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 ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Διανοηηική και ηθική απεηή. 
Ταιπιάζει ζηη θύζη μαρ η ηθική απεηή; 

Δηηηῆο δὴ ηῆο ἀξεηῆο νὔζεο, ηῆο κὲλ δηαλνεηηθῆο ηῆο δὲ ἠζηθῆο, ἡ κὲλ 

δηαλνεηηθὴ ηὸ πιεῖνλ ἐθ δηδαζθαιίαο ἔρεη θαὶ ηὴλ γέλεζηλ θαὶ ηὴλ 

αὔμεζηλ, δηόπεξ ἐκπεηξίαο δεῖηαη θαὶ ρξόλνπ, ἡ δ’ ἠζηθὴ ἐμ ἔζνπο 

πεξηγίλεηαη, ὅζελ θαὶ ηνὔλνκα ἔζρεθε κηθξὸλ παξεθθιῖλνλ ἀπὸ ηνῦ 

ἔζνπο. Ἐμ νὗ θαὶ δῆινλ ὅηη νὐδεκία ηῶλ ἠζηθῶλ ἀξεηῶλ θύζεη ἡκῖλ 

ἐγγίλεηαη. νὐζὲλ γὰξ ηῶλ θύζεη ὄληωλ ἄιιωο ἐζίδεηαη, νἷνλ ὁ ιίζνο θύζεη 

θάηω θεξόκελνο νὐθ ἂλ ἐζηζζείε ἄλω θέξεζζαη, νὐδ’ ἂλ κπξηάθηο αὐηὸλ 

ἐζίδῃ ηηο ἄλω ῥηπηῶλ, νὐδὲ ηὸ πῦξ θάηω, νὐδ’ ἄιιν νὐδὲλ ηῶλ ἄιιωο 

πεθπθόηωλ ἄιιωο ἂλ ἐζηζζείε. Οὔη’ ἄξα θύζεη νὔηε παξὰ θύζηλ 

ἐγγίλνληαη αἱ ἀξεηαί, ἀιιὰ πεθπθόζη κὲλ ἡκῖλ δέμαζζαη αὐηάο, 

ηειεηνπκέλνηο δὲ δηὰ ηνῦ ἔζνπο. 

 

 

 

 

 

Μεηάθπαζη 

Διηηῆρ            δὴ         οὔζηρ     ηῆρ  ἀπεηῆρ, ηῆρ μὲν διανοηηικῆρ  ηῆρ  δὲ  ἠθικῆρ,  
Δύν εηδώλ  ινηπόλ  επεηδή είλαη    ε     αξεηή,    ε           δηαλνεηηθή      θαη   ε   εζηθή, 
 
ἡ μὲν          διανοηηικὴ    ἔσει   καὶ  ηὴν  γένεζιν  καὶ  ηὴν     αὔξηζιν  
από ηε κηα ε δηαλνεηηθή    έρεη    θαη   ηε    γέλεζε   θαη   ηελ  αλάπηπμε ηεο 
 
ηὸ πλεῖον             ἐκ διδαζκαλίαρ,  
θαηά θύξην ιόγν  από ηε δηδαζθαιία, 
 
διόπεπ                   δεῖηαι     ἐμπειπίαρ  καὶ  σπόνος,  
γη’  απηό αθξηβώο ρξεηάδεηαη     πείξα       θαη   ρξόλν, 
 
ἡ     δ’              ἠθικὴ     πεπιγίνεηαι     ἐξ ἔθοςρ,  
από ηελ άιιε ε εζηθή είλαη απνηέιεζκα εζηζκνύ, 
 
ὅθεν            ἔζσηκε  καὶ ηοὔνομα          παπεκκλῖνον            μικπὸν        ἀπὸ ηοῦ ἔθοςρ.  
από όπνπ έρεη πάξεη θαη  ην όλνκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη  κηθξή δηαθνξά  από   ην   έζνο.  
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Ἐξ οὗ  καὶ         δῆλον         
Από  απηό   γίλεηαη θαλεξό 
 
ὅηι οὐδεμία  ηῶν  ἠθικῶν ἀπεηῶν   ἐγγίνεηαι        ἡμῖν       θύζει.  
όηη    θακία    από ηηο εζηθέο αξεηέο  δελ ππάξρεη κέζα καο εθ θύζεωο. 
 
οὐθὲν   γὰπ                     ηῶν             ὄνηων                                 θύζει           
γηαηί ηίπνηα    από απηά πνπ έρεη πάξεη κηα νξηζκέλε ηδηόηεηα από ηε θύζε  
 
ἐθίζεηαι                                                      ἄλλωρ,                
δε κπνξεί λα απνθηήζεη κε εζηζκό  δηαθνξεηηθή ηδηόηεηα,  
 
οἷον                              ὁ λίθορ            θύζει                θεπόμενορ         κάηω  
όπωο γηα παξάδεηγκα  ε πέηξα πνπ από ηε θύζε ηεο       θηλείηαη      πξνο ηα θάηω 
 
οὐκ         ἂν             ἐθιζθείη      θέπεζθαι          ἄνω,  
δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπλεζίζεη   λα θηλείηαη  πξνο ηα πάλω, 
 
οὐδ’    ἂν        ηιρ             μςπιάκιρ                            ἐθίζῃ                      
νύηε θη αλ    θάπνηνο    ρηιηάδεο θνξέο  πξνζπαζεί λα ηελ ζπλεζίζεη ζ’  απηό  
 
ῥιπηῶν     αὐηὸν         ἄνω,  
ξίρλνληαο    ηελ    πξνο ηα πάλω, 
 
οὐδὲ  ηὸ πῦπ         κάηω,  
νύηε   ε θωηηά  πξνο ηα θάηω, 
 
οὐδ’   οὐδὲν   ἄλλο                        ηῶν             πεθςκόηων                               ἄλλωρ                
νύηε   ηίπνηε    άιιν   από ηα πξάγκαηα πνπ γελληνύληαη από ηε θύζε   κε κηα νξηζκέλε ηδηόηεηα 
 
ἂν                 ἐθιζθείη                    ἄλλωρ.  
είλαη δπλαηόλ λα ζπλεζίζεη  ζε θάηη δηαθνξεηηθό. 
 
Αἱ ἀπεηαί      ἄπα              ἐγγίνονηαι             οὔη’ θύζει  
Οη αξεηέο επνκέλωο  γελληνύληαη κέζα καο  νύηε εθ θύζεωο 
 
οὔηε       παπὰ        θύζιν,  
νύηε   αληίζεηα κε ηε θύζε καο, 
 
ἀλλὰ      ἡμῖν                                πεθςκόζι μὲν                     δέξαζθαι     αὐηάρ,  
αιιά  κέζα καο  πνπ έρνπκε από ηε θύζε καο ηελ ηδηόηεηα   λα δερηνύκε   απηέο, 
 
ηελειοςμένοιρ   δὲ                                διὰ  ηοῦ  ἔθοςρ. 
όκωο πνπ ηειεηνπνηνύκαζηε ζ’  απηέο    κε  ηνλ  εζηζκό.  
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