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 4ε ENOTHTA  

Σε όιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηεο (θαζεκεξηλήο) δωήο καο δηαπηζηώλεηαη ε  

ζεκαζία ηεο εζηθήο πξάμεο γηα ηελ απόθηεζε ηεο εζηθήο αξεηήο 

 

Οὕηω δὴ θαὶ ἐπὶ ηῶλ ἀξεηῶλ ἔρεη. πξάηηνληεο γὰξ ηὰ ἐλ ηνῖο 

ζπλαιιάγκαζη ηνῖο πξὸο ηνὺο ἀλζξώπνπο γηλόκεζα νἳ κὲλ δίθαηνη νἳ δὲ 

ἄδηθνη, πξάηηνληεο δὲ ηὰ ἐλ ηνῖο δεηλνῖο θαὶ ἐζηδόκελνη θνβεῖζζαη ἢ 

ζαξξεῖλ νἳ κὲλ ἀλδξεῖνη νἳ δὲ δεηινί. Ὁκνίωο δὲ θαὶ ηὰ πεξὶ ηὰο ἐπηζπκίαο 

ἔρεη θαὶ ηὰ πεξὶ ηὰο ὀξγάο. νἳ κὲλ γὰξ ζώθξνλεο θαὶ πξᾶνη γίλνληαη, νἳ δ’ 

ἀθόιαζηνη θαὶ ὀξγίινη, νἳ κὲλ ἐθ ηνῦ νὑηωζὶ ἐλ αὐηνῖο ἀλαζηξέθεζζαη, νἳ 

δὲ ἐθ ηνῦ νὑηωζί. Καὶ ἑλὶ δὴ ιόγῳ ἐθ ηῶλ ὁκνίωλ ἐλεξγεηῶλ αἱ ἕμεηο 

γίλνληαη. Δηὸ δεῖ ηὰο ἐλεξγείαο πνηὰο ἀπνδηδόλαη. θαηὰ γὰξ ηὰο ηνύηωλ 

δηαθνξὰο ἀθνινπζνῦζηλ αἱ ἕμεηο. Οὐ κηθξὸλ νὖλ δηαθέξεη ηὸ νὕηωο ἢ 

νὕηωο εὐζὺο ἐθ λέωλ ἐζίδεζζαη, ἀιιὰ πάκπνιπ, κᾶιινλ δὲ ηὸ πᾶλ. 

 

 

 

 

 

 

Μεηάθξαζε 

Οὕηω     δὴ             ἔρεη            θαὶ  ἐπὶ ηῶλ ἀξεηῶλ.  
Έηζη  βέβαηα  είλαη (ζπκβαίλεη)   θαη   κε    ηηο   αξεηέο. 
 

πξάηηνληεο γὰξ        ηὰ  ἐλ  ηνῖο  ζπλαιιάγκαζη           ηνῖο πξὸο ηνὺο ἀλζξώπνπο  
γηαηί  θάλνληαο      όζα ζπκβαίλνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο καο  κε  ηνπο  άιινπο αλζξώπνπο 
  
γηλόκεζα   νἳ κὲλ   δίθαηνη     νἳ δὲ     ἄδηθνη,  
γηλόκαζηε    άιινη    δίθαηνη  θαη άιινη   άδηθνη,  
 

πξάηηνληεο δὲ       ηὰ           ἐλ         ηνῖο         δεηλνῖο  
ελώ θάλνληαο     όζα έρνπλ κέζα ηνπο ην ζηνηρείν ηνπ θόβνπ  
 

θαὶ    ἐζηδόκελνη     θνβεῖζζαη       ἢ            ζαξξεῖλ  
θαη ζπλεζίδνληαο   λα θνβόκαζηε   ή   λα δείρλνπκε ζάξξνο  
 

νἳ κὲλ (γηλόκεζα)  ἀλδξεῖνη  νἳ  δὲ    δεηινί.  
άιινη    γηλόκαζηε   αλδξείνη  θαη άιινη δεηινί. 
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Ὁκνίωο    δὲ     ἔρεη   θαὶ     ηὰ    πεξὶ    ηὰο   ἐπηζπκίαο       θαὶ  ηὰ πεξὶ ηὰο ὀξγάο.  
Όκνηα    όκωο   είλαη   θαη   όζα έρνπλ ζρέζε κε ηηο επηζπκίεο  θαη    κε   ηελ     νξγή.  
 

νἳ κὲλ    γὰξ   γίλνληαη  ζώθξνλεο  θαὶ   πξᾶνη,  
άιινη δειαδή   γίλνληαη    ζώθξνλεο   θαη   πξάνη, 
 

νἳ δ’          ἀθόιαζηνη  θαὶ   ὀξγίινη,  
ελώ άιινη  αθόιαζηνη    θαη    νξγίινη,  
 

νἳ κὲλ ἐθ ηνῦ ἀλαζηξέθεζζαη  ἐλ αὐηνῖο            νὑηωζὶ,           νἳ δὲ      ἐθ ηνῦ νὑηωζί.  
κε    ην   λα ζπκπεξηθέξνληαη      ζ’ απηά     κε απηόλ ηνλ ηξόπν, θαη άιινη   κε ηνλ άιινλ.  
 

Καὶ     ἑλὶ     ιόγῳ    δὴ                     αἱ            ἕμεηο                             γίλνληαη                                 
Καη  κε έλαλ  ιόγν  βέβαηα ηα κόληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα καο δηακνξθώλνληαη  

 
 ἐθ    ηῶλ ὁκνίωλ  ἐλεξγεηῶλ.  
από        όκνηεο        ελέξγεηεο. 
 

Δηὸ            δεῖ       ἀπνδηδόλαη          πνηὰο        ηὰο   ἐλεξγείαο.  
Γη’ απηό  πξέπεη λα πξνζδίδνπκε  κηα πνηόηεηα  ζηηο ελέξγεηεο καο.  
 

αἱ   γάξ                 ἕμεηο                                  ἀθνινπζνῦζηλ                               
γηαηί ηα κόληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα καο    αθνινπζνύλ 
 
θαηὰ          ηὰο   δηαθνξὰο  ηνύηωλ. 
ζύκθωλα κε ηηο   δηαθνξέο    απηώλ. 
 

Οὐ  δηαθέξεη   κηθξὸλ   νὖλ      
Δε   δηαθέξεη      ιίγν    ινηπόλ,  
 

ηὸ                ἐζίδεζζαη           νὕηωο     ἢ          νὕηωο           εὐζὺο               ἐθ λέωλ,  
ην λ’ απνθηνύκε ζπλήζεηεο κε ηνλ έλαλ ή   ηνλ άιινλ ηξόπν  επζύο   από ηε κηθξή καο ειηθία,  
 

ἀιιὰ    πάκπνιπ,  κᾶιινλ δὲ  ηὸ  πᾶλ. 
αιιά    πάξα πνιύ  θαη κάιινλ   ην  παλ.  
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