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Ο Επίκουρος χαιρετά τον Πυθοκλή,

[84]  Ο  Κλέων  μου  έφερε  επιστολή  σου,  στην  οποίαν  συνεχίζεις  να  εκφράζεις   φιλικά

αισθήματα προς εμένα, αντάξια της φροντίδας  μου για σένα και ότι προσπαθείς, όχι χωρίς

επιτυχία,  να  επαναφέρεις  στη  μνήμη  σου  τους  συλλογισμούς  που  συντείνουν  σε

ευτυχισμένη ζωή, και τελικά μου ζητούσες να σου στείλω, για τον εαυτό σου, μια σύντομη

και ευκολοσχεδιασμένη έκθεση για τα ουράνια φαινόμενα, ώστε να μπορείς εύκολα να τα

απομνημονεύεις.  Επειδή  αυτά  που  έχω  γράψει  σε  άλλα  έργα  μου  είναι  δύσκολο  να

απομνημονευθούν, αν και, όπως λες, τα έχεις συνεχώς μαζί σου. Εγώ λοιπόν δέχθηκα με

μεγάλη χαρά την παράκλησή σου,  και αισθάνθηκα υποχρεωμένος να απαντήσω σε αυτήν

από τις μεγάλες προσδοκίες που έχω για το μέλλον σου. [85] Λοιπόν, αφού έγραψα όλα τα

υπόλοιπα κείμενα μου σκοπεύω να πραγματοποιήσω την αξίωση σου,  θεωρώντας  ότι

αυτοί οι συλλογισμοί θα είναι χρήσιμοι και σε πολλούς άλλους, και κυρίως σε εκείνους που

μόλις πρόσφατα γεύτηκαν την γνήσια φυσική επιστήμη, και επίσης σε εκείνους που έχουν

εμπλακεί πολύ πιο βαθειά από μια συνηθισμένη απασχόληση. Πρόσεξε αυτά λοιπόν καλά,

και κρατώντας τα στη μνήμη σου κάνε μια πλήρη επισκόπηση μαζί με τα άλλα τα οποία

απέστειλα στη μικρή επιτομή προς τον Ηρόδοτο.

Πρώτα απ’ όλα δεν πρέπει να  έχεις κατά νου ότι  υπάρχει  κάποιος άλλος σκοπός για τη

γνώση για τα ουράνια φαινόμενα είτε  αυτά θεωρούνται  σε σχέση με τις  άλλες φυσικές

θεωρίες  είτε  αυτοτελώς,  εκτός  από  την  αταραξία  και  την  απόκτηση  μιας  σταθερής

πεποίθησης,  όπως  συμβαίνει  και  με  τις  άλλες  γνώσεις.  [86]  Και  ούτε  πρέπει  να

προσπαθούμε να  επιβάλουμε με τη βία μια απίθανη θεωρία, ούτε να επιζητούμε η θεωρία

αυτών των φαινομένων να είναι σε όλα όμοια είτε με τη συζήτηση των θεωριών πάνω στα

διάφορα είδη της ανθρώπινης ζωής, είτε με τη λύση των άλλων φυσικών προβλημάτων,

όπως για παράδειγμα, ότι το σύμπαν αποτελείται από σώματα και από  ανέγγιχτη φύση, ή

ότι τα βασικά στοιχεία είναι άτμητα και όλα τα παρόμοια, που επιδέχονται μια και μοναδική

εξήγηση  που  είναι  σύμφωνη  με  τα  φαινόμενα.  Κάτι  που  δεν  ισχύει  για  τα   ουράνια

φαινόμενα, τα οποία όμως επιδέχονται πολλαπλές αιτιολογήσεις ως προς τη γέννηση τους

και πολλαπλές αιτίες ως προς τη φύση τους, που είναι όλες σύμφωνες με τις αισθήσεις.

Γιατί  δεν πρέπει  να μελετούμε τη φύση σύμφωνα με κενές υποθέσεις  και  αυθαίρετους

νόμους, αλλά σύμφωνα με αυτά που απαιτούν τα φαινόμενα. [87] Επειδή η ζωή μας δεν

έχει ανάγκη τώρα από παραλογισμούς και κενές δοξασίες, αλλά από το να ζούμε χωρίς

ταραχή. Τα πάντα λοιπόν προχωρούν χωρίς ταραχή σε σχέση με όλα τα φαινόμενα που

ερμηνεύονται με πολλούς τρόπους, σε αρμονία με τα φαινόμενα, όταν κάποιος αποδέχεται,

όπως θα έπρεπε, πειστικές ερμηνείες αυτών. Όταν όμως κάποιος αποδέχεται μια θεωρία
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και απορρίπτει μιαν άλλην, που είναι εξίσου σε αρμονία με τα φαινόμενα, είναι φανερό ότι

εγκαταλείπει  τον  τομέα  της  φυσικής  και  κατρακυλάει  στο  μύθο.  Μπορούμε  να  έχουμε

ενδείξεις όσων συμβαίνουν στον ουρανό από κάποια φαινόμενα που συμβαίνουν στη γη,

επειδή  μπορούμε  να  παρατηρούμε  πως  γίνονται  αυτά,  ενώ  δεν  μπορούμε  να

παρατηρούμε τα φαινόμενα στον ουρανό. Αυτά μπορεί να γίνονται  με πολλούς τρόπους.

[88]  Πρέπει  όμως  να  στηριζόμαστε  στην  πραγματική  παράσταση  κάθε  ουράνιου

φαινομένου,  και  επί  πλέον,  σε  σχέση  με   όσα  συνδέονται  με  αυτήν,  πρέπει  να

διαχωρίζουμε εκείνα που η γένεση τους από πολλαπλά αίτια δεν απορρίπτεται από τα

γεγονότα που συμβαίνουν στη γη.

Κόσμος είναι κάποια περιοχή του ουρανού που περικλείεται από όρια, που περιέχει άστρα

και γη και όλα τα ουράνια φαινόμενα,  και όταν αυτός διαλυθεί όλα όσα βρίσκονται μέσα

του θα περιπέσουν σε σύγχυση,  δηλαδή  είναι  ένα τμήμα αποκομμένο από το άπειρο

σύμπαν, που καταλήγει σε καθορισμένο όριο αραιό ή πυκνό, που είτε περιστρέφεται είτε

μένει ακίνητο και έχει σχήμα  στρογγυλό ή τριγωνικό ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα, γιατί όλα

αυτά  ενδέχεται  να  συμβαίνουν,  επειδή  κανένα  φαινόμενο  αυτού  εδώ του  κόσμου,  του

οποίου το όριο δεν είναι δυνατόν να  αντιληφθούμε, δεν το απορρίπτει.

[89] Είναι δυνατόν να εννοήσουμε ότι υπάρχουν απειράριθμοι κόσμοι τέτοιου είδους, και

ότι ένας κόσμος αυτού του είδους μπορεί να γεννηθεί είτε μέσα σε άλλο κόσμο είτε στο

μετακόσμιο,  όπως  ονομάζουμε  το  διάστημα  ανάμεσα  στους  κόσμους,  σε  χώρο  που

περιέχει πολύ κενό, αλλά όχι σε χώρο μεγάλο, καθαρό και κενό, όπως λένε μερικοί. Η

γέννηση ενός κόσμου συμβαίνει όταν κάποια κατάλληλα σπέρματα ξεχύνονται από έναν

κόσμο  ή  μετακόσμιο,  ή  ακόμη  από  περισσότερους  κόσμους,  τα  οποία  λίγο-λίγο

δημιουργούν ενώσεις τα μεν με τα δε και διαρθρώσεις και μετατοπίσεις προς άλλο χώρο,

εάν  τύχει,  και  δέχονται  ποτίσματα  από τα  κατάλληλα άτομα,  μέχρι  να καταλήξουν σε

κατάσταση ολοκλήρωσης και σταθεροποίησης, η οποία διαρκεί για όσο χρόνο τα θεμέλια,

που έχουν τεθεί, είναι ικανά να τα δεχθούν. [90] Επειδή δεν είναι απλά αρκετό να γίνει

μόνο μια συνάθροιση ατόμων ούτε μια δίνη να μπει σε κίνηση και τίποτα παραπάνω, όπως

απλά  φαντάζονται κάποιοι,  από  ανάγκη,  σε  κενό  χώρο  στον  οποίον  ενδέχεται  να

δημιουργηθεί  ένας  κόσμος,   ούτε  μπορεί   ο  κόσμος  να  αυξάνεται  μέχρις  ότου  να

προσκρούσει σε έναν άλλο κόσμο, όπως  λέει κάποιος από τους καλουμένους φυσικούς

φιλοσόφους. Επειδή αυτό αντιμάχεται  τα φυσικά φαινόμενα.

Ο ήλιος και η σελήνη και τα άλλα άστρα δεν δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα και στη συνέχεια

συμπεριλήφθηκαν  στον  κόσμο,  αλλά  από  την  αρχή  σχηματίστηκαν   και    σιγά-σιγά

αυξήθηκαν σε μέγεθος  με τις  προσθέσεις και  τις περιστροφές σωμάτων με λεπτότατα
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μέρη, που η  φύση τους είναι  αέρας ή φωτιά ή και τα δύο, επειδή αυτά μας  παρουσιάζουν

οι αισθήσεις.

[91] Το δε μέγεθος του ήλιου και της σελήνης και των άλλων άστρων θεωρούμενο μεν σε

σχέση μ΄ εμάς είναι   τόσο όσο φαίνεται.  [Αυτό αναφέρεται  και  στο ΙΑ’ βιβλίο του  Περί

φύσεως έργου του, όπου λέει, «εάν το μέγεθός τους έχει χαθεί μέσα από την απόσταση

πολύ  περισσότερο   θα  έχει  χαθεί  το  χρώμα  τους».  Επειδή  δεν  υπάρχει  καμία  άλλη

απόσταση  καλύτερη από αυτήν για να κάνουμε σύγκριση των μετρήσεων]1.   Σε ότι δε

αφόρα  το  μέγεθος  καθ’ εαυτό,  είναι  ή  λίγο  μεγαλύτερο  απ’ όσο  το  βλέπουμε,  ή  λίγο

μικρότερο ή το ίδιο. Γιατί έτσι φαίνονται στις αισθήσεις και οι πυρκαγιές στη γη, που τις

παρατηρούμε  από απόσταση. Και κάθε αντίρρηση, λοιπόν, σε αυτό το σημείο εύκολα θα

διαλυθεί, εάν προσέξουμε τα ξεκάθαρα φαινόμενα, όπως αποδεικνύω στα βιβλία μου Περί

φύσεως. 

[92] Οι ανατολές και οι δύσεις του ηλίου, της σελήνης, και των άλλων άστρων μπορεί να

οφείλονται  και σε άναμμα και σε σβήσιμο, γιατί η σύνθεση της ύλης του περιβάλλοντος

ειδικά σε σχέση με τους  τόπους της ανατολής και της δύσης είναι τέτοια ώστε να οδηγεί σε

αυτά τα αποτελέσματα. Επειδή κανένα από τα φαινόμενα δεν  διαψεύδει κάτι τέτοιο. Ή

πάλι,  το  υπόψη  φαινόμενο,  μπορεί  να  οφείλεται  στην  εμφάνιση  τους  πάνω  από  την

επιφάνεια της γης, και ξανά στην παρεμβολή της γης μπροστά τους. Επειδή ξανά κανένα

από τα φαινόμενα δεν  διαψεύδει κάτι τέτοιο.

 Και οι κινήσεις τους δεν είναι αδύνατον να οφείλονται στην περιστροφή ολόκληρου του

ουρανού, ή διαφορετικά μπορεί ο ουρανός να παραμένει  ακίνητος, και αυτά μπορεί να

περιστρέφονται εξαιτίας της ανάγκης που ξεκίνησε κατά τη γέννηση του κόσμου προς την

ανατολή… [93] Η κίνηση των άστρων μπορεί  ακόμη να εξηγηθεί  από μια σφοδρότατη

θερμότητα, που οφείλεται σε εξάπλωση της φωτιάς που κινείται πάντοτε διαδοχικά στις

πλησιέστερες περιοχές. 

Οι τροπές του ήλιου και της σελήνης είναι ενδεχόμενο να οφείλονται σε λοξότητα όλου του

ουρανού, που αναγκάζεται σε αυτή τη θέση κατά τη διαδοχή των εποχών. Ή εξίσου να

οφείλονται  σε  αντίθετα  ρεύματα  αέρα,  ή  επειδή  το  κατάλληλο  υλικό,  το  οποίο  έχουν

σταθερά ανάγκη, και που καίγεται προοδευτικά, όταν το προηγούμενο υλικό τους λείπει. Ή

επίσης από τη γέννηση του κόσμου, αυτή η ιδιαίτερη μορφή περιστροφής μπορεί να έχει

δοθεί  σε αυτά τα άστρα, ώστε να κινούνται ελικοειδώς. Όλες αυτές οι  ερμηνείες και  οι

παρόμοιες  που  συγγενεύουν  με  αυτές  δεν  έρχονται  σε  διαφωνία  με  κανένα  από  τα

προφανή γεγονότα, εάν κάποιος  είναι πάντοτε προσηλωμένος σε τέτοια θέματα έρευνας,

1 Το απόσπασμα αυτό δεν υπάρχει σε κάποιες κάποιες εκδόσεις του αρχαίου κειμένου. Επίσης 
παραλείπεται σε κάποιες μεταφράσεις ξενόγλωσσες και νεοελληνικές.

4



σε αυτό που είναι δυνατό, και μπορεί να κάνει αναγωγή κάθε σημείου σε αυτό που είναι

σύμφωνο  με τα φαινόμενα, χωρίς να φοβάται τα δουλικά τεχνάσματα των αστρονόμων.

[94] Τα αδειάσματα της σελήνης και τα ακολουθούμενα γεμίσματα της μπορεί να οφείλονται

και στην περιστροφή του σώματος αυτού, ή εξίσου σε  σχηματισμούς του αέρα,  ή ακόμη

και  στις παρεμβολές άλλων σωμάτων και ακόμη να οφείλονται σε όλους τους τρόπους, με

τους οποίους τα φαινόμενα στη γη μας προσκαλούν σε τέτοιου είδους εξηγήσεις αυτών

των φάσεων, εφ’ όσον κάποιος δεν είναι ξετρελαμένος με τη μέθοδο της μοναδικής αιτίας

και αβάσιμα αποδοκιμάζει τις άλλες, χωρίς να εξετάζει τι είναι δυνατό  να παρατηρεί ένας

άνθρωπος και τι δεν είναι, και κατά συνέπεια να επιθυμεί να παρατηρεί αυτό που είναι

αδύνατο. 

Και  ακόμη  είναι  ενδεχόμενο  η  σελήνη  να  έχει  το  φως  της  από  τον  εαυτό  της,  είναι

ενδεχόμενο δε και από τον ήλιο. [95] Επειδή και στη γη βλέπουμε πολλά πράγματα να

φωτίζονται από το δικό τους το φως και πολλά να φωτίζονται  από το φως άλλων. Και

τίποτα  στα  ουράνια  φαινόμενα  δεν  αντιτίθεται  σε  καμία  από  αυτές  τις  εξηγήσεις,  εάν

κάποιος  έχει στη μνήμη του πάντοτε  τη μέθοδο των πολλαπλών αιτίων και εάν ερευνά

μαζί τις υποθέσεις και τις αιτίες που είναι σύμφωνες με αυτά, και εάν δεν αποβλέπει σε

ανακόλουθες  εξηγήσεις  και  τις  διογκώνει  αναίτια  και  έτσι  καταλήγει  με  διαφορετικούς

τρόπους  σε διαφορετικές περιπτώσεις στη μέθοδο του μοναδικού τρόπου εξήγησης.

 Η δε εμφάνιση ενός προσώπου στη σελήνη μπορεί να οφείλεται και στην εναλλαγή των

μερών της και στην παρεμβολή άλλων σωμάτων, και σε καθεμία από  πολλές αιτίες που

μπορεί να παρατηρηθούν, όλες σύμφωνες με τα φαινόμενα. [96] Επειδή στην περίπτωση

όλων  των  ουρανίων  φαινομένων  αυτή  η  μέθοδος  έρευνας  δεν  πρέπει  ποτέ  να

εγκαταλείπεται, διότι εάν κάποιος αντιμάχεται  αυτό που είναι προφανές, δεν θα μπορέσει

ποτέ να απολαύσει την πραγματική αταραξία.

Η έκλειψη του ηλίου και της σελήνης μπορεί να γίνεται από το σβήσιμο της φωτιάς, όπως

ακριβώς το βλέπουμε να γίνεται στη γη, και ακόμη μπορεί να γίνεται με την παρεμβολή

άλλων σωμάτων,  είτε της γης, είτε της σελήνης, είτε κάποιου αοράτου σώματος ή άλλου

σώματος αυτού του είδους. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να εξετάζουμε μαζί τις αιτίες οι

οποίες ταιριάζουν μεταξύ τους και να δεχόμαστε ότι δεν είναι αδύνατον κάποιες από αυτές

να ισχύουν ταυτόχρονα. [ Στο ιβ’ βιβλίο  του Περι φύσεως έργου του λέει ότι η έκλειψη του

ηλίου συμβαίνει όταν τον επισκιάζει η σελήνη, ενώ της σελήνης όταν την επισκιάζει η γη ή

όταν σελήνη αποχωρεί.  [97] Αυτό λέει και ο Διογένης ο επικούρειος στο α’  βιβλίο των

Επιλέκτων του.]2

2 Το απόσπασμα αυτό δεν υπάρχει σε κάποιες κάποιες εκδόσεις του αρχαίου κειμένου. Επίσης 
παραλείπεται σε κάποιες μεταφράσεις ξενόγλωσσες και νεοελληνικές.
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Ακόμη πρέπει να εξηγούμε την κανονικότητα της περιόδου των ουρανίων σωμάτων με τον

ίδιο τρόπο που εξηγούμε κάποια από τα φαινόμενα που συμβαίνουν στη γη. Και πρέπει να

μην αφήνουμε την θεϊκή φύση να εισέρχεται  καθόλου σε αυτές εξηγήσεις, αλλά να την

αφήνουμε ανενόχλητη και στην πλήρη της μακαριότητα. Διότι εάν δεν ακολουθηθεί αυτή η

αρχή,  ολόκληρη  η  εξέταση  των  αιτίων  στα  ουράνια  φαινόμενα θα είναι  μάταιη,  όπως

ακριβώς έχει  ήδη συμβεί  σε  κάποιους που δεν ακολούθησαν τη  μέθοδο των δυνατών

εξηγήσεων,  αλλά  κατέφυγαν  στον  μάταιο  συλλογισμό  ότι  τα  πράγματα  μπορούν  να

συμβαίνουν  μόνο με  έναν τρόπο,  και   στην  απόρριψη  όλων των  άλλων τρόπων που

βρίσκονται σε αρμονία με αυτό που είναι δυνατό, και κατ’ αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκαν

προς αυτό που είναι αδιανόητο και στην αδυναμία να συγκρίνουν τα γήινα φαινόμενα, τα

οποία πρέπει να τα δεχθούμε μαζί ως ενδείξεις.

[98]  Οι  διαδοχικές  εναλλαγές  στη  διάρκεια  των  νυκτών  και  των  ημερών  μπορεί  να

οφείλονται στο γεγονός ότι η κίνηση του ήλιου πάνω από τη γη γίνεται γρήγορη μετά ξανά

αργή επειδή διασχίζει  περιοχές  που διαφέρουν ως προς το μήκος πάνω από τη γη, ή

επειδή περνά μέσα από ορισμένες  περιοχές με μεγαλύτερη ταχύτητα από κάποιες άλλες,

… όπως παρατηρούμε να συμβαίνει σε κάποια πράγματα στη γη, με τα οποία πρέπει να

είμαστε σε αρμονία όταν μιλάμε για τα ουράνια φαινόμενα. Αλλά αυτοί που δέχονται μια

μόνn εξήγηση και μάχονται ενάντια στη μαρτυρία των φαινομένων έχουν υποπέσει  σε

λάθη σχετικά με την δυνατότητα του ανθρώπου να επιτύχει την γνώση.

Σημάδια του καιρού μπορεί να συμβαίνουν  οφειλόμενα  στην σύμπτωση καταστάσεων,

όπως συμβαίνει με  ζώα που μπορούμε να δούμε στη γη, και ακόμη στις μεταβολές και τις

αλλαγές στην ατμόσφαιρα. Γιατί και οι δύο αυτές εξηγήσεις δεν αντιμάχονται τα φαινόμενα.

[99] Αλλά σε ποιές περιπτώσεις οφείλονται στη μια αιτία ή στην άλλην  δεν είναι δυνατόν

να το  γνωρίζουμε.

Τα  σύννεφα  μπορεί  να  παράγονται  και  να  σχηματίζονται  και  από  τις  πυκνώσεις   της

ατμόσφαιρας που οφείλονται στην πίεση του ανέμου και από  τη συμπλοκή ατόμων που

προσκολλώνται το ένα στο άλλο και που είναι κατάλληλα να σχηματίζουν αυτά τα σύννεφα,

και επίσης από την συγκέντρωση των ρευμάτων που προέρχονται από τη γη και τα νερά.

Και υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους ο σχηματισμός τέτοιων πραγμάτων

μπορεί να μην είναι αδύνατον να πραγματοποιείται. 

Και  από τα σύννεφα αυτά μπορεί  επιπλέον να προκαλούνται βροχές εφόσον αυτά είτε

συμπιέζονται είτε μεταβάλλονται,  [100] και ακόμη από  την πνοή ισχυρών ανέμων που

κινούνται μέσα  στην ατμόσφαιρα από κατάλληλους τόπους, προκαλούνται πυκνές βροχές
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που  παράγονται  από  ορισμένες  συσσωρεύσεις  ατόμων  που  είναι  κατάλληλες  να

δημιουργήσουν τέτοιες νεροποντές. 

Οι βροντές είναι ενδεχόμενο να παράγονται από την πνοή του ανέμου στα κοιλώματα των

νεφών, όπως συμβαίνει μέσα στα δοχεία στη γη, και ακόμη από την αντήχηση της φωτιάς

μέσα σε αυτά που τη δυναμώνει ο άνεμος που μπαίνει μέσα τους, και ακόμη από την βίαιη

απόσπαση και το σκίσιμο των νεφών, ή από την τριβή και το σπάσιμο των νεφών  όταν

έχουν παγώσει και έχουν λάβει τη μορφή πάγου. Τα φαινόμενα απαιτούν να πούμε ότι

αυτό το μέρος  των ουρανίων φαινομένων, όπως ακριβώς το σύνολό τους, μπορούν να

γίνονται  με πολλούς τρόπους. 

[101] Και οι αστραπές ομοίως δημιουργούνται με πολλούς τρόπους, γιατί τόσο από την

τριβή όσο και από τη σύγκρουση  των νεφών μεταξύ τους, ο σχηματισμός των ατόμων που

παράγει φωτιά  ξεγλιστρά  και γεννά την αστραπή, καθώς επίσης και από   βίαιο τίναγμα

έξω από τα σύννεφα των κατάλληλων σωμάτων εξαιτίας του ανέμου,  δημιουργείται αυτή η

λάμψη, καθώς επίσης και από συμπίεση, όταν τα σύννεφα  συνθλίβονται είτε το ένα με το

άλλο  είτε  από  τον  άνεμο,  και  επίσης  από  το  διεσπαρμένο  φως  των  άστρων  που

απορροφάται από τα νέφη και συγκεντρώνεται από αυτά, εξαιτίας της κίνησης των νεφών

και αυτής του ανέμου, και πέφτει στη συνέχεια  από τα νέφη, ή ακόμη φως που αποτελείται

από πολύ λεπτά σωματίδια μπορεί να διηθείται μέσα από τα σύννεφα, απ’ όπου ένεκα της

φωτιάς συμφλέγονται  τα νέφη και  δημιουργούνται  οι  βροντές, από την κίνησή της. Και

ακόμη από την πύρωση του αέρα που γίνεται   λόγω της έντασης της κίνησης και  της

σφοδρής περιδίνησης, [102] και επίσης από το σκίσιμο των νεφών από τον αέρα και με

την  πτώση  των  ατόμων  που  παράγουν   τη  φωτιά  και  προκαλούν  την  εμφάνιση  της

αστραπής. Και  θα είναι εύκολο να παρατηρήσουμε αυτό καθαρά ακολουθώντας πολλές

άλλες  μεθόδους,  εάν  στηριζόμαστε  πάντοτε  στα  φαινόμενα,  και  εάν  είμαστε  ικανοί  να

εξετάζουμε μαζί κάθε τι που είναι όμοιο με αυτά. 

Προηγείται δε η αστραπή από τη βροντή σε έναν τέτοιο σχηματισμό νεφών,  είτε επειδή τη

στιγμή που ο άνεμος ορμά μέσα,  εξωθείται ο σχηματισμός των ατόμων που γεννούν την

αστραπή, αλλά στη συνέχεια ο άνεμος στριφογυρίζει (στα κοιλώματα) και παράγει θόρυβο.

Είτε  επειδή  και    τα  δύο  προκύπτουν  την  ίδια  στιγμή,  αλλά  η  αστραπή  κινείται  με

μεγαλύτερη  ταχύτητα  προς  εμάς,  [103]  ενώ  η  βροντή  έπεται,  όπως  στην  περίπτωση

κάποιων σωμάτων που τα βλέπουμε από απόσταση και παράγουν ήχους. 

Οι κεραυνοί είναι ενδεχόμενο να οφείλονται στις πολλές συγκεντρώσεις  ανέμων, οι οποίοι

περιδινίζονται ισχυρά και αναφλέγονται και τότε ένα μέρος τους αποσπάται και ξεχύνεται

βίαια προς τις κάτω περιοχές. Αυτή η απόσπαση συμβαίνει επειδή οι γειτονικές περιοχές
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γίνονται όλο και πυκνότερες λόγω της συμπυκνώσεως των νεφών. Οι κεραυνοί ενδέχεται

να είναι αποτέλεσμα του ξεσπάσματος της περιδινούμενης φωτιάς, με τον ίδιο τρόπο που

μπορεί να παράγεται η βροντή, όταν η φωτιά γίνει πολύ μεγάλη και εξωθείται πολύ βίαια

από τον άνεμο και έτσι ξεχύνεται από το νέφος, επειδή δεν μπορεί να υποχωρήσει στις

γειτονικές περιοχές εξαιτίας της συνεχούς συγκέντρωσης των νεφών του ενός πάνω στο

άλλο, και η μεγαλύτερη συγκέντρωση γίνεται πάνω από ένα ψηλό βουνό,όπου και πέφτουν

οι περισσότεροι κεραυνοί. [104 Και είναι ενδεχόμενο οι κεραυνοί να προκαλούνται και με

πολλούς άλλους τρόπους.  Μόνο η μυθολογική εξήγηση πρέπει  να αποκλειστεί,  και  θα

αποκλειστεί ο μύθος όταν κανείς ακολουθεί καλά τα φαινόμενα και με βάση αυτά ερμηνεύει

τα άδηλα.

Οι κυκλώνες είναι ενδεχόμενο να γίνονται από την κάθοδο νέφους προς τα κατώτερα μέρη

με τη μορφή στύλου, επειδή  ωθείται από τον άνεμο που έχει συσσωρευτεί μέσα σε αυτό

και μεταφέρεται από την βιαιότητα του ανέμου, ενώ ταυτόχρονα ο εξωτερικός άνεμος το

ωθεί πλάγια. Επίσης είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν από  άνεμο που πνέει κυκλικά, ενώ

ταυτόχρονα  κάποιος άνεμος το συνωθεί  εκ των άνω. Ή μπορεί  να προκύπτουν όταν

σχηματίζεται ισχυρό ρεύμα ανέμων που δεν μπορεί να περάσει στα πλάγια εξαιτίας της

μεγάλης συμπύκνωσης του γύρω αέρα. [105] Και όταν ο κυκλώνας κατεβαίνει μέχρι τη γη,

σχηματίζονται ανεμοστρόβιλοι σύμφωνα με την κίνηση του ανέμου που τους δημιουργεί,

όταν δε κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα δημιουργούνται σίφουνες.

 Σεισμοί είναι ενδεχόμενο να γίνονται και εξαιτίας του αέρα που έχει εγκλωβιστεί μέσα στη

γη,  έτσι  ώστε  η  γη  μετατοπίζεται  σε  μικρούς  όγκους  και  δονείται  συνεχώς  και  αυτό

προκαλεί τους κραδασμούς της γης. Και ο άνεμος αυτός είτε εισέρχεται από μόνος του

απέξω, είτε επειδή όγκοι εδάφους πέφτουν μέσα σε υπόγειες σπηλιές και ο αέρας που

είναι  εγκλωβισμένος  σε  αυτές  μετατρέπεται  σε  άνεμο.  Και  ακόμη,  σεισμοί  μπορεί  να

συμβαίνουν από την ίδια τη διάδοση της κίνησης που προκύπτει από την πτώση πολλών

τέτοιων όγκων εδάφους και την επιστροφή του κραδασμού, όταν η πρώτη κίνηση  συναντά

πυκνότερα και   σκληρότερα στρώματα εδάφους.  [106]  Υπάρχουν επίσης  πολλοί  άλλοι

τρόποι με τους οποίους αυτές οι κινήσεις της γης μπορεί να προκαλούνται.

[….]

Οι δε άνεμοι  αυτοί  είναι  ενδεχόμενο να γίνονται  όταν κατά καιρούς κάποιες ξένες ύλες

συνεχώς και  σιγά σιγά περνούν μέσα στον αέρα, ή να γίνονται  από την συγκέντρωση

μεγάλης  ποσότητας  ύδατος.  Οι  άλλοι  άνεμοι  σχηματίζονται  όταν  λίγα  ρεύματα  αέρα

πέσουν σε πολλά κοιλώματα της γης και έτσι προκαλείται η διάδοση τους.
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Το  χαλάζι  δημιουργείται  από  την  ισχυρότερη  πήξη,  όταν  κάποια   σωματίδια  ανέμου

έρχονται από όλες τις  κατευθύνσεις αρχικά συνενώνονται και κατόπιν διαχωρίζονται σε

μέρη, και επίσης δημιουργείται από την μετριότερη πήξη ορισμένων υδατίνων σωματιδίων

και την  ταυτόχρονη διαίρεση τους, που προκαλεί την ίδια στιγμή την συνένωση και την

διάσπασή τους, έτσι ώστε να προσκολλώνται μαζί καθώς παγώνουν κατά τμήματα καθώς

επίσης και στο σύνολό τους. [107] Το σφαιρικό σχήμα τους δεν είναι αδύνατον να οφείλεται

μεν στο λιώσιμο των άκρων τους από όλα τα μέρη, είτε επειδή κατά τη συμπύκνωσή τους,

περιβάλλονται  ομαλά από όλα τα μέρη, όπως λένε,  κατά τμήματα,  από σωματίδια είτε

αέρια είτε υδάτινα.

Το χιόνι είναι ενδεχόμενο να σχηματίζεται όταν λεπτά σωματίδια βροχής χύνονται από τα

νέφη εξαιτίας της ύπαρξης πόρων κατάλληλου σχήματος και από την ισχυρή και σταθερή

πίεση από τους ανέμους στα  κατάλληλα νέφη. Και τότε το νερό παγώνει κατά την κάθοδό

του εξαιτίας   κάποιας ισχυρής ψύξης που βρίσκεται στις περιοχές κάτω από τα σύννεφα.

Και ακόμη εξαιτίας  της πήξης μέσα στα σύννεφα που παρουσιάζουν κανονική και αραιή

πυκνότητα, μπορεί να προκύψει μια πτώση αυτού του είδους από υδάτινα σύννεφα που

βρίσκονται  το  ένα δίπλα στο άλλο και  τρίβονται  μεταξύ  τους:  επειδή  παράγουν χαλάζι

προκαλώντας πήξη, μια διαδικασία πολύ συχνή στην ατμόσφαιρα. [108]  Και ακόμη λόγω

της τριβής  των παγωμένων νεφών, μπορεί να ξεπηδήσει αυτή η συσσώρευση του χιονιού.

Και υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να σχηματισθεί χιόνι.

Δρόσος δημιουργείται από τη συγκέντρωση αυτού του είδους των σωματιδίων του αέρα,

τα  οποία  είναι  ικανά να  δημιουργήσουν  αυτή  την  υγρασία,  και  ακόμη  όταν  σωματίδια

ανυψώνονται  από  υγρές  περιοχές  ή  από  περιοχές  που  περιέχουν  νερό,  στις  οποίες

δημιουργείται  πολύ  φυσικά  δρόσος,  και  κατόπιν  συγκεντρώνονται  και  δημιουργούν

υγρασία, και στη συνέχεια πέφτουν ξανά κάτω στο έδαφος, όπως συχνά παρατηρούμε να

γίνεται  και σε πολλά φαινόμενα στη γη. [109]  (Και η πάχνη όμως  δημιουργείται από

μεταβολή) των σωματιδίων της δρόσου, όταν τα σωματίδια που περιγράψαμε υφίστανται

ένα συγκεκριμένο είδος συμπύκνωσης λόγω γειτνίασης ψυχρού αέρα.

Και  ο  πάγος  δημιουργείται  από  την  αποβολή  από  το  νερό   σωματιδίων  που  έχουν

στρογγυλό σχήμα, και με την συνένωση των σκαληνών και οξυγωνίων σωματιδίων που

υπάρχουν ήδη στο νερό. Δημιουργείται και από την εξωτερική επαύξηση των σωματιδίων

αυτού  του  είδους,  τα  οποία  αφού  συνενώνονται   δημιουργούν  πήξη  στο  νερό,  αφού

αποβάλουν πολλά από τα στρογγυλά σωματίδια.

Το ουράνιο τόξο δημιουργείται  από την πτώση του ηλιακού φωτός πάνω σε αέρα που

εμπεριέχει νερό, ή ακόμη από κάποια ιδιόμορφη ανάμιξη του φωτός και του αέρα, ανάμιξη
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που μπορεί να παράγει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  αυτών των χρωμάτων είτε όλων μαζί

είτε καθενός ξεχωριστά. Από αυτό το φως πάλι καθώς αντανακλάται ξανά στις γειτονικές

περιοχές  του  αέρα,  μπορεί  να  πάρει  την  απόχρωση  την  οποίαν  βλέπουμε,  κατά  την

αντανάκλαση του φωτός πάνω στα [110] διάφορα μέρη του. Η εμφάνιση του κυκλικού του

σχήματος οφείλεται στο γεγονός ότι η απόσταση ανάμεσα σε όλα του τα σημεία και το μάτι

μας είναι παντού η ίδια, ή ακόμη επειδή τα άτομα στον αέρα ή αυτά στα σύννεφα τα οποία

προκύπτουν  από  τον  ίδιο  τον  αέρα,  ενώνονται  κατά  τέτοιον  τρόπο   έτσι  ώστε  ο

συνδυασμός αυτός μας δίνει την εμφάνιση του  κυκλικού σχήματος.

Το στεφάνι γύρο από τη σελήνη δημιουργείται είτε όταν ο αέρας κινείται προς τη σελήνη

από όλες τις πλευρές, είτε όταν ο αέρας παρεμποδίζει ομοιόμορφα τα ρεύματα από τη

σελήνη  ώστε  δημιουργεί  γύρο  από  αυτά   το  νεφελώδες  αυτό  στεφάνι   χωρίς  να

διαχωρίζεται από τη σελήνη, ή ακόμη όταν παρεμποδίζει τον αέρα γύρο από τη σελήνη

ομοιόμορφα απ’ όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να σχηματίσει αυτό το οποίο την περιβάλλει

κυκλικά [111] και με πυκνή υφή. Το στεφάνι δημιουργείται μερικώς μόνο, είτε επειδή ένα

βίαιο ρεύμα απ’ έξω σπρώχνει τον αέρα είτε επειδή η θερμότητα εμποδίζει τα περάσματα

με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται αυτό το φαινόμενο.

Οι κομήτες δημιουργούνται είτε όταν φωτιά συγκεντρώνεται σε κάποιες περιοχές και σε

κάποιες χρονικές στιγμές στον ουρανό, επειδή συμβαίνει κάποια συγκέντρωση υλικού, είτε

όταν  σε  κάποιες  χρονικές  στιγμές  ο  ουρανός  από  πάνω  μας  έχει  κάποιες  ιδιαίτερες

κινήσεις, έτσι ώστε τα άστρα αυτού του είδους να φαίνονται, είτε όταν αυτά τα ίδια τα άστρα

σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές αρχίζουν να κινούνται εξαιτίας κάποιας περίστασης και

φτάνουν σε περιοχές όπου γίνονται ορατά. Και η εξαφάνιση τους γίνεται από τις αντίθετές

αιτίες.

[112] Μερικά άστρα περιστρέφονται στην ίδια θέση, κάτι που συμβαίνει  όχι μόνο επειδή

αυτό το μέρος του κόσμου μένει πάντοτε σταθερό και γύρο από αυτό όλο το υπόλοιπο

περιστρέφεται,  όπως λένε μερικοί,  αλλά επίσης επειδή  μια δίνη αέρα σχηματίζει  έναν

δακτύλιο γύρο από αυτό,  που εμποδίζει   την κ περιφορά τους,  όπως κάνουν τα άλλα

άστρα: ή ακόμη επειδή δεν υπάρχει γι’ αυτά η αναγκαία καύσιμη ύλη, αλλά μόνο σε αυτή

τη θέση στην οποίαν τα βλέπουμε να στέκονται.  Και υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με

τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, εάν κάποιος μπορεί να συλλογίζεται

σύμφωνα με τα φαινόμενα.

Το ότι μερικά άστρα πρέπει να περιφέρονται στην τροχιά τους, εάν αυτή είναι η πραγματική

τους κίνηση, [113] ενώ άλλα δεν κινούνται με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να οφείλεται στο ότι

από  την  αρχή  καθώς  κινούνταν  στις  κυκλικές  τροχιές  τους  κάποια  από  αυτά
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εξαναγκάστηκαν από ανάγκη να κινούνται στην ίδια κανονική τροχιά, και άλλα κατά μήκος

κάποιας άλλης  που συνδέεται με κάποιες ανωμαλίες. Και είναι ενδεχόμενο ανάμεσα στις

περιοχές που διασχίζουν, σε ορισμένα μέρη να υπάρχουν ομοιόμορφές μάζες αέρα, που

τα  συνωθούν  διαδοχικά  προς  την  ίδια  κατεύθυνση  και  τους  παρέχουν  συνεχή  ομαλή

φωτιά, ενώ σε άλλα μέρη υπάρχουν ανομοιόμορφες μάζες αέρα, έτσι ώστε να προκύπτουν

οι παρατηρούμενες παραλλαγές στην κίνηση. Αλλά το να αποδίδει  κανείς μια μοναδική

αιτία  σε αυτά τα φαινόμενα, ενώ αυτά τα φαινόμενα απαιτούν πολλές ερμηνείες,  είναι

παραφροσύνη,  και γίνεται εντελώς λανθασμένα από άτομα που είναι οπαδοί των ανόητων

αντιλήψεων της αστρολογίας με την οποίαν δίνουν μάταιες ερμηνείες για τις αιτίες μερικών

φαινομένων, και διαρκώς δεν απαλλάσσουν καθόλου την θεία φύση από το βάρος της

ευθύνης της.

[114] Ότι κάποια άστρα συμβαίνει να φαίνονται ότι μένουν πίσω από κάποια άλλα, είναι

διότι αν και ακολουθούν στην ίδια τροχιά περιφέρονται πιο αργά από τα άλλα, και επίσης

επειδή στην πραγματικότητα κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση, ενώ έλκονται πίσω από τη

ίδια  δίνη.  Επίσης επειδή  κάποια περιφέρονται  σε  μεγαλύτερους τόπους και  κάποια σε

μικρότερους, αν και κάνουν όλα την ίδια περιστροφική κίνηση. Αλλά να δίνει κανείς μια

μόνο  εξήγηση  γι’  αυτά  τα  φαινόμενα  ταιριάζει  μόνο  σ’  αυτούς  που  θέλουν  να

εντυπωσιάζουν το πλήθος με μύθους.

Αυτά  που λέγονται άστρα που πέφτουν μπορεί να γίνονται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις  από

την αμοιβαία τριβή  των άστρων μεταξύ τους και την πτώση των θραυσμάτων κάθε φορά

που  συμβαίνει  να  τα  φυσήξει  ο  άνεμος,  [115]  όπως  εξηγήσαμε  στην  περίπτωση  των

αστραπών.  Και  ακόμη  από  τη  συγκέντρωση  των  ατόμων που  παράγουν  φωτιά,  όταν

συμβαίνει  μια  συγκέντρωση  παρομοίων  υλικών  που  μπορούν   να  προκαλέσουν  κάτι

τέτοιο, και μια κίνηση προς την κατεύθυνση της ώθησης που προκύπτει από την αρχική

συγκέντρωση.  Είτε  ακόμη  από  συγκέντρωση  ανέμου  σε  ορισμένους  πυκνούς  και

ομιχλώδεις σχηματισμούς, και την εκπύρωση του λόγω της περιδίνησης, και στη συνέχεια

από την εκρηκτική του έξοδο από εκείνο που τον περιέχει και την κίνηση του προς εκείνον

τον τόπο, προς τον οποίον τον οδηγεί η ορμή της φοράς του. Και υπάρχουν και άλλοι

τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο, εντελώς απαλλαγμένοι από

τη μυθολογία.

Τα  σημάδια  του  καιρού  που  δίνονται  από  κάποια  ζώα  οφείλονται  σε  απλές  καιρικές

συγκυρίες. Διότι τα ζώα δεν εξαναγκάζουν να έρθει το τέλος του το χειμώνα,  ούτε υπάρχει

κάποια θεία φύση που κάθεται και παρατηρεί τις εκδηλώσεις αυτών των ζώων και έπειτα

εκπληρώνει τα σημάδια που δίνουν αυτά. [116] Επειδή ούτε το οποιοδήποτε ζώο, ακόμη
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και το πιο μικρό, όσο προικισμένο και αν ήταν, δεν θα έπεφτε σε τέτοια ανοησία, πόσο

μάλλον το ον που είναι προικισμένο  με τέλεια μακαριότητα.

Όλα αυτά, Πυθοκλή, πρέπει να τα έχεις στο μυαλό σου. Γιατί έτσι θα ξεφύγεις σε πολλά

πράγματα από τους μύθους και θα μπορέσεις να αντιληφθείς και όσα είναι παρόμοια με

αυτά που σου ανέφερα. Και πάνω απ’ όλα να αφιερώσεις τον εαυτό σου στην μελέτη των

πρώτων αρχών και του θέματος του απείρου και των συγγενικών με αυτά θεμάτων, και

επίσης των κριτηρίων της αλήθειας και των συναισθημάτων, και της αιτίας για την οποίαν

τα συλλογιζόμαστε όλα αυτά. Επειδή όταν όλα αυτά τα πράγματα μελετηθούν διεξοδικά θα

μας κάνουν ικανούς να κατανοήσουμε εύκολα τις αιτίες των επί μέρους φαινομένων. Αυτοί

δε  που  δεν  τα  μελέτησαν  όλα  αυτά  με  την  μεγαλύτερη  επιμέλεια,  δεν  μπορούν  να

αντιληφθούν τα φαινόμενα αυτά καθ’ εαυτά, ούτε να κάνουν κτήμα τους το σκοπό για τον

οποίον πρέπει να τα μελετήσουν.

 

       πίκουρος Πυθοκλε  χαίρειν.Ἐ ῖ

[84]  νεγκέ μοι Κλέων πιστολ ν παρ  σο , ν  φιλοφρονούμενός τε περ  μ ςἬ ἐ ὴ ὰ ῦ ἐ ᾗ ὶ ἡ ᾶ

διετέλεις  ξίως  τ ς  μετέρας  περ  σεαυτ ν  σπουδ ς,  κα  ο κ  πιθάνως  πειρἀ ῆ ἡ ὶ ὸ ῆ ὶ ὐ ἀ ἐ ῶ

μνημονεύειν τ ν ε ς μακάριον βίον συντεινόντων διαλογισμ ν, δέου τε σεαυτ  περῶ ἰ ῶ ἐ ῷ ὶ

τ ν  μετεώρων  σύντομον  κα  ε περίγραφον  διαλογισμ ν  ποστε λαι,  να  δίωςῶ ὶ ὐ ὸ ἀ ῖ ἵ ῥᾳ

μνημονεύ ς· τ  γ ρ ν λλοις μ ν γεγραμμένα δυσμνημόνευτα ε ναι, καίτοι, ς φης,ῃ ὰ ὰ ἐ ἄ ἡ ῖ ἶ ὡ ἔ

συνεχ ς α τ  βαστάζεις. με ς δ  δέως τε σο  τ ν δέησιν πεδεξάμεθα κα  λπίσινῶ ὐ ὰ Ἡ ῖ ὲ ἡ ῦ ὴ ἀ ὶ ἐ

δείαις συνεσχέθημεν. [85] Γράψαντες ο ν τ  λοιπ  πάντα συντελο μεν περ ξίωσαςἡ ὖ ὰ ὰ ῦ ἅ ἠ

πολλο ς κα  λλοις σόμενα χρήσιμα τ  διαλογίσματα τα τα, κα  μάλιστα το ς νεωστῖ ὶ ἄ ἐ ὰ ῦ ὶ ῖ ὶ

φυσιολογίας γνησίου γευομένοις κα  το ς ε ς σχολίας βαθυτέρας τ ν γκυκλίων τιν ςὶ ῖ ἰ ἀ ῶ ἐ ὸ

μπεπληγμένοις. Καλ ς δ  α τ  διάλαβε, κα  δι  μνήμης χων ξέως α τ  περιόδευεἐ ῶ ὴ ὐ ὰ ὶ ὰ ἔ ὀ ὐ ὰ

μετ  τ ν λοιπ ν ν ν τ  Μικρ  πιτομ  πρ ς ρόδοτον πεστείλαμεν.ὰ ῶ ῶ ὧ ἐ ῇ ᾷ ἐ ῇ ὸ Ἡ ἀ

 Πρ τον  μ ν  ο ν  μ  λλο  τι  τέλος  κ  τ ς  περ  μετεώρων  γνώσεως  ε τε  κατῶ ὲ ὖ ὴ ἄ ἐ ῆ ὶ ἴ ὰ

συναφ ν λεγομένων ε τε α τοτελ ς νομίζειν ε ναι περ ταραξίαν κα  πίστιν βέβαιον,ὴ ἴ ὐ ῶ ἶ ἤ ἀ ὶ

καθάπερ κα  π  τ ν λοιπ ν.ὶ ἐ ὶ ῶ ῶ

[86] Μήτε τ  δύνατον κα  παραβιάζεσθαι μήτε μοίαν κατ  πάντα τ ν θεωρίαν χεινὸ ἀ ὶ ὁ ὰ ὴ ἔ

 το ς περ  βίων λόγοις  το ς κατ  τ ν τ ν λλων φυσικ ν προβλημάτων κάθαρσιν,ἢ ῖ ὶ ἢ ῖ ὰ ὴ ῶ ἄ ῶ

ο ον τι τ  π ν σώματα κα  ναφ ς φύσις στίν,  τι τομα <τ > στοιχε α, κα  πάνταἷ ὅ ὸ ᾶ ὶ ἀ ὴ ἐ ἢ ὅ ἄ ὰ ῖ ὶ

τ  τοια τα δή σα μοναχ ν χει το ς φαινομένοις συμφωνίαν· περ π  τ ν μετεώρωνὰ ῦ ὅ ὴ ἔ ῖ ὅ ἐ ὶ ῶ

ο χ πάρχει, λλ  τα τά γε πλεοναχ ν χει κα  τ ς γενέσεως α τίαν κα  τ ς ο σίας τα ςὐ ὑ ἀ ὰ ῦ ὴ ἔ ὶ ῆ ἰ ὶ ῆ ὐ ῖ

α σθήσεσι  σύμφωνον  κατηγορίαν.  Ο  γ ρ  κατ  ξιώματα  κεν  κα  νομοθεσίαςἰ ὐ ὰ ὰ ἀ ὰ ὶ
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φυσιολογητέον, λλ' ς τ  φαινόμενα κκαλε ται· [87] ο  γ ρ δη λογίας κα  κεν ςἀ ὡ ὰ ἐ ῖ ὐ ὰ ἤ ἀ ὶ ῆ

δόξης  βίος μ ν χει χρείαν, λλ  το  θορύβως μ ς ζ ν.ὁ ἡ ῶ ἔ ἀ ὰ ῦ ἀ ἡ ᾶ ῆ

Πάντα  μ ν  ο ν  γίνεται  σείστως  κατ  πάντων  <  τ ν>  κατ  πλεοναχ ν  τρόπονὲ ὖ ἀ ὰ ῶ ὰ ὸ

κκαθαιρομένων,  συμφώνως  το ς  φαινομένοις,  ταν  τις  τ  πιθανολογούμενον  π ρἐ ῖ ὅ ὸ ὑ ὲ

α τ ν δεόντως καταλίπ · ταν δέ τις τ  μ ν πολίπ  τ  δ  κβάλ  μοίως σύμφωνονὐ ῶ ῃ ὅ ὸ ὲ ἀ ῃ ὸ ὲ ἐ ῃ ὁ

ν τ  φαινομέν , δ λον τι κα  κ παντ ς κπίπτει φυσιολογήματος π  δ  τ ν μ θονὂ ῷ ῳ ῆ ὅ ὶ ἐ ὸ ἐ ἐ ὶ ὲ ὸ ῦ

καταρρε .ῖ

Σημε α δ'  π  τ ν  ν  το ς  μετεώροις  συντελουμένων φέρειν  τ ν  παρ'  μ ν  τιναῖ ἐ ὶ ῶ ἐ ῖ ῶ ἡ ῖ

φαινομένων,  θεωρε ται  πάρχει, κα  ο  τ  ν το ς μετεώροις φαινόμενα· τα τα γ ρἃ ῖ ᾗ ὑ ὶ ὐ ὰ ἐ ῖ ῦ ὰ

νδέχεται πλεοναχ ς γενέσθαι. [88] Τ  μέντοι φάντασμα κάστου τηρητέον κα  π  τἐ ῶ ὸ ἑ ὶ ἐ ὶ ὰ

συναπτόμενα  τούτ  διαιρετέον,   ο κ  ντιμαρτυρε ται  το ς  παρ'  μ ν  γινομένοιςῳ ἃ ὐ ἀ ῖ ῖ ἡ ῖ

πλεοναχ ς συντελε σθαι.ῶ ῖ

 Κόσμος  στ  περιοχή  τις  ο ρανο ,  στρα  τε  κα  γ ν  κα  πάντα  τ  φαινόμεναἐ ὶ ὐ ῦ ἄ ὶ ῆ ὶ ὰ

περιέχουσα, ο  λυομένου πάντα τ  ν α τ  σύγχυσιν λήψεται, ποτομ ν χουσα πὗ ὰ ἐ ὐ ῷ ἀ ὴ ἔ ἀ ὸ

το  πείρου κα  καταλήγουσα ν πέρατι  ραι   πυκν  κα    ν περιαγομέν   νῦ ἀ ὶ ἐ ἢ ἀ ῷ ἢ ῷ ὶ ἢ ἐ ῳ ἢ ἐ

στάσιν  χοντι  κα  στρογγύλην   τρίγωνον   ο αν  δήποτε  < χουσα>  περιγραφήν·ἔ ὶ ἢ ἢ ἵ ἔ

πανταχ ς  γ ρ  νδέχεται·  τ ν  γ ρ  φαινομένων  ο δ ν  ντιμαρτυρε  < ν>  τ δε  τῶ ὰ ἐ ῶ ὰ ὐ ὲ ἀ ῖ ἐ ῷ ῷ

κόσμ , ν  λ γον ο κ στι καταλαβε ν. [89] τι δ  κα  τοιο τοι κόσμοι ε σ ν πειροιῳ ἐ ᾧ ῆ ὐ ἔ ῖ Ὅ ὲ ὶ ῦ ἰ ὶ ἄ

τ  πλ θος στι καταλαβε ν, κα  τι κα   τοιο τος δύναται κόσμος γίνεσθαι κα  ν κόσμὸ ῆ ἔ ῖ ὶ ὅ ὶ ὁ ῦ ὶ ἐ ῳ

κα   < ν > μετακοσμί   λέγομεν μεταξ  κόσμων διάστημα, ν πολυκέν  τόπ  κα  ο κὶ ἐ ῳ ὃ ὺ ἐ ῳ ῳ ὶ ὐ

ν  μεγάλ  ε λικρινε  κα  κεν ,  καθάπερ  τινές  φασιν,  πιτηδείων  τιν ν  σπερμάτωνἐ ῳ ἰ ῖ ὶ ῷ ἐ ῶ

υέντων φ' ν ς κόσμου  μετακοσμίου  κα  π  πλειόνων κατ  μικρ ν προσθέσειςῥ ἀ ἑ ὸ ἢ ἢ ὶ ἀ ὸ ὰ ὸ

τε κα  διαρθρώσεις κα  μεταστάσεις ποιούντων π' λλον τόπον, ν ο τω τύχ , καὶ ὶ ἐ ἄ ἐὰ ὕ ῃ ὶ

παρδεύσεις κ τ ν χόντων πιτηδείως ως τελειώσεως κα  διαμον ς φ' σον τἐ ἐ ῶ ἐ ἐ ἕ ὶ ῆ ἐ ὅ ὰ

ποβληθέντα θεμέλια τ ν προσδοχ ν δύναται  ποιε σθαι.  [90]  Ο  γ ρ θροισμ ν δεὑ ὴ ὴ ῖ ὐ ὰ ἀ ὸ ῖ

μόνον γενέσθαι ο δ  δ νον ν  νδέχεται κόσμον γίνεσθαι κεν  κατ  τ  δοξαζόμενονὐ ὲ ῖ ἐ ᾧ ἐ ῷ ὰ ὸ

ξ  νάγκης,  α ξεσθαί  τε  ως  ν  τέρ  προσκρούσ ,  καθάπερ  τ ν  φυσικ νἐ ἀ ὔ ἕ ἂ ἑ ῳ ῃ ῶ ῶ

καλουμένων φησί τις· το το γ ρ μαχόμενόν στι το ς φαινομένοις.ῦ ὰ ἐ ῖ

 λιός  τε  κα  σελήνη  κα  τ  λοιπ  στρα  <ο >  καθ'  αυτ  γενόμενα  στερονἭ ὶ ὶ ὰ ὰ ἄ ὐ ἑ ὰ ὕ

μπεριελαμβάνετο π  το  κόσμου, λλ' ε θ ς διεπλάττετο κα  α ξησιν λάμβανεν κατἐ ὑ ὸ ῦ ἀ ὐ ὺ ὶ ὔ ἐ ὰ

προσκρίσεις κα  δινήσεις λεπτομερ ν τινων φύσεων, τοι πνευματικ ν  πυροειδ ν ὶ ῶ ἤ ῶ ἢ ῶ ἢ

τ  συναμφότερον· κα  γ ρ τα τα ο τως  α σθησις ποβάλλει.ὸ ὶ ὰ ῦ ὕ ἡ ἴ ὑ

[91]  Τ  δ  μέγεθος λίου τε < κα  σελήνης > κα  τ ν λοιπ ν στρων κατ  μ ν τὸ ὲ ἡ ὶ ὶ ῶ ῶ ἄ ὰ ὲ ὸ

πρ ς μ ς τηλικο τόν στιν λίκον φαίνεται· [το το κα  ν τ  ια  Περ  φύσεως· ε  γάρ,ὸ ἡ ᾶ ῦ ἐ ἡ ῦ ὶ ἐ ῇ ʹ ὶ ἰ

φησί, τ  μέγεθος δι  τ  διάστημα πεβεβλήκει, πολλ  μ λλον ν τ ν χρόαν. λλο γ ρὸ ὰ ὸ ἀ ῷ ᾶ ἂ ὴ Ἄ ὰ

τούτ  συμμετρότερον  διάστημα  ο θέν  στι.]  Κατ  δ  τ  καθ'  α τ  τοι  με ζον  τοῳ ὐ ἐ ὰ ὲ ὸ ὑ ὸ ἤ ῖ ῦ
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ρωμένου   μικρ  λαττον   τηλικο τον.  Ο τω  γ ρ  κα  τ  παρ'  μ ν  πυρ  ξὁ ἢ ῷ ἔ ἢ ῦ ὕ ὰ ὶ ὰ ἡ ῖ ὰ ἐ

ποστήματος θεωρούμενα κατ  τ ν α σθησιν θεωρε ται. Κα  π ν δ  ε ς το το τ  μέροςἀ ὰ ὴ ἴ ῖ ὶ ᾶ ὲ ἰ ῦ ὸ

νστημα δίως διαλυθήσεται  άν  τις  το ς ναργήμασι  προσέχ ,  περ ν το ς Περἔ ῥᾳ ἐ ῖ ἐ ῃ ὅ ἐ ῖ ὶ

φύσεως βιβλίοις δείκνυμεν.

[92]   νατολ ς κα  δύσεις λίου κα  σελήνης κα  τ ν  λοιπ ν στρων κα  κατἈ ὰ ὶ ἡ ὶ ὶ ῶ ῶ ἄ ὶ ὰ

ναψιν  γενέσθαι  δύνασθαι  κα  κατ  σβέσιν,  τοιαύτης  ο σης  περιστάσεως  κα  καθ'ἄ ὶ ὰ ὔ ὶ

κατέρους  το ς  τόπους,  στε  τ  προειρημένα  ποτελε σθαι·  ο δ ν  γ ρ  τ νἑ ὺ ὥ ὰ ἀ ῖ ὐ ὲ ὰ ῶ

φαινομένων ντιμαρτυρε . <Κα > κατ' κφάνειάν τε π ρ γ ς κα  πάλιν πιπροσθέτησινἀ ῖ ὶ ἐ ὑ ὲ ῆ ὶ ἐ

τ  προειρημένον δύναιτ' ν συντελε σθαι· ο δ  γάρ τι τ ν φαινομένων ντιμαρτυρε .ὸ ἂ ῖ ὐ ὲ ῶ ἀ ῖ

Τάς τε κινήσεις α τ ν ο κ δύνατον μ ν γίνεσθαι κατ  τ ν το  λου ο ρανο  δίνην,ὐ ῶ ὐ ἀ ὲ ὰ ὴ ῦ ὅ ὐ ῦ

 τούτου μ ν στάσιν,  α τ ν δ  δίνην κατ  τ ν ξ ρχ ς ν τ  γενέσει το  κόσμουἢ ὲ ὐ ῶ ὲ ὰ ὴ ἐ ἀ ῆ ἐ ῇ ῦ

νάγκην  πογεννηθε σαν  π'  νατολ ·  *  *  [93]  <σφοδρο>τάτ  θερμασί  κατά  τιναἀ ἀ ῖ ἐ ἀ ῇ ῃ ᾳ

πινέμησιν το  πυρ ς ε  π  το ς ξ ς τόπους όντος.ἐ ῦ ὸ ἀ ὶ ἐ ὶ ὺ ἑ ῆ ἰ

 Τροπ ς λίου κα  σελήνης νδέχεται μ ν γίνεσθαι κατ  λόξωσιν ο ρανο  ο τω το ςὰ ἡ ὶ ἐ ὲ ὰ ὐ ῦ ὕ ῖ

χρόνοις  κατηναγκασμένου·  μοίως  δ  κα  κατ  έρος  ντέξωσιν   κα  λης  εὁ ὲ ὶ ὰ ἀ ἀ ἢ ὶ ὕ ἀ ὶ

πιτηδείας χομένως μπιπραμένης τ ς δ' κλειπούσης·  κα  ξ ρχ ς τοιαύτην δίνηνἐ ἐ ἐ ῆ ἐ ἢ ὶ ἐ ἀ ῆ

κατειληθ ναι το ς στροις τούτοις, σθ' ο όν τιν' λικα κινε σθαι. Πάντα γ ρ τ  τοια ταῆ ῖ ἄ ὥ ἷ ἕ ῖ ὰ ὰ ῦ

κα  τ  τούτοις συγγεν  ο θεν  τ ν ναργημάτων διαφωνε , άν τις ε  π  τ ν τοιούτωνὶ ὰ ῆ ὐ ὶ ῶ ἐ ῖ ἐ ἀ ὶ ἐ ὶ ῶ

μερ ν,  χόμενος  το  δυνατο ,  ε ς  τ  σύμφωνον  το ς  φαινομένοις  καστον  τούτωνῶ ἐ ῦ ῦ ἰ ὸ ῖ ἕ

δύνηται νάγειν, μ  φοβούμενος τ ς νδραποδώδεις στρολόγων τεχνιτείας.ἀ ὴ ὰ ἀ ἀ

[94]   Κενώσεις τε  σελήνης κα  πάλιν  πληρώσεις κα  κατ  στροφ ν το  σώματοςὶ ὶ ὰ ὴ ῦ

τούτου  δύναιτ'  ν  γίνεσθαι  κα  κατ  σχηματισμο ς  έρος  μοίως,  τι  τε  κα  κατἂ ὶ ὰ ὺ ἀ ὁ ἔ ὶ ὰ

προσθετήσεις κα  κατ  πάντας τρόπους, καθ' ο ς κα  τ  παρ' μ ν φαινόμενα κκαλε ταιὶ ὰ ὓ ὶ ὰ ἡ ῖ ἐ ῖ

ε ς τ ς τούτου το  ε δους ποδόσεις, ν μή τις τ ν μοναχ  τρόπον κατηγαπηκ ς το ςἰ ὰ ῦ ἴ ἀ ἐὰ ὸ ῆ ὼ ὺ

λλους  κεν ς  ποδοκιμάζ ,  ο  τεθεωρηκ ς  τί  δυνατ ν  νθρώπ  θεωρ σαι  κα  τίἄ ῶ ἀ ῃ ὐ ὼ ὸ ἀ ῳ ῆ ὶ

δύνατον, κα  δι  το το δύνατα θεωρε ν πιθυμ ν.ἀ ὶ ὰ ῦ ἀ ῖ ἐ ῶ

τι τε νδέχεται τ ν σελήνην ξ αυτ ς χειν τ  φ ς, [95] νδέχεται δ  π  τοἜ ἐ ὴ ἐ ἑ ῆ ἔ ὸ ῶ ἐ ὲ ἀ ὸ ῦ

λίου.  Κα  γ ρ  παρ'  μ ν  θεωρε ται  πολλ  μ ν  ξ  αυτ ν  χοντα,  πολλ  δ  φ'ἡ ὶ ὰ ἡ ῖ ῖ ὰ ὲ ἐ ἑ ῶ ἔ ὰ ὲ ἀ

τέρων.  Κα  ο θ ν  μποδοστατε  τ ν  ν  το ς  μετεώροις  φαινομένων,  άν  τις  τοἑ ὶ ὐ ὲ ἐ ῖ ῶ ἐ ῖ ἐ ῦ

πλεοναχο  τρόπου ε  μνήμην  χ  κα  τ ς  κολούθους  α το ς  ποθέσεις  μα  καῦ ἀ ὶ ἔ ῃ ὶ ὰ ἀ ὐ ῖ ὑ ἅ ὶ

α τίας  συνθεωρ  κα  μ  ναβλέπων  ε ς  τ  νακόλουθα  τα τ'  γκο  ματαίως  καἰ ῇ ὶ ὴ ἀ ἰ ὰ ἀ ῦ ὀ ῖ ὶ

καταρρέπ  λλοτε λλως π  τ ν μοναχ ν τρόπον.ῃ ἄ ἄ ἐ ὶ ὸ ὸ

 δ  μφασις το  προσώπου ν α τ  δύναται μ ν γίνεσθαι κα  κατ  παραλλαγ νἩ ὲ ἔ ῦ ἐ ὐ ῇ ὲ ὶ ὰ ὴ

μερ ν κα  κατ' πιπροσθέτησιν, κα  σοι ποτ' ν τρόποι θεωρο ντο τ  σύμφωνον το ςῶ ὶ ἐ ὶ ὅ ἂ ῖ ὸ ῖ

φαινομένοις κεκτημένοι. [96] π  πάντων γ ρ τ ν μετεώρων τ ν τοιαύτην χνευσιν οἘ ὶ ὰ ῶ ὴ ἴ ὐ
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προετέον. ν γάρ τις  μαχόμενος το ς ναργήμασιν, ο δέποτε μ  δυνήσεται ταραξίαςἪ ᾖ ῖ ἐ ὐ ὴ ἀ

γνησίου μεταλαβε ν.ῖ

 κλειψις λίου κα  σελήνης δύναται μ ν γίνεσθαι κα  κατ  σβέσιν, καθάπερ κα  παρ'Ἔ ἡ ὶ ὲ ὶ ὰ ὶ

μ ν το το θεωρε ται γινόμενον· κα  δη κατ' πιπροσθέτησιν λλων τιν ν,  γ ς < ἡ ῖ ῦ ῖ ὶ ἤ ἐ ἄ ῶ ἢ ῆ ἢ

σελήνης >  άοράτου τινος  τέρου τοιούτου. Κα  δε το ς ο κείους λλήλοις τρόπουςἢ ἢ ἑ ὶ ὧ ὺ ἰ ἀ

συνθεωρητέον, κα  τ ς μα συγκυρήσεις τιν ν τι ο κ δύνατον γίνεσθαι.ὶ ὰ ἅ ῶ ὅ ὐ ἀ

ν  δ  τ  ιβ  Περ  φύσεως  τα τ  λέγει  κα  πρός,  λιον  κλείπειν  σελήνηςἘ ὲ ῇ ʹ ὶ ὐ ὰ ὶ ἥ ἐ

πισκοτούσης,  σελήνην δ  το  τ ς γ ς σκιάσματος,  λλ  κα  κατ'  ναχώρησιν.  [97]ἐ ὲ ῦ ῆ ῆ ἀ ὰ ὶ ἀ

Το το δ  κα  Διογένης  πικούρειος ν τ  α  τ ν πιλέκτων.ῦ ὲ ὶ ὁ Ἐ ἐ ῇ ʹ ῶ Ἐ

 τι  τε  τάξις  περιόδου,  καθάπερ  νια  κα  παρ'  μ ν  τ ν  τυχόντων  γίνεται,Ἔ ἔ ὶ ἡ ῖ ῶ

λαμβανέσθω· κα   θεία φύσις πρ ς τα τα μηδαμ  προσαγέσθω, λλ'  λειτούργητοςὶ ἡ ὸ ῦ ῇ ἀ ἀ

διατηρείσθω κα  ν τ  πάσ  μακαριότητι· ς ε  το το μ  πραχθήσεται, πασα  περὶ ἐ ῇ ῃ ὡ ἰ ῦ ὴ ἅ ἡ ὶ

τ ν μετεώρων α τιολογία ματαία σται, καθάπερ τισ ν δη γένετο ο  δυνατο  τρόπουῶ ἰ ἔ ὶ ἤ ἐ ὐ ῦ

φαψαμένοις, ε ς δ  τ  μάταιον κπεσο σι τ  καθ' να τρόπον μόνον ο εσθαι γίνεσθαιἐ ἰ ὲ ὸ ἐ ῦ ῷ ἕ ἴ

το ς  δ'  λλους  πάντας  το ς  κατ  τ  νδεχόμενον  κβάλλειν  ε ς  τε  τ  διανόητονὺ ἄ ὺ ὰ ὸ ἐ ἐ ἴ ὸ ἀ

φερομένους κα  τ  φαινόμενα  δε  σημε α ποδέχεσθαι μ  δυναμένους συνθεωρε ν.ὶ ὰ ἃ ῖ ῖ ἀ ὴ ῖ

[98]  Μήκη νυκτ ν κα  μερ ν παραλλάττονταῶ ὶ ἡ ῶ  κα  παρ  τ  ταχείας λίου κινήσειςὶ ὰ ὸ ἡ

γίνεσθαι κα  πάλιν βραδείας π ρ γ ς, παρ  τ  μήκη τόπων παραλλάττοντα < διιέναι >ὶ ὑ ὲ ῆ ὰ ὸ

κα  < παρ  το> τόπους τιν ς περαιο ν τάχιον ς κα  παρ’ μ ν  βραδύτερόν τιναὶ ὰ ὰ ῦ ὡ ὶ ἡ ῖ ἤ

θεωρε ται  ***,  ς  κα  παρ'  μ ν  τινα  θεωρε ται,  ο ς  συμφώνως  δε  λέγειν  π  τ νῖ ὡ ὶ ἡ ῖ ῖ ἷ ῖ ἐ ὶ ῶ

μετεώρων. Ο  δ  τ  ν λαμβάνοντες το ς τε φαινομένοις μάχονται κα  το   δυνατ νἱ ὲ ὸ ἓ ῖ ὶ ῦ ᾗ ὸ

νθρώπ  θεωρ σαι διαπεπτώκασιν.ἀ ῳ ῆ

 πισημασίαι  δύνανται  γίνεσθαι  κα  κατ  συγκυρήσεις  καιρ ν,  καθάπερ  ν  το ςἘ ὶ ὰ ῶ ἐ ῖ

μφανέσι παρ' μ ν ζ οις, κα  παρ' τεροιώσεις έρος κα  μεταβολάς. μφότερα γ ρἐ ἡ ῖ ῴ ὶ ἑ ἀ ὶ Ἀ ὰ

τα τα ο  μάχεται  το ς φαινομένοις·  [99] π  δ  ποίοις παρ  το το  το το τ  α τιονῦ ὐ ῖ ἐ ὶ ὲ ὰ ῦ ἢ ῦ ὸ ἴ

γίνεται ο κ στι συνιδε ν.ὐ ἔ ῖ

Νέφη δύναται γίνεσθαι κα  συνίστασθαι κα  παρ  πιλήσεις έρος < κατ > πνευμάτωνὶ ὶ ὰ ἀ ὰ

συνώσει,  κα  παρ  περιπλοκ ς  λληλούχων  τόμων  κα  πιτηδείων  ε ς  τ  το τοὶ ὰ ὰ ἀ ἀ ὶ ἐ ἰ ὸ ῦ

τελέσαι  κα  κατ  ευμάτων  συλλογ ν  πό  τε  γ ς  κα  δάτων·  κα  κατ'  λλους  δὶ ὰ ῥ ὴ ἀ ῆ ὶ ὑ ὶ ἄ ὲ

τρόπους πλείους α  τ ν τοιούτων συστάσεις ο κ δυνατο σι συντελε σθαι.ἱ ῶ ὐ ἀ ῦ ῖ

δη  δ'  π'  α τ ν   μ ν  θλιβομένων,   δ  μεταβαλλόντων  δατα  δύναταιἬ ἀ ὐ ῶ ᾗ ὲ ᾗ ὲ ὕ

συντελε σθαι,  [100]  τι  τε  πνευμάτων κατ  καταφορ  π  πιτηδείων τύπων κα  δι'ῖ ἔ ὰ ᾶ ἀ ὸ ἐ ὶ

έρος  κινουμένων,  βιαιοτέρας  παρδεύσεως  γινομένης  πό  τινων  θροισμάτωνἀ ἐ ἀ ἀ

πιτηδείων ε ς τ ς τοιαύτας πιπέμψεις.ἐ ἰ ὰ ἐ

15



Βροντ ς  νδέχεται  γίνεσθαι  κα  κατ  πνεύματος  ν  το ς  κοιλώμασι  τ ν  νεφ νὰ ἐ ὶ ὰ ἐ ῖ ῶ ῶ

νείλησιν,  καθάπερ  ν  το ς  μετέροις  γγείοις,  κα  παρ  πυρ ς  πεπνευματωμένουἀ ἐ ῖ ἡ ἀ ὶ ὰ ὸ

βόμβον ν  α το ς,  κα  κατ  ήξεις  δ  νεφ ν  κα  διαστάσεις,  κα  κατ  παρατρίψειςἐ ὐ ῖ ὶ ὰ ῥ ὲ ῶ ὶ ὶ ὰ

νεφ ν κα  κατάξεις π ξιν ε ληφότων κρυσταλλοειδ . Κα  τ  λον κα  το το τ  μέροςῶ ὶ ῆ ἰ ῆ ὶ ὸ ὅ ὶ ῦ ὸ

πλεοναχ ς γίνεσθαι λέγειν κκαλε ται τ  φαινόμενα.ῶ ἐ ῖ ὰ

[101]  Κα  στραπα  δ'  σαύτως  γίνονται  κατ  πλείους  τρόπους·  κα  γ ρ  κατὶ ἀ ὶ ὡ ὰ ὶ ὰ ὰ

παράτριψιν κα  σύγκρουσιν νεφ ν  πυρ ς ποτελεστικ ς σχηματισμ ς ξολισθαίνωνὶ ῶ ὁ ὸ ἀ ὸ ὸ ἐ

στραπ ν γενν ·  κα  κατ'  κριπισμ ν  κ  τ ν  νεφ ν π  πνευμάτων τ ν  τοιούτωνἀ ὴ ᾷ ὶ ἐ ὸ ἐ ῶ ῶ ὑ ὸ ῶ

σωμάτων  τ ν  λαμπηδόνα ταύτην παρασκευάζει,  κα  κατ'  κπιασμόν,  θλίψεως τ νἃ ὴ ὶ ἐ ῶ

νεφ ν γινομένης, ε θ' π' λλήλων ε θ' π  πνευμάτων· κα  κατ' μπερίληψιν δ  τοῶ ἴ ὑ ἀ ἴ ὑ ὸ ὶ ἐ ὲ ῦ

π  τ ν  στρων  κατεσπαρμένου  φωτός,  ε τα  συνελαυνομένου  π  τ ς  κινήσεωςἀ ὸ ῶ ἄ ἶ ὑ ὸ ῆ

νεφ ν τε κα  πνευμάτων κα  διεκπίπτοντος δι  τ ν νεφ ν·  κατ  διήθησιν <δι > τ νῶ ὶ ὶ ὰ ῶ ῶ ἢ ὰ ὰ ῶ

νεφ ν το  λεπτομερεστάτου φωτός,  π  το  πυρ ς νέφη συνεφλέχθαι  τ ς βροντ ςῶ ῦ ᾖ ἀ ὸ ῦ ὸ ὰ ὰ

ποτελε σθαι κα  κατ  τ ν τούτου κίνησιν· κα  κατ  τ ν το  πνεύματος κπύρωσιν τ νἀ ῖ ὶ ὰ ὴ ὶ ὰ ὴ ῦ ἐ ὴ

γινομένην διά τε συντονίαν φορ ς κα  δι  σφοδρ ν κατείλησιν· [102] κα  κατ  ήξεις δᾶ ὶ ὰ ὰ ὶ ὰ ῥ ὲ

νεφ ν π  πνευμάτων κπτωσίν τε πυρ ς ποτελεστικ ν τόμων κα  τ  τ ς στραπ ςῶ ὑ ὸ ἔ ὸ ἀ ῶ ἀ ὶ ὸ ῆ ἀ ῆ

φάντασμα ποτελουσ ν. Κα  κατ' λλους δ  πλείους τρόπους δίως σται καθορ νἀ ῶ ὶ ἄ ὲ ῥᾳ ἔ ᾶ

χόμενον ε  τ ν φαινομένων κα  τ  τούτοις μοιον δυνάμενον συνθεωρε ν.ἐ ἀ ὶ ῶ ὶ ὸ ὅ ῖ

 Προτερε  δ  στραπ  βροντ ς ν τοι δέ τινι περιστάσει νεφ ν κα  δι  τ  μα τ  τῖ ὲ ἀ ὴ ῆ ἐ ᾷ ῶ ὶ ὰ ὸ ἅ ῷ ὸ

πνε μα μπίπτειν ξωθε σθαι τ ν στραπ ς ποτελεστικ ν σχηματισμόν, στερον δ  τῦ ἐ ἐ ῖ ὸ ἀ ῆ ἀ ὸ ὕ ὲ ὸ

πνε μα νειλούμενον τ ν βόμβον ποτελε ν το τον·ῦ ἀ ὸ ἀ ῖ ῦ

κα  κατ' μπτωσιν δ  μφοτέρων μα, τ  τάχει συντονωτέρ  κεχρ σθαι πρ ς μ ςὶ ἔ ὲ ἀ ἅ ῷ ῳ ῆ ὸ ἡ ᾶ

τ ν  στραπήν,  [103]  στερε ν  δ  τ ν  βροντήν,  καθάπερ π'  νίων ξ  ποστήματοςὴ ἀ ὑ ῖ ὲ ὴ ἐ ἐ ἐ ἀ

θεωρουμένων κα  πληγάς τινας ποιουμένων.  Κεραυνο ς νδέχεται  γίνεσθαι  κα  κατὶ ὺ ἐ ὶ ὰ

πλείονας πνευμάτων συλλογ ς κα  κατείλησιν σχυράν τε κπύρωσιν· κα  κατάρρηξινὰ ὶ ἰ ἐ ὶ

μέρους κα  κπτωσιν σχυροτέραν α το  π  το ς κάτω τόπους, τ ς ήξεως γινομένηςὶ ἔ ἰ ὐ ῦ ἐ ὶ ὺ ῆ ῥ

δι  τ  το ς ξ ς τόπους πυκνοτέρους ε ναι δι  πίλησιν νεφ ν· κα  κατ' α τ ν δ  τ νὰ ὸ ὺ ἑ ῆ ἶ ὰ ῶ ὶ ὐ ὴ ὲ ὴ

το  πυρ ς  κπτωσιν  νειλουμένου,  καθ  κα  βροντ ν  νδέχεται  γίνεσθαι,  πλείονοςῦ ὸ ἔ ἀ ὰ ὶ ὴ ἐ

γενομένου κα  πνευματωθέντος σχυρότερον κα  ήξαντος τ  νέφος δι  τ  μ  δύνασθαιὶ ἰ ὶ ῥ ὸ ὰ ὸ ὴ

ποχωρε ν ε ς τ  ξ ς, τ  πίλησιν γίνεσθαι τ  μ ν πολ  πρ ς ρος τι ψηλόν, ν ὑ ῖ ἰ ὰ ἑ ῆ ῷ ὸ ὲ ὺ ὸ ὄ ὑ ἐ ᾧ

μάλιστα  κεραυνο  πίπτουσιν  ε  πρ ς  λληλα.  [104]  Κα  κατ'  λλους  δ  τρόπουςὶ ἀ ὶ ὸ ἄ ὶ ἄ ὲ

πλείονας νδέχεται κεραυνο ς ποτελε σθαι· μόνον  μ θος πέστω· πέσται δ  άν τιςἐ ὺ ἀ ῖ ὁ ῦ ἀ ἀ ὲ ἐ

καλ ς το ς φαινομένοις κολουθ ν περ  τ ν φαν ν σημει ται.ῶ ῖ ἀ ῶ ὶ ῶ ἀ ῶ ῶ

 Πρηστ ρας  νδέχεται  γίνεσθαι  κα  κατ  κάθεσιν  νέφους  ε ς  το ς  κάτω  τόπουςῆ ἐ ὶ ὰ ἰ ὺ

στυλοειδ ς  π  πνεύματος  θρόου  σθέντος  κα  δι  το  πνεύματος  πολλοῶ ὑ ὸ ἀ ὠ ὶ ὰ ῦ ῦ

φερομένου, μα κα  τ  νέφος ε ς τ  πλάγιον θο ντος το  κτ ς πνεύματος· κα  κατἅ ὶ ὸ ἰ ὸ ὠ ῦ ῦ ἐ ὸ ὶ ὰ

περίστασιν  δ  πνεύματος  ε ς  κύκλον,  έρος  τιν ς  πισυνωθουμένου  νωθεν·  καὲ ἰ ἀ ὸ ἐ ἄ ὶ
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ύσεως πολλ ς πνευμάτων γενομένης κα  ο  δυναμένης ε ς τ  πλάγια διαρρυ ναι διῥ ῆ ὶ ὐ ἰ ὰ ῆ ὰ

τ ν  πέριξ  το  έρος  πίλησιν.  [105]  Κα  ως  μ ν  γ ς  το  πρηστ ρος  καθιεμένουὴ ῦ ἀ ὶ ἕ ὲ ῆ ῦ ῆ

στρόβιλοι γίνονται, ς ν κα   πογέννησις κατ  τ ν κίνησιν το  πνεύματος γίνηται·ὡ ἂ ὶ ἡ ἀ ὰ ὴ ῦ

ως δ  θαλάττης δ νοι ποτελο νται.ἕ ὲ ῖ ἀ ῦ

  Σεισμο ς νδέχεται γίνεσθαι κα  κατ  πνεύματος ν τ  γ  πόληψιν κα  παρ  μικρο ςὺ ἐ ὶ ὰ ἐ ῇ ῇ ἀ ὶ ὰ ὺ

γκους α τ ς παράθεσιν κα  συνεχ  κίνησιν,  τ ν κράδανσιν τ  γ  παρασκευάζει. Καὄ ὐ ῆ ὶ ῆ ὃ ὴ ῇ ῇ ὶ

τ  πνε μα  το το   ξωθεν  μπεριλαμβάνει  < >  κ  το  πίπτειν  ε σω  δάφη  ε ςὸ ῦ ῦ ἢ ἔ ἐ ἢ ἐ ῦ ἴ ἐ ἰ

ντροειδε ς τόπους τ ς γ ς κπνευματο ντα τ ν πειλημμένον έρα. <Κα > κατ' α τ νἀ ῖ ῆ ῆ ἐ ῦ ὸ ἐ ἀ ὶ ὐ ὴ

δ  τ ν  διάδοσιν  τ ς  κινήσεως  κ  τ ν  πτώσεων  δαφ ν  πολλ ν  κα  πάλινὲ ὴ ῆ ἐ ῶ ἐ ῶ ῶ ὶ

νταπόδοσιν,  ταν πυκνώμασι  σφοδροτέροις τ ς γ ς παντήσ ,  νδέχεται  σεισμο ςἀ ὅ ῆ ῆ ἀ ῃ ἐ ὺ

ποτελε σθαι. [106] Κα  κατ' λλους δ  πλείους τρόπους τ ς κινήσεις ταύτας τ ς γ ςἀ ῖ ὶ ἄ ὲ ὰ ῆ ῆ

γίνεσθαι.

***

 Τ  δ  πνεύματα συμβαίνει  γίνεσθαι κατ  χρόνον λλοφυλίας τιν ς ε  κα  κατὰ ὲ ὰ ἀ ὸ ἀ ὶ ὶ ὰ

μικρ ν παρεισδυομένης,  κα  καθ'  δατος φθόνου συλλογήν·  τ  δ  λοιπ  πνεύματαὸ ὶ ὕ ἀ ὰ ὲ ὰ

γίνεται κα  λίγων πεσόντων ε ς τ  πολλ  κοιλώματα, διαδόσεως τούτων γινομένης.ὶ ὀ ἰ ὰ ὰ

 Χάλαζα  συντελε ται  κα  κατ  π ξιν  σχυροτέραν,  πάντοθεν  δ  πνευματωδ νῖ ὶ ὰ ῆ ἰ ὲ ῶ

περίστασίν  τινων  κα  καταμέρισιν·  κα  <κατ >  π ξιν  μετριωτέραν  δατοειδ ν  τινων,ὶ ὶ ὰ ῆ ὑ ῶ

<κα > μο  ξιν, μα τήν τε σύνωσιν α τ ν ποιουμένην κα  τ ν διάρρηξιν πρ ς τὶ ὁ ῦ ῥῆ ἅ ὐ ῶ ὶ ὴ ὸ ὸ

κατ  μέρη  συνίστασθαι  πηγνύμενα κα  κατ  θροότητα.  [107]   δ  περιφέρεια  ο κὰ ὶ ὰ ἀ Ἡ ὲ ὐ

δυνάτως μ ν χει γίνεσθαι πάντοθεν τ ν κρων ποτηκομένων κα  ν τ  συστάσειἀ ὲ ἔ ῶ ἄ ἀ ὶ ἐ ῇ

πάντοθεν,  ς  λέγεται,  κατ  μέρη μαλ ς  περιισταμένων ε τε  δατοειδ ν  τινων  ε τεὡ ὰ ὁ ῶ ἴ ὑ ῶ ἴ

πνευματωδ ν.ῶ

 Χιόνα δ' νδέχεται συντελε σθαι κα  δατος λεπτο  κχεομένου κ τ ν νεφ ν διἐ ῖ ὶ ὕ ῦ ἐ ἐ ῶ ῶ ὰ

πόρων συμμετρίας κα  θλίψεις  πιτηδείων νεφ ν ε  π  πνεύματος σφοδράς,  ε ταὶ ἐ ῶ ἀ ὶ ὑ ὸ ἶ

τούτου π ξιν ν τ  φορ  λαμβάνοντος διά τινα σχυρ ν ν το ς κατωτέρω τόποις τ νῆ ἐ ῇ ᾷ ἰ ὰ ἐ ῖ ῶ

νεφ ν  ψυχρασίας  περίστασιν.  Κα  κατ  π ξιν  δ'  ν  το ς  νέφεσιν  μαλ  ραιότηταῶ ὶ ὰ ῆ ἐ ῖ ὁ ῆ ἀ

χουσι τοιαύτη πρόεσις κ τ ν νεφ ν γίνοιτο ν πρ ς λληλα θλιβομένων δατοειδ νἔ ἐ ῶ ῶ ἂ ὸ ἄ ὑ ῶ

κα  συμπαρακειμένων·  ο ονε  σύνωσιν ποιούμενα χάλαζαν ποτελε ,  μάλιστα γίνεταιὶ ἃ ἱ ὶ ἀ ῖ ὃ

ν τ  ρι. [108] Κα  κατ  τρ ψιν δ  νεφ ν π ξιν ε ληφότων πόπαλσιν ν λαμβάνοιἐ ῷ ἀὲ ὶ ὰ ῖ ὲ ῶ ῆ ἰ ἀ ἂ

τ  τ ς  χιόνος  το το  θροισμα.  Κα  κατ'  λλους  δ  τρόπους  νδέχεται  χιόναὸ ῆ ῦ ἄ ὶ ἄ ὲ ἐ

συντελε σθαι.ῖ

 Δρόσος συντελε ται κα  κατ  σύνοδον πρ ς λληλα κ το  έρος τ ν τοιούτων, ῖ ὶ ὰ ὸ ἄ ἐ ῦ ἀ ῶ ἃ

τ ς τοιαύτης γρασίας ποτελεστικ  γίνεται· κα  κατά φορ ν δ   π  νοτερ ν τόπων ῆ ὑ ἀ ὰ ὶ ὰ ὲ ἢ ἀ ὸ ῶ ἢ

δατα κεκτημένων, ν ο οις τόποις μάλιστα δρόσος συντελε ται, ε τα σύνοδον τούτων ε ςὕ ἐ ἵ ῖ ἶ ἰ
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τ  α τ  λαβόντων κα  ποτέλεσιν γρασίας κα  πάλιν φορ ν π  το ς κάτω τόπους,ὸ ὐ ὸ ὶ ἀ ὑ ὶ ὰ ἐ ὶ ὺ

καθάπερ μοίως κα  παρ' μ ν π  πλειόνων τοια τά τινα < θεωρε ται.ὁ ὶ ἡ ῖ ἐ ὶ ῦ ῖ

[109]  Κα  πάχνη δ  μεταβαλλομένων > συντελε ται  τ ν δρόσων, τοιούτων τιν νὶ ὲ ῖ ῶ ῶ

π ξίν τινα ποι ν λαβόντων δι  περίστασίν τινα έρος ψυχρο .ῆ ὰ ὰ ἀ ῦ

 Κρύσταλλος συντελε ται κα  κατ' κθλιψιν μ ν το  περιφερο ς σχηματισμο  κ τοῖ ὶ ἔ ὲ ῦ ῦ ῦ ἐ ῦ

δατος, σύνωσιν δ  τ ν σκαλην ν κα  ξυγωνίων τ ν ν τ  δατι παρχόντων· καὕ ὲ ῶ ῶ ὶ ὀ ῶ ἐ ῷ ὕ ὑ ὶ

κατ   ξωθεν  δ  τ ν  τοιούτων  πρόσκρισιν,   συνελασθέντα  π ξιν  τ  δατιὰ ἔ ὲ ῶ ἃ ῆ ῷ ὕ

παρεσκεύασε, ποσ  τ ν περιφερ ν κθλίψαντα.ὰ ῶ ῶ ἐ

 ρις γίνεται  κατ  πρόσκρισιν το  λίου πρ ς έρα δατοειδ ·   κατ  σύμφυσινἾ ὰ ῦ ἡ ὸ ἀ ὑ ῆ ἢ ὰ

δίαν το  τε φωτ ς κα  το  έρος,  τ  τ ν χρωμάτων τούτων διώματα ποιήσει ε τεἰ ῦ ὸ ὶ ῦ ἀ ἣ ὰ ῶ ἰ ἴ

πάντα ε τε μονοειδ ς· φ' ο  πάλιν πολάμποντος τ  μορο ντα το  έρος χρ σινἴ ῶ ἀ ὗ ἀ ὰ ὁ ῦ ῦ ἀ ῶ

τοιαύτην λήψεται  ο αν θεωρο μεν, κατ  πρόσλαμψιν πρ ς τ  μέρη. [110] Τ  δ  τ ςἵ ῦ ὰ ὸ ὰ ὸ ὲ ῆ

περιφερείας το το φάντασμα γίνεται δι  τ  τ  διάστημα πάντοθεν σον π  τ ς ψεωςῦ ὰ ὸ ὸ ἴ ὑ ὸ ῆ ὄ

θεωρε σθαι,   σύνωσιν  τοιαύτην  λαμβανουσ ν  τ ν  ν  τ  έρι  τόμων   ν  το ςῖ ἢ ῶ ῶ ἐ ῷ ἀ ἀ ἢ ἐ ῖ

νέφεσιν π  το  α το  έρος  ποφερομένων περιφέρειάν τινα καθίεσθαι τ ν σύγκρισινἀ ὸ ῦ ὐ ῦ ἀ ἀ ὴ

ταύτην.

 λως περ  τ ν  σελήνην γίνεται  κα  πάντοθεν  έρος  προσφερομένου πρ ς  τ νἍ ὶ ὴ ὶ ἀ ὸ ὴ

σελήνην  τ  π' α τ ς εύματα ποφερόμενα μαλ ς ναστέλλοντος π  τοσο τονἢ ὰ ἀ ὐ ῆ ῥ ἀ ὁ ῶ ἀ ἐ ὶ ῦ

φ' σον κύκλ  περιστ σαι τ  νεφοειδ ς το το κα  μ  τ  παράπαν διακρ ναι,  κα  τ νἐ ὅ ῳ ῆ ὸ ὲ ῦ ὶ ὴ ὸ ῖ ἢ ὶ ὸ

πέριξ έρα α τ ς ναστέλλοντος συμμέτρως πάντοθεν ε ς τ  περιφερ ς τ  περ  α τ νἀ ὐ ῆ ἀ ἰ ὸ ὲ ὸ ὶ ὐ ὴ

κα  παχυμερ ς περιστ σαι.  [111]   γίνεται  κατ  μέρη τιν  τοι  ξωθεν βιασαμένουὶ ὲ ῆ Ὃ ὰ ὰ ἤ ἔ

τιν ς  εύματος   τ ς  θερμασίας  πιτηδείως  πόρων  πιλαμβανομένης  ε ς  τ  το τοὸ ῥ ἢ ῆ ἐ ἐ ἰ ὸ ῦ

περγάσασθαι.ἀ

 Κομ ται  στέρες  γίνονται  τοι  πυρ ς  ν  τόποις  τισ  δι  χρόνων τιν ν  ν  το ςῆ ἀ ἤ ὸ ἐ ὶ ὰ ῶ ἐ ῖ

μετεώροις συντρεφομένου περιστάσεως γινομένης,  δίαν τιν  κίνησιν δι  χρόνων τοἢ ἰ ὰ ὰ ῦ

ο ρανο  σχοντος π ρ μ ς, στε τ  τοια τα στρα ναφαν ναι,  α τ  ν χρόνοιςὐ ῦ ἴ ὑ ὲ ἡ ᾶ ὥ ὰ ῦ ἄ ἀ ῆ ἢ ὐ ὰ ἐ

τισ ν ρμ σαι διά τινα περίστασιν κα  ε ς το ς καθ'  μ ς τόπους λθε ν κα  κφανὶ ὁ ῆ ὶ ἰ ὺ ἡ ᾶ ἐ ῖ ὶ ἐ ῆ

γενέσθαι· τήν τε φάνισιν τούτων γίνεσθαι παρ  τ ς ντικειμένας ταύταις α τίας.ἀ ὰ ὰ ἀ ἰ

[112]  Τιν  στρα στρέφεται  α το   συμβαίνει  ο  μόνον τ  τ  μέρος το το τοὰ ἄ ὐ ῦ ὃ ὐ ῷ ὸ ῦ ῦ

κόσμου στάναι περ   τ  λοιπ ν στρέφεται καθάπερ τινές φασιν, λλ  κα  τ  δίνηνἑ ὶ ὃ ὸ ὸ ἀ ὰ ὶ ῷ

έρος γκυκλον α τ  περιεστάναι,  κωλυτικ  γίνεται το  περιπολε ν, ς κα  τ  λλα·ἀ ἔ ὐ ῷ ἣ ὴ ῦ ῖ ὡ ὶ ὰ ἄ

 κα  δι  τ  ξ ς μ ν α το ς λην πιτηδείαν μ  ε ναι, ν δ  τούτ  τ  τόπ  ν ἢ ὶ ὰ ὸ ἑ ῆ ὲ ὐ ῖ ὕ ἐ ὴ ἶ ἐ ὲ ῳ ῷ ῳ ἐ ᾧ

κείμενα θεωρε ται. Κα  κατ' λλους δ  πλείονας τρόπους το το δυνατ ν συντελε σθαι,ῖ ὶ ἄ ὲ ῦ ὸ ῖ

άν τις δύνηται τ  σύμφωνον το ς φαινομένοις συλλογίζεσθαι.ἐ ὸ ῖ

18



 Τιν  τ ν στρων πλαν σθαι, ε  ο τω τα ς κινήσεσι χρώμενα συμβαίνει, [113] τινὰ ῶ ἄ ᾶ ἰ ὕ ῖ ὰ

δ  μ  <ο τω> κινε σθαι νδέχεται μ ν κα  παρ  τ  κύκλ  κινούμενα ξ ρχ ς ο τωὲ ὴ ὕ ῖ ἐ ὲ ὶ ὰ ὸ ῳ ἐ ἀ ῆ ὕ

κατηναγκάσθαι, στε τ  μ ν κατ  τ ν α τ ν δίνην φέρεσθαι μαλ ν ο σαν, τ  δ  κατὥ ὰ ὲ ὰ ὴ ὐ ὴ ὁ ὴ ὖ ὰ ὲ ὰ

τ ν μα τισ ν νωμαλίαις χρωμένην· νδέχεται δ  κα  καθ' ο ς τόπους φέρεται ο  μ νὴ ἅ ὶ ἀ ἐ ὲ ὶ ὓ ὗ ὲ

παρεκτάσεις έρος ε ναι  μαλ ς π  τ  α τ  συνωθούσας κατ  τ  ξ ς μαλ ς τεἀ ἶ ὁ ὰ ἐ ὶ ὸ ὐ ὸ ὰ ὸ ἑ ῆ ὁ ῶ

κκαούσας, ο  δ  νωμαλε ς ο τως στε τ ς θεωρουμένας παραλλαγ ς συντελε σθαι.ἐ ὗ ὲ ἀ ῖ ὕ ὥ ὰ ὰ ῖ

Τ  δ  μίαν  α τίαν  τούτων  ποδιδόναι,  πλεοναχ ς  τ ν  φαινομένων  κκαλουμένων,ὸ ὲ ἰ ἀ ῶ ῶ ἐ

μανικ ν κα  ο  καθηκότως πραττόμενον π  τ ν τ ν ματαίαν στρολογίαν ζηλωκότωνὸ ὶ ὐ ὑ ὸ ῶ ὴ ἀ ἐ

κα  ε ς τ  κεν ν α τίας τιν ν ποδιδόντων, ταν τ ν θείαν φύσιν μηθαμ  λειτουργι νὶ ἰ ὸ ὸ ἰ ῶ ἀ ὅ ὴ ῇ ῶ

πολύωσι.ἀ

[114]   Τιν  στρα  πολειπόμενά  τινων  θεωρε σθαι  συμβαίνει  κα  παρ  τὰ ἄ ὑ ῖ ὶ ὰ ὸ

βραδύτερον συμπεριφέρεσθαι  τ ν  α τ ν κύκλον περιιόντα κα  παρ  τ  τ ν ναντίανὸ ὐ ὸ ὶ ὰ ὸ ὴ ἐ

κινε σθαι  ντισπώμενα π  τ ς α τ ς  δίνης·  κα  παρ  τ  περιφέρεσθαι  τ  μ ν διῖ ἀ ὑ ὸ ῆ ὐ ῆ ὶ ὰ ὸ ὰ ὲ ὰ

πλείονος τόπου,  τ  δ  δι'  λάττονος,  τ ν α τ ν δίνην περικυκλο ντα.  Τ  δ  πλ ςὰ ὲ ἐ ὴ ὐ ὴ ῦ ὸ ὲ ἁ ῶ

ποφαίνεσθαι  περ  τούτων  καθ κόν  στι  το ς  τερατεύεσθαί  τι  πρ ς  το ς  πολλο ςἀ ὶ ῆ ἐ ῖ ὸ ὺ ὺ

βουλομένοις.

 Ο  λεγόμενοι στέρες κπίπτειν κα  παρ  μέρος κατ  παράτριψιν αυτ ν δύνανταιἱ ἀ ἐ ὶ ὰ ὰ ἑ ῶ

συντελε σθαι κα  παρ  κπτωσιν ο  ν  κπνευμάτωσις γένηται, καθάπερ κα  π  τ νῖ ὶ ὰ ἔ ὗ ἂ ἡ ἐ ὶ ἐ ὶ ῶ

στραπ ν  λέγομεν·  [115]  κα  κατ  σύνοδον  δ  τόμων  πυρ ς  ποτελεστικ ν,ἀ ῶ ἐ ὶ ὰ ὲ ἀ ὸ ἀ ῶ

συμφυλίας γενομένης ε ς τ  το το τελέσαι, κα  κίνησιν ο  ν  ρμ  ξ ρχ ς κατ  τ νἰ ὸ ῦ ὶ ὗ ἂ ἡ ὁ ὴ ἐ ἀ ῆ ὰ ὴ

σύνοδον γένηται· κα  κατ  πνεύματος δ  συλλογ ν ν πυκνώμασί τισιν μιχλοειδέσι, καὶ ὰ ὲ ὴ ἐ ὁ ὶ

κπύρωσιν τούτου δι  τ ν κατείλησιν, ε τ' πέκρηξιν τ ν περιεχόντων, κα  φ' ν νἐ ὰ ὴ ἶ ἐ ῶ ὶ ἐ ὃ ἂ

τόπον  ρμ  γένηται τ ς φορ ς, ε ς το τον φερομένου. Κα  λλοι δ  τρόποι ε ς τἡ ὁ ὴ ῆ ᾶ ἰ ῦ ὶ ἄ ὲ ἰ ὸ

το το τελέσαι μύθητοί ε σιν.ῦ ἀ ἰ

 Α  δ' πισημασίαι α  γινόμεναι πί τισι ζ οις κατ  συγκύρημα γίνονται το  καιρο ·ἱ ἐ ἱ ἐ ῴ ὰ ῦ ῦ

ο  γ ρ τ  ζ α νάγκην τιν  προσφέρεται το  ποτελεσθ ναι χειμ να, ο δ  κάθηταί τιςὐ ὰ ὰ ῷ ἀ ὰ ῦ ἀ ῆ ῶ ὐ ὲ

θεία  φύσις  παρατηρο σα  τ ς  τ ν  ζ ων  τούτων  ξόδους  κ πειτα  τ ς  πισημασίαςῦ ὰ ῶ ῴ ἐ ἄ ὰ ἐ

ταύτας πιτελε . [116] Ο δ  γ ρ < ν> ε ς τ  τυχ ν ζ ον, κ ν <ε > μικρ ν χαριέστερονἐ ῖ ὐ ὲ ὰ ἂ ἰ ὸ ὸ ῷ ἂ ἰ ὸ

ε η, τοιαύτη μωρία μπέσοι, μ  τι ε ς παντελ  ε δαιμονίαν κεκτημένον.ἴ ἐ ὴ ὅ ἰ ῆ ὐ

 Τα τα δ  πάντα, Πυθόκλεις, μνημόνευσον· κατ  πολύ τε γ ρ το  μύθου κβήσ  καῦ ὴ ὰ ὰ ῦ ἐ ῃ ὶ

τ  μογεν  τούτοις συνορ ν δυνήσ · μάλιστα δ  σεαυτ ν πόδος ε ς τ ν τ ν ρχ νὰ ὁ ῆ ᾶ ῃ ὲ ὸ ἀ ἰ ὴ ῶ ἀ ῶ

κα  πειρίας κα  τ ν συγγεν ν τούτοις θεωρίαν, τι  δ  κριτηρίων κα  παθ ν κα  οὶ ἀ ὶ ῶ ῶ ἔ ὲ ὶ ῶ ὶ ὗ

νεκεν τα τα κλογιζόμεθα· τα τα γ ρ μάλιστα συνθεωρούμενα δίως τ ς περ  τ νἕ ῦ ἐ ῦ ὰ ῥᾳ ὰ ὶ ῶ

κατ  μέρος α τίας συνορ ν ποιήσει.  Ο  δ  τα τα μ  καταγαπήσαντες  μάλιστα ο τ'ὰ ἰ ᾶ ἱ ὲ ῦ ὴ ᾗ ὔ

< ν>  α τ  τα τα  καλ ς  συνθεωρήσαιεν  ο τε  ο  νεκεν  δε  θεωρε ν  τα ταἂ ὐ ὰ ῦ ῶ ὔ ὗ ἕ ῖ ῖ ῦ

περιεποιήσαντο. 
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 Η  αυθεντικότητα  της  επιστολής  προς  Πυθοκλή  φαίνεται  ότι  έχει  αποτελέσει  θέμα

αμφισβήτησης  ακόμη  και  στην  αρχαιότητα,  όπως  μαθαίνουμε  από  σημείωση  του

Φιλόδημου, που υπάρχει σε κάποιον από τους παπύρους του  Herculaneum. Το ίδιο το

έργο,  όπως  έχει  δείξει  ο  Usener,  επιβεβαιώνει  αυτή  την  υποψία.  Τα  τμήματα  που

πραγματεύονται  διάφορα  θέματα  δεν  συνδέονται,  όπως  στις  άλλες  επιστολές  με

διάφορους συνήθεις συνδέσμους, η σειρά τους δεν έχει σύστημα, και σε ότι αφορά στα

άστρα υπάρχουν δύο διαφορετικά τμήματα της επιστολής, στις παρ.90-98 και παρ. 111-

115, το δε τελευταίο τμήμα έχει προστεθεί εκ των υστέρων. Αλλά η επιστολή πράγματι στο

σύνολό της φέρει τα πιο ευκρινή σημάδια ότι είναι συνεπτυγμένη συρραφή από κάποιο

μεγαλύτερο  έργο,  αποτελεί  την  ουσία  της  διδαχής  του  Επίκουρου  η  οποία  γράφτηκε

βιαστικά σε περιορισμένη έκταση. Ακόμη, όπως έδειξε ο  Usener, αυτό το ίδιο το γεγονός

μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην αυθεντία, εάν όχι στην αυθεντικότητα,

της επιστολής, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι, με εξαίρεση την εισαγωγή, έχουμε

την  ακριβή  διδασκαλία  και  σε  πολλές  περιπτώσεις  τις  ακριβείς  λέξεις  του  ίδιου  του

Δασκάλου. Η επιστολή αυτή δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον όπως οι άλλες δυο, είτε σε σχέση

με  τα  θέματα  είτε  σε  σχέση  με  τον  τρόπο  που  αυτά  αναπτύσσονται,  αλλά  βοηθά

σημαντικά, όταν την συγκρίνουμε  με το έκτο βιβλίο του Λουκρήτιου, να συμπληρώσουμε

τις λεπτομέρειες  του επικούρειου συστήματος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (παρ. 84-88)

 Η εισαγωγή είναι χωρίς αμφιβολία, έργο του συγγραφέα και έχει ακριβή πρότυπα, στη σκέψη και

στο ύφος, τις εισαγωγές των άλλων επιστολών, αλλά από μια περιστασιακή περίεργη λέξη ή πράξη

φαίνεται να δείχνει ότι δεν έχει συνταχθεί από τον ίδιο τον Επίκουρο. Οι παρ. 84, 85 είναι συνήθεις

εισαγωγές των επιστολών, το αίτημα του Πυθοκλή για μια διατριβή για τα μετέωρα, και η συναίνεση

του Επίκουρου, μαζί με την ελπίδα ότι αυτή θα είναι χρήσιμη και σε άλλους μαθητές: όλα αυτά θα

μπορούσαν να θυμίζουν την εισαγωγή της επιστολής προς Ηρόδοτο.

Παρ. 84 

1. Κλέων άγνωστο πρόσωπο, και πιθανό φανταστικό.

2.  ε ς  μακάριον  βίονἰ , «σε  ευτυχισμένη  ζωή»,  που  προκύπτει  από  τη  γνώση  της

επικούρειας φιλοσοφίας.

3. διαλογισμ ν,  διαλογίσματα,  ῶ δεν αποτελεί  επικούρεια  λέξη,  και  δηλωτικό   μάλλον

άλλων φιλοσοφικών σχολών στις οποίες η διαλεκτική και η συζήτηση παίζουν μεγαλύτερο

ρόλο.
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4. τ ν μετεώρων, ῶ «για τα ουράνια φαινόμενα», επικούρειος όρος με ευρύ περιεχόμενο,

που  περιλαμβάνει  όχι  μόνο  αυτό  που  ονομάζουμε  σήμερα  μετεωρολογία,  αλλά  την

αστρονομία και πράγματι όλα τα φαινόμενα του ουρανού, και επίσης και κάποια υπόγεια

φαινόμενα. Δες ΚΔ. x, xi.

5. ε περίγραφον, ὐ «ευκολοσχεδιασμένη». Ακόμη μια λέξη που δεν ανήκει στον Επίκουρο.

6. συνεσχέθημεν, «είμαι υποχρεωμένος» από τις μεγάλες προσδοκίες που έχω για το

μέλλον σου να δεχθώ την παράκληση σου.

Παρ. 85. 

1. τ  λοιπ  πάντα, ὰ ὰ «όλα τα υπόλοιπα κείμενα μου».

2. φυσιολογίας, συνήθης τεχνικός όρος του Επίκουρου για την  γνώση της φύσης και των

φυσικών νόμων.

3. γνησίου,  «γνήσια», δηλαδή η επικούρεια επιστήμη ως αντιτιθέμενη σε οποιαδήποτε

άλλην.

4. το ς  ε ς  σχολίας … μπεπληγμένοιςῖ ἰ ἀ ἐ ,  «σε εκείνους που έχουν εμπλακεί  πολύ πιο

βαθειά  (που  έχουν  χρόνο  για  πλήρη  φιλοσοφική  μελέτη)   από  μια  συνηθισμένη

απασχόληση».

5. περιόδευε, «κάνε μια πλήρη επισκόπηση».

6. ν τ  Μικρ  πιτομ  πρ ς ρόδοτον πεστείλαμεν,ἐ ῇ ᾷ ἐ ῇ ὸ Ἡ ἀ  προσπάθεια να συνδεθεί η

επιστολή αυτή με την πρώτη επιστολή κάτι που προκαλεί αμφιβολίες για την γνησιότητα

της. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι από τόσο  νωρίς όσο η σύνταξη αυτής της επιστολής-

την πρώτη ή τη δεύτερη γενεά των μαθητών του Επίκουρου- η επιστολή προς Ηρόδοτον

ήταν γνωστή ως η μικρά έπιτομή σε διάκριση με την μεγάλην έπιτομήν, η οποία ήταν ίσως

μια πιο πλήρης αλλά λιγότερο λεπτομερής έκθεση του όλου συστήματος, προορισμένη για

αρχάριους.  Εντούτοις,  ο  Bignone σημειώνει  ότι  στο  έργο  Vita Epicuri παρ.  135,  ένα

απόσπασμα αναφέρεται  σαν από την  μικρά έπιτομή  που δεν βρίσκεται στην Επιστολή

προς Ηρόδοτο. Αυτό δημιουργεί αμφιβολία στην αναγνώριση. Κατά πάσα πιθανότητα ο

Λουκρήτιος χρησιμοποίησε την μεγάλην έπιτομήν.

7. Παρ. 85-87. 

Αναφέρονται στο σκοπό αυτής της έρευνας των ουράνιων φαινομένων και στις αρχές της

συμπεριφοράς τους. Τα τμήματα αυτά στηρίζονται εξολοκλήρου σε δυο κύριες ιδέες και τη

σύνδεση μεταξύ τους, και έχουν ως πρότυπο και ως προς τους όρους και ως προς το θέμα

τις  παρ.  78-80  της  επιστολής  προς  Ηρόδοτο.  (1)  Ο  σκοπός  αυτού  του  τμήματος  της
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έρευνας, όπως και όλων των άλλων στην επικούρεια φιλοσοφία, είναι να προετοιμάσει τον

τρόπο για  ήρεμη ζωή. Για  όσο καιρό έχουμε υποψίες που προκαλούν ανησυχία ότι  οι

κινήσεις των άστρων ή οι φάσεις του καιρού οφείλονται σε θεϊκή δράση και προμηνύουν ή

εκφράζουν  την  στάση  των  θεών απέναντι  στους  ανθρώπους,  δεν  μπορούμε  να  ζούμε

ατάραχοι: πρέπει να μάθουμε ότι όλα οφείλονται στη δράση των φυσικών νόμων. (2) Στην

μέθοδο της έρευνας θα βρούμε διαφορά από την διαδικασία που ακολουθείται στην ηθική

και στην ερμηνεία των γήινων  φαινομένων. Και στις δυο αυτές σφαίρες είναι δυνατό να

ορίσουμε για κάθε δεδομένο αποτέλεσμα για μας μια μοναδική αιτία, αλλά στην εξέταση

των  μετεώρων πολύ  συχνά  θα  έχουμε  να  προτείνουμε  διάφορες  αιτίες  για  το  ίδιο

φαινόμενο, και αυτό για δύο λόγους, πρώτον, διότι σε αυτά τα μεγαλύτερα φαινόμενα της

φύσης υπάρχουν συχνά περισσότερες από μια αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν το

ίδιο αποτέλεσμα, δεύτερον, διότι,  καθώς δεν είμαστε ικανοί να τα παρατηρήσουμε από

τόσο κοντά όπως τα φαινόμενα της γης, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ακριβή

αιτία σε κάθε δεδομένη αιτία.  Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε κάθε πιθανή

ερμηνεία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα δεδομένα των

αισθήσεων. Αλλά αυτή η πολλαπλότητα των αιτίων δεν χρειάζεται να μας προκαλεί καμία

ταραχή – και εδώ οι δυο ιδέες πάνε μαζί-  επειδή δεν οφείλεται σε κάποια αυθαιρεσία ή

αβεβαιότητα στην διαδοχή των συμβάντων, ή σε κάποια παραβίαση των νόμων της φύσης,

αλλά ακριβώς στην διαφορετικότητα των ίδιων των φαινομένων και στην σχέση μας με

αυτά.

Στο τέλος της παρ. 87 ο Επίκουρος προσεγγίζει περισσότερο το θέμα της μεθόδου, και

λέει  ότι  πρέπει  να  χρησιμοποιούμε  την  αναλογία  των  φαινομένων  της  γης  για  να

ερμηνεύσουμε τα ουράνια, αλλά ποτέ παραβλέποντας την ακριβή αισθητηριακή αντίληψη

την οποίαν τα φαινόμενα αυτά μας προκαλούν.

1.  κατ  συναφ ν,  ὰ ὴ «σε σχέση με» τις άλλες θεωρίες του συστήματος, το φυσικό και το

ηθικό: δες πιο κάτω για τη διάκριση που κάνει ο Επίκουρος. Για την έκφραση δες παρ. 88

τα συναπτόμενα τούτωι.

Παρ. 86.

1. τ  δύνατον κα  παραβιάζεσθαι,ὸ ἀ ὶ  «να προσπαθούμε να επιβάλουμε  με τη βία μια

απίθανη  θεωρία»,  δηλαδή  μια  ερμηνεία  που  προκύπτει  από  προκατάληψη,  αλλά  σε

ασυνέπεια με την προφανή μαρτυρία των αισθήσεων. Μια έκφραση οικεία στο Επίκουρο,

που η έννοια της επαναλαμβάνεται στο κατ  ξιώματα κεν  κα  νομοθεσίας,ὰ ἀ ὰ ὶ  πιο κάτω στο

κείμενο.
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2.  το ς περ  βίων λόγοις,  ῖ ὶ « τη συζήτηση των θεωριών πάνω στα διάφορα είδη της

ανθρώπινης ζωής», δηλαδή πάνω στην ηθική.

3. τ ν λλων φυσικ ν προβλημάτωνῶ ἄ ῶ , δηλαδή, των προβλημάτων των φαινομένων της

γης  και των προβλημάτων για τα άδηλα που αφορούν την σύθεση του σύμπαντος, που

και για τα δυο υπάρχει μόνο μια σωστή ερμηνεία.

4. κάθαρσιν, «λύση», «ερμηνεία», μια πολύ ασυνήθιστη χρήση της λέξης.

5. σα  μοναχ ν  χει…ὅ ὴ ἔ  «όλα  τα  πράγματα  τα  οποία  επιδέχονται  μια  και  μοναδική

εξήγηση που είναι σύμφωνη με τα φαινόμενα» , δηλαδή, μπορούν να ερμηνευθούν μόνο

με έναν τρόπο ο οποίος είναι συνεπής με την μαρτυρία των αισθήσεων.

6. πλεοναχ ν χει κα  τ ς γενέσεως α τίανὴ ἔ ὶ ῆ ἰ , όχι «έχουν σύνθετη αιτία γέννησης», αλλά

« περισσότερες πιθανές αιτίες γέννησης».

7. ο σίας … κατηγορίαν,ὐ  «πολλές αιτίες ως προς τη φύση τους»,  κατηγορία, ξανά μια

ασυνήθιστη λέξη για τον Επίκουρο.

8.  ξιώματα κεν ,  ἀ ὰ «κενές υποθέσεις», δηλαδή,  εκ των προτέρων υποθέσεις που δεν

εδράζονται στην μαρτυρία των αισθήσεων.

9.  νομοθεσίας, «αυθαίρετους νόμους», αρχές πριν από τη διεξαγωγή έρευνας.

Παρ. 87.

1. πάντα  …  γίνεται  σείστως,  ἀ αντιστοιχεί  στο  θορύβως  μ ς  ζ νἀ ἡ ᾶ ῆ  :  το  ιδεώδες

εκπληρώνεται  και όλη η ζωή προχωρά χωρίς ταραχή.

2. κατ  πάντων … κκαθαιρομένων,ὰ ἐ  σύμφωνα με την απόδοση του Bignone, «τα πάντα

προχωρούν χωρίς ταραχή σε σχέση με όλα τα φαινόμενα  που ερμηνεύονται με πολλούς

τρόπους σε αρμονία με την εμπειρία μας, όταν κάποιος αποδέχεται πειστικές ερμηνείες

αυτών.» δηλαδή, από τη στιγμή που αποδέχεσαι την αρχή ότι όλες οι πειστικές ερμηνείες

πρέπει  να γίνουν αποδεκτές, τότε μπορείς να έχεις την ίδια  άταραξία σε ότι  αφορά τα

ουράνια φαινόμενα όπως μπορείς να έχεις στην ηθική και στα γήινηα φαινόμενα.

3. π … τ ν μ θον,  ἐ ὶ ὸ ῦ «στη δεισιδαιμονία», επειδή το χαρακτηριστικό της θρησκευτικής

ερμηνείας των φαινομένων είναι ότι δέχεται μια θεωρία και αποκλείει όλες τις άλλες, και

υποστηρίζει βέβαια κάτι που δεν μπορεί να φτάσει με την λογική.

Σημε α, ῖ «ενδείξεις», τα γήινα φαινόμενα δεν μπορούν να μας δώσουν ασφαλείς ερμηνείες

για τα ουράνια φαινόμενα, αλλά μπορούν να μας προσφέρουν νύξεις και αναλογίες, τις

οποίες μπορούμε να ακολουθήσουμε.

24



Παρ. 88. 

1.  Τ  …  φάντασμα,  ὸ η  πραγματική  παράσταση  του  φαινομένου  στην  αισθητηριακή

αντίληψη.

2.  τηρητέον, «πρέπει να στηριζόμαστε στις», λέξη που προτιμά ο Επίκουρος με αυτή την

έννοια: δες Επ. Ι,38,  κατ  τ ς α σθήσεις δε  πάντα τηρε νὰ ὰ ἰ ῖ ῖ , είναι καλό παράδειγμα αυτής

της αρχής της θεωρίας του Επίκουρου ότι  ο ήλιος και  η σελήνη έχουν πραγματικά το

μέγεθος που τα βλέπουμε.  Ο όρος   α σθήσεις  ἰ εδώ δίνει πληροφορία και δεν πρέπει να

προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε.

3. κα  π  τ  συναπτόμενα …. πλεοναχ ς συντελε σθαι: ὶ ἐ ὶ ὰ ῶ ῖ «και σε σχέση με αυτό που

συνδέεται με την πραγματική εμφάνιση πρέπει να διακρίνουμε εκείνα τα πράγματα για τα

οποία  δεν  υπάρχει  μαρτυρία  στην  εμπειρία  μας  ενάντια  στις  πολλαπλές  αιτίες.»,  τὰ

συναπτόμενα είναι οι γνώμες   (προσδοξαζόμενα) τις οποίες συνδέουμε με την πραγματική

αισθητηριακή αντίληψη. Όταν εξετάζουμε τα ουράνια φαινόμενα πρέπει  να διακρίνουμε

αυτές τις γνώμες, που μπορεί να είναι όλες ταυτόχρονα αληθινές, από αυτές που είναι με

βεβαιότητα αληθινές ή με βεβαιότητα ψευδείς. Αυτή είναι η ερμηνεία του Bignone γι’ αυτό

το απόσπασμα, για την οποίαν ο Bailey έχει αμφιβολία ότι είναι ορθή.

4.  ο κ ντιμαρτυρε ταιἃ ὐ ἀ ῖ , άλλος τεχνικός όρος του Επίκουρου: πρέπει να υποβάλουμε

τις διάφορες ερμηνείες μας στον έλεγχο της εμπειρίας μας και να απορρίψουμε  όσες από

αυτές διαψεύδονται από αυτήν: μπορεί να υπάρχουν ακόμη κάποιες που δεν βρίσκονται

σε αντίθεση με αυτήν.

1.     ΚΟΣΜΟΙ

 Ο  συντάκτης   της  επιστολής  βουτά  αμέσως στη  φυσική  θεωρία  του  Επίκουρου,  και

ασχολείται πρώτα με την φύση και τη δημιουργία των κόσμων. Καθώς προφανώς συνδέει

διάφορες  πηγές  (πολλές  φορές  προφανώς  από  την  Επίστολη  προς  Ηρόδοτο),  το

αποτέλεσμα φαίνεται  λίγο  ασύνδετο  και  σε  κάποια  σημεία  σκοτεινό.  Αλλά  δεν  είμαστε

δικαιολογημένοι  να απορρίψουμε  ως ερμηνείες  εκθέσεις,  για τις  οποίες  υπάρχει  αλλού

καλή μαρτυρία, με την αιτιολογία ότι δεν ταιριάζουν πολύ καλά με τα συμφραζόμενα. Ένας

κόσμος ορίζεται κατ’ αρχήν ως ένα περιορισμένο τμήμα του ουρανού: κατόπιν εξετάζονται

τα όρια του και το σχήμα του. Στη συνέχεια μας λέει ότι υπάρχουν άπειροι κόσμοι, και ότι η

δημιουργία  τους  και  η  ανάπτυξή  τους  περιγράφονται  με  σχόλια  πάνω σε  εσφαλμένες

θεωρίες.  Όλα αυτά είναι πολύ γνωστές επικούρειες θέσεις.  Οι  παρ. 45,73, και  74 της

Επιστολής προς Ηρόδοτο θα έπρεπε να  συγκριθούν με τον Λουκρήτιο ii.1088- 1174 και v.

416-508, 534- 563.
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1. Κόσμος,  Η αντίληψη του Επίκουρου για τον «κόσμο» όπως αυτή όλων των αρχαίων

φιλοσόφων, ήταν για ένα σύστημα στο οποίο η γη ήταν το κέντρο, και γύρο από αυτήν

κινούντο σε τροχιές ακόμη πιο μακρινές, η σελήνη, ο ήλιος, οι πλανήτες, και τα άστρα, και

η περιφέρεια του ουρανού σχημάτιζε το εξωτερικό όριο. Διέφερε από τους περισσότερους

από τους προηγούμενους στην αντίληψη ότι  υπήρχε άπειρος αριθμός τέτοιων  κόσμων

πέραν από τον δικό μας.

2. περιοχή τις ο ρανο : ὐ ῦ δηλαδή, ένα ορισμένο τμήμα του ουρανού που περικλείεται από όρια

(πέρας).

3. στρα :  ἄ που περιλαμβάνουν τον ήλιο, τη σελήνη όπως και άστρα, δες παρ. 90 λιός τε καἭ ὶ

σελήνη κα  τ  λοιπ  στρα.ὶ ὰ ὰ ἄ  Και ο Λουκρήτιος χρησιμοποιεί με όμοιο τρόπο τον όρο άστρα, v, 509.

4. γ ν, ῆ «μια γη», ένα σώμα όπως η δική μας γη που είναι το κέντρο του συστήματος.

5. πάντα τ  φαινόμενα:  ὰ και αστρονομικά και μετεωρολογικά φαινόμενα. Στην πραγματικότητα,

όλα αυτά με τα οποία ασχολείται στην υπόλοιπη επιστολή του.

6.  Από  το  σημείο  αυτό  το  υπόλοιπό  της  πρότασης  είναι  πολύ  συγκεχυμένο  στο  αρχαίο

χειρόγραφο.  Αυτό  οφείλεται  μάλλον  στο ότι  έχουν ενωθεί  κείμενα  από διάφορες  πηγές,  και  οι

μελετητές προτείνουν κάποιες επεμβάσεις στο αρχαίο κείμενο.

7. ο  λυομένου… λήψεται,  ὗ δηλαδή, η  περιοχή δεν είναι κάποιο «αποκομμένο» τυχαίο κομμάτι

του ουρανού, αλλά ένα οργανωμένο σύνολο, η διάλυση του οποίου προκαλεί αναταραχή σε όλα

του τα μέρη. 

8. ποτομ ν χουσα…:ἀ ὴ ἔ  δηλαδή, είναι τμήμα αποκομμένο από το άπειρο σύμπαν. Αυτή η ιδέα

αναφέρεται από τον Λεύκιππο D.L.ix.31.

9.  κα  καταλήγουσα ν πέρατιὶ ἐ :  δηλαδή, ένας κόσμος έχει καθορισμένο όριο. Δες Επ. ι,73, το ςὺ

κόσμους … κα  π σαν σύγκρισινὶ ᾶ  πεπερασμένην.

10.   ραι   πυκν ,ἢ ἀ ῷ ἢ ῷ  αυτό το όριο μπορεί να είναι στη σύνθεσή του είτε πυκνό είτε αραιό: το

όριο του κόσμου μας, η «flammantia moenia mundi» (Λουκρ. I, 73),  είναι αραιό. Δες Αέτιος ιι 7 3, p

336 d (  Usener, fr. 303) `Επίκουρος ‘ενίων μέν κόσμων ‘αραιόν τό πέρας, ένίων δεν πυκνόν, καί

τούτων τά μέν τινα κινούμενα τά δ’ άκίνητα.

11.  ν περιαγομέν   ν στάσιν χοντι. ἐ ῳ ἢ ἐ ἔ Η εξωτερική περιφέρεια μπορεί είτε να περιστρέφεται,

το πιο πιθανόν, σύμφωνα με τον Επίκουρο, όπως στον κόσμο μας     ( παρ. 92), είτε να είναι

ακίνητη. Δες το προηγούμενο απόσπασμα του Αέτιου.

12.  κα  στρογγύλην  …  περιγραφήν,  ὶ για  την  δυνατότητα  διαφορετικότητας  σχημάτων  των

κόσμων δες Επικ. Ι, 74.  κα  το ς κόσμους ο τε ξ νάγκης δε  νομίζειν να σχηματισμ νὶ ὺ ὔ ἐ ἀ ῖ ἕ ὸ

χοντας..ἔ . Και το σχόλιο σε αυτό το απόσπασμα, ο ς μ ν γ ρ σφαιροειδε ς, κα  οειδε ςὓ ὲ ὰ ῖ ὶ ᾠ ῖ

λλους, κα  λλοιοσχήμονας τέρουςἄ ὶ ἀ ἑ .
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13. πανταχ ς, ῶ περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα εναλλακτικά που έχουν αναφερθεί, τον πυκνό

ή τον  αραιό  χαρακτήρα  και  την  κίνηση ή  την  ακινησία  του  πέρας,όπως και  τις  ποικιλίες  των

σχημάτων.

14.  ν  λ γον ο κ στι καταλαβε ν.  ἐ ᾧ ῆ ὐ ἔ ῖ Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε προς το τέλος του

κόσμου και εμείς οι ίδιοι να αντιληφτούμε τη φύση του. Το  καταλαβε νῖ  εδώ είναι η αισθητηριακή

αντίληψη.

Παρ. 89. 

1. ε σ ν πειροι τ  πλ θος, ἰ ὶ ἄ ὸ ῆ Κοινή επικούρεια αντίληψη. Δες Λουκρ. II, 1048-1089.

2. καταλαβε ν. ῖ Εδώ πρόκειται για νοητική αντίληψη.

3. ν κόσμ , ἐ ῳ περίεργη ιδέα, η οποία δεν απαντάται πουθενά αλλού: ένας νέος κόσμος μπορεί να

σχηματισθεί από μόνος του μέσα σε έναν υπάρχοντα κόσμο, ενδεχόμενα καθώς ο παλαιός κόσμος

αποσυντίθεται.

4. μετακοσμί : ῳ ένας περίφημος τεχνικός όρος του Επίκουρου. Υπάρχουν στο σύμπαν όλοι αυτοί

οι  κόσμοι που έχουν διάφορα σχήματα, πρέπει να υπάρχουν διαστήματα μεταξύ τους, στα οποία

νέοι κόσμοι μπορεί να σχηματιστούν. Στα μετακόσμια ο Επίκουρος τοποθετούσε τους θεούς.

5. ν πολυκέν  τόπἐ ῳ ῳ: θα υπάρχει μέρος στο οποίο υπήρχε πολύ κενό, αλλά όχι απόλυτο κενό,

επειδή δεν υπάρχει μεγάλος χώρος για αυτόν τον χαρακτήρα στο σύμπαν: ο Λεύκιππος λοιπόν

(τινές) έκανε λάθος πιστεύοντας ότι υπάρχει «μεγάλο διάστημα καθαρού κενού», δες  μέγα κενόν

στην πιο πάνω παρ. 88.

6.  πιτηδείων  τιν ν…ἐ ῶ  Η  επικούρεια  θεωρία  για  την  δημιουργία  ενός  κόσμου  δέχεται  ότι

απαιτούνται πολλές προϋποθέσεις εκτός από την απλή συνάθροιση ατόμων στο κενό: (α) πρέπει

να είναι κατάλληλα άτομα για να σχηματίσουν ενώσεις,  (β) πρέπει να είναι ικανά να ενώνονται

(προσθέσεις) και να σχηματίσουν οργανωμένα σώματα (διαρθρώσεις) και να προκαλούν αλλαγές

της θέσεως των, (γ) πρέπει να είναι ικανά να δώσουν το κατάλληλο υλικό στις κατάλληλες θέσεις.

7. προσθέσεις: ενώσεις ύλης που δημιουργεί τα πράγματα.

8.  διαρθρώσεις:  «διαρθρώσεις», δηλαδή πρέπει να μπορούν να σχηματίζουν σώματα που να

είναι οργανωμένα.

9. μεταστάσεις:  η κίνηση των τμημάτων  της ύλης στις κατάλληλες θέσεις τους, δηλαδή,  των

φλογισμένων υλικών του ουρανού, όπου μπορούν να σχηματίσουν τα ουράνια σώματα και τον

αιθέρα.

10. παρδεύσειςἐ :  «ποτίσματα»,  όχι  με  υγρό  υλικό,  αλλά με  συνεχή  παροχή του  κατάλληλου

υλικού στην κατάλληλη θέση. Όλη η περιγραφή πρέπει να συγκριθεί με τον Λουκρήτιο v 449-494,

και κυρίως ii. 1112-1119.  

11.  ως τελειώσεως,  ἕ «μέχρι  να καταλήξουν σε κατάσταση ολοκλήρωσης». Ο Επίκουρος

υποστήριζε  ότι  με  τους  κόσμους  και  με  τα σώματα υπήρχε διαδικασία  βαθμιαίας  ανάπτυξης,

καθώς νέα ύλη απορροφάτο συνέχεια,  μέχρι  να φτάσουν στο όριο της ολοκλήρωσης,  και  από
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εκείνη τη στιγμή ξεκινούσε η διαδικασία της αποσύνθεσης, κατά την οποίαν υπήρχε μεγαλύτερη

εκροή από ότι εισροή.   Δες Λουκρήτιο ii, 1105-1174.

12. κα  διαμον ς,  ὶ ῆ «και σταθεροποίηση»: Ο Επίκουρος αναγνώριζε τέτοια περίοδο μεταξύ της

ανάπτυξης και της αποσύνθεσης.

13.  τ  ποβληθέντα θεμέλια  ὰ ὑ : τα ατομικά θεμέλια πάνω στα οποία κατασκευάζεται ο κόσμος,

δηλαδή, τα αρχικά άτομα που καθώς ενώνονται με τη σειρά τους σχηματίζουν τα «σώματα».

14. τ ν προσδοχ ν δύναται ποιε σθαι, ὴ ὴ ῖ δηλαδή για όσο διάστημα είναι ικανά να αφομοιώνουν

νέο υλικό. Δες τον Λουκρ. και κυρίως ii, 1122-1130.

Παρ. 90. 

1. Ο  γ ρ  θροισμ ν  δε  μόνον,  ὐ ὰ ἀ ὸ ῖ μια  απλή  συνάθροιση  ατόμων  σε  ένα  κενό,  όπως  είχε

υποθέσει ο Λεύκιππος, δεν είναι αρκετή για να δημιουργήσει έναν κόσμο. Τα άτομα πρέπει να

έχουν αυτά τα άλλα χαρακτηριστικά, που θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες ενώσεις, και θα κάνουν

δυνατή την διαδικασία της αφομοίωσης.

2. ο δ  δ νον,  ὐ ὲ ῖ ο  συγγραφέας περνά  από  τον  Λεύκιππο  στον  Δημόκριτο,  τ ν  φυσικ νῶ ῶ

καλουμένων  τις, που πίστευε ότι ένας κόσμος δημιουργήθηκε μηχανικά από την δίνη των ατόμων

που προκλήθηκε με τη σειρά της από την κατάλληλη νάγκη,ἀ  που δρα έτσι με απολύτως αυθαίρετο

τρόπο. Ο Επίκουρος έτσι διακηρύσσει την ανεξαρτησία του από τους δύο προδρόμους του στην

ατομική θεωρία.

3. κατ  τ  δοξαζόμενον, ὰ ὸ «σύμφωνα με όσα απλά φαντάζονται».  Η υπόθεση του  Δημόκριτου για

την δίνη που δημιουργείται από νάγκηἀ  δεν επιβεβαιώνεται από τις αισθήσεις, και είναι απολύτως

αντίθετη  με  τα  φαινόμενα.  Ήταν  ένα  άξίωμα  κενόν  καί  νομοθεσία.  Ο  Επίκουρος  αντιμαχόταν

βεβαίως και  την άλλην αντίληψη του Δημόκριτου για την νάγκηἀ  στον τομέα της ηθικής.

4. α ξεσθαί τε, ὔ πρέπει να προσθέσουμε τόν κόσμον. Η αντίληψη του Δημόκριτο ήταν προφανώς

ότι η δίνη έβαινε σταδιακά αυξανόμενη σε μέγεθος με την αφομοίωση εξωτερικών σωματιδίων,

μέχρι να γίνει τόσο μεγάλη ώστε να έρθει σε σύγκρουση  με άλλον κόσμο, και τότε ακολουθούσε

καταστροφή. Δες Hippol.565.13a φθείρεσθαι δέ αύτους ύπ’ αλλήλων προσπίπτοντας.

5. τ ν φυσικ ν:  ῶ ῶ χρησιμοποιείται περιφρονητικά.  Οί φυσικοί, για τον Επίκουρο, είναι οι πρώτοι

κοσμολόγοι, τους οποίους συνδέει με την άκαμπτη χρησιμοποίηση της  νάγκης,ἀ  και συνεπώς με

την αιτιοκρατία. Δες Επικ. iii, 134.1 πε  κρε ττον ν τ  περ  θε ν μύθ  κατακολουθε ν  τ  τ νἐ ὶ ῖ ἦ ῷ ὶ ῶ ῳ ῖ ἢ ῇ ῶ

φυσικ ν ε μαρμέν  δουλεύειν: ῶ ἱ ῃ αλλά πάντοτε έννοιεί κυρίως τον Δημόκριτο.

6. το το γ ρ… το ς φαινομένοιςῦ ὰ ῖ : Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευθεί, εάν

δεν είχαμε την διαφωτιστικό απόσπασμα στο τέλος του Λουκρ. ii, επειδή δεν έχουμε  αισθητηριακή

αντίληψη για τη δημιουργία και την καταστροφή των κόσμων. Ο Επίκουρος αναφέρεται καθαρά

στην αναλογία  της  ανάπτυξης  των  σωμάτων,  όπου βλέπουμε  την  διαδικασία  της  αφομοίωσης

μέχρι ενός  σημείου, μετά από το οποίο η καταστροφή επέρχεται οφειλόμενη στην υπερίσχυση του

υλικού που χάνεται σε σχέση με αυτό που προσλαμβάνεται.
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                                      2. ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ

 Το δεύτερο κύριο μέρος της επιστολής, που εκτείνεται μέχρι την παρ. 99, εξετάζει τα ουράνια

σώματα ως συστατικά μέρη των αντίστοιχων κόσμων τους. Μια ποικιλία σημείων εξετάζεται με τη

σειρά που είναι παραδοσιακή στις επικούρεια έργα. Η επιτομή είναι πολύ σύντομη, αλλά μπορεί να

συμπληρωθεί από άλλες επικούρειες πηγές, και κυρίως από το πέμπτο βιβλίο του Λουκρήτιου. Η

γενική ιδέα βρίσκεται στις αντιλήψεις των προδρόμων του Επίκουρου, και κυρίως του Δημόκριτου,

αλλά υπάρχουν πολλές χαρακτηριστικές προσθήκες και διαφοροποιήσεις. Είναι ελάχιστα αναγκαίο

να προσθέσουμε ότι η όλη αντίληψη είναι γεωκεντρική.

Παρ. 90.(α) (β)  

1.  Η συνέχεια της παρ. 90 πραγματεύεται την δημιουργία και την συγκρότηση των  ουρανίων

σωμάτων. Δεν σχηματίστηκαν ανεξάρτητα  και στη συνέχεια εντάχθηκαν  σε έναν κόσμο, αλλά

σταδιακά σχηματίστηκαν μέσα στον κόσμο, καθώς κατάλληλα σώματα συνδέθηκαν με αυτά. Αυτά

τα σώματα ήσαν αραιά στη σύσταση, και είχαν την φύση του αέρα και της φωτιάς. Όλα αυτά είναι

δόγματα της Ατομικής Σχολής.

2. τ  λοιπ  στρα: ὰ ὰ ἄ ο ήλιος και η σελήνη περιλαμβάνονται στα άστρα, όπως στην παρ. 88.

καθ' αυτ , ἑ ὰ «ανεξάρτητα», έξω από τον κόσμος.

3. λλ' ε θ ς ἀ ὐ ὺ , « από την αρχή», δηλαδή από την αρχή της ίδιας τους της ύπαρξης και αυτής του

κόσμος: μόλις σχηματίστηκε ένας κόσμος, τα ουράνια σώματα άρχισαν να δημιουργούνται μέσα σε

αυτόν. Δες Λουκρ. v. 443- 454.

4. προσκρίσεις: τεχνικός όρος του Αναξαγόρα, που χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια του. Από

το αρχικό χάος τα σώματα όμοιας σύστασης διαχωρίστηκαν (κρίσις) και ενώθηκαν το ένα με το

άλλο (πρός). Δες Λουκρ. v. 443.

5. δινήσεις,  «περιδινήσεις»  αναφέρεται  στην  ανεξάρτητη  περιστροφή  των  περιστρεφόμενων

στοιχείων, και όχι στο δ νοςῖ  το οποίο προκαλεί την κίνηση των ουρανίων σωμάτων στον ουρανό.

6. λεπτομερ ν  ῶ «λεπτοτάτων  μερών»  η  ιδέα  είναι  ότι  τα  λεπτότερα  σώματα  «συμπιέζονταν»

ανάμεσα  στα  βαρύτερα,  που  σχημάτισαν  τη  γη,  και  έτσι  ανυψώνονταν  στον  ουρανό  για  να

σχηματίσουν τον ήλιο, τη σελήνη κλπ. Δες Λουκρ. v. 453.

7. πνευματικ ν,  ῶ «με φύση αέρα», και  συνεπώς πτητικά, και ικανά να ανυψώνονται και κατά

συνέπεια να εκτελούν περιστροφή.

8. πυροειδ ν, ῶ «με φύση φωτιάς», και συνεπώς ικανά να δώσουν θερμότητα και φως.

9.  α σθησις: ἡ ἴ η  αίσθηση δεν μπορεί προφανώς να μας δώσει καμία πληροφορία σε ότι αφορά

την δημιουργία των ουρανίων σωμάτων ούτε άμεσα ως προς τη σύνθεσή τους: αλλά μας τα δείχνει

να κινούνται στον ουρανό και να μας δίνουν φως, και πρέπει συνεπώς να συνάγουμε την φύση

τους σε αναλογία με παρόμοια φαινόμενα στη γη.

Στην πρόταση αυτή, σε διαφορετικές θέσεις στα διαφορετικά χειρόγραφα, αλλά στα περισσότερα,

μετά το το  κόσμου κα  α ξησιν λάμβανε ῦ ὶ ὔ ἐ υπάρχουν οι λέξεις: κα  σα γε δ  σώζει κα  óμο ως δἱ ὅ ὴ ἱ ὶ ὲ
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κα  γ  κα  θάλαττα.ὶ ῆ ὶ  Υπάρχουν πολλές προτάσεις των μελετητών, άλλοι τις δέχονται στο κείμενο και

άλλοι τις απορρίπτουν ως σχόλια.

Παρ. 91.(γ) 

1. Το μέγεθος των ουρανίων σωμάτων είναι στην πραγματικότητα είτε το ίδιο ή λίγο μεγαλύτερο ή

μικρότερο απ’ ότι τα βλέπουμε. Αυτή είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές θεωρίες του Επίκουρου

τόσο στην τόλμη της όσο και στην απλοϊκότητα της. Βεβαίως στηριζόταν  κυρίως στην πλήρη του

εμπιστοσύνη στο προφανές των αισθητηριακών αντιλήψεων. Βλέπουμε τον ήλιο, τη σελήνη, και τα

άστρα να έχουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Δεν έχουμε δίκιο να επιχειρήσουμε να πάμε πίσω από

το προφανές των αισθήσεων μας, συνεπώς έχουν αυτό το μέγεθος. Αλλά το βάσιζε επίσης σε

γήινες  αναλογίες.  Στην  περίπτωση  των  πυρκαγιών  της  γης,  παρατηρούμε  ότι  σταματάμε  να

αισθανόμαστε την θερμότητά τους πριν  ακόμη φανεί λόγω της απόστασης ότι η φωτιά μειώθηκε

σε μέγεθος. ( Λουκρ. v. 579 -584).  Αλλά αισθανόμαστε σαφώς την θερμότητα του ήλιου, συνεπώς

δεν μπορεί να έχει μειωθεί το φαινόμενο μέγεθος του. Αυτό το επιχείρημα είναι πιο σαφές στην

αναφορά του σχολιαστή στο ενδέκατο βιβλίο του έργου Περί Φύσεως. « Εάν το μέγεθός τους έχει

χαθεί  μέσα από την  απόσταση πολύ περισσότερο  θα έχει  χαθεί  το  χρώμα τους.  Επειδή δεν

υπάρχει καμία καλύτερα προσαρμοσμένη απόσταση  για τέτοια απώλεια  από αυτήν του ήλιου.»

δηλαδή, καμία φωτιά στη γη δεν είναι τόσο μακριά και κατά συνέπεια τόσο ώστε να χάσει και σε

μέγεθος και σε λαμπρότητα.

2.  κατ  μ ν τ  πρ ς μ ς… κατ  δ  τ  καθ'  α τὰ ὲ ὸ ὸ ἡ ᾶ ὰ ὲ ὸ ὑ ὸ. Αμέσως μια ένδειξη της πορείας της

σκέψης στην αξιοσημείωτη απόφαση του Επίκουρου, και μια ενδιαφέρουσα εξήγηση της συνολικής

ιδέας της  έπιμαρτύρησις (Δες Κ.Δ.  xxiv ).  Βλέπουμε ένα συγκεκριμένο μέγεθος του ηλίου. Αυτό

είναι το μέγεθος  τ  πρ ς μ ς:ὸ ὸ ἡ ᾶ  δηλαδή, είναι αυτό που μοιάζει ο ήλιος  από την απόσταση που

βρισκόμαστε  σε  σχέση  με  αυτόν,  ακριβώς  όπως  φαίνεται  κυκλικός  ένας  μακρινός  πύργος.

Συμπεραίνουμε από αυτό αμέσως ότι αυτό είναι το ίδιο του το πραγματικό μέγεθος; Όχι, αυτό είναι

ένα  προσμένον:  πρέπει  να  επιδιώξουμε  την  έπιμαρτύρησις.  Στην  περίπτωση  του  πύργου

μπορούμε να πλησιάσουμε προς αυτόν και να τον δούμε: δεν μπορούμε να το κάνουμε με τον

ήλιο, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αναλογία των φώτων στη γη, και να έχουμε τότε

επιβεβαιωμένη μαρτυρία ότι το καθ' α τ  ὑ ὸ είναι περίπου το μέγεθος που μπορούμε να δούμε.

3. φαίνεται: η αναφορά στο ενδέκατο βιβλίο του Περί Φύσεως, που εισέρχεται σε αυτό το σημείο

στο χειρόγραφο, είναι  πολύ φανερά ένα σχόλιο.  Η επεξήγηση, που είναι σημαντική, αναφέρεται

στην εισαγωγική σημείωση.

4. Ο τω γ ρ κα  τ  παρ' μ ν πυρ …  ὕ ὰ ὶ ὰ ἡ ῖ ὰ θα ήσαν από μόνα τους σχεδόν ευκολονόητα, αλλά

εξηγούνται  από  την  αναφορά  του   σχολιαστή  από  το  Περί  Φύσεως και  από  το  παράλληλο

απόσπασμα του Λουκρήτιου.

5. Κα  π ν  δ  …ὶ ᾶ ὲ  Ως  συνήθως,  αυτό  που  πρέπει  να  κάνουμε  είναι  να  παρατηρήσουμε  το

προφανές των αισθήσεων και να μην το μπερδέψουμε με τα προσδοξαζόμενα. Δες Επικ. Ι,50.
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6.  ναργήμασι,  ἐ «τα ξεκάθαρα φαινόμενα» που δεν έχουν υποστεί  αλλοίωση από την γνώμη.

Τεχνικός επικούρειος όρος. Δες παρ. 93.

7.  ν το ςἐ ῖ  Περ  φύσεωςὶ  βιβλίοις:  δηλαδή, πιθανώς στο Βιβλίο XI, από το οποίο έχει ληφθεί το

απόσπασμα.

Παρ. 92.(δ)  

1. Η ανατολή και η δύση των ουρανίων σωμάτων.  Δίδονται δύο πιθανές ερμηνείες : (1) αυτή του

Ηράκλειτου, ότι αυτά τα φωτεινά σώματα   σβήνουν κατά τη δύση τους και ανάβουν ξανά κάθε μέρα

κατά την ανατολή τους. (2) αυτή του Αναξιμένη, ότι εμφανίζονται από πίσω από τη γη και μετά

κρύβονται ξανά από τη γη. Ενάντια στις δύο αυτές ερμηνείες  των φαινομένων δεν υπάρχει καμία

αντίρρηση, και συνεπώς πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι εξίσου αληθινές.  Το φαινόμενο αυτό είναι

ένα από αυτά όπου ισχύει το πλεοναχ ς γενέσθαιῶ . Οι εναλλακτικές ερμηνείες τίθενται με  συντομία

από  τον  Λουκρήτιο   στο  v.  650-655,  αν  και  μιλώντας  για  τη  φύση  της  δύσης  στην  επόμενη

παράγραφο κατά κάποιο τρόπο διευρύνει την ιδέα.

2. ναψιν: ἄ Δες Αέτιο:  ράκλειτος ναμμα νοερ ν τ  κ θαλάττης ε ναι τ ν λιονἩ ἄ ὸ ὸ ἐ ἶ ὸ ἥ . Ο Ξενοφάνης

φαίνεται να έχει την ίδια άποψη. 

3. περιστάσεως, «η σύνθεση της ύλης του περιβάλλοντος», μια λέξη που προτιμά ο συγγραφέας,

δες παρ.  102,  παρ.  104.  Η ιδέα  ερμηνεύεται  πιο καθαρά από τον Λουκρήτιο  v.  660-  668.  Τα

«σπέρματα  της  φωτιάς»  συγκεντρώνονται  στην  ανατολή  προς  την  αυγή  και  δημιουργούν  ένα

στερεό  σώμα,  που  είναι  ο  νέος  ήλιος.  Ίσως  αξίζει  να  σημειώσουμε  ότι  αυτή  η  θεωρία  του

Ηράκλειτου είναι αρκετά ασύμβατη με την ιδέα της σταδιακής δημιουργίας των ουρανίων σωμάτων

στον αναπτυσσόμενο κόσμος που διατυπώνεται στην παρ. 90.

4. κα  καθ' κατέρους το ς τόπους, ὶ ἑ ὺ «ειδικά σε σχέση με τους δύο τόπους σε κάθε περίπτωση»,

δηλαδή,  οι  τόποι  της  ημερήσιας  σύνθεσης   και  του  ημερήσιου  σβησίματος  του  ήλιου  (ή  της

σελήνης): θα πρέπει να υπάρχει στα ανατολικά ατμόσφαιρα που συμβάλει στο άναμμα και στα

δυτικά στο σβήσιμο του. 

5.  κατ'  κφάνειάν…  πιπροσθέτησινἐ ἐ .  Πρέπει  να  θυμόμαστε  ότι  οι  πρώτοι  φιλόσοφοι  δεν

θεωρούσαν τη γη σφαιρική, και η νυχτερινή πορεία  του ηλίου δεν φαινόταν η ίδια σε αυτούς ως

πέρασμα κάτω από τη γη, αλλά το πολύ ως μια κυκλική πορεία πίσω από το ορεινό έδαφος στο

βορρά, που αντιστοιχεί σε πορεία  κυκλικά στον ουρανό του νότου κατά τη διάρκεια της μέρας. Η

γη ήταν υψωμένη  προς τον βορρά και ο ήλιος πήγαινε πίσω από αυτήν.  Έτσι ο Αριστοτέλης

(Μετεορ.  Β.  Ι.  354α  28)  αναφερόμενος  στον  Αναξιμένη,   πολλο ς  πιεσθ ναι  τ ν  ρχαίωνὺ ῆ ῶ ἀ

μετεωρολόγων  τ ν  λιον   μ  φ ρεσθαι  ύπ  γ ν,  άλλ  περ  τ ν  γ ν  κα  τ ν  τόπον  το τον,ὁ ἣ ἡ ἑ ὁ ῆ ἁ ἱ ἡ ῆ ἱ ὁ ῦ

άφανίζεσθαι δ  κα  ποιε ν νύκτα δι  τ  ψηλ ν ε ναι πρ ς ρκτον τ ν γ ν. ἑ ἱ ῖ ἁ ὁ ὑ ἡ ἴ ὁ ἄ ἡ ῆ

6. κφάνειάν  κα  πιπροσθέτησις, ἐ ὶ ἐ είναι και αυτοί πιθανόν τεχνικοί όροι δανεισμένοι από έναν

από αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την θεωρία.
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Παρ. 92 – 93. (ε)  

1.Στη συνέχεια εξετάζεται η  κίνηση των ουρανίων σωμάτων με τις διάφορες προτεινόμενες αιτίες.

Υπάρχει δυστυχώς ένα χάσμα στο κείμενο, το οποίο ασφαλώς μάλλον περιείχε και άλλες ερμηνείες

πέραν  από  τις  δύο  που  αναφέρονται.  Μπορούμε  να  τις  αποκαταστήσουμε   από  το  εντελώς

παράλληλο απόσπασμα του Λουκρ.  v, 509-533.

2. Τάς…  κινήσεις.  Που περιέχουν και την ημερήσια περιστροφή και την τροχιά των ουρανίων

σωμάτων, την φαινόμενη πορεία τους στον ουρανό, όπως επισημαίνεται από τα διαδοχικά σημεία

της καθημερινής τους ανατολής.

3.  κατ  τ ν το  λου ο ρανο  δίνην: ὰ ὴ ῦ ὅ ὐ ῦ το σύνολο του ουρανού περιστρέφεται  και παίρνει μαζί

του τα ουράνια σώματα. Αυτή ήταν η θεωρία του Αναξιμένη, που πίστευε ( Αέτ. 11.2.4) ότι η κίνηση

του ουρανού  ήταν «σαν μυλόπετρα» και όχι «σαν τροχός», δηλαδή οριζόντια και όχι κατακόρυφη:

αυτό βεβαίως ανταποκρίνεται με την αντίληψή του για την ημερήσια περιστροφή της γης ( δες

σημείωση πιο πάνω), δες Λουκρ. v. 510-516, όπου ο πιθανός μηχανισμός αυτής της περιστροφής

ερμηνεύεται με πολύ μεγαλύτερη πληρότητα.

4.   τούτου μ ν… δίνην.  ἢ ὲ Ο ουρανός σαν σύνολο παραμένει ακίνητος, και τα  ουράνια σώματα

εκτελούν τις ιδιαίτερες κυκλικές κινήσεις τους. ( Δες Λουκρ. v. 517 -533).

Η ιδιαίτερη κίνηση μπορεί ακόμη να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, από αυτές το κείμενο, όπως το

έχουμε, αναφέρεται σε δύο.

5. κατ  τ ν … νάγκηνὰ ὴ ἀ , δηλαδή, ένας «φυσικός νόμος» ξεκίνησε κατά τη γέννηση  του κόσμου,

επιβάλλει  ώστε  όλα  τα  σώματα  να  κινούνται  σε  μια  κατεύθυνση.  Αυτή  βεβαίως,  με  τον

χαρακτηριστικό  ισχυρισμό  της  νάγκηἀ ,  ήταν  η  θεωρία  του  Δημόκριτου,  η  οποία  εξηγείται

εκτενέστερα από τον Λουκρ.  v. 621-636.

6. π'  νατολ , ἐ ἀ ῇ «προς την ανατολή», όπως εξηγεί ο Λουκρ., η τροχιά των ουρανίων σωμάτων

βρίσκεται στην πραγματικότητα σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που φαίνεται σε μας: επειδή όσο

πιο κοντά βρίσκεται ένα σώμα προς τη γη,  τόσο πιο αργά κινείται, η σελήνη πιο αργά από τον

ήλιο, ο ήλιος πιο αργά από τους πλανήτες. Αλλά όταν παρατηρούμε αυτή την κίνηση μπροστά από

το φόντο των ακίνητων άστρων, φαίνεται σε μας από  γνωστή οπτική απάτη ότι κινούνται προς την

αντίθετη  κατεύθυνση,  η σελήνη πιο  γρήγορα από τον ήλιο,  ο ήλιος από τους πλανήτες.  Είναι

πιθανό  γι’  αυτή  την  αντίληψη να  δίδετο  εξήγηση στο  χαμένο  από το  χάσμα  απόσπασμα  του

αρχαίου κειμένου.

Παρ. 93. 

1.Υπάρχουν,  χωρίς  αμφιβολία,  πιθανόν  αρκετές  γραμμές,  χαμένες  σε  αυτό  το  σημείο.  Ο

Λουκρήτιος  στο  παράλληλο  απόσπασμα  αναφέρει  δύο  άλλες  πιθανές  αιτίες  της  ιδιαίτερης

περιστροφής  των  ουρανίων  σωμάτων.  (1)  519-5213,  ότι  ωθούντο  από  μια  αιώνια  φωτιά

3 Ίσως γιατί μέσα του περικλείονται ορμητικές αιθέριες λαύρες που καθώς στροβιλίζονται ζητώντας
διέξοδο ( Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.)
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προσπαθώντας να ξεφύγουν: αυτή φαίνεται να είναι η θεωρία του Αναξίμανδρου, (2) 522-5234, ότι

κινούντο από εξωτερικό ρεύμα αέρα: αυτή ήταν η θεωρία του Αναξαγόρα (Αέτ. 11.23.2).  Κατόπιν

περνάμε στην τέταρτη εξήγηση, η οποία έφτασε σε μας σε αποσπασματική μορφή. Στον Λουκρήτιο

αυτή εμφανίζεται υπό τη μορφή ότι τα σώματα κινούνται προς τόπους όπου μπορούν να βρουν

τροφή,  δηλαδή,  έλκονται  φυσικά προς  νέα προμήθεια καυσίμου5.  Αυτή εμφανίζεται  να είναι  η

θεωρία των στωικών. Η επιστολή το έχει αυτό σε ελαφρά διαφορετική μορφή,  που φαίνεται πιο

συνεπής με τη θεωρία του σταθερού ξανανάμματος των ουρανίων σωμάτων: η φαινόμενη πορεία

των άστρων  είναι πραγματικά η σταθερή εξάπλωση (έπινέμησις) της κινούμενης φωτιάς προς νέα

καύσιμα (μπορούμε ίσως να συγκρίνουμε την προώθηση ενός σπινθήρα κατά μήκος μιας γραμμής

μπαρουτιού). Με αυτή τη μορφή  η θεωρία μπορεί με βεβαιότητα να αποδοθεί στον Ηράκλειτο, που

υποστήριζε την ναψις ἄ ( παρ. 92.)

2. ** τάτ  θερμασίαιῃ : προτείνεται από τον Usener σφοδροτάτῃ.

3.  πινέμησιν, ἐ “ εξάπλωση”.

Παρ. 93.(στ)   

1. Στη συνέχεια η παράγραφος εξετάζει το θέμα των τροπών του ήλιου και της σελήνης. Πέραν

από το ότι φαίνονται να εκτελούν  περιστροφική κίνηση, φαίνονται επίσης να ανεβαίνουν και να

κατεβαίνουν στον ουρανό, να βρίσκονται υψηλότερα στους ουρανούς σε κάποιο μέρος της τροχιάς

τους απ' όσο σε κάποιο άλλο. Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα σημεία ήσαν γνωστά ως τροπαί ή

σημεία  στροφής,  και  το πρόβλημα που εξετάζεται  τώρα είναι  πράγματι  η  όλη φύση αυτής της

“εκλειπτικής”, που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις τροπές. Και εδώ, πολλές εναλλακτικές θεωρίες

παρουσιάζονται, που ανταποκρίνονται στενά στις ιδέες των αιτίων της κίνησης του προηγούμενου

τμήματος.

2.  λόξωσιν ο ρανοὐ ῦ. Η θεωρία αυτή ταιριάζει πολύ με την πρώτη θεωρία του προηγούμενου

χωρίου. Εάν οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων  οφείλονται στην περιστροφή ολόκληρου  του

ουρανού, τότε η «λοξότητα » τους πρέπει να οφείλεται σε μια «λοξότητα » όλου του ουρανού:

δηλαδή,  είναι  τοποθετημένος  σε  γωνία  σε  σχέση  με  το  επίπεδο  της  γης.  Εντούτοις  αυτό  δεν

φαίνεται,  όπως θα περίμενε κάποιος (δες παρ. 92) να είναι η θεωρία του Αναξιμένη, αλλά του

Εμπεδοκλή. Χρησιμοποιείται από τον Λουκρήτιο v. 691-693.

Και αυτό λόγω της θέσης του ζωδιακού κύκλου μες στον οποίο ο ήλιος έρποντας διαγράφει την

ετήσια πορεία του και ρίχνει το φως του πλάγια στη γη και στον ουρανό.6

4 Ίσως πάλι επειδή κάποιο ρέυμα αέρα που έρχεται από αλλού σπρώχνει και παρασέρνει τα 
πυρωμένα άστρα. ( Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.)

5 Ίσως πάλι επειδή  μόνα τους μπορούν να σέρνονται εκεί όπου η τροφή τους τα καλεί να θρέψουν
τα φλογισμένα  σώματά τους σ’ όλα τα μήκη τ’ ουρανού. ( Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- 
Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.)

6 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.
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3. το ς χρόνοις κατηναγκασμένου, ῖ «που αναγκάζεται» ή «σε σχέση με τον χρόνο», πιθανόν να

αναφέρεται στην προφανή σύνδεση μεταξύ της εκλειπτικής και της διαδοχής των εποχών.

4.  έρος ντέξωσινἀ ἀ , «αντίθετα ρεύματα αέρος»: αυτή η θεωρία ταιριάζει με αυτήν του ακίνητου

ουρανού και των ανεξαρτήτων τροχιών. Η περιστροφή του ήλιου  και της σελήνης  μπορεί να είναι

στο ίδιο επίπεδο με τη γη, αλλά ότι εκτρέπονται από την πορεία τους προς τους τροπικούς από

αντίθετα  ρεύματα  αέρα.  Αυτή ήταν η  θεωρία  του Αναξαγόρα (  Αετ.  ii.23.2.  ),  που ερμηνεύεται

πλήρως από τον Λουκρήτιο  v, 637-649.

5.  κα  λης… δ' κλειπούσης, ἢ ὶ ὕ ἐ πρέπει να ληφθεί σε συνδυασμό με την τελευταία θεωρία των

κινήσεων: η σειρά του καυσίμου κατά μήκος της οποίας κινείται  η φωτιά βρίσκεται κατά μήκος

αυτής της λοξής τροχιάς.  Αυτή ήταν τότε  η θεωρία των στωικών και  σχεδόν βέβαια,  χωρίς  να

επιβεβαιώνεται, ήταν και η θεωρία του Ηράκλειτου.

6. χομένως, ἐ «διαδοχικά»

7. τ ς δ' κλειπούσης, ῆ ἐ «όταν το άλλο » δηλ. το προηγούμενο καύσιμο, «λείπει».

8.   κα  ξ ρχ ς … κινε σθαι  ἢ ὶ ἐ ἀ ῆ ῖ : αναλογεί στη θεωρία ότι τα ουράνια σώματα περιστρέφονται

από  άνάγκη  από  τη  γέννηση  του  κόσμου  (δες  πιο  πάνω  σημείωση)  .  Είναι  η  θεωρία  του

Δημόκριτου, και εν μέρει έχει ξεκινήσει σαν τέτοια, ενώ σε μια παράγραφο όπου δεν έχει αντιληφθεί

αρκετά το ίδιο του το επιχείρημα, από τον Λουκρ. v. 621- 636.

9. στροιςἄ : χρησιμοποιείται για τον ήλιο και τη σελήνη.

10. ο όν τιν' λικαἷ ἕ  ο συνδυασμός της ημερήσιας περιστροφής του ήλιου και της σελήνης με την

προοδευτική ανύψωση και κάθοδο στους τροπικούς θα προκαλούσε βεβαίως μια ελικοειδή κίνηση. 

11. ναργημάτωνἐ : Δες παρ. 91.

12. μερ νῶ , «μέρη». «θέματα έρευνας». Δες παρ. 91, είς τούτο τό μέρος.

13.   άνάγειν,  φαίνεται  πιο  σωστό  από  το  πάγειν.  άνάγειν  ἐ ή  έπανάγειν,των  περισσοτέρων

χειρογράφων, είναι ένας τεχνικός όρος του Επίκουρου.

14. νδραποδώδεις …τεχνιτείας, ἀ «δουλικά», επειδή συνδυάζονται με μία εξήγηση αντί να έχουν

ανοικτό μυαλό για πολλές πιθανότητες, όπως οι πραγματικοί   επικούρειοι.

15.  στρολόγων: ἀ όχι «αστρολόγοι » με τη σημερινή έννοια, αλλά επαγγελματίες «αστρονόμοι»,

μια υποδιαίρεση των φυσικών.

Παρ. 94. (ζ) Η σελήνη. (1) Οι φάσεις της.  

1. Η επιστολή περνά τώρα στη θεώρηση ορισμένων προβλημάτων σε σχέση με τη σελήνη, που

είναι, ως συνήθως, παραδοσιακά ανάμεσα στους φυσικούς φιλοσόφους. Πραγματεύεται πρώτα τις

φάσεις,  και  ξανά  αναφέρει  διάφορες  παραδοσιακές  εξηγήσεις  χωρίς  να  εκφράζει  κάποια

προτίμηση.  Η πρότασή πρέπει να συγκριθεί με τον Λουκρ. v. 705- 750, που δείχνει την σύνδεση

της  εξήγησης  που  δίνεται  εδώ  με  τις  θεωρίες  που  αφορούν  το  φως  της  σελήνης  οι  οποίες

εξετάζονται στην επόμενη πρόταση.

34



2. Κενώσεις…  πληρώσεις:  όλα τα χειρόγραφα χρησιμοποιούν τον πληθυντικό. Ο πληθυντικός

και  στις  δύο  περιπτώσεις  φαίνεται  πιο  σωστός.  Κάθε  ξεχωριστή  φάση  της  σελήνης  είναι  μια

κένωσις  ή  μια  πλήρωσις, και  η  όλη  διαδικασία  του  αδειάσματος  και  του  γεμίσματος  σωστά

αποδίδεται με τον πληθυντικό αριθμό.

2. στροφ ν το  σώματος τούτου, ὴ ῦ «η περιστροφή του σώματος της σελήνης». Εάν αυτή η ιδέα

συνδυαστεί με τη θεωρία ότι η σελήνη είναι αυτόφωτη, τότε η σελήνη, όπως εξηγεί ο Λουκρήτιος (

v.  720-730),  θεωρείται  σαν σφαίρα φωτισμένη στην μια πλευρά και  σκοτεινή στην άλλη,  και η

σταδιακή περιστροφή της προκαλεί την εμφάνιση  των φάσεων. Αυτή ήταν περίπου η θεωρία του

Ηράκλειτου, ο οποίος (Αέτιος  ii 24 3) θεωρούσε ότι και ο ήλιος και η σελήνη είχαν «σκαφοειδές

σχήμα», και  ότι  η στροφή της κοίλης πλευράς προς το μέρος μας προκαλούσε τις  φάσεις  της

σελήνης και επίσης και τις εκλείψεις. Ο Λουκρήτιος (v. 727) αποδίδει τη θεωρία στους Χαλδαίους,

από τους οποίους είναι πιθανόν να την πήρε ο Ηράκλειτος.  Από την άλλη, εάν η δράση «της

περιστροφής» συνδυαστεί με αυτήν του φωτός της σελήνης που ανακλάται, έχουμε σχεδόν την

σωστή εξήγηση των φάσεων, όπως τις περιγράφει ο Λουκρήτιος v. 705-714.

3. σχηματισμο ς έρος, ὺ ἀ «σχηματισμούς του αέρα». Αυτή η θεωρία, η οποία δεν αναφέρεται από

τον  Λουκρήτιο,  ταιριάζει  φυσικά  με  την  άποψη του  ξανανάμματος  των  ουρανίων σωμάτων σε

χρόνους  που  η  «δεξαμενή  καυσίμων»  της  σελήνης  διαπερνά  πυκνά  και  υγρά  μέρη  της

ατμόσφαιρας,  έτσι  ώστε μέρη ή όλο το φως χάνεται.  Μπορούμε συνεπώς να συγκρίνουμε την

θεωρία που αναφέρει ο Λουκρήτιος ( v. 696- 700) για την άνιση διάρκεια της μέρας και της νύκτας.

Αυτή η άποψη φαίνεται να υποστηρίζεται από τον Ξενοφάνη (Αετ. Ii 29 5).

4.  κατ  προσθετήσεις.  ὰ « στις  παρεμβολές»,  καθώς εξηγεί  ο Λουκρήτιος (v.  715-719),  άλλου

αδιαφανούς  σώματος  το  οποίο  είναι  αόρατο  σε  μας,  έτσι  ώστε  το  ίδιο  το  φως  της  σελήνης

καλύπτεται μερικά ή στο σύνολό του. Αυτή ήταν η θεωρία του Αναξιμένη ( Αετ.  Ii 13 10) και του

Αναξαγόρα ( Ιππολ. i. 8 6) . 

5. τούτου το  ε δους. ῦ ἴ «αυτού του φαινομένου», σχεδόν  «αυτών των φάσεων».

6. ποδόσεις, ἀ «εξηγήσεις».

Παρ. 94- 95. (2) Το φως της.  

1. Το επόμενο χωρίο εξετάζει την προέλευση του φωτός της σελήνης και τις δυο ερμηνείες ότι είναι

δικό  της,  ή  ότι  ανακλάται  από τον  ήλιο.  Ο Λουκρήτιος  δεν  αναφέρεται  ξεχωριστά  σε  αυτό  το

πρόβλημα, αλλά αναφέρεται σε αυτό κατά την αναφορά του στις φάσεις της σελήνης, και ξανά στην

αναφορά του στο μέγεθος της. ( v. 575-576).

7. ξ αυτ ς,  ἐ ἑ ῆ  η θέση αυτή υποστηρίζεται από τον Αναξίμανδρο ( ΕΕΤ. ιέ. 25. 1) και από τον

Ξενοφάνη ( ιι,28. 1).

8. π το Ιλίου: είναι οι πεποιθήσεις του Θαλή, του Εμπεδοκλή και του Αναξαγόρα.
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Παρ. 95. 

1. Κα γαρ παρ' μην: Η αναλογία των πραγμάτων στη γη είναι υπέρ της διπλής πιθανότητας.

2. Κα όθεν μποδοστατε … : ἐ ῖ και τίποτα στα ουράνια φαινόμενα δεν αντιτίθεται σε καμία από τις

δύο εξηγήσεις.

3.  άν τις…: ἐ ακόμη μια μακρά έκθεση των αρχών, αλλά μια ασυνήθιστα καθαρή δήλωση. Τα δυο

λάθη που πρέπει να αποφύγουμε προέρχονται από εξηγήσεις οι οποίες βρίσκονται σε ασυνέπεια

με τα φαινόμενα, και μας περιορίζουν αυθαίρετα σε μια μοναδική εξήγηση.

Παρ. 95- 96. (3) Το πρόσωπό της.   

1. Το πρόσωπο στη σελήνη είναι ένα θέμα το οποίο δεν το θίγει ο Λουκρήτιος, αλλά κάποιοι από

τους πρώτους φιλοσόφους. Προτείνονται δυο αιτίες για την εμφάνισή του.

2. μφασις,  ἔ «  η  εμφάνιση»,  η  λέξη  χρησιμοποιείται  για  να  αναπαραστήσει  την  εικόνα  στον

αμφιβληστροειδή του ματιού.

3. κατ  παραλλαγ ν μερ νὰ ὴ ῶ ,  «στην εναλλαγή διαφόρων μερών», δηλαδή, το περίγραμμα της

επιφάνειας  της  αλλάζει  σε  διαδοχικές  θέσεις  και  έτσι  προκαλεί   την  εμφάνιση.  Ο Αναξαγόρας

ερμήνευσε με αυτό τον τρόπο το πρόσωπο στη σελήνη.    ( Αετ. ιι. 30. 2)

4. κατ' πιπροσθέτησιν, ἐ «στην παρεμβολή άλλων σωμάτων» που σβήνουν το φως της σελήνης,

και προκαλούν έτσι τις  σκιές που παράγουν την εμφάνιση. Αυτή μπορεί να ήταν η θεωρία του

Αναξιμένη, ο οποίος έδωσε παρόμοια εξήγηση για τις φάσεις της σελήνης.

5. θεωρο ντο, ῖ «θα μπορούσαν να παρατηρηθούν», δηλαδή, στα γήινα φαινόμενα, έτσι ώστε να

προτείνεται εξήγηση κατ’ αναλογία.

Παρ. 96. (η) Εκλείψεις.  

1. Η επιστολή προχωρά και ασχολείται πολύ περιληπτικά  με το πρόβλημα των εκλείψεων του

ήλιου και της σελήνης, και προτείνει δύο πιθανές αιτίες που ανταποκρίνεται στις γενικές θεωρίες

του ήλιου και της σελήνης που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Είτε το πρόσκαιρο σβήσιμο των άστρων ή

το  σκοτείνιασμά  τους  λόγω  της  παρεμβολής  κάποιου  άλλου  σώματος.  Η  τελευταία  εξήγηση

υποδιαιρείται  σύμφωνα με τη φύση του σώματος που παρεμβάλλεται.  Το κείμενο είναι  μάλλον

αβέβαιο  και ολόκληρο το απόσπασμα είναι σκοτεινό λόγω της συντομίας του, αλλά ρίχνεται πολύ

φως σ’ αυτό από την εκτενέστερη αναφορά του Λουκρήτιου v. 751-770.

2. κατ  σβέσινὰ : δηλαδή, ακριβώς όπως έχουμε ήδη δει η αιτία της ημερήσιας δύσης και ανατολής

μπορεί να είναι το σβήσιμο και το άναμμα του ήλιου και της σελήνης, οι εκλείψεις τους μπορεί να

οφείλονται στην ίδια αιτία, όταν η «τροχιά του καυσίμου» περνά μέσα από υγρές περιοχές. Δες

Λουκρήτιο v. 758 -761 και 768- 770. Και γιατί να μην μπορεί, εξαντλημένος ο ήλιος σε μια ορισμένη

στιγμή  να  χάνει  τις  φωτιές   του  και  ύστερα   πάλι  να  ξαναποκτά  τη  λάμψη του  αφού  πρώτα
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προσπεράσει τα μέρη  εκείνα όπου ο αέρας τον βλάπτει και κάνει τις φλόγες του να σβήνουν και να

χάνονται για λίγο; 7 Αυτή είναι πιθανόν η θεωρία του Ξενοφάνη. ( Αετ. ιι 24.4).

3. κατ'  πιπροσθέτησιν,  ἐ «με  παρεμβολή άλλου σώματος».  Δηλαδή,  στην  πραγματικότητα,  η

έκλειψη του ηλίου οφείλεται  στην παρεμβολή της σελήνης μεταξύ γης και  ηλίου  και  αυτή της

σελήνης οφείλεται στην παρεμβολή της γης μεταξύ του ήλιου και της σελήνης. Ο συγγραφέας δεν

είναι ικανοποιημένος  με αυτές τις πιθανότητες αλλά πρέπει να προσθέσει και άλλες.

4.  γ ς,  ἢ ῆ αυτό βεβαίως αφορά την έκλειψη της σελήνης, όπως ο Λουκρήτιος εξηγεί καθαρά  v.

762-764.

Και γιατί να μπορεί μονάχα η γη να στερεί το φώς από τη σελήνη, και περνώντας πάνω από τον

ήλιο να τον κρατά αιχμάλωτο όσο καιρό η σελήνη στο μηνιαίο ταξίδι της γλιστρά μέσα στον κώνο

που σχηματίζει η σκιά της γής;8

Αυτή η εξήγηση έχει δοθεί  από τον Αναξαγόρα Αετ. ιι.  29. 6,7.  Τ ς δ’ κλείψεις [τ ν σελήνηνὰ ἐ ὴ

ποιε σθαι] ε ς τ  σκίασμα τ ς γ ς έμπίπτουσαν, μεταξ  μ ν μφοτέρων τ ν στέρων γενομένης,ῖ ἰ ὸ ῆ ῆ ὺ ὲ ἀ ῶ ἀ

μ λλον δ  τ ς σελήνης αντιφραττομένης.ᾶ ὲ ῆ

5.  άοράτου τινος  τέρου τοιούτου,  ἢ ἢ ἑ Το  χειρόγραφο στο σημείο αυτό έχει  ο ρανο   ἢ ὐ ῦ ἢ

τινος τέρου τοιούτου.  ἑ Το  ο ρανοὐ ῦ  δεν μπορεί να σταθεί. Υπάρχουν εδώ  διάφορες προτάσεις

των μελετητών ως προς την αποκατάσταση του αρχαίου κειμένου. Ο  Usener  αντικαθιστά εύστοχα

το   ο ρανο  ὐ ῦ με το  άοράτου,  το οποίο μπορεί να θεωρηθεί  ως βέβαιο.   Ο Bailey προτείνει την

αποκατάσταση του αρχαίου κειμένου  ἢ  γ ς <  ῆ  σελήνης>ἢ   άοράτου τινος  τέρου τοιούτου,ἢ ἢ ἑ

ώστε να υπάρχει  αντιστοίχιση με τον Λουκρήτιο.  Την πρόταση αυτή δεχόμαστε στην παρούσα

μετάφραση.

6. το ς ο κείους …. συνθεωρητέον. ὺ ἰ (1) πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ότι οι εξηγήσεις των

εκλείψεων συνδυάζονται σωστά με τις άλλες θεωρίες που  υιοθετούνται για τα ουράνια σώματα.

Παράδειγμα,  όπως προτείνει  ο Λουκρήτιος  v. 768,  η ιδέα ότι  η έκλειψη οφείλεται στο σβήσιμο

μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο στη σελήνη, εάν υποστηριχθεί ότι φέγγει με το δικό της φως, ή επίσης,

η έκλειψη της σελήνης  μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την παρεμβολή της γης, εάν υποθέσουμε  ότι

το φως της αντανακλάται από τον ήλιο.

7. τ ς μα συγκυρήσεις…ὰ ἅ . (2) Πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλές από αυτές τις αιτίες  μπορεί να

ισχύουν ταυτόχρονα:  Παράδειγμα,  Μπορεί να ισχύει  ότι  η σελήνη σβήνει  ταυτόχρονα όταν ένα

αδιαφανές σώμα περνά μπροστά από αυτήν, ή ότι ο ήλιος σβήνει  και από τη σελήνη και από

κάποιο  άλλο  σώμα  ταυτόχρονα.  Είναι  ένα  πρόσθετο  επιχείρημα  για  το  πλεοναχός  τρόπος.

συγκυρήσεις, είναι χωρίς αμφιβολία το σωστό, σε σχέση με το συγκρίσεις, που βρίσκεται σε κάποιο

χειρόγραφο.

7 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.

8 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.
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8.  γίνεσθαι:  Σε  αυτό  το  σημείο  το  χειρόγραφο  έχει  αναφορά  στο  ενδέκατο  βιβλίο  του  Περί

φύσεως, το οποίο είναι σημαντικό καθώς δείχνει ότι ο Επίκουρος είχε εκεί μια πλήρη θεωρία για τις

εκλείψεις «από παρεμβολή» : Η λέξη σκιάσματος συνδέει τη θεωρία άμεσα με τον Αναξαγόρα. Ο

συγγραφέας της επιστολής είχε πιθανόν μπροστά του το Περί φύσεως.

Παρ. 97. (θ). Περίοδοι.  

1.  Μια  σύντομη  πρόταση  για  τις  «περιόδους»  των  ουρανίων  σωμάτων,  με  άλλη  μια

προειδοποίηση  για  το  λανθασμένο  της  θεολογικής  άποψης  και  το  λάθος  του  δογματικού

ισχυρισμού της μίας θεωρίας  ενάντια σε όλες τις άλλες.

2. τάξις περιόδου,  «η κανονικότητα της περιόδου»,  δηλαδή,  η μηχανική κανονικότητα  με τις

οποίες οι  περίοδοι των ουρανίων σωμάτων εκτελούνται, η σελήνη σε ένα μήνα, ο ήλιος σε έναν

χρόνο, κλπ.

3. νια κα  παρ' μ ν. ἔ ὶ ἡ ῖ Μπορούμε να συνάγουμε το είδος των αναλογιών τις οποίες σκέφθηκε ο

συγγραφέας από τα παρόμοια χωρία με τα οποία ο Λουκρήτιος (  v. 737-750)  αποδεικνύει την

διαδοχή των εποχών  ως παράλληλη με την κανονικότητα των διαδοχικών φάσεων της σελήνης.

4.   θεία φύσις… ἡ : τέτοια πράγματα δεν πρέπει να αποδίδονται στους θεούς, επειδή κάτι τέτοιο

δεν θα ήταν συνεπές με την ύπαρξη τους που συνίσταται στην κατάσταση της τέλειας ηρεμίας.

5. λειτούργητος, ἀ « ανενόχλητη». Δες Επίκ. Ι, 76. Μήτε λειτουργούντος τινός.

6. μακαριότητι. Δες Επικ. Ι, 123.

7. α τιολογίαἰ , «η εξέταση των αιτίων».

8.  ο  δυνατο  τρόπου  φαψαμένοις,  ὐ ῦ ἐ «που  δεν  ακολουθούν  τη  μέθοδο  των  δυνατών

εξηγήσεων», δηλαδή, τη μέθοδο να δέχονται μόνο τέτοιες εξηγήσεις που είναι συνεπείς με την

δυνατότητα όπως αποκαλύπτονται από τα φαινόμενα.

9. τ  διανόητον, ὸ ἀ «αυτό το οποίο είναι αδιανόητο»: αυτό το οποίο βρίσκεται σε ασυνέπεια με τις

προλήψεις που υπάρχουν στο νου.

9. σημε α, ῖ «ενδείξεις» των ουρανίων φαινομένων.  Δες παρ. 87.

10. συνθεωρε ν, ῖ «ερευνά μαζί» ουράνια συμβάντα, δηλαδή, να συγκρίνει και έστι να συμπεραίνει,

δες τους οίκείους άλλήλοις τρόπους συνθεωρητέον, παρ. 96.

(ι) Διάρκεια των νυκτών και των ημερών. Παρ. 98. 

1. Άλλη μια σύντομη παράγραφος για τις διαφορές στη διάρκεια των ημερών και των νυκτών κατά

τις διαφορετικές εποχές του χρόνου. Είναι σκοτεινό και χωρίς αμφιβολία φθαρμένο, αλλά μπορούμε

μάλλον να  αποκαταστήσουμε την έννοια και εν μέρει το αρχαίο κείμενο από το παράλληλο τμήμα

στον Λουκρήτιο v. 680-704.

2. παραλλάττοντα, Δες κατ  παραλλαγ ν μερ ν,ὰ ὴ ῶ  παρ. 95.

3.  κα  παρ  τ  ταχείας … θεωρε ταιὶ ὰ ὸ ῖ :  Όλες αυτές τις φράσεις πρέπει να τις δούμε όλες μαζί.

Εδώ οι μελετητές προτείνουν διάφορες τροποποιήσεις στο χειρόγραφο για την αποκατάσταση της

έννοιας του κειμένου.
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Εάν αναλύσουμε το απόσπασμα του Λουκρήτιου θα δούμε ότι οι τρεις εξηγήσεις τις οποίες δίνει

υπάγονται  στις  δυο κύριες  θεωρίες για τον ήλιο:  (1)  Εάν υποθέσουμε ότι  ο ίδιος ήλιος εκτελεί

ημερήσια  περιστροφή  γύρο  από  τη  γη,  τότε  η  διαφορά  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  χρειάζεται

περισσότερο χρόνο πάνω από τη γη το καλοκαίρι παρά το χειμώνα. Αυτό μπορεί να οφείλεται (α)

από  μια  άνιση  διαίρεση  των  τόξων  της  τροχιάς  που  οφείλεται  στην  σχέση  της  εκλειπτικής,

ισημερινού, και ορίζοντα (682-695), ή (β) από την παρουσία αερίων ρευμάτων σε κάποιες περιοχές

της πορείας του, που προκαλούν καθυστέρηση στην ανατολή του (696-700). (2) Εάν υποθέσουμε

ότι ένας νέος ήλιος ανατέλλει κάθε μέρα, τότε η διαφορά οφείλεται στην μικρότερη ή μεγαλύτερη

ταχύτητα συγκέντρωσης των φλογών  οι οποίες δημιουργούν τον ήλιο (701- 704).

Είναι πιθανόν ο συγγραφέας της επιστολής να είχε τις ίδιες εξηγήσεις με την ίδια σειρά, και με

πολύ μικρή τροποποίηση του κειμένου μπορεί κανείς να το αποκτήσει. 

Εδώ θα υιοθετήσουμε τις επεμβάσεις στο αρχαίο κείμενο του Bailey.

Η πρόταση κα  παρ  τ  ταχείας …. π ρ γ ςὶ ὰ ὸ ὑ ὲ ῆ  εκφράζει έτσι την γενική άποψη (1) ότι ο ήλιος στην

καθημερινή του πορεία χρειάζεται λιγότερο χρόνο (ταχείας) πάνω από τη γη σε κάποιες περιόδους

του χρόνου απ’ ότι σε άλλες. Αυτή η εξήγηση  τότε υποδιαιρείται σε δύο πιθανές αιτίες. (α) σε

αντιστοίχιση με τον Λουκρήτιο  v. 682-695  παρ  τ  μήκη τόπων παραλλάττοντα (διέναι)  ὰ ὸ «επειδή

διασχίζει περιοχές που διαφέρουν ως προς το μήκος (πάνω από τη γη)», ή (β) σε αντιστοίχιση με

τον Λουκρήτιο  v. 696-700 κα  <παρ  τ  > τόπους τιν ς περαιο ν τάχιον  βραδύτερον,  ὶ ὰ ὸ ὰ ῦ ἢ «επειδή

περνά μέσα από ορισμένες περιοχές» (  δηλαδή,  αυτές που έχουν πιο αραιή ατμόσφαιρα) «με

μεγαλύτερη ταχύτητα από άλλες».  Τότε είναι πολύ πιθανόν ότι  υπήρχε μια  άλλη πρόταση που

άρχιζε με  το καί παρά σε αντιστοιχία με το κα  παρ  τ  ταχείας… ὶ ὰ ὸ ξεκινώντας (2) την εξήγηση στην

θεωρία  της  άναψις. Με  αυτόν  τον  τρόπο με  μικρή  τροποποίηση  μπορούμε  να  έχουμε  πλήρη

αντιστοίχιση με τον Λουκρήτιο.  μήκη νυκτ ν κα  μερ ν παραλλάτοντα  ῶ ὶ ἡ ῶ παραμένει ως έχει « οι

εναλλαγές στην διάρκεια των νυκτών και των ημερών μπορεί να οφείλονται…»

3. Ο  δ  τ  ν λαμβάνοντες,ἱ ὲ ὸ ἓ  η συνήθης φράση εναντίον της «μοναδικής» εξήγησης.

Παρ. 98- 99. (ια) Τα σημάδια του καιρού. 

1. Άλλη μια σύντομη πρόταση για τα σημάδια του καιρού που δίδονται από τα ουράνια σώματα. Το

κείμενο είναι και εδώ φθαρμένο, αλλά έχει αποκατασταθεί σωστά. 

2. πισημασίαι,Ἐ  «σημάδια του καιρού». Ο συγγραφέας θεωρεί εδώ μόνο τέτοια σημάδια  όπως

αυτά που δίδονται από  τα ουράνια σώματα. Παράδειγμα, η ανατολή του Σείριου, η κόκκινη δύση,

κλπ.

3. κατ  συγκυρήσεις καιρ ν.  ὰ ῶ Μπορεί να συμβαίνει τέτοια σημάδια να οφείλονται κυρίως στην

σύμπτωση καταστάσεων, για παράδειγμα στην παρουσία του Σείριου και σε ζεστό καιρό.

4. καθάπερ ν το ς … ζ οιςἐ ῖ ῴ , στην περίπτωση των σημαδιών του καιρού που δίνουν τα ζώα, για

παράδειγμα,  το  χαμηλό  πέταγμα  του  χελιδονιού,  το  κρώξιμο  του  κορακιού  κλπ.  Με  αυτά  ο

συγγραφέας ασχολείται στην παρ. 115 και εξηγεί ότι αυτά οφείλονται σε συμπτώσεις.
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5. παρ' τεροιώσεις έρος κα  μεταβολάς : ἑ ἀ ὶ μια εξαιρετική αποκατάσταση του κειμένου από τον

Usener. Το χειρόγραφο είναι: κα  παρ' τέροις ώσεί έρος κα  μεταβολής.ὶ ἑ ἀ ὶ  Σε κάποιες περιπτώσεις

τα σημάδια οφείλονται πράγματι στις ίδιες αλλαγές στην ατμόσφαιρα, που προκαλούν τις αλλαγές

του καιρού.

Παρ. 91. 

1. π  δ  ποίοις,  ἐ ὶ ὲ δεν μας είναι δυνατόν να διακρίνουμε ποια από αυτές τις δυο πιθανές αιτίες

ισχύει  στην  προκειμένη  περίπτωση.  Ο  συγγραφέας  φαίνεται  να  εδώ  είναι  αποκλειστικά

προσεκτικός, αλλά συνεπής με τις ίδιες του τις αρχές.

3. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ:ΣΥΝΝΕΦΑ, ΒΡΟΧΗ, ΒΡΟΝΤΗ, ΑΣΤΡΑΠΗ

Παρ. 99-104.

Η εξέταση των σημαδιών του καιρού οδηγεί φυσικά στην τρίτη κύρια ενότητα της επιστολής, που

ασχολείται με αυτό που γνωρίζουμε ως μετεωρολογία: αντιστοιχεί στο απόσπασμα του Λουκρήτιου

vi. 96- 607. Παρατηρούμε τις ίδιες αρχές όπως και στην ενότητα της αστρονομίας.

Παρ. 99. (α) Σύννεφα.  

1. Ο συγγραφέας ασχολείται πρώτα με τα σύννεφα και εξηγεί τρεις τρόπου σχηματισμού τους, που

αντιστοιχούν με αυτά που αναφέρει ο Λουκρήτιος vi. 451- 482. Η τέταρτη αιτία την οποίαν προτείνει

ο Λουκρήτιος, η εισροή υγρών στοιχείων από έξω από τον κόσμο, δεν υπάρχει στην επιστολή.

2. πιλήσεις έρος,ἀ  «πυκνώσεις της ατμόσφαιρας», ο  αήρ θεωρείται πάντοτε ως υγρός από τη

σύστασή του, και η πύκνωση του σχηματίζει μάζες υγρής ύλης που τις ονομάζουμε σύννεφα.

3. (κατά )  πνευμάτων συνώσεις:  Δεν πρόκειται  για ερμηνεία του  πιλήσεις έρος,ἀ  αλλά είναι

απαραίτητες για την ερμηνεία της προέλευσης του φαινομένου. Δες Λουκρήτιο  vi. 462- 466, που

περιγράφει το φαινόμενο που συμβαίνει στην κορυφή του βουνού:

Και αυτό γιατί όταν πρωτοσχηματίζονται τα σύννεφα, και έτσι λεπτά που είναι δεν μπορούν ακόμα

τα  μάτια  μας  να  τα  διακρίνουν,  τα  ξεσέρνουν  οι  άνεμοι  και  τα  συνάζουν  στις  πιο  ψηλές

βουνοκορφές. Και μόνο τότε, αφού μαζευτούν και πυκνώσει η μάζα τους και αυξηθεί, αρχίζουν να

γίνονται ορατά.9 

Η θεωρία αυτή είναι του Αναξιμένη ( Αέτ. ιιι 4 1).

4. παρ  περιπλοκ ς  …  το το  τελέσαι,  ὰ ὰ ῦ άτομα  που  μπορούν  να  σχηματίζουν  υγρασία

πλησιάζουν και συνδέονται μεταξύ τους, και σχηματίζουν τον πυρήνα του νέφους που προοδευτικά

αυξάνεται. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στον Λουκρήτιο  vi. 451-458. Η εξήγηση, όπως μπορεί

κανείς να περιμένει λόγω του ατομικού της χαρακτήρα, προέρχεται από τον Δημόκριτο (Αετ. iv.1.4.)

5. κατ  ευμάτων …. κα  δάτων.  ὰ ῥ ὶ ὑ Σωματίδια υγρασίας βγαίνουν από τη γη, τους ποταμούς,

ακόμη και από την ίδια τη γη, και καθώς στριφογυρίζουν στον αέρα σχηματίζουν τα σύννεφα. Δες

Λουκρήτιο vi. 470-482 και ειδικά vi. 476- 477.

9 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.
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Και βλέπουμε ακόμα απ’ όλα τα ποτάμια και από την γη την ίδια να βγαίνουν ομίχλες και ατμοί,10

Αυτή ήταν η θεωρία του Ξενοφάνη ( Αετ. iii. 4. 4.)

6.  κατ' λλους δ …,  ἄ ὲ η συνηθισμένη υπόθεση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες εξίσου καλές

εξηγήσεις.

Παρ. 99- 100. (β) Βροχή. 

1.  Εδώ δίδεται  μια  σύντομη εξήγηση για  τον  τρόπο που  μπορεί  να παράγεται  η  βροχή,  που

αντιστοιχεί στην προέλευση των νεφών, Υπάρχει το σχετικό απόσπασμα του Λουκρήτιου vi. 495-

526.

2. δηἬ : δηλαδή, όταν τα σύννεφα σχηματίζονται με αυτό τον τρόπο.

3.  μ ν θλιβομένων,   δ  μεταβαλλόντωνᾗ ὲ ᾗ ὲ :  οι  ιδέες  αυτές δεν είναι  αμέσως σαφείς,  αλλά

εξηγούνται από τον Λουκρήτιο: (1) τα σύννεφα στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο με συνέπεια

αυτά που είναι από κάτω να «συμπιέζονται» στο πάνω μέρος τους από τα σύννεφα που βρίσκονται

πάνω από αυτά, και έτσι βγαίνει η βροχή. Δες Λουκρήτιος  vi. 510 - 512.

Και συμπιέζονται μεταξύ τους, και η ίδια η μάζα τους, ακόμα πιο συμπυκνωμένη, τα πιέζει από

πάνω αναγκάζοντας τα να ρίξουν βροχή.11

Αυτή η ιδέα βρίσκεται στον Αναξιμένη ( Αετ.  iii. 4. 1.) (2) τα σύννεφα «μεταβάλλονται» όταν τα

κτυπούν οι ακτίνες του ηλίου και έτσι μετατρέπονται από στερεό σε υγρό, πέφτοντας με τη μορφή

της βροχής. Δες Λουκρήτιος vi.513- 516.

Επιπλέον, όταν αραιώνουν τα σύννεφα από το φύσημα των ανέμων ή διαλύονται καθώς τα κτυπά

η ζέστη του ήλιου, ρίχνουν τη βροχή στάλα στάλα, σαν το κερί που λιώνει πάνω από τη δυνατή

φωτιά και ρίχνει πλήθος στάλες.

Παρ. 100. 

1. τε ευμάτων κατ  ποφορ νῥ ὰ ἀ ὰ : Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις των μελετητών για αλλαγή

στο  χειρόγραφο.  Η μετάφραση αυτή  δέχεται  την  πρόταση του  Bignone,  που  αναφέρεται  στην

συγκέντρωση των υγρών σωματιδίων μέσα στα σύννεφα που περιγράφεται στη συνέχεια από τον

Λουκρήτιο vi. 520 και συνέχεια.

…αυτές προκαλούνται όταν πολλά μόρια νερού βρεθούν σε κίνηση διαρκή  και στοιβαχθούν τα

σύννεφα το ένα πάνω στ’ άλλο, κινώντας απ’ όλες τις μεριές πλήθος ολάκερο, και ρίχνουν τη βροχή

τους…12

Το π  πιτηδείων τόπωνἀ ὸ ἐ  είναι πιο πειστικό σε σχέση με τον άνεμο: δεν έχει σημασία από ποια

μέρη έρχονται τα υγρά σωματίδια.

10φραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.

11 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.

12 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.
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2. π  πιτηδείων τόπωνἀ ὸ ἐ . Ο άνεμος θα πρέπει να φυσά από την κατάλληλη κατεύθυνση ώστε

να επιτύχει τον σχηματισμό των νεφών με το σωστό τρόπο.

3.  κα  δι' έροςὶ ἀ : Ο άνεμος δεν πρέπει μόνο να φυσά από την κατάλληλη κατεύθυνση, αλλά να

περνά μέσα από υγρή ατμόσφαιρα, και έτσι να μαζεύει στην πορεία του το πιο πολύ υλικό από τα

σύννεφα.

4. βιαιοτέρας … πιπέμψεις.  ἐ Και οι δύο περιπτώσεις δηλαδή, η εσωτερική πίεση των νεφών και

η εξωτερική δύναμη του ανέμου είναι αιτίες  βροχής που είναι δεκτές από κάθε θεωρία, ατομική ή

άλλη. Μια πιθανή ερμηνεία στη φράση αυτή μπορεί να είναι: «υπάρχουν δυο αιτίες για τη βροχή,

και στις δυο περιπτώσεις η ένταση της βροχής αυξάνει, εάν η ατομική διαμόρφωση του νέφους

είναι η κατάλληλη».

5. θροισμάτωνἀ : ο συνηθισμένος τεχνικός όρος για την ένωση των ατόμων σε ένα πράγμα.

6. πιτηδείωνἐ . Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε αυτή την αναφορά στην κύρια θεωρία. Για να

προκύψει ένα δεδομένο αποτέλεσμα, ένα πράγμα πρέπει να συντίθεται από το σωστά άτομα στο

σωστό σχηματισμό.

Παρ. 100. (γ) Βροντή.  

1.  Από τα  σύννεφα  και  τη  βροχή  ο  συγγραφέας  περνά  στην  βροντή,  την  αστραπή και  τους

κεραυνούς, και προτείνει έναν μεγάλο αριθμό αιτίων γι’ αυτά τα φαινόμενα. Ομοίως ο Λουκρήτιος

δίνει σε αυτά τα θέματα μεγάλη έκταση ( vi. 96- 422), και ως συνήθως η επιστολή συμφωνεί με τις

εξηγήσεις του.

2.  κατ  πνεύματος … νείλησιν:  ὰ ἀ ο άνεμος κλεισμένος στα κοιλώματα των νεφών και  με την

περιδίνηση του πάντοτε πυκνώνοντας τις πλευρές τους, αντηχεί δυνατά. Αυτή η ιδέα εξηγείται με

σαφήνεια από τον Λουκρήτιο  vi. 121-131.

3. γγείοις.  ἀ «δοχεία». Τo συνηθισμένo ελληνικό αγγείο με το στενό στόμιο, όπως σημειώνει ο

Bignone, βγάζει ήχο όταν κάποιος φυσά μέσα σε αυτό. Ο Λουκρήτιος γράφει: 

Μη σ’ εντυπωσιάζει  αυτό: εδώ ένας τόσος δα ασκός γεμάτος αέρα, αν σκάσει ξαφνικά, βγάζει

τόσο θόρυβο.13

4.  πυρ ς πεπνευματωμένου βόμβονὸ :  μια εξήγηση που δεν υπάρχει στον Λουκρήτιο. Η ιδέα

είναι χωρίς αμφιβολία της φλόγας που την δυναμώνει ο άνεμος, που φαίνεται να μπαίνει μέσα της

και να την οδηγεί με μεγάλο θόρυβο, όπως στα σιδηρουργεία.

5.  ήξεις  ….  κα  διαστάσειςῥ ὶ :  τα  ίδια  τα  σύννεφα σκίζονται  και  παράγουν θόρυβο,  όπως το

ξέσκισμα της τέντας στο θέατρο ή το σκίσιμο ενός χαρτιού, όπως λέει και ο Λουκρήτιος vi. 108-115.

6.  παρατρίψεις… κρυσταλλοειδ :  ῆ μια πιο δύσκολη ιδέα. Τα σύννεφα, συμπυκνωμένα σε ένα

είδος στερεού, τρίβονται μεταξύ τους και παράγουν θόρυβο. Δες Λουκρήτιο vi. 116-120:

Και  συμβαίνει  καμιά  φορά  να  μην  μπορούν  τα  σύννεφα  να  συγκρουστούν  μετωπικά,  παρά

αργοδιαβαίνουν ξυστά το ένα δίπλα στο άλλο καθώς πετούν αντίθετα, βγάζοντας εκείνον τον ξερό

13 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.
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μακρόσυρτο ήχο που ξύνει τα’  αυτιά μας  και συνεχίζεται ως τη στιγμή που ξεγλιστρούν μακριά

από τις στενωπούς τους.14

7. κατάξεις, « που σπάζουν», μια λέξη για την οποίαν διάφοροι μελετητές προτείνουν διορθώσεις

ή τροποποιήσεις. Στην παρούσα μετάφραση γίνεται δεκτή η εκδοχή του Bignone και του Bailey.

8. κρυσταλλοειδῆ. Σίγουρα όχι «σαν κρύσταλλος» αλλά «σαν πάγος», είναι μια λιγότερο βίαιη

μορφή της παραγωγής του χαλαζιού.

9. Κα  τ  λον…  ὶ ὸ ὅ η  συνήθης  επίκληση  της  μεθόδου  των  πολλαπλών αιτίων.  τ  λον  ὸ ὅ  εδώ

αναφέρεται στο συνολικό αντικείμενο της μετεωρολογίας.

10.  τ  φαινόμεναὰ , αναφέρεται και στα φαινόμενα της ίδιας της βροντής και τα φαινόμενα στη γη,

που παρέχουν αναλογίες.

Παρ. 101- 102. (δ) Αστραπή. 

 1. Οι αιτίες που προκαλούν την αστραπή παρουσιάζονται εδώ μάλλον συγκεχυμένα. Οι εξηγήσεις

μπορούν να αναλυθούν ως εξής: 

(1) Άτομα φωτιάς που περιέχονται στα σύννεφα βγαίνουν από αυτά-

(α) λόγω σύγκρουσης ή τριβής με άλλα σύννεφα.

(β) λόγω του ανέμου,

(γ) λόγω συμπίεσης.

(2) Τα άτομα φωτιάς βγαίνουν, τα οποία προέρχονται αρχικά

(α) από τα ουράνια σώματα,

(β) από φιλτράρισμα ελαφρών σωματιδίων μέσα από την ατμόσφαιρα

(3) Η αιτία είναι ο άνεμος-

(α) που ανάβει μόνος του μέσα στο σύννεφο,

(β) που κτυπά τα σύννεφα και βγάζει από μέσα τους άτομα φωτιάς.

Η τελευταία αιτία (3β)  δύσκολα διακρίνεται από την (1β), αλλά θεωρείται εδώ από την άποψη του

ανέμου ως αιτίας. Σχεδόν όλες οι αιτίες μπορούν να αντιστοιχηθούν  με τον Λουκρήτιο vi. 160-218,

και πολλές μπορούν να αποδοθούν σε παλαιότερους φιλοσόφους.

2. παράτριψιν κα  σύγκρουσιν. ὶ παράτριψις, η πλευρική τριβή των νεφών που τρίβονται μεταξύ

τους, σύγκρουσις, η σύγκρουση των νεφών μεταξύ τους.  Οι δυο αυτές διαδικασίες είναι βεβαίως

ξεχωριστές, αλλά ταξινομούνται μαζί. Αυτή την αιτία την τοποθετεί και ο Λουκρήτιος πρώτη (  vi.

160-163),  και ο Αέτιος για λογαριασμό του τις τοποθετεί μαζί. Ήταν η θεωρία του Δημόκριτου.

3.   πυρ ς ποτελεστικ ς  σχηματισμ ς:  ὁ ὸ ἀ ὸ ὸ μια  εξαιρετική  έκφραση που  αφορά  την  ατομική

θεωρία: ο σωστός σχηματισμός των σωστών ειδών ατόμων για να δημιουργήσουν τη φωτιά.

4.  κριπισμ ν … παρασκευάζειἐ ὸ . Το δεύτερο μέσον της εκτόξευσης. Ένα  βίαιο τίναγμα προς τα

έξω  από τον άνεμο. Αυτό αναφέρεται και από τον Λουκρήτιο vi. 185-203, και μπορεί να αναφέρεται

από τον Αναξίμανδρο και αργότερα από τον Μητρόδωρο τον Λαμψακινό ( Αέτ. iii. 3. 3.)

14 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.
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5. τ ν τοιούτων σωμάτων … ῶ ἃ ξανά χαρακτηριστική έκφραση, το σωστό είδος ατόμων για την

περίπτωση αυτή.

6. κατ’ κπιασμόν. ἐ η τρίτη πιθανότητα, τα άτομα πιέζονται από την παρουσία άλλων νεφών ή του

ανέμου,  μια  αιτία  όμοια με τις  δυο προηγούμενες,  αλλά λιγότερο βίαιη.  Ο Λουκρήτιος δεν την

αναφέρει ξεχωριστά. Αυτή ήταν θεωρία του Αναξαγόρα.

7. κα  κατ' μπερίληψιν … δι  τ ν νεφ νὶ ἐ ὰ ῶ ῶ . Ο συγγραφέας περνά τώρα στην δεύτερη κατηγορία

αιτίων στις οποίες η φωτιά δεν υποτίθεται ότι  περιέχεται από την αρχή στα σύννεφα, αλλά ότι

εισέρχεται σε αυτά  απ’ έξω, και πρώτα από τα ουράνια σώματα. Η περίεργη αυτή ιδέα εξηγείται

από τον Λουκρήτιο vi. 204- 213: ήταν προφανώς η θεωρία του Εμπεδοκλή.

8. κατ  διήθησιν… το  λεπτομερεστάτου φωτόςὰ ῦ . Τα ελαφρά σωματίδια θεωρούνται τώρα ότι

συγκεντρώνονται  στα σύννεφα από τον αέρα μέσα στον οποίον  πρωτύτερα έπλεαν.  Αυτό δεν

αναφέρεται από τον Λουκρήτιο, αλλά φαίνεται να είναι θεωρία του Αναξαγόρα, που θεωρούσε τον

αίθέρα ως  φωτιά  και  έλεγε  ότι  αυτός  είναι  κατανεχθ ν νωθεν  κάτωὲ ἄ ,  και  ότι  η  αστραπή ήταν

διάλαμψιν… τούτου το  πυρός ( ῦ Αριστοτ. Μετεωρ. 369b 15).

9.  λεπτομερεστάτου:  σωματίδια  θερμότητας  και  φωτός  είναι  πάντοτε  στην  ατομική  θεωρία

εξαιρετικά ελαφριά και λεπτά, έτσι ώστε να μπορούν τα δυο να υψώνονται και να εισχωρούν. Δες

και παρ. 90 λεπτομερ ν τινων φύσεωνῶ .

 π  το  πυρ ς νέφη συνεφλέχθαι κα  τ ς βροντ ς ποτελε σθαι κα  κατ  τ ν τούτου κίνησιν.ἢ ἀ ὸ ῦ ὸ ὶ ὰ ὰ ἀ ῖ ὶ ὰ ὴ

Είναι μια πρόταση για την οποίαν οι μελετητές προτείνουν τροποποιήσεις και επεμβάσεις σε σχέση

με το χειρόγραφο. Στη μετάφραση αυτή γίνεται δεκτή η πρόταση του  Bignone, όπου υπάρχουν

ελαφρές αλλαγές το ἤ  σε  ἧ  και το  συνειλέχθαι σε  συνεφλέχθαι, και την παράλειψη του καὶ πριν

από το κατ  τ ν τούτου κίνησινὰ ὴ . Η φράση  π  το  πυρ ς νέφη συνεφλέχθαι κα  τ ς βροντ ςἢ ἀ ὸ ῦ ὸ ὶ ὰ ὰ

ποτελε σθαι ἀ ῖ θα αποτελεί παρενθετική πρόταση που συνδέει το φαινόμενο της αστραπής  με αυτό

της βροντής, το οποίο έχει ήδη συζητηθεί: είναι αυτή η διείσδυση των σωματιδίων του φωτός από

τον αιθέρα που προκαλεί το άναμμα των νεφών και κατ’αυτόν τον τρόπο  την πραγματοποίηση της

βροντής μέσω της κίνησης  της εγκλωβισμένης φωτιάς. Υπάρχει η ίδια σύνδεση  στον Λουκρήτιο

vi. 150, όπου λέει:

Ενώ αν είναι κάπως στεγνό το σύννεφο που θα δεχθεί τη φλόγα της αστραπής, αρπάζει ξαφνικά

φωτιά και λαμπαδιάζει με βρόντο τρομερό,15

10. κατ  τ ν το  πνεύματος κπύρωσιν, ὰ ὴ ῦ ἐ αυτή είναι η τρίτη κατηγορία αιτίων, που ονομάζεται

άνεμος.  Εδώ ο άνεμος μέσα στα  σύννεφα παίρνει  φωτιά που οφείλεται  στην  σφοδρότητα  της

κίνησης  του. Ο Λουκρήτιος εξηγεί αυτή την αιτία στο iv. 175-182.

Παρ. 102. 

1. κα  κατ  ήξεις … ποτελουσ νὶ ὰ ῥ ἀ ῶ . Ο άνεμος εδώ είναι η ενεργητική αιτία που βγάζει έξω τα

άτομα της φωτιάς. Αυτή η εξήγηση βρίσκεται στον Λουκρήτιο  vi. 214-218, και αντιστοιχεί σχεδόν

15 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν
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στη θεωρία του Δημόκριτου που δίδεται στην παρ. 101. Αλλά εδώ παρουσιάζεται από την άποψη

του ανέμου ως της κύριας αιτίας.

2. φάντασμα. «η εμφάνιση» την οποίαν αντιλαμβανόμαστε, δεν λέγεται βεβαίως με οποιαδήποτε

έννοια  της μη πραγματικότητας της. 

3. τ  τούτοις μοιον. ὸ ὅ Δηλαδή αυτό που στα φαινόμενα της γης ομοιάζει με αυτό που βλέπουμε

στον ουρανό.

Παρ. 102-103. (ε) Γιατί η ασταπή προηγείται της βροντής.  

1. Ο συγγραφέας εξετάζει τώρα το θέμα γιατί η αστραπή προηγείται της βροντής στην αντίληψή

μας: προσφέρει δύο λύσεις, την μία με τη γενική ιδέα ότι η αστραπή πραγματικά συμβαίνει πρώτη,

η άλλη ότι καιοι δύο συμβαίνουν ταυτόχρονα, αλλά η αστραπή ταξιδεύει πιο γρήγορα από τον ήχο.

Μόνο η τελευταία εξήγηση αναφέρεται από τον Λουκρήτιο vi. 164-172, που για μια φορά φαίνεται

να εγκαταλείπει την επικούρεια αβεβαιότητα της κρίσης.

1. περιστάσει:  «η  συγκέντρωση  της  ύλης  για  το  σχηματισμό  των  νεφών»  :  έτσι  πρακτικά

«συγκέντρωση ατόμων», Δες παρ. 92, παρ. 111.

2. κα  δι  τ  μα… :  ὶ ὰ ὸ ἅ αυτή η εξήγηση έχει σχέση με αυτές της αστραπής και της βροντής που

αναφέρθηκαν πιο πάνω, οι οποίες αποδίδονται στον άνεμο: ο άνεμος εισέρχεται στο σύννεφο και

αμέσως αποβάλλει τα σωματίδια της φωτιάς, και κατόπιν ο ίδιος εγκλωβίζεται στο σύννεφο και

ορμώντας  προκαλεί τον ήχο της βροντής, έτσι ώστε η αστραπή στην πραγματικότητα συμβαίνει

πρώτη. Μια περιγραφή της ιδέας αυτής θα βρούμε στον Λουκρήτιο vi. 194-203.

3.  κατ' μπτωσιν.  ἔ «που οφείλεται στην διαρροή» και του φωτός και του ήχου από το σύννεφο

ταυτόχρονα.  Το  χειρόγραφο  εδώ  έχει  υποστεί  επεμβάσεις.  Διάφοροι  μελετητές  προτείνουν

διορθώσεις. 

4. τ  τάχει  … τ ν βροντήν:  ῷ ὴ εμπλέκοντας βεβαίως την γενική ιδέα ότι  το φως ταξιδεύει  πιο

γρήγορα από τον ήχο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι στην επικούρεια θεωρία και το φως και ο ήχος

προκαλούνται από πραγματικά σωματίδια ύλης, που κινούνται από τα αντικείμενα προς όλες τις

κατευθύνσεις,  και  όταν  συναντούν  τα  αισθητήρια  όργανα  μας,  προκαλούν  την  αισθητηριακή

αντίληψη. Δες Επικ. Παρ. 49-53.

Παρ. 103. 

1.καθάπερ π' νίων ἐ ἐ :  Ο Λουκρήτιος vi. 167-170 αναφέρει την περίπτωση του ξυλοκόπου που

κόβει ένα δένδρο «βλέπουμε το κτύπημα του τσεκουριού  πριν το ακούσουμε».

2. πληγάς τινας ποιουμένων: μια αρκετά σωστή ατομική έκφραση, που αναφέρεται βέβαια στα

κτυπήματα  στον  κόρη  του  ματιού  και  στο  τύμπανο  του  αυτιού,  που  προκαλούνται  από  τα

αποσπώμενα σωματίδια  του ειδώλου και της φωνής.

45



Παρ. 103-104. (στ) Κεραυνοί. 

1.  Η προέλευση των κεραυνών  εξηγείται στο προηγούμενο χωρίο. Είτε είναι ποσότητες ανέμου,

που μετατράπηκαν σε φλόγες λόγω της κίνησης μέσα στα σύννεφα, είτε ποσότητες φωτιάς που

περιέχονται  μέσα  στα  σύννεφα,  που  σπρώχνονται  από  τον  άνεμο.  Σε  κάθε  περίπτωση  το

ξέσπασμα οφείλεται  στην πύκνωση του νέφους,  που εμποδίζει  περαιτέρω κίνηση μέσα του.  Η

περιγραφή είναι πιο αναλυτική απ’ ότι συνήθως, και από το γεγονός ότι ο Λουκρήτιος αφιερώνει

μεγάλη έκταση (vi. 219-422) στην προέλευση του κεραυνού και στην εμφάνισή του, μπορούμε να

συμπεράνουμε ότι πρόκειται για σημαντικό θέμα στην επικούρεια μετεωρολογία.

2. κατ  πλείονας πνευμάτων συλλογ ς, ὰ ὰ «πολλές συγκεντρώσεις ανέμων», δηλαδή η σύνδεση

διαφόρων από αυτούς τους στροβίλους ανέμου που  κρέμονται  στα σύννεφα περιγράφονται πιο

πάνω στην παρ. 100.  Η λέξη που δίνει έμφαση είναι το πνευμάτων ως αντίθεση με το πυρός  και

πιο κάτω: αυτή είναι η διάκριση ανάμεσα στις δυο θεωρίες, οι οποίες ως προς το αποτέλεσμα είναι

τόσο πολύ οι  ίδιες.  Ο Λουκρήτιος (vi.  246-284) έχει  εκτενή περιγραφή στην οποίαν η ιδέα του

ανέμου και  της  φωτιάς  δεν  μένουν ξεχωριστές,  αν  και  αυτή  στο σύνολο  της  κλείνει  προς την

παρούσα έννοια του εύφλεκτου ανέμου.

3. κπύρωσιν κα  κατάρρηξιν μέρους: ἐ ὶ το σύνολο αναφλέγεται, και τότε, καθώς συνενώνεται με

όλο και πιο πυκνές μάζες νεφών, ένα μέρος αποσπάται και πέφτει ως κεραυνός. Δες Λουκέτο  vi.

281-284, όπου περιγράφει ακριβώς αυτό το μέρος της διαδικασίας. 

4. δι  τ  το ς  ξ ς  τόπους.  ὰ ὸ ὺ ἑ ῆ Η  βίαιη  ορμή  του  ανέμου  συμπυκνώνει  το  σύννεφο  όλο  και

περισσότερο,  και  έτσι  προσφέρει  μια  ακόμη μεγαλύτερη αντίσταση στον ίδιο τον άνεμο καθώς

προχωρά, μέχρις ότου γίνει αρκετά συμπαγής ώστε να προκαλέσει ένα μέρος από τον άνεμο να

ξεφύγει και να πέσει κάτω από το σύννεφο.

5. κα  κατ' α τ ν δ .  ὶ ὐ ὴ ὲ Στη δεύτερη εξήγηση είναι τα σωματίδια της φωτιάς που παράγουν τον

κεραυνό,  που  οδηγούνται  βίαια  από  τον  άνεμο,  και  τότε  εξαιτίας  της  ίδιας  αντίδρασης  της

αυξανόμενης πυκνότητας του νέφους, που σπάζει μέσα από αυτό και πέφτει.

6. καθ  κα  βροντ νὰ ὶ ὴ . Βεβαίως μια αναφορά στη θεωρία της παρ. 100. Κάποιος εδώ  θα ανέμενε

μια αναφορά σε μία από τις θεωρίες της αστραπής παρά σε αυτή της  βροντής.

7. δι  τ  μ  δύνασθαι ποχωρε ν, ὰ ὸ ὴ ὑ ῖ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ο άνεμος που αναφλέγεται

πιο πάνω.

Παρ. 104. 

1. Κα  κατ' λλους δ  τρόπους… ὶ ἄ ὲ Ο Λουκρήτιος προτείνει διάφορους στο vi. 295 και συνέχεια,

300 και συνέχεια, 309 και συνέχεια. 

2.  μ θος.  ὁ ῦ Βεβαίως η ιδέα ότι  ο  κεραυνός είναι το άμεσο όργανο της θείας εκδίκησης,  την

οποίαν ο Λουκρήτιος αντιμάχεται εκτενώς  στο vi. 379-422. 
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3. τ ν φαν ν. ῶ ἀ ῶ Είναι βεβαίως οι αιτίες των ουρανίων φαινομένων που είναι φανἀ ῆ και όχι τα ίδια

τα  φαινόμενα.  Αντιλαμβανόμαστε  (σημειο σθαιῦ )  από  αιτίες  που  γνωρίζουμε  για  αιτίες  που

βρίσκονται πέραν από τις γνώσεις μας.

4.  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Παρ. 104- 105. (α) Κυκλώνες.

 1. Ο συγγραφέας κατ’ αρχήν ασχολείται  με τους κυκλώνες και προτείνει τρεις ερμηνείες: στην

πρώτη το νέφος είναι η κύρια αιτία, το οποίο σπρώχνεται προς τα κάτω από τον άνεμο: στις άλλες

δύο ο άνεμος, που είτε σχηματοποιείται ο ίδιος σε έλικα, είτε πιέζεται από τη μάζα των νεφών και

οδηγείται προς τα κάτω. Ο Λουκρήτιος  vi. 423-450 ασχολείται με το ίδιο θέμα και, ενώ προτείνει

μόνο την πρώτη ερμηνεία, την αναπτύσσει με πολλές λεπτομέρειες. Το τμήμα αυτό οφείλει πολλά

στην αποκατάσταση του κειμένου από τον Usener. 

2. κατ  κάθεσιν νέφους. ὰ Το νέφος ωθείται προς τα κάτω από τον άνεμο, ο οποίος προκαλεί και

την περιστροφή του, και η μετακίνηση του προς τα πλάγια προκαλείται από εξωτερικό άνεμο. Δες

Λουκρ. vi. 431 - 442.

3. στυλοειδ ς,  ῶ «σαν  στύλοι»:  μια  έξυπνη  αποκατάσταση  του  Usener για  το  λλοειδ ςἀ ῶ  του

χειρογράφου.

4. πολλο ,  ῦ «από  τη  σφοδρότητα  του  ανέμου»,  ο  οποίος  στην  προσπάθεια  του  να  διαφύγει

σπρώχνει το νέφος.

5. κα  κατ  περίστασινὶ ὰ  …,  Σε  αυτή  την  ερμηνεία  ο  άνεμος  είναι  η  κύρια  αιτία,  ο  οποίος

σχηματοποιείται ο ίδιος σε στρεφόμενη έλικα. Για το περίστασις, δες παρ. 92 και 102.

6. ύσεως πολλ ς... ῥ ῆ Η τρίτη ερμηνεία, η οποία λαμβάνει τον άνεμο ως την κύρια αιτία, ακολουθεί

τη  γραμμή  της  ερμηνείας  του  κεραυνού  που  δίνεται  πιο  πάνω.  Ο  άνεμος  στο  νέφος,  καθώς

εμποδίζεται από τη συσσωρευμένη μάζα του νέφους στην προσπάθεια του να κινηθεί στα πλάγια,

οδηγείται να βρει διέξοδο με κατεύθυνση προς τα κάτω. Δες παρ. 103.

7. Κα  ως μ νὶ ἕ ὲ …: η ίδια διάκριση του ανεμοστρόβιλου στη ξηρά και του σίφουνα στη θάλασσα

χρησιμοποιείται από τον Λουκρήτιο, ο οποίος, μετά την περιγραφή του φαινομένου στη θάλασσα,

παραθέτει εικόνα αυτού που συμβαίνει στη ξηρά. (vi. 443-447).

8. ς ν … γίνηταιὡ ἂ : υπάρχουν προτάσεις διαφόρων μελετητών για διόρθωση του χειρογράφου.

Παρ. 105-106. (β) Σεισμοί.  

1. Ο συγγραφέας προτείνει δύο κύριες αιτίες για τους σεισμούς. (1) Η μετατόπιση και η δόνηση της

γης από τον άνεμο, που είτε (α) εισδύει απ’ έξω, είτε (β) παράγεται από  την πτώση μεγάλων

μαζών εδάφους μέσα σε υπόγειες σπηλιές. Ή (2) αυτή η πτώση μπορεί αυτή η ίδια να μεταφέρει

υπόγεια δόνηση, η οποία ενισχύεται λόγω του περιορισμένου χώρου όπου παράγεται. Πρέπει να

θυμόμαστε ότι η γη θεωρείται ότι είναι επίπεδη και ότι δεν έχει μεγάλο βάθος. Αυτές οι ερμηνείες

στο μεγαλύτερο τους μέρος μοιάζουν με αυτές που προτείνει ο Λουκρήτιος vi. 535-607, και μπορεί

να εντοπίζονται οι συγγραφείς τους ανάμεσα στους παλαιότερους φιλοσόφους, από τους οποίους
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προέρχεται  επίσης η παράδοση να περιλαμβάνουν ορισμένα υπόγεια  φαινόμενα ανάμεσα στα

μετέωρα.

2.  κατ  πνεύματος…ὰ  Η  αιτία  των  σεισμών  από  υπόγειους  ανέμους  περιγράφεται  από  τον

Λουκρήτιο vi. 577 και μετά.

3. παράθεσιν. Πιθανώς «μετατόπιση» της γης σε μικρούς όγκους λόγω της δύναμης του ανέμου,

που βασικά με αθροιστική επίδραση προκαλεί μεγάλη κίνηση. 

4. Κα  τ  πνε μα το τοὶ ὸ ῦ ῦ … Ο συγγραφέας ασχολείται  με  το θέμα της προέλευσης του αέρα.

Μπορεί  να  προέρχεται  απ’ έξω.  Αυτή  ήταν  προφανώς  η  θεωρία  του  Αναξαγόρα.  Δες  επίσης

Λουκρήτιο vi 578: Όταν ένας πολύ δυνατός ανεμοστρόβιλος, που είτε προέρχεται απ’    έξω είτε

έχει σηκωθεί  μέσα από τη γη την ίδια.    

5.  κ το  πίπτειν…ἐ ῦ Η δεύτερη αιτία: Η γη έχει υπόγειες σπηλιές, και κατά καιρούς όγκοι γης

πέφτουν μέσα σ’ αυτές κινούν τον αέρα και έτσι δημιουργούν άνεμο. Αυτή η ιδέα εξηγείται από τον

Λουκρήτιο vi 535-556 και προέρχεται από τον Αναξιμένη. Δεν μπορεί να υπάρχει αμφισβήτηση ως

προς την έννοια, αλλά το κείμενο είναι αβέβαιο, εδώ υπάρχουν επεμβάσεις των μελετητών.

6. <Κα > κατ' α τ ν δ … ὶ ὐ ὴ ὲ η δευτερη κύρια αιτία: η μετάδοση  δόνησης που οφείλεται στην πτώση

των εδαφών. Εδώ φαίνεται να μην υπάρχει καθόλου ομοιότητα με την αντίληψη αυτή αλλού. Ο

Λουκρήτιος vi 557-576 έχει την ιδέα της πτώσης, αλλά την θεωρεί ότι οφείλεται στον άνεμο και ότι

προκαλεί  άνεμο,  όπως πιο πάνω ι  β,  και  ο Δημόκρητος επίσης τη συνδέει  με  την κίνηση του

υπόγειου ρεύματος. 

7. νταπόδοσιν, ἀ «η επιστροφή» της δόνησης. Η κίνηση φτάνει σε συμπαγές βραχώδες κομμάτι

γης και αποκρούεται: έτσι, με αυτή τη γενική έννοια του αέρα, Λουκρήτιος vi. 568 και επόμενα.

 

Παρ. 106. (γ)  Ηφαίστεια. (;) 

1. Ακολουθεί ένα μικρό κείμενο που πραγματεύεται την δημιουργία του ανέμου, που πιθανόν είναι

αποσπασματικό. Δεν φαίνεται να αποτελεί  μέρος μιας γενικής θεωρίας για τον άνεμο, αν και ο

Bignone φαίνεται να το θεωρεί ως τέτοιο, αλλά μάλλον από την προέλευση του σε συνδυασμό με

κάποιο άλλο φαινόμενο. Ο Usener το συνδέει με το τμήμα που αναφέρεται στους κυκλώνες ( παρ.

104  πιο  πάνω),  αλλά  δεν  φαίνεται  να  ταιριάζει  εκεί.  Συγκρίνοντας  το  με  την  περιγραφή  του

Λουκρήτιου (  vi 680-702 και κυρίως 694- 700), ο  Bailey τείνει να πιστεύει ότι αυτό αποτελούσε

μέρος ενός τμήματος για την αιτία των ηφαιστείων. Ο Λουκρήτιος εξηγεί ότι υπάρχουν υπόγειες

στοές από τη θάλασσα κάτω από την Αίτνα, και το νερό το οποίο καταυτό τον τρόπο εισέρχεται

προκαλεί τον άνεμο που βγάζει έξω τις φωτιές. Το απόσπασμα στον Λουκρήτιο έχει  δυστυχώς

ακρωτηριαστεί, αλλά μπορούμε να σημειώσουμε τους στίχους: 

                 Ακόμα, στα ριζά του βουνού, σε μεγάλο μήκος σπάει το κύμα της 

                η θάλασσα και ξαναρουφά τον αφρό της. Και από τη θάλασσα οι

                υπόγειες σπηλιές φτάνουν ψηλά ίσα με του βουνού το στόμα.16

16 Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης- Ρούλα Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν.
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Που αντιστοιχούν αρκετά καλά στο δεύτερο μισό της πρώτης πρότασης αυτού του τμήματος. Εάν

αυτή η θεωρία είναι σωστή, ένα σημαντικό απόσπασμα πρέπει να έχει χαθεί.

2. Τ  δ  πνεύματα: ὰ ὲ Ο Usener προτείνει ότι πρέπει να διαβάσουμε τ  δ  πνεύματα <τα τα>ὰ ὲ ῦ , και

είτε η αναφορά είναι για τους κυκλώνες ή για τα ηφαίστεια, ή για κάποια άλλα φαινόμενα, είναι μια

πολύ πιθανή προσθήκη.  Χρειάζεται  κάτι  για  να διακρίνει  τ  πνεύματαὰ  εδώ από το  τ   λοιπὰ ὰ

πνεύματα πιο κάτω.

3. λλοφυλίας τιν ςἀ ὸ  , πιθανώς η ξένη ύλη του ανέμου σε αντίθεση με τη γη και τα ηφαίστεια. 

4. κα  καθ' δατος φθόνου συλλογήνὶ ὕ ἀ , είναι, κατά την άποψη του Bailey, μια δεύτερη αιτία, την

οποία περιγράφει ο Λουκρήτιος –η είσοδος του θαλασσίου ύδατος, που σηκώνει τον αέρα στα

σπήλαια ως άνεμο.

5. τ   δ  λοιπ  πνεύματαὰ ὲ ὰ , «οι άλλοι άνεμοι» που αφορούν την έκρηξη πέρα από τους ειδικούς

ανέμους με τους οποίους έχει ήδη ασχοληθεί: αυτοί παράγονται όταν λίγα ρεύματα αέρα πέφτουν

μέσα στις τρύπες κάτω από το βουνό, και θέτοντας σε κίνηση τον εσωτερικό αέρα προκαλούν την

διάδοσή τους.

6. διαδόσεως, καθώς τα ρεύματα θέτουν σε κίνηση τον αέρα τον οποίον συναντούν και αυτός με

τη σειρά του κινεί  αέρα που βρίσκεται πιο μακριά.

Παρ. 106-107. (δ) Το χαλάζι.  

1.  Ο  συγγραφέας  γυρίζει  τώρα  από  τα  επίγεια  φαινόμενα  πίσω  σε  καθαρά  μετεωρολογικά

φαινόμενα, και αναφέρεται στον σχηματισμό και το σχήμα του χαλαζιού. Το κείμενo είναι αβέβαιο

και η έννοια του σκοτεινή. Δυστυχώς ο Λουκρήτιος παρακάμπτει αυτό το θέμα και κάποια  επόμενα

θέματα με την γενική δήλωση ότι θα είναι εύκολο εξηγήσει τον σχηματισμό τέτοιων πραγμάτων

όταν έχουμε κατανοήσει την φύση και τις δυνάμεις των ατόμων (  vi 527-534), ούτε μπορούμε να

έχουμε  μεγάλη  βοήθεια  από  τις  εξηγήσεις  των  προηγούμενων  φιλοσόφων.  Η  γενική  ιδέα,

εντούτοις, φαίνεται σαφής. Το χαλάζι σχηματίζεται είτε (1) από την δυναμική πήξη  σωματιδίων του

αέρα, ή (2) από την ήπια πήξη σωματιδίων ύδατος: και στις δύο περιπτώσεις μαζί με τη διαδικασία

πήξης υπάρχει μια (ταυτόχρονη;) διαδικασία διαίρεσης  η οποία προκαλεί το σχηματισμό μικρών

όγκων πάγου αντί του παγώματος όλου του νέφους. 

2.  κατ  π ξιν  σχυροτέρανὰ ῆ ἰ .  Επειδή  απαιτεί  ισχυρότερη  πήξη  για  να  στερεοποιηθούν  τα

λεπτότερα και πιο αδιόρατα στοιχεία του ανέμου από τα ήδη πιο συμπαγή στοιχεία του ύδατος.

3. πνευματωδ ν:  ῶ η λέξη όπως τίθεται στην πρώτη εξήγηση ως αντίθεση στο  ύδατοειδ νῶ  της

δεύτερης εξήγησης.

4. περίστασίς, «διαμόρφωση» η ένωση από διαφορετικές κατευθύνσεις για να σχηματίσουν ένα

σύνολο. Δες παρ. 104, παρ. 92 και παρ. 102.

5. κα  ὶ καταμέρισιν.  Στο χειρόγραφο η λέξη εμφανίζεται ως δυο λέξεις  κατ  μέρισιν.ἀ  Υπάρχουν

διαφορετικές προτάσεις από τους μελετητές.
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6.  καὶ <κατ > π ξιν μετριωτέραν…: ὰ ῆ η δεύτερη θεωρία: είναι υδάτινα στοιχεία που πήζουν , και

για το λόγο αυτό απαιτείται πιο ελαφρά πήξη.

7. <κα > μο  ξιν. ὶ ὁ ῦ ῥῆ «και ταυτόχρονη διαίρεση»: δηλαδή, όπως ακριβώς στην περίπτωση των

πνευματωδ  ῆ στοιχείων,  πρέπει  να  υπάρχει  μια  ταυτόχρονη  διαδικασία  διαίρεσης:  η  ιδέα  τότε

εξηγείται διπλά: αυτό προκαλεί μια ταυτόχρονη «συνώθηση» (σύνωσις) των σωματιδίων, και την

διάσπαση  (διάρρηξιν)  σε  ξεχωριστούς  σφαιρικούς  κόκκους.  Η  πρώτη  διαδικασία  κάνει  τους

κόκκους χαλαζιού να προσκολλώνται μαζί (κατά μέρη), η επόμενη κάνει αυτά να προσκολλώνται

μαζί ως ξεχωριστό σύνολο (κατά θροότηταἀ ). Ο Bailey θεωρεί ότι με την απλή προσθήκη του καί

στο χειρόγραφο, το κείμενο δίνει μια εξαιρετικά κατανοητή και συνεπή εξήγηση αυτής της διπλής

διαδικασίας. Εντούτοις άλλοι μελετητές προτείνουν διάφορες επεμβάσεις στο κείμενο.

8. σύνωσιν: η διαδικασία της ένωσης των μερών σε ένα σύνολο  ως αντίθεση στην διάρρηξιν, την

διάσπαση  σε  ξεχωριστούς  σφαιρικούς  κόκκους:  τα  στοιχεία  στερεοποιούνται  αλλά  σε  απλούς

πυρήνες.

9.  κατ  μέρη,  ὰ όσον αφορά  τα μέρη των σφαιρικών κόκκων ως αντίθεση στο  κατά θροότηταἀ ,

όσον αφορά τους ιδιαίτερους σφαιρικούς κόκκους ως ξεχωριστό σύνολο. Με τη γενική ιδέα της

δεύτερης  θεωρίας  μπορούμε  να  συγκρίνουμε  την  εξήγηση  του  Αναξιμένη,  χάλαζαν  δὲ

( κθλίβεσθαι), πειδ ν τ  καταφερόμενον δωρ παγἐ ἐ ὰ ὀ ὕ ῆ (Αετ.  iii. 4.  I) και του Αναξαγόρα,  χάλαζαν

δ’ ταν  π  τ ν  παγέντων  νεφ ν  προωσθ  τινα  πρ ς  τ ν,  γ ν   δ  τα ς  καταφορα ςὅ ἀ ὸ ῶ ῶ ῆ ὸ ὴ ῆ ἄ ὴ ῖ ῖ

ποψυχρο μενα στρογγυλο ταιἀ ὺ ῦ . (Αετ. iii 4 2).

 

Παρ. 107.

1.  Ἡ δ  περιφέρειαὲ …: Ο συγγραφέας προχωρά και εξετάζει την αιτία του σφαιρικού σχήματος

των κόκκων  του χαλαζιού και δέχεται (1) ότι οι γωνίες στρογγυλοποιούνται καθώς αυτοί πέφτουν .

(2) ότι καθώς όλα τα στοιχεία που τα αποτελούν συνενώνονται σε ακριβώς ίσες ποσότητες και με

ίσο ρυθμό από όλες τις πλευρές, το σφαιρικό σχήμα σχηματίζεται φυσικά: αυτό είναι αλήθεια όταν

τα σωματίδια είναι από άνεμο ή από νερό.

2.  τ ν  κρων  ποτηκομένωνῶ ἄ ἀ . Ο  Αέτος  (iii.4.5)  την  αναφέρει  ως  θεωρία  του  Επίκουρου

στρογγυλαίνεσθαι δ  τ ν χάλαζαν κα  τ ν ετ ν π  τ ς μακρ ς καταφορ ς ποπεπλασμένονὲ ὴ ὶ ὸ ὑ ὸ ἀ ὸ ῆ ᾶ ᾶ ὑ .

3. κα  ν τ  συστάσειὶ ἐ ῇ …αυτή  η έξυπνη ιδέα υπάρχει στον Σενέκα  Nat. Quaest. Iv1 2.

4. πάντοθεν… κατ  μέρη μαλ ς περιισταμένων ὰ ὁ ῶ είναι αξιοσημείωτη η εξαιρετική φροντίδα της

περιγραφής, φαίνεται να έχει ληφθεί απευθείας από την θεωρία κάποιου φιλοσόφου.

5. ς λέγεται. ὡ Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον συγγραφέα της.

Παρ. 107-108. (ε) Χιόνι 

1. Ακολουθεί φυσικά κείμενο που αναφέρεται στο χιόνι. Το κείμενο είναι και αυτό φθαρμένο, αλλά η

γενική έννοια είναι σαφής, και μια σειρά από λαμπρές διορθώσεις έχουν βελτιώσει σημαντικά την

ανάγνωση του χειρογράφου. Υπάρχουν τρεις θεωρίες (1) ότι το νερό βγαίνει από τα σύννεφα , που
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στη συνέχεια πήζει στις πιο κάτω κρύες περιοχές. (2) ότι η πίεση των νεφών του ενός προς το άλλο

πήζει το νερό σε χιόνι μέσα σε αυτά, έτσι ώστε να πέφτει με αυτή τη μορφή. (3) ότι η τριβή των

πηγμένων  νεφών  προκαλεί  κομματάκια  από  χιόνι  να  ξεφεύγουν  από  τις  άκρες  τους  και  να

πέφτουν. Αυτή η τελευταία είναι ίσως η πιο τυπική επικούρεια εξήγηση. Ο Λουκρήτιος και εδώ

προσπερνά το θέμα χωρίς σχόλιο (vi. 529).

6. δατος λεπτο … : ὕ ῦ η πρώτη θεωρία. Λεπτά σωματίδια ύδατος εκχύνονται από τα σύννεφα που

έχουν  σωστό ατομικό σχηματισμό και  που διαθέτουν έχει  πόρους  και  καθώς εισέρχονται  σε

ψυχρές περιοχές από κάτω πήζουν σε νιφάδες χιονιού. Αυτή ήταν η θεωρ α του Αναξιμένη και τουἰ

Αναξαγόρα.

7.  Κα  κατ  π ξιν  δε…:  ὶ ὰ ῆ η  δεύτερη  εξήγηση:  η  πήξη  των  νιφάδων  του  χιονιού  μπορεί  να

συντελείται μέσα σε σύννεφα που έχουν αρκετά λεπτή υφή, και η έξοδος τους οφείλεται στην πίεση

των νεφών σε αντιπαράθεση.

8.  μαλ  ραιότητα:  ὁ ῆ ἀ τα σύννεφα πρέπει να έχουν λεπτή υφή για να δημιουργούν τόσο λεπτά

σωματίδια όπως αυτά που αποτελούν το χιόνι: πρέπει να έχουν την ίδια υφή παντού ( μαλ ) γιαὁ ῆ

να προκαλούν την ομαλότητα του σχηματισμού των νιφάδων του χιονιού.

9.  μάλιστα γίνεται  ν τ  έρι:  ὃ ἐ ῷ ἀ δηλαδή,  η διαδικασία της  σύνωσις, η  συνένωση στοιχείων

εξαιτίας  εξωτερικής  ενέργειας   ώστε  να  σχηματίσουν  πράγματα  είναι  εξαιρετικά  συχνή  στην

ατμόσφαιρα,  όπου  υπάρχει  μεγαλύτερη  ελευθερία  κινήσεων.  Το  είδαμε  στην  περίπτωση  του

χαλαζιού στην παρ. 106. Η περίπτωση είναι περίεργη, αλλά όχι αφύσικη.

Παρ. 108. 

1. Κα  κατ  τρ ψιν δ  νεφ ν.ὶ ὰ ῖ ὲ ῶ  Μια τρίτη πιθανότητα: τα ίδια τα σύννεφα μπορεί να πήξουν, και με

την τριβή τους προκαλούν την πτώση  των νιφάδων του χιονιού με ένα είδος διαίρεσης σε μικρά

σωματίδια: μια ειδικά επικούρεια ιδέα.

2. πόπαλσιν. ἀ Τεχνικός όρος: τα στοιχεία που σχηματίζουν τα πηγμένα σύννεφα είναι πάντοτε σε

κατάσταση παλμικής κίνησης, και η τριβή τα κάνει ικανά να ξεπηδούν από τα σύννεφα.

3.  θροισμα:  ἄ ακόμη  ένας  τεχνικός  όρος,  η  σωστή  διαμόρφωση  των  ατόμων  για  να

δημιουργηθούν οι νιφάδες του χιονιού.

Παρ. 108- 109. (στ) Δρόσος και Πάχνη.  

1.  Στη  συνέχεια  γίνεται  αναφορά  στην  δρόσο,  ένα  κείμενο  που  δεν  παρουσιάζει  μεγάλες

δυσκολίες.  Υπάρχουν  δύο  θεωρίες  για  τον  σχηματισμό  της:  (1)  αυτά  τα  σωματίδια  που  την

σχηματίζουν ενώνονται στην ατμόσφαιρα και πέφτουν.  (2)  αυτά τα σωματίδια  σχηματίζονται  σε

υγρούς τόπους, ενώνονται και σχηματίζουν υγρές σταγόνες, οι οποίες πέφτουν επίσης ως δρόσος.

Σε αυτή την περιγραφή συνδέεται μια σύντομη αναφορά ότι η πάχνη σχηματίζεται με τους ίδιους

τρόπους, όταν τα υγρά σωματίδια παγώνουν από τον κρύο αέρα. Ο Λουκρήτιος δεν αναφέρει καν

την δρόσο στα φαινόμενα που εξετάζει: vi 527-534.
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2. κ το  έρος. ἐ ῦ ἀ Είναι έμφαση: στην πρώτη θεωρία η προέλευση της υγρασίας είναι στον αέρα.

Τα υγρά σωματίδια συγκεντρώνονται εκεί μέχρις ότου σχηματίσουν σταγόνα αρκετά μεγάλη ώστε

να πέσει ως δρόσος.

3. κα  κατ  φορ ν δ …: ὶ ἁ ὰ ἑ Η δεύτερη θεωρία διαφέρει στο ότι η προέλευση της υγρασίας είναι η

γη: τα υγρά σωματίδια βγαίνουν από υγρές περιοχές που συσσωρεύονται και πέφτουν ξανά σαν

σταγόνες δρόσου. 

4. καθάπερ μοίως… ὁ η αναφορά σε γνωστά φαινόμενα δεν είναι τόσο προφανής ως συνήθως:

ίσως ο συγγραφέας σκέπτεται τέτοια πράγματα όπως είναι ο σχηματισμός του ατμού μέσα στο

νερό σε αν στερεό που μεσολαβεί.

5.  τοια τά τινα.  ῦ Υπάρχει εδώ  προφανές χάσμα μετά από αυτές τις λέξεις που θα πρέπει να

περιείχε (α) το τέλος της πρότασης , (β) την αρχή μιας πρόταση που αφορά την πρωινή πάχνη,

όπως ανέφερε ο Gassendi από τα συμφραζόμενα. Ο Bailey θεωρεί ότι μια μετοχή μεταβαλλομένων

ή λλοιουμένωνἀ  έχει χαθεί. Παρ. 109.

Παρ. 109. (ζ) Πάγος. 

1. Ακολουθεί ένα μικρό τμήμα σχετικά με το σχηματισμό του πάγου.  Προβάλλονται δυο θεωρίες,

και οι δύο θεωρούν ότι ο πάγος παράγεται από την αποβολή σωματιδίων που έχουν σφαιρικό

σχήμα και τη συγκέντρωση αυτών που έχουν  γωνιακό σχήμα, αλλά διαφέρουν στο ότι η πρώτη, η

οποία πιθανόν οφείλεται στον Δημόκριτο, περιγράφει ότι η  διαδικασία γίνεται εξολοκλήρου στο

νερό, η δεύτερη υποστηρίζει ότι είναι ένας εξωτερικός σχηματισμός που έρχεται τότε και προκαλεί

πήξη  στο  νερό.  Οι  ιδέες  αυτές  μας  φαίνονται  μάλλον  χοντροκομμένες,  αλλά  θα  πρέπει  να

θυμόμαστε (1) ότι για τον Επίκουρο ή μεταβολή του σχηματιμός των συστατικών των σωματιδίων

είναι πάντοτε η αιτία της αλλαγής, (2) ότι τα σφαιρικά λεία σωματίδια χαρακτηρίζουν πάντοτε το

νερό ( Βλέπε Λουκρήτιο ii 451- 452), και ότι συνεπώς η  αποβολή τους είναι η φυσική πρώτη φάση

της μεταβολής του νερού σε στερεό. (3) ότι η παρατήρηση του σχηματισμού των κρυστάλλων του

πάγου μπορεί να οδηγήσει σε κάποια τέτοια ιδέα. Ο Λουκρήτιος (vi 530) ξανά αρκείται σε απλή

αναφορά.

2.  κατ'  κθλιψινἔ ,  «η αποβολή»,  τεχνικός όρος της ατομικής θεωρίας για  τη διαδικασία με την

οποίαν ένα σωματίδιο ή ένα άτομο μεταξύ δυο άλλων εκβάλλεται συνήθως σε κατεύθυνση προς τα

πάνω. ( Δες πιθανόν Επικ. Ι,53.6)

3. σχηματισμοῦ, ο σχηματισμός των ατόμων μέσα σε πυρήνα της ύλης: Λουκρήτιος glomeramen.

Δες παρ. 101, παρ. 102.

4. σκαλην ν κα  ξυγωνίων:  ῶ ὶ ὀ είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τη διαφορά, αλλά πιθανόν με το

σκαλην νῶ  εννοεί  σωματίδια τριγωνικού σχήματος, με το  ξυγωνίωνὀ  άλλους σχηματισμούς που

έχουν γωνίες.

5.  τ ν… παρχόντων: ῶ ὑ εδώ δίνεται έμφαση στο σημείο της διαφοράς της πρώτης θεωρίας από

τη δεύτερη.
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6.  κα  κατ  ξωθεν:  ὶ ὰ ἔ ξανά   εδώ υπάρχει έμφαση: οι  πυρήνες σχηματίζονται εκτός, και καθώς

ενώνονται με το νερό προκαλούν την αλλαγή στο σχήμα και την υφή.

7. πρόσκρισιν:  η χρήση αυτής της λέξης οδηγεί φυσικά κάποιον να υποψιάζεται ότι αυτή ήταν η

θεωρία του Αναξαγόρα.

8. ποσ  ὰ . «ορισμένο πλήθος».

Παρ. 109-110. (η) Το ουράνιο τόξο. 

1. Ο συγγραφέας προχωρά στην εξέταση του ουρανίου τόξου. Αναφέρονται ξανά δυο θεωρίες: (1)

ότι αυτό οφείλεται στη λάμψη των ακτίνων του ήλιου πάνω σε υδάτινη ατμόσφαιρα, (2) ότι οφείλεται

σε ένα μίγμα φωτός και αέρα που παράγει αυτά τα χρώματα, τα οποία στη συνέχεια αντανακλώνται

από τον περιβάλλοντα αέρα. Μόνο η πρώτη θεωρία αναφέρεται από τον Λουκρήτιο vi. 524-526, και

φαίνεται να είναι η θεωρία του Αναξιμένη. ( Αέτ. iii.5.10)

2.  κατ  πρόσκρισινὰ .  Το  χειρόγραφο  έχει  κατ’  έρος  φύσινἀ .  Εδώ  υπάρχουν  διαφορετικές

προτάσεις και επεμβάσεις των μελετητών. Ο Bailey προτείνει κατ  πρόσκρισινὰ  ( κατ’ έρος=κατἀ ὰ

πρόσκρισιν).

3. διώματα, ἰ «τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά». Δες πρόσκρισιν δίανἰ  πιο πάνω.

4.  ε τε…  μονοειδ ς:ἴ ῶ  Δηλαδή  η  περίεργη  σύνθεση  του  φωτός  και  του  αέρα  μπορεί  να

δημιουργήσει ταυτόχρονα όλα τα χρώματα, ή ξεχωριστές συνθέσεις μπορεί να προκαλέσουν τον

διαχωρισμό των χρωμάτων.

5. κατ  πρόσλαμψιν πρ ς τ  μέρη. ὰ ὸ ὰ  Δηλαδή η λάμψη του ίδιου φωτός σε διαφορετικά μέρη της

γύρο ατμόσφαιρας μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία διαφορετικών χρωμάτων: μια πρόταση για

την εξήγηση του μονοειδ ςῶ  πιο πάνω.

Παρ. 110.

1. Στη συνέχεια ο συγγραφέας πραγματεύεται το σχήμα του ουράνιου τόξου. Εδώ έχουμε δυο

εντελώς διαφορετικές θεωρίες, που αντιστοιχούν, αν και αυτό δεν είναι εμφανές από την πρώτη

στιγμή, στις δυο θεωρίες για τον σχηματισμό του ουράνιου τόξου πιο πάνω: (1) εάν το ουράνιο

τόξο είναι αποκλειστικά η αντανάκλαση του ηλιακού φωτός τότε αυτό έχει σχήμα κυκλικό  επειδή

όλα τα σημεία της αντανάκλασης βρίσκονται  σε ίση απόσταση από το μάτι μας. (2)  Εάν οφείλεται

στη μίξη των στοιχείων του φωτός από τον ήλιο και του αέρα στην ατμόσφαιρα,  τότε το κυκλικό

σχήμα  οφείλεται στο γεγονός  ότι το ένα ή το άλλο  από τα δύο συστατικά  παίρνει κυκλική διάταξη

και την επιβάλει στον σχηματισμό.  

2. δι  τ  …  θεωρε σθαιὰ ὸ ῖ ,  καθώς  η  διαμόρφωση  του  κόσμου μας  είναι  σφαιρική,  η  ένωση

σημείων που ισαπέχουν από τη γη θα προϋποθέτει κυκλική όψη.

3.  σύνωσιν …: ἢ αυτή η εξήγηση συμφωνεί με την δεύτερη από τις δύο θεωρίες για τη φύση του

ουράνιου τόξου.
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4. τ ν ν τ  έρι… ῶ ἐ ῷ ἀ  ποφερομένων:ἀ  αντιστοιχεί επακριβώς, αν και με πιο προσεκτική έκθεση,

στο το  τε φωτ ς κα  το  έρος, (ῦ ὸ ὶ ῦ ἀ παρ. 109).

5. περιφέρειάν… ταύτην. Αυτός ο συνδυασμός ( φωτός και ατόμων αέρα) απλώνει προς τα κάτω

ένα είδος κυκλικού σχήματος, δηλαδή απλώνεται σε κυκλικό σχήμα το οποίο προκύπτει από ένα

από τα στοιχεία του. Αλλά η έκφραση είναι περίεργη και το κείμενο μάλλον αβέβαιο.

Παρ. 110-111. (θ) Το στεφάνι γύρο από τη σελήνη. 

1. Αναφέρονται τρεις θεωρίες: ( 1) ότι το στεφάνι γύρο από τη σελήνη σχηματίζεται από αέρα που

πλησιάζει απ’ έξω την σελήνη. (2) ότι σχηματίζεται  από ρεύματα  από την ίδια τη σελήνη, που

συγκρατούνται  με  ίση  δύναμη  περιμετρικά  από  τον  αέρα.  (3)  ότι  σχηματίζεται  από  τον

περιβάλλοντα  αέρα,  που  συσσωρεύεται  σε  πυκνό κύκλο είτε  από  εξωτερικό  ρεύμα,  είτε  από

θερμότητα η οποία εμποδίζει τους διαύλους για την κίνηση του. Το κείμενο είναι μάλλον φθαρμένο,

αν και έχει κατά πολύ βελτιωθεί από τον Meibom και τον Usener. Ο Λουκρήτιος δεν ασχολείται με

αυτό  το  θέμα,  ούτε  φαίνεται  πιθανόν  να  διαφωτιστούμε  από  τις  αναφορές  των  παλαιοτέρων

φιλοσόφων, από τους οποίους, χωρίς αμφιβολία, προέρχονται αυτές οι θεωρίες.

2. ναστέλλοντος, ἀ « που παρεμποδίζει» 

3. κα  μ  τ  παράπαν διακρ ναι, ὶ ὴ ὸ ῖ «χωρίς κανένα διαχωρισμό παντού», δηλαδή η διαδικασία της

συσσώρευσης του νεφελώδους κύκλου  γίνεται εξίσου σε όλα τα μέρη. 

4. ναστέλλοντος:ἀ  εννοείται τον αέρα, όπως προηγουμένως. Η έκφραση είναι ασαφής, «ο αέρας

εμποδίζει τον αέρα γύρο από τη σελήνη.»

5. παχυμερ ς, ὲ «πυκνό στα μέρη του», συμπιεσμένα , πυκνά σε δομή.

Παρ. 111. 

 1. Ὃ γίνεται …. περγάσασθαιἀ . Θεωρείται ότι η πρόταση αυτή αναφέρεται μόνο στην τελευταία

εξήγηση.  «η  συσσώρευση»  του  αέρα  μπορεί  να  οφείλεται  είτε  σε  εξωτερικό  ρεύμα  είτε  στην

επίδραση της θερμότητας. 

2. κατ  μέρη τιν . ὰ ὰ Αναφέρεται  στα διαφορετικά μέρη του ουρανού  κατά τη διάρκεια της πορείας

της σελήνης, ισχύει η μία ή η άλλη από αυτές τις αιτίες.

3.  τ ς θερμασίας … περγάσασθαιἢ ῆ ἀ . Δεν είναι πολύ σαφές. Ο Bignone θεωρεί ότι σημαίνει ότι

η θερμότητα καταλαμβάνει τους πόρους μέσα από τους οποίους θα εκινήτο φυσικά ο αέρας και

τους καλύπτει, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το φαινόμενο του στεφανιού.
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 5. ΑΛΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 Ο συγγραφέας τώρα, ακολουθώντας μη κανονική διαδικασία, επιστρέφει στα ουράνια φαινόμενα,

και ασχολείται  με ορισμένα προβλήματα στα οποία παρέλειψε να αναφερθεί  πιο πάνω. Δεν θα

ήταν  σωστό  να  μεταφέρουμε  αυτό  και  τα  επόμενα τμήματα  στην  λογική  τους  θέση  μέσα στο

κείμενο,  στην παρ. 99,  επειδή το σύνολο της επιστολής είναι τόσο φανερά συρραφή κειμένων

χωρίς συστηματική επεξεργασία.

Παρ. 111. (α) Κομήτες.  

1.Για την εμφάνιση των κομητών ο συγγραφέας προτείνει δυο πιθανές αιτίες, και υποδιαιρεί την

δεύτερη.  (1)  αυτοί  μπορεί  να  είναι  συνηθισμένες  συσσωματώσεις   φωτιάς  στον  ουρανό   που

οφείλονται σε ειδικές ατομικές ενώσεις. (2) μπορεί να είναι πραγματικά κανονικά άστρα, τα οποία

είτε (α) κάποια ειδική κίνηση του ουρανού μας τα αποκαλύπτει ενώ πιο πριν ήσαν κρυμμένα, είτε

(β) κινούνται ανεξάρτητα ώστε να εμφανίζονται στα μάτια μας. 

2. περιστάσεως,  «συγκέντρωση ύλης από γύρο» για να σχηματίσει κάποιο νέο πράγμα, ένας

από τους πιο αγαπητούς όρους του συγγραφέα.

3.  δίαν … π ρ μ ς. ἢ ἰ ὑ ὲ ἡ ᾶ Η δεύτερη αιτία. Ολόκληρος ο ουρανός κινείται ώστε να εμφανιστούν οι

κομήτες στα μάτια μας. Σύγκριση με την εξήγηση που δίνεται για την κίνηση του ήλιου και της

σελήνης παρ. 92.

4. τ  τοια τα στρα. ὰ ῦ ἄ Είναι έμφαση. Οι κομήτες είναι πραγματικά άστρα, διαρκή ουράνια σώματα,

τα οποία με την κίνηση ολόκληρου του ουρανού γίνονται ορατά.

5.  α τ  … κφαν  γενέσθαι.  ἢ ὐ ὰ ἐ ῆ Η Τρίτη  αιτία.  Οι  κομήτες  μπορεί  να  είναι  διαρκή  ουράνια

σώματα, τα οποία, ενώ ολόκληρος ο ουρανός παραμένει ακίνητος, γίνονται ορατά κατά καιρούς

από την ίδια τους την κίνηση.

6. διά τινα περίστασιν, δηλαδή κάποιοι σχηματισμοί της ατμόσφαιρας οι οποίοι πιέζουν αυτά τα

σώματα που κανονικά είναι ακίνητα και τους δίνουν κίνηση.

Παρ. 112. (β) Απλανείς  αστέρες.  

1. Ο συγγραφέας τώρα προχωράει στην εξέταση του προβλήματος των διαφόρων ειδών κίνησης

των άστρων,   και  ασχολείται  πρώτα με  τους  απλανείς  αστέρες.  Οι  εξηγήσεις  του αντιστοιχούν

ακριβώς στις θεωρίες των κινήσεων  των άστρων που δόθηκαν στην παρ. 92, και συνδέονται

στενά με αυτή την παράγραφο. (1) εάν το σύνολο του ουρανού περιστρέφεται και τα άστρα μαζί

του,  τότε  οι  απλανείς  αστέρες  βρίσκονται  στα  σημεία  που  δεν  περιστρέφονται  (  δηλαδή  τους

πόλους), (2) εάν ο ουρανός είναι ακίνητος και τα άστρα κινούνται ανεξάρτητα, τότε,  (α) εάν τα

άστρα κινούνται  από τη δική τους δίνη, οι απλανείς αστέρες εμποδίζονται στην κίνηση τους από

κάποιο κυκλικό ρεύμα που τους περιβάλλει και που τους κράτα στη θέση τους, (β)  εάν τα άστρα

προχωρούν στις περιοχές όπου μπορούν διαδοχικά να βρουν καύσιμη ύλη για τη φλόγα τους, τότε
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οι απλανείς αστέρες παραμένουν στο ίδιο μέρος καθώς εκεί βρίσκεται η μόνη πηγή για την καύσιμη

ύλη τους. Μπορούμε επομένως εύκολα να αποδώσουμε την πρώτη θεωρία στον Αναξιμένη, την

δεύτερη στον Δημόκριτο και  την τρίτη στον Ηράκλειτο.  Η αναφορά στα πολικά άστρα,  δηλαδή

καθώς εξηγεί ο  Bignone, αυτών που η απόστασή τους από τον πόλο είναι μικρότερη από το ύψος

του πόλου πάνω από τον ορίζοντα, έτσι ώστε είναι ορατά  όλο τον χρόνο.

2. στρέφεται α το , ὐ ῦ «περιστρέφεται στην ίδια θέση».

3. ο  μόνον… στρέφεταιὐ . Η πρώτη αιτία: αυτά τα άστρα βρίσκονται στο κινούμενο μέρος του

ουρανού .

4. τ  λοιπ ν: ὸ ὸ «το υπόλοιπο του ουρανού».

5. τινές,  μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για τον Αναξιμένη και τους οπαδούς του. Ο

Usener θεωρεί ότι η αναφορά δεν είναι για τα πολικά άστρα, αλλά για την θεωρία των πυθαγορείων

όπου το «μέσο και τέλος» του κόσμου είναι σταθερά. Αλλά ο συσχετισμός με την παρ. 92 φαίνεται

να απαιτεί  την θεωρία των πόλων.

6. λλ  κα …ἀ ὰ ὶ  ς κα  τ  λλα. ὡ ὶ ὰ ἄ Η δεύτερη θεωρία: τα άλλα άστρα ακολουθούν τροχιά, αλλά αυτά

στέκονται στη θέση τους από κάποιον περιστρεφόμενο δακτύλιο αέρα που τα περιβάλλει.

7.  κα  δι …: ἢ ὶ ὰ Η τρίτη θεωρία, η οποία είναι πραγματικά τόσο διαφορετική σε γενική ιδέα από τις

άλλες δύο, διαχωρίζεται προσεκτικά από τις άλλες δύο.

8. κείμενα . Με έμφαση, «σταθερά».

9.Κα  κατ' λλους…: ὶ ἄ Η συνηθισμένη φράση: ο παραλληλισμός των επίγειων φαινομένων μπορεί

να δείχνει πολλούς άλλους τρόπους  με τους οποίους μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα.

Παρ. 112-113. (γ) Πλανήτες και κανονικά άστρα.  

1.  Από  τους  απλανείς  αστέρες  ο  συγγραφέας  περνά  στους  πλανήτες,  και  πρώτα  προτείνει

εξηγήσεις για τη διαφορά ανάμεσα στην (φαινομενικά) ακανόνιστη κίνηση των πλανητών  και στις

κανονικές τροχιές των άλλων άστρων. Οι δυο εξηγήσεις που δίνονται ανταποκρίνονται ξανά, αλλά

όχι με τόση πληρότητα, στις θεωρίες της παρ. 92. Η έννοια της κίνησης ολόκληρου του ουρανού

τώρα παραλείπεται, και αναφέρονται οι δυο θεωρίες της ανεξάρτητης κίνησης του κάθε άστρου. (1)

εάν κινούνται από την αρχή σε καθορισμένες από την ανάγκη τροχιές, τότε κάποιες από αυτές

ήσαν κανονικοί κύκλοι και κάποιες από αυτές διακόπτονταν από παρεμβολές. (2) εάν τα άστρα

κινούνται  προς  τις  περιοχές  που  τους  παρέχουν  την  καύσιμη  ύλη  τους,  τότε  κάποια  περνούν

πάντοτε μέσα από περιοχές εξίσου ανοικτές και γόνιμες σε καύσιμη ύλη, κάποια αλλά μέσα από

ακανόνιστη πορεία με άνιση παροχή καύσιμης ύλης, έτσι ώστε η κίνησή τους είναι ασταθής. Για την

δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε,  σε ελαφρά διαφορετικά συμφραζόμενα,  τον

Λουκρήτιο v. 696- 700. Οι λέξεις στο τμήμα αυτό του κειμένου είναι λίγο ασαφείς  και το κείμενο σε

κάποια σημεία είναι αβέβαιο.
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2. ε  ο τω … συμβαίνειἰ ὕ :  Μια παρένθεση. «εάν πράγματι πρόκειται για την περίπτωση όπου οι

κινήσεις τους είναι ασταθείς» θεωρώντας την πιθανότητα ότι σε τόσο μακρινά φαινόμενα ακόμη και

η παρατήρηση μας μπορεί να είναι αμφίβολη.

Παρ. 113. 

1. κα  παρ  τ  κύκλ …: ὶ ὰ ὸ ῳ Η πρώτη εξήγηση: Σε αυτή την ιδέα της δίνης και νάγκηἀ  φαίνεται ξανά

να αναγνωρίζουμε τη θεωρία του Δημόκριτου.

2. κατ  τ ν( δίνην) μα τισ ν νωμαλίαις χρωμένηνὰ ὴ ἅ ὶ ἀ . Είναι το κείμενο στο χειρόγραφο και

φαίνεται εύλογο. Η κίνηση των πλανητών ακολουθεί τροχιά, αλλά ταυτόχρονα ( μα)ἅ  έχει ορισμένες

ανωμαλίες.

3. νδέχεται δ …:  ἐ ὲ Η δεύτερη θεωρία, ότι το ίχνος της καύσιμης ύλης των πλανητών είναι μη

κανονικό, φέρνει την σφραγίδα του Ηράκλειτου.

4. παρεκτάσεις, «εκτάσεις αέρα» βέβαια όχι ρεύματα.

5. π  τ  α τ  συνωθούσας  κατ  τ  ξ ς…:  ἐ ὶ ὸ ὐ ὸ ὰ ὸ ἑ ῆ «πιέζοντας  τα  (με  την  προσέλκυση  της

κατάλληλης  καύσιμης  ύλης)  συνεχώς  στην  ίδια  κατεύθυνση»,  δηλαδή  στην  κατεύθυνση  της

κανονικής τροχιάς.

6. Τ  δ  μίαν α τίαν…:  ὸ ὲ ἰ η συνηθισμένη  επίθεση στην  «θεολογική» άποψη,  που υιοθετεί  μια

ορισμένη θεωρία: Δες  παρ. 87.

7.  στρολογίανἀ :  εδώ  καθαρά  «θεολογική  αστρονομία»,  η  άποψη  που  επιθυμεί  να  δει  στις

κινήσεις των άστρων μια ένδειξη της θείας βούλησης.

8.  ταν  …  πολύωσι.  ὅ ἀ Ξανά  ένα  πολύ  προσφιλές  σημείο.  Το  πρωτεύον  αντικείμενο  της

επικούρειας αστρονομίας είναι να δείξει ότι η θεία φύση πράγματα ο κ χειὔ ἔ , ( Κ.Δ. Ι)

Παρ. 114. (δ) Διαφορά ταχύτητας στην τροχιά των άστρων. 

1. Στη συνέχεια ο συγγραφέας πραγματεύεται την φανερή πορεία στην τροχιά των άστρων. Οι

εξηγήσεις εδώ δεν μπορούν να συνδεθούν  είτε με τις προηγούμενες θεωρίες, ούτε είναι ακριβώς

παράλληλες με την αναφορά του Λουκρήτιου για το ίδιο θέμα, (v. 614-649), αλλά βρίσκονται στο

ίδιο πλαίσιο των γενικών επικουρείων θεωριών. Είτε (1) όλα τα άστρα κινούνται στην ίδια τροχιά,

αλλά κάποια με μεγαλύτερη ταχύτητα από άλλα, είτε (2) κάποια κινούνται πραγματικά σε αντίθετη

κατεύθυνση, αλλά έλκονται πίσω από δίνη των υπολοίπων και έτσι φαίνεται να ακολουθούν  αυτά

με μικρότερη ταχύτητα, είτε (3) όλα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, αλλά κάποια καθώς βρίσκονται

σε  μεγαλύτερη απόσταση από το  κέντρο έχουν να  διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση.  Η μόνη

δυσκολία στο κείμενο βρίσκεται στο τμήμα και την ερμηνεία της δεύτερης εξήγησης.

2. κα  παρ  τ … π  τ ς α τ ς δίνηςὶ ὰ ὸ ὑ ὸ ῆ ὐ ῆ . Με αυτό, η ιδέα φαίνεται να είναι ότι τα «βραδύτερα»

άστρα  στην  πραγματικότητα  κινούνται  σε  τροχιά  σε  αντίθετη  κατεύθυνση  από  αυτήν  των

«ταχυτέρων» άστρων, αλλά έλκονται πίσω από τη δίνη των άλλων, έτσι ώστε φαίνεται να κινούνται

στην ίδια κατεύθυνση με τα άλλα, αλλά βραδύτερα. Η ιδέα δεν έχει μελετηθεί αρκετά σε βάθος,
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αλλά  είναι  αρκετά  σαφές  ότι  πρέπει  να  διατηρηθεί  στο  κείμενο,  εντούτοις  υπάρχουν  κάποιο

μελετητές που προτείνουν επεμβάσεις.

3. κα  παρ  τ  περιφέρεσθαι…: ὶ ὰ ὸ Η ιδέα αυτή πλησιάζει σχεδόν την θεωρία του Δημόκριτου και

εξηγείται από τον Λουκρήτιο v. 621-636, αλλά χωρίς την λεπτομερή έννοια της οπτικής απάτης η

οποία είναι πρωτεύον θέμα στην εξήγηση του Δημόκριτου. Μπορούμε να συγκρίνουμε την φράση

του  Διογένη Οινοανδέα ( fr. Viii. i. ii.) o  μ ν ψἱ ὲ ὑ ηλ ν ζώνην φέρονται, ο  δ’ α  ταπεινήνὴ ἱ ὖ .

4. Τ  δ  πλ ς…ὸ ὲ ἁ ῶ . Η ίδια προειδοποίηση  όπως και πιο πάνω, παρ. 113.  Το να επιμένει κανείς

σε μια μοναδική εξήγηση σημαίνει να διεκδικεί  γνώση θαυμάτων      ( τερατεύεσθαι). Συγκρίνουμε

ξανά τον Διογ. Οινοανδέα ( fr. Viii.3.7.) μάντεως γ ρ μ λλόν στιν τ  τοιο τον  νδρός σοφοὰ ᾶ ἐ ὁ ῦ ἤ ἀ ῦ.

Παρ. 114-115. (ε) Πίπτοντα άστρα.  ( Διάττοντες αστέρες) 

1. Η επιστολή στη συνέχεια εξετάζει τους διάττοντες αστέρες. Προβάλλονται τρείς εξηγήσεις, για

την πρώτη από τις οποίες υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις γνώμες των μελετητών. Σύμφωνα με τον

Bailey αυτές είναι. (1) οι διάττοντες αστέρες μπορεί  πράγματι να είναι θραύσματα άστρων, που

αποκόπηκαν κατά  τη  σύγκρουση άστρων μεταξύ  τους  και  οδηγήθηκαν κάτω προς  τη  γη  από

ξέσπασμα του ανέμου. (2) μπορεί να σχηματίζονται από τη συγκέντρωση ατόμων που παράγουν

φωτιά και πέφτουν στην κατεύθυνση της ώθησης που ξεκίνησε από τη συνάντησή τους. (3) Μπορεί

να σχηματίζονται από συγκέντρωση του ανέμου σε πυκνά νέφη, ο οποίος ανάβει όταν δεν μπορεί

να βρει διέξοδο, και κατόπιν ξεσπά και πέφτει στην κατεύθυνση της αρχικής ώθησης. Ο  Usener

ερμηνεύει την πρώτη θεωρία πολύ διαφορετικά και τροποποιεί το αρχαίο κείμενο, αλλά σε κάθε

περίπτωση  η παράγραφος πρέπει να συγκριθεί προσεκτικά με αυτήν που πραγματεύεται τους

κομήτες (παρ. 111) και αυτές που ασχολούνται με την αστραπή (παρ. 101-102) και τον κεραυνό

(παρ. 103).

2.  παρ  μέρος,  ὰ «εν  μέρει»  σχεδόν  «σε  ιδιαίτερες  περιπτώσεις».  Μπορεί  πιθανόν  να  έχει

χρησιμοποιηθεί σε πιο αυστηρά τοπική έννοια, «σε μέρη», δες κατ  μέρηὰ , Παρ. 111.

3. κατ  παράτριψιν … λέγομενὰ ἐ . Όλη μαζί αυτή η πρόταση συνιστά την πρώτη περίπτωση.  Η

ιδέα είναι  ότι  άστρα συγκρούονται  μεταξύ τους και  θραύσματα αποκολλώνται,  και  πέφτουν δια

μέσου  της  ατμόσφαιράς.  Να  συγκρίνουμε,  όπως  μας  λέει  ο  συγγραφέας,  την  περιγραφή  της

πρώτης  περίπτωσης  της  δημιουργίας  της  αστραπής  (  παρ.  101).  Τότε  η  εξήγηση  θα  είναι

παράλληλη με  την  δεύτερη  και  την  τρίτη  εξήγηση για  τους  κομήτες,  δηλαδή,  ότι  οι  διάττοντες

αστέρες  είναι  στην  πραγματικότητα  άστρα,  ή  στην  περίπτωση αυτή,  θραύσματα άστρων,  ενώ

αντιθέτως οι άλλες δύο εξηγήσεις τους θεωρούν ως τυχαίους σχηματισμούς.

Εάν  αυτή  η  άποψη  είναι  σωστή,  (1)  παράτριψιν  αυτ νἑ ῶ  είναι  ασαφής  έκφραση,  διότι   είναι

βεβαίως η  σύγκρουση των  άστρων που προκαλεί  τα  θραύσματα να  αποκολληθούν,  και  όχι  η

σύγκρουση των ίδιων των «διαττόντων αστέρων». (2)  κα  παρ  κπτωσιν  ὶ ὰ ἔ δηλώνει ένα επόμενο

βήμα στην ίδια περίπτωση. Τα θραύσματα των άστρων κατ΄αρχήν αποκολλώνται και στη συνέχεια

υποχρεώνονται  να πέσουν από την δράση του ανέμου.  Αλλά (α) η εισαγωγική φράση για νέα
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περίπτωση στην ενότητα αυτή  είναι το  κα  κατ   ὶ ὰ και όχι το  κα  παρ ,ὶ ὰ  και (β) στην παράλληλα

αναφορά για την  αστραπή  στην παρ. 101 το «ξεγλίστρημα» των θραυσμάτων σημαίνεται με το

ξολισθαίνωνἐ . (3) η παράλληλη προς την εξήγηση τις λάμψεις της αστραπής δεν θα είναι ακριβής,

επειδή δημιουργούνται από την τριβή των νεφών: αλλά o Bailey θεωρεί ότι η αναφορά έχει σκοπό

να προτείνει το είδος της παράτριψις  και κπτωσιςἔ  που ο συγγραφέας έχει στο μυαλό του και όχι

να  επιμείνει   σε  έναν ακριβή παραλληλισμό των περιπτώσεων.  Μετά από όλα αυτά,  ο  Bailey

προτιμά να διατηρήσει το κείμενο του χειρογράφου και να το ερμηνεύσει όπως κάνει πιο πάνω, και

να δεχθεί ότι αυτό το τμήμα έχει γραφτεί μάλλον απρόσεκτα.

Παρ. 115. 1.

1. κα  κατ  σύνοδον δ  …  γένηται. ὶ ὰ ὲ Η δεύτερη αιτία, η τυχαία συσσώρευση σωματιδίων φωτιάς,

τα οποία μετά πέφτουν στην κατεύθυνση που τους δίνεται αρχικά από την συγκέντρωσή τους.

Σύγκριση με την πρώτη εξήγηση για τους κομήτες  στην παρ. 111.

2. συμφυλίας,  «μια συγγένεια» δηλαδή μια συγκέντρωση παρομοίων υλικών, η  περίστασις της

παρ.  111.  Ένας  ασυνήθιστος   αλλά  αρκετά  φυσικός  όρος  του  συγγραφέα,  που  φαίνεται  να

επιβεβαιώνεται από τις παραλλαγές του χειρογράφου.

3.  κα  κατ  πνεύματος…:  ὶ ὰ Η  τρίτη  πρόταση  είναι  ότι  οι  διάττοντες  αστέρες   είναι  στην

πραγματικότητα πυρωμένος άνεμος: δες το τμήματα για την αστραπή και τον κεραυνό.

4. τ ν περιεχόντων, ῶ «από το υλικό που τον περιέχει», δηλαδή τα πυκνώματα  μιχλοειδ .ὁ ῆ

5.  μύθητοίἀ . Η λέξη όταν απαντάται συνήθως σημαίνει «ανείπωτα μεγάλος ή πολλοί» έννοια η

οποία εδώ δεν έχει θέση. Ο  Bailey δεν θεωρεί, βλέποντας τις πολλές αναφορές του συγγραφέα

στον  μ θος,ῦ  ότι είναι  αδύνατο να χρησιμοποιεί τη λέξη με την έννοια του «αμόλυντο από τους

μύθους», δες ειδικά τον επίλογο της παράλληλης τμήματος για τους κεραυνούς ( παρ. 104) μόνον

 μ θος πέστω.ὁ ῦ ἀ

Παρ. 115-116. (στ) Καιρικά σημεία από ζώα. 

1.  Ακολουθεί μια τελευταία ειρωνική παράγραφος για τα υποτιθέμενα σημάδια του καιρού που

δίνονται από την εμφάνιση κάποιων ζώων. Τέτοια  «σημεία»,  λέει  ο συγγραφέας,  οφείλονται σε

σύμπτωση: τα ζώα δεν μπορούν να ασκήσουν  οποιαδήποτε επιρροή στην διαδοχή των εποχών,

και σε κανένα  θεϊκό ον, δεν αρέσουν οι γρίφοι ώστε να παίζει με το να παρατηρεί τα ζώα και έτσι

να κάνει προβλέψεις. Η ειρωνεία του χωρίου  βρίσκεται στην μάλλον σε αντίθεση με το ρεαλιστικό

ύφος  της  επιστολής,  και  μας  θυμίζει  τα  χωρία  στον  Λουκρήτιο.  Στην  διασκεδαστική  του

περιφρόνηση ο συγγραφέας φαίνεται να έχει ξεχάσει την εξήγηση που είναι η προσέγγιση μια νέας

εποχής η οποία προκαλεί την εμφάνιση των ζώων.

2. πισημασίαι,   ἐ «σημεία  του  καιρού» Δες  παρ.  98,  όπου όταν  αναφέρεται  στα  σημεία  που

δίνονται  από  τα  άστρα,  ο  συγγραφέας  λέει  ότι  κάποια  από  αυτά  οφείλονται  σε  σύμπτωση

καταστάσεων, καθάπερ ν το ς μφανέσι παρ' μ ν ζ οις.ἐ ῖ ἐ ἡ ῖ ῴ
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Παρ. 116. Επίλογος.  

Η επιστολή τελειώνει με επίλογο που βασίζεται λίγο πολύ στενά με τον αντίστοιχο επίλογο της

πρώτης επιστολής.  Αυτές  οι  κύριες  αρχές,   ειδικά  η  θεωρία  της  αρχής των  πραγμάτων και  η

απειρία των ατόμων και του κενού χώρου, πρέπει να γίνουν αντιληπτές με προσοχή, μαζί με την

θεμελιώδη αιτία για την γνώση τους, την αληθινή ευχαρίστηση της ζωής. Από αυτά θα προκύψει

φυσικά και η κατανόηση των λεπτομερειών. 

1. το  μύθου κβήσ , ῦ ἐ ῃ το αντικείμενο που αναγνωρίζεται σε ολόκληρη αυτή τη δεύτερη επιστολή,

και μια από τις κύριες πηγές της ταραξίαἀ . 

2. τ ν ρχ ν, ῶ ἀ ῶ «οι πρώτες αρχές » των πραγμάτων, δηλαδή, τα άτομα και ο κενός χώρος.

3.  πειρίας, ἀ δηλαδή η απειρία των δύο ρχαί ἀ και των κόσμοι.

4. κριτηρίων,  εδώ πρέπει να πρόκειται για τα κριτήρια της αλήθειας που αφορούν την διανοητική

πλευρά, δηλαδή α σθησιςἴ  και πρόληψις.

5. παθ ν. ῶ τα κριτήρια από την ηθική πλευρά: συνήθως περιλαμβάνονται  μαζί με τα άλλα δυο με

τον γενικό όρο κριτήρια,  αλλά εδώ ο διαχωρισμός είναι εντελώς φυσικός.

6. ο  νεκεν, ὗ ἕ δηλαδή η αταραξία, απαλλαγή από την ταραχή  των θεολογικών πεποιθήσεων, που

είναι το μεγαλύτερο μέρος της αληθινής ηδονής του φιλοσόφου.

7. τ ν κατ  μέρος, ῶ ὰ τα  λεπτομερή φυσικά φαινόμενα και η ερμηνεία τους.

8. καταγαπήσαντες: «δεν τα μελέτησαν όλα αυτά με την μεγαλύτερη επιμέλεια»

9.περιεποιήσαντο. «έκαναν κτήμα τους» δεν έχουν επιτύχει διαφορετικά την αταραξία.
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