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Galen describes his general principles of 

pathology in his seminal work “Ars Medica” 

[1]. The work possesses a markedly brief and 

condensed character. One regularly comes across 

statements, such as “The writing below depicts 

brief and basic conclusions from other more 

detailed work”. Numerous times Galen directs 

the reader’s attention to works detailing his views 

on certain issues related to the functionality of 

the human body, which are only briefl y touched 

upon in the text of “Ars Medica”. For example, 

the analysis of the principles for the removal of 

fl uids from the cavities of the body concludes 

with the reference “All is discussed in the essays 

"De naturalibus facultatibus"” (fragment 38). 

Galen’s discourse on the approaches to treating 

fractures, ends “... which is treated in more depth 

in the essay "De methodo medendi libri XIV"” 

(fragment 34). In the concluding section of the 

Natural philosophy and principles of general pathology in the Galen 
system (as exemplifi ed by the “Ars Medica” treatise). Part 1
D.A. Balalykin, Doctor of Medical Sciences, Doctor of Historical Sciences, Professor, 
Chairman of the Department of the History of Medicine, National History and Culturology 
I.M. Sechenov First Moscow Medical University, The Ministry of Health 
of the Russian Federation, Moscow (Russian Federation)

In his treatise “Ars Medica”, Galen sets out the general principles of pathology and summarizes his views on the main challenges 

faced by the physician in daily practice. Continuing to develop and support the ideas of Hippocrates, who criticized the doctrine 

of “permanent illness”, Galen argued against the followers of this doctrine, consistently upholding the principle of teleology. 

Attempting to justify his viewpoint, he referred to the idea of homoeomeries as set out in his theoretical interpretation. With 

certain reservations the author of this article considers the opinions of Galen on homoeomeries as a proto-scientifi c model of 

the body’s microstructure. Galen’s far-sighted reasoning on concerning the microstructure of tissue is most clearly evidenced 

by his understanding of its pathological processes in the body. According to him, pathogenesis, which has several stages, can 

occur on the homoeomery level. In describing this process, Galen presumed that the normal state diff ered from pathology in 

how the body retained the ability to conduct its functions. In “Ars Medica”, Galen summarized his fi ndings in the form of the 

main criteria that distinguish a state of health from a state of the disease.

This article is the fi rst part of an ancient-Greek-language translation and medical-historical commentary of the full text of 

Galen’s “Ars Medica” treatise. The analysis of this essay indicates that in interpreting Galen’s natural-philosophical concepts 

and terms, the interdisciplinary nature of his approach must be considered, examining its contents in a broader general 

theoretical and philosophical context.
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treatise being considered, there appears a list of 

Galen’s works, with which Galen believes the 

reader should familiarize himself in order to gain 

a deeper understanding of the issues related to the 

theory and practice of medicine. 

Thus “Ars Medica” should be understood as 

a work, in which Galen speaks generally about 

his views on a wide range of issues that a doctor 

will confront while practicing medicine. It is 

understandable why this work occupied such a 

signifi cant place in the system of medieval medical 

education, and why it was included as part of the 

“Articella” [2].

The treatise “Ars Medica” always enjoyed 

the deserved attention of researchers abroad [3]. 

In 2011, part of it was translated into Russian by 

Irina Prolygina [4, 5]. We could only welcome 

a similar interest among Russian specialists for 

the work of Galen. Unfortunately, we did not 

find it possible to use the given translation for 

actual historical-medical research, and thus 

translated it ourselves, using the entire text of © D.A. Balalykin
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the work [1]1. Now researchers have the perfect 

opportunity to work with both versions of the text 

and select for themselves the most acceptable 

variant.

Taking the text of “Ars Medica” as a 

compressed summary of Galen’s views on issues 

of general pathology, we should be especially 

careful when interpreting medical concepts and 

terminology, as well as the evolution of their 

philosophical meanings. Here, as well as in his 

other major works, Galen makes wide use of the 

progress made in a variety of scientifi c disciplines 

[6–8].

“Ars Medica” contains exceptionally 

important assertions of a general philosophical 

(that is, general scientifi c) and general medical 

nature, such as opposition to the doctrine of 

chronic (or “chronically occurring”) diseases 

(τ� τ�ς �ειπαθεας δ�γμα; see fragment 5), as 

well as the conception of a microstructure of 

the organs and human tissues based on a theory 

of homoeomeries. Interestingly, in our latest 

publication of Galen’s work – “In Hippocratis de 
natura hominis librum commentarii III” [9, 10] we 

consider specifi cally these questions as “pivotal” 

and foundational.

Hippocrates actively criticized the doctrine of 

“chronic illness”. In a number of his works, Galen 

supported Hippocrates, enriching and expanding 

on the arsenal of his criticisms. It is clear that, in the 

four hundred years that separated the two doctors, 

the relevance of the polemic in regard to “chronic 

illness” had not diminished. In our opinion, it is 

possible that this doctrine was based on ideas of 

atomism and propagandized by Methodists. First 

of all, in the process of our preceding research, 

we have become convinced of the inadequacy of 

approaching any of the important components 

of a medical theory or practice as “phenomena 

of the craft of medicine”. We see completely 

defi ned natural philosophical theories underlying 

the views of representatives from various medical 

schools of thought. Secondly, it is well known 

that there were fundamental divisions between 

Galen and the Methodists. Thirdly, if the 

discussion regarding “chronic illness” came 

from the times of Hippocrates, then clearly, the 

1 In view of the volume of its contents, the historical-medical 

commentary and translation of the text of the treatise F is 

divided into two parts. The second part will be published in 

one of the following editions of the journal.

natural philosophical basis of this doctrine would 

have existed back then. Fourthly, the logic of 

the doctrine of “chronic illness” assumes the 

existence of incurable, chronic substrates – agents 

of the intrinsic symptoms of a disease. According 

to the Methodists, a part of the eternal, chaotically 

moving, indivisible particles (atoms) exist in the 

form of a “healthy” substance. It can be assumed 

that the quantity of combinations of atoms in 

the body, some comprising “normative agents” 

and others “pathological agents”, increase in a 

chaotic manner throughout life, or for a certain 

period of time. In this way, the various forms of 

atoms, migrating through the pores of the body, 

combining in one form or another, ensure either 

health or bring about illness.

Arguing against the idea of chronic illness, 

Galen logically defended the principle of the 

practicality of the human body’s function as a 

basis for a dichotomy of “norm-pathology”. 

Galen stated “The science of health in its 

entirety is divided into three subdivisions that 

are themselves, nonetheless, quite expansive. 

The fi rst subdivision relates to healthy bodies, 

the second – neutral, and the third – diseased. 

Directly next to these are bodies that are already 

unhealthy and evince specifi c and observable loss 

of function. Clearly, it is easy to identify bodies 

that are suff ering from pain, bodies that suff er 

from an impediment to motion, or bodies that are 

altogether dying. Although it is simple to make 

a diagnosis when encountering an expressed 

weakening of functions or substantial loss of 

(normative) function, it is more diffi  cult to make 

a diagnosis when the weakening of functions is 

insignifi cant. Therefore, we refer to a change in 

functioning that is neither healthy nor diseased as 

neutral, based on our sensory perception, and not 

on the actual nature of things because there is a 

danger of falling into the idea of chronic illness 

(τ� τ�ς �ειπαθεας δ�γμα)” (fragment 5).

It was precisely the feasibility of using 

function, to understand the intent of the Creator 

when making the various organs and tissues, 

that determined Galen’s approach to the idea of 

homoeomeries as the basis for the existence and 

ontological principle of any particklar being (lat. 

Principium), providing qualitative content to 

various forms [12, p. 44−45; 13−15]. 

Galen forms his own particular approach 

to the idea of homoeomeries. Of course, we are 
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analyzing the phenomena of a proto-science 

and can only expect a likeness only conceptually 

corresponding to modern medical science. It 

is by no means a fully developed proposition 

based on contemporary understendings, much 

less an experimentally provable one. However, 

in the treatise “Ars Medica”, Galen studies the 

microstructure of tissue where pathological 

processes take place. In his opinion, it is at the 

level of homoeomeries where the mechanisms for 

the development of multi-staged diseases takes 

place (fragment 3). In “In Hippocratis de natura 
hominis librum commentarii III” Galen directs our 

attention to the necessity of distinguishing diseases 

of organs from diseases of the tissue, indicating 

that they consist of diff erent homoeomeries [9, 

p. 555−640].

It is precisely at the level of homoeomeries 

that pathological states may become manifest. 

Such states are connected with an imbalance of the 

essences of dryness, wetness, warmth, and cold, 

one of the three tetrads used in the tradition of 

Hippocrates and Galen for a complex description 

of the state of the human body (fragment 5). 

A separate question is the correlation between 

the essences of homoeomeries and the condition 

of the space between them, fi rst and foremost, 

in relation to their saturation with moisture 

(again an analogy with modern views on the 

dynamic between liquid and intercellular spaces 

arises). As an exemple, Galen use changes in 

the voice that depend on the condition of the 

trachea wall. In his opinion, the voice changes 

as a result of processes taking place in the bodily 

tissues, the quality of which are stipulated by the 

homoeomeries of which the trachea consists: 

“The trachea becomes dry due to the dryness of 

its homoeomeries, and hard due to a defi ciency 

of liquid in the empty spaces between them” 

(fragment 20).

The idea of homoeomeries allows for the 

classifi cation of conditions of the human body by 

the principle of “norm-pathology” by the types 

of violations to the organization of homoeomeries 

in number, structure, size, and position of the 

organs (fragment 5). 

Galen describes a specifi c tissue as an 

aggregate of homogenous homoeomeries and the 

intervals between them (again we can make an 

analogy with modern scientifi c ideas regarding the 

cell and intercellular spaces). The most important 

process – the moistening or humifying of the 

human body – is realized specifi cally at the level 

of homoeomeries. The homoeomeries themselves 

are invariable, and from the beginning possess 

specifi c characteristics. Galen states “... When 

there is more or less liquid inside of it (in the 

medial space between homoeomeries – Author’s 

note (D.B.)), they appear fatter or thinner, or 

wetter or dryer. They appear wetter [...], if there 

is a lot of liquid in the narrow area, and they 

appear dryer [...] if there is little liquid in the 

wide area. It is apparent that the homoeomeries 

themselves, (as the tiniest) parts of the body, 

being primary and completely infl exible, can in 

no way become wet. However, it is enough [...] 

not to allow the bodies consisting of them to 

dry out and fi ll the intervals between them with 

moisture” (fragment 17).

Galen sees two ways for nourishing the 

tissues of the human body – through the vessels 

and through the intercellular fl uid (see also 

fragment 17). Because of the obvious limitations 

of research methods available at his time 

(specifi cally, of a technical nature), Galen could 

not examine them in more detail.

In “Ars Medica”, Galen outlines the basic 

criteria, distinguishing a state of health from that 

of a state of illness. Essentially, this is the basis 

of medical knowledge, which a doctor is likely to 

attain in the process of amassing actual clinical 

experience in his future practice. This treatise allows 

us to reexamine the ways medical knowledge 

developed as a proto-science. Note that one of 

the factors important for an understanding of the 

scientifi c revolution of the 17th-19th centuries is 

the diff erentiation of the concepts of “norm” and 

“pathology” in the broadest sense of the word. 

Even Francis Bacon, in his “The New Organon”, 

draws attention to the insuffi  ciency of the 

medicine of his time, specifi cally in regard to the 

lack of a clear distinction between “normative” 

and “pathological” anatomy [16]. In Galen’s 

opinion, “the practice of medicine is a science of 

the healthy, diseased, and neutral” (fragment 2). 

Within this conceptual framework, the ideas can 

be understood in three ways – as they apply to a 

body, a cause, or a symptom (fragment 2). The 

understanding of these categories in relation to 

the condition of the “body” is clear enough. The 

process of observing a patient concludes when a 

decision is reached regarding whether he is ill or 
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healthy (or alternatively whether it is possible to 

describe his status as borderline). The concept of 

“symptom” also clearly corresponds to a reality 

understood by the modern researcher. The 

concept is described in terms of a diagnostically 

meaningful manifestation of health or a symptom 

of illness. Of course, we are obliged to understand 

the concept of “symptom” in the same way it 

was understood by Galen. It is not simply an 

observed symptom of illness (for example, an 

infl ammation of the skin coverings, or a reddish 

irritation from the urethra), but the correlation 

of elements of various tetrads assumed on the 

basis of observation. The most complicated 

concept is, of course, the “cause” (� α�τη). 

First of all, the concept is not characteristic of 

modern medical reasoning. Galen emphasizes 

causes of “health”, “neutrality”, and “disease”, 

acting on the body and causing (or supporting) a 

corresponding bodily condition, which, in turn, 

manifests as “healthy”, “neutral”, or “diseased” 

symptoms. Secondly, diffi  culties of translation 

arise. Sometimes we want to interpret Galen’s 

concept of “cause” as an external factor acting on 

the body. However, it is not the only defi nition 

of a “cause”. Galen also used the term to refer 

to corresponding conditions of the tetrads of 

wetness and dryness. For example, it is expressed 

in discussions regarding illnesses brought about 

through the incorrect mixing of liquids (see 

fragment 31).

In our opinion, the term “cause” was 

fundamental to Galen’s system of evaluating 

norms and pathologies. Galen saw “analysis”, 

“synthesis”, “comparison”, and “analysis of 

defi nitions” as the basis of a valid method of 

scholarship in medicine (fragment 1). All of these 

are useful for use in the practice of medicine; 

however the “theory of defi nitions” is more 

important, presenting a development of ideas 

introduced by Aristotle (fragment 1). As a matter 

of fact, Galen expounds on his idea of method and 

logical defi nition in his introduction, establishing 

the starting point for his medical theory, in which 

objective reality exists within nature as an axiomatic 

law of conformity. Galen’s entire method in “Ars 
Medica” is based specifi cally on this important 

postulate: it is only possible to change, to make 

better (to cure) when there are fundamental 

natural laws, which in turn are necessary to learn 

(discover their characteristics) in order to be able 

to treat an illness. Galen does not use the term 

and concept of “analysis” in the modern sense of 

the word, but as one of a number of methods of 

study together with “synthesis” and the analysis 

of fi ndings. In this case, “analysis” is the scientifi c 

method used to conduct an investigation from an 

eff ect to its cause, and “synthesis”. It corresponds 

to research progressing from a cause to its eff ects. 

In the treatise we analyze, Galen considers in 

detail the logical investigation of defi nitions 

(fragment 1).

Any system requires a clear method of 

classifi cation, general theoretical defi nitions, 

defi ning the relationship of phenomena observed 

by a physicians in their clinical practice. Galen’s 

system is no exception. Three tetrads – the primary 

elements of fi re, air, water, and earth, the liquids 

of black and yellow bile, phlegm and blood, and 

the essences of dryness, wetness, warmth and 

cold – allowed, as it seemed to Galen, for the 

description of the processes taking place in the 

human body during an illness. It should be kept 

in mind that, from his point of view, the condition 

of the human body is described from the position 

of a dynamic interrelation of all the tetrads, and 

not from just one of them. Galen’s principles in 

regard to the development of a disease take the 

following form. The human body is comprised of 

various organs and tissues. The physician observes 

them in the process of observation and, especially, 

during surgical intervention. Homeomeries are 

microstructural elements: each form of tissue is 

comprised of particular types of Homeomeries. 

Here again it is possible to make an analogy 

even with modern ideas regarding cellular theory 

and the classifi cation of tissues, used in modern 

histology. Regarding this “structural material”, 

primary matter is made up of four primary 

elements presented in various proportions mixed 

into various types of matter. Furthermore, liquids 

occupy a signifi cant portion of the human body, 

which can either exist in a “well-balanced” state 

characteristic of a healthy body, or can be found 

to violate the combination of liquids, resulting 

in illness. Thus, the condition of the body (or of 

its parts) is characterized by its essences as well. 

During an illness their balance can be misaligned 

toward an overabundance of, for example, dryness 

or wetness. This method of analysis is necessary 

for the practice of medicine when considering 

available evidence or counterevidence for the use 
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of one or another method of treatment. From 

here a classifi cation of interventions is formed 

based on a principle of eff ect: dehydration, 

depletion, and the reestablishment of continuity 

(see fragment 32).

All that has been said is extremely important 

to reexamine the tradition, formed in Soviet and 

post-Soviet historiography where the tetrads of 

the primary structures (elements, liquids, and 

substances) appear as various, separately derived 

ways to explain the processes taking place in 

the human body. Such an approach distorts the 

true meaning behind the research of physicians 

and natural philosophers of antiquity. Its use in 

the context of the ideas of Galen (as well as his 

predecessors and successors) overemphasizes 

the antiscientifi c character of their thought and 

leads to the conclusion that the modern concept 

of medicine was established in the period of 

scientifi c revolution of the 17th to 19th centuries. 

Such a conclusion obviously necessitates “getting 

past” Galenism. For a long time in historical-

medical research there was no understanding 

of the signifi cance of the epistemological 

succession of scientifi c ideas, which were no 

less an important part of the history of science 

as “revolution” or “paradigm shift”. We will 

agree with Thomas Kuhn, Karl Popper, and 

Vyacheslav Styopin that, for a new theory to gain 

dominance, conditions must arise, which are 

based themselves on this succession of scientifi c 

ideas [17‒20].

It is for this specifi c reason that we will make 

a direct analogy between the ideas of Galen 

and the modern point of view regarding the 

aforementioned questions. This analogy will 

clarify both the interrelation as well as the deep 

distinctions existing between the ancient concept 

of medical practice and modern medicine. We 

remind the reader that, in his writings, Galen 

often asserts that the goal of treatment is to act 

upon the cause of illness. The text of “Ars Medica” 

also provides us with a signifi cant number of 

examples, in which Galen understood the 

approach of a particular medical intervention to 

depend on the cause of illness, as defi ned in a 

system of coordinates of a dynamic inter-infl uence 

of components of all the tetrads. For Galen the 

presence of a cause and eff ect connection between 

the prerequisites, the character of its course, 

and methods of treating a disease was obvious. 

Observation allows for the establishment of the 

character of the illness, after which it is possible 

to determine its cause and the particularities of 

its course, and, in the end, to select the necessary 

method of treatment (see fragment 31). Galen had 

the same approach to a group of diseases, which 

are referred to in our time as surgical. For Galen, 

there was no diff erence between conservative 

and surgical treatments in the approach to the 

method of selection for intervention. The method 

should be explained based on general principles 

of pathology. As is evident from the text of “Ars 
Medica”, Galen examined the approach to the 

surgical treatment of a wound from the same 

position, as he did in the context of the treatment 

of internal illnesses. Galen classifi ed injuries 

and fractures as “violations to the uniformity 

(homogeny) of the tissues”, requiring restoration 

(fragment 33).

In the second part of this article we will 

continue our conversation regarding the ideas of 

Galen that underlie his understanding of health 

and illness. However, the universality of Galen’s 

system, organically combining the various 

disciplines of medicine, the natural sciences, and 

philosophy, is already apparent. In connection to 

this, we will once again underscore the necessity of 

using an interdisciplinary approach (philological, 

medical, philosophical, and historical) to the 

study of the enduring works of antiquity, especially 

in regard to the works of Galen.
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ΓΑΛΗΝΟΥ 
ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ1

APPENDIX 

1. Τρε�ς ε�σ�ν α� π�σαι διδασκαλαι τ$ξεως 

'χ�μεναι. πρ+τη μ<ν, � 'κ τ�ς το> τ?λους 

'ννοας κατ’ �ν$λυσιν γινομ?νη. δευτ?ρα 

δ<, � 'κ συνθ?σεως τ\ν κατ^ τ_ν �ν$λυσιν 

ε`ρεθ?ντων. τρτη δ<, � 'ξ {ρου διαλ|σεως, }ν 

ν>ν 'νιστ$μεθα. καλε�ν δ’ ~ξεστι τ_ν τοια|την 

διδασκαλαν, ο� μ�νον {ρου δι$λυσιν, �λλ^ 

κα� δι$πτυξιν, �ς τινες �ν�μασαν, � �ν$λυσιν, 

� διαρεσιν, �, �ς �τερο τινες, 'ξ$πλωσιν, 

� 'ξ�γησιν, �ς �λλοι. 'πεχερησαν μ<ν ο�ν 

~νιοι τ\ν �Ηροφιλεων τοια|την ποι�σασθαι 

διδασκαλαν, �σπερ κα� �Ηρακλεδης � 

�Ερυθρα�ος. 'πεχερησαν δ< κα� τ_ν κατ^ 

σ|νθεσιν, α�το τε ο� �Ηροφλειοι, κα τινες τ\ν 

�Ερασιστρατεων τε, κα� �Αθηνα�ος � �Ατταλε|ς. 

ο�δε�ς μ?ντοι γε τ\ν πρ� �μ\ν ~γραψε τ_ν 'κ τ�ς 

το> τ?λους 'ννοας �ρχομ?νην διδασκαλαν, 'ξ 

�ς α� τ?χναι π�σαι συνστανται κατ^ μ?θοδον. 

�λλ’ 'κενην μ<ν �τ?ρωθι δι�λθομεν, 'νταυθο� 

δ< τ_ν �ρικ_ν ποιησ�μεθα διδασκαλαν. {σον 

γ^ρ �πολεπεται τ�ς κατ^ �ν$λυσιν �ξι+ματ 

τε κα� μεθ�δ�, τοσο>τον πλεονεκτο>σαν 

ε`ρ�σομεν ε�ς σ|νοψν τε το> {λου κα� μν�μην 

τ\ν κατ^ μ?ρος. ε�μνημ�νευτα γ^ρ �καν\ς 

'στι τ^ 'κ τ�ς το> {ρου διαλ|σεως �παντα, 

δι^ τ� περι?χειν {λης τ�ς τ?χνης 'ν �αυτ� τ^ 

κεφ$λαια τ�ν �ριστον {ρον, {ν π?ρ τινες κα� 

ο�σι+δη �νομ$ζουσιν, �ντιδιαιρο|μενοι το�ς 

'ννοηματικο�ς προσαγορευομ?νοις. 'κε�νοι 

μ<ν γ^ρ �π� τ\ν συμβεβηκ�των ο�ς �ρζονται 

πρ$γμασιν, ο τοι δ< �π� τ�ς ο�σας α�τ�ς 

συνστανται. � δ< κατ^ μ?ρος 'ξεργασα 

συμπ$σης τ�ς �ατρικ�ς θεωρας 'ν πολλα�ς 

�μ�ν �τ?ραις γ?γραπται πραγματεαις, α�ς 

~ξεστι χρ�σθαι πρ�ς τ^ς τρε�ς διδασκαλας. 

�λλ^ ν>ν γε τ�ς �ριστικ�ς `παρξ�μεθα, 

τοσο>τον ~τι προσθ?ντες, �ς μ�να τ^ κεφ$λαια 

κα� ο�ον συμπερ$σματα τ\ν κατ^ δι?ξοδον 

�ποδεδειγμ?νων ε�ρ�σεται ν>ν.

2. �Ιατρικ� 'στιν 'πιστ�μη `γιειν\ν, κα� 

νοσωδ\ν, κα� ο�δετ?ρων. ο� διαφ?ρει δ< ο�δ’ 

ε� νοσερ\ν τις ε¢ποι. το> μ<ν ο�ν τ�ς 'πιστ�μης 

�ν�ματος κοιν\ς τε κα� ο�κ �δως �κο|ειν 

χρ�. τ� δ< `γιειν�ν, κα� τ� νοσ\δες, κα� τ� 

ο�δ?τερον, τριχ\ς �καστον λ?γεται· τ� μ<ν �ς 

σ\μα, τ� δ< �ς α¢τιον, τ� δ< �ς σημε�ον. κα� 

γ^ρ τ� 'πιδεκτικ�ν σ\μα τ�ς `γεας, κα� τ� 

ποιητικ�ν κα� φυλακτικ�ν α�τ�ς α¢τιον, κα� τ� 

δηλωτικ�ν σημε�ον, �παντα τα>τα καλο>σιν ο� 

£Ελληνες `γιειν$. κατ^ δ< τ�ν α�τ�ν τρ�πον 

κα� νοσ+δη τ$ τε 'πιδεκτικ^ ν�σων σ+ματα, 

κα� τ^ ποιητικ$ τε κα� φυλακτικ^ ν�σων 

α¢τια, κα� τ^ δηλωτικ^ σημε�α. κα� δ_ κα� τ^ 

ο�δ?τερα κατ^ τ�ν α�τ�ν λ�γον σ+ματ$ τε κα� 

α¢τια κα� σημε�α. κα 'στι κατ^ πρ\τον μ<ν 

λ�γον 'πιστ�μη τ\ν `γιειν\ν α�των �ατρικ_, 

δι’ 'κε�να δ’ ¤δη κα� τ\ν �λλων. δε|τερον δ< 

τ\ν νοσωδ\ν. τρτον δ< τ\ν ο�δετ?ρων. κα� 

δ_ κα� μετ^ τα>τα τ\ν σωμ$των, πρ\τον 

μ<ν κ¥ντα>θα τ\ν `γιειν\ν, 'φεξ�ς δ< τ\ν 

νοσερ\ν, ε¦τα τ\ν ο�δετ?ρων. κα� περ� τ\ν 

σημεων δ< κατ^ τ�ν α�τ�ν λ�γον. 'ν μ?ντοι 

τα�ς πρ$ξεσι, πρ�τερον μ<ν τ\ν σωμ$των � 

δι$γνωσις, 'κ τ\ν σημεων δηλον�τι, μετ^ 

τα>τα δ< � τ\ν 'π’ α�το�ς α�των ε§ρεσις. �λλ’ 

'πε� κα� τ� ποιητικ�ν, κα� τ� δηλωτικ�ν, κα� 

τ� 'πιδεκτικ�ν, διχ\ς �καστον λ?γεται, τ� μ<ν 

¨πλ\ς, τ� δ< 'ν τ� ν>ν, �στ?ον �μφο�ν ο�σαν 

'πιστ�μην τ_ν �ατρικ�ν. κα� α�τ� δ< τ� ¨πλ\ς 

διχ\ς λ?γεται, τ� τε δι^ παντ�ς. κα� �ς 'π� τ� 

πολ|· κα� ~στιν �μφοτ?ρων το|των 'πιστ�μη 

� �ατρικ�. τ� δ< ο�δ?τερον, α¢τι�ν τε, κα� 

σημε�ον, κα� σ\μα, τ� τε ¨πλ\ς λεγ�μενον κα� 

τ� 'ν τ� ν>ν, τριχ\ς �καστον λ?γεται· τ� μ<ν 

τ� μηδ’ �τ?ρου τ\ν 'ναντων μετ?χειν, τ� δ< τ� 

τ\ν �μφοτ?ρων, τ� δ< τ� ποτ< μ<ν το>δε, ποτ< 

δ< το>δε. το|των δ’ α�τ\ν τ� δε|τερον κατ^ 

δ|ο τρ�πους λ?γεται· ποτ< μ<ν τ� μετ?χειν 

�κατ?ρου τ\ν 'ναντων 'ξ ¢σου, ποτ< δ< τ� 

πλ?ον θατ?ρου. ~στι δ< κα� καθ’ {λου το> {ρου 

κατ^ τ_ν λ?ξιν �μφιβολα τις, }ν κα� α�τ_ν 

χρ_ διαλ|εσθαι. 'ν γ^ρ τ� λ?γειν τ_ν �ατρικ_ν 

'πιστ�μην `π$ρχειν `γιειν\ν, κα� νοσερ\ν, 

1 Ars medica. Ed. C.G. Kühn. Claudii Galeni. Opera Omnia. Vol. 1. Leipzig: Knobloch, 1821. S. 224‒304 (repr. Hildesheim: 

Olms, 1964. S. 305‒412) (Cod: 16,776: Med.).
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κα� ο�δετ?ρων, σημανεται μ<ν κα� τ� π$ντων 

τ\ν κατ^ μ?ρος, σημανεται δ< κα� τ� �ποων, 

σημανεται δ< κα� τ� τινων. �λλ^ τ� μ<ν 

π$ντων �περι�ριστ�ν τε κα� �δ|νατον, τ� δ? 

τινων 'λλιπ?ς τε κα� ο� τεχνικ�ν· τ� δ’ �μοων 

τεχνικ�ν τε �μα κα� διαρκ<ς ε�ς �παντα τ�ς 

τ?χνης τ^ κατ^ μ?ρος, {περ κα� περι?χεσθα 

φαμεν 'ν τ� τ�ς �ατρικ�ς {ρ�. �ρξ�μεθα ο�ν 

�π� τ\ν σωμ$των πρ\τον, �πο�$ τινα τ$ 

θ’ `γιειν^, κα� τ^ νοσ+δη, κα� τ^ ο�δ?τερα 

τετ|χηκεν ªντα. μετ^ δ< τα>τα τ�ν περ� τ\ν 

σημεων τε κα� α�των διεξ?λθωμεν λ�γον. 

3. �Υγιειν�ν 'στιν ¨πλ\ς σ\μα τ� 'κ 

γενετ�ς ε¬κρατον μ<ν `π$ρχον το�ς ¨πλο�ς 

κα� πρ+τοις μοροις· σ|μμετρον δ< το�ς 'κ 

το|των συγκειμ?νοις �ργ$νοις. `γιειν�ν δ< ν>ν 

'στι σ\μα, τ� κατ^ τ� παρ�ν `για�νον. ~στι 

δ< δ� που κα� το>το, καθ’ ν `γιανει χρ�νον, 

ε¬κρατ�ν τε κα� σ|μμετρον, ο� τ_ν �ρστην 

ε�κρασαν τε κα� συμμετραν, �λλ^ τ_ν 

ο�κεαν. α�το> δ< το> ̈ πλ\ς ̀ γιεινο> σ+ματος, 

δι^ παντ�ς μ<ν τοιο>τ�ν 'στι τ� ε�κρατ�τατ�ν 

τε κα� συμμετρ�τατον, �ς τ� πολ® δ< τ� τ�ς 

�ρστης κατασκευ�ς �πολειπ�μενον ο� πολλ�. 

νοσ\δες δ? 'στι ̈ πλ\ς σ\μα, τ� 'κ γενετ�ς ¤τοι 

δ|σκρατον το�ς �μοιομερ?σιν, � �σ|μμετρον 

το�ς �ργανικο�ς, � �μφ�τερα. νοσ\δες δ< 

ν>ν 'στι σ\μα τ� νοσο>ν, 'ν ¯ λ?γεται χρ�ν� 

τοιο>τον `π$ρχειν. ε¬δηλον δ<, �ς κα� το>το, 

καθ’ ν λ?γεται χρ�νον ε¦ναι νοσ\δες, ¤τοι 

δ|σκρατ�ν 'στιν 'ν το�ς �μοιομερ?σιν, � 

�σ|μμετρον 'ν το�ς �ργανικο�ς, � �μφ�τερον. 

κα� δ_ κα� δι^ παντ�ς νοσ\δ?ς 'στιν, { τι περ 

°ν 'κ γενετ�ς, ¤τοι δυσκρατ�τατον `π$ρχον 

'ν ¨πλο�ς κα� πρ+τοις μοροις �πασιν, ¤ τισιν, 

� το�ς κυριωτ$τοις, � κα� το�ς �ργανικο�ς 

�συμμετρ�τατον, �μοως κα� 'ν το|τοις, � 

π�σιν, ¤ τισιν, � το�ς κυριωτ$τοις. �ς τ� πολ® 

δ< νοσ\δ?ς 'στι σ\μα, τ� το> τοιο|του τ�ς 

κακας �πολειπ�μενον, ο¬πω δ’ 'ν τ� μ?σ� 

καθεστηκ�ς. 'πε� δ< κα� τ� ο�δ?τερον σ\μα 

τριχ\ς 'λ?γετο, τ� μ<ν μηδ’ �τ?ρας τ\ν �κρων 

διαθ?σεων μετ?χον, τ� δ< τ� �μφοτ?ρων, τ� δ< 

τ�, ποτ< μ<ν τ�σδε, ποτ< δ< τ�σδε· κατ^ μ<ν τ� 

πρ\τον σημαιν�μενον ο�δ?τερον ~σται σ\μα 

τ� μ?σον �κριβ\ς ̀ π$ρχον, το> τε ̀ γιεινοτ$του 

σ+ματος κα� το> νοσωδεστ$του. κα� το|του τ� 

μ<ν ¨πλ\ς τοιο>τ�ν 'στιν, {τι περ 'κ γενετ�ς 

τοιο>τον κατεστ�σατο. τ� δ< ν>ν �τιο>ν, κατ^ 

παρ�ν τ� μ?σον `π$ρχον το> τε `γιεινοτ$του 

κα� το> νοσωδεστ$του. α�το> δ< το> ¨πλ\ς τ� 

μ<ν δι^ παντ�ς τοιο>τον, {τι περ °ν 'ν ¨π$σαις 

τα�ς �λικαις διαμ?ν± τοιο>τον. τ� δ< �ς 'π� 

τ� πολ®, τ� κα� μεταβολ$ς τινας λαμβ$νον. 

κατ^ δ< τ� δε|τερον σημαιν�μενον ο�δ?τερον 

~σται σ\μα τ� 'ναντων �μα διαθ?σεων 

μετ?χον 'κ γενετ�ς, ¤τοι καθ’ ²ν μ�ριον, � 

κατ^ δ|ο διαφ?ροντα. καθ’ ²ν μ<ν, ε� κατ^ τ_ν 

�τ?ραν �ντθεσιν ε¬κρατον ε¢η τ\ν δραστικ\ν 

ποιοτ�των, � κατ’ �μφοτ?ρας μ<ν, �λλ^ περ� 

τ_ν δι$πλασιν, � τ� μ?γεθος, � τ�ν �ριθμ�ν τ\ν 

μορων, � τ_ν θ?σιν 'σφαλμ?νον, � ~μπαλιν 'ν 

το|τοις μ<ν κατωρθωμ?νον �πασιν, ¤ τισιν, 'ν 

δ< τ³ κρ$σει διημαρτημ?νον. 'ν διαφ?ρουσι 

δ< μοροις, κα� κατ^ π$σας τ^ς �ντιθ?σεις 

δ|νατα τι τ\ν 'ναντων �μα μετ?χειν. κα� 

δι^ παντ�ς μ<ν τοιο>τον, τ� κατ^ π$σας τ^ς 

�λικας μ?νον {μοιον, �ς τ� πολ® δ’ 'στ�, 

τ� κα� μεταβ$λλον κατ$ τι. ο§τως δ< κ¥ν τ� 

ν>ν ο�δ?τερον ~σται σ\μα, κατ^ τ� δε|τερον 

σημαιν�μενον, � τ� περ� ²ν μ�ριον, τ^ μ<ν 

~χειν `γιειν^, τ^ δ< νοσερ^ τ\ν `παρχ�ντων 

α�τ�, � τ� περ� διαφ?ροντα μ?ρη. κατ^ δ< 

τ� τρτον σημαιν�μενον, ο�δ?τερον ~σται 

σ\μα τ� ποτ< μ<ν `γιειν�ν, ποτ< δ< νοσερ�ν 'ν 

μ?ρει γιν�μενον, �σπερ 'νοις `π�ρξε, παισ� 

μ<ν ο�σιν, `γιεινο�ς γεν?σθαι, νεανσκοις δ< 

γενομ?νοις, νοσερο�ς, � ~μπαλιν. 'ν �ν� δ< 

χρ�ν� τ� ο§τως ο�δ?τερον, �κριβ\ς μ<ν ο�κ 

'γχωρε� συστ�ναι, κατ^ πλ$τος δ’ 'γχωρε�. 

¢σμεν δ<, {τι τ� ν>ν διχ\ς λ?γεται. τ� μ<ν ο�ν 

`γιειν�ν, κα� νοσ\δες, κα� ο�δ?τερον σ\μα 

ποσαχ\ς λ?γεται, κα� �πο�ον �καστ�ν 'στιν, 

α�τ$ρκως δι+ρισται. 

4. Περ� δ< τ\ν σημεων 'φεξ�ς °ν ε¢η 

¶ητ?ον. ~στι δ< κα� το|των `γιειν^ μ<ν, {σα 

τ�ς τε παρο|σης `γεας 'στ� διαγνωστικ^, 

κα� τ�ς μελλο|σης ~σεσθαι προγνωστικ^, κα� 

τ�ς προγεγενημ?νης �ναμνηστικ$. νοσ+δη δ< 

τ$ τε τ�ς παρο|σης ν�σου διαγνωστικ^, κα� 

τ�ς προγεγενημ?νης �ναμνηστικ^, κα� τ�ς 

μελλο|σης ~σεσθαι προγνωστικ$. κατ^ τα>τα 

δ< κα� τ^ ο�δ?τερα, τ$ τε τ\ν ο�δετ?ρων 

διαθ?σεων διαγνωστικ^, κα� προγνωστικ^, 

κα� �ναμνηστικ^, κα� τ^ μηδ<ν {λως δηλο>ντα 

περ� διαθ?σεων, � τ^ μηδ<ν μ�λλον `γιειν_ν, � 

νοσερ^ν δηλο>ντα δι$θεσιν. κα� τ^ κατ$ τι μ<ν 

`γιειν_ν, κατ$ τι δ< νοσερ^ν δηλο>ντα δι$θεσιν, 

κα� τ^ ποτ< μ<ν `γιειν_ν, ποτ< δ< νοσ+δη, κα� 

τα>τα δ< κατ^ το®ς τρε�ς χρ�νους �μοως το�ς 
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`γιεινο�ς τε κα� νοσ+δεσι. καλε�ται δ’ 'νοτε 

πρ�ς τ\ν παλαι\ν �ατρ\ν �παντα τα>τα τ^ 

σημε�α προγνωστικ^, καν τ\ν 'νεστ+των � 

προγεγον�των ¸ δηλωτικ$. κα� � χρεα μεγ$λη 

μ<ν τ\ν διαγνωστικ\ν τε κα� προγνωστικ\ν, 

'λ$ττων δ< τ\ν �ναμνηστικ\ν. 

5. ¹Οντων ο�ν σωμ$των `γιειν\ν, τ\ν μ<ν 

¨πλ\ς, τ\ν δ< 'ν τ� ν>ν, �περ δ_ κα� ̀ γιανοντα 

λ?γεται, τ\ν ¨πλ\ς `γιειν\ν σωμ$των διττ_ν 

~φαμεν ε¦ναι τ_ν διαφορ^ν, τ� τ^ μ<ν δι^ παντ�ς 

`π$ρχειν τοια>τα, τ^ δ< �ς τ� πολ|. δι^ παντ�ς 

μ<ν, {σα τ_ν �ρστην ~χει κατασκευ�ν· �ς τ� 

πολ® δ<, {σα μ_ πολλ� τα|της �πολεπεται. τ^ς 

διαγν+σεις δ< α�τ\ν �π� τε τ\ν `παρχ�ντων 

κατ^ τ�ν τ�ς ο�σας α�τ\ν λ�γον χρ_ ποιε�σθαι, 

κα� τ\ν 'ξ �ν$γκης το|τοις �πομ?νων 'νεργει\ν 

τε κα� συμπτωμ$των, » δ_ κα� συμβεβηκ�τα 

καλο>μεν �δως. �π� μ<ν τ�ς ο�σας α�τ�ς, 

τ\ν 'ν �ρστ± κατασκευ³ συμμετρα τ\ν 

�μοιομερ\ν 'ν θερμ�τητι, κα� ψυχρ�τητι, κα� 

ξηρ�τητι, κα� `γρ�τητι· τ\ν δ’ �ργανικ\ν 'ν 

ποσ�τητι, κα� πηλικ�τητι τ\ν συντιθ?ντων 

α�τ^, κα� προσ?τι διαπλ$σει τε κα� θ?σει τ\ν 

μορων �κ$στου κα� {λου το> �ργ$νου. �π� δ< 

τ\ν 'ξ �ν$γκης �πομ?νων το�ς �μοιομερ?σιν, 

�ς μ<ν πρ�ς τ_ν ¨φ_ν, 'ν σκληρ�τητι κα� 

μαλακ�τητι συμμετρα, πρ�ς δ< τ_ν ªψιν 

ε¬χροι$ τε κα� � κατ^ λει�τητα κα� δασ|τητα 

συμμετρα. κατ^ δ< τ^ς 'νεργεας � τελει�της, 

}ν δ_ κα� �ρετ_ν α�τ\ν �νομ$ζομεν. �π� δ< τ\ν 

το�ς �ργανικο�ς �πομ?νων, 'ν συμμετρ¼ τε κα� 

κ$λλει τ\ν το> παντ�ς σ+ματος �ργ$νων, ~τι 

τε τ³ τ\ν `παρχουσ\ν α�το�ς 'νεργει\ν �ρετ³. 

τ�ς μ<ν ο�ν �ρστης κατασκευ�ς το> σ+ματος 

τ^ διαγνωστικ^ σημε�α τα>τ$ 'στι. τ\ν δ’ 

�πολειπομ?νων μ<ν α�τ�ς, `γιειν\ν δ’ ~τι, τ^ 

μ<ν 'ν τ³ τ\ν �μοιομερ\ν ~σφαλται κρ$σει 

μικρ�ν τι σφ$λμα, τ^ δ< 'ν τ³ τ\ν �ργανικ\ν 

μικρ�ν τι κ¥ντα>θα, κα� ¤τοι π$ντων, ¤ τινων, 

� καθ’ �κ$τερον. τ^ δ< γ?νη τ\ν σφαλμ$των 

τ^ α�τ^ το�ς μ<ν �ρετ_ν α�τ\ν συμπληρο>σι, 

κρ�σις μ<ν 'ν το�ς �μοιομερ?σιν, �ριθμ�ς δ<, 

κα� δι$πλασις, κα� μ?γεθος, κα� θ?σις 'ν το�ς 

�ργανικο�ς. �μφο�ν δ< κοιν�ν � �νωσις, }ν δ_ κα� 

συν?χειαν α�τ\ν �νομ$ζομεν. 'ν δ< το�ς α�το�ς 

το|τοις γ?νεσι κα� � τ\ν νοσωδ\ν σωμ$των 

'στ� κακα, καθ’ �κ$τερον το> νοσ+δους τ� 

σημαιν�μενον. {ρος δ’ �μφο�ν 'στι διακριτικ�ς � 

τ�ς 'νεργεας α�σθητ_ βλ$βη. τ^ δ< τ�ς �ρστης 

�πολειπ�μενα κατασκευ�ς σ+ματα βραχ| τι 

β?βλαπται μ<ν δ� που κα� α�τ^ κατ$ γε τ_ν 

�λ�θειαν, ο� μ_ν α�σθητ�ν γε το>το. διορζει 

τοιγαρο>ν α�τ^ τ� μ�λλ�ν τε κα� �ττον, ~ν τε 

τα�ς 'νεργεαις κα� τ� το�ς νοσ+δεσιν α�τοις 

�πομ$χεσθαι. τ^ δ? γε ¨πλ\ς νοσ+δη σ+ματα 

δι+ρισται τ� τε ¶¼δως ̀ π� τ\ν νοσωδ\ν α�των 

νικ�σθαι, κα� τ� πολ| τι κατ^ τ_ν �ρετ_ν τ\ν 

'νεργει\ν �πολεπεσθαι. γνεται γο>ν �μφο�ν 'ν 

μ?σ� τ^ ο�δ?τερ$ τε κα� ¨πλ\ς λεγ�μενα, κα� 

τ^ σ|ν τινι πλ$τει. κα� τμηθ�σεται τ� τ�ς {λης 

`γεας πλ$τος ε�ς τρα μ�ρια, πλ$τος ~χοντα 

κα� α�τ^ συχν�ν. ½ν τ� μ<ν πρ\τον ~σται τ\ν 

`γιαιν�ντων σωμ$των, τ� δ< δε|τερον, τ\ν 

ο�δετ?ρων, τ� δ< τρτον, τ\ν νοσωδ\ν. ο�ς 

'φεξ�ς 'στι τ^ ¤δη νοσο>ντα σ+ματα, βλ$βαις 

α�σθητα�ς 'νεργει\ν �φωρισμ?να. τ^ μ<ν ο�ν 

�δυν+δη τε, κα� ½ν α� κιν�σεις πλημμελε�ς 

ε�σιν, � {λως �πολ+λασιν, 'ναργε�ς ~χει το®ς 

{ρους. {σα δ’ �τ�νους κ?κτηται τ^ς 'νεργεας, 

'ν μ<ν τα�ς μεγσταις �ποστ$σεσιν ε�δι$κριτα, 

κατ^ δ< τ^ς μικροτ?ρας �μφβολα, κα� δι^ 

το>το κατ^ τ� γ?νος το>το τ�ς βλ$βης, � 

μηδετ?ρου τ\ν 'ναντων 'νεργει\ν μετ?χουσα 

συνσταται δι$θεσις, }ν κα� α�τ_ν ~φαμεν 

ο�δετ?ραν �νομ$ζεσθαι, π$ντων το|των 

α�σθ�σει διακρινομ?νων, ο�κ α�τ³ τ\ν 

πραγμ$των τ³ φ|σει· κνδυνος γ^ρ ε�ς τ� τ�ς 

�ειπαθεας `ποσυρ�ναι δ�γμα. κα� τονυν κα� 

τ^ σημε�α τ\ν `γιαιν�ντων μ<ν σωμ$των, �λλ’ 

¤τοι νοσωδ\ν, � ο�δετ?ρων `παρχ�ντων, τ� 

ποσ� τ�ς �ποστ$σεως διοσει, θεμ?νων �μ\ν 

�κρους μ<ν {ρους 'ναντους �λλ�λοις, τ�ν τε 

�ρστην κατασκευ_ν κα� τ_ν �ρτι γενομ?νην 

ν�σον, 'πισκοπουμ?νων δ<, �ποτ?ρ� το|των 

'στ�ν 'γγυτ?ρω τ^ δοκιμαζ�μενα σ+ματα. τ� 

μ<ν γ^ρ 'γγυτ?ρω τ�ς �ρστης κατασκευ�ς 

`γιειν�ν, τ� δ< τα|της μ<ν πο¾¶ωτ?ρω, το> δ’ 

¤δη νοσο>ντος 'γγυτ?ρω, νοσ\δες. τ� δ’ �μφο�ν 

μεταξ®, κα� ¢σον �κατ?ρων �π?χειν φαιν�μενον, 

ο�δ?τερον ~σται το>το. 

6. Τ�ς μ<ν ο�ν �ρστης κατασκευ�ς το> 

σ+ματος ε¢ρηται τ^ γνωρσματα. τ\ν δ’ 

�πολειπομ?νων α�τ�ς �σ$ριθμα μ<ν τ^ γ?νη, 'ν 

τ� μ�λλ�ν τε κα� �ττον τ?μνεσθαι δυναμ?νων. 

�φωρισμ?νων δ< ε�ς τρα μ?ρη, τ^ σημε�α το> 

νοσ+δους σ+ματος ¨πλ\ς 'ρο>μεν. 'ξ α�τ\ν 

γ^ρ ~σται δ�λα κα� τ^ λοιπ^ δ|ο πλ$τη. κατ^ 

γ?νος μ<ν ο�ν ε¢ρηται πρ�σθεν 'ν τ� τ�ς �ρστης 

κατασκευ�ς λ�γ�, κατ’ ε¦δος δ< ν>ν ε�ρ�σεται, 

διελομ?νων �μ\ν πρ�τερον τ^ μ�ρια. τ?σσαρες 
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δ’ α�τ\ν ε�σιν α� π�σαι διαφορα. τ^ μ<ν γ^ρ 

�ρχα τιν?ς ε�σιν, τ^ δ< �π’ 'κενων 'κπ?φυκε. 

τ^ δ<, ο¬τ’ �λλων �ρχει τ�ς διοικ�σεως, ο¬θ’ 

`π’ �λλων �ρχεται, συμφ|τους ~χοντα τ^ς 

διοικο|σας α�τ^ δυν$μεις. ~νια δ< συμφ|τους 

τε �μα κα� 'πι¾¶|τους ~χει. �ρχα� μ<ν ο�ν 

ε�σιν 'γκ?φαλος, καρδα, �παρ, κα� ªρχεις. 

�π’ 'κενων δ’ 'κπ?φυκε, κ¥κενοις `πηρετε�, 

νε>ρα μ<ν κα� νωτια�ος μυελ�ς 'γκεφ$λ�, 

τ³ καρδ¼ δ’ �ρτηραι, φλ?βες δ’ ¿πατι, τ^ 

σπερματικ^ δ’ �γγε�α το�ς ªρχεσιν. α�τ^ δ’ 

α`τ^ διοικε� χ�νδρος, �στο>ν, σ|νδεσμος, 

`μ_ν, �δ_ν, πιμελ_, σ^ρξ ¨πλ�. τ^ δ’ �λλα 

π$ντα μ�ρια κοιν_ν το|τοις ~χοντα τ_ν 'ξ 

�αυτ\ν διοκησιν, �ρτηρι\ν τε κα� φλεβ\ν, κα� 

νε|ρων προσδε�ται. τριχ\ν δ< κα� �ν|χων ο�δ< 

διοκησς τς 'στιν, �λλ^ γ?νεσις μ�νη. α�τα� 

μ<ν ο�ν α� τ\ν μορων διαφορα. 

7. Σημε�α δ’ �κ$στου τ�ς κρ$σεως 

'φεξ�ς ε�ρ�σεται, τ_ν �ρχ_ν �π’ 'γκεφ$λου 

ποιησαμ?νων �μ\ν. ~στι δ< π?ντε τ^ σ|μφυτα 

γ?νη τ\ν γνωρισμ$των α�το>. ²ν μ<ν � τ�ς 

συμπ$σης κεφαλ�ς δι$θεσις, δε|τερον δ< � τ\ν 

α�σθητικ\ν 'νεργει\ν �ρετ� τε κα� κακα, κα� 

τρτον � τ\ν πρακτικ\ν, κα� τ?ταρτον � τ\ν 

�γεμονικ\ν, κα� π?μπτον � τ\ν φυσικ\ν. �λλο 

δ< γ?νος 'π� το|τοις �πασιν, � �π� τ\ν ~ξωθεν 

α�τ� προσπιπτ�ντων �λλοωσις. � μ<ν δ_ τ�ς 

συμπ$σης κεφαλ�ς δι$θεσις 'κ μεγ?θους τε 

κα� σχ�ματος α�τ�ς λαμβ$νεται κα� τριχ\ν. 

� μ<ν ο�ν μικρ^ κεφαλ_ μοχθηρ�ς 'γκεφ$λου 

κατασκευ�ς ¢διον σημε�ον. � μεγ$λη δ< ο�κ 'ξ 

�ν$γκης �γαθ�ς κατασκευ�ς σημε�ον. �λλ’ ε� 

μ<ν δι^ ¶+μην 'γ?νετο τ�ς 'γχωρου δυν$μεως, 

§λην χρηστ�ν τε κα� πολλ_ν δημιουργο|σης, 

�γαθ�ν σημε�ον· ε� δ< δι^ μ�νης τ�ς §λης τ� 

πλ�θος, ο�κ �γαθ�ν. διοριστ?ον ο�ν 'στιν α�τ^ 

τ� τε σχ�ματι κα� το�ς �π’ α�το> πεφυκ�σι. 

τ� σχ�ματι μ<ν, ε� ε¬ρυθμος, �ε� γ^ρ �γαθ�ν 

το>το σημε�ον. το�ς δ’ �π’ α�το> πεφυκ�σιν, 

ε� κρατερα|χην τ? 'στιν κα� το�ς �λλοις �στο�ς 

�ριστα δι$κειται, κα� ε� τ� νευρ\δες α�τ³ σ|μπαν 

ε�τραφ?ς τ? 'στι κα� ε¬τονον. ο�κε�ον δ< σχ�μα 

κεφαλ�ς, �σπερ °ν ε� νο�σαις σφα�ραν �κριβ� 

κηρνην �κατ?ρωθεν �τρ?μα πεπιλημ?νην. 

�ν$γκη γ^ρ τ�ς τοια|της κυρτ�τερα μ<ν, � 

κατ^ σφα�ραν, γεν?σθαι τ$ τε ªπισθεν κα� τ^ 

~μπροσθεν, ε�θ|τερα δ< τ^ �κατ?ρωθεν. ε� δ’ � 

κατ’ �νον 'ξοχ_ μειωθεη τιν�, συνεπισκ?πτου 

τ$ τε νε>ρα κα� τ�ν α�χ?να σ®ν το�ς �λλοις 

�στο�ς. κατ^ φ|σιν μ<ν γ^ρ 'χ�ντων, 'νδε¼ 

τ�ς §λης, ο� δυν$μεως �¾¶ωστ¼ τοιο>τος 

'γ?νετο. φαυλοτ?ρων δ< `παρχ�ντων, �σθεν_ς 

� �ρχ�. τ^ πολλ^ δ< τα�ς κατ’ �νον 'νδεαις 

�σθ?νεια τ\ν ε�ρημ?νων �πεται, κα� σπ$νιον 

π$νυ τ� μ_ τοιο>τον. κα� τ_ν φοξοτ?ραν δ< 

κατ’ �νον 'πισκ?πτου κεφαλ_ν, �σα|τως το�ς 

'φ’ {λης α�τ�ς μεγ$λης γενομ?νης διορισμο�ς. 

�ς τ^ πολλ^ δ< κ¥ντα>θα σ®ν ε�ρ|θμ� τ� 

σχ�ματι γενομ?νης τ�ς παρεγκεφαλδος, 

�γαθ�ν σημε�ον, }ν ~νιοι τ\ν �ατρ\ν �πσθιον 

'γκ?φαλον �νομ$ζουσιν, �σπερ ο�ν κα� ~στιν 

�πσθιος, �ριζ�μενος τ³ λαμβδοειδε� ¶αφ³. 

το> νωτιαου δ? 'στιν �ρχ_ τ� μ�ριον το>το, 

κα� δι’ 'κε�νον ¨π$ντων τ\ν καθ’ {λον τ� ζ\ον 

νε|ρων πρακτικ\ν. α�τ� δ< τ� ªπισθεν μ?ρος 

καθ’ α`τ� παντ$πασιν �λγων α�σθητικ\ν 

μετ?χει, παμπ�λλων δ< τ\ν πρακτικ\ν, �σπερ 

γε κα� θ$τερον τ� πρ�σθιον, α�σθητικ\ν 

μ<ν παμπ�λλων, �λγων δ< τ\ν πρακτικ\ν. 

�στε κα� καλ\ς διακεμενα ¶ωμαλ?ας �ξει 

τ^ς �ποφ|σεις �κ$τερον τ^ς �δας. ο� α�το� 

δ< κ¥π� τ\ν ~μπροσθεν τ�ς κεφαλ�ς τ\ν 

κατ^ τ� μ?τωπον διορισμο� το�ς ªπισθεν, ε�ς 

σμικροτητ$ τε κα� μ?γεθος α�το> βλεπ�ντων, 

κα� σχ�μα, κα� τ^ς 'ντα>θα α�σθ�σεις, ªψιν 

τε κα� γε>σιν κα� ªσφρησιν. �λλ�λων γ$ρ 'στι 

γνωρσματα, κα� �λλ�λοις μαρτυρε�, τ$ τε �π� 

τ�ς �ρχ�ς πεφυκ�τα, τ³ τ�ς �ρχ�ς �ρετ³ τε 

κα� κακ¼, κα� � �ρχ_ το�ς �π’ α�τ�ς. � μ?ντοι 

τ\ν �γεμονικ\ν 'νεργει\ν �ρετ� τε κα� κακα 

τ�ς �ρχ�ς μ�νης 'στ�ν α�τ�ς καθ’ �αυτ_ν 

γν+ρισμα. καλ\ δ< �γεμονικ^ς 'νεργεας τ^ς 

�π� τ�ς �ρχ�ς μ�νης γινομ?νας. �γχνοια μ<ν 

ο�ν λεπτομερο>ς ο�σας 'γκεφ$λου γν+ρισμα, 

βραδυτ_ς δ< διανοας παχυμερο>ς· ε�μ$θεια δ’ 

ε�τυπ+του, κα� μν�μη μονμου. ο§τω δ< κα� � 

μ<ν δυσμ$θεια δυστυπ+του. � δ’ 'πιλησμοσ|νη 

δια¾¶εο|σης, κα� τ� μ<ν ε�μετ$βολον 'ν δ�ξαις 

θερμ�ς, τ� δ< μ�νιμον ψυχρ�ς. 

8. ~τι δ? μοι δοκ\ λεπεσθαι δ|ο γ?νη 

γνωρισμ$των, ½ν 'ξ �ρχ�ς `πεσχ�μην 'ρε�ν, ²ν 

μ<ν τ� τ\ν φυσικ\ν 'νεργει\ν, �τερον δ< τ� τ\ν 

~ξωθεν προσπιπτ�ντων· ~σται δ< κοιν�ς `π<ρ 

�μφο�ν � λ�γος. ε� μ<ν ε¬κρατος � 'γκ?φαλος 

`π$ρχει κατ^ τ^ς τ?σσαρας ποι�τητας, 

¨π$ντων τ\ν ε�ρημ?νων �ξει μετρως, κα� 

τ\ν περιττωμ$των, {σα δι’ `περ+ας, � Áτων, 

� μυκτ�ρων 'κκαθαρεται, κα� το|των �ξει 

μετρως, ¿κιστ$ τε βλαβ�σεται πρ�ς ¨π$ντων 
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τ\ν ~ξωθεν προσπιπτ�ντων, {σα θερμανει, κα� 

ψ|χει, κα� ξηρανει, κα� `γρανει. το�ς τοιο|τοις 

α� τρχες τ�ς κεφαλ�ς, βρ?φεσι μ<ν ο�σιν 

`π�πυ¾¶οι, παισ� δ< `π�ξανθοι, τελειουμ?νοις 

δ< γνονται ξανθα�, μεταξ| πως ο�σαι τ\ν 

τε �κριβ\ς ο¬λων κα� ¨πλ\ν, ο� μ_ν ο�δ< 

φαλακρο>νται ¶¼δως. �κο|ειν δ< χρ_ τ\ν 

ε�ρημ?νων τε κα� ¶ηθησομ?νων γνωρισμ$των 

�ς 'π� ε�κρ$των ο�κ�σεων. {σα δ< κατ^ τ^ς 

τρχας ο�κ 'π� χωρων μ�νον, �λλ^ κα� τ�ς τ\ν 

χυμ\ν κρ$σεως, �ν$λογον 'χο|σης τ³ κρ$σει 

τ\ν κατ^ τ�ν 'γκ?φαλον. ε� δ< θερμ�τερος ε¢η 

το> συμμ?τρου, κατ^ δ< τ_ν �τ?ραν �ντθεσιν 

ε¬κρατος, ε� μ<ν 'π� πλ?ον ε¢η θερμ�τερος, 

�σχυρ^ π$ντα τ^ ¶ηθησ�μενα γεν�σεται 

γνωρσματα, βραχεας δ< τ�ς `περβολ�ς 

`παρχο|σης, �μυδρ$. κοιν�ς δ< ο τος � λ�γος 

'π� π$ντων ε�ρ�σθω μοι τ\ν μορων, τ\ν 

'ν π$σαις τα�ς κρ$σεσι μελλ�ντων λ?γεσθαι 

γνωρισμ$των.

9. �Εξ�ς δ’ ο�ν σημε�α τ�ς 'ν 'γκεφ$λ� 

θερμ�τητος, 'π� το�ς ~μπροσθεν ε�ρημ?νοις, 

'ρυθρ�τερα κα� θερμ�τερα τ^ περ� τ_ν 

κεφαλ_ν σ|μπαντα, κα� α� 'ν το�ς �φθαλμο�ς 

φλ?βες α�σθητα�, α� τρχες το|τοις γεννηθε�σι, 

ταχ?ως 'π� τ�ς κεφαλ�ς φ|ονται. πολλ� μ<ν 

ο�σι θερμοτ?ροις τ\ν ε�κρ$των, μ?λαιναι, 

κα� �σχυρα�, κα� ο�λαι γνονται· μ_ πολλ� δ<, 

`π�ξανθοι μ<ν τ� πρ\τον, ε¦τα μελανονται· 

προϊ�ντων δ< τα�ς �λικαις φαλακρο>νται, κα� 

μ�λλ�ν γε ο� 'π� πλ?ον θερμ�τεροι. περιττ+ματα 

δ< καθ’ `περ+αν κα� μυκτ�ρας, �φθαλμο|ς 

τε κα� Ãτα, βραχ?α κα� π?πονα το|τοις 'στ�ν, 

{ταν �μ?μπτως `γιανωσι. πεπλησμ?νης δ< 

τ�ς κεφαλ�ς 'νοτε, συνεχ\ς γ^ρ κα� μ$λιστα 

α�το�ς, {ταν �φυλ$κτως διαιτ\νται, τ� 

τοιο>τον συμβανει, πλεω μ<ν, �λλ’ ο�κ 

�πεπτα τ^ περιττ+ματα γνεται. πληρο>νται δ< 

κα� βαρ|νονται τ_ν κεφαλ_ν `π� θερμαιν�ντων 

'δεσμ$των τε κα� πομ$των, κα� �σμ\ν, κα� 

τ\ν ~ξωθεν προσπιπτ�ντων ¨π$ντων, 'ν ο�ς 

'στι κα� � περι?χων �μ�ς ��ρ. ~τι τε μ�λλον, 

ε� μ_ μ�νον ε¢η θερμ^ τ^ τοια>τα τ_ν φ|σιν, 

�λλ^ κα� `γρ^, βραχ?σιν §πνοις α� τοια>ται 

κρ$σεις �ρκο>νται, πρ�ς τ� μηδ< βαθε�ς 

α�το®ς γνεσθαι. ψυχροτ?ρου δ< � προσ�κεν 

'γκεφ$λου γνωρσματα, περιττ+ματα πλεω 

κατ^ τ^ς ο�κεας 'κρο^ς, κα� α� τρχες ε�θε�α 

τε κα� πυ¾¶α�, κα� μ�νιμοι, κα� μετ^ πολ®ν 

χρ�νον το> γεννηθ�ναι φυ�μεναι, λεπτα� 

κα� �τροφοι τ� πρ\τον, κα� ¶¼δως `π� τ\ν 

ψυχρ\ν α�των βλ$πτονται, κα� κατ’ α�τ�ν τ�ν 

χρ�νον τ�ς βλ$βης κατ$¾¶οις τε κα� κορ|ζαις 

¨λσκονται. ο� μ_ν ο�δ’ ¨πτομ?νοις θερμ^ τ^ 

περ� τ_ν κεφαλ_ν, ο�δ’ �ρ\σιν 'ρυθρ^, κα� τ\ν 

�φθαλμ\ν α� φλ?βες ��ρατοι, κα� ̀ πνωδ?στερο 

π+ς ε�σι. ξηροτ?ρου δ’ 'γκεφ$λου γνωρσματα, 

τ� �π?ριττον 'ν τα�ς 'κροα�ς, κα� τ� τ\ν 

α�σθ�σεων �κριβ?ς. �γρυπνητικο� δ? ε�σι, κα� 

τρχας �σχυροτ$τας μ<ν ~χουσι, κα� τ$χιστα 

φ|ουσι γεννηθ?ντες, ο¬λας μ�λλον � ε�θεας, 

φαλακρο>νται δ’ 'ν τ$χει. `γροτ?ρου δ< τρχες 

¨πλα�, κα� ο�δ’ {λως φαλακρο>νται, κα� α� 

α�σθ�σεις �χλυ+δεις ε�σ�, κα� περιττωμ$των 

πλ�θος, §πνοι τε πολλο� κα� βαθε�ς. α ται μ<ν 

α� ¨πλα� δυσκρασαι. 

10. Σ|νθετοι δ<, θερμ_ μ<ν κα� ξηρ^ 

πρ+τη, καθ’ }ν �π?ριττο τ? ε�σι κα� �κριβε�ς 

τα�ς α�σθ�σεσι, κα� �γρυπνητικ+τατοι, κα� 

φαλακρο>νται ταχ?ως. � πρ+τη μ?ντοι γ?νεσις 

τ\ν τριχ\ν ταχστη τ? 'στι κα� ε�τραφεστ$τη, 

μελαν�τριχ?ς τε κα� ο�λ�τριχ?ς ε�σι, κα� θερμο�, 

ψαυ�ντων τ�ς κεφαλ�ς, 'ρυθρο τε μ?χρι 

τ\ν τ�ς �κμ�ς χρ�νων. ε� δ’ `γρ�της προσοι 

τ³ θερμ�τητι, βραχ® μ<ν `περβαλλουσ\ν 

�μφοτ?ρων τ� σ|μμετρον, ε¬χροι$ τε κα� 

θερμ�της, κα� α� 'ν το�ς �φθαλμο�ς φλ?βες 

μεγ$λαι, κα� περιττ+ ματα πλεω, μετρως 

π?πονα, κα� α� τρχες ε�θε�αι κα� `π�ξανθοι, 

κα� ο� φαλακρο>νται ¶¼δως, πληρο>νται 

δ<, κα� βαρ|νονται τ_ν κεφαλ_ν `π� τ\ν 

θερμαιν�ντων. ε� δ< κα� `γρανοιντο, πολ® 

δ� που μ�λλον, �νκα κα� πλ�θος ¢σχουσι 

περιττωμ$των. '^ν δ’ 'π� πλε�στον `γρ�τητ�ς 

τε κα� θερμ�τητος ¿κωσι, νοσ+δης το|τοις � 

κεφαλ_, κα� περιττωματικ_, κα� ¶¼δως ̀ π� τ\ν 

`γραιν�ντων τε κα� θερμαιν�ντων βλαπτομ?νη. 

ν�τος δ’ α�το�ς πολ?μιος �ε. �ριστα δ’ 'ν το�ς 

βορεοις δι$γουσιν, ο� μ_ν ο�δ’ 'γρηγορ?ναι 

δ|νανται μ?χρι πλεονος, §πν� τ’ 'πιτρ?ψαντες 

�αυτο®ς, �μα τε κωματ+δεις ε�σ� κα� �γρυπνοι, 

κα� φαντασι+δεις το�ς �νερασιν, κα� α� ªψεις 

�χλυ+δεις, κα� α� α�σθ�σεις ο�κ �κριβε�ς. ε� 

δ< πολλ� μ<ν ε¢η το> συμμ?τρου θερμ�τερος � 

'γκ?φαλος, �λγ� δ’ `γρ�τερος, 'πικρατ�σει 

μ<ν τ^ τ�ς θερμ�ς κρ$σεως γνωρσματα, 

μιχθ�σονται δ’ α�το�ς �μυδρ\ς τ^ τ�ς 

`γρ�τητος, �σπερ κα�, ε� πολλ� μ<ν `γρ�τερος, 

�λγ� δ< θερμ�τερος, 'ναργ� μ<ν ~σται κα� 

σφοδρ^ τ^ το> `γρ�τητος, �μυδρ^ δ< τ^ τ�ς 
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θερμ�τητος γνωρσματα. κοιν�ς δ’ ο τος � λ�γος 

'π� πασ\ν 'στι τ\ν κατ^ συζυγαν δυσκρασι\ν. 

α� ψυχρα� δ’ �μα κα� ξηρα� κρ$σεις 'γκεφ$λου 

ψυχρ^ν κα� �χρουν �ποτελο>σι τ_ν κεφαλ_ν, 

{σον 'φ’ �αυτα�ς. �ε� γ^ρ χρ_ μεμν�σθαι το> 

κατ’ �ρχ_ν διορισμο>, προσεπιλογιζ�μενον, 

{σον 'κ τ�ς τ\ν χυμ\ν κρ$σεως �λλοιο>ται 

τ^ κατ’ α�τ�ν. ε�θ®ς δ’ α� τοια>ται κρ$σεις 

�φλεβο τε τ^ κατ^ το®ς �φθαλμο|ς ε�σι, κα� 

πρ�ς τ\ν ψυχρ\ν α�των �τομως βλ$πτονται· 

δι� κα� �νωμ$λως `γιανουσι, ποτ< μ<ν 

κουφ�τατοι τ^ς κεφαλ^ς, �π?ριττο τε τ^ς 

�κρο^ς, 'νοτε δ< κατ$¾¶οις τε κα� κορ|ζαις 

'π� σμικρο�ς α�τοις �τομως ¨λισκ�μενοι. α� 

δ’ α�σθ�σεις α�τ\ν 'ν νε�τητι μ<ν �κριβε�ς 

τ? ε�σι κα� �μεμπτοι τ^ π$ντα, προϊο>σι δ< 

�πομαρανονται ταχ?ως, κα�, συλλ�βδην φ$ναι, 

ταχ|γηροι τ^ περ� τ_ν κεφαλ_ν �παντ?ς ε�σι· 

δι� κα� πολιο>νται ταχ?ως. α� τρχες δ’ α�το�ς 

γεννηθε�σι μ<ν �ν?ρχονται μ�γις, �τροφοι κα� 

πυ¾¶α· προ�κοντι δ< τ� χρ�ν�, κρατο|σης μ<ν 

'π� πλ?ον τ�ς ψυχρ�τητος ¤περ τ�ς ξηρ�τητος, 

ο� φαλακρο>νται. το¬μπαλιν δ<, ε� συμβαη 

τ_ν ξηρ�τητα μ<ν πλε�στον κρατ�σαι τ�ς 

`γρ�τητος, τ_ν ψυχρ�τητα δ< τ�ς θερμ�τητος 

�λγον, ο� τοιο>τοι φαλακρο>νται. α� δ’ `γρα� 

κα� ψυχρα� κρ$σεις 'γκεφ$λου κωματ+δεις 

'ργ$ζονται, κα� `πνηλο®ς, κα� φα|λους τα�ς 

α�σθ�σεσι, κα� περιττωματικο®ς, ε�ψ|κτους 

τε κα� ε�πληρ+τους τ_ν κεφαλ_ν, ε�αλ+τους 

τε κατ$¾¶οις κα� κορ|ζαις. ο� μ_ν ο�δ< 

φαλακρο>νται ο� τοιο>τοι. ταυτ� μ<ν ο�ν 'στι 

τ^ σημε�α τ\ν 'γκεφ$λου κρ$σεων. 'ξ α�τ\ν 

δ’ �ρμ+μενος 'φ’ �καστον ªργανον α�σθ�σεως 

¢σθι τ^ς διαγν+σεις μεταφ?ρων.

11. �Αρκ?σει δ’ 'π’ �φθαλμ\ν μ�νον ε�πε�ν. 

{σοι μ<ν ¨πτομ?νοις 'ναργ\ς ε�σι θερμο�, κα� 

κινο>νται ¶¼δως τε κα� πολλ$κις, κα� φλ?βας 

ε�ρεας ~χουσι, θερμο� σ|μπαντ?ς ε�σι. ψυχρο� 

δ< ο� το|τοις 'ναντοι, κα� `γρο� μ<ν ο� μαλακο 

τε �μα κα� πλ�ρεις `γρ�τητος, ξηρο� δ< ο� 

α�χμηρο τε �μα κα� σκληρο. κα� βλ$πτονται 

μ<ν `π� τ\ν �μοων α�των τ³ κρ$σει ¶¼δως, 

�φελο>νται δ< `π� τ\ν 'ναντων τ³ 'μμ?τρ� 

χρ�σει. �λλ^ το>τ� γε κοιν�ν 'π� π$σ± διαγν+σει 

κρ$σεως �παντος μορου μεμν�σθαι προσ�κει. 

μ?γεθος δ’ �φθαλμ\ν �μα μ<ν ε�ρυθμ¼ τε 

κα� τ³ τ\ν 'νεργει\ν �ρετ³ πλ�θος ο�σας 

ε�κρ$του, 'ξ �ς διεπλ$σθησαν, 'νδεκνυται. 

τ� δ’ �νευ το|των πολλ_ν μ<ν τ_ν ο�σαν, ο�κ 

ε¬κρατον δ< δηλο�. μικρ�της δ’ �φθαλμ\ν �μα 

μ<ν ε�ρυθμ¼ τε κα� τ³ τ\ν 'νεργει\ν �ρετ³ 

�λγην μ<ν, �λλ’ ε¬κρατον 'νδεκνυται τ_ν 

ο�σαν, 'ξ �ς διεπλ$σθησαν, �μα δ’ �¾¶υθμ¼ 

τιν� κα� κακ¼ τ\ν 'νεργει\ν �λγην τε �μα κα� 

φα|λην ε¦ναι σημανει τ_ν ο�σαν α�τ\ν. τ^ 

δ< κατ^ χρ�ας ¯δε χρ_ διορζεσθαι. γλαυκο� 

μ<ν �φθαλμο� λ$μποντες `γρ�τητι καθαρÄ 

τε κα� ο� πολλ³ φωτ�ς λαμπρο> γνονται 

περιουσ¼, μ?λανες δ’ ~μπαλιν. ο� δ’ α� μεταξ® 

κατ^ τ^ς �ν^ μ?σον α�τας. γλαυκ�ς μ<ν ο�ν 

�φθαλμ�ς ¤τοι δι^ μ?γεθος, � λαμπρ�τητα το> 

κρυσταλλοειδο>ς, � προπετ� θ?σιν, � δι^ τ_ν 

το> λεπτο> κα� `δατ+δους `γρο> το> κατ^ τ_ν 

κ�ρην �λιγ�τητ$ τε κα� καθαρ�τητα γνεται· 

π$ντων μ<ν �μα συνελθ�ντων, � γλαυκ�τατος· 

ε� δ< τ^ μ<ν α�τ\ν παρ³, τ^ δ< μ_, τ� μ�λλ�ν 

τε κα� �ττον 'ν γλαυκ�τητι συνσταται. 

μ?λας δ’ �φθαλμ�ς � δι^ τ_ν σμικρ�τητα το> 

κρυσταλλοειδο>ς, � δι^ τ_ν 'ν β$θει θ?σιν, � {τι 

λαμπρ�ν τε κα� α�γοειδ<ς �κριβ\ς ο�κ ~στιν, � 

{τι τ� λεπτ�ν `γρ�ν, ¤τοι πλ?ον, � ο� καθαρ�ν 

'στιν, � δι$ τινα το|των, � δι^ π$ντα π?φυκε 

γνεσθαι. τ� μ�λλον δ< κα� �ττον 'ν α�το�ς, 

�ς ~μπροσθεν ε¢ρηται. τ� μ<ν ο�ν λεπτ�ν 

`γρ�ν, `δατωδ?στερ�ν τε κα� πλ?ον γεν�μενον, 

`γρ�τερον �ποφανει τ�ν �φθαλμ�ν. �σπερ γε 

κα� ε� παχ|τερον, � ~λαττον γ?νοιτο ξηρ�τερον, 

τ� δ< κρυσταλλοειδ<ς, ε� μ<ν σκληρ�τερον ε¢η, 

ξηρ�τερον, ε� δ< μαλακ+τερον, `γρ�τερον. 

ο§τως δ< κα� ε� μ<ν `περβ$λλοι τ�ς συμμετρας 

το> λεπτο>, ξηρ�τερον· ε� δ’ �πολεποιτο, 

το�ναντον.

12. Περ� δ< τ\ν τ�ς καρδας κρ$σεων �ξ�ς 

λεγ?σθω, πρ�τερ�ν γε το>το �ναμνησ$ντων 

�μ\ν, �ς �καστον μ?ρος ¤τοι θερμ�τερον, 

� ψυχρ�τερον, � ξηρ�τερον, � `γρ�τερον 

�αυτο> γεγον?ναι φαμ<ν, ο� πρ�ς �τερ�ν τι 

παραβ$λλοντες, �λλ^ πρ�ς �αυτ�. {πως γ^ρ °ν 

� καρδα γ?νητα τινι φ|σει ψυχροτ?ρα, πολ® 

θερμοτ?ρα τ_ν κρ�σν 'στιν 'γκεφ$λου το> 

θερμοτ$του. τ�ς μ<ν ο�ν θερμοτ?ρας �ς πρ�ς 

τ_ν ο�κεαν συμμετραν καρδας σημε�α, τ^ 

μ<ν �χ+ριστ$ τε κα� ο�κε�α, μ?γεθος �ναπνο�ς, 

κα� σφυγμο> τ$χος κα� πυκν�της 'στ�ν, 

ε�τολμα τε κα� τ� πρ�ς τ^ς πρ$ξεις �οκνον. 

ε� δ< 'π� πλε�στον ¿κει θερμ�τητος, �ξυθυμα 

τε μανι+δης κα� θρασ|της. ~στι δ< κα� λ$σιος 

α�το�ς � θ+ραξ, κα� μ$λιστα τ^ στ?ρνα, κα� τ\ν 

καθ’ ̀ ποχ�νδριον {σα το|τοις πλησον. �ς 'π� τ� 
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πολ® δ< κα� τ� σ|μπαν σ\μα θερμ�ν 'π� θερμ³ τ³ 

καρδ¼ γνεται, πλ_ν ε� μ_ μεγ$λως �ντιπρ$ττοι 

τ� �παρ. ε�ρ�σεται δ’ �λγον §στερον �παντος 

το> σ+ματος τ^ γνωρσματα. κα� μ?ντοι κα� � 

το> θ+ρακος ε�ρ|της θερμ�τητος γν+ρισμα, 

πλ_ν ε� μ_ κ¥ντα>θ$ ποτε μεγ$λως � 'γκ?φαλος 

�ντιπρ$ξειεν. 'πειδ_ τ� μ<ν το> νωτιαου 

μ?γεθος �ν$λογ�ν 'στιν 'κεν� τ^ πολλ^, 

κα� τηλικο>τοι μ<ν ο� σπ�νδυλοι τ� μ?γεθος, 

�λκος � νωτια�ος μυελ�ς· �στε κα� � ¶$χις 

{λη. συμπ�γνυται δ< � θ+ραξ 'π� τ� κατ^ τ� 

μετ$φρενον α�τ�ς μ?ρει, καθ$περ 'π� τρ�πιδι 

να>ς, �στ’ 'ξ �ν$γκης �ξει τ� μ<ν μ�κος ¢σον τ� 

μεταφρ?ν�, τ� δ’ ε�ρος, {ταν μ<ν �ν$λογον τ� 

π$χει τ\ν σπονδ|λων � σ|μπηξις α�τ� γ?νηται 

κατ’ 'κενους· {ταν δ< � τ�ς καρδας θερμ�της 

κρατ�σασα διαφυσ�σ± τε κα� �νευρ|ν± κατ^ 

τ_ν πρ+την γ?νεσιν, �ν$λογον τ³ τα|της 

θερμ�τητι. δι� κα� {ταν μ<ν 'π� σμικρÄ κεφαλ³ 

� θ+ραξ ε�ρ®ς ¸, μ?γιστον γνεται γν+ρισμα 

τ�ς κατ^ τ_ν καρδαν θερμ�τητος· {ταν δ’ 'π� 

μεγ$λ± σμικρ�ς, �δικ+τατον κα� το>το σημε��ν 

'στι καρδας ψυχροτ?ρας. ε� δ’ �ν$λογον ~χει τ_ν 

κεφαλ_ν, το�ς �λλοις σημεοις διορζου περ� τ�ς 

καρδας, �ς 'κ θ+ρακ�ς γε πηλικ�τητος ο�δ<ν 

ληψ�μενος. 'π� δ< ψυχροτ?ρας καρδας σφυγμο� 

μικρ�τεροι τ\ν συμμ?τρων, ο� μ_ν βραδ|τερο 

γε 'ξ �ν$γκης � �ραι�τεροι. � �ναπνο_ δ<, ε� 

μ<ν τοσο>τον μικρ�τερος � θ+ραξ, {σον � 

καρδα ψυχροτ?ρα, το�ς σφυγμο�ς �ν$λογον· 

ε� δ< μεζων, � κατ^ τ� ποσ�ν τ�ς ψ|ξεως, ο� 

σμικροτ?ρα μ�νον, �λλ^ κα� βραδυτ?ρα κα� 

�ραιοτ?ρα. δειλο� τ_ν φ|σιν ο� τοιο>τοι κα� 

�τολμο ε�σι κα� μελλητα�, κα� ψιλ�ν α�το�ς τ� 

στ?ρνον τριχ\ν 'στι. περ� δ< σμικρ�τητος α�τ�ς 

διοριστ?ον, �ς ~μπροσθεν ε¢ρηται. κατ^ τα>τα 

δ< κα� περ� τ�ς {λου το> σ+ματος θερμ�τητος. 

� δ< ξηροτ?ρα καρδα το®ς σφυγμο®ς 'ργ$ζεται 

σκληροτ?ρους, κα� τ�ν θυμ�ν ο�χ �τοιμον μ<ν, 

�γριον δ< κα� δ|σπαυστον, �ς τ^ πολλ^ δ< κα� 

{λον τ� σ\μα ξηρ�τερον, ε� μ_ τ^ καθ’ �παρ 

�ντιπρ$ττει. `γροτ?ρας δ< καρδας σημε�α, 

σφυγμο� μαλακο�, κα� Åθος ε�κνητον μ<ν πρ�ς 

�ργ_ν, ε�κατ$παυστον δ<, κα� τ� σ|μπαν σ\μα 

`γρ�τερον, πλ_ν ε� μ_ τ^ καθ’ �παρ �ντιπρ$ττει. 

13. Κατ^ δ< συζυγαν τ\ν πρ+των ποιοτ�των 

α� δυσκρασαι τ�ς καρδας ¯δε ~χουσιν. θερμ�ς 

κα� ξηρ�ς καρδας ο� σφυγμο� σκληρο� κα� 

μεγ$λοι, κα� ταχε�ς, κα� πυκνο�, κα� α� �ναπνοα� 

μεγ$λαι τε κα� ταχε�αι, κα� πυκνα. κα� πολ® δ_ 

μ�λλον ε�ς τ$χος 'πιδιδ�ασι κα� πυκν�τητα, 

ο� συναυξηθ?ντος �ν$λογον τ³ καρδ¼ το> 

θ+ρακος. π$ντων ο τοι λασι+τατοι τ^ κατ^ 

τ� στ?ρνον ε�σ� κα� τ� `ποχ�νδριον. ε�ς δ< τ^ς 

πρ$ξεις �τοιμοι κα� θυμικο� κα� ταχε�ς, �γριοι, 

κα� �ν�μεροι, κα� �ταμο�, κα� �νασχυντοι, κα� 

τυραννικο� το�ς ¤θεσι, κα� γ^ρ �ξ|θυμοι κα� 

δ|σπαυστοι. περ� δ< τ�ς �παντος το> σ+ματος 

κρ$σεως, ~τι τε τ�ς το> θ+ρακος ε�ρυχωρας, 

�ν$λογον το�ς ~μπροσθεν ε�ρημ?νοις 

διοριστ?ον. ε� δ’ `γρ�της 'πικρατ�σειεν �μα 

θερμ�τητι, λ$σιοι μ<ν �ττον ο� τοιο>τοι τ\ν 

προειρημ?νων, �τοιμοι δ< ε�ς τ^ς πρ$ξεις 

ο�δ<ν �ττον· ο� μ_ν �γρι�ς γε � θυμ�ς, �λλ’ ε�ς 

�ργ_ν μ�νον �τοιμοι. ο� σφυγμο� δ< μαλακο 

τε κα� μεγ$λοι, κα� ταχε�ς, κα� πυκνο. κα� 

� �ναπνο_, το> μ<ν θ+ρακος �ν$λογον 

~χοντος τ³ καρδ¼, κατ^ τ_ν α�τ_ν �δ?αν το�ς 

σφυγμο�ς· μικροτ?ρου δ< γενομ?νου, τοσο>τον 

θ$ττων τε κα� πυκνοτ?ρα τ\ν προειρημ?νων, 

{σον κα� � θ+ραξ μικρ�τερ�ς 'στιν. πολλ�ς δ< 

τ�ς κατ^ τ_ν κρ�σιν 'κτροπ�ς γινομ?νης, κα� 

μ$λιστα ε� κατ^ τ_ν ̀ γρ�τητα συμπ?σ± το>το, 

πρ�ς το�ς ε�ρημ?νοις ~τι κα� τ^ σηπεδον+δη 

νοσ�ματα γνεται, διαφθειρομ?νων τε κα� 

σηπομ?νων α�το�ς τ\ν χυμ\ν συμπεσε�ται, 

κα� α� 'κπνοα� μεζους τε κα� θ$ττους τ\ν 

ε�σπνο\ν, κ¥ν το�ς σφυγμο�ς � συστολ_ 

ταχε�α. ̀ γροτ?ρας δ< κα� ψυχροτ?ρας καρδας 

ο� μ<ν σφυγμο� μαλακο�, τ� δ< Åθος �τολμ�ν 

τε κα� δειλ�ν, κα� �κνηρ�ν. ε�σ� δ< κα� ψιλο� 

τριχ\ν ο� τοιο>τοι τ^ στ?ρνα, κα� ¿κιστα 

μηνι\σιν, �σπερ κα� ε�ς �ργ_ν ο�χ �τοιμοι. 

τ^ δ< κατ^ θ+ρακα κα� τ� σ|μπαν σ\μα το�ς 

~μπροσθεν �σα|τως διοριστ?ον. � ψυχροτ?ρα 

δ< κα� ξηροτ?ρα καρδα το®ς μ<ν σφυγμο®ς 

σκληρο®ς 'ργ$ζεται κα� μικρο|ς· τ_ν δ< 

�ναπνο_ν, ε� μ<ν �ν$λογον τ³ ψυχρ�τητι 

μικρ�ς � θ+ραξ γ?νοιτο, σ|μμετρον· ε� δ< 

μεζων, �ραι^ν κα� βραδε�αν. �οργητ�τατοι 

π$ντων ο τοι· βιασθ?ντες μ?ντοι τισ�ν 

�ργισθ�ναι, φυλ$ττουσι τ_ν μ�νιν. ε�σ� δ< κα� 

�τριχοι τ^ στ?ρνα π$ντων μ$λιστα. περ� δ< 

σμικρ�τητος το> θ+ρακος, ~τι τε τ�ς το> {λου 

σ+ματος ψυχρ�τητος �μοως διοριστ?ον, 

²ν κοιν�ν 'π� π�σι το�ς ε�ρημ?νοις 'κε�νο 

μεμνημ?νους, �ς, {σα περ� Çθ\ν � ν>ν, � κατ’ 

�λλον τιν^ γ?γραπται λ�γον ε�ς δι$γνωσιν 

κρ$σεως, ο�χ `π<ρ τ\ν 'κ φιλοσοφας � 

χρηστ\ν � μοχθηρ\ν Çθ\ν 'γγιγνομ?νων, 

�λλ’ `π<ρ τ\ν 'μφ|των �κ$στ� λ?λεκται.
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14. £Ηπατος θερμοτ?ρου γνωρσματα, 

φλεβ\ν ε�ρ|της, � ξανθ_ χολ_ πλεων. 'ν δ< 

τ� χρ�ν� τ�ς �κμ�ς κα� � μ?λαινα, θερμ�τερον 

α�το�ς τ� α�μα, κα� δι^ το>το κα� τ� σ|μπαν 

σ\μα, πλ_ν ε� μ_ τ^ κατ^ τ_ν καρδαν 

�ντιπρ$ττει, δασ|της τ\ν καθ’ `ποχ�νδρια 

κα� γαστ?ρα. ψυχροτ?ρου δ< στεν�της φλεβ\ν, 

φλ?γμα πλε�ον, α�μα ψυχρ�τερον, κα� � σ|μπασα 

το> σ+ματος �ξις ψυχροτ?ρα, ε� μ� τι πρ�ς τ�ς 

καρδας θερμανοιτο, ψιλ^ τριχ\ν `ποχ�νδρι$ 

τε κα� γαστ�ρ. ξηροτ?ρου δ<, τ� μ<ν α�μα 

παχ|τερ�ν τε κα� ξηρ�τερον κα� �λιγ+τερον, 

α� φλ?βες δ< σκληρ�τεραι, κα� � σ|μπασα το> 

σ+ματος �ξις ξηροτ?ρα. `γροτ?ρου δ<, τ� μ<ν 

α�μα πλε��ν τε κα� `γρ�τερον, α� φλ?βες δ< 

μαλακ+τεραι· ο§τως δ< κα� τ� σ|μπαν σ\μα, 

πλ_ν ε� μ_ τ^ κατ^ τ_ν καρδαν �ντιπρ$ττει. 

θερμοτ?ρου δ< �μα κα� ξηροτ?ρου ¿πατος 

γνωρσματα, λασι+τατον `ποχ�νδριον, α�μα 

παχ|τερ�ν τε �μα κα� ξηρ�τερον, � ξανθ_ χολ_ 

πλεστη, κατ^ δ< τ_ν �κμ_ν κα� � μ?λαινα, 

φλεβ\ν ε�ρ|της τε κα� σκληρ�της. ο§τως δ< 

κα� τ� σ|μπαν σ\μα. θερμ�της μ<ν γ^ρ � 'κ 

καρδας �ρμωμ?νη νικ�σαι δ|ναται τ_ν 'ξ 

¿πατος �ρμωμ?νην ψυχρ�τητα, καθ$περ γε 

κα� � ψυχρ�της τ_ν θερμ�τητα. τ_ν ξηρ�τητα 

δ< ο�χ ο��ν τε πρ�ς το�ναντον `π� τ�ς καρδας 

`γροτ?ρας γενομ?νης �χθ�ναι. μεταξ® δ? 'στιν 

� �φ’ ¿πατος `γρ�της τ\ν ε�ρημ?νων. μ�λλον 

μ<ν γ^ρ τ�ς 'ν καρδ¼ νικ�ται ξηρ�τητος, 

¤περ � ξηρ�της `π� τ�ς `γρ�τητος· �ττον δ< 

τ�ς θερμ�τητος, ~τι δ< μ�λλον �ττον `π� τ�ς 

ψυχρ�τητος· ε�νικητοτ$τη γ^ρ α§τη τ\ν 'ξ 

¿πατος �ρμωμ?νων ποιοτ�των. ε¬δηλον ο�ν, 

�ς, 'πειδ^ν ε�ς τα�τ� συνδρ$μωσιν α� τ\ν 

�ρχ\ν �μφοτ?ρων κρ$σεις, {λον �κριβ\ς τ� 

σ\μα κατ’ 'κενας διατθεται. λεχθ�σεται δ< 

�λγον §στερον α�το> τ^ γνωρσματα. τ� δ< 

`γρ�τερον �μα κα� θερμ�τερον �παρ �ττον 

μ<ν το> θερμοτ?ρου κα� ξηροτ?ρου τ^ καθ’ 

`ποχ�νδριον 'ργ$ζεται λ$σια, πλε�στον δ’ α�μα, 

κα� φλ?βας μεγ$λας, κα� τ_ν �ξιν `γροτ?ραν 

κα� θερμοτ?ραν, ε� μ_ τ^ κατ^ τ_ν καρδαν 

�ντιπρ$ττει. ε� δ< 'π� πλ?ον �μφοτ?ραις τα�ς 

ποι�τησιν 'κ τραπεη το> κατ^ φ|σιν, �τομως 

¨λσκεται το�ς σηπεδον+δεσι κα� κακοχ|μοις 

νοσ�μασιν· ~τι μ�λλον, ε� 'π� πλε�στον μ<ν 

α�ξηθεη τ� `γρ�ν, 'π’ �λγον δ< τ� θερμ�ν. ε� 

δ’ ~μπαλιν 'π’ �λγον μ<ν α�ξηθεη τ� `γρ�ν, 

'π� πλε�στον δ< τ� θερμ�ν, ¿κιστα κακ�χυμοι 

γγνονται. τ� δ’ α� `γρ�τερον κα� ψυχρ�τερον 

�παρ �τριχον μ<ν ~χει τ� `ποχ�νδριον, α�μα 

δ’ 'ργ$ζεται φλεγματικ+τερον �μα φλεβ\ν 

στεν�τητι, κα� τ� σ|μπαν σ\μα παραπλησως 

~χον, ε� μ_ πρ�ς τ�ς καρδας 'ς τ�ναντα 

μετ$γοιτο. τ� δ< ψυχρ�τερον κα� ξηρ�τερον 

�παρ �λγαιμ�ν τε κα� στεν�φλεβον 'ργ$ζεται 

τ� σ\μα κα� ψυχρ�τερον, ̀ ποχ�νδρι�ν τε ψιλ�ν, 

ε� μ_ κ¥ντα>θα νικ�σειεν � καρδα.

15. Τ�ς δ< τ\ν ªρχεων κρ$σεως � θερμ_ 

μ<ν �φροδισιαστικ� τ? 'στι, κα� �¾¶εν�γονος, 

κα� γ�νιμος, κα� ταχ?ως δασ|νει τ^ γεννητικ^ 

μ�ρια, συνεφ$πτεται δ< κα� τ\ν π?ριξ, � ψυχρ^ 

δ< τ�ναντα. κα� � μ<ν `γρ^ πολ|σπερμ�ς τ? 

'στι κα� `γρ�σπερμος, � ξηρ^ δ< �λιγ�σπερμ�ς 

τε κα� μετρως παχ|σπερμος. � θερμοτ?ρα δ< 

κα� ξηροτ?ρα παχυσπερμοτ$τη τ? 'στι κα� 

γονιμωτ$τη, κα� τ$χιστα πρ�ς συνουσαν 

'πεγερει τ� ζ\ον ε�θ?ως 'ξ �ρχ�ς. �τ^ρ ο�ν ο� 

τοιο>τοι κα� δασ|νονται τ$χιστα τ^ γεννητικ^ 

μ�ρια κα� σ|μπαντα τ^ π?ριξ, �νω μ<ν �χρι 

τ\ν κατ^ τ�ν �μφαλ�ν χωρων, κ$τω δ< μ?χρι 

μ?σων μηρ\ν. �ρμητικ_ μ<ν ο�ν � τοια|τη 

κρ�σις �καν\ς 'π’ �φροδσια, τ$χιστα δ< 

'μπιπλαμ?νη κα�, ε� βι$σαιτο, βλαπτομ?νη. 

συνελθο|σης δ< `γρ�τητος τ³ θερμ�τητι, λ$σιοι 

μ<ν �ττον ο� τοιο>τοι, πολ|σπερμοι δ< μ�λλον, 

ο� μ_ν �ρ?γοντα γε μ�λλον τ\ν �τ?ρων, 

'ξαρκο>σι δ’ �βλαβ?στερον �φροδισοις 

πλεοσιν. ε� δ’ �καν\ς �μφω συναυξηθεη τ� θ’ 

`γρ�ν κα� θερμ�ν, ο�δ’ �βλαβ\ς �π?χονται τ\ν 

�φροδισων. ε� δ’ `γρ�τεροι κα� ψυχρ�τεροι τ_ν 

κρ�σιν ο� ªρχεις γ?νοιντο, ψιλ^ τ^ π?ριξ τριχ\ν, 

κα� βραδ?ως �φροδισι$ζειν �ρχονται, κα� ο�δ’ 

�ρμητικο� πρ�ς τ_ν 'ν?ργει$ν ε�σιν, `δατ\δες 

δ< κα� λεπτ�ν α�το�ς τ� σπ?ρμα κα� �λγον 

'στ�, κα� θηλ|γονον, κα� �γονον. � ψυχροτ?ρα 

δ< κα� ξηροτ?ρα κρ�σις �μοα μ<ν τ�λλα τ³ 

προειρημ?νη κρ$σει, παχ|τερον δ’ α�το�ς τ� 

σπ?ρμα, κα� παντ$πασιν �λγον.

16. Α� δ’ {λου το> σ+ματος �ξεις ε¢ρηνται 

μ?ν που κα� πρ�σθεν, �ς �μοιο>νται καρδ¼ κα� 

¿πατι· κρατε� δ< � �μοι�της το> σφοδροτ?ραν 

~χοντος �ντιναο>ν τ\ν πρ+των ποιοτ�των, 

»ς δ_ κα� δραστικ^ς �νομ$ζουσιν. {λου 

δ< το> σ+ματος � �ξις 'π’ 'κενων λ?γεται 

μ$λιστα τ\ν μορων, {σα θεωμ?νοις `ποππτει 

πρ\τα. μ|ες δ? ε�σιν ο τοι, π�σι το�ς �στο�ς 

περιβεβλημ?νοι, σ|νθετο τινες σ$ρκες ~κ 

τε τ�ς ¨πλ�ς τ�ς πρ+της σαρκ�ς, ~τι τε τ\ν 
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�ν\ν, α�ς α ται περιπεφ|κασιν. � γ^ρ ο�κεα 

τ\ν μυ\ν ο�σα τα>τ’ 'στιν �μφω. τ^ δ’ ε�ς 

α�το®ς ¿κοντα τ\ν �γγεων ο�ον �χετο τιν?ς 

ε�σιν, ο� συμπληρο>ντες α�τ\ν τ_ν ο�σαν, 

�λλ’ `πηρετο>ντες ε�ς διαμον�ν. ε�ρ�σεται γο>ν 

κα� τ^ τ�ς το|των κρ$σεως γνωρσματα κατ^ 

τ_ν ε¬κρατον ο¢κησιν. 'ξαλλ$ττουσι γ^ρ α� 

δ|σκρατοι τ� δ?ρμα, καθ’ �αυτ^ς τυπο>σαι, κα� 

διαφθερουσιν ~νια τ\ν γνωρισμ$των. ο§τως δ< 

κα� ε� κατ^ τ_ν ε¬κρατον χ+ραν �ρ¼ θ?ρους 

�αυτ�ν �λ� τις παραβ$λλοι γυμν�ν, 'ξαλλ$ξει 

τ\ν γνωρισμ$των {σα κατ^ χρ�αν τ? 'στι κα� 

τ_ν 'ν μαλακ�τητι κα� σκληρ�τητι σ|στασιν. ε� 

δ’, �σπερ ε¬κρατ�ν 'στι τ� χωρον, ο§τως κα� 

α�τ�ς ε�κρ$τως διαιτ�το, μ�τ’ 'ξοπτ+μενος 

'ν �λ� γυμν�ς �κ$στης �μ?ρας 'π� πλε�στον, 

�λλ^ μ�θ’, �σπερ ~νιοι, δκην παρθ?νου 

σκιατραφο|μενος, �κριβ� τ^ τ�ς κρ$σεως 

'νδεξεται γνωρσματα. κα� τονυν �ς 'π� το|των 

το> λ�γου γενησομ?νου, προσ?χωμεν ¤δη τ�ν 

νο>ν α�τ�. συμμ?τρου κρ$σεως γνωρσματα 

πρ�ς {λην το> ζ+ου τ_ν �ξιν � χροι^ μ<ν 'ξ 

'ρυθρο> κα� λευκο> συμμιγ�ς· α� τρχες δ< 

ξανθα� μετρως κα� ο�λαι τ^ πολλ$· συμμετρα 

δ< σαρκ+σεως 'ν ποσ�τητι κα� ποι�τητι. μ?σον 

γ^ρ �κριβ\ς 'στι τ� τοιο>τον σ\μα πασ\ν 

τ\ν `περβολ\ν, �ς °ν κα� νοουμ?νων τε κα� 

λεγομ?νων πρ�ς α�τ�. κα� γ^ρ τ� παχ® σ\μα 

πρ�ς το>το λ?γεται παχ®, κα� τ� λεπτ�ν �σα|τως 

πρ�ς το>το, πολ|σαρκ�ν τε κα� �λιγ�σαρκον, 

κα� πιμελ\δες, κα� σκληρ�ν, κα� μαλακ�ν, 

κα� λ$σιον, κα� ψιλ�ν. ο�δ<ν ο�ν το|των 

'στ� τ� σ|μμετρον, �λλ’ ο�ος � Πολυκλετου 

κανÈν ε�ς �κρον ¿κει συμμετρας ¨π$σης, �ς 

ψαυ�ντων μ<ν μ�τε μαλακ�ν φανεσθαι, μ�τε 

σκληρ�ν, μ�τε θερμ�ν, μ�τε ψυχρ�ν, �ρ+ντων 

δ< μ�τε λ$σιον, μ�τε ψιλ�ν, μ�τε παχ®, μ�τε 

�σχν�ν, ¤ τινα �τ?ραν ~χον �μετραν. Οσα δ< 

το> συμμ?τρου θερμ�τερα μ?ν 'στιν, ο� μ_ν 

`γρ�τερ$ γε, � ξηρ�τερα κατ^ τ� σαρκ\δες 

γ?νος, κα� `π<ρ το|του γ^ρ � 'νεστηκÈς λ�γος, 

φανεται μ<ν δ�που κα� ¨πτομ?νοις θερμ�τερα 

τοσο>τον, {σον π?ρ 'στι τ³ κρ$σει θερμ�τερα. 

λασι+τερα δ< τοσο>τον ~σται, {σον περ κα� 

θερμ�τερα, κα� πιμελ�ς �ττον ~χοντα, τ³ χροιÄ 

δ< 'ξ?ρυθρα, κα� μελαν�τριχα ε¦ναι. ψυχροτ?ρας 

δ< κρ$σεως σημε�α τ� �τριχον, τ� πιμελ\δες, τ� 

ψυχρ�ν ¨πτομ?νοις. � χροι^ δ’ α�το�ς �μα τα�ς 

θριξ� πυ¾¶οτ?ρα. πολλ�ς δ< τ�ς ψ|ξεως ο¬σης, 

πελιδν� π+ς 'στιν, κα� καλε�ν ~θος 'στ�ν 'νοις 

τ\ν �ατρ\ν το®ς τοιο|τους μολυβδοχρ\τας. 

� δ< ξηροτ?ρα κρ�σις �σχνοτ?ρα τ? 'στι κα� 

σκληροτ?ρα τ�ς ε�κρ$του τοσο>τον, {σον 

περ °ν ¸ ξηροτ?ρα, τ^ δ’ �λλα παραπλ�σιος. 

κα� � `γροτ?ρα δ< τ^ μ<ν �λλα παραπλ�σιος, 

ε�σαρκοτ?ρα δ< κα� μαλακωτ?ρα.

17. Κα� μ_ν κα� κατ^ συζυγαν τ\ν πρ+των 

ποιοτ�των α� δυσκρασαι γιν�μεναι σ|νθετον 

~χουσι κα� τ_ν τ\ν γνωρισμ$των �δ?αν. � μ<ν 

γ^ρ θερμοτ?ρα κα� ξηροτ?ρα, λασιωτ?ρα, κα� 

θερμοτ?ρα, κα� σκληροτ?ρα, κα� �πμελ�ς 

'στι, κα� �σχν_, κα� μελαν�θριξ. ε� δ< 'π� 

πλ?ον ¿κει θερμ�τητος, κα� μελ$γχρους. � 

θερμοτ?ρα κα� `γροτ?ρα κρ�σις μαλακωτ?ρα 

τε κα� ε�σαρκοτ?ρα, κα� θερμοτ?ρα τ�ς 

�ρστης κρ$σεως ε�ς τοσο>τ�ν 'στιν, ε�ς 

{σον �μφοτ?ραις α�ξηθ³ τα�ς ποι�τησιν. 'π� 

πλε�στον δ< α�ξηθε�σα το�ς σηπεδον+δεσιν 

�τομως ¨λσκεται νοσ�μασιν, {τι κα� 

κακ�χυμος �τομως γγνεται. ε� δ’ �λγ� μ<ν 

`γροτ?ρα ε¢η, παμπ�λλ� δ< θερμοτ?ρα, κα� 

μαλακ+τεροι μ<ν �λγ� τ\ν συμμ?τρων ο� 

τοιο>τοι, κα� σαρκωδ?στεροι, λασι+τεροι δ< 

ο�κ �λγ�· κα� μ<ν δ_ κα� ¨πτομ?νοις ο�κ �λγ� 

θερμ�τεροι. μ?λαιναι δ’ α�το�ς α� τρχες, κα� � 

σ^ρξ �πμελος. ε� δ’ �λγ� μ<ν ε¢η θερμοτ?ρα, 

παμπ�λλ� δ< `γροτ?ρα, μαλακ_ το|τοις 'στ�ν 

� σ^ρξ, κα� πολλ_, κα� τ� χρ\μα συμμιγ<ς 

'ξ 'ρυθρο> κα� λευκο>, κα� ψαυ�ντων �λγ� 

θερμ�τεροι. συλλ�βδην δ’ ε�πε�ν 'π� τ\ν κατ^ 

συζυγαν κρ$σεων, �ε� τ�ς 'πικρατο|σης 

ποι�τητος 'πικρατ�σει τ^ γνωρσματα. � 

ψυχροτ?ρα δ< κα� `γροτ?ρα κρ�σις, 'π’ �λγον 

μ<ν �μφο�ν η�ξημ?νων, �τριχ�ς τ? 'στι κα� 

λευκ_, κα� μαλακ_, κα� παχε�α, κα� πιμελ+δης. 

'π� πλε�ον δ< τ^ μ<ν �λλα κατ^ �ναλογαν τ�ς 

τ\ν ποιοτ�των α�ξ�σεως· � χροι^ δ< �μα τα�ς 

θριξ� πυ¾¶^, καθ$περ γε κα� ε� 'π� πλε�στον 

�μφο�ν η�ξημ?νων πελιδν�. ε� δ’ �νισος � 

α¬ξησις ε¢η τ\ν ποιοτ�των, 'πικρατ�σει τ^ τ�ς 

μ�λλον η�ξημ?νης ¢δια. ε� δ< τ� ψυχρ�ν �μα 

τ� ξηρ� κατ’ ¢σον α�ξηθεη, φ|σει σκληρ�ν 

κα� �σχν�ν ¢σχουσι τ� σ\μα, κα� �τριχον, 

¨πτομ?νοις δ< ψυχρ�ν. � πιμελ_ δ< {μως α�το�ς, 

κατοι γε �σχνο�ς ο�σι, παρ?σπαρται τ³ σαρκ. 

τ^ δ< τ\ν τριχ\ν κα� τ�ς χροι�ς �ν$λογον τ� 

μ?τρ� τ�ς ψυχρ�τητος. μεταπεσο|σης δ< τ�ς 

θερμ�ς κα� ξηρ�ς κρ$σεως 'ν τ� χρ�ν� τ�ς 

παρακμ�ς ε�ς τ_ν ξηρ$ν τε κα� ψυχρ^ν, � �ξις 

τ\ν τοιο|των �σχν_ κα� σκληρ^, μελαγχολικ_ δ? 

'στι κα� δι^ το>το μ?λαιν$ τε �μα κα� δασε�α. 
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κρατο|σης δ< τ�ς �τ?ρας τ\ν ποιοτ�των παρ^ 

πολ®, τ�ς δ’ �τ?ρας �λγον τι το> συμμ?τρου 

παραλλαττο|σης, 'πικρατ�σει μ<ν τ^ τ�ς 

'πικρατο|σης, �μυδρ^ δ< ~σται τ^ τ�ς �τ?ρας 

γνωρσματα. 'π� π�σι δ< το�ς ε�ρημ?νοις τε κα� 

μ?λλουσι λ?γεσθαι κοιν�ν γν+ρισμα κρ$σεως, ε� 

μ<ν ε¬ψυκτον ε¢η τ� μ�ριον, ¤τοι ψυχρ�τητος, � 

�ραι�τητος, ε� δ< δ|σψυκτον, ¤τοι θερμ�τητος, 

� πυκν�τητος, ε� δ’ `π� τ\ν ξηραιν�ντων 

βλ$πτοιτο, α�χμηρ�ν τε, κα� ξηρ�ν, κα� 

δυσκνητον γ?νοιτο, ξηρ�τητος, �σπερ γε κα� ε� 

βαρ|νοιτο πρ�ς τ\ν `γραιν�ντων, `γρ�τητος. 

'πιβλ?πειν δ< κα� ε� �σα|τως �λλ�λοις 

�παντες ο� μ|ες, � ο�χ �σα|τως κ?κρανται, 

συνεπισκοπο|μενον 'ν �πασι πηλικ�τητα τ\ν 

`ποβεβλημ?νων �στ\ν. 'νοτε γο>ν �σχν�τερον 

ε¦ναι δοκε� τ� μ?ρος, ο�κ Éν �σχν�τερον, {σον 

'π� το�ς μυσ�, δι^ δ< τ_ν στεν�τητα τ\ν �στ\ν 

τοιο>τον φανταζ�μενον. ο§τως δ< κα� παχ|τερον 

'νοις ε¦ναι δοκε� πολλ$κις, ο� δι^ τ_ν ε�ρ|τητα 

τ\ν �στ\ν, �λλ^ δι^ τ� τ�ς σαρκ�ς πλ�θος, 

¿τις α�ξανομ?νη τε κα� μειουμ?νη, σκληροτ?ρα 

τε κα� μαλακωτ?ρα γενομ?νη, ξηρ�τερον � 

`γρ�τερον �ποφανει τ� μ�ριον. � μ<ν ο�ν �λγη 

τε κα� σκληρ^, τ� ξηρ�τερον· � πολλ_ δ< κα� � 

μαλακ_, τ� `γρ�τερον. ο§τω δ< κα� α� μεταξ® 

χ\ραι τ\ν �μοιομερ\ν σωμ$των, ¤τοι πλ?ον 

`γρ�ν 'ν α�τα�ς, � ~λαττον περι?χουσαι, κα� 

¤τοι παχ|τερον, � λεπτ�τερον, � `γρ�τερον, 

� ξηρ�τερον �ποφανει τ� μ�ριον· `γρ�τερον 

μ<ν, ~νθα λεπτοτ?ρα τε κα� πλεων 'στ�ν � 

`γρ�της, ξηρ�τερον δ<, {που παχυτ?ρα τε 

�μα κα� 'λ$ττων. α�τ^ μ<ν γ^ρ τ^ στερε^ το> 

σ+ματος μ�ρια, τ^ ªντως στερε^ κα� πρ\τα, 

κατ’ ο�δ?να τρ�πον ο��ν τ? 'στιν `γρ�τερα 

ποιε�ν, �λλ’ �καν�ν, ε� κωλ|ει τις α�τ^ μ_ δι^ 

ταχ?ων ξηρανεσθαι, τ^ς δ< διαλαμβανο|σας 

α�τ^ χ+ρας ~νεστι πληρο>ν `γρ�τητος, ¤τοι 

τοας, � τοας. τοια|τη δ? 'στιν � ο�κεα τροφ_ 

τ\ν �μοιομερ\ν 'κ παραθ?σεως, ο� δι’ �γγεων 

�λκομ?νη. κοιν�ς δ< κα� ο τος � λ�γος ¨π$ντων 

'στ� τ\ν μορων, κα� ¶ηθ�σεται κα� α�θις 'ν τ³ 

τ\ν `γιειν\ν κα� νοσωδ\ν α�των διδασκαλ¼. 

νυν� δ< τ\ν 'φεξ�ς 'χ+μεθα.

18. Γαστρ�ς γνωρσματα, τ�ς μ<ν φ|σει 

ξηροτ?ρας, ε� ταχ?ως διψ+δεις γγνοιντο, κα� 

�λγον α�το�ς �ρκοη ποτ�ν, κα� βαρ|νοιντο 

τ� πλεονι, κα� κλ|δωνας ¢σχοιεν, � 'πιπολ$ζοι 

τ� περιττε>ον α�το�ς, 'δ?σμασ τε χαροιεν 

ξηροτ?ροις· `γροτ?ρας δ<, ε� μ�τε διψ+δεις 

γγνοιντο, κα� τ� πλε�ον `γρ�ν �λ|πως 

φ?ροιεν, 'δ?σμασ τε χαροιεν `γροτ?ροις. � δ< 

θερμοτ?ρα φ|σει γαστ_ρ π?ττει μ<ν �μεινον, � 

�ρ?γεται, κα� πολ® μ�λλον {σα σκληρ^ φ|σει 

κα� δυσαλλοωτα· διαφθερεται γ^ρ 'ν α�τ³ τ^ 

ε�αλλοωτα· χαρουσα δ< το�ς θερμο�ς 'δ?σμασ 

τε κα� π�μασιν, ο�δ’ `π� τ\ν ψυχρ\ν ο�δ<ν 

βλ$πτεται, κατ$ γε τ_ν ~μμετρον χρ�σιν. � 

δ< ψυχροτ?ρα φ|σει γαστ_ρ, �ρεχθ�ναι μ<ν 

�γαθ_, π?ψαι δ< ο�κ �γαθ_, κα� μ$λιστα {σα 

δυσαλλοωτα κα� ψυχρ^ τ\ν 'δεσμ$των 'στν. 

�ξ|νεται γο>ν �τομως 'ν α�τ³. δι^ το>το κα� 

�ξυρεγμι+δης 'στ�ν � τοια|τη γαστ_ρ, κα� 

χαρει μ<ν το�ς ψυχρο�ς, βλ$πτεται δ< ¶¼δως 

�μετρ�τερον χρησαμ?νη. ο§τως δ< κα� τ\ν 

~ξωθεν α�τ³ προσπιπτ�ντων ψυχρ\ν ο� 

φ?ρει τ_ν πολυχρ�νιον �μιλαν, �σπερ ο�δ’ 

� θερμ_ τ\ν θερμ\ν. α� μ?ντοι δι^ ν�σον 'ν 

τ³ γαστρ� δυσκρασαι τα|τ± διαφ?ρουσι τ\ν 

'μφ|των, Ë τ\ν 'ναντων 'πιθυμο>σιν, ο� 

τ\ν �μοων, �σπερ α� σ|μφυτοι. α� δ< κατ^ 

συζυγαν 'ν τ³ γαστρ� δυσκρασαι δι^ τ�ς τ\ν 

¨πλ\ν γνωρισθ�σονται συνθ?σεως. �κριβ\ς 

δ< χρ_ προσ?χειν τ�ν νο>ν το�ς ε�ρημ?νοις, 

διακρνοντας α�τ^ τ\ν ¶ηθησομ?νων. ο� 

μ�νον γ^ρ � κοιλα διψ+δεις τε κα� �δψους 

'ργ$ζεται, κα� ψυχρο> κα� θερμο> π�ματος 

�ρεκτικο®ς, �λλ^ κα� τ^ κατ^ τ�ν θ+ρακα 

σπλ$γχνα, καρδα κα� πνε|μων. �λλ’ οÌ γε δι^ 

τ_ν το|των θερμ�τητα διψ\ντες ε�σπν?ουσ τε 

πλ?ον, 'κφυσ\σ τε μακρ�ν, α�σθ$νοντα τε 

κατ^ τ�ν θ+ρακα το> κα|ματος, ο�χ �σπερ ο� 

δι^ τ_ν γαστ?ρα κατ^ τ^ `ποχ�νδρια. κα� μ<ν 

δ_ πνοντες ο�κ ε�θ?ως �συχ$ζουσι, κα� τ� 

ψυχρ�ν π�μα Ìστησιν α�τ\ν μ�λλον τ_ν δψαν, 

¤περ τ� πολ® θερμ�ν. �ναψ|χει δ< α�το®ς κα� 

� ψυχρ�ς �_ρ ε�σπνε�μενος, ο�δ<ν 'πικουφζων 

το®ς 'κ γαστρ�ς διψ+δεις. ο§τως δ< κα� ο� 

'ναντως ~χοντες `π� τ�ς ψυχρ�ς ε�σπνο�ς 

α�σθητ\ς �νι\νται. 

19. Κα� μ?γιστ�ν 'στι το>το γν+ρισμα τ�ς 

'ν πνε|μονι ψυχρ�τητος. �σπερ δ< ε�σπν?οντες 

ψυχρ�ν α�σθ$νονται σαφ\ς �νας τε κα� ψ|ξεως, 

ο§τως τ� θερμ�ν α�το�ς 'στι φλιον. �λλ^ κα� 

φλεγματικ^ περιττ+ματα χρεμπτ�μενοι �μα 

κα� μετ^ βηχ�ς �ναπτ|ουσιν. α� ξηρ�τητες δ< 

το> πνε|μονος �π?ριττο τ? ε�σι κα� καθαρα� 

τ� φλ?γματι, κα� λαμπρ^ν ~χουσι τ_ν φων_ν, 

καθ$περ α� `γρ�τητες τ� 'ναντον �λαμπ� μ<ν 

'ργ$ζονται κα� βραγχ+δη τ_ν φων_ν, 'ντρ?χει 
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δ’ α�το�ς περιττ+ματα, με�ζ�ν τε κα� �ξ|τερον 

φθ?γξασθαι προελομ?νοις. ο� μ_ν α�τ� γε τ� 

τ�ς φων�ς μ?γεθος `π� τ�ς θερμ�τητος α�τ�ς, 

�σπερ ο�δ’ � σμικρ�της `π� τ�ς ψυχρ�τητος, 

γνεται· �λλ^ τ� μ<ν ε�ρ|τητι τ�ς τραχεας 

�ρτηρας, 'κφυσ�σει τε σφοδροτ?ρ¼, σμικρ�της 

δ< το�ς 'ναντοις �κολουθε�. �στε ο¬τε δι^ 

παντ�ς, ο¬τε πρ+τως, �λλ^ κατ^ συμβεβηκ�ς 

τε κα� μ�ναις τα�ς συμφ|τοις κρ$σεσι, ο� τα�ς 

'πικτ�τοις, �πεται τ� τ�ς φων�ς μ?γεθ�ς τε κα� 

� σμικρ�της. {τι μ<ν γ^ρ τοι$δε τ^ ªργανα δι^

20. τ_ν κρ�σιν 'γ?νετο, το�ς τοιο|τοις δ< 

�πεται τοι$δε φων_, 'κ φων�ς δι^ το>το ~νεστι 

περ� τ�ς συμφ|του κρ$σεως συλλογζεσθαι. 

κα� γ^ρ � λεα φων_ λει�τητι τ�ς �ρτηρας 

�πεται, καθ$περ � τραχε�α τραχ|τητι. λει�της 

μ<ν ο�ν �ρτηρας συμμετρ¼ κρ$σεως �πεται, 

τραχ|της δ< ξηρ�τητι. τραχ|της μ<ν γ^ρ 'π� 

�νωμαλ¼, κατ^ ξηρ�ν σ\μα. τ_ν δ< �ρτηραν 

'ργ$ζεται σκληρ^ν μ<ν � τ\ν �μοιομερ\ν 

α�τ�ς μορων ξηρ�της, �ν+μαλον δ< � τ�ς 

παρεσπαρμ?νης το|τοις `γρ�τητος ~νδεια. 

κατ^ δ< τ�ν α�τ�ν τρ�πον ο¬τε � �ξε�α φ|σει 

φων_ χωρ�ς στεν�τητος φ$ρυγγος, ο¬θ’ � 

βαρε�α χωρ�ς ε�ρ|τητος δ|ναται γνεσθαι. 

στεν�της μ<ν ο�ν 'μφ|του ψυχρ�τητος ~κγον�ς 

'στιν, ε�ρ|της δ< θερμ�τητος. �ν$λογον δ< τα�ς 

φυσικα�ς διαφορα�ς τ\ν φων\ν α� κατ^ π$θος 

'πιτελο>νται, γνωρσματα κα� α�τα� γιν�μεναι 

τ\ν 'ργαζομ?νων α�των, `π<ρ ½ν α�τ$ρκως 

'ν το�ς περ� φων�ς δι+ρισται. τ^ δ’ �λλα μ�ρια 

το> ζ+ου τ^ 'ντ�ς �μυδρ^ τ�ς κρ$σεως ~χει τ^ 

γνωρσματα. πειρατ?ον δ< {μως α�τ^ δι$ τε τ\ν 

�φελο|ντων κα� βλαπτ�ντων διαγιν+σκειν, ~τι 

τε κατ^ τ^ς τ\ν φυσικ\ν δυν$μεων 'νεργεας. 

ε¢ρηται δ< 'ν τ� τρτ� περ� τ\ν 'ν το�ς 

συμπτ+μασιν α�των, �ς ¿τις �κ$στης δυν$μεως 

�ρετ³ τε κα� κακ¼, � προηγουμ?νη κρ�σς 

'στιν. τ^ μ<ν ο�ν τ\ν κρ$σεων γνωρσματα κα� 

¤δη λ?λεκται.

21. Τ^ δ< περ� τ� μ?γεθος ¤τοι τ_ν δι$πλασιν, 

� τ�ν �ριθμ�ν, � τ_ν θ?σιν 'σφαλμ?να, {σα 

μ<ν `ποππτει τα�ς α�σθ�σεσιν, γνωρισθ�ναι 

¶Íδιον. τ\ν δ’ ο�χ `ποπιπτ�ντων τ^ μ<ν 

δ|σγνωστα, τ^ δ< �γνωστ$ 'στιν. τ� μ<ν ο�ν τ�ς 

κεφαλ�ς μ?γεθ�ς τε κα� σχ�μα, κα� σ®ν α�τ³ τ� 

το> 'γκεφ$λου πρ�δηλ�ν τ? 'στι κα� πρ�σθεν 

ε¢ρηται. κατ^ τα�τ^ δ< κα� τ� το> θ+ρακος· 

ο§τως δ< κα� {σα κατ’ �μοπλ$τας, � Áμους, � 

βραχονας, � π�χεις, � �κρας χε�ρας, � �σχον, 

� μηρ�ν, � κν�μην, � π�δας, ο� χαλεπ�ν 

διαγιν+σκειν, �ν τε κατ^ τ_ν δι$πλασιν 

'σφαλμ?νον ¸ τι τ\ν τοιο|των, �ν τε κατ^ τ� 

μ?γεθος, �ν τε κατ^ τ�ν �ριθμ�ν, � τ_ν σ|νθεσιν 

τ\ν συντιθ?ντων α�τ$. πρ�δηλοι δ< κα� α� τ�ς 

'νεργεας 'φ’ �κ$στου βλ$βαι. τ^ δ’ 'ντ�ς το> 

σ+ματος ο� π$ντα διαγνωσθ�ναι δυνατ�ν. 

γαστ?ρα μ<ν γ$ρ τινος ο§τω σμικρ$ν τε κα� 

στρογγ|λην, κα� προπετ� κατ^ τ� `ποχ�νδριον 

'θεασ$μην, �ς 'ναργ\ς φανεσθαι κατ^ 

περιγραφ_ν �δαν �ρ\σ τε κα� ¨πτομ?νοις. 

ο§τω δ< κα� κ|στιν τιν�ς 'θεασ$μην 'γκειμ?νην 

τε κα� σμικρ^ν, �στ’, ε¢ ποτε χρονσειε περ� 

τ_ν ~κκρισιν τ\ν ο¬ρων, ªγκος 'φανετο 

περιγεγραμμ?νος 'ναργ\ς. ο� μ_ν τ\ν �λλων τι 

τ\ν 'ντ�ς 'ναργ� δι$γνωσιν παρ?σχε μο ποτε. 

πειρ�σθαι μ?ντοι χρ_ διαγιν+σκειν, �ς ο��ν τ? 

'στιν, �ρετ�ν τε κα� κακαν α�τ\ν, ε� κα� μ_ κατ’ 

'πιστ�μην βεβααν, �λλ’ ο�ν κατ^ στοχασμ�ν 

τινα τεχνικ�ν, ο�ον ε� ο§τως ~τυχεν 'π� ¿πατος. 

ε¦δον γ$ρ τινας ¤δη κα� πολλο®ς στεν^ς μ<ν 

φλ?βας ~χοντας, �χρουν δ< τ� σ|μπαν σ\μα, 

κα� ε� βραχ® πλεω προσην?γκαντο τροφ�ς, 

κα� μ�λλον ε� φυσ+δη, κα� παχ?α, κα� γλσχρα, 

το®ς μ<ν �σπερ τιν�ς β$ρους 'γκειμ?νου κα� 

κρεμαμ?νου, κατ^ τ� δεξι�ν `ποχ�νδριον 

α�σθανομ?νους 'ν β$θει, το®ς δ< μετ^ τ$σεως 

�δυν+δους. 'π� το|των ο�ν ε�κ�ς 'στι κα� 

μικρ�ν ε¦ναι τ� �παρ, κα� στεν�ν τα�ς διεξ�δοις. 

�τερον δ< 'θεασ$μην φλεγματικ�ν μ<ν {λην 

τ_ν �ξιν, 'μο>ντα δ< �κ$στης �μ?ρας χολ_ν 

�χρ$ν. ~γνων ο�ν χρ�ναι κα� τ^ διαχωρ�ματα 

α�το> θε$σασθαι, κα� �λιγοστ�ν ε¦χε χολ�ς. 

'τεκμηρ$μην ο�ν το|τ� τ�ν τ� χολ\δες `γρ�ν 

'ξοχετε|οντα π�ρον ο� μικρ^ν �αυτο> μο�ραν 

ε�ς τ�ν πυλωρ�ν τ�ς γαστρ�ς �ποπ?μπειν, �ς 

'π’ 'νων φανεται ζ+ων. 'ξ ½ν δ�λον, �ς 'ν 

το�ς �δ�λοις τ³ α�σθ�σει μεγ$λα συντελε� πρ�ς 

δι$γνωσιν ¿ τε τ\ν 'ξ �νατομ�ς φαινομ?νων 

γν\σις, ¿ τε τ\ν 'νεργει\ν τε κα� τ\ν χρει\ν 

ε§ρεσις. {στις ο�ν διαγνωστικ�ς ε¦ναι βο|λεται 

τ\ν �ς ε¢ρηται ν>ν 'σφαλμ?νων σωμ$των, 'ν 

τα�ς �νατομα�ς α`τ�ν γυμναστ?ον 'στ�, κ¥ν 

τα�ς τ\ν 'νεργει\ν τε κα� χρει\ν ε`ρ?σεσι. 

γ?γραπται δ< `π<ρ π$ντων �δα καθ’ �τ?ρας 

πραγματεας, `π<ρ ½ν 'π� τε λευτ³ το> λ�γου 

παντ�ς ε�ρ�σεται, χ$ριν το> γιν+σκειν το®ς 

φιλομαθε�ς �καστον ½ν °ν �ρεχθ\σι μαθε�ν, 'κ 

ποας μ$λιστα πραγματεας �ναλ?γεσθαι χρ�. 

�λλ^ περ� μ<ν το|των �λις.
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22. £Οσα δ< 'ν τ� ν>ν 'στι νοσ+δη σ+ματα, 

τουτ?στιν {σα νοσε�, διαγιν+σκειν χρ_ κα� 

τα>τα, τα�ς μ<ν α�σθ�σεσιν `ποππτοντα τ³ 

μεταβολ³ τ\ν κατ^ φ|σιν α�το�ς `παρχ�ντων, 

'ν μεγ?θει, κα� χροιÄ, κα� σχ�ματι, κα� �ριθμ�, 

κα� θ?σει, κα� τ³ κατ^ σκληρ�τητα, κα� 

μαλακ�τητα, κα� θερμ�τητα, κα� ψυχρ�τητα 

διαφορÄ· μ_ φαιν�μενα δ<, καθ�λου μ<ν 

φ$ναι, τα�ς βλ$βαις τ\ν 'νεργει\ν, � το�ς 

'κκρινομ?νοις, � τα�ς �δ|ναις, � το�ς ªγκοις 

το�ς παρ^ φ|σιν, ¤ τισιν το|των, � π�σι. κατ^ 

μ?ρος δ<, τ^ς μ<ν κατ^ τ�ν 'γκ?φαλον νοσ+δεις 

διαθ?σεις � το�ς τ�ς παραφροσ|νης ε¢δεσιν, 

� τα�ς τ\ν α�σθ�σεων � φαντασι\ν βλ$βαις, 

� τα�ς τ\ν προαιρετ\ν, � το�ς 'κκρινομ?νοις 

δι’ `περ+ας, κα� ¶ιν�ς, κα� Áτων, � τα�ς τ\ν 

κατ’ α�τ�ν �δυν\ν διαφορα�ς. τ^ς δ< κατ^ 

τ_ν καρδαν ~κ τε τ\ν τ�ς δυσπνοας ε�δ\ν κα� 

παλμ\ν τ\ν κατ’ α�τ_ν, ~τι τε τ\ν κατ’ α�τ_ν 

σφυγμ\ν κα� τ^ς �ρτηρας, �ξυθυμας τε κα� 

�θυμας, κα� πυρετ\ν, κα� τ\ν καταψ|ξεων, 

κα� τ\ν 'ν τ� χρ+ματι διαφορ\ν, �λγημ$των 

τε τ\ν κατ’ α�τ�ν. τ^ς δ< καθ’ �παρ, ~κ τε τ�ς 

τ\ν χυμ\ν 'νδεας τε κα� πλεονεξας, 'κτροπ�ς 

τε τ�ς ε�ς τ� παρ^ φ|σιν, κα� �χροας, κα� 

προσ?τι το�ς κατ^ τ_ν �ν$δοσιν, � θρ?ψιν, � τ_ν 

τ\ν περιττωμ$των ~κκρισιν `παλλαττομ?νοις, 

�λλ^ κα� το�ς β$ρεσι το�ς κατ’ α�τ�, κα� ªγκοις, 

κα� �λγ�μασιν, ο� το�ς 'γχωροις μ�νον, �λλ^ 

κα� κατ^ συμπ$θειαν {σα γνεται, κατ$ τινα 

δυσπνοας �δ?αν κα� βηχ�ς. ο§τως δ< κα� τ^ 

κατ^ τ_ν γαστ?ρα το�ς περ� τ_ν π?ψιν τε κα� τ_ν 

ªρεξιν τ�ς ̀ γρ�ς � ξηρ�ς προσφορ�ς, � περ� τ_ν 

τ\ν περιττωμ$των ~κκρισιν ¨μαρτανομ?νοις· 

�σα|τως δ< κα� το�ς λυγξ�ν, 'ρυγα�ς, ναυταις, 

'μ?τοις, α�τα�ς τ\ν 'μουμ?νων τα�ς �δ?αις. κα� 

μ?ν γε κα� {σα κατ^ θ+ρακα, δυσπνοαις, βηξ�ν, 

�δ|ναις τα�ς κατ’ α�τ�ν, τ³ τ\ν �ναβηττομ?νων 

διαφορÄ. κα� τ^ κατ^ τ_ν τραχε�αν �ρτηραν 

νοσ�ματα, δ|σπνοι$ τε κα� β_ξ, ¿ τε κατ^ 

τ�ν τ�πον �δ|νη, τ$ τε �ναπτυ�μενα, κα� α� 

τ�ς φων�ς βλ$βαι γνωρζουσιν. �ν$λογον δ< 

κ¥π� τ\ν �λλων μορων ¨π$ντων 'ξ ªγκου, κα� 

�δ|νης, κα� βλ$βης 'νεργει\ν, ~τι τε τ�ς τ\ν 

'κκρινομ?νων διαφορ�ς α� διαγν+σεις ~σονται. 

ªγκους μ<ν δ_ το®ς παρ^ φ|σιν 'ν φλεγμονα�ς, 

κα� 'ρυσιπ?λασι, κα� σκ¾¶οις, κα� ο�δ�μασιν 

'ξεταστ?ον. �λγημα δ<, καθ’ ν °ν 'ρεδ± τ�πον, 

¤τοι συνεχεας λ|σιν, � �λλοωσιν �θρ�αν 

'νδεκνυται. λ|εται μ<ν ο�ν � συν?χεια τομ³, κα� 

διαβρ+σει, κα� θλ$σει, κα� τ$σει. �λλοιο>ται 

δ< � ο�σα θερμ�τητι, κα� ψυχρ�τητι, κα� 

ξηρ�τητι, κα� ̀ γρ�τητι. βλ$πτεται δ< � 'ν?ργεια 

τριχ\ς, � �¾¶+στως, � πλημμελ\ς, � μηδ’ 

{λως γιγνομ?νη. {σα δ’ 'κκρνεται, τ^ μ<ν �ς 

μ�ρια τ\ν πεπονθ�των, τ^ δ< �ς περιττ+ματα, 

τ^ δ< �ς 'ν α�το�ς περιεχ�μενα, κατ^ φ|σιν 

�καστον ~νδειξιν �δαν ποι�σεται. λ?λεκται δ< 

περ� τ\ν τοιο|των ¨π$ντων 'π� πλ?ον 'ν τ³ τ\ν 

πεπονθ�των τ�πων πραγματε¼, μηδεν�ς α�τ_ν 

`π� μ?θοδον τ\ν ~μπροσθεν �γαγ�ντος, � τ� 

τ?λειον �ποδ�ντος, �σπερ ο�δ’ �λλην ο�δεμαν 

½ν `π�ρξαντο μ<ν ο� παλαιο�, ο� συνετ?λεσαν 

δ?. τ\ν μ<ν δ_ νοσο|ντων σωμ$των 'ξ 'κενης 

τ�ς πραγματεας μανθ$νειν χρ_ τ^ γνωρσματα, 

τ\ν νοσησ�ντων δ< κα� τ\ν `γιασθησομ?νων 'κ 

τ�σδε τ�ς μεθ�δου.

23. Τ^ μ<ν ο�ν τ\ν νοσησ�ντων 'ν τ� 

μεταξ® τ_ν �δ?αν 'στ� τ\ν τε το�ς `γιανουσι 

κα� το�ς νοσο>σι συμβαιν�ντων. κατ^ φ|σιν 

μ<ν γ^ρ �παντα το�ς `γιανουσιν `π$ρχει, παρ^ 

φ|σιν δ< το�ς νοσο>σιν, καθ�σον νοσο>σιν. 'ν 

μεθορ� δ< το|των 'στ� τ^ δηλωτικ^ σημε�α τ\ν 

νοσησ�ντων, ~νια μ<ν 'κ το> γ?νους `π$ρχοντα 

τ\ν κατ^ φ|σιν, �λλ^ ποσ�τησιν, � ποι�τησιν, 

� καιρο�ς `πηλλαγμ?να, τιν^ δ< 'κ τ\ν παρ^ 

φ|σιν μ<ν, �λλ^ μικρ�τερα τ\ν 'ν τα�ς ν�σοις. 

κα� δι^ το>το κα� α� διαθ?σεις μ<ν α ται 

τ\ν σωμ$των, {σα νοσ�σειν `π?δειξα, τ\ν 

ο�δετ?ρων ε�σ�, κα� τ^ δηλο>ντα α�τ^ς σημε�α. 

πρ+τως μ<ν γ^ρ τα>τα `γεαν δηλο�, δευτ?ρως 

δ< τ^ς ν�σους. κα� γνεται τ^ α�τ^ σημε�α κατ^ 

τ_ν πρ�ς τι σχ?σιν, ο�δ?τερ$ τε κα� νοσ+δη· τ^ 

μ<ν τ_ν ¤δη δι$θεσιν δηλο>ντα ο�δ?τερα, τ^ δ< 

τ_ν 'σομ?νην προδηλο>ντα νοσ+δη. κατ^ δ< τ�ν 

α�τ�ν λ�γον, κα� {σα το�ς νοσο>σιν 'πιφανεται 

σημε�α σωτ�ρια, λεχθ�σεται μ<ν `γιειν^, δι�τι 

τ_ν 'σομ?νην `γεαν προδηλο�· λεχθ�σεται δ< 

κα� νοσερ^, καθ�σον τ_ν `π$ρχουσαν ν�σον 

'νδεκνυται. κα� δ�λον �ς, {σαπερ �μφο�ν 'στι 

δηλωτικ^, λεχθεη °ν ο�δ?τερα καθ’ �ν τι τ\ν 

σημαινομ?νων τ�ς ο�δετ?ρου φων�ς. ο�δ<ν δ< 

θαυμαστ�ν, τ^ α�τ^ σημε�α το®ς τρε�ς ~χειν 

λ�γους 'ν διαφερο|σαις σχ?σεσιν, ̀ γιειν$ τε κα� 

νοσερ^, κα� ο�δ?τερα λεγ�μενα. καθ’ �τερον 

δ< σημαιν�μενον, {σα το�ς �νακομιζομ?νοις 

'κ ν�σων `π$ρχει σημε�α, λ?γομεν ο�δ?τερα, 

καθ’ , ο¦μαι, κα� τ^ τ\ν 'ν γ�ρ¼. τα>τα μ<ν 

ο�ν �παντα πλεοσιν `ποπ?πτωκεν 'ννοαις τε 

κα� λ�γοις. {σα δ< το�ς �μ?μπτως `γιανουσιν 

`π$ρχει, μ�ν± τ³ τ\ν `γιειν\ν 'ννο¼, κα� {σα 
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το�ς νοσο>σι μ_ προδηλο>ντα τ_ν 'σομ?νην 

`γεαν, μ�ν± κα� τα>τα τ³ τ\ν νοσωδ\ν 

`ποπ?πτωκεν 'ννοα. περ� μ<ν δ_ το|των 

�ξ�ς ε�ρ�σεται. τ^ δ< τ�ς μελλο|σης ν�σου 

προγνωστικ^ δι?λθωμεν πρ�τερον. διττ�ς δ< 

ο¬σης τ�ς α�τ\ν διαφορ�ς, προχειρισ+μεθα 

πρ�τερον τ^ ποσ�τησιν, � ποι�τησιν, � καιρο�ς, 

ο�κ α�τα�ς τα�ς ο�κεαις �δ?αις 'ξηλλαγμ?να τ\ν 

κατ^ φ|σιν, ο�ον ªρεξιν σιτων 'πιτεταμ?νην, 

� 'κλελυμ?νην, � μ_ κατ^ τ�ν συν�θη καιρ�ν, 

� ο� συν�θων 'δεσμ$των, � �π�κρισιν τ\ν 

περιττωμ$των τ�ς τροφ�ς 'λαττ�νων, � 

πλει�νων, � `γροτ?ρων, � σκληροτ?ρων. ο§τως 

δ< κα� τ\ν `γρ\ν περιττωμ$των ~νδεια, κα� 

πλεονεξα παρ^ τ� κατ^ φ|σιν, � χροι�ς, � 

συστ$σεως 'ξ$λλαξις, � καιρο> κεν+σεως, 

�γρυπνα τε κα� πλεων §πνος, � ο�κ 'ν καιρ� 

τ� συν�θει. κατ^ τα>τα δ< κα� � περ� π�μα 

πλε�ον, � ~λαττον, � θερμ�ν, � ψυχρ�ν 'πιθυμα 

παρ^ τ� σ|νηθες. �σπερ γε κα� � περ� τ_ν τ\ν 

�φροδισων χρ�σιν �μετρος � �καιρος 'πιθυμα, 

�δρ\τες πλεους το> δ?οντος, � 'λ$ττους, 

ªκνος ε�ς τ^ς κιν�σεις, � πειρωμ?νων κινε�σθαι 

βαρ|της, � ~κλυσις �σχυρ^, καταμηνων κρ|ψις, 

� πλεων, � 'λ$ττων κ?νωσις. ο§τω δ< κα� � 

δι’ α�μο¾¶οÎδων. �λλ^ κα� � κατ’ α�τ_ν τ_ν 

'δωδ_ν � π�σιν ο�χ �μοα τ³ πρ�σθεν �δον_ 

γν+ρισμ$ 'στι μ?λλοντος νοσ�ματος. ο§τως δ< 

κα� � τ�ς διανοας �μβλ|της ο� κατ^ φ|σιν, � 

'πιλησμοσ|νη τις ��θης, � φαντασιωδ?στεροι 

τ\ν ~μπροσθεν §πνοι. κα� μ<ν δ_ κα� �κο_, 

κα� ªσφρησις, κα� ªψις �μβλ|τερα τε κα� 

�χλυωδ?στεραι. κα� ¨πλ\ς ε�πε�ν, {σα κατ^ 

φ|σιν `π�ρξε, τ^ μ<ν α�ξαν�μενα, τ^ δ< 

μειο|μενα, τ^ δ< καιρο�ς τισιν, � ποσ�τησιν, 

� ποι�τησιν 'ξαλλαττ�μενα. κα� γ^ρ ο�ν κα� 

το> σ+ματος ªγκος, 'λ$ττων τε κα� μεζων 

γιν�μενος, 'ρυθρ�τερ�ς τε κα� λευκ�τερος, 

� ο�ον πελιδν�τερος, κα� μελ$ντερος, κα� 

'ρυγα τε κα� πταρμο�, κα� φ|σαι πλεους � 

'λ$ττους τ\ν κατ^ φ|σιν. ο§τω δ< κα� {σα δι^ 

¶ιν\ν, � `περ+ας, � Áτων, ο�ς � 'γκ?φαλος 

'κκαθαρεται, ποσ�τησιν, � ποι�τησιν, � 

καιρο�ς 'ξαλλαττ�μενα. τα>τα μ<ν �παντα το> 

γ?νους τ\ν κατ^ φ|σιν 'στν. δ�ξις δ< γαστρ�ς, 

� κατ^ στ�μαχον, � κατ$ τι τ\ν 'ντ?ρων, �

24. 'π� το�ς διαχωρουμ?νοις, � 'μουμ?νοις, 

� ο�ρουμ?νοις, ¤ τις �τερος μ?τριος π�νος, 'κ 

το> γ?νους μ?ν 'στι τ\ν παρ^ φ|σιν, ο¬πω δ< 

νοσε�ν ο� ο§τως ~χοντες λ?γονται, καθ$περ 

ο�δ’ ο� βαρυν�μενοι τ_ν κεφαλ_ν, � �λγο>ντες, 

{ταν γε μηδ?πω δι^ τα>τα πρ�ς τ^ συν�θη τ\ν 

~ργων 'μποδζωνται. κα� { γε το> νοσε�ν {ρος 

ο τ�ς 'στιν 'π� τα�ς τοια|ταις διαθ?σεσι. κα� 

δι^ το>το 'ν τ� πρ�ς τι τ_ν α�τ_ν δι$θεσιν ¤δη 

τε νοσ+δη κα� ο�δετ?ραν 'ρο>μεν ~τι. πρ�ς γ^ρ 

τ_ν ¶+μην τ�ς φερο|σης ¶¼δως � νικωμ?νης 

¤δη δυν$μεως ¤τοι ν�σος 'στ�ν, � ο�δετ?ρα 

δι$θεσις �κ$στη τ\ν ε�ρημ?νων. ο§τω δ< κα� 

{σα κατ^ τ^ς α�σθ�σεις, ο�κ 'ν τ� μ�λλ�ν τε 

κα� �ττον �λλ�λων διενην�χασιν, �λλ’ {σα τ� 

γ?νει παρ^ φ|σιν 'στ. κα� το>τ’ 'στ� νοσ+δη 

σημε�α, μ?χρι περ °ν ¸ σμικρ^, κα� μηδ?πω 

τ\ν ε�θισμ?νων πρ$ξεων �π$γειν �καν$. 

τοια>τα δ’ 'στ� κατ^ μ<ν τ_ν γε>σιν, {ταν 

¨λμυρ�ς, � πικρ�ς, ¤ τινος �τ?ρας ποι�τητος 

~μφασις ¸ το�ς 'σθιομ?νοις τε κα� πινομ?νοις 

�πασιν, � κα� χωρ�ς το> προσ$ρασθα τι τ� 

σαλον α�τ� φανηται τοιο>τον. κατ^ δ< τ_ν 

ªσφρησιν, {ταν ¤τοι τιν�ς α�σθαν+μεθα μι�ς 

ποι�τητος, ο�δεν�ς �σφρητο> παρ�ντος, � κα� 

προσφ?ροντες πλεω τε κα� διαφ?ροντα π$ντων 

α�τ\ν �ς �μοων α�σθαν+μεθα. πολλ$κις δ< 

ο�δ’ {λως α¢σθησις �μ�ν ο�δεν�ς, � δυσ+δους 

τιν�ς γνεται, μηδεν�ς παρ�ντος δυσ+δους. 

κατ^ δ< τ_ν �κο_ν Åχοι κα� ψ�φοι το> παρ^ 

φ|σιν ε�σν. �σπερ γε κα� κατ^ τ_ν ªψιν, {σα 

προφανεσθαι δοκε�, μ?λαν$ τε κα� �ρφν+δη, 

κα� κυαν^, κα� πυ¾¶^, κα� ξανθ^, κα� τ^ μ<ν 

στρογγ|λα, τ^ δ< προμ�κη· κα� τ^ μ<ν �σχν^, 

τ^ δ< παχ?α, παραπ?τασθαι π$ντα δοκο>ντα. 

κατ^ δ< τ_ν ¨πτικ_ν α¢σθησιν, {ταν �νωμαλα 

τις, � π|κνωσις, � β$ρος, � τ$σις, � ναρκ+δης 

� �λκ+δης δι$θεσις 'μφανηται καθ’ {λην τ_ν 

�ξιν. ο§τως δ< κα� καθ’ �τιο>ν μ?ρος � τ$σις, � 

θλψις, � δ�ξις, � βαρ|της, {ταν σμικρα τινες 

Ãσι κα� μ_ μ�νιμοι, τ_ν μ<ν δι$θεσιν ο�δετ?ραν 

ε¦ναι δηλο>σι. προαγγ?λλουσι δ< ν�σον.

25. £Οσα δ< 'ν το�ς ¤δη νοσο>σι γνεται 

σημε�α, τ^ μ<ν `γεαν δηλο>ντα, τ^ δ< θ$νατον, 

`γιειν^ μ<ν τ^ πρ�τερα, τ^ δ< �τερα τ� γ?νει 

μ<ν νοσερ^, κατ’ ε¦δος δ< �λ?θρια λ?γεται. 

λαμβ$νεται δ<, καθ�λου μ<ν ε�πε�ν, ~κ τε τ\ν 

'νεργει\ν �ρετ�ς τε κα� κακας, κατ^ μ?ρος 

δ< 'κ τ\ν κατ^ μ?ρος 'νεργει\ν, ½ν τ^ γ?νη 

πρ�σθεν ε¢ρηται, πρ\τον μ<ν τ� τ\ν �ρχ\ν, 

δε|τερον δ< τ� τ\ν �π’ 'κενων πεφυκ�των, 

κα� τρτον τ� τ\ν �δαν μ<ν 'χ�ντων διοκησιν, 

�π� δ< τ\ν �ρχ\ν �ποφ|σεις τιν^ς δεχομ?νων. 

τ� γ^ρ δ_ τ?ταρτον γ?νος τ\ν τ�τε ¶ηθ?ντων, 
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'ξ �αυτο> μ<ν �χρηστον ε�ς τ^ς προγν+σεις, 

κατ^ συμβεβηκ�ς δ<, κ¥κ το|των ~σται ποτε 

πρ�γνωσις, �σπερ γε κ¥κ τ\ν περιττωμ$των 

δι^ παντ�ς. 'κ το|των μ<ν λ�γ� συμπαθεας, 'κ 

δ< τ\ν περιττωμ$των, {τι π?ψεως κα� �πεψας 

'ν α�το�ς 'στι σημε�α. �στε ο�κ 'νδ?χεται 

μ_ δηλο>ν α�τ^ δι^ παντ�ς, ¤τοι τ_ν φ|σιν 

'πικρατε�ν τ�ς §λης, � τ_ν §λην τ�ς φ|σεως, � 

ο�δ?τερον ο�δετ?ρου. `γιειν^ μ<ν ο�ν σημε�α 

λεχθ�σεται, κρατο|σης τ�ς φ|σεως, νοσ+δη δ<, 

κρατουμ?νης, ο�δ?τερα δ< τ^ 'ν τα�ς �σοσθεν?σι 

μ$χαις. τ^ μ<ν δ_ τ�ς 'ναργο>ς π?ψεως σημε�α 

τ\ν `γιειν\ν 'στι, καθ$περ κα� τ^ τ�ς �πεψας 

νοσερ^, τ^ δ< ο¬τε π?ψιν, ο¬τε �πεψαν 

'ναργ\ς 'νδεικν|μενα τ�ς τ\ν ο�δετ?ρων 'στ� 

φ|σεως. ο�δ?τερα δ< κα� {σα ν>ν μ<ν το>το, ν>ν 

δ< το�ναντον δηλο�, καθ$περ ο� μελαιν�μενοι 

δ$κτυλοι. τοια>τα δ’ 'στ� κα� τ^ κριτικ^ 

συμπτ+ματα. λ?λεκται δ< `π<ρ ¨π$ντων α�τ\ν 

'ν το�ς περ� κρσεως, �σπερ κα� περ� τ\ν καθ’ 

�κ$στην 'ν?ργειαν 'ν το�ς περ� συμπτωμ$των 

α�τοις. 'κ το|των ο�ν χρ_ τ_ν κατ^ μ?ρος 

�πασαν α�τ\ν §λην �ναλ?γεσθαι. 'γÈ δ< μ�κους 

φειδ�μενος 'νταυθο� μ<ν ¤δη καταπα|σω τ�ν 

περ� τ\ν σημεων λ�γον, μεταβ�σομαι δ< 'π� 

τ�ν περ� τ\ν α�των.

26. �Επε� δ< κα� το|των 'στ� τ^ μ<ν `γιειν^, 

τ^ δ< νοσερ^, τ^ δ< ο�δ?τερα, πρ\τον περ� 

τ\ν `γιειν\ν � λ�γος ~σται. 'πε� δ< κα� το|των 

α�τ\ν τ^ μ<ν Åν φυλακτικ^, τ^ δ< ποιητικ^ 

τ�ς `γεας, ~στι δ< κα� χρ�ν�, κα� �ξι+ματι 

πρ�τερα τ^ φυλακτικ^ τ\ν ποιητικ\ν, �π� 

τ\ν φυλακτικ\ν ν>ν �ρκτ?ον. ªντος τονυν ο�χ 

�ν�ς το> `γιεινο> σ+ματος, �λλ^ πλει�νων, 

�ς ~μπροσθεν δι+ρισται, καθ’ �καστον α�τ\ν 

¢διον ~σται τ� φυλακτικ�ν, {τι κα� π�ν α¢τιον 

'ν τ� πρ�ς τι. π$λιν ο�ν κ¥ντα>θα τ_ν �ρχ_ν 

�π� τ�ς �ρστης κατασκευ�ς το> σ+ματος 

ποιητ?ον, 'πισκεπτομ?νους τ^ πρ�ς τα|την 

`γιειν$. τ_ν δ< ε§ρεσιν α�τ\ν � το> πρ$γματος 

α�το> φ|σις `παγορε|ει. ε� μ<ν γ^ρ Åν �παθ<ς 

κα� �ναλλοωτον τ� σ\μα, δι^ παντ�ς °ν ~μενεν 

� �ρστη κατασκευ_, κα� ο�δ<ν °ν 'δε�το τ?χνης 

'πιστατο|σης α�τ�. 'πειδ_ δ< �λλοιο>ται, 

κα� διαφθερεται, κα� τρ?πεται, μ_ φυλ$ττον 

}ν ε¦χεν 'ξ �ρχ�ς κατ$στασιν, 'πικουρας 

'ν τοσο|τ� δε�ται. καθ’ {σους ο�ν τρ�πους 

�λλοιο>ται, τοσα>τα γ?νη κα� τ\ν 'πικουρι\ν 

�ξει, τουτ?στι τ\ν φυλακτικ\ν α�των, » 

πρ�δηλον ¤δη κ¥ξ α�τ\ν τ\ν ε�ρημ?νων, �ς 

'πανορθωτικ^ τ� γ?νει τετ|χηκεν ªντα. τ� 

δ< κατ^ βραχ® ποιε�σθαι τ^ς 'πανορθ+σεις, 

πρ�ν �θρ�ον �παντ�σαι τ� βλ$βος, ο� 

προφυλακτικ^ το> μ?λλοντος ~σεσθαι κακο> 

πρ�ς τ\ν �ατρ\ν κ?κληται, �λλ^ φυλακτικ^ 

τ�ς παρο|σης κατασκευ�ς. �λλοιο>ται τονυν 

τ� σ\μα, πρ�ς μ?ν τινων 'ξ �ν$γκης, πρ�ς δ? 

τινων ο�κ 'ξ �ν$γκης. λ?γω δ< 'ξ �ν$γκης μ<ν, 

ο�ς �δ|νατον α�τ� 'στι μ_ πλησι$ζειν, ο�κ 'ξ 

�ν$γκης δ< τ^ λοιπ$. τ� μ<ν γ^ρ τ� περι?χοντι 

δι^ παντ�ς �μιλε�ν, 'σθειν τε κα� πνειν, κα� 

'γρηγορ?ναι, κα� `πνο>ν �ναγκα�ον α�τ�, 

ξφεσι δ< κα� θηροις ο�κ �ναγκα�ον. {θεν 'ν 

μ<ν τ� προτ?ρ� γ?νει τ\ν α�των � περ� τ� σ\μα 

τ?χνη καταγνεται, κατ^ 

27. δ< δε|τερον ο�κ?τι. �π�σα τονυν 'στ� 

τ^ 'ξ �ν$γκης �λλοιο>ντα τ� σ\μα, διελ�μενοι, 

καθ’ �καστον α�τ\ν ¢δι�ν τι γ?νος α�των 

`γιειν\ν ε`ρ�σομεν. ~στιν ο�ν ²ν μ<ν 'κ τ�ς 

το> περι?χοντος �?ρος �μιλας, �τερον δ< 'κ 

κιν�σεως κα� �συχας {λου τε το> σ+ματος 

κα� κατ^ τ^ μ�ρια. τρτον, 'ξ §πνου κα� 

'γρηγ�ρσεως. τ?ταρτον, 'κ τ\ν προσφερομ?νων. 

π?μπτον, 'κ τ\ν 'κκρινομ?νων, � 'πεχομ?νων. 

�κτον, 'κ τ\ν ψυχικ\ν παθ\ν. `π� το|των γ^ρ 

¨π$ντων �ν$γκη τ� σ\μα διατθεσθα πως. 

`π� μ<ν το> περι?χοντος, ¤τοι θερμαιν�μενον, 

� ψυχ�μενον, � ξηραιν�μενον, � `γραιν�μενον, 

� κατ^ συζυγαν το|των τι π$σχον, � καθ’ 

{λην τ_ν ο�σαν �λλοιο|μενον. 'κ κιν�σεως 

δ< κα� �συχας, �μ?τρων �μφο�ν γινομ?νων, � 

θερμαιν�μενον, � ξηραιν�μενον, � ψυχ�μενον, 

� `γραιν�μενον, � κατ^ συζυγαν τι το|των 

π$σχον. ο§τω δ< κα� 'ξ §πνου κα� 'γρηγ�ρσεως 

�ν$γκη πως π$σχειν α�τ�. κατ^ δ< τ�ν α�τ�ν 

λ�γον 'κ τ\ν προσφερομ?νων, � 'κκρινομ?νων, 

� 'πεχομ?νων. �παντα γ^ρ τα>τα, τ^ μ<ν 

�ντικρυς, τ^ δ< δι^ μ?σων �τ?ρων α�των 

�λλοιο� τ� σ\μα, κα� διαφθερει τ_ν `γεαν. 

κα� γ?γραπται περ� το|των α�τ\ν �δ¼ καθ’ 

�καστον 'ν τ³ τ\ν `γιειν\ν πραγματε¼. τ^ μ<ν 

ο�ν �παντα τ^ ν>ν ε�ρημ?να γ?νη τ\ν `γιειν\ν 

α�των §λαι τιν<ς ̀ π$ρχουσι· μετ^ δ< τ�ς δεο|σης 

χρ�σεως α¢τια γνεται φυλακτικ$ τε κα� `γιειν$· 

διαμαρταν�μενα δ< τ�ς συμμετρας, νοσ+δη 

καθσταται. �στε δ�λον ¤δη κ¥κ το|των, 

�ς ο�χ �τ?ρας μ<ν ο�σας τ\ν 'κτ�ς το|των 

πραγμ$των `γιειν^ς �μ�ν, �τ?ρας δ< νοσερ^ς 

`ποληπτ?ον, �λλ^ τ^ς α�τ^ς 'ν τ� πρ�ς τι 

ποτ< μ<ν `γιειν^ς, ποτ< δ< νοσ+δεις γινομ?νας. 
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�νκα μ<ν γ^ρ δε�ται κιν�σεως τ� σ\μα, τ� μ<ν 

γυμν$σιον `γιειν�ν, � δ< �συχα νοσερ�ν· �νκα 

δ< �ναπα|σεως, `γιειν�ν μ<ν � �συχα, νοσερ�ν 

δ< τ� γυμν$σιον. �σα|τως δ< κα� περ� σιτων 

κα� πομ$των κα� τ\ν �λλων ¨π$ντων. �καστον 

γ^ρ, 'πειδ^ν δεομ?ν� τ� σ+ματι προσ$γηται 

μετ^ τ�ς ο�κεας ποσ�τητος κα� ποι�τητος, 

`γιειν�ν γνεται· τ� δ< ¤τοι μηδ’ {λως δεομ?ν� 

προσφερ�μενον, � ο�κ 'ν τ� προσ�κοντι μ?τρ�, 

νοσ\δες καθσταται. κα� δ|ο ε�σ�ν ο τοι σκοπο� 

περ τε τ� `γιειν�ν κα� τ� νοσερ�ν, � ποι�της 

τε κα� � ποσ�της το> προσφερομ?νου· τ� γ^ρ 

κα� τ�ν καιρ�ν, �ς �τερ�ν τι το|των, τρτον 

'πεισ$γειν 'ν το�ς ε�ρημ?νοις περιεχ�μενον, 

ο�κ ε¬λογον. ε� γ^ρ δε�ται τ� σ\μα τοιο>δε 

κα� τοσο>δε το> προσφερομ?νου, δηλον�τι 

κα� κατ^ τ�ν καιρ�ν τ�ν δ?οντα προσφ?ρεται. 

κα� � γ?νεσις τ� καιρ� 'κ το> ¶ευστ�ν κα� 

ε�μετ$βλητον ε¦ναι τ� θνητ�ν σ\μα, κα� 

δε�σθαι κατ^ τ^ς μεταβολ^ς �λλοτ’ �λλοων 

τ\ν �φελο|ν των. �στε ο�κ ~στιν 'π� τ� γ?νει 

τρτον 'ν το�ς ε�ρημ?νοις � καιρ�ς. ε�ς δ< τ_ν 

διδασκαλαν α�τ� πολλ$κις �ς τρτ� χρ+μεθα 

δι^ τ_ν ε�ρημ?νην α�ταν.

28. �Επε� δ< 'ν το|τοις το�ς σκοπο�ς τ$ τε 

�λλα τ\ν α�των τ\ν `γιειν\ν κα� τ� ν>ν �μ�ν 

προκεμεν�ν 'στι γ?νος, α�θις �ναλ$βωμεν 

α�τ$. τ³ τονυν �ρστ± κατασκευ³ το> σ+ματος, 

'πειδ^ν ε¬κρατον ¸ τ� περι?χον, ¨ρμ�σει 

συμμετρα τ\ν τε �λλων �κριβ_ς, ½ν �ρτως 

ε¦πον, �συχας τε κα� κιν�σεως, κα� §πνου 

κα� 'γρηγ�ρσεως, κα� τ\ν προσφερομ?νων τε 

κα� 'κκρινομ?νων. 'πειδ^ν δ< δ|σκρατον ¸, 

ε�ς τοσο>τον κα� τ^ς συμμετρας 'ξαλλ$ττειν 

προσ�κει, ε�ς {σον κα� τ^ τ�ς ε�κρασας 

δι?φθαρται. σκοπο� δ< τ�ς συμμετρας, 'π� 

μ<ν το> περι?χοντος, �ς μ�τε φρττειν δι^ 

κρ|ος, μ�θ’ �δρο>ν δι^ θ$λπος· 'ν δ< το�ς 

γυμνασοις, {ταν πρ\τον �ρξηται πονε�ν τ� 

σ\μα, καταπα|ειν ε�θ|ς· 'ν δ< το�ς 'δ?σμασι, 

π?ψεως �κρβεια, κα� διαχωρ�σεως συμμετρα 

κατ$ τε τ� ποι�ν κα� κατ^ τ� ποσ�ν. �σ$ζει δ? 

πως 'π� το|των � ªρεξις τ³ π?ψει, �στε ο�δ’ 

'πιστ$του δ?ονται, το> τ� ποσ�ν �κ$στου τ\ν 

προσφερομ?νων μετρ�σοντος. � γ^ρ �ρστη 

φ|σις, {σον �ρ?γεται, τοσο>τον κα� π?ττει καλ\ς. 

ο§τω δ< κα� τ\ν §πνων τ� ποσ�ν � φ|σις α�τ_ 

μετρε� το�ς 'ν �ρστ± κατασκευ³, κα� πα|ονται 

τηνικα>τα `πνο>ντες, {ταν μηκ?τι δ?ηται τ� 

σ\μα. κα� δ_ κα� ο§τως α�τ\ν διαιτωμ?νων, 

'ν τα�ς 'κκρσεσιν ο�δ<ν πλημμελε�ται κατ^ 

γαστ?ρα, κα� ο�ρα, κα� {λον τ� σ\μα. τ^ς 

μ<ν γ^ρ � συμμετρα τ\ν προσφερομ?νων, 

τ_ν δ< καθ’ {λον τ� σ\μα διαπνο_ν � τ\ν 

γυμνασων `γιειν_ν �περγ$ζεται χρ�σις. 

�π?χεσθαι δ< δηλον�τι τ�ς �μετρας α�το®ς χρ_ 

¨π$ντων τ\ν ψυχικ\ν παθ\ν, �ργ�ς, λ|πης, 

θυμο>, φ�βου, κα� φθ�νου, κα� φροντδος. 

'ξστησι γ^ρ κα� τα>τα, κα� �λλοιο� τ� σ\μα 

τ�ς κατ^ φ|σιν συστ$σεως. �Αφροδισων 

δ< κατ^ μ<ν �Επκουρον ο�δεμα χρ�σις 

`γιειν_, κατ^ δ< τ� �ληθ<ς 'κ διαλειμμ$των 

τηλικο|των, �ς 'π� τα�ς χρ�σεσι μ�τ’ 'κλ|σεως 

α�σθ$νεσθαι, κα� κουφ�τερον α�τ�ν �αυτο> 

δοκε�ν γεγον?ναι κα� ε�πνο|στερον. � δ< 

καιρ�ς τ�ς χρ�σεως, {ταν �κριβ\ς μ?σον ¸ 

τ\ν ~ξωθεν περιστ$σεων ¨πασ\ν τ� σ\μα, 

μ�θ’ `περπεπληρωμ?νον, μ�τ’ 'νδε<ς, μηθ’ 

`περεψυγμ?νον, μ�θ’ `περτεθερμασμ?νον, 

� 'ξηρασμ?νον, � `γρασμ?νον �μ?τρως. ε� 

δ< κα� διαμαρτ$νοι?ν ποτε κατ$ τι, σμικρ�ν 

μ<ν ~σται τ� διαμαρταν�μενον. �μεινον δ< 

τεθερμασμ?ν� μ�λλον, � `περεψυγμ?ν�, κα� 

`περπεπληρωμ?ν�, � 'νδεε�, κα� `γρασμ?ν�, 

� 'ξηρασμ?ν� τ� σ+ματι χρ�σθαι το�ς 

�φροδισοις. ποι�τητα δ< �κ$στου τ\ν 

ε�ρημ?νων 'π� τ�ς �ρστης κατασκευ�ς 

'κλ?γεσθαι δε�. γυμνασου μ<ν γ^ρ, 'ν ¯ π$ντα 

τ^ μ�ρια το> σ+ματος �ν$λογον κινε�ται, κα� μ_ 

τ� μ<ν ̀ περπονε�, τ� δ< 'νδε?στερον πονε�· τ\ν δ< 

'σθιομ?νων τε κα� πινομ?νων τ� ε�κρατ�τατον· 

τα>τα γ^ρ ο�κει�τερα τα�ς ε�κρ$τοις φ|σεσιν. 

�σα|τως δ< κ¥π� τ\ν �λλων.

29. Ε� δ? τι τ�ς �ρστης κατασκευ�ς 

�πολεποιτο τ� σ\μα, μ_ πολλ� δ< το>το, κα� 

τ^ φυλακτικ^ δ_ τ�ς `γεας α¢τια κατ^ τ_ν 

�ναλογαν ̀ πηλλαγμ?να γεν�σεται. πλει�νων δ< 

τοιο|των ªντων σωμ$των, καθ’ �καστον γ?νος 

�δ¼ ¶ητ?ον. τ� μ<ν ο�ν τ³ κρ$σει τ\ν �μοιομερ\ν 

παραλλ$ττον, 'ν μ?ντοι τ³ συμμετρ¼ τ\ν 

�ργανικ\ν μορων μ_ παραλλ$ττον, διττ_ν 

�δ?αν ~χει τ\ν `γιειν\ν α�των· �τ?ραν μ<ν τ\ν 

φυλαττ�ντων α�το> τ_ν κρ�σιν, �τ?ραν δ< τ\ν 

'π� τ_ν �ρστην �γ�ντων. τ^ μ<ν δ_ φυλ$ττοντα 

τ_ν κρ�σιν α�το> τοσο>τον παραλλ$ξει τ\ν 'π� 

τ�ς ε�κρατοτ$της φ|σεως α�των, {σον περ κα� � 

το> σ+ματος {λου κρ�σις 'κενης παραλλ$ττει. 

τ^ μ<ν γ^ρ θερμ�τερα σ+ματα· θερμοτ?ρων 

δε�ται διαιτημ$των, τ^ δ< ψυχρ�τερα 

ψυχροτ?ρων· κα� τ^ μ<ν ξηρ�τερα ξηροτ?ρων, 
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τ^ δ< `γρ�τερα `γροτ?ρων· κα� κατ^ συζυγαν 

τ^ θερμ�τερ$ τε κα� ξηρ�τερα τ\ν θερμοτ?ρων 

κα� ξηροτ?ρων, κα� το|τοις �ν$λογον 'π� τ\ν 

λοιπ\ν τρι\ν συζυγι\ν. χρ�σεται γ^ρ τα�ς 

§λαις τ\ν α�των �ρθ\ς � τ^ς συμφ|τους 

α�τ\ν δυν$μεις 'πιστ$μενος· ο�ον {τι κνησις 

μ<ν κα� ~νδεια, κα� �γρυπνα, κα� ~κκρισις, κα� 

π$ντα τ^ ψυχικ^ π$θη ξηρανει τ� σ\μα, τ^ δ’ 

'ναντα το|τοις `γρανει. ο§τως δ< κα� περ� τ\ν 

θερμαιν�ντων κα� ψυχ�ντων 'πιτηδευμ$των, 

κα� 'δεσμ$των, κα� πομ$των, κα� ¨πλ\ς 

ε�πε�ν ¨π$ντων τ\ν κατ^ τ� σ\μα γιν+σκων 

τις τ^ς §λας κα� τ^ς δυν$μεις, `γιεινο�ς α�τοις 

χρ�σεται, τ^ς �μοας το�ς �μοοις προσφ?ρων, 

{ταν γε φυλ$ττειν βο|ληται τ_ν το> σ+ματος 

κρ�σιν, }ν παρ?λαβεν. ε� δ’ 'ξαλλ$ττειν 'θ?λει 

κα� μετ$γειν 'π� τ� β?λτιον, �τερ�ν 'στιν 

'ντα>θα γ?νος α�των ̀ γιειν\ν, 'ναντον μ<ν το�ς 

προειρημ?νοις, ¢σον δ< �π?χον 'π� θ$τερα τ\ν 

ε�κρ$των τε κα� μ?σων, » τα�ς �ρσταις φ|σεσιν 

¨ρμ�ττειν 'λ?γομεν. τ_ν γ^ρ θερμοτ?ραν 

κα� ξηροτ?ραν κρ�σιν ο� τ^ θερμ^ κα� ξηρ^ 

διαιτ�ματα ποι�σειεν °ν ε¬κρατον �κριβ\ς, 

�λλ^ τοσο>τον τ�ς ε�κρ$του ψυχρ�τερ$ τε 

κα� `γρ�τερα τα�ς κρ$σεσιν, {σον κα� � φ|σις 

τ�ς φ|σεως Åν θερμοτ?ρα κα� ξηροτ?ρα. τ� μ<ν 

γ^ρ τοιο>τον γ?νος τ\ν α�των 'πανορθο>ται 

τ^ς συμφ|τους δυσκρασας, τ� δ< �τερον τ� 

προειρημ?νον διαφυλ$ττει. χρεα δ< �κατ?ρων 

'ν μ?ρει το�ς �ατρο�ς, 'πανορθο>σθαι μ<ν 'π� 

πολλ�ς σχολ�ς, κατ^ βραχ® μετ$γοντας 'π� τ� 

β?λτιον· ο� γ^ρ φ?ρουσιν α� φ|σεις τ^ς �θρ�ας 

�λλοι+σεις· φυλ$ττειν δ’ 'ν τα�τ� κατ^ τ^ς 

�ναγκαας �σχολας. π\ς ο�ν κα� τ� τοιο>τον 

ε¦δος τ\ν α�των φυλακτικ�ν �νομ$ζομεν; 

~πρεπε γ^ρ α�τ� μ�λλον ¢σως �λλοιωτικ�ν τε κα� 

θεραπευτικ�ν, κα� τ\ν συμφ|των ̈ μαρτημ$των 

'πανορθωτικ�ν κεκλ�σθαι {τι πρ�ς {λον τ� 

γ?νος τ�ς `γεας �ναφ?ροντες, ο� πρ�ς τ^ς κατ’ 

ε¦δος 'ν α�τ³ διαφορ^ς, {σα μ<ν `γιανοντας 

φυλ$ττει, φυλακτικ^ π$ντα κεκλ�καμεν, '$ν 

τε πρ�ς τ� φυλ$ττειν τ_ν `γεαν 'π� τ� β?λτιον 

�γ± τ_ν {λην κρ�σιν, �ν τε φυλ$ττ± τ_ν 'ξ 

�ρχ�ς `π$ρχουσαν κατ$στασιν· {σα δ< χερονα 

τ_ν κατ$στασιν �ποτελε�, νοσερ$. τ\ν μ<ν ο�ν 

�μοως δυσκρ$των �πασι το�ς το> σ+ματος 

μ?ρεσιν �μοα κα� � 'πιμ?λεια· τ\ν δ’ ο�χ 

�μοων ο�χ �μοα. δ|ναται γ^ρ � μ<ν γαστ_ρ 

ψυχροτ?ρα τιν� το> προσ�κοντος `π$ρχειν, � 

κεφαλ_ δ< θερμοτ?ρα, κα� δε�σθαι τ\ν ο�κεων 

�κατ?ρα· κατ^ τα�τ^ δ< κα� τ\ν �λλων �καστον 

μορων � ̀ γρ�τερον, � ξηρ�τερον, � θερμ�τερον, 

� ψυχρ�τερον `π$ρχειν το> συμμ?τρου, κα� τ\ν 

ο�κεων τ�ς δυσκρασας δε�σθαι διαιτημ$των. 

ο¬τ’ ο�ν 'ξ ¢σου γυμν$σομεν �παντα τ\ν 

τοιο|των τ^ μ�ρια το> σ+ματος, ο¬θ’ �σα|τως 

`γρανο>μεν κα� ξηρανο>μεν, ¤ τι τ\ν �λλων 

πρ$ξομεν. 'π� πλ?ον δ< λ?γεται περ� α�τ\ν 'ν τ³ 

τ\ν `γιειν\ν πραγματε¼. 

30. Τ^ δ< τ\ν �ργανικ\ν μορων α¢τια 

`γιειν^ κατ^ τ� σφ$λμα κ¥ντα>θα τ�ς �ρστης 

κατασκευ�ς �λλ�λων διεν�νοχεν. �λλα μ<ν 

γ$ρ 'στιν `γιειν^ τ\ν παρ^ τ_ν δι$πλασιν 

σφαλμ$των, �λλα δ< τ\ν παρ^ τ� μ?γεθος, 

� τ�ν �ριθμ�ν, � τ_ν θ?σιν. 'ν μ<ν ο�ν τ³ 

διαπλ$σει πλεω τ^ σφ$λματα. κα� γ^ρ κα� 

τ� σχ�μα το> μορου, κα� ε¢ πο| τις 'ν α�τ� 

κοιλ�της 'στ� κατ^ φ|σιν, � στ�μιον, � π�ρος, 

� τραχ|της τις, � λει�της, {ταν 'ξιστ�ται 

τ�ς ο�κεας συμμετρας, 'π’ �λγον μ<ν το>το 

π$σχοντα, τ�ς τ\ν `γιειν\ν σωμ$των ~χεται 

προσηγορας, 'π� πλ?ον δ<, τ�ς τ\ν νοσωδ\ν· 

ε� δ’ 'π� τοσο>τον, �ς βλ$πτειν τ_ν 'ν?ργειαν, 

¤δη νοσε�ν λεχθ�σεται. κατ^ δ< τ� ποσ�ν � 

`περβολ� τε κα� ~λλειψις ε�ς τ^ς α�τ^ς �γει 

διαφορ$ς. 'ν �ριθμ� δ<, λε�πον � περισσε>ον 

�τιο>ν τ\ν �μοιομερ\ν ²ν � πλεω. το|του το> 

γ?νους ε�σ� κα� {σαι παρ^ φ|σιν 'ν �μ�ν ο�σαι 

συνστανται. λοιπ�ν δ’ 'στ� γ?νος �λλο παρ^ τ_ν 

θ?σιν �κ$στου τ\ν ¨πλ\ν μερ\ν, 'ν ¯ κα� α�τ� 

τ?τταρες α� π�σαι γνονται διαφορα· πρ+τη μ<ν 

� �ρστη· δευτ?ρα δ< � βραχ| τι παραλλ$ττουσα 

κα� δι^ το>τ’ ~τι `γιειν�ν �ποτελο>σα τ� σ\μα· 

κα� τρτη νοσερ�ν, {ταν 'π� πλ?ον 'ξιστ�ται· 

κα� τετ$ρτη τ� ¤δη νοσο>ν, {ταν 'π� πλε�στον. 

{σα μ<ν ο�ν �μ$ρτηται μ�ρια κατ^ τ� σχ�μα, 

καθ$περ {σα βλαισ^, κα� ¶αιβ^, κα� λοξ^, 

τα>τα νεογεν� μ<ν ~τι κα� ¨παλ^ διαπλ$σει τε 

κα� 'πιδ?σει ε�ς τ� κατ^ φ|σιν 'παν?ρχεται· 

σκληρ^ δ’ ε� φθ$σειεν α�ξηθ?ντα γεν?σθαι, 

τ_ν 'παν�ρθωσιν ο� προσεται. κα� μ<ν δ_ κα� 

{σα περ� τ_ν κοιλ�τητα �μ$ρτηται, κα� τα>τα 

�σα|τως 'πανορθο>ται μ<ν ~τι α�ξαν�μενα, 

τελειωθ?ντα δ< ο� δ|ναται. μικρ^ς μ<ν ο�ν 

κοιλ�τητας 'πδεσς τε κα� �συχα, μεγ$λας δ< 

'ν?ργει$ τε τ\ν μερ\ν κα� κατ$ληψις 'ργ$ζεται 

πνε|ματος. ο§τως δ< κα� {σα κατ^ π�ρους, � 

στ�μια. κα� μ<ν δ_ κα� {σα μεζω το> δ?οντος, 

�συχα τε κα� 'πδεσις 'πιτ�δειος 'λ$ττονα 

π?φυκεν 'ργ$ζεσθαι. μεζω δ’ �ποτελε�ται 

τ^ μ�ρια κιν�σει τ³ κατ^ φ|σιν �μα τρψει 
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συμμ?τρ�, κα� το�ς �λλοις, {σα π?φυκεν 

'πισπ�σθαι πλ?ον α�μα. τ\ν δ< λειπ�ντων 

μορων, {σα μ<ν 'ξ αÌματος ~χει τ_ν γ?νεσιν, ο�κ 

�δ|νατος � 'παν�ρθωσις· {σα δ’ 'κ σπ?ρματος, 

�λγου δε�ν �δ|νατος. ~στι δ’ {μως �ντ’ α�τ\ν 

'νοτε ποιε�ν �τερα παραπλησαν 'κενοις 

~χοντα τ_ν χρεαν. ¨π$ντων δ’ α�τ\ν � μ<ν 

φ|σις 'στ� δημιουργ�ς, � δ’ �ατρ�ς `πηρ?της. 

{σα δ< περιττε|ει κατ’ �ριθμ�ν, �φαρεσις 

α�τ\ν 'στιν α¢τιον `γιειν�ν. 'πισκ?πτεσθαι δ< 

δε�, 'φ’ ½ν δυνατ�ν· ε� δ’ �δ|νατον φανοιτο, 

μετατιθ?ναι πειρ�σθαι. � δ’ α�τ_ κα� τ\ν παρ^ 

τ_ν θ?σιν �μαρτημ?νων 'παν�ρθωσις. ε¬δηλον 

δ<, �ς δ|ο κα� τρα πολλ$κις ¨μαρτ�ματα 

δ|ναται συστ�ναι περ� μ�ριον ²ν, �σπερ 'π� το> 

τ_ν γαστ?ρα μικρ$ν τε �μα κα� στρογγ|λην κα� 

κατ^ το> διαφρ$γματος 'πικειμ?νην ~χοντος. 

�μ$ρτητο γ^ρ 'ν α�τ³ μ?γεθ�ς τε κα� δι$πλασις 

κα� θ?σις. Åν δ< κα� τ³ κρ$σει ψυχροτ?ρα. 

τα|την ε�ς μ<ν τ� κατ^ φ|σιν �γειν �μ�χανον 

Åν· �στε δ< �ττον `π’ α�τ�ς 'νοχλε�σθαι, 

δυνατ�ν. 'πειδ_ γ^ρ 'δυσπν�ει, πληρωθεσης 

τ�ς γαστρ�ς, 'λ$ττον$ τε κα� τρ�φιμα κα� μ_ 

βαρ?ως `πι�ντα προσεφ?ρετο τρ�ς τ�ς �μ?ρας. 

�λλ� δ<, 'μφρ$ξεως 'ν ¿πατι δι^ τ_ν στεν�τητα 

τ\ν �γγεων συνεχ?στατα γινομ?νης, `γιειν�ν 

α¢τιον 'ξευρ?θη � λεπτ|νουσα δαιτα. Λοιπ�ν 

ο�ν ~τι γ?νος ²ν κοιν�ν �μοιομερ\ν τε κα� 

�ργανικ\ν 'στιν � λ|σις τ�ς συνεχεας, }ν ¢σως 

τις ο� συγχωρ�σει το�ς �μ?μπτως `γιανουσιν 

`π$ρξαι ποτ?· ε¦ναι γ^ρ �ε� π$θος· ο�κ ε�δÈς 

�μοαν �ποραν 'σομ?νην `π<ρ ¨π$ντων τ\ν 

γεν\ν. ε� μ_ γ^ρ 'νεργεας α�σθητ_ βλ$βη 

διορζοι τ� ν�σημα τ�ς `γεας, �λλ^ κατ^ τ� 

ποι�ν τ�ς διαθ?σεως 'πινοο�το μ�νον, �ναγκα�ον 

~σται τ� τ�ς �ειπαθεας προσδ?ξασθαι δ�γμα, 

μηδεν�ς �ρστας ~χοντος ¨π$σας τ^ς 'νεργεας. 

�λλ^ το>το μ<ν, �ς °ν λογικ+τερον σκ?μμα, 

καθ’ �αυτ� λ�γου τυγχαν?τω. 

31. Τ^ δ’ �ς πρ�ς το®ς �μολογουμ?νως 

νοσο>ντας `γιειν^ τ\ν α�των �ξ�ς δι?λθωμεν, 

�π� το> τ�ς δυσκρασας �ρξ$μενοι γ?νους. 

διοριστ?ον ο�ν 'ντα>θα πρ�τερον, �περ �λγου 

δε�ν �παντες ο� �ατρο� παραλεπουσιν, �ς 

�λλα μ?ν 'στιν `γιειν^ τ�ς ¤δη γεγενημ?νης 

δυσκρασας, �λλα δ< τ�ς ~τι γινομ?νης, �σπερ 

γε κα� τ�ς γενησομ?νης �λλα. τα|της μ?ν γε τ�ς 

`στ$της τ^ μ<ν 'ν τ� προφυλακτικ� μ?ρει τ�ς 

τ?χνης 'στ�, τ^ δ< 'ν τ� `γιειν�· τ�ς δ< πρ+της 

¨πασ\ν 'ν τ� θεραπευτικ� μ�ν�· τ�ς δ’ �μφο�ν 

μ?σης λεχθεσης 'ν τ� προφυλακτικ� τε κα� 

θεραπευτικ�. τ_ν μ<ν γ^ρ ¤δη γεγενημ?νην 

τε κα� ο�σαν ν�σον ��σθαι χρ�· τ_ν δ’ ο¬πω 

μ<ν ο�σαν, 'σομ?νην δ<, 'κ τ�ς κατ^ τ� σ\μα 

διαθ?σεως κωλ>σαι γεν?σθαι· τ�ς γινομ?νης 

δ<, τ� μ<ν ¤δη γεγον�ς ��σθαι, τ� γενησ�μεσον 

δ< κωλ>σαι γεν?σθαι. κωλυθ�σεται δ<, 

τ�ς διαθ?σεως, 'φ’ Ë γνεσθαι π?φυκεν, 

�ναιρεθεσης. �νομ$ζεται δ< � τοια|τη 

δι$θεσις α�τα προηγουμ?νη. � γεγονυ�α δ< 

ν�σος ¤δη θεραπευθ�σεται, τ�ς διαθ?σεως, `φ’ 

�ς πρ+τως � κατ^ φ|σιν 'ν?ργεια βλ$πτεται, 

λυθεσης, ¿ν περ δ_ κα� φαμ<ν α�τ_ν ε¦ναι 

τ�ς ν�σου τ_ν α�ταν. � δ’ ¢ασις �να μ<ν ~χει 

πρ\τ�ν τε κα� τ�ν κοιν�τατον σκοπ�ν, α�τ� τ� 

μ?λλοντι λυθ�σεσθαι τ� 'ναντον. 'κ το|του δ< 

το> γ?νους 'στ� π$ντα τ^ δημιουργο>ντα τ_ν 

`γεαν α¢τια, κατ^ μ?ρος δ’ 'κ τ\ν καθ?καστον 

'ναντων. τ³ μ<ν ο�ν θερμ³ διαθ?σει τ� ψυχρ�ν 

α¢τιον 'ναντον 'στ�, τ³ ψυχρÄ δ< τ� θερμ�ν, 

'π τε τ\ν �λλων �ν$λογον. ε� γ^ρ �μετρον 

μ<ν �παν τ� παρ^ φ|σιν, σ|μμετρον δ< τ� 

κατ^ φ|σιν, �ν$γκη π�σα τ� �μετρον `π� το> 

κατ^ το�ναντον 'μμ?τρου πρ�ς τ� σ|μμετρον 

'πανελθε�ν. ε¬δηλον δ<, �ς τ� κατ^ δ|ναμιν, ο� 

τ� κατ^ φαντασαν θερμα�νον κα� ψ|χον, {σα 

τ’ �λλα τοια>τα, ληπτ?ον 'στ. καλ\ δ< κατ^ 

δ|ναμιν μ<ν, {περ ªντως τε κα� �ληθ\ς 'στιν 

ο�ον λ?γεται· κατ^ φαντασαν δ<, τ� τ³ προχερ� 

μ<ν α�σθ�σει τοιο>τον ε¦ναι φανταζ�μενον, 

ªντως δ’ ο�κ Éν τοιο>τον. {πως δ< χρ_ 

γνωρζειν α�τ^, κατ^ τ_ν περ� τ�ς τ\ν ¨πλ\ν 

φαρμ$κων δυν$μεως ε¢ρηται πραγματεαν. ε�ς 

δ< τ_ν ε§ρεσιν τ\ν `γιειν\ν α�των, {σα μ<ν �ς 

πρ�ς τ_ν ¤δη γεγενημ?νην ν�σον 'στ�ν `γιειν^, 

τ³ μεθ�δ� χρηστ?ον, Ë τ� κατ^ φαντασαν το> 

κατ^ δ|ναμιν �ρζεται· {σα δ< �ς πρ�ς τ_ν ~τι 

γινομ?νην, α�τ³ τε τα|τ±, κα� προσ?τι καθ’ }ν 

'ξευρσκεται τ^ τ\ν νοσημ$των α¢τια· φ?ρε 

γ^ρ, ε� ο§τως ~τυχεν, 'π� χυμο�ς σηπομ?νοις 

�ν$πτεσθαι πυρετ�ν, ~νδειξις 'π� το�ς τοιο|τοις 

�λλοωσς τε κα� κ?νωσς 'στιν· �λλοωσις 

μ<ν � πα|ουσα τ_ν σηπεδ�να, μενο|σης τ�ς 

α�τας, κ?νωσις δ< � {λην 'κ το> σ+ματος 

'ξ$γουσα τ_ν α�ταν. �λλ^ τ� μ<ν ε�ρημ?νον 

ε¦δος τ�ς �λλοι+σεως π?ψις 'στ�ν, }ν `π� 

τνων α�των 'γχωρε� ποιε�ν, 'ξευρ�ντες, 'ν 

'κενοις °ν ~χοιμεν ¤δη τ_ν γν\σιν τ\ν ο§τως 

`γιειν\ν. α� κεν+σεις δ< δι$ τε φλεβοτομας, 

κα� κλυστ�ρων, κα� ο¬ρων, κα� τ�ς κατ^ τ� 

δ?ρμα διαπνο�ς ε�σιν, ~τι δ< �ντισπ$σεως κα� 
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μετοχετε|σεως ε�ς �τερα. το|του δ< το> γ?νους 

'στ� κα� τ� καταμ�νια κιν�σαι κα� α�μο¾¶οÎδας 

�ναστομ\σαι, κα� δι^ ¶ιν\ν κα� `περ+ας 

καθ�ραι. 'ξευρ�ντες ο�ν κ¥ν-

32. τα>θα τ^ς §λας, α�ς 'ν ποι�τητι κα� 

ποσ�τητι, κα� καιρ�, κα� τρ�π� τ�ς χρ�σεως 

προσφερομ?ναις � κ?νωσις γνεται, κατ’ α�τ� 

τ� μ?ρος τ�ς τ?χνης ε`ρ�σομεν τ^ `γιειν$. κα� 

γ?γραπται π$ντων � ε§ρεσις 'ν τ³ θεραπευτικ³ 

πραγματε¼. κατ^ δ< τ�ν α�τ�ν τρ�πον 'π� 

τα�ς �λλαις δυσκρασαις τα�ς τρισ�ν, ²ν κοιν�ν 

~χοντες παρ$γγελμα, τ� ποιο>ν �καστον 

'κκ�πτειν πρ�τερον, ε¦θ’ ο§τως ¿κειν 'π� τ� 

γεγον�ς `π’ α�το> ν�σημα, τ_ν τ\ν `γιειν\ν 

α�των ε§ρεσιν ποιησ�μεθα. κατ^ δ< τ^ς 

συνθ?τους δυσκρασας ¿ γ’ 'κ τ\ν ¨πλ\ν 

σ|νθεσις 'νδεξεται τ^ `γιειν^ παραγγ?λματα, 

κ¥ντα>θα 'χ�ντων �μ\ν �ν$λογον φ$ρμακον 

τ� μεγ?θει τ�ς δυσκρασας, τ� πρ�ς 'κενην 

¨ρμ�ττον, 'ξευρσκειν. ο�ον, ε� ο§τως ~τυχεν, 

δ?κα μ<ν �ριθμο�ς 'π� τ� θερμ�τερον 'ξεστ�κ± 

το> κατ^ φ|σιν, �πτ^ δ’ 'π� τ� ξηρ�τερον. 

ε¦ναι δ�που χρ_ κα� τ� `γιειν�ν α¢τιον 'π� 

τα�ς τοια|ταις διαθ?σεσι δ?κα μ<ν �ριθμο�ς 

ψυχρ�τερον, �πτ^ δ< `γρ�τερον. ε� μ<ν ο�ν 

α�τ� τ� πεπονθ�τι μορ� προσ$γοιτο τοιο>τον 

φ$ρμακον, ε�ς τοσο>τον ~στω ψυχρ�τερ�ν 

τε κα� `γρ�τερον, ε�ς {σον � ~νδειξις κελε|ει. 

δι^ β$θους δ< κειμ?νου το> πεπονθ�τος, 

'πιτεχν�σθαι χρ_ τοιο>τον 'ργ$ζεσθαι τ� 

`γιειν�ν, �ς μ_ φθ$νειν 'κλ|εσθαι κατ^ 

τ_ν �δ�ν. ε� μ<ν ο�ν θερμ�τερον ε¦ναι δ?οι 

το> συμμ?τρου, μ_ τοσο>τον μ�νον ~στω 

θερμ�τερον, {σου δε�ται τ� π$θος, �λλ’ 

'ξ 'πιμ?τρου προσκεσθω τ� δι^ τ_ν θ?σιν 

�ναγκα�ον προσερχ�μενον· ε� δ< ψυχρ�τερον, 

ο�χ ¨πλ\ς χρ_ τοσο>τον ποιε�ν α�τ� 

ψυχρ�τερον, �λλ^ κα� τ_ν §λην σκοπε�σθαι 

πρ�τερον. ε� μ<ν γ^ρ παχυμερ?ς 'στιν, ο�χ 

�δοιπορ�σει μ?χρι β$θους πολλο>· το�ναντον 

δ< π�ν 'ργ$σεται πυκν\σαν τ_ν 'πιφ$νειαν. ε� 

δ< λεπτομερ<ς `π$ρχει, δ|ναιτ’ °ν 'ξικ?σθαι 

μ?χρι πλεονος β$θους. ο§τως δ< κα� 'π� τ\ν 

`γραιν�ντων κα� ξηραιν�ντων τ� παχυμερ<ς 

κα� λεπτομερ<ς τ�ς ο�σας 'πισκεπτ?ον. �π� 

μ<ν δ_ τ�ς θ?σεως το> πεπονθ�τος � ~νδειξις 

ε`ρσκει τ� `γιειν�ν, �ς ε¢ρηται ν>ν. �π� δ< 

τ�ς διαπλ$σε+ς τε κα� θ?σεως, {ταν 'κρο^ς 

α�σθητ^ς ~χ± συντετρημ?νας ε�ς �τερον, � 

μηδεμαν ~χ±. τ^ς μ<ν γ^ρ ε�ς τ^ κυρι+τατα 

φερο|σας 'κρο^ς �ποτρ?ψομεν, 'ρεθσομεν 

δ< τ^ς ε�ς μ_ κυρι+τατα. δ�λον δ<, �ς τ\ν 

ποιο|ντων α�των τ_ν δυσκρασαν � δι^ 

τ�ς κεν+σε+ς 'στιν ¢ασις. α�τ\ν γ^ρ τ\ν 

δυσκρασι\ν μ�νον �λλοωσις ¢ασς 'στιν.

33. Λυθεσης δ< τ�ς συνεχεας, � μ<ν 

τ�ς �$σεως σκοπ�ς, � �νωσις, 'π� μ<ν τ\ν 

�ργανικ\ν μορων �δ|νατος· 'π� δ< τ\ν 

�μοιομερ\ν ο�κ �ε� δυνατ�ς, �λλ’ 'ν 'νοις, �ς 

'ν το�ς σαρκ+δεσι, κ�λλησις � ¢ασς 'στιν· ο� 

διοσει δ< ο�δ’ ε� σ|μφυσιν �νομ$ζεις. �γε�ται 

δ’ α�τ�ς, {ταν με�ζον γ?νηται τ� τρα>μα, 

προσαγωγ_ τ\ν διεστ+των μορων, 'κ το> τ�ς 

διαπλ$σεως `π$ρχουσα γ?νους. Ìνα δ’ α�τ_ 

γ?-νηται μ�νιμος, 'πδεσις � συν$γουσα τ^ 

διεστ\τα, κα� �γκτ�ρες, κα� ¶αφα� χρ�σιμοι. 

κολλÄ μ<ν ο�ν τ^ διεστηκ�τα κα� τ_ν 'ξ �ρχ�ς 

�νωσιν �ποδδωσιν � φ|σις. �μ?τερον δ’ ~ργον 

²ν πρ\τον μ<ν, �ς ε¢ρηται, τ� συν$γειν ε�ς 

τα�τ� τ^ διεστ\τα, δε|τερον δ< τ� φυλ$ττειν, 

�ς συν�χθη, κα� τρτον, �ς μηδ<ν 'μπ?σ± τ\ν 

χειλ\ν μεταξ®, προνοε�σθαι, κα� τ?ταρτον, 

α�τ_ν το> μ?ρους τ_ν ο�σαν `γιειν_ν 

διαφυλ$ττειν. τ� μ<ν δ_ πρ\τ�ν τε κα� δε|τερον 

�ς �ν τις ποι�σειεν, ε¢ρηται. τ� δ< τρτον 'ν μ<ν 

τ� συν$γειν τ^ διεστ\τα γνοιτ’ °ν, ε� μηδ<ν 

~ξωθεν 'μππτειν '$σομεν, �ς πολλ$κις γε θρ�ξ, 

� ~λαιον, � `γρ�της τις �τ?ρα μεταξ® στ�σα τ\ν 

κολληθησομ?νων, 'κ+λυσεν α�τ\ν τ_ν �νωσιν. 

'ν δ< τ� μετ^ τα>τα χρ�ν� δι^ τ\ν ̀ πο¾¶|σεων 

� το> τρτου σκοπο> φυλακ�. τ_ν δ’ `π�¾¶υσιν 

α�τ_ν 'ξ 'πιδιαιρ?σεως, κα� �ντιδιαιρ?σεως, κα� 

σχ�ματος 'πιτηδεου ποριστ?ον. � δ’ ο�σα το> 

μ?ρους `γιειν_ φυλαχθ�σεται δι^ τ\ν μετρως 

ξηραιν�ντων. α§τη μ<ν � ¢ασς 'στι συνεχεας 

λ|σεως 'ν σαρκ+δει μορ� γεγενημ?νης α�τ�ς 

καθ’ �αυτ_ν μ�νης. ε� δ’ �τ?ρ� τιν� μιχθεη 

νοσ�ματι, πλεους ο� σκοπο� τ\ν 'νδεξεων, 

οÐς 'ν τα�ς τ\ν συνθ?των, � 'πιπεπλεγμ?νων, 

� {πως �ν τις �νομ$ζειν 'θ?λοι, διδασκαλαις 

�ξ�ς 'ρο>μεν. 'ν δ< τ� παρ�ντι λ�γ� πρ�ς τ^ς 

λοιπ^ς τ�ς �ν+σεως λ|σεις �τ?ον.


