
{Π1111111}}: 

ῬΗηΪΤοᾶθπυβ, οἵ αϑᾶδ.78, 

ον ἃϊα σούνου: οὐβϑὺθβ Βυσῇ 

[υπᾷἃ τὶ εβ5 Βυοἢ ]; δᾶ. ὉΥ 

1615. 





ΕἸΝΖΕΤ ΑΌΒΟΘΛΑΙΙΗ 

ΡΗΠΟΘΌΙΜΟΒ 8Ἐ81| ΠῸ ΟΟὟΤΙΝ 

ὈΕΙΤΤΕΒ ΒΌΘΗ 

Π. ΕΒΙΔΌΤΕΒΟΝΟ ΓΕΒ ΤΕΧΤΕΒ 

ΟΝ 

Η. 115 

ΑΘ ΠῈΝ ΑΒΠΑΝΌΠΌΝΟΕΝ ὈΕῚ ΚΟΝΙΟΙ,. ΡΕΕΙΘΘ. ΑἸΚΛΌΕΔΙΠΕ ΡΕῈΝ ΤΥΙΒΘΕΝΘΟΙΛΕΤΕΝ 

σΔΗΚΘΟΑΝΑΟ 1910. ΡΠῚ],.-ΗΙΘΤ. ΚΙΛΘΒΙ. Νεὺ 

ΒΙΆΠΙΝ 1917 

ΝΈΒΙα ΕΙῚ ΚΟΝΙΟΙ,. ΑἸΚΑΠΕΜΠΕ ΠΕΙῸ ΔΥΙΒΒΕΝΘΟΠΛΆΕΤΕΝ 

ΙΝ ΚΟΜΜΙΒΞΒΙΟΝ ΒΕῚ ΘΕΟΝΟ ΚΕΕΙΜΕΚ 





ΠΕΙΝΖΕΠΑΟΒΘΑΒΕ,. 

ΡΠΠΘΡΜΟΝ ΓΒΕΝ ΡΙΕ ΘΟΤΊΤΕΝ 
᾿. Συςῖες νὰν ΠΒΙΤΤΕΒ ΒΌΘΗ ; 

(τι. ΕΒ ΙΑ ΤΒΕΟΝΟ ΡῈΒ5 ΤΕΧΤΕΒ Ὁ 
ΝΟΝ 

Η. ΠΕῚ5 

ΑἸ ῈΝ ΑΒΗΑΝΌΠΌΝΟΕΝ ὈΕᾺΕ ΚΟΝΙΟΙ,. ΡΕΕΌΞΘ. ΑΚΑΘΌΕΜΙΕ ΠΕῈ ΥΙΒΘΕΝΘΟΗΛΑΕΤΕΝ 

ΦΑΗΚΟΑΝΑ 1910. ΡΗΙ],.-ΗΙΒ5Τ.. ΚΙΆΑΒΒΘΕ. Νὰ. 6 

} Ν ὃ | ᾿ ἔ τᾷ Φ Ι .- «ρΡ ἊΝ - ὭΣ τ 
Ύ ΡΤΤΕ - - ῳ Δ᾽ ᾿ μ- ν᾿» ὀ 

ΒΡΆΠΙΝ 1917 

ΝΕΕΙΔα ΠΕ ΚΟΝΙΟΙ,. ΑἸΚΑΘΕΜΙΕ ΕΝ ΥΝΙΒΒΕΝΒΘΟΗΛΆΕΤΕΝ 

ΙΝ ΚΟΜΜΙΞΒΙΟΝ ΒΕῚ ΟΡΟΚα ἘΕΙΜΕΝ 



». ᾿ π᾿ Δ 

χ' ᾿ " 

ἣν . Ρ- νι Ῥ 

Ἢ 
1 Ω 

. ἊΝ γι 

Γ κο ὼ 

ὃ 

- 3 - 

᾿ 

Ἃ 4 ε" “πῃ 

᾿  τνῦ : | ν . ΕΣ, ΙΝ 
ῃ ᾿ 5 - 

τ - οὖν 
͵ δ Ψ 

Ι 
ι ἐ 

᾽ ᾽ 
᾿ 

: 
2 -- 

᾿ ᾿ 
μ 

" »; 

᾿ Ν τα 
᾿ 

μ ' Ν 
β ι Ἐὶ ᾿ ᾿ γι ᾿ 

7 - 

͵ ΝΣ “ ; ᾿ 
, κ. Ι 4) ἢ 

γον ᾿ ἢ Ψ» ἱ 
᾿ ἡν ν᾿ ν᾽» 

Ἰ ΄' 4 
"" Δ 

ἵ Ξι λ) γ' . 

εν ᾿ } ή τς - 
μ ᾿ Ἵ ΄ 

Ἄ δε Κα πε οἰλδιδεω ἴῃ ἄδι: 5 ξιιηρ ἄδν' μι !.-μῖϑι. Ἰίϊαβθο Γ 21. Ὁ Π]} 
κε. -"-: ᾿ ο΄ Ζωπ Ὀριοῖς οἰπρονροίοιν ἅμ β]θίομθπ ΤΆΡ6, Δαδρ ρθίροι πὶ 99. Ν 

Ὁ 



ὑλα ΒΒΠΑΌΤΕΒΌΝΑ ΠΕ ΖΧΝΕΙΤΕΝ ΤΕΙΠΈΕΝ. 

ΝΟΙΙΒΤΑΝΡΙΘΕΒ ΕΒΗΑΙΠΈΝΕ ΚΟΙΜΙΝΝΕΝ. 

ἴω γουϊδα ἀοΡ ἴῃ αἀθη ἰἸούχζίθη. {γαριηθηἑα 5. ἢ ΘΠ] θηθὴ ΒΙῸΟΠ δύ οἸκθι 

(Εν. 14} Ῥδροππθηθη [)15Ἰςαβδίοη ἄθεον αἴθ ΤαρΡΟΠαθη. ον δίζοι. υνρα ἴῃ , 

ΚΟΙ. ἃ, αἴθ. 5ῖ6} ἂπ5 ΕἼ. 82 τηαἃ 817 ζΖυβαμημηρηβοίχί, ἀν {θουρδηρ Ζ ἄθη. ΚΟΙ. ἃ 

ΒΡΘΖΙΘΙ]ΊΘΓΘ. ἄρεταί ροηηδοηῦ. ΝΈΟΙ αἰπὺ δι αἷ6. ΟΠ] υΙρκοῖῦ ἋΣ δοῃς 

Ῥοζὰρ! οηθη Βεοιηουκαπρ', αἰ ἁὰΐ αἴθ {ΠΡουβι μμ ΠΘΠ]κοῖῦ ἀον Οοὐδοβθυςθη τη 5 

αἀδαίοί (οἵ θεοὶ λόγωι ϑεωρητοί), {σὺ ον ἰὈσὺ (Κο]. 4, Εἰ. 82, 2): 

»0)ὰ πᾶ αἴθ πηϑηη!ρλοΠ6. Αὐὶ Δ 0 ἢ 461 506 ΖΘ] θη ἀρεταὶ ἀπο θυν Θ5 6 ἢ 

ἰδ ἀπ 5100 αἀᾶταιβ ἀἴ6 νοῦ Εννιρκοῖῦ ποὺ Ὀδβδίθῃθπαθ Κοηβυ τ αςοη ἀ6ι 

ἀοὐμοιῦ. θυβθῆθη Ἰδδύ, 50. ὑγῸ] 16 τ ἀἢ5, ἱπάθιη τ" ἄθου ἰἢγ6. 5Ρ062Ζ16116 

(Κοπϑδεϊξαθ!ο}}} Πὰν οἷηθ ΓΠ656. νοῦ τίηρθη, δα αἴς Ηδιρίβδομθ συγ οΚΖίθ Π ὴ 

(ἐπὶ τ[ὸ] κ[εφάλαιον ἀπ]οφευξόμεθαϑ)..., ἅ16 οἰηΐρα. . .« 

ΒΙΒΠΘΙ 185 τη βλέπεται καὶ τῶν ἑλικωτέρων ἀρετῶν ; 061" ηἰθηηδηἋ Κόπηϊο 

ΒΆρΡΘη, νγὰβ (85 ΕΓ ἀρεταὶ 561 5016 Οὐοὺ το ἀρονπαιρύὺ αἴθθθ5. θοθύβοῃ 

ἕλιξ. ἴῃ αἀἰθβθη βδιητη θη ἤδη ρ6. οὐ σ Θ] 16 ἢ σοῖη Καηη. [)8 ἴῃ «θη ΝΘΔΡΙΟν 

ἘΔΙΚβίτη 116. χυ βοῇ θ ε ππα ΛΔ οἷη ὥρα] ἰδί, 80. ἴθϑὸ ἴθ ἢ εἰΠδικωτέρων, νγἃϑ 

ἀδπη βοίους. ἀπο αἴθ ΜΟΡΊ ΟΠ ]κοῖῦ οὐδέ. ἀλ556 1086 γουῦ ἴῃ 2. 5. ψ θά θγΖαον- 

Κϑηηθη. [)8 εἶδικός ἴη ὅδ ὺ ον ΠΙβοῆθη ΡΕΠ]ΠΟΒΟΡ ΠΟ χυνοὶ Βοαθαϊαηρθη Πδΐ, 

Τ. [ὈΓΠ16]], 2. 5Ρ6Ζ161], 50 ἔγρῦ 65.510}, νυῖθ Ρ}]οάθιὴ ὁ5 νϑυβίδη 6. νυ ᾽ββθη νν1]]. 

ἴῃ Ζθποβ Ν᾽ ου]θδαηρ' ρου ϑϑιηθίοῦ]ς, ἀἴ6 ΡΒ] οάθπὶ θοαυ οι τοὺ μαῦ, πάθη 

ννῖν αἷς Απύννουῦ. ΕΣ γοπᾶθὺ βἰοῃ ἢ ρορθη αἴθ, ὑν ]οῆθ θη ΑΠΔ]ΟρΡΊ ΘΟ ἢ]! 

' Πὰ5 ἐλάχιοτον (1. 82. 1) βϑιΐ νυ 9}] αὐ αἴὸ "ἐοηιεῖς. παίμνα εἰοογμι. ΚΜ 6]. Αδιΐοβ 1 7, 34 

(θυχ. 306. 13) ᾿Επίκουρος ἀνθρωποειδεῖς μὲν τοὺς ϑεούς, λόγωι δὲ πάντας ϑεωρητοὺς διὰ τὴν 

λεπτομέρειαν τῆς τῶν εἰδώλων φύσεως. ᾿ 

5. Β6 ,ρῃη1β 12,37. δἵρ!. ΡΒ] ρΡβοπ, ἐδ Ρῆι.. ἰδτο πι. σημ. 8. 38 ἢ 



4 ΠΙ1Ε15: 

δὰ5. ἀθὴ εἴἶδικά ἰοῦ ἔν χυνπρθπα Πα]ΐθη, ὑνθηῃ ἃπ αἷ6. ὙΥΙάΘυβρ ὁ 5- 

Ἰοβιρικοιῦ ἀοὺ Ιηαϊζίθη ροοδοῃίοῦ οσάθ. 6 αδρϑηβαύζ ᾿ἰϑὺ 8150, ψγῖθ ΕἾ. 2 

ἀουβοθοη ΘΟ τ Δαν Κ] ΙΟ ἢ Ὡπουϊθηηΐ, γενικόο᾽. ΗΟ, τγὸ 65. 516} αὑτὴ 

αἰ Τυβοῃ]οβιιηρ ἀν οοΥ ΘΠ θη Κομϑυϊ 00 δ5 Θ᾽ τη ΒΟ] Θἤθη Πδηαο] 0, 

δῦ ἀθι ΑΠΔ]ΟρΊ ΘΒ ἢ] ἃτι5 ἀθη τη ΒΟ ΠΟ Π 6 ἄρεταί ὩΔΟΠθπὴ οἷπθ τηδρ] ! οηϑὺ 

τηϑηη]ρ 6 η6 [1508 ἀθυβθιρθη Ομ ηᾶοῦ ἀπᾷ δῇ ἀ16 Θδύύοννοῖῦ νϑυτηϊ το]ϑὺ 

(ογ μετάβασις δηρθυγδηαύ γουάθη ἰδ (τοῦ ποικίλου τρόπου δεδειγμένου ΕἾ. 82, 2), 

ϑϑίηθ τἱοῃ ρα Ν᾽ ουνγοπάπηρ. 850. Ππᾶῦ 6 Ζ. Β. τὸ πολύτροπον τῶν Ἴοημείων " ἴῃ 

ἄθῃ νου βοΙρῸ πο μάθῃ ΕΥαρτηθηΐθη ἀἀγ 0} αἰ Βοισδοηίαηρ' (61 ἀνδρεία (δειλία) 

πΠ4 οι" ἐρωτικὴ ἀρετή (κακία) ἀασροίδη (Εν. 74. 81 ἀπαὰ 16. 18). 

16 Βοίσδοῃύμηρ ἀ6ι ΒΡ6Ζί 6! ] θη ἄρεταί δῦ 4150 διιῖ βΡρ6Ζ 6116, ἃ. ἢ. ἴη- 

ἀἰνταιι6 116 ἸΚοηδίι το ἀον δύξου. 5  ] ]θθθη. [)αμ)ϊῦ τγῖγὰ ΔΌΘΙ οἷπθ δ Ὶ 

Ἰπ 2] 1 ῃδύθη ΠΘ ἤρθη ον ϑομ 16 θορ σύ, αἴθ θυ, γ πη ἴθ ἢ αἴθθα 506116 τι ἢ τ ρ' 

νϑυϑίθθ, ΠΙΘ ἢ ἃ15 ΓΠ6856 (μόνον τιθέντεο), πο ἢ 415 ὈθυνΊ βοὴ γΟὈΡ Πρ η 

νν}}} (ο]. ἃ, Εὰ. 82, 2): »Πθπη δ οἰπῖρο 8001} αἴθ ἱπαϊν! ἀπ6}16 Κοπδυϊ αἰ οῃ 

ἀον Οδίέξοι: (υνῖθ ἴἢσ εἰδικαὶ ἀρεταί) ἴῃ Ζυνθὶ οὶ χορϑηἷ, ἰδῦ 65. ῬΘΒΒΟῚ, 1656 

δ γι ταρο ἢϊον. Ὀοθίβοιίθ χὰ ἸΆ556η τπἃ 510 ῃ δυΐῦ αἰ Ηδυρίβδομθ χὰ Ὀ6- 

Βοῃγβη θη... Πίθβοη Εὐοικχαρ βομοίηῦ δὲ τηἱϊῦ ἄθπὶ Ψ ουθ πὶ ἀπ᾿ οφευξόμ|εθα 

ΒοΒουΖῃδί ἀηζαάἀθοαΐίθῃ ἡ, 

γοη ἀθν υὐϑργ Πρ] ἤθη. σαηΖθη ΚΚο]. ἃ ὈΠαοΘίθ. πὰ ο ἢ} ἰοὺ ΑΠΟΓΑΠΠΠρ' 

δοούϊθ 485 ΕἾ. 81 αἴθ υπίοσο Ἠδ]ΐο Ζὰ ΕἾ. 82. Ἐπ βοῃ]ᾶρι οὔθ ὈΔΣ (Ὁ 5 

ἴῃ ἀϊοβοι Βιποπβεζοϊζοη. 65 ῬΆΡΥΓ5. νογΖιιρδυν οἶδ ΘΠ μἀο]θ ᾿ΓΠθηὰ (6. 

Εσθαη 5 ἢ δύ ἀδαῦ!ο ἀη. [{πη4Δ ζυγὰ! Πᾶπᾶοὶῦ 6ὁ5. βίο Εν. 87,12, ψῸ 

5. ϑύδοϊς ἸΘβου! ἢ χὰ νγογάθῃ ἀη δπρί, απ αἴ6. ΕΥΘαΠἀβοῃδί Ὁ ον δέξου 

πη αἴθ Εσαρο, ΟὟ αἴθ ἔγθαμ ἀβοῃ ἘΠ] ἢ πη σορθηβοι ἰσθη Βοχιθμπαηρθη δῖ 

ἄθῃ Βοαγηϊββθη 65. ΤΘῦθηβ. θυ θη, τνῖθ θ6Ὶ ἄθη Μθηβοπθη: »... 16 

ες 2 ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων (ἃ. ᾿ν. τῶν φανερῶν) τεκμηριοῦῆοθαι περὶ τῶν ἀφανῶν μήτ᾽ ἀπιοτεῖν 

τοῖς δι᾽ αὐτῶν κατὰ τὴν ὁμοιότητα παραδεικνυμένοιο, ἄλλ᾽ οὔτω πιοτεύειν ὧς καὶ τοῖς ἀφ᾽ ὧν 

Ἦ οημείωοις τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰς γενικὰς καὶ τὰς εἰδικὰς τῶν οημείων παραλλαγὰς καθ᾽ 

ἕκαστον ἀναγκαίωο. 

5. Τὴ6 5ῖρῃ. )ό, 238. 1)οι Τ᾽ ουληΐηιι5. τρόπος ἰβὺ ἴῃ αι Θὰ  Πἰβοθθη Τορὶ]ς νοι 76 θυ" ΠΌ]1ο]] 

τα ἴῃ ῬΒΠοάθηη5 Βιιοἢ ἄροναιβ πᾶπῆςσ. ΜΨ6]. 5. Τα 3. 3. 

5 Ὀίοβον Ῥαη]κς ἰδὲ ἀπο 5. μθυΐο οἴμοι" ον β υ τρϑύθη. ἴῃ ἀν ρΡ κα οίβοποη ΘΟ] ορίοϑ. 

ΠΟ Καπίνονθυβθη χἤ]ὺ Κι αὐ Ρ] 5 ΘυΡ δὰ ΟἸοοχὸ ἃ. παῖ. ἄθου. 1 τ9. 49 (8. 226). Νοιιοβίθι' 

1 ϑαηρβνθυβαοῖ νοῦ ΡΠ ΡΡ50π. Πορηι. σι. σόϑ, ΤῸ} ἰτοπηιημο ᾿ϊθυαι φιυνῖϊοῖ. 

ἽΨ}]. καταφεύγουοιν Κο]. 8, 5. 



Ῥηϊοιονιος {Ἴϑον" αἷο (ἰδίου Βεον 111 Κοί. α. ὦ τ 

Φαβδιητηθηβο πα ναηρ᾽, αἷθ ἃ10}} Οηθ ἄθῃ ζννδηρ (6. ὅποιο Βοα ιν ηΐϊθ56 

ἵῃν (ἀν ΕἸΘα ἀβομαίς ἀ6ν (ἀὐύξου) συμ Ζυγοῦ ἀθ5. ρορθηβοι ρθη Δ ΟΡ 6} 115 

αἴθ σοι ]6 ἀβουτη6]0. Θη 65. ἰδῦ πππηηδρ]] ἢ, (68 ύθβθη, αἴθ οἤπο 

76 ἄθηῃ ρορθηβϑι ρθη Ν᾽ ΟΡ] ἢν βἰηα, ἀἰθθο Φιυβδιη 5 μάτηρ ὈΠΠᾺ 6η ὔππριῃ. 

“Ναιαν! ἢ. δο. ὍΘ6Ὶ ἀπ Βομν ἤθη. ἀπὰ Ζὰν ΒοίΡθαϊσαηρ ἈΏΒΟΓΟΙ Βοα ιν Ι- 

πἶδδ6 δι ἀ16 ΕΡΘΟΠ 56 Π 8 Ὁ δηρ ον θβθηθη ΝίΘηΒΟἤ θη... , .« [285 τνοϊζοσο Ἰδυύθίθ 

νἹ ΘΠ] οι : να ἀρυῖροθηβ ἀ6᾽ παύν! οι θ. αὐαπμα Ζὰ} ΒΕ θα Πἀβοῃαί. πο ἢΐ 

τ 6 ἢν Ὀ]ο ἴῃ ἀδν Ἰυυκοπηύηῖβ (ον ἨΠΙ ΒΟ ἀγ ρΊκοῖυ οο απ θη νογάθη αἴν- 

ἔθη. [5 ΕῚ. 85. 5οῃ]Ἕοϑὺ 50} ρυῦ ἢ, ἰπΒΟΙΌΓ 65. δ ἢ νοὴ ον Βοίτϊο- 

αἰριηρ 4ον Βοαν πῖδθο θ6ὶ ἄθῃ Οδίξοιη. μα π 610. [)6ι Απΐδηρ, (ΟῚ διι5Ζι- 

ΓΘ βοῃθιηΐ, τνῖὶθ 6 ρορϑηβοιτῖρο νυ ΚΘῊΣ ἀατο αἴθ σοροηβοιτρθ Ατ- 

Ῥαββδαηρ αἴθ. Πδοηβίο ΝΟ] θηάπηρ' ροονϑ νυ", ἰδ ἀηβίομον ἀρου]]οίδνι. [)ὰ5 

ΒοΙσοπο ἀάροροθῃ (ΕἸ. 86, 2 1.) δἰθῦ ἔδϑῦ: » Α ἢ αἷς ἀθτιροη Βοαγ[ηϊ556 

ποθ δ'6. 716 400}}) ρ ρθη βοΙ Πρ νοπθἰηϑη 6. ἴῃ τηρίδηρ' πϑ θη, ΟὈ ΟΠ] 

5ῖ6. αἴθϑθθ δ ἢ αν ἢ) 510 ἢ βο] δύ θυ Όθη ᾿κὔηπθη, τγῖθ 718. Δ ἢ νυν αἴθ 5 

Ὀιβυγ θη ὰη [4. ἢ. νγῖὶθ ἀπ ἢ} ννῖν ίηρθ, αἰθ τ π5. βο] δῦ νουβοΠ ἴδ 

Κοῦπηξθη, νῸ ΔΠάθυθ ΡΟ ΒΟ ΠΘΗΪς νυ  οἶδθ ΘΠ ΠΟΘ} γῸ δοϊΐζθη ἀοτον, αἴθ αἷθ 

[ηρθ Ὀοϑβδίΐζθοη. θὴΠ ΒΟ }}] νοὴ δοιΐθ α(θ5 (θί }}15 ἀπὰ ἀδν δυΐ (5 

(οἰ ἢ] ἀπὰ ον (οἰη νυ γκοπάθη ΕἸπανροΚθ) 415. δ ο ἢ νοη 8|16η θη [)]η- 

Β6η, α΄ἷ'θ. νοὴρ δυβοη ἀυσοῆ 45 Αὐρθ ἴῃ ἀηϑοῖθ Ναίαν οἰ μα ρθη, ....« 

τηᾶΠ ΘΡρἥμηχί »ΘΡ δ] ύθη τὶν ἔγοηάθ ΑἸΤΘΡΌ ΡΘΗ «. 

[)ὰ ἀδ5 Γλιβύρ 1 }} πἰοῦ 8116 ἃυ ἀθιὴ οἰριιθ ᾿ΠΠΘΡ ἢ ΘΙ 61) ἰΚᾺ ΠΗ], 

ΒΟΠ ΘΙ (6 Γ ΑΠΤΘριΠρ' νη δι θη ἀαγο ἢ αἴθ Θ᾽ ΠΠΘβουραηθ θά αν, 50 δῦ ΒΟ 0 

ΒΘ αγο ἢ θοὶ Μθηβομθη τνῖθ θοὶ (δίζοση ἀἴ6 ΑΒΗ βηρΊρ κοῖῦ νὸὴ ἀὁν Αὐβθοη- 

γγο]ῦ σΟροῦθη. ΟῚ 5100} 1580 ΔΌΒο Ποὺ νοὴ ἴἢν, Κη πἰθ ἀἴ ΕὔΠ]|6 (6. 

Εὐπαϑηηομῖθ θρροίομθ. ΑΌΘΙ ΘΌΘΠΒ0 560} ἰδὺ αἴθ νυ }]- ππα Ζίο]οθο. ΠΙη- 

ράθ6 ἂπ αἷ6 αὐΐον ἀθν Αὐβοηνγοὶῦ βο ϑΠ10ἢ. ον αἴθ (ὑὐθηζθη δι Γμιβδύ 

ἀπα {Ππη]|υ5ὲ ποῦ χὰ χίθῃθη νϑυβίθῃῃξ, 5ὸ. ᾿ἰδυίοὶ ἀθν νον Π)οηο]ἶύ ἀθοι- 

᾿ ἢ οΥὐμφυλία βἰδηπην ἃϊ15. ᾿ὐρ κι" ὁρ. ΠῸ τι5, ἄθ εἶθ αἷς ὐπίβίο ας ἄν ϑίθυμ- 

ΒΟ ΌΡΡΟΠ ἅτι5. ἄθιη Ζιβαμππηθη { ἔθου" Ζοιιρθη θυ" Αἴοιμθ οὐ ἄν, ᾿μἄθπι αἴθ» Ζιιβα πη Π]θ1- 

ΒΟ ΠΑΡ Πρ᾽ « Ζιι ἀἴθβοιη ᾿μάσννοοὶς δια πᾶθ (ουμφυλίας γενομένης εἰς τὸ τοῦτο τελέοαι). ουμφυλία 

ἰδῦ αἰδὸ ἀθν Ζιυβαιηπηθηΐγ Ὁ βίατητην ουνν ἃπαἰοι" Δ Θβοη (τῶν ουὐμφύλων), νυῖο ἴον" ἄθυ" Του σ θη 

ΔΙοπηθ, 80 ἴῃ ἄθπὶ οίρθι Εἰαστηθηΐ (6. υνΘβθηβο]θίομθη δέον. ΜᾺ]. ᾿ανρ. ΕἾ. 298 φιλεῖ 

δὲ ϑοὐμόφυλον ἀνθρώπους ἄγειν. ἴ)6ι" (ἰοσθηβαίζ ἰδὲ τὸ ἀλλόφυλον, νϑ]. ΕἾ. 18. 5. 

2} 16 ἄκρα [{τελεΐϊωσις. ἴθ ἴον ἴθ δυσῆηζο, βοθίπξ χα" Ἰἀθη 5.1} τηϊξ ἄθι τελεία εὖ- 

δαιμονία "6] ῬΠ]Ποά. ἀθ βαμοί. 5, ττο, 6 ἀοπιρν. Κρ]. ἀπίοπ ΕἾ, 84. 23. οὐκ ἂν ἤσαν τέλειοι 

κατ᾽ εὐδαιμονίαν (416 (ἰδι(θι]. 

ΚοΙ.Ρ 

(Εν. 85 -ἰ 89) 



ΚοΙ. ὁ 

(Εν. 84 -Ἡ 
1ζο]. 1) 

6 ΠΙΕΠ5: 

ΠΟΙΠΊΠΏΘ6. [ οἰδεῖ ΕΡΙΚΚαι 5, ννῖτα πἰοῃῦ ρ᾽ὕσο ΚΠ οι. 16. νο]] πα θέ ϑο]!ρκοὶν 

Ἃον Οδίζοῦ. δου δαὲ ἀον νο]]θπαθίθη Υ ἰρυποβιῦβύ ἸΠΤΟῚ σοφία. Ν᾽ αυϑυ πάθῃ 

516 Ἃἀδ5. πΙοἢΐ, τη !ϑύθη δῖ 6 Ζαρηαηαθ ρΘ ἤθη. [ἴῃ αἰ θβθιὴ ζΖιβδιηση θη δ ηρ' ΒΟ οἰ ηὐ 

ἀὰ5 Εν. 89, ἀἃ5. αἴθ πηίορο Ηδ] το ἀθν ΚΟ]. Ὁ (5. 5. 5) ὈΠάθη νυᾶγαθ, ρου 

ΠΙπΘ᾽ ΠΖα ρά 556. 

ΙΪὴ ἀδθὴ οὐβύθῃ ᾿θϑθδιδη νγονίθη ἀθ5 Εἰ. 89 2. ς δυβοῃϑιηὺ α16 ἐπιθυμία. 

θθδηπ ἔἄπνὺ οὐ Τουὺ (89, ο 11.): »,Ὑ, γον 5160} σόσθὴ αἰ νοὴ ὅον Ππνγϑ]ὺ ἀδ1- 

ϑοθούίθηθη αὔδοι. τἱοη το νου], ἀ6Γ τηλοῦ ἀθουμααρέ Ἰκοῖπθη ΒΟ ΠΡ ΉΚΘΙ- 

Ιοβϑθη " ἀθοσδιο ἢ νὸὴ ΑΓ 516}) Ὀϊθίθπαάθη θιθροημοῖῦ, οἢπο Νία!δ πη Θυὰ- 

Π|ᾶ0 ΔΡΖυϑο ϊχθη. [906 ηη οἱ υυῦσαθ 18 βδοπϑὺ ϑοθμχηθυΖζθη, 18 ἄθη Τοα οχ- 

Ἰοιάθη, ΘΠ ΘΙ 50 ἰθβῦθη ψό]ῖο. ΨΙΘΙ ἢν χίθηῦ δ ἀθθονα}} αἷθ Τπι6 ἀον 

Βοανπϊδθθ πᾶ ἢ ἀοι ΕΙΘΠ βῆμα (ἀ6Ρ Ν᾽ ΘΕ πα ΠΕ). « 

1).6ν οὔϑγο "6 1] (ον {ὈἸσοηάθη ΚΟ]. ὁ βοίχζῃ νογᾶθβ, ἀδ8 ἀἴ6 Νοίύννϑι- 

αἸρκοῖῦ οἰποῦ Βοπαύζαπρ' ἀθν νοὴ 46. ἴτηνν 6] Ὁ ΘΘΡΘΌΘΠΘ ἢ ΑΠΓΘΡΌΠΡΘΗ ἃ116}} 

ἐὰν αἴθ αδίίον ἐδοίβίθης. »0)16 (δέξου. τη ὔϑϑθῃ ἃἶθος, 50 (8 σὺ οὐ ΕῪ. 84, τ 

ον, »νοπϑίπδηά οι [Πηἰου δύ ὑζαηρ' ἈΠ ΘΠΏΤηΘΗ, ἰΠΒο θυ δῖ. αἴθ πούν θη ρθη 

Βοα ιν ηϊβθθ ρορθηβοιτρ' ΕἾ 510 ἴῃ ΑΠΒΡΙΟΣ. πϑῃμηθη. ΘΠ 5ἰ6 αἴθθο 

πο Πῦ ἴῃ Ειηρίδηρ πο ἢτηθ. νγο]] θη, νυ ρθη 516, ΘΠ ΠΊΔΠ 1ἃ ἀθγρ]θ ΟΠ 6 

ΔΌΒΒΡΓΘΟῃΘη ἀανῖ, ἴῃ ἴσου Ἐπαδιηοηΐο την οἢ]Ἰκοτηπηθη Ὀ] οἰ θθη. {πα 80 Ἰϊορὶ 

ἀδῆδοῃ Κοίη ΠΙΠαΘΡαηρβριιηα νον, ἃ 6} αἰ ᾿πίροροπηθἤσηθ νοὴ ΕΥθαπα- 

Βοῃ δ. ὈΘῚ ΠΠ6 ἢ ΔΗΖΙΠ ΘΠ 6 η. [6 ηῃ 561]08ι νοπμπ ἴῇτο 1 Θηβ πα! 5160} 

νοΐ" πη τνοϑὶΐθι" ουϑίγθοκθη, Κὔππθη δἷοὸ ἱπηθη ἀοοῦ ἰκοῖπο ΓΚ] ἢ νο]}- 

Ἰκουησθηθ. δ ΟΠ Κοιημηθη οἰ" νου μα ὔθης. ---  τηὰδη αν οὐρἤμῃζθη: ».Θ ΠΝ 

ἀἀ5 δομδηβίθ [6 1, αἴθ Εγθαηἀβοῃα. « 

ΑΡδὺ ἀἴθβθ Βαθαη ἀβοῆδ. οἹῦ συημϑδοηδῦ πὰ Εν ἀἰὸ (ἀδίῦθι: ππίθιθίη- 

ΔΠ6 Θ᾽, (ἃ πὰ Εϊν ἀ1656. οἷη Νὴ (ἐπιμειξία) πὰ ἢ} ΘΡΙΚαυχθίβοῆθη ἀταηά- 

βαύζοῃ. ἀθη θαυ ἰδύ. 50. Κοιητηῦ ον ΕΡΙΚΌΤΘΘΡ πούνν θη ἶρ χὰ ΘἾΠΘΡ Ατιδ- 

οἰπδη ογβοίζιηρ τηϊῦ ἤθη 5 οί Κα, 6] 66. ἀἰθ ὙΥ οἴβθη «15. Εσθαηθ (6. 

Οὐίίον Ρϑίγδοῃίθη. δου. ἀ6. ἔλθ ἀβο δ Π 1 Θἤθὴ ΕἸηνν τ καρ ον ΝΥ δἴβθη 

5005. δα αἴθϑοῦ ὑταᾶθ Πα αἰ 5ἴοα οὔννἃβ ΔΟθηθα θυ] 66. Ν᾽ ΟΥβίθ ] πη ρ6ῃ. 

1 [ὀρθῶο] ἔχων τπϑῖο μοι" οὐρδηχί. 

5. οὐκ ἀφέτωσ. νυὶθ ἄδ5 1606 ΨΊΘΙ, νοῦ ἄθπὶ ἄφετος σοῦη σον νυν. 

᾿ 84. 8 τὴν ἀλη[ϑῶο]).}ὸ τελείαν [τελε]ιότίητα. Ποῦ Δυβάνιοκ. βἰδμμιηῖ. ἀἴ8. θαι ἧπ 

Περὶ ϑεῶν 24. τι (5. 41) ιν ππίο. νους Ερίκινα οὐδὲ τὸν τελείως τέλειον οἱ θεοὶ 

πάντες ἅμα φοβεῖν γε νομίζονται, 8166 ἄλζιι τηϑθίηθ Ευϊδπξθυιησθη 5, 93" (46λ. α. ΒοΡὶ. Αλαί. 

1015 ΝΥ. 7). 
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» Θμη οἷη Ὑ οἰβοι, βαρὺ ΟΠ υυϑὶρρ᾽. ἱσροηᾶνγο ὅθ} μὰν ἀθη ΕἾΠΡΟΙ νϑὶ- 

αἰβηαιὶρ' αὐιδοίνοοκί, ΒΡ θη 16 ΝΥ δἴβθη εἰθι φηζθη ΝΥ Ὁ Νυύζθη ἄδνοῦ. 105 

ἰδὺ αἴθ Υπιηρ ἰῃγον ΠΙ͂6, ἀἴο5. ἀὰ5. πα χί6] ἀθὺ ἀαχοῃ αἴθ 4116 χαριΐο 

Κοπηηθηάθη ΗΠ] οἰβίπηρθη 50 ο βεϊρ πάθη νι ποβι δῦ (ἀρεταί) (ον Ν᾽ δἴβθῃ. 

Ἐδ νγὰν δον ἀϑθῖροθ ἀθβοηνν ῦζ 465 Ατϊβϑίοίθθϑ ἀπ Χ ΘποἸταίθβ, ΘΠ 516 

γῸη ἄοθιη Ναΐζοη ΒργΆοἤθη, ἄθῃ ἀδίξεν. οὐδν ΕἸ θυ Οὐ6᾽ ΠΘῆΓγοι ἀθπὶ δίθη- 

ΒΟΒΘΠΡΌΒΟΙΙΘΟΙῦ ουνίθβοη, ἀδρθρθη νὴ (6ΠῚ νη θυ ᾶγοη Νυΐζθη ΠΙΟΠΐ5 

Ὑγ 55. σγΟΠ] θη, θη αἴθ ὙΥ οἰϑθη βίοῃ ορϑρθηβοὶθρ' ἀΌΤ ἢ α16 Βοιίβοριηρ' [ΠΤῸΥ 

ψινίποκιίδὺ (κινουμένων κατ᾽ ἀρετὴν ἀλλήλων) ρθυγβῃσθη, δ0 ἢ) 6 516. οὐννὰ 

ποῦ τη θ᾽ πα 6 ᾽ νου ΚΘ τ θη, 10. 516 ἢ}. πϊ οὐ οἰ Π)8] οορθηβοὶ(ρ ΚΘΠΏΉΘΗ. « 

ΟΠ γυϑῖρΡ σἷπρ πῃ ΠΟΘ νγοὶΐον, ᾿πΠ18Π| 61 θη (Ἱρί6] 465 ΜθηβοΠθη- 

ἀππη5, θη δ 'πὶ ΥΥ̓ δἴβϑιι δῇ] οκίθ, τηῖϊῦ ἀον (τοὐίΠοῖῦ ἴῃ ΝΡ μαπιηρ' βοίζίο: 

» ΠΌΤΟΝ βοῖπο ισταοβιεῦ (ἄρετῇ) ἄθρουν Ζθα5. κοί ηθοννοθβ ἤθη Ὠϊομ΄, 516 

σου ΒΤ ἢ 50 ἢ σνἱθ] θην 815 ΝΥ εἶδ θθῖ46 ἴῃ ρ]θίοπον ΝΥ οἰβθ Νυΐζθη, νγ8ηη 

ἄδν οἶπο ἃ αἷς ΤἈμρκοῖῦ ἄθθ ἀπάονη βιδιύἷ « 

Μδη Κῦπηϊε ἀθηκθῃ, αἰ ρ καλθον, ἀ16 νοὸ 1 Ροχὴ ὙΥ δἴβθη πἰ ἢ ροὸ- 

ΤἸΠΡΟΙ ἀθη]κθη. 415 αἴθ ϑύοι κοῦ ἀπὰ ᾿Π ΘὈΘΠ.]15 ρῸτη τηϊΐ Ζθαβ. ἃ οἰηθ 

[ἀπῖθ βίθ]θπ", τγαναθη 510} ἀἴθβθη Υ ΟΡ πη] ΘΙ αμροπς ἀπο] οβοη. ΑἸ]οΐη 

ἀἴδ5. βγεῖ ΘΘΡΘη αἷἰθ6 ατυηάδβἥι]θ. 461 ΟΡ ΚΡ βοῆθη ΤΠ ῆσο: »0) 16 αου ποῖ 

Πιαΐ 5βϑ] υδὺ κθοῖπθ ϑοῃ ν Ἰ υΙρ κοί, θογοιϊοῦ πο η θη ΟΠ Ἰθε οτοῖῦ, αηα κοπηΐ 

γον Ζουη πΟΟ᾿ ατπηδὺ.« ΠΆΠΘΡ ἰδὲ οἷηθ δ σοροηβοίτρο Εὐγ θυαηρ' 96- 

5616 ἘΣΘ ἀβοΠ δ ν Ζυνίβομθη ἄου οὐ Ποῖῦ ἀπα ἄθηη ὙΥ δἴβθη ΔαΒρΟ ΒΟ Β]Ό556Π. 

50. νγνοπαοῦ 160) Ῥ] ΠΟ Θπ ἴῃ ἀ6Υ πηΐθγθη Ἡβ] 6 αἀἴθθου [Κ0]. 6, αἀἴ6 415 

ΚΟοΙ. 1 ρϑζᾷῃ] υνῖρα, σαηϑοῃβδ οθρθη αἴθ βίοίβοημο ασαηα]αρο, 488. 4116 ΛΝ  οἰβθὴ 

Θ᾽] ΘΙ ομβαπι δἰπθὴ πη 5] ΟΠ θάτοι ΕΤΟἰ τ του Πα ΖΡ ροροπβοίτἰροπ ΠῚ] ἰβύπηρ' 

ὈϊΠΑαΘίθπ. ».4116 δ εἴβθη, ἐηνῦ δὲν [Χο]. 1, 2 διιβ, Κόπποη ἃ06}} ποὺ 8116} 

Εγθαπ 6. δοίη, 6 ΠΠ) τηδ) ἃ ἀδιὴ ἀρ] θη ΒΟρΥ 65 ὙΥ ονίθϑ [60 η 810. Ἐξ 

βοῖθὺ ἀοοῖ πη] ῖρο (ἀπείρους) Υ οἶἰβθ, αἴθ βίοῃ. πἰοηῦ 4116 σορϑηβοίτἰρ ΘΠ 6 

Ἰθῦπθη Κῦπηθη. ϑομοι ἀδυαιη πη ποῦ ἀᾶνοη ΘΟΒΡΙΌΘΠ ἢ νγοράθη, ἀδ} 

αἴθ αδίζον. ΕΤθαηα 8116  δἴβθῃ δυΐ ἀον ἔσθ βοίθῃ. « 

. ῬΙυΐ, ἀ6 οοπημλιη. ποῖ. 22, 2 (ϑίοϊο. ἔν. 1Π|, ΤῪ, 627, Αὐπῖπα). ον Αυδάγαοϊς ἀρετή 

ἰδὲ ἀθυιίβοιν οθθπβο 5 θνν οι" νυ ἀθυιροθθη, τηὰρ ΘΙ 510}. ἰπ ἅδη Κ]αββίβομοπ Ροοβίο οἄδθυ ἴῃ 

(ον ΡΒ] οβορ ἰβοιοη Ῥυοβὰ πάρη. Νὰ »Τυροηῆς ἰδ [50 ΠΠΘΡΆ]1 βοι οἵ, 

5. δῦ βίοίβοιμθ [θα] πη θη50}}. 
5, ῬΙαΝ ἀριδὲ Οἱ 

ἽΠ ΒΊθθ6. βὐέοιησοῦον. τοῖό, 895. ΛΔηη]. 3. 4. 
δ ΚΥΡ, Δόξ σ, Ὁθιορὶ ΣΧ ταῦ. 
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Ὁ ΠΙῈ1,5: 

ῬΒΙΟα ΘΠ βοίχὺ ἴῃ βϑίηθι ὙΥ Δ θυ] θριηρ οὐνναβ νΟσϑ 5, τνᾶβ αἷἰθ ΘΤΟΙΚΟΡ 

αὐτο! δὰβ ἴῃ ΑὈγθάθ βίθ] θη υνὔγάθη, αἴθ πηΖβῃ]ῖρο ΜΙθηρα ἀοὲ ὙΝ οίβθῃ. 85:16 

Βα] ρίθη 18, 46 ν Δ ἢ Γ Ν᾽ οἰβθ ϑυβοῃδίπθ δῇ Εγάθη 80 β6]ΐθη, νγῖθ ἄθυ ΟΡ] 

Ρηδηϊχ᾽. ΟΠ βῖρρ5. Πίοηῃ οχί βυθοῦ ἀθιηπδοῃ τσὶ 46. τη θυη6 ἰὈΘΥΙΉΘΠ50 ἢ 
ΠῸΣ ἴῃ (οΥ Ῥηδηίαβίθ ον ῬΠΠ]ΟΒΟΡμΘη". θη τηᾶῃ 8150 πίομῃῦ νὸμ (6. 

ὙΠΟ Π]τοΙῦ σϑάθ πη νος ἄθτὴ τ] θη ΝαίΖθη, ἄθδη 516) αδίζου απα ΝΜ μβοῆ θη 

Βϑαρθηβοῖίρ' ᾿οἰβίθίθη, ΒΟ θΡ ΠῸΓ νΟ (ἰθπὴ [468], 445 ἄθιὴ δὴ εἰβθῃ ἴῃ (6. 

Οδύζοννγο!ῦ νουβο νοῦ ἀπα ἀδ5 θη Μθηβοῆθη σὰ ΕΥτοὶ μαηρ' ἀον πὔοηῃβίθη 

Κα δπμηοπΐθ ΔηΒΡΟΥηῦ, »8580 Κόπηθ τηδη αἷθ ὙΥ δεἴβθη ΕΘ η46. ἀὁν αδίζεν ππᾶ 

πη ρΡῸ ΚΠ σὺ αἴ16 ἀδίλον σου 6 46. ὟΝ οἴβθῃ ΠΘηΠΘη.« 6} ΘΡ τα ίβομο ΥΥ̓ οἰβθ, 

50. ψγΟΙάΘη. υγῖν Βΐθν ὈΘΙΘἢρὸ (ΚΟ. 1, 1.41.), »θοναπᾶονῦ αἴθ Ναίυν πἀπᾷ 85 

γγ ββθὴ (4θν (ἀδίιογ) πα βαθὺ ἴῃ πὶ Π8 6 Ζὶὶ Κουηη6Η, 18 61 Παῦ ο] ΘΙ οΠβϑηη οἰ ἤθη 

ππΠνν ἀου β ἢ] ΘΠ θη ΤΥ ὅ, τηΐϊῦ πο ἴῃ ΒουΠσαηρ' ἀπά Θυ ἢν Ζὰ ἸΚΟΙΏΠΊ6Η. 

ΑΡδὺ ΓΡΘΊ] ὉΠ, οἴῃ ΒΟ] ΟΠ 65. Ν᾽ δ] [πὶ5. ΘΠτ ΡΟ ρου ΒΘ ἀπ θΡπρ' ΠΘΠΠ ΘΠ ὙὙῚΣ 

406 ἢ ῸΠ] βοπϑῦ πἰ σὺ ροναο σθαι πἀβο μα. ἘΕδ ἰδῦ ἀἀΠ6} ὈΘ556 1, 516} 80 

αἴθ ὅδοθο χὰ Πα] θη ἀπα αἰ ΥΥ ὄνίου. ἰοῦ ἀπηϊύζ σὰ τη] δ ΘΟ ΘΏ. « 

ΜΙ αἀἰοβομὴ ϑδαΐζο ορϑδηρθη νυ ἴῃ αἴθ χνγοίίθ ΚΟ] η6, 16 ΧΥῚ δἰ 6 

Βίσμοσο οί ηἀππρ τηϊῦ ἄθι νου Ππορο Ποη θη ουρὶθύ, ἈΡῸΡ ἀἄδηπ πϊοῃΐ ζΖι- 

ῃξβοΙη σὺ, ννῖθ δ οὐνναγῦίοί, αἴθ Πιβκαβδίοη ἅδον. αἷἰθ θυ πἀβοπα ἘΠ] 06. Β6- 

ΖΘ Πὰηρ ΟΡ ΜΙΘμβοπθη χὰ θη δίξονη (Ὀγβοιχζί, βοπμάθη αἰ6 ΕΘ ἀβοῃ δίς 

ον Οδύζον. υπίθγοι πη ο 6 Πα πο] 0. ἃ Πσομα ὃ ἴῃ ΚΟ]. ὁ (Εν. 84, 3 [ἡ 

ἀδυϊορίο, (δ αἴ (ἀδίζοι. πος νο]]Ἰκοιητηθη ἴῃ ἀοὲ Επαϑιηηοηΐθ υνἅσθη, [8118 

516 ἰού ἴἢνὸ Βοατηϊδβθ ρορϑηβοῖ τ Βοἐθαϊρίθη, θομδαρίθῦ δὲ ΒΙθυ ἴῃ (6. 

ΟΌοτθη ἨδΠ6 ἀον ΚΚο]. ὁ (Ξ- Εν. 85) πὰ ΗϊΠ]ΙοΙς δὰ οἷπθ νυ] ἀουβρυθο θη θ 

Βομιϑαρίαπηρ (4 ΚΚο]. 2, 2 4}: »Ὑ θη νυν ἀδπον ἃ ἢ ΔΠΠΘἤτηθη, (88 516 ἢ 

α16 Οαδύίον. σορϑηβοίτρ (ΘΕ ΠΠρΊτοἰ ἴθ. αν οίβθη (χαρίζεσθαι ἀλλήλοιο), 80 ἀἁτὲ 

πγδ 1 (0 ἰοῦ ΒαρΘη, 516 οἤθθη νὴ ἰἤσοιη Εἴρθηθη ἄθὴ ἈΠ ΘΡη 8, 111} 

ἀοροη ΜΙΔΠρ6] ΔΌΖΟΠ ΘΙ θη. ΤῸ πη 8116 δ᾽ πα ἃ 0 ἢ. δ15. οἰρθπον ζυϑ ν ̓ἰπηδίδη 6, 

516}. α16. νο]]κοιημηθηβίθ [μιδῦ Ζὶ νϑυβοῃδρη.. 16 αἴοβοῦ ὙΥΙαθυβρσιοἢ 

510}. δυ ] δύ, ἰδῦ πλδ πἰοῦ σαηΖ Κ]αν. Ν᾽ ΘΙ] ομὺ Πορὺ πὰ ἀον ΝΟ τοῖς 

δα ἄθιὴ ὙΥουῦ » δηρ6]« (ἐλλείπουσι). 

᾿Ξ ΑἸΟχ. Αρῃγοά. ας ἔαΐο τοι, 18 ΒΓυΠ5. 

2. ῬΙ]αΐ, ἃ. ἃ. Ο. ἔοτι δὲ οὐδὲ οὕτος οὐδαμοῦ γῆς οὐδὲ γέγονεν. 

ὃ καθαπερεὶ γλίχεται. 6" ατίθομο οππρῆπαρί ἴῃ γλίχεοθαι ποῦ αἴθ οὐγηπο!ορίβομε 

Ὑ ορνν ἀπ βομα{ ταϊν γλίοχροο. γλοιός, νγᾶβ ΠΠΒΟΡ πρνουνγ παΐος δ᾽ οἦ ἀγι ἰοϊεέογγε οἰνν ἃ χὰ βίαν ς 

αὐιϑα οἰκο υνν ἄο, 
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6 Βυιυΐοιςθ ζιτη {Ὁ]ΡΘ πάθη ἰδὺ χουγ τητηθυῦ (Ὁ π]ρβύθηβ Πα ΌΘη ΠΊΘΙΠ6 

Ἠθυβίθ ]  ρΘν θά ῃθ Κοίπθη ΕΥΙΌΙΡ σομδὈ). 50. βιθῃῤ τηδπ δ ἢ πἰ ἢ τοὶ 

θη ΒοζΖαρ' 465 Γο]ροπάθηῃ  Ὀδαΐζθβ, 46. δἰπθ βίοϊβοῃθ [6 ῇπιθοι 6. ουυγβ πίθῃ 

» ΟΥ̓ ἈΠ ρ κοι  « σὰ θη! δ] θη βοποίηὐ ΚΟ]. ἃ (ο]. 2) 11---ἰ5: »])8 πηδηῃ 18 ΟΠ] 

ΔΘ. ΘΟ ὈΙΠ] Δ ούθμη ΘΡΥΔΟΠΡΘγΔ ΟΠ. πιηΐοι » ΜΙ 61] ϑαηη] οἰ «᾽ αἴ ΒΟβομαἴππρ' νοι 

αὔϊζουπη νογϑίθῃύ, αἴθ τὶ ἀϊθηβίοι τροῦ Δαποίραηρ" 8ῃ ἄρῃ (θι] πῃ πηθ 6 

Ετσοαπα τπα Ὡπαουβοϑὶτβ πηϊῦ ἀθϑϑθὴ ἀδη ΚΌΡΟΥ ΕΡΚ ΘΠ ὉΠ ΟΠ ἸΚοῖῦ δ᾽ ἢ. ν ο ]Ζι ΘΗ. « 

16 Οδπηοιηβομαῖ ἀν Οἴει ἰδ οἷη Ηδυρίβαίζ 46Γ Θρ᾿ Κασθιβοῃθη τγὶθ 

ἀδν βἰοιβοιθη ΕΥ̓ Π βομ 5] 6 το, θη ἃπῸ ἢ αἴ16 Οὐζοι βοι δ γουβοθᾶσι 

Ὀονγουίοῦ τνογάθῃ. [)6᾽ Αὐϑδαχγιοὶς προοοικείωοσιο, (ΘΓ αἷ6 Ζιθιρηπηρ ΟἰΡΏΘΙ 

αὔξειν δὴ ὅθ Εσθιηαθ ὈΘΖθί ἤθη 5011, Ῥορορηθῦ ΠΟΥ Ζ.Πὶ οὐβϑύθη ἀπα οἷη- 

Ζίρθη Νία]θ ἴπὴ ρου ὶθοῃβοῃθη ΘΟΒυ αι. ΑΘΣ 48 Ρ]Π]οά τη ἱμη τγϑῖῦου πιηΐθι 

(Εσ. 86) υπα ἴῃ νουθΆ]Ὲ 1 ΕΌΙΤΩ 2, 22 Μ]ΘαΘΡΠΟ]ύ (προςοικειοῦται), 50. αι οι 

ψΟΪ] 415 οἷη ἀδηγ815. ΠΟ ΠΟΥ ΓΓΟΥΤ ἴπτι5 ΠΥ βἰοιβοῆθη ΘΟΒΟΙ ΘΟ Ὀαίγϑο τοί 

γγοτάθη. [λαυδαΐ ὈοΖιθηῦ 5160}. 4150 πὸ 6. Διβαῦζ Ζὰ προρσοικειοῦται: ὅπερ 

οὐκ ἀούνηθϑεο ὀνομάζειν. [)6} ΠΡΊΙΟΠ 6 “ΟΡ πιι5. 6} δύο βοθμθη ππα (61 βρἄξθρθῃ 

ΡΒ ΟΒορΐθ ἀρουπδιρὺ ἰδὺ οἰκείωοις ἡ. 

Νὰη 6810 ἸΘΙάον νγίθαθυ α16 Νοιθίπάπηρ,, αἴθ χὰ ἄθη ἴῃ ἀθὺ νουρθῃ 

Κοϊυσηπθ νϑυ]ββθηθη ΤΠθτηδ ΖινοἸ Πγῦ: ὙΥ 16 ΠαΌΘη τνῖρ αἴθ ἔρθη ἀβομῃδί- 

᾿Ἰομθη ΒοΖι θα ηρθη ἀοΥ ΜΘ βο ἤθη. χὰ ἀ6η (δίζοιηῃ διυΐίζυαββθη" 16 Καπη 

ΟἤηΒ οἶπὸ ακίϊνο Βοίθ ραηρ 46 Γ᾽ Πἰση ] 15 ἤθη Μϑοηἑο αἴθ ἀθουσαροπαο ἀρετή 

ἀν Οδίξει νοῃ δοιίζθῃ 46 Μίθηβομθη δηρθοίρηοῦ γ γθη (προρσοικειοῦται)ῦ 

16 Τάοῖζο Πὰς αἴθ Απύνοστί δύ νο]]δίδ παρ νουβο! πηρθη. Μίδη θυβοῃ]οβύ 

θη [Πα] ἢ ἈΠηἙ ΠΟΙ Πρ ϑυ οἶδθ ἃ 5. ἄθιη {Ὁ]ροπάθη (ο]. ἃ, ΚΟ]. 2, 236): 

» Νδη ἀδυῖ ΑΡῸῚ νου]δηρθη, ἀδ}8 αἴθ5. οἢπο 1]ηἰου]α! σοβομ ἢ , πη Ζυγᾶι 

1 εὐκοινωνη]οίας. νϑυπαΐο ἴθ} πλο ἢ ἀν βἰοίβομοπ 1156. οὶ Αγοῖοβ Πιάγιμος. 5ἴ0Ὀ. 66]. 

οἴ. ΠΠ 5. 62. 3 (ΛΥ ΔΟμ5πι.) ννὸ δἷθ. ἃς. ἐπιστήμη ἰοότητος ἐν κοινωνίαι ἀοβηΐονυ νυϊρᾶᾷ. ποῖ αἷς 

Ρϑυραίθυβοῃθ 1, 1516. ἀοββοιθθη Κοιηρι]αΐονβ οπίμα]ν αἀἴθθο ἀρετή ὃ. 147: 7 ἃ. ἃ. Ὁ. εὐκοινωνη- 

οίαν δὲ ἕξιν ἀμέμπτους [1]. ἀμέμπτωο], ὅθεν κοινωνία [50 ἄϊ Ηδ858.. 50. γίνεται], παρεχομένην. 

5 μετ᾽ ἐκτείν]είας τε καὶ προοοικειώσεως. 8]. Οἷο. δά Αἰ. Χ τὴ ογέογιδίνιδ ἀεὶ πιὸ πϑρῖΐ 
βογμέα ορίϑίοία : υοἰϊοηι σοίογα οἵμδ: φιαηὶ ἐπ πὴ ἐπογοαϊ δέοι ἐκτένειαν, ψφμα ψωΐάθηι οοσίίο έϊ ! 

ὁ Ψρ]. Ανοῖοβ Π14. θεοὶ 510}. 156].ὄ Π 7. τα (1 93: το ΝΥ ΔοΠ51).) τά τε ἀγαθὰ πάντα τῶν 

ςπουδαίων εἶναι λέγουοι, καθ᾽ ὃ καὶ τὸν ὠφελοῦντά τινα τῶν πλησίον καὶ ἑαυτὸν ὠφελεῖν, τὴν 

δὲ ὁμόνοιαν ἐπιστήμην εἶναι κοινῶν ἀγαθῶν. [πὴ οὐβίοπ ϑαΐζ ἰδὶ 65. ρον δὶς κοινὰ πο ἢ 

εἶναι ζαζιιβοίζοπ. Πθηπ ἄθι οροηβαίζ ἰδῦ: τὰ δὲ κακὰ τῶν φαύλων. Υ6]}. 5. τοο, 7 τοῖς μὲν 

σπουδαίοις πάντα ταγαθὰ ὑπάρχειν, τοῖς δὲ φαύλοις πάντα τὰ κακά. 

1 ὉΡον ἴΠη νρ]. ΒΙβομβόξεον. Τριλίοε 1 275; 1133 πη θοβοπᾶοια Ρυβ πίοι. Πρ 

ΗΊ, 5195}. 
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ΚοΙ. ὁ 
(Εἰ. 868 

Ἢ ΚΟΙ. ὅ) 

10 ῬΊΕ 1,5: 

Τα τηδη 5[0 ἢ αἴθ5. τηϊῦ ἀθη οὶ ἀπ ἀθ]] ἤθη ΜΠ 06]1η νου βο θη, πϑτη]}16}} 

ἀδάθχσοι, ἀαδ πὰ 416 Δ Πα] οπαϑίθ ΑὐΠ Ἰςβϑ ηλ]τοῖ δα αἴ νου ρΘΠΡΘΠΘΗ, 

σορρηνγδγιὶροι πη Ζαϊι ηροη ὐξον (τ ἢ οί). « 

16 Ῥδηῆδθθθ (θῇ θρὶκυσθῖβοηθη Νοσδ], ἀασοὴ Θαρροβίϊοη θυ] ὕο Οὐδ 

ἰὐπ ρον Εν θη αἴθ οὐνγαῖρο ασ  ρΊκοῖῦ οοοοην ἅν ρθη ΟἸοἸτθ Ζὰ ουβϑίζθῃ 

Οὗον σὰν 416. ρσορϑηνγβγτιροη 1,οἰάθη δυΐζι θη, ἰδ νοὴ ἄθχη Νοβίου ἀπα 

βοίπθη δοιῃά]θγη οἵδ᾽ ἈΠΡΟΡΙΘΒΘὴ. ἀπ νοὴ θη ΘρΉΘΙ ἢ γουῃδπηῦ τνοτάθη". 

Π16 Βοίοππμηρ' ἀον Ὀοβίδπαϊροη Ν᾽ σρορθην ρα ηρ' (διαλείπτως, ουνεχεοτάτην 

ἐπιβολήν) μαῦ ΠΡ ΠΟ οἴποη Ὀοβοπάθγοη Βοζὰρ' δυΐ αἴὸ Οδέξοννγοιυ. Πα 

510} α16. σοι! θ ΒΘ] ρου Πὰν ἀατοῃ 416 οὐσὶρθ δον νοη 6 465 6 ]- 

Καχοίβομθη ὙΥ οἴβθη πη ουβοΠο οὔ, 50 Ἰκοσητηΐ ἀἴθβοιυ ἀθυὴ οδι ἤθη [6816 ἅτ 

ῃξοΠβύθη, ὑγθη ΟΡ ὙΒΠΤΟΠα βϑῖπηθβ ἰταγσΖζθη Εχα θπδϑοθίηβ ἀαγ0}) αἴθ οοἰβυϊρο 

ΨΟΥΒΘηΪαηρ ἴῃ ἀἃ5. ου]θθῦο ππα ουϑίσοίθ αἸάοις αἴθ ρᾶηζο ΕἾ1]6 ον 56]1ρ- 

κοὶϊ Δαβϑομδρεο", 

ΝΟ ον ΘΙ ΠΟΙ ΓΟΙρῈ (ον Εσταρυηθηΐο [Ἰοὺ ἃ15 ΟΡ ουβυοῖς ἀν πϑοῃβύθῃ 

Κοϊυθηπο 6 Εὰ. ὅθε, 485 δοοίί χσαουδῦ ρϑίθβθη ἀπ νου δ ὉΠ16 Ὁ ἢ. ΕῪ 

ἰδύ ἀατο αἴθ Θ0ΙΟΠννοσίθ θαυμάζειν τπα προοοικειώσεως ννὶ6 ἀυγῸ ἢ δοίηθηῃ νγοὶ- 

ἴθΡθη [8] Ὁ Θπρ' πλϊΐ (6Υ νου ποΡρο ποηἄθη Κοϊαμηπο νουϊη ρει. [6 Κ᾽ ευ- 

Ἄ5ϑου. θοίοην πΐον (Κο]. 6, Εἰ. 868, 3) τοῦ Εὐοϊβιοῃῦ αὐ αἰ νου] α]Π 166 

Ἐπαβιηοηῖϊς ον αδίίου ἢ αἴ16 Νοὐννοπαϊρ]οῖῦ, 716π6. πόπουθη ν᾽ βοὴ. Ζὰ γοι- 

ΘΓ η (τιμᾶσθαι δεῖν τοὺς ϑεούο), οἷπθ Ν υθῃσιηρ, αἰθ 6 τσὶ ἴῃ βϑίηθιη ΒΌΘΠΘ 

ΤΤερὶ εὐςεβείαο, δι ἢ) ἢΐθι Ὀοβοηουβ σθρθη αἴθ Ν᾽ νἀ δομτριπροη ον ΟΊ ΚΟῚ 

Ζὰ 5οῃ ύΖζοη Ὀοἢϊββθ πνὰν. 

» 1. Βοντηάογιηρ' (ον ατῦϊθδοςα, 50 ΕἸ σὺ ον (Κο]. 6, Εἰ. ὅθε. 53--- ὃ) ἃ, 

» ον Ἰκῦ, ννῖθ τηδη βαρ, ἰδ ηθη ἀπ ΞΘ ] ρΡσοίβαηρ ἀπ Αποίρηθσηρ. Β6- 

ὙΠ ΘΓ ππηα ϑίδιιμθη. ἈΡῸΥ τη! ΘΓ, ΘΠ ΟΥ ΠΙΟΗΪ5. 50 Ξδ]]ροθ ογ ]]1οἸύ 

415. 416 (οὐ οῖῦ. « 

ι Οἴροιο, Τιιβο Ν᾽ 34.095 (Τρέσινοα οα. 5 πον, ΕἾ. 430) ἀρήρει οὐ ρ»"αθϑοηέοηι [50. ν Ο]Ὰ}- 

ταὐθ1}} ρογοίρερο ραν ον Οἰέτι ΘΟΡΡΟΡΘ οὐ ργοδρήςοῦο υφηϊοηΐίοην πθ6 ργαοίογτέαηι ργυαοίον Ἴμ6 76 δίπορο: 

γέα ρογρείνια5 οἱ οογίοιυίας (ν᾿ 5]. ἀδιαλείπτως πᾷ ουὐνεχεοτάτην "οὶ ῬὨ]Π]Οα.) σολρίαίοδ, ἔπι δαρϊεγιέο 

7ῶγο ϑοηιρο)", οἰ σαϑροοίαίο, δροναΐαγεηι ποϊμρέαύιι στη ροτσορέατμηι τηθηιογα ἐμηρογθέμν. ὅτ 

ἀομϊε θοὶ ἄρῃ ἀθ] πο α. ΜΠοΙα (δι ὧν εἰώθαμεν καταοκευάζειν τοῦτο) ἀπ αἰθ Τὺ θιιμ ἀβο δ, αἴὸ 

Ἐπ. 84. 6 ἃἸ]]οναϊπρ5 ἴῃ ἀἰθβοπὶ Ζιιβατητη Πα ΠΡῸ οὐνν ἅΠηΐ δῦ. ΑΡΟν αἴο5. νυν ἅσο ζιὶ θηρ σοία!δί. 1 

φιλία ἰϑὺ πὰ οἶπορ ἄονΡ ΜΙ ΟῚ σὰν Ἐπιαβηηοπῖθ. πἰοῃῦ οἷη δι᾽ ὧν, βοπᾶάθυπ οἷπ ὧν οὐκ Ἄνευ. 

5 ἘΠῚ Θρ κατ οίβομον ὅρυιοι νου κο, ὙΥ. ϑμμα. ΝΧ 193) δαρὺ νὸρ ἄρῃ (ἐθηϊϊββθη (65 

Ε]εἰβοιοβ: ταῦτα γὰρ ἔχων τις καὶ ἐλπίζων ἕξειν κἄν (Δ τὶ ὑπὲρ εὐδαιμονίας μαχέοραιτο. 

3. 0]. Βορὶ, δὲέα. Βον. τοῖό, 893. θη Αμήΐδπρ νοὶ ΕἾ. 808. τ ἄθηϊκο 101} πλΐι 50 οὐρϑηχί: 
3᾽ Ὡὦ 

ἰδμολογητέον καὶ τῶι μικράν γ᾽ ἔχοντι) οὐνηοιν. 



Ῥηϊίοάοηιος ἴ7Ὅον" ἷο δέοι" Βιιοῦ, 11 Κοί. «. ὁ 11 

016 οί] ἀθν Μϑηβόμθη (ον (ἀοι οι οΘρΘη ΟΙ δἰ) ἃ αἰ5ὸ. δὰ Ρ6- 

νὰ πἀθυμάθ Βυσομῦ ὈΘβομυϑηκῦ ὑπαὶ ΒΟ ]1οθθη 16. πᾶπονο  οαγϑ ΠΟ κού 

ἃπ5, αἀ16. τῇδ πηϊύ ἀ6πὴ Βορυθ ἀοὺ ΕΘ Πἀβο αῦ νου η οὐ. [)165. βοῃοίηΐ 

ΘΙ Ζ.ΠῚ ΘΟΘΉ]τι556. α16565 ΓΟ]65. ΠΟΘΙ ΘΙ Π)8] Ζιιβα 6 Π] Ά55Θ ἃ ροΘρϑη τ 6. α6. 

δίοα ἀπ 6  ΟἸΚουθ ρίοη. αἴθ νοη (δὐξον οι θη. χὰ ΒΡτθο θη ᾿Πδρίο, θ6- 

ἰοπΐ χὰ Παθοη. [26 ηὴ δῖ ἀ6 ΣΡ Δ 5Ο ἢ] θπμά θη πηΐοσθῃ ἨβΠ 6 ἀον Κοϊυτὴπὸ ὁ 

([Κο]. ὅ, 9) ππάθῃ υνῖν ἄθὴ [Ὀγη6]]6ὴ ΘΟ] ραβϑιβ: καὶ τῶν μὲν δὴ τοιουτο- 

τρόπων ἅλις οκεμμάτων πα ἃπ| βαπῆθ αἷθ Κογομὶβ, ὑνθῖοπο ἄθη ΑΌΒΟΠΠαβ 

16 ἢ ἄπ!  } 10). ΚΟ ΖΟΙ Πηοί. 

Τιοῖάθν. ἰδ 5. πηπ ίο!θαν. Ν᾽ ΟΥΠουροπομάο. [οΚοηΒα Ὁ ον μα] ύοη, 406} 

οἱδὺ νἱϑ]οῖοηῦ ἀἃ5 ΝΥογῦ φοράν, (ἃ5. 516} [ζ0]. 4 (Κο]. ὅ, 7) ἤπαθί, οἴπθῃ 

ΕἸηρογζοῖρ,, ῬΒΠοάθιη νουβϑύθῃῦ ἤΔ 0} ἀ6πὶ Ν ουρᾶηρο ΕΡΙΚαχα ̓  πηΐοι φορά ἴῃ 

τηθί Ρ Που ΊΒοΠ ον Βοαθαίαηρ' ἀἃ5 τἹ ΟΠ πῆρ 5] 056. ΤΊΘΙ 6 ἢ (6 ασίθ!]5]οβθὴ Μθηρο, 

α16 ορ᾿γιο τἰαὶ, ἴσα (ἀοροπβαΐίζο Ζ.ΠῚ ὙνΙ ΒΒ ΒΟ Π Δ ΠΙΟΠΘ αι. ἀδηρ, ἀοὺ μεϑόδοο 

65. ΡΙΜΙοϑορ θη. Πϊθ Δηβίομς ον ϑιοῖκου, αἴθ ἄθογ}} οἷο ζαηὶ Δα ης- 

οἰοκ ἀἴθθον ὁρίου υμἰψαγὶξ τλλο θη, ννῖρα παιάν 6 1λ. τηϊέ ἀθιηβθ] θη νουβ ἢ υ- 

ἤθη ΝΥ οσίο σοισοῖθη“. 5 Παῦ 4150 νϑυμλι 16} ἀ6ὺ Ν ον ίϑβϑου. Πἴοι (Κο]. ὁ. 

ὅ, 7) αἴθ ἃ αἴ. Οδιύξου θα ἀβοηδέν θορυ ποθ Αηπηϑίδιιηρ ἀοΡ Θἰοίϊκου, 

(ἀδίίον ἀπα Μίθηβο! θη ΟἹ ΘΙ ἢ χιιβίθ]θη, 415. δἰπθ πηρορουϊηαθίθ Ν᾽ ΟἸ 5! Ο 1110" 

ΖΓ ΟἸρ υνΊθβθη : καθ᾽ ἣν φορὰν ὃ πἰάλαι λό γοΐς πεπλ)αομένως γε λέγεται »πάντε Ἢ 

φίλοι] εἰσὶν ἴοοια. Ἐδ φᾷ οἵη ἤθη] 16 1165. δ αἴθ ῬΥΓΠΔΡΌΓΘΟΙ Ζιυιυ οἸρ Προ 5 

ΘΡΓΙΟΠνγοσῦ »Ἱοότας φιλόταος. πὴ ΗϊΠΌ]1οΙς Πἰθναι βοΠ θη ΟΥ᾽ Ζὰ Βα ΡΌΙ: » 6 1η6 

Μοϊππηρ, 80} ἀ6Ρ 485. αἰΐθ νοσγί, {Ὁ ] 10 ΓἈ]ΒΟΠ] ΟΠ συν οῖδθ, οοϑαρὺ αν τα 

16 Ἐσθαμᾶθ δἰμα ρ]θῖομ «. ΥΥ16 πιϊύ ἀϊθβθιὴ Θρυιουνουί, 485. ἅπ6} ΡΙαίο 

ι Ἐρίκιι ΤΤερὶ φύσεως 1. ἴῃς. οα. (Δοιηροι 2. Ῥγέοη. ϑέμα. Τ. 31. 127 εἰ... ἀκολουϑήοομεν 

ἀλόγως ταῖς τῶν πολλῶν Φοραΐο. ᾿ 

2. ῬΙΠΠοά. ἀὸ που 938, 34 κατὰ τὴν ἀδιάληπτον φορὰν (ὠιοοη δέοι αίαηι ορίγυϊοτιθη). 

ἈΒΉΠΘΒ. ναι μΐ ον ἀα5. Δαάνουθίιπη Φφορῶς (ἐθηιθν 6) ἴνν ον" ΘΟ" ὁ βἰρη. 26. τὸ ἔνια δὲ καὶ 

πλάττεται πρὸς τὴν δόξαν Φφορῶο: 58. 8 ἄλλως δὲ καὶ πλάττουοιν ἴδια καὶ πολλάκις ἀδύνατα 

φορῶς Τῆι καταςκευῆι τῆς δόξηο. [)6ν Αὐβάναοὶς Πα βοίποπ ἃ] τοϑίθ Β Ιου ν θυ {10 }} ἢ ἄθηὶ 

βου τηΐθη οι 5 ἀθ5. Ρασιηοηϊᾷος. Εἰ. 6. 6 οἱ δὲ φοροῦνται κωφοὶ ὁμῶς τυφλοί τε κτλ. 

5 ΨΜ0]. Ηογο. Χ ὅς, ΕἸ. 5, κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον οὐδὲ κατὰ τὰς φορὰς τῶν Ὁτωικῶν. 

Τ) 165 ἀθργάιοῃ 465 δ ουίοβ φορά ἰδ βϑρᾶϊθι νγοῖε νϑυθνοίίο, 8]. ῬονΡ!. ἀ6. ἀθϑί. 1 40 

(5. 170, το Νιοϊς 32); 1ΨΚ΄. τὸ (248, 21) πἀπᾶ Αγ {6 απ] 6115 [πᾶν Ρ]υίατ ΟΝ. 5. ν. 

4 ΤροῚ 757 Δ παλαιὸς γὰρ λόγος ἀληθὴς ὥν, ὡς Ἰοότης φιλότητα ἀπεργάζεται, μάλα 

μὲν ὀρθῶς εἴρηται καὶ ἐμμελῶς. )16 ἀθυῖΐσθα ΘΓΘ]]ο. βαπηοῦ Ν απ οἷς σὰ Τ1}}}]. ἡ. Ῥ. τό. αἴὸ 

Ἰαϊθὶ πἰβοῦθη Οἴτο. ὥργέολιο. εἰ, ὔπι. ὃ. χθ4. Μ᾽ 8]. ὅποι ὅ510}0. 150], οἷς, Π| 33 (ΤΠ. 255 ἢ Δ... 
:} 9ς 

“- 



ΧΟ]. ἔ 

(Εἰ. 88 Ὁ 

ΕἸ ΤΚΟΙΣ 4) 

Ἰ 2 ΙΕ, 8: 

ἴῃ ἀθη »(ἀθβθύζθῃη . δΔη νύ, 16 δύο ρθα μἀβοηδίν ἴῃ ΝΡ παπηρ οοβϑύζί 

γγ1 46, οὐβί θη πη θα. 16 ἃὰ5 ἀθϑβθὴ ΘΌΘΠ ΘΘΠΔΠΠΐΘΙ ΘΟ τ Ὁ. » 6] ΠΟΥ 

γγδηαδ]., Ποῖ ὁ5. μῖθὺ (ΤΝ, 7160), »ἱδῦ ἀοὐῦ 1160 πα Θη ΒΡυΘ Ομ μα ΝῸΓ 

Θἴποῦ, (6 Ὧ(8. βοῖπθ ἃ] Βορυῦπαθηρ ἴῃ θη) ονίθ ἢπάθὺ: ΟἹοῖο 65. ἰδὺ 

(ἸΘΙσἤθιη 1160. ἀἃ5 Μαδ Πᾶ1Ὁ; ἀας ΜΔ β]οσΘ 061" ἰϑὺ τηϊῦ δῖ οἢ βοὶ υϑὺ δηΐζνγοϊζ 

ἘΠ6Ὸ τηἱῦ ἄοπὴ δίαβνο! θη, Ναῃη ἰδὺ (οὐῦ ΕΣ τη. ΝΟΥ Δ]1Θὴ 485 Να!δ 8116} 

Πῖηρθ ἀπα νγοὶϊῦ την ἃ15. Ἃἀου Νθηβοῃ, νυὶθ τηδη βαρ". ον ἴἤτη 150 ἴῃ 

αἸΘθοῚ ΒΊρΡΟΠ ΒΟ Ὁ 1160 ὑνοσάθη 011], τη! ἃθ0 ἢ) βο] ϑῦ πδοῖ ΚΚαβ θη. ἴῃ τὴ 

ΘἼΘΙ ἢ νοράθη. πᾷ ἀδηδ ἢ) 4150. δύ (61 τηδίδνο!]θ Νίθηβ ἢ. (ὃ σώφρων ἡμῶν) 

(οὐὲ 1160, ἀθῆη ΟἹ ἰδῦ 1ἢτη ἢ Πη]ΟΕ : (6. τηδβ]οθο ἈΌΘΙ ππα πΠρΟγθοζθ ἰβδύ 

1ἢτὴ πη Π ]16}} τη νὴ ἴἢπὶ νου βο 6 θη. « 

ΝΟ ἀδὲ Κοτοπίὶβ ([0]. 6, ὅ, 10) Ὀοριπηΐ αἴθ σου θυ ηρ οἰπῖρου ΠΈΟἢ 

ΚοΙ. 8, 6 πἰομῦ οἱρϑηθ!οῃ χη Ἠδαρύοπηα ῬΆΒΒΘΠΟ ΑΡΟΙΪθη (οκέμματα 

Ποπηΐ 5ῖ6. ἀν Ν᾽ ου5βθυ). α16. ΠΙΘῚ τηϊῦ οἰ πο ΘΘΙ ΘΙ ΠΒΔ 6 ΓΓῚ6] ΔηρΟ]ε ἢ - 

αἰρὸ νοιάθη, (61, 6 ΠΠ Τηθῖπθ ἸΠΒΙΟΠΘΡῈ ΒΡ ΠΖαηρ' νη ΚΟ]. 6, ὅ, τὸ οὔνγα 

δ5 τ ομτρο ὑὐἱῦ, Ὠῖο8: εἰ τῶν κἰζάτω τιν᾽] ἔχοίυοι πρόνοιαν) οἱ ϑεοί. ΕὙΘΙΠΘῊ 

ὈΙοΙ δύ ὅθ) ἀονΡ ΤἸλοϑὺ αἴθ ΚΚοϊυσηπθ, ὑγούζαθιη οἰπὶρο Κο]ἃ (6, ὅ, 21 .--24) 

Θη ΖΙ οσὺ οἰ ηα, Τὴ] ππνουϑυ]16 ἢ". 

Ὀαρθροη ραᾶαβύὺ Εἰ. 880 (ἀθὺ νϑγηλθιηρδυγθῖθθ οὔοσθ 6] ἀ6ν ΚΟ]. ἢ 

(--- Εν. 88 Ὁ -" οὶ. 4) Ἰϑία] 19. χὰ ἀθπὶ ΔΠΡΘΠΟΙΘΠΘη [ηδ]} ἀοΡ ΑΡΠδπα- 

Ιππρ ἡ. Ἐπ παπᾶ 6] 516}. πϑη] 16} 4ἃ (ΚΟΙ]. ἔς Ἐν. 88}. 3-- -5) τὴ ἱγροπηα οὐννἃβ 

»ὑγὰβ ἀθη Πηβ Ὁ] ἤθη οὶ ἀτομοηᾶθῃ Ζο νυ ἢ] Π]55θὴ οίπθη ΝαΐζΖθῃη 

Ὀτϊηρύ, βοπάθσῃ ἸΘαΙρΊ]Οἢ θη ΜΙθηβοἤ θη. ὑγΘρΘη ἸΠΤΡΟΡ ΘΟ ΟΠ Ποῖα. [ΙΟΘἢ 

νουμΐθ, αδ! ἀ1656 ἀπῇ (61 ΠΤ] ΘΠ ΒΟ ΠΟ ἢ 6 ΟΠ ν ΔΟἢ Ποἱῦ τυ] 6 ΔΩΡΘΠΟΙΊΤΊΘΠΘ 

ΒΙμομπηρ' 16 ΜΙ δὴ 11. ἰδύ, αἴθ νοῦ θη ΘιΟΊΚοση. ἃ]15 Ηδιρίαγριπηθηΐ Εν 

α16. ρδιθ!οηο Μουβθηθηρ νουυγοιίοῦ ουάθη ὑγὰῦ. Φυπβοηδύ νἱτα αἰ , ο- 

τηπύαηρ ΔΌΡΟΙΘηὐ, 8415 ΟὟ αἷθ ἀδίξοι. βϑ] δύ αἷὸ Μδητς χὰ Ν᾽ ΘΙ ἀρ; 

ΝΟ ἀτομοηάθη ἀοίσθη. ποίρ' μᾶτύοθη. θη ἴῃ αδρθηβαίζ Ζὶὶ (61 ΤΊΘΠΒ6ἢ- 

ΠἸΙΘΒΘη ΘΠ νοι οι ισα μον (Εἰ. 880, 5) ρϑϑίθῦ »(ὰ5 Κυαίνο]θ πα πη- 

ΘΒ θρΊοηΘ. ὑπαὶ ἀπνουρβηρΊ]οη6. ἀπ ρορθη 716 θη οὗννα βοῃδαϊροημάθῃ Εἰη- 

{π|Ὁὺ οδίβηαρ' πηχαρβηρΊ 6.  οβθη ἀ6ι (δίζεοι. 

᾿ΑΠΒρί ΘΠ απρ ἃ θη Ποηιο-πιθη δεν α- δῦ ἀ65. ῬΡοίαροΓ ΔΒ. 

δ΄ ΒΌ]106. 510}: ἄον ΤΠ] αἴοβου ΖΘ Π]θὴ. οἶννα δὰ αἴο τηϊῦ (ἀονν αἰς ἀπμο!Πρθβοίζίθ ΥΝ εἱι- 

ΠΟΘΙ ΟΠ ΔΙ (ἀμφότερα --- τὰ ἄνω καὶ κάτω) οἰπζοίποι δέξου θοΖίθμθη ἢ 

8. Ἐν, 888. ἰδὲ οἷπ ϑονγυδροβίο, ἀὰ5. Ζζὰὰ ἴηι {που ϑίΐζοικο σπου. ΄͵θϑθβ βοῃοίηϊ 

αἴθ. ἔἈ]βομα ΕἸἰπογάμαηρ νοι 888. Ὁ φυνἸΒοηθῃ 87 ππᾶὰ 89 νουβομυϊαοὺ ζὶὶ πᾶ θθη. 



Ῥηϊοάομιος {Το ἀν ἰδίέον" Βιιοῶν 111 Κοί. ἐ. 70 0 19 

16 Ῥογίβοίζαμῃρ' ἀἴθϑον Κοϊηηο ([Κ0]. 4) Ὀϑβο ϑ ρὺ οἴ ἢ. ἤπη, ννὶθ 

τηδῃ Θὐυγαῦίθη ἀυσ δ, τηϊύ ἀον ἀασο α16 ΒΟ Δ Ποῖ ἀν ΝΘ ΒΟ θη ἰη5 

ΤΠ 6 ΌΘη ΘΓ πῃ ΥΥ οἰββαρθ απ, ὑγθ]οηθ. ἀὐχοῃ ἀν αδίξου ἩΠΠὲῈ6 ἄδθιη ἄτο- 

Βοηάθη ἴΠπ|Π61] δηίρθρθηνν ΓΘ 5011. 1656 Ηδαρίβυϊίζε ἀοὺ Ὑ ΟἸ ΚΕΤ ΟΠ ρΊοι 

ὉΠ 6(6Γ 5ἷ6 βοῃ ζΖθπα θη βἰοίβοῃθη “ΓΠΘΟΙΟΡΊΘ σὰ Ὀοἰκβιηθίθ πη, τυῖρα Πΐον αἷς 

ΘΙ ρθη μοῦ οὐ 6, ΟὈνγΟἢ] ἀΟΥ ΝΟΥ ΙΆΒ5ΘΡ νγϑ δ, ἀἀ8 ἀν αδρδηβίδηςα οἷπο 

Ζ ΒΘ ΘΠ Πἄπροηθ πον ίθσαμρ' γοσγαϊοηύ (ΚΟ]. 8, 6). 

Π)ὲὰ5 Τρ Ὀβαϊηρ οἷη ΕἸηρθηθη δαΐ αἴθ ΕἾαρο, ΟΡ ὁ5. ἀρουμδυρί 

ἐτοιηπηύ, αἴθ ΖυκΚαμῦ χὰ θηπθη. ΕἾ βοποὶπὺ ΚΟΙ. ἢ, 4, 3 δηζαϑαίοη, ἀδἘ 

Βϑιθϑῦ θ6Ὶ ἀθὴ Μίθπβοι θη. α16 {Ππ|ΚΘηητπ185 6. Ζαϊκαπηροη Πίηρο αἷς Εἰὰ- 

αἀδηηοηΐθ νγθηΐρ Ὀθουἤγο. 16 πᾷποιθ Αι σα ρ', ᾿ηνν]Θ Ότη. οἰπὶροβ. 516 ἢ 

ΟΡ π]ΘΏ ΒΟ] ἤθη ἘΣ θηη ηΐα οηὐχίοὺ (Κο]. Ε, 4, 5) ἰϑδύ θὶ5. 76 χί δὰ5 ἄβθῃ 

νου β τη 6] 6 τηὦ γ Θ᾽ ]Θβθηθ ΒΌΘΙ ΒΘ ηγοδίθη. ΠΟ πίοῃς οί Ἰοαϊροηα 

ΒΘΡρ ϑίθ!] πουάθη. [916 Ἰθύζίθη Ζ6 116 η αι Ἰζο] πη πη Ὑγο 8 7606}. οἴη ρ6- 

νυ Ἶ5565 Π᾿οΠὺ Δ 485 ὙοΥΠ ΓΘ ΘΠ η66 χιρίοὶς ({ἷ, 4, το): »ΝαΐΖθη οσυν ὕσΠ56 

1 πηθη (ἀθη (ἀδύξουηη. οὐδ ἄθη ΜθηβοΠθη Ὁ) ΟΠ] ἅῖτι5 αἴθβου ζοπηἐπὶ5 (οἰ ποι]. 

θη 516 Κθπῆθη οὔπο Νδηθκ 841165, νγὰβ ἱγρθηα οὐννὰβ ΝΟςροβ θυ ΚΘ 

Καπη; 485 ἔἴρτῖρθ ἈΡ6Ὶ (Ζιι νυ 556), νγὰβ Κἂπῃ 485 πἰξζοηϑ« 

Απτὶ Επίδο ἀἴθβοὺ τἀπὶ οἰ προ {Ὁ Ρ μον Κο]ασηηθη ὈοΗπαοὺ 516 ἢ οἴῃ ἴῃ 

ἸΠθίποσ οι, θη 6. ΘΠ ]ΟΘΟΠ ΘΠ 61 ΟΠ σΟ ΒΟ ΤΟ ΌΘμον ΖαϑεῦΖ, ΟΠΘΥ οδἴπθη ψοῖ- 

βίδπαϊρθη ΖΒ Π. θη Πδ Πρ’ ΠΙΤΡΌΠ45. ΠΟΥ Ζιβίθ] ] θη οοδίαϊοί. Ἐξ {τᾶρὺ 5160} 

ἀλ Ποὺ, ΟὟ αἴθθο Ζυβᾶίζο οὖννα ΟΠ θη. οἷημθθ ἄθη Τοχύ ῬῃΙΠΠοάθιη5 [Κοιη- 

Π] ΘΠ Θρθ θη. ΕἸ ΡΙΚΌΓΘΟΥΒ. Οὐδ ΕΟ ΖΡ Θ ἢ Δι 50 Θ᾽] 556 Π 61 ΚΓ6]] 6 ἀΌΓΟΪ. 6 ἢ 

ΘΠ ΘΙ θ6υ Οὐ 61 ΘΠ 16 ἢ οἰροη δ πα !ρο οὐδ αἰκιθυῖο ΝΟ ρᾶρο 465. Ν ΘΓ ΆΒΒΘΙ5 

αδνβίθ! θη. Ἐδβ ψᾶγο βϑὴν ψ]οῃτρ {Ὧν α16 Βοαυγίθιηρ' 465. ρᾶηζοη ΝΆΟΠ- 

1858565, ὑγ6ὴ 41656 ΕἾΑΡῈ ΒΟ ΠΟΥ Θη βοὴ ὑγογάθη Κῦμπηίθ. ΝΟ Δ1|16ν Απἃ- 

Ἰορῖθ μᾶ θ θη Ὑν11 65 τηϊῦ οἱρηθη ΝΟ γἤ ρθη 65 ἡ ΟΡ [!Ἄσ5θυβ, αἴθ θὲ ΒΟ σ Ιθου ρὸ- 

ἢϑιῖι Κορ ουίθ, σὰ απ. ὙΥ 16 516} ἀἴθβον ]πιουτοχὺ σὰ ἄθιὴ ΟΌΘΓΘ ν θυ] δ], ΟὉ αἷ6 

ΔυαβἔνΖα οἴ 61) ΘΙ ρ θη Διιβα τ Θ ἢ ΠΒ ΠρΡ' ὉΠ 61 510 ΠΆΌΘη Οὐδ᾽ ρου βοὴ Εσρϑη- 

ΖΌΠΡΘΗ Ζὰ ἀθὴὴ οὔθ (ἀθβαρίθῃ ρθῦθῃ, ἰδύ ποῦ ἃ πδΖιπηδοῃθη. [)6ν ΤΠ] ἀ6ι 

Ῥϑδι ΥΥ δυύοῃοη, ἀ16 τηδῃ ἴῃ ἄθπι ΒΟΘΠ δ οΠααδη που β]Ἰοϑῦ, 3 φόνου τιηὰ 4 

ἀπο) θανεῖν 1ἅ 80 βίῃ πίομύ Ἰοιοῃῦ τηϊῦ ἄθπι ΟΡουζοχίθ ἴῃ Βοχιθῃτιηρ' βοϑίζρῃ. 

Ἐβ [ο]ρὺ αἴθ Κο]. ρ. 6" δἱΐθη Κο!. 5 (ῬᾺρ. 1.52) ᾿ἰδύ ἃι5 ΡΆΡ. 1.57 Ὧ1ὴ 

ΟὈϑύθη απο οἷ νοὴ οοίυ δηςάθοϊςίθα. (ηἰο αὐ ἡυπηθιϊουίθϑ, Ὀ6Ὶ Τηἶ 415. 0 

Θο Ζῇ ἢ] 65) ϑύάοκοιθη (2. 1 ὈΪδ 5) Ζιροννδοῆβθη. ἴῃ θη αἰ ΝΥ οσίθ ἀφ᾽ ϑαροία 

υηὰ τοῖς θεοῖς αἀἴς ΕἸομίαηρ ἄθν ΑὈΠ ἈΠ Πρ ἁπἀθαΐθη. ὈΌΘἢ χορ (5 

ΚοΙ. Ὁ" 

(Εν. 0 Ὁ 

Χο]. 5) 



14 1 Ε1,5: 

Ηδιυρίδυάοῖκ, ἀδ α16 Μϑμε]κ, αἴθ. βομοη οὔδη ΚΟΙ. “᾿, 4, 22 Ὀογάῃνὶ νγᾶν, 

δ 6ἢ ΠΙΘΙ οἷημθ ΚΟ]]6 5ρ01610. 16 αδθρηθν Παύίθη ΜῸ}] θοῃδαρίοί, ἀϊθ οτ- 

ἀιδδαρθ 66 ΖυΪαη ἀασο αἴθ ἀδίζοι 6 το αἴθ ΜΙ Θπβοπθη νοὶ ϑομδᾶθη 

(πρὸὸ τὸ μηδὲν βλαβερὸν πάοχειν ἔ, 5,15). Ηϊΐηρθρϑῃ, ἔΔΠσὺ οσ 5,15. ἐοσί, 

» τη τη Ὀδυγοίβθη, αδ! αἀἴθ5. 50, νγῖὶθ ὙὙἹΓ 65. ἔρον Δυθρ  γ ΠΆΘΗ, 

οοδαᾶρ᾽ νυ θη τη: ἅ16 (ἀοὐἐΠοῖῦ σοῦθ ποῦ τππὶ ἀθυ ΜΙ Θηβο θη ἡ Ὶ]Π]1 6 ΟΥΚΕΙ, 

50. ὅδ ΑΡΟ]]ο5 ονύ χυτὴ Ν᾽ ουβίβπ η18. ἃ.10}} Ἰκθίηθθ (Ῥγορ μβείθῃ) Ὀθατδα. 

1)16 Τυυνβπιηρ 465 Οτγαἰκοὶροίίοβ. βοῃοίηῦ ἁὰ αἰ Εταρο σὰ ΠΏ σΘη, ΟΡ 

65. οἷηθ 646 ἀοὐῃοιῦ τυὔλα!ρα. Απηϑῆπηθ δοὶ, 44} οἰηΐρο αδύζου. τηϊῦ ὈΘβοη- 

ἄθύθη (ἀοἰ δύ κυ θη ἀαδρογ βίος. βθίθη. Ἠΐϊθσρορθη ΤΠγῦ ον ἀπ (ΚΟ]. Ὁ» 

5, 25): γι, 5δἰηα πίομῦ οἰπὶρο νῸὴ ᾿ΠΠΘΠ Τ]ΔΗΡΘΙ δ, ἃπάθυο ἀλρΘΟ θη 

ἀθουταρο πη, ΟΠ 611) 4116 δίϊζον ἀπαὰ (Οἀδύϊίηπθη Ὀοϑιΐζθη αἴθ ἀπ οε 6 - 

Ἰομ6. ΜΟΙ Κοιαθη μος (ἀνυπέρεκτον ἀκρότηταθ. ΠΘηΠπ 65. ἰβί 78 πίοῃῦ 80, 

αἀα 65. ΟΠ] θοὶ ἄθη δ οἴβθῃ 'πΔ ρϑηζθη Ἰζοίηθη ΥΥ θυ πη ουβο θα ἴῃ ἄθη 

Θοἰδύροη Οὐξοιη ρἤθο, ἀδρθρθθη οἷη 5ΟΙΟΠΟΡ Ὀδὶ ἀθη ὈΠνΘΡΡ ΠΟ] ἤθη τιπα 

βϑιρθη ϑθβϑθῃ Ὀαθβδίδηαθ...«, ἃ. ἢ. δθηβονγθηῖρ τσὶ α16 Ν δίβθῃ βἰπα ἀ16 

(ἀδύϊου. ἸΠΘην οἶδ ὑυΘηΙρου νο]]]ἸΚοΙη]θἢ, ϑοηἄθυη τὶ 461 τελείως τέλειος 

σοφός, 50 ἰδῦ ΔπῸἢ ἀ6ι αοὐῦ 415 βοίοῃϑι τέλειος ππὰ ἀδυιη τελέως μακάριοο. 

σοοῦῦ ΒΟ μ 610 οὶ ἀἴθβον (ἀϑ! ροη οὶ. οἷπθ Κοηίσονουβο (6 θρίκα- 

ΓΘΙβοῆθη ΤΠ ΘΟΙορΊΘ, αἀἰθ βόμοη χὰ ῬΕΙΠ]οάθιηβ. Δοϊΐθη νοη!]οσῦ νναρα. ΝΘ μη 

ἄἀον δ εἶῖϑθθ βογοῖζς αἴθ νο]κοιηθηθ πα ϑιηομπὶθ ουγοί θη Καηη, πὶ πηΐοι- 

ΒοΠοιοῦ βίο Ἃ(ἃ ἀοΡ Νίθηβοῃ νοὴ οὐ ϑϑοοίυ ἰδ! χαηβοῃϑὺ θοῦ, ἀαβ 

4165. τηἱϊῦ 46πὶ ἀΟΧΟΡΤΔΡ ἢ βομθη. Βουοηῦ 65 ΠΙΟΡΘΠ65. δῖ 0 ἢ πο νουίγαρθ, 

46 δἷπθ ἀορροὶίο Επαξβπηομίθ, οἷπθ ρου οπθ ἀπ οἷπθ Τ᾿ Θη 5 Π] 16 ῃ 6, πηΐοι- 

Βοῃοῖα θ᾽, ΑἸ]οίη δοίη Τοχῦ δύ ᾿ητθυρο]οσῖ. [6 δοῆῦθ τππίουβομοι θὲ πἰοηΐ 

416. οδυθ!οῆθ ἀπὰ 16 θη Β] 16η 6, ΒΟ θη. Ζυγοὶ ὅη. δ ουῦ. νϑυβο θη 

σα θη, αἴθ νο]] Κοιηηθπθ ἀπ α16 πηνο] κου ηο. ὄθπο ἰδὺ (85 νου θοἢί 

ἀν Οδίθου. απ (61 δ εἴβθῃ, αἴθϑο ἰϑῦ 5. νϑυβοῃίθαθη Ὡροοβδίπθ (Ἰτιοἰκ 

Ἃ6Ρ ρον] !] ἤθη Θίου] θη. θη η νυνὶ αἴθ σοι κοῦ ὑτούζ ᾿ἢΤ 61 ΒΘ ἢ ΓΟ ΘῚν 

εν χιτονὶ οἴ Διο Πΐου. ΝΑ 121 τὴν εὐδαιμονίαν διχῆ νοεῖσθαι, τήν τε ἀκροτάτην 

οἵα ἐοτὶ περὶ τὸν ϑεόν, ἐπίταοιν οὐκ ἔχουσαν, καὶ τὴν ἀνθρῳπίνην, ἔχουσαν προσθήκην καὶ 

ἀφαίρεοιν ἡδονῶν. ἴπ ἄοῃ 11{55. (Ὁ Π]οὴ. ἀροῦν ἀϊο νον ἀνθρωπίνην ἔχουοαν, αἴὸ Μριθοι 

Ζαϑοίχίο ἈΠ] Ϊοἢ. (ἰἀββοπαὶ τὴν ζδὲ ὑπάλληλον οἵα ἐστὶ περὶ τοὺς ἀνθρώπους ἅτε ἔχουσαν 

πη ποιουάϊηρα ΚΟ Δ βου, Πούθη ὠπὰ Τιοῖνο Ἐρίλιν (Που] τ. 1914). δ. 75. καὶ τὴν ζμετρίαν 

οἵα ἐοτὶ περὶ τὸν ἄνθρωπον, ἔχουσαν» προοθήκην κτλ. [ἰϊολ ες ἰδὲ οπύνν θυ αἱέ Π}5θηθ ν᾽ Ζιὶ 

ΒΟΒ ΘΙ οι. καὶ τὴν ζκατὰν προσθήκην κτλ. (κατὰ τὴν [}56πὸ}} οάοι" καὶ τὴν ζἀτελῆ. ἔχουσαν). 

γΥὰ5. 0 νονζίθηθι υνὔνο, 



Ῥηϊϊοιίρηιος {Ἴδον αἷο Οἰδέίον θοῦ 111 Κοϊ. Ὁ [ὃ 

{τουβοπ οί απρ νὸμ ΝΥ οἴδοθ. ἀπα ΤΟΡΘη ἀοο} αἴθ ΜΙ οΙβύπ 6. ἀθὺ ον βο ΠΡ οὶ- 

ἰοη θη ἈΠΠΘΗ 6 ἢ ἷ, 850. πη θυβ ποι άθη ἀπο ἢ αἷθ ΕΡΙΚΌΓΘΟυ α16 ΒΟΥ ΒΟ Πσοἰ ἴθη- 

ἄδπ νοὸπ ἄδη Υ οἰ]οπαοίρη, ἄθη οἰρθη ]οῃθη ΥΥ δἴβθη. [061 βριθὺ αἴθ 1,6 θ6η8- 

χοὶῦ Κοίηθ Διο ]ρροθοηθ ἈΟ]16. [6 7υπρνθυβίουθθπθ ΡῬυᾺΠΟΙ Κ] 65, ἀ6Π} 

ἴῃ (δὺ Τἰζοσαίαν ἀ65 Κθροβ. οἷπθ νγᾶισο ἀροΐμθοβε ρονιαπχοῦ υυῖγα, Παίζο 

τηΐϊξ ϑϑίηθη τ ΦΔῆτθη οἰπθὴ σϑίομθη ϑοΠμαῖζ νοῦ Εααβιηοηΐθ οἰπρθ ἢ πηϑὺ". 

Ααοῖ ἀδν ἀθ]16η6. δἰοίβομθ Τϑυηΐηιιβ ΓΤ α16 ΕΌΣ ΒΟ σ [θμθ προκόπτειν 

(προκοπή) βηαθὺ 5ῖ9} ἴῃ ἄθι' θρι Κυγϑίβομθη Γἰξουαίαν πο ΌΘη προβαίνειν 0 Μίδῃ 

516 Ὁ ἀπ 6} ἀθα 1 ἢ 5 ἄθπ τπιηΐθη Δηροί ΠΡ θη ΞΘ]]6η Ῥἢ]]οα θιη5, ἀδ τηδ 

οἷῃ ΘΟ 5οη (ΟΥ σοφίᾳ ὈΘὶ θη Τᾳπρθπ ΒΟΠ Πα] ΘΠ Ο556:) γουητϑβϑίχζὺ. ὈΪ5 ΖΙ1Π) 

θη ἀ65 Ὠδομδύὺ τηδρ!ομοη αἸάοκοθ. ΑΘ ἅπ6}} αἴ6 πίθάοσο δία! ἀ16 565 

αἸἄοϊκοβ ἰδ ἀδη θα ΔΠΖΙΘΥ ΚΘ Π6η. Ἠδῦ τηϑῃ ἈΌΘΙ οἰ πη} ἀ16 Πδομ βίο δἴα!Ὁ 

ΘΥΒΙΘρ θη, 50 ΚΆΠΠ αἴθβθθ ΟἸἄοϊς ἢἶθ υίθα θυ νϑυ]οσθη ΘΟ ἤθη, πὰ} δ πδύν- 

116}. ἀν Τοα τηϊύ ἀἰθϑθιη τνῖθ τηΐϊύ 8116Π} δἷη πα δ τηϑού. σόν ἈΠ6Ρ ἦθι 

'Γοίθ βϑῖθϑὺ πὶοῃῖβ τ ἢν τηθυϊεύ. 

ΑΙθο δοῃῆ ἄθὺ Νἴρηβοῃ ἰδ, νῖθ 485 ΝογΌα 465 ΝΜοιβίρουβ ἰϑῆσγί, ἀδν 

Πδοῃβδίθη διαί ἀον Επαξϑηηοηῖϊο {Δ Πο. θη πὰῃ δοούς θη {ΠΠςουβο θα 

ΦυνΙΒοΠθη ρου ΠΟ. πα ΤΠ ΟΠ] ΟΣ Πρ] ἀδγ1η 56 , δ ἀον ὙΥ οἶδ 

. ΒΙΘΠ6 Βοπμδίον, δέδια Ἐριλίοίς 11 τ44 {. 

5 ῬῃπΠοά. 46 τηονίς ΧΙ] τό κα[ταοτ]ρέφων [οὖν ὃ νέ]ος ἅε[] τινα ἱπροο]ϑήκην ἀπο- 

λαβὼν ὄν]τως πρὸς [τὸ] ὑγιῶς Ζῆν, οὐδ᾽ ἀκαρηαῖϊον [ἅν] δυοϊτυχὴς εἴη]... [οὐδὲ μνησθεὶς ὅδων 

ἀγαθϑ]ῶν ἔπα[ϑεν ἐ]ζηκὼ[ς κ]ατὰ οἰοφίαν, λυ]πρός, ἀλλ᾽ [ὃ γ]έρων οὐϑὲν εὐ[ρὼν φυοικκῶς ἀγαθόν, 

π]ειοθίει]ς ἀπολήγεοθαι μετὰ τοῦ μζέλλοντοο ἁπάοζαο τὰς εὐχάς ο πον γὰρ ἐλεῆσαι νέον ἔστιν 

ἱμνηοθέντι κατὰ τὸ] ἀναλογιζόμενον, [ὅοων ΤΤυϑοκλζβο, δι ἃ κελεύει ἡβητρόδωρος, περι- 

πεποίηται γεγονὼς οὐ πλέον ὀκτὼ καὶ δέκα [ἐτῶν], ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸϊν τοῦ Τιθωνοῦ] βίον ζήσας 

ἀνυπονόητοοί, ὡς ἄν μεο]τὸ[ο] γένηται παντὸς εἴδους; ἐξὸν δὲ] ἐμ ποοῶι χρόνωι τὸ μέγιοτον 

αὐτῶν καὶ περιποιήσασθαι καὶ ἀπολαῦοαι, καθάπερ ὑπέδειξα, ο[υκ)]έτι νέος τις ὀϊνο)μα[Ζ]όμενος 

ἐπὶ] τοῦτο καὶ τῆς ἀπειρίας, οὐχ ὅτι τῆς τοῦ γέροντος προς[δε]ήςεται Ζωῆς: ἔτι δὲ μειράκιον 

ἄφθονα περιποιήοεται τούτων, ὥςτε γεγανωμένος ἀπέρχεσθαι. κἄν ῥηθῆναι πλέον βεβιωκέναι 

τῶν ἀναπολαύοτων [Ἁ τινεο ἔζων ἔτη. 

ὁ 6 πιουιΐϊο ΧΥΠ 6 ὅτίε δ᾽ ἄϊλλοις εὐλογίαν (ϑοψθη) παραδιδοὺς τοῦ [ὁμοίω)]ς κατὰ 

φιλοοοφίαν προκόυειϊν βεβίωκε], ϑαυμά[ζεθ᾽ ὧς] ἀγαθοίς ἐντυχὼν πο]λὺ μείζο[οι οωτὴρ] καϊλού- 

μενος μυρίων; ΧΝΠῚ ᾿ πολὺ μὲν οὗν κρεῖττον ἣν προβάντα [30 πᾶ Οχί οοφῶς νέον 

ἀξίως τῆς φύοεως ουναυξηθῆναι καὶ ἀπολαῆοαι τῆς δυνατωτάτης ἀνθρώποις εὐετηρίας. ἀλλὰ 

καὶ τὸ γειϊτνιῶ)ν ἰχάριτος ἄξιον πολλῆς καὶ τοῦτ᾿ οὐδαμῶο] διαχεῖοϑθαι δύναται χρόνω, 

ἀλλ᾽ ἀεί τ᾽ ἐπιπ]ολά[Ζζει.... ΧΧ τ᾿ νῦν δὲ Ἴοφῶι γενομένωι καὶ ποοὸν χρόνον ἐπι[ζήσαντι τὸ 

μέγιοτον ἀγαθὸν ἀπείληπται ο τῆς δὲ κατὰ τὴν ἰσότητα αὐτοῦ [ηϑι] ἢ τοῦ ἀγαθοῦ] καὶ 

τὴν ὁμοείδειαν πορείας γινομένης ἕως εἷς ἄπειρον (εἰ δυνατὸν εἰη) βαδίζειν οἰκεῖόν ἐςτιν ο 

ἂν δὲ παραγένηται, τῆς μὲν εὐδαιμονίας ἀφαίρεοις οὐ γίνεται τῆς γεγονυίας, κώλυοις δὲ τῆς 

ἔτι μετουσίας αὐτῆς, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ μηκ)έτ᾽ εἶναι ταύτην ἐπαίοθηζοις ἔςτἼαι. 



Κο]. 6 

10 Ὀι1Ε1,85: 

445 Βονγαββίβοιη σὺ ἀοὺ ΚαγΖζθῃ ΔΊΟΥ αἴθθοθ αἸάοκοβ, ἀον Οοὐῦ 806. α85 

αἴθ. Πδοῆβίθ 56] 1 ρκοιῦ. νϑυ!]θ θη (ϑί ἢ] ουνῖροῦ Πδίιου Ὀθϑιύζθ᾽, 50. ἜΘ ἢ 

α165 αἀ16 ΕΡΙΚΌΤΘΟΣ ἀυτοῃδιβ πἰοῃῦ Ζαὰ. 6 πη τνὶθ ῬΕΙ]οάθια 80 465 οἰ βίθυβ 

γοιρδηρ" ἴῃ δβϑῖπου 'ομν Ὁ ΤΤερὶ θανάτου δυβί Πσ] ἢ πδοῃνν εἰδί, Κοιησηΐ 65 

«α ἀ16 υδ!ϑ, ποὺ δαΐ ἀ16 Θυδηύ δ 465 ΤΠ θθηβί Πα] 65 ὅπ. [Πηα βθθηβο 

{Ὁ αἴ6 Τπίρορπαηρ ΟἸσΘΓΟΒ ἡ νουθοῖ, ϑγθμ 6᾽ αἴθ ΕΡΙΚαγοίβομο ἀδέξοσνοτι- 

βίϑ ὰπρ' ἀδηπλλύ ἀρρθίδη χὰ μᾶθθη ο]αιιθύ, δ} ον βαρύ, α16 θη ρ κοῖς ΕΡΙΚῸΙΒ 

πὰ {ὰρ᾿ 615 δοὶ, ὑγοηη τηϑη θη ΕΥ]ρΊ ΚΟ 5 ὈΘΟΥ Π ἀαββομα]ίθ, ο]θῖοἢ ρτοβ. 

θὲ ΕρΡΙκαν 78 ἴῃ ἀον Ταῦ 516} οἱἵὺ. πηϊῦ Ζθὰβ δυᾷ οἷπθ Τηῖθ ρϑβϑίθ]ῦ ἀπὰ 

416 Φἄηρον. αἀἰθθ Ἀπουκαπηηΐ ἤΆΡῸΠ, 50 ἰδὺ ἀἴθβοσ ΕἸησγασε ΟἸθοσοβ βύυστμηρί, 

νῖ6 Μδάνὶρ Ῥογούβ ἴῃ βϑίπμθη Κοιητηθηΐδι ΒΟ ΔΙ ΔΒ ΘΘΒΡΙΌΟ θη. ΕἸ Ὀ6- 

τηουκὺ τηϊῦ θοῦ, θη ἱτροπαθίη ὙΥΙΘΥΒΡΓ ἢ. Δ ΖΌΘΙΚΘΠΠ ΘΗ 561, 850 Ἰἰ6ρ6 

ΟΥ ἀδηίη, αἀδὸ αἴθ Ερ Ϊιρθοσ, ἀπ ἰἢτο Ν᾽ Θυθησαηρ' (οὐ (ἀὐύίοσ 00} ἱσροηανο 

χὰ Ὀορυάπμαθη, οἰἴηθη οὶ ἁὐ 4885 ἄφθαρτον ροὶοοὺ ἢδίζθη, ἄἀθὴ 56 βϑὶ υδύ 

ΠΔΟῊ Ἰχου ΤΠ Θουῖθ 61 μακαριότης μἰ οὐ ἈΠΘυ θη θη ἀυχε θη. 1016 ΘΡ Κα 6] 50}16 

6 ἢγο ἰδ 4150 νο]Ἱκοιηπηθη τηΐϊύ (61 βὐοϊβοῆθῃ πὶ ΕΪη]δηρ, πο ἢ ἀ6Γ, ντὶθ 

Οἴθοσο βαρίδ, οὐΐα δοαία οαϊδεϊξ ρα} οἱ δἰρηυϊδ ἀϑογμηι, γα αἰΐα γὸ ηϊδὶ ἔηι- 

γηο) )αἰϊαίο, χιαο ηὐλὶΐ ααὐ δόηο οἱυσοηάνην ρορἐϊηιοί, οραάθηβ οαρίοδίδιιδ. 

ΑΡοῦ 4ἃ πὰῃ οἰητης} ἀαγοι ἄθη ουβύθη ΚΚογηβαίζ 465 Ερ αν" αἴθ Ν᾽ ογ- 

Ὀἰηασπρ' ΔΟΥ μακαριότης τηΐϊὐύ 46 ̓  ἀφθαροία δ 50 ρου ἄθῃὴ τᾶ, τη! 

ῬὨΙ]Ποαθη ἃῖιο ἢ ΠΐοΡ αἴθθθ χυνοῖΐθ ΕἸ βοΠα ἀ65. οδυ! θη ΟΥ̓ 6565. ρο- 

ὈάΠχοπμα ἴἰῃὰ ΘΟ μπιιηρ βύθ]θη. ἢ 1Ὸ5. ρθβοθηῃῦ ἃ ἀονΡ. Ὀ]ροπάθῃ ϑοῖζβθ. 

ΝΆΘΙ. ἀον ΠΟΡνου πο θηρ ἀοι (ἸΘΙ Πτηδ β᾽ρ κεῖ ἀον οδύυ! οΘη Ν᾽ ΟΠ Κοτὴ- 

τη Πού ἴῃ ααδ] αινον ΒοζΖίθῃαηρ,, [Ὁ]οῸ οἷη ΑΒΘ ηϊ, ἴῃ ἀθνΡ ἀ16 Ο]6 6 }- 

πᾷ βροτοῖς 465 ρου θη θη ὙΥ̓ΊΡΚθη5. ἴῃ θοΖαρ' δα ἀἰδ οἰ ηζθίηθη ζθ ὈΒοἰ 6 

βοίοναθυῦ πὶ. ἸΚοίη Οοὐὐ ᾿ἰϑὺ δϑίᾶυκου ννῖθ ἀ6Γ ἅπᾶθγθ, πα Ἰκοίη αοὐύ ἰδύ 

᾿ιθαΐθ βύθιον τνῖθ ππορρθη. Εδ ποῖβὺ πῖον (Κο]. 6, 2}: »Νδοι Μοίγοδου 

1 ΟἿος αν τ. ἅν 1 το. 51 λαδοί οαρίογαίιην 7ΌΥ6. 56. 56}}}})6)" Οεγη) ἔτη τισαληυῖδ ἔπει ἦτ σϑέογηδ 

υοἰμρέαείφιι. 

5. Κύρ, δόξ. τὸ (75; το. γαίίο, ὅρυ. 22) ὃ ἄπειρος χρόνος ἰὴν ἔχει τὴν ἡδονὴν καὶ ὃ 

πεπεραομένοο, ἐάν τις ὀρθῶς αὐτῇο τὰ πέρατα καταμετρήφοηι τῶι λογιομῶι. 

5. Πρ ἢπ. 1Π 27, 87 φωϊα οεΐ ἐφίξι", Ομ" τέα δοηῖρθν αἰσπι ἤῆρίσιν δοαίμηι ἀρροἰἰοέ οἱ 

αοίἰογγιιι ἢ αἰογνιερέα ογυῖηι αοἰογγέαίο γιλλλίο ὀθαίον Τωρρίέον' ψμαηι Εἰρτοιμιδ: πεέογᾳιθ θηπι ϑιρυηῖο 

ὄοπο γηιϊέμ», ἰὰ ὁδὲ οοἰμρέαίο. 

3.6 πιϑί. (ἃ. 1 δι. 1153... ΝΜ αΙ  οΡ δ 5. 16: 

δ᾽ Κύρ, δόξ. ᾿ (Χ 1390) τὸ μακάριον καὶ ἄφθαρτον οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει κτλ. 
δ) τοὸο Κοῦτγίο (Ν. «7]αλνῦ. 7. οἱ. Ῥῆ. ϑιρρί. ΚΝ 542), ἀδν, ἱγοίζάθηι ἴθτα ἀθὺ Τοχίὶ 

ΠΟΘ ππνο]]Π]κοιήσηοπ οὐοἅπχί νουϊὰρ. ἤθη Ηδιρίβί πη βοπαρβ᾽ ππὶρ ουκαπηΐ Ἠδί. 



Ῥλοσοηιοα ΕἾ» ἷρ ἰοῦ βιοῦν [1] Κοί, σ. δ᾽ 17 

τητ 45 σούς! η6. Ὑοθθη. 815 βοόίο θα ἀυχορῃ αἰ σαπΖθ ιν ρ κοῦ (αἰῶνοο) 

ἀπ ἀατο} 76 θη. δἰ ηΖϑίηθη Ζο ΘΟ μηϊὉ (χρόνου) μα σο 16 465. ,Θντηρίοτη" 

Ζαμη ΑἸιβάνιοῖς Ὀσίη ρθη (ἐμφανίζειν). ΒΡ ταν ἀηίθυβο ποιοῦ Ὀθἰκαη {Π16} αἷθδ 

Κν ρου] θη ϑυδέδηζθη (οώματα ἢ) νοη ἤθη ὑγθβθη }Π}16} 16} ππα ἀπ ΘΒ ΘΠ] ΘΠ Θη 

ΕἸΡΟΠϑομαίῖθη, ἀἴ6 ἄθη Κὄνροσπ Δη]ιαί θη. {6Πη6 πθηπῦ 6 ουμβεβηκότα, (1656 

ουμπτώματα". ἢ) 16 Ζοιδ βϑιυδὺ τῖσα δὲ ἀθη δ ]θη 465 ΝΘ βοΠ θη (πάθη) 

ΒοΠΊΘσβθη ππὰ 4ἃ αἴθδβα βϑὶ θϑῦ ϑιυτηθίομηθ δἰηα, 50 πϑθηπηύ ΒΡΙΚκαν αἴ6 Ζοϊΐ 

οὔμπτωμα ουὐμπτωμάτων". Π)᾽΄Ά 6 Οοὐηοὶῦ 4150 τη ὃν τοοοῦτο, ἃ. ἢ. θῆη 516 

αἴὸ ατῦβεο (τὸ μέγεθος ΚΟἹ. 6, Εν. 868 4, τὸ μέγιστον δβυθηάα Κο]. 3.22) πᾶ θη 

5011, αἴθ στηϊῦ ἀθιὴ Βεορυε αοίΐοβ νου θυπηάθῃ ἰδύ, ἴἢσο ᾿Γδτρ κοιΐθη ἀπὰ ΕἸροη- 

βοῃδίθῃ (ουμπτώματα) Ζι 16 0ὉΣ Ζεῦ ρ] τη βδ᾽ρ Θη  ] θη Κῦπηθη ππὰ ἀδτῇ 

πίοι ΕϊηπηΔ] ἄστη Ζυβίαπας ἄθὺ ΘΟ υγβομοῦ νου], ἀοΥ (ν αἰ6 πη Θη56}- 

Π|ς 6 Ναΐαν ΟΠ γα κύθ  ἸβΌ 50 }} ἰδυῦ. 

ΝΌΘΟΙ πνοηῖρον ἀδτ αἴθϑθθ ουνρὸ Ν᾽ Θβθη 16 ἄθὴ ΕἸηΠ] ἄββϑθη ον Ζογβϑίδυιηρ' 

ἀΠίθυυγου θη βϑίῃη: Κοὶ. 6, 5 καὶ οὐδέποτ᾽ ἐγκυρῆοον αἰτίοις φϑορᾶο. [)8 65 5ῖ6 ἢ ἢ16Ρ 

ἘΠῚ (85 οοἰβίρο δ᾽ θβθη (6 (ἀδιτου υοσπ  ἢτη] 16} μη 6], ἔ ρίθ ον ἰηΖα: » ἀαγο ἢ 

αἴθ, νυὶθ τηϑῃ βαρύ, 416 σϑηΖθ ν᾽ ου πα απηρ' απ ρου παρ 485 σᾶηΖο Θύγοθθη (6. 

6616 δπροϊοϑύ νυν Αὐϑ ἄθη Τιϊτηηθιη ἀθι ΚΟ] πη η6 Τάσθη χυγϑὶ ᾿Θ5 Δ Γ6 

Ζ6Ι]6η (6. 9. 10) οσνου. Εδβ ἰδύ οὔδη θᾶ. ποὺ νοὸπ ἄθῃ {ΠΡβ8 θη ἀὁΡ Ζογδιγαηρ, 

αἴ16 ποαθ, ὑνθ] 6 »ἸΠπθη οἰπθ {ΠΗ Ρ Ὀσθο πα πρ΄ (ον Εννὶρίκοῖῦ Οὐ 6. οἴπθη ΝΙδηρο] 

ἢ 56] οτος Οο᾽ ρον νο]]δίβηα!ρα. ΑὐΠ]ὄβϑιυηρα. σὰ Ὀληρθη ἀγοῃ θη. 

Τ᾽ θϑὺ ἀδὺ [Χο]. 6, ννῖθ ἀθὺ ἀπίθηβίθθηθ Νδοῃίταρβίοχῦ τηϊῦ βθίηθη 

ἴπὶ Π)ϑιητηο ] 1 οΠ}ὺ Δα ἸΘοἢτθπάθη Ναπλθη Ατὶϑύοίθ!οβ αηα Ῥ]αΐοη τοϊχὺ αἴθ Αὐνὸ 

1 Ῥάᾶνοπ βομοῖηΐ πιητηϊ 6] ν᾽ νου μον ΚΟ]. θ. 1. 2 αἴθ ἢθᾶθ σϑνγθϑθὴ Ζζὶὶ βοίη, ἀἃὰ δ οοὐτϊ 

ΒΙΘΡ ΣΟ] υἱοΠτρ οώμ]ατοίς ογρϑηχί. 

5» ἜἘΡ. 1 8.40 (6, 14 8). 

5. Βοχί, δάν. τηὰΐῃ. Χ 219, ΕἾ. 294 (211. 4). ρίκαν βο] δὲ (απ πίομῦ βοίη Τηἰθσργοὶ 

(ἐξηγείται) Πδπιοίγϊοβ Πναϊζοι. τνῖθ ΖΟΊ]Ον 1Πὰ4, 4133 Βα }) ἰδὲ ἀν {ΡΠΘΡΟΡ ἄΐοβον Ποβηϊίοη. 

1: ρλ 79 {126;:0 8. 

“ ἀοθένεια. 8]. Κύρ. δόξ. τ ἐν ἀςσθενείαι (59. πᾶς ὑποπι. Ν᾽ αἰϊθ.) γὰρ πᾶν τὸ τοιοῦτον. 

" ΚΟΙ. Γ᾽ (880, 5). ἀνθρώποις μόνον διὰ τὴν ἀσθένειαν. 4]. Ξ. το. 

δ Μοίηθ Ενρδηχιιηρ [οἷς Ὑ]Ἱγχῆς, φαοί, δ[ιαϊλύεται ὃ πίᾶ]ς δεζίομός ἰδὲ τιπβίομπον, φασί ἰϑύ 

Ζυρσοβοίχί, νγ6 1} ἀθὺ Αυβάνιοϊις δεομὸς Ὑυχῆς θυ Ββαρον οἰ βο - Ῥ] οἶδ οι, ἀθον. πο μς οἰρθηί!ο} 

ΘΡΙΚυγϑῖβοι ἰδὲ, Θοςὰ νρὶ. ίοηγβ. Ὁ. Ευ5. Ρ. Ε. ΧΙΝ 25, τι (85. 7755) τοὺς ουὐνδέομους 

φήσουοι (ἀἶθ ΕρΙΚιιθου) τῶν ἀτόμων διαλλάττοντας αἰτίους γίνεσθαι τῆς περὶ τὴν διαμονὴν 

διαφορᾶς, άββοθο θοάθυϊοὶ ουνάφεια τη κόλληοιο ἃη ἀΐθβον Θ(6116. 

ἐγκοπή Ὀϑάθυϊοι »ΕἸπβομηϊα, ἀαγροῃ ἄθη οἷπο Πθῖμθ τππίου θυο θη νυν, ἄλπη 411σ6- 

ποῖ » Ηθιητηιηρα. 

Ρλιϊ.-λὶδί. Αὐλ. 1916. Ν»». 6. 8 



01: 1 

18 ὈΥ͵ΕΤ 5: 

ΤΠ] ΘΙ Ἰςβδτηκοῖῦ. ΑΡΟΥ ἀὯἃ ον 1,οἸροᾶάδηϊκο ἰ ἢ ΕΟ] δῦ, βοννθθ θη αἰὸ ΕἸ ηΖΟ]- 

γ ΘΙ.) ΘΘ ἢ, ΠΔΠΊΘΉΓΠ16}) ἀθοοιυ 6, 31---- 35, ἴῃ ἀθυ Τα. ΠΟΙ ἰδὺ πνο ἢ] τ ΠΣ 

ΟΠ) δου δ] θη ἄθν ὙΝ οἴβθη ἃ15 ἀον Οδίξον 416 Εδράθ. 

16 πᾶςῃβίο ζοϊασηπο 7 νυθηϊρβίθηβ Πδ Πα6]0 σιπᾶοῃδῦ νοὴ θυ Εἀβπηοηῖ6 

(465. τ ο τ ρ οο]οι οί ΜΙΘπβοηθη. Π16 στα (ον Ν ΟΠΠἸΚοΙ τ θα μοῦ τνἰ"ἃ ὩΔΟῊ 

Ἴ..2-- νοὴ (61 δου] ] ΟΠ, »646 1 4ἃ5 ΟΠ νν υρον οΠῦ βοῖηθϑ Κὄν  ο 5 (τὸν 

ὄγκον) ἴῃ βδϑίηθι ἀθυνα]ῦ παῦ ὑπαὶ 1} ζυχὴ ΝαΐΖοηῃ {{1 516} νϑυβουροθη πῃ 

ἀΠ 4} Πα ἢ ΑΌΘΙ ρου δ 1165, νγὰβ ΘΓ ΠῸ νυ πβοῃύ, ουυοῖο! δ, τγ 611 οσ ΠΒΟ ἢ 

ἀθὴὴ νγὰβ ἀδν Ναί νυνὶ ἀουβίγοῦ τνθᾶοθν ΨΥ ΌΆΠ5ΟΠ. ΠΟΘΙ Ν᾽ ου]δηρθη ]αῖ.« [8 

ἀἃ5 ΕἸ οἶβοι 16 αναπ ]ᾶρο 465. ΘΡΠΓαγ ίβοῆθη Πραοπΐβηλιβ ἰδῦ, 50. τηι δ οἷπθ 

ῬαῦοΠ6 116 ΠΡ ηδυγοῖβο αἴθ Ν᾽ ουβουριηρ ππα ον] σαηρ' (διοικεῖν) 465. Ἰζὃτ- 

ῬΘΙ5 ἃ15 Πρ 6 ΡΙ͂ΙΟΠ Ὁ ουκθηπηθη. Εβ οἹ]ῦ, ἀ16 Τιαδύ σοπκδ ὃ ἀθη Πθηηο- 

Καὶ β πο ῬυΪηΖὶρ Π8 6 ἢ. ἀοχὴ νυ ἸΡ] ΠἸΟΠ θη ἀπ ἀδιιθυπάθη Ν᾽ οὐ 61} 465 ΔΙθηβοῃ θη 

(ουμφερόντως ξαυτῶ!) ὩΡΖαπΊθσθοη. θᾶΖὰ ἰδοὺ ψεοιβίδηα νοῃηδίθη, αρυ, υνῖθ 

Ερῖκαν βαρ, 4Ὁ5 Ὑ1Ο τρβίθ πὰ ρδηζθη 1,6 ΗΒ]Δα!6 Ζὰ θοβοσροη Πες᾽. ΠῸῚ 

γουδίαημα 061 Ὀ]]οκῦ δυΐ ἀ16 Ναίαυ. 'νγαβ 10} Ζαβδαρύ, ἰδ ρυῦ, νγὰβ 816 

᾿βομβαϊοῦ, ἰδῦ χὰ νοϑυηϑί θη. 1)ὰ ἃ150 ἄδν Ὑγ οἶδ ηἶθ οὐνγαβ Ναί! γι 965 

Ο]]6η ΟὝ6᾽ νου] ρθη 1, 50 Ἰορὺ δ᾽ Βόοη ΠΙΘΡαυΓΟἢ ἀ16 (ὐπη]δρα 

56 1η65 ΑἸ ὕσκο. 

Π165. ῬυίηζΖὶρ τη! ἈΡ6. ἃ ἢ αἴθ Οσαπηα]αρα 461 οδυ! 1 Πθη Επιἀϑπμηοπῖθ 

561ηὴ (αἴθϑοῦ ἀθάδηϊζο βομοίηῦ ἴῃ ον Τλϊοῖτα ΚΟ]. 1, ὃ. 9. διβϑο] 16 η). 50 

ΤᾺ] οὐ ΚΟ]. 7, οἵί. ον: »Υγὶν Κὄπηϊοη (ἀον (οὐ οῖῦ ἅ1 116) ἀϊ16 ψὶοῃ- 

{ἰρϑίθη Βοαν 1556. ἀὐχῸ ἢ 50] 616. ΔΠ10161] ἀπ 5. νου β 6, ὙΠ 65. ἨΠ5 πηδρ- 

116} ννᾶγο, οἷἰπθ Ζθ ΕΠ προ 50. Ζὰ ΙΘῦθη, αλ|8' τηὰ ἀ16 ΟΥΒΡΥΙ  β]Π] βίο Βοα αν 

Πἶδθ6. 516} νϑυβοῃδτ, ἀἀ5 (ΤΠ ππιηδρ] 6. ἀθ6ι: πὶ θοῦ οἰ ητηδ] πὶ ὙΥ αμ5 6 6. ἴῃ 5 

Αὐρο ἤλβι).« )ὰ5 Ἰοίχζίβ νοὴ τὴν ἴῃ Θοάἄδηϊοη Ἑτρβηζία τη ἄθη ἴΠ06- 

θδηρ 1] θη Ζὰ ἀθὴὴ ΕὈΙΡΘΠοη (Κ0]. Τ, 141}: »Ὑγ1ν» βύθῃθῃ ΔῈ ἃ0 ἀδνοῃ, 

αἴθ5. Ζὶὶ νϑι]δηροθη (ἃ. ἢ. ἀἃ5 {Πππ|δ9]10116}, γθὴπ τὶ ὑΠ5 ἀρογζοιρθη, (δ 

ΙΓ 65. πἰο]ὺ τνϑυ θη (Θ ] Δ Ρ6}) πη θη.« Νά ΙΘη]κῦ ΣΡ ἡ 6» δῖ ἀϊ6 δύ(οι 

ζαυοϊς. θη (ον Ν᾽ οἶδα Πἰθηϊθθη βομοη ἃι5 ανὔπμαθῃ (60 ΕἸΠΒΙΟἢῦ δυΐ 

ι Κύρ, δόξ. τό βραχέα οοφῶι τύχη παρεμπίπτει, τὰ δὲ μέγιοτα καὶ κυριώτατα ὃ λογιομὸς 

διώικηκε καὶ διοικεῖ καὶ διοικήσει κατὰ τὸν οὐνεχῆ χρόνον τοῦ βίου. ὃ ἰδὲ ἄθὺ ἴῃ ἄθη Ηβ5. 

ἄσγοι Τ]τηβίθ! πιπρ' νοη διοικεῖ καὶ διοικήσει π80}) Βίου νϑυιάουθθπο βομῦπο Κθυηβρυι ἢ ΠονΖα- 

Βίθ! θη; ἀἰθ Δ ονίθ νγᾶγοη. ἃτϊ5 Ὀοργο [Π]ΠῸἤθὴ ατϊπάθη ἰπὶ Αγοποίνριιβ ἁπβθϑί] θη. πὰ ὯΠῚ 

Παπᾶθ παοῃροίγασθη. 6 Νορθοποίπαηθυβίθιπηρ ον νοὶ ΓΓΘηρολα, ἰδ οἷπθ Ὀ6ὶ ρίαν θ6- 

1 ΕἸραν. δο 10} ῬῃΠοάθιῃ 2. Β. 15. 3. 
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Ὧδ5 πιηηδρ!ο 6 νου Ζίοῃζοί, 50 ρ]ῦ ἀἀ5. ΝΟ θη ΠδΠΘΥΘη ὙΥ ΘΘΘ ἢ. ἘΠῚ 50 ΠΊΘΗΓ, 

415 5ῖ6 78 ρὰν πἸο ῦ τη6 }} ρου Π 6 ΚὔππΘη 815 516. βέ θη πᾶ θη: εἶθ ΕΠ] 

ον ϑ6] Πρ τοι. θη (Οἀδέξονη ἄρ ι., βαρὺ ὃν ΚΟ]. 7, 151, »Κὄππίθ ἀσγοῇ 

ἀογρ] οί θη (ἃ. ᾿. ἄσγο ἀθη ἀοννίηπ νὸη ἀππηδρ] ῃ θη. Π᾿ηρ 6 η) σαν Κοίη 

ατῦ Ζαννδοθ θη. πη δἷ6 ΠᾶθΘη 78. πο ἢ. ΡΡΌΒΘΠ θη. νοὴ αἰ! Θβθῖη, 4168, 

γγὰβ 516 Δηρο ἢ, Ζὰ ἢ Γ6 1 νο]]δίδηαίροη Ν᾽ ον ριιηρ.. ΥρΊ. απΐθη Κ᾿. ὃ5. 

Νίαηῃ. ἀνέ 150, οῆη αἴ6 ἀδίξου. ποῦ 81165 Κόπηθη, οϑ ΠΙΘἢΠῦ νοη 

οἰπθπὶ ΝΙδηρΡ6] ΒΡ Θ θη. » Δ ΌΘἢ τννῖρα, Ποῦ 65 νγϑίθου ΚΟ]. 7, 1 ὃ. » νθυβᾶρϑῃ 

ποῦ οὔννὰ 76 θη οἰ πΖθη θη τη5 ἀππιδο] θη Πηρ6 ρορθη 06}, Ὑγ16 ὙΥῚΡ 65 

7] ὅπ. ποῦ ὕπη, νγΘηΠ ὙὙ1 ὉΠ5 δαδογβίδη 6 ου ΚΙ ἄγθη Ζὰ ὑν 556, ὙΜ]ΟΥ16] 

Ὑ 616 π νοῃ Του Κα] οι. ἃ πῃ 485 ἀθβδίδαθ ροβομ]άρθη Ια θ 6. 50 δ 6 Ὁ τηδῃ 

8150,. 44 4845 δνοσί: 

Θιοί τυρὶ οΥ]]Ὁ, νὰ πὰ αἴθ αοἰποῖῦ ἀθηκῦ χὰ ἐαπ' 

ΘᾺ ποῦ ἰὴ ὙΠ ΘΥΘΡσ6}}). βδίθῃῦ τηϊῦ ἤθη ϑαίζο, ἀαἱ!ὸ (ἀοϊέ πἰς!ῦ 4165. ἔπη 

Κῦμππθ. . [)ὰ5 δἰΐθ ρυὶθο  βο] 16 Πρ σμνγοῦύ κύματα μετρεῖν", (485 ππηϊίζε Ζοιύ- 

ψ ΙΒ ΟΠ νη πηρ᾽ ροἰβο] 0, τνῖγὰ ΐον νουδιδυκῦ πη παν ἀπ} 1516 Ὁ ἀυσο ἄθη 

Ζιιδαίζ ἀπὸ Δευκαλίωνος, τπΔ αἴθ Τ]ητηρ] ΟΠ κοῖς ἀπὰ ΖιιρΊθῖο} {{πδ] πη] ρει 

οἴηθβ βοὴ ΒΟρΡΊΠΠΘη5. ΟΡΑΒΌ50 ἢ. χὰ οὐ]δαΐθγῃ. 

θη τηϑη 8150 γὸρ α6ι ΑἸΠΠηΔοηῦ ἀον (οι πμοῖῦ Βρυιοῃῦ, ἀὰπη νγῦσα 6 

Τὴ ἢ ΠΟ ΟΡυγαγ θη τη 556, τν]6 ον ΚΟΙ. 7. 2 ὃ {{{- δι σὺ, ἀδ|8 516 ᾿τηβίαη 6 

βοὶ, 116 ΜΙθηβοθοα Ζι ΝΥ οἴδθη πη ϑο]ρθη Ζὰ τηϑοῃθη. δον ἈΠΟ ἃΡῸ. αὔτ το 

ἄδππ Κοίη {7061 ἴῃ ἀον ὑοῦ οχἰϑύίθσθη. Ηΐϊον τα πῃ ἀον Καιηρε οορθη 

ας ὙΠθοάϊςθθ ἀθν 5ίοα ὈΘΡΌΠΠΘη. »Ἐ1Π6 5016 6 ΑΠΠΔΠΠΊΘ., Ἰορὺ ον ζ, 30 

ἀν, »νου]η ρί τὴν ἀθιὴ Δ] πηϑο ἢ ἐρθ. Δ  Θβθη (τῶι κρατίστων) ἤθη Ὑ ουνναγῇ 

(6ν. οιινγβομθ (Ἀσδένειαν) απ οἴπθα σου ββθη ΝίδηΡ6]5. (τιν᾽ ἔλλειυιν). [{π4 

ἄοον ροθθη 516 ἀϊθϑ Βϑπηρ σὰ, νοι 5ῖ6. (061) 46η (ἀδιξου θ ρν  Δα ΠΘΌ ΘΗ. « 

ῬΆ556 106 {ΠΠΡΘ ἢ Ζ  Β]Ροῖο 6 αθρηθ ιν ἂὰ5 ἄθη ρΘρ ΘΙ ΒΟ ΠΘη ΟΠ] ἅτ5. ΝΘ Θη 

ΡΙαΐατο ον σΐθ βῖ6 ἢ}. ΑἸΟχᾶπαον ἴῃ βοίημον ον » ον ἀὰ5. Εδίιμ « ἃ πὶ 

δηρβίθηῃ τηϊῦ ἄδυ ΟΡ Καχ ΙβομΘηΥΥ Ἰἀου]θριηρ. ΕΤ ποηηὖ ἴδ ἀπο  καηηΐο ἀδυναμίᾳ 

ἀον αδίϊξον (τὸ τὰ ἀδύνατα μὴ δύνασθαι) νγῖθ ΡΠ]]Ο ΘΠ ἀσϑένειαθ. ΕἸ ζοῖρί, τνῖθ 

416 νογδιββοίζαηρ, αἴθ αδύθοσ. πη θη δι ἀἃ5. 556}, τγὰβ Ζὶὶ ὙΊ556η τῃ- 

πηδρΊ 0} ἰδύ, Ζ. Β. νυίθνιθὶ Μοίοσ. ἀΔ5. ΠηΘΠΆ] ΟΠ 6. Ὀοίσαροῦ, χὰ ΓΠρθγοϊηῦ- 

ι οι νὰ Π}11" ἀοιὴ ὅἴηπο πΔ Οἢ 166 Ὰ}}5 χα πα οὐσαμχία ὙῸΡ5. Βοος ποι Ζὶὶ βθίμ. 

ας δα Ο  υσίατας  3..Χ,28ὲ 

δ, Οὐ ο {Ππ  λσο, τ. 1; ΒΕΟΠΒ); ὁ 201; 2. δ. ΟΊ, ΣΟ, 

9Ὲ 



20 ΠΙΈΕ1,5: 

Ποίίθη ἐσὺ ἀπ 50] 1οθύ, να πη ἀθρουπαπρῦ, 50. τηὐϊιθύθη αἴθ (ἀδίζοθι" τη ἢν 85 

ἱσροη 1οπιδηα 416 Δα κα Κοηπθη. [)ἃ 65 Δ ΘΙ ππη]δρΊ ἢ δῦ, οἷ 50] 6} 685 

ΜΟΥ μου νυ βθθη ἀπ Ν᾽ ΟΥΠΟΓΒΆΡ ΘΙ. ΒΗ ΖΕΠΘΙ ΘΠ, 561] 65. 8 6ἢ πἸοΟἢ τυ γβο]ιθίη- 

ΠΟ, ἀ4|} αἴ αδίίον. οὔννἃβ {Πππηῦρ] 6165 υυίββθη Κοπηϊθη . Τ]ηπιδρ! ἢ ὈΠΟΙ δύ 

ἴῃ 81|16η ΕἌ]]Θη. ππτηδρο] ἢ. Ααοὴ αἴ (ἀδίζον. Κόμηθῃ θη ΓΟ ΘΘ56Ὶ (65 

Θυδάχαίβδ Π16}}Ὁ ἀΘΥ Θθῖ[θ ϑυτητη δ 50} οοβία! θη οάθι Ζυγθῖμηὰ} χυγοὶ [πη ΘΟ 6Υ 

οὐννὰβ Οθβ μοι 65. ἀΠρΡΌΒΟΠΘΠΘη τηδοΠ θη. 

1) αἴοβθθ [15]τιιϑϑῖίοη. ἃιι5 δἰΐθη Φυθ]]Θὴ {1Πἰ|οϑ, Ὀ61 ῬῃΙοάθιη πἰού 

ΠΟΥ νγ16 61 ΑἸΘχδηα 6, ἰδ ἂη 516} δἰ] ηθηα. Εδ νἱρα ἈΡῸῚ θοβιβερί 

ἀατο ἀἋ45 61] Μαϊκαυῖοβ δι θοννδ γί Εναριηθηῦ ἃὰ85 ῬουΡΠντοβ᾽ ΒΟ 

»αθρϑθῃ αἴθ ΟΠ γβίθη «ἡ, Εν βαρύ ρορθηῃ αἴθ ΤΘῆσ νοὴ ἀδι" Αυΐθυ νυ θοκαηρ' 

ἀοΥ Τοίθῃ: »})ὰ νἱγδῦ ΤΡ βᾶρθη, δὶ Οαοὐὐ ἰϑὺ ἀἴθ5 ΨΟΩ] τηδρ!οῃ. ΑΌΘΡ 

Ἃδ5 ἰδῦ πἰοῃῦ να} ν. Ἐὰ Καηη 78 ποῦ 41165. τ Κὰπη ἀο6ἢ 56] σὺν οι βία Π160 ἢ 

ηἰοῦ ἀθη ΘΙ Θ ον Ἡοιηθι πηρΡΘθΟΡΘἢ τη ΠΟ πἰο ἢ ὉΠΘΙΌθΘυῦ βϑὶῃ ἰΆ5561). 

ΘΙ ΚΆΠΠ ἃ1ι5 ΖυγΘἰ Πγ8] χιν οἱ πίοι {πη τηδο θη ἧς « Ζιυ ΑἸ] ἄνραηρ' ἄθν Οιι6]16η- 

ἔγαρο ἰδῦ 65 πιο, ἅπ0}} 416 ΕἸΗ]οἰ σα ηρ' ἀδ5. Ρ]Ιηἶ 5. Ζὰ βϑῖπον Δί αὐ" αἰ δ ἠϊδίονϊα 

ΒοσδηΖιιζίθ θη, αἴθ τηΐ θη ὑνϑθη 6 ῃ θη ΤΟΥ δὰ5 Ῥοβθι ἀοηϊοβ Ζὶὶ ΒΟ ΡρΘη 

Βοῃρίηῦ. [πὸ Φι6]] νου Ζθ ΟΠ 5 ἰδ ΟΡ υθηϊρδίθηβ (6 οὐβίθ Νηρ, ἀδν ἃ 

δἰρηον 1 οἸκυνο 465 Ρ]ηϊα5. οι θη. Καπηἵ. Εν θορίηπὺ τηἱϊῦ ἀθπὴ Τιοβῦ ἄν 

.Ὶ 

σοῦ; τὸ. “560, 90. 

δ Μοη ἤλτπδοῖ,, Ρονρῆ. φ. α. Ομ ϊβέονι, ΔΌΝ. ἃ. Β6υ]. ΔΙκαά, ἃ, ὙΝ 155. του (ρ}1].- ἴδε, Κὶ].), 

Τ᾿ το; Το. 

4 Ῥῖο Ῥαϊδορτρ βοὴ. πϑομδ ]οροπαθ. Ν᾽ ου θοββουιηρ νοὴ ΝΥ Δ ηγονν ἴχ, ἃ5. ἄθπλ δ 6ν- 

Ἰϊο ουίθη Ρ Ἑ χὰ τηδοθθη, τν πα ἀπο ἢ; αἴθ ῬΔΙΆ]16] 6. ΑἸοχδημάθυβ οϑίδερε, ΕΝ ΖΔ} ] θη οἰ βρί οὶ 

ὅ0}} βοηϑδέ βρυ ΟΠ ὄν ΠοΠ. χ. Β. ἃ]. ἀς ρας. Ηρ. οἱ ῬΪδί. ΨΠῚ 5. όςς. 13 οὕτω πιοτεύουοι 

τῶι ουὙμπεράοματι τῆς ἀποδείξεως ὡς καὶ τῶι τὰ δὶς δύο τέτταρα εἶναι. Ὀΐὸ ἀμποκάοίθ Ῥοὶ 

Τῖορ. ΝῚ 26, ννὸ δι ἀἴὸ Ἐταρο δύο καὶ δύο πόρα ἐστίν ἀϊὸ Δῃίννου! εἴκοοιν οὐ] οί, θυ] νι 

510}. ἃπ5. ἀοιὴ Ζιιβαιιηοη μην, 1 Ὀ]οδὸ Εναρο μοὶ ΟἿο, ἃ. παῖ, ΠῚ 40. 

5. Τὰ ἄον πϑομδίο Νἅιηθ πᾶο} αἀϊόδοῦι ΑΒΘ αἱ ἀπαυϊηιαηεον ἰδὶ, ὃ 31. ἀπ ἀϊοδβοι 

ῬΠΠΟΒΟρΡΙ ἴπὰ ΘΠ αν ο  οηἶβ. ππη {0} } αι αὐ Ῥοπίαογεῖμδ᾽ ΤΟ] Ὁ. ὉΠ] ἀὰι0}} αἴθ. ἄπουν Βο- 

χϑαριηρ ἔπ ἀἴοθθ Ομ 6116. πἱομί, ἀἴο ἀν. ἄθη ΤπΠὰ}} πὰ πορο]οοῦ υγῖρα,, 

6. ΠΠ 27 ἐπιρογγοοίαθ τοὺ ἴπ Ποηιῖηθ παύμγαθ ργ'αθεΐριια βοίαξία, πὸ ἐἰριύηὶ χψαΐαάφηι ροδδὸ 

οπιρῖα; παπιφμθ ποὺ αἱδὲ ροίοδέ γηογίοηι οοηϑοΐβ ον. δὲ υοἱϊέ, φοραί λονιϊγεὶ ἀοαϊέ ορέϊηνμηι ἔγὺ ἑαγεξὶδ 

υἱέαο ροοηῖδ, ποὺ πιογέαίο5 αοἰονγἱίαίθ αοηαν ἀπὲ γουοζαγο αἰργμηοίοβ ποὺ γαύοῦο μὲ φεὶ οὐαοῖέ γιοῖ 

οἱχονὶί, φεὶ ἤοπογος φοϑδὶέ πὸπ φοϑϑορὶέ, γιμϊιγεφιο ᾿αύθνο ἔπι ργαρίογ ἡέα ἐπι5 ρ»αοίογφμαηι οὐ ἰοϊοηῖδ 

αίφιιο (μὲ γαοοίϊς ῳφμοφιο αὐφιώγιογιέϊδ βοςίοία5 ἤασθο «μην οο σοριείοέμν), κέ δὲδ ἀόηα υἱφίπιϊ πθη 

δἰηί, αἰ πιμίία δἰηιϊἠίον" οὐγοονο πο ροϑ8ο. Ὁϊθ Θομναηϊο ἀον (οἰ ποῖς, αἴθ πὰ ΝΊΟΗυ- ϑίθυθθη- 

Κόππηρῃ Ἰἰθοί, μα θυ 5 ϑάρρμο ΠουνουρΌ ΒΟ Ό θη θοὶ Αὐῖϑι. μοι, 11 23. τ 398} 28 τὸ Ἀποθνήιοκειν 

κακόν: οἱ ϑεοὶ γὰρ οὔτω κεκρίκαοιν " ἀπέθνηιοκον γὰρ ἄν. 



Ῥηϊϊοίογιος ἴ7δον" ἀϊο αδέξον" Βιιοῖ, 11 Κοί. 7. ὃ 4 

τη η50}}]}1.6Π θη ΘΟ γ ἢ Ποἰῦ, ἀἀ18 06 }) αοιῦ πΙομῦ ΔΠΠγηβ ἢ τρ 56ὶ. δὸ. Κῦηπο 

ΘΓ Ζ. Β. Κοίπθη 56] σπου ΒΘρΘΠΘη, νγὰβ {Ὧν ἀθη ΜΘ μβοΠ θη ἀἴ6 Ἰοίχίθ Διο ῃῦ 

Ὀ]ΟΙΌ6, δὲ Κῦππο οῖπο Νθμβομθη Ζὰ {Ππ5ὲ6 Ὁ] } 66 πη ΟΠ 6. Οὐδὺ οί νυ ἱθ δν 

Δα Θ  θοίθη, δὲ Κόπηθ ἀβου]δαιρῦὺ Ν ΟΓΡ ΠΡ ΘΠ65. ΠΟ] ῦ ἀΠΡΌΒΟΠΘΙΘῊ τη4, ὉΠ 

ΔΌΘΝ ΘΟΠουΖῃ δέος ΔηΖα γΘη, αἰ. Ζυν δῖ] 8} ΖΘ ἢ ὩἰΘ 5. ἈΠ ΘΓΘ5. 415. Ζυν Δ Ζίρ' 

το. Μουμ α  Π16 ἢ δύ Δ Ροβοιἀοηΐοβ. ὐνῖθ ἀΡΊ]1ΟΠ, Κασπαοίϑομος. δ[ἃ- 

[6118] Ὀϑηαίζί. 

Ναιν!ο ἢ. σἰθηῦ δὶ αἴθβον Π)5ιβδίοι. ΟΠ υ 500, ἀοΥ εἰρη !οιο Βε6- 

συηον θυ βἰοίβομθη ΤΠρθοάΐοθθ, ἴπὴ ΜΙ ΘΙ ρα ηκύ. 850. 15δῖ 65. νϑυβυδη 16}, 

ἀδ8 ον νοῃ ΡΙ] ΠΟ 6 πη 415 Ζθιρο σορθη 5160} βο] δῦ δυΐρουαίο. τνῖγ. [16 

ΘΟΙΚΟ, 50. Ποὺ 65. ἰοὺ (Κο]. 7,32 4, ροῦθῃ αἰ ΜΙδΠρ ΠΑ Πρ κοῖς ΔΓ 

(οι(Ποῖῦ 56] 50 Ζιι, »υν]6 θη ΟἸΓΥΒΙΡΡΟΒ ἴῃ βείηθιῃ νους [Ὁ ον α16 ΜδπεῚ 

Βοπαπρίοί, ἀἴ16 αοὐςποῖῦ Κὄμπθ ῃἰοηῦ 81165 νυΐββθη, γγ8 1} δἰ 16} (ἀἃ5. [π- 

τη, 6. πῖον τηδρ]ο ἢ τηϑ θη 8ηΠ)κ«. 

Ὀῖθ ΚΟΙ. 8. βομ]οβδὺ ἀἴοβοη Εχκυῦθ ρόρθη αἴθ βίοίβομῃθ ὙΠθοάϊθθθ πῆ ΚΟ]. 8 

ἅδη Ὑγοιΐοη ἃ (8. 1 -5)}: "46. π80]} ἀον Ν δυβο θα θηποῖῦ ἀον ἀοι]οῖ Ἰθρρη 

516 101 ἴῃ ἱπα!ν 6116 ν᾽ Ὁ εἶθ ΑἸΙτηδομὺ μοὶ. Ὑ θηπ δἰθ ἄδηπ 06 ἀαγο ἢ 

α16 τυ] ου]οροηάθῃ Βουγοῖβθ ἴῃ αἴθ προ οί θθθη πγουθη, ἄδπη ΠΘΙΠΊΘη 

βίθ {πρὸ Ζυ ον χὰ ἀον Βομδπρίπηρ, ἀ16 Οοὐμοῖῦ ἕὰθ ἀθβμ}}} πίομῦ ἀ85, 

ὙΓὰ5. Ιη8 τηϊύ ἢν ἴῃ ΟΕ πάσηρ ὈγΙηρ, νγ6}] 516 ἰοῦ ΔΙἸτηβο Πρ’ 56]. « 

ΑΥΟἢ ΠΙΘΙ ᾿ἰδῦ ἴῃ 8] ΠΡ ΕΑΒβαπηρ αἰ. 5Ρ6216}} δ ΑΡΟΙ]Οπ5. ΜΙ πη εκ θ6- 

ΖΡ] οηΘ ΑΡοΪορὶθ ἋὉΡ 5ΊΟΙΚΟΙ ΔΠΡΘΡΙ η. 

Νυῃ ἔοὶρὺ οἰπθ δυΐ ἀϊθ Πιβροβιίίον 465 5ιοοϑ θθχὰρ]]οηθ Νοίϊζ (65 

γογίαββοιβ, ΚΟ]. 8, 5: »ΠΊθϑβθ Βοίγδοῃίαιπηρ, νυ] θ]] θη ἈΡΘΙ ἀπ ἢ) αἴθ οί θη 

νΟΥ ΠΘυρο θη άθη, γα θη. ΧυΥᾺ ΓΟ Ῥαββομάθθα Ζεγρ] Θἀουαηρ ἴῃ 66. Ζα- 

ΒΘ ρθη ἤθη [Δ βίθ!] ηρ' (τοῦ ουὐνεχοῦς ὑπομνήματος οἰκειοτέραν τὴν διά- 

ΛΗΥΙΝ) ἤπάρηῃ, νἱθ τᾶ η 06. υτσίθι]θη νοράθῃ. ΑΌΘΙ δἰ6. 5011] (η1 50) ἃηρἘ- 

οὐ ποὺ Ὀ]ΘΙ θη, νγ 61} Δ 6} τηϊῦ αἀΐθβθιη 76 ζίρθη Ζιιβαίζ ἱγροη νυνὶ νου ρ Ὁ 

ἘΠ ὡῸς « ]1,6146Ρ 1610 πὰ) 485 ΘῈ] κῦ ἀπ ἀδηηϊν (85. ν ]]6 Ὗ οὐδιξ πη 15 

αἴθβϑυ σϑ Ἰ]ΟΠ 6 ]]Θὴ Βοιηθυκαηρ. ΕἾ ἀπίθυβο μοι ἀθὺ 8150, υνῖθ ὁ5. βοϊιοηῦ, Πΐθι 

ἀγοὶ οκέμματα. 1)8 ἀθσ ΤΟροβ. ἄδθον αἷθ Εσγθιηά βοαῖς (ΚΟ]. ἃ---6) βοὶῦ 1 

ΖΔοῖῦ ἀὰ5 ἅδ] 1 ἢ ΑΠΠβηρθ6] ἃη 485 Καριζο] θοῦ ἀἰθ ἀρεταί Ποὺ ππὰ 716 θη- 

(Ἀ115 πο ῦ 415 Πρ βίου. νῸὴ ἄρῃ νου Γρ  μΘπθη δαί οίδϑε ννοσάθη ΚΆΠη, 

᾿ Π1ο νῖον Εναρπθηίθ ἄθι θοϊάθη Βίομου: ΤΤερὶ μαντικῆς βίθμθη μοὶ Αατπ τὴ Εἰ. 5: 11. 

40 Εν ἜΣ ὐτθᾶν ἔτϑηρττοι. Ττῆτό; 



22 πα: 

4ἃ θυ Π6} αἰ 656} 61] δ οἢ ἀπιδου! ]ο) ἀαχο ἢ ἀ16 Κου ΟΠ 5 ([ζ0]. 6) ἃ ὈΡΘΘΟΠ]Οββθη 

ἰδύ, 50. τηϊΐϊββϑοη (1656. ἀραὶ » Βούγδομβίπηρθης αἰ6 ΚΟ]. ἔν ρ'9 6. 7. 8 υτπηΐλϑβθη. 

θη δ᾽ ἤὰῃ νοῇ ἀἃοιὴ [Ἰοἰζίθη ΑὈΒΟΠηϊ θοῦ αἴ6 ΑἸ] Δοὴ  ἀοὺ ἀδίϊον 

ΠΟΘ Ζυγοὶ νγοῖΐορο ἀἄδνονῦ ππἰθυβοῃοιθῦ, 50. στητι ΟΡ ἀδηηϊῦ θη ΤΟΡΟΒ δου 

αἴ Μδηθικ απ ἀθη ἄρον. 16 ΟἸΘΙ ἢτηξ β!ο τοῦ. ἀ6ν σου ΠΟ ἢ θη Ν᾽ ΟἸΠἸΚοτητηθη- 

χοῦ 86 Οὐ ἀπά Ζο1ῦ τηθίηθῃ, αἴθ. Δ]]Θυαϊηρ5 ἃ15 ΠῚΡ  Θβϑ θη ὈΘΖϑι ποὺ 

νγουάθη Κὔπηθῃ. 50. νυῦσαθ ορ 4150 ἢ860} ἄδθὴ ΑΌΒΟμπἰ τὺ ἄρου 416 Εγοαπα- 

5618 Ὁ ΤῸ]Ρ ΘΠ 6 πη 8 αἸΒΡΟΠ θ ΘΗ: 

Ι. οκέμμα ΤΠ]ερὶ μαντικῆς ΚΟ]. ἔ, ρ' 

2. οκέμμα ΤΤ]ερὶ τελειότητος οὶ. 6, 7 

3. οκέμμα ΤΠ]ερὶ τοὺ ἀδυνάτου [ΚΟ]. 7---ὃ, 10. 

ἔν ροϑίθῃῦ αἰδὸ χὰ, ἐδ! ἀ1656 ἀγοὶ Βοίγδοῃύαηρθη αἴθ Ὀ᾿βροβιθοη βύυθη 

ΠῚ ΠῸῚ ἃ1τι5 ΒΟ ΘΙ] ΟΠ ἸΚοΙῦ. ΠΙΟΙ βίθθη Ὁ] θη. 50116η (ᾧκονομήσθω), υγοὶ]} 

45. Ὑν εἰΐθου (Ὁ) στηἱϊύ. αϊοθοπὶ Ζιιβαίζ (πρόσθεοιο) τὴ Ζιϑατη ΘΠ Πρ' 5ίθδ᾽. 

ΕἸΡΘΠΤΠΟΙ, ἀθαΐοῦ δ ἅΠ, νου θη θη ἀἴοθ6 ΤΠ ΘΙΘη οἷηθ ΖΔ] ΘΠ δ ΡΘΠ6 

Τα βίθ! ]ὰηρ. Ζι Ὀοδοῃίθη ἰδ ἴῃ αἴοδοη ϑαΐίζ τοῦ οὐνεχοῦο ὑπομνήματοο 

οἰκειοτέραν ἔχειν τῆν διάληυιν (οὐ θθϑίϊτημηΐο Αὐ 16], 415 ΟὉ δὲ αἴθ Πιβροβίτοη 

αἀ65. βρη ΖΟη δ θυ κοβ βου βθουβοῆδιιθ ἀπ θη Ὀοϑυϊπητηΐθη Ῥ]αΐζ Εἴ" 16Π6 

οκέμματα ὑοϑουνιουῦ ἢ Ρθ6. ὙΥ 1 υνίββθη ἃτι5. ἄθηι ΓΙ6] οἴπθθ Δπἄθθη Β.Ο]165 

(65. νουῖτοβ. ΤΤερὶ ϑεῶν, «αἱ Ῥ]η]οάθιη ἀΐθβοβ ϑυηΐαρτηδ νο]] δι Πα ΡΟ τῶν 

περὶ ϑεῶν ὑπομνημάτων ([Ὁ]ρῦὺ ΒιιῸ}}Ζα}}}} σοπαηηὺ Παρ 6 ἢ, Ἐν νουβίθηῦ 150 

τπηῖο «6 η1 ΟΟλ))η  γυ αλλ). ΦΟγιίϊγυνιην αἴθ Ζιυιβαηη προ η6, διιϑ 1] 1616, 

θη βρῶ Ζθα ΒΟ {ἈΠ|6η66. γον θυ αρ' ἰὸν οί ρο ἴ πθ ἰθὺ ἢν οοβίγο !ᾺΓ6 ἢ 

“ΠΟΘ, 64ἴ6 ΘΓ ἴῃ Αὐδϑίοῃῦ βύ6]10. 

6 πὰρ Αβο]ιηϊ, ἀν δα! Χο]. ὃ θεριπηῦ, μαπα οὶ νοι ἀθη Ν᾽ ΟΠ - 

βἰύΖζθη ἃν ὐίϊονυ. [Ι͂ὴ ἄθη 06]. πἰοηῦ Πουροβίθ!] θη Ζ6.] 6 8, 11---ἰ5. 6Γ- 

ΒοΠοιηῦ τόπους. ΕῚ βοποῖηῦ ΒΘ χαηβοῃβδὺ ἀὰ ἀοι ΑΠδ]ορὶθ ζὰ {Ὁ]Ρ ΘΓ η, (δ, 

1 Ἰρηκοη Ἰδ|δὺ 510}. ἀπ ἢ, ἀα!ὸ αἴθ Ν᾽ ΟΡ] αββιρ, ἀἴοβο ΤΠποίηθη ἴθι" χὶὶ Ὀοπαπάθ]η. ἴῃ 

ἄθι" Ῥο]θης ροσθη αἴθ δέοι ἴῃν Βορυπάμππρ ἄπ 6. ἴπθη Απμαὶὲ Πᾶϊί6 αἴθδο Ν᾽ ουτηαίαμηρ' 

ΚΚΟΙΪ. 8, ο ἴῃ ἀον υράπζιπο [τοὺς π)ρ(ὸς) [τοὺς Οτωικοὺς λόγου]. Αι" ννθπη ἃιιοἢ ἀδ5 ζοπι- 

Ροπάϊιπι πρὸς πιΐν θην]. 5ίομου βομοῖπί, 80. Ἰαββθπ 50} ἄοοι ἀσχηϊ! πο  τπᾶπομθ ἁπᾶονο 

Τὐυρἅπζιηροη νϑροηΐσθῃ. 

2 Οτνδπονί Πιὰ ἴτὴ ΚΑ οἰοίό5 ττ3512 ἄθη ἴῃ Ῥὰρ. 89 (Ν0]. Η. 60]]. ἃ1{. ΝΠ 1.26) θυ)! θηθη 

ΤΊΛΟΙ 80. ουρᾷηχί: Φιλοδ]ήμου τῶν Τ]ερὶ ϑε]ῶϊν] ὑπομνημάτων τὸ. (Ζ8}}}}] ἔο]τιν δὲ | [Περὶ 

τῆς Τῶν ϑεῶ]ν | [διαγωγῆο]. ὃ. ἀδυίθθι Αὐὴ. Βογί. Αλαα. ρλῖ!.- "δέ. Κίαδδο Νυ. 1 (1915) 5. 4 

υηα Οὔθα Ὁ. 11. 



Ῥηϊοάοφηιος Τ78ον αἷο ὐἰδίίοι μοῦ 11] Κοί. ὃ 29 

7646 {]α556 ἀον ᾿να ]βοθη ὙνΌβΘη οἷῃ ἴσο Ναί ΔΠΡΘΙΘ556 Π 65 Ε6]ἃ (ον 

ΤἈορ κοῖς. δου] α] θη Παρ. ΑἸδ5ὸ ἰδ 6ὁ5. πούννοπαϊο, δ αἴθ ΟἹ] ηβἰἴχο ὅδχ 

(δίξοι 50. Ἰθρθη, «818 5ῖ6 ἴῃ οΖιιρ' δι ΘΘΠ Πρ τού, {που βου θυ οῖῦ ἀηὰ Κσα 

γῸΠ 8Π16η ϑοϊίθη τα ἶρ' δοίη Κὔπποη". Ἐδ Ποῖ ἀδηπ νγοϊζου [ΚῸ]. 8,17 

» ΘΠ ΠΊΔ ὑὐθηΐρϑίθηβ ἃτι5 6 η 516} το. Π)ηρ θη 50} ] δ. Ζίθ θη. ἀδΡῇ, 

θη αἴθ56 ζοίρίθη 78, ἀἃ}8 416 οἴπθη δύδβθῃη αἴθ, πάνθ 16π6 ΥΥ̓ ΟἹ] "51{Ζ6 

Ζὰ ΕἸΡΟ ΟΡ] θη, 416 οἴηθη 550, 616 ἃπάθγῃ κι ἀπα Ἐγὰθ βόν ἢ] 

ῬῈὶ ἄδθῃ 16 θονγθθοη νἱ6 6] θη Ραπζθη. ὍΣ ἈΠ] 061 τητι (θη (δι ἢ 

οἷ οἰρηθι ὙΥ̓ΟΠ δ᾽ 1Ζ ρον 3, θη ἴθ ἀημάύγη πᾶ θθη ᾿πγὸ 1  θΘηβάδιιου 

παν {Ὧν οἴηθ Ὀθϑίϊπησηΐθ Ζοϊύ, αἴθ (ἀδίζου ἃρον [ἂν ἀϊθ Εν ἸρΊκο (. « 

16 16 τὸ νὸπ (ον οι] ηρ ΟΡ θβθη ἀπὰ Πδιηθη.110}) (οι 1,60)6- 

ὙγΌ56η ἃ 16 νϑυβο θίθηθι Ε]Ἰοιηθηΐα βίδτημηῦ νὸὰ ΠΡΟ ΟΚ] οὖ. Ρ]αΐοη 

Πδὺ 5ἷ6 ἴῃ ΤΊπιᾶι5 δἀορύοσοῦ ἀπ Πομλο κυ βομοίης, ἀἃ νὶῦ Πιοάουβ 561}1]- 

ἀουιηρ δα 1Ππ συ κ  σοη ἀνθ", ΑΙ ΠΏ] 16] 165. φρο] ο νὲ χὰ Πα θη. Πδηπ 
Π Βα Ῥοβοϑι ομΐοβ αἀ16 Ιου θὴρ ἴῃ οὗνγαβ νου θυ τον ΕὈΡ ἢ θ᾽ ΠΟΙη η΄. 

Ατι8 Οἴοβον τηϊῦ θη. ΘΙ Θη. ὙγΆ] "6 ΓΘ Βαατην ου [6 Ί Πρ’ ΒΟ ] 1 

πὰ ἀοι Ιου πα! οἰπθη θη θΟΒοπθΡοη ΒοαϊΠρι ρθη 465 (διςου]  θ 5 

Δηροραβδίθη Αὐίθη Πα] βου. 1) ἀϊθ ἀφθαροία τ ΟΡ οο πα Π ἰοῦ, 50. πλιὰ! 

1Πν ΥΟμπορὶ ἀθν (οί Πν ἀον Ζογι σου ηρ νῦ Πρ οη τοὺ βοῖη. νυ] Πηθη 

αἀδνέ, 50 Ποῖ 65. Ιζο]. 8, 22, πἰομίβ, δ} ποθ 4845 Οαονϊηρείθ ὈΘΡΟΡΏΉΘΗ, 

γνγὰ5 ὕὔβδομθ ἀθιυ Ζογβιίδυιπηρ δοίη ὄπηΐθα [)16 Εουιβοίζαηρ' (8, 24) »ἀ θη 

νὶθ ἀϊθ ἀπ θη χα ΠΔπου Ποῦ πἀπα 1,6] ἢ ἸρΊτοΙῦ (Ραιστώνη) πἰ ν᾿ κθη- 

Ἃ6η (Κι) σέροη ον Ἐν] ο ζοιῦ ἀοΥ Οὔίίοῦ δὰΐ ἀθη βἰᾶγϑίθη ...... « 

᾿ 50. Ῥερίππί ποῖ (ὐοἰία οὶ ΟἿἷο. ἃ. π. ἃ. 1 37, το3 45. Κὰρ] ἄθοι: ἀὰ5. αἰοηιϊοῖζζηιηι 

αἰοὶ τοῖν ἀΐθβθοιη ΤΌΡοβ: παᾶηὲ ἰοοιδ φιϊλαάθην ἦϊ8 οέΐατγη πιαΐμγῖδ φιαθ δἴηθ αγιτηιυῖδ διγεέ διιι58 65 ὲ σμἴφιο 

Ῥγοργίιϑδ, τεὖ ἕεγγα τη) ρηυνηι ἐθηοαί, ἄπο ἐγιιγιείοέ ἀρεία, δι ρον ον ἀεὶ, ἐρφγεῤια αἰξδδίγηα γα γεαάα- 

ἔμγ); ὑοϑέϊαγομγγ, απεέοηι ἐ6᾽ὙΌΠα6. διμιέ αἰΐαο, ραγέϊηι αφιαΐξίίο5, αἰΐαο ψιαδὶ αποὶρίίο5. ἐπ μέγαφιο δοο 

υἱυογέος, διε σιιαοείαγη οὐΐαγη μας ἔγηθ γιαδοὶ ρεμιέογείνι)" αρραγϑαηέφιο ἐγ αγαἰογέϊιι5 γονπαοδιις δαορο 

υοἰτίαηίοε. 

5. Ῥάνοπ ἰδὲ ἄον ΟΠ] δ οΡ μα] θη [ζο]. 8, τό... Α]φ[ϑα]ροίαν καὶ ῥώμην πανταχόθεν εὖ- 

[ο]τ[α]ϑεῖν. δον ἄθπ Τουπηΐηιιβ εὐοταθήος, εὐοτάθεια νρὶ. ἊΑὐλ. τοῖς, Ννυ. 7, 5. 41. 

3. Ζὰ 8. 21 τοῖς Θεοῖς δεῖ πιιδ πηὰπ ἃτι5 ἄθιὴ Δ ΟΥπουρσοποπᾶθη (Ζ. 13. 19) τοὺς τόπους 

οἰκειοῦσθαι οὐρἕηζοη. 
 ΤΌΟΡΘΟΙΥ.3 2... (21, 72). Ὠῖρ Βί6 16 ἰδὲ βοῃ]θομν θυ πα] θη ἴῃ ἄθῃ Ρ]δοϊία πὰ νἱο]- 

Ἰοίομι αἴθ Εν μπιιηρ ἀο5. αἰθήρ ἁπβρ  Ἄ]Θη. ΠΌΘΟΝ 5. ἀϊθ πηι. 

δ Ας 20 ΕΠ 

6. 17,5 (νρὶ]. Βοϊπμβανᾶϊ Ηρῤγηι. 417, 498 1... 

ΤΟ ῬΏΙΪΟ ἀ6 ρσἱραηί. η (Π, 43, το ϑνδηά!.). 



24 ὈΙΕτ, 8: 

ἰδῦ ἸΘΙΑΘΡ βοὶρδὺ ἴῃ ἄθη ογβίθῃ Ζ6:] 6 ΤῸ ὉΠΒΙΘΠΟΡ ουρἕηζὺ ὑπαὶ ροβίαςος 

Κοίηπθ οἤηθ υγϑιζοοβ τη δροθοπάθ Βογίβοίζαμο. ΠΟ Ιϑιδύ 5196}. ἀθηἸ η: 

» δα  ἀθη δι σἰκβίοη τη 516] σβύθη Οὐ  Πἀ]αρθη ὈΘΓΙΠ ΘΠ τη 556, 50 πγα|8 Δ 6 ἢ 

αι βίβυκβίθ δαμη Ὑν ΟΠ 5112 ἀον (δίζοι βίη, ἀθγ ἄθη ἀασίη Πα πάθῃ 5ΙΟΠου- 

Ποιύ ρονυνϑ! σὺ πη ἀθη μάθη θη Δ ΟΠ πππλδρΊ] ἢ τη86}}..« ΤΙ͂ΛΙΟΓΘΖ 

50 Ποῦ ἄθη ὙΥ οἱ] ηβὶίζ ἀθν (ἀΟἰζου τηϊῦ Βομηπίζιηρ' ἀον Ὀεκαηηίθη ἨοπλοΥ- 

βίθ!]6, ἀθ6Ρ ἃ ΘΡΙΚῸΓΘΙβομο Ο116116 50 (Π| 18): 

αρραγεΐ αἴσοηι γμγηδγη βοαοϑῳιθ πιίσέαο, 

γιαβ πόθ οοπομέϊιγέ τρηξὶ πθὸ παιδία ηϊηιδὶδ. 

αϑρογσιίγιί πδφι ηῖὰ αοὐὶ οοποροία ργιῖηα 

οαπα οαάθη5 οἱοίαἑ βρηιροΥῦψυ ἐγυγυμετϊιι5 ἀοέβιο' 

ἱηέοσίέ, οὐ ἰαγῦσε αἰξζμδο ἰιηιῖηο γἱαρρΐ: 

θιθθον τὺ ἰδ ἀὰ5 [πη θυ! Π, τὸ μετακόοσμιον διάστημα, 6485 ΡἢΙ]οαάραη 

Βῖον ([Κο]. 8. 31) Δηβο!ηϊοβε. θη ἀἷθ Οδίξον. ἰπ ἀἴθβοπὶ Ἐδαπιθῦ »οἰη- 

ΘΟΒΟ Θθθη « ννογάρθη, νἀδηη ΚΆΠη«, 50 Ποῖβὺ 65 8, 33, »ὍΠΒγο Ψουπαηΐϊϊ- 

τὰτρ]κοῖῦ. (νόηοιο) Ὀθβοπ θυ 5. [οἱ οῃῦ αἴθ γοῃ 76 Π6ῃ ΔΒ πάθη Ν᾽ ΟΡ ] ἀτιη ρθη 

δα 6} 6 (λαμβάνει τὰς ουμπλοκάο).. [πο ουὐμπλοκή (ουμπλέκεοθαι) γνουβίθῃηῦ 

Ἐρικν ἀπα βοῖπθ ϑοθμυ]ο. πἰομῦ αἴθ Κ᾽ ΘΠ Πθομίαηρ ἀον Αἴοιηθ, σὶρ ἀν Τοῖ- 

τηΐπιι5. θ6ὶ ἀθη ΑΡα ον θη ροθγδποηῦ νυν ἡ, Βοπάθγη αἴθ Ν᾽ οι πα ηρθη, ὑγ 6]. ῃ6 

1ΠῚῸ]Ρ 6 ΔΙ] στ ἀϊηρ5 ἀον ΒοΡ Πσηρ ἀον Δίομηθ, 5 ἀθπηθη 1165 θοβίθῃηξ, χυνὶ- 

ΒΟ ῇθη ἀν 610 465 Τπ5]16 0 ᾶΡθη (ἄδηλα) τπὰ (65 Θ᾽ ΟΠ θη (αἰσθητά) δηΐ- 

βίθιιοη ἦς, ΒΟ πη. 116} ὈΠΠἀοῦ 510} ἀθν Βορυ ἀον οἰ μοῖῦ 8 0}} ΘΡΙΚ ΓΘ βοΠο Ὁ 

Αὐΐαθβαηρ' στὴ ΟῚ] ἀατοῃ αἴθ ΒΙΠΔθν, αἴθ νοὴ ἰἤπθη Ζὰ ἄρῃ Νθηβοῃθη Ἰἰοσὰ- 

1 Ἐρίοιν. 6ρ. ΠῚ 89 (37:13) ὅτι δὲ καὶ τοιοῦτοι κόςμοι εἰοὶν ἄπειροι τὸ πλῆθος, ἔςτι κατα- 
Γ᾿ 

λαβεῖν καὶ ὅτι καὶ []. δὴ] ὃ τοιοῦτος δύναται κόομος γίνεσθαι καὶ ἐν [κόομωι καὶ {Πρέθ (556 πα1]) 
μετακοομίωι ὃ λέγομεν μεταξὺ κόσμων διάστημα, ἐν πολυκένωι τόπωι κτλ. Ηΐρροὶ. 22. 3 (θ)οχ. 

5. 572, 8.) καθῆσθαι γὰρ τὸν ϑεὸν ἐν τοῖς μετακοομίοις οὕτω καλουμένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ - ἔξω γάρ τι 

ΤοΥ͂ κόομου οἰκητήριον τοῦ ϑεοῦ ἔθετο εἶναι λεγόμενον τὰ μετακόομια. ῬμηΠοᾶ. ἃ. πιουΐθ (σθρθῃ 

ἄθη ϑο] ρβίππον ) Ιζο]. ΧῪ ς λέγομεν ουἹμφέρειν μὴ πρότερον κα[ταοτρέφειϊν ἢ τὴν ἀρίστην [κάρπω]- 

οἷν ἀπολαβεῖν, οὐχ ἵνα πως ἔχονίτες κα]τ᾽ ἐκείνην τὴν μετακόομιον χώραν] εὖ διάγωοιν. Ηΐον 

δῦ 06. ἀἀ5. Ῥ]αἰομίβομθ ΕἸνβίθσα, πἰοηΐ ἀθὺ Θρ καροίβομθ (δίξου υνομηβι σϑυηηθίηΐ. 

5. 8..33 οἶνγὰ τῶν δὲ ϑεῶν ἐγγ]ραφοίϊμένων. .. τούτοις τ]οῖς τόποιο. 

3. ΒΙΘῃ6 ζγδῃζ, [πᾶρϑχ Ζ. ἃ. Κογδοκγαξίλονη 8. 571. 

4 ῬμΙΠοά. 46 5ίρῃ. 37.1 τῶν τε ἀδήλων πραγμάτων ἐνίων οὔτως ἀκολουθούντων τοῖς 

φανεροῖς, ὥοτε ουὐμπλοκὴν ἔχειν ἰδίαν, ἐπειδὴ γεννήματ᾽ ἐοτὶ πάντα τῶν οτοιχείων ἢ τῶν ἐξ 

ἐκείνων. Ὑ81. Ερίδαν. θρ. 173 καὶ γὰρ τοῦτο (Ζοίἐθοσυ 7) οὐκ ἀποδείξεως προσδεῖται ἀλλ᾽ ἐπι- 

λογιομοῦ, ὅτι ταῖς ἡμέραις καὶ ταῖς νυξὶ ουμπλέκομεν. 



Ρηϊοίοηιος {7ϑον αἱο (Ἰδίίο Βιιοῖι 111. Κοϊ. 8 20 

βίθίρθη ἀπα αἴθ τνῖν πηϊῦ ἀΠ56 11 ΒΟηδ ρθη ΟΡ ΒΘ] ] απ ρθη ἀνθ ον νου! π οη΄. 

 ϑμη 150 αἴθ αδίίον ἴῃ ἄδη [που 16 ᾿ἤσοη Θ᾽. ἤθη. ἀἰθ ἀατοἢ νυοῖΐο 

θοῦ Ἀδιτηθ νῸΠ ἘΠΒΘΓ ΠῚ ΚΟΘΠ]Ο5. ροίσθηηῦ δἰηα, 50 δῆ ἃ 6 ἢ ἢν (ἀοϑία]ῦ 

ἴῃ ΤΘίπουθη ΒΙΙάθη Ζὰ ὑπ5 ΘΟΙδηροη. ΗΟ [Ὁ]οῦ πὰπ ΔΡΘΙΡ οἰηθ. ὙΥΘΗΙΡῸΣ 

ἀαγοῃ αἴθ χα] οί θη 1 ἰοῖκοη. 415 ἀατο αἴ6 {{πΚ]ΔΥ μοῦ 65. ΘΟΠ Ὁ 0611 618 

Βοθνγου νουβίβπ 6) σουγοσάθηρ Αὐδοιηδηογβοίζαηρ" ἀθου αἴθ (δδεϊτηροτξίοι. 

Ἐτ ἰθὺ ἄδθη Εἰηννατέ, ννῖθ 65 δομοιηῦ, νογᾶϊβ, 416. ἀθ] 1.96 Αὐξαββιιηρ ἀ6Σ 

δρατοὶ ϑεοί, 4. ἢ. Ἡ]ῖο ἀπ ϑθίθηθ βἰγοῖΐθ τηϊῦ ἀθη Νθίδἰκοϑυηΐθη. 1)6ΠὴΠ 

αἴοθο αδίξον ρϑῃδιθῃη 18 ἀοοὴ πᾶο ἀ6ν ΓΘ ῆσο ἀδν ῬΠΥ ΒΊΟΥ τσὶ ἄον ΟἸΚο- 

δα Ὰἀσϑιιηρ Ζὰ ἸΠΒΘΓΘ ΠῚ Κοϑίηοβ. δ θμη τηδ 50 δι ἢ ἀἴ656 αδίζοι δα ἀἴ6 

Τηἰουτ τ ἴθ ψουνγοὶβδύ, 50 ρθη ΠΠΔΠ 516 νΟὴ πΠ5ΘΙΘ Κοβιηοβ. πηᾳ ᾿δα{ 

αοίαν, ἴῃ ἄθη Αὐποίϑηηιιβ 465 ΑΠΑΧΑΡΌΓα5. ἀπα [λοιπαὶ Ζὰ νΘΡ]]6η, αἷθ 

ἴπ 716πθη (ἀϑϑίϊγπθη. ἰοῦ νη 6] η 416 (ἀδίζου, ΒΟ θτη πὰ ρα Πο πη 6 ΑἸ ρθη 

οὐ] ]οΚύθη 3... ΡΙΠ]οάθιη βοϊιοηῦ χαηβοῃβδῦ οἷπθ Τιὄβιιηρ ἀἴθβθου ΒΟ νου ρ κοῖς 

ἴῃ5 Ατιρὲ Ζιι [Ἄ55θη, ὑγθίοθ. 416 Ν᾽ οΥβίθ!  ππρ 46} ΠΟΙΠΟΠ ΤΊ 6η, ἴῃ (6 [ηΐοΥ- 

τη ἴθ ἰΘθοπάοῃ (ἀδίον ΠΟΙΪῸ5. ἀπ ϑοίθηθ πηἰουβοποιθῦ νοη ἄδη ἰἕρ- 

ΠΟ θη ΕΟ ΘΙ πη ρο (61 ἃτη ΠΙΙΏΠη6] δι- πα πηίουρο! θη ἄάθη (ἀθϑίϊνμθ. [ὃν 

βαρὺ οὐνγα [Ὁ]ρΟπ 65 ΙΧο0]. ὅ, 33: »Ονθηηῃ ΠοΙΪοβ ππα ϑο]θὴθ. δῃ (1656) Οτίθῃ 

[ἰὼ ἀδη [ηςουη ἴθ 5] δι. ὈΟἤμ 6), 50. πἰμητηῦ ἀηβορο Πρηϊκιβεϊρκοι 

αἴ6 ΝουΠθομίιηρθη (ἰοῦ οι. 10 θη ὙΥ̓ΘβΘη. τηϊῦ ἈΠΒΟΙΌΠῚ ΠῚΠ6Ι ἢ) σδηΖ θ6- 

ΒΟΠῸΘΥ5. ΘΙ ΟΠ ἀπ΄. ΘΠ 516 ο͵ἕηζθη ἴῃ τοίποιη 11ο]ΐ6 ἀπ 50, (δ δἷθ 

πηροίν δὲ6. Ν᾽ Οὐδ ΘΠ ρθη (φαντασίας) ΘΡγΘΌθη.. Δοη αἴθβθῃ Οδίίοιη, αἷθ 

ἴθ ἄθῃ Υ οὐβίθ! ὰπρθη 61 ἩΘΙ]Θπθη ἰηίΌ]ρ 6 ον [Θϑίθῃ ΤΎΡΙΚ ἀν ζπηϑῦ τππα 

Ῥοθβϑῖθ Ὀθβιπηπλίθ ἅπίϑογο ΕΌΤΙηΘη {6 50}}16] 65 ἀπ 50. Διο αἴθ ΕΡΙ ΡΠ δ ηΪοΘη 

ι ῬΠΠΟοά. ἃ.ἃ. Ο.. Εν. 8 (Ρ ἈΠ ΊΡῬ5οα, πλ. 27. 64, τ6) τὴν τῶν ϑεῶν ἐπίνοιαν δεῖν ἐπανάγειν 

ἐπὶ τὰ περιληπτικῶο ΤΗ͂Ι διανοίαι γινόμενα κατεναργήμαθ᾽ ἃ διασαφεῖ προφανῶς τὸ δαιμόνια καὶ ἀίδια 

Ζῶια εἶναι: ἐπίνοια (485 νγὰβ ἃ ἄὰλ5 νοεῖν (Ὁ]5) νϑυμϑ] 59} (ν6}. Ζ. Β. 9, το 1). νυῖο ἐπαίσθηςιο 

(ἡ οὐβίθι πὴ σιν αἴσθησις (Δ ἈΠ πομττιηρ). {ἴον νόησις 5. τΐθας Δ. 4. 

δ δορί ποπηΐ 56 τηϊρ ἤθομν 5). τοῦ αὶ πιοϑέ οὔβοιγθ ραδϑαφο τὐπὰ βοῖπ ΑἸ κα ΕΒ 16], 

διάοτημα ἵπὶ [οἱσοπάθη. πἰοῃν ἴθ ον" ΤΠ] πο η Βοαθιυίιηο » ΑὈδίδ πα «, βοη θυ. 15. ἐΐ6 ϑρᾶζθ 

οουογοεῖ, ἐ. 6. ἐδ ἀπρίο δείοναϊοαι, ὃγ οπθ 97 ἐδόϑηι δὰ [Ἄββθη, ἰδ ἃΠπ βίου οππο ΔηΠἃ] ἴπὶ Θρυ δ ἢ- 

ΘΘΌΡδιιοΙ ἀπ τυ ἀουβρυῖο ἀν ΘΡ καρ ίβομοη Του πη πο]οσῖο. ἴθ. οὔθ ΑΠη}. 1. 

3. ΠΟΘΙ ᾿νὰΐ ἀπ. ἢ Του  ἀἴο (ἀδίξου, ννῖθ ὁ5. βοποίηΐ, σταϊξ οι Ἡ πππιο  5ίδιιου: ἱροοης- 

νΐθ ἴῃ Νουθίπάπηρ σοβοίχί. ϑίθμο Ῥογϑολν, 55... 74 (Τ| 29, 38). 

Ἅνόηῃοιο 8, 33 ἰδ ον 16] υγῖϑ ἐπίνοια, 45 ΡΒ] οάθηι ἴῃ ἀθυ οὔρη, Απηι. τ, ἀπρο Ι σίοη ϑ 6116 

γοη οι ᾿υκοπηΐπὶβ ἄθυ ἄδηλα ρορνδιιοΐ, ἰπὶ (οροηβαῖζο χιὶ (61 δ πα Π]ΠΟΠ θα οἄθι" ῬΗδηίαβίθνοι"- 

5ίοΠὰη ρθη. (81. ῬᾺ Π ΡΡῬ5οπ, Πογηι. σι, 572.) Οἴσονὸ ἃ. ἢ. ἃ. 1 το. 40 ἰἰδουβοίχί ἑηζοίοσορέϊα. 

Ποοἢ ἰδὲ νοεῖν, νόηοις ἴῃ ζο]. 9. τὸ ὅπ νὸν ἄον 5ἰ πη] ἤθη. Ψ οὐυβίθ! Ππιπρ σον Δ ΟΠ. 

Ρλὲϊ.-λῖδέ. Αὐὴ. 1916. Νν. 0. 4 



ΚοΙ. 9 

20 ὈΤΕῚ, 5: 

ὈΘοὶ Ἢ βίθη, δῃ 6] 0 ηῃ 86. δῇ αἴθ ΕΡΙΚΌΙΘΟΙ ἴἢτο (δύο νουβίθ! ΠΡΌ Π Δη- 

Κηϊρίθη, ππίθυβο! θῖ ἀθῃ 516 ἢ ΔΌΘΙ γΘΒΘΠ 16 α16 (δβίϊγηθ, ἀ16. δ ΠῚ 

ΠΠΠΠηΠ161 ἴΠγο ΒΆΠΠ τπππὶ αἴ6 γάθ ζΖίθμθη (Κο]. 8, 37): »}16 Οδίξον ρθουν, ἀἷ68 

ΠῚ ἀἴ6 τἀ (Κυ6 156), νϑρθη ἀυτοῃ αἴθ βίο ἢ ἀδηθῦθη οἰπανϑπηροπμάθη  οΥ- 

56] ΠΡῸΠ. νῸΠ ΘΟ 556 ἔροιηάθη (ΕἸ θη 6 Π) δηἰβίθ]]ῦ. « 

Εβ Ἰθρῦ ΠΡ ἀἴ6 Δ ΡΥ τ ΠΔρΌΓοΙβο 6. ν᾽ ουβίθ πη ρ σοη ἀ6ι1 {ΠΠτ οἰ ῦ (6. 

ΒΌΙ ΠΓΟη Ὑ 6] 0 Ζαρταπαθ, τυ 1016, τηϊῦ ἀθη άπβδίθη ἀν Εγὰθ Δηρθ }}}0, 

8 Ἰλοϊη ποῦ αηα Τρ θυ ΠοὉ 465 1161 1{65. πο ὐ τϊῦ ἀδπὶ Πἰτητ ]Ἰομθη ΑΥΠΟΓ 

ὙΠῸ ΠΟΟΙΪ νγΟΠΙΡ ΟΣ πᾶ] 16 ἢ τηϊῦ ἄθη (ἀδβία] θη ἀν ΤΙ θυ απ] Θὴ. δῖο ἢ σνϑι- 

γΟΓΡΊ ΘΙ Π!Θὴ ΚὰΠΗ. 

ΑἼἸΟΝ ΠπΟ6}} οἰπθ συγοῖΐθ ν᾽ ρα σ οἰ ηϊραηρ' 6. ΒΙ] 6 νοη ϑοππο ἀπ Νομπα 

ὑυιυῦ οἷη, ἸΠ ΒΟ ἢ 1656 δ θυ Β6 6 η. ΒἸΆ 6 Π6 Ῥγο] Ζίου Ὁ ουβοποίηθη, δ ἀθηθῃ 

αἴ6. ἃπάθη ϑίουηθ, αἀἶθ 415 θυ] 6. Ζιιβαμηηθηροίαδυ τνοσάθη, ἴῃν [Ἰομύ 

δι δδύνα ἢ] 6 ἀπ τηΐϊύ 716 Π 6 γουηΐβο Π!6η. 1)165 βοποῖηῦ ἀθι δίῃ 65 [Ὁ]ρδη- 

Ἃθη ϑαΐζοθ Ζὶ δοίη ([ζο]. 8, 239): »516. ννοσάθῃ 16 ἄοοϊυ δ1ο). δὰ ἀθηβο θη 

Αθδύβηίθη. θυ] ]εκῦ τνῖθ ρον 588. ἃπάογο ἀθδίσηθ ον νογροϊογίοη ΜΙ Π ΒΟ ΘΗ, 

τ 65 ν νος 6. 516}} τηϊῦ Ππθη ἈΠ} 116} ἀπ ββοθηᾶο Ἰ ὄτρου (δμοιόχροι φύςεις 

ΚΙ]. 9, 1), αἴ6. βίο δῖ ἀθιβοῖθοη ΑΡδίαη ἃ θο πάθη τσὶ βοηηθ πᾷ Νοπᾶ. 

Αὐΐ ἀἴοθο Ὑ  οῖβα (το ρη δι ἀουβ θη ΟΠ) ον ἤο 6. τη θσοσο ΒΙΙΔου ̓  δαΐ, τνὶθ 

α16. 465 ΡΙΘρ 5. πᾷ 465 ΘΡΙΘΡΟΙ 1165. βο] δῦ, Ἰημάθιῃ ον ΘΡΊΘρῸ] σα} ΚΙΘΙη 

οὐ ΒΟ Ποῦ, ἀαροροη 5. ΠΡΙΘΡΟΙ ΟΠ στο, ἀθ 6. ἀο06 1) (6146) ἃ ἀουβ 6 η 

ΟΡονἤο]6... 50. 56} }] 601} ἀἰὁΥ ϑαΐζ δα βίου ἰδῦ, 50. νϑυβίθ ῦ τηδη ἀηροίΆ}}ν, 

γγὰ5 ἀοΥ ΘΟΠΥ 5101161 τηοϊηῦ. ΑἸ] οῖη αἴθ [Ὀ]ροπάς σδυξουιηρ' ᾿δῦ 50 56 ἢ νυ] σῖρ', 

ἀα δοούῦ οὐκ] νυ: 1. οαηρηοί εἰπαογδίαγια! τή. 

ΚΟΙ. 9, γ{{ : θη λο ἢ) ΒΟ αι) ύθη υνἱν, 812 τηδη ἄθη ΑἸ δίῃ πἰοὺ χὰ] }]θη- 

πηϑϑῖρ [ὉΒΈΟΡΟη. Κὰπη, νγῸ πιὰῃ (116 ΕΥΒΟ] Θ᾽ τη ρ6 η) δηβθίζοηῃ 5011}, 41656 δυῖ 

αἸοβοαὶ ΑὈδίδη, 716π6. δῖ 1Θ μη. μη ἃ νυνὶ ᾿Π5. Οἰπουβοιίβ 416 (ἀθβίδ! 

οἴηθϑ οὐΐοβ νουϑίθ] ] θη, Δηουβοῖίβ ἀπκ 06. Δ ἢ. ἀἀ5 ΒΙΙα 465 δἰ πΖθίηθη (6- 

5.1 Π5 νου βἴΉ] 10 η, ἀπ ἄὰ αἴὸ ΒΙΠΔΟ βο οἰ υηρθη (τὰ χρώματα) δ ον Ουον δ 66 

516}. 1] θη, 50 δ] νυ τπη5 Οὐἴθη θὰτ ὈθΙ θα αι ἀθιβο θη Ραμκίθ νου. ἀα ἢ 

νῸΠ ἀον “ΓΘ  βο οἰμπαπρ' (ἀπὸ μέρουο) ἃτι5 Κάμη τηϑη ὈΘηδυγίθη, ἀ δ ἰδ ααΐ 

᾿ς χρόαι. νυν] 0 »Ο ον ΠΟ μου βομοϊηιιηροηα. θη ἀον" Βορυ, ἌΡ. ἰδ χὰ οπρ. 

νῈ]. Βρίκαν π. φύο. ἴα (Ὀΐορ. Χ οἵ ξξξ ΕἸ. 81 ἴ05.) εἰ γὰρ τὸ μέγεθος διὰ τὸ διάστημα ἀπεβεβλήκει 

(ἀἴο ϑοηπο), πολλῶι μᾶλλον Ἄν τὴν χρόαν (45 ρ᾽ πζοπμᾶθ Αἰιββοῆοη). Αδίϊιβ Ρ]. 1 15, 2 οἱ 

Τ]υϑαγόρε οἱ χροιὰν ἐκάλουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος (νϑὶ. Αὐἷϑί. Μοίαρῃ. Ν᾿ 3. τορι 13). 

ΕΟΡρα5. ἴθ Ῥ]αίοηβ. Μίθποη (770»5. 768 4) ἔστιν γὰρ χρόα ἀπορροὴ σωμάτων ὄγει οὕμμετροο καὶ 

αἰσθητόο. Ερθηβὸ χρῶμα [Κο]. 9, 12. 



Ῥλὶϊοι(οηιος 78)" ἀἱο δέον" Βιιοῖ, 11 Κοί. ὃ. 9 Φ -: 

ἀοιβθρθη ΑὈδίδπαθ οθαδοηίθηῃ Νογρείθ]ὰηρθη (νοήσεις), ἀ16 τὶν ΠΆΌΘΗ... «« 

ΨΊΘΙΠοἰομῦ ἔν οὐ ἔν: ἰοῦ νὸμ ἀθιηβο] θη σθᾶ]θη ΟΠ] κίο ᾿ Που ΖΓ ἢ 

ῬΥΔΌΘΠΘη, ἀὯὰ 45 ΒΔ ον ϑοόηπηθ τππὰ ἀἃ5 465. ΒΟΠηΘηρΡΟϊ 65. 5160 ἴῃ 66Γ 

ατῦθδα πιομιὺ ἀθοκί, ΕἘλ ἔβην πξη] 10} ἔονὺ [ΚΟ]. 9, 18: »65 δύ ῃἱο ῦ το ὔρ' 

Ζὰ βᾶρ6ῃ, 4} αἴ (Ἔἐσν μι 6) Ν᾽ οὐδ! ] ὰηρ' ἀἰΘβθη (46 (ἀοβἐ ΡΠ 6Π). ἀϊ6 ἴπ- 1 - 

ΤΟ κοῦ 50. ΚΙθίη βδἰηα, ὩδΠ ΡΟ σοῦ γουθ 561.« [)ὰ ΕΡΙΚῸΡ ᾿απαυρίοίο, 

4ἰ6 ϑόῆηθ 56] Ὑγϑῃγβο 160 πο ΚΟ 415 516. ὍὯΠ5 ΘΥΒΟΠΘΙη6, 50. ὙΥᾺΡ 

45 Μιβνου δ ]τη15. Ζυν βοπθη ἀ6πὶ (οὐΐο, 4 τη8η 5100 πηδ]θϑίξ 5. δ ἀθιὴ 

ὙΙΘΓρΌβΡαη ἔΆΠγομα νουβίθ!]θ, ἀπἃ ἀν Κ]θίπθη ΟΠ ΠΘΉΒΟΠΘΙθ6, αἴθ. τηδ 

ΟΡ] οἸκίθ, δα 6 η οοπαρ. ΑΘΡ ἰδὺ ἀἃ5 πἰοηῦ οἴη ὙΥΙ Θυβρυ ἢ. τηϊῦ (6 Γ 

ονίροη Βομεαπρύμηρ, ἀδ| νγῖθ Ὀδὶπὶ ΡΙΘΡῸ] χυυῖβοιμθη 0014 απ ΑΌΘΙΠἃ οἰῃ 

ΜΙβνου ἃ] 18 ἀον ατόβδα 416 ΕδρΡῸ] δῦ Ιζδπη πϊεῃῦὺ ἀ16 ρονν!τρο ΒΟΠΉΘΗ- 

ΘούΠοιῦ, αἴθ 76 55. ἀΠΒΘΡ 65. ΚΟΒΙΠΟΒ 101 [16 Πὖ ἀϑβίγα ἢ], 516}. υνὶθ ἴῃ οἰ πδ 

ΒΙΘΗΠΒΡΪΘΡΘΙ ἴῃ ἀθ ΞΟΠ ΠΗ ὄσ ροΡ, ἄθη υὙἱ ΘΡΌΠΟἸκοα, ΚοηΖθη σοι ἢ ΟΔ ΟΣ 

ΘΠ ἀἰθθ6 ΒΟΠΠΘΉ]Ϊη56. 815 ΘΡΙΘΡΘ] οϑάδοῃῦ. υνῖσὰ, ἀϊθ ρΘρθη 6. ] ρθη 46 

ΠπΒοπηθ τοι οσοπ ἢ ΕἾηΘ. 5010}16 ΠΟΡΡΘΙοση Πδίίθ Ζ. Β. Επηρ θα ο κ] 65 οὐ- 

ΒΌΠΠΘΗ, ΟὈΡΊΘΙΟἢ αἴθ Βουιομίθ ἄρον αἴθ ΕἸ Ζθ] οἰ ῦθη. πη κ]ὰν βἰηὰ. 

Ναη [Ὀ]ρῸ εἶπ πἰοῃῦ τηϊηἄθν βομννϊογῖρθ 516116, ἀπα χυνᾶν ρόδα ὅδ, 

γὙῸ ΨΥ ΡΌΓΠΘ 416 εοἰρθη  ! ]οῃ6 ΜΙ οἰπιιηρ' ἀθι ΤΡ Ια θοῦ θοῦ αἴθ Ναύαν (6. 

(οὐποῖῦ ἀπὰ ἀϊε Ἐπίβίθμαηρ ἀονΡ (ἀοὐ βου κοπηὐη δ. ̓ὄγοη. πιῦομίθη. 

Ὑγὰ5 Πιεϊβύ Κο!]. 9, 20 καὶ κατὰ τὴν ὑπ|έρ)βα[οιν οὐδὲ τῆι μεταξὺ ζδιαοστάςει 

ἱπροοϊαποδοτέον τὰς οὐμπλοκάς, καὶ μάλιοτα κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἢ Ζι- 

ηϑοηδὺ οὐρὶὺ ἀν. ΘΡΥΔΟΠ ΡΟ Όγαθοη, ἀα ὑπερβαίνειν πἰοὶῦ » ἀπ Γ  Π ΠΘΙΘΗ « 

Ῥοαθαΐίθη πη, υγ]6 65 ϑοοίῦ 5. 193 {αβθύῦ: ἐδοψ ἐγ αῦθγ86 ἐδι6 ζγυ{6γ"υδ)υἴη 8ρᾷοο, 

ΒΟΠΑΘΙΏ 65 Ποῖ δὺ » θυ βρυ ρθη «ἡ. ῬΒΙΠΟΑΘπῚ ἰχτητηΐ 4150 8η, (}} 416 ΒΙ]Δ ον 

᾿ς 0, 14 νοήςεις [Ἂς ἡμεῖς] ἔχομεν, [ἀπὸ τ]αύτοῦ δεῖν καίπερ μείζονος] ὑπάρίχοντος μὴ 

εἶναι πιθανόν). 
ἈΠ Π8. 2Σ ΔΙ Β6. 

" Ὑπέρβαοιν πὰ διαοτάρει (ἀἴθθοβ Δ ουν ναι βομοι ἴπὶ ΟΥὶρῖπα! νϑυβυϊχητη 6 11) βἰηα αμ]ὶ 

ΘΟ ΠμοΡ μοῦ ἃὰ5 Ζ. 24. 25. Βουρϑβίο]. Ζα ἀποδοτέον, ἀδ85 Δ]] πὶ νϑυβί πα] 10} ἰδὲ (Πρ κὰν π. φύο. 

Δ 3,915 [δ΄. Η.: ΥἹ 16] αποδιδόναι τῶι πυρὶ οχῆμα), νου]απρὶ ἀον Ηἰαὶ οἵη Ζν Ἰβομθηνν ον ννῖθ ΠΡΟῸ 

οὐ ΟΥΝ. 

 Ἐρίοιν. 6ρ. ΠΙ, 129,6. οὐ πᾶσαν ἡδονὴν αἱρούμεθα, ἀλλ᾽ ἔοτιν ὅτε πολλὰς ἥδονὰς 

ὑπερβαίΐνομεν ; ΡῃΪΠ]οα. 46 πλι5. 1.3.4 8. 78 Κοιηϊκο ὑπερβάντες δὴ τοιγαροῦν τὰ περὶ τῆς οω- 

φροούνης εἰρημένα; ἀθ ροϑῃ). 0]. Η.3 1 τ8ς τἀληθὲς ὑπερβαίνειν ; υἱοί. δ 27. 5 ([ 2οϑ 5.) τὸ 

μὲν εἷς τὸν λόγον παραλάβωοι τὸ δ᾽ ὑπερβῶοι. [Π5 6 ποι" {πρὶ ἴπὶ Οἰοδδαγίμηι Ερίομγοια ΡΊαϊ. 

(γ}]}}]. ο. 6, 5. οϑο ἃπ: χρυςὸν μὲν καὶ ἄργυρον ὥοπερ τοὺς ἄλλους λίθους περιορῶν ὑπερβαίνω 

ππα ἔιρὲ μἴησι: σογύμηι ρίσιρὶ ργοργίμηι Ὑπερθαίνω ααϊοοίο ρμαγίϊεΐρίο ἐγείουργοίαίιι5. ὁδί. 

4} 



ὃ ὨΙΤΈΤ, 5: 

ἀον οὐῃεοῖύ, αἴθ ἢ 5 815 ἀθη Τ᾿ ουτηπ 6 η Ζα!οίθθη, πἰοῃηῦ Ὀ]οβ ἀυτοῦ Βο- 

τσ αΠρ’ τὴϊξ 46. Ζνν 5 θην ο]ῦ, ΒΟΠ θη δ ἢ ἀυτοἢ οἷη {ΠΡΟ υϊπρθη ἄθι- 

5616 η, Ζ ὈΠΒΘΡΟΙ Κοπηΐηῖϊβ Κοιμηοη. [6]. ἀθουβοίζο 4150 5ο: »Ὁπᾷ Ῥεὶ 

ἄδιη ΕἸ οι υϊηρθης. ((οΥ ρσδιθ!ομθη ΒΊ]ΔΟΡ. νοὸὰ ἄθῃ Τηςου πη 416 Ζὶὶ ἘΠΠ5) 

» ΔΓΕ δ ]Θἢὐ Δ 6 ἢ πο ἄθιὴ Ζυν 5ομθηνϑάτη α16 Ὗ ου ἢ θομταηρ' « ((οΥ ΒΙ]4 61) 

» ΖΒΟΠΤΘΙ θ6 ἢ, ἃ ΠῚ νγοηϊρβύθη " Ὧ80]) ΟΙΘΒΟῚ Ατίς (ἄἀθν ΕὐκΙᾶσαηρ). ΑῸ5. ἄθπη 

Ἰοίχζίθη Ζιιβαῦζ βοῃοίηῦ 516 τυ Ζὰ ΟΡ οι, αἀδ κατὰ τὴν ὑπέρβαοιν δἰ ΚΌΓΡΖΟΥ 

ΑἸ Οἷς 1δὐ ἔτ κατὰ τὸν τῆς ὑπερβάσεως τρόπον »δοὶ 4θ᾽ ΑΠΠΔ ἢ πη6 465 {ἴθ 6γ- 

ΒΡΙΏΡΘΗΒ«, , 

Πῖθθο Αὐυΐίαβδιηρ ΘΠ 6} 0 516. ἀατο αἴθ πὰ [Ὀ]ρΘπ 6, 8]]ΘΡ ]ηρ8 

ΔΌΘΙ ΒΟ νυν οὐ δύβη  Π16η6 Βεορυπααπηρ' ([ζο]. 9. 2211.}):. » πη τηδη ἀΔιῈ πἰοῃύ 

ΔΠΠΘΠτΊ6η, ἀἴ6 (δίξοι σοῖο ἀπ Ζου ΓΘ 16 ἢ νοὴ ἀἰθβθη οϑι θη απᾳ Καθιβίθη 

τηΐξ ἸΠΠ6 ἢ ΖΒΑΤΏΠΊΘΙ ΠΟΙ ΠῚ, ΒΟΠΘΙῊ Τη8 Τηϊὃ ἈΠ ΠΘἢ 6 η, 516 ἀθΟΒ ΓΙ ΠΡ Θἢ 

βἷθ, ἃ 6} Ὑγθηη ἀἴ6 ουΖοιροηάθῃ ({Ππδίο 6) νου 611 “νυ ΒΟ ΠΘ ΠΤ ΌΤη 50. υγοϊύ, 

Ὑγ16 ΠΤ] 8) ὙὙ1]1, οηςουῦ δἰπα, ὑπαὶ [Ἀ]16η, Οἤπθ τηϊῦ 716 π6η ἴῃ Βουηρ' 96- 

ἸΚΟΙΏΠΘ ἢ. Ζὶ 5θῖη, [ἢ ὈΏΒΘΙΡῈ ΒΙηΠη6... [ΙΟἢ τη! οὶ ἀἴοβοῦ ΤΠ θουβοίζιπρ' ἀἃ5 

ὑΠοου] οίουθε προπίπτειν ἈΠ ΟΡ ηρ5 ἴῃ προσπίπτειν παονη. Ὑ ἅγαθ τηδῃ 1665 

15. τ οΠτρ ἀμ θη, ἄδηη πλέα τηἱῦ ὅ' σοῦῦ νουποι ἢ] μὴ ουνημμένουο ρθ- 

1656 η. ϑγουάθη. δὴ νγᾷτα ἄθι δίηη: Π΄6 ΒΙΙάον ἀθν δίξον. ἀθουβρυϊη ρθη 

Θηύννθου ἄθη τηἱϊῦ ἄθη Οδδύσπμθη ΔηΡΟ Π]Π Θη Ζ νυ ΒΟ θησϑθση τπ6 ΚΚΟΙΏΠΊΘΙ 

ἀδάυνοι ἀηρού ῦ ἴῃ Π56 5 ΔῸρο ΟὝΘ᾽ ἈΡΘΙ. ὙγΘ ΠῚ 516 ἄθη ΒΔ] ΘΠ ἢ ρ᾽ 

τηΐϊῦ ἄρῃ {Πνϑιοθη. νϑυ]οῦθ. ΠΆΡΘη τἰπα 50. ἴῃ ἴπγοπὶ Τα" ἀπο ἢ ἀἰθ Π)αηδί- 

Βοος ἴῃ ον ΝΠ 6 ἀπο οσθη πνογάρθη αἰη, ἈΠ] Θὴ βἰθ χὰ Βοαοη", ἃ. ἢ. 

416 ΒΟ Πηάδθη Κοίμοη ΝΔΟΠ ΒΟ ,. τη ἄον. ΘΙ ΒΘ Πα ο]ς πη οΡ Ὀ] 610. 

Νδη ὔπηϊο ἀΐθθα Αὐυΐαθϑδυαπρ' ἄυχόῃ Ἱλιοσοζ (Ν 25 51.) βύίζθη, νγῸ δ νοῦ 

ἄδη Τλομίς ἀθν ϑομηθ βρυῖομῦ. θη Ὑ  ΟΙ]ΚΘὴ. χυνβοπθη. όππθ πηα Ἰράθ 

ἰτϑύθῃ, ὑγθ]ο πο 416 ΒΒ] πρ' ἀπύθυ θυ Θο θη, νουβο νι ηοὺ βοίουι 6 ἀηὔθιθ 

ΤΟΙ] ἀ65 σύν ]5, ἀπ αἴ Εγὰθ νἱσα νον πη]. ΑΒΘ σουδᾶθ α165 δῦ ἐν 

Τλιονοζ οἷη Βονγοῖβ, ἀδ! αἴθ ϑοπὴθ πἰοῃῦ ρου! 16) ἰδῦ. Πόπη αἴθθθ δ οῖ- 

᾿ Ὦϊο χάρο, Ὁ ΟἸοονοΣ, ν]θἀθυμο ον Αυβάναοῖκ ἐναηδείο ἃ. τι. ἄθον. 1, 18, 49: 37; ΤῸ 5 

οἷο [Προυβούζιιηρ: νοῦ ὑπέρβαοιο ἰδ, πιδομίθ ἴοι πίομῦ οἴπθ νυ οἰΐθυοβ Ὀθήαμοπ, Εν μάτι. ἀὰπη 

ἄδθῃ Αὐβάνιοις 50. νυ ϑοοις, ἃ. ἃ. ΤἈ156}, νουβία θη, ννῖθ 1 30, τος "ήιμογιέϊιι 7) δ ιιογεέον" ἐγ" αγι5- 

ἠὐο Μὲ υἱδίωπμηι πκοῖσῖ. ΑἸοι" ν] Π]οἱ ον Ἰιορὺ μετάβαοις χαρυιηᾶθ, ννὰβ ἐγ αγιδέξίο, ἃ.0}} Ποῖ δα 

άπ. Αὐο] αἴθα γᾶν ΠΌΠΟΙ. τ βδνουβία πάθη, ν9]. ῬῚΠ Πρ 5οι σρηι. αι, 602 ἢ. 

5. μάλιοτα, ννὸ πιὰ ἥκιοτα οὐνγαυ τοῦ, ἤδο ἢ ποραξίνοι Αὐδάνοϊκοι. Ὑ 6]. ΗΙρΡοοι. Αρλιον. [τ 

ἥκιοτα (νηοτείην φέρουοι) μειράκια πάντων δὲ μάλιοτα παιδία. 
΄- 8. Μρ]. 10, 13 ἅμα δὲ καὶ ἡ διαγωγὴ .... ἡδεῖα προπίπτει. 
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πἰσπίαπρ' ἄν ΘΒ γδ]πηρ' ἰδὺ Ὀδὶ οἰ πο η ἄφθαρτον ζῶιον ὉΠ ΘΗ] θα", ἃ πη 

ααβουάθηη Ρ] ΠΟ θη ΠΟΙ νΟΓΒΟΙ αἴθ ουὐμπλοκαί (Θ, 21) πηϊῦ ἄθὴ ζν ]5ο θη- 

γα οὐνῆπηΐ Παύ, αἴθ δὶ ἅδον ὑπέρβασις οὐ δία πηάθη αἀὐγδ, τνγ πηδη 

ἄϊο5 μὴ ουνημμένους πἰοῃ ἀᾶνομ ἰπθηηθὴ Κῦπμηθη. 830. χηιϊ δ 4150 ἃ]5. Ετ- 

Ἰδαίουιιηρ' 465 ἀπηκΊθη ΕΔΟΠ δ Βα οἸκ65. ὑπερβαίνειν 85. ΤΟ]ΡΌΠ46 Ἰαπΐθη : καὶ 

μὴ ουὐνημμένους [586. τοῖς τῆς διαοτάσεως ἄοστροιο προοπίπτειν ". 

Δὰν Βοβιδιριιηρ' βϑίηου ΑΠδι ον ὈΘΡαΐΡ 516 ἢ. πὰῃ ΡΠ] Οά θη δ οἴη Ζιἰαΐὶ 

ἘΡΙΚαΙ5 5] δύ, ἀὰ5. ἀπγοι ἀ16 ἀρ] ΚΠ] 6ῃ 6 Ἐν Δ] τπηρ᾽ αἴ ΘΒ Ὶ υνὶθ ἀθν ΡΆ}Ά]16]- 

5ύθ 16 α16 ογόβδίθ Θ᾽  ν Ἰθυ ρ κοῦ ὈΙοίθῦ πηὰἃ ἰγοΐζ ἀθι ἀμ ΠΟ 6 Βοιη Πρ’ 

ον ΕΌΥΒΟΠΘν 15. 76 χῦ ΠΟΟἢ ἰοῦ νο]]δίβηα!ρ Δα ρ ὅν ἰδύ. ΟἾπ6 ἴἢ οἷπο 

Κυῖας ἀθ5. ὈϊσΠου Ἑο] οἰβύθίθῃ οἰηζαίνοίθη ἡ, αἴθ ἴη5 {ΠΠποηᾺ ]Π16 06 ἐσθ τνσαο, 

Ὑ}11] ἰΘἢ νΘΎβ ἤθη, πηθῖηπθ ΑὐΐἝαββαπρ' ἴῃ ΚΠ ΡΘη ὙΥ ορίθη ἀδυΖιίθρθη. 

ΑὐβΖιρ θῇ 6η ἰδῦ νὴ 6} 0] ΟΠ] ]ϑίθη ἀ6Ὶ Κύριαι δόξαι μδὶ Π]ορ'. Χ 130, 

ἄδν χυγοὶ Ασίθῃη νοὰ (ἀδίζουη ἀπίουβο μοι θὲ, οὖς μὲν κατ᾽ ἀριθμὸν ἡ ὑφεοτῶτας 

οἷο δὲ κατ᾽ ὁμοείδειαν ἐκ τῆς ουὐνεχοῦο ἐπιρρύοεως τῶν δμοίων εἰδώλων ἐπὶ τὸ 

αὐτὸ ἀποτετελεομένων, ἀνθρωποειδεῖο. Ζιιηβοηβύ τηϑοῃῦ 65 Κοίηθη ογοίβϑη [Τηἴου- 

50Π 164, ΟὉ τηϑὴ ζυγϑὶ Ασίθη νοῦ (ἀδίξογη 815 οὈ]  Κίϊν α ν  θβθ οθ νοῖ αδίζοι- 

᾿ς 305 ἡπυϊοία τα ἤαθο πὸ ὁγοᾶας γογίθ υἱφονο. 

5. προσπίπτειν ἰδὲ ἰθομηΐβομοι Αὐιβάχιιοϊῖς βομοι 61 ΑὐοΠγία5 358. 1 τὰ...  ποτιπίπτοντα 

ποτὶ τὰν αἴσθηοιν. Ῥὰᾶπη Βαὺ ΕΡίΚιιν βο]δὺ ἴῃ ἀθι ΤΠ ῆλο νοῖὴ ΜΠ μπτπὶ (6ρ. 1 58) προσπίπτειν 

»1η5. Αὐσο {ἈΠ|6η « ΔΌΒΟΙαΐ ροοναποῃί. Μ᾽]. ϑθχί. ἂν. ᾽ὲ. Ψ1Π τ8ς Ἐπίκουρος πάντα ἔλεγε τὰ 
αἰοϑητὰ τοιαῦτα ὑποκεῖοθαι ὁποῖα φαίνεται καὶ κατ᾽ αἴσθηοιν προοπίπτει (1 ρῖς. ΕἸ. 247 [{5.). 

8. ΖιΠοίχί ΡΠ ΡΡ 5 οι. Πογηι. 51, σό8. [ὃν Ππὰΐ νοῦν ]16ὴ ΤΠ ίησοη αἴθ Ὀἷδ συϊοίχί Ὀθὰη- 

βίαπα οί 5ί6 116 Ὀϊορ. Χ 139. 50 θαν  βἰπηΐο δα ρο] ν᾽, ἰπμάθη ον οὐς μὲν... οὐ δὲ ηΐομί ἃ]5 

οἷἶπο Ζυγοῖποῖί 465. ΘῈ] οἰκίοβ. Βοονη ἀὁ5 ῬυδαΠκαῖοβ οὐκαπηΐο, Δαυίδου θυ νοη ἴπτὴ ἈΠρΟΙ ἸΠν οὴ 
- 

Ξ(6116 ῬΙαίο ῬΠδθαν. 2556 πηγή... ἢ μὲν... ἢ δέ {{Π|πὸ ἴθ} ἀαίι ἀπ ΤΠ ΘΟΟΙ" 15. 128 νοη 46: 

ΘΟ ΠἸΟἰηβαπηθη ΚΙηθ τὰν μὲν κύπριο ἔχει τὰν δ᾽ ὃ ῥοδόπαχυς Ἄδωνιο, ποὺῦ} ἀπη] ποι" Χοη. 

Απὰ}». ὙΠ 3.231 πολλὴν χώραν τὴν μὲν ἀπολήγει πατρώιαν οὕἵσαν τὴν δὲ κτήσει. Εχ ΟΠ Οἢ. ἃ 

ΒοΙηθη. ννοίΐονοι. ορο, αἴθ Δρονίοη. ἄθι" δρ κυ οίβομοα. (ἀδίζουνν οἱ απ χα! σοι, νουμδ θ᾽ ἴθ} 

ἴπηη. «. ΤᾺ ἀὰΓ ἀἴοβο Τοχίθ τὰ ἴπτὸ ροδηζαηρ οοδί {2{,. ἀ]ο ἢ σα χὰ [Ὁ] θη, ϑοίηο Βομαμπα- 

ἴὰο ἀθν 51601}16 Οἷς, ἃ. π. ἃ. 1 τῷ, 49. οι ἐγυηϊέα οἰπιὶ ηιαγιιηγν ἐηιας ἰγυιηγυ ὁροοῖοδ οὰ ἐμημηιονα- 

ὀλ διι5 ἐπαϊυϊαμς οϊδέαί οὐ αὐ ἀφο αὐῇμαξ (ἃ. ἃ. Ὁ. 604) 5ομοίηΐ χἷ: ονυϊάθηι. Νιι πιδομίο ἴο]] 

πο δὐηεὶ γιατί ζΥΘ πηι [ἐπιαρ ναι] ΒΟ ΓΟ θη. ΟΠ θυ ἢ ΠΔ0}} ὃ ΤΟ 5. δέηεζέζαηε τομηι [Ἰηια σίγεηι]. 

ον διυρουϊαϊίν μαὺ ννθάον Ῥοὶ Οἴθθιὸ ποοι οὶ ἀθη Ερ᾿καλθογη οἷπο ῬΑΡΆ]]Ο]6. Το Δ λββιιηρ, 

Τὰ ΟΠ ΘΙ ]Που -δοού5 νὸὰ ἄθῃ εἴδωλα ἃἷ5. 6116 ἄου: (Ἰδιουϑα θβίαηχζ, ἰδὲ αἰ  ΐ παι" τι ννα Πν- 

ΒΟΠ ίηΠ 6, υνῖο ἀονῖ δ Πρ νυ θβθη υνἱρα, βομάθιι τπτηδρ]ο}.. 

Ἢ ῸΡ αυἰβίοί! βοθθ ΔΑυιβάνιοις. κατ᾽ ἀριθμὸν ᾿οάοιίοί ἀπο. οἰπο Ζιιβαϊζ νοὰ ἘΝ Οὐ] 

ταὐτὸ (νὶθ Ρ]Π]οάοι ΤΟ, 22 βορῶν ἕν καὶ ταὐτὸ κατ᾽ ἀριθμὸν βαρὶ) εἴθ [πα ]ν τἀν 8, ννὰβ 

Η 1126], ζγιέογϑ. ς. Οἷς. 1 56. βοῆοιι ἃτι5 Ανιδίοίθ!ο. 5 ]  5ὲ Ὀθ]οσὶ Παϊ, 516 μ6 Μοίνοδον, ΕἸ. 123 

(υηΐθη 5. 31 Ζ. 3). 



90 θ 11,5: 

ΘΡΒΟΠ ΘΙ ΠΡΟ. 815 ΘΒ] 6 Κίϊνα φαντασίαι ἀηὐθυβοῃοί θοῦ. θη 65 Κοιητηῦ ΠΪΘΓ 

ΠῸ} δῖ α16 Ἰπηὐδίθππρ ἀον (ἀούξοι νου] ρθη. ἃ. Πθ56. ἘΡΒΟΠοΙ πη ρ΄ η 

5'η6 δηὔνγθαον πα ϊνιτι611, 50. ἀα! τοίη ρϑῃδ]ίθηθ ΔΑἰΟΤΜ ΟΡ] ΟΧΘ ἃπ5. θη 

που πα θη τηἱϊὺ Εἰ θουβρυϊηρθη ἦδὺ Ζ νυ 5 ηνγ οὶ Ζὰὰ ἸΠΒΟΙΟΙ Καπηίηΐβ ρο- 

ἸΔηΡῸΠ. ΟΟΓ 50, ἀδ|8 ΠῸΓ ἔπη] 166, ἃ. ἢ. ἄαγο]ὶ ΒΟ βομαηρ' {ΓΟ 6υ, ΔΌΘΙ 

Ὧν ρου] η θη Θὐμαϊκίαν. νϑυνναπαΐθι ]ουηθηΐθ θηΐβίθ τα ΒΙΠΔΘΡ Ζὰ ἀΠ5 Ρ6- 

Ἰδηρθη, αἴθ οἰῆΖθὶη [κοῖπο ἀθυγἕῆν φῦ θη, ἃ ΌΘΙ ἀασο ἢ ἄθη ἀπυη ο  ὈΓΟΟΠ ΘΠ ΘῊ 

Βύσοιη ἀογ Εβο  οἰπαη ρθη ἄθη Δίδηρο] ἀδν ΕἸΏΖΟΙ Ὀ1Πἀθν ἃ 59] θ᾽ ο  θὴ πηὰ ἀ8- 

τηϊύ ἀοο ἢ οἷἰπο ροπῦροηαθ Ν᾽ ουβίθ]]ὰηρ ἀν ἀδύίου. νυν οπὶρϑίθηβ. ἃ15 αδίζαηρε- 

Ὑ 656 (καθ᾽ δμοείδειαν) δ πη δρ] ΟΠ θη. 

Νοη αἴθβο ἀορροιίθη Ἐπ βίθηρ πη οὶύ ΕΡ αν, νυν ΡΗΠ]Ποάθιη ἰὴ 

ἀ6υ οι ν Ὁ νοη ἀ6γ Ενδηλιηϊρ κού θυ ὑθὺ, ΓΟ] μογιηδίδοη (85. 134 αομρΡ.)": 

(ὠμὰ δὲ τς δὴ, ἀράσερσδι: τῶν [εἰ] δ[ώ- δὰ αἰἴθὸ ΑὈΡΙΔΘΡ δηύνγθ δῦ 

λωΐν δμοίαν λάμβα- οἶπθ ἈΠ η]10η 6. οὐδὲ οἷπθ τηδρ- 

νόν]των ἢ γεγεννη-.ὀ " ἢ Ομογνγοῖβθ δὰ θ} ἀπμοῃ {Π06υ- 

μένηΪν κἄν ἐξ ὕπερβά- βϑρυΐϊηροη (6 ΖΒ ΟΠ ΘΠ] ΟΓΡΟΙ 

σεως] τῶν μεταξὺ [τὴν δυο]ρίθ, ἴῃ δἰ ηζθίπθη φρο ηδα 

ιο, αὐτ᾽ ἡΪν] κατ᾽ ἀριθμὸν Ἰἀ θη βοηθ. Ζαβα ΠΙΘ βο Ζαηρ' 

οὐγίκριοιν ὅὃτὲ μὲν ἐκ θϑκοιηπηθπ, πΘηη6 (ἘΠ ΙΚΤ) 516 

τῶν] αὐτῶν καλεζὸν α16 θᾶ] δτι5 ᾿ἀθης 5 θη, μα] ἃ 

ὁτὲ δ]ὲ τὴν ἐκ τῶν ᾿ὃ- ὃτ5 ἅπη]ϊοῆθη (ΘΟ 6 Π) ΘΓΡ[0]- 

μοίων͵ σοημᾶς (Ζιιβα ΠΙΠΘ ΒΘ ΖιΙΠηρῚ. 

Κοτγῦθ, ἀθὺ π80}) ϑοού 2.14 τἱοῃτρ ὁμοίων ουρβηζίθ, μαὺ ἀϊθβοβ Ετὰρ- 

τηθηῦ νυθροθη 465 ἀθθυδιιο] 65 465 Ὑ ουίθ5 οὔγκριοιν τηἱϊξ ἄθιη ΕἸ ριηθηῦ 12 (168 

ΜοίΟάΟΣ νουρ]! θη, ἀἃ5. ΘΡΘΠ 115 ἀογῦ οὐδ] θη ἰδῦ. ἢ 123 (138, 7): 

ΤΥ ΓΙ καὶ 

ὃ Μητρόδωρος δὲ 

τὴν τοιαύτην ποιεῖ- 

ΤΑΙ διαοτολὴν 

ἐν τῶι Περὶ μετα- 

᾿ ΑΘΟΝ ΡΠ] οάθιη βρυΐομι μὰ νου Ππουρο οπμάθη νοὶ ἤθη θεοί 80, δ! {7014 πὰ ΑἸ ΙΠἃ 

πἰςμ ἀπ θυβομίθάθη υνἱρᾶ. ἃς 65. 78 πο} ΟΡ Κι οίβομθι Δ αββιμιρ ἃτι5. ἀθηβθ! θα. οι ἅμη- 

Ππομθη Βίιοϊἴοπ Ὀθβίθμί. 
1106 Βαποὺ τὴ, 118. 095. 90}. {το θ᾽: 
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Ββολῆοὶ καί φηοιν θε-᾿ 
ὧν οὐνίκριοιν τῶν [γε 
κατ᾽ ἀ]ριομὸν οὐ μόνον 
ἄφθαρτον, ἀλλὰ [καὶ 
ἀίδιον,} ὀρθῶς [μὲΪν 

λέγων) καὶ φιλαλήθως 

θάγϑιβ τυ γ6 56} ουσοθοη, ἀα! ἀἴθθα Αὐτὸ ἀν δύο γυβο μοί Πα πρ᾽ κατ᾽ ἀριθμόν 

415. (16. 41|16η ὑγϑῆσο ἀπ εἐἰὰ5 δύθβϑθη (ον (ἀδίίοσ. στοὶη ζῇ Απβάχγποϊις Ὀυϊη- 

Β6πᾶδ Ζι Ὀο σϑο ΐθη ἰδύ, νυ ἅΠγοηα 16 ἀπά θυ πῃγοίηθ γοθθη ἀν ΒοιμἸβοΠπιηρ' 

Δη ον οἰ τἰρον Βοβίδηα {6116 415 βοκαπά ὅλο ΕΥβο δἰ παρ οΘ] θη τη. 

ΤΊ βοῖθ6 Ζυν θἰἐθιΠὰηρ' ΘΡρῚ Ὁ 516} πὰ Δ ΘΠ ἃτι5. ἸΠΒΟΤΘΙ 5 16116 ΚΟΙ. 9, 26 

ὅθεν καὶ τὸν Ἐπίκουρον καλεῖν ὅτὲ μὲν ἐκ τῶν αὐτῶν [ὅὃτὲ δὲ ἐκ τῶν οὐμ- 

πιπτόντων παραφόρῳς δμοίων, γε ηΠ ΔΌΟ ἢ ΟΡ ζυγοῖίθ ΤῸ] ἀθν ΠΟρΡρε! ΓΘ] ὰηρ; 

ΘΙ αν ουϑί π Π 160} πίοι ιῦ βἰσῃου ΠΟΘ ΠΣ ἰθὺ. θη τηϑηῃ οἴηθη Βουϊοῃΐ 

465 ϑοχίια ΠουδηζΖίθ θη ἀατέ, Ὀοραμῦ α16 ἀορροὶίθ Ὑα.Ζ61 ἀον (δίίογνου- 

5ύθ Πρ πΔ 6 ἢ ΘΡ ΚΓ ίβομον ΑὐΐξἝαββυμρ δα ἀθῃ ΤΡΔιτη ὈΠΠ 6 πη ἀπ 461 Βε- 

οΡδομύαηρ' ἀοὺ Κοβιηίβομθη δ οσρᾷηρο. [τὰ Τιδύτηθ βἰθῖίροπ αἰ ἀδιζουδὺ- 

ὈΠῸΣ αἰγοκὺ ἃπ5 ἄθπ Τπἰθυτηππ ἴθ καθ᾽ ὑπέρβαοιν τῶν μεταξὺ Ζιι (61 νόηοις 

465 Μϑηβοθῆοη ποσὰ. ᾶρορθη ἀἴ6 Βοορδομίαπρ' (ον (ἀοβίσηθ οἱθῦ ΠῸΣ οἰἢ 

ὉΠΓοΙηΠ65 ΒΙΙὰ ἀον Οδίξονυν οὶ ἢ ηΘ ἜΘΝΗ Δᾶρο. 

᾿ 50 Ἰἰοϑί Κὄνίθ. Αοι νἱθ]] οι ἰδ θεῶν ἃτι5 θη Ζιβδιηη θη ηρο σὰ ουρὅηζθη ππα 

τηἷξ ῬΕΠΊΡΡ βου, Πέγηι. 51. 583 Ζὰ ᾿θβθὴ ΦΗΟΙΝ {ΤΙΝΑ ΟΥ̓́ΝΙΚΡΙΟΙΝ, ν» ΟΠ ΌΓΟΙ ἃηρσοασαίοί νυν ράθ, ἀα ὃ 

πιὰ αἴοβοη ΤΡ ΐππ5. ΠῸΡ πποῖσοη 0 νὸὴ ἄθη (ἀδίζου πη σον ποη αὔγίο, (Κ8]. 11, τὸ 

οὔγκριμα νοητὸν ἔχον πυκνότητα Νοητῆν.) [26 πη Μοίγοαου βο] δὲ θοίνδοῃίος αἀἷθ οἰσθηί! οῃ6 

οὐγκριςιος ἷβ. Φθαρτή, υνῖθ οἵη Εγαριηθηΐ θοὶ ῬὨΠ!Ποάθπι ᾿θηγί. [ΟΠ βοίχο ἀἷθ σᾶηζθ, ὈΪΒΠ Θ᾽ ΠΟῸΝ 

πού θεοί θαϊσοπα οὐράμπχίο Θ[6]] 6. πο} τηθίπον Ν᾽ Θυτηπίαμο Πίομου (46 βαποῖ. ἢ, 121 5. 136 

(ομρ.): [εὔηθες δὲ τῇὸ λέγειν, ὧς οὐδ᾽ ἐν τοῖς οώμαοιν [κα]τα[ρ] ϑ[μ]εῖ τοὺς ϑεοῦς (Ερικυι). 

ἱτῶν οωμάτων᾽ λέγων τὰ μὲν εἶναι οὐνκρίςεις τὰ δ᾽ ἐξ ὧν αἵ ουνκρίςεις πεπόηνται᾽. μήτε γὰρ 

ἀτόμους νομίζειν τοὺς θεοὺς μήτε ουὐγκρίςεις (ϑαᾶϑθπ αἴθ ἀθρπθι). ἐπειδήπερ [οὗτοι μὲν 4[]- 

αἰῴϊνι]οι τελέως, αἱ δὲ (Ἰβο αἴθ ουγκρίςειο) πᾶσαι φίϑαρται). μηδὲν [δὲ οῶμ᾽ ἔχειν] τοὺς ϑε[οῦς 

ἀφθάρ]τους [ὄντ]αςο. Ῥ}ηοάθι οπίροριοί: ἀλλ᾽ οὐ]κ ἀνὰ [λόγ]ον μόνον ἐς[τὶΝ] νομιζοντάς [γ᾽ ν 

τι θεὸν τιθέϊναι κα[ὶ οὐκ ἀσώμ]ατον, [ἀλλὰ καὶ πέπειοϊμαι, εὔϊμα μὲν τὸν] θεόν, ἄζφϑαρτον 

δ᾽ εἴἸναι καὶ τῶν [φϑαρ]τῶν [ἄδεκτον 122 (ἢ. 137 (1.) [οὐδὲ τ]ούτων Ἄνδρες οὔτοι] κατα- 
τυγχάνουοιν οὐδαμῶς διὰ τοίύτων, ὅτι] ἀνόσιοι, διαβαλεῖν] ἡμᾶς, εἰ μὴ [οὐμίφαμεν πίᾶοιν. 

ἐκείν]ωι (ΕΡ᾿ κὰν) δ᾽ οὗν εἰοϊφέρων (ἃ. ἱ. ὀειβέθιω νη) καὶ βητρόζδωροο)] τυγχάνει [τῆς Ζη]τήσεως 
τῶι φάναι) ἐν τῶι ΤΤερὶ ϑεϊῶν. ἔτι δ᾽ ἐν τῶι ΤΠ} εἰρὶ μεταβολῆς παρὸ ἔν. ο 5. 541τὴ τὸ μὴ [μετέχον) 

τοῦ κενοῦ [διαμένειν ἅπασαν [δ᾽ αὖ οὐνκριοιν φθαρίτήν. 

3. Αἄν. τηδλίῃ. ΙΧ 45 ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς νοήσεως τοῦ εἶναι ϑεὸν γέγονεν ἀπὸ τῶν κατὰ 

τοὺς ὕπνους ἱνδαλλομένων ἢ ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν κόσμον θεωρουμένων. Βοίάοθϑβ ουἱδυίονὶ ὃ 44 

οἱ τὰς ἐνυπνιδίους αἰτιώμενοι φαντασίας καὶ τὴν τῶν οὐρανίων εὐταξίαν. 



ΞΥΝ ὨτΈι 5: 

ΕΒ πᾶσ ἄθη ΕΡΙΚΌΤΘΟΥΝ οἷη Ἰοἰοηΐοβ ρόνγθθθη, αἴθ {ΠΠΚ]|Δτηοἰύ, αἴ6 

αἀἴ656. Πορρϑιηαίυν 46 (ἀὐδίίον. ἰἤτον ΤἬΘΟΙορΊΘ Ὀσπρθη πλιία (5ῖ6 βρίθσοὶς 

516} ΔῈ 6 ἢ ἴῃ ἀδγ {ΠΠΚΊΔτΠοἷΐ ἀον Βουισ 6), ἀπτοἢ ΒΟΒΟ σἄπκαηρ' αι αἴθ οἰρθηί- 

᾿Ισῃθη (δίς Γουβο ΘΙ ΡΘΗ Ζὰ ΘΒ ΟΡ ΘΠ, υ6 ηῈ πηδ ΠΟΙ ἴῃ (61 ΕΓ ΠΟΘΙ Ρ᾽ ἃ ἢ 

Ἃ45 ΞΟΠ ΊΟΚΒᾺ] ἀθ5. ΑΠαΧΑΡΌΓΑΒ, ἀ6Γ Ξόηπο πᾷ Νοπα 815 οἹποπᾶθ Κ]υροη 

Ὀοζθίομποῦ ὑπαὶ ἀδιηῖύ ἴσο δε! 1  κοὶῦ σοϊθαρποὺ Παίΐο, Ἐπ οκβίοηῦ δαΐ ἄρῃ 

γοΙΚΕρΊ δα θη. ἢΠϑτίθ Π ἢ θη γο]]θη. ΑΌΘΓ ΔΡΟ]]Οάοτοβ Κορούν ΠΟ, ΖΘ ΠΟΠΒ 

ΠΘΉΓΟΙ, βομοῖηῦ ἴῃ ον Γαὺ αἴθ ΤΠ Κ] τοῖς μὰ θθη Ὀοβοιτθθὴ. σὰ σγο] θη. 

»ΕἸηΙρο ἈΌΘΓΑ, 50. Ὀοϑυϊοῃοῦ Ρ] Πάρι ΚΟ]. 9, 33, »ὈοΠμδαρίθη, τηδῃ 

αὐγέδ οἱ ποῦ ἁυΐ “ΘΠ 5 Ίθθη ΑΡβίαπα (πϊ0 ϑοππθ ἀπᾶ Νοπα) ὈΘΗΠα]ΙΟἢ 

56 ἢ νουβίθ!]θη, τᾶ Τρ Ὶ] 10} οὶ ἄδθη ἃπάργθη, ἄθηῃ χὰ ϑίθυπμθη. οὐ ΠΟΌΘΠΘη 

ΜοΘηβομοη", τηδρ]ϊο δῖ. ΘΠ, τὶ ΑΡΟΙ]]Οάον βαρ, τυὔγαθη δἰ ἀπ ΝΟΣ 

ἄον ΝΟ βόα. Κοῖηπθ ΕΛ  ΠαΡΘη ἢ, πάθη δὲ Ὠϊηζαξρι, 56 πηὰβίθῃ 

γνγοῖῦ οητίοσηῦ. ὈΪ]ΘΙθΘη. νὸὴ ἀθη δὶ ἀη5 ἀἷθ Κϑίπηθ ἀδὺ Ἰπηςβίθ τηρ ἀπά 

Μογηϊομταηρ ᾿ἰοίθγπάθη (9}Ὶϑ 06). ἀδηλϊέ 516. πἰοῃῦ ἴῃ ἰπηῖρα ΒοΡρα μυιη ρ; 

τηϊῦ ἀϊοβοθη ροιαΐοπ ἀπὰ ἀδάᾳγοῖ ἴῃ ὈθΖιρ δα ἴσο {Ππχουβιδε αν κοῖς Ἠϊη- 

ἀδυθηρθη ΘΥ  Πσθη. [θη τηδῃ πγυ 5ῖ6 νγοῖῦ θητέογηῦ Πα] θη νοὶ ἄθη σορθη- 

Βϑῖτ1ρ᾽ οἰη νυ Κοπάθη ΠΙπάἀθριη ρθη... 16 Κοπβδθαπθηΐθ ΑΒΙΘῃπαηρ' ἀθι ΤΠ ΘΟΙΙΘ, 

Ὑ 6 ]0Π6. αἴθ ἀοϑδυσηρδίζον (Ρ]ἴομβ δρατοὶ θεοί) πηϊξ ἄθη οἰρθη θη Οδιΐθγῃ 

γοιτηθηρί, μηδ} ἀθὴὴ ΑΡΟ]]ΟΔΟΓΟΒ 8116 ΕΠ γο. ὙΥ̓ ἈΠ σοπα ῬΙ]οθ μὴ βο ννδηκῦ, 

μα βοὴ Ποιηθίνιοβ [κοη, ἄδθῃ Οτδπογύ τὶ ὙΥ ΔΒ βομ ΠΟ] οῖῦ. αἷς. Ν οὺ- 

ἔΆΒ5ΘΙ ἀοΥ ἔρμο υ ἀθηὴ ΜοίΟ ον ΖΡ ΒΟ ΡΘθΘηθη ΟΠ ΣΙ. 1)6 βοηδίδιι ουἸκαηΐ 

᾿ιαΐ, βϑίπηθπι [6 γον ΑΡΟ]]Οον, τνῖθ Δ 60}}) βοηβῦ, ἀπο ϊηοὺ ΠΡ ΘΒΟΙ]ΟΒΒΘΙ, ἰπ- 

ἄοὴ εν ἄθη [{η0ρυβο θα ἀ6ν αδίζου νοὴ ἄθῃ αἰσθητά, ἃ. ἢ. δἰ πουβϑὶίθ. νῸ ἢ 

ἀρθη ἀοδύχηθῃ, αἴθ ὑτοῦζ ΓΟ (ον οῖβοη λεπτομέρεια (ν 9]. ΚΟ]. 17) πὰ ἴσοι 

Ἰδηρθπ 1, οηβάδαθι Κοίπο δύο βοὶπ Κὄπηθη, Δη ουβοὶβ νὸὴ θη βίθγ- 

ἸΙοΠ θη ΤΠ θθυγθβοι, ἀούθὴ Κανζο ΤΠ θοηβζοῖς παι! αἷἰθ Ν᾽ ΘΡρ] οἰ σμπηρ' πὶΐ 

ἅδῃ (ἀδίϊοιη νὸμ νου η Προ. ιι55ο } 1 βι, ἐδϑιβίθ! ἷ. 

. Ὁ), ἢ. ἀἴς (ἀδίϊου. Ε τὰὰ!δ οἷα ποαΐνα!οῦ. Αὐβάναοις (οῖννα τὰ θεῖα ᾿οώματα) νγοβθη 

“2. 301. νοναυβοορδηρθη βοίῃ. 

5. Μεοΐπε Ηδυβίθηπηρ ἀἴοβον Ζοῖ]ο θοραμὲ ἁαΐ Κοὶ. 8, 40; κατίωικ]ειωμένων, νγὰ8 ϑιοοίέ 

νου ΒΙ οἱ, ἰδὲ βοπδὲ πἰος πδοπρουνίθβθη ἀπα οἷδὲ Ἰκθίπθη τϑομίθη ϑἴημ. 

| 8. φρβεῖοθαι γειτονείίαν, ζῃῃι Το πδο Ν, βομοίηϊς πιῖν ἀθπὶ ϑίπη. πᾶ ρᾶββθπᾶθιυ ἃΪ5 

ἀὰβ νὸπ ΡΕΠίρρβοι (Περηι. 51, 586) νουροβομίασθηθ φοβεῖσθαί γ᾽ εἰ τίθεμεν ὃ. Ὑ 8]. Μοίνοᾶοι 
ΚοΙ. 3.7 (Κῦτίο, ἃ. ἃ. Ο. 8.. 579) ἐμοὶ μὲν γὰρ τὸ γειτνιῶν τινι κακῶι φαίνεται Φευκτόν. 

Δ Ῥὰρ. τοῦ5 ΚΟ]. 4 (Ξ οοιῦ Εν. Πστο. 249) τὸ θεῖον τῇ τοιαύτῃ π]αραλλαγῆι παραλλάξει 

τῶν αἰσθητῶν ἑνο[τ]ήτίων τ]ῶν μ[ὲν εἰς] τὸν α[Πῶϊνα] διαμενουοῶν τε καὶ ἀϊλλαττομένων. τῶν 



Ρ ϊο(ογος 17ϑογ" αἱο (ἰέον; 1θιιοῖ, 111 Κοί. 9. 10 9 Ὁ 

ΑὍΟΙΝ πλοῖα οομοσγῦ Ζὰ ΟΙΘ56 ΒΘ ρθη. ΘΟθα]θ, θη ΕΓ ἄθρθι αἷὸ 

[61] 1ολ κοι ον (ἀδίζου. δῖο ἢ 850. Διιβϑρυοῃῦ (Ν᾽ 148): 

ἐογγλεὶδ Φ)ηἾγ)) τιαύμα εἰριί)γν ἰοηέχιο γοηϊοία 

“δηδίδιι5. αὖ ηοϑέ)15. αἩϊγ)υὶ οὴὰ ἡλοηΐο υἱαϊοίμι)": 

ἐαοίϊϊο ηἱΐ πού φιοο οἱ, οογέϊησονο αἰοὐοί. 

Παηλῖ βομῃοῖηύ 5 1 1 ἢ ἀπο. ΡῬΒΙΠ]Ποάοιη ἃ θου οἰ ἢΖιιϑυητηθη, {6} πιο ἢί 

πὰ θη ᾿οἰχίθη Ὀοουϊϊη ἀθηά θη δαῦζ ᾿πὴ οἰρθηθη Νᾷηηθη νου ϊηρὺ (δεῖ), 501- 

ἀοσπ 8160} χυΐαρι ΙΚο0]. Θ, 42: » 66 ηῈ8}15 νυᾶσθ 65. ΠΡ ΠΊΘΒΒΘη, 516 πο ὐ δα 

ἀθτηϑοιθοη ΑὈδίαπα οι ΠΟ ΒΔΕ ΠΙΟἢ τη ἀθηὴ οουου ἄθῆθη ἀπ Ζουδ ῬΆΓΘἢ 

(γα ϊβοῆθη ὈΙηρ6η), 50 νῖθ τὴν ἀἃ 5 ΘΌ6η ἀδΡρο θοῦ Πα ΡΘη, νογΖιιβύθ! ] θη, τη81) 

5016 νἱθηθῆν ἀπ6 ἢ} ἴἤτο Εππ βύθπηρ' διι5. σουγίβϑοη ὈΘΒΟΠθυθη Ε]οθηΐθη 

ὩΠΠΘΏΙΏΘΗ. « 

[)ὰ αἴθ ΑἸβηδ τη βίο ἀθὺ Πδομβδίθη οουθ!] θη Ὑ  Θβοη ἁαΓ ον "6- 

ΒΟΠῸΘΤΘη, ν ΟΠ (ἰδ: ΤΠ] ΘΉ ΒΟ]. τπηα ἰρα !]βοθη νυ θΙ ομθηθη ΠΡ βοῇ θη 

Βοβομα πῃ οῖῦ Ἰἤτσου Κοηϑυϊαὐνθη ΕἸ θηΐο θυ, 50. θοίοηΐ οὐ ἢῖθι Ζ.Π) 

ΘΘΒΠα δ ΠΟΟἢ οἰ ΠΠγ8] ἀἴθβο ἰδιότης. ππῃ ἀἀγᾶια [ἢ οἰ ποι ἀπρουν ὅΠ]16 ἢ ΒΟ ΠΡΟ η 

{Ποσραηρ' αἴ  υΘμσιιηρ ἀἴοβου Πόμουθη Ῥ θβθη Ζὰ οὐ] ἄτοι (ΚΟ]. 10, 2 6: 

» Αἰ ἤθη νογουυγβ ῃπίθῃ ἀτπαθῃ ἰδ 65. ποῦ παι στἹοἢτρ᾽, δι 6. ἀΙ Θβθη ΛΝ ΘΒ θη 

ἔγουηπηθ Ν᾽ ΟΡ ἢ γι Ζιι ὑυϑῖ ἤθη, ΒΟΠΘΙ 516 νϑυΐἴθηθη δῖὸ ΒΟρΡ τη6 ἢν 815 

αἴθ νοὴ τιη5 56] 8ὺ σ᾿ βοῃα θηθη Ασίθη ἀπα αἴθ τηοάθυπθη (ἀδίξου ; ἀθηη (1656 

νου Κη ρθη βῖοῃ τη (θη Ὠίηρθη, αἴθ 16Ρ]Ί ΠΟ. Ν᾽ ΘΡθἢσιιηρ' νυ ὔγα!]ρ' δ᾽ηα, 16}6 

Δ υ πἰσῃῦ ἴῃ ο]οίομον Δ οἶβθς 16 ἀλη δι τγᾷγοη τὶν, νθηη 46 Γ᾽ Ν᾽ ΟΡ ΆΒΘ ΟΣ 

ποῦ αἰθ χυνοϊθαί ρθη ὙΥυίου ταῦτα, τὰ μὲν, τὰ δὲ φεγδαοηῦ, βοπμ θη 5160 ἢ 

οὔνγαβ ἀθα ΠΟ ΟΡ ἀπιβοοανγάοϊοῦ Ὠδύ6! ΝΆΘΗ ἀθπὶ Ζιβδηητη  η ΠδηρΘ ΚΆΠΠ ΟἹ 

ΠῚ [Ὀ]Θ ΘΠ 65 τηθίηθη. δίδη τη! α16 Εὐβο ποι πτιη ρθη 61 (ἀδδεϊΡηροίςοι ΞΟΠ. 

ΜΙΟΠα τιϑυν. νὴ 6 Τοίπθη ὑπαὶ πίοῃῦ ἀπιροῃ α16 απ ηᾷ 6. νϑυιηγοϊπἰσίθη 

(ἀδύζουη ἩοΙῖοβ πα ϑοίοπο {το ηποι). 65 410 Πα πὰ 6 ἢ οἷη Πθομΐ, αἴθβθη 

(ἀδιξονροβία! θ. ηΒουῸ ΝΡ ἤσηρ' σι ὈΘΖοαροη, ἀη6] 766 Έ8}15. οΠον 415 ἀθὴ 

ΚΚαϊαβίθυ βρη ἀπ ἀ6η χὶι (ἀδέζουπ οὐ ποῦο πο Νίθπβομ θη. [)6ππ ον Καὶ 

νη ΠοΙοβ απὰὶ θη ἰδὺ δἰθίς. τηϊῦ ἄθηλ ἀοι δι 4116 ΕᾺ]16 ἀοὺ  ΘΥΘΤ Πρ' 

ρα ρθη. ΟἸ ΤΩΡ ΙβοΠ θη (Δου οἰ ΐθη. νου θαπ θη ὑνοσάθῃ, νᾶ νῸὴ 6 ΠΘῸΘΠ 

(ἀδύξουη ποῦ οἾ]Ε. 

[δ᾽ ὀλιγοχρονίων.υ Δηΐμπρ ὑπᾶ πᾶς οὐρίηχίο ῬΗΠρρβοι. Προρτι. 51. οσ88 ἄδην 5ἴημο πδο]] 

σονν δ νομεῖς, [ον {Ππ ουβοῃϊοα (παραλλαγή) βοῃθίηξ τΐῦ ρου νον ἴῃπὰ πΐολΠΐ τἱομεσ Ρὸ- 

δἰ πητηΐ, ἀ(α ἴθ νοὴ βοίπον ΔὐἝἊαβδαθο ἤθς ἕν καὶ ταὐτὸν ΡΥϊη ρΡῖ6}} ἃ νυ ῖοΠ 6. 

Ρλ1ϊ.-λῖςέ. Αὐὰ. 1910. Νν. 6. ΗῚ 

ΚοΙ. 10 



34 θα 5: 

γι νϑυβύθῃθη 76 ζῦ, νγᾶλαση ροσαᾶο αἴ6 αἰ βίου βη θη. ἴτπὴ ΟΣ ΠΟΓΡΌΠΘΗ- 

ἀθῃ. 50 ρ6 556 η0Π16 πο θη ϑοηηο τηἀ Μοπα οὐνᾷμηῦ πσασάθῃ (8, 40. 9, 35) 

ΠΑ ΘΥΙΠΠΘΤΡΠ ἸΠ5. (16 τηϑυ τιν ἔσάϊροη ΡΠ» θα, αἴ ῬΗΙ]οά θη ἄθιὴ ΘΟ ἢ] 1556 

465 ουβίθῃ Βιθῃ65 ἀἴθβοβ ἡ ουκοβ οἰηροῆιρυ Πα. ἘΓΡ σοῦ ἄὰ ρορϑθὴ αἷθ 

ΠΟΤ ΟΠ 50 ΠΘη Βοβίροθηροη ον ΟΝ δαυ μου 105. ΘΠ τηδῃ 516} πη 61- 

ἰηποτύ, ἀα θ61 ἄθῃ ϑριθιθη. α16 Απριβύαθβ πο ἢ ον Κοηβοϊ αἰτίου Οἶβαυβ 

Θα}0, οἷη Κομγοῦ βίθθϑθη Ταρο ᾿ἰθιθῃίθίθ ἀπ ἀ85 ΔΝ ΟΙΙς ἀδυῖη οἴη ΖοΙΘη θη 

(ον Ν᾽ υβύθσπιηρ ἀθ5 Ευτηου θέρη θυ] οἰκί", 50 ἀδυ ὑνοἢ] νουπηαίοῦ τυ θῃ, 

4 ἀν ΒΡ τι Θου ἅιι6 ἢ ΘΙ 56 ΠΘῚ ΟΠ Ιου θὴ (ἀϑδίηπαηρ ΔΌΒΟΓΌΟΙς 

ΝΘ ] 166 η δύ, ΜΙ6 ΠοῸ ἢ Πυπάονῦ Φδῆγ6 ϑρᾶϊου. ἀν ΙΟΠΤΟ ον ῬΑ β8}18ἃ 

56 ἴηι ΘΠ ηρ' ΡΘΡΘη θη {ΠΡ ΘΠ 50] 6 ἴῃ θη οι Ιτἐουίθη Ν θύβθη Τα 

τηδορία (ΝΠ 4571: 

θα ρα οΣ δ) 5 ἡαοίοηέ οἰυϊ αι αἰΐδρον, 

)εἰηγυϊγεϊῥηι5. γα. 5. γε δ ηο οὐπαδὶ! οἱ αδίγὶν. 

ἠηφο εἰδηην ἐφη 1] 15. ἡμὴ]! Φὐολμα ρῸ)" ΜΙ αΝ. 

Ρῖο ΒιΙἀηῖθθο ξδαιθ νυσάθη ἴῃ Ὁ]ο 6. 65. ἸΚαϊαβϑίθυ βηλι5 μϊύ ΘΙ Π ΘΠ) 

δύο δὰ ἄθ ϑοθοῖί6] γουβθῆθη. 16 65 δομαίηΐ, δῦ βίθς ἢ ἀδὺ Εγαὶροιϑὺ 

ῬΙΠ]Οοά θα ἄθρουν ἀἴοθθ βουνῖο Πυ]άϊριηρ' {ν 46) ΚοΟπδοΙἸθυΐθη Οἶδα ἰοῦ 

τηϊηἄθυ οοάνρου ὐνῖθ ἄρον ἴθ ΡΟ Π]βοῆθη. Μαβγθροη 65 Απίομϊβ. 6. 

Ιοἰχζίο Αὐβάμιοῖις ἀἰοβοβ Καρίτο]β. τοὺς νέους ϑεούς ᾿ᾶβϑι Ο ἀἰο Τηάθηζ. 

Κοίπθη ζυν Ὁ] δα Ἰςοπληθη. {ΠπΔ 50 ΘΙ ΘΟ ]ςΘβυνυίου ἰδὺ ο5, ὑνῖθ σάϑο ἢ (16 

Θμϑιηδ]ὶρθ Ετοιιηο 65. ΘΡΙΪΚα Ιβόπθη. Βαμα ο5. ΝΟ ΙΟῚ πη ἨονὰΖ αἴ6 τηο- 

Δοσμοη Οδύϊον Ζιὶ νου  οη. οΘ]θρηῦ ΠΆΘΗ. 

1 ΚΚογομὶβ Ιζ0]. το, 6 ἱχτεππί ἀΐθβο ΤΌρΡοβ. Περὶ οἰκητηρίου θεῶν ἃ 

νοι ἄθιὴ [Ὁ]ροηάθη Περὶ κινήσεως θεῶν, (6 Ζὶ Δηΐδηρ' 516} οἹαίέ θηύνν! κοῦ 

([ο]. το, 61): »1θον ἀϊο Βουνθριιηρ ἀου ἀδίζοι πη! τῆλ πτιῃ [Ὁ]Θ ΘΠ 465 516 ἢ 

Ἰ]δ1 τη ἤθη. [Ἰποϑίϑι]ς ἀδυ τὰ αἰ ἢ ὖ τηοθίηθη, δῖθ Ὠβύζθη ἢ] 5. ἈΠ ΟΥ65 Ζὰ 

ὑπ 815 ἀὰγῸ}} αἴδ πο Π]1 θη ΒΑ Θη. ππη που Ἀ 46]η4 δἰθίβ 510 ἢ 11} γι ὶβθ 

χιι αἀἸομθη; θη ὙΥΘΙ 561| ρΆηΖο5 ΓΘ ΡΘη. 5105}. ΠΟ 106] η. τηϊ!ὸ. Καηη 

ἰοὺ οἸ ΠΟ ΠῸ ἢ Ποῖ. Απαοιβοὶίβ. ἀδυ πᾶ 516. 510 ἢ}. ἃ80}} πἰ οὐ πη θανυνορὶ 

ἀοηϊοη; ἀθηπ οἷη 5016 65 νΥϑβθη Καηπ πο ὐ ΤΠΘῊΤ 415 ΓΘ Όθνν βοὴ Ὀο γδο τοί 

τ ΘΙΘη6. Α0ῆ. ἀ. Βονί. Αλαά. ἀ. γγ͵ δ5. τοῖβ, Νν. 7, 5. τοὺ, νγὸ Ζ. 3 ϑίαϊί 465 Αθίδββαηρθ- 

7λπρο5. 44: ννῖθ ἅτ ἄρῃ ἣ. οο Παγροϊθσίθη βίοι ογοῖῖ, 43. Ζὰ ᾿οβθη ἰϑβί. 

Σ Κ'ποί. (Δ05. 88. ΡΓΌΡΟΥ, οΥο ἢ ἄλθ ᾿ορίουϊο αὐ 4. 6. 59 αὐ ρμαΐον" Τααίδο τηγγαὔμ" 

(ὑαοοαν αὖ αϑέγο. 



Ρηϊοιογιος {70ον" αἷο ὐδίίο" Βιοῖ, 111 Κρί. 10 ΡΤ 

γοιθη. ΖΡ] ΘΙ. ΓΆΔ ἀπο ἢ 5. Δηρ θη Θ ἤη6 [6 ΡῈ η ν αἴ (ἀδίζον. ἴῃ ἀηα 

νγσα χορ υοκύ().. . .« 

16 ἢ νορῃουροῃθηάθη ΟΡ ηΐο Ν᾽ οὐβίθ! αηρ, ἀδὃ αἰ (ἀὐΐίοι Βοὶ 

(ον 1 ΘΙ θουνθοιιηρ' (δ᾽ (ἀοδίϊσπο ἱτροηάθίηθ ΠΟΠ]6 ΒΡ ΘΙ θη, τυ ἴῃ αἸ 656 Πι 

Καρίῖζθὶ 415 ἀθβαχα ουννΊθβθη. ϑοῃοη Ατιβίοίθοϑ. πα αἴθ ΡῬ]αϊοηίβοπο ΝΥ 6]1- 

56 θη ῃθοσῖθ πηϊ δι βὰν κα ϑ 5 θη. ΥΥ οπμτιπρ' νοὴ δα. 465 [χίοῃ χαχίιοὶς- 

σθυγίθθθη . 16 ΒΌΠουΖο (ον ΕρΙΚασθου ἄθου θη γοἠμηείνα, αὐαίοηα,. υοἠμὀις 

θα Κοπῦ τᾶ ἅτ ΟἸοονοῦ. πα α16 ὥτοικου δἰηα τϊῦ ἴλ θη. νυ παηΠ- 

Ὀοραθίθῃ (ἀοϑυηρδίξοση ἴῃ (6 56] θη Ν᾽ ου ἀδιητηπῖβ. Ὑν θη ΡΠ] 61) τὺ (61 

ἀοροθηβαίζο ππθθυγορίοι (ἀδύϊου. πηθὶηΐ, ἰδύ πιοηῦ ἃηροαθιίοί. ΧΘΠΟΡ δ η65 

Πορὺ 1Ππ| χὰ [Ὁ πη ἀ6᾽ ππθουνθρίθ θουνθροπαο οὐ 465 Ατὐιβίούθ!θβ. ν]6]- 

[θοῦ πΟῸ ἢ ΓΘ ΠΘΙ. 

Ναη ΘΟΙ ΠΡΟ. ὙΥ11 ἀΡ6 1 ὙΊΘ 6 ἴῃ οἷ) ΟΠ] Πη6 5 1 ΟΚΙ ΟΠ, ἀἀ5. ΠΟΙ 

ππιι ἀαγορ ἄθη ἀθ]θὴ Δαβίαπα 465 Γοχίθθ, βοηάθυ Δ} ἀπο ἢ ἄθη βοῃοίῃ- 

θαγοη ΨΥ ΙΘυβΡ ἢ. ΒΘ Π6. οὐκ θη ΘϑϊΖο πλϊῦ ἀθη) νόον σι 6] 6 ἢ 

Ζαπᾷοῃδῦ ΠΟΙ αηρ5105. ουβομοῖηῦ. [ οἰ άθυ {6110 ἀ6ν ΤΠ Ρουραπρ, ἰηάθηι χυνοὶ 

ΔΘ ]θη (10. 1.4. 1.5) δΔιβο Ι]]6ὴ δἰηα. Μού νιοτῦ νου άθη 5011. υγασ απ 46 αδέξοι 

οἶπὸ ρον ίβδο Βουγθραηρ' Πα Θἢ τ ϊββθη, πη Ζατη ΒΟΙΘΡῸ ἀΔ σ νυν νοη 10, 16 

δ αἴθ Ἐπ βίθ ιιηρ' ἀοὺ (ὐύίου. Οὐ ρου 556} αδίζον ἃτι5 ἤθη Ε]οπηπίθη Πο- 

ΔΠΡΘΖΟΡΘΩ. ΟΠ ἀἴθβθη θη Κῦρρου. ὈΠᾺᾳᾺοπάθη Ε]θιηθηΐοη βομοὶηῦ χὰ ΘΟ] θη, 

νγὰ5 πὰ ΚΟΙ. 10, τ6 ἢ, πδο ἢ) πηοίποι Ευοϑηζιιρ" ἀπβροβαρί νῖρα : » 0 1656. ὉΠ- 

θη. ἅτ5 Ἃ6η ᾿εοβδίβηαιρ (νοη δα !|86η) χα] θπθη (Αἰοπθ ἢ) νομ νυν] ρΊτοι 

Ποὺ ἀδθὴ αταπαθοβδίαπα τη ννογάθη ἰῃπ Ὀ1Π46η ἴῃ ἀοΥ Ὑν οἰβο. το αἴ ῬΏδβθη 

165 [Δ ῃίο5 {ν ἀπβοῦο Απιροη οηὐβίθ θη, πἀπα ἀπτσοἢ ἀἴθδο (1556) τνοράρῃ 

516, ἱπάθιη ἴῃ ΔΠῸ ΟῚ ἀπ νυ] θοῦ ἀηθη ΜοΙηθηΐθη ἃπάοτο ἀπ τον 

ἀΠάοσο 5 θασο ἀπ ππ51 ΟΠ θᾶτο {ποθὴ ἡ ἀἀΖικοιηπθη. ἴῃ 76 θιὴ οἰη- 

1 1ὴ6 ὁδοῖο ΒῚ. 2848 14 Π-. 

πε ν, δον 1 β θο ποῦ ΖΑ: 

ὁ ΟἸὙΝεχῶο) γὰρ ἐΐκ] τῶν ἐϊπιρρεόν- των] ἀπ᾽ αἰῶνο(ο]) ὕπείοτι]ν καὶ ἔοται (ἃ. "". ὑπέοται πὰε]}} 

Ὀοἰκαπηΐθπι ΡΥ ΟΠ ΘΌγατιο). ὑπεῖναι ἃ15. ασππα!αρο ἄθυ 1ΟΙΠ]}Ι ΟΠ. Ια ομϑυϊαϊίοιν. ἀπο 11. 12. 

ΡΒΠρρβοι. ἃ. ἃ. Ὁ. 587 Πἰοϑὲ τὸ] γὰρ ἐ[κ] τῶν ς[τοιχεί- ων] ἀπ᾿ αἰῶνο[ζο] ὑπάζρχο]ν καλεῖται, καθ᾽ ὃν 

τρόπον αἵ τ᾽ [ἐκ]φάςεις (Ὁ) καὶ φάςεις ἀπ᾿ αἰῶνος ποίοῦνται (9) καθ᾽ ὃν] δὲ ἐν ἄλλοις καὶ ἄλλζοις. 

ἐξ] ἄλλωϊν] κζαὶ ἄλλων τ[ῶν] γινομένων ὁρατῶν [ἢ καὶ] λόγωι θεωρουμένων αἰτίων ἕτερα καθ᾽ ἕκα- 

ΟΤῸΝ [αἰ]ϊοθητὸν [χρόνον, τὸ γεγεννημένον κτλ. καθάπερ ἡμεῖς οζῦἤ πρὸς [ὅλον] τὸν βίον. Ἐν 
Ὀοχϑίομ ποῖ ἀἴοβο νοι πζαπρ 56} 5ὲ 415. 2. Ζ. 5 ιν ἐρᾺ Θ] Το]. 

4 Αἰτιῶν υγοίτουον Βορν ̓ 415. στοιχείων, ἃ ἀἴθθο πἷὸ ὅρατά βοίῃ κὄππθι. γῈ]. Ερὶς, 

60. 1 44 (8, το [05.}.. ννὸ αἰτιῶν (Ρ : αἰτίων Β) νϑιυιη! οι υἰομεῖο ἰπι. 8]. γεννητικά 9. 538. ππὰ 

1 :.5. 



30 ΠΊΕ1,5: 

ΖΘ] 6 φῇ γΘ ἤχ θ 6 Νίὶοιηθηΐθ 910 ἢ ἥπαθυη, πηα ἀδ5 50 Επύβίθ θηαθ ἰδί 

πο ἢν ΖΒ] ητηξδῖρ ἴῃ ὈοΖαρ' δὰ οὐνῖρὸ ΓΘ ὈΘηβάδιιθ οἰη τα ἀ8556106, νυνΐθ 

ὙΥΙ Θἰ5. 51η64. Ξ ἴῃ ὈδΖαρ Δα πη5θ ρᾶηζοα ΤΠ θη. ΔΓ Τηϊβ5θη 516 516} 

ΔΌ0 ἢ) ἴῃ δἰθίο Βαυσθραηρ' ὈΘΠ Πα 6. « ᾿ 

ὙγιΘ δίθιῦ δι οἢ ἀ1656. Παρ θ]ὰηρ Ζὶι ἀον ἀορροϊΐθη Αὐὶ νοὸὴ Οδίζου- 

ΟὐΒΟ Παρ η ἢ ΘΠ ΠΟΙ 6 Ζαβαμ"Θ Πβἐ πη η θη Ζοαρηΐββθη ἄθ5 ἘΡΙ- 

Ἰζα ΒΟ ΠΟ 5. ἀπα ΡΠΙ]οάθηη5, αἴθ οθθη θΘΠΔΠα 6] βἰηα, ἀἴ6 Πῖθυ σοβο !] οτίο 

Ααὖ ἀον Κὄνρουθ! ἀὰηρ, ἀ16. οἴηθη Βοβίβηαϊρθη ΝΥ ΘΟ ἢ561 ἀθν ἄθη 116 ΚΟΡΡΘΣ 

ἀ6ν δέον. ὈΠΔοη θη Αἰοόπηθ Ζι Ν᾽ οὐ ιδϑοίζαηρ' Πδΐ, δυϑα Δ ΟἸ ΠΟ ἢ 415 οὐχ ἕν 

καὶ ταὐτὸν κατ᾽ ἀριθμὸν σϑηδηηῦ ὑγρὰ (10, 22), 50 ἰδὺ ἀδιηϊῦ αἴθ ἴῃ 716 π θη ϑ(θ! 6 

ϑϑηθϑηηΐθ οὐδίθ Αὐὸ ΔαΒΡΌΒΟΠ]Οβθθη. Ἐθ ΚΆΠΠ 5100 ΠΙΘΡ ΠῸΡ ππὶ 416 βοκυη- 

αὔτο Αὐτὸ νοῦ (ἀδύξοση. ἤδη 6], ἀἴ6 ἀδδυϊρηρούϊου, 416 ἀυχοῖ Βου  Πσηρ' τη 

[γουηάθῃ Ποοϊοηθη ἴἤτο [πα ἰνι ἀπ} 18 Ὁ πος ὈΘυν θη. ΘΟ πάθη δἰπθ ὑπ- 

Γοίηθη Εἰπάσαποϊς δι ἄθη εἰσ ἀονΡ ΜΘ βομθη ΠΟΡνου θη. Νίδπ βὰρὸ πἰο ἢ ΐ. 

ἄα8. Βΐοι ἀϊ6 ΒΠΔαπηρ ἀον (ἀδέξον. ἴῃ. ἄθη Τηἰου πη ΐοη, ἀουνὺ α16 {Προ υταἰττο- 

Ιυηρ ἀον ΒΊΟΥ χὰ τιπη5 ἴῃ ΕσαρῸ δίθῃθ. [26 ηῃ ἅτ|6 } αἴθ ννἹ Κ]Π ἤθη (ἰδέζοι- 

Ἰοῖροι: οηϊβυθβοιη 516} Δὰρ ἀτὴ Ζαρ' σΘρθ κοηρϑηΐαϊθ 5τοῖθ, αἴθ δῖθ νοὴ 

δα βθθη. ἃ ΘΠ 6 ἢ, οΘυν 556} ΘΠ ΘΒ ΠΟ Π θυ ϑἐοῖο ἡ τη βοπά θη ΒΟΉ] πο θοβίβη- 

ἀρ ἤ80} Δ1|16η δοιϊΐθη ὑπ ἃ} χὰ ἀη5 ἃϊιι5. [61 {{π|ρυβοῃ θα χν!βοῆθη 

(ον Εὐχίβύθηζ ὑπ ἄδι ΕΥΒΟΠ ΘΙ ππιηρ (δ᾽ (ἐδίδου. Ἰἰθρὺ πὰ ἀἀΡῖη, αα! 65. ζυνοὶ 

γερο ἀδι ν᾽ ϑυμηϊ 6] ππρ' (ΘΓ Ἰούχίογθη οὶ, ᾿πβο θα οἷπθ αἰγοκίθ ποι θηΐδπο 

Εὐκοηηΐηϊβ ἀθὺ πα ϊν! 6 ]]ὸη Οὐ μος ἀσχοῃ {θυ ερυϊηροπ. ἀθ5. Ζν ΒΟ ῃθη- 

"Δ αΤη 65. Χο η ρα θ ἀπα [που ἴθ. νὴ (οι ΘΟΠ ΘΙ Θ]]6 (ἀοι βου κοπηῖς- 

πἶβ ΘΟ ϑομίθθη υνὶρα, αἴ6 βυκζοϑδῖν 5. πε ἰροκῦ ἀθου! !θΐθσίθη ΒΘ η 516} 

Ζυβαπητη ηϑοίχί. ΡῬῃμΠ)οάθιη ἢ 4150. (νν}} νυ 556 ἰοῦ, ἦὯἃ ἀον Απΐδπρ' 1656} 

ΠΑ ]θρηρ' νο]Ο Θὴ δύ, 0} 6 ἀαυθου. ΑΟ Πἤχιιηρ οΘΡΘΌ 6) Πΐο ἢν αἷθ 

“υγοῖΐθ Αυὶ νοὴ (ἀδύϊουυβο μοϊησηρθη, αἀἷθ πο ῃῦ κατ᾽ ἀριθμόν δ Ἰοὺ, Ὀϑυίιοῖς- 

5] μοῦ, οθηδι υν]6 ΟἼθοσο, ἄθι ἃη θϑίά θη 61] 6. Βόνν ἢ} ἄθὴ Ὑ 6]1 675. ννὶθ 

56Ίη6 ὴ ΟΘΡΊΘΥ Οοἰΐζα αἴθ [πα ἰν1 αὰ } 18 0 αὐ γιϑμηιεγ γι Ἀ Βα ἸΟἸ 16}. ΔΒ ἢ Π1θίδθ) 

᾿ 1)ὰ ἀπιοῖν νυ ἀβουὸ οὐγκριοις ἄανοι ΑΡδίοίδοι. ἃἰΐοι" τη Ζανν ἀοβοη πθαθν Αίοιμο θο- 

βία παρ νυ ϑοῆβοίη. ᾿ἰἄρθ 65 ΠΆΠ6.. Ο ΠΟΙ ἩΜΕΙΟ τϊὐ ῬμΠρρβοι ἴῃ οΟΥ χὰ οὐράηζοη, Ἀθοι ἀὰ85 

εϊιϑίο. καθάπερ οὐδ᾽ ἡμεῖς μοίβοι. Ὑ8]. Οἷς. ἃ. αν. 1 τ8. 49. παΐξωγαηι αἰθογιίη . .. πθὸ βοἰϊάαίο ψεα- 
απὶ πθ6 αὐ γιμηιογηι, μὲ θα χιαθ τἰΐρ μγορέον" " ηυϊαΐίοηι οτερέμνια σρροἰίαί. ζτι ἀΐοβοη οτερέμνια 

σομβόνθη 6 θη! }} 5. ἀπο ννὶι. 

5 ΤΙο5 νυ ρα πο Πουνορο ΠΟ ιν ἰὼ ἄοι Βουϊομίοι. ἰϑὲ αἴγθυ ἴθ ον Νδίια: ἀν ὅδοθο 

ΘοΙθρθη. 



Ρηϊοάοηιος {786ν» ἀἷο αδίίο" Βιμεῖ, 111 Κοῖ. 10 37 

Ιλ 8ι,. ΄656 Βοβοβγβηκαηρ νυν ἀαγο Οἴθογοβ Πα ΒΓ ΘΠ απρ ἢ ἀπ πἰοἢῦ τηΐμ- 

Ἃἀον αὐτο ῬὨΠοάοθιη5 ΕἸηροβίβηαηῖ5, ἃ 51 ἢ θα τὸ 16 ὉΠΒΙ ΟΠ θαρο Βο- 

βίδηά το 1]6 αἴ Κοπδεϊαὐοη. ἀν (ἀδύ ου] οι ον ὈΘαἸηρθη ἡ, Θυνίθϑθη. [6 ηη αἷς 

(ον ἀούῃοιῦ οἰροη 166 πη 1Π]διηθηΐο ὔπηθη. νῖὸ αἴθ Αἰἴομηθ Ππ|’ λόγωι 

θεωρητά βοίη. ὕνϑῆῃ 4150 δραταὶ αἰτίαι γηϊύνν ΓΙΌ, 50. ἰσπηθη αἴθ56 ΠΠ1 ΟΠ 

δα θη ΠΟΙ Ζὶ 16 η6η ἢ ΠΖαϊκοιητη θη, (ἰ. ᾿Ν. 51Ϊ6. ὈΠ θη. Π86}) ΠΟΘΙ ΠΟΙ ΑΘΓ ἈΒΘΌΠρ' 

α16 πηγοῖηθ (αὐθαπρ ἀν (ἀὐίίθι χυγοῖΐου Ογάπαηρ', ἀ16 ννὶθ ἀ16 θυ μθ (6. 

Ἰζαἰαβύθυβηθ). 415. νυ ΒΟ ἢν ̓ λϊΐ ᾿ ]ΒΟ θη Βϑδίδη θι]θη τη 61 νυ ΗΓ τη Ρ8- 

νυν 19 Οὐ μθίηθη. [9}16 Τπ]ςοηβοα θη ΡΠ] οα Θπλ5, ἀθΡ οὔθ πῃ ἄθιὴ Ὗ οΥ- 

Θᾷηρ᾽ (65 ΑΡρο]]οᾶοιν ἀϊθβοη πἰθάθγοη (οὐ Ποιΐθη δῦ α16 Εἰχιβϑίθηζ ἈΌΒΡυΔΟἢ 

ἀΠ4 Πΐδι" 516. ἀπουϊκθηηΐί, οὐκ] νυ. 510}. ΠΙΘΡ γ Ο}] ἢτι" ἃτι5. ἀθι" ΒΘΟΘΘΙη ΟΠ Κοῖῦ 

Ἃον Ῥο]θη. Ὑ θπη 150 ἦ16 Πΐου φοβϑ μη]! ουία αδύνψαπρ' οὐὐ! Π]οηον ὙΥ̓́Θβθη 

Ἰαἀ θη ὐἴϑο ἢ). ἰδύ τὴν ἀθὴ (ἀοϑυϊηρούζου, 50. ᾿ἰδῦ αἴθ Ν᾽ δυο]  ἐπιρ τὺ ἄθυ Εὰ- 

ΒοΠοίηαρ «ἰὁ5 [10ῃΐο5, ἀἂθ. ἃ ἢ ἃπ5. οἰπθῖη ΡΟ. ΟΠ ΤΠ ΠΊΘΙ ἈΌνν ΘΟ 56] η- 

ἄθιι, ἃθῸ ν᾽ πἰ ἢ κατ᾽ ἀριθμὸν οἱ Π Π Πα. Αἰομθη 516} χιιδα πη ηδοίχί, Οὔ πῸ 

νυ Θἰἔθυθ5 δἰ] ποθ π ἧ. 

Δυΐ αἴὸ Βον θριιηρ' ἀον (ἀοδυϊγηροίςοι οὐ ΟΣ δον ἀν Ποῖ 10, 25----34 

ΠᾶΠΘΡ οἷη. Εὰ βομοίηΐ, ψψῖθ δεούν νουτηυΐοῦ, 416 ππηδρ] οηκοῖῦ ἀν Κτϑίδ- 

Ῥονγθριηρ (ον (ἀδδίϊσπο πϑοῃ νυν θῖθθ. Ζὰ ὑνῸ] 16. ΡΠ] θη ἰδῦ τὰν αἴθ Βο- 

ϑυῦπαπηρ (μΔ0}} δηλοῖ, θ τορ θθη θη Ν᾽ θυ (65 νου Πῃουρο ποημ θη ϑὲ02Ζ65) 

ΚΟ]. 10, 34: »υν861} δα. ἃς} αἴ Εχιδύθηζ 46. δέξου. Δα Ρ θη. ἰμβοί θυ δἷθ 

ἴἢτο Βουνθοαηρ' ἀπ! οθοι. 1)6ὴ} (85 οννορύθ. τη οἷπθ ΕἸ οι ὈΠ]Πἀθη ἀπά 

πο ἢ οἷηθ 16] Ποῦ ἃὴ ἀθη δ οἰ πμἀ θυ] ρθη θη Ογίθῃ τη 4ἃ5 ΠΤ θθννθβθὴ 

δὐθίβ 48 556106. ἀπ ποὺ ν 6] 65. θη }16}16. « 

Ηΐδι νγϑηεἰού. 5100} ΡὨΠ]οά θη ἢ ϑἴπμο ΑΡΟ]]ΟοΥ5. σοροι αἴθ Καδίβθη- 

θη ἀπα (βο,]16 ἢ} ἸΠσ θη Ρ]αῖχ νυ μβοϊηθη (ἀοβετηροίίου, 6) 48 5'θ. υν]θ 

ΠῚ τὸ, 49 πη 37. τος. Δ πγ0}} Πα υν 5'οἢν ἀπο} πόθο] ποιιοιὸ Κα ΠῚ ΘΙ νου] θα [Ιββοιι. 

ἄθα Τοχί ἀκ Τρ ἢκ αν ΒΟ] 5. οὐ μὲν κατ᾽ ἀριθμὸν ὑὙφεοτῶτας ἴπ βοῖπι (τοροητοῖ! χὰ νυ κ  ροι.. 

ϑίθιιο ΡΙ βου χὰ ἃ. δὲ. {πῶ ἀ06}} πὰΐ 5 δὲ ΕρΙκαν Ἐρ. ΠῚ 123. (6ο, 4) Ῥομπαιρίοι: θεοὶ μὲν 

γάρ εἴοιν " ἐναργὴς γὰρ αὐτῶν ἡ γνῶοιο. 6 ἐνάργεια θθλίθιΐ 5ῖο ἢ βίθθηρ σΘ ΠΟΙ 6 ἢ. παι ἀπ 

αἴθ δ ποϑυν ἢ ΠΘ λας. Πρ θη οί. αἰδὸ πίοι" πἰομέ ἀπ αἴο λόγωι ϑεωρητοί οὐδι ἅμ αἴθ Ἴνα σμ- 

ΟὐΒΟΠο πηροη, αἴθ πὰ ον Τμὰσνος Ὑ] 76. ἀπ ἢ πτμ" ἐγ) ηιεγιέοα, αὐϊο ὐ ἦγε δθηδῆδ “ο)μγείμεσ, ἀνὰ αἴὸ 

ΠΟ δίθηβ ᾿π ἰΡο κί, ἰπβοί θυ. βίο. ἄου ἐνάργεια πἰομί νυν ἀουΒρυ  ο θη, ἐναργεῖς ᾿νοϊ οι ἰσδινηἴοθιι. 

βοπάήου ἃ εἶθ χψυνοῖίο Ἰζαϊορουῖο, 

ὁ. 2. Β. ἀπὸ} 1 48. τοῦ ἡγε αϑο, ομέμς γθύτα γαοῖο ροἰίαγιέμν αγιϊηιέ. 

δ΄ το, το π[ροο]γινομένων ὁρατῶν καὶ λόγωι θεωρουμένων αἰτιῶν. [1)ῖο5. κασι. ἀπ. }ν νν ΘΙ] 

πν Τ᾽ ὧΝ] γινομένων [ἰθϑί. πο πῖ Ἰν Ὸ} »ανπ οι, θοάοαίοι, υνῖο ῬΠΠΙΡΡβοι 5, 587. Πϊρουβοίχί, 

 ΒΙΘ6. οὔθη ὃ. 28. 



ἸΈΟΙ ἢ 

38 ΠΊΕ 5: 

οἷ ἴῃ ἄθη ἀπηροἰϑαΐδηθη δέρῃ δῖο ἢ. ἢ νοΡΡτον 8 16  μ65 ΟΠ ἴῃ ἄθη 

νν ΟΠ βοΙηάθη ἨΙπητ θ᾽ βϑία ]οπθὴ ΤΡοηα 6 δίοθ δἰ πη θἤσμηθη, οο ΠΡ άθῃ ἰδ ἴῃ 18 

Εϊη Ποῖ. 8516 βϑϑίθῃρῃ ηἰοῃῦ τη ὴν Ὀ]ΟΙδ ἐκ τῶν αὐτῶν, νγἱθ αἴθ δοῃίθη [ηἴθι- 

τη τ 18] υῦου, ΞΟΠ 6. ΔΠΘΩ ἐξ ἑτέρων, ἰπἄθμ) 5ἰθ ἄθηὴ Αἴπον ἀν ϑίουπο, 

α16 516. Ὀουσοπ, δαβίδαβομθη. 50. ἔβηγσὺ οὐ 10, 28 ἔουῦ: ναῦϑῦ ἀδὺ αοἱΐ 

αἴθ θον Καίθρουῖθ (ὃ τοιοῦτος ϑέόο) ὑνϑοῃβοὶῦ ἴῃ 6. ὈΘϑοΒΘΌΘηθη ὙΥ οἶβθ, ἀἃ 

Θ᾽ ἃτϊ5. ἄθὴ ἰἀθητ 5. θη 5ίοῖοη Ὀοϑίθ θη ἀοο ἢ) ἃπ ἄδη ἐτουηάθη ἰθι] ἰτητηΐ. 

᾿ποχ 61 50 ἴῃ ἀθὴ δα] Δ Π ΟΡ ΟΡ π θαι Ζο τ ΒΟ ἰ {6 πη αἀ16. ΘΡΖοαρο πάθη 

δίοο Ὀουάηγ. [6 Αυβάσγιιοις ἐκ τῶν αὐτῶν ουὐνεοτηκώς ((ἀθρϑηβαίζ ἑτέρων) 

ννᾶγο ὑπν υβίβη 116}. νυ θη νΥ] ποῦ αἴ οὔθ ουἄγίο θΠορΡοΙαπρ' ἀοὺ ἀδίζου 

ὃτὲ μὲν ἐκ τῶν αὐτῶν (ἀθρϑηβαΐζ ἐκ τῶν δμοίων) Κθῆῆθη οο]θυηῦ Πἅῤίοη . 

Π 1656. τηϊῦ οὐ μὴν ἀλλὰ οἰηροϊοιίθίθ Εηύρθρπιηρ' ὔπηΐθ τνὶθ οἷπθ Βε- 

᾿ϑΠ ουιηρ ἀθν ἀἴἰ6 Βονοραηρ ἋΣ (ἀοϑυ προς ἃ υν οἰβοπάθη ΤΠΉθουθ νοὴ 

10, 35--38 δυββοῃοη". 

ὑγοΐζ (6 τηϑ ρθη 6. ἰο ἢ οῖῦ ἴῃνὸ ΒΆΠΠ ἃτὴ ΠΙΠΠ16] εὐόδως νο] ] θη α 6, 

Παρ θρθη βγοιζοῦ πἰομῦ πὰ 11]. 6, το αἴ656 ἑνότητεο 

Βοη ἀθυὴ 816} 416 [Ὀ]ροημ6. σον θυαηρ' 11, 7. [ΙΘἢ Θυκθπηθ ἃ 6} δι νυ 6. 

αἀδ5. πη κΊανο ΘΟ γῆ οὴ 465 ΡΗΙΠ]οά θη, ὅθ᾽ ἃιι5 Βθδροκῦ νὸν ἄθῃ » ἀγίθη- 

ὑΥΤΆΠΏΘη « πἰομύ νγαρύ. ἀθα  ! ον βοῖηθ ΟΡΡου απ βίῖβοηθ ΑἸΒΟΠαηρ' ΘΘΡΘΙ] 

πὶ σὰν οἸτπηρ Ζὶ Ὀυΐηρθη. ΒΟΠ 6. 516} ὈΠΒΟΒΔΓΕ Ἰανίθσοηα ἀαγοῃ αἰ 

ΚΙΡΡΘΩ. ἀθν ποίοσοάοχθη ΟΠ] θ᾽ πη ρο. πη αν} Ζὰ Ὀαρβίθυθ βασῃῦ. 

θππ τὐἰϊῦ Δρο]]οάονα (ἀδίζοση, αἴθ νὸμ ἀθι" Βουσιιηρ 465. Εσθιηά θη 

ἀηρΒΌ 6 ΤΘΡ ΠΡΟ Πα] θη υνουάθῃ, Ἰῆ 80 510) ΒΟ] ο ον αἰ ηρ5 ποῦ νϑγθίηθῃ, ὑγὲ5 

γὶ ΠΙΘυ πὰ ἴῃ ΙΚΟ]. 11. 2 ᾿Ξ Ἰοβθη: »Ἐδ ριθὺ πϑμ! 10 ἢ 16 οἴπθη Ὀαβιϊχητηΐθῃ 

Οὐ, ἄθῃ αἷθ Ἐ]οηηθηΐο ἴῃ Εν ρκοῖθ, πιοηῦ νουϊδββοη αὔτίθη. ΑΌΘΡ 68 ᾿ϑδὺ 

πα γ] 1. ἢ, ἀα8. 414 αἴθ ((ἀίϊου), 8] 16 πὸ Ἀνθ ἢ β6]η 4 ἂμ ἄθη δἰ Ζθ 6 

ἴῃ ἀἴθβθι Ονίθ θη ΠΟΘ ΞΘ] 16. ο ]ΠΘ ἢ σηθη. 50 ἐδ! Δι6}} αἀ16. ἃπ5. ἀἴθβθη 

οἰ ΏΖθίηθη (Ἐ]οιηθηΐθη Ὁ) Ὀοϑίθμθηάθη ΕἸΠΠ δ θη. Ἰοἰομῦ. θυ ρΊ ἢ ροραδοῃι 

νου θη ὔμηπμθη. [6 ηη ἅϊι.} ἄθὺ {Ππηδίϑη, ἀδ|8 56. κοίη πηδδδῖνοβ (ἀθἤρο 

οὗθυ ἀμ θυθ ΒΟ ΓΘ  ΘρΊΟΠ6 ΤΟΙ]6. ἃ15 Ὁ πίθυ]αρο ἢάθθη, Βἰπάονῦ δῖ πἰοῃΐ 

ἃ ον Οτγβνου παουιηρ: ἃ ουβοῖία ἀαγ τηδῃ ἃ 6: ἃ ἢ. πἰοῃῦ ρἸα 6, 516 

ες Ὁ Τμοδανὸ νοι το, 40. τας 1 μοὶ ῬΕΠρρβοι ἃ. ἃ. Ὁ, 587 ὅοτις ἐκ τῶν αὐτῶν ουνεοτηκὼο 
μεταλαμβάνει τῶν ἑτέρων α[ὑ]τοίῦ᾽ φ]ύοεωϊν] ἱκοιηπηΐ ἰπι ἄθυ" ὅδοιθ ἃ ἀάββοῖρο Εἰπαιβ. 1)ὰ ἐπὶ 

τοῖς χρόνοι ννομὶ εἴθ ὶ πιϊΐ τῶν γεννητικῶν νουθυμάθη υνορᾶθη ἰζαπη »ἤδοῖ ἤθη Ζοίίθη. ἄθι' 

οὐζοαροηάίριη Κυβῆϊος. (5 ῬΒΠΙΡΡβομ), μαϊσο ἴθ. ἀθὴ Ζυβαΐζ νοη ἔξῆς [ν πδίϊο σΘ μα θα. ΑἸθθι' 

αἴ Τυρϑμζαηρθη δἰπα 116 βθοῦ ἀμβίομον. 

5. 5ὸ [δὲ αἴθ βομιυνίθυῖσα ϑίθ!6 ῬΕΠίρρβοι ἃ. ἃ. Ὁ. 
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ὈΠΙΘΌΘ ἀυχομδιβ ἴῃ αμῃΠθ. ὙΥ1 ΤΡΘΙΠ]Ο ἢ τὴϊῦ ὈΠΒΘΙ ΘΙ τηϑ δίνη ΚΟΓΡΟΥ 

ὙΥγ6, θη γι οἰπθ ἢΙΟἢὐ τηλδδῖνο [Πη0ου]ὰρο Πϑύθη, τ5. νθᾶθυ τ 6 ὴ 

0 6]ν θουγθρθη Κόππθῃ; μοὶ ἄθὴ [δ] ΠΟΥ ρ Δ 15] Θυύθ ΑἸ 1 ἀδγ  τηδη Ποὺ ἀθη θη 

(4 οἷη Ηϊηογηΐβ Ὀθβίθ ). « 

Πῖοθο ΘΟ] ἀθραηρ' ὑπ {ἂν αἴ16 (ἀοϑοσπηροίζου. πη θη 16} [τ α16 ΞΌΠΠ6. 

416 ἴσο ὑνερ ἀυστοῃ αἷθ 12 Θίθε Ί Ποὺ ηἰτηγηῦ, ὙγῸ}}] Ζα, Ἀ06 τγὰβ Πδί 

1656 Ρορε ἅν Αὐξαββυηρ' τ ἀθῃ βίθθηρθη ΒΙ]Δ6. 465. μακάριον καὶ ἄφθαρτον 

Ζζὰ πη 16 πηςουβοῃοιϊ θοῦ δ οἢ αἴ βοὺ ΘΡΙΚαγθίβομθ (ἀθϑυϊηροίί, ΟἋΟΥ νοὴ 

οἶπον δίδύοι 465 ἨΪΠΏΠη615 Ζαι ἈΠ ΘΡΘη. οἰ, νῸΠ ἀ6ΠῚ θ] ΟΠ ΒΟ θη. α͵αΘΉ8, 

τοἠι δι 5 ἀδιι5 ὙΥ1Θ Ἰκομηπηῦ αἴθδθι θΘν ΘρΊ]ο 6. οὐ αἴι5. 56 6 [θυ τη τ 16 ἢ 

᾿ορϑπ5. πα Ὀοίθι]Πρὺ 5᾽ 6 ἢ 8 ἀ6ν ΠΙῸμ δύο ἀν δ ο], υνῖθ αἴ16 ΕΡΙΚΌΘοΥ 

βοηδῦ βροίζθη ἢ )ὰ (ον Τοχύ ΡΠ] ΘΒ πίοῃῦ την ουβοἢνῦ ἀηα ΠΟΘ η]Ὸ5 

ΟΡ Πα] θη ἰδύ, νυῆσο 65. νόγ Πρ, Ἰῃτὴ νγορθη αἴ 6561 πΠΒΙσΠΘσθ Ἡδ] πη ρ Ν᾽ οΥ- 

νυν δ χὰ τηδό] θη. Νὰ αἰ Ηδιρύταρθ, οὉ [Ὧν 16 Ἰυχιδύθηχ βϑ] δύ οαθι 

ἢ { αἴθ νόησις ἰοὺ Μθηβομθη αἴθ ΘΟΒΙ]ἀουιηρ' τηδίδο θη δοίη 50]], 

οΠοίην ἀατοῃ αἴ6 τηθῃ γί οηΠ6. Βοίοπιηρ 465 νοεῖσθαι 1]. 7. 14 ἰπὶ ]Ἰθίζίθγοη 

5ίηη6. Θη βο ]θάθη Ζὶὶ νοσάθη. 

Αὐῇ ἀἴοβοπ Ῥαηκύ πὰὰδ ῬΗΠΟοπι ἀπο} ἴῃ ἄρτι Ἰοῖάθν ἀυ. ἢ αἴ Τλῖοῖκο 

11. 14 τ---ῖ7 ἀπά προ 510 1ο οΘυσου  ἀθηθη Ζβδιητ δ ηρ᾽ Υ σὺ σο]θοῦ ΠΆΌθη. 

ΚΟΙ. 11,18: »Π δὴ ννᾶναθ αἴθ 110 Π  ο βο οἰ πὰρ ΟΠ η6 ΞΟΠ] αἰ ρ κοὶ οἰπθ ΠΡ 

ἄοτὴ [)6η]ζθὴ Τα θα. 6 ζβαιη πη) ηβοίζιηρ', αἴθ οἰπθ ἢ ἀθη κι θαΓ 6 (Ποῦ τγ8 }1- 

ΠΟΗΠΊ8 16) Εοδυρκοιῦ Ὀοβᾶθθθ, οὐύβαᾶρθη. [)θη]οῦ ον (46 (ἀρ 1) 516}. 406. 

α16 ἀδίξον. 50 νϑυρϑηρΊ ἢ, τν]6 ΟΡ 56] δῦ ἰθὺ ἀπηα {{ αἴθ Ν᾽ οὐβίθ! ] ηρ' 11 

Βεοβίύζε οἰπϑι ἐδϑοίθη [, 1] 1 Π]κοιυὗ, 50. ἰδ 65. πίομῦ ΚΙ, τὶ 5ῖ6 (416 (ὐδδύϊτη- 

σοίζου), γΘη 5ῖ6. 15 Βοθν  θουν ΘΟ] ἤθη πη Δ]1Θ ΘΟ ]]5ύθη (ΕἸ]οι θη 6) 

Ὀοβίθῃθη, ἰοῦ ρο ἢ Πἀονῦ δοίη 50]]6η, αἴθ βοηθυθαγο Κπασνο Ζὰ Ἰδι!δη ππὰ 

νῸΠ 50 [6 Π6ὴ ΕἸ] θηΐθ ἃτι5 (οἰ σα ῖρο Β1]4 60) ἀθπὶ ΘΟ Ποσρᾶπο (Ζιιζιι- 

56Π66Π). « , 

ῬμΠοάθιη σὺ θυ οἴπμθη ἝρΘῚ οἷ, (6. Οἰἴθη θΔ 1 νομὴ 6. [466 (6. 

(ἀοουϊγηρδίζοι ἂὰ5. αἴ ΜΟΡΊΟΙΚοΙῦ ουννᾶρι, οὶ ΠΠπΠηθὴ βίου ὉΠ ΟΠ6. ἀπ οννὶρὸ 

Βεβίδηαςθι]θ νϑυτηϊβοιῦ. Ζὰ ἀθηϊθη. [)ὰ5 τνᾶγο πἰοθῦ βομννὶοιὶρ, ὑνθηη αἴ6 

Εἴς, ἃ. πὶ ἃ. 19. 22 φιϊά απέοηιν ογαί, φιοῦ οοποιρίϑοονθέ αἰσιίδ γγυιμγιαίμεγγυ οἰ ψηὶς οὐ ἰμηιῖ- 

πῖϑιι5 ἑαπιφμαηι αοαὶϊὶδ ΟΥ̓ πατοΥ 

5. φάοις Ο ἰδὲ τηριμοαίβοη φύοις Ν᾽ νογρζιαχίομοη, ἄὰ ἄον Ζοίομπον Οαβαπονα Ὀίβυν θίθα 

αἴθ προ θπη (ἀθαδη θη βοίηθυ ρο θῃνίοη Βονίβονοι ἴῃ αἴ Ζοϊοπππιησοι Ὠἰποϊπβοίχί. 

35. καὶ] ἐμ πυκνότητι 50. ὄντας. 



40 ΕΞ Ὲ 

ΤΠ Ι ΠΟ ἢ Καὶῦ ἀοὺ δέου. 8415. οἷπο πὰ ἄθτὴ [)6η]ΓΘὴ (νόησιο) σαρϑηρ] οἾ 6, τηϑίδ- 

Ῥῃϑίβοῃθ Εχίβδίθηζ Ὀοίσδοηΐαί νυῦλαθ, ἀορθ ιβδιημηθηβθίζαηρ' δι ἢ ἨῸΙ 

αΌγΟ αἀ85. [6 η] θη. ΘΥΒΟ]ΟΒ56) νγοσάθῃ Κὔπηϊθ τῦῖθ αἴθ ΕἸοπηθηΐθ βο] δὲ 

(λόγωι ϑεωθητά). ΑἸ]οίη. ὑγθηη ΟἹ ἴθ (δύο. 815 ϑίθυΌ Π Ὁ η6 Δ οϑθη δ ηβθῃΐ. 

50 ρα ψῖ6 α΄16 Νθηβοἤθη βο] δῦ, της 1ἢγο 5011416 1,61] 16] κοῦ 815 οἴηθ ἀαγοῇ 

416 ουβίθ !αηρ᾽, πἰοηῦ Ὀ]οΙδ ἀπροπ. ἀθη Ν᾽ πα ΒΟ ἢ] 8 Θυ]το πη θασο ὙγΊΡς- 

ΠΟΒΙ]κοΙὺ δαί, 50 δῦ πἰοῃῦ Δ}, ννῖθ αἴθ 5 βοῆννοι ον Θο] Οῃ θη ([Γ Ἰ56 68) 

ἀη6 ΔΙ] ΒΟ 6 ]5ύθη (σ ὉΠ 6 Π 6} ΕἸ θηΐθη θθϑίθ θη θη 6 Ό1146 αἴθ 5 νυ] θῸ 

Κυσνθηθαῃη σψο]]θ πάθη τη Π δὶ οἰπθι ΒΟ] ἤθη Ζυν οβ ϑ Πρ θὰ. Ζαβδιημηθηβοί- 

Ζιηρ ἄρ ὈΘΟθδομίθπμ θη. Δπρὸ (πρὸς ὅραοιν) 5 ϑοΠδιβΡ 6] οἴπθι ΟἹ οἢ- 

ἐὐυτηῖρθη (ἀθϑδ που βοῃοίππηρ ἡδγθιθίθη κοπηϊοη . 

Ἰλαγηϊῦ 5 ἢ] Ἰοὺ οἤπιο εἴτ ΔΒ ΡΟΕΡΥΤΟΘΠΘη65 (ἀθβαι ΓΘ ἶβ, τν]θ 65. θοὶ 

ῬΙοάθηη ἀρ] 10} δῖ, ἀπὸ} ἀἴθθθὸ ρου ἄθον αἴθ (ἀοϑυϊηρδίζου ἀπ ὮδθΟΥ 

416. κίνησις ϑεῶν. 

Ἐδ ἔὈ]οὶ πὰ ἴῃ Ἃἀοὲ Τλλοϊτα 1], 26 ---- 34, ΟΣ] ἴθ ἀδρδϑηδαΐζ Ζὶ (6 ΠῚ 

ὈΙΒΠοσῖροη ΚἈ Ρ116] ΤΤερὶ κινήσεως, οἴηθ ΔΒ ἢ] οδθηθ Βοίγδομίπηρ ἀδον ἰδ 

ἠρεμία ϑεῶν, νγοζιι θν ϑΘΠ]α σομῦνί. ἘΠῸ ον ἄδζι ἀθουροηῖ, 12, 1, τες 

Θ᾽ τὴ ον θουρο θη. οἴπθη ΘΟ ΘΠ ΌΠ1ΟΙς ἀὰ ἀἴ6 ΜΌΡΕ6], ἀ16 ἄθν Βουνθριπρ' 

ἈΠῸ ἀ6ν ὰΠ6 αἴθποη, θη Υαρθη τπηα αἀἰ6 ΒΕ ΠΘΙΆΡΟΓ. »Ἐ5 {ἰρὺ 5101} ἤΙοσα, 

οι δύ 65. 1], 35, »οἱπθ ρτοιδο 5ιγοι τᾶρο ἃ ΘΘῸΠ...... πα 8]16υ]οὶ ΒοϑίίΖ- 

ὑπο. 516 τῖσα οσόνουυ νὴ ἄθῃ [,θϑιΐθη, αἴθ. οἷπμθ Νίοίπαυηρ' ο]αα θη ἀ8γ- 

ἄθον ΔΌΡΘθΘη Ζὰ πγΐΐββθης ΟὉ οἱ Υαρθη τὰ Βα ΠΘΙαρον πἀπηα α16 ἀθυῖρθη 

ίηρο, αἰ ἀηβορο Βοα  ηϊθθο θοίνιθάϊρθη. Ὀθβδιῖζθ. 516. μηθίηθη, ὉΠ5 βίβῃ- 

θη ζύνᾶι αἴθ56 1) ̓ηρο. Βοθποη τϑι ἢ] 16. χὰ αἀφροίθ. ἄθη (δύο π) θυ, ἄἀθηθῃ 

1 διάνοια ἃ15. τα {Ποῦ δα. φυν βοθθι. ὅρασις ἀπ νόρηοις. οὐυγίοβθη ἄσσοι ΡἊ ΠΡΌ 50. 

Πορπι. κι. 570 ΠῚ ΜῈ]. Ερίουν 6ρ. 1 5ο καὶ ἣν ἄν λάβωμεν φαντασίαν ἐπιβλητικῶς Τῆι διανοίαι 
ἢ τοῖς αἰσθητηρίοις εἴτε μορφῆς εἴτε ουμβεβηκότων, μορφῇ ἔστιν αὔτη τοῦ Ἵτερεμνίου γινομένη 

κατὰ τὸ ἑξῆς πύκνωμα ἢ ἐγκατάλειμμα τοῦ εἰδώλου. 
3. Ζυν Πδοβεουτστιὴρ πλοίπου ροδηχαπο πὴ χα τ πίουιηρ ον » που ΓΘῊ « 

ἕλιξ νοῦν οἶβο ἴοι δα αἀἴο Ἰυρίΐομιο ΕΡΙΚαν5 6ρ. ΠΠ| 93 (40. 12) ἢ καὶ ἐξ ἀρχῆς τοιαύτην δίνην 

κατειληθῆναι τοῖς ἄστροις τούτοις (ϑόομππο τιπᾷ Μπά), ὥσθ᾽ οἷόν τιν᾽ ἕλικα κινεῖσθαι. Ξ'ἴο]υ. θο]. 

1 2τι, 2ι ὟΥ. (ϑιοῖβο"!) ουγκαταφέρεοθαι δὲ τὸν ἥλιον κινούμενον ἕλικα ἐν τῆι οφαίραι ἀπὸ τοῦ 

Ἰοημερινοῦ ἐπί τε ἄρκτου καὶ νότου. ἅπερ ἐστὶ πέρατα τῆς ἕλικοο. ἄλλοι δὲ ἐπ᾽ εὐθείας αὐτὸν 

κινεῖσθαι, τὴν ἕλικα οὐ περὶ οφαῖραν ποιοῦντα, περὶ δὲ κύλινδρον. 8]. δι} Πίος. ΝῚ 144 
(Θίοϊς. Εν. Π τού, τ ἀνπ.); Τθο. ὅτ. 85. 200, 243; 203, τ ΗΠ]; ΕΙαϊ. ἀ ἴλο. ἐπ οὐθα πὲ 

24, 5 (937 Ε). Ζα [ΚοΙ. 11. 25 νρὶ. ΑἸθχ. ἄο βθη8. 24, 19 οἵ περὶ τὸν ᾿Επίκουρον (ΕἾ. 31το 1ἴ.) 

εἴδωλά τινα ἀπορρέοντα ὁμοιόμορφα τοῖς ἀφ᾽ ὧν ἀπορρεῖ (ταῦτα δέ ἐστι τὰ ὅρατά" ἐμπίπτειν 

τοῖς τῶν δρώντων ὀφθαλμοῖς καὶ οὕτως τὸ ὁρᾶν γίνεσθαι. 
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οἴπθ ππρορυθηζΖία Ζοϊῦ ἀον ματα ηρ᾽ ἔγροὶ Ζὰν Ν ογ ἄριιηρ' τνᾶγα, ἰκὄππίθῃ 516 

γὑΧ0}}} ἀαχ 0} οὐνῖρο Ζοιύθη πα πνο! χὰ ἀδθοίθ βίθημθη. ΑΡδὺ ἄθεοι ἀἶθδὸ 

Ετάρθη ἰδ 78 Βοῦοη ἔπ Που οὔνναβ Ὀθιηθυκῦ σγουάθη. « 

δη ἀνέ Δηποῆτηθπ, 681 ΡΒ] οά θη αἴθ νου γα. 10 νὴ θη ΟΊ ΚΘ ΓῺ 

1πΔ ΑΠΒΟΠ]α Ὧη 16 Ῥοθδῖθ ογγ ουίθη Εὐαρθη δ (6. ἔρθη [6116 ΘΌΘΠ50 

Ἰχαῦζ (τι) αἀπὰ ᾿ροηΐβοὴ. ὈΘΠαπα 610 Παθθη υυῖρα τὶ αἴθ ὅτ ΟΠ] 556. αἴθ 565 

ΒΌΘΠ 5. ΘΠ πα θη ἀθου  ἀπδίρθη “οὐθηγεία, ἃ] ον Ατὐί. ρηϑ δου Γαδ. 

6Ρ' θη ΤΌΡΟΚ Τ]ερὶ ὕπνου ἰῃ5 Αὰρθ, (6 δἷ5. Βυπάθυ 65 ΤοαΘ5. τη ἀθιὴ 

ῬυΐηΖὶρ ΟΥ ἀφθαροία ἴῃ ὈΘα θη 166 ΚΟ] ἰδίου. οοσῆθ. ΚΟΙ. 12, τ: 

»ούζὺ ἀαρθοθ ἢ ὙγΟ]]6 Ὑν11 ΟΡ ἄρῃ, ΟὉ 18 ΔΠΠΘΉ 6) 50]], 48 416 

(ἀὐίίου ἴῃ ΒΟ ] δ νου ]16η. Ζαμπϑοῃδὺ ουβοποιηῦ α1656. ΑΠΏΔἤτηΘ πΠΡΌΓΟΙΠηΐ, 

Ὑγ 61} ἴῃ ΠΟΡΡΊΘΙΟμοη Δαβίβηαθη 6] ἄθη 1 θθνγθβθη οἰπθ βίαν ἀπ] 6 1ὴ 

Τοαθ τϑοῃῦ ἈΠ η]Π 16 η6 την ]Ζαηρ' δῖο ἢ σγο]]ΖΙ ΘΠ ΐ. « 

Ατῇ ἀ6Γ οϑηΖθη [|}πη16 ἀ6Υ ον ἢ 5οηθη ΡΠ ΒΟ ΟρῖΘ νὴ ΑἸΙΚ ΗΔ ΙΟΠ. 81) 

νγὰ α16 ΕΥΚΙ λα πρ' 465 ΘΟ] 5. τη (ον Ὧ65 Το δα. θη βρυθ 64 ἀον Κ᾽ ΟἸΚ8- 

ΔηΒΟΠδιηρ νου θη θη. ΑἸΟΠ αἴθ ΑΒ ουίθη. ΠΘἤμηθη. οἷηθ οἰ 1116} 6 1]:- 

ΒΈ0ῃ6. [Ὧν θοϊάθ ΒΥ οἰ προ η ἃῃ. [ΠωΘαἸίρροβ, ἄθιη 5[6}. Π)οιμο καῖ. δῃ- 

Β0Π]1ο δύ, οὐ κιᾶσο θη ΘΟΠ]ΔΓ ἀάγαιβ, αα 8 οἷἰμθ δύξυίζοσο Αὐδϑοπμοιπηρ' 65 

ἔοι θ Προ Θθο] ηβίοοβ ἃ. ἄθιὴ Ἰζὄγρρου ἰδ πη οὺ 415 ἄθϑϑοη ΕἸμπῆι ἴῃ 

ἄθη Κῦγρου θεϊχᾶρι. θπη ἀδπη αἴθ ΒΙ]ΔΠΖ χυνἰβοῆθη ἀπόκρισις τη εἴσκριοιο 

τοῦ λεπτομεροῦο ζχιπηριηβίθη 66Γ ]οὐζίογθη διιϑ 10, {τὺ ἀν ΓοΟα οἰη". Εδ 

ἰδύ νϑυβίβη 16}, ἀα! ΕΡΙαν αἴθ ΤΏ ΘοΥΪΘ τνῖθ ἀϊ6 φηΖο ΟΥ̓ Πα]αρΡ 6 ΒΘ ΠΟΥ 

ῬβυΟΠοΟΙορῖθ νοὴ ἄθη ΑΡαουίτθη ἀθουπαθτη. ΑΠπλ Δυβί  Π ]]ΟΠδύθη ϑρυὶοῦ ἀἃτ- 

ὍΡΟΙ ΤογοΖ ΙΝ οἱό: 

Ῥγϊηοίἠο ϑ8οηυι5. 4, οὐδὲ ἐπί αἰϊδίγαοία 06)" ανέι 5 

οἱἷϑ απΐηιαο ρα» ἐφ. 7Ὁ}α5 οἱδοΐα γεὐοδδὶ 

οὲ ραγἐὔηη σοη ἐλ 56. ἡιασὶδ ΟΟἸ Οοδδιί ἐγ) αἰξμη): 

εἰϊδϑοϊυνγεέμ)" οἸεἴγγν ἐμμγι αἰογγνμίγγν. Ἡ}Φ)α με γΐψηε. 

πάη αἰτενἴμγην ἡ) ἐδί, αγοϊηιαὶ ιν ορόνα εἰ 

ϑοΉϑμ5. ἡΐο ἦν πούϊδ. αιοηλ μην 500Ο)" ἵηιροαϊέ ἐ556, 

ἔμην το αγϊηναην ρον ἐμ αΐαην οδδὸ. ρη α)ια]μ))15 

οἰφοίαηλ  ΤΌγα5: ΠΟΠ, ΟἸΊ))67),} : ἡσηιγο ἐσοργοί 

αϑολ 0 ΟΟγρι5 ρον μδην {}χ01.6 οί. 

1 ΑΝ 25. 3 (7γ5. 544 34). ΜΝ]. Τοιηοϊενῖς μοὶ Τονί. ἃ. δῃ. 43 (ἄδβο υβὲ ς 5 Α 1.36) 

ἡπαἰ ψογίλαπι δρύγ έν. 

Ρλεϊ.-λῖδέ. Αὐλ. 1916. Ν . (. θ 



42 τ: 

τὴ (Ὀ]ροπάθη ΟἹ. ον ἡπ ὅτι ἢ} 416 ΕΡΙΠἄσιιηρ' ἀον {ΠῚ βρῇ θη, πο! ο 6 ἀθύθῃ 

ἤαθο γειι5. πιουϊέας. οοηαέ". 

Αὐθβδον ἀθὴ ρθουν νὸρ θη ΑΡαοθυϊίθη θη ]θἢπίοθη ατιπᾶθ, αδδ ἀἴ6 

ψΟΠ ϑιιδθη ἀαχοῃ ἀϊ6 Ἱπιηρὸ ἀπ αἴθ Ῥούθη οἰπατἤπροπηαο κι ἀθη ἔθ᾽ που θη 

ΘΟ] η ΒΓ ΟἹ 6 ἢ πα τη 6} ἴῃ 46 προ ἃηα ΠοΙιδυβίγοι Ό, ννοάασοῃ αἷδ Εὰ- 

τηϊαπηρ οδηὐἰδίθηΐ, ουβοῃϑίηῦ ΠΙΘσ ἅπι0}}) 416 βοῃ]α ον οπαθ {{Ππϑᾶο 6 66 Γ᾽ 

Ἡδαρίμηδῃ]Ζοιῦ, αἴθ Αὐὶϑίοίθθϑ Ὀθύοπί Παΐζο, ΠορηροΖορθη΄. 

Αὐϑ8 ἄδη ϑοιμυι θη Ερικανβ Παθθη. τνῖ ππι οἷηθ. πα χυνᾶι ὈΙΒΠΘΙ ΠΟΘ 

πἰοηῦ νῦ]]ρ Ὀογοιηϊρίο 6116 θοῦ ἦἴὸ Επίβίθπιιηρ οὐθυ ν θ᾽ ἢν ἴον αἷ6 

Ἐβο θίπαηρ' 465. ΞΟΠ] δα. τη οἴηθιη ΟΠ] Ιο. ΖαΠῚ οὐβίθη Βυϊθίο", 45. 16]} 

50 γϑιβίθῃθ: (6. ΟΠ] οηὐδίθῦ ἀδαιροι, αἀα! αἴ6 ἀπσοὴ ἄθη ρϑηΖθη ΚΟΥΡΟΣ 

Ζουβίσϑιῦθη [Θ᾽ "Προ. ΘΟ ΘΙ θη 6] ἢ 6 (150. αἴθ αρήμια 65. Τλι0Γ 62) {θι] νυ οἰβ6 

(ἀπγο ἢ) αἴθ νὸπ διίδοη οἰπα σι ηροπάθη [μιταΐουη 6) ἴθ ἀἃ5 ΙΠΠΘΡῸ σοανδηρί 

αἰ ἀοΥνῦ ἴῃ νϑυθόογρθπθη “ΠἸοίδη ἴῃ Κ]δαβα" ρΘ μα] θη ὑνϑυίθη (ἐγκατεχομένων 

ννὶθ αἴθ κάτοχοι) Ὁ. ἢ 165 θη βρυίοηῦ 4150 θη οι 465 [λιοτοΣ ᾿Υ̓ 918 

εἰ ραγήηι οοη έν δα τισψὶδ Οὐ αι ξ ἔην αἰηη. 

Απ ουβοῖβ ἃ. υῖλ κοι. ἴθ ἀπ νὅπρθηάθη ΚνρθγΡαίοση θ ἃιι6 }} ἸΠΙῸ]ρΡ6 Δ6Υ 

Ευταθηρ' ἃ αἴ6 ΘΘο]θπμδίοηθ νῸΠ ἰθη6η 80 ἃπθθη. [06 ηὴ αἃ αἴ6856 

8η Οτῦθβθο ὑπᾶ ΔΏΖΆΠ}] Πἰηίοι ἄθη Ἰζδυρογαίομιθη νγοῖῦ ΖιυοἸςβίθ θη, 50 

γα ΘΟΠΟΠ ἴῃ ΠΟΙΙΊ8]6) Ζοϊΐθη νοὴ αἴθβθθὴ οἷη ρος (ἐπερειομόο) δῦ αἴ 

ἔθη Θϑοϊοηδίοσπηθ πδροῦ θέ. [πἰο]ροάθθβθη Πηάοϑῦ ἴῃ ἀθπὶ Ζιβίδηα ἄον Εὺ- 

50 Π] Δ πηρ' (6115. οἷπθ Ζοιβίγοιπιηρ' ἰθθον Δίοιηθ ἴῃ) Κγροι βίας (διαφορου- 

μένων -- αἰδδίγασία 06)" ΟἹ Ἷ1.5), 50. ἀδἰὃ οἴηζοιπθ αἸθον. αἴθ νορ θη 66] θη- 

1 ῃουϊίαϑ. 50 οί, οἷηο [Ππηἀουίαπο ἄθ5. μοὶ ΡΠ] άοαν. ὑρου] το ον ίθη. οἰσοι ἐπ 1 Πθ. ορῖ- 

χα οίβομοη Αὐιβάνιοιςος Μμετακόομηοιος Νεανικῆ Ζιι δοίη, νγὰβ ἀοο0 ἢ) ππν αἴο προ 10} κυ Πρὸ 

[ππονάπιηρ ἀθ5. Κὄνροιβ βοάοαίθ. πη. Ὑ 9]. ΡΙΠοά. ἩΠοῖ. ΤΥ ΚΟ]. τσὰ (Π| 271. τό 3.) 

καλὸν μὲν οὖν γένοιτ᾽ ἄν. εἰ καὶ φιλοοοφίαι χορεύςειεν ὃ πολειτικόο ἵνα καὶ νεανικωτέρως 

ἀγαθὸς ἢ. 

ὙΠΟ ΓΝ ΟΞΞ 

δ ΒΟΠ0]. Ἐρίο. ορ. 1 67 (Ὀίορ. Χ ὅη, Ερίοιν. 22, 17 105.) ὕπνον τε γίνεσθαι τῶν τῆς 

γυχῆς μερῶν τῶν παρ᾽ ὅλην τὴν οὕὔγκριοιν παρεοσπαρμένων ἐγκατεχομένων ἢ διαφορουμένων. 

εἶτα ουὐνζεκο πιπτόντων τοῖς ἐπερειομοῖς [ἐμπιπτόντων τοῖς επορμοῖς 1: οὐμπιπτόντων τοῖς 
ποργμοῖς ΒΡ: ουὐνεκπιπτόντων " "(ἐκπιπτόντων βοίιοι (ἀϊπιββαηῖ: να]. 5. 431), τοῖς ἐπερειομοῖς 

{Π56 πον ἃτ5. ὃ 50, ννὸ πηϊΐ ἐπερειομός 45 ἀπάνδησθη 60 ἴπὶ ἸΚὄυρου βοῃνυπροπᾶθη Αἰοηιο 

σόροθιν αἴθ νοι ἁπίδοη οπιποπίοη φαντασίαι θοζϑίομποί ἰδί. ΠΙοι ἰδύ 5. Απάνπροη δ Ρ ἀδ5 

ΛΕπτ ομερέος πδο] ἁὐίδοη ἰνο θη θη. Κονρου οποῦ. Αἰοόπο σὰ νϑυβί 6 }]. 

4 ΒΙΘἢΠ6 «4Ὅῆ. ὦ. Βονὶ, Αζαά, ἀ. ὙΥ 55. τοῖς. ΝΥ. 7, 5. 531. 

δ. Τὸν, 1Π 570 (θᾶ δα ἩΘΙΏΖΘ 5. τὸ): 



Ῥηϊοίζοηιος 7 ον ἀν ἀδίίορ Βιοῖ 11 Κοὶ. 12 43 

αἰοιηθη ὩΡμβηρῖρο Βονν ΘρτΠρ ΘΠ] ΟΠ ΚοὶΌ νυ] Θυθὴ πη 56 ἢ 18 ΗΠ ὑν θά θη, {6115 

Ὑ ΓΤ] 5ορ δ" ΟΊ] ΘΙ ΟΠ χορ τηϊξ θη] Ὀοβϑίδηα!θθη Απανἥπρθη ἀ6ν ζδυ θγδίομηθ 

ΝΟΣ ἰπηθ6 ΠΔ6ἢ ἃπίδοη οἴη νο  διϑρα Ν᾽ ρα νβηριμρ' ἀΟΥ ΘΟ θη ίουηθ ἃι15 

ἄδτη Κὄγροι: θθυνκῦ (ουνεκπιπτόντων τοῖς ἐπερειομοῖο ὦ - ραγήηιψιο 70 γα οἰσοία 

"δορδ δι). 

16 ἐθ] νυ οἶδ Δα Πϑιιηρ' ον [ΘΙ ΠΟ ἢ Καὶ, αἴθ στ ἄἀδιὴ ΓΓοὰδΘ αἴθ ονδιβίθ 

ἈΒΩΠΟΠΠ]κοῖς Ὀδϑιχὺ (12, 5 πολλὴν ἔχουσαν ϑανάτωι προςεμφέρειαν), οἱ δύ ΕΠ Ο θη] 

416 Ν᾽ οὐδ] αββαηρ, αἰθ ΕᾺαΘ 6. χὰ οὐονίθνη, ΟὟ Ὀδ6ὶ ἤθη (αὐτίοση ἀρογῃηδαρύ νοὴ 

5ΟΒ]Δ ΕΓ σονθάθῦ υνουάθη αὔγο ([Κο]. 12, 6): »ΑαΒὰ ἀἴθβθη αὐαηθ. θηὐμιοῖο]ῦ 

516}. οἴπο πο τπηνν ἈΠ ΒΟ ΘΙ ΠΟ ΠῸ ΤΏ ΘΟ ἄθρουν αἴθ Ν ϑυ ἰ ομ ππηρ' (6. ὥθοίο, 

αἴ6 νοὴ ον Ταίβδομθ, ἀδ] τηϑῃ Ὀθίτη ΘΘΠ]αΘ ἀ6ν Αὐἰ]ὄβυηο' νον 110, ἀᾶΖα 

ἀθουρθηϊ, αἴθ (ἀοξΠοῖὲ τηδρ] δῦ νγοῖῦ νοὴ ἄθη Ζὰρ Λυ[]ὄβδαηρ {ΠΡ πη 6 

Ὑγορθη ἈΡΖυρίϊοϊζο. ὙΥ̓ ἢ Πγὰ1 ΠῚ ἃ ἢ ΠΟῸἢ ἀ16 ΤΡἅθπτηο θθῖπὶ ΘΟ ἢ]1Δ Ε Π]η- 

ΖΘ Π 6 Τηιὃ. νυ ἱθ 65 ἃ 06} ὑγοἢ}]} θοον πε ϑί ουβο ποι, 50 ἰδὲ σὰ Ὀο ἀγοῃύοῃ, 

ὅπ 6} αἰ (ἀράδηκοι (ἀθι: (οί 610) τηδοῃύθη ἤθη] 1]ο ἢ. τνῖο αἴθ ον ΝΥ οἴβθῃ 

[ΠΠῸ]Ρ6 οἰπὸνῦ η κνδέθιπο ον ὥθοϊο οθβομυνἤσοῃῦ πὰ Θαητϊρῦ ἡν 6}. « 

9016 ταραχαί ἀον νάπη 5᾽πα οἷπ βίο 65. ΚΡ 061 1 θη ΟΡ Κα βοὴ 

ΘΟΠν θη. ΡῬΏΠΟΘη 5] ϑύ πᾶΐ 65. ἴῃ ἄθὴ δὐβϑίθη ΒΌΘη6 ὈΘμδηαο6]0". 50 

Γνο τοὺ πὰ 150 ποτ αἱ {Προ τ, ᾿πμθιὴ τὰ) »οηο Οοῆνβοθμο πηα ΒοΙ- 

ΠΟ μτηρ᾽ νὸ Ν᾽ οΡ θυ ηθ" {{ν ἴθ (ὁοὐ Ποῖζ. ἤδταιθ Δ] οί. »]) θη 685 

ΖΘ. 510} πἰοῆῦα, Ποὺ 65 ννοῖϊΐον [ΚῸ]. 12. τὸ, »ἀα! δ σῖθ ϑυβοῃ]α θ οὐθν 

56 Π]α 8, βοηάθι ἀδ|8 56. Βοϑίβηπα!ρ νυ} βοὶ, οἢπθ ἴῃ Δ]16 Εν ]ρίκοιῦ 76 

οἴηθ Κυδέθθα η Δ μη6. οὐδυ ον] 166 ΒΟ δαϊριηρθη Ζιι ΟΡ ΔΉΓΘΙΙ. « 

ΑΒΡ6ι" ἰδῦ θη ΟΠ] ἀθονπααρύ 0}. 5] Ο]ΟΡΊΒΟἢ. τη θ}16}}) 6] (ον Κὄγροι- 

Κομδύιαξζοι ἀον (ἀδέϊου ἢ ὙΥΠ Ξ6 θη, εἰα|8 ἀἴθ χουϑίδτοπάθη Καβίτο, Ἡν ]οῆ 0 

Βοίῃ) ΞΟΠ] ΑΙ 65. ΜΘ κοΠ θη τἄρ᾽ 5ἰη, (6115. ἃ5. ἄδι' Αὐηοβρμᾶνο, (6115. 815 

᾿ Ζὰ ἀἴοδο. Δυδάναποις ν9]. ῬΙαίο ΤΠθαοί. 5’. 1568 (νὼ αἴθ ρνοίαρονοίβομο ΤΉ θονῖο 

ἄθν ΔΒ πο μιηρ οὐδ πον! ον να): αἴ αἰκίίνο ἀπ αἴθ. γῬαρδῖνο Βουν ρα οὐχοῦσοη Ζν1}- 

προ τὸ μὲν αἰοϑθητόν, τὸ δὲ αἴσϑηοις ἀεὶ ουνεκπίπτουοα καὶ γεννωμένη μετὰ τοῦ αἰοθητοῦ. 

ΒΘ ο 461. ὦ. Βερὶ. Αλαά. ἐ. ὙΥὴδ5. τοῦϑ. Νι". 7, 5. 52. ρ᾿ κα βοὶρϑὶ 6ρ. ΠΙ 135 (66, 6) 

νΟΙΈΡ ΟΠ ἄθ. ΜΘ ΟΙΙκοὰ5. ποίη ναπροι πὶ. ἡνορθ ἴθ οἷν Τό οι. υνῖο (ἰοίί νουβοπα ἤρα: 

καὶ οὐδέποτε οὐϑ᾽ ὕπαρ οὐτ᾽ ὄναρ διαταραχϑήρηι. 

ἜΠ 12, 17 ἀσθένειαν εἶναι θεῶι φασζι» καὶ ἐπίμι[ξιν λύμης. οὐρῆηχο [ΟΠ οἰ βρίο!θνν οἶβο. 
ΕΒ οθ. πὶ ἐπιμειξία (σον οὐ) ἀο ἰνὰ 35. 25: ἦ(6 νἱτἰς Ν᾽ ΚΟ]. 6. τὸ (Θ΄. τὸ {165.} 

απ ἴῃ ἴδδοι" Β΄οθν Π Ιζ0]. ἃ. 87. τ6. απο οι κα οὐ ἐπίμιξις (αὐ 0) σ ναι Πα 

(νῖο Ετορον. ΝΎαα, 1 550 8 βασί τὴν τοῦ χείρονος ἐπίμιξιν οὐ προοδεχόμενα) οὔδοι ἐπιμιγήν 

ννῖο δοχί, Ρὶ Ἢ, 1 124. (ον αἴθ πόροι ἐπιμιξία (ἃ 127} ἴπ ἰοπὶ Ἰούχίουοιν δίαπο νουνν οπαρί, 

ὃ 



44 ΒΙῈ1,5: 

αδυ οἰβθηθ ΠΠΘΡ ἢ [,6 1 065 ΘΟ Ποῦ ἀ6. ΜΘ β θη βίδιητηθη. ΑΌΘΙῚ αἷ6 

(οὐ ποῖῦ σοι ρϑὺ Παὺ οῖηθ 50] 6 πηϑϑϑῖνθ Δἰοιηθ (οτερέμνια), ἃ ἄθπθη 416 

᾿Ρα Ιβοῆθη ΚΟΤΡου ἀηα βο]ρϑῦ αἷθ [μι Ὀοϑίθηῦ. 8516. Ὀθϑιχζῦ νυ] 6 ἢν 66. 

5661]6. νρυνναηᾶίε, ΠῸῚ ΠΟΘἢ [δἴηοσο Β]θιηθηΐθ. 9} 16 ΤΠ θοῦῖθ α150. ὑυθίοῃο αἷ6 

λεπτομερῆ 465 Νίθηβομθη 'πὶ ΞΟΠ] 6 ἀαγο ἢ α16 ἔδδίθγοη ζὄγρου- ἀπ Γμΐ- 

ΟΠ 6. ΠΡ ΊΒΡΙ 556 η δύ, Καπη ρα" πἰθ ἢ δι αἰο οὐ ποῖῦ ἀθουίσαρθη γογάθῃ. 

Πῖθὸ5. Διρυχηθηῦ ἤπαάθῃ υνῖσ πὰ ἢϊθι, ψ͵Ὸ 65. Πίπροῃονι, Δα ]] ΘΠ 6. 

γγοῖδο πιο. ΊΘΘ ἢν οἷπο οπηἰροροηροβοίζίο Μοϊηπηρ, 16 θοδίγοϊτοί, ἀδ 

416. νϑυβοῃίθαθπθ [6 ΘΒ ΘΟ θη Ποῦ ἀον (ἀδίζου. οἰηθ ἀμάθυο 1 θΘηβυν οἶδ 

Ὀεαϊηρθ. 850. ποιβϑὺ 65. 12,21 »ΑΌΘΡ τδῃ Κϑὴῃ ἃπῸ}) Κοπθ δηάθτα 1,6 Ό06Π8- 

γγοῖβο ((ν 16 (ύῦου) ιιβηπαῖρ' τηϑο θη. ππῖον ἀ6ι Ν᾽ ουδαιιββούζιμηρ, αδι8 5ἷθ 

ὉΠΥ ΡΟ ΠΡΊΟΠ6. ἀπ οὐνἱράδπθσπθ 5ίοο νου σα πο ημθ ΤιΘθθυνθθθὴ βοίθηὖ, 

Ὧἀδ' 78 ἀπο ἄἀθυ Βϑνν οἷβ πίομῦ ρον νυν ἢ, νυ 58} πο ἀπο 6. ΚΘ ῃ]α 

416 δέξου οι ἄπιπρ' ΒΘΙΆ]]6 ἢ 50116, πὰ βοῆοη νοη ἃ] 0615. ὨΘΡΎΒΟΠ 6 ἀ6ι αἸδιθε, 

(δ! ἀδνρΊθιο θη. ποῦ πῃ Ζίθυ 10) Εν αἴθ δίζοι. 561... 1) ἀθρηθι, 61 ὮΪΘΣ 

ΟΡ 8116 ηὶ 8η ΠΟΠΊΘΡ (Ζ. Β. Β τὴ “ἀδηκί, ἰδ σου δ οἴη ϑίοι κου. [1)ὰ5 δρρὶύὺ 

5106}. τοῖν ΚΙ Θμου μοῖῦ αι ἄρον Ἡδανοραϊίονοὶ ἄθυ (Ο]ροπάοι Κοπίγονουβθ, αἷς 

ἢπι ΟΠ γ ΒΡ. Οὐδ βϑι πϑβρ]θι θη. δὰ ἄθ (δννββθη Πα θΘη Κὰπηῃ. [1)ὰ νγῖγα 

Πξ ΤΉ 116}} νοὴ δϑΐο. 465 θρηθιθ θοΠαιρίος, αἴθ Εσαρθ, οὉ ἀ6υ οὐ 56} 188 

οὐθν πἰοιῖ, τηδοῃ6 {{π αἴθ Εσαρθ ἀδὺ {Ππβτον Ὁ] 1 Π]ΚοΙ Ὁ πιὰ" νυ θηϊρ' ἃτι5. ν 1686 

ἀπ ἈΠ] η6 Βοννοίβος, σὺ οὺ 12, 25 ἔουί, » ΔΉ) οἱ οἱἕ δαΐ.... δὶ ἀἴθϑου 

{Ππἰουϑ μα ρ;, (α16. 516} αὐ 16) τὰ θη. ππννθβο ΠΟΘ {Πη ουβο θα, θη 

65 [ἀν αἴὸ (ἀούυ οῖῦ ἀπϑτηδ θη θ, ΟὉ 516 45 ν Ἔἀυρξηῃρ)οΠο 6] πη θη αὔτ δ. οὐδ 

π] οὐ, ἀἀηηϊύ ποτ τυ Ἰ θυ βὶ προ ΘΠ] Ὁ] νι ρθ ἀἀταπ 5. ΡΟ Ζορθη νἀ 61. « 

6 ἀον νουπαηΐῦ ᾿νἸἀθυβριθοθηθ. Ομ] ννᾶσο, ἀδδ οἷη (ἀοὐΐ, ἀθι ϑίθυ- 

ΠΟ 65 ἴῃ 516} δαί θῃσηθ. ὑποΐζαθη ἀη5 Ὁ Π16 ἢ υνᾶγο. [)6. ἀπ Ἰζαηηΐθ ΘΡΉΘΙ 

Βοῃθίην πὰ 8016}. ΠΟΘΙ νυ ϑἰίθιυ ἴῃ ϑϑίπου {ρου πα πλο Ττοθγάθη Τρ οηθαμη5 σ6- 

ΘΌΠΡΘΙ Ζὰ δοίη. ἰπάθη 61 510} ΠΕ πἸςοπθὴ ἀποὶρηθίθ, ἄθυθῃ ΕΠ ο᾽ὑ Π}]Ρ 

ΙΘἢὐ οὍ ἢ Ζ νουβίβ η Π10 ἢ ρον θη δῦ, 561 65. ᾿ΠἘὉ]0 6 ἀθυ {Ππ θα 1 κοῦ ἀ65 

Βουο ουβδίαυθυβ, 561 65. ἰΠὉ]ρ6 [Ἀ]56Π16ν Τθϑηρθη, ΟὈρΡΊ] ΘΟ ἢ ον 'Γοχί Ποὺ 

νγεηϊρϑίθηβ 12, 34 ΕἾ. βοὴν ραῦ οὐμαϊίθη ἰδοὺ. Νὰ ον Υ οὐδυὺ 465 Απίδηρβ- 

βαίζθα ΠΟΙ Ὁ χυν οι 6] μα Ὁ. ΙΘἢ νουβίθῃθ 485 αδηζΖο 80 (12, 321). »Εΐ βοῃοιηῦ 

ΜΔ. Κῦὄπαίο, τἀπὶ ἀἴο Θρὶ Κανοίβομο Δαβίομς ἴθι μου Ζιιβίθ! θα, ἄθη αι τηϊὶ οὐχὶ ἃ]5 

ἔταρο Τἄβδθι.. ΑΡΘυ ἄαπὴ αὶ αἴθ [Ὀ]ροπᾶθ σηχ τ χυν οἰ ἀθα  ἀθου] οἴου ίθ Θ΄. 6116 κοίηθη ἴηι. 

ΟΚ 12. 23 δείκνυται; Ὀθββον υνἅγο δείκνυσθαι υνῖθ ἱπὶ Το]σθπᾶοι εἶναι, ρου ἱπὶ ΝΟ θοηβαίΖ 

σοϑία θυ οὐ" βίο αἴθϑθ [π]ἰςοηχίηηϊἅϊ, νυνὶ θυ, 



Ῥηϊϊοάοηιος ἴ7θον ἱε Οσἐίο: Βιοῖ 111 Κοϊ. 12.129 40 

ΔΌ6 ἢ νοη ἄθπθῃ, αἴθ οἴηθη {που βοῃο  πουα παρ Πρ6 10 θη. οὐννὰβ ἅθου- 

ΠΟΙΏΤΊΘΗ Ζὰ ΠᾶΡΘΩ, ΓΡΘΙΠΘἢ ποῦ ἀἴθ5, αἀδ αἴθ ΒοΙ]θραηρ' (65 ΘΟΠ]αΘ5. (8 η 

416 Οσουῦπθι) ἴῃ θοζΖιρ ἃ ἀ16 Αὐΐπδῆτηθ. οὐδθυ ΝΙΘΠ δ Δ ἤση6. νὰ ΠἰθΡὉ- 

ἸΙΟῃΚοῖῦ Κοίπθη ου ΠΘΌΠ ΟΠ θη {Ππύϑυβο βίο, τλο πο πηα 16 ΝΙΟΒΟΒΟΙ!Θραηρ' Ἰκοἱ- 

Π6Π ΘΥΒΟΌΠΙ ΟΠ η {Ππ’ουβ θα ἴῃ θδΖαρ' ι΄ ὈοΙ65. θθαάϊηρθ, βοη θη ἢπ} θη 

δεΐζ: αἴ6. ᾿πΖιθμπηρ (465 56}]45) τηᾶοῃμθ. οἴηθη [ΠΤ π οι βο θα τη ὈΘΖαρ' δι 

αἴθ ὑπ56  Ὀ]} 1 Π]κοῖδ, ὑυθὴπ ἃ 6 ἢ ἰκϑίπθη οὐ ἢ ΌΠΘΠ θη, αἀἴ6 Βο]θραηρ' ἰῃ ὈΘΖιιρ' 

δα αἴθ ΘΙ] ΘΗΪκοῖῦ, θη 6 ἢ Ρ]ΘΙΟΠ [8115 ἰκοίμθ. ΘΡ ἢ Ό]] ΘΠ ΘΗ. « 

Δ ΈΙΟΠ 6 Ἰορίβομα δίῃ Ποῦ ἀθη {Ππΐευβοῃ θα Ζυν Ἰβο θη 66᾽ οὐβύθη ΕἈΒΒΊΙρ' 

ἀΠ ἃ ΟΣ συνοϊΐζθη θοαϊηρθ, ἰδὺ στη ποῦ Κ]ὰν οοννογάθη". [6 πη αἴθ θουοἢ- 

υἰρίθ ΞΟΠ Ια ϑύι]ς ἀθν ΟΠ υϑρρίβομθη ᾿Αποφατικά" σοῖο Ἃ00 0 δὲ. αἴ656 "Γδιι- 

το]ορῖθ πίομῦ Πότ. 1)ὲ περιάπτειν τιπὶ ουνάπτειν (ουναφῆ) τπ6 μὴ περιάπτειν 

τΠη6 ἀφαιρεῖσθαι (ἀφαίρεοιο) ἴτὴ ϑἴηπθ οίπθη {Ππ ϑυβο θα τηδοῃ θη", 50. ΒοΠοίηῦ 

ἀδν Τμ ρον ἀἴθβοι ΠΟΡῚΚΚ χυνβόμθη οὐ μέγα διαφέρει πιηὰ διαφέρει, οὐ μὴν 

μέγα οἴηθῃ {{π|ϑυβ θα τηδοθθη Ζὰ Ὸ]]16 μη. ΡΒ]οάθη δῦ 516 δα α1656 

ΕἸηθδθθ πίοηῦ οἷ, βοπάθυη Ὀοβίγοιίθῦ οἰ 6 ἢ} ἀ16 Εἰ οητρκοιῦ (ον Ἰοἰζίθη Βο- 

πασρίαηρ: (12, 309---Ἴ5, 4) » ΑΘ ρογδαθ αἴ65 βοῃϑίηΐ βοθυνο οἸΔ ΠΟ, αδ 8 

αἋἃ5. οἷηθ ἴῃ ΡεζΖαρ' δ αἴθ {{π5[ο ΠΟ Κοῖῦ, ἀδ5 πα θγο ἴῃ ὈοΖιρ' ἃ αἴθ. Απί- 

Ἰόβιαμρ Κοίηθη ΘΠ ΘΠ] ἤ θη {πύου βο ]θα το ῃθ. νυ ηη οἱ ΠΙΟΠὐ οὐννἃ οἷπο Ρ6- 

βΒοπαουὸ Ασὸ νοὴ ΟΠ ΑΕΓ μηδ οὐδὲ οἴηθη ἢ η] 1}. ἤθη Ζαβίδη ἃ τνῖθ δὲ ἰϑῦ, 

θη νἱ Ὀἰβνν θη. ΘΠ ΡΠΠαΘΠ, ὙγΘΠ ὙΥΪΣ Ζυν δι ΤΠ 6, ἈΌΘΙ ΠΟΟῚ ῃἱοΠὖ 6 η- 

να παροὶ βομ]αΐθη. ΑΡΘΡ οουᾶᾶθ αἀἴθβα Αὐιϑκαμν δύ ου πἰομύ ἀρυὶρρ 556 ἦν « 

᾿ ΘΠ Τηὰῃ 12, 34 5ἰαἰῦ ὙΠΝΟΙ͂Ν, νυνί ϑ'οούδ 5 πη ροιηδ δ οὐρηχίθ. ποιὸν 50. ὟΠΝΟΝ 

Β0ΒΎ 160. ννᾶτο ἀοὺ (οροηϑαῖζ δέχεοθαι ποιὸν ὙΠΝΟΝ πὰ ἁπλῶς ὕπνον. Επἴπ πιοαϊῃχίθιοι 

ΘΒ , υνῖθ οὺ" 12. τ ἢ, ον αἸκου ἰϑίθυί υντρα, Ὀναποιζο αἴθ Εγαρο ον {ΠΠ5 θυ} 1 ἢ κοῖς πἰομύ ἃ}}- 

ΔΈ ἢν χὰ Ὀουθη. θᾶπη νν ἅνθ ἀφαίρεοις ἀπ ουναφή ἃ]5 45. Βοήλμθη οὐον Νουπθίηθη ἀθ5 

ἁπλῶς ὕπνος ζΖιι νουβίοῃθι. δῆ τνᾶνο σουὰο ἀἃ5 [Ππἰουβοποίάθπο νυν Ὀ]Θῦ θη. ΑΙ 

ἀἴθβθϑ Απβ και ἢ Ἰβτη {01} 5. » αλ] ΠΖίου θη « ΘΒ] 5. Βομοίηῦ δ ο} [ΚΟ]. 1.4. ἀου Ροκαμπηρίϊο 

(ἀορηθι νουβο μι δ εὐ χὰ πὰ θοη. 850. πλι 65. αἰδὸ νον] διιῆσ μοὶ ὕπνον τ οἱ ἀον ΤΓ}ηνουβίηἢ- 

ΠΟΒΚοῖς Ὀ] οί οι. 

5. ῖ΄Ά.ο Ῥυδμῦ!, Οἰοδοὴ. ὡς. Ποσ. 1 451 ἅτ Ῥϑβίθῃ. νουβίαπάθη τππὰ σὸν ἀνα ἰοὺ Παί. 

Ἐκ βδἰπα β{Π|50}|}9500ῃ6. Ναγίαϊοπθη. ννῖθ Ζυνβοῆοη φθαρτόν. φθοράν, διάλυοιν ποθι": ἃῦρ9ο- 

νΥΘ Ομ ΞοΙ. να. 

4.13,4 ὅπερ οὐδὲ καταλείπειν ἀπέκοπτεν, ἃ. ᾿ι". ὅπερ ἀπέκοπτεν ὥοτε μηδὲ καταλείπειν. 

νϑ]. ῬΒΠοα. ἀθ βίρῃ. 7. )ζὃ καὶ αὐτούς... οὐχ ὑπάρχειν ἀποκόγομεν ἃ. ἢ. ἀποκόγομεν ὥςτε 

μὴ ὑπάρχειν. 1)6ι ΚΡυἈΘΒρο ναι ἢ. 465. Θροχθροίίβομοη ΤπΠηΠν8. θοὶ ἀἴοβθπι Κ θγδιέηι δοραταπαὶ 

πα παῖρ ΑἩ ἈΠ] ιλ ες. ἀΐοβοι" ΒΊ ΘΠ ]6 αι. οὐκ] άγι νόμον, ᾿λ. 27μα. 65. 314. θκ5. Ἀ!τοβίο Βοίβρίθι ἰδὶ 

ΜῸΒ] Ῥαυπιθ, ΕἾ", 2. 2 οὐ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐὸν τοῦ ἐόντος ἔχεοθαι, μι" σϑιῦνι ἴθι ἀἴο Νορὰ- 

[ἴοι σὰ Ὀοίάθη Ψ ου οι. 

ΚοΙ. 15 



40 κατ ὃς 

ῬμΙοάδι δ |Ὁ0 αἰδὼ ἄθὴ ΟΠ] αΙ, ννῖθ ὁ δ} ἀον ΟΠ] ΠΟΥ Θ τηιβίθ. 

[τ΄ οἴπθρηῃ εἶθ {{πϑ ρου Ὀ] 1 ΘΠ ]κοῖῦ Ὀοαγσομοημάρθη Ζαβίαηα, ἄθη οσ ἄθη (δέξου 

ΠΟ ΖΒ ΟΙ ῬΘ ἢ. ἰταηπ, δι δ θη (6. ΟΠ] ποῦ αἷ5 οἷημθ νεανικὴ μεταὰ- 

κόοσμηοιο, ΒΟη 61. ΠῚΠ᾿ ἃ15 οἷη Ὀ6Ὶ νο]]θιὴ Βουναβύβοι πὶ 56 ἢ. ν ΖΘ πάθας. Ατιϑ- 

"ἍΠ6η οοἴαβδύ υνῦσαθ. [) 1686. ΔυβὶπιηὉ θυβομϑῖηῦ ᾿Ππὶ οὐ ρθηδνγουῦ. »λΊδη 

γα α΄ αἰθθθὴ ΓΟΡΟΘ., βοη] θοῦ οσ 15, 4, »βοῃϑγέου. δοῃίθῃ αὔτέθη.  1)ὰ 

ἀον ΟΡ Ρ 56 1050 ἀἴθ56 Υ ΚΙβλαηρ 65. »ἹΟα! Π Ζίουίθη « ΟΠ] θα νϑυβοῃτηβῃΐ 

δύ, Ὀσοηῦ Γ᾽ ἃ υπα σοῦ Ζὰ δἰποὴ δηάορῃ ῬΡυηκία ἄδρον. 

ἩΙΘΡ Ὁ ἀη8 ΔῊ ΡΒ Δ 65 815 Αυῦοῦ ρθρθηΐθον, ἀΘΥ ὈΘΥΟΙ 5. νου ἢ. 

οἰηἶρο Να]θ. χιυϊουῦ νῶν. [Ι͂ἢ}] ΕῪ. ὅ8. 5 ουβομοίηθη οἵ περὶ τὸν Ἀντιφάνην. 

πϑΘ θη νόγηον (Ζ. 1) 416 Οτωικοί, ννὶθ 65 βοῃθιηΐ, δυΐροίσθίθη ὑνσθη. 6 

“ΔαΒδ ἢ Πρ ἰδύ ΠΙΟῚ χουβίονι, ας] ΕΒ, 75. Ὀυϊηρῦ αἴθ ἈΠΟ ΡΒ ηθον μγϊΐ 

ἄθη ΟΊ ΚΘ . Ζυιβδιημηθη, Οἢπθ δ! ἃπ6 ἢ Θ᾽ ἀ6Υ Ζιβατ ΘΠ πρ' βοίονί 

ἀθοθ οἢ. ννὔσαο'. Νιι 50. νῖ6] βίϑῃΐ ππὰπ, δ αἴθ Μοίμιιηρ' (65 ΑπΕρ απ 65 

510... ρθρθῃ 416 ΟΊ ]του το τοῖθ, ἀπ υβϑίβ θὸν ῬΒΙΠ]Οά θη). πὶ ΒοιἸθαϊοο. 

5ὺὸ. ψιγα αἰ Νουιηιίαμηρ' ἰἰΒΘ ΠΟΥ 5. Ὑν ΔΒ ΟΠ ΘΙ 10 ἢ. αἰ! Λα ΡΠ πο5. χὰ (ὁ 

ΡΙΚατγθοσ ροοῃδυίθ, νυ Ιο θ θῖν ροβίηηΐο ΜΠ ρΡΊ] ον ἀν δόμα] 6 (χ. Β. ΡΠ ]- 

Ιοη 465) 415 ΛΟ πηΐρθ τηϊῦ βοῃθοθη. Απιρθὴ Ρουθ. [ὼ ον Βιίο- 

ΘΥΔΡΙΪΘ 65. ῬΒΙΠΟΙΙ 65" βοῦχὺ 5160}. ῬῃιΠ]οάθιη (6 νΟῸΒ] βίομον ἄδν δ οὺ- 

ἔἌΒ5ΘΥ ἰδ0) στἱῦ Δπ ρηδη 65. ἀπβοι θ᾽ πηαὶ ὈΘΘΟΠα] Ἰοὺ 1Ππ. βοίηθη ἢ Ιάθη 

ἄθε] Ῥθμαπ Ὁ χὰ πὰ θθη, ΟὈΡΊοίοΙ οὐ ἀπαρο ἢ βοίπθη ἀσοβναίον [ο]δοβ΄, ἀν 

ἴῃ) αν Ῥ.Ι]ΟΒΟΡΙΪΘ (ἀ. ἢ. 150 ἴῃ ον 65 ΕΡΙ Και) δῖον. ρα ηΖ ΠουνουΡαρΘ ηα 

Ῥδυνίοβθη ἢὰ6, το τρο ΝΟ Ιοἤτόη. ἄθον ΡΒ ΟΠ 65, ἄθῃ. »]ΟΪ 5 ππα αἷδ 

Δηάογο ῬἢΠ]ΟΒΟΡΠΘη α, δ 6. οἰμχίο μθ. Κόπηθη. [|)2ἃ ἸΙοϊδοὸβ. ἃ) Αμπέδηρ (65 

“ν7ν οἰΐθη νον ἢ Ιϑ ΠΟ Πθὰι Δ νἀ υῖβ Ιοΐθ, 580. οομ νυ ἦθν ἢ Κ6] ΑΠΠ ΡΠ Π 65 

ι οὐκ ἔχει δὲ ταῦτα [πρὸς Οτ)ωικοὺς ἐπανακτικόν. οἷον τὸ τῶν Ἀντιφανείων δόγμα 

τῶ! δέχ]εοϑαι τῶν ἀπροαιρέτων πλεῖον ἱκακ) οπ ιοἸτοτέρως δοκούντων κενοῖς ἡμῖν οὐκ εἶναι 

τἄγαθόν που. 

5 Πίοθο Δηβίοιὶ ον ἀπο σόροῦ (ἰνόπου (πὰ όχι ἃ ῬΙΠΠΟάομ5 θυ ης Ἰ)Ὸ 

ἴν) νοὴ ΕἸηροΙίααθο μαοεί. αὐἱ τοίέ. ρλμϊίοδ. δ αὐροήῥπδ ἀοοίν. ραγί. (ἀοιί, το13. δ. 46. 

νου ιθίθη. 1» 5561} 6 οὐννοδί οὐ" {ἴ ΝΉΚαΒΙκναίοβ. Κ 8]. Ῥ] ΗΠ ρρβοι, Πρνηι. 52. 4381. ϑἴοινο χὰ 

ΠΥ 65.5.15: 

3. ῬᾺρ. οριο. 1044. που αβρο θη, νὸν (νόμον, Δ}. ὦ. Βορί. Αλαά. α. Υῖ85. τφοο. δὅ. 942. 

Βίομο Κ Π]ο οθοπᾶα 5. 999. [Π5οπον. Κλ. ιν. 6. τ45. ΐοβοβ Ζ αὐ Ἰαυΐοὶ 24. 4 ὡς οἱ περὶ 

τὸν Ἀντιφάνην ἐκτεθήκαοι. 

Ὁ ἸΠη αἷΐ ἄορι Βοίδμϊ κοι Ιοἰαὸν. ἀὰς. ΒΗΓ ν ἴθ. χὰ ἰἀθα Ἰχίονοι. (ιβοια 1}. ἀἀ 1). (ἐ. 

1 826) Ἰΐορὲ Ἰκοῖιν Αμ]αβ νον. 1) 1. Ευρεηχαμρ Π}βοου 5 ἴα ΡΠ] οἰ οβρὰρ. ΕἾ. 24. καὶ πάππον 

ἔχοντα ἰόζϊλαον χὰ Ῥοζυ οἰ ἴον ((ὐδπονί. Κοὐοί. ἣ, 182). 56 πὸ ἴοθν Κοίποη. (ὑπ. 



Ῥληϊοίοηιος {78 ἄο Οδέίο" Βιιοῖ, 111 Κοϊ. 13 47 

ἄδιι ἔπάο, ἃ. ἢ. ἄδι δπονιδίίου. 465. ζθηοπ, ἢ. ΡΠΠοαοη ΟΡ Κι ἢ ρὲ 

ἴππ ἀπο ἢ ἴῃ ον ΒΠοίουῖκ᾽. 

Μι ἀου Αὐΐαββαπρο, ἀδ|8 Απἰρῃδηθ5. οἷη ΟΠ α]ρθηοβθθ 465 Ν᾽ ΘΙ Ά5ΒΟΙΕ 

561, 180 δῖοὴῦῆ. πὰπ δῖ} αἴθ οἹ ΚΠ] ΟΠ Θυυγ οῖδο νο]]δίδηα!ρ' θυ Πα] θηθ Δη- 

(Πσυαπρ' ον ΚΟΙ. 15, κ΄ ΠΔΟἢ τηοίηον Νοϊπυπρ νουοϊ ρθη. ν»ΥὟ 61] ἀθι 

ΞΟΠ νοὰ ἀον Ν ονάδπθπρ' ἀοΡ ΝΑ σηρ ἈΡΠΗδπρὶρ 561 (ἀναδόσει τὸν Ὑπνον 

οἰκεῖον ὑπάρχειν), Ὀθππρίοη αἴθ Ἀπ ρῃδηθου, Ὀσδασηΐθη τυ ἢ ΟΠ] πού 

γ ΟΖ] 556 η. [6 ΠΠ ὙΥΠ 56 Π6π, (δ πολ η νοὰ ΑΡΘΠπα Ζὰπὶ νγθοκα ἀοὺ 

νογάδαπηρ' (65 ΟΠ] 5. Θά δτ, ΤΟ] ἈΌΘΡ, πὰ χυνᾶν ἴῃ 4116η ἘΕΆ]]Θη, γθηη 

νΐ οἷπθ Ὀοβυϊπητηΐο τὸ νοη ΝΑ τ ρ᾽ Ζὶ τὴ 5 ΠΘἤΤηΘη.« ΔΉ ΡΠ ΘΠ 65 Ηἰπηηὖ 

᾿ΐο 150 Εϊοκβίοηῦ ἀπὲ α16 Αθο]ορῖθ ἀ65. ΒΟΠ]δίθβ, αἴθ τὶ Ὀ6ὶ Ἐρικατν 

Ππάθῃ (5. ο.).. [)ὲ Ῥϑυοιῖβ Ατιβίοίθιθβ αἴθ Αηϑίοῃηῦ νον στ, ανγοῖὶθύ. 165 

ΠΟΘ πίῃς ἐν αἰ Βομυ]δηροηδιιοκοι. Ετ ἰδ οὔδθηθαν Ὀοβδίγτοθύ, αἴ 

αὐ, αἴ ἄθη (ἀοἐίουβο  ]α ἐν ἀ16. ἀφϑαροία ἀοὺ {ΠΠ5 6  Ὀ]}1} 6 6 ὈΘαΙΌΠΠ]Ο] 

ΘΥΒΟμοίηθη [556 η, Ζὶὶ θοβοι ρθη, οἷηθ ταρο, αἴθ ἐν Θίοα. πη Ῥεχϊραΐος 

Κοῖπο Βοαδυαίιηρ Παῦ τη 416 ἢδοῃϑίθηβ ἴῃ δἰποῦ ῬΟΪΘ σοοθη ΒΡΙ Και Ὀοὶ 

ποθὴ νου Κοιητηθη ἰκζῦπηϊο. ἥἧο βοῃοίηῦ τὴ]ν ἀἴθϑο Εαυνβ πηπηρ' ΡΠΙ]Ο 6 η15. αἷδ 

Δαρο ἢ δε ρ κοιῦ Ζὰν ΘΡΙΪιρΡοίβοῆθη ἥοἰτίθ χὰ ουνγθίβθη. [)ὰ5 ΕὈΙρθηαθ, (5 τνὶθ 

οἷπθ Εουίβοίζαηρ 465 Ζιταΐοϑ ἀο5. ΑΠΕ ΡΠ 1165. ἀυι55: 6, Ὀοβίβορῦ αἴ1656 Δη- 

ΠδΠτηθ, (ἃ ποι πηζυνο Ὁ] Πα Ὁ οἴη ἘΡΙΚΌΤΘου Βρυ ἢ. Εδ ΤᾺ νΟΥΠΟΥῚ ροβερί. 

αἴ νογαάδιιπηρ οὐ Ὅν άθσο ἤθη ΘΘΠ]αΓ πιοῃΐ νοροη ΟΟΥ ΘΘΠΟΒΒΘΠΘῚ ΡΘΙΒ6 ἢ 

ΠΏ Δ]Π]Ρ ΘΠ Π6 1, 5ΟΠΟΘΙ ΠῸῚ ὙΨΘΡῸΠ Θ᾽ νυ 5561 50 ἢ ΘΙ  ΘΥ ἀΔ.]Π ΟΠ 6 Οὐ 6 ρο- 

τα θζὰ ΒΟ] Θυορο πο ΝΑΠΓ Πρ στηἰ [6], ΘΟ]ΟΠ6. ροίβθη αὐσίθη. ἀθ ον θεὶ 

ἄθη (ἀδύξονιηδ "]χθιΐθη ηἰο ἢ νοταιιβροβοίχζί υνοράθη ([Κο]. 15,11): » 6 πη τυ ἱν 

πα ἀθου] ρθη, (81 116 Νηρ, σγ πο 416 δίϊον. χὰ 5160. ΠΘῆσηθη, ἔθ η- 

6 }]Π10 ἀπ θοἸκυητ ] 16} ἰδ ἀπ οἢπθ ΗϊΪη θυ ηἶβ οἰηνθυοιδύ τυῖρᾶ, ἀκα! ἰδ 

ΡΟ ἅπ 0 ἢ. πἰσῃῦ οητίογπί. ἄθιὴ ΞΘ Π]αΐο ἄθη ΒΘΙΘ ἢ] Ζὶὶ ροθθη Ὀγϑαοπθη ἢ, αἴ 

αγἄοκοπαθ ϑοῆννοσο Ζὰ ᾿αβοίθοοη... ψγὰβ ὑαῦὺ 65 ποὺ, ἀἃ ὰ ἀἋΟ6ἢ αἷδ 

ΡῈ] 
Σ (νδπονί πᾶ]: Απέρμαποα {πὶ οἴποπ ον ραίθεκον Α οἱοέ. 8. 94. ἴοι ἀν ΐθον 5. τ 2ο τ, 

τ. ΘΙ απ (αν -ν Ἰββοννὰ Εις Εν 1 2522. Νὺ. 20) ἰάθη χίουὶ ἴα τηϊύ ἄθπὶ οὶ (Ἴδην. 

Ῥαοράδλρ, ΠΕῸ τὶ 3 (155.1 5.81.) σοπαπηΐθη. Αὐ ἅτ5 Πο]ὸ5. (μίαν τῶν νόζου αἰτιῶν ταύτην 

εἴρηκεν τῶν ἐδεομάτων τὴν πολυειδίαν). Αῇοι ΕἾ". 75. [ἅ|8{ ον. ταΐδ Ἀν ί ΠΟ. Εσαροι ἸΡῸΒ] 

Κκαππὶ ἴῃ Ν᾽ ουθηαιησ ὈνηρΘη, 

ὅθ )ὰ5 Δ  ]Π]Θπάς παρακελείυομέν]ους [ὕπνωι ον ϊτ] ἃν οἰο νυ ΟὨ] ἃὰι5. ἱρομίβοπον ῬΟΪΘπΉΙς 

σόροι ἴθ Ποιηθυ ϑθυοηήθη Θ(οῖϊτου, αἴθ ἀπ ἀἴο Ῥουβοπιἢ)αίοι ἄν Πίας ἀδηΐζοη, 



48 ὈΙΈΙ,5Β: 

Ῥοἰζα!θρθη), συ πη τηϑη αἷς Μὸρ] ΘΠ κοῦ ἢδύ, βῖ9 ἢ ἀθη τηοαϊηζίογίοη ΒΘ] δα (τὴν 

ποιότητα [815 Αβδια 5 }}1{{61}} ὈΘτ οἰ Ζι Πα] θη ἀπᾶ ᾿ππθη ἢ δοῃβίθηβ οἷπηθ οι 

ὈΠΒΘΓΘῚ ΞΠΉΠ1Οὴ6. πα ἃθιῖρ Ζ.] 556} ἢ 

ΝΕΟΠάθὴ ΟΥ 580 ἄδθη ΤΟΡΟΚ. Τ]ερὶ ὕπνου ἴῃ] Απβο]α δ ἃη ΑΠΟΡΠ δ Π 65 

Ῥϑοπαοθύ, σϑῃῦ δὲ τηϊύ 46} [Κ8ρ106] ΤΤερὶ ἀναπνοῆς ζὶ ΗἨΘΤΙΠΔΡΟΠΟΒ, ΘἰΠ6Ὶ 

ἀ6υ Ρααοαϊοπαάδβίθη Αὐϊοτ! βίο α(65-Κ6ροβ, ἄρθρου. Χο]. 15, 20: »Ν8οὴ Ησ- 

ΤῸ ῆο5 αὔχέθη τ τὴ5 αἴθ (ἀδίίον 0 ἢ οἷη- ἀπὰ δπβϑαίμηθημα ἀθηῖθῃ. 

Ῥθπη 801} ΠΟΙ ΊΘΟ ΘΙ γουάθη Ὑν1} δἷθ ἀΠ5 πἰοηῦ ΤΠ 6 Οἤπδ α165 ἃ15 50160}6 

ΤΠ ΡΘν θη, Ὑν]6 ὙἹΣ 5ῖ6. ὍΠ5 νυ θ νογροϑίο!]ῦ Πα ΌΘη, ἀδηῖθη Κὔπηθῃ, 50 

γγΘηΪρ τὶ ΕἼΒΟΠΘ. οἤπθ δύ 5561, οὐϑὺ δ ὄρθὶ οὔπο ΕἸἄρϑὶ Ζσυατὴ ΕἸαρ ἀσσο ἢ 

α16 Τα. Πδθηη ἀἴ65 1880 510 δοθηβθονσοηῖρ ἀθη]τθῃ .. .« 

16 Νούνοπαϊρκοι ἀον Αἰτησπρ τᾶν ΟΠ] 16, 26 --- 32 Ρερνπηαοί. 

ανοπ οἰπα τὰν ππάθιθασο Πθδίθ ἀθτιρ. θ6ν ΟΠ ]α8. Ὀογοιτοῦ θη ἴἴθοι- 

ΘΔΠΡ᾽ Ζατη ΠΟΘ ΚΚΑΡ 16] ἄθρουν αἴθ αὐ ὑῦθυ  ΡΎ Δ 6 6 νὸν ([ζ0]. 15, 353 4), ἀ85. 

γος ἀον 501] χορ, δῦ αἴ 1 ]δριμπρ 465 ἩΘΥΠΊΔΤΟΠΟ5. οἹἱθύ. » Μὰ ἀδυΐ 

ἰοῦ Ρομδαρίθη, 65. σἄθο Ῥιόβα᾿ Οὐδὲ οἴπθ Ροθίϊβομθη [δαῦ, ἀ6ι" ποις 

Ζαπὶ (1 δ νν ἀ6η) ον Αὐδαίπηιηρ θοα το, ννῖθ 65. 718. ὅπ} Κϑίπθῃ ΘΟ ηθ6 

Οὔπο Υ οἰ 8, Κοὶη θοῦ" οἢπὸ ύβσιηθ οἱδύ.. [)6᾽ Ἰϑίχίς ν᾽ υρΊθϊοι. Κἂηῃ 

Ζὰ} Εα]δαϊθνηρ ἀ6Γ τηϑὶ πο ἰβοθθη ΔΌΒΙΟμῦ ὑπαὶ χαν Ἀθο στρ ρ᾽ τ ΘΙ 6 

Τοχίμουβίθ!!πηρ ((8115. 65. ἀθυοη ὈΘαΔΡ ἀαγοῃ Πογδη ΖΘ ηρ' οἰηθυ ΡΆΓΡΆ]]616 

ἃι5 ΕΡΙΚῸΣ ΠΟΟἢ νουβίβη Ποὺ: σϑιηδοῃῦ τνοράθη. 1]Πέᾶαρφιο περγαί, Ὀθυιο οί 

ΟἸοοσο 46 ἥη. 1 9, 30, ορι δδλὸ γαΐΐοηθ πόημο αἰϊκριέαίίοηε, χερὶ οὐ γθηι 

οοἰμρίας ἐαρείοηαια, Μιρσίογείνια οἶον" οἱ. δορὶ ἤος ριείαϊ, μἱ οαἰθ))6 ἔφη ηι. 

γυοηι 6556 αἰναηι. ΛΙδὸ αἴθ ᾿θομυβοσιραηρ 465. Τα ρυ]ηχὶρ5. υρι θὲ βοὴ 

Οἤηθ νγοϊΐουο Βορυιηάπηρ ἃιι5. ἀ6πὶ Δ]Πρϑιηθίμθη δ]. ὙΥ 16 πδοῖ ΤΊ ΟΓῸ Ζ 

Ι.422 ἀδ5 Ι)αβθίῃη 465 Κὄσροιβ ἀυχο) ἀθη βοη δια ΦΟΡΆ). 7υ18 [δ ϑίβίθ ηῦ, 50 

δ 0). 716 η65 Ρυϊηχὶρ. ΕΡθηβον θηὶρ, βαρὺ ΡΠ] θη (ο 6 νἰθ]η6 ἢν ἩθυιηΔι6}), 

Ῥϑαδυ 65. οἷημθ Βουγοῖβο {ν᾿ ἅ16 Νούννθηα!ὶρίτοι . 65. Εἰη- ἀπ Αιυβαίηθη8. 

ΚΕ ἰδῦ νυν] ΒΘ] 16ἢ. ἀδ ἐΐοθς Ετδυξοσιηρ ἀαμο ἢ; ἅ]τουα Κοη ΤΟν υΒ 6 

Τὰ. ἰδὲ βοϊίβαα, ἀα! ΘΠ, ποθι δηΐννοᾶθυ: μήτε πεζὰ μήτε μέτρα (οάοι' ἔμμετρα) βαρίο 

(ννῖο [λιο. ΤΠ χίρι. 25. ὡς πεΖὰ μέτροις παραβάλλειν) οἄδι μήτε πεζὸν μήτε ἔμμετρον φθόγγον, 

ἀΡον αἴθ Βυομβία θθηνθδίθ σϑδίαίθη. βοΠνν ον 0). οἷπθ Ἰσοη μη 66. ΕΑββαησ,, νύθππ πο οἰννα 

πεζὸ φρο βομνίοῦοη. ννᾶν. ΑΡΟΡ ἄθιι νυ ἸΔουβρυῖομῦ ἀπιοι ἴα ὙΝΥ οὐ βίθ!αηρ.. 

5. πῦρ ἄν (πἰομὺ οἰννὰ πυρὰν). {ἴὸνὺ ἀδβ. νουβίϑι!ο Ἀν 85. χὰ Εν. 65, 5. 
8. 16. Βείβρίθ!θ. βία. παι ν! ον {ρῖν τ] ἀπ θῆρα. ἃποὴ βοηβί νυίθαον, Ζ. Β. ΕἾ. σατϑ 

ΕῪ, δίοϊς. ΠῚ 324 Ανη. ἐπεὶ τί τὸ καταλειπόμενον [πϑτη]ϊο}} τοῦ ϑείου ἄνευ προνοίαο] ; ἢ τί [τις 
Η5. : νϑυῦ. ὅ χιόνοο, ἄν ἀφέληι τὸ λευκὸν καὶ ψυχρόν: τί δὲ πυρόο. ἂν τὸ θερμὸν ἽἼβέζηιο. 



Ῥλήοάοηιος ἴ7ϑον" ἄϊο (ἰδίέον Βιιοῖ, ΠῚ Κοῖ. 13 40 

ΔηροΙορὺ ἰδ. ΑΡῸΡ ἴθ τυὰθβίο κοίηθη ῬἢΠΟΘΟΡΉΘη. Ζὶὶ ὨΘΏΠΘΗ, (6 46 

(ἀδιΐουη αἴθ ἀναπνοή ὩΡΡΘ ΡΊΌΟΠ6ὴ Π δ ο. ἀτιίδοῦ Ἀ ΘΠΟΡ Δ Π65, ἀθββδὴ ρ ΙΒ ΙΡῸΡ 

(οὐ 5 ὈΘρῚ  νομ αἴθβον ΜΘ ΒΟ ἢ] ΠΙΟΠ] οἰ. Δ Ό 56] θὰ. πλιβίθ᾽. 

ΕΠπὸ Κἰοίπο Κοσοηΐδ ἰοἰτοὺ σὰ ἄθιὰ ἡϑο!δίθῃ, ᾿ητου οαϑαητθοίθη ΔΌΒΟΠηἷ 

αἸθβοθ Βιιομο5 θοῦ, χὰρ Οαὐθουβρυδοῖο, θ6ὶ ἀ6Ρ ἴῃ ΘὈΘη 115. οἷη Απ8- 

Ζιρ ἃιι5 ΗΘΙΠΊΔΙΌΠΟΒ, 46 η ΘΓ ον! 6} Δ Πρ, Ιοἰτοῦ. 

ΚΟΙ. 15, 26: »Αποῇ ἀὰ5. ἀδυ τηὰη ΟΠ απ θίθη, (δ δ᾽ 516. 516 ἢ ἀν ΕΠ] 6 

πη (6 ρορθηβοι Προ {Ππ|οΡ δ] τὰηρ Ὀοαϊθηθη, ἀθηη τὶν νοθη δ'6. (06 ἢ 

πἰομῦ 56] 100. ΟΡ. πἀηζΖοιβίου σοι: ἀκοὴ, ὑγθη δἰθ Οἤη6. ὥΡτΆΘΠμ6. πηά 

ΒΘρΘηΒο [06 {πο Πα] πη ρ, Βοπ 6. 6. δίθππηιηθη ΜΙθηβ θη. ἈΠ] 16} νγἄγοῃ. 

Εθ ννᾶνα 18 ἀ06 1} ἴῃ ΝΥ ἈΠ ]οῖῦ δορὰν ἀν ΟἸΡΙῸ] ἀν 1) μη] οἱ, Ὑγ ΠῚ. ὙΥῚΣ 

4116, αἴθ. ννῖν ποῦ νου] ἄρρο!ῦ δἰηα, πη 5. ἀον ΡΥ ΘΟ] 6. Ὀοαϊοηΐθη, αἴ Οδέίον 

ἀΔρΟρΡΟη δηύνθ ον νουκυρροΙῦ. οὐδ ἴῃ ἀἰθβοηλ δέ οἶζθ πὴ5. πΙ οὔ ρ]ΟΙ6ἢ- 

ΒΘθΙἀοῦ τνᾶσοθ. θη Ὀοίάου]οὶ (αὐαῃροηθ νοη ύοβθη Κῦπημηθη ἢ δι 

οἶηπθ (ον βοίάθηῃ ὙΥ εἰβθὴ 5160}. ἀδν 1δαςβ δου ρθη “θη βο ] ρθη ἢ, Δ ΌΥ Δ]]θιὴ 

ΒΡ 6 ν᾽ βἰγθμη. ἄθη Ὑν οίβθη ἃὰ5 (ν᾽ ΔΌΒΒΡΓΔΟΙ6. τηϊύ ΟἸοΙοΠροβιπηΐθη. οἷηθ πη- 

ΔΒΓ ΘΟΏΠΟη6. ΦῈ6116 ἀου Τκιδὺ θηΐρορθη. « 

[6 νουπηπίο, εἰα8 16 ον, 6 γ Οἷ15. σὰ ἀ᾿ 656 η) ΘΟΒΠ αἰ Ὀ5ΟΠἴ Ὁ (65. ΒΟ] 65 

5160). τηϊῦ τὴῖρ ἀπσο) 485. ΠΟ ΚΊΟῦ 465. ΡΠ] Ἰβο θη {Πη51115. ἀπο! ρ΄ 8 - 

Βοϊλοῦ ᾿αῦ, ΠΘΡ ΔηΡΘΠΘ ἢ ΠῚ ἴθ γΡαβο ῦ πη οὐ] ἢ οσῦ δυίαιηιοῦ. Ποθου ΔῸ- 

ΒοΠηϊ Ὁ ἰδὺ ἀασο δἰ τσ ἀπ βοαν ἀπ πὶ ΘΟΠ] 8. βορδι ΒΟ νην 0}} ρο- 

ον. [)ὰ5 ἰδὲ 4150 ΠΟΥ ΤΟΠΟΒ, ἀθπὴ ρΊ Κα ΓοΘ. υγῸ0}}} πίοι οἢπθ αὐιηά 

π8 6 }) ἄοτ ΤΟΑ6. Μοίνοάοιβ αἴθ Ν' ον] πρ᾽ δ ῖηθν ΘΠ] 6. ἴῃ βοίηθιη Τ᾽ βίδ- 

τηθηῦ δηνουίγαιίθ. ΝΈΟΝ οἷποῦ ΠΟΙ] παηραθς ΟἸδοτοβ, αἴθ Γ᾽ ἈΠ 5 ἢ  η- 

116 ἢ οἰηθηὶ Βουϊομῦ 465 ΚΙοι οι ο5. ἄθρουν αἴθ ὙΥΙΔου]θραηρ ἀον ΠΤ ΡΙΚανοἱὶ- 

56 Πθη (ἀδύξοσ νου βίο! πηρ ἀα10}} Κτπθα 65. θη ΠΟΙ 6 ἰδ΄, ἀΔυ πηδη τηϊ᾿ 

5ΙΘΠ ΡΠ θοῦ ΠΟΘ ἤσηοη, 4818 485 ὟΝ οὐἷς 4ἀθ5 ἩθιτηλτοΠοβ. πιοτολικὰ περὶ Ἔμ- 

πεδοκλέους 716η6 διιϑί 0] 1} 66 Πα] οραπρ Τ]ερὶ θεῶν διαγωγῆς, ἴῃ] ἀδρϑηβαΐζ 

σὰ θη ΡΥ ΠΡΌ ΘΙ ΒΟ Π-οΡ 5 ο 6, ἀπο} οὶ ΕΠ ροο 165. τα Ρ]αίοη. Δ 6 }- 

νΥ ]κοπάθη το! ρ᾽βοη [6 θη δα Π 610. ΝΥ ΘΩΠ π5 αἴ6 απ Ἀπρ]  Ποη, ἃθοιυ πἰοηῦ 

1 Ἰῖορ. ΓΧ τὸ (ογ5.3 οὐ Αι 5. 42, 24) ὅλον δὲ ὁρᾶν καὶ ὅλον ἀκούειν. μὴ μέντοι 

ἀναπνεῖν. 

5 μηδ᾽ [ἑτέρως μηδετέρων ἐκκοπτόντων ἀναφθέγματα βομῃοίπί ἀἴδ οἰηχίρο ἄθπι ϑίμμ δηΐ- 

ΒρΡΡΘοΠοπάο νράπζιμπρ χὰ βοῖη. Τ)ὰ5 νον ἀναφθέγματα ἤπάοί βἴοῃβ. ποῖ μοὶ ῬΊΠ]Ὸ 46 ϑομπιη. 

Π τῇ (ΤΠ 262, τ3 Νϑηα!.). Πῖθ θοΐάοη ΔΝ οἴβοῃ. (ον Μδρ] ]κ οί. ἄον ΘιαπιηΠοῖς πᾶ: ᾿, δη- 

ΘΘΡονθπ6. Ν᾽ ουἸευ ρροιαπρ ἀθν ΡΥ ΔοΠπονυρᾶηθ, 2. ἃπάουβανίίσο Ονραηἰβαίίοι ον όβθη. 

5. Ὁ; πδί. ἄθου. 1 33,92. ὅϑ'ῖίθῃο 5. 52 ἢ απ 61. 

Ρλεϊ.-λὶδέ. Αὐὰ. 1916. Νν. 0. "1 



Κο]. 14 

50 θιΕτ,5: 

νν ΡΠ ΠΟ] 6 η ὖ Αὐδχᾶρο ἀδγαιβ θοὶ Ῥογρηυτῖοβ 7)6 αὐδοίμιοηίία α16 ΤΠ 4] 6 Κα ]ς ἀπὰ 

α16 ΤΠ θη αἴθθθθ ὑσθθῃ {ἄπρουβ ΔΡΒΟἢδύζθη 8556 η, 80 ζοὶρὺ Ρ]] θη, 

ΑΟΥ βίο τὴν δὴ αἴθ νογία μΆ]0, ὅὰ6} αἰθ Εοση. Ττοίζ ἀν {Ππη50}Π|516- 

Τπηρ (65. ῬοΟΡΡΠ τῖοβ δ ὺ βοὴ οἷη ἀογὺ θυ νίοῦ Ηδυ ΔΓ ΟΠ ΐβομον Καδε- 

δυβύσιοἰς Ἰοὺ γανοῦῦ ΠΟΙ ἴῃ αἀθιὴ 51116 ῬΗΠοάθιη5. υυἱθἀθρῆπαθη. Ηθρι- 

ΤΠ Δ 10} 50}}Π16 δῦ οἴπθ Ρο]θιηΐβοῃα Εσόγίθιπρ, ἄθγθη ΠΠουϊκα πε ἐμ} 1} 16 ἢ ἀαγ ἢ 

416 ΕΡΙΚαχΤΘΙβο 6. ΘΘη θη ΖΘ βϑιημλ αηρ ὈΘΖοιρὶ ἰδύ, πηϊῦ ΟΘΙ ἴῃ 16 ΠῈΣ ὅ6}}}16 

ἀ] 1] θὰ. ΠΟ ΠΟΘ η. Υ Θπάπηρ,, »α 16 Ν᾽ ον θο ἴον 16 πον Μοίπιηρ βἰγοίζθη νοῃ 

Π  Π]Π16}} 1011 61 Πτητ Ποῦ « (ἨἩλιβάτου τινὸς γέμειν εὐηθείαο). Βεὶ Ρ]]οάθιη βρυϊομὲ 

ΤΠ ΘΗ ΔΙ ΌΠΟ5. νοη ἄθπη »Ο]Ρ(8] ἄθυ Πυμημημοῖίε (ὑπερεύηθεο), οἷ δ οσί, 485 

βίῃ. ἢπ ΠΟΘ ΘΙ Π18] ἴῃ (ΟΥ οΥἸΘο βομθη Γἀϊογαίασ, ἀπ ζυγὰ μοὶ Ρ] ]Π]οά τη 

56] 5, υυθογῆπάρι", 

[61 ηβοῃβίθ ΑἸ ΒΟ μη θΘΠ Δ Πα ο6]0 ἀ16 πα] 6] Θροπ 6 ΕΛαρΘ, ὑγθ] 6 ΚΘ ΎΔΟΠ 6 

ΒΡγΘ θη αἴθ (διίονῦ ῬΙΠ]ΠΟά 6 - ΠΟΥ ΤΟἢ ΒΡυ οὐ ἴθ ἀαυ 6. τηϊῦ ἸΟΌ 6 Π5- 

γγθυ ον 561} 16 16 η]16 10 ἃ 5 ([ΚΟ]. 14, 6): »Ὁλπά Ὀοῖπὶ Ζθαβ, τᾶ ἀδγε ο]δαθθη, 

516. ΒΡτΘΟ θη αἀἶθ ΠΟΙ] ηβοῆμ6. Ξργδοηθ. Οὐδ᾽ οἷπθ θη] 166. τ ΑΌΊΒΒΡΓΔΟΙΘ 

ΔΌΘΙ τη τϊύ ΕἸΠ5Ί Ομ Π Θὰ ]16} τοῦ (απα ΕΙΟΒΕἰρΊκοῖῦ ἴπὶ Ὠἢδοῃβύθη Νία!δα νϑὺ- 

θϊηάθη, ννὶθ ἴῃ 116}185) 8116 ΝΥ εἴβθῃ, βουνοὶ βἷθ 80 μοίίϑθῃ ὔπηθῃ, ἰῃ ὈθΖὰρ 

δι ἀουτ! 6. Αὐ ΕΚ] θη. 516} Κθῖ ποι 56}}} νιοὶ θάθηθη Κργαοῃθ Ὀθάΐθηθη. 

ὙΥ τ τνίββοη 78 δι6}}, ἀδ|8 πὰ ΒΟ] 06, αἴθ βίο ον ΠΘ] ΘΠ ἰβομ θη ΞΡΓΔΟΠ6 Ὀ6- 

ἀἰόηθη, ν οἶδ ρουνογάθη βἰηά; ἀθὴη 8110}, θη σοροηβοί το 6. ΑἸΒΒΌΤΔΟΠ ΘΗ 

Ζὰ Π ζνγθοῖο νὸὴ Ν᾽ ΘΡΘΙ ΑΓ Πρ. π (πδίϊρ βἰπα, ἤπάοῦ αἰ Ξ'ρσυδο!θ) ἀἴθβοῦ 

[.. Δ. ἀδν 16 Π]6η6}} (ἀϊθ τηθὶβδίθ Απννθηάιηρ), (πἰοῃῦ τὰν ἴῃ 46 η) ΠΟΙ] θηΐ- 

Βοῆθη διδαςοπί, βοηάθιη δῇ ἀθὴ οϑηΖθ ἘΡΑ]Γ 615). « 

ἐς Βουπὰν 5, ον ἴῃ βοίπθηιν θοβίθη Βιομο Τλοορἠγαδίοδ᾽ δον δον Εγδηννεῖρ οἱέ Ἠου- 

Τ᾿ ΡΌΠΟ5. ἅπ5. ἀθυ » Ν᾽ ΟΡ πΔΟἢ] ἀβδίσαρ, υἱξ ἀον αἰθ (ἰθβο ο ββομνοῖθθι" ἀθὺ ον θοίβομθη ῬΉΪ]ο- 

ΒΟΡΠΐο ἵππ Ζὶι ὈΟΠα πο] ρῆθροηα, σογοίζοι Παΐ, θοπαυρίοί, 45. 6 ϑοίζοιι ππιΐαββοπαᾶο χζουρὶ 

65. Ῥονρθννῖοβ βοὶ υν ον ἢ (ἥν 8). Τ)ὰ5. δ δὲ βίοῃ. βοθοι ἀστοῖς αἴθ Απιδζίϊσο αι ΗΘ ΡΠ ΌΠΟΒ, 

αἴθ πὴ ᾿οἰχίθη 6116 θυ Κύριαι δόξαι δηρδηδηρὶ βἰηα (5. Τβθηουβ ΘῈ ΘΙ] νου Ζ Ομ ηἷβ 3971) 

νυ ἀουϊοροη. Ῥουρηντῖοβ παΐ ἐροὶσοβοΠα] τοί ἀπα οὶ ἀον ΡΒ θα θημοῖν ἄθ Οὐ ἀδηβι μέθη 

ἃ ΟΠ. ΒΟΒα] ἴθ. τη ἴββθη. 

2 8 τυ. ὟΠΙῚ τὴ Εν. τ6Β 5. 33. 8 θῆκ τοὺς ἠπιοῦοθαι λέγοντας ἡμᾶς ὑπὸ τῆς 

Μμουοικῆς τῶν Ὑυχῶν μαλαττομένων καὶ τῆς ἀγριότητος ἀφαιρουμένηος, ὑπερευήθεις ἄν τις 

ἡγήσαιτο. οἴη οῦθηβο βο]ίθπου Αὐδάχσποϊς ἰδὲ Ἡλίβατος εὐηθϑεία. Εν παὶ βοῖη (ορϑηβίϊοἱς ΠῸν’ 

ἴῃ. ἀοηὴ ΠΡ Κα ἰβομθη. θοῦ. ἀο5. Κομλίκουβ ᾿θαποχθηοβ, ὅθ νη δἰμθπὶ ἤλιβατον κακόν 

ΒΡ Ιοἢΐ ΕἾ. 2,22 (11 349 Καὶ). 'γαβ ἄθν οορβ!: ονζᾶμ]ν, δ βοὶ Ὀοὶ ΕΡΙΚῸν ἴῃ ἀἰθ ϑολυὶς ρο- 

ϑαηροη, σοἢν ὑγῸ}}] δυΐ ἄρῃ ΠΙομίον, ἄν αἴθ ουρδί θη ῬΉνβθη βϑίημθβ ΚΚΟΟΠΒ. νϑυπλ 10} 

πὶ Κθροὸβ δυο οβοπηδρρὶ Παίίρ. 



Ῥηλϊϊοάρηιος Τ7Ὅ6)" αἷο Οδέίον Βιιοῆ 111 Κοῖϊ. 13. 14 5 Ὰ} 

16 ὰἢ8 80 πεὶν θυβοῃθίηθηᾶθ Ζανθυβι (ΠΟ Π]ΚοΙῦ, τηϊῦ ἀν (6. ΤΡΙῚ ΚΌΓΘΟΥ 

βϑίη αὐ θο 5. ἢ. ἃ15 αδύζουβργαο πο νογϑιιββοίζί, μαὺ ἴπτὸ ὙΥ ῸΓΖ6] ἴῃ ἀν (ἀδίτοῦ- 

ΒΡΓΔΟ6, αἴθ θη ΟΥίθομθη ἅτ5 Ἡοιηον ροϊδιαῆρ' τναν}. 516 νὰν Βοβιαγκί 

αυτοῦ αἴ6 Τγᾶστηθ, α16 Οὐ ΚΟ ργᾶ θη 6. ἀπα ἃπάοσο ΘηἐΠιιβϑίϊβοηθ. ΕΟ] οἱ- 

ΠΌΠρΡΘΙ, τγὶθ οἷη ἀπ Κα μη ΟΡ ῬὮΠΠΟΒΟΡΙ θδὶ ΟἸθ θη β" διιβοϊπδ πϑγβοίχίο. Π)ὰ 

αἴ ΕΡΙΚαΓθον αἴθ τηθηβο θη ϑ Π]Π 1 6 βία! ἀον αδίίου ἱπέο]σο ἄθν θη ΔΙ η- 

56] 16 η ΖΙΡΘΠΘΠ΄6η ΕΡΙΡΠδηΐθη ἐΣΡ ουυνίθβθη Δ] θη, 50. ϑνᾶγθ 65. πὰ [Ὁ]ρ6- 

τἱοΠτρ, 6 ἢ αἴ6 δἰταιβί βομοη ΟἸδ θαυ απ ρθη Ζὰ ΕΟ 5.  ] ἄββθη Ζὰ ὈΟπηιίΖοη. 

ἌΡ ΟΥ αἴθ Ἰθἤηθη βδἰθ ἀυτοπᾶιβ 0, ἀἃ 416. ΒΙΙάον ον αδίζον, αἴο Ζὶ πῃ 8 

πον Κοιημηθη, ποῦ ᾿ἀ ΘΠ 56} δἰ πα τηϊῦ ἄθη Οὐ ρί πα] θη ἴῃ ἀθη ΤΠ θστη τ 16 ὃ 

αηα μἰθηϊθάθη Καοίπο ΤΑ ρ οι τνῖθ 45. ΘΡυθοΠθη. δαβθοη. ὔπημθη. Απὸἢ 

ἀανῖη βοποι δῦ βίο ἴῃγο Αηβιοῃῦ- ΒΟ ΠΡΟ νοὴ ἄθιὴ νυ]ρῆτομ, ἃτιι5 ἀθπὴ Οὐθηΐ 

ἀΘΥ ΠΟΙ ΘΉΘη (ΟἸαπΌθη, ἀδ|8 ὈΔΡθι ΒΟ η6 [πθ, νυνὶ 65. ἃπΔ ΞΟΠ] 556. (6. 

ΟἸοτ θη ϑϑίθ]]6. Ποιβδύ, οὔνναβ αδίι!οῃθ5 νϑυγαΐθη. [τῇ (ἀαρϑθηΐθὶ!, υνῖθ βίο ἢ αἶδ 

ΞΡΓΆΟΠ 6 ἀον ΥΥ οεἴβοῃ ἀυγοῃ Ὀθβοπα ει ἀθα!! 16 Π 6. Αὐ Κα] ίοη νοη θη Παιίθη 

ππ ουβοοΙ ἀθί, 80. πὰ αἴ ΘΡιϑοηθ (46 (ἀδίίου ἴῃ αἰθβον ΒΟΖίθΙηρ 1468] 

βϑίῃη. 816 Ἰθρθῃ ἃ150, νγῖθ ἀθογηδιρύ ἰπ ἀἴθβοῦ Εσαρθ, δα ἀἀ5 Οοἰβδίρο ἄθη 

ΝΔΟΙάσαοκ. Αον αἀἴ656 ΒοΖίθῃαηρθι ὈΘΡΆΠΘη 16 1 ρ}16}} δι Α ΠΔ]ΟΡ 650 }}} πβθη, 

πο ̓ ἀπ! ἀθη Τρ  ὈΠἾ55θη δὐνγαὶ ρῸ Γ ΒΙΠΉ]Π1Ο ἢ νγ ἈΠ ΓΡΌΠΟΙΠ 6 Π6 1 ΟἸ ΡΒ Τρ η. 

[4] θυ ρα, τνῖθ 65. βομοιηῦ, ποῦ ἀ16 ΚΙδηρβο μδη] οἱὉ Θ᾽ ΟΡ ΘΟ ΙΒ ἤθη Ξρτὰ- 

6ἢ6, Βοπ θα ἴσο ΠΘα ΠΟ Π]κοῖῦ ἀπ ΕἸΟΒΕρΊτοΙῦ ἴῃ ἀθη Υ οσάουσυιηα ροβίθ]]ῦ. 

Εἰπ ΗΙΠΡΙΙΟ δὲ αἴθ νγοϊΐο Νογγοϊιηρ ἀ6Ρ. οὐ θο  βοΠθη. ΞΡΓΔΘΠ 6, γῸῃ 

τ 

᾿ ὨΪ16 νναμ θ] !] ἤθη Κ οηίσον ουβθη ἀθν ΝΘιθυθα. ὈΘϑρυ οί Ν ἃ 615 Δ 6} -Απ θην ὶθίῃ. 

Ἠορι. Τλοοί. 3 τοι. 435 ἢ. χυϊοῖχέ Δ ΟΟΌΒΟΙ πα, Ηθφρηι. 45, 81. 

5 Βένοιῃ. [21,142 (1] 88, τ8 5.1.) ὃ ΤΤλάτων δὲ (ἄθι" Νδη)θ ἰδὲ νϑυᾷθιθῃ) καὶ τοῖς ϑεοῖς 

διάλεκτον ἀπονέμει τινά, μάλιοτα μὲν ἀπὸ τῶν ὀνειράτων τεκμαιρόμενος καὶ τῶν χρηςμῶν. 

ἄλλως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν δαιμονώντων, οἱ τὴν αὐτῶν οὐ φθέγγονται φωνὴν οὐδὲ διάλεκτον. 

ἀλλὰ τὴν τῶν ὑπειοιόντων δαιμόνων (( ]055014}16). οἴεται δὲ καὶ ἀλόγων Ζώιων διαλέκτους 

εἶναι, ὧν τὰ ὁμογενῆ ἐπακούειν ((Ὁ]ρθὴ Βείβρίεϊς ἀὰ5. ἀον ΤΊ ουνν 1)... αἱ δὲ πρῶται καὶ γε- 

νικαὶ διάλεκτοι βάρβαροι μέν, φύςει δὲ τὰ ὀνόματα ἔχουσιν, ἐπεὶ καὶ τὰς εὐχὰς ὁμολογοῦοιν οἱ 

Ἄνθρωποι δυνατωτέρας εἶναι τὰς βαρβάρωι Φωνῆι λεγομένας. ἴ) οι" Νάτπο "]αίοι καππὶ πο  ΒΟΒῸΣ 

ἁα οἴπθιὴ ΘΒ θ θη. 65 ΟἸθηθηβ. ὈΘυαΠ θη. ἦα οὐ" (Ὀγ Πν τ πλοῦ ἄϊδβοιη Ἐχζονρίο: καὶ Τλάτων 

δὲ ἐν Κρατύλωι. [16 πιῖου" τηϊροίθθ Αμβίομς νοὸμ ἀθι Ν᾽ δυβιδπαϊσιιησ ἄθ Τίουο ἤπάοί 50] 

βόμοι θοὶ Αὐίβίοί. ἀ. ρᾶνί. δῃίπη. Β 17 [δδοὰ 35]. Αοῖ ἄθι Ὑ Ου Ἄκβου οποία θἰιου Θο  ου Ζιὶ 

βθίη. Μίδη Κῦππία ἃπ ἕκάτων ἄθηκθη, νγθπῃ ἀἴθβθι 5[ 0}. ἀπὶ ἃπᾶνο α]5. οἰ μίβομο Εσαροη σο- 

Κὐπητηουὶ Πᾶτίθ. Ἰλοοῖ νᾶ 65. 78 τηδρ!οῃ, ἀδ ὁρ θοὰς ἀσμοι ΟἸυνβίρρ νου]οϊτοί, υνῖο 

πὶ ΕἼ τὰ ΕὈν]θυ (Βομῆ 1885 8. 55) 510}. 'πὶ Ἠομηθυίβομθ (ἰδιξοναρουίθα. θοἰκ ππιπονῦ μβττο. 

ὅ ἸβαονΟ Ν᾽ ττόρ. "65. 1173 βοι!)!αονὲ αἷς να]σῆνα Αμβιοηί, αἴθ ἀλη 194 5οΠνῸ Π᾽ χυνίοῖς- 
σθυνίθβθ να, 

-. 



52 ΤΕ ΝΕ: 

ἀον πὸ ἢ} ΠΟΥ ΓΟ Ὀογοὶϊί5 τθάθῃ ἀανο, φοῃθίηῦ αἀἴθθθη ΑὈΞΟΠηϊ δὈΖα- 

Β0ῃ]Π1οβοη. 

ὃς δῦ Ἰηςοιυϑϑβαηΐύ, (δ 416 ΒΘ 515. ὑνθρθη αἴ 656} ἀδίτου νι ΘΠ 6 ἄθῃ ΠΡ Ϊτ- 

ΤΘΘΙΏ, αἴ6 580 οἷ ἀϊ6 ΜυίΠ6η 65 Δ ΟΙΪτο5. ψούβροίίζοη, 56] 0ϑὺ 1.6 ΝΥ ΠΟΙΟΡῚΘ 

νουγοκί, Βοχίμβ Ὀουϊο τοῦ. ΠΔῸ ἢ οἴπον ἈΠ] ΓΘ. 5] ΓΒ η. Θ6116' Ο]ρ η-. 

ἄθ5. ΠΙΙοιηπηα: » ΘΠ 65. οἷπθ αοίποιῦ οἱθέ, 50. ἰδύ βίθ θηΐνθᾶθι βϊπΠηπη- 

Ὀοραθῦ οὐου βυϊσηση]οβ. [)85 Ἰθ ζέον τυ ουβ οι ἄθῃ ἈΠΟ μη θῖη νου το ἐούθῃ 

Βορυ θη. δ δἷθ ἈΌῸ᾽ βυπητη Θραθί, 50. Ὀθαϊθηΐ δἰ δῖ ο ἢ) ὅ0}} 6 ΒΕΤΏΤη6 

απα Παὺ α16 ἄδζιι ποίρθη ΡΥ ΔΟΠΟΤΡΆΠ6: Τλιηρο, [κι το, Δαηρο πηα ΜΙαπηά. 

Π 85 ἰδῦ ἃ0Ὸ᾽ ΘΡΘΠΓΆΠ15 ππρονοϊτηῦ πηα βύρο Ὁ πη αἴθ ἘΡΙΚαχοίβοημο Μν Πο- 

Ἰορίο. Αἶβδὸ οχίβεϊουι αἴθ ουύυνοιῦ. πος. ΘΠ ὑγΘ μη 516 516 ἢ 66} ΘΕΠΉΠΊ6 

Ὀοαϊοηΐ, 50. ΒΡ ΟΠὉ 516. άπ τητι εἴθ 06 ν᾽ ἱσροηθῖηθ ΚργΔ ΟΠ 6. ΒΡΓΘΟΠΘΗ. 

Δι 5011 516. ἈθῸ᾽ ἀδηη ΠΟΘ ΡΟΣ Οὐ ΘΟ ἢ} 1561} ἃ15 ΒΑ θα 56} ΒΡυΘοΠοη ἢ πὰ 

ΘΠ Οὐ ΘΟ] 156}, τνασιη. ΠΙΘΌΟΡ ΙΟΉ 56} 15 ἈΠ] 1561) οὗθι ἱτροηάοίηθη ἃῃ- 

ἄοτοη ΙΔ] οι ἢ Ναλι απ 516. «06 } ποῖ 4116 χα ρΊοῖ ἢ. ΒΡΥ ΟΠ Θη, 4150 ἄθοι- 

παυρὺ Κοίπθη. [ΘΠ ὑγΘηη 56 ΟὐἹοοῃ!βοῃ ΒΡυΙοΠ, τυ 5011 56. ΒΑΡ θΆΊΒ0 ἢ 

ΒΡΓΘΟΠ θη, ΘΠ 516 πο ὺ ἀδτη Ὀπίουτι οι πϑῃηηθῦ ΟΟοΥ [8115 56 Βατθδ- 

Υἶ56}} ΒΡΥΙο μέ, τνῖθ 5011 δῖθ πηβοὺ αθθοῦ. νουβίθ θη, ὑγθηη δῖ6 πἰοῃὲ Ποϊμηγοί- 

ΒΟΠΟΥ ΠΙοΙίΘ, ΠΏ] ἢ, ννῖθ σ᾽ 6. θ6Ὶ πὴ ἰὸς αθϑομβ νουδίθῃθη. 850. τη} πηδῃ 

Αἶδοὸ δᾶρθη, αἴθ αοίίποῖν θοάϊοηῦ οἷο ἄοὸν Ξργαοιμθ πἰοὶῦ, {Ὁ]Ρ116}}. οχίβυοσι 

516. πἰοῃῦ.« 1)ὰ αἴθδο ρα υκίοη, υνῖθ ἴσο ἸορΊβο 6 ἘῸΡΠ χοὶρί, τη ζυνθ 1} [6 ]- 

Βα. αὐ Καρηθαο5. τη βοίηθη ποΪκουηδηη Κ]οἰ [ΟΠ] 605. χαγοἰρο ῦ, ἢδὺ 

Π) Δ ΘΟΒΟΠ]ΟΒΒΘη, ἀἴοβοῦ πὰ 6. ΠΟΟΠ ΠΪΟΠ15. νὸὴ (6Υ Αηβι μῦς ἘΡΙΪταΓΒ Οὐ ον 

βϑίηθι ἄἸΐοροη δ ὔπρον ροναβί, ἀἴ6ὸ ἄθη (ἀδιΐοση. αἴθ ὥρυδομθ θοροῦ, 165 

ἰδ ἀνθ ρ. ΑΡΟΡ τἱοῃτρ δύ, ἀδ!ὸ Οἴσοιὸ ἀἴθ5. νοχδιιδδϑῦζί, ὙγΘη1) 61" ἴῃ 

βϑίηθι ζν τς ἀν Θρ Καροίβομοη Οδἰτου]οηνο ἡ ἴπνὸ ΜΙ ΠβΟ πο πἢ ΠΟ Ἰκοἱῦ ἄαχοῖι 

τ Ἀν  ταλί. 1Χ τ8 (ρῖο. ἘῈΞ 357: 5. 2501 24). 

. 5 6 Τλίοικο ἄθν Ηβ5. υυδομίθ ἴθ]. 5ὸ ουρᾷηζθη εἴ {δὲ τῆι βαρβάρωι χρῆται, πῶς εὔχο- 

μένων ἡμῶν ουνήςει, εἷ. μὴ ἑρμηνεῖς ἔχει. τ 

: Η 26], ὕὐηέθν5. ὁ. Οἷο. Τ 72. ΝΙἀοτ ρὲ νὸπ νοῦ Ζ0. (Ἰδ: ἃ; υπᾶϊ. ἃ: 1 5. Τοῦ. 

ΖΕΙΤοῦ, Λε ἂν τ ἘΠ πη. 

1 1ὴ)6 μπαΐ. ἃ. 1.33, 92 ογηθϑηο ἐϊδὲ ἐπὶ αἰοἰίγαγε οὐδὲ διοιυέ, φιεὶ σέγο ππαρτδιιδ οὐ ροαϊϊϑιιδ 60)ι- 

δέαγο εἰριιγη ροδ86 «ἰρογουογίη πὸ ἤοο φιεϊαάοη τὸ5 πιουοέ οοηϑι ἰογαη ἐδ, χα δὲ1 εὐ ἐϊέα 5 φιιαοῳιιθ 

οΡρογἐιγεϊέαδ τη) ἢιογγ γλιο 216} 7) 7), «αὐ ἐπα οὐδ ηιορ δ) διωπαηῖδ εἴθος πον Θσον οἵ φεῖαὶ σπΐηι ροαή- 

δι Οριι5 οδὲ δίηθ ἐμ» ο55. 7 πατεῖ ἠιαγυῖδιι5, δὲ πὐλὲὶΐ οοπροἠοπείογενηυ οδἐὅ φιῖα γοἰΐφιία αἰἶδονρέϊονιδ 

ΘΟ ϑγεϊει1)) ΟΟἸ"ΡΟ) δ ραν έζμγη, ὧι φαα γελλτὶ ὕπαηο, ηὐδῖ δἴρμο σαιδα, γυΐλιΐ οι ρορυαοαγιθιεν 656: “ἐέαφιο 

γεμΐα αν ἐρυϊίανὶ δοἰίονἑἑαηι παΐμγαθ μοί. ἠανοῦτέ ἐσφίέν ἰτησηανι εἶθπι5 δέ πον ἰοᾳι- 

{μι}; αἀοη 65, ραϊαΐξιμηι, γαῖ θ 5. πϑι ἐ ἐπεηι ἃ αἱ τεδωη, φιαθηιθ ργοοναΐογῖδ οαιίδα γαξινα ΟΟΥ̓ΡΟΡἢ 



Ρηδοάονιος ΤἾδον αἱ δέον Βιιοῖ 111 Κοί. 11 δ 58 

ἄϊο Κοηβθαθθηχ 46 ΑΠΠΔἤτη6 νῸὴ ΚΡΥΔΟΠΟΓΡΆΠΘη ἀπ ἀδηηϊῦ νοὴ Ξρυδ ΟΠ 6 ἃ]5 

ἸΒΟ ΒΘ υ ΠΟ ἢ Ζιὶ πιπ ο νυ θίβθη πιηου πἰτητηῦ. [Οἢ πΘἢτη6 ἃπ, 488} οι" αἴθ Ῥο]θιηῖς 465 

Κανποδᾶθα, νυὶθ πα]  Η{Π10}} βοίη αὐ ἐθ5 ΒΌΘΙ Ζοὶοῦ, ΝΟ ἢ] ρο]ζαηηὗ ἀπ ἃπ6}} 16Π6 

Πδαυκίϊοη ρΌ] 5 θη, ΡῈ. ἀἃ 6 γθά ον ΡΙΚαΣ, Πο6ἢ) Μοίγο ον ΠΟΟ]} ραν Ηοι- 

Τ]ΔΡΟΙ, αἴ6 Ο᾽ ἀοτί χιίϊουῦ, 561050 πΟΠΡΌ]Θ θη, ἄθη ΓἈ]5Ο 6 η. ΘΒ] οΘΖορθη 

παΐ, ἄθη οἷῃ {0 Πρὸ 5. [656 ἢ. 16 Πη 65. » ΟΡ ῦΘΒ « Δ] ΡΠ ρ5. Δ ΠΘ]Θσθὴ Ἰκοππίο᾽. 

Εἴη ΟΠ] Ζθίομθη θοοθη θοῦ ἀἴθβθὴ Ροβιτνοη ΘΙ] ἀν ΘΟ ΠΥ. ΕἸηΙρῈ 

ΘΡΙΚυ 56} 16. Βοιηθυκαηρθη, α16 ἀθου βθῖρο ΕὙΑΡΘῚ. ἀν θίβθη, {ΠῚ ΘΠ ΖΙΙΠῚ 

δηρ ἰροπ ΑΡΒΟΘΠ]α δ 465 ΒΌΟΠ 65: [ΚΟ]. 14, 18: »Νομάθιη ἃ80}) αἴθβοι" ΑὉ- 

ΒΘ πη οε]θαϊοὺ δύ, σοζὰ 5016 τ] πὰ ΠΟΘ ἰδηρθ νυν 6 η ππ4 ποτ 

νΊΘ6 ἢν αἴθ Ετδιζοσιιηρ 61 ἀ16 νου ρ ΠΟΙ ΘΠ6η (ΡΙΟὈ]ΘΙη6) Ζιι πα 6 Ὀσὶη- 

Βοηῦ 16 Εταρθ Ἰθάοςῃ, ννᾶὰβ τηδῃ θεν 416 (ἀδίζοι. θυ ου βοὴ τη ΘΠ διρίθη 

αδΡ τπηα ννὰβ πΙ ἢ, νυ] ]θὴ τνῖπ ἴῃ ἀ6Π} Δηρο  Ἰρύθη ἈΠ] Δ Πρ᾽ ΘΠ {116}} τη ἢ 6 ῃ,, 

ὉΠ οἰ ηθβοῖίβ ἀθη ἀθοε  ἀββδίρθη τη πἰοῃῦ οχ βίθηΖ  υθοῃ ρίθη ΟΡ βῆ 

ἀΠΒ5ΟΓΟ δ᾽ ουδο ἢ πηρ᾽ Ζὰ ὈΘΖθιιρθη, Δηἀουβοὶα.... « 

ΝΟΣ αοἰποῦ Τοκα νορ ὃ ΖΘ61]6η Ποίβδι 65 νγοϊΐοι 14, 24: »Ζ. Β. ὑγθπῃ 

νγ1" 815 ΠΔ ΠΟΙ Θρο πα ὈΘΖθίοηηοῦ ἤᾶΌθη, αα! (α16 δέξου) ΝΔΗΡηρ Ζὰ 516 ἢ 

ΠΟΉΘη, ΠῚ τηϑη 6. ἅ116}} ΠΟΟῚ ἔγαρθη. τγὰβ (ΣΡ οἷηθ δουΐθ πη τνῖθ δἰθ 

Ὀογοιτοῦ ἀπα νογάδαῦ ἀπ ἰτπὰ 5 π] ρα ηρ' ἈΡΡ ΘΟ θη. ὑνορθ, ὑπαὶ ἀ8ΠηΠ, 

ΘΠ ΥΥΪ ΠῚ] Δ]]Ρ ΘΙ ΘΙ Π6η ροοζοῖρύ ἤᾶθθη, ἀαδ 516. ἃ. αἴθ ἀαγο αἴ 

ΘΙΠΠΘΒΟΡΡΆΠΘ. νϑιτηϊ 6] 6 η Γκιβίρ ἢ]6 ἴῃ 516} δαί μη η, αἴθ ὙΥ]Ρ ΠῸΙ [ΠῚ 

ΘΆΠΖΘη ΟΌΒΟΒΙ]ἀθυῦ ΠΆΡΘη, πὰῃ ἃ 6 ἢ ΠΟΘἢ αἰ6. ΕἸ ΖΘ] 6 θη νου] ηρ θη, υνΐθ 

αἴθ θαι ῃ]θ. (ζιβίύδπα θ ΚΟ 61). « 

Εδ Κῦπηϊα χυνοι θ᾽] ΠΕΡ ουβοΠθίηθη, νυν ον ΒΟΡΥ τὰς ἐκμεμορφωμένας 

διὰ τῶν αἰσθήσεων καθόλου τέρυεις ἀπολαμβάνουοιν Δα ΓΖι 556 561". ἐκμορφοῦν 

αὐἀληαϊέ, εἐα Μηιδίγα ἠαθοὐϊέ ἀοιιδ, πθς θαίοιπα πιασὶβ φιαηι ἐρίου ῖονα, 601}, ριείηιοηος, ἐδοι", οοίογα, 

ψφιαθ αἰρένασία τι έαίο φιῖά λαδοη υδγιδέαἐ5 Ὁ φιαραοᾳιίάρι ἤασο 6556 ἐπι ἰθὺ ργορίον ριεϊολνδιι- 

αἰΐμιοηι τοί ἐδ. (93) ἐδέλδγιθ ἰργιέος δοηιητῖδ ποτε πιοεῖο ριον. οἱ ϊοίγοείονβ οἱ Πρ πάτο τς 

εοπίέρα Ῥγέμαφογαηι, Ε]αίοποηι Εἶπιρ οἰ οηιφιίο αἰἱχογιγεέ, δθεἰ γον οέγ μα οἰταηι 1,εονἐϊνιγι οοηέγα 

Τλοορλγαδέμπι δογ θοῦ 6 ἀτιδα οδἐἕ 

᾿ Τ)ὰ5 ΜΙιβνουβί πα ηἷς ἀθιυ ον τοῦτο δὲ ἄτοπον καὶ ἐγγὺς τῆς Ἔπικούρον μυθολογίας. 

(5. οἴποι 850 Βουο ἈΠ] Πἰσθ. ΕΟΥΒΟΠΘι ννῖο ΗΪγΖ6]. ἃ. ἃ. Ο. 5. 174 Ὀοσορηθί ἰπί, ἀαυτ τηὰπ ἀπο ἢ 

ΟἼσοῦο χαίγαθιθη. 01 οὐ" ᾿ἶθι" τη 6 ἢν, ἃ15 τιδῃ ἐγ μθυ ἀππὰ πὶ. ἁαΐ οίσπθη Εἰίδοιι βἐοέ, ἰβί 

ἄσγοι ἀϊο ποιουθη [ΤΠ ον β πππροι ᾿πητηοι θα Ποὺ" σουνονάθη. Ζα]οῖχί Η. {τ Οἵσορο πηα 

εἶα ορῖλ. Ῥλεοδορλίο. ΜΙ ὔπομνον" ΤΠ} ῖ55. 1914. δ. 112. : 

5 16 1μϑϑαμπρ 5ίθῃξ δϑὶ. Ψρ]. 461η. ἃ. Βονὶ. Ακα΄, αἰ ὙΥ 55. τοῖς, Νυ. 7, 5. 52 Αἤμπη., νγὸ 

2. ὁ τὰς ἐπὶ μέρους πὰ Ζ. 9 ἅπαιτοῦοιν σὰν Ἰθόβοι νναν. 0ΟΝ ἰδέ τηοῖπο ΑΟ ββαμσ ἀἴοβου 

θνδίάθῃ ϑίθι θη ἠθῖχε οἷπο ἀπάθιθ, ννῖθ αἰθ ορίρο {δουβοίζιιις χοῖρί, 



ΚΚο]. 15 

54 ὈΙΕΙΒ: 

ἰδῦ Κρίῃ δρι Καγθίβομοι “Γι ΐηιι5, 50. νγθηΐρ' νγῖ8 τέρυιο, (85. δ᾽] θΡα πη ρ5. οὶ 

Ῥομ)ο]ἶδ βου 161] πνῖὶθ ἡδονή ἰϑύ. γαβ νγᾶγθῃη 485 4180 {τ Δ]]ο υηθίηθ Γκιϑύ- 

ΘΟΕ 16, αἴθ ἀασοὶ αἴθ 5΄πηθ διδρθβία! θοῦ υγογάθη βἰηα Τὸ νογβίθῃῦ 516 ἢ 

Π8 0 ἀον ΕΡ Κα οἰβοῆθη ῬΒνΟΠΟΙΟρΡῚΘ νοηῇ 5] δύ, ἀἀ 416 [μκιβίρο 16 δαί 

τπηϑίου 6116 η, ἀαρο αἰ6. ϑίπηθ νου 6] θη ΕἸ απ ρθη ἀ6Ρ Δίαξοσιθ Ὀ6- 

ΓᾺΠ6η. Μίαρ' (4ἃ5 [6 θθῃ ἀ6ν (ἀδίϊοι: ΠΟΘ ἢ.- 50. ἄϊμουῖβοὶι ροβϑία! τοὺ δοίη, ἄδγδῃ 

ἀανα ἘΡΙΚαν πἰοηῦ υυίοϊη. θὰ πὰη αἰθ Ὑ ουβο θη] οῖῦ ἀον θη] 6. νον 

ΔΘ δι ἄθν  Θυκο  ἀθηῃοθὶς ἀοῦ Αἴοὴρ θυ, 416 ἴῃ ἀΠΏΒ56Γ6 Θίηηθρε- 

ΟΥΡΆΠΘ. Οἰπα ]ηρ θη, 50 Κῦπηΐθ 18 ὈδῚ ἐκμεμορφωμένας ὃη 16 μορφαί (6. 

Αὐοιηθ ἄθηκθη. Νίαηῃ. δα. 5160} ἀθν Βα. Εγον αηρθη [)οΟΚΥ 5 

περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν, νὺῸὼῃ ἀθηθῃ τἢ5 ΤἼΠΘΟΡ γαϑῦ θη ΒΙ1ἃὰ ρὲ. ΑΌϑν 

Ὠΐοσνοη τοάθῦ ῬΕΙ] θη οουϑθ ηἰς ἢ, (ἃ ΟΡ 16 Εἰ ηΖθ] "δ ύθη «61 οου Π ΘΠ 

τέργεις πἴοιῦ ογοσίοσυ. μᾶθθὰ ΨὙΠ]. 80. τηὰβ τπὰη ἐκμορφοῦν ἴῃ ἄθπὶ οὶ 

ΡΙ]αΆσοα  ππο]νΐλο ἢ. νου κοπηηθηθη. ϑίπηθ νοὸη ΒΟ ΜΠ ἀουπ᾿ πρῃπηθη. ΕΓ 

506 10 αἰδὸ αἴθ. ἃ] ρϑιηθῖίπθ ΟΠ Δοσαηρ ἄον θη (ἀδίξουπ ἀπγο αἷθ Β'ηη6 

ϑεθοίθηθῃ (ἀθη θα ἄθὴ νὸὴ 6 θρηθτη ΠΟΙΡΊΘΡΙο ΟΟΙΟΡ Θυίθη, νῸη ἰΠ Τὴ 

νου οἱροσίθη Αἰ βο ] ὔββοη ἄρθρου ἀἀ5 ΕἸηΖο]ηθ οηΐρορθη. ΕΓ 50] 1 δῦ (85 

αδηχο τη ἄθιὴ Ὀοβομάθιβ ἀδ6 1 οορθαπίθῃ ἀπ ἀδυιπὶ ΙΒ Θ᾽ την ουβίδη- 

ἄρηθη ϑαίζο 15,1: » Ἀθη υνὶνρ 4150. 1165 ἀμθυο ΠΠ] ἱπὶ Δ]] ΟΠ] ΘΠ 6 ἢ 

ὉΠ 556 Πα ΌΘη, ννὶθ 18 αἰ Ναῦιν, πδοὴ (Ρ δἷ6. δχίβϑύϊθγθη ἀπ αἰ ρηΖα 

Δοῖῦ πἰπατο ἢ δῖον. ἃ [6 θθη οαμ] θα Πα θη τη οὐδ] θη. τνογάθῃ, 1θάθη- 

[115 ᾿ῆπθη ἅμ 1165 ΖΔαί ρ]]οη6. ογζορὺ μὰῦ ἀπ ΟΥΖοαρθη τνἰγ, νγὰβ 

ΖΥΓΆΙ τηΐϊύ ἀν ΡΒ ΘΙ! ] ὰηρ' ΘΥρῚ 6, τηϊῦ ἀθη Θ᾽ ΠΘδνν ΘΕ ἸςΖθιι ρθη. ΔΌΘΡ πἰοῃΐ 

οὐδ ὑνοσάθη αμη, ἀὰἃ ἔλαρθη 56 πὰ οὐϑὺ τϑοῃῃῦ, τγὰβ ἄθηῃ αἰ 6561} Ῥεὶ 

Ἃθη (φονν δ] 1661) 1, θθυνθβθὴ Θηβρυῆοηθ. ἀπα ἴῃ ΘΙ πον ΒοΖι θη 4168 

δὶ 1 θΘνν Θ5 6. Δηἄο᾽5. δοὶ (15. δὶ ἄθῃ (ἀδιΐζθυη). ΑΌθὺ 1] αἀἴθθθ ὑπαὶ ἄθπιὶ 

ἅΠΉ] 166. ΕσαρΘη Ἰόππη 510} ρου ἃ Καὶπθ νοη ᾿οϊάθη (Ἐ Κοπητη Βα 161- 

165) Πιδ]ίθη. « ᾿ 

γγῖῈ αἴ (ἀδιῦον βο δὲ, 50. βίπα ἀπο ἴἢχ6 Βοϑίαμα θύοι! απὰ Αχια θηζθιη 

λόγωι θϑεωρητά, αἴθ. πὶ" 461 νόησις, πἰοῦ ἀθυ ΘΙ Θϑυν ΠΡ 6] τητηρ Ζαρ Πρ] 16} 

5η4. Ὑδηη 5160} πὰ ἀἴ6 ΟΡ ΟΙ ΘΚ Παρ θη, ἅ15. νγὰβ ἀἄθηη πὰ οἱροηΐῦ- 

10 αἴθ λεπτομερῆ θοϑίθῃθῃη, ὑνθίομα αἰ Δίοσηθ ον αδίζου Ὀ1ΠΠᾺ6η, ἀπ νοῃ 

"»" ι Ζ,. Β. ἄἀθ μηνί. 5 δὶ 5371} τοῦ Θεροίτου ὃ ποιητὴς τὴν μὲν τοῦ οώματοο κακίαν 

πολυμερῶς καὶ περιωδευμένως ἐξεμόρφωοε, τὴν δὲ τοῦ ἤθους μοχθηρίαν οὐντομώτατα Καὶ 
δι᾽ ἑνὸς ἔφραοεν. Ἐβ θηϊβρυϊοῦ. αἰθὸ ἄθην 15. 1 ἰο]σονάθη ὑπογράφειν, Ὑ᾽ θυβο ίθάθη ἰδ ἐγι- 

“)ογριανο (αγιἴηι0), νγὰβ ϑ'οοί! Πουδηζορ. 
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γγΘ] ΟΠ 6). ἀθὴὴ Θη βριοοΠ πάθη διο θη 56. 516 πἤῆτθη, νυν οῖδῦ ΡΠ] ο ὁπ αΪ6 

Ιϑϑει ρθη ΕἼΑΡΘΙ ἸΓΟΠ 56 ἢ. τηϊῦ ἄθιὴ Ἰζαγζθη Θ'Οἢ]αβ5αῦζ χαγίιοϊς : ἀἃ ἀ16. ηἤπουθη 

Ῥοβίθνθη ΕἸΠ ΖΘ] Ποῖ ἴθη υγθάθυ τηϊῦ ἀ6ηὴ Ν᾽ δυβίδῃη 86. ΠοΟἢ τηϊῦ θη ΘΠ Θη. οΓ- 

αϑὺ ννογάθη Κὔπηθη, βἰηὰ βῖ6. ρϑυν (δήπουθεν) τη] ϑ 81 ἀπ ἀδιαπ) (δυο. 

ΒρΙκαν βοι δῦ Παίίθ οἰηῖρο Απάδαϊαμηροι σϑιηδοῃ δ, ̓ π6πὶ δ᾽ (Π8 6 ἢ ΟἸΘΘΓΟ) 

νῸΠ (θη οἠιμαδὲ 6015 ἀπ αἀθιὴ φιαϑὶ δα) ἀον (ἀοίίον τϑάθίθ ὑπὰ αἰθ 

πη οῖῦ ἰΠτῸῚ Αἴοιηθ (ἐδγίθβ [λι0 162} ἤΠούνόῦμοῦ. ΑΡοΡ ἃ ἀἴθθο ηιοηο- 

φγαηιηιὶ αἰοὶ, αἴθ τὶ (ον ἀπγο βιομ ρθη αῦθ6. ἀον ΚΚοίβοπθη ΑΡΠχοαϊο (65 

ΑΡΘ1165. νουρ]] θη νογάθη , ἀθη ϑροιξ ἀ6γ ΟΘΡΉΘΙ Δ]]ΖΌΒ6 1" Π ΘΓ ν ΟΡ ιθη 

πᾶ θ θη, Ἰιοϊθ οΥ’ 510} ὑοῦ], δαξ αἴθθθ βαργαηδύμν! δύ βοηθη ΒΤΑΡΘΠ ΠΕΠΟΙ 

ΘΖ ΡΌΠΘΗ. 

Εἰ ΔΠάΘΓΟ 1 ΠΡΌΤΟΙ ΒΡΙΚΌΓΘου (Π πηοίσβ ΤΠ ΚΟ. Π86]}. οἰπθν πἰοῃΐ 

᾿ς Ρ8Π2 56 Θη Ν᾽ Θυπηαΐπηρ' Ογ που 5) μδὺ ἀαρθρθη αἀἴθβα ῬΡΟΌΙΟ6. οὔνγαβ πᾶ Π6Γ 

ὈΘΠδη6]0, ἀθου ὅπ. ἢ 50, ἀδ8. δύ ἰὴ ΑἸ]ρδπηθίμθη ἀπα Τρ βομθη Ὀ]ο δῦ ἀπ 

αἴθ πηδύθυ!θ!]οι. ΕὙαρθη ΔΟΒομποίοῦ. ΠΊθβθοῦ ΑΠοη νβ΄, (οΥ ἔπ ν ΓᾺ]5.}- 

16 Μοίθοάοι ροίδυς νγυγάθ, σοῦ οὔνναθ ρθηδιον ἀδιδυΐ οἴη, 45. ἀνθρωπό- 

ΔΌΡΦΟΝ (ὁ δίίον ἀυγτο Πουδηροζορθηθ Απδ]ορίθη ἢ Ζὰ ου!δαΐοση. ὙῸΙ 8116} 

Βαὺ αἴθ (οὐ μοῖῦ ἰπο]ρ6 ἱΠπΠγοῦ Αἰτοιηθηκοηβύι {05 416. »Βοβθο Ποῖα. σηϊὐ 

ἄδθῃ Μθηβομθη σοιηθίηδ. νΝΙΘΠῦ 4150, θηη οἷη ΓΘ Όθνγθβθὴ αἴ6. Οὐδ᾽ 16Πη6 

(δβία!ῦ Παὺ (μορφή), ἀδυε τηδη 5 ἢ] βθη, ἀπο αἴ (οὐ ποῦ τηϊῖδϑθ αἀἴθθο θ6- 

δἰΐζθῃ. ΑΡΘῚ αἴθ ΠοηκΚκυδίῦ, πὰ ζυγὰ δα ἀον Πδομδύοη Θιαίο, νυῖσα πρΌθη 

ἀἴθβθη ρθη ΒΟ ΠΕ ὉΠ] ΟΠμ6η ΕἸΡΘΗΒΟ θη ἀὰο. ΠΟΘ γίθ]6 δηᾶογθ ΠΆΡΘΗ.« 

Νὰ νυν ἀΡ 6 ἀον ἀθρηον οἷη (ΚΟ]. 14): »νγθπῃ αἴ16 (οἰἰ]οῖῦ ΜΘΗΒΟΠ η- 

Βοβία!α Πᾶτζιθ, υννῦναο δῖ6. ἃ ἢ Αἀροη ΠᾶΌΘη τπιπα 50 Δ ΑἙρΘηΚυδη ΚΠοίΐθη. 

Ελθηδο ἅιιο θ6ὶ ἀθὴ ἀθγίρθη Ξἰηηθη.. ΕΤ δηὐνοῦίοῦ: »}) 85 Ὀἱγοῦ 78 ρ]ΘΙ ἢ - 

{8115 οἴπθῃ ἅ]ι] 16 θη Τὐπβίπη (λῆρον), ῃξηη]]ο ἢ τνῖθ αἰ ἀθγίροη Εϊηνν το. 

νι τὰ, ἃ. πρὶ ας ἤν ε ἘΣ 

5. Ψ0]]. Ηδγο. 690}}. ρυ. ΝῚ 2, τ. δοοίέ Ἐνιὶ ονο. ὃ, 249 Κὄνίο χὰ Μοίνοδον υαλνῦ. 
εἰς ὩῬΔΙΝ δωρρῖ. ἸΧΥΙ͂Ι 5. 48. ' 

5. ΚοΙ. τὸ διὰ τίνας ἐπ[ιοἸπαομοὺς ἀνθρωπόμορφον καταλείπομεν τὸν ϑεόν. ἐπιοπαομόσ. 
ἀἃ5 ΚΚο]. 12. 1 νυ θαυ οῃγί, ἰδύ οἷη Τουηΐητ5 ον ΘΡΙΚαροἴβομθη Το ρῖκ; να]. ῬΠΠοα. ἀ6. βῖρη. 

13,6. ἀπὸ τῇς οὐδὲν εἰς τοὐναντίον αἴϑυγμα παραδιδούοηο (κοινότητοο) οὐδ᾽ ἐπιοπαομὸν 

ἀντιπίπτοντα τοῖς ἐναργέοιν προοφερομένηο. 35. 20 εἷς τοὐναντίον μηδὲν ἡμᾶς ἐπιοπώμενον ; 

γοί, ΓΝ 29, 21 (1 211 ϑ4}.) λόγους ... τοὺς τὸν ἀγαθὸν εἰς ουνκατάθεοιν ἐπιοπασαμένουο: 
ν 8]. ἀδβϑι δὲ 28,24 (1 210). ' 

“ Βὴ6 β86η8. ΚΟ]. 13,1 τὴν ἐμ]γυχίαν ὅ (μεγαλο]γυχίαν Νοδρ.). 

Ὁ τὸ δὲ λογιζόμενον, καὶ ἄκρως γε. 



50 ΙΕ, 5: 

ΤΠ) 16 {Ἀ]5ΟΠθη ΑΠΘΙορίθη 815 ον Ναΐαν ἀοΥ ἀριρθη ΓΘ θθθη. ὑγθησὺ 6. 

6.19 80: »{646 ἀδίζπηρ νοῃ [1 θθυγθβθη Ὀοϑιύζὺ ἢγο πα ϊν! 6116 (ἀδβίαδ]ῦ 

1 Π61}}8}} ἀοΡ ᾿παϊν] 6} 16 αὐξαηρ, ἀαρθρθη πὶ ἢ 81] οτηθίη οἷη {ιν 8116- 

Τὴ}, 50 418 ἴῃ ἄθὴ Ποῖ ἄορ ΘΙΟ θη. ἀπ 465 ΠΟΏ ΚΆΘ ἀδ 556 106 

νουκἅμηθ᾽. « 

1656 Θομοιαπηρ (ον θοϊάθη Πθῖοηθ ΒΟ Θυυβοηῦ δα ἢ αἀἴ6 ΑΡυν ον ΡΏΠ]ο- 

4οη5 ἴῃ βοίηθηη ΟΠ] Ἰκα 1161. 16 ΘΡΟ ΜΟ]]ΘῺ νίβϑθη, ὑνῖθ 5100) ἀ16 

ΕἸ ΖΘ] οἰ ὔθη ἀν Αὐγα]είασ πη ἀ6Ρ ἀάνοη ΔὈΠ πρίρθη [6 Ὀθηβυγοῖβο μοὶ ἄρῃ 

Οαδίζοσῃ υηα Ὀδὶ ἄδῃ ζῶια σνουῃδιίθη. ἴδηι ἀἴθθοη Ὠδθδη ὙἱΙΣ Πΐο αἷδ 

ἄλλα Ζῶια, ΟΣ Δ]]16πὶ ἀἰθ Μθηβομθη Ζὰ νουβίθιοη, ἀἃ ῬΠϊ]οάοθιη Ζῶιον 16 

ΠΔΟἢ ἀ6ηὴ ΖιιβδΙη 6] } 8 ρ' Ρ8]ἃ Ἀ]]Οοτηοῖη, 814 415 Βοζθίομηπηρ (ΘΓ Ζῶια 

ἄλογα, λογικά ππᾷ μακάρια θθβοπᾶουα ἰαθὺῦ. 1)ὰ ἀἴοβθθ Λπμδὶορίθ πὶ {ἢν ἴδ 

τ ΠΟ ἢ ἈΠ ΗΠ ΟΠ Θη ΤΠ Ίηρ6. ἴῃ ἀθχὴ 5 ΘΠ θροη ἀπ πη 5] ΟΠ σθη ΠΘΙΟ 6. ρΟ] θ ἢ 

Κη ἀπ θ6Ὶ (6 [οἴπθη ϑίσακίαν ον δέξου 1646 ΝΡ ]δΘ ο πη πλϊῦ ἄθ6η 

ΙΠΠΘβα ρθη τ ΡΝ], 50. Ὀ]οΙθύ ἐν αἀἴ6 πηαΐθυ!θ]]οὴ Οὐυ πα] ρθη πηα Βε- 

αὔτ ἶσδο ἀον (ἰδιίον, ἄθοῦ νθ]οΠο αἴθ αθρηοῦ ρορη Απβ]ααηβ Ἰβ θη, Ἰκοῖηο 

ἄον θοίάθη Εν κοπτἰϑπιδρ οὨ]κοί θα θοβίθ θη. Πθηη δ τη ἀἶθϑθ οτΌθ θη 

Ὀίηρο πὐϊῦ ἄἀθιὴ Ν᾽ ουβία πάθ. δου ἵἌΒΒΘη. Β0]] 6, ἰδ ΘΌΘΗ50 ἀμ ηθαν, αἰ5. ἀαβ 

Τη8 (ἴδ λόγωι ϑεωρητά πηϊῦ Ατιρθ 56 ἤθη Κῦμπηθ. 

ι ἵνα [{τ]ἀτ[ὰ] ουμβαίνῃ καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἐν τοῖς λόγωι ϑεωρητοῖς ἡ. {Ππϑν τάτά 
νῈ]. Αποη. Ἰνοπαϊη. (Ξαρρ!]. Αὐἰδίοί. ΠῚ τὴ 5. ΧΙ. Ονδπονί 2ορι. ἤθγο. 126. 

5. 10. 12. ν] ρα βορὰν αἴ ΚΡ ΟΠ νν θοτιηρ ἄθι" (ἰδ ρηρδίζου. 415. πἀπρδί! 0 χαρϊοκ- 

σονγίοβοη : οὐδὲ γὰρ ἔτι Ζῶιον νοεῖται τὸ τοιοῦτον. Πᾶρθϑρϑῃ βομοίηϊ ον ΕἸ. 9, 3 πηϊξ τὰ Ζῶια 

καλούμενα αἴθ πἰομίρ οι Ποθ. 1 θθνν θθθα ἄρ σοι] θη. σοσθη ον Ζι βίο] θη. 
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Β. ΕΒΠΑΟΤΕΕΌΝΟ ΕΒ ΒΆΒΤΕΝ ΤΕΙΠΕΒ 

(ἈΑΟΜΈΕΝΤΕ 1-- 81). 

Βοὶ ἀδν Εὐκἅτγιηρ ἀον Εγαριη θη δ ΚΠ 65. 510. δὶ ἄθιὴ Ζαβίδπαθ, 

ἴη γ ] θη αἴθ ἅπθοιο Τιᾶρθη ἀθ5 Ῥαρντῖβ Ὀ6Ὶ ἄθιη ΑὉ ΟΠ] η ΖΡ] 6 δἰηα, 

ποῦ ἀπῇ οἴπθη δ ούϑιοἢ. δ Π 46 ]η, ἄθη Ζιιβδιηπηθη πἤηρθη θη Βδάθη διίζα- 

Ππηάθη οἷον αἴθ οἰπχθίπθη ΡΟ ββοηθη βάθη τηϊῦ ἀθιὴ (ἀρ ηηβίθ ἀον ΚΚοη- 

76 Κάτι Ζὰ οἰ πθπη 5016} 16 η Γ,οἰτ[8. 46 Ζιιβδιη ἢ Ζ ἀρ θη, ΒΟΠ θη ἃπ θη ννο- 

προ διΐοκθη, τνὸ 5ῖ6} ἀθγρ θιοἤθη Ἰομηΐ, 1ΠῈ δἰ Ζθ] ηΘὴ ἀἃ5 ΕΡΡΘ 15. ΘΙ ΠΘΙ 

ἰαδίθη θη ὙΥ 1 Πού θ ] ὰπρ' {δ ϑὐΖιιβύθ]θη, ἱπὶ ἀθυῖσθη θυ ἡϑαγμηι εἶρ ἑαθιία 

Ζὰ υπΐρῃ. 
ΡΝ 

πὴ οὐὔβίθῃ Εταριηθηΐθ ἢαὺ οοίῦ Ῥουοὶτβ5. οἰηῖροβ. ἃ πῇ ΘΟ ἢ] 1556. θυ πη (ο]0. 

Ιπάϑτη ἴθ 485 Ὑ ΟΥ]Π Θ Θ 6 Π46 1η1] ΑΠΒ6}] 556. 8ῃ θη ἀογῦ ἔδδίροβίθ  ] θη. ΘΙ ΠΏ 

Ζὰ ΘΙΡἤΠΖΘη ἘΠΊΘΙΠΘΠΠ16, ῬὈγαῦοῆθ ἸΘἢ ποὺ ΖσΖὰ νου μουη, αδ ἴθ ἢ τὶ ἢ 

Θ᾽ ΚΙΠ161.. ΒΟ] ίΖθη υν1}], ΘΠ 65. ΤΡ ΘΟ] αηρΘη 15ῦ, συθηϊσβύθηβ ἄθη Παιυρί- 

Β'πη ΡΠ ϊζ[6] Ὁ Ζὰ Πα θ6 πη. [285 ΤΪηΖθίηθ. ὈΪ]ΟΙῦ 1061 ἀθη ρυοῦθῃ [Διο κθη παυτγ- 

᾿ ἢ χυν ο Ὁ] Π8 Ὁ. 

Ἐθ Πδπάοὶ]ῦ 5160 ΠΙΘΙ τπιπῚ ΘΠ Ζοῖπο. ρος 166 Ὑ θθθη, αἷ6 ΔΌρθβοηάοσί 

(ἀποτάκτως ΕὙ. 1, 6) 166, ἄθηθη ἈΡΘῚ ὑυθο βου οἶδα (ἀνὰ μέρος Ζ. 8. οἱ ἱγρθηᾶ 

οὔνγαβ Ζιίοὶ! τὶν, ὙΥ ἈΠ ΒΟ ἰμΠ0 ἢ. αἰ6 αὐζον, ἀπῇ ἄἀδθύθη Βοϑὶίζ 65 (ἀδίζουῃ 

πη ΜοηβοΠθη Ὀοἢαΐβ Εὐ]δηριιηρ (ΟΡ ΕππιἀΒπηοηῖθ Ζὶὶ ἔπη ἰδύ. ΝοῸΠ αἴθβθῃ 

αἰδὸ Ποιβὺ 65 [, 8 ἴ πδῸ ἢ τηθί θη πηπηδϑδρθ Ὁ] 16 6 Ν᾽ ΟΥβ Παρ " {Ὁ]ροπον- 

᾿ Τῖο5. ουϊππουΐ ἃπ αἶο Ανί, υνῖο αἴθ σοί]! θη νόθοι ἀνὰ μέρος ἃη ἄθη (ἀθϑίμποϑη 6 1]- 

πα θοη 50] 16 ([ΚΟ]. 11. 4), τα! ἀΡ6υ ἴθι οἷπο ἀπᾶνο Βοάθαξιμηρ ΒάΡθη. 

5 Ψρ]. ἄθπ Τοχί ἊΑ0λ. τοιτό Νι". 4 5. 42}: (Ὀ 16 Ευρᾷηζαπρθη 5ἰπα μον πίοι θοζθι ἢ ποί.) 

ἅμα δὲ κίαὶ) ὁμοίως (80. τὰ ἀγαθά) ὦνια Ζῶια μὴ δέχεοθαι κατὰ τρόπον τῶν 

ἰδιοποιεῖται πᾶοι τοῖς ἀνὰ μέρος ο ὥςτε θνητῶν τὴν ἐλαχίστην ἀλγηδόνα 

ἡδονῆς καὶ τῆς μεγίοτης εἶναι δεκτικὰ κ(αὶ) τέ- ΜΗδ᾽ ὅλως περί τι μόριον ἀλγεῖν δίχα τοῦ 
λεία πάντα γίνεοθαι: φθορὰ δὲ καὶ πᾶς ἀ- 

πολείπει ο καθ᾽ ὃν δ᾽ ἄν τρόπον ἡδονῆς 

μεγίοτηο δεκτικὸν τ[ὸ Ζῶιον γί(ίνηται), 

εἰκὸς κατ᾽ ἄλλοτριωςιν ἐλαχίστην κ(αὶ) 

ἀλγηδόνος: ὥοτε δυεῖν παθῶν (εἶναι) 
δεκτικὸν ἐναντίων ο εὔλογον δὲ πάλιν αἷ- 

Ῥλεϊ.-λῖδέ, Αὐλ. 1916. Ντ. 6. 

καὶ τὴν ἡδονὴν ἄνεοιν ἐλαχίοτην λαμ- 

βάνειν, ὥσπερ χρόα τῆς ἀκροτάτης ἐ- 

λάχιοτον ἀνειμένη λευκότητοσ, εἴ καὶ ἐλά- 

ΧΙστοΝν μόριον ἔχει μέλαν, τὰ δ᾽ ἄλλα πάν- 

τὰ λευκότατα, ἄλλ᾽ ἢ ουνόλη τῆς ἀκράτου 

ἱλευκότητος οὕὔοταοις μολύνεται....7 

8 



ὃ ) 1Ὲτ,Ε: 

τηδβθη: »ΖΕΡΊΘΙ ἢ τγῖρὰ 4165 ΔΌΘΡ ΔΘ ἴῃ ρ]θί ῃ οι ὙΥ οἶσθ 8116 θη ὑγθ 5615- 

νν οἶβ8. ({6]Π ΘΠ] ΘΠ 607) Ζιρθδοὶριηθί, 50 (δ 5ῖ6. δ ἢ ἄθι σγῦβίθηῃ [μκιϑὺ (61}- 

Βαΐρ ἀπα 8116 νο]] Κοπητηθη (2) ὑνογάθη Κόπηθη. Ὑ  ΡἸο πηρ' ἀαρόροη Ὀ]οΙ θὲ 

16 γο ]βιβπα!ρ ἔθση. [ἢ ἡ 6] ΠΡ ὙΥ εἶδ πὰ ΔΌΘΓ (5 ΤΠ θθυγθβθη ἀον σγῦθ- 

θη Τκλιϑῦ (61 Πρ’ τυ σάθη ΚΠ, τηϊ! 65 56] ϑύν υβίβ 160} θοὶ ἀοὺ σου πρβίθη 

Ἐπί οι ἀπηρ' (νοι το η) διιθ ἀ65. ΘΟΠ 6 ΓΖθ5. ((6 1} Πρ νου θη). δου 

ἰδ 65. 8110, Ζυνδὶ δηξρορθηρθβοίζίθ ΕἸηνν ]ταηρ θη δα ΖΘ Πτηθη. [ΠπᾺ6η]-- 

θᾶ. ΔΌΘΙ ᾿ἰδῦ 65 δ Ἃ6᾽ ὩΠά ΘΓ ϑοῖίθ, 448 ουνὶρο Ὑ θβθη ἢ860}}) Ατί (6. βίθιο- 

᾿ΙΘΠθη 0 ἢ ΠῸΡ 6 ρΟΥηρβίθη ΘΟΉΤΩΘΙΖ δυ]ϑι θη Οὐδ υ ἃπ0}} παν ἀρουμδιρύ 

ἃ ἱρροηάοίπμθιη ΤῸ]]6. ΒΘ ΠΠ6 ΓΖ ΘΙ Ρ πάθη 50116π, Ομ μηδ ἀδ|8. ἅτ) ἀἴ6 [μκιϑὲ 

Θἴη6. Θηΐβργιθομ θη ρϑυϊηρο ΜΠ θυαηρ' οὐ στο. 50. ψῖρα οὶ οἰποῦ σνοίβθῃ 

ΕἸβοΠ6᾽, αἴθ 16}. πὰ ἤθη ρουϊηρβίθη ΟῚ] ἰῃσοῦ. ΠΟΙ] οῖβοη ΕαΡθ6 οἰη- 

ϑοθαύ ᾿αύ, [3115 δῖ. ἅ0} ἢὰΡ οἷη ΜΙηϊπλη) Βοινγαν Ζ Θηςη8]{, τυ Πσοηα 

ΔΠ165. δηάογο ΠΟΙ] ἰδῦ. ἰτοίζάθιη αἴθ ρᾷηῃζθ Νίαββο 46 τοίηθη Ὑ οἱ δ6 

Θοιρ Υ. « 

1)85 ΘΟΒα ΟΡ ΖΡΟΙ 1], ἅτ5. ἄθη ἀἴ6 {πηι 9] 1 οΠἸκοὶς ἀθυ ουνίρθη δι Θ᾽ 465 

ΒΟ! ΡΖ θηπἀοηάθη Ὁ] Κίοβ. θθυυίθβθη να, ἰδῦ 5 Κουγο]αῦ Ζὰ 6. ϑυνὶ- 

βοὴ Εγοιθ ἴῃ ἀν μακαριότης, αἰ ἔν αἴθ Οδύϊον. νονδυβροβοίχί νυν. [λιβί 

ὉΠᾺ ΒΟ 612 βἰηα, υνῖθ Ρ]αἴο βαρ", δὴ οἰπθαὶ πθ Ζιιβα μη ΠΡΘΠΠ ΘΗ. 

Πίοβοιν Βον οἷ Παῦ οἷη θην ναϊροβ Δ]ίοσ. ΕῪ βίδπηγμχῦ νῸ Δ6] 5505, ἀθββθη 

γ. Ἐταρτηθηῦ ὑγορθι οΥ οτόβθη ἈΠ] ΟΠἸκοῖῦ Ὠΐθυ βοῖηθ 506116 ἤμαοθη τηλρἣ. 
»Π) 5 δοίθηδο απ πἰο δ ἀπίθυροη ΟὝΟΥ ογῦβδοῦ Οὐ Δ 615 υνοιάθη. ΕΒ 

ΕᾺΠ10 ἸΚοίηθη ΘΟ 6. Ζ τππηὰ Καοίη 1,οἰά. θθηη {Δ ] 6 65 ἀογρ]θί θη, 50 τυ ὅγ6 

65. ηἰομῦ πθὴν οἶπθθ. πάρουν 6δ5. δίοῃ, 50. Κᾶπῃ ποίν πα ϊρογυεῖβθ ἀἴ6 568 

δοίη πἰοῃῦ πη 6 1 ρο]θἰ ἢ τηβ δὶρ' (δμοῖον) βθῖῃ. ΘΙ θ ἢν τημ!, νγὰβ νου 6. γοῦ- 

δ μθη. τνᾶν. ππίθυροΠη, ὑπ 485, ννὰ8 ποῦ νου πάθῃ γᾶν, δηΐβίθῃθῃ. 

ΜΡ πους 65. 5160 150 ἰῃπ Ζϑῃηίαυβοη Φα ἤθη 816 ἢ ΠΡ πΠ οἷη Π 88, 50 

Πλ1}8. 65. ἰη Εν! ρίκοῖῦ νο]]διβπαϊρ Ζαρτιπᾶθ σοῦ... Ααοῇ ΞομπηονΖ {}}0 

65. πἰοῃὺ (οὐκ ἀλγεῖ. [6 ὴ ὁ5. νᾶγα πἰοῦ νο]]]κοτησηθη οχ βου οηα. ὑγ ἢ 65 

μη 1116. Θηπ οἷη Ομ ουΖ {Δ ] 6 πάθ5 ΐπρ Κοππίο πἰοιιῦ οὐνὶρ' 

βοίηἷα, ὙΥ16 αἴθβοῦ Βουγοὶβ ἐν αἴθ Εν !ρΊτοῖῦ 465 Ἔν καὶ “Ον υὑπῃνθυβίβη 16 ἢ 

ἰδῦ, ὑγθηη πηδη ἰοῦ δη θη οἱΐ 65 Χθπορηδποβ ἀθηκί, ἃη ἄθη ἅπο ἢ ἀδκ 

ι Ὅροι: χρόα νρ]. οὔθῃ 85. 261:. 
2. Ῥῃδοάο 608 ὥοπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς ουνημμένω δύ᾽ ὄντε. 

ὃ. Ῥρογβ. ΔΒ Χ (187. τ τ, 

1 Ψρ]. δον αἷθ βἰοίβομθη Βουνγοῖβ δὶ ίοσ. ΝῪΤῚ 141. 
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δμοῖον οὐ πηθυν,, 50. νϑυβίθῃῦ ἀπ} ΕΡΙΚαν, ἀθηλ ὑνῸ ἢ] αἴθϑον Βουνοὶβ 685 

ῬΕΙΠοάοτη Θη ]οΠηὐ ἰϑῦ, πηΐθι βοίηθι" (οὐ ποῖῦ οἴη νοῦ ΞΟΠ ΤΊΘ ΖΘ. ν ΟΠ ΠΟΥ 6 ἢ 

Βοίνοιος ἡ θη", ἄἀὰἃ βοηϑὺ ἄθυ ΟἸδηΖ ἰἤτου μακαριότης ΘΌθηβο μϑῆθοκί ννᾶγο, 

ννῖθ οἷη νγοῖδος 614, 45. δἴμπθη 'Γαρίθη ΟΠ νν ἂν 2 ἀπ νν 1686. 

Εν. 2 

βϑίζὺ οἴδη θδν ἀἴ656 ΒΟ τ θυ Ζί ΠΘοσο ἔοσῦ, νσῖθ ἀλγηδών 2, ὃ. 13 πα ἐλαχίοτην 2, 

20. 23 Ζεϊρί. 105 θοίγοιη δὲ ἀλη 6ν, 448 ϑιοούῦ ΠΙΘΙ οἴη νι Ἰἀου]θριηρ' 465 ἀδίίου- 

ΓΟΡῚ ΠΠΘἢἾ65 Θυ]ΘΠ6η 011], νυ 516 ΤλιοῦθΖ (ΠῚ 1095) ἀπᾺ ΟἸΘΘΙῸ5 Ν' 6]16}1|5 (ἃ. τ. 

4.1 20, 52) ἀαυθ᾽οίθη. ΕΤ βομοῖηύ ἄθη Ἰοἰχίθη δἰ ]ρϑυτηδίδθη οὐ Κη ἢ Π| 0} 6 δα 

ΕῪ. 2, 25 πῶς ἀνεκτῶς ἀπο[β)]αλ[ζλ]οίυ)οιν τὸ μυριαχοῦ κείμενον τῆς πραγματείας 

νντΠῸ ΘΎΠ 10 }} την οὐδέ 6 Ζιὶι Πα θ 6. πραγματεία Ὀθαθαίζοί θ6ὶ ἄθη ΕΡΙΚαγθοιη 

ἄα5 ἴῃ ἄθη ὙΠ κθη 465 Νοιϑέθυβ πΙΘἀουροΙθρίο ὥ γβίοιη Ὁ. ἘῚ νν1}} 150 ΒΑΡ ΘΗ: 

» 16 Κὰπη τηδη ἄθπθη, 416 ἴῃ ἀπο ἢ ΡΊ ΟΠ 6Γ ὙΥ οἶδα 5. ὑδιιβθη ἀ[80}} 1 46 ΠῚ 

ϑνβίοιη ΝΘ θυρο]θρίο ν θυ θυ ἔθη, (ΟἸ ΔῈ θ6 ἢ 56] 6 ΚΘ 3). [)ὰ5 ΟΡ ΠΟ Ρ ΘΠ ΘΠ 40 

βοσρυῖομς ἄρῃ ΕΟ ΡΠ οἴπος ἀδριθιθ, 46} ἰπὴ ἀντιστρέφειν βϑϑίθῃῦ. ἢ ὰ 

αἴθϑου Παρ βδο ἢ ἴῃ ἀ6ν ΤΠπηξοίζαηρ' ἋἀοΥ Νοραίϊοη θΘΡαΠῦ, 50. νουϑίθῃης 

10ἢ ἀὰβ ΜουΠουροῃοηθ οὐννᾶ 50 (ΕἾ. 2, 22): »Ὑ θηη οἰπθν τηΐύ ἀου {Π ΚΘΗ 

γγ16 σἜΘΡΘη ΘΟ ΟΣ θεΠδυρίοθῦ, 516 (ἃ. ἃ. αδύϊζου) δϑίθῃ ζυσᾶν (65. φουηρβίθη 

(ΞΟΠ 6.265) [6118 110, 65. Ὁ]ΡῈ 06 πίῃ ἀδγαμβ, (818 56. 65. ουῦβουθῃ 

((6 1 ρὴ 5οιθη. [πὶ ἘῪ. 1 γᾶν πὰ ἄάνου αἰ θᾶο, 4α8 416 Οδέζοι 

πο δἰ πη} ἀθη ρου πρδίθη ΘΟΠΠΊΘΓΖ ουἰγροη. Νιμ ἱρὰ τη (60 Κοη- 

ΥΘΥΒΙΟη ἀ6Ρ  ογάουβαΐζ ροβιτν ρουγοηαθῦ: »}) 16 δέξου βἰηα 465 ρου ρβίοιι 

ΘΟΠ 6 ΓΖΘ5 [6] Πρ... ὙΜῚ6 πῃ ἀδγαϊ5 ἀἃ5 ΥΥ οἰΐοσ {ο]ρί, δύ, ἀἃ 485 γοῖ- 

ΠΟΡΡΘἤΘἀθ {6 1, ποῦ σὰ ΘΥΒΘΠΘΗ. 

ἕν; 55:5. 

1)ὰ5 γνουνῦ ἀλγηδόνα Ζ. 5. ζοϊρί, ἀδ εἴὸ ἀὈΠ1Ο]6 Π᾿Θ  ΠΘη Ό]ρὸ ἀν Ετὰρ- 

πηθηΐθ τἹ ΟΠ ἰρ᾽ δύ. ΑΌΘΙ νγὰ5 αἴ6 ατοὶ ορο (3, ὃ τριφαοίας ὅὁδούο) Ὀϑαδιίθῃ, 

' ΗΙρρο!. 1 14,2 Φηοὶ [χοπορηαμηο85)] δὲ καὶ τὸν ϑεὸν εἶναι ἀΐδιον καὶ ἕνα καὶ ὅμοιον 
πάντη καὶ πεπεραςμένον καὶ Ἵφαιροειδῆ καὶ πᾶςι τοῖς μορίοις αἰσθητικόν. 

2. ἈΒη]ΠΟΝ ΚΟ]. 8, 22 οἷο χρῆναί φαοι μηδέν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἐλάχιοτον ἐντρέχειν λύμης αἰτιον. 

5. ΚΒΙ6Π6 Α4δλ. ἀδν' Βεγῖ. ΑΔ. τοῖς τι. 7 8. 7172. 

ΠΑὐ]βί. Τορ. Θ14 Δμπῇ, πρὸς δὲ γυμνασίαν καὶ μελέτην τῶν τοιούτων λόγων πρῶτον μὲν ἄν- 

τιςτρέφειν ἐἔθιζεζθαι χρὴ τοὺς λόγους. {5ὲ} αἴθ Ἰζοπνοι βίο ἀον Νοραίοη νοὶ. Α πὰ]. Ῥυΐον, Β 8. 
Ὁ ΙοΝ ουρᾶμχο |)»018ρ16]βυνοῖβο ΕἾ", 2, 22 ἐάν τις ἀντιοτρέφων ὥοπερ πύκταις αὐτοὺς φῆι 

τῆς ἐλαχίστης μὲν μετόχους, ἐπιδεκτικοὺς δὲ τῆς μείζονος μὴ ἀκολουθεῖν, πῶς κτλ. 

8: 



00 ΘΙΕΙ,5: 

γγἃ5 ἴΈΓΠΘΙ Ζθπομ, 66Υ ΕῪ. ὅ, 16 χἰὐϊουὺ νυἱτᾶ, ἡδύ! ἢ ῬΠΗΙ]Οά θη 1 ἤΤΘΥ, 

Ὀοπδαρίοί, ἰδ νῖθ αἴθ ἄθιϊρε αὔγξτιρο ΤΥϊτητηθστη8 5586. ἀἴ6565 ὑπαὶ (6. ἡβοἢ- 

δύθῃ Βιπο ϑυϊζοκο πιθοῦ Ζὰ ΘΥΪΚΘΠΠΘΗ. 

Εν. 6 

Θη δ ]Ὁ οἴη νυ] οτρ65, ἴῃ [ὕβθηθὺ5. Θδιητη!αηρ' ΘΙ 6 ἔΘ]6ηἀ65 Εγαρτηθηΐ Ερὶ- 

Κατβ. ΟὍρηον Παίζθη οὐἴθη θαι α16 Ζυβαιηπηθηβθίζαιηρ' οι οὔ. 6] 6 1,61 0] 16 }- 

Κοι, αἴθ ἀοοὶ ἤδ0 ἢ ἘΡΙΚῸΙ τηδίθυ6}} ρϑάδο ῦ νγουάθῃ τηι!8, ἴῃ ΝΥ ΙΔ θυ αι 

2ὰ (Θ᾽ ἀφϑαροία ροία πάθη. θηηῃ αἴ6 (ἀδέξεν. δἰῃ οὐγκριμα ἀτόμων υῦὶθ αἷ16 

ΠΡ ΚὄιΡΟΙ β'ηα, 50 τη! ἃ 6 ἢ οἷπθ διάλυοιο τηδρ] ἢ βδοῖη. ΘάρορΘη 

βαρύ ῬΙΠ]Οά 6 πὶ ΕἾ. 6, 317: »])}165. ἰδύ Κοίη ὙΥΊΔουβρσ ἢ. 1)8 ἀἴθβον (πηι ] 10 ἢ 

ἘΡΙΚαιν) ἴῃ βοῖίπου Βο σιν ἄρον αἴθ ἀδύξουν σθῃσαπρ᾽ οὐ] ἄνύ, ἀἃ5. ρου! 66 

Ὑνδβθῃ (τὸ θεῖον) 561 νγϑίθι 16 οῆθση, Ὧ(ἃ 65. ΠῸΙ δἰπθη ΠΔΟἢ ΑΠΔΙΟρΊΘ ρ- 

ὈΠᾺ4οέθη 1,6 1}0ὺ Ῥοϑιίζθ, νοὴ θη Θ᾽ ΔΠηΪμηΠ)ῦ, αἀδ|8 Θ᾽ ΖυΥΣ δἴηθη ἈΠ η] ΘΠ θη 

[Ππη11ὺ Παὺ τὴ ᾽ ΡΠ Ἁ] 15. χὰ ἀθῖὴ 116 ΒΟ θη... .« 61 ἀδροηβαίζ Ζιι ἄθτὴ 

σάρκινον οῶμα, 646} τηἱϊύ μήτε ἀπρϑοιςοῦ υνὶρα, βοῃοίηῦ μήτε ἀσώματον Ζῇ β6 ἴῃ, 

νοι δ αἴθ ρουραϊοιίβομο Οδεξουνουβίθι ιηρ' ΔΡ]6] δ. ΜΠῸ πο] ομθιη Κ' ου- 

Θϑηρο ο᾽' 416 δηδίορο δινακίαν 465. ΒΟΠ ΘΙ] ΘΙ θο 5. νουρΊ θη. ἢαὺ (485. τη! 

ἴῃ θη Πϊηΐον σάρκινον Ζ. ὃ θυ βα]ίθμθη ΒΟ βία θηλοδίθη δἰ. ἢ νΟΓΡΟΓΡΘΙ), 

υνὶραὰ νἹθ]  οηῦ. οἰηθ ΟἹ ο]ΠἸο 6 ΕΡρϑηΖιηρ ΠΟΘ δι τ[6]η. 1)ὰ νΥ ΠῚ 416 

νΔΡΘη ΑΠΡΆΡΘη (65 Οἴδοσο ὑπα Τλιοτὸχ ὌΡΟΙ 16 η65 φμαδὲ οογριι5 Ὀρβι χζθη, 

ἰδύ αἀ16. βοΒ]θο θ ΒΥ α] απρ' ἀἴ6565. νυ δ ρθη ΕὙΔΡΊη θοαὶ ΒΘ ἢΣ Ζὶ ὈΘΚΙΔΡΘΙ. 

Ἐν, ἢ 

Ιἅ 0 παν αἴθ ἀθ]ΙΟθη. Ρυβαῖ καθ ἀθὺ ΘΡ᾿Ϊ  οίβομθη (οὐ οὶῦ ΟΡ Π 6: οὐμ- 

πεπληρωμένον πᾷᾶοι τοῖς ἀγαθοῖο καὶ κακοῦ παντὸς ἄδεκτον (7. 12. 1 3). 

πα. 9. 

Εν. 8 δὐυνθοκὺ ννθάον αἴθ Ηοήπαηρ δι οἷ Ζιταὺ ΕΡΙΚῸΣΒ, αἀἰθβυηὰὶ ἃιι5 

ΤΤερὶ ϑεῶν, 806 νγὰβ ἀδυύδιβ ΠΟΙ ΚΘΗ ΠΘἢ τὶ τὸ σάρκινον φθορᾶς εἶναι 

1 δοιότης ἰδύ πος ϑοχί. αν. τηὰαίπ. ΓΧ 1.24 δικαιοούνη τις οἵοα πρὸς ϑεούο. (ἴοθιὸ ἄρου- 

βοίχί εν ρίείαίο ἃ. τι. 4. 1. 41τ, 115. Πάρθρθη εὐσέβεια ἰδ πᾶοῖ βαχί. ἃ. ἃ. Ο, 123, ἐπιοτήμη θεῶν 

θεραπείαο. δου" ἰδὺ χὰ Βομ νοι. εἰ γὰρ μὴ εἰςὶ θεοί, οὐκ ἔστιν εὐσέβεια μόνον τῶν ζέν»- 

αρέτων ὑπάρχουοα. 4]. ΧΙ 27. 16. ννϑηΐροη. Εχαρτηθηίθ. ἄθυ" ΕΡΙΚανοίβομοη. ΒΟΒνη ἸΤΕρὶ 

δοιότητος ϑἰδιμτηθη 4116 ἃὰ5 ΡΩΠοάσθπι, ἄδιη ἀδ8. Ορΐρο 15. 388 θεῖ {Πβϑῆθν ρίο. ὃ, τοῦ οἷῃ- 

“αἰϊρθι ἰϑῦ. 

5 Κὲς 5. 8]. αἱ5. ἀδροπβαῖζ ΕἾ. 9, 12 Τφαρκὶ τῆι κυρίως λεγομένηι. 
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δεκτικὸν ἰθῆῃγύ πιοηῖ5 Νϑιθβ, αἷ6 ἡδῃθυθη Αὐβί τη ρ θη (διαοτέλλεται) ἀθον 

αἴθ Φιυδ! ᾷς ον σου! θη. ἀπ τη θη Π}] 166 1,6 Ὶ Ὀ] ΟΠ Κοῖῦ (Ὁ Π]οη .. ΑἼΟΠ 

ΕΓ. Θ βρυῖοῃῦ νοὴ ἄθιη ΒἸΘΙ5ο ἢ ἴῃ οἰρθη ΘΟ ἤθη Θ΄ ηη6 (σαρκὶ τῆι κυρίως λεγο- 

μένηι), δἃι5 4θ6ηὴ 416 βορϑηδπηίθη ζῶια " θθβδίθῃθῃ, ππᾶ Κηϊριῦ αν οἰπο Βο- 

τηϑυπιηρ ἅθον αἴθ ἀλη νου κηϊρεϊθ ΓΘ ΟΠ κοῖῦ (περὶ τοῦ φθαρτοϑ). 

Εν. 10---1 

β'ηα ΠΟΙ ΠρΒ]οβ6 υμητηθυ. )ὲ5 Υουῦ ὁμοειδεῖς (10, 3) ννῦναθ νγθρθῃ (61 

5. 201 θΟΠδμ θ᾽] θη 5.16116 ΕΡΙΚκαχβ. νυ] τρ νοσάθη Κὄμηθη; ΔΌΘΙ (Γ᾽ Ζα- 

ΒδΙηηΘ  ἢΔηρ' [6], ἀηἃ ΘΙ 56] 5ὺ νουννοἰδύ. δα δἰπθ βρᾶξϊογ, Ὡ]ΘἢὉ 6] 166 

ΒοΙιδημα!ηρ αἀἴθβου ΕἸαρο (10, 4. 5). 

Εν. 12 

ὈΘΙΘησὺ ἄρον ἀἄθὴ Ζιβδιη Πρ γῸΠη ἀφθαροία ππ4 εὐδαιμονία. Νϑοὶ, ἄθὴ 

νῸΠ πὶΐρ ΘΙ οὨἰἰρίοη Τοχοῦ Ποῖβὺ 65. ἰοῦ: »ῇθηη αἴθ ὅ6θ]θ 4116 1,606- 

γγΌΒ0η γα 8415 βίου ὉΠ16 ἢ οὐ πάθη. Εδ ἰδῦ ΔΌΘΙ δῖ ἢ τγ0Ὸ}}} ἀἀ10}} οἰ ηθῃ 

ἱγσροηάννίο θαυ ρκύθη Δπρθηβοῃθίη νο]]]ζουητηθη. ᾿(18}, ἀδ|8, νγον δἰ (ἀ. ἢ. αἴθ 

(δίζου) ἀδν {Ππδίθυ Ὁ] 1 Π]ςοῖῦ Ζὰ θαυ θη ἴῃ5 ἄὐρ ροίαϊδε Παῦ, 516 (χαρ]οῖ ἢ 

Δ 60 }}) ἀ6Ρ Πρ κοῦ Ὀογϑιι θη. μὰ}. « 

Εν. 14, 15 

ὈΘΠ δ 610 τυνἱϑάθγιπη ἀἰθ Ζαβδιημηθηβοίζαπρ' 661 ρος 1 6 [ΘΙ ΠΟ ἢ] Κοῖῦ. 516 

Καμ ποι αἴθ τηδϑδῖνθ Εθϑυϊρ]οῖῦ (πύκνωμα οτερέμνιον [Κζο0]. 11, 7) μάθη 

νγῖθ αἴθ βύθυ] ]σἤθη σθαίασθη. νυ ϑ]6 Ὀδῃδυρίθηῃ, 816. δὶ ἰοῦ ἴῃ ο]ΘΙ ΟΠ. 

Θαδ 0 νουπδηάθῃ (πϑτη] 0} 6 ἄθη (ἀδύίοι ἢ), βομ θη δἰθ Ὀθϑῆβοῃ οἷὴθ 

᾿ρρϑηάνθ τηοαϊῇχίουίο πυκνότης, ἴθ ἀυσο οὐνῖρο Ζο θη. 516} δα θν Ὁ Ὁ 

Βομδαρίθη Κῦπηνε. ΕἾ, 15. πὰ} ΝΥ ὄγίου. οἤηθ ΖΦιβδιη θη δ ηρ". 

ι Ὁ 6 Ευραμζαμρ ᾿Ἰβθθον5 δ. 103, 23 ποί. (1. 31) Ζὰ ἔν, 8. 4 ὀρ[γῆο] δεκτικὸν τὸ [ἄφθαρτον) 

οὐδαμῶς υἱνὰ ἀπο} ἄθη ἴθ πἰομς, ποι ΓΟ Πθ θη Ζιιβα πη] Πρ, ἀπΒΡΌΒΟΠ] βοὴ, ὅοοίί 

νΘΡο] ΘΙ ον ἰνγῖο αἴθ διαοτολὴ Μοίροάουθ θοὶ ῬὨ]Ποΐ. 46 βαποί. 1.38, 75 (οὔθ δ΄. 30). 

2. ρῃη αἷς Ευρϑηζιπρ' νῸΠ.... Ογαὰ το ἐρ; δύ, ΕΡΡΌΠΟΝ. τάλ]ογα τυ γαθ ἄθι Βιιο βία 

σθηδα ΘΠ βρυθομθη, ΑΘ ἴῃ θοχαρ ἃ ἀἰο κυρίως σάρξ 5ἰπα ἄλογα ππᾷ λογικά ᾿ἀομ βου. {θοὸν 

ἄθη ἀθργάθοι ἀ65. δ ουίοβ. Ζῶια 'ἴπὶ θῆρουθ 5ίἰ'ημπο (ἀοροηβαίχ Θεοὶ) 5. δ, 5ό. 

3. Αὐλ. ἀ. Βεονί. Αξαά. ἀ. ͵ 55. τοῖο, ΝΥ. 7, 5. σ15. Ὠϊ6 ΑΡτηδβϑαηρ ἀον ραϊίθη ΕὟ. 15, 4 

θ6ὶ δοοίἑ βέϊμιημαΐ πος τηϊύ ἀθν Ἡδνγίθγβομοι Ζοϊομπαηρ. οι ἐρησαὶ κὔμππθη. ἅπ0 ἢ} ΠΔ 0 ἢ θη 

ϑραίίθη. ἀθν νου πθυρ μη άθη Ζο,]Θη πἰολί, ννῖο δοοίε νν1}}}, 12, 5ΟΠ ἄν πὰ οἴννα τὸ ΒαοΠβία θ η 

Βοβίδμ θη. μα ρθη. ΑὈΡΘΒΘΠΘη ἄλνοι ἰδ δἴπη ππα (ἀγδιησηαίς τυ ῖάοι" βοίηθ υυδπζαηρ, 



62 ΤΠ τ ἘΞ: 

ἘΞ 1Ὸ ἜΓΕΣΤΡ. 

ΨΊΘΠ ΘΙ Παηαο]ῦ 65. βίο ἢ ἀδιαχμῃ, (418, νη αἀ16 Ναΐαν βοῆοη (ὯΓΡ αἰ χοὶί- 

γγΘ]]ΠρῈ ΕΥΠδΙαηρ ἀον ἄθηίροη δ θβθη ϑοῦρο ἰπτῆρί, 516. Γὔγν αἴθ ἀδιιουη6 

ΕΥΠαΙαπρ ἀον δου. ἴῃ ΠΟΟἢ νἱ6] πόποροι ὅσα δ βοσρθη τητβ΄. ΕἸ. 17 ἃ. Ὁ 

τ ΥΥ̓ γύρου. 

Εἰ. 18, 41. ᾿ 

16 ὙΥοΥὑγ ἄτημηου ουνεχῶς ἡδόμεΐνοι ὑπὰ ἔξωθεν ἡδονή ζοίρϑι, δ} αἷδ 

ΒΥΡΟΙ Παρ’ 465. Πιδοῃβίθη 216165. θ6ὶ ἀν Ἰζοηβιιαὐοη 465 ρου] ἤθη ΥΥ 656 η 5 

ΡΟ δομίοῦ νου θη τι. [)͵θθο5. 2161] ἃθθι, αἴθ ἡδονή, αἀδυέ ἄθη (Ὁδίζοσῃ 

ἰοῦ νοὴ δυο χυῇϊθθη. Ὑ ἸΘΙΠΏΘἢΣ τηΐὔβϑδοη ὙΠ ἰΠμθὴ »416 Κι Ζὰ- 

ΒΟῆχ θη, πἰο  ἷβ. ΕΥοηθ5. Οὐδ ΔΗ ΟΥ̓ Ο ΠΟ. Θίδιημη θη θ5 ἴῃ 516 δαΐζα- 

ΠΘΠη6η, ἀλρθροη ἴῃ ὈοΖαρ' α΄ 1165 οἷρηθ αὖ 516 ἢ. νοὶ πος ἅθουν!- 

ρθη χὰ ἰΆββθη πἀηα ρου μαιρὺ πἰοπῦ.... .« ΕΠπὸ ἅμη]οῃθ Ἀπβογαπρ' ἤπά θη 

Ὑγ ἴῃ ΕῪ. 4], νοὸ νοι ἀο1 {Ππ6 η ] 1 ΟΠ] κοῖς ἀθν δα αἴ (ἀουοῖν οἰπϑίσ δι  η4161) 

ΘΟ ησθρ ρθη. ἀἶἰθ θάρ Ζιὶ δοίη βοῃοίϊηΐ; »υγθρϑη ἦν ὕποπα] Π]κοῖ ἀθοι- 

ΒΡΙΪΠρὺ ΟΓ 485 οἴηθ, δῖ ἀἃ5. Δηάοσο ᾿ἅϊ δύ 6᾽ 5. ἢ οἷῆ. 6 ὴηη ἀἃ οἷπθ ὑη- 

ΘΠ Π 10 η 6 ΕΠ]6 βου ἢ] νὸπ ΟἰρΌΠΟη τὶ νῸ ἔροι 6) ΟΠ Πρ ΠΡΘη (παλμῶν) 

1Π πὶ σζὰ ἀοθοίο βίῃ, 50 (πἰτημηΐ 60) αἴθ ρϑοῖρηθίθη ἀπὲ] 5ϑιρ' (061 5:6 ἢ δῇ, 

ἀ1ὸ ἐρθη ἀαχί ρθη ἈΌΟΙ δίδβῦ ον χυνῖοῖς ἢ). « Υρ]. ἀο Εν. 28. ". 

Εὰν ἄθ. ΘρΙΚαχοίβομοη. Αυβᾶάνιοῖς παλμός, ὅθ ἃι ἀοὺ ἈΡΔΟΡ 5 ομ θη. 

ΞΟΠ ΖΙ δ Πη6Ὶ βίδιηπΐ, οἱ θῦ 65. οὶ ἘΡΙΚκαν βορδῦ τῃϑηνίδομο ΒοΙοροὅ, 

Εν. 19, 

1)ὰ5 δὴ Κορέ βύθηθρηθ ννγογύ τὸ δ᾽ δλόυυχον, (ἃ5 ΠΙΘῚ ΖῈ ἢ δυβίθῃ ΝΆ]6 

᾿πὴ οΥ ΘΟ 5 θη ΝΥ οὐίβομδίζ δὐβαθοις, τυθοκύ οἷμθ γ] ηρο ΕΤαρο. ΑἸ]68 

ἀνϑηρύ ἀαναῦ Ὠΐη. ἀα8 Ερκαν ἄθη ΤΟὴ βοίημον ἀδίζον. ἄθιη 46 ΠΊΘηΒ6}- 

ΘΠ. ὅθο]ο. ΠΟ ἀδοηῦο, πϑηη θη 110} ἄθιη ΠΟΠ θη οὶ θη θ] 6 (αι) 6). 

ΚΕ ννῆσο πτη ἰηΐογοϑδδηΐ Ζὰ ΟΡ γοη, ΟὉ ῬΠΠ]οάθιη σοονγαρύὺ μα 6, ἀ16 ἅ{Π6- 

ΤΊΒοΠ6. ΤΟΙ ΠΟ] κοῖς ἀθν Οδιίου οἷη δλόγυχον Ζὶ ΠΘηΠΘη. [|)ἃ τῇ {ὈἸ]ΡΌΠ θη 

ε 50. δμπίθ πὰ οἴννα ἃ ΤΟ]ροπᾶοβ ἄθηϊκοη (ΤῊ. 16, 3): καὶ δὴ γὰρ πειρᾶζται οώι,-Ζειν) 

τὰ τῶν ἄλλων: οὕτω καὶ τὰ [τὴν ἀφθαρίοίαν] τῶι ϑεῶι παραοκευάζονίτα δεῖν ἐπινοῆσαι). 

5. ῬΆΒΒοΙθα Ῥυϊηὶρ Πουυβος ὅπ}. θοὶ ἄθπὶ 1 βομθπη ΤΠ θθυνθθθη, τνῖθ Τμ ΟΡῸΖ ΠΠ 711 

ἀαΒ Ἔν : παηὶ δα (οἰκεῖα) εμεῖφμθ οὐδὲδ δὲ οπιγῖδιιδ ἐμίμβ ἦρι αγέμβ οογροόγα εἰϊδοοάμηέ ςοποιαφιο 
ἐοποορορΐϊδ εὐγολιχιί πιοέμ ; αἱ οον ένα αἰΐώια (Ἀλλόφυλα) υἱάϊηνμϑ γοίθθῦο ἴηι ἔθ τα παΐμγ αὶ. 

ὁ ἜρΡ. 143 (αἱ ἄτομοι) αὐτὸν τὸν παλμὸν Ἰόχουοιν; ΕἾ". 61 (117. 29) τὸν τῶν σωμάτων 

παλμόν; ΕἾ. 282 (202. 14) τῶν ἐν βάθει τοῦ ουὐγκρίματος ἀτόμων οὐδέποτε λῆξαι κινήσεως 

οὐδὲ παλμῶν πρὸς ἀλλήλας δυναμένων. 



Ῥηϊ)οάρηιος Τ7δον αἷο Οδίίο; Βιιοῖ 1ΠΠῚ Τρ. 16--54α 63 

ΟΠ μακάριον, γ00 ἐπιθυμοῦν, (6. παι] ἤθη Ν᾽ οταιιββοίζαηρ' (ον ἡδονή υὑπά 

ΟΠ αἴθβοῦ βο υϑὺ αἴθ Βδᾶθ ἰδὲ (19, 2-- ς. 7), ἄὰ [ὈΓΠΘΙ Δι 6 ἢ) α16 δρμὴ 2.11 

ΘΙβο θη, 50 βίϑθῃδ τηᾶπ, «8 ΠΙΘΡ αἴθ Ῥϑυο]ο] ΟΡ ΒΟ θα. Οσαπ ]ᾶρθη (6Γ 

σου ΙΘΠθη ἀφθαροία ἀαγροὶθοῦ ὑνοσάθη. 8516 θυ Πθη παι! 9} ἁαΐ (6. πγαΐο- 

ΤΊ ]]6η ατπαηα!αρο (ον Κοῃβυ τ αίοη, ᾿ἰπβοίδυη α16 θη (ἀδίξζονη οἱροη τ] ἢ 6 ἢ 

Λεπτομερῇῆ νυ ρ]ςοιϑυνουῦ Ὀοϑιίζοη. ΑΌΘΙ 65 ρὴθύ ἈΠ] ΟΠ 6 5ιοία. ἀπο ἢ) ἴῃ 

Ἃον ὕμνοις. 80 βομ]οβὺ ον Ετ. 10, 20: »)ὲδ. αἀ16 ἃπάφσθῃ δνίρθη ΘΟ α 

56. ππηἀγῆμηρθηῃ, 50 ΚὔπΠθη ΥΥ1 γΧ0Ὸ}}} ἀδηηϊῦ ἴἢτ6 {ΠΠ5 ΘΟ  Ὀ]1Ο ἢ Κοῖῦ δαίΡθο ύ- 

ΟΡ] Δ] 61. « 

Ἐν. 90 

βαίχζὺ 4845 ΤἼΏριηδ, αΟΥ ἀφθαροία (Ζ. 2) ἔουῦ. 1)45 νΥοσὺ αὐτάρκη Ζ. 6 Ὀοχζιθῃί 

56 ἢ ῸΠ] δυΐ Αἰ Εονάθυαμρ, ἀκ αἰ (ἀοξἐ οἰ ΐθη πη] } 8 ηρῚρ᾽ 5θί ἢ τη ἴ15561) 

νη ἔγοιηάθη ΕἸηΠΠ ὔββοη, ἃ. ἢ. πιθοῦ δῇ ἀαθοη μάγου δίϊοι. ΘΟ ΟΣ δῇ 

Ορίογοαθθη (οὺ ΕΣ ΘΠ ΟΠ ΠΟ ἀμρουγίθβθη βδἰπα᾽. Αὐῇ ἴῃτο {{π5{6Γ0]16]}- 

Κοὶῦ θοῦ 516 ἢ διαμονὴν Ζ. 7. 

ΠΤ ΦΙ, ὃν 

ΘΡΡΘΌ θη. ἰκοίηθη ἀθαύθαλ θη Ζιβδιη πη ηΠδηρ. [τ δ βίθυθῃ ἰδ 4ἃ5 τυ] θά ουΠο] τα 

ἀλγηδών Ὀοιηθυϊοηδυνοῦῖ, ΜΠ ὁ Αὔ 61} βοῃχηουζοη ον ΕἸη 556. βοΠ οἰηὐ 

ὅτι 0} ΕῪ. 22,7 ἀπὸ τῆς δήξεως ταύτης Ζιιβδιηη θη ἤρθη". [ἢ 6. ΡΠ νᾶ56 

στοχαζόμενοι πάντων φιλότητος Κιϊηα!ρῦ 516} 485 βρῆϊου. (Κο]. ἃ ΕἾ. 87, 5. οὔθ θη 

ὥς 4) ὈΟΠδποΙο “ΙΙΘπηα, ον ΕΥΘαΠ ἰβοῃϑ δ. 

Ἐν. 932 

Ὀου σὺ τυ]θάθυαση θη Θ'ΟΠΤηθΥΖ. Κθηη 116}} ἰδῦ θύννα Ζ. 4 {{:: »1]πα τυ] θα απ 

αἀγάοϊζθη οἰηΐρθ ἀ6ι ἅπιίδοσθη ΕἸ 556 ἴῃσο πα ϑιηοηΐθ ηἰθάου. [)85 γα] θη 

νῸ} ΞΟΠ πηθνΖ βθῃῦ 78, οἷπ ΕΡ Δ]ΠΠ]Θυη8] ἰπὰ ὙΥΤΔοΡβΡσ ἢ. σὰ ἄθπι ὙΥ Θβθη νῸὴ 

(ἀὀτίθιη. « 

Εὰ. 9άξ. ". 

[)ὰ 65. οἷηθ ππθηα]16}} ογοῖθθ ΑἼΖΔ}}] νοη [ὔβϑοῆθη οἱ, αἴθ ἃπ (6Ὶ 

Ν ΡηἸο δ ρ 465. Βοβίθ] μάθη Ὡυθοίτοη, πη 416 Ἰβοποιηΐϊο 465 ΘΔ ΠΖΟη ΠῸΓ 

ἀδάασο Ὀοϑίθμοη, Ἃδ18 οἷπθ θοθηί8 115. ἀπο η ] 106. ΔΉΖΆ ἢ] νορ οὐ] Δ] Θμἄθῃ 

Ἐαιϑοσθη θη ρορ ηρ βίο] υνὶγα. [165 βοῦχὺ ἄθι Ν᾽ θυ τοῦθ οι Θρὶ Κασ οἰ βο θη 

᾿ ΜΈ]. ΚοΙ. "» (δν. 85, 4). 
2. Με]. Ἐὶ. 8, τ. 



04 1) 11,5: 

ΤΙ Πγο οὶ ΟἸοοσο ΚΙΆῚ δαβοί πΆ πο : »λαης ἰσονομίαν αρροϊαΐ Εἰ ρίοδιι"ι8, αὶ οδὲ 

αοφιιαδλοην ἐν ἰδιιἑομοηι. σα ἤας ἰσίδιω" ἐμαί οἰιοιξι", δὶ ηιογἐαϊζμνγν ἑαγιέα ηριἢ- 

ἐμιο 5[έ, εδ86. ζηηιο» αἰ ζμ)γν. γον ἩυἴηΟ)) ηλ, οὐ δὶ ψιίαθ ὠνέογίριαηέ ἐγυγυιιιοναὔϊϊία 

δἱηηί, οἰΐαηι ἐὰ χιίαθ ΘΟ» 56)" 67) 1 γι γυϊέα 6586 αοὗο)δ.« Ἐδ' σοηϊιρὺ 150 πἰςῃΐ, αἰ 

ον ὈποηαΠ ἸοΠ κοῦ ον ποραίνοη {ΠὈἸβά θη ὈΪ]ο α16 ὕπο] ἢ Κοὶῦ ἀον Ζεϊώ 

οηἰροροηροβοίχζὺ τῖρὰ (ἀθηη Ζεϊῦ δῦ πὰ οἷῃ ἀοοΐαθηα αοοϊαεγέδιιηυ. πὰ ἢ 6 ]- 

Ἰπ ἰβοΠο ΓΘ ἢ χθ, νρ]. 5. 7); 65. τηΐββθῃ ἈΠΘΉΔ]1Οἢ νἱ6]6 Ῥοϑιτνο Εδ]κίουθη 

ΘηΓΡΟΡΘΠ ΚΘ η, ὙΥΘηΠ ΨῸΠ ΘἾΠΘΙ δυῖρθη δαθν τπηἀ ἀφθαροία ΘΘΒΡΓΌΘΠ θη 

ΘΓ 6. 5011. άπ δ 0 ἢ γοιβίθ]ιθ 16}. ΕἾ. 948. 5 {{ἰ [Ὁ] ἀουτηδθθη: » ΠῈΣ ἀπ- 

᾿ΠρΒΠΠΙ ΘΠ οη ΖΔ] ἀοΓ πππροθο πάθη Ζογβι γα πρὶ 6 ρσοροηῦθοι ἀαυ τηὰη ἀθ6ι- 

παιρῦ πἰο ῦ οἴηθ ἀπ μ Ποῖ Ἰαπρὸ δον Καμπερον Ζοιϊἴθη ΔΘ θη ἢ. « οὔτε 

διαμονὴν βοίχὺ οἴπθηὴ ἀδρθηβαίζ νοσᾶιβ υνῖθ οὔτε λῆξιν. ΕἾ Ὑ71}}} 4150 ἤθη 

ΖΘ Πρ Υ Π θ6Ὶ ἀἴδβον Βοισας ίαπρ' (6. ΙΒΟΠΟΠλΪΘ. ΟὍΠηΖ ΔΒΒΟΠ δ] (οὐ δ᾽ ὅλωο). 

Ψ ΊΘ] 161}: τηϊ οἷη οβδί παρ Δ ΘΟΠ 561 βίαι πάθη, 80. ἀἃ αἴθ χοιβισθῃ- 

ἄδη ππα οὐ] δ] τοημάθη Καξβίϊα, ἀϊθ χυβίσδιηθη θη τα ἀἶϊδ ἈΠ] βοπ θη Αἰοτηθ 

510}. θυοβίβηαϊρ αἰ γγαρο Ἰια] θη. ΟἿ 5190} ἀἴθβθ ἰβοποιηῖϊθ δα αἴθ ᾿νά  βοῃς 

Οὗον αἴθ ρδίι 6.6  εἸῦ ὈοΖίοιῦ, ἰδ ποῦ ΚΙΆΡ, ἀοοῖ ἰδὺ τὴ ἀδ8 ουϑίθ 

ἈΠ ΒΟ ΠΘ ΜΠ 6Π 6 (ν 9]. Ιζο]. 8, 19). 
διεξαγωγή, νγὰβ δ οἰ θη] νου ρθη θη ΕΤΔΡΤ ΘΗ 6 24} ουβοΠῃοίηΐ, 

Ῥαάοριίοῦ ΟΠ] ἀ556 1086. τνῖθ διαγωγή 465 ΤΊῦοβ: αἀ16 1 θθηβυν δ. 

Εν. 9558: Ὁ. 

16. οἰ ζθίηθη ὙΥ οὐἐταρτηθηΐθ ἴῃ 25 ἃ ἀκοήν, αἴσϑηοιο ἀθιύθηῃ ἀασαυ Πΐη, 

νὰ ΕῪ. 25} ἀδυι μον χοὶρύ, ἀα πὰ 6 ἢν αἴθ ΡΒ ὁ ΠΟ]ΟρΊβο Πα. ΕὐκΙἅ λα ηρ' 

ἋΣ ἡδονή ἃιι5 (6η βἰ μη] μοη ΠΡ Παρ θη ρΌρΘΌΘη νγὶγά. 16 ἡδονή ἰβδὺ 

δ ἢ} Τρ οἷ ἀορροῖῖθ. ὅ8΄16 χοῖρὺ βοῇ δηύννθου ἴῃ ον ιιῃ6 (ἀταραξία, 

ἀπονία); ἀδηη ΒΡ ΟΙῦ ὁΓ νο καταοστηματικαὶ ἡδοναί ἡ, οὧδθυ ἰὴ ἄδθι Βουνθριηρ' 

(κατὰ κίνηοιν), ννῖ6 οὶ ἀοὺ Εσθιᾶθ (χαρά, εὐφροούνη). Τιοίχζάριη τῃδοῃῦ 6. 

Κοίη 1161}}} ἄαταιιβ, ἄλ8. ον 5. ἀοίορ 7} τϊορέοῦ ἃ15. αἴθ όπου 5ίαξθ ἃη- 

56. [Ι΄ ῬοζΖιρ' δι 45. ΡΟ] 5616 αορὶθῦ βομθίηῦ δ ὈΘβομου5 ἀθη Αὑ8- 
Ι 

- 6. πδὶ. ἃν. 1 τὸ, 50; νρῖ. 30, ΣΟυ. 

ποιεῖν ἴθ ἄον Βοαρυίιηρ; εἶναι (οἄον. γίγνεσθαι) λέγειν. 
Απάθυβ ΡΒ] ρρϑοη Πορηι. 51, 596. ω 

θίορ. ΣΧ 136 (πὰ ὕὔβομποιβ ρεέοιν. χχχι 5511; νρ]. 281 ἢ). 

, διη. ἀο Ῥοπρῖ, ΤΡ 4.1 φμαθ τπαχίρια Ερίσινο γεἰϊοϊία 5. υἱάοίμν : πὐλὶΐ αρὶΐ. Τιαοῖ. ἀὸ 

νὰ ἀοἱ 17,1 αειδ, ἐηφμὶέ Ερίσιιγι5 (ΕἾ. 360) ηὐλὲΐ ομταί. ἑάσο ἐποονγιρέμδ ὁ8ὲ ας ραΐιιδ, φιῖα 

δΟΊΈΡ67 φιθέιιϑ. 

[ 



Ῥληϊοιοηιος ἴ7δο)" ἀϊο Οδίίον: Βιιοῖ, ΠῚ Εν. 54α--29 θῦ 

ἄσιοῖ πουχία ρα σδιοηΐ σι Πα οη ᾽. [ἢ νγθ] θα Ζιιβδτηση θη Πα ηρὸ Πίου Εν. 95} 

καθ᾽ πουχίαν λεγομένας ἡδονὰς καὶ αἰ[ςσϑητάς ἢ] βίδπα, ἰδῦ ποῦ θυ γθηη θα. [)6. 

Δαβαῖζ νοὴ αἰσθητάς ἰδὺ ρϑν τὸ πἰοηῦ πλδῖρ. [0]. νϑυρΊθιοηθ α16 24. Κυρία 

δόξα: »Ὑ θῆῃ χτῇϑῃ (185 ὙΥ ΔΠΣΠΘἢτηπηρϑν Γπηῦρϑη οἰ ἢ νον ἰΡ ἀπ πο ΐ 

πίοι μοὶ οὐ χυν ἰβοῆθη αοιὴ ἸΘαἸρΊ 10) Ν᾽ οσπγαίθίθη, ἄθη πΟΟἢ Ζα Βοβίβιροη- 

ἄθη ἀπαὰ ἄδηι, ννὰβ ἴῃ α6πὶ ὙΥ̓ Δ ΠΡ ΠΟ ΠΤ ρθν οὐ πηῦθθη, ἀΘη ΕἸΩΡΠΠ πη ρθη 

ΠῚ ἄθη Μ᾽ ουϑίθ προ (65 Π)Θη ΚυουΙηρο 5. Ὀογοὶί5. νου 6η) ἰδῦ, τ γδί 

ἀαι Δ 86} ἀ16 ΔΗ ΘΠ ηρ 6 56] 05ὺ πλϊῦ ἸΘΘΡΟΓ Ν᾽ ΟΡ. αὐ Πρ ΘΙ ΓΓΘΠ.« Οα 6. 

ΠΟ ἢ ἄρ Καποπ " ππίουβοῃϊοα ον ἀστοὶ Καὶ ουῖθη: αἰσθήσεις, προλήγεις, πάθη. 

θαζχὰ πϑἰίθη 416 βρβξουθη ἘΡΙταγοο ΠΟΘ ἢ αἴθ φανταοτικαὶ ἐπιβολαὶ τῆς δια- 

νοίας ἰηζαυρο ρύ. 

γοη ἀΐθβθη ἰδὲ πῃ ΟἸἴΘθΑΡ ἴῃ 6 ΠῚ {Ὁ]ΡΌΠ 6 

Εν. 26 

416 δᾶάβ, νο αἴθ φανταοτικῶο νοούμενα ἴῃ ὈθΖαρ' δ ἀἃ5 ΒΥ ΚΘ ὐθν ουη ρ ἢ 

(65 ζῶιον δον οσῦ ψορᾶθη. 6. ϑίπη (6 φανταοςτικαὶ ἐπιβολαί ἰδὺ βοῃυνιουῖρ, 

ΘΙ 65. Κᾶπῃ πού οοϊθαρηοῦ οσάθῃ, αδ|8 65 δἷη 8]} 0 θη θίπου Δα νιοὶς δύ 

ἐν ΔΒ πΘ μη ὰηρθη (Γ᾽ ἴππθ τνῖθ {Ὧν ψουβίθ] πὰ ηρθ) (ΘΓ διάνοια. Εἰ βαρὺ 

πὰ Πίρυ νϑυπη 1600, αἀδ|8 »,κοίη 1, θυ θϑθ 50] 6ὴ6 Ῥηδηΐίαβίθη (φανταοτικῶς 

νοούμενα) θδιρίθι]θη (διαλαβεῖν) Κῦμηθ. ὙγΘΠΠη 65 ἰΠτοὺ νο]]Π1ο θοσδιθύ πἄγοῦα. 

Εν. 91 

ἘΠΙΘΡΒΟΠ οἱ δ ρθη δ 61 Ζυν 5 Π 6 θη Ὀοάθη Κυϊζοσῖθη αἴσθησις (ὙΠ ΠΘἢ ΠλπΠΡῚ 

απ (διάνοια) ἀθδη οπν ουβίθ!]ηρ. Ἐπ οὐυνᾷ πηΐ αἰ 6] ηῖρθη, » 416 νοὴ ᾿ΠΠΘη 

ἀἴο ὄν θυ ῆοη ἈΠ υπΘ απ ρθη νὉ]]Π1ο᾽ {ΘΠ 6 «, πνβροηα ΕΡΙΪταν 415 ὅθη- 

5.815 αἸ ΘΒ Ὶ ΤΥΘΠΠιιηρ' ὙΥ οΡ  Ρ  ῦ. 

Εν. 288. ἢ. α. 99, 

Πίοβον Τοχύ νυ ἀθν ἀδεριηουβίθ θη ΝΑΘΗ σαρ' ἰπ ΚΙοίπον ΞΟΠ ΡΙ ΓΕ οἹθὺ 

Π11Π᾿ Οἰἢ δῶν ΟΡ θΙΟΟΚΘὴ τὶ γνώσεως, ταὐτὸ πάθοο, ὄχληοιν, κωλύειν, μετέ- 

1 ΡΙαΐ. 46. Βιοῖο. τὸ ρ. 2 (Εν. 426. χ84. 8) ἣν Ἐπίκουρος ἠουχίαν ἐπαινεῖ. 

ἀν Κλου, ΟΣ 41. (271.:6). 

ὁ ΒἴοΙο θοα. ῬΒΠΠ ΡΡβοι δ Ῥλεϊοι. τι. τημ. 5. τι. Πρρηι. κι, 5711. Ζ6]1ον 1118, 4. 398. 

γε]. 5. γ33. 

. Ὅπου διαλαμβάνειν νρ]. Αδλ. (1. Βονὶ. ΑΚ. τοῖς, Νι"" 7, 5. 69, 2. νγὸ ἴῃ ἄδυ 1. Ζ. ἀδιά- 
ΛΗΠΤΟΝ Ζῖ ἰοβθὴ ἰδί. δ'ύαδαφς πηίου ἐστερημένον αὐτῶν χιι γυϑυβίθῃθη ἰπί. ᾽ς. χυνο [Ἰ α τι: 

αἰσθήσεων, προλήγεων, εἰδώλων ἢ 

Ρλεϊ].-λῆδί. Αὐᾶ. 1916. Νγ». 0. Η 



00 Ὀιιπ1,5: 

ΧΟΥΟΑΝ τῆς ἐρημώσεως τῆς τ᾽ ὀχλήσεωο. Νοσδι 5:0 αἴθ Βογυδιθαηρ υπὰ 

Ηϊπμάθραηρ' ὈΘΖιθῃΐ, ἰδῦ ἀηΚ]8ν. ἘΌΘΗΒΟ ὉΠΚΙΔΣ ἰδ ἀα5 Ῥουβῃ] 66, ἀδ5. ἴῃ 

288 5 ἴῃ ἐϊμαυτὸν [εἰδένζαι τπιηα ἴῃ ἐκεῖνος ὃ μάντις μουνογίσι εἰ. θὰ ψ]ν 

ὮΡΟΡ ἀθη Ζνγθοκ ἀἴθβον Ζιιβαϊίζα πἀπίον ἀθηὶ Τοχίθ Κοῖηθ βίοθοσο ὙΟγβ θη ρ' 

ΘουηΠ6η. Κῦππηθη, Ὀ]ΘΙθ6η δ 6 ἢ αἴθ ΡΉΓΑΒΘΠ πΠνοΥβ Πα ]16ῃ. 

Ἐν. 80ε-- αἴ8. Ὁ 
51η4 οὔπθ Εγροθηῖβ Εν ἀθὴ Ζαβδηηθηἤδηρ. ΝΣ ἀδαϊοί 85 ΕἾ. ὅθε, 3.4 

ΟΥΒΟ οί ηΘη46. λογιομοῦ 8η, Ἃἃ818 ἀθν  οΡΆ5ΘΟ νη ἄρῃ αἰσθήσεις τα προλήγυεις 

"Ζὰ ἄοιὴ Πδομβίθηῃ Ἐν κοηηςηϊθν οστηροη, 46πὶ λόγου. ἐσ βο! γοϊτοῦ, θη 4ἀ5 ΕῚ- 

556 η (65 {{η5] 6 το ΟΡ] ορί. 

Ἐν ιν Ὁ: 

ΒοΠοη ἴπὶ ΕἸ. 24ι. Παίϊε ον Δ᾽ οτίδββοι. αἴθ ἀπθηα]!οη6 Νίοηρο ἀθι αἷθδ 

(ἀδέξουννθὶῦ 5 ἢν στο πάθη νου ον ΘΙ ηροη 6 το (τῶν περιεχόντων λυ- 

μαντηρίων) ΠΟΙ γΟΓΡΌΠΟΡΘη. ΗΐΟΙ βοίχζῦ δ᾽ πὰ πᾶΠοι ἀαβοί πα μον, ἄαβ αἰ 

(ἰου μοῖδ. »Ἰη Ο]ρ 6. ἴῃτὸ5. Βᾶῖιθ5. (καταοκευήν) τηἱξ {θυ ]θραηρ' πα νου βι Π ΕἰσῸ 

ψοννομἀσπηρ᾽ ον ατηροθοηάθη 5ιοο" ᾿τηβίδπαθ ἰδῦ, βίο. σορθη ἀἃ5 ΕΤΘηἀ6 

ἴϑγπ νὸρ δου Βοβομννογᾶθ Ζὰ βἰθιη θη ἢ πηα 81165, νγὰβ αἀἴὸ Εν ρκοὶν θ6- 

νὴ κί, οὶ δῖ ἢ. δυΐζιποιπηθη α. Δ15 ζοιησηθηΐδι χὰ αἰθβοη ΕΤαριηθηΐθ ὑπὰ 

1 εὐλαβείαο] νρ]. Πϊοάου 3. 18, 7 Χωρὶς γὰρ ἀδικήματος ἀλλοφύλοις Ζώιοις ἡ ουναναστροφὴ 

γίνεται μετ᾽ εἰρήνης καὶ πάσης εὐλαβείας. 

ἢ τῶν περιεχόντων βοϊιοϊηΐ αἴθ Οὐρὶ πα] βαπρ, ἀΠον αἴο ΝΡ  θπῖβ ἄθ5. (Το ἄθν ον νὺ- 
περι. 

Ἰουθηροσ ΠΡΟ 6 ἢ) ΡΑΡΥ τ ιβδίοῖςοβ θοάαυ ἄον Δ ἄναμο. οπη ἀδν ΒΟΠνΡοῖθθι τωνοεχοοιτὼων 

αἰρὶ (νοθοὶ αἴ Βαο βία θοη. (ο]νν οἶβο νη ἄθηῃ Ζοοπον νϑυϊοβθη βίη ἰκῦπη6η), 850 βοῃοὶπέ δὲ 
Εεχο 

ἴῃ βοῖπον  ουϊαρο Τωνπεριφοιτὼν νου ρο πάθη χὰ πὰ 6 η, πα αἷοβ καππ πὰ οἷπο Αὐἱου κου γοϊκίαιν 

βοίπ, ἰηάθπι ῬΠΠ]Ποάθπη ὰ5. τη ἢν Ροοίϊβομο, Ποῦ νὸς ΤΠ]. χ. Β. σοονδαοΐο περίφοιτος (ἰὰγῸ}} 

ἄὰ5. ἀῦΠ]οΠ6. οὐβοίχίο, ΤΠ) ΟΠ ΡοΙθου βοποῖΐ αἴθ Ἰζουνοϊχαιν πἰομ νορβία μάθη, Περὶ, ἀἃ5. δ᾽ χὶ- 

οὐδύ νυ ϑρ]Ἰο,, πο Προίσα ρου, τ] ΕΧΟῸ 5 ΠΏ ]Ο5. ΖΒ Πθ. Φ ἀπ ΟΙΤΩΝ Οἰ Πρ ΟΒΟΠΟΌΘ πα δὰ μΆΌθη. 

Ο ἴαββδθ ἴοἱν ἃἷ5. Αθεὔνχαμρ ἀον ἀθιίροι πάπηρ, νυνὶ ἀον Ηονϊ οι] βίνιοἢ. ἀδπνα}]8. νουνν οποί 

νυν. Βἴθπο Ονδμπου, ἄγοῖ. Κὶ δέοηοσν. τοο2. ὥ.. 78. Ὁῖο σαηχο ΨΟΡβίΘ] απο νὴ ἄδν' ᾿νη Πστιηρ; 

ἀν (τοίου ΟΡ τ ἄθι Απαϊορῖς ἄθυ ἰραίβομθη δ᾽ οσράηρο. 1)ὰ ὑπβοΡ Το βίοι. ἄπνοῃ ἄθη 

Ζυβίγομυ ποῦον Αἴοπηο ἀανο} αἴθ Ῥοροπ πᾶμνί (ν9]. Ερικαν π. φύο. Ῥὰρ. τοβό, τ4. (ἀοιηρου, 

γγίογι. 5. Β.. 83, 5.93 ἀπίοπ, τὰ ἐκ τοῦ περιέχοντος κατ᾽ ἀνάγκην διὰ τοὺς πόρους εἰςρέοντα 

παρ᾽ ἡΜΆς), 50. υνἱνὰ οἷῃ πη] ἢ ο5. Ν᾽ Θγμα]ΐίθη ἄθυ (ἀδίίοι" θυ ]Οββθη. 

3. διερείδεοθαι τὸ ἀλλόφυλον ἰκᾶπη πἰομί, υυῖο Θοοιππηοῖϊαΐ, βόονῖθὶ υνῖθ διωθεῖσθαι ἐὺ ἐγ"μϑέ 

ατοαν 7ηοηὶ οποϑοὶγ Ἰχοϊίϑθη. [)ὰ ἂμ ἄϊθβου 510 116 ἄϊο Ζοίοπησηρ ἀὰ5. ΘΒ ]αβ- νοῦ διερείδεοθαι 
ΔΒ θὲ. ἀπ ἀἴς Ἰοϊχίοη Βαομ βία θη. ἀἴοβος Δ  ουίοβ ππηα νυν οὐδ ἀπβοϊ πα ἡ ον οἢί, νουπηαΐο 

10 ἢ. ἀδ|8 πὶ ἄθπν 1 ἅπῸ ἢ ἄδ5. νου θ]αβίο τῇ ἀρουβοθθη τνογάθη ἰβί. 
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Ζὰ} Βϑομ βου εἰριιηρ' τηθῖη ον Εσοδηζιηρθι. νΘΡρΊΘίο 6. τηδὴ (ἰἃ5 δ. 62. Ὀ6Πδι:- 

ἀεί ΕῚ. 41. 
θν. ὅ55- .«,Αδ. 

ῬίθθΘ 5611 “τα ρῃ θη ζα" 150}} ΟΡ ΒΔ] θη Θὴ οἰκο ουρΘ θΘ ἢ 850 οαὺ υνῖ Π]ΟΠ 5. 

ΝῸΡ ΕἾ. 54, 5. οφαίρας ἐπιβαίνειν ἀθυΐθῦ ἃ}, (δ|8 Ὑνἱ πη 5 ἴῃ ἀ6ι' Βοίγδο  ὔιιη ρ’ 

"ἄον Οοβυϊιγηροέίον ὑπᾶ ἰῃσον ΒΆΒηθη ὈοΗήμάθη. Εἶπ δουλναροκίο Εν. 56} 

Βοῃοίην βοὴ τηϊξ ΕῪ, 1 χὰ Ρογάῃγοι, νγὸ ἀ16. ϑΘομιηθυΖθιη θη ρΊ] 1 ΟΠ]κοῖῦ οὲ- 

ὑσίουῦ γυγαο. 

ἸΏ». 51, 

ΗϊοΡ ὶτα νον 61 Απδ]οϑῖθ ἀον Βονθριιπρ' ΡΘΘΡΤΌΘΉ 6 (ν]6]] 6] οῃῦ ἅ. 2 

τῆι τῶν] ζώιων ἀναλογίας) της Ζ. 5 τῆς δμοιοκινήτου. ᾿Απβί ἢν] 6 ἢ υνὶγα αἴ 656. 

ΤΟΡοΒ. ΚΟΙ. 10. 6 Ρϑῃδηᾷο]έ. 

ΕΥ. 28 

ἰδοῦ ἃ Απίδηρ' αἴθ Ετυν ἃ Πρ ἀ6᾽ οι Κ οὶ δα, Ὑνθ! ον αἴθ ἀθιυ" »]Θαΐθ πὴ 

᾿Απθρμδηθθα Ζ. 3 πδομίορί. ἴὔθον ἴῃ υρῖ. 5. 46. 1μοἰάθν ἰδῦ θὰ Κ'8ο}- 

ν ΡΠ] Ὁ ὉΠΚΙ]Δ,, ΠῸΡ βἰθῃῦ τηϑη, αἀ8| ον Απΐοῦ Ῥϑυβο 1 ἢ ταὶ οι θοῦ δύ 

(καμαυτὸν Ζ. 3). 

εν, ὅ04---α. 

1[)ὰ5 Ἰούχίβ ἀἴθβοσ Βυποῃβύζοκο 04. οἱδὺ οἴη βρᾶπηθηθβ Ββύβ6] δ, 

ΝΟ ἄθῃὴ Απίδηρβυνοσίθη καὶ τῆι μακαριότητι.... δείξωμεν, αἴθ. πίοῃῦ νἱθ] 

ΔΌΒΡΘθΘη, ἐπ Πσὺ ΡΠ ]οάθιη ἔοτὺ (594 2): » ΑΘΓ οἷπο ἈΠΉΠΘΗΪκοῖῦ τνῖγα 16 οι 

βρᾶϊον. ἔἌββθῃ Κὔπηθη, ὑ6η} 6 ἃ οἷπθ ἔμ]! ῃ 6. {Ἀ]561}16 Ὑ οὐδ θα ηρ᾽ ἰπ 

ῬοζΖαρ' δῖ αἴ6 (ἀδύοι βιθῃηῦ. 1) νυν πὰ ἈΡΘ᾽ α16 Οοὐποῖῦ ὑυθοῦ 50 πῃ- 

γΘΡρ  ΠΡΊΟἢ οὐ] ]οκῦ ΠΆΡθὴ νυνὶ αἴθ Αἴομηθ, ΠΟ 50. ο᾽ ο] 6, α΄ 8116 

'τὴ Βοβιίζθ 41|16ὸ᾽ (ὐϊΐου: βϑίη Ἰἰζὅμηθι, νὶθ... .« 

ΒοΠδαο, ἀδὃ ἀἃ5 ΕὈΙρΘηαθ. ΠΟΘ ὨΪΟἢ  δἴοθμοι: ουρῆηχί. υνουάθη ἰδ". 

θα θη 8}}5 βἰθηῦ τηδῃ, ἐδ! ἴθ νουῃουρ μάθη νορ {{πᾺ ΠΠ] 1 Π]κοῖύθ. οο- 

ΒΡΓΟΘΠΉΘΩ ννᾶ}, νΥῸ}}} Ζυνγ ΒΟ 6 νυ] Θ᾽ ἢ ]Π1]6 6. ἀπ τυ] ΚΠ ΊΟΠμΘὴ ἀὐιίΐουη. Π)ὰ 

αἴθ Ῥο]θπλκ ρόροὴ α16 (ἀδδυϊηρϑίίου οἷπθ ογοβθοὸ 0116 βρῖοὺ θρο. δκ 

Κυϊία5 ἀθν Αβίνα!ροι Ποῖ ΐθη. ἀπ ἄον ἀδηλϊύ νοθυηάθηθη ΔΡοίπθοβο πη 

Αβίγοϊορίθ, αἴθ ἀδηηι}5. οἷηθ (ἀθίἢσ χὰ πγουάθη ἀτομίθη ἡ, 50 Ἰορὺ αἴθ δ᾽ οὺ- 

᾿ προο[ποίημα] δυρβηζίο ἴθ πδ0}} ἄθι Θρ κα ίβο θη ΘρυδοΒρ να ἢ. ἄθης ἴοι ἴῃ ἄθὴ 

διὐέσεηρσδὗον. ἃ. Βονὶ. Αλαά. αἰ. ὙΥΐ85. τοῖό, ὥ. 904. 15. πα φοϑ πδοηννίθυ. 

5. Ιοἷ νους καθάπερ [πανα]γῇ ζ[ῶι]α. 

5. Ζυμι Κιαϊαβίθυ βιηοβ νυ]. δὲ, 34: κὰν" Αβιροϊορίο Αλ. ἃ, Βερὶ. και, ἃ, νου τοῖς. Νι, 7. 5.9.5. 

9: 



ρὃ ΠἼΕΤ 5: 

πηπαύα θ᾽ ἢ, ἀδ δι᾽ ΠΙΘΡ ἀἴθϑθη νθυμηθι ΠΥ] 166) δέξου πη ἴἢτ6 Ζυν 6] Πα το 

Βοιθομυριιηρ' ΠΔΟ νγοίβθη υν 111}. Ἐὰ ῥυ Ὁ οἷο 86 ἄθη Ὀοίάθι ἐδϑίβίθθη- 

ἄθῃ ΡΥ Ζίριθη. 465 Ουβίθιηδ: 1. Π8Οἢ ἀδθιὴ ἄφθαρτον, 2. ἤ8 6 ἀθπὶ μακάριον. 

γ ὰ5 ἀδ5 οὐϑίθ ον, 50 Ἰοοὺ δυΐ ἀον Ἡϑδηα, νγὰβ ΟΓ' νΟΥΠΟΥ ἀμ 10} ἀθ ας 

Ααρθηβομοῖη (ἐπεβλέγαμεν Ζ. 5) δυνγίθθθη Πα, ἀα νοὴ οἰημον {Πηνοιρἕηρ- 

ἸΙΟΠΙΚού, τνῖο δῖ6 ἀ16 Αἴοιηθ Ὀθβιΐζθη, ποῦ ρΟΒΘΡυΘΟ 6. υνοσάθῃ Καμη. ΑΒΘυ᾿ 

(165 βίθῃηῦ 18 Εν. 4116 δίνει ἔδδύ, ὅθ) ἐν α16 σθαι, ἄοσθὴ νιρκοὶῦ 

ΠΙΟΠῦ 1 Εἰᾶρο ρϑϑίθ!]ῦ τῖρα. [5 ἰδῦ τὴν ηἰοῃῦ Ὀοκαηηΐ, γ6] 0 ῃ 6 ἐνάργεια 

ΟΡΒΙΠοά θη ἀαι ἴπ5. Β6]ἃ ρϑίμ νύ πιὰ. Ατἷια Αδίϊοβ " υγίββθη υνῖν, 418 ἘΡΙ τιν 
416 Βόηηθ, νν 16 δῃράθιη 1)]Ορθηο5. νὸῃ ΔΡΟΙ]]οπία, {ἀν οἴη. ἃτ5 Εσαθ Ὀθδίθῃθη- 

ἀ65 Ὀἰμηβϑίθι πα  τἰρὸ5. ἀΘΌ]]4 6. 16], ἀἀ5. ἃπι5. βϑίηθη ΠοΠοσ ΕΘΌΘΡ Θη βθηαθ, 

ὉΠ4 ἃτ5 [κιορο ζ΄, ἀα|8 ἀον ΜΙδηρ6] οἴπμον 5'6616 ἱππθὴ ἄθη ΟΠαγαϊεῖον. ἀν Οδεύ- 

ΠΟΒ]κοῖῦ ταῦθ. [}16 56616 Κὅππθ πῸ} πηΐθι οϑυνίββθη ΒΘαϊηριπ ρθη ΠΟ θη θη 

ἀθυῖρθη ΕἸ] θη ΐθ) ΘΧΙβ ΘΘ ἢ, νγ]6 Τη8}0) εἰϊθ5. οὶ θη Δίθηβοῆθη ἀπὰ ἼἼ ΘΓ 

Ῥϑοθδοῃύθῃ ῦππο. ΑΌΘΙ ἴῃ ἄοῃ βομηηαίζιρθη ΕΡβΟΠΟ]]Θὴ. οι ἴτὴ ΕδαοΙ (ΟΣ 

ΞΌΠΠΘ. ΟΥὗΘΙ ἴπὴ ὙΆΒΒΟΙ Οὐδ ἴῃ ΑΓΠΘῚ Ἰόηπο αἴθ 566 16. πἰομῦ ὑγοἤπθη. 

ῬὨΠοάθιη. πᾶὺ ποΡθὴ αἀἴθβοη Βονγθίβοη. 16 θη }15. ἃὰ 0} ποοῦ δι αἴθ 

ΕἸ 586. Πρ υνΊθβθη, σγϑῖομο αἴθ νοὴ ἄθη πύθῃ. ἀδθν ἱρά βοῆθη ΥΥ̓ οἱ ἡ 

516}: πᾷ νοηά οι (ἀοβείγηο᾽ ορἌΠρθη, αἴθ ἰἤσοη ΟἸδηΖ ὑπ θη. ΔΌΘΗ ορύβομο 

ΤἈαβοα ρθη. ἰδ. ἀλθ οὶ τιηΐοῦ ἧ. ὙΥΘ. [6 ἢ. ἀη56᾽ ΕΤαρτηθηῦ Ζιὶ 6. ἀἼ6 56. 

Δυβο δ ογβοίζιηρ' σου ἀτηθίθη Πα βύθ!Πὰπρ νοι ΚΟΙ. 8 απ 9 νου], ἰδὺ 

πΙσηῦ ΚΙΑν. 

Π 6. χυγοϊΐο Ραπκὺ θοῦ αἰ Ἐλπιαδηηοηϊθ. [ἃ νΌΥΠΟΙ νοη τὸν ϑεὸν 

ΘΟΒΡΙΌΘΠΘΠ νγὰ1, νγὰ8 ἀἀγῸ ἢ οἴηθ νου ΘΠ Θη6. [λα ν βίθ Πρ 56ῖη6. ἡϑ 618 

ΒοΖίθμπηρ τη ΒΟρΤΘηΖιηρ' ρΘ μη. Δ ΌΘ τητ (ἀθηη Δ]]Θ ΘΙ 6). νῸΠ 

Ἃον Οοὐιοῖῦ θοπαυρίοί ννᾶγο ὁ5. ΤΠ πΠ5]Π}}, 50. ῃἰμημηΐ ὃὁ5. απο, (δ 65 

ον (59 ἃ 6) ρ]δύλ!ο6}) εὐδαίμονας ᾿μο δύ. [6}}. ἤθῆσηθ ἅμ. ἀδ| ΟΡ ΠΟΘΙ πἰ 

Ὀ]οΙδ Δ ἄθη οἴπθη χζιηβοηϑὺ ΘΠ ο]ῦθ (ἀοὐέ (οὔννε ΠΠ6]105) ἀΘη]ς, ΒΟΠαΘΤῚ 

1 Αὐρπβδίίη, ἃ, εἶν. ἃ. 18. 41 (ρίουν. ΕῪ. 342. 229, 24) Ερέοιωλμδ . .. ϑοἶθηι τοὶ τἰἰίμεηι 

δἱαἰογμηη αἰθιηλ 6556. γιογ) ΟΥΘαίθΉ 5. 

"ΤΠ 20,14 (θοχ. 350, 21), ΠΙΟρΡΘη65. Θρθπαὰ ὃ 1ο. 

δ. Ν' 144 λαμα ἐρσίίιν" οοηδέαγεἑ αὐοῖνο ρ»αοράϊία 8όηδι, φιεαραοφωξάοηι πιθηιοιιέ οἱέαϊ ἐο)" 6550 

απϊηιαία. ῬΊαϊ. ἄν. (Ὁ]. 27. 1123 ἃ μήτε τὸν ἥλιον ἔμυυχον εἶναι μηδὲ τῆν ςἼελήνην οἷς 

πάντες ἄνθρωποι ϑύουοι καὶ προςεύχονται καὶ οέβονται. 

ΦΟΥΙ ἀπι τοθΌ, Κν πθοι. 857. 

δ. ἸΚΟΙΟΕΣ Βπ νυ». 

ΦΎΘ ΔΌΣ 
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Θ]θῖο. αἴθ. σηΖο Καϊθρουίθ Ζιιβαιηπηθη δ την ἄθ ΕἸηα ἀ65. Ιζοι- 

βϑκα νϑαίζοϑ; οὐτ᾽ εὐδαίμονας ὥοτε ἱπάνταοὶ) ἅπαντ᾽ ἔχειν τάγαθά. [δύ τηδῃ 

(ἀ5 νοῇ τὴ’ οὐρϑηζίθ πάντας νῷ, 850. θηϊβδίθῃηῃῤ ν θά) οἷη ΝΥ] ΘΓ βίπηη. 

Τ)6ηη αἷς ΕΡΙΚαΡοβοπθη (ἀδέξον. δον ρθη. 060}} ἴῃ ἀ6ν ΒὰΠῸ ἀὁ5. ΟἸἄοΙΒ. 

ΥΘΩΠ ΟΥ ἰθὺ πίθου θοπδιρίοῦ χὰ Πα θη ΒΟ θη, αἀἀ|8 46᾽ ΒΕΘρΙΠ ἀ6ν 

τελεία μακαριότης πἰοῃῦ ἃι 8116 τππα πδμ θη 0116} ποὺ ἀπ α16 ρθη θη δη- 

ἀοΙίθη (ἀδϑεϊηρδίίον. ζαίτοθ, 5ὸ. υῖσα αἴθ {πὰ που ᾿ νογπηαίοίθ ΟΠ οἰ ἀππρ' 461 

ὐδύίοι. ἴῃ οἰρθηῦ! 6 ῃη6 ἀπ πποὶρ ἢ ]Π1 6 Π6. ἰδ. ἤθιιθ Ὀθδιδερ. 

Βιυ. 40 

δηθμϑ! ᾿Απαθαξαπρθη ἄθου ἄθη (ὑδρθηβαίζ 465 ἀαΐθῃ ἀπ Βόβθη; θοὸν αἷς 

ΑΡΒΙΟηὐ αἀἴθβου, ὐνῖθ 65. Βοῃοιηῦ, ὈΘρυ ΠΟ ἤΘη. Αυβϑι πα ον βούζιηρ'᾽ τίσ ὮΙΪΘΡ 

πἰοιῦ κὰν. ΝῸΓ τηὰ! πεύγ! 0 ἢ ἀἀ5 216] αἴθ Επαδιηοηΐὶθ δοίη (Ζ. 5 εὐδαίμονα). 

Εν. 4] 

ἰσ βοῆοῃ οὔϑὴ 3. 62 Ῥϑῃμαπᾶρ! νγοράθῃ. ἈΠΏ]Π ΟΠ ο5. βύθῦ ἴῃ Εἰ. 9. Ὁ. 

Εν. 42 

βΒοῃοίηῦ ἄθη Εἰ. 40 Ὀοροηηθμθη ἀοροθηβαίζ νὴ τάγαθόν τπὰ τὸ κακόν ἴῃ 

Ὀοχαρ' ἃὰΐ α16 πα ϑηηοπίθ {ουχαίσοη. [)}16 (οὐηεῖῦ νϑυηθι δύ, 50. ἀδρί 

τηᾶπ ἄθη Δ αβδιητη ΘΠ Πδηρ' νου ῃθι ουοἤηζθη, »ἄθιῃ {061 δΔη Πϑἰ τη Ζι Ἁ]]6ὴ πη4 

ἀδυτὴ ἰδύ 516. 56110' ἈΠ Πα θῃὴ 516, ἴῃ 116 νι ρίκοιῦ ἀδιοσηα, 16. ἀπα 16 

ἀἴθβ δε ρίκοῖῦ ἀαβ θέ, ἰδῦ δῖ πὶ ΑΠρθϑίομὶ ἄον {061 ἄοοῖ πἰομὺ δαῖδου- 

βίδηθ (αἴ6 Οἴου) ἴῃ 516}. Δα Ζα πη ἦα. 6] ηΠ6. ΜΕ 6] αἰ (οἰποῖΐ 

ἀηνν οπ ἰοῦ, τπ 51.605}. 6 Ττρουη θη τα ὈΘαΤΌΒΙΙΟἤθη ΠΠ]οιηθηΐο Ζιὶὶ ΘΙ ΓΘ, 

αἴθ νοῃ ϑιυϊίδοη 8 56 ᾿ογδηΐγθίθη, ὙΔΣ ἴῃ ΕἾ. 41 ροϑᾶρύ. ἘΠΕ  Ζιθηῦ πη 

α16 ννοϊΐουο ΕὈΙΡ συ αηρ', (68 ὅπ ἀοΥ Βυν]ρΊτοιῦ ἀθὺ οἰΠ6 10, ἀθπὴ ἄφθαρτον. 

ἀν Ὀοβίβηαϊρθ, τη θοο ἢ ρῖο θη! νοη (ἀὐΐουη, ἃ. ἢ. ἀἴο νο]]Ὲ Επιἀἢ- 

Π]ΟΠΪΘ, 510}) οὐ ρτθί. 

"Ὁ ΑΥ̓͂ ον 246, 

" θίς Εγρᾶηζαμηρ νορ ϑοοῖί (5. 184) καὶ οὐκέτι τῶν κακῶν ἐστιν ἀπρόοδεκτος νυυῦγο 

45 αδρθηίο! Βαμαυρίθη. ἐπὶ ἐπι Απφοοδίοδέ, π᾿ πρυηιϊέοίδαγον ΙΝὰδο υοη, ἄκος ἴθι νου καηηί 

ννυγᾶθ, ἰδὲ πἰομῦ βοϊίθα πον ἴθ ἄθι Κ]αβϑίβομοη αὐ χιᾷι. Ηΐον πἰπητηΐ 65. ἰδὲ αἴ Βοάθαίξιης 

γοὴ ὥὡοίς ἀπ. )ῖο κακά ππιροῦρη αἴθ (ἀοὐΠποῖτ, ἐροίχάθην νυ οἱ δ αἴθ 5. ἢ. ἀθυβοι οι. χὰ Θυυν ΘΠ Θὴ 

απ αἰ (οι χὰ οὐδπροη, ἀπρόοσδεκτος ἰβί βίοίβ πόὴ γογομώμδ. ἀὰρθροι ἰδὲ νοὰ ἀπαράδεκτος 

αἴθ ἴθι ποίνγοπϊρο ακίϊνο Βοάθαίαηρ, παιηθηι ον ἴῃ οὐ" ρναμηπηδ  βομθ. ἀπ ΚἰΡΟΒ]Π ΟΠ θαι 

τα ιν δάσο. Ῥαββὶν νουυνθηάοί 65 ῬὨΠ]Ποά θη (6 βἰρη. 17. 23. 



τ ΒΙΕΜ5: 

τ. 42, 

[)85 τ] ΘηΒ  } ]16ὴ6 [ΘΡθη νγῖγα οοίγ δῦ ἀυσοῖῃ χυνοὶ Ὀθαηγ ρθη αθ (6- 

ἀδηῖζθη (ταραχαί). ΠῸῚ ουβδίθ ἰδ δὴ ἄβθη Τοά, θὲ ζυνοῖίθ δὴ αἰ ἀδύξουϑιυδίθη 

ἴὴ ΙΘΡΘη ἀπ ἂη α΄6 ἨδΙ]]οΠβίσδίθη ἤϑοὴ ἀθπὶ ΤΟάΘ. άᾶνοῃ δἰπα αἷθ 

δέξου ννῖθ αἴ. ροςογρΊθιοἢ ἸΘρθηα θη (δι θη Β]]Οϑορ ἤθη ἰῃ!Ὁ]ρ6 ἸΠΓΟΙ σοφία 

Ροίνοιῦ. 850. νϑυβίθῃξ τηᾶῃ ΕἸ. 45, 6 αἴθ νοιθίπααπηρ ταραχὴ] οοφίαίι (νρ]. 

Ζ. 18). Ῥὲ5 ὙΥουῦ ἐξάναφορά ἄθι πβοπβίθη Ζ61]6 ἰδὺύ πθὰ. Εδ βοβοίηῦ ἤ8Οὴ 

46 οὶ Ρ]αὔδγο τη 80 8580 σοργδιοῃΐοη νυ » ΒΥ ΠΟ] ηρα Ζὰ Ὀ6- 

ἀδαΐθῃ. 
Εὺ. 44 

Ζοὶρὺ ρόρϑὴ Βμ46. 61. οὐ αϊΐθηθι ΚΟ] η6 η ἢ] 16 οἴη νουϑἐβηα]οης Ἐουί- 

(σα ηρ 465. Καιηρίεβ ἄοσ Οοἰποῖῦ ραρθὴ αἴθ ἴ06]. νοι ἰπν Ποὺ 65 

(Εν. 4, 13): ».νς ἀηΐον αἰθ {Π06]1, πᾶ Ὑγθῖομα ΜΙ 6] ἐν {ὄν θυ! ἢ ον- 

Δοῃίοῦ νγοσάθῃ, αδιηϊῦ δἰ 56 ἢ νοῦ ἱἤπηθη θη ὔππθ, ὑπ ἱπηθη πἰοἢΐ, 

ὙΘΏΠ 516 αἀδιιθρηα ἀμΌΠ 6 ἢ, χὰ νΟΙΆ]]16η. ΑΌΘΡ ἴῃ 8116 Εν] ρ κοῦ ννὶσα 516 

Ποῦ δὴ ἴσον “Γδυ ρου ἀπ δὲ γον Ν᾽ ΟΠΠςοχητη οἱ ῦ ροο πη οῦῦ. ὑγουάθῃ 

Κόμπηδη, νγϑὶ! 516. 16πη6 σα ἀον {{π ουβοῃοιάπηρ' Ὀδδιίζί, ἃ} ἀἃ5 ΒΟ μη62- 

ΠΟ Π6. χυνὰν οἷη 06] ἰδὲ... .« Μδη ογρβηζί, » 818 65. ἃθ6υ ἄθῃ ΝΥ οἴβθη υυθηὶρ' 

αη4ἃ αἀ16 Οοὐῃοῖῦ ον πἰοῃΐ {γϊα. 

Πὲ5 μένουοιν Ζ.15 ὙΠ δἷη Τοῦ δυΐ ΕἸ. 42, 7 ἐπὶ τῶν κακῶν ζυσΐοκ 

πᾷ νῖσα ἀυχοῃ ΕΥ. 45, 16 περιμενόντων ου]ϊδαίουῖύ. 6" ΝΥ οἶδ δοῦν θῃσὺ βῖ6 ἢ 

ννὶθ αἴ αοὐ μοὶ ἄθυ ἴΠπ δἰθίβ. υσησηροηάθη {061 τὺ ἄθι ϑ 6] 1146. βϑίμον 

σοφία. Ἐρϑηβο ἱρὰ πράττειν (ἀ85 ἴ6}). Ζ. 17 ουρᾷηζθ) ουϊδαϊοσῦ ἀασο ἀδ5 

ταῦτα ποιεῖ 716η65 ΕὙΔΡΙΘηΐθ8. [)165 ΒΟΟΣ] νυν] αἴθ δύναμιο..... τῆς (80 ἰϑβύ 

Ζὰ ΒΟΠΤΘΙθ6η) διαγνώσεως γα ουϊδαίοσὺ ἀανοῃ ἀἃ5 ΕἾ. 27 Μοίσοδουβ᾽ τὴν 

διάγνωσιν τοῦ ὃ πρακτέον ἐοτὶν τῶι μέλλοντι εὐδαίμονι εἶναι τοῦ τε ὃ] οὐκ ἔστιν 

πρακτέον αὐτῶι, καὶ ταύτην φηοὶν ἀπὸ φυσιολογίας παραγείνεοθαι. 16 16 ἢΓῸ 

ΕΡΙΪ5. νΟΠ] ΘΟΠΠ.612 ἰδ ὈΘ Κη τ Π10). αἰθθθ: 6. ΘΟ ΙηΘΙΖ ἰδῦ Ζυν οἷῃ 

{7061. Αι δηὐΐννθαθυ ἰϑὺ δὲ ΟΊ, ἄδηι ἀδιοεῦ δὲ πἰοῃῦ ἸΔηρ', Οὐδὺ ἸΠοίη. 

ἀδηῃ ἰδ δὺ Ἰϑίοῃῦ χὰ οὐἰναρθη", δ οπη αἴθθοθ Εὐαρτηθηῦ νὴ ον οὐ οί 

δ η 4610, νυνὶ ἀυχοἢ δι᾽ αἰῶνος (Ζ. 16) 5ῖοἢ) εὐρύ, τη! ἀ16 Βορυηδιηρ' ΔΘ 15 

ϑοϊδαίοῦ Βα θθη. [6 μη ἀὰ αἷς ἀουποῖῦ οἔη 2] 1 ἢ. ἈΡΡ ΘΒ ΟΠ] ββθη ἰδ νοὴ ἀ6Πὶ 

1 Κονίο, Ν' ψαλνῦ. ϑιρρὶ. ΧΙ 550. ἴδοι, ᾿ῥρὶς. 8. το, 3. Ὅϊθ ᾿υρᾶηχυμρ Ἰζνίοβ 

νυῖνα ΘΠ ΙΌΒ]ΘΩ ἄσπρο] βἰοίβομο. ΠοΠηϊομθι. υνίο ἄἀθ θα νόμος (ΠΠ Εν. 3514 Αγηΐτη) πρου- 

τακτικὸν μὲν ὧν ποιητέον, ἀπαγορευτικὸν δὲ ὧν οὐ ποιητέον. 

3" ἜΥ. 420. (05. Τρ. ΒΦ ΒΒ.Ε), 



Ῥλιϊοάρηιος 17δον" εαἷο δέον" Βιοῖ 111 ἘΡ. 13--58 σὰ, 

Ἐδίοῃ 465 ΒΟΒτη θυ Ζ ΟΠ, 50 ἀν δἴθ βοὶ δῦ ἄθὴ ΚασζΖθῃ ΘΟἤχηθνΖ πἰοἢῦ δη- 

ΘΙΚΘΠΏ6η, νἱ6 ΕἾ. 1 Ὀογοῖύβ ΓΘϑύρθϑίθ]ῦ νὰν (5. 58). ὸσ αοὐὐ πῃ 4150 

ΠᾺΡ ἈΠΟΙΊΘΠΠΘη, αδ|8 ἀ61 ΘΟΠΙΠΘΙΖ ἴῃ βοίηθ Ἰθι α]οβθ, πηνογρβπηρ]ο η6. Ναίατν 

ποῦ οἰπανίηρθη Κϑηη. 

Εν. 45. 

Αὐοῖ πῖον ἰδῦ ΠΟ νὸν ἄθῃ υπητηροπᾶθη ἴἼθ6]η ἀἴ6 Κθαθ, ἀἰθ με- 

βοιρὺ ννοσάθη (2. 15 ἀπά 16). Εΐη Ζ1{αὉῦ ἃ15. δἰ θη 1 ρΌΤΘ ΘΟΠ ]ΡΘΠΟΒΒΘη 

Βομοίηῦ ΔηΖαβο ] ]θβθη. θδπη {ΠΠσὺ ον ἐονὺ (Εἰ. 45, τὸ ): »πα ννῖν Κοππίρη 

ἃι5 ἀἰθβθη ἀπα ἃτ5 ΕΡΙΚαν νἱ6] ἴῃ ΡοΖαρ' δῖ αἴ Βοβδίθραμῃρ (465 ΘΟΠΠΊΘΥΖΘΒ 

ΔΌΒΘΟ ΤΟΙ ΌΘη.« 18. βοιοίηῦ 510}). 4150 ΠΙΘΡ ἀπῇ 416 Δ]ΠΡ θη θη τ ΘΒ ἢ ]Π10 06 

Βοκξϑιηρίαηρ' 465 ϑοθμτηθ 265. χὰ ΠδηΆ6]η, νοὴ ἀθὴη αΪ6 ρϑηζθ ΡΊΚυγθίβοῃο 

Γτοταῦπ ν0}} ἰβί. 

Εν, 46, 41, 48 

ΘΡρΌ θη ἰκοίπθη Ζιιβδιηηθηῃδησ. ἴον ἄθη πππῆρθη “Γουτηΐπιια. ἐπιλογιομός 

{15: 2) ὙὍ΄: ΒΠΠ δα. ἀδδιστι. 8, 25 17.232; (49..2) 22,5} (48,.5).2.2; 38..-2 4; ἥι, 

θεν: ἐπαίοθηοιος οδθι ἐπαίοθημα (48, 4) δι θῃνῦ Αδιῖοβ᾽. ᾿δηδοὶι ἰδῦ αἴσθησις 

ἀν ΑἸ]ΡΘ οἰ ΠὈΘΟΥΙ, 6 ον] ἀ85 ὙΥ ΠΡ ΠΟ ἢ πλτηρϑυ θη ρθη (ΟΤΡ ἢ) ννῖθ 

αἴο ροιηδοιῃίθ Δ ΠΡΠ τη πηρ' (τὸ αἰσθητόν) ὈθΖοιομπηθί. [85 Ἰοἰζίοσο ἃθθν νὶρα 

61 Ερικυὰ δα ἢ ἀγχοῦ ἐπαίσθημα ὑπαὶ ἐπαΐσθησις ρΘηϑ ον ὈΘΖθι ἢ ποῦ. 850 βαρὶ 

ΕΡΙκανἧ: τὸ τὰ ἐπαιοϑήματα ὑφεοτάναι πιοτοῦται τὴν τῶν αἰσθήσεων ἀλήθειαν. 

Εν. 49---50 

5΄θ θη βἰπη]οβο “ΓΡ τ πηι βίος ἀ8 1. 

ΕΥ. 51 --- 58. 

Μη Ἐν. 518. ". θορίπηῦ αἰ θῖπο ἄθν οΌθυθη ΚΟ πθῃταριηθηΐθ. ΑἸ] 

Βΐθι βἰ πα πτι 5'Πη]ο56 ΒΡαομβιοο. Νι ἴῃ ΕἾ. 52 ἃ δυ]ζοπηῦ τηδη οὗνγα : » 6 ΠῺ 

1,6 θ θυ θβθὴ ἴῃ ΟΠ ΘΓ ΖΘῊ νΘΡΙΆ]]6η, αἴ6 ἃτι5 ΝΙδρ.6] 8ἃη ΝΆΠΓπηρ' Θη βύθῃθη πηὰ 

ἱπηθ ΝΑΙ Ρηρ ἀδτρογοιοηῦ τὶν, 50. 566) ννἷ1, Ὑγῖ6. 4116 ΤΠ θθυγθβθη... . νος 

[)ὰ αἴ [καδῦ π80}} ἄθιη 3. Κουηβαίζ ἀτιρο ἢ Βοβοιτἰριηρ' 465. ΞΟΠ θυ Ζθ5. δηΐς- 

βίθῃξ, ἰδῦ ΠΙῸΡ ἡγῸ}]} ἀἴοθβοι οἰ ποδί ΕΓ ρθουν οἷ Δαβρ Πρ. 

ΠῚ ΕΝ 8, 2 (101. 394; 9) τὸ μόριόν ἐστιν ἡ αἴσθησις, ἥτις ἐστὶν ἡ δύναμις, καὶ τὸ ἐπαί- 

οθημα, ὅπερ ἐοτὶ τὸ ἐνέργημα. ὥοτε διχῶς λέγεοθαι αἴἼσθηοιν ζαϊςθητικὴν» μὲν τὴν δύναμιν, 
αἰσθητὸν δὲ τὸ ἐνέργημα. 50 ἢ. Ὁϊο Ἀπάοσιμρ ΤΙβοποῦβ. Ερίς. Κ. 18... 32, αἴσθησιν βίαι ἄθ5 

ὮΠΟΡ]. αἰσθητὸν Ζζὰ βοίζοπ, οι ρῆθ] ἴθ. πίστι. 
ΡῚ 
ἜΟΣΟΣΝ δὲ (ΕἸ 36: χοῦν 20. 8.) 



(2 Π 1Ε 1,5: 

Εν. 5904. 5: 6: 60:6] 

ἰδῦύ νοὴ Βυπηπηρ (κόπον) ἀ16 δαθ ἀπά νη ἄθν ΑἸ ΠΔΠΠΘ Β ϊρκοὶς οἰποα 

Θ᾽] Παγιῖρθη, πἰοηῦ οἰ ηθ5. ΡΘΡΠΡΌΓΘΩ ΘΟΠΠΊ6᾽Ζο. Παυδαΐ θοΖιθηΐ 516 ἢ) ἸνῸ ἢ] 

δ ἢ Εν. 509} μείζονος τιηἃ ἘΡ. 5060, νγο νοὴ θη ϑ'ο] τ υΖθη νἱο] Ά 6 ἢ, ΔΌΘΓΙ 

δ ἢ) νοὴ ἄθη ΜΙ], αἴθ ἀταραξία β'οἢ ζὰ νϑυβοῃρη, αἰθ Εθαα ἰδὲ. ἢ 16 

ἐΟἸσοπάθη ΒΕ. 60, 6] οοῦθὴ πιο. 88. 

Εν. 62 

Ὀτγϊηρὺ αἴ ΝΥ]! θριιηρ' Θἴ ΠΘΡ ΡΘΡΏΉΘΙΒΟΠΘη ΒΟ διρύμηρ. » δη Ἰζόηπθα, Βαρ6 ἢ 

76 πο, »νοῇ ἄθη Ενίρθη πἰοηῦ Βομααρύίθη, 48} 5ῖ6 οἴηπθηῃ Απίδηρ' Πα τίοη. μη 

οἰηΐρθ ἀυΓΟΙ οἷπθ 5ΌΙοηθ Βοῃαπρίμπηρ πλϊύ θη ἈΠάΘΓΘΗ Οὐ ΟΠ] Πρ ἢ δι 0 ἢ 

416 ἀ6ν {7061 βδβϑι ρθη ὑν ΟΠ] θη, 50. δοὶ αἴθ5. νϑυϊζοηνί. )ὰ ἴθ Ἡδυβίθ! πιηρ; 

ἈΪΘΙ 561 ὉΠΒΙΟΠΟΙ ἀπα πῃνο]]βίδη!ρ' Ὀ] οι δύ, δύ 65. οηβίρ, ἀα ἀον ὅο- 

ἄἀδηκο Εἰ. 65. οὐνσαβ ἀθα  ] θυ ουβομοίηῖ. θοῦ νυν πᾶθιου δὰ! αἴθ ὅδοῃο 

ΘἰηΖιρ ΘΠ ἢ. 5611. 

ει, 66, 64, 

1656 πο δ ἀαβοο θθηάθη Εὐαρτηθηΐο θη ῃ] θη ἀοο ἢ ἃπὶ ΟΠ] 8} οἷηθ θ6- 

τηΘυἸθηβυνοσί ῬΏῆχαβο, ΕΤ. Θ4, 9. »αἱο ΠοηκΚκιαΐῖν τυῦσαθ ἄθιὴ Α11 σοροη ἴθ ο . 

ΘΕ ΙΔ Ππηῦ 5θίη ᾽α, τηδ Κάπη νἱ6]] οἰ οἢὐ ουρἤηΖθη: νυ ΘΠ μηδ ΡΥΪΠΖΙ ρ1611 (ἀρχή 

Εν. 62, 4) ἅδον. ἀὰ5 Εννῖρο κοῖηθ Ν᾽ ον] ὰηρ θη δἰο. πᾶ. ὈΠᾺΘη αὔχίρη«. 

Εν. 65, 

1)15 πἰοῃῦ ὈΙοΙ ἀαισο Ν᾽ Θυ]θβθη. ἀν ΔΘ ἢ Πθ1, ΟΠ θα ἀπ0}) ἀπ. ἢ [στ- 

ὑὔτηοι. 465 ΟΠ Ροι θοΥ 5 ἡ οηϊδίθ τα ΒυῸο δυο οσοὶ θὲ [Ο]ροηάθῃ [ἢ Π]}0: »})16- 

7οπίρθη, ὑγθ] Πα αἴ ΕΟγἀθραπρ' οἴπθ5 ΤΠ ΡΕΡΓΠΡ5 νῸὴ Θυγίρθη ΝΥ Θβθὴ ΔΌ]ΘΠ ΠΗ, 

υνΐβϑοη πἰοηῃῦ, ἀ48 νυν Κοίηθη {ΠΡ τ ηρ', ΟΠ ΟΡ οἰπθ ουν]ρὸ Βπ βίη ρ8- 

νγοῖδο ἀθ ουνίροη δ ουβί] πηρθη [Ὀσάθυη. ΟὝδ 65. νγᾶγο βοῃδη, 6 ηη ΠΊΔη 

ἌΡΟΙ πίοηῦς ἃπ8 ἀν ἀηδίθυ ]Π]ΘΠ θη ὙΥ̓ οἱ οἴπθ Εἰαρο βίθ] ]θὴ. Οὐδ᾽ οἷπθ Δηῃηί- 

᾿ ἢ] διάνοια [κἄν ἐϊνάρκηςες πρὸς τὸ πᾶν. καταναρκᾶν, ἀδ5 Τρ ηβ(ἷν ἰδὲ ἀπ 50. δῖ0}} Ἰγοὶ 

ΡΙΠ]Ποάοιη. ἀ 110. αἴθ. 90]. 12, τὸ (δ. 52. ΟἸν θυ) ουβομοίπί, ἰδὲ ΔαΒρ ΟΠ] βθθη. 

2. ΤΟ ποῖ ἀπ, ἀλ!β ἀἰο ΤΊ ριπρ νοι οὐδ᾽ ἀρχικά (65. 3) οἷπο Απίουικουροϊκί τ" ἰδέ, ἄϊο 

ἀν. ΒΟΒγοῖρου σοίγθα] το. πδομα τηΐθ. 1)α}δ πἰοπὶ ἀον Ἰζουγοκίου. ἄρῃ ϑοῦγοῖθον νου θοββουίο. 

ΒοΒ]1οδο 10. ἃ ἄθῃη νυν] Κοιίθιθη ΓᾺ]16 ἀθ5 ΕῪ, 52. (οΡοὰ 5. 662). ὨΐϊΘ ΤΙ ριηρ 65 

ΘΟΒΙαδ-α ἰπ ἀρχικα ππαᾶ ἴῃ αἸπαίτούμενα Πὰΐ ϑοοίεϊ ἃ]5. Ἰῦνβαίχ ἄθν ΕΠ Ιβίομθ. δυβοοίαδί. ἈπΠη- 

ΠΟΙΘ5. Ππᾶοί 5᾽οῖν. ἴῃ ἀἴθβθηη ῬΆΡν τι βοηδίὶ πἰοῃί. 



Ῥηοίρηνος Τ7ϑργ αἷο Οδέϊογ" Βιιοῖ, 11 ΚΡ. 59α-- 65 .5 

υγοσὺ ροῦοη αὔριο. ΝΙΚαβικταίθθ μαῦ ἃ 6. δὰ 6} εἴθβον Εσονίθυιιρ᾽ ΠΟΙ οὐνν ἃδ 

ζΖαζι ρθη οονγιιβδύ. Εἰ Βοηγοι δύ, 65. 561 πδίϊρ, 16 Αὐὸ τη οἶδα νοῦ- 

ΖιΡΘΎΤΘΙΒΘ.... . .« 

Τὸ: ἀθρηθι δῦ ρ8η2Ζ τϑοῃΐ, ὑνθηη ᾿Ππὶ οἷη Απίδηρ' 405 ΖΘ: Π]Πο5θη 8415 ὕπ- 

β5ἴηη ουβοῃοίηῦ. ὑθηη πὰ Ό6. ἀϊο ΕΡΙΚασθοι ἀοο ἢ νοὴ οἰπον ΒΙΙἀὰπρ' ἀ6. 

αδίξοι: ἃι5 ἄθῃ λεπτομερῆ ΒΡ ΘΟΠΘη, 50 οὐ] ἄγη δῖ6 α165 πιο οὔνγα, τσὶ αἷ6 

ΝΕΙΡΙαἴομῖ κοῦ Ῥ]αίοηβ ουβο θη 6 ὙΥ 6]0 νϑυβίθηθη, διδαοκαλίας χάριν, ΒΟ0Π 61 

δἷ8. ἀθηκθὴ οὔἴδηθαι δὴ ἴῃτθ τηγβίουϊδβο [466 γὸπ ἀον δυγὶρ Ζὰ- ἀπ Ἅ0- 

Πτοβοπάθη Δίαιον ἀοὺ (ἀδίζον, 16. 406}, υσῖθ οὔθ δηρδαάσδαζοῖ, πἰοῃῦ Ὀ]ο 

αἀὰ5 Ὑ δϑϑθῃ, βοπάουη ἃ ἢ 16 ΕΥΒΟΠΘΙ ΠΡ ΞΓΟΓΠῚ ἰῃ5 Ατιρο (αι. [Ιπἀοθὴὴ οἱῃ 

Ῥοδιβηαϊρον δίσοιη νοὴ ΒΙΙΔΘΡῚ ἸΠΒΘΙ [ΠΘΙΡ 65. {ΠῸ ἀπ ἀἴθβοῦ δ ουρδηρ' Ζὶὶ 

ΔΠ|6. Δεϊΐθη Ὀοϑίβηα!ρ' 56 ἢ οὐ ποαοσΐ, ουβ ἢ] θὲ τηὰη αἀἀ5 θοβίβηα!ρα ΝΥ θβθὴ 

46. (ἀουίμοῖῦ. Ζαηδομδὺ πη 6]Ὁ0 685. 510}. Αῖ50 ἡἱοῃῦ ἀτὴ οἰπθη τρόπος γεννης- 

τικὸς τῶν ϑεῶν, ϑ0η θη τῶν αἰωνίων νοήσεων. Ὑγ|6 ΕΡΙ ΚΡ νοῃ ἄλλοι τρό- 

ποι γεννητικοὶ τῶν τοιούτων φύσεων Βρειομυ", Ὸ 61 νοῇ (61 γένεοις εἰδώλων 

πη ἄθὰ ἀπαηΐοι Ομ Θ πο Ἡθγα δίγόσηθη 6. ΒΙΠΔΘΙ ἰπὶ Δ]]ΟΘτηθίη θη τοαοί, 

50 ἴαβθῦ 6Γ ΠΙΘΡ Ὀ6Ὶ ἀον ΕἸαρα (ον (ἀδύϊετοηἰβίθ προ Π86ὴ ἀ6Ρ οὔθ θ6- 

᾿ΒΡΙΌΘΠΘπθὴ. ΤΠΘοῦῖο (ΟΣ ἐπίρρυοις " αἴθ ρϑάδῃ θη. Επιίβίοπαπρϑυ οἶδ ον 

αδίζον δαΐ, 415 οἴπθη Ζὰ 8|16 Ζοϊΐθη, 8150 δυνὶρ', 516 ἢ} νο]]Ζιθμθπάθη ἀθάδηκρη- 

ῬΙΌΖΟΙδ, νγᾶὰβ 61 τηἱῤ αἰώνιον τῶν αἰωνίων νοήσεων τρόπον βοθμα] ρου θοῦ δι8- 

αἀνοκιῦ. ϑονιθὶ τηᾶρ ζὰν ΘΟ Θυεἰριιηρ' τηθίηθν ΤΠ Θϑαηρ' ἀπ Απάογιπηρ' 465 

56Π0η 6] ϑοοίν 415 βίδυθηα ΘΠ ἀθ πη αἰωνίων (γῸη τῶν αἰωνίων) ἴῃ αἰώνιον 

σοβαρὺ βοίηἷ. ΝΙΚαβικυαΐος ρϑῃδνς τνῖθ ἈΠΕ ΡΠδη 65. τυ ἈΠ β ἢ ΘΙ ΜΠ] 16} χὰ ἄθη 

7 ηροσοη ΕΡΙΚασοογη, αἴθ ῬΏΙ]Οα ΘΠ τη  Σ ΟΦ πη 6 1 ῬΟ]οτηΐβο οὐ ἃ Πηΐ. 

ΣΡ. 1.28 (τὶ 0]: 

αἰ ς νος 

ὁ Βίοβο  δυννοηάππο νοὶ τρόπος ἰδὲ μοὶ ΕρΊ καὶ πα πῆρ. Ὑ 8]. ΕΡ. 1 97 (43: 1). 99 (44: 7) τι5. 

Ζι ἀθν Ἰορίβομθη δ᾽ ουυνθηάππρ νου τρόποο νϑ]. ρίϊκιν π. φύο. Κη ΝῸ]. Η.3 60]. 2ἃ. 4; Πργηι. 20. ὃ 

λαβόντες κατὰ τὸν οὐ φανταοτικὸν τρόπον: Ῥῃϊ)οά. ἃ. βίρη. 1. 23. 2, 36. 4.13. 33. 14.τ8; δοχί. 

ἁαν. τπαίῃ. ΜΠ 25. )16. νουβοῃίοάθηθη Δ οἴβοη ὅον Δ  βϑαηρ νοὴ ἀδὺ 5 ΠΗ] ΟΠ θη Τΐδ Ζιι σ6- 

ἀλη ςΠ !Ποθ αι ἔα δῦ ρικαν π. φύς. Κη (Πορηι. 29. ΤΟ Ὁ 1) 50. Ζιιβατη θη: ἤτοι κατὰ τὸν ἐπι[βλ]ητικὸν 

τρόπον ἢ πίροϊληπτικῶς ἢ φανταοτιἰ[κῶο] ἢ διὰ λόγου δὴ ϑεωρητικῶς (--- αἴσθησις, πρόληγυιο, 

διάνοια, λόγοο)ῆ. 5. οθοῃ ὃ. 653. 
Ἢ θὰ5 { ου]]οίουίο ας ἀρχὴν αἰωνίων, τῶν αἰωνίων νοήσεων τρόπον (παοὴ Ἂ4γ") χιι νου- 

βίθῃθη, πἰπάουί τΐο ἀπ0}} ἀἴο Βοιηουίταηρ Ζ. 8, ννὸ ἀΐοβου τρόπος νοὴ ΝΙκαβί μι ναίθϑ πᾶ 

ἉΌΒΡΟ ἢ νὶ οὐου ΘΚ ἀπ ρ νυν. ΝΟ ἢ ο] Ὁ ἢ). 5. ῃ6. ἴοι, ἀδ! βοποη Ονδπονί Αι οἱοίοβ. ὃ. οὐ. οὶ- 

πῆς ἀλλ᾽ αἰώνιον τῶν αἰωνίων νοήδρεων ρϑίθβδθη ᾿δί. Ἀπὸ ἄὰ5. ΤὈ]ροπᾶθ. ἢ χαρίεν εἴη περὶ 
μηδενὸς τῶν ἀιδίων ἂν ἐπιζητεῖν μηδ᾽ ἀποδιδόναι μαΐ δὺ ὑγοῇ] τἰομίο που θδίθι]. 
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ΤᾺ ΙΕ. 5: 

ΕΤΘΠΙΟἢ, αἰθβο Μοίππηρ 26 ]1οῦ 5 ἰδύ. νοῦ Βἄομοὶθυ, ἀον ΝΙΚαβισαΐθα θη 

ΘὉΟΙΚΘυ πα, ἀπ νοὴ Οτοπογὺ ππὰ ΨΥ 1ΠΚο᾽, αἰ ἴῃ ἀθὴ Ῥου ρα θ κου χιιϑ ΘΙ ΘΗ, 

Ὀοκϑιηρίς νοιάθη. ΜΙ βοποίηθη α16 ἀδροηρυῦπαθ πἰοῦ ἀαΡοΠ ΒΟ ]δρθηα, 

ἘΠῚ Θὰ Πα]ία τηἱϊῦ Βἰηρο]ίααθο" αἴθ ΖΘ] βοηθ Απδίοηῦ ἀυτοπαιβ ἔδυ. Βε- 

τ οησυγοιῦ ἰδύ, 488 Ῥ]]οάθιη ἰπ ἄου Θομσ » ΡΟΣ ἄθη Ζουπκ οἰπον ἢΠπ- 

᾿ΙΘΠθη ὙΝ πάπηρ' 56 Ὀϑαϊθηῦ, ἀ16 οὐνναβ ᾿σοπβο ἢ ΝΙκαβι κναΐθβ 15 ἄθη Ρ]1]ο- 

ΒΟΡΠΘη Πἰηβίο]]ῦ, ἀον σὰ 766 πὶ ῬΡΟΌΙΘῚ. ΠΟΘ βοίπο Νοίβ χαξίρδη τηΐᾶϑβο, 

Βγν. 66. 

ΗΠ ΟΥ ἰδύ βου] Ταχύ ουῃδϊύθη, ἀ δ δἷη ΚΝ ουϑίδη 115 510 ἢ). δυβρθθθῃ τηὔιδίθ, 

ΘΠ 65 ροϊδηρο, 16, Ψ}6 65. βοῃοιηῦ, βύδυϊς νϑυ]θβθηθη ΖΘ θη ἀ6 ΔὈ- 

ΘΠ πὰρ ἀπ 0 ἢ} ροβομίοκίο Βσρἄηζαμρ' σὰ πὶ Πθάθη χι ὈΓΙΠΘΘΗ. 

Εν. 61, θ68ε---οα. 

{{πν δοίη Π16ῃ}6 ον Ραρτηθηίο. 

Εν. 69, 

Ηΐον {τἰτὉ ἀον πηουϊτν ἥσαϊρο ΕΔ] οἴη, ἀἃ}8 ὃ Ζθι]θη ἔαδῦ οὔποθ Απδίδμα 

οὐρἄηχῃ ννορᾶθῃ Κὔπηθη, ομηθ ἀδ 06} 85 ρηγηοίμην βαἰϊοηα ἀθα 16} νυ ᾶγαθ. 

Ζὰ Ληΐδηρ' Ποῖ 65, πῃ ἄ6πὶ Βθϑὺ (65 νουίρϑη ϑαΐζθθ παράνομόν τι καὶ ἀπηνέο, 

50 ψγΘ Ιου: »Ἱθ 561 ΔΌῸ ὉΠ ΔΠΣΒΟ ΘΙ ]ΠῺ10ἢ, δ νὸμ ἀθὴ οἱρϑη τη] ἢ 6 

γγοβϑθη ροσδάθ αἴθ ἀθὴ ΞΘ τηουΖ Ὀοίτοἴθηθ Εβοποίηαπρ (τὸ περὶ τὴν ἂλ- 

γηδόνα) οἷπθ Κ]ανο Ν᾽ ουβίθ! ] πηρ' (διηρϑρωμένην ἐπίνοιαν) δύνγθ το, Ζαπηδ] τηϑῃ 

78 δ ἢ πἰοθῦ σαροη ἰκτῦμπηθ, τνῖὶθ δἷδ νουηδρο ΟΡ οΠΖΘΩ ΑΙ] ΠΠΡ' 8115 

θη γουποι ουν μπίοη (ΒΟ θ᾽ πη ρ 0) οἰ π 6 θη. 501], 65 1606} ἀππιδρΊ] 6 ἢ 

δῦ, Ἰκοίηθ Ἐπ ππρ'᾽ ταὶ 76 Π61 (ΒΟ  ὰηρ6) ὙΠ] 6ὴ Ζὰ οὐ]οίθη οἱ ἀἴ6- 

561 ΘΔ Τ61]η. ΔΒ οΣ ἰδὺ αἷθ ᾿-.. 65 ΘΟΠΠΊΘΓΖΕΒ᾽ - - τὰ 

ΤΠΗΐου ἰδίωμα νουβίθ!οη ἄϊὸ ἘΡΙΙτασθου πᾶ ο ἢ ἄθπι  ουρδηρ 465 ΕΡ κατ ὁ 

ἄδββοθθ, τνὰβ βϑηθιο ἴδιον οὐμπτωμα μοι δύ", οἷη ἐγ αἴθ ϑροζίθβ οπᾶγαϊείθ- 

1 ῬΗΠοά. ἀθ ἴνὰ ὥ. χχιῆς νγὸ ἀἶο Τἀϊοναίι" ἀν γι ρὰρο ἈΠΡΟΡΌΡ θη. ἰϑί. 

5 (Ομαρδέϊογιοα. αὐ υοἱΐ. μος. ἀρ αγοοίϊδιις. ἀοοίν. (ἰοίϊ. Τ)155. του 3. 5. οὔθῃ 5. 465. 

3. Τὴ ἴνὰ Εν. Εἰ τ14- τ7 νικαοικρζάτηο δὲ] αὐτῶι προοτίϑίηοι τὴν [γνώμην] ἐπιπαϊρεμβάλλων, 

ἀὰ5. οὐϑίο πον τόπου Κοϊοί. οο. ΝΥ ΠΠκο5. υρἄηζαμηρ προοτίθεται (οοηϑθρέ) ἰδὲ ἃπι0}}. τηδρ- 

Ἰῖοι, θοὸν πίομὶ ἄλε ἰο]οοπᾶθ τῆι [γνώμηι] ἐπιταζράγγων. διοῖ Ἀθροβοῆοα νορ ἄθπι Ηϊδί. 

ὝΖΗΒΡ ΒΡ ΟΣ 

5 Ἐδοδᾶδ ὃ 72: 



Ῥλιϊοίρηιος {δον αἷο δέον Βμο 111 Εν. θ65--78 Τῦ 

εἰ ΒΟ Π65, ἈΡ6Ρ πἰ οὐ ὙνΘβθη  ]Π 10 Π 65. ἈΚΖίάοπβ. 50. βρυιῖομε ῬΠΠΟά θη. οἰ πτη ἃ] 

νοι θριο, ἔαρ, Εουη, ανδβο ἄθυ Ῥἤδηχοι ἀπὰ Εἰρὺ Πΐηχα καὶ τοῖς ἄλ- 

λοις ἰδιώμαοιν 5. Πδδ. 65. 5160}) Πϊδοι ἰῃ ἄον “Γαΐ ἀπ οἴη οὕμπτωμα μδηο]ε, ᾿Θῃ νύ 

ἀον Αὐδβάσιοὶς ουμπεοεῖται (ΕἾ. 69, 6). ΑΌΘΙ ννὰβ Ὀοαδιίοῦ πὰ ἀἴθ56 ΕἸρθη- 

ὑὐτα ΠΟ Π].οἰῦ, ἀθρθη ΓΟΙ]Θ ΒΟ ἰηπηρ᾽ ΠΟΥ ΘΟΠΤΊΘΙΖ ἰδύ, ἴῃ Ἰ656}) Ζ.ΒΔΙΠΠ6}- 

Βδηρο ἢ Ἰηνν]οθση. Ππα θοῦ οἴηθ » ΘΔΠ] Πρ « (ουλλογή) ΔΘ » νου ΠΡΟ ΠΕ ΠΠἾΘη « 

(ΕΥβο πη ρ᾽ 6) βίας Ὑ ΔΤ ΠῚ 501] οἷηθ ᾿]ὰν6 ἐπίνοια, ἃ. ἢν. ἀυσοῃ 4845 Πθη- 

Ικθ. (ποῦ. ἀστοῖς ἀπ! 06] 6 δ᾽ πη] 6. ΑΠΒΟΠδιι 9) νϑυτηϊ 6] 16. Ν᾽ οΥβ(6]- 

Ἰὰπρ ἢ νῸΠ 716 Π6ΠπῚ ΘΟΠΙΠΘ ΖΘΘΙΙὨ], πἰοη τηδο! ἢ} σοίη [)ὰ αἴθ 5[6116, δαΐ 

γγΘ] 6. στηϊῦ προειρημένων ΖυγοἸκν υυνίθθοη τνῖν, ποῦ οὐ] θη ἰδὺ πη ἴῃ 

(ΟΡ ΒΟΠΒΟΡΘη Του Πο δυπηρ,, ΒΟΥΊΟ] 16} 586}6, κοίηο ῬΆΧΆ]1616 χὰ αδθοίο δἰθΐ, 

Ὀ]ΟΙθ. τὴ 416 ὕϑοηθ. νου]δπῇρ' τὴ [λυ ΚΕ]. 

Ἐὰν. τὸ 

ἰδύ ἰοῦ {8 0ν. 16 ηη πηθῖηθ Τρ  Ζι ΠΡ θη, πο ἢ ἀθπθη ῬὨΙοάθιη ἴῃ Ζ. 2 

αἴθ ἃτι5. βϑῖπον ΒΟ σιν ἅδον. ἀἴ6 θιρ γῖβοια ΤορῚς ὈοἸκαηηΐθ μετάβασις κατὰ τὸ 

ὅμοιον δηζίβῃῦ ὑπα ΖΔ. 4 αἴθ Εταρθ, οὉ αἱ μεῖβδε Ζοῃμθ Ἃον γάρ, αἷθ ρο- 

ννδΠ}]16}} διακεκαυμένη μοῖββέ, θη θᾶ 561, ἀηϑοπποίοί, θοαυγίοη. 56 ἢν 

δ. ΟΡ αἴ6 »Ζυσμίίοβθη ΝβηποΙ « (ἄνδρες ἀκόλαοτοι), Δ Ρνν οἰ ἰρ οι Βοβδίδυραηρ 

αἴθ Δα ἢ ὈΠΒΙ ΘΟ οσράηχὺ δηὶ Βπα46 Ζ. ὃ δυο] 6η, τηΐϊῦ 16 η 6. ΕΤαρΘ Ζιι- 

58 ΤΠ 6 ἢ ΠἤΠΡΘ ἢ Οὔθι ΟὉ 165 δ! Ὀεἰκβιηρέθθ αθριον χίο]ῦ, Ὀ]οΙ θ᾽ οδηΖ 1π| τπ- 

ϑθυγίββθη. ΠΟΟἢ ρα ῦ ἃᾳ6 ἢ} 485. πϑοῃδίθ οὔνναβ απ δ ρ] οἴου ΒΡ ἢ βύοἷς 

(Εν. 71 ἃ. Ὁ ἀπα 12 σϑῆθῃ πὰν ΘΡΙ 61) 

ἘΠῚ 15 

ἀπῇ ἄθη ΟἸΠαγαϊκίου ον νυ!ρᾶνοη ΜΘ ΘΟ ηββθ (πλήϑους Ζ. 5) δἷμ, ἄθυθὴ 

{9{πν7ν155ϑηῃοὶ (ἄγνοιαν 2. 6) φροβϑοπῃοιύθη υνῖγ, (ἃ δῖ ἄδζι (νι, Οδύίου. αἴθ 

ΟἿΣ πίοηῦ οχίβίϊουθη, Ζι ἐγοπέθη (φοβεῖοθαι τοὺς ἀνυπάρκτουο ἡ 56. ϑεούο). 

τ ΡῬΙμΠοᾶθπι ἀθ βίρη. 13. 2Ο , (5. 17 ἀομρ.) τοἱδ ἀον Ευράμζαπρ νοῦ ΡΠ ΡΡϑοι, Ἀλ, 

Ἤμ. 64, 27. 

ΣΨ]. ΜουΡθδοι δ Ερίσισὶ σαποπῖοα, 1,02. τοορ, 22 {᾿ς ῬΠΠρΡδοι, Πογηι. 51, 572. 

3. 16 ΒυΘΗβία ον οϑίο Εἰ 71}, 5. ἀνϑ]ρώπω[ν] καὶ τοπι... κΚόμηοη αἴθβο πα] 10 ἢ αι οὶ 

᾿᾿Ἰο ὍΡ. Ἷ ν 

Ὁ ΧΙ. Ἐρίς. Εὖ, 27 (τοος 1). μαντικὴ οἵοα ἀνύπαρκτοο. οχίιι5. δάν. πιλῖ}, ΙΧ 125 ἅτο- 

ΠῸΝ ἄρα καὶ τὸ τοῦς ϑεοὺς ἀξιοῦν ἀνυπάρκτουο. 
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70 ) 1τ 9: 

Εν. 14. 

Μιῦ ἀθηὴ Οπαγακίοι. ἀθν ΜΙ θηβοῆθη Πδπρί 485 Καρ οὶ ἀν “Γαροπ θη ἀπ 

ΤἈϑύο ΘηΡ᾽ Ζιιβδιησηθη. [|)8 416 Θρ κασοίβομθ Μοίμοαθ ογίοσα θυ, 485 Ὁ π06- 

Καῃηΐθ ἃ ἀθὴ Βεϊκηηΐθη Ζιι Θηὐνν 6 ]η, 50. ἰδ αἀἴθβθ Βοίνδοηύαηρ' ἀ61 

ΤΉ ΒΟ ΠΟ ΠΘη ΕΤΠΙΚ αἴθ ατυπάϊαρο ἐσ α16 ρον θσαηρ' ἀν οου ἤθη Ατοία- 

Ἰορῖθ, ἀδὺ νυν, ον ΚΙ ΒΘ η Ό]ρ 6 ον Βταρτηθηΐθ [Ὁ]ρθη ἃ, πιιητηθὴν ὈΪ5. Σὰ 6 1ὴ 

Απΐδηρο ἄδι" Ζαβδπ πη βηροηῆθη Τοχίθ νοὴ Εν. 82, 81 (ΚΟ]. ἃ) θορθρηρη. 

ΕῚ 5ρυϊοῃῦ πὴ ΤῊ. 74 νοὴ οἰπον ΤῸροηα, ὙΠ ΟΠ ΘΙ Π] 10 ἢ ἀ6Ρ 2. 6 φϑηδηη- 

[θη ἀνδρεία. »"Νϑοὴ (Θ᾽ βρθΖίϑθ θη Ατσύῦ ἀθὺ νϑυβο θάθηθη. ΟΠαναϊκίοσο ̓  οὺ- 

δ]0ῦ 5186 νϑυβοῃὶθαθηθ ΒΘΠΘΠΠ ΠΡΟ... ΝΟ, ΟΠ 5100 νγογάθη Ὀδὶ ἄθῃ 5ἴοϊ- 

Κη 415 Ὁ πίογαρίθη ἀν 'Γαρίθυ κοῖς δυΐροζβ]ῦ: καρτερία, ϑαρραλεότης, μεγα- 

λουυχία, εὐυυχία, φιλοπονία ΄. [5 νουβίθηῦϊ βῖ ἢ Ο ἢ], ἃ} ῬΗΙΠ]Ποάθιη ἀϊθ Ταρομα 

(ον Τρ υ]τοῖῦ βοίηθηῃ (ἀδύξουη. ποῦ ἈΌΒΡυ ἤθη ἀντί. ΑΌον, νυ τ πδη οἰη, 

416. ἀνδρεία θθΖίθῃῦ 516}. ἀοοῖ Παιρύββ ἢ] 0 ἢ ἁυ ἀθη Καρέ. 1) ἃΌΘΡ οἷῃ 

Αδυϊοικατηρί {ἀν ορ  Καγοίβομο Δ Ἕβθϑαηρ 5ὸ. ἀπᾶάθηϊεθαιν ἰδὲ νὶο ἐὰν ϊ6 ἄθ5 

ΧΟΠΟΡΠδη65, 50. Κη θ᾽ ἴἤπθ νον νὰ Κορ οῖῦ πο νομὰ (ἀοροπί 61} 

ἀἰς θάθ βοίῃ, ὑπ ορθηβουνθηΐὶρ νοὰ ΚΙΟρΠ οἰ  (φρόνηοιο), αἴθ. ἃ15 ἀθρθη- 

δύθοῖς α16 Τ]Ππρη οἱ (ἀφροούνη) νου ιιββούχύ. ὅὸ ἔδηνὺ ῬΒΠ]ΠοάΘπ Του: » ΑΌοΡ 

ὙΘΏΠ τη8Πη (ἰΘΘ  ΘΡΌ, νν61} ἰκοῖηθ Εδιρηῃδὶῦ δὶ ᾿ἤπθη δηὐβίθηθη Κη (516 

Καιηρίθη 18. πἰ ἢ). ᾿ΓΑρΡίου κοῖς απ ΚΙΙρΊοΙῦ ᾿Ππθ ἈΌΒΡΙ ΘΠ Θη υνο ]θ, τυ να 6 

ΟΡ 48 πίοι ὺ 4501 ἃ οἰπθῃ ὙΥ̓ἀΘυΒΡιΟἢ. εὐγοροθηῦ 6 Νϑιηθ αδι" [ΠηΚ]ὺρ- 

μιϑιῦ ἃθθν ....« τηδηὴ ἔδηνι ἔοτῦ: νη ΘὈθηβουνγθηΐὶρ ννθ ἀν ἄθν Εδιρηοὶΐ 

τύ ἄθαὶ [468] ἀον Οοί μοῦ ἴῃ Δ θη ὰπρ' οΟ νοῦ ν Ρά6η. « 

Ἐπ ἰδῦ βομδᾶο, ἀα! ἀϊ6 ὙΥΙἀου]θραηρ' 465 ΕἸ να μθ5. Πΐθυ 50 κὰν ππᾷ 

ἀπο αἴθ ΤΠπ5ι που μοὶ ἀν {ον οίθυαηρ σου ουβοποῖης. Δα. ἢ Εν. 81, 
νῸ ΘΓ ΝΟ ΠΘΌΘΙ ἃ ἀἰθ8ὸ. ΕΊαρΘ οἰῃροηῦ, βἸθὺ πλπ ιρζο Απαἀθαϊαηροῃ. 

8 ννᾶγο 5601 δυνν ἄπβοηῦ χὰ τγίββοη, τὶ ἀἴθϑθ Φπηρ ΡΙΚαΡ ον αἴ6. ΠΟΙ ρ Θ ἢ 

ΛΩρΥ θ (65. Ἰζδιηθδθθ. ρορθ αἴθ ᾿ΓΠΘΟ]ΟρΊΘ. βϑίηθν ΡΠ] ΟΒΟΡίβοῆθη οἱ] - 

ΘΘΏΟΒΒΘΙ. ΖΕ ΟἸ ΒΟ] ρθη, 61 ἀθιὴ ἅπο} αἴθ Ππνϑυθί θυ κοῦ 6 Ρ ΤΠ ΘΉΏ56}- 

᾿Ἰοῆθη ΤῸΡ ΘΠ ΘρΥ 6 τηϊῦ ἄθτη (οὐ 5 οΥ δ ο Βουνουνᾶροπ 6 0116 ΒΡ 6 ]τθ. 

Ιη ἀδθὴ ὑϑίομθη ϑομαΐχ αἴθϑοῦ ΡΟ θηῖκ δύ πο ῦθη ΟἾδΟσΟ ὑἢ5 ϑθχύμβ οἰ ΠΘ ἢ 

ΕἸ] ΙοΙς νουβίδιίοι, {θοὸν ἀἴ6 ἀνδρεία βρυιοῃῦ Καυπθαθα βοῦ: »Ὑ θηη οὐΐ 

1 τῶν διαφόρων τρόπων ἰδὲ οἷπο. βου υσδηχιηρ ἀν Ο ΘΠ αν {061 νου] θβοπ 

Ζοίομ θη. 

5. Απάιοῃ, ἀ6 δἵϊβοι, 5. χ)ϑ, τ, Βοιπομαραν (Εν. Βίοϊο. 1Π 66, Εἰ. 269 Ατ12ν.), 

" Βοχί, δᾶν. γηδί!.. ΓΧ 158. 



Ῥηϊοάφηιος ἴ78ο)" ἀἰε Οἰδέέοι" Βιιοῖ 111 Εν. 114. 7 7 

Ῥαρίδυ κοῦ Ὀδβιϊχυ, Ὀαβιῦχὺ. ον ἀἃ5 ν Ίββοι ατὴ δίϑμν ἀπὰ ΝΙΟΠρ ἢν πὰ 

αἴ6 Ζυνυ ϑομοηζιβίδηθ. [δῦ 165 (6. ΒᾺ]]1, 80 ορὶδύ 65 οἷηθ (ἀϑίδῃν ἐγ αἷθ 

(ἀοῤυιοῖῖ. θη ον Ταρίοιθ ἰδ πίοηῦ ἐδρίδυ, νγϑὶ] ον α16 ἀθίἢν 465 Νδοῆ- 

θᾶ75, ΒΟΠΟΘΙῊ Ὁγ61] 61" 56 ῖπ6 οἷρῃηθ Κοηηΐ. [)ὰ5 ἰδῦὺ 06: οἰνναβ Ν᾽ δυβοῃίθάρηθ. 

ΑΙβδο 4Ὧ(ὰ ἀαοἱύ ἐαρίοσ ἰδύ, θθβδίθῃῦ ἄθοῃ Οείϑην ἐὰν ἴῃπ. Βοβδίθῃῦ ἀοίϑην ΕἿΣ 

ἴῃ, 850 ρἱθὺ 65. οἷηθ ὕὕὔσβδοῃμθ ἀδὺ δίδυιηρ ἐγ 1Πη. [84 ηη ἰδῦ δ᾽ αἰδοὸ (8 Π]ρ, 

διδυαηρ πηα ἀδτηϊύ Δ ουβίδυηρ' Ζὰ θυ]θῖ θη. Νὰ ἰδὺ αοἱύ ἀθοι πὰ 0 ἢ ἀοιὴ 

Βερυ θ πῃζουβίουθαν. ΑἸδὸ οχίβύθυῦ δ πἰοῃΐ.. [)85 [Ὀ]ροη46 Κὰρ 1161 (68 

ἸΚασμοαᾶθϑ᾽ θηὐ δ] ἀθηβθ θη Βοννοὶβ ἃιι5 ἀθῚ φρόνησις, ἴῃ ἄθιῃ δια σο 160 ἢ 

δα ἘΡΙΚῸΣ5. Κογηβᾶϊζα οἰπρορθαηροη τνῖν α΄. Πᾶχδι5. ουρὶθὺ ἴοι 150, ἀδ 

ΡΒΙοάθηη ΒΘ ὑυθηϊρβύθηβ πα Ἰοὺ θη Καθ δ5. ον ἸΟἸΚΒΙ ΟΠ ἰρυ. 

Ἐπὶ Ἴν 

1.6 [πὰ]Ὁ0ὺ αἴθ 56. βοι νι θυ θη 26 1]6ὴ. ὈΘΖιθηῦ 510} δὰ! ἀὰ5 ορτηὰ (6. 

ΑΙ ρμδηθου ἢ ἄροι αἴθ Ερᾶρθ, 90 αἷθ (ἀδίξον. ἱσρομπαν θη ΕἸΗΠ 8 ἀὰ αἴθ 

ΕΥ]απριηρ' 46Ὁ αἸ οἰκο ον ἀυσοῃ αἴθ ΜΙθηβομοη ἀαδάθοη. [)ὰ. Πῖθι δι αἴθ 

ΘΙΟΙΚΟΙ ΔηρΡΌΒΡΙΘΙ ὑπα ἀοι ἀπροαίρετα (ΕἾ. 75, 5) ρϑάδοιν νυν, 50. πηβϑθῃ 

υνἷν ννϑηϊρϑίθηβ 45 ΗἩΔΌΡΙΡΙΟΌ] 6, αἴθ Εταρσο ἄθι ὙΠ Θηβέγοι πού, θυ πσοη, 

66 ψνῖν ἂη αἴθ Αἰ] ἄνιιηρ αἀἴ6565 ΒΡ ΟΠ δυοΙκοα τπ5 Πουδηνγᾶροη. ΝΈΟΙ, 5(οϊ- 

Β6ῆθιη Βδίδ]βτηιια ἰδ ον ΝΘη5 6) νο ΟΠ οΚ581 ἀν ΑἸ]ρού Ποῦ ἀπ ἀθ 1 

ὙΥ εἰρδβϑίζ νο]]δίβηα!ρ᾽ Δ μἄπρΊο. δοίη ἔροῖου 116 (προαίρεοιο) μαὺ ἀ16 8}, 

516 ἢ}; ἄθιὴ Θ΄ μ οΚβα] χὰ πη ον θη Οὐδ᾽ ἴἤση Ζὰ ἰγοίζθ. Απ ἄθιη (ἀθβοῃθἤθη 

ἀποὺ 516 ἢ ἔγ61116}} πο ῃ δ, παν ἃ 61 ΟἹ ΚΠ ἤθη Οὐ οι πΠρΡΊ ἸΟἸ ΠΙΟΠΘη Τιὰρ6 

465 ρβῃογομθηάθη Οὐδ πἰοηῦ ρΘΠογομθηάθη Νθηβομθη. θπη 150 ῬΆ]]ο- 

ἄθη Πῖθ' δηαδθαυΐοί, ἐδ] ΑἸ ΡΠ δ η65. Ζαν 16] νη (16 {Πη οἰ νυ ]]1ρΊτοῖῦ (ἅπρο- 

αίρετα)ὴ (θυ 5ίοιυ ἴῃ ϑοίηθ Αῃβίοῃῦ δυο θηοιχηθὴ Πα 6. ̓ ΡοΖιιρ' Δα αἴθ 10}- 

Ιλῃραηρ 65 αΐοη (ταγαϑόν Ζ. 6). 50. βομϑίην δον. αἴας ἀδυδι χὰ δ χίο μοι, 

αἰδἰδ, ν θη τηϑ) αἴθ τοῖοι Ὀοίτη ουῦ παῆχ, 1165 Οτῦθ (ννῖθ 5611} τιπ5. ἃ15 

Βὅδβθ5. ϑυβομϑίηοηθ ἀδθρθηΐθ}}} πὰ νῸὴ ἀ6ν ρος 1 θη Ν᾽ ΟΥΒΘ ἢ Πρ’ ΘΓ ΔΙΠΠΊΘ1) 

Κόμηθ, ἀασθρθὴ 416. τηθηβο ] 6. ΞΘ] ὈΘ  Θϑ τ γι ρ᾽ αἰι5ο ΘΒ ΟΠ] οὐ 56]. 

ι Θοχί,, ἃ. ἃ. Ὁ. τό2 

5Ξ.Α, ἃ. Ο. τός κατὰ γὰρ τὴν παντὸς τοῦ ἀλγύνοντος ὑπεξαίρεοιν οὐνίοταοθαι πέφυκεν 

(Ηδονή). 0 1ὸ5. αἰίο Ζιίαν ἰδὲ ({ν ἀϊθ Τιοϑανὶ ἀθι Κύρ, δόξ. 3. υνἱομερ (ν 6}. ϑεἐξειωισούον. «ἰ. Βενί. 

Αλααά. αἰ. Ὑγὲ55. τοτό, 8883). Ἐπ [610 Ποῖ Τβομοι, ρῖς. ὅ. 305. 

3. ΒΙΘΠ6. οὔδη 8. 40. 

Ἢ Πῖ16 Βοἀοιίαηρ ἄοι: προαιρετικά υπὰ ἀπροαίρετα ἰμ ἄοι: βρᾶϊογοιι δίοα {(Πρης 16) τη ῖββοιι 
[ον οἰβοῖλθ Ὀ]οσοη. ΜῈ]. Βομῃδῆοι, ρηλιοί επιαὶ οἷο δίοα 1 ττϑϑ {Π, 
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5. δΒαὺ ΔΙοχδηᾶθν νοὴ ΑΡΠΡΟ 5185. ἀδ5. ΡΡΟΌΙ ΘΙ. οἰητηδ] Βομ τ ΤΌντπὰ- 

Προ: » θη αἴ6 ϑ5ἴοα 8411605 αθβοῃθῆθη (6 ΔΜ ΟΥΒΟΙηρ' ΖΟΒΟΠΓ οὶ δύ, Δ 6. 

Ἃὰ5 αὐ παν ἃ15 ἀὰ5. ΒΙΓΓΙΟΠΡαΐΘ. Ὀθρτο Ὁ, γο]οΠθ5 ααΐο Κὰπη ἀδπη αἷθ 

σου. 16 η6 ΝΟΥ ὰηρ', ἴῃ 6 ἀΟ6ἢ 485 νύ θβθῃ (ον (ἀδίξον θοονυπαθὺ ἰδέ, ὅθι 

ΜΘηΒΟΠ6 ἢ. οουν ΓΘ ἤ «. Ιλᾶχαϊβ ἔο]οῖ, ἀα] 416 5'ἴοι, τηὰρ' ἃπ0}} 6 {Π6ο18- 

{156116 ΟΠ βίη) 465. ΟΠ ΡΥ ΒΙΡΡ νου ῃηῦ Πα Όθι, [τ αἴθ πη θη Β  ἢ] 1616 ΨΥ 16 η5- 

βρο Ποῖ 485 ΜδρΊοΠ6 χὰ σοίέθη, Κοπβθαπθηΐ νῸὴ ἄδι' πρόνοια ἄθυ αι ἀἃ5 

Οαΐο ἀπ αἴ6 Οὔτον. ουυνασίθη τηιβίθ, υνῖθ ἀἴ6 ἈΠ ροπηοῖπο ρου ἰθο ΐίβοιο Ὑ Ο]Κ8- 

ΔΠΒΟΠ δι Πρ 65. 18 ΟΠ 7166: ΔΗΖΊΒΘΠΘη ρΘυο ηὐ τὰν. αδρθη αἴθβθ δ8]1- 

5Έ50η6. ΤΠΘοσο ΘΠ ηΐ 51:60 ἢ ἀν ΕρΙΚαχοίβτηπιβ, ἄθυ ἄθη ἐγοΐθη ὙΥΠ]Θη βθβμδ 

τὴ Αἴοιη Ζυν ΔΗΘΡΚΘηππηρ' ΘΘΌΥΔΟΠύ Παϊέθ, ἁΐ. 

Νὰ Πόλθη ΨΊΣ, νὰ ῬὨΙ]ΠΟα θη ΠΟΙ ἃπαθαζοὺ (ΕἸ. 15, τ): νΖὰ ἅδη 

(οι θ θοον ἴδ ον, υνθηϊρβίθηβ ΠΔΘἢ ἘΏΒΟΓΟΡ ΑἸ αββδαμο, (5. Οιΐο. « 

50. ἴλθδθ ἴθἢ θη ουβίθῃ. νουϑυϊτητηθ]θη δα χ᾽ απ. 15. ἔγαρὲ βἴοῃ πὰ, ΟὉ 

κοινὴ ἔννοια Πἴδν ἄθπὶ βἰοίβομθη ΒΟρΡΙ Ἐ6 (ορήγεῖο τπἴσαιν 8) δα βρυι οι " οὔθι ΟὉ 

510 ἢ αἴθ δι μβο ἢ Ὁ ἃὰ ἀδ5. ΝΟΥ Π ] 15. Ζυν βοη θη αοὐῦ πη ἀθη ΘΒ ΟΠΘη 

ὈοΖίοηῦ, ννὰβ τη ἀθὴ ἘΟΙρΘμ θη 6556: Ζιιβα 6 ΠΡ. »ΑΡΘΡ ἀἴθ5 θοαϊηρὶ 

ἢἰ ἢ οὗννα οἷπο ΕΠ οΚ ἢν χὰ ἄθη Θ οΙ κου τνὶο (5 Πορτηὰ 6. ΑΠΠΙ ΡΠ ΠΟΙ. 

[ ἀθιὴ 5'6. πϑ ] 16 ἢ πῃ νὴ ἄθιηη {ΠΡ ΟῚ ν Π]ΠἸρΘ ἢ. ἴῃ Δ1Π1Ζὰ ἀπρογθο  ου ἰρύθιη 

Μουίγδιιθη. νῸὴ ἰΠη6η ΔΕ ΘΒ 6η, οἰ δα θίθη οἷο, ἄὰ5 Οαΐθ βοὶ ἐν ἀπ ΟΠ] 

πἰοῃῦ νου παηἄθη, γοπη υνὶν τηϊΐ Ἰθοσοη Πἅπᾶθῃ [Κἤσμηθῃ ἧ. « 

ῬΙΠοάθηι θοίἀγοηζοι, βιοίβομου Αννα πα ]πηρθ. Ὀοβομυ]αϊρὺ χὰ τνουάθῃ, 

Ὑ ΘΠ 6 45. Οτίθ εἷ5. (οπγοίϊηραί ἀδι ἀδίζοι: απ ΜίΘηβοῃθ πη ἰπ ἄδιὴ Ξἴηπ6 

1 Ουξοθῖ “᾿  {{1-|80; ΗΒ ἜΡΚ" ἄτοπον δ᾽ ἄν ἕποιτο τοῖο ἀνατιθϑεῖοι μὲν πάντα τῆι προ- 

νοίαι, λέγουοα δὲ καὶ μόνον τὸ καλὸν (λοημθϑέμη) ἀγαθὸν καὶ τοῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι τιθεμένοιο " 

τίνος ἀγαθοῦ τοῖς ἀνθρώποις κατ᾽ αὐτοὺς οἷόν τε ζαϊτίαν) γίνεσθαι τὴν θείαν πρόνοιαν. ἐν ἣι 
τὸ εἶναι τοῖς θεοῖς φαοὶν εἶναι: τίνος βίαἰὶ τινὸς ἧ. αἰτίαν Αὐνηΐπη ἤν. 54, 1Π| 324. ἅθ6ι ἃἷβ Εγβαΐζ 

[τ τινὸς (ννῖθ που] ον 15). 

2 5.1 κοινῶν γάρ ἐστιν [ἐννοιῶν], ὡς ἡμεῖν γε. 
ὅ ἌΝ. 65. Ροὶ Ἰῦρῖο. ὁρ. Π| 123. Πποῖθδὲ: τὸν θεὸν Ζῶιον ἄφθαρτον καὶ μακάριον ΝΟμίΖων. 

ὧς ἢ κοινὴ τοῦ ϑεοῦ νόησις ὑπεγράφη. Ῥμι)οά. ἃ. ἀοἷβ. Α οοἱ. τό, τ4 ϑεῶν ἔννοιαν. δϑιηι 

ΡΠ ΡΡβοι φρηη. 51. 572 αἴθ ἔννοια ἀπ ἄρ ΒΘρυ  νν ΘΙ μὴ θα ον" (οροπδίαπαθ θΘβομν ηἰκί, 

50. ἰδὲ αἴθβ ζὶι θρ. ΕρΙκαν 173 (νοι ἄθι Ζο1) τοῦτ᾽ οὐκ ἀποδείξεως προσδεῖται ἀλλ᾽ ἐπιλογι- 
ομοῦ ; ἃπη ϑ'οΒ]! νυν ἀἴθβο Τρ κοῦ ἃ15. ἐννοοῦντες χιιβαιηιηθηροία δέ, 50. Ὀοσνο ν αἴ ἔννοια 

πἰομς Ὀ]οΙ ἀϊθ αἰσθηοις ταὐὰ πρόληγυιο, βοπάθυπ ἀτιοῖι ἄοῃ ἐπιλογιομός {--- λόγος). ἄθῃ Ὑ᾽ θυ πιιη!- 

50} 1π|8. ἀθν αὐ αἴθ ἄδηλα ρο]νί. 

1 Ἴ5, 6 κενοῖς ἡμῖν οὐκ εἶναι τάγαθόν ποὺ. νρὶ. ϑορὶι. Τὶ. 495 κενὸν γὰρ οὐ δίκαιά δε 

χωρεῖν προρελθόντ᾽ ὧδε οὔν πολλῶι οτόλωι. Ρ]αίο ἤθρ. 11 3708 κενὸς ἂν ἴηι ὃ διάκονος 

μηδὲν ἄγων ὧν ἐκεῖνοι δέονται. 
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νϑυβίθηθη το] ]θ, ἀδ|8 16η6 65. ρ]θσῃβειη ἴῃ θυ σπιηρ' ἢὨδίϊζθη. ἀπ ΠιΙ 

Θθρθη ρον ῖβδθ (ἀοροη]οϊβίαηρθη ἄ6ι). 5 οΥ ΠΟ ἤθη ΔὈ]1Θ θη. [9165 υνᾶγο δίῃ 

ἐπανακτικόν ̓, οἷη Ζαν ον η δι ἀθη βἰοίβομοι Ν᾽ Οὐ Πρ ο]α θη. Π16 

ΒΘ ϑιδπαιρΊτοῖυῦ. 65. τηϑηβο ΠΟΘ. ὙΥ 1165. (προαίρεοιο) νγῦγαθ ἀδάθγοῃ Π6- 

ΒΘ γβηἰκῦ, ὑγθη Τη8 ἢ τνῖθ ΔΠΕ ΡΠ Π65. ἃηηβῆτηθ, τηϑη αὔσίε ἀθὴ (δίζογη 

πῖον οἤπο (Θροηραθο οηἰροροηίγοίθη. δίαη νγᾶγαθ ἢϊθγίη οἷπ Ζθι ἤθη οὐ- 

ΠΟΘ ατίθη, ἀδ8 Αμτρηδηθ5. ποῦ Ὀ]0β ἀθὴ ϑἰοῖΚθιη οἷηθ ΚοηζΖοββίοη 

τη ῃξθ, βοπμάορη ρογδάθζι ὥἰοῖ Κοὺ γᾶγθ, σσθὴη ΡΒ οάθη ηἰσῃΐ ΤΟΥ ΓΘ 

(15. 7): »06. τῆᾶῃ αὔθ. δῖ. ἱπηθη πἰσ ὺ πλὶϊΐ ἀθη ἀθ]1ο θη. (ἐγκυκλίων) 

Ορίθιῃ πᾶῃθπ, νῦῖθ... .«. [045 Καηῃ Κρίη ϑίοιϊου βᾶρθη, (6. 1ὰ αἴθ »υθ- 

0 ῃ6 « ΒοΙΙρΊ οηβ θη ρ' ἀαχο διι5. νου ίθ ρθη τηὰ!. [)85 Θη βρ οὐ ν] θη ἢν 

4οῃὴ 56] 5ιβπαϊρθη ἀδροη  θοείσθύθη 465 ΘΙ καρ ίβοῃθη ῬἢΠ]ΟΒΟΡ 6, (61 βϑῖηο 

Ψ ΟΥΘἤστιηρ ΟΠ] ἰπ (6. ἀὈ]ΙΘ ἤθη εἶδα ὈθΖοαρῦ, Ἀθ6νΡ πἱοῃΐ αἴθ Εσυγασίπηρ 

τηδ θυ 61] 6 ΒΟΘΙοπ πη ρθη ἀἰαγδ Κη ρέῦ. ΜΝ ΊΘΙτη ἢν βοπῃθιηῦ ΔΗ ΡΠ δπ65. αΪ6 

μακαριότης 4.865 Θρι Κα  ίβοῆθηῃ ὙΝ οΊβθη 815 δἰπθ ἀρ ἀδθν (ἀδίζοι: Ἰηβοΐογη ἃ ἢ- 

ΘΈΒΘΠΘΙη Ζὰ ΠᾶθΘη, 415 ἴῃ1 ψ ουθΠἃ οοἰβίρ δἷθ Ζὰν Εὐργοϊιπρ 46 ἄγαϑά τπα 

. ἀδηηϊῦ ΖΓ μακαριότηιος δ η]ο ζοῦ. Ἐδβ ἰδὺ βοῃαᾶθ, 4818 16 ϑὅ'.6116 465. ΡΕῃΠ]Ποά τη 

Θονδ 6. ἀἃ Δ ΥΙοΠῦ, τὸ α16 ροβιζίνε Μοίημαηρ' 465 ἈΠ ΡΠ δ Π 65 516} θη τ} 16 

τη δθ. 50. Ὀ]ο θὲ ΘΙ αἴθ  Ῥ]]ΟΘΟΡ] ἱΠΠΤΠΟΥ ΠΟΟῚ ἴῃ 46πὶ ΗΔ] 16] 

ἀδν ῬΠ]Ο]ΟΡΊΒοΠΘη Ν᾽ ουτηπίπιηρ΄. 

Εν. 16, 

Π16 ἴῃ Εν. 14 ὈΘροηποπο Εγδτγίοσιιηρ ἀον οι ἤθη Τιροπάθη τὶγα 

Πίου ἐογίροβοίχί. ΝΟ ον γοη δποῃ ροίουάουίθη Μοιμοάθ ρϑηῦ οὐ αἷθ 

οἰ ΖΘ] Π 6 ΤΠ Ώ 56} ] ΟΠ! 6 ἄρεταί ἀπο ἢ} πη ργ, ΟὉ δἷθ βίο. ἄθιη ρϑιι θη 

Ιάθα]ὶθ δῆρᾶββθῃ. θᾶζχὰ αἰθπῦ αἴθ ΟΡ ΘΉΒΓΘΡΈΙ, αἷθ ρίαν εἰν. δοίης Φἄπροι 

Θηϊννοσίθη Παίίθ, ᾿πΠ 61} ΘΓ Διί Πνΐ, τνὰβ ἀον  οἰβο. ἔππ ἀϊγίο πη πγὰβ 

ηἶομῦ. 50. ΠΒαίίθ δ ἰῇ βϑίμθῃῃ ἢ ίδ]ορ Ουμπόοσιον (ἀθηπ πδομᾶἄριη Ρ]δίοῃ 

βϑίηθη ρϑίι θη Παϊορ ρ ΒΟ το θοη. Ὠδίίθ, τηπίθ (060 }} 16 ον δηβίβη Πρὸ 

ΡΒΠ]ΟΒΟΡ οἷη ϑυπροβίοη. γΘΡἢ 556) ἈΠ|6Ρ]6ὶ Ν᾽ ΟΡ ΠΑ] Πα Πρβ τη βγορῸ] οἰ ηρο- 

Βοη νυ. θᾶΖὰ ρσομόσε: 

᾿ ΒρΙκαν σορνδποηῦ ἀὰ5 ον 60. 1Π 128 ἁπλανὴς θεωρία πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπα- 
ναγαγεῖν οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ Ἵώματοο ὑγίειαν : ἰπίν. Κύρ. δόξ. 26 “(ὃ 148) τῶν ἐπιθυμιῶν ὅσαι μὴ 
ἐπ᾽ ἀλγοῦν ἐπανάγουοιν:; 30 (ὃ 149) ἐπιθυμιῶν, μὴ ἐπ᾿ ἀλγοῦν δὲ ἐπαναγουοῶν: π᾿ φύο. ΙΔ 
7.13 (Ν. Η.: ΝἹ 22) τὸ διεσπαρμένον δόγμα μέθ᾽ ἑτέρων... εἷς ταὐτὸ ἐπανάτγηι. 



“0 . ΤΥ Ὲ185 

τ. οὐδὲ μὴν ληρήςειν ἐν μέθηι (τὸν οοφόν)". [)85 ρυδιῦ ΡΒ Οθπη Πΐδὺ 

ἁαῇ, Ἐν. 16, τ: »0 16 Τυϊπκέονρκοῖς. (ουμποτικὴν ἀρετήν) Ὀτϊπρὺ ΠΡ ἀδ5 

Ζσιιβίδπα οὐ, ἄδ|8. τηδῃ νἱθὶ {τϊηκῦ ἀπα βοηνγαίζέ ἀπᾶ ἀπδηδίβπαϊο ἰδηζὺ ππά 

ἈΠΉ]Π ΟΠ θη {Ππδηη νου νύ. « 16 (ἀδίζον. Πα]ύθη 4150 Κοὶῃ ϑ'υπηροβίοη. ΟΡ 

ἀἰς αδίζου. 465 Κϑροβ μοὶ ἰἤσθιη ΕἸκαάθηΐξοθῦ. δῖι6 }) 50. δης δ] έβατη τὑγᾶσθη ἢ 

[)κ5. νἰθὶθ ΡΙΉΚΘη δῦ οἷη Ῥγοίθδῦ βϑρδπ Ρ]αΐοηβ ϑυταηροβίοη ππηᾶ αἴθ ΤΥ - 

Γοϑυϊ ρος ἀ65 δοκτιαίθβ, ρϑθϑθῃ αἴθ Ὀθγοῖῖϊβ. ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἴῃ ΘἤΓΒδσηο Τυροηα- 

ΒΑ Ὁ ΡΊΓοΙῦ ἀασοῃ δοίη ,Οὐγτηρθοβίοῃ" Ῥγοίθϑυϊονῦ. ἘθΘη5οῸ βομοιηῦ 485 Βομνγαΐζθη 

ϑθρθη 616 ράθῃ αἃ65 ΡῬ]ἰο βοῇ θη [}1Δ]ΟΘῈ5. ρου τοῦ χὰ βοῖη. [)5 ΤΏ ΖΘη 

Ῥοχίθης δῖ. . ΚΙΆ ΠΟ. δα Χ ΘΠΟΡΠΟΠ 5 Θνπροβίοῃ ἡ, σνὸ Βοκιαῦθϑ θυζΖῇ]ε, 818 

οὐ ἀδ5. ΓΆΠΖΟΘΩ τπΔ 66Υ Οντη παι κ Ὑγ] ]6ὴ γοῖθο ἀπ 815 Δ]. Μδηη βἴ6 ἢ 

ΠΙΟΠῦ ΝΟ 81|16ὴ 1 Θαῦθη ἀτιβΖίθ θη Κῦπηθ νὶθ 1Π1] νη πδβίοη. ᾿ΒΟΠ ΘΓ α8- 

Βοίτη ἴῃ δἰ Π6 ΠῚ ΖΠ]ΠΊ6Ὶ 56 η6 ὑπ} ΠΡ Ἰβόπθη δὴ ἄρο. [)85 βοῃϊθη βόῆοη 

ἄδθη οι ἐροπόββθη ἢ που οἢ, υνῖθ Χ ΘΠΟΡΠΟὴ οὶ υδὺ ἀπαθυίο" ππᾷ ΤΗΘΟΡΗγαβὶ 

᾿ Τὺ, ὅς (Πῖορ. Χ ττο). ) 1ΊΆ6 ν᾽ ουθοββουαηρ ληρήσειν νορ (᾿. Εν Ἠονπηὰπη (βίαι τηρή- 

οειΝν 55.) ἰδὲ ονϊάθηί, ἴἴβοποι ἔργο! οἢ. ΠΟ 6}: τηρήσειν μ6ῖ. [ὃν θοπιουκὶ ἴπὰ (Ἰοββαν; »867"- 

ναγο, δροομίαγι μέ βοίοπέ ἐπ οηδὶ απ ἱποϊαϊ. ἐ{ία οἰφη Ποαίίο ποία οὐ. Ατιδίορῆ. Εροὶ. ο46 ἀλλ᾽ εἶμι 

τηρήσους᾽ ὅτι καὶ δράςει ποτέ. ποῆ γαγὸ Ποίψδίις ἤοο υογύτιηι αὐϑοίνέε ρογιῖέ οἵ. 1 54. 5 λαβὼν 

δὲ ἄκραν τινὰ καὶ προζορμιοθεὶς ταύτηι μεταξὺ τῶν οτόλων ἐτήρει, καὶ προςεῖχε τὸν νοῦν 

ἀμφοτέροιο. Αοὺ ἃ Δ]Π16η ἀΐθβθη ϑ(Ή 6. ἰδ τηρεῖν ουΐ νουβϑίᾷ Πα ]Π10ἢ, ἀπ Ἰοπον ΕἾ, 63. πίομί, 

γΥΘηΠ τπὰῃ πἰοἢΐ οἰπίρο ΔΝ ὄντοιν ὀρρϑηζί, νυῖο ΚΟ μα 5 κν ἴῃ βοῖπον ἰ θουβοίχιιπρ. ΑἸ]θη Ζνν 66] 

οπἰρίϊοῖκι υνἱνα αἴ Ευποπάδιίου Η θυ ηη5. ἀαγῸ ἢ ἄθη ΡΠ ΟΒΟΡΒἰβοιθα ΕΧΚαΒ εἰ μεθυσθήσεται 

ὃ οοφός, ἄφθῃ 461 {πο ῬΆΪΠΟοπ βοίποι Θομυ 16. Ρ]απίαιίοπο Νοῦ δηρομᾶποι Πα. Εν βίδπηπιὶ 

νοι οἴηοπι ΡΠ υαθπ) οἴννα οἱ οἰ Ομ] σοη. δἰοίβο θη ΕΚ] ΚΕΠ κοι, ννῖο ν. Αὐταὶ πὶ (μοοηδέμαἑοη 

σι Ῥλῖο (Ν Παπηονν ἡ Ρλεοὶ. Τ)πίογα. Ἡοῖς Χ]] 5. τοῖ ἢ ουννίοβοη παῖ. Πὰ Ποιβδὲ 65. Π 142 

(Ἢ τότ, 2ο ΔΥ̓ 64 ].) ἔστι τοίνυν τὸ μεθύειν διττόν. ἕν μὲν ἴσον τῶι οἰνοῦοθαι, ἕτερον δὲ ἴσον 

τῶι ληρεῖν ἐν οἴνωι. τῶν δὲ ἐπιχειρησάντων τῆι προτάζςει οἱ μὲν ἔφασαν μήτε ἀκράτωι πλείονι 

χρήςεσθαι τὸν οοφὸν μήτε ληρήςειν. .. οἱ δὲ τὸ μὲν οἰνοῦοθαι καὶ σπουδαίωι Ππροςῆκον 

ἀπεφήναντο. τὸ δὲ ληρεῖν ἀνοίκειον. 

5 τοο[οῦτο δύνασθαι, ννῖθ Ῥῃ]Π]οά. ἀθ ρόθμ). 39, 20 (ὃ. 256 Ηδλυβγ., υαλγῦ. Δ. ἀ. Ρλ. 

ΒΌΡΡΙ. ΧΥ ΠῚ [το]οοῦτο δύνασθαι κατὰ μοῦσαν. νγὸ ὁἤπθ ϑ΄πη Βΐβῆθι { τὶ] οὐ τὸ δύναρςθαι 
Θ6Ιθβοπη υνἱρῇ. 

8. )ὰ υυῖν Ὑνίββθη, υνῖο ὁ5. οὶ ἄοπη (Ποσηοδε. χυρίηρ (νρ}]. ΝΊΒδοα «ἀηέλοδίογτονε ἴπη 

ἔραπος ΧΥ τοτό, τ85), ἰδὲ αἴθ Βομ]Π ἀουιηρ πο μῦ Οἤπο Ἰπΐθγοββο, α16 Ερίκιπ" βο᾽ υδὺ νοι βϑῖπ6 πὴ 

οΒῦϊον ΤΠποοάοίοβ. ἄθββθη Πιληἀϑιηᾶπηθ ῬΏν βου θην, θοὶ ῬΗΪοα. ἀθ βαποί. το9. 15 (8. 127 

αοπηρ.) ἐπ ᾿ Ἀριοτωνύμου μὲγ γὰρ Φύροωνι περί τινος αὐτοῦ πολίτου Θεοδότου γράφων καὶ 

τῶν ἑορτῶν, φηοί, παςῶν. με[τέοχεν, ἐν] αἷς] κ[οοἸμ[ίως [Ώ9Η] με[γάληϊν ἡφδίονὴην] το[ῖς νέοιο] 
τὴν τῶν χοῶν ἑορτὴν οὐνεορτάζων καὶ τὰ μυοτήρια τὰ Ἀττικὰ καὶ τὰς ἄλλας... .᾽ (485 Εἴη- 

Θο]Πδιηπηοῦίθ νοη ἢ 6γρλ). 

“ΚΎΡ. 2, 16} 

5.Α. ἃ. Ο. ἃ 17 γελᾶτε. ἐπ᾽ ἐμοί: 



Ῥληοίρηνος {ΠὯο» ἤϊε δέον Βιιοῖ 111 Τν. 70 81 

οι Πηῦ τΠΘ ἢ οο ΤΎΡΟΙ 50] ΟΠ. ᾿δοΠ νυ! ἤθη “ΓαηΖθΟ] 46 ̓. Νὰπ οὐδί ἴδη- 

Ζοηθ αδύϊοι οὐδὲ ρον (δύ πηθηῦ [0πιηδρΊ]60}. 

2. ἐραοθήσεοθαι τὸν οοφὸν οὐ δοκεῖ αὐτοῖς ἢθίββύ 65 ἴηὴ ἀθῖὴ ΕΡΙ Και ἰβοῆθη 

Καϊθο  βηηυβ. ΑἼΘἢ αἴθ5 βίδιητηῦ διι58 θη ὥιυτηροβίομ ὑπαὶ Ὀορτοῖ Ὁ 510 ἢ 

415 Ῥιγοίθοὺῦ ρορθῃ (θη ἱπὴ Ρ᾽δίοηβοῆθη Ὠϊδ]ορ οοϑίδιθυίθη ΕἾἸΌ5, ἃΠ α6ΠῚ 

ΘΡΘη 115. βοθοη. ΝΟΠΟΡΏΟΙ, αθη Ρρασθη ἀὁ5 Αηςβίμοποβ. {Ὁ]ροη, Δηβίο! 

ΒΘΠΟΙΏΙΏΘΩ ὑπΠ6 ἴῃ βθίημθπὶ ϑ'υροβίοη ᾿οκβιηρεν μαϊῖθ. 500. ᾿ιϑδὺ 65. ἄθῃη 

θεὶ ῬημΠοᾶάθμι νγοϊίον (ΕἾ. 76, 4): »0)16 ΕΤΟΟΚ 415. οἷπθ ἀρετὴ ΔηΖΟΒΌΓΘΟἤ θη 

ἰδὺ ρογδάθζι οἷπθ Ν᾽ ουβπαϊριηρ (οὐδ᾽ ὅσιον). [6 πη Θ᾽ ἀθηβο ΠΟ Π 65 ΓΘ 

ἰδ πηθοαϊηρὺ Πδο]δύ βομϑ αΠ6 ἢ. ἀπ ὈΘαΡαΙροπα. δῦ 718 ἀοοῦ αἴθ 1606 

ἄθιὴ ὙΠ πδίπμ πᾶ Πη6, ἀᾶρθρθη Πα 416 (ϑυβοῃ]οῖῦ οίπθη Ἰᾶρου.  Αὐοῇ 

᾿ϊ6 ̓  ΡΠ] θη υν] ΠῸΣ οἷη ΕΘΠΟ ἃτπ5 ἄδθιη ΕΚ ατοΙβοῆθη ᾿ ΡΟΒΙ οη΄, ἴῃ ἀθ ὴ 

ἀ16565 Καρι 6] ἴῃ Ὀτγοιτθϑίθυ Αὐβί συ] ΘΠ ]Κοῖῦ ΔΌρΡΘΠ δ 6] Ὁ τγὰν, ννῖθ Ὑν] 5 

ΡΙυΐΆΤ ἢ) υνϊβθθηΐ. [Ι͂ἢ 16 πη} δ] ορ Πα ἀθὺ Μοϊβύθι: οἰπὶρθ βϑίηθιυ Πρ ἢ 

Εγθαηαθ πὰ ἢ ΓΓΊΒΟἢ δ βοῖθο ΠΟΘ. της ΤΠ Π6η ΘΡΠ 5.16} αἴθ 5 Βα] Θ ἤθη 

ΒοΙρθη 465. [16 θη ιι5565, ΖΌ]η8] 80} ΤΊΒΟΙ, ὉΠ ΒΙΟΙΟΡΊΒ6 ἢ διδοίη 46 1- 

ϑοβοίχζθ. 6 ῆεὶπῃ Ὀτίηρο ἀθὴ [6] 1ῃ βίδα Αὐΐτοραηρ. θη ἀδηη 

ποὺ απο 1πΔ ΟΠ] Γ, βοπάθση., ὅπ 0 ἢ ΠΟΘ αἴ6 Θἰθιρθυαηρ' ἀ6Υ {ΠΠγ1Π 6 1ΠῚ 

Βριβο ] αὐ πἰηΖαίτγοίθ, 50 νυὔγαάθηῃ αἴθ ἸΘΡο που δ] πάθη ϑ'ϑοὶθημδίομηθ τηἱϊΐ α6- 

να] ῦ Πονδιιβοθα αϑίβοῃῦ ἀπα ἀ6ν ΟΥ̓ΡΆ σπλι5 Ζουβίδυν τγὶθ οἷη αθθϑιαθ, 485 

ἴῃ 5θίπμθῃ (σι πα ϑϑίθῃ οὐβο του σνοσᾶθ. ἢ Δ᾽ ου]δυΐο αἴθ Οοβργᾷοῃβ 

Ῥουϊθῦ δ 510). ἀπ δ ἀθη ΑἸΙΒΘΡΓΟΙ οἰπθθ ἰοηΐβοῆθη ΡὨ]ΟΒΟΡΠΘ ἢ Οαθι 

ΑΥχίθδ᾽ : ουὐνουοίΐη ὥνηςε μὲν οὐδέποτε, ἀγαπητὸν δ᾽ εἶ μὴ ἔβλαγε. Ηἰοσυδυΐ 

5Ρ16 0 ῬΒΠοάθη ταὶϊύ ἀθιὴ ϑαίζθ ἃη τοῦ ἐρᾶν βλαβερωτάτου καὶ ταραχωδεοτάτου 

καθεοτηκότοο. δίδηῃ ουβίθῃηῦ ἀἰδγαιβ, αἀδ] πος οὔννα αἴθ 560] 1560Π6 Εὐτοριηρ' 

απ Ἠϊηραθθ οἰποι Θ᾽ ἀθηβο Δ ὉΠ] ΟΠ θη 1,16 }06, ννὰ8 ἀν αὐίθομο ἰὴ ἔρως πιἰύ- 

γο βίθ ἢ, νοῦ ΕΡΙΚκαν ἀπα ῬΙΠ]Οά θη ἰπ5 Αὰρο ροίαβι τυῖτα, βοηάθγῃ 16αϊρ- 

᾿ς αἴθ ΡΠ γβϑίβοῃθ ϑοῖτθ θη 80 ἢ Π) πη καὶῦ Παίΐο βϑίηθη ὥρσιοῃ: »Βοί- 

1 (Πὰν, 6. 3. 15, τὸ; 27:15. ΑἸοχὶβ Καρυῖ κίον! αἴθ Δ μοηΐβομο δίτίο θοῖμη αγτηροβίομ. Ζὰ 

ἴληχοη Αἰῃθη. ΓΝ 134 Δ ἅπαντες ὀρχοῦντ᾽ εὐϑύς, ὧν οἰνοῪ μόνον ὀομὴν Ἰδῶώσι. 

ἈΠ Ν αὐϑ'ὶ 

Ὁ ΒΥ. ΠΠ ἢ ἘΠ ρέ ῬΡΙ Υ δ). 

᾿ΠΗ. ΒΙον ἀδοθίο πη οι ο κυ, ννὰβ [ὔβθπον ὈΠΙ ΟῚ. Ι ἄθν Ταὶ χίεονί Πρ κυ οἴπθη 

ἀπάουη ΠΟΚαπηΐοπ ΑΌΒΒΡΥΟΙ. (65 ΑΡάουϊίθη (1075. 5 51} 32) ξυνουοίη ἀποπληξίη Ἵμικρή. ΑῬῸΡ 

(ἰαϊθη (ἈΝΤ Α 521). ον ἀἴθβ θοϊζδμῃπίο Εραρτηθπί ἄθιη Ποιηο]ενῦ οἱ, χίίονὶ {γ᾿ ἀκ5. ομῖρο 

παν ρίκαν: ἜἜπίκουρον δὲ μηδέποτε μὲν ὠφελεῖν ἀφροδιςοίων κρίοιν, ἀγαπητὸν δ᾽ εἰ μὴ βλάγειεν. 
Το ονπὶ 65. οὐίρθη ϑαΐχθϑ θυ ηθν. πον ἃπ ΗἸΡΡΟΙΕ ΑΓ ἃ15. πὶ Του οὐ. 

ῬΑ  -λὶδέ. Αὐλ. 1916. Νν. 6. 11 



89 Π1Ε1,5: 

Β6Β 14} ἰδ Καὶ Ζο ΒΟΒΙ ΡΠ 811. ΡΒ] Ο]ορίβο. Ὀορτϊπηαθῦ: » θηπ ἀὰ ἔπ ηνι 

οἰη Μθηβοῃ ἃι5 46πὶ Μθηβοῆθη Ποτᾶϊβ τὰ Ἰ᾿δϑὺ βοῇ τσὶθ τηϊῦ οἰπθῖὴ Θ'ΘΠ]ΑρΡῸ 

ἃ (ἀποοπᾶται. πληγῆι τινι μεριζόμενοο). [) 8 ὅθ αἴθθα οιίθ, αἴθ Ἠϊρρο- 

Ἰγίοβ 8116ῖπ οὐ δ]ΐθη ἢδύ, δῖ Πομηοκτὶς συγοκροηθη, ον οἰδὺ Ρ]αΐαυ 5 

Ἐχζοῦρῦ δὰ8 ἀθὴὴ ϑ'υιηροβίοη ἀθ5 Ερίαυ.. ΤῸ ΔΡΠοχίβδυηβ Ποιηοῖ 5 

Ξυνουοίη ἈΠΟΠΛΗΞίη ομικρή ἰδ Ὀ8]14 415 σοι αροὶίθβ ον πηλπηϊρ ἢ νὰυϊϊουύ 

νγοσάθη. (Ἅ]θὴ Ζ. Β. χιἐἰοσῦ 65. 815 μικρὰ ἐπιληυγία ἅπηα ἴτὴ [Ὀ]σοηθη ορυνἃ πηΐ 

ΘΙ ἴῃ ἀοηηβοΊθθη 5΄ἴπη παραφροούνη. 50 δυβοῃοίηῦ Ποῦ οὶ Ῥ!]οάθη τγδ}ν- 

᾿ 56Π ΘΙ μ]Π 16} (5 ΒΥ ΠΟ Ιη6 παράνοια. Π6Ρ ΘΘΠ] 8. ἢ δ᾽ Ἁγνοούνη κατηγοροῦντίας 

οὐκ ἔχει] δηβρυῖοηῦ ἄον ἘΡΙΚυνοίβοηθη ΤΠ ον, ἀ16 ΠΟ ἴῃ 56] ὑβδτηου ΥΥ οἶβθ 

Ὧ6ῃ βἰοϊβοῆθηῃ ΕἸΡΟσ βῆ ἢ υσατ Ὁ. θη α16 5ἴοδ, δε] το ἰἤτϑη ΥΥ οἰβθη 

βίο. βόνοῇ] ουμποτικῶο νγῖ6 ἐρωτικῶς χὰ Ὀοίβιϊροη. ΕὙΘΙ ΠΟ ἀπίουβοποί θη 

αἴθ ἐρίου, τυ Ῥ]αΐομ, οἴηθ ἀορροὶίθ Ευούις. [06 βίο Πὴ6 Τῦροβ. τνὶρα 815 

(416 Φαρα δὰ 71ᾳπρὸ θοραῦθίο Μπηον ὈοΖοίοῃποί, αἴθ χὰ ἀρετή οι τὲ 

ὙΘΓάΘη 50]|16η. [985 ἰδ (θ᾽ Ἰὕσοβ ἀν νύ θίβοη. 16. ἀηβ 0Π| 06. σούς ἀἃ- 

Θθρθη ἰδύ (δ θ᾽ ηβυνοσυ. Ἡδθβο] ρῥγᾶριὶ βοὴ ἀν (ἐδρθηβαῖζ ἀοΣ ΟΠ Ό]Θη 

ἃὰ5. ἴῃ ἀθηὴ νον ΟΠ νυ ϑῖρρ5. Εΐη υϊάδιη ἀπιίδουία: »]} 6} ν οἶδα ἀδνὲ πἰοῃΐ 

16 06 πη! θη ἀἃ5 θοχθαρὲ Νοηθάθιηοβ, ΒΡ ατοβ, ΑἸοχίηοβι. 1)ὰ δηὐννονγίοίθ 

ΟΠγυ ΒΡ: »ἿΟἢ. 1] τηΐθῃ ἀ ββϑῖθθη Βονγοῖβθοθ Ὀθαϊθηθη: Οὐ θη ΑἸΘχίποϑ 

ἀν Εὔρθὶ ἀπά ἘΡΙΚασοβ. ἀθν Θἰαχμηρίβι προ πὰ Μοπθάθιηοθ ἀδὺ ἘΆΒΘΙΟΡ 

ἀἴθ Τῖθθα νουθιθίθη, ἀδπη ττ!β ἄθν ὙΥ οἶδ ἸΙθθ θη“. « 

{Πτῖροπβ. Ὁ] οἰ δὲ 516} ῬΕ]οάθιη ἴῃ ἄν Ν᾽ ουνσουιηρ (6. ἐρωτικὴ υγὶθ ἀδν 

ουὐμποτικὴ ἀρετή 810}} βοηϑδὺ Κοηβδθαιθηΐῦ. 50. βαρὺ δου" 'ἰη θυ Βομσιῦ ἄθρουν ἀἷδ 

Μιβικ᾽: Τὰ ἰδῦ ἀπβᾶρθαν ΟΠ ΡΠ ΠΟ, ᾿ἃπ οἴηθ θυ ύβομο Ταροπα χὰ ρ] αι θ6ῃ, 

νγἅΠσοημἃ ἀοο ἢ ἀδιὺ δγούϊβομς ΤυΘθ, δὲ. ἄθη νυϑηϊρβίθηβ. αἴθ ΠΘ]] ἤθη ἴη8- 

Θοιη θη ἄἀθηκοη, οἷθ οτοῖβοβ [06] ἰδύ.« Ὀῖθβ. ΤΏθιηδ ἐνὶ ον ἀλπη ἃθ 6} 

᾿ ἌΝ 10 Του χίηρ Π)ὲ6 οἰ. γαφηι. 1)οηιο 5. Ὧι 22. φιιουϑὲ ροβθιθη Πὰΐ. 

5.Αν ἃ. Ο. 1Π 6. 2 οἴεςϑαι δὲ τὸν ἄνδρα τὰς ἐκ τῆς οὐοίαςο πληγὰς δεδιέναι διὰ τὸν 

τῶν οωμάτων παλμὸν εἰς ταραχὴν καὶ σάλον ἐν τῶι τοιούτωι βαδιζόντων. 

5. Βροί οἷδθὲ Εἴον θοἀδθυ ]οπουνν οἶδ πἰοιί αἴθ ΖΆ}} ἀον ΓΟ] πάθη ΒΒ οΠ βίαιοι χυνβοθῃ 

πα πη Αγνὰ ἃ, ἅθ 61 παραφροούνηι ἰδὲ υγοῦ] χὰ ἰδηρ, 

4 Τῆθοι: ἀϊθ νουβοπίθάθποη ϑἰδπαριιηϊκίο ἀ6ι" βίρθησουθη τππα Ιαχορθῃ Εἰομίμηρ ἄον ἴοι 

ν9}. αἴθ. 5. 8ο1 Δηροίνί {Γηἰθυβαοπιιηρ ν. ΑὙΠΙΠΉΒ. 

Ρ Ατεΐοβ Π͵ᾶ. Ῥεὶ ϑίον. Εἰ]. Π| ὅς, τ Υ. (Αγηΐπι, Βίοῖο. ΕἾ. 1Π τϑο, Νυ. 717). γε]. 

ἀαβο! δὲ ἘᾺ. 716. 718 ---- 722. 

6 Ἰϑιοῦν ΤΡ 26. ὅτ {{Ὁ{ ΠῚ, 2 δᾷν σα ἘΓΘΗΒδ): 

1 Ὧδ τυ. δᾶ. οπικο ἴΚ0]. τ3. τὸ (8. 78). 



ὃ Ῥἠϊοάροηιος Τ7θον" αἷο Οδέφι Βιιοῖ, 111 Εγ. 76. 77 δῷ 

ἴῃ. ἄθὴ ἐοΙροηάθη Κο]ιμ δ. νυ θύοι ἀπ 6 56] θιὸῦ ἀονὺ Κο]. 16, 7: »16}} 

θοΠπααρύθ 150, 65 ρὶ δῦ ὑγθ ον δἰπθ βορθηδηηΐθ ΒΥ ροὐΒοΠΠ6. ἀρετή, Π06}) ἀδτ 

τηδῃ αἴθ ϑιούβομθη ίηρα ἄθὴ Θυτροβίθη οἰ ηγθί θη, 68. 5ῖ6. 416 ΓΘ] ΘΠ τη θι: 

Ζιι ὈΘα ΡΠ ΐροὴ ἀπ ἀν᾽ ΠοΙξου κοῦ χὰ ὈΟΡΔα 6, δον Δυν θύσῃς Ζὶ οΥ- 

γγΘοΙθη ρϑοϊρηοὺ δἰ πα. « 

Τῃ ον ΤΏ ΘοσῖΘ 4150 ἰδ ΡΒ] οι οἷἢ βυγϑιημηθι (ἀθρο. 769] 1 Πον ΜΌΒΙΙ,, 

σούς πα ὐγηροῦικ. ΟΡ οἱ 45. ἃ 6} τὴ ῬγἸἘ ΙΒ ἤθη [6 Ρ6η νγᾶν, πηᾶρ' (ἃ- 

᾿ϊηρθϑίθ!!ς ὉΠ θη ᾽. «64 6 η18}1]5 πἰτηπηῦ 516}) α1656 [δῦ τη πο 56 6. ΑΒ ΚΘ56 Β0}- 

ἀουθαν ἃτ5 6 οἴπθῃ 1 οῃΐθι Ἰαβχινϑύθι: Τ᾿ ρυδιημγθ΄, ἀθὴ Οἴσθιὸ ἴῃ (οι 

Ριβοπίαπα ἡθη ηιακίδένιην υἱνἐμέϊδ, δοαῖὶ αμοίογ οι ἰδία γυῖα (νη ἀπο ἢ τηϊῦ Επηι- 

ΒΟΒ Παρ ΠΡ 6) ποηηΐ. δίδη υυἱρὰ ἂη αἰ ΡΠ] ΟΘΟΡ θα. ἀνθηὰ]5 ΟἹ ΠΟΥ, 

φιιὶ (ἡεο5. δἰηνμίαγεί εὐ Μασολαγιαίία εἰριιί, 

Ὁ 6. δ αἴθ δ5 ἀθυβο! θη 610 βίαιοι δ Ῥσοηζθηο ΗθηἸοΙναβθ νοὴ Ηογϑία] , 

δα ἀδν τπιηΐθη οι Πστηΐο ῬὮΙΠ]ΟΘΟΡΙοη. ἴῃ ἰἢτο Βάσμοι. πηὰ [ηδίλπηοηΐθ νοι- 

(ἰος, ον ὙΥ ἸΙ5ϑθηβομδεν. ΟὈ]Θρθη, ννβῃνο πη ΟὔΘη ἃ15 ΠΟ μην 65. αδοθηβίϊοὶς 

ἴἢτο δυο βοης Ῥουνογδιιαῦ ἴῃ ἢπτ Ζι ἀΘυΠ| 06 η (ΤΡ Θη. ἀλτρθδίθ! ῦ τνίνα. 
Ἂ 

{π ὙΊ.: 

165 Ἐταριηθηὺ ἘἈ|10, τγῖὶθ 65. Ζζαηϑοῃβδῦ βομοπγῦ, ἃτι5. ἀθπ Καρῖίθὶ περὶ 

ἀρετῶν Πιούϑιια πὰ πη οι τ] οὐ ἀθὴ Ζαβδιητη θη ἤδηρ᾽ ΘΓ ΟΡ 5 Π6ῃ 1)15]κιι55]101). 

αἴ ἴῃ Εὰ. 18 1ῃτὸ ον βοίζαηρ' ππθὺ. Δ ΊΘΙ τ ἢΣ βοοιηῦ, ννῖθ οούῦ θυ ποσίο, 

αἴο5. Βυποῃδυοῖς σὰ ΕἸ. 14, 18, 41 Ζι σϑῃδιθη, νγὸ νῸῃ ΘΓ Ζιβδμητη "ΒΘ ΖαΠΡ᾽ 

ον ΤΟΙ] ΟΠ]κοῖῦ αἴὸ θα να. [)}165 ἰϑδῦ δῖ ἢ ΠίοΡ ον ΕΔ]. ΔΘ ΘΠ 

τηθῖηθ Βυρϑηζαηρ' 17, 6 τἱοητο ἰδύ, Ὀθαϊηρύ 416 5 ο  Ζιιδδιημηθηβοίζαμρ' ον 

ΘΟΟ ΠΘῃθη 1,6 ὉΠ ΟΠ κοῦ στο Εὐηβσηρ'. 50 αἀα8 1656 συν Πρ ἀ6 1 ἢΪΠηΠῚ- 

᾿ΠΙβομθη 'ΓΑ ΘΙ Ρθαθ σηϊῦ θη ϑυ τη) οβίοη 00 ἢ ἴῃ σον ββο ΒΖ Πρ Ζὶὶ 

βίθῃρῃ βοῃοὶηΐ. ΙῸἢ νϑυδίθηῃθ 485 Εσαριηθηῦ 50: » ίαη τη οοβδίαίίθη, (16 

Βιο ΠΔ}} 16) 6 (ἀοιΠοῖξ, αἴθ Πυρούπούβο ἢ 415 ΝΔησηρ ὈοΖθιοῃπθῦ νυν, 

415. ἅΠη]16 0 (ἀν ἀ6Υ ΔΙΘηΒΟ 6) ΔΗΖΆΒΌΓΘΟΠΘη. θη (αἴθθ6. 5ιο 6) 111 Ζι- 

ΘοΙ σὺ ὑνογάθῃ, οἱρηθῦ 56. β'οῃ (α16 (οὐ 6 10) ἂπ ππα ὈοοΡδοηίοὺ ἀδθ οὶ ἰπ 

1 ΤΠη]η]ὰν ἰδὲ δοίη. δίαπαραμηι ἴῃ θοχὰρ δαΐ αἴ μέθη ἴῃ ἄθυ ον 1)6 ἴνὰ. ΧΕ]. 

Ιζο!]. 46. 47. 

5 ΡΠ] θυ δορὶ σνααία. ον, Καῖθ6 1 (ἰνοιίανν. Ῥνορι, 5. 5’. τ885. 

Π)οιηανέοαιι ἐρ ταϑο ἠδαοηήφιο α᾽ Ηονδίαί, Βειϊϊ, Πνιϑέ, ἀνολέοί, Π΄όφοοῖς τοοο. ὃ. 475: Οὐπηομι 

Αἰ ργόροβ ἄμ Καϑο οἷο Ἡονβίαὶ, “πη. δος. αὐοῖι,, Βα ΧΟΙ]ο5 τοῦ; [Καί]. ἄφυ (Ο]]δοιίοι ΝΥ αγοοαιώ 

(αν οιποπὶ 1903) Ν. 7Ὁ, Εἴπ ΟἸρβαθραβ μοὶ ἰοῃ πὶ Βου]ον Απιααδιίαπι. 
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8ὃ4 ὨΙΕῚ5: 

ἱῃγθη [ηΐθγθϑϑθ᾽ ἀδ5 το τρο Μα!β8, γΟθ οὶ 516. δ0}} αἰοῃῦ απ οἴηθὴ. ΑΌρθη- 

ὈΠῸΚ Βοβοῆνγουαο {1 ]1ῦ, Βοπθυῃ Ὀοβϑίβπαϊρο' θοὶπι ἀθπ 556. νου μᾶγτῖ, Δ ΌΘΡ ἀἃ- 

θ6ὶ ἴῃ Κοίπον ὙΝ δἶβθ, γγ θη βῖ6 ὅπ 0 }} Ἰληρο ἀαθοὶ νϑυνν δῖ], ΒΟ, χη6 ν᾽ Ζ ϑηρηπαοί: 

ΖΙΘΥ]Π10 ἢ αἀἃ5. ΘΙ ῃη 6. νυν ρα ΔῈ 6 ἢ οἰηὐγοῦθη, γθηη ΟἰηΠ)8] οὐνγὰβ ἔδδίοσο 5 ο Ὁ 

Πογδηϊγθίθη 50] θη. « [Ιη] ΕἾ. 41 ννὰν αἴθ (ἀοιΠοῖῦ πτητὶπρὶ νοπ οἶμον ὕη- 

Ζ8 }}} νοὴ στο ροβο ] θυ, υγῖθ 516. τηϊῦ Αὐβυγδῃ] 16, Τὰ ΡΊ ΟΠ θη Δα ηἸτητηΐ. 

αἴ6 ἐτοιηἀδυ ρθη Ζατοϊςνγοῖδί. ΜΡ]. δοῃ Κοὶ. 8, 3114 Ηΐϊον, ΕΥ. 17,3, σῖτα 

ΕἰηΖαροίαρυῦ, ἀΔ18 516 ἄθῃ καιρός, 485 τϑοηξθ δα, ηϊθυηδ]β Ὀθὶ ἀθν Αποίρ- 

πππηρ' (6 » ΝΗΡ Πρββίοθα (γθηη τηδη Ὀδὶ ἀον οἰ Ποῖ θη τη θη 5 ἢ] Θἤ θη 

Αὐὐβάγαοὶς ρου ἤθη αἀΔ.) δαίδοι" Δ ἢ 188, » να ΌΓ ἢ 516 δῖο ἢ ἀθὴ ΞΟΠ ΠΟΙ Ζ 

ΔΌΘΙη 61 ἀθη ᾿δηρϑίθη ΝδΔῃ]Ζοιίθη νοπὶ 1,οῖρ6 Πᾶϊύα. ὙΥΟΙ βιθηΐ ηϊσῃΐ ἴῃ 

αἀἸθβοιὴ ΒΙ]46 ἀθ5 (ἀδύξζθυια ἢ !]θ5. ἀἃ5 ΘΡ᾿Θρ ΘΙ 114 ἀν ᾿Γα δα πμαο ρίαν 5, ον 

Ρεὶ νΆβθου ἀπὰ Βτγού βίο υὔῃηηΐο. οἷ (ἀούξου! θη ζΖιὶ {Ἰ γΘ, τἀπὶ 510}, 

ὙΥΘΠΠ ΘΙ ΘᾺ 56 Π]Θ 6) νγΟἰ 6, δἷη ᾿ΓΟΡΙ θη. τηϊύ Κα ἄβο νοὴ ΟΠ] ΠΑ Ομ θυθὴ 

Ενθιηάθη ουραῦ ἢ 
Ἰν 8, 

Τὸν ἐρωτικὸς τόπος 65 ΕἾ. 176 ἤπᾶοῦ Εἴθ: δοίη Εογίβούζιηρ. )}16 ΒΤ ΡΟ 

το ῆι αὐ: Καπη αἴ6 Οοὐς πος, τνῖθ ἴθ Ν᾽ ΟΙ ΚΡ] ρίοι ὁ5. ἃπηΪπηπιῦ ΠΟ ἢ ἄρχῃ 

Δ ΟΓρδηρ' 465 ροβ, οἴπθη ἘΠΘΌτα6}). ὈΘΡΘΠ ΘΙ ἢ. ΒΟΠΟη ΧΘΠΟΡ δ Π05 Παΐίθ ΠΪΘῚ 

βϑίηθ Ῥοϊθιηῖκ ἀπροβοίζί. [)}16 δίοα Παΐζο πηϊῦ 61 1) οἰ πη  ηΐ6 1 6 ΑΠΠΘΡῸΣΙΘ 

45 ΟΜ] πηδύθ Ζζὰ Ὀοβοι ρθη ππὰ δα ἄν ἀηάθνθη ϑοῖῖο ἅτ5. ἀ46πὶ ΒΕρΥ Ὁ 

ον οὐ ποιῦ πᾶοῆχανν οἰβθη ροβιοῃῦ, ἀδ ἀδΡρ]θίο θη Ὑ ουρ να! ἰριηρ οι (65 

ΒΟ 5 τπηπηδρ] ἢ) βοῖθη. Εδ156}} 561 65, ὑσθπη τᾶ οι, ἀ16 δίζοι νυν οἸ] ἴθι 

Κοῖη πγθομῦ ὕμμ: δῖ6. πο. 65. δἰ μίβοἢῃ Ἰἤσοπη δ Θβθ. ἤΔ 0} πἰοη οἷ. [)6. 

γογίγοίον ἀν ἘΡΙΚΚΌΓΘΟΙ ἴῃ ΟἸσοσοβ ον ἅδον αἰ αδύίςον ερὶ πδοὴ (6. 

ΕοἸκνν οἰδαηρ ἀθν δἰοιβομοη. ΔἸ]ΘρΟυθὴ. αἴθ. πηνναροι Ν᾽ Οὐ β θὰ ρῸὴ (6. 

Πιο ον. Πϊηζα: ἐἤξιιδας ἣν ομεὶ ἐηϊοηιρογαγέϊα ἰἰδιαίηες, αὐιογῖα, οὐοιιία δ, αὐνὰ 

ῬμΠ]Ποάθιῃ δῦ ἰἢ βοῖηο ῬΑΤΆΠ]ΟΙΒΟ Εἴ ΤΤερὶ εὐσεβείας οἷη οἤηΖοβ ΚΑΡ 6] ἄθν 

(ἀδύθοτογοῦκ οονταπηοὶ ([10]. 59 ἡ. 5’. τα α.). δον Εγαρηηθηῦ πὰ Ρδοκί αἴ6 

Ετᾶρο νοὴ ἄδ1 ἸορΊβοῃθη ϑ'ϑιῖθ ἃη, [)}16 δίοα δμεαίίε σοβαρῦ: αἴθ (δίίοι βἰηα 

150. νουβίομο ἴθ ἀἃ5 βοηδί ἀηρονυν ὅπ] 66 Μραάϊαμη διατηρεῖται. 

5 Ῥίορ. Χ τὶ (36ς, 9 [05.) αὐτός τέ φησὶν ἐν ταῖς ᾿Επιοτολαῖς ὕδατι μόνον ἀρκεῖσθαι καὶ 

ἄρτωι λιτῶι καὶ ἹΤέμυον μοὶ τυροῦ. φηοί. κυθρίδιον, ἵν᾽ ὅταν βούλωμαι πολυτελεύοσασθαι δὺύ- 

Νωμα ἢ “κυϑριδίου Η55.: νου. ἢ Τὰ κυθρίδιος ἃ]5. Αἀ]θκεῖν πἰομὶ νουκοιητηΐ. βοποῖης ἀἰθ Ἀπᾶο- 

γπηρ πδιίσ. {0 6" ἄϊθ νυ]ρᾶνο ΕῸνΠπὶ βίαι χυτρίδιον 5. Οὐνδπονὶ ἤοπι. ἤθρο. 8:3. 
8. βρῃροᾶ 6ρ. 95, 49 ὀγγαΐ δὲ φιιῖς τἰϊο5. μιίαί ποσοῦο ποίΐο: ποὴ ροβδιγί, 

. θο"  ο ΡΕ ΒΤ; 



Ῥαοαοηνος Το» αἰο Οδέίον. Βιοῖ 111 Εν. 77- 80 δὃρ 

50. πη Πρ, οἴη ηγθολῦ Ζὰ ἴα) ὑπ ἴπΔ ὈΘΒΟΠθΡΘὴ Ζὶ ΘΠ ΘΌυ Ομ πη, νγῖ6. (6. 

Θιοίη. Ὀῖ6 Ναίαν νου ϊοίοῦ 65. οἰηίδοῃ. Νείη, βαρ ΡΕΠοάθι (ΕἸ. 78. τ): 

» ΝΙΟΠῚ τὶ ον δοίη Ὀ]οΙ δύ αἴθ σού ποῦ ᾿θβοἢ, τν6 1} οἷα νοὴ Ναί ΖῈΠῚ 

ἘΠ ΘΟ ΘΙ αηΐϑηϊς πνᾶτθ. μη 516 ὑνο]ύθ, νυῦνθ 816 δ) ἘΠΘΌΣνΟἢ 

ὑγσοῖθθη. δ΄ 6 νυῦσγαθ ἃρθι πἰθ ψγο]θη, 850 ϑγϑηΐὶρ τὶ ἀον 5 οίη. [πᾶ 80 

υγᾶγαθ ἃ αἰ (ἀοίῃοὶύ, νὴ 5ἷ6 νυ] 0 ἢ ποῦ ἀἋἀ5 ἀπὑίθ, βοηάθυη 

ἀἃ5 ΘΒ] ΘΟ ῖθ πΘθη. συγ Ὸ]}]06, αἰθ5. ἃθο ἢ} ἰὰᾳη. 5 ΑῦοΥ (ἀἃὰ αἴ65. ἃιιβρο- 

ΒΟΒ]ΟΘΒΘη ἰδ), ψῖ6 501106 αἴθ (οὐ οῖῦ 56] δύ, δι ΘΠ 516 αἷθ Νίδοῃτί 

Παΐ, Κοίηβ. νοῦ Ὀθιθη ἴῃ 56 ἢ διυίζιπθῃμηθη, 65 ὕθοιβ Ποὺ ὈυΪηρΘη ΟΥ̓́Θ᾽ 

4ἀ5. πολὺ (ἀον ἀουηοιῦ ἀοχίθιηθηα θ᾽ νβ ] θη)... 50. υνϑηὶρ ἀἴθθο Ευ]δαϊθυιηρ' 

ἴῃ Δ]|16η ΕἸ ΖοΙ ποῖίθη θυ Ἠθιυβίθ ]Πὰηρ' ἃ15 ΒΟ ΠΟ σο]ίθη Κϑηῃ, 50 ἀδγί ἀ06]} 

ὮΌΟΙ ἀἃ5 Ρυϊηχὶρ, 485 θογοὶϊΐ ϑοοῦν στἱοῃτρ Γθϑύρθβδίθ Παΐ, Κοῖη νυ [6] 

βοίη. 6 ΕΙΣ ΘοΣ ἀδν ποῦ χζαροθθη, 8.8 (ον (ἀοιῦ τηπ!|Ὁ. 1)6ν 1) εἴου- 

τη Πἰβηητι5, ἀθη 61 ἸοΙ ἀθηϑ Δ 0116 }} νὰ ἤθη ΝΘηβοΠθη, 18 νὴ ἄοι Δίδίοσῖο 

ἀθονβαῦρύ ἈΡυν ἢ νί, ἀδΡέ πὶ ννθηϊρβίθη αἶθ αδίζου. ἰγοθη. 516. θη ῃα]οι 

510} (6 δὕπαθ, ποὺ τ 6 1] οἷο. νοὶ Ναί ποῦ δηάοθια πη θη, 5ΟΠΠΘΙῚ 

ὙΓ611 516. πίοῃῦ δηάθιβ Ό]]6η. Νρ]. ΚοΙ. 7, 6. 

ψΊΘΙ]οἰομῦ πϑηρί τηϊῦ ἀἴθβον Αὐῇδββιιηρ' δι 0 ἢ} ἀ6ὺ ΝΔΟΒ τος Ζιιβα Π] 161. 

εἰς ἀοπὴ Β6Ὶ ἀδν ἴπὶ ΕῪ. 41 πὰ 77 οϑβομι! θυ ΐοη ΝΠ τα μρϑαυ πη 6 αἴδ 

Αὐδνν8}} (ον (ἀοζίμοιῦ νοταυβροβοίχζὺ να. 516. ἰδῦ νὸμ χαίϊγξ ρ] θη ἀπὰ 

ΒοῃΒ ΠΟ Πθη στο. απησϊησί. ἥ16 νγϑῖ 8 ἈΡῸΡ ἀθη ΤΠ ουβο θα τη ΠΆ] 516}} 

ἀσγοῖ ἀἴθθ6 σοφία ἀπ ζυρ]ϑῖ ἢ ἀυχο ἢ ἰῃτα ἀνδρεία (ΕἾ. 81) 485. ἀνόμθηάο δ᾽ ου- 

ἀουῦθη νόοτὴ [,μοἷρ6. δαᾶβ αἷθ δίοδ, αἷθ ἄθῃ ΘΟΙ ϑὐπηονα οθη50 ΡΙοΙδῦ, ννΐθ 

ἴῃπ ον Κθροβ τη !ϑΌ}ΠΠΠρ}}, ἃ15 ΘΟ θθη Ν ΟΥΖαρ δι ΝΘΠΒΟΠ 6. ΝΟΣ (οΥ 

ἀοὐποιῦ δηβίθηῦ, ἀ8|8 ΘΓ 59. βϑὶ υϑὺ (δύθη ὄππο", νγὰβ 16π6 πἰομῦ Ἰκῦμμηθ. 

νγῦταθ ὑθ κυ πἰ ἢ ἀπουϊκαπηῦ Πα ῦθ. ΑΡΘΡ τηδὴ Κῦπηξο ἔλαρθη, νν Ἁγ 

αἴθ. Μθηβο θα. 516}. ΠΙΟἢ ΘΠ ΘΗ 115. τς ΠΟΣῚ σοφία αἴθ {Ππ5 θυ Ὁ] 10] ]κ οὶ. οὐ- 

ΠΡΟ. ΚΟηπΠοΙ, ᾿π46Ππ| 516. 1165. Βο Βα] 66. νοὰ [61 τ4 566 16. {ον ΠἈ]061) 

ἘΠ 41165 Εν ἀου] οΠ 6 μἤδροπ. 16 Θομ] σογᾶϊ ὨΙΘυ ἰῃ οἴηο Κ]θιημηθ. Ἰὺς 

Βοῃοίηΐ, 481} ον 1ὅβιιηρ' αἸ 656. Ρουθ ἀἀ5 {ὉὈ]ροπᾶθ ΒΡ ϑυοῖς ρον ηγοῦ ἰϑί. 

Εν. 80, 

[λον Δυβδιηιηθημδμηρ' ἰδ νἹθ]] ἰοῦ {Ὀ]ροη θυ ρουγθϑοη. δϑθπῃ εἶθ (ἀδίίοιν 

ἄθῃ δ ουζιρ Πθ θη, ἀΠδίθυ ΒΡ] 10}. χὰ βοϑίμ, ὑγαυαμη ἰδῦ ἄδπηπ πἰοὺ ἀπ6 }} αἴ ὙΝ οι. 

᾿ β]. ΡΙμΙοὰ, ἀθ πιονῖθ 15,9 ἢ 

3. ΘΙθῆς οὈδῃ 8, 20, 



5.0 ιν δὲ 

γγ 1} ἰδ ἀ6. θηβοῃ πἰοῃῦ πηβύθυ 16 ἢ 16 Απύννουε ἰδαΐοῦ, ἀ1656 Εσαρθη 

αὐτνίρη. πἰοιμὺ τηϊξο δ θι 50 νουθυπάθη τνογάθῃ, 815 ΟὟ αἴθ βίθεθ!ομο Ὑγ 6 

Π4 αἀἴ6. ἀηβίθυ ὉΠ] ΘΠ (ἀδίξου ἃι8 ἀθιηβθ θη 5 οΗ Βοβδίδη θη. ἀπ ἀδ ΠῚ 

ΔΉΔΙΟρ' 1ἢ ἀἸ65ο ν᾽ Εσαρο ὈΘΠδη δ] Ὁ πνουάθῃ αὔτη. νυ αη ἀνε ἈΠ ΠΤηΘΙ. 

448 πίοῃς. νουῦῃᾶπάθῃ βοὶ, ὑνοαιῸ}) ἀδ5 αδηζο᾽ ρϑῃϊηάουῦ υνουᾶθ, νυνὶ ἴῃ 

ἰληρον Ζοιυ δἰ. ]}. χὰ νϑυβη 61, ΒΟΠ ΘΓ ἢ], ὙΥ1Θ δοίσί, νγ611 ἀἃ5 απίε πἰο δύ 

ῬοΡοῖῦ δοίη υνἱρὰ (αἴθ ν᾽ οὐ παθυαπρ' σὰ ὨΪΠ4 ΘΓ), πα 65 βοὶ Κοὶπ ἄμηΠ μον 

ΒᾺΠ ἄν α1ὸ βου]! ἤθη οβοη, ἀδ. πιο νὸπ ἰἤποη ἰδηρο ἀδιιθι ΚΘΗ, 

γν6 1} αἴθ δἴηθη βἰοἢ πἰομὺ Κσβίτο νουβομδθη Ἰτόμηθι, αἴθ 5βο]οπ6 Ἀπάθυιηρθη 

α) ΝΡ σι ρθὴ. 161 δἰρηθ) Βοβίδπαίθ]θ. πη θη ΚΟπμηθη.. .« 

1 οὐ] θημάθη Κσβίθ, ἀ16 οὶ ἄθη Οδίϊζονση ἀδθη [Ππίργραηρ Ὠϊπά 6. η, 

Ὑνογάθη θυ. ννῖθ 65 βομοίηϊ (80, 3), 415 τἀγαθὸν ὈθζΖϑοίοῃποί. Αὔθι ἀἶθβα 

ἘΠΡΘυν ὉΠ ]Π]16η6. Αὐβαχιοίκϑυν οῖβθ ἀπ θυ οΆΠΖο ννϑηὶρ οι θα! ρον θ 511}, 

Ἃον. δὶ ἀθὴ Νίδηροὶ (65. τϑριθθη θη αΐζοα ὅτ Δηΐβηρ' 516} Καὰμὴ υνἱνὰ 

θοίγιοαϊροπα ουρἤμηζθη ἰᾶββθη, τῆν ἄδζΖιι, ἀἴθβθβ Εγαρτηθηΐ ἢν σμὦ δοηογοὶο 

ὠνυθηίανλ οοὶΐθη. Ζιὶ ἰᾶβθθη. ὅϑουν!θὶ βοῃοιηῦ δίομον, ἐδ ον διαϊΖ τοῖς μὲν 

θνητοῖς μὴ πολυχρόνιον ξαυτῶν εἶναι μηδέν θη ἀδρϑηϑβαίζ ζιι (ον {Πη5 6 Ὀ]16}- 

κοῦ ἀον ἀδίξουνν οὺ νογαιβϑθίχί. 

ΕΥ. 8. 

Ηΐϊον νἱνα υνϊθᾶθι ἀῃ 85 Καρὶ06] περὶ ἀρετῶν δηρθὶςηϊ ες, ἀθ οι 50, ἀδβ 
5165. ἀἴθθ6. “ΓΆΡ ουκοιῦ χοιρὺ ἴῃ ἀ6ν Εὐπαϊθπηρ 65. ΤΠ θθη5. ρορθηϊδθοι ἀρ 

. ἈΠΟΡΙΠΡΌΠαΘη [οἰ] θη ΕἸομηθηΐθη, »πηα 56. (ἀϊθ ρϑυ ἤθη Ὑ δβθι, τὰ 

ἀίδια Ζῶια 9) Κὔπηϊθη ὑγῸ}} 415. ἀπαηρΤο θαυ ἢ ἀπ Ὸ }} 5016 }16. Ἰο ἀθη θυ ροπαθ 

ΕἸοιηθπίο ῬθΖοιομηθῦ ννουάθη, ἀοο ἢ. ἐλ Πνὺ ἀἴθθο Π06 ἢ) ἰηχαϊοίοπας Εἴρθη- 

“δ ]Π 1 ΟΠ ]κοῖ αἴθ νο]]Πκοιημηθηβίο {ΠΠουβ ἢ ΓΘ ΠΟ ἢ]κοῖῦ θη οίδηνθη οορθη ον 

ΠοΡθ οὶ, αἴθ πηλῃ 1 οἰ ἈΟῃβύθη 415 Γαρ ον οι Ὀθζθιομπθη κα. [πᾶ 516 Ὀ]οὶ- 

θη ἀπο} πἰ ἢ 5 ἃηθγ 65 δα θοῦ 8} 465 Βουθίομ 65 ἀθὺ Κ Θυπἰσσπηρ' ὈΓΪ Πρ 6 ἢ 

{7061 «15. ἀδάπγοι, ἀδ ἴῃτο οἰροηυχ!οῖθ. Ὑ ΟΠ ΘΙ θρίμοῖῦ βίο. νοὴ ἄθη 

1Θ ἀρ υπροπαοη ΕἸθυηθηΐθῃ [Ὁση Πδ]0, ἀϑηγϊῦ 516 πίοῃῦ.... .«, τη οὐρϑηζὺ »]ὴ 

ἀθη. Δ] ΘΙ ἴΠ 6 ἢ ἐδύος ον Θ᾽ βίθι θη ομθη ΥΥ̓ οἱ ἐ ἐξτς οὐδένα γγουάθηκς. 

1 τὸ πᾶν, ὑθζΖίοῃς ϑἱοἢ εἴθ. δυΐ ἀὰ5. ΝΥ οΙ8}} οἄθι αἴ (οἰ ποι 

2. Τὰ, 80. τ ὡς ἐν πολλῶι χρόνωι, υνῖθ ᾿ηὰπ 65. ἴῃ ἰδηρον Ζεῖϊξ νορ 46. Νονδιιβδβϑίχαμρ 

(5. Θρουβ ΔῸ5. Οὐν αυύθη Β0]]1Γρ. 

5. Ἄἄδηκτα (βίαι ἄδεκτα. ννὰβ χταἱῦ ἄθαι (θη ἶν κομδυναϊονε νυν οράθη. π 16} Βολ 16 }} ἴοἢ 

πὰ ῬΙΙΠοά. ἃ, τηονίθ 34.11τ. 8]. δήξεως ΕἾ. 22. τῇ. 



Ῥλϊοάοηιος ἴ7ϑον" αἰο Οδέϊον" Βιιοῖ ΠΠ1 ΤΡ. 80. 81 Πηιπαϊιευογ'σοϊοἠηγῖς δῖ 

ΙΝΗΑΠ ΤΥ ΒΕ ΖΕΙΟΗΝΙΝ. 

Ι ῬοζΖϑίοῃποὺ ἀ16 Θοιΐθη ἀν ΑὮ].. τοιό ΝΥ. 4 (στίθοη. ΓΓΟχῦ). 0} 16 Ππιηίον ἀν 

Θοιτθηζα!! Ὀεὶρείριο ΚἸδιησθὺ πη } 8]0 ἀἴ6 Αραθο νοὴ Κοϊιιηπο (Εταρ- 

τη 6 η1) αηἃ Ζ6ι]θὴ 465 ῬΔΡυτ5. 

1 ῬδΖοι σῃηθὺ αἰ6 Θοιΐθη ἀοΡ ΑΡἢ. τ916 ΝΥ. 6 (Εὐ]δαϊεογαπρ). 

Αδοβ ἄς ρ]ος. (ΤΥ 8, 2) νϑιὉ. 

ΠΈΤΝ 

ΑἸοχαπάου. νὸν ΔΡΙΠΡΟα β᾽ὰ5 

Οὐδοβί. 11 2. (Π| 69.7 Βειιηϑ, 

ΔΑυπίμ ΕἸ. Βίοίο. ΠΠ 324) νου}. 

ΤΠ 45: 5. Ὁ (17 20 Βτ., 

Τὺ. 8.. ΠῚ 324) νϑὺ.γ8: 

αϊο ο: 320 (11 200, ε2 Β1) 

Πτο - 
ΑἸοχίηο5 ΠΠ ὃ2 

ΑἸ δου (ΞΟ 14} 1Π 41 

Αμπδϊορίο Π 2 ΨΩ]. ἀναλογία 
Δπαχαροναβ (ἢ 6] 105, 56]. 6) 

ΠΕ 3 

απΐηνα (ΟΡ. απύηει5) Ἰγοὶ Τλιον 

142 

απέηι 11 62 

Ἀποηνπμ5 (10η. Ανχί οάθν ᾿ϊ- 

ἸοΒΟΡ ἢ) ἀθ οοἴτι 11 τ’ (Τυϊ- 

τηθίθυ) ΠῚ το 

ΑΠΕΡΠΔπ65 1 54 (ΕἸ. 48,4) Π 

46: 67.775. 788: οἱ περὶ 
τὸν Ἅ.1 35 (13,7) τῶν Ἀν- 

τιφανείων 1 66 (Εν. 75; 3) 
Απεβίμθποβ (Ροὶ Χο. ϑνιηρ.) 

Π 81: 

Απίοπίιβ, ῬΕΠοάθιη. σθροι Α. 

Π34' 

Ο 

ἈΡο Ιου (ΜΔ μΕ|κ) 1 21 (ας 5,19). 

Πι4 

ἈΡοΙ]]οάοιο5. Κοροίνγαμποβ Π 

32 Ζ:8}1 29 (9. 36) 

Ξ5ΑΟΗΕΒΒΟΙΒΘΊΕΒΗ. 

Δνοῖοβ Πιάγιηοβ. δέου. θο]. 1 

25 4. ὖὖ ΜΟΥ. Ὁ." 

Αγ βίοίο!ος 1 24 (6 ποί. 1) 1{1| 

ἄρον ἀἴο (ἀὀίίον Π7 
ΘΔ 610 Β τὴ ΠΠ| 35 

᾿Αὐϊονκουνοκίθσθη 

1 75 

ῬΠΠοα θη 

᾿ ὕἀθϑαν, (᾿ς Ζα]πὶ5 Ἰζαἰαοίονίς- 

Πλι5 11 34 

ΟἸρυϑῖρρ Βορυϊπαον ἄἀον ΤΠ θο- 

ἀἴοοο 12 Περὶ μαντικῆς 

125 (7, 34) Π 21 
ΤΙΚΑῚ 11 25 {Ὁ 627) 11 

(061 δου. ΙΝ 2ο, 31) 182 

᾿ Οἴσθρο ἀ6 ἤπ. (1 9, 30) 11 48 

{ΠΠ27.,3}} ἀπο 

ΘΟ. {1.22} ὕ11 το. 1, (1 τ. 

49 ἐγαηϑει 0) 11 28:1 (1 

τθ, 40ὴ 1 28: ([ το; 50) 

ΤΟ {τὸ 51} 1ΠῚΟ Ὺ ΠΙ 

27,715) 11 55 (133,92) 1 
55. {{πηγ το 3}1121. Τυξς: 

(Ν᾽ 34,95) Πτο! 
ΟἸοιηθη5. ΑἹ. ϑίγοιη. 1 21, 142 

(νουαουθίο 8.) ΠΠ κα 3 

Παιηοχοῆοβ Κοιαῖκον Π ΒΩ 

Βριηρίγίοσ. [ναἰζοη, νϑυπι. Ν᾽ ου, 

ἃ. πουῖτα!. ΒΘ μνὉ Π)6 βοηβὶ- 

09.11.92, δ 

(46 ᾿ 

Αδιίιον) ΠΠ| 25. (ΟΠ ἢ) Π 
Δα (ἘΠἠῚῸΞ34:.188}1}}  {Ὺ: 

45) δὲ 9 

Ἰϑαυϊεαϊίοῖν 1 2.5..7..19} ΣΕ πτὸ 

Πῖορθπθβ Τλορίϊοβ (Χ τὰ νον.) 

1 84.5.. (Χ ὅγε γ61}.).11.42 

(Σιτον Τιϑϑατῦ) 11 τ4.1.. (Χ 
120) 11 ζο ἢὸ 

θίοη (ϑίοίβοιιου" 1ἀθα] πη ηΒ 0 Π) 

10 ΡΣ 

ΕΒ Ρυαο ἃ. (ἰδίϊου: Π| 84. 

Ἄποφα- 

ἅ6 παί. ἃ 

᾿ ομο κε (Ὁ δυο απο ἄθυ 6 06- Ὁ 
γγ686}) Π 235 (ἄρον αἴθ. 

Επηρθάοκιοβ (ϑξοππθ) [1 27" 
(ν᾽ δυύθι απο ἀθν ΤΠ ον 656) 
11 236 

ΕΡΙΚαΓοβ (ἀν Θ παπιρβἰ πηΐρ6) 11] 

ὃ) ἄρον αἷς Βοικπιρἤιπο 

Ὧ65 ΘΟΒΠΊΘΡΖΘΒ 1 57 (ΕἸ. 45; 

18 ὥὕβθεν ἀϊθ Πορροι!ίουπι 

ἃ, αοίϊον 11 31 γοῃ θη 

ΔΑΡαογίΐθη ἃὈΠπᾶπρὶρ 11 41 

Κύριαι δόξαι (1) 11 γὅ. τό 

(3) 61 Κανηθδᾶδβ. 11 77 

(το) Πτ6 32 Κύριαι δόξαι 

ἃ5 ΗοΥΙ Δ ΌΠΟΒ. ουννοϊζονΐ 

Π 50: ἐν τῶι Περὶ ϑεῶν 

(Ετσ. 31}1.45 (Εν. 8,6) Περὶ 

θεῶν ΕἶἼρ. 2111] ὁδοῦ. Εν. 63 

([μεϑαυ) 1 80: Περὶ δειό- 

ΤΗΤΟΟ (πθὺ685 Ζ.) 1 441. (Εν. 

.6,.4}ὺ πριιθ8 Ζίίαὐ 1 χ8(, 

(9. 26 ἢ.) ίαϊοσ ΟὙμπόοιον 

ΤΡ ΟἿ 



δὸ 

Ἐνοβ νογθοίθη "Ὁ. ἃ. ἔρικ. Π᾿ 

ὅτι . 

ΕἸΒΙΚ ἀον δίξογνν οι 11 γ6 

[πἀδοπηοπίθ (ἜρῖΚ.) ΠΕ τα. τϑ. 

5, εὐδαιμονία 

Του βου πθιπαν οἰ πα οίθ 

(ϑίοικον, Ερικ.) 1ΠΠ|τϑ 

ΤΥΘαπαβομαίν 11 411. 8 

{πὰρ. ΘΡνΙομννουὶ ἰοότας φι- 

ΛότΑΟ ΠῚ ΤΙ 

, (ρϑανηροίθον 1Π|.32 1Ἐς 36 ἢ- 67 ἢ. 

τοίι, αδίίον. Ὠορρεὶβοβία!ι Π 

29 {0 ΙΚγ ρου οβοΠα ΘΠ οῖῦ 

ΠΠ 5} φιαδὶ ον ρμ8 11 55 

ΑΡΡΙΠάοι (εἴδωλα) 1 4.1..24 

2401. λόγωι ϑεωρητοί 1] 53} 

(5. ΛΝ οὐΐνθι" 2.) τηθηβοθθη- 

ἈΠΉ]ΙΟΝ 1 41 (8. ἄνθρωπο- 

εἰδής, ἀνθρωπόμορφοο) Εἰ- 

Ὡϑ νης 11 83. ὙΠ Πβ 

ΤΠ 552}: Βοννοσαπρ τπὰ 

πυπο 1 234{.. ΜόθΕΙ. Νγὰ- 

βοηῃ Π4ο Βεβ]αῦ ἢ τ 

Τυαὰπ 143 ΔΑδπησπρ 1] 48 

ΞΡΓΔΟΠο 11 48 ἢ. Ἱπαϊνίαια- 

6116 Κοπϑυϊαίοπ 114 Ρε- 

βίδπαϊσο νποιθγιηρ 11 73 

Ἰυννίσικοῖῦ. ἀπ {ΠΠ5 οΡὈ] 1. ἢ- 

Κα 2. οι 68.. 72 86 

ΟΠ οβίρ]ςοῖς. 1 570 

[κιϑὲ (ἢδονή, 5.4.) 162 Βε- 

ἀν πἴ556 (χρεῖαι, 5. 4.} 1 ς ΤῈ 
ΑἸδομὶ 11 τ ἢ᾿ ν οἱ5- 

μοῖΐ (οοφία, 5. 4.) 11 6. ὃς 

ΕΚ Ἡ γ6 Τυρδηᾶοπ' Π 

6 1, 86 Μδηθς 11 τ 31} 

ΝΠ] πο οὐ  Π| ὃς Εροαπα- 

Βοῃδ 11 4}Πὄὦθ), Ενοβ ἢ 811. 

ΕΒΘΌσαοΝ 11 84. δε]ΐρ- 
καὶ ΤΙ το. τό. 18 (5. μακαριό- 

της, εὐδαιμονία) γ᾽ ΠΙκοιη- 

τὴθη οἷς 11 14. τὃ (5. τέλειος, 

. Τελειότης 

868 4) 11 17 

Παγτοῖν 1117. 23 

ΤΠηχουϑίδν- 

975} 

ΤΠ ΤῈ 51 

(ἀδείουν γθῃνιησ (τιμᾶν) ἃ. ἔρὶ- 

Καγοον Π το 

᾿ (ΥΙΘΟΠοηΪδηᾷ. το βοα 

“Ἑλλάς, ξλληνίςο 

Ηεκαίοπῦ Π κτϑ 

᾿ ΒΠοῖῖοβ 11 68 ἃ}5 οἱ 1Π 52 Η- 

Ηδθυτηᾶτομοβ 1 536 

ΟΦ 6116 ἃ. ῬΕΙΠοάριῃ ΤΠ. θεῶν Γ 

Π 484: ἴῃ ἅ. Κύριαι δόξαι 

1 ΟῚ 

Τπἰουπηπηαίιπι 11 24 

Ιοϊαοβ. ἘΡ᾿καρθον 1 46 

Ιβοποιῖο ΠΠ 65 

᾿Κανπολάοθ σορθὴ Ερίκαν 1Π 

ΟΣ, 52.. "γ70 “ἰονὶ αἴο 

Κύριαι δόξαι 1 γ13 

᾿ ΚΚαἰαβίουβπηθη 11 26. 34 

1μουκῖρροβ (3. ]α ἢ ΠΕ 41 

Ιλιρᾶπ (ΡΠμαν5. ΥἼΙ 4.578} 11 34 
Ι͂οροζ (Π|Ι 18) 1 24 

ΟἹΟ 1) ἢ 

1142 (ΙΝ 929) 1 4:2: 

148) ΠΠ 33 
{ν 

ΟΜδμίκ ΤΙ τ 21} 
᾿ΜοΙῖββοβ (Ἶ Ὁ Τ 58 

᾿ Μοπράριμοβ 1 ὃ2 

᾿Μροίμοδοιο5 1 22 (6, 4) 

Ἰζὀτῖο) 21 ΤΥ τ τό 

(ΕἸΣ τ) 11 οἷς ΠΟΥ ἪΝ 

ηοἱ ῬῬβουδοιηοίγοδοι: ΠῸ 

ΒΟηΒΙι5. ΠῚ τς ἢ, 

φιοποφγαπιηι εἰοὶ 11 τς 

᾿ ΜνίΠοΙορῖο ἀον 

ΠῚ 

ΝΙΚαΒ Κραΐοβ 1 63 (Εν, ὅς. 7) ΗΕ 

731. 
πουϊέα5 Ὀοὶ Ἱλιον. (ΤΥ 929) 1] 

42) 
ατόϊβε 1 τὸ (6. 

ΡΟ Ιυἅ. 46. μὶαπίαί. Νοῦ 

ΠῚ 2}. 1{8)δ8 

ΞΡΓΒΟΒΘ 1 37 (14, 61) 5. 

(13». 20) 

(ν 
(Ν᾽ 918). 

(Ν 288) Π, 28. 

(Εν. 9. 

᾿ρικανρθοι, 

ΟΡΒΠοάδη. Νοίθη χὰ ἄδιῃ 11]. 

Βυομθ Περὶ ϑεῶν 1 τοὶ 

Αὐἰου]τουγοἸκίαθρθη 11 721 

Ὀιομίου. νὸρμ ΕΡσγαπηηθη 

ΠΘ3 Φ)8 υὰ {ΠῚ} 6] τ 

(Εν. χὰ ἀξ ύ κου.) 11. ἡ 

6 πηοῦΐθ ἃ]Προη. 11 τό 

“ ὙΧΕ τό δὐρδησὺ) ΠῚ τ5" 

251: ΤΟΝ Γ961 

εὐρ  15". ΓΣΧ τῆ τ) 

το Ρδίβαηοι. {0}. 50 

5.11 ἀομ}.) ΠΠ ὃ4 (τιϑ8, 5 
5.134 6.}1138 [3ιτ37 {πὸ 

ΠΣ εἸβιο τὶ 

(8:1538:}) 1 ο . Ὁ 6 ΙΒ: 
ο΄ Βηῖδ. (ΒΔ 6} ΖΘποπ) 1] 53 

᾿ῬΗΠοπίά65. Εριταθθοι 11 46 

Ι ῬιαίοΝ 1 τὸ ϑγιηροβίοη 
ἘΠ ΘΟ δ᾿ (. ΘΟ ὩΠΠ 555 

Ῥεῖ ΟἸθηι. (ϑίρομη. 1 21,142) 

ΤΡΑΝᾺ 

᾿ΡΙΙπΐυ5 Ν. Ηἰϊϑί. (Π| 27 Ουο]1ο) 
ΤΠ οὐ 

Ῥονρῃυγίοβ Π)6 ἀρβίϊπθηΐία Ὀ6- 

ηὐίχί ΗΘ ΡΟ ἢ 15οὐ ρα. 

Ομ τ βίθῃ (5. τό2. τὸ Ἠδυη.) 

1 Σ ολωνς 

Ῥοβϑίἀοπῖοβ (Ὁ 116116 ἃ. ῬΙ ΣΤ ΐ5 

Ν, Ἡ. Π272) 120 (6. 

᾿Ιὰηρ; ἀον" Το θθνν Θ56η) 11 237 

ῬνυβαρΌΡ ον (5 πᾶν 6 Ὑ 60) 

1 26 ϑρυϊομννοιυ ἰοότας 

φιλότας 1Π τὶ 

ῬυίΠο 65 ἘΡ καγθον ΠΠ το 

ημαδὲ εογριδ 11 55. 6ο" 

᾿ΒΟΒΘν2 11 γοΐ. 74 

Β6οῖ6. (ἄθη. Οοϑίίγσποη. ἀθρο- 
ΒΡΙΌΘΠ ΘΠ) 11 68 

ΘοΙρδιιονὰ 11 ὃς ἄοι (οίί- 

τ Βοῖξ ἀμπηδρ! οι ΤΠ τοῦ 

ϑ6Ίθπθ 415 αδίϊίη ΠῸ 52 ἢ- 

᾿Βοχῖαβ Επηρί τίοιβ (αν. τὰ. ΤΧ 
188) 161.“ ΠΕ Ύ 5 Ἐς: 

βιϑηχί) Π 52" 



Ῥηϊϊοίρηιος ἴ7ϑον αἷο Οδἐον Βιοῖ 1Π|] ΣΧ ΖΣΟΣΝ 

ΞΚΘΡΌΪΚον ρόρσθη ΠΡ κὰν 11 52 
(5. Δ ἢ ΚΡ ποδ 685) 

ϑοκγαΐοβ "{{]π|κ 5) 1ΠΠ ὃο 

ϑοππθ (ορί κατ. Ν᾽ ουβίθ! πρὶ) 1 
26, 68 

ΞΡ θροθ]α Π 261. 

Ξρυδομο ἄον δίϊον Π| 40} 

Βρυιομνν ὅτου :Ἰςότας φιλότας 
Πιτι κύματα μετρεῖν [110 
δὶς δύο τέτταρα α. ἀρ]. Π᾿ 

΄ 

ΤδηΣ ΠΠ 8οί. 

ΤὨθοάϊοοο 11 το. γ8. 

ΤΒΘΟΡγαβὶ (παγδοίύ. (6, 3. 15, 

10} 27.715) 1811 

Ι Τοῦ αὐ ΘΈΠΙαΓ 1 2.7. (125.5} 

ὌΡΕΙ 1 ο΄. ἴἰἴπ ἄδν Υοὶὶ 
Πι9 

᾿ Μοϊ!δπάοίς (ορρ. Εουίβομγοί- 

ἰ6η 46) ϑἴοί κου, Ερὶκ. Π ας 

᾿ Μουβομαπρϑρ δυο ἄρον Βίοί κου. 

Π γη8Γ. 5. πρόνοια 

20 ἢ 

ΘοῖΚοΡ 1 54 (Εν. 38,1 166 

{Ἐὐὶ 5») Ννεῖδβθὸ δἱβ᾽ 

Ἐγθυπᾶθ ἄἀθν (ίίον ΠῚ 6 

Μδμτκ Πι2, Ἐουνίβοῃνοι- 

ἴθπαθ Π τςὶ 

ἀγαθός. ἀγαθὸν 1 25 (7::τ6) } ἀδύνατον (ἀθι: (δίμου) 1 25} 

τἀγαθόν [55 (ΕἾ. 40.2. 17) 

66 (ΕῪ. 75. 6) 68 (ΕἸ. 8ο, 3) 

τἀγαθά 1 65 (Εν. 64, 3) 6ὃ 

(Εν. γ8,5) ἅπαντα τἀγαθά ἀράνατοι (α ιιου) το (Ετ. 88}... 
τ ΠΥ σοῦ, 8) ἋΣ (ΕῪ; 

ΟἹ, 5} 

πᾶςι τοῖς ἀγαθοῖς 1.45 (ΕῪ. 

ἣν ἘΞ] (ἀγαθὰ τῆς υυχῆο) 

[22 (8 5: 29) 
ἀγνεύειν 1 6η (Εν. γδὃ, 2) 

ἄγνοια 1 ὅς (ΕῪ. 73: 6) 

ἁγμοούνη 1 67 (ΕἾ. 76, 8) 

ἀγωγή. τῶν ἐπὶ διάλυοιν ἀγωγῶν 

(ἃ. ἃ. τῶν... ἀγόντων) 1 33 

(12, το) 

ἄδεκτος 1 6η (ΕῪ. 78, 2) 

ἄδηκτος 1 69 (Εν. 81. τ) νρὶ]. 

δῆξις 

ἀδιαλείπτως 118 (ἃ 2, 23) 56. 
(ἔνε, 253} 

ἀδιάληπτοο (ἀρχή) 6: ( ΕἸ". 62. 3) 

ἀδιάλυτος 1 37 (13. 38) 

ἀδυνατεῖν 1 25 (7; 20) 

γαρθῃ (ον (ἀδίίοιν Π| 40 

ΟΝ εἶβθ, ἀδὺ βίοίβομθ τπᾶ βρί- 

αν οίβοῃο Π 81. Ἐγοιπά- 

ΜΟΒΤΒΕΟΙΒΤ ΕΝ. 

(7. 22) καθ᾽ ἕκαοτον ἡμῖν 
᾿ς ἀδύνατον 1 25 (7; 18) 

᾿Αήττητος 1 το (Εν. 88}, 5) 

ἢ 3) 
ΟὙΜΛΠΕΠΛηρωμένον ᾿Αίδιος 1 48 (Εν. το, 20) 63 (Εν. 

᾿ 65,6) 
Τε 74. [Ἐ2..22) 

Αιδίοτης (θεῶν) 1 26 (8, 25 () 

Αἴσθηοις 1 38 (14. 39) (οωμα- 
τική) 1 σο (Εν. 27,6) 

ἐπαίσθησιο, ἐπαίςσθημα) 1171 

(αἰδί. διάνοια, πρόληγιο, πά- 

Ϊ .000) ΠῚ ός 

αἰσθητήριον (περιληπτὰ διανοίαι 
ΟΡΡ. αἰοθητηρίοις οὐχ ὕπο- 
πίπτοντα) 1 39 (14; 6) 

αἰσθητός. τὸ αἰσθητόν [171 

(ἨἩδονή) 1 49 (Εν. 25}, 2) 

᾿ αἰτία (ἀϊϑί. οτοιχεῖον) 11 4ς 
(ὁραταὶ καὶ λόγωι ϑεωρού- 
ΜΕΝαὶ) 1 30 (το, 20) 

αἰών 1 31 (το. 23) τὸν αἰῶνα 

Ῥλ1].-ϊοί, Αὐῆ. 1916. Ν»». 0. 

δεχομένων [Ἀείδ]α. 

(αἰεί... 

δῶ 

Βοῃδῦ ἀον Νείϑδοῃ [1 7 

ΒΡΓΘΟΠΘη τ θομίβοι ΠῚ πὸ 

ΔΜ Θπϑίγοι οι ΠΕ γγ 

Χοποκναίθϑ (ἀθοι" ἃ. (διον) 17 
᾿ ΧΘΠΟΡΠᾶπο65 ((Δοὐ 610) 11 49". 
| ὃ 
| ΞΌΜΕΕΡΕ ϑντηροβίοη 11 8ο {Π 

᾿ Ζολν ΕΡΑκ. 6) ΠῚ. 1ὴ.. 64 

Ι Ζθποπ 144 (ΒῪ. 3,16) 11 όο 

᾿ς ἸΤΕρὶ σημείων νορ Ῥῃϊ]οάθιη 
Ὀοδνροϊίοὶ 1 5 

᾿ Ζευβίδγαπρ (φθορά) ἃ. (ἐθίϊον 
[8 ΤΕ χὴ 
᾿ Ζευβ (ερῖ]ς.) Π το". τό (ϑίο- 
᾿ Ἰ3Ο ΠῚ Νὴ δία ἴ 37 

᾿ς (14,6) 

(αοο. ἰ6πηρ.) 1 31 (11,3) οἱ 

᾿ αἰῶνες. προφερόμενοι [ τό 
(ς 84; 7) ἀπ᾽ αἰῶνος 1 30 

(το, 17) δι᾽ αἰῶνος 1 τό 

(ς 1,3 (33) 11,41) 34 (12, 19) 
56 (ΕἾ. 43, 5) 57 (ΕἾ. 44; τ6) 
διά τε παντὸς αἰῶνος καὶ 

᾿ς Χρόνου παντὸς ἴ 122 (6. 2) 
᾿ς πρὸς τὸν αἰῶνα διαμένων 1 ςό 
{2.2 Ὁ) “ 

᾿αἰώνιος 1 ὅι (Εν. 62,4) 63 
(ν. ός. 24) (χρόνου) 1 2ό 

(8, 22) (νοήσειο) 1| 73 

ἀκαταπληξία 1 ὅρ (Εν. 81. 3) 

ἀκέραιος 1 27 (8. 36) 

ἀκοή 114 (Ὁ 83, 7) 

ἀκολασία 1 54 (ἘῪ. 30}, τ) 
ἀκόλαοτος (ἄνδρεο) 1 ὅς (Ἐν. 

710, δ) 
ἄκρος: ἀκροτάτης λευκότητος 

τα Ὑρκας 41) 

ἀκρότηο (ἀνυπέρεκτοο) ἰ 22 

(5 5) 27) ΠῚ τὰ 
ἄλγεινός ἴ 57 (Εν. 44. το) 

12 



ω0 

ἀλγηδών 1.42 (Εν. 1,18) 43 

(ΕἾ 2; τ8) 4. ΠῚ 3: 5), 1ὃ 

(Ετ.. 21, 2) ἅ9᾽ {ΕἠἧἔΡ̓ΤΠΖΞ2. 5) 

5.3 (Εἰ: 26 Ὁ,.2) 50{ἘῚ-528,2} 

όο (ΕῚ. 598,3, 590,11} 64. 

(Ετ. ὅ0..2- 8ὃὴ “Π ΠῸ ΟΖ 

ἀλλοίωμα 1 68 (ΕἾ. 8ο. 7) 
ἀλλόφυλος 1 52 (ΕῪ. 328, 3) 

59(1. 548,2) (Ορρ. οἰκεῖοο) 

Τ 41) (Εἴ. τ8;5) 96 {ΕΠ}. 4155} 

ἄλογος. τὰ ἄλογα 55 (ΕῪ. 40,1 5) 

Ἀμείβειν 1 31 (10, 39) 
᾿ἄμουοος 1 67 (Εν. 76. 4) 
ἀνὰ μέρος 1.42 (ΕἾ. :, 8) 

ἀνάγκη 1 436 (13, 18) 

ἀνάγκης 1 48 (ΕἾ. 23, 2) 

ἀναδιδόναι 1 48 (14. 36) 

ἀνάδοοις (τροφῆς 1{.})1 35(13. 6) 

ἀναιδής 1 6η (Εν. 76, 3) 

ἀναλογεῖν [ 36 (13. 19) 

ἀναλογία 1 53 (ΒῚ. 3792) 62 

(68) 

ἀνάλογοο 1.53. (ΕἾ. 37,4) 54. 

(Εν. 394, 3) ἀναλόγως 1.34 

{τς τῶ 

ἀναλογία 1 45 (Εν. 6, 6) 

ἀναπνοή (ἄἀθν Αδίίθυ) 1 36. 

(τῷ, 29) 1128 

ἀνατροπή (τῆς νοήςεωο) 1 25. 

(7. 32) 
ἌΝΑΦΑΙΝΕΙΝ ἰἱ 35 (12, 390) 

Ἀἀνάφθεγμα 1.37 (14.5) 1140" 

ἀνδρεία 1 66 (Ὺ. 74. 6) ὅ9 

(Εν. θὲ; ἃ), ΤΠ χὰ. γὲ 86 

ἀνεκτῶς 1.43 (ΕἾ. 2. 25) 

Ἄνεοιο (ἢδονῇρ) 1 42 (ΕἾ. τ, 20) 

ἀνήρ (ἀκόλαοτοι) 1 65 (ΕἾ. 70, 8) 

ἀνθρωποειδήο 1] 52 (απίθῃ) 

Ἀνθρωπόμορφοο [1 55 

ἄνθρωποο (ἐνεόορ) 1 37 (13, 39) 

ἀποτεθεωμένοι 1 27 (8, 40)". 

νΒ}. 1.29 (9, 35) 
Ἀνϊέναι. ἄπειριαν ἀνειμένην 1 33 

(11,40) ἀνειμένη λευκό- 

τητος 142 (Εν. 1, 22) 
ἀνοίκειος 1 27 (8, 38) 

ἐξ 

᾿ ἀπειράκις 1 53 (Εν. 358, 19) 

᾿ ἀπειρία τῶν ὁδῶν 1 30 (το, 9) 

᾿ ἀρρωοτία (Υυχῆρ) 1 34 (12. 14). 

ΠιιΕ15: 

ἀντιοτρέφειν (109.}) 1 43 (Εἰ. 2... 

22). ἘΠ 0 | 

ἀνύπαρκτος 1 ὅς (Εν. 73. 8). 

ΠΠπ|5" 
ἀνυπέρεκτοο 122 (8 5, 27) 

ἀπαράδεκτος 1 κό (ΕῪ. 42. 7). 
Π όρ" 

(ἃ. Ζ8}}} 1 490 (ΕῪ. 248, 4) 

(ἃ. Ζοῖ) 1 33 (τ1ι,390) (παλ- 

Μῶν) 1 55. 56 (ΕΥ. 41,18. 20). 
ἀπηνής 1 64 (Εν. 69, 1) 

ἀποβάλλειν 1.43 (ΕἾ. 2, 25) 
ἀποδιδόναι (ἀἰβί. Ζητεῖν) 1 438 
ΠἘΕΥΥΥΕ πο χορ 

ὅπ. (Εν. 70,.4) 

ἀποδοχή (ἄθι" (ἀϑί Πρ]. θη) 

Ἰαγ (ἃ.:29.18} 

ἀποθεοῦν 1 27 (8. 40) 

ἀποκόπτειν. ὅπερ οὐδὲ κατα- 

λείπειν ἀπέκοπτεν 135(13:4) ᾿ 

1Π 45" 
ἀπόλαυσις 1 6η (ΕἸ. 77: 5) 

ἀπολείπειν 1 35 (13. 8) 

ἀποτάκτως 11 57 

ἀποτερματίζειν 1 38 (14: 21) 

ἀπροαίρετος. τὰ ἀποαίρετα 1 66. 

(Εν. 75:5) 11 778. 
᾿ἀπροοδεής 1 36 (13. 23) 

ἀπρόοδεκτος [1 693" 

ἀροτή “[Βερυ) 17} 123) 

(6, 35) (οΥμποτική, ἐρωτική) 

τ 66 ΟἼΕΣ, 76, 18 (ἀθν 

Αὐδίίον) 11 3 

᾿ Ἄἄρθρωοις (φωνῇο) 1 37 (14; 11) 

ἀριϑθμόο. ἀριθμῶι (φοηαμὺ) 1 28 

(9. 8) ἕν καὶ ταὐτὸ κατ᾽ ἄριθ- 
μόν 1 30 (το, 22) [11 γοῆ. 

ἀρχή (ἀδιάληπτοο) 1 ὅτ (ΕῪ. 

62.4) (τῶν αἰωνίων) 1 63 
(Εν. ὅς, 2) 

ἄρχικός (γένεοιο) 1 38 (14. 18) 

ἄρχικά 165 (Εν. ός. 2, ρϑ- 

{ΠῸ 0) 

Ι αὑτόο. 

ἀσθένεια ἰ τὸ (( 88", 5) 25 
(7: 31) 34 (12, 17) (πιδηϑβοῆί. 

ϑολιρᾶσἠθ) 11 τῇ “ ὅ. τὸ 

ἀσθενής [14 (ἃ 87,17) 

᾿ἀοτόχαοτος [τ (Ὁ 89; 12) 

ἄστρον 1.28 (9. τὴ 27 (8. 39) 

29 (9. 23) 
ἀρυνήθης [τ (ἃ 2. 23) 

ἀταραξία [6ο (ΕἾ. 59 ς. 6) Πόᾳ 

ἄτομος 1 54 (Εν. 30 ἃ, 6) 

αὐτάρκης 1 17 (ἃ 85. 5) 48 

(ΕῪ. 20, 6) 

αὐτόθεν 1 67 (ΕἾ. 76, 5) 

ἅτινα ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐπὶ 
Ζώιων 1 390 (τ5. 7) ἐκ τῶν 

αὐτῶν (ορρ. ἐκ τῶν ὁμοίων) 
ρίαν 1 29 (9.27) [129 ἢ. 

αὐτοτελής 1 63 (ΕἸ. 66. 2) 

ἀφαίρεοις (ορρ. ουναφῆ) 1 35 

(12, 37) 
ἄφατος (ἡδονή) 1 37 (14; 5. 

ἀφέτωο [τὸ (Ὁ 89,10) 1 

ἁφή 1τ4 (Ὁ 83, 6) 

6) 
6 μ] 

᾿ ἀφθαροία [21 (8 ο, 3) 29 (9.40) 

35 (12, 37) 46 (ΕῪ. 13, 3) 
Αϑ {Ἐπ τὸ, 2 ΟΣ Σὴ γ,8 0 

(Ετ. 31,8) (ορρ. διάλυσιο) 

98 {τῷ,..0) ΠΣ, ὍΞΟΘΝ 

ἄφθαρτος 1 τὸ (ΕἸ. 88 Ὁ, 6) 34 

(τ; 22). 54. {Ἐπὶ 30,8} 

(Ζῶιον) 11 29] 

ἀφιέναι. ἀφέτως 5. ἃ. 

ἀφροούνη 1 66 (ΕἾ. 74: 8) 

ἀχωριοτεῖν 1 2ὃ (9, 22) 

ἄγυχος (ορρ. Ζῶιον) 1 63 (ΕἸ. 

64, 6) 

βάρος (ἄἀθι' βο ποββθηθη Κρ 56) 

1.35 (13,13) 
Βλαβερόο 121 (5 5:15) 

βούλεοθαι, βουλητόν ἐστιν ἴ 253 

(6, 18) 

᾿ Βούλησις 1 24 (7: 7) 

βλαβερός [ 67 (Εν. 76, 6) 

γειτονεία 1 29 (9. 36) 
γένεοις (ἀρχικῆ) 1 438 (τ4. τϑ) 
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γεννᾶν (Τὰ Πρόοφορα) [30 (15,4) διαρθροῦν. διηρθρωμένην ἐπί- ἐκλογή 1 σι (ΕἾ. 31, 4) 

(ἃ. ἢ. γενέοθαι λέγω) 1 29 

(το, τ ποί.) 

γεννητικόο: τὰ γεννητικά 1 28. 

(9; 54) ϑτ(1τ;1) (Ορρ. τὰ ] 

διαλυτικά) 129 (9, 38) 

γίνεσθαι. γενητοῖς καὶ διαλυτοῖο 

129 (9; 42) 
γλίχεοθαι 1 τό (ὁ 1, 16) 

Ὀοάοαυϊαπρὴ 11 ὃ 

γλῶττα (Ἑλληνίς) 1 37 (14,13). 

(Ό.- 

᾿διαφόρωρ 1 28 (9, 4) 

᾿διαχώρηοιο (Βα! σαηρ) 1 38 δείλη 1.35 (13,9) 
δειλία 1 66 (Εν. 74: 5) 
Δεινόο 1 69 (ΕἸ. 81, 3) 

Δεκτικόο 1 45 (ΕἸ. 8, 4. ὃ) 53. 

(τ. 36}; 2) ὅτ (ΕἾ: 598;.2) 

δεομὸς υὙυχῆς 1Π τῇ Ὁ 

Δῆξις 1 48 (ΕἾ. 22, 17) 
δήπουθεν 1.30 (15; 10) 

διάγνωσις 1 57 (ν. 44. τ8) 

διαγωγή 1 3ο(1ο,13) 34 (12,21) 

48 (Εν.19,9) ΤΙ] ἃ. ῬμΠΠο4.. 
Β. περὶ ϑεῶν ἴ 3..41 164 

διάθεοις (ἀϊβύ. φύοιο) 1 τό (ὁ τ, τ 5) 

διάκ[λα]οςις μελῶ]ν 1 34 (12, 19) 

ΔΙΑΚΡΙΒοΥ͂Ν 1 34 (12: 32) 

διαλαμβάνειν ἴ 33 (12, τὴ 

διαλγής 1 6ὴ (Βν. 77; 7) 

διάλεκτοοϊ 37(14.14) (Ἔλλη- 

Νίο) 137 (14,1) (ἄον Αδιϊοτ) 
Π 49. 

διάληυιο 1 )ό (8, 8) 

διαλύειν διαλυτοῖς (ορ}. γενη- 
τοῖς) 1 29 (9, 42) 

διάλυοιο 1 23 (6. 11) 33 (12; 10) 

(ορρ. ἀφθαροιά) 1 35 (13, 1) 
διαλυτικός. τὰ διαλυτικά (ορρ. 

Γεννητικά) 1 29 (9. 38) 

διαμονή 1 26 (8, 221) 48 

(569, 1 6 ὰ: 

διάνοια] 32 (11, 31) 34 (12, 12) 

63 (Εν. 64, 9)Ώ περιληπτὰ 

διανοίαι (ορρ. αἰσθητηρίοις οὐχ 
ὑποπίπτοντα) 1 39 (1:5, 6) 
(ἀϊϑὺ. ὅρασις - νόηοιο) Π| 401 

Πό3. 

᾿ Διεξαγωγή 1 49 (ΕἸ. 

νοῖαν 164 (ΕἸ. 69. 3) 
᾿ διάοταοις 1 28 (9, 20) 28 (9, 24). 
διαοτέλλειν πιϑᾷ. 1.45 (ΕἾ. 8, 5) 

διάοτημα 1 27 (8, 39. 9. 2) 28. 

(9, 8:1.) 29 (9, 34. 42) 46 
ντσν τ) ὙΠ 2 5" 

᾿ διατηρεῖν 130 (15, 3) 48ὃ (ΕἾ. 19; 

20) 

Πϑ84! 

διαφορεῖν [142 

πηθα. 1 67 (Εν. 77; 3) 

(14, 37) 
24 Ὁ, 5) 

ΤΠ 64 

διερείδεοθαι 1 52 (ΕἸ. 328, 3) 
ΤΠ 669 

δινεῖσθαι ἐγκυκλίως 1 30 (το, 9). 
᾿ Δίφρος (θεοῦ) 1 33 (τι, 37) 
δόγμα 1 66 (Εἰ. 75: 4) 

Δριμύς 1 63 (Εν. 66, 3) 

δύνασθαι πάντα 1 φ,ηό (8, 5). 
ὄντων ἐν δυνατῶιϊ33 (τ1,40) ᾿ 

δυοκίνητος ἴ 32 (11. 8) (22) 
δυοπειθής 1 35 (12, 39) 

δυσχερής 1 32 (τι, 18) 

ἐγγελᾶν 1 62 (Εν. ός, 6) 

ἐγείρειν. ἐγρηγορέναι 34 (12,19) 

ἜΓΚΟΠΗ͂: 1.2.2. (6.0). ΠῚ ΤῚΣ 

. ἐγκύκλιοο(Ορξαει) 166 (Ετ. 75,7}. 
179 δινεῖοθαι ἐνκυκλίως 
Ἐ 26. πὸ; ὁ) 

ἐγκυρεῖν 1 55 (Εν. 41, 20) 

εἰδέναι πάντα τὸν ϑέον 125 

(7: 35) 
εἰδικός [13 (82, 4. 5) (ὁρρ. 

γενικόο) 11 5 ἢ. 

εἶδος 1 68 (ΕἸ. 79, 211.) (Θεῶν) 
130 (το, 4) 

εἴπερ ἄρα (6 1ρι.} 1 36 (13, 19) 
εἷος. ἕν καὶ ταὐτὸ κατ᾽ ἀριθμόν 

[30 (3ο, 22) 

ἐκκόπτειν (ἀναφθέγματα) 1 37 

(14. 3) 

ἐκμορφοῦν 1 38ὃ (14. 38) 11 531 

ἔκπληξις 1 τὸ (6 868 4) 

ἐκτένεια 1 τῇ (ἃ 2. 13) 

ἐλαύνειν τὰς χρείας κατὰ τὴν 
διαοτάθμηοιν {το (Ὁ δὃ9. 14) 

ἐλάχιοτον 113 (ἃ 82,17) [115 

ἔλεγχος (Ὑπὸ τῶι ἐλέγχων πι- 

έζωνται) 1 25 (8, 2) 

ἕλιξ ((ἰϑϑ πη} Π) 1.32 (11,24) 

ΓῸΣ 

Ἕλλάς Ἐδη (14,9) 

ἐλλείπειν 1 τῇ (ἃ 85. 3) 
(7: 19) (ορρ. ὑπερέχειν) 1 

22 (8 5: 26) 
ἔλλειψις 1 23 (6, το. 31) 25 

(7. 31) (Μάδηροι ἀδν αοἰί- 

Βο) ΠῚ το 

“Ἑλληνίς (διάλεκτος) 1 45 (14. 
6)». ἰλᾶττα) ἀν 57. (14.1.3) 

(πόλεις) 1 38 (14, τ6) 

ἐμποδιοτικός [ 29 (9: 41) 

ἐμφανίζειν 1 22 (6, 4) 
ἔμφαοιο 1 χὃ (9; 5) 

1.28 

᾿ ἐμφερής 1 63 (Εἰ. 66. 4) 
᾿ ἐμυυχία 1Π 55" 
ἐνάργεια 1 46 (τ. 13. 2) 

ἐναργής 1 9 (Εν. 86 ἃ) 

᾿ ἐνεός 1 37 (13, 39) 

ἐννοεῖν 1 29 (ο; 43) 

᾿ ἔννοια [τὸ (6 3:20) ὐς (Εἰ. 

“ὃ. 3) (κοινή) 1 66 (Εἰ. 

15.1 1|γὃ 
ἑνότης 1 31 {(τι:, 6) 

ἐντρέχειν 1 )ό (ὃ. 23) 

ἐξαναφορά (δ) υλοίμηφ) ἱ 56 (1. 

43,7) 11 70 
ἘΞΟΥΘΙΑΤΤ τ (7. 17). 68:6 ν. 

78, 3) 
ἔξω (καδίοτασθαι) 1 69 (ΕἸ. 81, 7) 

ἐπαίσοθημα, ἐπαίοθηοιο (θρὶκ. 

δε) 1171 

ἐπανάγειν 11 γ91 

ἐπανακτικός 1 66 (ΕῚ. 75. 3) 

Π 79 
ἐπερειομός 6ρ. ον πὶ. 1142 

12} 
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ἐπέρχεοθαι 1 66 (ΕὙ. 75; 7) 

ἐπί (ἐγη Απιροδῖοῖιέ, ἐροίο) Π| 693. 

ἐπιβολή (ουνεχεοτάτη ἐπὶ τὰ 

γεγονότα κτλ.) 1 τὃ (ἃ 2, 26) 

ἐπιδεκτικός 1.43 (ΕἸ. 2, 24) 

ἐπιθυμία Ττρ (Ρ. 80. 8) ΤΙ 6 
ἐπιζητεῖν ἴ 6ς (ΕἾ. 65. 6) 

ἐπιλογιομόςο 1 58 ("Ὺ, 48, 3) 

(ἐρ- που) 11 71 

ἐπιμειξία [14 (ἃ 87, 16) [16 

(αἸ5ι. ἐπίμιξιιο, ἐπιμιγή) Π 43". 

ἐπινοεῖν 1 29 (9: 33) 

ἐπίνοια 1 27 (8, 38) 52 (ΒῚ. ᾿ 

34.5.6)» 1 σον 7.530 ΨΊΔΙΗΡ- 

ΘΡωμένη) 1 64 (ΕἸ. 69. 3) 

ἐπίρρυοιο 1] 29. 73 

ἐπιουνάπτειν ἴ 538 (14; 24) 

ἐπίτασις 1 ς8 (Εν. 50}, 1) 
ἐπιτέμνειν 1 38 (14: 19) 

ἐπιφάνεια 1 27 (9.3) 28. (9.12) 

ἐρᾶν 1 6η (Εν. γό, 6) 

ἐρήμωσις 1 5ο (ΕἾ. 28 ἃ α. 1. 2) 

ἔρως 1 67 (ΕἾ. 76, 7) 

ἐρωτικός (ἀρετή) [67 (Εν. 76,4). 

Π θεῖ 

ἕτοιμος 1 6ὃ (ΕἸ. 8ο, 3) 

Θ͵508) 1 38 (14, 34) 
εὐδαιμονία [τῷ (ς 84.4) «ὃ 

(ε δό ἃ τὴ 2.4 1..5} 46 

(ΕἼ. 13,8) ἀρ (Ετν' 93..5) 

53 (ΕἾ. 55,18} τ {Πότ 60 

εὐδαιμονία τελεία [Π- ὃ 
εὐδαίμων 1 20 (4.4) 36 (1.3, 37) 

54 (ΕἾ. 39, 6) 55 (ΕἾ. 49, 5) 
5.6: {Ἐν ἢ 25 }5) 

εὐεπίβλεπτος 1 53 (ΕἸ. 36, τὴ) 

εὐκαιρία 1 τς (Ὁ 80. 11) 
εὐκοινωνηοία (βἰοίβοι. Τ γη}.)} 1 

τὴν ἃ δὲ το τ' ἩΠοὉ 

εὐλάβεια 1 52 (ΕἾ. 32, 2) 

66: 

εὐλογιοτία 1 ὅρ (Εἰ. ὃτ:, 8) 
εὕὔλογοο 1.33 (12, 11) 

δυόδοο, Τα δ [Ἐὰν 98. 4) πδῦ 

{Ἐὺν 81, 4) εὐόδλως 112} 

(8..94)).31 {ππΏ 6) 

(1ο- 

Ὶ 

᾿ Ζεύο. νὴ δία γε 1 37 (14, 6) 

᾿ Ζηνεῖν καὶ ἀποδιδόναι 1 38 (14, 

. θέλειν. θέλων ἐμοίχευεν ἄν 167 

ΘΥΕ δ 

εὐπορεῖν 1 33 (11, 39) 

εὐοταθής (0) 1 αι (Τ|(6]} εὐ- 

οταθεῖν. εὐοτάθεια (6ερ. Του.) 
1125 

᾿ εὐτυχής 1 30 (1:0, το) 

εὐχαριοτία 117 (ἃ 2, 15) 
ἐφιοτάναι (ἐπὶ τὸν τόπον) 1 3: 

(13, 5) 
᾿ ἔχειν. ἔχεται οὐδετέρου τῶν εἴ- 

ρημένων 1 30 (14; 10) 

] 
Ζῆν. τὸ Ζῶν ἀεὶ ταύτόν 1.31. 

Ι 

(το, 37) 

2; 23) 

ΖΩῶιον 1.34 (12, 22) 39 (15: 7) 

46 {ἔνα 3.1} 50 {Ἐπ ὺῚ 56...) 

58 (Εν. 48, 5) 59 (ΕἸ. 52,1). 
(ορρ. ἄνυχα) 165 (Εν. 64, 6). 

(Βερν) 1 30 (το, 12) 36. 

(13; 23). 1Π 56 

ἡδονή 1.37 (14,6) 42 (ΕἾ. 1, 20). 

Ἂ7 {ἘὙῸ ΡΠ Ὶ᾿8..3) 45 {ΠῪ. 10... (δ) | 

57 (Ετ. 45. το) (τελειοτάτη) 

[τῇ (ἃ ὃς. 6) (καθ᾽ πουχίαν). 

[49 (ΕἸ. 25 Ὁ, 2) (νϑύβοι. Αὐ- ᾿ 
ἰ6η) 1Π| 64 (ἀθν (ἰδίου) ΠῚ 62 

ἠλίβατος 1] κο " 
ἤλιδο ΕΣῚ 10, 2) ἸΠΠΌΟ 

ἠουχάζειν (ορρ. καθεύδειν) 1 35 

(13; 3) 
ἠουχία (ορρ. ὕπνου) 36 (13. 19) 

καθ᾽ ἠουχίαν λεγομένας ἧδο- 

νᾶς 129 {ἘὟῪ. 256}..2) (δ0. 

ΤΟ 18}: 

ϑάνατος (μη) ῖο ἢ ὑπνου) ᾿ 36] 

(12; 5) 
θεινίον ((ἰϑϑέααιθ) 1 25 (7: 20) 

( γϑς 28) 
Θεός 1 24 (7,15)26 (8,.21). 

(9: 1ο) 28 (9, 23) 31 (το. 39). 
35.11.50} 9 9 {1} 9γγαν αν 9) 

34 (12,17. 23.290) 35 (13,11). 

36 (13; 21) 38 (14: 23) 47 
(Εν. τό, 5. 178,1) 49 (ΕἾ.2.3, 6) 

51. {{ὰὸ..31,.7}. 58:{Ἐγσϑδ ἃ; 2) 

54 (Ετ. 30,41) 58 (ΕΥ. 4ἀ6.8ὃ. 

45 αὴ» δα  {{ ῤῸτἰῤιῦπῚδο ας 5.5.8} 6) 

δος 56 0}2) ὁ Ἐπ να: 

78, 4) (κίνηςιο) 1 30 (το, 7) 
νέοι θεοί 1 30 (το, 4) (τῶν 

ςοφῶν φίλους τοὺς θεούς) τό 
(6.1, τῇ) {Π|||::ἀὉ Β00}18) 

ἃ Ὁ 

᾿ θερμότης 1 36 (13, 35) 
λόγωι θεωρουμένων 

(ορρ. δρατῶν) 1 30 (το, 20) 
τῶν λόγωι ϑεωρητῶν 1 46 

(ΒΡ. ἀ1.,,9) 

θνητός 120 ([4: 3) 6ὃ (Εἰ. 8ο. 4) 

θεωρεῖν. 

ἰδιότης ἢ τ᾽ - (Εν 88.7). δὅ 

(Εν. 74: 3) 
ἰδίωμα 1 64 (Εν. ό9. 1) 69 

{Ἐπ 8:1, ο. τυ 

ἰδιωτικῶς 125 (8,1). 

Ἰοχύειν. τὸ Ἰοχῦον 1το (( 88", 5) 

ἰχϑύς 1 36 (13. 23) 

καθάπ|αξ (δὲν χλν αἰϊορια ) 1 40 

(Ετ. 28; 6} ᾿ 

καθάρειος 1 27 (ὃ. 36) 

καθεύδειν 1.33 (12,10) 34 {12. 

18) (ορρ. ἠουχάζειν) 1 35 

(13; 2) 
καιρός. 1.675. ὙΠῸ Ὁ 358. 

κακ]όπ|ο]τος 1 66 (ΤῊ. 75: 5) 

κακόο. κακόν 165 (ΕἸ. 64, 8) 

κακά 1 57 (Εν. 44.1.3. 19. ΕἾ. 4ς. 

15) 62(ΕἸ. 62. 5) 68 (ΕἸ..78, 2) 

(τῆς φϑορᾷο) 1 ὅρ (ΕὙ. 81, 6) 

καρποῦοθαι (χρείαο) 1 24 (7. 12) 

κατακαίειν ()) 1 ὅς (Εν. 70, 5) 
καταλείπειν (Ἰορ 56 }})} 1.3 5(1.3,4) 

36 (13;19) 
᾿ καταληρεῖν 1 67 (Εν. 76. 3) 1] 

ΒΟΠΟΗῚ ; 

κατάληγυις ἴ 21 (ρ 5.19) 

κατανοεῖν 1 κό (Εἶν. 43, Ϊ26) 
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κατάπονος 1 35 (13. 13) 

ΚΑΤΑΟΚΕΥΗ͂ 1 52. (ΕἾ, 528; τ)} 

(ἀον αοὐμμοὶ) ΠΕ 66 
καταομικρύνειν 132 (11, 17) 
καταοτέλλειν 1.49 (ΕἸ. 23, 5) 

καταοτεροῦν 1.29 (9. 35) 

καταοτηματικός (Ἡδονή) 11 64. 

καταφεύγειν ἐπὶ τὸ φάοκειν 1 ζό ᾿ 

(8, 3) 
καταφρονεῖν 1 48 (14: 25) 
καταχεῖν (ἡδονὴν τοῖς Ἵπου- 

δαίοις) 1 437 (1:4; 6) 

κατηγορεῖν [67 (ΕἾ. 76. 8) 
κάτοπτρον 1 2ὃ (9, 5) 

κάτοχος 1] 42“ 

κενός (ηεΐέ ἰϑογοηὶ ΗΠ ἄπιθι) 1 66 

{δν. δ. δ) 8 ΠΕ 8’: 

κίνησις 1 554 (Εν. 37, 3) (θεῶν) 

1 Ξ 36. {πτο: 6}. 31 (16}}35} 

34 {Ἐ΄ 

κινητικός 1 51 (ΕἾ. 30, 5) 

κλίνη (θεοῦ) 1.33 (τι. 37) 
κοινολογία 137 (14; 5. 14) 

κοινός (ἔννοια) 1 66 (Εν. 75:1) 

κοινῶς (ἐπιδεικνύναι) [48 

(14, 38, νῈ}. 15. 1) 

κοπιᾶν [34 (12. τ) 

κράτιοτος ((ἀο 610} 1 25 (7. 32) 

(ἀρχή) 1 27 (8. 26) 

κῦμα 1 25 (7; 20) 

μετρεῖν ΠΠ| τὸ 

κωλγτικός | 68 (ΕἾ. 8ο. 5) 

κύματα 

Λαπτομερής 1 32 (11,13) 35 

(13:-:τ2) .11.47. 54. 73 
λεπτομέρεια ἄθι: (τοίου [1 3:1 

Λευκότης 1 36 (13, 35) 11 58 

ληρεῖν ἐν μέθηι 11 80 ἢ". 5. κατα- Ὁ 
ΛΗΡεῖν 

ΔΗ͂βου: "62 {ἘῪ: δ; 5) 

λίθος 1 67 (Εν. 78,18) 
Λογιομός 1 51 (ΕἾ. 30ἃ. 3. 4) 

52 (τ. 328, 1) ὅ9 (Εν. 88 ἃ) 

Λόγος 1 37 (14, 8) 38 (14. 21) 

λόγωι θεωρούμενος (Ὁρρ. 

ὁρατόο) 1 30 (το, 2) τῶν 

᾿λυμαντήριον 149 (ΕἾ. 24, 3). 

᾿ Μέρος. ἀνὰ μέροο] 42 (ΕἾ. τ, 88) 

μεταβαίνειν (1ομ.) 1 33. (12, 7) 

᾿ Μορφή (θεοῦ) 1 28 (9, τοὴ 

λόγωι ϑεωρητῶν ἴ 46 (τ. 

τπ15). ἜἬΠ 54 

! 
Π 66 ] 

ΟΛΥΜΗ 1 26 (ὃ, 24) 34 (12,19) 

μακάριος 1 τὸ (6 86,7) 25 (7: 30) 

μακαριότης 1 23 (6. τοὴ 54 (ΕἾ. 

394,1) ὅς (ΕἾ. 71}, 4) 69 
{τ 866) Π’Ὸσ:.70 

μακαριομός 1 τὃ (6 86δἃ, 5) 

μακρὰν ποιεῖν 1 209 (9, 41 νρ]. 37) 

ΜΑΝΤΕεῖον 1 21 (8 5,17) ' Ι 

μαντική 1 20 ( 4,22) 25 (7,34). 
μάντις (ἐκεῖνος δ) 1 5ο (Εν. 288 

ὯΠϊ Τ 61}7} 

μέγεθοο (θεῶν) [ τὸ (6 86,4). 
μέλας (μόριον) 1 42 (ΕἾ..1, 23). 

μέντοι. καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν μέν- 
τοι διαοτημάτων 1 27 (8, 39) 
(απ 8. 5':.6116) 1.38 (14; 21) 

ἀπὸ μέρους 1 28 (9.13) τὰ 

ἐπὶ μέρους [38 (14; 40) 

κατὰ μέρος 1 28 (9. 11 38. 

(14. 36) τῶν κατὰ μέρος. 
τόπων ἀνὰ μέρος [31 (τ1:. 4) 

νῈ}]. μετάβαοιο 

᾿ μεταβάλλειν 1 68 (Εν. 8ο, 2) 

μετάβασις Ἰορ. [65 (ΕἾ. 70, 2. 39} 

ν(]. μεταβαίνειν 114. 281,75 

μετάδοοις 1 τὴ (ἃ 85. 3) 
᾿ ΜεΤακΚόομηοιο (Τῶν Ζώιων) 1 553 

[(12,.,δὴ}» 1 2...-.4.5.}. .μό 

μετακόομιος (διάστημα. 1πέρν- 

γημγιαἰζιη) 24 

μηκύνειν 1 38 (14: 19) 

μοιχεύειν 1 67 (Ἐν. 78. 211 

μόριον 1.42 (ΕἾ. 1, 23) 

ΜΥΡΙΑΧΟΥ͂ 1 45 (ΕἾ. 2, 26) 

ναρκᾶν 1 65 (ΕἸ. 64. 9) 1142] 

νεανικός (μετακόομηοιο) 1 33 

(:2,,),)ὺ,͵ [1 423:26 
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νοεῖν 1 31 (11, 7) 32 (11, 13. 
21). 36. {133 26:.22} ΤΗΝ 

μορφὴν Θεοῦ) 1 28,1τὸ (φαν- 

ταστικῶο) 1 5σο (Εν. 26, 3) 

οὕγκριμα νοητὸν ἔχον πυκ- 

νότητα νοητῆν ἴ 32 (11, 19) 

νόησις 1 27 (8. 33. 36) (θεοῦ) 

Τ σ᾽ Π{}}32] τῶν κακῶν 

162 (Εν. 62. 5)ὺ αἰώνιος 11 73 
(Βερν ) 11 25“. 54 

᾿ νόοτιμος 135 (13; 12) 

' ὄγκος (Ἂοηριϑ) 1 4 (7. 3) 

ὀδύνη 1 57 (ΕἸ. 45; 19) 

οἰκεῖος (ορρ. ἀλλόφυλοο) 1 5ό 
(Εν.. 41, 20) 

οἰκειοῦν [ 26 (8, 19) 56 (Ετ. 41, 

22) 67 (ΕἾ. 77, 3) 
οἰκείωοις (ϑἰοΐβοῃ. Τρ.) 119" 
οἰκονομεῖν (ὔέβρογιέθυθη) ἵ “2060 

(8, 8) 
ὅλος. τοῖς ὅλοις ογηγέπο ἴ 22 

(6 5; 30) 
ὅλόυυχος [47 (ΕἾν. 19, 2) 11 62 

ὅμειλία (πρὸς ἀλλήλουο) 1 536 

(τ3, 36) 
ὁμοείδεια (6ρ. Τϑυι.) 1 30 
ὁμοειδής 146 (ΕἼ. το, 3). 1161 

(ἀλγηδών, ορρ. ἥττων) 1 όο 

(Εν. 59 ἃ, 3) 
ὅμοιοκίνητος 1 53 (ΕἸ. 37: 5) 

ὁμ[οιομόρφοο 1.32 (11, 25) 

ὁμοιότης 1 54 (Ετ. 399, ΕἸ. 

30, 2) 

ὁμοιοῦν 1 37 (14: 2) 

ὁμοιόχρους 1 27 (8, 41. 9: τὴ 

ὄνειρος 1 33 (12. 11) 

ὁρατός (ὁρρ. λόγωι ΘεωροΥ ΜΕΝΟΟἹ) 

130 (το, 20) 

ὄρεξι 1 24 (7; 7. 14) 

᾿ ὄρνις 1 36 (13. 24) 

ὀρχεῖσθαι 1 6η7 (Εν. 76. 3) 

ὅσιος. οὐδ᾽ ὅσιον 1 65 (ΕἾ". 76, 5) 

οὐσία 1 33 (11,35) 
ὄχλησιο 1 50 (ΕἾ. 28 ἃ, 5 τι. 1. 2) 

1.42 (ΒῚ, 328, 3) 
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παθητικός 1 69 (ΕἾ. 8ὅ1, τ. 7) 

παλαιόο. παλαιοτέρων 1 το (6 3, 

11) 

παλμός (ϑϑην πραπρ; ἃ. Αἰομνθ). πονεῖν 1 67 (ΕἾ. 77: 4) 
τό. (τ φαυοα) 1.6 

παντελῶς 165 (ΕῚ. 66, 4) 

πάντως 1.39 (15; 4) 

παραβάλλειν 1 28 (9, 8 [) 

παραβιάΖζεοθαι (τὰ βήματα) 1 17 

(ἃ 85. 1) 

παραλλαγή 1 36 (13, 17) 51 

{π᾿ 51. τα) 

παράλογοο ] 32 (11, 23) 34 (12,. 
30) 64 (Ετ. 69, τ ποί.) 

παράνοια 1 67 (ΕἸ. 76, 8) 

παράνομος (") 1 64 (ΕἸ. ὅς, τ) 

παρεῖναι. παρὸν (405. ρᾶυίς.) ] 36 
(1.3;18) 

παρέλκειν 1 38 (14; 24) 

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΕΙΝ 1 44 (12, 24) 

παρεπαίοθηίμαϑ [58 (Εἰ. 48, ς᾽) 

παρεπιμολύνειν 1 τῇ (8, 38) 

πεΖόο (ορρ. ἔμμετροο) 1 36 (13, 

33) 
περιάπτειν 1 35 (12, 33) 

περιέχειν. τῶν περιεχόντων λυ- 

μαντηρίων 1.49 (ΕἾ. 248, 3) 

περιέχειν. τῶν περιεχόντων 152 

(Επρ35 8.2) 

περιέχειν. τὰ περιέχοντα 11 66 

περιλαμβάνειν. περιληπτὰ μὲν 

διανοίαι 1 39 (15; 5) 
περιμένειν 1 57 (ΕἸ. 44: 16) 

περιφλέγειν 1 27 (8, 36) 

πηροῦν 1 37 (14. τ 1) 

πικρόο [ 65 (Εἰ. 66, 3) 

πίνειν 1 66 (Εν. γό, 2) 
πίοτις. πίο[τει] τοῦ μὴ δυνήρφεοθαι 

1.24 (7; 14) 
ποιός (ὕπνοο) 1 35 (13, 1) 

(τροφή) 1 35 (12,10) 

ποῖοο. τὰ ποῖα 1 48 (14, 21. 23) 
ποῖός τιο 1 38 (14, 35) 

ὃ, 4; 8. 5. 96) [57 (δι 
44.172) (ΜΕΟοαϊβοαδιίομ) Π 48 

᾿ προαίρεοιο "1 77. 79 

προβαίνειν (--- προκόπτειν, θβρ.. 

9ὲ1Ε1:,5: 

πολύτροποο. τὸ π. τῶν οημείων 

ὙΠ 45 

πολυχρόνιος [1 68 (Εν. δὃο, 4) Ὁ 

πόρρω. “Ἑλληνίδα διάλεκτον ἢ 

μὴ πώρρω 137 (14: 8) πωρ- 

ρωτάτω 1 33 (12, 9) 

πώρρωιθεν 1 35 (13, 14) 

πραγματεία (ϑυβίϑιι) 143 (ΕἸ". 2. 
2) “τ 

Τουτοῦ) 11 σδ" 

᾿ προηγουμένως 1 63 (Εν. 65, 8). 
᾿ προκόπτειν (θρις. ΓΘ νι.) 11 τ 

προλαμβάνειν 1 36 (13. 23) 

πρόνοια 11 ηϑ8 ἢ. 

προόραοις 1 όο (ΕἾ. 55 Ὁ. 3) 

πρόπαλαι 1 34 (12: 24) 

προπίπτειν (καὶ ἐργλδμηι οακον ) 

Ι 30 (το, 13) 
᾿ προσάγειν 1 67 (Εἰ. 77, 2) 

προσάλληλος ἴ 37 (14: 13) 

προσαποδιδόναι 1 φ)ἕὃ (9, 20) 

προςεμφέρεια 1 33 (12. 5) 

προζερωτᾶν 1 438 (14: 35) 

προςηγορία 1 66 (Εν. 74, 4) 

πρόοθεοιο (Ἁπλαηφ) 1 26 (8,9). 

᾿ προολαμβάνειν (τροφήν) 1 35 
(3.τὴ 

ΠΡΟΟΟΙΚειοῦΥ͂Ν 1 17 (ἀ 2. 22) 

(5ἰοἴβοι. Το υπ.) 11 9 

προροικείωοιος 1 1 (ἃ 2.14) 18 

(ε 86, 5) (δϑιοίβοῃ. Τ᾿ υμ..) 
ΠῸο 

προσπίπτειν (χρόαι) 1 “ὃ (9. 4) 
28 (9, 26) ΠΡΟΟΠίπΠΤΕΙΝ 
κατ᾽ αἴοθηοιν (60. Τ υμ..) 1 
605 

Π 67: 
προχειρίζειν 1 48 (14. 20) 

πυκνότης] 32(11,21) (νοητή). 
ποιότης 1 36 (13; 18) 45 (ΕἾ... Ϊ 52 (11, 19) 

πύκνωμα 1 31 (τι, 7) 

ΠΥ͂Ρ 1 χη (15.85) 

11 

᾿ σάρξ 1 45 (Εν. 7,7) 

βαιοτώνη [ἰ τό (8, 25) 

ῬΥΜΒΟΝΑ͂Ν ἴ 30 (10, το) 

᾿ σάρκινος (οῶμα) 1 45 (ΕΥ. 6. 6) 

τὸ σάρκινον 1.45 (ΕἸ. 8, 7) 

(ἡ κυρίως 
λεγομένη) 1.45 (Εν. ο. 2) 

Μ6:.3 

ςεβαομός 1 30 (το, 5) 

᾿ φελήνη 1 27 (9: 2) 

οημαίνειν 1 ὅς (ΕἾ. 73: 3) 19 

(6.3, το) “2 δ» .85.6)} 1 οΥἿΝΣ 

σοφία 1 56 (Εν. 43: 6) 
οόφιομα 1.38 (14: 25) 

οοφός 137 (14, το {Ὁ} τό (ἐ 1, 8. 

17) 22 (ἃ 5,8) 25 (7: 30) 
όο (ΕἸ. 54}, 5) 

οπορά 1.46 (ΕἾ. το, 2) 

σπουδαῖος 1 37 (14: 5) 

οτερέμνιος ἴ 32 (τι. 87) δι 

(Εν. 830}, 2) 116, 44. ὅ: 

οτοχάζεοθαι 1 46 (ἘῪ. 1.3. 3) 48 

(Ε...22. το) 

᾿ ουγκλείειν 1 68 (Εἰ. 79. 5) 
᾿οὕγκριμα νοητόν 132 (11, 19) 
᾿ οὕὔγκριοις ἐκ τῶν αὐτῶν (ορρ. 

ἐκ τῶν ὁμοίων) 11 30 
ουὐλλογή 1 64 (Εν. 69. 5) 

οΥὙμπεριπολεῖν 1 28 (09, 22) 

ουὐμπλέκειν 1 27 (8. 4τὴ 

ΟὙΜΠΛΗΡΟΥ͂Ν. ΟΥΜΠΕΠΛΗΡΩωΜένον 
πᾶοι τοῖς ἀγαθοῖς 1 45 (ΕἾ. 

7:12) 
ουὐμπλοκή (60. Τορη.) 1 2ὃ 

(9. 21) .11 24. 29 

ουμποτικός (ἀρετή) 1 66 (ν. 

16,1) 
οὕὔμπτωμα (6ρ. 1 6 η}.} 1 22 (6. 3) 

1 7.8 

᾿ προοποίημα 1.54 (ΕἾ. 394, 3) ουμφυλία [τ4(ἃ 87, 131) ἢ 5 
᾿ Οὐ μφυλοσί(ορρ. ἀλλόφυλοο)!Ἕ!"α 

᾿ ΟΥναναμιγνύναι 1 209 (9. 39) 

ουναναοτροφή [14 (ἃ 87. 13) 

᾿ ουνάπτειν. μὴ ουὐνημμένους 1 

28 (9; 25). .11.9.88 

ΟΥ̓ΝΑΥΞΗΓΙς 1 το (6 3. 22) 
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ουὐναφῇ (ἀφαίρεοιο) 1 35 (12. 38) 

ΟΥ̓ΝΕΓΓΟ Ὁ {ἘὉ: 70: 7) 

ουὐνεκπίπτειν 11 42. 

ουὐνεχήο (ἐπιβολή) 1 τ8 (ἃ 2, 26) 

(ὑπόμνημα) 1 )ό (8, 7) 

νεχῶς 1.34 (12,190) 47 (ΕῪ. 

18, 1) 

ουὐνήθεια 1 ὅο (τ. 54}, 2) 

(ἀςτεῖοο) 1 1 (ἃ 2, γι) 
ουνήθηο. κατὰ τὸ οὔνηθες ] τό 

(ς τ, 5) 
οὕὔνολος 1.42 (ΕἾ. τ, 24) 

δτοταςις 1.52 [33:7] 

σἼφαῖρα [52 (ΕῪ. 34; 5) 
οὥὦμα (ορρῃ. οὐμπτωμα) 1117} 

ταραχή 1434 (12, 13) 56 (ΕῪ. 

43,6. 17 1143. 70 
ταραχώδης 1 67 (ΕἾ. γό, 6) 

τέλειος 1Σ1τ5ῇ. (ς 84, 4. 8) 24 

(7. 23) 57 (ΡΥ. 44, 11) ὅ9 
(Ετ. 81,3) 

1 69 τελειοτάτης ἡδονῆς 

[τῇ (ἃ 85, 6) 
τελειότης (τελεία) "Π 63 
τελείωσις (ἄκρα) 1 τ4 (Ὁ 83; 2) 

τ ς 

Τέλοο 1 51΄ (ΕἾ; 308,5) 

τέρυις 1 48 (14, 39) 

τη Κα!) ΠῚ 54 

τηλικοῦτος 1 68 (ΕἾ. 8ο, 6) 

τηρεῖν 1 ὅς (ΕἾ. 71}, 3) 

τιδέναι (θέρη 7λεβο υογὑγίηφθη) 
Π4 

τιμᾶν (5υη. σέβεςθαι) 1.30 (το. 3) 
τρανής ἰ 37 (14; 8) 

τριφάσιος (δδόο) 1 44 (Εἰ. 5; 8) 

Τρόποο τῷ ς6 82,3) 1173 

(ποικίλου) 1 13 (ἃ 82, 2) 
14 

] τροφή 135 (13, 6) 48 (14, 

ου- 

] 
Ϊ 

᾿πέρβαοις 128 (9; 20) 

11 8.3. τ4 "τέλεια. 

τελειότης 16 (μακαριότηο) 

(θ6-᾿ 

Υὕπαρξιο 1 31 (το, 35) 

] 

38) . 50 (ΕῪ. 528,3) 67) 
{Ἐπ 77: 1ὴ 

ι. 

ι ὑπεῖναι 1 30 (το, 17) 32 (11, 12) 
ΙΠ 45 

᾿ Ὑὑπερβαίνειν (ἐδ) ϑργζησοθη) ἴ 29. 

(9, 25) 55 (ΕἾ. 41,10.) 1 
2)" 

12} 
30 

Ὑπερευήθηε 1 37 (14; 4 "ΠῚ σο 

ὑπερέχειν (ορρ. ἐλλείπειν) [ 22 

(8 5: 26) 
ὕπνος 1 34 (12, 23) 35 (13;61.}. 

(ποιός) 1 35 (13.1Ὶ (Θεῶν) 

τ {{2: τὰϊ) ς ΠΤ ΝΣ 

ὑπογράφειν 1 39 (15: 2) 

ὑπόθεοιο 1 67 (ΕἾ. 77; 1) 

ὑπόμνημα (ΤΊ[61 1 41τ (ουνε- 

Χέο) 1.26. (8: 1 τ: 

ὑπομονή 1.49 (ΕἾ. 23; 6) 

Ὑποπίπτειν (αἰσθητηρίοιο) ἰ 39. 

(15,6) 
φαίνειν. τεκμηριοῦοθαι τοῖς φαι- Ὁ 

νομένοιο 1 26 (8, τδ) 

φανταοία (ἀκέραιοο) 1 27 (8, 37). 

᾿ φανταοτικός (ἐπιβολή) 11 ὁς ὅ. 

73) νοούμενα 1 5ο (ΕἸ. 26, 3) 

φάοις 1 32 (11,18) (φωτόο) 

Ι 30 (το, 18) 

φθάνειν. οὐκ ἄν φϑάνοι τις 166. 

(ἔτ. 74; 1) 
φθαρτός [34(12. 30) 53 (Ἶ.36 ο, 

22) | 

φθόγγος ἔμμετρος 136 (13, 33). 

φιλότης 148 (ΕῪ. 22, 19) 
᾿ ΦοΒεῖοθαι 1 ὅς (ΕῪ. 73; 7) 

[Φίοῖς.:. 
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ΦΘΟΡά 1.35 (12. 35) 6ὃ (Εἰ. 80,7) 

6ο᾽ (ΒῪ. 81, 6) 

φιλία 1 τό (ς 84, 6) 
(το τὸ {ΠῚ 

φίλος (ἅπαντας ἁπάντων) 1 τό 
(61,4) (θεῶν) [τό (ε 1, 17) 

Πρτὸ 

(γει- 

(ἀο) [τό 

ΤΟΝΕΪαΝ) 1 29 (9, 36) 
φόβος (86. ἐοτίν) 1 34 (12, 1) 
ΦΟΡᾺ [τὸ (69.)͵ Π|τ|:. 2 

φρόνηοις 1 66 (ΕἸ. 74,7) 11 γ6 

(γεγέννηκεν τὰ πρόο- 

ΦΟΡΑῚ) 1 39 (15, 2) τῶν ΤΗ͂Ι 

φύοςι μαχομένων 1 24 (7. 6) 

φωνή 1 36 (τ3, 36 Η.) 37 (14. 8) 

χαρά 11 64 

ΧαρακτηρίΖειν 1 38 (14. 23) 
Χαρίειο. χαρίεν (["οπΐβο}) 1 63 

(δ: 65, 5) 
χαρίζεσθαι (ἀλλήλοιο) 1 τη (4 85. 

2) 
χιών 1 36 (13, 35) 

Χρειώδης [14 (4 87,131) 

χρεία {14 (Ὁ 83,3) 15 (Ὁ 80,15. 

684,2) 24 (7:9 8) 33 (ττ,38) 
Χρόα 1 28 (9,4. 11) 42 (ΕἾ".1, 21) 

(Βοαθαϊιπρ Ὁ) 1Π 261. 58! 

Χρόνος. ΠῚ 7. τ7. 64 καθ᾽ ἕκα- 

ΟΤΟΝ αἰσθητὸν χρόνον 1 30 

(3ο, 21) (παρ) 1 30 (15: 4) 
χρῶμα (5. χρόα) 1 28 (9. 12) 

ὙΑΎΕΙΝ 1 31 (11, 1) 

γυχή. φϑίρεοθαι τὴν υυχήν ἴ 535 

(τ2, 6) (ἀγαθὰ τῆς υ.) 1 22 

(5 5; 29) (φϑαρτή) 1 46 

{ΒῈΣ Υ9: τὴ 
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ὈΑΠΟΚΕΒΗΙΒΉ. 

1.33 (Κο]. 12,11 πού.) 1165 ἠϊθετέον . ϑοοίϊ 

Ι.45 (Εν. 8, 4) 1165 ποι]ότίητος. 

Βρυ . σοάτγιοκι ἴπ ὅοΥ ἘοΙοπεατιιοκοτγοῖ. 
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ΟΠἀΘΡΔΟἀγΊΟΚΘ 5 ἀθη ΑὈΠΔΠά]υπσθη ἀθν Αἰδάοπιθ 
σοη ἄρῃ δδἤγθη 1912---1016, 

Ρ.1]ΟΒΟΡΙ ΒΟ ἢ -ἰβίοτσιβομο Κ18556. 

ΜΈτεπ, [ζ.: δον. αἴο ἃ] τοϑίθ ἰσίβοιο Πιοιπσ, 
Π. 1 ν πα βο ο Αἰ του ρηἶὸ ξεμπείγαμμδιι. 1218 | τε Ἐν τὸ 5 ΟΣ 

11..ὄ ἐπε ν αἰιηίβο!νθ. δἰ Πτοῦίρο 6. σοί !οβο 'ϑιγορίιδη. 1919. τὔἶτεν ον αὐ 5 
(ἀπιρειτη: ΤΊιο Νυθίδη Τοχῖβ οὗ {{|ὸ (Ἰτἰξιίδη Ἰοσϊοα. 1913... .  -.:. » 800 

ΠΕΌΕΡεπ: 1)16. ΑὐΓΑληνΘ ἀοὲ ἰο Ἀπ 150] 6 πη υϑῆσα, 1919 ἘΠὁΨΦΦΕοΕἔο,ᾶςἍἜἔἔσἔσοΠΨτοὃυύ Πότ  έ  οὴν 

ΔΙὔ Ἐπ: Ζνν οὶ ΕΓΔ ἢ 9 ΟΡ ΓΟ δι5 ἄρθη Τινίαι ὰποη. 1915. . . . - Ὁ 2.80 

Ιπανοι: Ζαν (οορταμ 6 ον ΑΙ το ρ βο θη Ὠ:αἸθκίο. 1915... . .. 0» 4.- 

Θένεκ: Βροθδολτιπσθη απᾷ δεραιεα ἴῃ. ἄθη Τϊαΐποη νοη Ῥαϊθπηασθ. 1915... υ»1]].- 
λόπαῦσς [)}16 ΞΡ ν 08 ΑΥΒΗ 5. 015. ΟΣ δ σδροὁΨυ το 

ΠΙΝΤΖΕ: Οδ πο 9 8616. αὐ. δ᾽] 0] ἃ οθοσ, 1915... . .- .τὸ τ δέν Ὁ 

θιει.5: ΡΙΠοάρηιοβ {ον αἴθ (ὐείον. 
Ειπίο Βε1 ἜΠ}15:.. χῶς ΟΝ τε, πὸ 
Π)εττ65. Βιιο} ιν. 1. Ἐν ἘΣ ΘΝ ΡΝ Ἔρκι: Ἴ916᾽ Στ . 8.80 

(τουχιπ πὶ ΛΘ] ὁ}. αἰζοι ἰβ᾽ αι βό ϑη Οὐ οοχίθ χὰ ἄθῃ Ἀπ Πνῆν ὙΠπως 
«ὐἸδίτου, 1010. ἤν Ὁ Σὰ τς ων Σ ἘΦ ΗΝ ΕΣ Ὶ 

νὸν ΠΛΗνλοκ: ῬονρΠντῖυβ ΨΕΝ ἴω οἰίδαξ. 1910 εν τ τος τ 
ΒΈΡΕκ: 16. Οαοίχα!οουδι]- ΤΠ κϑρὴ γυϊκα ο κἰβοθον Βδαΐδη. 1916. . . . . » 9.50 
ΟΑΕΕΝ- ΟΗΟΙΗΑΕΡΥ: [6 Ρησθηθ ΒΙ]ἀηἶπθο. 1916. -ἰ τς ςτὸ θοῦ 

-τα 

ΕΟ κακκ: Ζιν Ἐπ χοσαπρ ον 4] {6]3 πιϊβο θη Ἰηβο γι θη. 1912... . .. εὦκαὶ ὃ.-- 

Ε. Νε  τ ει Ζισα ο δἢ ὝΠΟ δο τὰν Ὁ δύ πό 19 1 Ὅππ ὐν .δ:--- 

1. διιττινόσπα; Ζαν ΤΠ βιθ μιη  σΌΒΟ ΟΠ τ6. 65. 5] απηίβο θη θοίβ μὰ ὐὐνα; 
κι  ἀρδωςς μας , το ΩΣ ΟΡ 

Ι.-. ΤΠ εεα: ΠΣ ΕΜ. ἘΛΡΗ ΠΗ ΤΆ ἃ, ἀν, 1918. ΠΥ ἧς » 2.80 

Δ΄. χυππευδενεκτ Π᾽ὸ Πορροίἀγιιοῖνο ἴῃ γον Βοάθαξαπο ΓὮΓ ἀϊὸ ταλϊχομμθ 
τον ΔΥ τ 5 Υ ΟΙΝ 1913... τυ δ΄ 3. .-.. 

[- Πεπχεειν: 16. Δο πα πο ο5. βαβδη! ἰβο] θη ΤΣ ἈΕΨΕΕΡΝ γοη Ραμα. 1914 . 8.-- 

ΠΠ. Δ εοελύντι [)ὲν ΕἸογοπτίπους ΡΙ αἴΔΡο ρΑ] πρβοδὶ, 1914, . ς΄. ᾿ς ως ν 8.-- 
Ε. Πειιτχβοι : ΘΠ ΘΙ 50}. -ἃ ΚΊκ 156 }}- ϑ τ |56}16 Δ Δ ] αν ἔγασιηθηΐθ 1914... . 2.50 

ΓΈΚτηνΝ: ἴ)ν5. ) εἰδῶ Ἰυὴ ἀπ 5: 561}: 1914. τὸς  ς » 1.80 

ΠΠ. ἀκαροννς θοὸν ἀϊο ΔΝ ουτ ΙΔ ιρῸη ταϊζ δἴηθιη Ῥ τᾷ χ ηι- ἴτὴ καρ δμλυς. 1914 » ῶ.- 
Δ. Τμειτχανν : Ποία δὴ ἴχαν] Το] δὴ 5 ἄοη Δα] σθη 1514---50. 1015... » 58.580 

12. 1χαὐδοκπ ταν] 1). ἸΧπενοκεπι δον θουίο τ ἄρον αἰὸ Εν ηἶβθο οΥ Αὐβοταθαηρ 
(05 ΟΡ ΤΣ1) ἬΤΟΝ ὑπ θη ἸΧΔΙΒοΡ ρα] αβίοβ ἰὴ ρα 15, ΟΣ ν 6.80 

(. ποσκενδανντ ἍΤ 5 Οἰκκα Ὶ δαβις (ον ἃ]τοβίθ  οΥ α (δ ὺ ΠΕ ΎΣΛΥΣ 
Τπέδραιυν. 1918... πρίυτο-ἠ ΜΠ ΌΕ Ὁ. 5.55 

Βενιίω. φοάγιοκε ἴῃ ον Ἐεϊοϑάχαοιιοτεί. 

ν 
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