αβ, 1Π6 ΞΔ, ᾿ηγθηΐοῦ οὗ 
ἀγα ῖηρ 1η ΟΠΠ]Π]Π6, ΧΥ]]., ΤΌ, 

ΘΟ γα ρα ἰηγθηΐθα ὈΥ δα 88, 
ΧΥΙ]., 70, 

ΒοΥρύπτοβ, βαοσοᾶ, Ὑ146 γορλείϑ8. 
Θουρίαν, [Π6 ᾿ηγοηΐου οὗ, χυϊὶ., ΤΙ, 
ΞΘΙΊ616, {π6 νἷπθ, χχὶϊ,, 102, ΤῊΘ 

μϑαῦ οὗ τπ6 βῃ [Π6 {ππη6 6.0], 
1014, 

ϑοτηθῃ, Ν.., Χυ]!., 81, 
ΞΘΙΩΙΓΆ 15, ἀδπρη ον οὗ Ἰ)ογοθίο, ἃ 

δοάα 685 οὔ ΠΗ ὥυυίαηβ, χχχ., 149, 

ΒΌΒΘΕΟΤΑ. 259 

ΞΟΡΡΘηἐβ ὑγο ΒμΙροα ΒΥ (πῃ6 Ἐρυρ- 
1515. 1΄ 1. 

ΞΙΡΥ] πιθηϊοπθα ὈΥ ῬΡΙαίο, χχχ., 
149. 

ΘΙ σα], {Π6, γουβῃὶρ ῬΈΠΠΡ, πῖν., ὅ7. 
Β΄η5, ὙΠΘΠ66 {Π6ΥῪ ἃγῖ56, Η.., χχὶ., 

1095, ὙΠΘΥ ἀο ποῦ σομ Ὁ 5115 

ΠΟ Κπον {πα Οοα 5665 81] 
{πῖηρ5, χχχί., 157. ὙΠῸ Ἰοοῖκ 

ἴῸΓ ΔΠΟΙΠΟΥ 1Π|8 «πα ἴον π4ρ- 
τηθηΐ, 1014, Απα ψ1ὸ ΒοΙθυο {Π|Ὸ 
ῬΟΩΥ 111 θ6. ραμβηθα τ] {ΠῸ 
808], ΧΧΧΥΙ., 169: Ἐ., χυῖ!., 89 : 

Ἡ., χχῖ.. 107,108. Ἐγτρα βἰπῆι 

{πουρη5. Ἰθαὰ ἄταν ἔγουη οί, 

ΧΧΧΙΙ,, 102, Ἄν σοπηρ ᾿Π!Ἀ 05 

(ὁ ποῖ 5ῖη, ἐπουθίοσθ ψ1}} ποὺ "6 
ἡ7παροά, Ἐ.., χῖν., 65. 

ΘΙ βίου, ΠΟΘΙ ὩΙΊΟΙ5, Χαχίϊ., 160. 
5Ιαν 5, {π6 ΟΠ Ιβεη5. ΠαγΘ- ΒΟ 6 

ΤΟΥ, ΒΟΤῚΘ ἔθυγϑι, χχχυ. 16ὅ. 
ΞΙΘ6Ρρ. Ὑἱ66 “εαΐλ. 
ΘΠ11115 [Π6 ἀτύϊβι οὗ {Π6 Βαπιίαη ἀπά 

Αὐρῖνο ὅπηο, ΧΥ]]., 72, 

ΘΟΟΥΑΥΘ5 ΘΟΠ ΘΙ ΠΘΩ ἴο ἀρ δ], ΧΧΧΊ., 
158. 

οι, {Π6, οἵ αοά. ὙΙα6 Ποφοξ. 
ΟΡ ἰβίβ 16 γϑίεγσθα το, χ]., 47. 
ΒΟΡΠΟΟΪ65 τθοορηΖοβ ὁπ6 Οοά, ν., 

20. 

501], 1Π6, οὗ {ΠπῸ πο υ]ά, τἱ., 94. 
508] ἀπ Ῥοᾶν σοηβίϊαξθ πηδη, 
Ἐπ) Σχν. ΟἿ, 68; Ἰὰς χνηῖ 88; 
ΤΠΘ 508] ἴῃ {Π|6 ΤῊ ΘΠ θ615 οὗ {Π6 " 

Ροᾶγν, 1Ν.., χυὶ., 77. Ἰπητηοτίαὶ, 
Ἐν πνν 070. 5 ππΎ1: ΙΒ ΚΕ ΤΠΗΘ 
ΔἰΠ ΠΥ οὗ {Π6 5οὰ] τ ἢ {Π6 αἰνῖπθ 
αἰἤαίαβ, νἱ]., 28, ΤῊ 508] ἴῃ 1{- 
501 τον 65 ΘΟ ΤΟΥ ΠΊΔΌ]Υ [0 ΤΘΆΒΟΠ, 
Ῥτυθαϊούηρ {π6 ἔπίατθ οὐ Πθα]ϊηρ 
1ῃ6 Ῥιθβθηΐ, ΧΧυΐ., 194, 15 δὲ 
[ϑοίθα ὈΥ {πΠ6 βιβουϊηρβ οὐ {6 
Ροάγ, Ἰ., χκαὶ., 1Ο0δ.. Τίβ Ῥτόρϑι 
οἴῆοθ το τοραϊαίθ {Π6 Ροα ἢν ἀρ- 
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Ρϑίοβ, ᾿., χὶ., ὅδ. Ἰντγαιϊοηδὶ 
την Πθηΐ5 οὗ {π6 501] ργοάπιοθ 
᾿πη]8 565, ἀοΥ να ΒΟ ΠΌΤ τηδῦ- 

ἴ6Γ, ΒΟΠ16 ΠῸΠΙ {Π6 508] {561}, 
χχυΐ!., 1858. ΤῺ5 ΠΡΡΡΘΠΒ 65- 
ΡΘΟΙΆΠΥ ΠΘη {Π6 508] Ρατία 68 
ΟΥ̓ Τ[Π6 πηϑίθυϊα] ΒΡ 110, ἈΚ ΧΥΙ]., 189, 

ΜΔΠΥ 51η5 {Ππ|0 501] νου] ποῦ 
Θοτημηῦ 1 ποῦ ᾿ηοἰ θα Ὀγ {Π6 θοᾶν, 
Ἰν., χυη],, 89, Τῦη]αβῦ ἴο γϑυγασα 

ΟΥ̓ ῬιΠΙΒἢ. {Π6 508] ΔΙΟΠ 6 ὙΠΘη [Π|6 
θοαγ Πα5 θθθη ρϑιΐηου ἴῃ {Π6 σοοα 
οὐ θαα ἀδ6665, Η., χχὶ., 99, ΤΠ6 
Θηα [ὉΓ Ὑ}10}} τηδη νγὰ5. ογοαςθα 
15. Το Πα ἴῃ {Π6 πηϊοη οὗ 508] δηα 
Ῥοάᾶν, νΠθηο6 {Π6 τϑβαγγθοίίοη οἵ 
{ΠπΠ6 ΒΟΥ ΠΘΟΘΒΒΑΥΠΥ [Ό]]Ονν5, Ε.., 
χχν,, 194. 125. 

Βριῦ, αοα 15, ἰο ΠΙπη56 1} χυὶ., 68, 
(ὐοα Θῃμοοπιραββθα ὈΥ βρι απ 
Ῥονου, χ., 98. ΤΠ6 ΗΟΙΥ ϑῬριυ1ῦ 
ἢ οἤπθηοα οὗ αοα, κ., 42. Α5 
Πρ. ΠΌΤ ἤγο, χχὶν., 117. Ἑ]ον- 
ἴῃς ΠπΌτὰ Πἰπὶ Πα τϑυπ ]ηρ ἴο 

Βΐη 85 Ῥθ8 15 οὗ {Π6 5ιη, κ., 49. 

6 5ριυ οἵ ἀοα γ]165 1Π6 ννου]ά, 
ν.. 20, Ἐπ γδΟΘΒ5 81] {Π]ηρ8, νἱ., 

21, ὙΥτουρ ΠΡΟη {Π6 ῬΙΌΡΠΘΙ5, 
1Χ.,),ϑῦ: Σ..) 49: ἼΤΠ6 Ῥγοροῦ- 
ἰδ βρὶυ1Ὁ, χ., 42. ὙΙᾶ6 7γιηϊέῃ. 
Δοοοταϊηρ το {Π6 ϑίοῖοβ [Π6 ΡΙῚ 
οὗ ἀοἄ ρΡοϑυνδάθβ τηϑίζου, Υἱ., 20 ; 
ΒΕΧ117. 8; 

ΘΙ ΔΥ5. ποῦ [0 θ6 ὙγΟ ΘΠ] ρΟα ἃ5 ἀθ 0165, 
ΧΥΪ. Ὁ7. 

δίαίπανγ, [Π6 ἱπηνοηΐουν οἵ (Π6 τί, 
ΧΥΪΪ., ΤΌ. 

ϑίαθαοβ τηδᾶθ οὗ παίζουν, χυ., ὅ9, 00, 
ἼΠοβο οἵ Αροο (Π6]ὰη. ἀπά 
Ῥυεπδη), {παῦ οἵ Πῖδπε, {Πποβ6 οὗ 
ὅἍπηὸ (Αὐρῖνθ ἀηα ϑδιηῖδη), [ΠΟ56 
οἵ Μίποινα (ΑΎμοηθ δηα {πὸ 510- 
της; ἤσαν), χυῖ!., 172. ὙΤΠοβΘ οὗ 
Αϑβουϊορίαβ, Ὑθπιβ, αηα οἴ ἢ 615, . 

ΒΌΒΘΕΟΤΕ,. 

1014, ΟΥ̓ Νοιν]] ππ5, χχνὶ., 180, 
1981. ΟΥ̓ΑΙΘΧΔΠαο. πα Ῥτοίθιιβ, 

ΧΧΥΪ., 191. ὙΕΙΥ τϑοθηῦ ἴῃ {Π6]ν 
ΟΥἹΡΊη, ΧΥ],, 08, Νοῦ Κπονῃ θ6- 

ἴογθ 1Π6 ᾿πγθηοη οἵ αὐίβ, Χυ]]., 
69, 70. ὙΥΟΥΒΠΙροα ἃ5 ἀθ [165 ὈΥ͂ 
{η6 ὨΘδΙΠΘΏ5, Χν.; 59 ; ΧΥΪΪ.. 79. 
Αοαβ -τπουρῦ ἴοὸ Πα 010 {16 

βίαίπθθ, ΧΥ],, 74. ΜΙνδου]οι5 
Ῥονγθὺ αὐ] ρα θα το {Π656 βίαίιιθβ, 
ΧΥΪΙ,, 7ὅ. ΜίνδοΙθ5. θυ ουτηθα 
1 ΤΊΔΏΥ͂ Ὀ]ΆΟ65. ἴῃ {Π6 Πδτὴθ οὗ 
βίαϊιιθβ, χχῖ!]., 100; ΧΧΥΪ., 180, 

151. ΠΎΔΟΟΠΆΙ] Τηογ θη 5. οὗ 
1Π6 501] οσῖνθ Ὀ1ΣῈΠ 0 ΘΙΩΡΙΥ υἱβ- 

ἴοη5, ὙΠΟ πῃ {πτπ ᾿οϑαα το [Π6 
ΤῸΠΥ οὗ 1π|8Ρ6 - νου Πρ, ΧΧΥΪΪ., 
189, Προ ἀθηηοη5 ἀΥ81] {πο ῃ- 

Β6Ιγο5. οἵ {Ππ656 πηουθιηθηίΐβ, αηα 

τη ΚΘ 1 ΔΡΡΘαΥ ταῦ [Π6 ν]βΊ ἢ 5 
Πονν ἔτοσὰ ὉΠ6 ἱπιαροβ, χχυὶ., 194, 

ΘΙ ΘΙΌΡΘΒ, ΧΥΪ]., 79. ὶ 
Θ.ΟΙΟ5. ΤΠ] ΠΡΙΥ {Π6 ΤΟΙ ἴῃ ΠΔΙΏΘ, 

ἴῃ Υ ΠΥ ΘΟΠΒΙ (ον οα ἴο "6 005, 
νἱ., 26. Ἰβοῆπο. αοα 85 δι} |5016 
ἤγο, 1014. ὙΥΠοβΘ ΞΡΙ ρουναᾶοβ 
{π6 μου], 1. 6.. ταδύίϑυ,, υἱ., 26 ; 
ΧΧΙΪ,, 98, ὙΠοΙ ΟΡ ΠΙΟἢ8. σ0η- 
σΘΥΠΙηρ «αρ᾿τον, ΝΝρίαηθ, ππ0, 
ΧΧΙΙ,, 98, Ὑαιίοιιβ ΠΕ ΠΊ65 σίνθη 

ὈΥ {ποιὰ το {πὸ ὄριτῖς οἵ αοά δο- 
οΟΥἸηρ ἴο {Π6 ΟΠΔηρΡ65 οὗ πηδί[ου", 
1014, ΤΠΘΥ ΠοΙὰ ἐπαὺ {π6 ννουἹὰ 
ΜΠ Ῥ6 Ὀιυϊπθδά, χῖχ., 81; ΧΧ]]., 

98, 
ΒΙΥΧ αἴδ65 1η Ῥαΐ6, χαὶ., 92. 
ΘΥτΔη8, {Π6, ΤΟΥΒ ἢ] ἄονοβ ἂπᾶ 

ΘΘΤΔΙΓΆΙΩ15, ΧΧΧ., 1409, Βομῖνα-, 

τηἶδ ἃ ϑυτΔ ἢ ΡΌΘ 685, 1014, 

Ι Τϑοίαθιβ {Π6 αὐ δῦ οὐ {Π6 Τ) 6] πη 
δοᾶ πὰ Τ ίδηδ, ΧΥ]]., 72. 

ΤοΙΘοΙ]65 {Ππ6 αὐἰδῦ οἵ τη6 Ῥυτμὰπ 
βοῦ ΧΥΪΣ Τ1ὦς 
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'“ΤΟΙΏΡΙ65. ΒΟΠΊ δ 165 ΞΡΟΚΘη οὗ ἃ5 
Ῥοίησ 4150 Βϑρα]οΠγ65. οὗ {Π6 ἀοἰ- 
165, ΧΧΥΠΙ., 14]. 

ΓΘηΘαΙ!, {Π6, ἡγΟΥΒ 810 ΤΌΠΠ65, 1.. 1. 

ΓΘΠΠ65 ἃ αοΙἐν οὗ [η6 6 Π66 1], 1.. 1. 

ΠΠα165 αἰν1 65 ΒΙΡΘΥΙΟΥ ὈΘΙηρ5 πο 
αοα, ἀομηοηβ, πα ΠριΌΘβ, Χ ΧΙ], 
108. : 

ΤΠ Δ511, {Π6, ΜΌΥΒΏΙρΡ ΤΠΘΆΡΘΏΘ5, 

αν Δ δὴ: 

ΓΠΘαρΘη 65. ἃ οΙγ οἵ {πὸ ΤΉ 8511, 
χῖν., δ7. 

ΤΠθαΐῖγοβ, (πΠ6 ΟἸἸ5.1Δ 5 
ἘΠΕ γ Τοῦ 

ΤΠΘΡ86, ΧΧΥΙΙ.., 185. 

“ΓΠΘοάοσιιβ, οἵ ΜΠ]Θέμ5, ᾿πυθηΐου οἵ | 
Βα Πα, ΧΥΪ]., 71. ὙΠ6 αδὐϊϑί 

οὗ 1η6 Ῥνιπίαη ροά, χυ]!., 79, | 

ΤΠΘοΙορν, {Ππ6 ΟΠ υἸδεϊαη, ΓΘΟΟΡΊΪΖΘ5 

τη6 ἘδιΠθι, μ15. ἕο πα Ἠοὶν 
ΡΠ, Πα Δ ηΡ615, χ., 41; χχίν., 

117. ὙΠΟ τηθοίορν οὗ {Π6 ]168- 
1Π6Π5 ΔὈβιγα, χχ., 86. 

ΤΠοΙρΡἢ 5, ἴΠον Ποὺ ἢθα υἱοκρᾶ 

{ΠΟ Ρ (5 νν 11] τατι  ἢ πο 6 ἀνοϊ {Π6 

ΔΟΠΟΠ5, ΧΧΧΠΙΙ., 1029, ὙΠΟΙρΡΠ 5 
11 "»ὸῈ Ἱπαρϑᾷ, χχχὶ, 1ὅ9..ἃ 
Κιβ5. Θχ 65 {ΠΤ ῸΠῚ Θίθυ 8] 116 1 
1Π6γ6. Ὀ6 ἀροἤ]οιηθηῦ οὗ {ποιρῃΐ, 
στ 7. ΓΘ Ὰ)Σ 

ΤΠ νοβίθαη ἔδαβίβ οπαυροα ἀραϊηβί 

1π6 ΟΠ Ἰϑ 8 η5, 111.. 12; χχχίῖ., 

Τπρε χκεν 160.. ὃ χ τῖν. 
109. 

δυο, 

γι 

ΤὨν βίο ἀθῆϊοα ἰδ ἀδαρῃίου, 
ΧΧΧΙ., 1ὅ8, ΠΙ5 ἰταρὶς ἔβαβί, 

Ἐπ αν, ὩΣ ] 
ΤΊ η5, χχὶ., 9359, (Ἀ]16α ἱπαϊῆου- 

ΘΉΓΥ ΤΊΓΔἢ5 οὐ ἰδηΐβ, χυΠ],, 79, 
ΤΥ ην, 1ηΠ6. ΟΠ Ιβδη85. ΤΘΟΟΡΉΪΖΘ 

(οί, ἀπα Ηἰ5 ὅοηῃ δῃηᾷ {π6 ΗΟΪΥῪ 
ΡΠ) Χαῖν.; 117; χ,, 88-- 44. 
8 ἴπ ΘεβθῃῈ18] αἰν!ηἱέν, αἰ βεῖποῖ 
ἷπ ΟΠοΘα (οτγάϊηθ), χχίν., 117. 

Μ 
ὶ 
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ΤΠ ἢ {1 η1ν, ἃ αἰβεϊ ποίίοη 
1π πηϊγν πο 92. χῖνος 610. ΤΠ6 
ἘδΙΠοΥ ἴη {Π6 ὥἕοη, δἀηὰ {πΠ6 ἕο 

ἴῃ 16 ἘΔΙΠΟΥ ὈΥ 1Π6 πη πα 
ΡΟ ΘΙ οὗ {πΠ6 ϑρι νυ, χ., 40, 16 

πο οὗ [πΠ6 θη νυ 1 {Π6 ΕΔΈΠΘΙ, 

{Π6 ΘΟΙΤ ΠΟ οὗ {πὸ ἘδΙΠοΥ 

ΜΠ (Π6 ὅοη, ΧΙ].,) 51. ΤΠ ὅοη 
{Π6 ΤΙΟΡῸΒ ΟΥ ΤΘάβ0η οὗ [π6 Ἐὰ- 
{π6ν, χχῖν.. 117. ὙΠῸ ἤριπὸ ΠΠ16 

οἴππθηοο οὗ 1πΠ6 ἘΔΙΠΟΥ 5. ΠΟΤῚ 
ἔϊοτὰ (Π6 81η, χ., 42. ΟΥ' ἤδτηβ 
ΤῊΌΤΩ 8 ἤτ6, Χχῖν.. 117. 

ΤΥΟὰβ. ΟΥ̓ΒΠΪΡ5 [Π6 βίαίιθβ οὗ Ν6- 
ὙΠ 1ηπ|5, ΧΧΥ]., 190, 

ΤΙο͵αηβ, {Π6, γΟΥ 5110 Ἡ οίον ἀπ 
ἘΠΟΙΘΩ  ΞΙΥΉΒΩΣ 

ΤιτΠ, τὰ {Π6 Θβί ὉΠ Βῃπηθηΐ οὗ, τθα- 
ΒΟ 15 βαίου {ΠΔ ΘΧΡΘΊΘης6, Ν., 

ΧΥΠ., 84, ΑΥΡΌΤΊΘΗ 5 ἴῃ ὈΘΠΔ] Ὁ 

Οὗ ἀηα φοπορυπηρ {Π6 {γα1}, ΠΕ... 
ι.,4: Ἐ., χὶ., 45, 46. ΟἸ γἰδιϊμηβ 
ΜΊΠΉΡΙΥ σῖνα ΠΡ {Π6ὶν ᾿ἴνθα [ῸΣ 
1η6 τ}, 111,, 18, ὙΙὰ6 Σ αἴδε- 
λοοά, 

Τυπάδχοιιβ, 1... 1. 

ΤΥΡΠΟ {Π6 Ῥγοί]οι οὗ Οβιν15, Χχιϊ., 
101. Οὐ ἀθ τ οηΘ6α Π᾿πΊ, ΧΧΎΠΪ,, 
190. 

ΤΡ 6116}, Π.; 1., 9; Ἐ., ἢν 10. 

γ Θητ5 οι 46α Ὀγ Τ)]οΙη6465, χαὶ., 
91, Βυ Μαϊξ, 1014, ΤῊ οουτίο- 
58, ΧΥΪ].,) 72, 15 ΞΘΧΠΔ] ἀ65116, 

ΧΧΙΙ,, 99. Ἡδριῖ βίδίπθ αὐ (πε, 
ΣΎ; 79: 

γος. Ὑ|66 ΤΥ γέιο. 
ὙΊΡοΙ5. ριοάπορα ὃν ΤΊ ΔΠ65, Χχ.; 

87. 
ΨΊΓΡΊΠΙΥ σΟΠ ΓΘ 64, ΧΧΧΙΙ,, 101. 
ψινιθ ἀπα νἱοθ οδη ποῦ Πᾶνα {ΠῸ6]1} 

ΟΥ̓ ΡΊη 1η {Π6 501] 8] οπο, Ν., χκὶ., 

105,1060. Ὑ146 Α)κῖπα. 
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Ὑγαΐον {Π6 θοσ᾽ πη ηρ; ΟΥ̓ 411 {Π|1π|ρ5, 

Ἐπ 1. ὙΝΘΒΗ͂Ε, ΒΕ τ ΠΡ, 

ὙΠ ον, χα. 2. 

Υ Το, νυ ῖΠπ 1Π6 τ] ἀπδπηᾶο τηΐ5- 
ὉΒΙῚ 116δὲ, ΕΚ ΣΙΙ., ΕΘ: ΠΕ Ν ΣΊΝ:, 
101. 

ὙΥΙβάοπι, αἰνίηθ, αἰἴρυθηῦ ΕἸ ῸΠῚ 
γον] α]ν, χχῖν., 129, ΤΠ σαδνα- 

ἴλη 5}}0 ἃ πα οαγ6. οὗἉ 4}} ἢ15. γνου 5 
0 "Ὲ {ππιϑίθα τὸ {πΠ6 υυϊξάομῃ ἀπε 

Ἰυαυσὸ τ0 Ὁ ΣΟΙ, Τὸ, ἘΣΎΠῚ., 86: 

Π6 υυἱβάοι οὐ {π6 βοη οὐ (οἱ, 
ΧΧῖνο, 10: 

Ἄγ οΥ 5, 1{Π6, οὗ αοα ποὶ ἴο }08 νο1- 
ΒΠΙρΡΘα, χυὶ,, 07. 

ον] (ΔΙαπαιι5), {Ππ6, ογθαϊοᾷ, 
ΔΟνηΘ, ἀπ Ρυθϑουυ θα ὕγ οα 

ΠΈΤΕΙ 

ΒΌΒΘΈΟΤΕ, 

Δηα 15 ΤΟρΡΌΒ, Υ1., 21; Χ,, 88. 
ΟΟἸριθηἀθα ὈΥ ὑπ6 ὥριυῖῦ οὗ 
αοά, νὶ., 24,. ἀονοιηθα ὃν {116 

᾿ ΒΔΙΏ6, γ..) 20, ἘΣΧΟΘΙΙθηΐ ἴῃ τη8ρ- 
αἰ 6 δηᾶ ογᾶθι",, Χν].. 68: χχν,, 

127. 18 ἔοντῃ, Ὀθδαίυ, οὐᾶθυ, 
οἴο., 16. 1ΠΟΘηΓγ 65 [0 ΔΌΥΒΠΙΡ 
αοα, ἴν., Τὺ, Οοά 4ο65 ποΐ προὲὰὶ 
ἴῖ, χνὶ., 061, Βκῦ 10 πορᾶβ αοά, 

1ὰ., χη, 86, Οοά [5 ἴο 1Ἰπη56} Ὁ 

ἃ ῬΟΙίδου νον], χυΐ., 0... ΤΙ 
ΘΟΙΠαρΤ αὐ οη. Δοσογαϊηρ τὸ {116 

ΘΤΟΙΟΒ, ΧΙκιν 81} ΧΧΙΙ., 98: 
ΟΣ}. ταιῖοηα, οὐ αοα, ΧΙΠ., δῦ. 

ΤΊιΘ ἀοία! 5 οὗ ΟΠ ἰδιίδη, ποῦ 46- 

ΒΟ 64 Ὀν ΑἸΠΘΠαρΡΌΓΕΒ, ΧΧΧΙΥ., 

100, 

ἘΝ» 
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