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 ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η εζηθή αξεηή θαιιηεξγείηαη κε ηελ εζηθή πξάμε 
 

Ἔηη ὅζα κὲλ θύζεη ἡκῖλ παξαγίλεηαη, ηὰο δπλάκεηο ηνύηωλ πξόηεξνλ 

θνκηδόκεζα, ὕζηεξνλ δὲ ηὰο ἐλεξγείαο ἀπνδίδνκελ (ὅπεξ ἐπὶ ηῶλ 

αἰζζήζεωλ δῆινλ. νὐ γὰξ ἐθ ηνῦ πνιιάθηο ἰδεῖλ ἢ πνιιάθηο ἀθνῦζαη 

ηὰο αἰζζήζεηο ἐιάβνκελ, ἀιι’ ἀλάπαιηλ ἔρνληεο ἐρξεζάκεζα, νὐ 

ρξεζάκελνη ἔζρνκελ). ηὰο δ’ ἀξεηὰο ιακβάλνκελ ἐλεξγήζαληεο 

πξόηεξνλ, ὥζπεξ θαὶ ἐπὶ ηῶλ ἄιιωλ ηερλῶλ. ἃ γὰξ δεῖ καζόληαο 

πνηεῖλ, ηαῦηα πνηνῦληεο καλζάλνκελ, νἷνλ νἰθνδνκνῦληεο νἰθνδόκνη 

γίλνληαη θαὶ θηζαξίδνληεο θηζαξηζηαί. νὕηω δὴ θαὶ ηὰ κὲλ δίθαηα 

πξάηηνληεο δίθαηνη γηλόκεζα, ηὰ δὲ ζώθξνλα ζώθξνλεο, ηὰ δ’ ἀλδξεῖα 

ἀλδξεῖνη. 

 

 

 

 

 

 

Μεηάθξαζε 

Ἔηη        ὅζα κὲλ   παξαγίλεηαη     ἡκῖλ         θύζεη,  
Αθόκα    γηα όζα      ππάξρνπλ      ζε εκάο  από ηε θύζε, 
 
πξόηεξνλ  θνκηδόκεζα   ηὰο    δπλάκεηο  ηνύηωλ,  
πξώηα         απνθηνύκε     ηηο  δπλαηόηεηεο  απηώλ, 
 
ὕζηεξνλ δὲ   ἀπνδίδνκελ         ηὰο    ἐλεξγείαο  
θαη ύζηεξα     πξνρωξνύκε  ζηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο 
 
(ὅπεξ                δῆινλ (ἐζηί)  ἐπὶ ηῶλ αἰζζήζεωλ.  
(απηό αθξηβώο   είλαη θαλεξό     ζηηο   αηζζήζεηο. 
 
νὐ γὰξ    ἐιάβνκελ     ηὰο αἰζζήζεηο    ἐθ ηνῦ ἰδεῖλ     πνιιάθηο 
γηαηί δελ απνθηήζακε   ηηο αηζζήζεηο     επεηδή είδακε  πνιιέο θνξέο 
 
ἢ         ἀθνῦζαη          πνιιάθηο,  
ή   επεηδή αθνύζακε πνιιέο θνξέο, 
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ἀιι’    ἀλάπαιηλ          ἐρξεζάκεζα            ἔρνληεο,  
αιιά    αληίζεηα     ηηο ρξεζηκνπνηήζακε επεηδή ηηο έρνπκε, 
 
νὐ               ἔζρνκελ                    ρξεζάκελνη).  
θαη δελ ηηο απνθηήζακε   αθνύ ηηο ρξεζηκνπνηήζακε. 
 
ηὰο   δ’  ἀξεηὰο    ιακβάλνκελ      ἐλεξγήζαληεο        πξόηεξνλ,  
όκωο ηηο αξεηέο    ηηο απνθηνύκε αθνύ ηηο αζθήζνπκε πξνεγνπκέλωο, 
 
ὥζπεξ                              θαὶ   ἐπὶ ηῶλ ἄιιωλ ηερλῶλ.  
όπωο αθξηβώο ζπκβαίλεη  θαη      ζηηο       άιιεο   ηέρλεο. 
 
ἃ   γὰξ      δεῖ        πνηεῖλ          καζόληαο,       ηαῦηα   καλζάλνκελ   πνηνῦληεο, 
γηαηί όζα πξέπεη λα θάλνπκε αθνύ ηα κάζνπκε, απηά   ηα καζαίλνπκε  θάλνληαο ηα, 
  
νἷνλ                   γίλνληαη   νἰθνδόκνη         νἰθνδνκνῦληεο  
γηα παξάδεηγκα  γίλνληαη     νηθνδόκνη   ρηίδνληαο νηθνδνκήκαηα 
 
θαὶ  θηζαξηζηαί    θηζαξίδνληεο.  
θαη   θηζαξηζηέο  παίδνληαο θηζάξα. 
 
νὕηω    δὴ     θαὶ   γηλόκεζα  δίθαηνη  πξάηηνληεο  ηὰ κὲλ δίθαηα,  
έηζη   ινηπόλ   θαη   γηλόκαζηε  δίθαηνη      θάλνληαο   δίθαηεο πξάμεηο, 
 
ζώθξνλεο (πξάηηνληεο)  ηὰ δὲ ζώθξνλα,  
ζώθξνλεο       θάλνληαο    ζώθξνλεο πξάμεηο, 
 
ἀλδξεῖνη (πξάηηνληεο)  ηὰ δ’ ἀλδξεῖα. 
αλδξείνη      θάλνληαο    αλδξείεο πξάμεηο.  
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