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6η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η απεηή καθιζηά ηον άνθπωπο ικανό να εκηελέζει 

ηο πποοπιζμένο γι’ αςηόν έπγο 
 

Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕηωρ εἰπεῖν, ὅηι ἕξιρ, ἀλλὰ καὶ ποία ηιρ. Ῥηηέον οὖν ὅηι 

πᾶζα ἀπεηή, οὗ ἂν ᾖ ἀπεηή, αὐηό ηε εὖ ἔσον ἀποηελεῖ καὶ ηὸ ἔπγον 

αὐηοῦ εὖ ἀποδίδωζιν, οἷον ἡ ηοῦ ὀθθαλμοῦ ἀπεηὴ ηόν ηε ὀθθαλμὸν 

ζποςδαῖον ποιεῖ καὶ ηὸ ἔπγον αὐηοῦ. ηῇ γὰπ ηοῦ ὀθθαλμοῦ ἀπεηῇ εὖ 

ὁπῶμεν. Ὁμοίωρ ἡ ηοῦ ἵππος ἀπεηὴ ἵππον ηε ζποςδαῖον ποιεῖ καὶ 

ἀγαθὸν δπαμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν ηὸν ἐπιβάηην καὶ μεῖναι ηοὺρ πολεμίοςρ. Εἰ 

δὴ ηοῦη’ ἐπὶ πάνηων οὕηωρ ἔσει, καὶ ἡ ηοῦ ἀνθπώπος ἀπεηὴ εἴη ἂν ἡ ἕξιρ 

ἀθ’ ἧρ ἀγαθὸρ ἄνθπωπορ γίνεηαι καὶ ἀθ’ ἧρ εὖ ηὸ ἑαςηοῦ ἔπγον 

ἀποδώζει. Πῶρ δὲ ηοῦη’ ἔζηαι,…ὧδ’ ἔζηαι θανεπόν, ἐὰν θεωπήζωμεν 

ποία ηίρ ἐζηιν ἡ θύζιρ αὐηῆρ. 

 

 

 

 

 

 

Μεηάθπαζη 

Δεῖ   δὲ         μὴ       εἰπεῖν     μόνον   οὕηωρ,  
Και ππέπει  να μην ηο πούμε    μόνο      έηζι, 
 
ὅηι                                         ἕξιρ       ἀλλὰ   καὶ   ηιρ  ποία.  
όηι δηλαδή (η απεηή είναι) ζςνήθεια   αλλά    και    ηι  είδοςρ. 
 
Ῥηηέον                    οὖν    ὅηι  πᾶζα ἀπεηή,     οὗ                           ἂν       ᾖ     ἀπεηή,  
Ππέπει να πούμε  λοιπόν   όηι   κάθε   απεηή,  όποιος  ππάγμαηορ ηςσόν  είναι   απεηή,  
 
αὐηό  ηε                             ἔσον                          ἀποηελεῖ            εὖ       
και ηο ίδιο ηο ππάγμα  πος ηην έσει   ηο κάνει να θηάζει ζηην ηέλεια καηάζηαζη ηος 
 
καὶ        ἀποδίδωζιν          εὖ      ηὸ  ἔπγον  αὐηοῦ. 
και   ηο κάνει να εκηελεί   ζωζηά    ηο   έπγο     ηος. 
  
οἷον                   ἡ ἀπεηὴ  ηοῦ  ὀθθαλμοῦ  ποιεῖ   ηόν ηε ὀθθαλμὸν ζποςδαῖον  
για παπάδειγμα  η απεηή   ηος     μαηιού      κάνει    και  ηο      μάηι           ηέλειο 
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καὶ  ηὸ   ἔπγον  αὐηοῦ.    
και   ηο    έπγο     ηος. 
 
ὁπῶμεν   γὰπ     εὖ       ηῇ  ἀπεηῇ     ηοῦ  ὀθθαλμοῦ.  
γιαηί βλέποςμε   καλά  με ηην απεηή   ηος     μαηιού.  
 
Ὁμοίωρ   ἡ  ἀπεηὴ  ηοῦ   ἵππος   ποιεῖ      ἵππον ηε    ζποςδαῖον  
Όμοια      η   απεηή   ηος  αλόγος   κάνει    και ηο άλογο       ηέλειο 
 
καὶ  ἀγαθὸν  δπαμεῖν  καὶ    ἐνεγκεῖν     ηὸν ἐπιβάηην      
και    ικανό    να ηπέξει  και  να μεηαθέπει  ηον  αναβάηη  
 
καὶ           μεῖναι        ηοὺρ  πολεμίοςρ.  
και  να ανηιμεηωπίζει  ηοςρ    εσθπούρ. 
 
Εἰ      δὴ    ηοῦηο   ἔσει  οὕηωρ     ἐπὶ     πάνηων,  
Αν βέβαια  αςηό     έσει    έηζι     ζε όλα ηα ππάγμαηα, 
 
καὶ   ἡ  ἀπεηὴ  ηοῦ  ἀνθπώπος    ἂν    εἴη     ἡ  ἕξιρ  
και   η   απεηή   ηος   ανθπώπος    θα   ήηαν  η ζςνήθεια 
 
ἀθ’        ἧρ        ἄνθπωπορ  γίνεηαι  ἀγαθὸρ 
από ηην οποία  ο άνθπωπορ  γίνεηαι   καλόρ 
 
καὶ     ἀθ’       ἧρ        ἀποδώζει      εὖ      ηὸ  ἔπγον ἑαςηοῦ.  
και   από ηην οποία   θα εκηελέζει  ζωζηά  ηο    έπγο     ηος.  
 
Πῶρ   δὲ     ἔζηαι   ηοῦηο,…               ὧδ’               ἔζηαι    θανεπόν,  
Πωρ όμωρ θα γίνει  αςηό,  …  με αςηόν ηον ηπόπο  θα γίνει    θανεπό,  
 
ἐὰν             θεωπήζωμεν  ποία ηίρ  ἐζηιν  ἡ  θύζιρ αὐηῆρ. 
αν δηλαδή     εξεηάζοςμε    ηι λογήρ   είναι   η   θύζη    ηηρ.  
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