
 

 
Μαπιάννα Τζιολπίδος-Φιλόλογορ  www.arxaia-latinika.gr 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η ππαγμάηωζη ηηρ ηθικήρ απεηήρ ζςνεπάγεηαι 
εςσαπίζηηζη για ηον άνθπωπο 

 

Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖζθαι ηῶν ἕξεων ηὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην 

ηοῖρ ἔπγοιρ. ὁ μὲν γὰπ ἀπεσόμενορ ηῶν ζωμαηικῶν ἡδονῶν καὶ αὐηῷ 

ηούηῳ σαίπων ζώθπων, ὁ δ’ ἀσθόμενορ ἀκόλαζηορ, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων 

ηὰ δεινὰ καὶ σαίπων ἢ μὴ λςπούμενόρ γε ἀνδπεῖορ, ὁ δὲ λςπούμενορ 

δειλόρ. Πεπὶ ἡδονὰρ γὰπ καὶ λύπαρ ἐζηὶν ἡ ἠθικὴ ἀπεηή.  διὰ μὲν γὰπ ηὴν 

ἡδονὴν ηὰ θαῦλα ππάηηομεν, διὰ δὲ ηὴν λύπην ηῶν καλῶν ἀπεσόμεθα. 

Διὸ δεῖ ἦσθαί πωρ εὐθὺρ ἐκ νέων, ὡρ ὁ Πλάηων θηζίν, ὥζηε σαίπειν ηε 

καὶ λςπεῖζθαι οἷρ δεῖ. ἡ γὰπ ὀπθὴ παιδεία αὕηη ἐζηίν. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Μεηάθπαζη 

Δεῖ   δὲ         ποιεῖζθαι                         
Και ππέπει  να θεωπούμε 
 
ζημεῖον                                           ηῶν                       ἕξεων  
αποδεικηικό ζημάδι  όηι έσοςν διαμοπθωθεί ηα μόνιμα ζηοισεία ηος σαπακηήπα μαρ 
 
ηὴν      ἡδονὴν    ἢ           λύπην       ἐπιγινομένην   ηοῖρ  ἔπγοιρ.  
ηην εςσαπίζηηζη  ή  ηη δςζαπέζκεια  πος ζςνοδεύει   ηιρ    ππάξειρ 
 
ὁ μὲν γὰπ   ἀπεσόμενορ         ηῶν ζωμαηικῶν    ἡδονῶν  
γιαηί   αςηόρ πος μένει μακπιά  από ηιρ ζωμαηικέρ    ηδονέρ  
 
καὶ          σαίπων           ηούηῳ    αὐηῷ            ζώθπων,    
και   αςηό ηος σαίπεηαι   μ’ αςηό  ηο ίδιο  (είναι)  ζώθπων, 
 
ὁ     δ’         ἀσθόμενορ          ἀκόλαζηορ,  
ενώ αςηόρ πος δςζαναζσεηεί    έκλςηορ, 
 
καὶ  ὁ μὲν ὑπομένων       ηὰ     δεινὰ      καὶ   σαίπων   
και  αςηόρ πος ςπομένει ηοςρ κινδύνοςρ   και   σαίπεηαι   
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ἢ   μὴ   λςπούμενόρ              γε               ἀνδπεῖορ,  
ή   ηοςλάσιζηον δε λςπάηαι βέβαια (είναι)  ανδπείορ, 
 
ὁ      δὲ         λςπούμενορ                δειλόρ.  
ενώ αςηόρ πος δςζαπεζηείηαι (είναι) δειλόρ.  
 
Ἡ  γὰπ  ἠθικὴ   ἀπεηή     ἐζηὶν      πεπὶ ἡδονὰρ   καὶ   λύπαρ.   
Γιαηί   η  ηθική   απεηή   ζςνδέεηαι   με ηιρ ηδονέρ   και  ηιρ λύπερ 
 
ππάηηομεν μὲν γὰπ         ηὰ     θαῦλα        διὰ  ηὴν   ἡδονὴν,  
γιαηί    κάνοςμε           ηιποηένια ππάγμαηα  εξαιηίαρ ηηρ ηδονήρ, 
 
ἀπεσόμεθα δὲ           ηῶν   καλῶν     διὰ  ηὴν  λύπην.  
ενώ μένοςμε μακπιά  από ηα ωπαία  εξαιηίαρ ηηρ λύπηρ.  
 
Διὸ           δεῖ                    ἦσθαί                              πωρ         εὐθὺρ    ἐκ           νέων,  
Γι’ αςηό ππέπει να έσοςμε διαπαιδαγωγηθεί  με ηέηοιο ηπόπο  εςθύρ  από ηη μικπή ηλικία, 
 
ὡρ      θηζίν  ὁ  Πλάηων,  
όπωρ    λέει    ο  Πλάηωναρ,  
 
ὥζηε     σαίπειν    ηε        καὶ           λςπεῖζθαι             οἷρ             δεῖ.  
ώζηε  και να σαιπόμαζηε  και    να δςζαναζσεηούμε  με αςηά πος ππέπει.  
 
Αὕηη γὰπ   ἐζηίν   ἡ ὀπθὴ   παιδεία. 
Γιαηί  αςηή   είναι   η ζωζηή   παιδεία.  
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