«Polla‹j te tîn qšsewn m¾ kalîj ¢podidomšnou toà Ðrismoà oÙ ·®dion dialšgesqai kaˆ
™piceire‹n, oŒon pÒteron œn ˜nˆ ™nant…on À ple…w· Ðrisqšntwn d tîn ™nant…wn kat¦
trÒpon ·®dion sumbib£sai pÒteron ™ndšcetai ple…w tù aÙtù enai ™nant…a À oÜ. tÕn
aÙtÕn d trÒpon kaˆ ™pˆ tîn ¥llwn tîn Ðrismoà deomšnwn. œoike d kaˆ ™n to‹j
maq»masin œnia di' Ðrismoà œlleiyin oÙ ·vd…wj gr£fesqai, oŒon Óti ¹ par¦ t¾n pleur¦n
tšmnousa tÕ ™p…pedon Ðmo…wj diaire‹ t»n te gramm¾n kaˆ tÕ cwr…on. toà d Ðrismoà
·hqšntoj eÙqšwj fanerÕn tÕ legÒmenon t¾n g¦r aÙt¾n ¢ntana…resin œcei t¦ cwr…a kaˆ
aƒ gramma… œsti d' ÐrismÕj toà aÙtoà lÒgou oátoj. ¡plîj d t¦ prîta tîn stoice…wn
tiqemšnwn mn tîn Ðrismîn, oŒon t… gramm¾ kaˆ t… kÚkloj, ·´sta de‹xai (pl¾n oÙ poll£
ge prÕj ›kaston œsti toÚtwn ™piceire‹n di¦ tÕ m¾ poll¦ t¦ ¢n¦ mšson enai) ¨n d m¾
tiqîntai oƒ tîn ¢rcîn Ðrismo…, calepÒn, t£ca d' Ólwj ¢dÚnaton. Ðmo…wj d toÚtoij kaˆ
™pˆ tîn kat¦ toÝj lÒgouj œcei».

Όπως λοιπόν λέει ο Αριστοτέλης, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν ορισµένες
υποθέσεις λόγω έλλειψης του κατάλληλου ορισµού. Ως παράδειγµα, αναφέρει αρχικά
την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων αντιθέτων κάποιου µοναδικού πράγµατος. Αν όµως τα
ενάντια ορισθούν όπως πρέπει, τότε θα ήταν δυνατόν να συµπεράνει κανείς, αν το ίδιο
πράγµα έχει ή όχι, περισσότερα από ένα ενάντια Στα µαθηµατικά αναφέρει ως
παράδειγµα το παρακάτω: η ευθεία που τέµνει ένα παραλληλόγραµµο και είναι
παράλληλη προς τη µια πλευρά διαιρεί οµοίως και την πλευρά και το χωρίο. ∆ηλαδή:
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όπου α, β τµήµατα και Α, Β χωρία.
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Την ιδιότητα αυτή δεν µπορούµε να την αποδείξουµε αν δεν έχουµε κατάλληλο
ορισµό. Αν όµως δοθεί ο κατάλληλος ορισµός της αναλογίας τότε η απόδειξη είναι
εύκολη και άµεση. Ο ζητούµενος ορισµός είναι
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