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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΕΞΗ ΑΡΦΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΓΓΡΑΥΕΩΝ 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΦΕΙΑ 

ΜΕΣΑΥΡΑΙ 

ΚΤΡ. ΖΑΜΠΑ 

Π Ι Ν Α Κ Α  Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

ΠΡΟΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΝ Ζ. ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α'. – ΗΔ’. ΒΗΒΛΗΟΝ Θ. ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α'. – 

Ης’. ΒΗΒΛΗΟΝ Η. ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α'. – ΗΒ’. ΒΗΒΛΗΟΝ Κ. ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α'. - Η'. 

ημείωση: Ο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ δηεπθφιπλζε 

ηνπ αλαλγλψζηε. Έληνλεο ιέμεηο έρνπλ ζπκπεξειεθζεί κεηαμχ &&. Μία 

ιέμε πνπ ιείπεη έρεη πεξηιεθζεί ζε [], ελψ 3 δηνξζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε 

//. Οη αξηζκνί ζε αγθχιεο {} αθνξνχλ ζηηο ππνζεκεηψζεηο ησλ ζειίδσλ πνπ 

έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ηέινο Ο ηνληζκφο έρεη αιιάμεη απφ πνιπηνληθφ ζε 

κνλνηνληθφ. Καηά ηα άιια έρεη δηαηεξεζεί ε νξζνγξαθία ηνπ βηβιίνπ. 
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ΣΟΜΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΦΔΞΖ ΑΡΥΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΤΓΓΡΑΦΔΩΝ 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΦΕΙΑ 

ΜΕΣΑΥΡΑΙ 

ΚΤΡ. Ζ Α Μ Π Α 

ΣΟΜΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Πεξί ηεο θξηηηθήο θαη εξκελεπηηθήο καο εξγαζίαο εηο ην θείκελνλ ησλ 

Ζζηθψλ Νηθνκαρείσλ φρη κφλνλ απξφζθνξνλ αιιά θαη αδχλαηνλ είλαη λα 

ιεπηνινγήζσκελ εληαχζα, δηφηη ζα ερξεηάδεην ρψξνο ίζνο πξνο ηνλ φγθνλ 

ηνπ βηβιίνπ. Απιψο αλαθέξνκελ φηη άλσ ησλ 500 ρσξίσλ απνθαηεζηήζακελ 

εθ ησλ ρεηξνγξάθσλ ή δη' ειαθξάο ηξνπνπνηήζεσο θαη πξν πάλησλ ηεο 

ζηίμεσο θαη ησλ κνξίσλ (δε, δε, γαξ, άξα, νπ, ελ, επί θηι.), θαη πεξί ηα 1000 

αλεμήγεηα ελ ζπλφισ ρσξία εξκελεχζακελ ζαθψο. Γηά ηνχην ν αζαθήο θαη 

απνζπαηψδεο θαη κφλνλ εθ θήκεο ζαπκαδφκελνο Αξηζηνηέιεο δηα πξψηελ 

ίζσο θνξάλ ελ Διιάδη παξνπζηάδεηαη ζαθήο, απηνεμεγεκέλνο, ζπλαθήο, θαη 

πξν πάλησλ αθέξαηνο θαη πιήξεο {1} δηα λα εθηηκεζή θαη ζαπκαζζή απφ 

ηελ αηνκηθήλ πιένλ αληίιεςηλ εθάζηνπ. Πξνο πιεηνηέξαλ κάιηζηα επθνιίαλ 

εθηφο ησλ απαξαηηήησλ ζεκεηψζεσλ {2} πξνηάζζνκελ εηο εθάζηελ ζρεδφλ 

ζειίδα ζπλνπηηθά πεξηερφκελα, νχησο ψζηε ην βηβιίνλ ηνχην λα ιάβε πιένλ 

ηειείαλ κνξθήλ λεσηέξνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη λα είλαη θαηάιιεινλ 

δηά ην φινλ ηνπ, φζνλ νπδέλ άιιν, λα εηζαρζή εηο ηα ζρνιεία σο 

&Νενειιεληθφλ Αλάγλσζκα&. 

Δμ φισλ φκσο ησλ πξνζφλησλ ηνπ ην αλψηεξνλ θαη θαζνιηθψηεξνλ είλαη 

φηη κεηεθξάζζε εηο ηελ δσληαλήλ γιψζζαλ θαζψο ιέγνπλ ζπλήζσο θαη ηελ 

νπνίαλ εκείο νλνκάδνκελ &Αζελατθήλ γιψζζαλ&. Δπεηδή φκσο ην πξνζφλ 

ηνχην εηο πνιινχο αθφκε ζα θαλή ειάηησκα θαη επεηδή ζπλδέεηαη θαη κε 

ηελ γιψζζαλ ηνπ Αξηζηνηέινπο (επίζεο θνηλήλ) νπσζνχλ, θαη κε 

νιφθιεξνλ ην γισζζηθφλ δήηεκα, ην νπνίνλ είλαη ε κεγαιηηέξα πιεγή ηνπ 

έζλνπο θαη αηηία ησλ δηζρηιηεηψλ ζπκθνξψλ ηεο ειιεληθήο θπιήο, δηα ηνχην 

θξίλνκελ επάλαγθεο λα εηπνχκελ φ,ηη είλαη δπλαηφλ εδψ πεξί απηνχ, δηφηη 

είκεζα βέβαηνη φηη παξέρνκελ ηελ κφλελ νξζήλ θαη εδξαίαλ βάζηλ πξνο 

αλαζεψξεζηλ ηεο εθπαηδεχζεσο θαη αλαγέλλεζηλ ηνπ έζλνπο. 
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Δίλαη γλσζηφλ φηη θαη ν ηειεπηαίνο αζηνηρείσηνο αλαγλψζηεο φηαλ πάξε λα 

αλαγλψζε κίαλ θσκσδίαλ, ακέζσο δσνγνλείηαη ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ θαη 

απαγγέιιεη κε έμαςηλ ραξάο, ιχπεο, νξγήο, εηξσλείαο, γειψησλ θηι θαη ελ 

γέλεη κε ζχκπξαμηλ ησλ ρεηξψλ θαη ησλ πνδψλ θαη ηεο θσλήο θαη ησλ 

κνξθαζκψλ ηνπ. Αη! ινηπφλ απηή είλαη ε πιήξεο γιψζζα, δειαδή ε 

δσληαλή θαη θαιιηηερληθή, ε ζπλνδεπνκέλε κε ηελ γιψζζαλ ησλ ζρεκάησλ 

(κηκεηηθήλ) θαη ηνπ ηφλνπ (κνπζηθήλ). Δπεηδή φκσο αη ηειεπηαίαη 

εηδηθφηεηεο απεζπάζζεζαλ απφ ην ζχλνινλ ηεο γιψζζεο σο απηνηειείο 

θαιιηηερλίαη, θαη επεηδή ε ζνβαξσηέξα δήζελ θαη επηζηεκνληθή ρξήζηο ηεο 

γιψζζεο απεγπκλψζε απφ ηελ ζπκκεηνρήλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη 

ηεο θσλήο θαη πεξησξίζζε εηο ηελ αλνχζηνλ θίλεζηλ ησλ ρεηιέσλ ε νπνία 

κάιηζηα εμαθαλίδεηαη ζρεδφλ ηειείσο θαηά ηελ ζησπεξάλ αλάγλσζηλ, δηα 

ηνχην αλέθαζελ ε γισζζηθή επηζηήκε παξελφεζε ηελ θαιιηηερληθήλ 

ηδηφηεηα απηήο, θαη φζνλ θαη αλ νκηιεί πεξί επθσλίαο απηήο, νπδέπνηε 

θαηέηαμε ηελ γιψζζαλ κεηαμχ ησλ θαιψλ ηερλψλ δηά λα εθαξκφζε θαη 

επαιεζεχζε εηο απηήλ φινπο ηνπο λφκνπο ηεο αηζζεηηθήο. Δηο ηνχην 

ζπλεηέιεζε θαη ην φισο εμσηεξηθφλ γεγνλφο φηη ην χςνο ησλ αξραίσλ 

θιαζζηθψλ ζπγγξαθέσλ θαηέζηεζε απηνχο ην ίλδαικα ην νπνίνλ κε 

λνζηαιγίαλ επφζεζαλ φινη νη κεηαγελέζηεξνη ρξφλνη, θαη επεδφζεζαλ εηο 

ηελ αλάγλσζηλ απηψλ, πξνζπαζνχληεο κε πάληα ηξφπνλ λα ζπγθξαηήζνπλ 

ηνπο ηχπνπο ηεο γιψζζεο ησλ. Καη απηή αθξηβψο ε ηάζηο ζηξέθεηαη θαηξίσο 

ελαληίνλ ελφο ησλ ζεκειησδψλ λφκσλ πάζεο θαιιηηερλίαο, ήηνη ηνπ 

λεσηεξηζκνχ θαη ηεο &θαηλνπξεπείαο&. 

Δπεηδή κάιηζηα ε ηνηαχηε έθηξνπνο ζπνπδή πεξί ηελ γιψζζαλ εγίλεην άλεπ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηεο αθνπζηηθήο αληηιήςεσο, εδεκηνπξγήζε κνηξαίσο ε 

εμακβισκαηηθή κεηαθνξά ηεο αληηιήςεσο ηεο γιψζζεο απφ ηελ αθνήλ θαη 

ηνλ ήρνλ εηο ηελ φξαζηλ θαη ηελ νξζνγξαθίαλ. Καη ζήκεξνλ πιένλ έρνκελ 

αλζξψπνπο αληηιακβαλνκέλνπο ηνπο επθσληθνχο θαλφλαο ηεο γιψζζεο 

&νξζνγξαθηθψο& (!) 

Οη ηνηνχηνη δελ ιέγνπλ ι. ρ. &θαιεκέξα& αιιά πξνθέξνπλ ζαθέζηαηα 

&θαιή εκέξα&, δηφηη εθαξκφδνπλ ηνλ νξζνγξαθηθφλ επθσληθφλ θαλφλα φηη 

ην ε σο καθξφλ δελ εθζιίβεηαη. Οη ηνηνχηνη γλσξίδνπλ κελ φηη εηο ην 

&γέγξαθζζε& ην ζ εθπίπηεη σο δπζπξφθεξηνλ κεηαμχ δχν ζπκθψλσλ, εηο 

ην &ςεχζηεο& φκσο δελ ην επξίζθνπλ δπζπξφθεξηνλ, δηφηη λνκίδνπλ φηη ην 

&επ& πξνθέξεηαη ιεπηφηεξνλ απφ ην αθ θαη θαηαθέξνληαη θαηά ησλ 

αγξακκάησλ εθείλσλ νη νπνίνη ιέγνπλ ζπκθσλφηεξνλ πξνο ηελ νπζίαλ ηνπ 

θαλφλνο &ςεχζηεο (!)& Πφζνλ πξνζθξνχεη εηο ηελ κνπζηθήλ επαξκνζηίαλ 

ν νξζνγξαθηθφο αξρατζκφο ην δεηθλχεη ζαθέζηαηα ην θαθφζηνκνλ επίξξεκα 

&θαηεζπεπζκέλσο,& ην νπνίνλ ζπγθξηλφκελνλ κε ηα γνξγά επξσπατθά vite, 

schnell θηι., θαίλεηαη σο εηξσλεία πξνο ηελ αιήζεηαλ (=κε θνπληέζαη) θαη 

ην νπνίνλ εκείο ην ιέγνκελ γιήγνξα εηο ηελ δσληαλήλ γιψζζαλ, ε νπνία 

μεηηλάδεη θαη &θαζαξίδεη& ηελ γνχλα ηεο &θαζαξεπνχζεο&. Πιεηφηεξα 

πεξί ηεο ζηξεβιψζεσο ηεο λεσηέξαο γιψζζεο δηά ησλ νξζνγξαθηθψλ 
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θαλφλσλ είπακελ πιελ άιισλ θαη εηο ηνλ πξφινγνλ ηνπ Κξαηχινπ. Καη 

ηφξα ζπεχδνκελ εηο ην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή ησλ αξραίσλ θαλφλσλ 

θαη ε ηάζηο πξνο αλαβίβαζηλ ηεο ζεκεξηλήο γιψζζεο ζεκαίλεη ηελ ηειείαλ 

απνλέθξσζηλ απηήο θαη ηελ αθαίξεζηλ παληφο θαιιηηερληθνχ ζηνηρείνπ. Γηά 

ηνχην πνιχ δηθαίσο εμαλέζηεζαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξνη γισζζνηέρλαη 

πνηεηαί ή ζπγγξαθείο, θαη πνιχ θπζηθψο εδήηεζαλ άιινη λα ζχξνπλ απηήλ 

εηο ην άθξνλ αληίζεηνλ, δειαδή εηο ηελ ηειείσο αγξάκκαηνλ θαη επαξρηαθήλ 

γιψζζαλ, εηο ςπραξηζκφλ ή καιιηαξηζκφλ ή νηηδήπνηε άιιν, δηφηη κφλνλ 

δηά ηεο ηνηαχηεο αληηζέζεσο ήην δπλαηφλ λα σξηκάζε ε κέζε εθείλε θαη 

ρξπζή πνξεία ε νπνία ζήκεξνλ πιένλ θαηέθηεζε φιελ ηελ αιεζηλήλ 

ινγνγξαθίαλ απφ ηελ δεκνηηθήλ πνίεζηλ έσο εηο ην δηήγεκα θαη απφ ηαο 

επηθπιιίδαο ησλ εθεκεξίδσλ κέρξη ησλ κεηαθξάζεσλ ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, δηα ηαο νπνίαο ην έζλνο ζα επγλσκνλή ηνλ 

αλαιαβφληα ηελ πξσηνβνπιίαλ εθδφηελ θχξηνλ Γ. Φέμελ. 

Κ. ΖΑΜΠΑ 
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ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΦΕΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΝ Η. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 

&Δγθξάηεηα θαη αθξάηεηα.& 

&Κηελσδία θαη ζέσζηο παξεθβαηηθψο. ― Αθξάηεηα θαη εγθξάηεηα 

εηζαγσγηθψο.& ― Καη ηφξα πιένλ αθνχ ιάβσκελ άιιελ αξρήλ αξκφδεη λα 

εηπνχκελ, φηη απφ ηα άμηα απνθπγήο ήζε ηξία είδε ππάξρνπλ, δειαδή ε 

θαθία, ε αθξάηεηα, θαη ε ζεξησδία (θηελσδία). Σα δε αληίζεηα ησλ κελ δχν 

είλαη πξνθαλή ― δειαδή ην έλ κελ απφ απηά ην νλνκάδνκελ αξεηήλ, ην δε 

άιιν εγθξάηεηαλ ― εηο ηελ ζεξησδίαλ φκσο αξκφδεη παξά πνιχ λα 

αληηηάμσκελ ηελ ππεξάλζξσπνλ αξεηήλ, δειαδή ηελ εξσηθήλ θαη ηελ ζείαλ, 

θαζψο ν κεξνο παξέζηεζε ηνλ Πξίακνλ λα ιέγε πεξί ηνπ Έθηνξνο ηα 

εμήο, επεηδή ήην πνιχ αγαζφο : Γελ ψκνηαδε θαζφινπ Πσο ηνλ εγέλλεζε 

ζλεηφο, κα ζάηαλ ζενχ γέλλα. 

Δπνκέλσο, εάλ, θαζψο ιέγνπλ, κεξηθνί απφ ηνπο αλζξψπνπο γίλσληαη ζενί 

απφ ππεξβνιηθήλ αξεηήλ, ηφηε έλα ηνηνχηνλ είδνο βεβαίσο ζα είλαη ε 

δηάζεζηο ε αληηηηζεκέλε εηο ηελ ζεξησδίαλ. Γηφηη θαζψο ηνπ δψνπ νχηε 

θαθία ππάξρεη νχηε αξεηή, νκνίσο θαη ηνπ ζενχ δελ ππάξρεη, αιιά απηνχ 

κελ ε δηάζεζηο είλαη ηηκαιθέζηεξνλ είδνο απφ ηελ αξεηήλ, ηνπ δε δψνπ ε 

ηδηφηεο είλαη θάπνηνλ άιιν είδνο θαθίαο. Καη θαζψο είλαη ζπάληνλ λα 

επξεζή ζείνο άλζξσπνο, θαζψο ζπλεζίδνπλ λα νλνκάδνπλ ηνπο ηνηνχηνπο νη 

Λάθσλεο φηαλ εθηηκήζνπλ θαλέλα κέρξη ζαπκαζκνχ ― θαη ιέγνπλ «ζείνο 

αλήξ νχηνο», νκνίσο θαη ν θηελψδεο είλαη ζπάληνο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

Κπξίσο δε ππάξρνπλ ηνηνχηνη εηο ηνπο βαξβάξνπο, θαη ηνχην πξνέξρεηαη 

θάπνηε απφ αζζελείαο θαη ζηξεβιψζεηο ζσκαηηθάο. Αθφκε δε θαη εηο 

εθείλνπο φζνη έρνπλ ππεξβνιηθήλ θαθίαλ απνδίδνκελ πξνο δπζθεκίαλ απηφ 

ην φλνκα. Αιιά πεξί απηνχ ηνπ είδνπο ηεο (ζείαο) δηαζέζεσο θαηφπηλ ζα 

θάκσκελ ιφγνλ {1}, πεξί δε ηεο θαθίαο σκηιήζακελ πξνεγνπκέλσο. Σφξα 

δε πξέπεη λα νκηιήζσκελ πεξί αθξαηείαο θαη καιζαθφηεηνο θαη 

ηξπθειφηεηνο, θαη εμ άιινπ πεξί εγθξαηείαο θαη θαξηεξίαο. Γειαδή 

έθαζηνλ είδνο απφ απηά δελ πξέπεη λα ην ζεσξήζσκελ ην ίδηνλ κε ηελ 

αξεηήλ θαη ηελ κνρζεξίαλ νχηε πάιηλ σο δηαθνξεηηθφλ γέλνο. Δίλαη δε 

αλάγθε, θαζψο θαη εηο ηα άιια, πξψηνλ λα ζέζσκελ ηα θαηλφκελα θαη ηαο 

απνξίαο καο θαη θαηφπηλ λα απνδείμσκελ θπξίσο κελ φια φζα είλαη 

επινγνθαλή σο πξνο ηα πάζε, εηδεκή, ηα πεξηζζφηεξα θαη ηα ζπνπδαηφηεξα. 
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Γηφηη, εάλ αθ' ελφο ιχζσκελ ηα δχζθνια πξνβιήκαηα θαη αθ' εηέξνπ 

απνκείλνπλ ηα επινγνθαλή, ηφηε είλαη αξθεηή απφδεημηο ηνχην. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

&Πξνβιήκαηα εγθξαηείαο θαη αθξαηείαο&. ― Φαίλεηαη δε φηη ε εγθξάηεηα 

θαη ε θαξηεξία αλήθεη εηο ηα ζπνπδαία θαη αμηέπαηλα, ε δε αθξάηεηα θαη ε 

καιζαθφηεο εηο ηα νπηηδαλά θαη αμηνθαηάθξηηα. Έπεηηα ν ίδηνο άλζξσπνο 

είλαη εγθξαηήο θαη επίκνλνο εηο ηνπο ζηνραζκνχο θαη πάιηλ αθξαηήο θαη 

άζηαηνο εηο ηνπο ζηνραζκνχο. Καη ν κελ αθξαηήο γλσξίδεη φηη είλαη 

νπηηδαλαί αη επηζπκίαη ηνπ θαη ηαο εθηειεί απφ πάζνο, ν δε εγθξαηήο 

γλσξίδεη φηη είλαη νπηηδαλαί αη επηζπκίαη ηνπ θαη δελ ηαο αθνινπζεί εμ 

αηηίαο ηεο ινγηθήο ηνπ. Έπεηηα ν ζψθξσλ είλαη εγθξαηήο θαη θαξηεξηθφο, 

θαη ηνλ ηνηνχηνλ άιινη κελ ηνλ ζεσξνχλ εηο φια ζψθξνλα, άιινη φκσο φρη, 

επίζεο δε ζπγθερπκέλσο ζεσξνχλ ηνλ αθφιαζηνλ αθξαηή, θαη ηνλ αθξαηή 

αθφιαζηνλ, άιινηε φκσο ηνπο δηαθξίλνπλ. Γηά ηνλ θξφληκνλ φκσο άιινηε 

κελ ιέγνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη αθξαηήο, άιινηε δε φηη κεξηθνί, 

ελψ είλαη θξφληκνη θαη δαηκφληνη, είλαη αθξαηείο. Έπεηηα ε ιέμηο αθξαηήο 

εθαξκφδεηαη θαη επί ηεο εμάςεσο ηεο ηηκήο θαη επί ηεο θεξδνζθνπίαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ’. 

&ρέζηο επηζηήκεο θαη αθξαηείαο.& 

Λνηπφλ απηαί είλαη αη δηαδηδφκελαη ηδέαη πεξί απηψλ. Δίλαη δε απνξίαο άμηνλ 

πψο εκπνξεί θαλείο λα είλαη αθξαηήο, φηαλ θξίλε νξζψο. Λέγνπλ ινηπφλ 

κεξηθνί φηη φζηηο γλσξίδεη επηζηεκνληθψο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

αθξαηήο. Γηφηη ζα ήην θξίθε λα ππάξρε εηο θάπνηνλ επηζηήκε, θαζψο 

εθξφλεη ν σθξάηεο, θαη λα ηνλ ληθά άιιν ηίπνηε θαη λα ηνλ ζχξε πξνο 

απηήλ σζάλ αλδξάπνδνλ. Καη βεβαίσο ν σθξάηεο απνιχησο αληέθξνπε 

απηφ ην δήηεκα θαη ελφκηδε φηη δελ ππάξρεη αθξάηεηα. Γηφηη δήζελ θαλείο 

δελ πξάηηεη έμσ απφ ην θαιιίηεξνλ φηαλ γλσξίδε απηφ, αιιά κφλνλ φηαλ 

δελ ην γλσξίδε. Καη ινηπφλ απηφο ν δηηζρπξηζκφο δηαθηινληθεί πξάγκαηα ηα 

νπνία θαίλνληαη θαζαξά, θαη είλαη αλάγθε λα εμεηάζσκελ, δη' απηφ ην 

πάζνο, εάλ πξνέξρεηαη απφ άγλνηαλ, πνίνπ είδνπο είλαη απηή ε άγλνηα ― 

δηφηη βεβαίσο είλαη πξνθαλέο φηη φζηηο είλαη αθξαηήο δελ έρεη γλψζηλ, πξηλ 

λα θαηαληήζε εηο απηφ ην πάζνο. 

&Γλψκαη αληίζεηνη πξνο ηελ σθξαηηθήλ πεξί ζσθξνζχλεο θαη 

εγθξαηείαο&. ― Τπάξρνπλ δε κεξηθνί νη νπνίνη άιια κελ παξαδέρνληαη, 

άιια φκσο φρη. Γειαδή φηη κελ ηίπνηε δελ ππάξρεη αλψηεξνλ απφ ηελ 

επηζηήκελ ην παξαδέρνληαη, φηη φκσο θαλείο δελ εθηειεί έμσ απφ φζα 
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εθάλεζαλ νξζά δελ ην παξαδέρνληαη, θαη δηα ηνχην ιέγνπλ φηη ν αθξαηήο 

ληθάηαη απφ ηαο εδνλάο, δηφηη δελ έρεη ηειείαλ επηζηήκελ αιιά θξίζηλ. Αιιά 

βεβαίσο, εάλ ππάξρε απιή θξίζηο θαη φρη επηζηήκε, νχηε ηζρπξά γλψκε δηα 

λα αληηηείλε, αιιά ήπηα, θαζψο ζπκβαίλεη εηο ηνπο δηζηάδνληαο, ηφηε 

ζπγρσξείηαη ην λα κε εκκέλε εηο απηάο απέλαληη ζθνδξψλ επηζπκηψλ. Αιιά 

δηα ηελ κνρζεξίαλ δελ ππάξρεη ζπγγλψκε, νχηε δηά θαλέλ απφ ηα άιια ηα 

αμηνθαηάθξηηα. Σφηε ινηπφλ ίζσο κφλνλ φηαλ αληηηείλε ε θξφλεζηο ππάξρεη 

αθξάηεηα, δηφηη απηή είλαη πνιχ ηζρπξά. Αιιά ηνχην πάιηλ είλαη άηνπνλ, 

δηφηη παξαδέρεηαη φηη ν ίδηνο άλζξσπνο είλαη θξφληκνο θαη αθξαηήο. Καη 

βεβαίσο νχηε έλαο άλζξσπνο δελ ζα επξεζή λα εηπή φηη είλαη ηδηφηεο ηνπ 

θξνλίκνπ ην λα εθηειή εθνπζίσο ηα πιένλ νπηηδαλά έξγα. Δθηφο δε ηνχηνπ 

πξνεγνπκέλσο απεδείμακελ φηη ν θξφληκνο είλαη εθηειεζηηθφο ― δηφηη ε 

ελέξγεηα ηνπ αλήθεη εηο ηα ηειεπηαία ― θαη φηη έρεη ηαο άιιαο αξεηάο. 

Έπεηηα, εάλ κελ ν εγθξαηήο ζπλίζηαηαη εηο ην λα ζπγθξαηή επηζπκίαο 

ζθνδξάο θαη νπηηδαλάο, ηφηε δελ εκπνξεί ν ζψθξσλ λα είλαη εγθξαηήο νχηε 

ν εγθξαηήο ζψθξσλ. Γηφηη ηδηφηεο ηνπ ζψθξνλνο δελ είλαη νχηε λα έρε 

ζθνδξάο επηζπκίαο νχηε νπηηδαλάο. Καη φκσο είλαη αλάγθε. Γηφηη, εάλ αη 

επηζπκίαη είλαη θαιαί, ηφηε ε δηάζεζηο ε νπνία εκπνδίδεη λα ηαο 

αθνινπζήζσκελ είλαη νπηηδαλή, ψζηε ε εγθξάηεηα δελ είλαη πάληνηε 

ζπνπδαία. Δάλ δε αη επηζπκίαη είλαη ειαθξαί θαη φρη πνηαπαί, ηφηε ε 

εγθξάηεηα δελ είλαη θαλέλ ηηκαιθέο πξάγκα, εάλ δε πάιηλ εθείλαη είλαη 

πνηαπαί θαη ειαθξαί, ηφηε απηή δελ είλαη θαλέλ ζπνπδαίνλ πξάγκα. Έπεηηα, 

εάλ ε εγθξάηεηα καο θάκλε λα επηκείλσκελ εηο νπνηαλδήπνηε θξίζηλ, ηφηε 

είλαη νπηηδαλή• ιφγνπ ράξηλ εάλ καο θάκλε λα επηκέλσκελ θαη εηο ηελ 

ςεπδή. Καη πάιηλ, εάλ ε αθξάηεηα καο θάκλε αζηαζείο εηο φιαο ηαο θξίζεηο, 

ηφηε είλαη δπλαηφλ λα ππάξμε θαη θάπνηνλ είδνο αθξαηείαο ζπνπδαίνλ• 

ιφγνπ ράξηλ ν Νενπηφιεκνο εηο ηνλ Φηινθηήηελ ηνπ νθνθιένπο. Γειαδή 

απηφο είλαη αμηέπαηλνο, δηφηη δελ επηκέλεη εηο φζα ηνλ θαηέπεηζε ν Οδπζζεχο 

θαη απφ επζπιαρλίαλ ιέγεη ςέκκαηα. Έπεηηα γελλά απνξίαλ ν ζνθηζηηθφο 

ιφγνο φηαλ ςεχδεηαη. Γηφηη, επεηδή ζέιεη λα εμειέγμε σο ςεπδή πξάγκαηα 

ηα νπνία δελ είλαη επινγνθαλή, δηά λα θαίλεηαη δεηλφο φηαλ επηηχρε, θάκλεη 

ζπιινγηζκφλ ν νπνίνο απνηειεί απνξίαλ. Γειαδή δεζκεχεηαη ε δηάλνηα, 

φηαλ δελ ζέιε κελ λα επηκείλε δηφηη δελ επραξηζηείηαη εηο ην ζπκπέξαζκα, 

δελ εκπνξή φκσο θαη λα πξνρσξήζε δηφηη δελ εκπνξεί λα ιχζε ην 

πξφβιεκα. πκβαίλεη δε κε θάπνηνλ ιφγνλ ε αθξνζχλε λα γίλεηαη αξεηή 

φηαλ ζπλνδεχεηαη κε αθξάηεηαλ. Γηφηη εμ αηηίαο ηεο αθξαηείαο εθηειεί ηα 

αληίζεηα απφ φ,ηη θξνλεί, θξνλεί δε φηη ηα αγαζά είλαη θαθά θαη δελ πξέπεη 

λα ηα εθηειή, επνκέλσο εθηειεί αληηζέησο ηα αγαζά θαη φρη ηα θαθά. Έπεηηα 

φζηηο εθ πεπνηζήζεσο εθηειεί θαη επηδηψθεη θαη πξνηηκά ηα εδνληθά, ζα 

θαλή θαιιίηεξνο απφ εθείλνλ φζηηο ηα εθηειεί φρη κε ινγηθήλ αιιά έλεθα 

αθξαηείαο. Γειαδή απηφο είλαη πεξηζζφηεξνλ επθνινζεξάπεπηνο, δηφηη είλαη 

δπλαηφλ λα πεηζζή λα αιιάμε γλψκελ. O αθξαηήο φκσο είλαη έλνρνο θαηά 

ηελ παξνηκίαλ πνπ ιέγεη «φηαλ ηα λεξά ζε πλίγνπλ, ηη ζέιεηο λα πνιππίλεο 

;». Γηφηη, εάλ κελ εθ πεπνηζήζεσο εθηειή φζα εθηειεί, είλαη δπλαηφλ λα 



www.schooltime.gr ελίδα 12 
 

παχζε αθνχ κεηαπεηζζή, ηφξα φκσο εμ ίζνπ πεπεηζκέλνο εθηειεί ηα 

δηαθνξεηηθά. Έπεηηα, εάλ ε αθξάηεηα πεξηζηξέθεηαη εηο φια, ηφηε πνίνο 

είλαη απνιχησο αθξαηήο; Γηφηη θαλείο δελ έρεη φια καδί ηα είδε ηεο 

αθξαηείαο, ιέγνκελ δε φηη κεξηθά είδε είλαη γεληθά θαη απφιπηα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Ζ θχζηο ηεο εγθξαηείαο θαη αθξαηείαο&. ― Λνηπφλ ηα κελ πξνβιήκαηα 

είλαη ηνηαχηα πεξίπνπ, απφ απηά δε άιια κελ πξέπεη λα αλαηξεζνχλ, άιια δε 

λα κείλνπλ. Γηφηη ε ιχζηο ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί ηελ εχξεζηλ. Πξψηνλ 

ινηπφλ πξέπεη λα εμεηάζσκελ αλ είλαη ελ γλψζεη ή φρη, θαη πψο είλαη ελ 

γλψζεη. Έπεηηα εηο πνία ζα εηπνχκελ φηη πεξηζηξέθεηαη ν αθξαηήο θαη ν 

εγθξαηήο, δειαδή αλ πεξηζηξέθεηαη εηο φια ηα είδε ηεο εδνλήο θαη ιχπεο ή 

εηο κεξηθάο κφλνλ σξηζκέλαο. Καη πάιηλ άξαγε ν εγθξαηήο θαη ν θαξηεξηθφο 

είλαη ην ίδηνλ πξφζσπνλ ή δηάθνξνλ, νκνίσο δε θαη δηά ηα άιια φζα είλαη 

ζπγγελή κε απηήλ ηελ ζεσξίαλ. Αξρή δε ηεο εμεηάζεσο είλαη ην εμήο. Άξαγε 

ν εγθξαηήο θαη ν αθξαηήο είλαη αληίζεηνη κφλνλ σο πξνο ην αληηθείκελνλ 

ηεο επηζπκίαο ή σο πξνο ηελ δηάζεζηλ, δειαδή άξαγε σο πξνο έλ σξηζκέλνλ 

πξάγκα είλαη αθξαηήο ν αθξαηήο, ή φρη, αιιά σο πξνο ηελ δηάζεζηλ; ή φρη 

κφλνλ σο πξνο ηνλ έλ, αιιά θαη σο πξνο ηα δχν καδί; Έπεηηα άξαγε εηο φια 

ηα δεηήκαηα πεξηζηξέθεηαη ε αθξάηεηα θαη ε εγθξάηεηα, ή φρη; Γειαδή ν 

απνιχησο εγθξαηήο δελ πεξηζηξέθεηαη εηο φια ηα είδε παξά κφλνλ εηο φζα ν 

αθφιαζηνο, θαη ε δηάζεζίο ηνπ δελ είλαη απφιπηνο σο πξνο απηά ― δηφηη 

ηφηε ζα ήην ην ίδηνλ κε ηελ αθνιαζίαλ ― αιιά είλαη κία σξηζκέλε. Γειαδή 

ν κελ αθφιαζηνο ζχξεηαη απφ ηα πάζε θαηά πξναίξεζηλ, δηφηη λνκίδεη φηη 

πξέπεη λα επηδηψθε ηελ πξνζσξηλήλ εδνλήλ, ν δε αθξαηήο δελ θξνλεί κελ 

νκνίσο, ηελ εδνλήλ φκσο ηελ επηδηψθεη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Αλ ε αθξάηεηα είλαη παξάβαζηο ηεο θξίζεσο ή ηεο επηζηήκεο&. ― Αλ 

ινηπφλ ηεο αιεζνχο θξίζεσο θαη φρη ηεο επηζηήκεο παξάβαζηο είλαη ε 

αθξάηεηα ή φρη δελ έρεη θακκίαλ ζεκαζίαλ δηά ην δήηεκα καο ― δηφηη 

κεξηθνί ελψ θξίλνπλ δελ δηζηάδνπλ, αιιά λνκίδνπλ φηη γλσξίδνπλ αθξηβψο. 

― Δπνκέλσο, εάλ κάιινλ απφ ηελ ήπηαλ πίζηηλ ησλ νη θξίλνληεο εθηεινχλ 

έμσ απφ ηελ γλψκελ ησλ παξά νη γλσξίδνληεο, ηφηε δελ έρεη πάιηλ θακκίαλ 

δηαθνξάλ ε επηζηήκε απφ ηελ θξίζηλ. Γηφηη κεξηθνί πηζηεχνπλ φρη 

νιηγψηεξνλ εηο ηαο θξίζεηο ησλ, παξ' φζνλ άιινη εηο ηαο επηζηεκνληθάο ησλ 

γλψζεηο. Απφδεημηο δε είλαη ν Ζξάθιεηηνο {2}. 

&Γχν είδε επηζηήκεο&. ― Δπεηδή φκσο ε επηζηήκε έρεη δχν ζεκαζίαο ― 

δειαδή ιέγνκελ φηη θαηέρεη ηελ επηζηήκελ θαη φζηηο ηελ έρεη ρσξίο λα ηελ 
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ρξεζηκνπνηή θαη φζηηο ηελ ρξεζηκνπνηεί ― έπεηαη φηη δηαθέξεη επίζεο ην λα 

εθηειή θαλείο φζα δελ πξέπεη λα εθηειή ελψ θαηέρεη απηήλ αιιά δελ ηελ 

ελζπκείηαη, απφ ην λα εθηειή απηά ελψ θαηέρεη θαη ελζπκείηαη απηήλ. 

Γειαδή θπξίσο ην ηειεπηαίνλ ηνχην ζεσξείηαη θαθφλ θαη φρη φηαλ θαλείο 

εθηειή ρσξίο λα ηελ ελζπκήηαη. Έπεηηα, επεηδή αη εγνχκελαη πξνηάζεηο ηνπ 

ζπιινγηζκνχ είλαη δχν, κείδσλ θαη ειάζζσλ, ηίπνηε δελ ηνλ εκπνδίδεη λα 

εθηειή έμσ απφ ηελ επηζηήκελ, φηαλ θαηέρε κελ θαλείο θαη ηαο δχν, αιιά 

κεηαρεηξίδεηαη ηελ θαζφινπ θαη φρη ηελ κεξηθήλ. Γηφηη ε εθηέιεζηο 

αλαθέξεηαη εηο ηα θαζέθαζηα. Δθηφο ηνχηνπ έρεη δηαθνξάλ θαη ε θαζφινπ 

πξφηαζηο, δηφηη άιινηε κελ αλαθέξεηαη εηο ην πξφζσπνλ, άιινηε δε εηο ην 

πξάγκα. Λφγνπ ράξηλ φηη «εηο θάζε άλζξσπνλ σθεινχλ ηα ζηεγλά», θαη φηη 

πάιηλ «ηνηνχηνο είλαη ν άλζξσπνο», ή φηη «ζηεγλφλ είλαη ην ηνηνχηνλ ή 

ηνηνχηνλ». Αλ φκσο ηνχην εδψ είλαη ηνηνχηνλ, πηζαλφλ λα κε ην γλσξίδε ή 

λα κε ην ρξεζηκνπνηή. Απηαί ινηπφλ αη δηαθνξαί ησλ εγνπκέλσλ 

πξνηάζεσλ πξνμελνχλ ηφζνλ ππεξβνιηθήλ δηαθνξάλ, ψζηε πιένλ λα 

θαίλεηαη φηη θαηά ηνλ έλα κελ ηξφπνλ λα ζπκβαίλε δελ είλαη δηφινπ 

παξάδνμνλ, θαηά ηνλ άιινλ φκσο είλαη πνιχ παξάδνμνλ. Έπεηηα είλαη 

δπλαηφλ νη άλζξσπνη λα θαηέρνπλ ηελ επηζηήκελ θαηά ηξφπνλ δηάθνξνλ 

απφ απηνχο πνπ είπακελ ηφξα. Γειαδή ε δηαθνξά ηεο δηαζέζεσο θαίλεηαη 

εηο ην λα έρσκελ αιιά λα κε κεηαρεηξηδψκεζα, επνκέλσο θάπσο λα έρσκελ, 

θαη θάπσο λα κε έρσκελ, σο άιινη θνηκψκελνη ή καληαθνί ή κεζπζκέλνη. 

Καη βεβαίσο απηήλ ηελ δηάζεζηλ έρνπλ φζνη επξίζθνληαη κέζα εηο ηα πάζε 

ησλ. Γηφηη αη εμάςεηο θαη αη αθξνδηζηαθαί επηζπκίαη θαη κεξηθά παξφκνηα 

κεηαβάιινπλ θαλεξά θαη ηνλ νξγαληζκφλ, θαη εηο κεξηθνχο εκπλένπλ 

καλίαο. Λνηπφλ είλαη θαλεξφλ φηη πξέπεη λα εηπνχκελ φηη απηνχο νκνηάδνπλ 

νη αθξαηείο. Σν φηη δε απηνί απαγγέιινπλ ηνπο επηζηεκνληθνχο ιφγνπο δελ 

ζεκαίλεη ηίπνηε. Γηφηη θαη φζνη επξίζθνληαη κέζα εηο απηά ηα πάζε 

απαγγέιινπλ απνδείμεηο θαη ιφγνπο ηνπ Δκπεδνθιένπο, θαη εμ άιινπ φζνη 

καλζάλνπλ πξψηελ θνξάλ, απνζηεζίδνπλ κελ ηνπο ιφγνπο, αθφκε φκσο δελ 

ηνπο γλσξίδνπλ. Γειαδή απαηηείηαη λα ηνπο ρσλεχζνπλ, ηνχην δε απαηηεί 

ρξφλνλ, επνκέλσο πξέπεη λα παξαδερζψκελ φηη νη αθξαηείο νκηινχλ θαζψο 

νη εζνπνηνί. 

&Φπζηνινγηθή απφδεημηο&. ― Αθφκε δε θαη σο εμήο εκπνξεί θαλείο λα 

εχξε θπζηνινγηθψο ηελ αηηίαλ. Γειαδή ε κελ θαζνιηθή πξφηαζηο είλαη 

θξίζηο, ε δε άιιε αλήθεη εηο ηα κεξηθά, εηο ηα νπνία πιένλ έρεη θχξνο ε 

αίζζεζηο. ηαλ δε απφ απηάο ηαο δχν παξαρζή έλ ζπκπέξαζκα, είλαη 

αλάγθε απηφ ην ζπκπέξαζκα αθ' ελφο κελ ε ςπρή λα ην παξαδερζή 

θαηαθαηηθψο, αθ' εηέξνπ δε φπνπ πξφθεηηαη πεξί εθηειεζηψλ λα ην 

εθηειέζε ακέζσο. Λφγνπ ράξηλ, εάλ πξέπε λα δνθηκάδσκελ φια ηα γιπθά, 

ηνχην δε εδψ είλαη γιπθφ, δηφηη είλαη έλ απφ ηα κεξηθά, είλαη αλάγθε, φζηηο 

εκπνξεί θαη δελ εκπνδίδεηαη, λα εθηειέζε απηήλ ηελ δνθηκήλ ζπγρξφλσο. 

ηαλ ινηπφλ ε κελ θαζνιηθή, φηη δειαδή παλ γιπθχ είλαη εδνληθφλ, 

ελππάξρε θαη εκπνδίδε θάπνηνλ λα δνθηκάζε, ε δε άιιε (ε κεξηθή), δειαδή 

φηη ηνχην εδψ είλαη γιπθχ, ηνλ παξαθηλή, θαη φηαλ ηχρε λα ππάξρε εηο απηφλ 
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επηζπκία, ηφηε εθείλε κελ ηνλ ζπκβνπιεχεη λα ην απνθχγε, ε επηζπκία φκσο 

ηνλ παξαζχξεη ― δηφηη έθαζηνλ κέξνο ηεο ςπρήο έρεη ηελ δχλακηλ λα ηνλ 

θηλήζε. Δπνκέλσο ζπκβαίλεη θάπσο λα είλαη θαλείο αθξαηήο κε ιφγνλ θαη 

κε θξίζηλ, φρη αληηθαηηθήλ πξνο εαπηήλ, αιιά θαηά ζχκπησζηλ ― δηφηη ε 

επηζπκία θαη φρη ε θξίζηο είλαη αληίζεηνο πξνο ηνλ νξζφλ ιφγνλ. Δπνκέλσο 

θαη δη' απηφλ αθφκε ηνλ ιφγνλ ηα δψα δελ είλαη αθξαηή, δηφηη δελ έρνπλ 

γλψκελ δηά ηα θαζνιηθά, αιιά κφλνλ θαληαζίαλ θαη κλήκελ ησλ κεξηθψλ. 

Πψο δε ιχεηαη ε άγλνηα θαη γίλεηαη πάιηλ επηζηήκσλ ν αθξαηήο, ππάξρεη ε 

ηδία εμήγεζηο κε ηνλ κεζπζκέλνλ θαη θνηκψκελνλ θαη δελ είλαη εηδηθή κφλνλ 

εηο ηνχην ην πάζνο, θαη δη' απηφ απηήλ πξέπεη λα ηελ κάζσκελ απφ ηνπο 

θπζηνιφγνπο. 

Δπεηδή δε ε ηειεπηαία πξφηαζηο είλαη θξίζηο ελφο αηζζεηνχ θαη θπξίαξρνο 

ησλ πξάμεσλ, έπεηαη φηη ή δελ έρεη απηήλ φηαλ επξίζθεηαη κέζα εηο ην πάζνο 

ηνπ, ή ηελ θαηέρεη ηφζνλ, ψζηε λα κε ηελ γλσξίδε επηζηεκνληθψο, αιιά λα 

ηελ απαγγέιιε θαζψο ν κεζπζκέλνο ηνπ Δκπεδνθιένπο, αθνχ κάιηζηα ν 

ηειεπηαίνο φξνο δελ είλαη θαζνιηθφο, νχηε θαίλεηαη φηη είλαη νκνίσο 

επηζηεκνληθφο φζνλ θαζνιηθφο. Καη θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη εθείλν ην 

νπνίνλ εμήηαδε ν σθξάηεο. Γειαδή ην πάζνο δελ ζπκβαίλεη επί παξνπζία 

ηεο επηζηήκεο, ε νπνία θαίλεηαη φηη είλαη θπξηνιεθηηθψο επηζηήκε, νχηε 

απηή παξαζχξεηαη απφ ην πάζνο, αιιά ε αηζζεηηθή (κεξηθή) επηζηήκε. 

Λνηπφλ πεξί ηεο ελ γλψζεη θαη κε αθξαηείαο θαη κε πνίνπ είδνπο γλψζηλ 

είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαλείο αθξαηήο, είλαη αξθεηά φζα είπακελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ς'. 

&Απφιπηνο θαη κεξηθή αθξάηεηα& ― Αιι' αλ ππάξρεη απνιχησο αθξαηήο, 

ή φινη είλαη κεξηθψο αθξαηείο, θαη φηαλ ππάξρε, εηο πνία είλαη ηνηνχηνο, 

απηφ πξέπεη λα ην εμεηάζσκελ εηο ηα επφκελα. ηη ινηπφλ σο πξνο ηαο 

εδνλάο θαη ιχπαο είλαη εγθξαηείο θαη θαξηεξηθνί θαη αθξαηείο θαη 

καιζαθνί, απηφ είλαη θαλεξφλ. Αιιά απφ φζα καο πξνμελνχλ εδνλήλ, άιια 

κελ είλαη αλαγθαία, άιια φκσο είλαη κελ θαζ' εαπηά πξνηηκεηέα, 

επηδέρνληαη φκσο ππεξβνιήλ, θαη αλαγθαία κελ είλαη ηα ζσκαηηθά - ελλνψ 

δε ηα εμήο : ηαο ηξνθάο θαη ηαο αθξνδηζηαθάο αλάγθαο θαη εθείλνπ είδνπο 

ηα ζσκαηηθά εηο ηα νπνία είπακελ φηη πεξηζηξέθεηαη ε αθνιαζία θαη ε 

ζσθξνζχλε. 

Σα δε άιια δελ είλαη αλαγθαία, αιιά πξνηηκεηέα θαζ' εαπηά ― ελλνψ δε 

ηελ λίθελ, ηελ ηηκήλ, ηνλ πινχηνλ θαη ηα φκνηα αγαζά θαη εδνληθά. ζνη 

ινηπφλ είλαη ππεξβνιηθνί έμσ απφ ηνλ νξζφλ ιφγνλ σο πξνο απηά, απηνχο 

δελ ηνπο νλνκάδνκελ γεληθψο αθξαηείο, αιιά πξνζζέηνκελ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφλ αθξαηείο ρξεκάησλ, θαη θέξδνπο θαη ηηκήο θαη εμάςεσο. ρη 

φκσο απνιχησο, δηφηη ηνπο ζεσξνχκελ δηαθνξεηηθνχο θαη απφ ηελ 

νκνηφηεηα νλνκαδφκελνπο νχησ πσο, θαζψο σλνκάδεην Άλζξσπνο ν 
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ληθεηήο ησλ Οιπκπίσλ. Γειαδή εηο εθείλνλ ε θνηλή νλνκαζία δελ είρε 

θακκίαλ δηαθνξάλ απφ ηελ αηνκηθήλ, θαη φκσο ήην δηαθνξεηηθή. ― 

Απφδεημηο δε ηνχηνπ είλαη φηη ε κελ αθξάηεηα θαηαθξίλεηαη φρη κφλνλ σο 

ζθάικα αιιά θαη σο θάπνηα θαθία ή απνιχησο ή σο πξνο έλ κέξνο, απφ 

απηνχο φκσο θαλείο δελ θαηαθξίλεηαη. Ωο πξνο δε ηαο ζσκαηηθάο 

απνιαχζεηο, δηά ηαο νπνίαο ραξαθηεξίδνκελ ηνλ ζψθξνλα θαη ηνλ 

αθφιαζηνλ, φζηηο ρσξίο πξναίξεζηλ επηδηψθεη ηελ ππεξβνιήλ εηο ηα εδνληθά 

θαη απνθεχγεη ηα κέηξηα ιππεξά, θαζψο ηελ πείλαλ, ηελ δίςαλ, ηελ 

πχξσζηλ, ην πάγσκα θαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ αθήλ θαη ηελ γεχζηλ, θαη 

εθηειεί έμσ απφ ηελ πξναίξεζηλ θαη ηελ δηάλνηάλ ηνπ, απηφο ιέγεηαη 

αθξαηήο, φρη επηπξνζζέησο εηο ηνχην ή εθείλν, ιφγνπ ράξηλ εηο ηελ νξγήλ, 

αιιά κφλνλ απνιχησο. Απφδεημηο δε ηνχηνπ είλαη ην εμήο. Γειαδή ιέγνληαη 

επίζεο θαη καιζαθνί σο πξνο απηά, φρη φκσο θαη σο πξνο θαλέλ απφ εθείλα. 

Καη δηά ηνχην εηο ηελ ηδίαλ θαηεγνξίαλ θαηαηάζζνκελ ηνλ αθξαηή θαη ηνλ 

αθφιαζηνλ, θαζψο πάιηλ ηνλ εγθξαηή θαη ηνλ ζψθξνλα, φρη φκσο θαλέλα 

απφ εθείλνπο, δηφηη πεξηζηξέθνληαη θάπσο εηο ηαο ηδίαο εδνλάο θαη ιχπαο. 

Δθείλα φκσο πεξηζηξέθνληαη κελ εηο ηα ίδηα, φρη φκσο θαηά ηνλ ίδηνλ 

ηξφπνλ, αιιά ελψ απηνί εδψ έρνπλ πξναίξεζηλ, εθείλνη δελ έρνπλ. Γηά ηνχην 

κάιινλ ζα εκπνξνχζακελ λα νλνκάζσκελ αθφιαζηνλ εθείλνλ, φζηηο, ελψ 

δελ έρεη επηζπκίαο, ή έρεη κφλνλ ειαθξάο, φκσο επηδηψθεη ηαο ππεξβνιάο 

θαη απνθεχγεη ηαο κεηξίαο ιχπαο, παξά εθείλνλ φζηηο ην θάκλεη απφ 

ζθνδξάλ επηζπκίαλ. Γηφηη θαληάζνπ ηη ζα έθακλε ν πξψηνο, εάλ ηνπ ήξρεην 

θαη επηζπκία λεαληθή θαη ζθνδξά ζιίςηο απφ ηελ ζηέξεζηλ ησλ αλαγθαίσλ. 

Έπεηηα δε απφ ηαο επηζπκίαο θαη εδνλάο άιιαη κελ αλήθνπλ εηο ηελ 

θαηεγνξίαλ ησλ θαιψλ θαη ζπνπδαίσλ ― δηφηη κεξηθά απφ ηα εδνληθά είλαη 

εθ θχζεσο πξνηηκεηέα, άιια δε είλαη αληίζεηα απφ απηά, θαη άιια θείληαη 

εηο ην κέζνλ, θαζψο δηαηξέζακελ πξνεγνπκέλσο, ιφγνπ ράξηλ ηα ρξήκαηα 

θαη ην θέξδνο θαη ε λίθε θαη ε ηηκή. Ωο πξνο φια δε απηά θαη ηα παξφκνηα 

θαη ηα κέζα, δελ θαηαθξίλεηαη θαλείο δηφηη πάζρεη θαη επηζπκεί θαη αγαπά 

απηά, αιιά απφ ηελ δηάζεζηλ κε ηελ νπνίαλ εθηειεί ηνχην θαη απφ ηελ 

ππεξβνιήλ. Γηά ηνχην φζνη κελ έμσ απφ ηελ ινγηθήλ γίλνληαη αθξαηείο ή 

επηδηψθνπλ θαλέλ απφ ηα εθ θχζεσο θαιά θαη αγαζά, ιφγνπ ράξηλ σο πξνο 

ηελ ηηκήλ φζνη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξνλ απφ ην πξέπνλ, ή σο πξνο ηα 

ηέθλα θαη ηνπο γνλείο ησλ, δελ θαηαθξίλνληαη ― δηφηη θαη απηά είλαη αγαζά 

θαη επαηλνχληαη φζνη επηκέλνπλ εηο απηά. Καη φκσο ππάξρεη θαη εηο απηά 

θάπνηα ππεξβνιή, εάλ θαλείο, θαζψο ε Νηφβε δηά ηα ηέθλα ηεο, πνιεκήζε 

θαη κε ηνπο ζενχο, ή αγαπά ηνλ παηέξα ηνπ, θαζψο ν άηπξνο ν 

επνλνκαδφκελνο θηινπάησξ. Γηφηη εθαίλεην φηη θαηαληά ππεξβνιηθά 

κσξφο. Καη βεβαίσο εηο απηά ηα δεηήκαηα δελ ππάξρεη θακκία θαθία, δηά 

ηνλ ιφγνλ πνπ είπακελ, δηφηη ην θαζέλ απφ απηά είλαη εθ θχζεσο 

πξνηηκεηένλ θαζ' εαπηφ, κφλνλ δε αη ππεξβνιαί απηψλ είλαη πνηαπαί θαη 

άμηαη απνθπγήο. Σν ίδηνλ θαη ε αθξάηεηα ― Γειαδή ε αθξάηεηα δελ είλαη 

κφλνλ άμηα απνθπγήο αιιά θαη αμηνθαηάθξηηνο ―, θαη απφ ηελ νκνηφηεηα 

ηνπ πάζνπο απνδίδνκελ επηπξνζζέησο ηελ αθξάηεηαλ εηο ην θαζέλ απφ απηά, 
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θαζψο ιφγνπ ράξηλ κεηαρεηξίδνληαη ην θαθφο θαη ιέγνπλ θαη θαθφλ ηαηξφλ 

θαη θαθφλ εζνπνηφλ, ελψ γεληθψο δελ ζα ηνλ έιεγαλ θαθφλ. Καζψο ινηπφλ 

δελ ιέγεηαη νχηε εδψ θπξηνιεθηηθψο, δηφηη έθαζηνλ απφ απηά δελ είλαη 

θαθία, αιιά θαη' αλαινγίαλ πξνο θάηη ηη φκνηνλ, νκνίσο είλαη θαλεξφλ φηη 

πξέπεη θαη εθεί λα παξαδερζψκελ φηη αθξάηεηα θαη εγθξάηεηα είλαη κφλνλ 

εθείλε ε νπνία πεξηζηξέθεηαη εηο ηα ίδηα πξάγκαηα κε ηελ ζσθξνζχλελ θαη 

ηελ αθνιαζίαλ, ελψ σο πξνο έμαςηλ ηελ απνδίδνκελ θαη' αλαινγίαλ. Καη δηά 

ηνχην ιέγνκελ επηπξνζζέησο φηη είλαη αθξαηήο ηνπ ζπκνχ, θαζψο ιέγνκελ 

θαη αθξαηήο ηεο ηηκήο θαη ηνπ θέξδνπο. 

&Θεξησδία& (θηελσδία). 

Δπεηδή δε ππάξρνπλ κεξηθά εδνληθά εθ θχζεσο θαη άιια κελ απφ απηά είλαη 

απφιπηα, άιια δε αλάινγα πξνο ηα γέλε ησλ δψσλ θαη ησλ αλζξψπσλ, άιια 

δε δελ είλαη θπζηθά αιιά επίθηεηα έλεθα ζσκαηηθήο ζηξεβιψζεσο ή απφ 

δηαθφξνπο ζπλεζείαο, θαη άιια απφ ηελ κνρζεξάλ θχζηλ, είλαη δπλαηφλ λα 

παξαηεξήζσκελ θαη δηά ην θαζέλ απφ απηά παξνκνίαο δηαζέζεηο. Δλλνψ δε 

ηαο ζεξησδίαο, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ε παιενγπλαίθα εθείλε πνπ ιέγνπλ φηη 

εμέζρηδε ηαο εγθχνπο θαη έηξσγε ηα έκβξπα, ή δη' φζα ιέγνπλ φηη 

επραξηζηνχληαη κεξηθνί εμαγξησκέλνη εηο ηα κέξε ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ, 

δειαδή άιινη κελ κε σκά θξέαηα, άιινη δε κε αλζξψπηλα, θαη φηη άιινη 

δαλείδνπλ κεηαμχ ησλ ηα παηδία ησλ δηά ζπκπφζηνλ, ή απηφ πνπ ιέγνπλ δηά 

ηνλ Φάιαξηλ. Καη απηαί κελ είλαη θηελψδεηο, άιιαη δε επέξρνληαη εηο 

κεξηθνχο απφ αζζελείαο θαη απφ καλίαλ, θαζψο εθείλνο πνπ εζπζίαζε ηελ 

κεηέξα ηνπ θαη έθαγε ην θξέαο ηεο, θαη ν άιινο πνπ έθαγε ην θξέαο ηνπ 

νκνδνχινπ. Απφ απηάο δε πνπ πξνέξρνληαη απφ λνζήκαηα ή απφ ζπλήζεηαλ 

είλαη ιφγνπ ράξηλ ην κάδεκα ησλ ηξηρψλ θαη ην θάγσκα ησλ νλχρσλ, αθφκε 

δε θαη αλζξάθσλ θαη ρψκαηνο, θαη αθφκε ε αξζελνθνηηία. Γηφηη απηά εηο 

άιινπο κελ ζπκβαίλνπλ εθ θχζεσο, εηο άιινπο δε απφ ζπλήζεηαλ, ιφγνπ 

ράξηλ εηο φζνπο εμεπηειίδνληαη απφ ηελ παηδηθήλ ησλ ειηθίαλ. Λνηπφλ εηο 

φζνπο κελ αηηία είλαη ε θχζηο, απηνχο θαλείο δελ εκπνξεί λα ηνπο νλνκάζε 

αθξαηείο, θαζψο δελ εκπνξεί λα νλνκάζε αθξαηείο νχηε ηαο γπλαίθαο, δηφηη 

απηαί δελ ελεξγνχλ, αιιά είλαη παζεηηθαί. Οκνίσο δε θαη φζνη είλαη σο 

αζζελείο απφ ηελ ζπλήζεηαλ. Καη ινηπφλ ην λα έρε θαλείο ην θαζέλ απφ 

απηά ηα πάζε είλαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο θαθίαο, θαζψο είλαη θαη ε 

ζεξησδία. Σν λα κε εκπνξή φκσο ελψ ηα έρεη λα ηα ζπγθξαηή ή ην λα 

ληθάηαη απφ απηά, δελ είλαη απφιπηνο αθξάηεηα αιιά θαη' αλαινγίαλ, θαζψο 

θαη εθείλνο φζηηο έρεη ην ίδηνλ πάζνο σο πξνο ηαο εμάςεηο, ν νπνίνο πξέπεη 

λα νλνκαζζή αθξαηήο κε απηήλ ηελ ζεκαζίαλ θαη φρη κε ηελ ζπλήζε 

ζεκαζίαλ ηεο ιέμεσο. Γηφηη πάζα ππεξβνιηθή αθξνζχλε θαη δεηιία θαη 

αθνιαζία θαη θαθία άιινηε κελ είλαη ζεξησδία, άιινηε δε αζζέλεηα. Γηφηη 

φζηηο εθ θχζεσο επιάζζε λα ηξνκάδε φια, θαη αλ αθφκε θξνηήζε πνληηθφο, 

είλαη κε θηελψδε δεηιίαλ δεηιφο, ν άιινο φκσο πνπ εθνβείην ηελ γαιήλ, ην 

έθακλε απφ αζζέλεηαλ. Καη απφ ηνπο άθξνλαο άιινη κελ είλαη αζπιιφγηζηνη 

εθ θχζεσο θαη δνπλ κφλνλ κε ηελ αίζζεζηλ θαη είλαη θηελψδεηο, θαζψο είλαη 
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κεξηθά γέλε ησλ καθξπλψλ βαξβάξσλ (=αγξίσλ), άιινη δε είλαη απφ 

αζζέλεηαλ, θαζψο είλαη αη επηιεπηηθαί ή αη λνζεκαηηθαί καλίαη. Απφ απηάο 

δε είλαη δπλαηφλ θαλείο λα έρε κεξηθάο κφλνλ, αιιά λα κε ληθάηαη, θαζψο 

ιφγνπ ράξηλ εάλ ν Φάιαξηο εζπγθξαηείην απφ ηελ επηζπκίαλ λα θάγε ην 

ηέθλνλ ηνπ ή λα εθηειέζε παξά θχζηλ αζέιγεηαλ εηο απηφ. Δίλαη δπλαηφλ δε 

θαλείο θαη λα ληθάηαη, θαη φρη κφλνλ λα ηαο έρε. Καζψο ινηπφλ επί 

κνρζεξίαο, φζε κελ είλαη ζχκκεηξνο κε ηελ αλζξσπίλελ θχζηλ ιέγεηαη 

γεληθψο κνρζεξία, ε δε άιιε επηπξνζζέησο ιέγεηαη φηη είλαη θηελψδεο ή 

αζζεληθή θαη φρη απφιπηνο, νκνίσο βεβαίσο θαη ε αθξάηεηα άιινηε κελ 

είλαη θηελψδεο, άιινηε δε αζζεληθή, απφιπηνο δε είλαη ε ζχκκεηξνο κε ηελ 

αλζξσπίλελ αθνιαζίαλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

&Αθξάηεηα πάζνπο θαη αθξάηεηα επηζπκίαο&.- ηη ινηπφλ ε αθξάηεηα θαη ε 

εγθξάηεηα πεξηζηξέθεηαη κφλνλ εηο φζα θαη ε αθνιαζία θαη ε ζσθξνζχλε, 

θαη φηη σο πξνο ηα άιια ππάξρεη άιιν είδνο αθξαηείαο, ην νπνίνλ σλνκάζζε 

θαηά κεηαθνξάλ θαη φρη απνιχησο, απηφ είλαη θαλεξφλ. Αλ φκσο είλαη θαη 

νιηγψηεξνλ αμηφκεκπηνο ε αθξάηεηα ηεο εμάςεσο παξά ε αθξάηεηα ησλ 

επηζπκηψλ, αο ην εμεηάζσκελ. Γειαδή θαίλεηαη φηη ε έμαςηο αθνχεη κελ 

θάπσο ηνλ ιφγνλ, αιιά δελ πξνζέρεη λα αθνχζε θαιά, θαζψο νη βηαδφκελνη 

ππεξέηαη, νη νπνίνη πξηλ λα αθνχζνπλ φιελ ηελ παξαγγειίαλ παίξλνπλ 

δξφκνλ, θαη έπεηηα ζθάιινπλ εηο ην πξφζηαγκα, επίζεο δε θαη νη θχλεο πξηλ 

λα ηδνχλ αλ είλαη θαλείο θίινο, αξθεί λα αθνχζνπλ θξφηνλ, ακέζσο 

γαπγχδνπλ. Οκνίσο θαη ε έμαςηο απφ ηελ ζεξκφηεηα θαη ηαρχηεηα ηεο 

ηδηνζπγθξαζίαο αθνχεη κελ, δελ αθνχεη φκσο ην πξφζηαγκα θαη ακέζσο 

νξκά λα εθδηθεζή. Γηφηη ν κελ ιφγνο ή ε θαληαζία ηνπ εθαλέξσζε φηη ν 

δείλα ηνλ χβξηζε ή ηνλ επεξηθξφλεζε, απηφο φκσο σο λα εζπιινγίζζε φηη 

πξέπεη λα θηππεζή κε απηφλ, ακέζσο εθηξαρχλεηαη. Ζ δε επηζπκία, κφιηο 

εηπή ν ιφγνο ή ε αίζζεζηο φηη ηνχην είλαη εδνληθφλ, νξκά πξνο ηελ 

απφιαπζηλ. Ώζηε ε κελ έμαςηο θάπσο αθνινπζεί ηνλ ιφγνλ, ε επηζπκία 

φκσο φρη. Γηφηη είλαη ρεηξνηέξα. Γειαδή φζηηο είλαη αθξαηήο ηεο εμάςεσο, 

ληθάηαη θάπσο απφ ηνλ ιφγνλ, φζηηο φκσο είλαη αθξαηήο ηεο επηζπκίαο δελ 

ληθάηαη απφ ηνλ ιφγνλ. Έπεηηα είλαη πεξηζζφηεξνλ ζπγρσξεκέλνλ λα 

αθνινπζή θαλείο ηαο θπζηθάο νξέμεηο, θαη βεβαίσο θαη απφ ηαο επηζπκίαο 

απηνχ ηνπ είδνπο πεξηζζφηεξνλ ηαο θνηλάο, θαη εθ' φζνλ είλαη θνηλαί. Ζ δε 

έμαςηο θαζψο θαη ε εθηξάρπλζηο είλαη θπζηθψηεξαη απφ ηαο επηζπκίαο ηεο 

ππεξβνιήο θαη ηαο κε αλαγθαίαο, θαζψο εθείλνο πνπ εδηθαηνινγείην φηαλ 

έδεξλε ηνλ παηέξα ηνπ ιέγσλ: «θαη απηφο έδεξλε ηνλ ηδηθφλ ηνπ θαη εθείλνο 

ηνλ παξαπάλσ». Καη αθνχ έδεημε ην παηδίνλ ηνπ είπε : «θαη απηφο ζα δείξε 

εκέ φηαλ κεγαιψζε, δηφηη ην έρεη ην αίκα καο». Δπίζεο ν ζπξφκελνο απφ 

ηνλ πηφλ ηνπ ηνχ έιεγε λα ζηακαηήζε έσο εηο ηελ ζχξαλ, δηφηη θαη ν ίδηνο 

έσο εθεί έζπξε άιινηε ηνλ παηέξα ηνπ. Έπεηηα είλαη αδηθψηεξαη αη 
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ππνπιφηεξαη. Καη βεβαίσο ν ζπκψδεο δελ είλαη χπνπινο, νχηε ε έμαςίο ηνπ 

αιιά είλαη θαλεξά. Ζ επηζπκία φκσο είλαη θαζψο ιέγνκελ δηά ηελ 

Αθξνδίηελ : 

«δνινπιφθνο Κππξνγέλλεηε. ― 

θαη θαζψο δηά ην θεληεκέλνλ ισξίνλ ιέγεη ν κεξνο : 

Ξεκπάιηζκα πνπ θαη ζσζηφλ άλζξσπν μεκπαιίδεη. 

Δπνκέλσο, αθνχ είλαη αδηθσηέξα, είλαη ρεηξνηέξα απηή ε αθξάηεηα απφ ηελ 

πεξηζηξεθνκέλελ εηο ηνλ ζπκφλ, θαη είλαη απφιπηνο αθξάηεηα θαη θάπσο 

κνρζεξία. Έπεηηα θαλείο δελ πξνζβάιιεη απφ ιχπελ. ζηηο φκσο ελεξγεί κε 

νξγήλ πάληνηε θαηέρεηαη απφ ιχπελ, ελψ φζηηο πξνζβάιιεη θαηέρεηαη απφ 

εδνλήλ. Δάλ ινηπφλ είλαη εηδηθψηεξα εθείλα δηά ηα νπνία είλαη δίθαηνλ λα 

νξγηδψκεζα, ηφηε αδηθσηέξα είλαη θαη ε απφ επηζπκίαλ πξνεξρνκέλε 

αθξάηεηα. Γηφηη απηή δελ είλαη πξνζβνιή κέζα εηο ηελ έμαςηλ. ηη ινηπφλ 

είλαη ρεηξνηέξα ε αθξάηεηα ε πεξηζηξεθνκέλε εηο ηαο επηζπκίαο απφ ηελ 

πεξηζηξεθνκέλελ εηο ηελ έμαςηλ θαη φηη ε εγθξάηεηα θαη ε αθξάηεηα 

πεξηζηξέθεηαη εηο επηζπκίαο θαη εδνλάο ζσκαηηθάο, είλαη θαλεξφλ. Σφξα δε 

πξέπεη λα εμεηάζσκελ απηψλ ησλ ηδίσλ ηαο δηαθνξάο. 

Καζψο δειαδή είπακελ εηο ηελ αξρήλ, άιιαη κελ είλαη ζχκκεηξνη πξνο ηελ 

αλζξσπίλελ θχζηλ θαη θπζηθαί, θαη σο πξνο ην γέλνο θαη σο πξνο ην 

κέγεζνο, άιιαη δε είλαη θηελψδεηο, άιιαη δε πξνέξρνληαη απφ ζηξεβιψζεηο 

θαη αζζελείαο. Απφ φια δε απηά εηο ηα πξψηα πεξηζηξέθεηαη κφλνλ ε 

ζσθξνζχλε θαη ε αθνιαζία. Γηά ηνχην θαη ηα δψα δελ ηα νλνκάδνκελ 

ζψθξνλα νχηε αθφιαζηα παξά κφλνλ κεηαθνξηθψο θαη φηαλ θάπνπ δηαθέξε 

εληειψο έλ είδνο δψσλ απφ άιιν θαηά ηελ αγξηφηεηα θαη 

θαηαζηξεπηηθφηεηα θαη ιαηκαξγίαλ. Γηφηη απηφ δελ έρεη πξναίξεζηλ νχηε 

πξνκειέηελ, αιιά είλαη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ θπζηθνχ, θαζψο νη καληαθνί 

άλζξσπνη. Δίλαη φκσο κηθξφηεξνλ θαθφλ ε ζεξησδία απφ ηελ θαθίαλ αιιά 

επηθνβψηεξνλ. Γηφηη εδψ δελ δηεθζάξε ην θαιιίηεξνλ κέξνο, θαζψο εηο ηνλ 

άλζξσπνλ, αιιά απιψο επιάζζε αηειέο θαη δελ έρεη ηνηνχηνλ. Οκνηάδεη 

ινηπφλ σο λα παξαβάιισκελ άςπρνλ κε έκςπρνλ δηά λα εχξσκελ πνίνλ 

είλαη ρεηξφηεξνλ. Γειαδή πάληνηε ε θαθία ηνπ κε έρνληνο αξράο είλαη 

αβιαβεζηέξα, ν δε λνπο είλαη αξρή. Σν λα παξαβάιισκελ ινηπφλ ην ζεξίνλ 

κε ηνλ άλζξσπνλ, είλαη αθξηβψο σο λα παξαβάιισκελ ηελ απηνχζηνλ 

αδηθίαλ πξνο έλα άδηθνλ άλζξσπνλ. Γηφηη εθείλε είλαη ζρεηηθψο ρεηξνηέξα. 

Γειαδή εκπνξεί λα πξνμελήζε απείξσο πεξηζζφηεξα θαθά ν θαθφο 

άλζξσπνο απφ έλα δψνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ'. 

&Πξνβιήκαηα αθξαηείαο θαη αθνιαζίαο&. ― Ωο πξνο δε ηαο απφ αθήλ θαη 

γεχζηλ πξνεξρνκέλαο εδνλάο θαη ιχπαο θαη επηζπκίαο θαη απνζηξνθάο, εηο 

ηαο νπνίαο είπακελ πξνεγνπκέλσο φηη πεξηζηξέθεηαη θαη ε αθνιαζία θαη ε 

ζσθξνζχλε, είλαη κελ δπλαηφλ λα είλαη θαλείο ηνηνχηνο ψζηε λα ληθάηαη 

απφ φζα ληθνχλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, είλαη φκσο επίζεο δπλαηφλ θαη 

λα ληθήζε θαλείο φζα ληθνχλ ηνπο πεξηζζνηέξνπο. Δθ ηνχησλ δε άιινο κελ 

είλαη αθξαηήο εηο ηαο εδνλάο, άιινο δε εγθξαηήο, θαη άιινο κελ εηο ηαο 

ιχπαο ελδνηηθφο, άιινο δε θαξηεξηθφο. Δηο ην κέζνλ δε θείηαη ε δηάζεζηο 

ησλ πεξηζζνηέξσλ, θαη αλ αθφκε ξέπνπλ πεξηζζφηεξνλ εηο ηα ρεηξφηεξα. 

Αθνχ δε άιιαη κελ εδνλαί είλαη αλαγθαίαη, άιιαη δε φρη θαη κέρξηο ελφο 

βαζκνχ, φρη φκσο θαη αη ππεξβνιαί νχηε αη ειιείςεηο, θαη αθνχ ην ίδηνλ 

ζπκβαίλεη θαη σο πξνο ηαο επηζπκίαο θαη ηαο ιχπαο, φζηηο κελ επηδηψθεη ηαο 

ππεξβνιάο ησλ εδνληθψλ ή εηο βαζκφλ ππεξβνιηθφλ, ή θαηά πξναίξεζηλ 

ράξηλ απηψλ ησλ ηδίσλ θαη φρη δηά θαλέλ απνηέιεζκά ησλ, απηφο είλαη 

αθφιαζηνο, δηφηη θαη' αλάγθελ ν ηνηνχηνο δελ ππφθεηηαη εηο κεηάλνηαλ, ψζηε 

είλαη αζεξάπεπηνο, δηφηη ν ακεηαλφεηνο είλαη αζεξάπεπηνο, φζηηο δε είλαη 

ειιηπήο, είλαη φισο ην αληίζεηνλ, ν δε κέζνο είλαη ζψθξσλ, επίζεο δε θαη 

φζηηο απνθεχγεη ηαο ζσκαηηθάο ιχπαο φρη δηφηη ληθάηαη αιιά απφ 

πξναίξεζηλ. 

Απφ φζνπο δε δελ παξαθηλνχληαη απφ πξναίξεζηλ, άιινο κελ παξαθηλείηαη 

εμ αηηίαο ηεο εδνλήο, άιινο δε δηφηη απνθεχγεη ηελ ιχπελ ηελ νπνίαλ γελλά 

ε επηζπκία, ψζηε δηαθέξνπλ ν είο απφ ηνλ άιινλ. Έθαζηνο δε εκπνξεί λα 

ζεσξήζε σο ρεηξφηεξνλ εθείλνλ φζηηο, ελψ δελ έρεη επηζπκίαο ή έρεη 

ειαθξάο, εθηειεί ην αηζρξφλ, παξά εθείλνλ φζηηο έρεη ζθνδξάο επηζπκίαο, 

θαη εθείλνλ φζηηο θηππά ρσξίο λα είλαη σξγηζκέλνο, παξά εθείλνλ φζηηο 

θηππά σξγηζκέλνο. Γηφηη απηφο θαληάζνπ ηη ζα έθακλε αλ επξίζθεην κέζα 

εηο ην πάζνο ηνπ! Γηά ηνχην ν αθφιαζηνο είλαη ρεηξφηεξνο απφ ηνλ αθξαηή. 

Καη ινηπφλ απφ φζα είπακελ ην έλ είλαη κάιινλ είδνο καιζαθφηεηνο, ην δε 

άιιν είλαη αθνιαζία. 

&Δγθξάηεηα θαη θαξηεξία&. Αληηηίζεηαη δε εηο κελ ηνλ αθξαηή ν εγθξαηήο, 

εηο δε ηνλ καιζαθφλ ν θαξηεξηθφο. Γηφηη ε κελ θαξηεξία ζπλίζηαηαη εηο ηελ 

αληνρήλ, ε δε εγθξάηεηα εηο ην λα ζπγθξαηή. Γηαθέξεη δε ε αληνρή απφ ηελ 

ζπγθξάηεζηλ, θαζψο θαη ην λα κε ληθεζή θαλείο απφ ην λα ληθήζε. Γηά 

ηνχην είλαη πξνηηκνηέξα ε εγθξάηεηα απφ ηελ θαξηεξίαλ. ζηηο δε είλαη 

ειιηπήο εηο φζα νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ αληνρήλ θαη δχλακηλ, 

απηφο είλαη καιζαθφο θαη ηξπθειφο ― δηφηη θαη ε ηξπθειφηεο είλαη έλ 

είδνο καιζαθφηεηνο. ― Καη απηφο ζχξεη ην θφξεκά ηνπ δηά λα απνθχγε ηελ 

θφπσζηλ λα ην ζεθψζε θαη ελψ απνκηκείηαη ηνλ αζζελή, δελ θξνλεί φηη 

είλαη άζιηνο, αθνχ είλαη φκνηνο κε άζιηνλ. Οκνίσο δε ζπκβαίλεη θαη σο πξνο 

ηελ εγθξάηεηαλ κε ηελ αθξάηεηαλ. Γειαδή δελ είλαη πεξίεξγνο φζηηο ληθάηαη 
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απφ ζθνδξάο θαη ππεξβνιηθάο εδνλάο ή ιχπαο ― είλαη κάιηζηα άμηνο 

ζπγγλψκεο εάλ αληέρε, θαζψο ν Φηινθηήηεο ηνπ Θενδέθηνπ, ν νπνίνο 

επιεγψζε απφ έρηδλαλ, ή θαζψο ν Κεξθχσλ εηο ηελ Αιφπελ ηνπ Καξθίλνπ, 

θαη φζνη πξνζπαζνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηνλ γέισηά ησλ μεθαξδίδνληαη δηά 

κηαο, θαζψο έηπρε λα ζπκβή εηο ηνλ Ξελφθαληνλ, αιιά πεξίεξγνο είλαη 

θαλείο κφλνλ φηαλ εηο φζα νη πεξηζζφηεξνη αληέρνπλ απηφο ληθάηαη απφ 

απηά θαη δελ εκπνξή λα αληηζηαζή, φρη φκσο απφ ην θπζηθφλ ηεο θπιήο ηνπ 

απφ αζζέλεηαλ, θαζψο είλαη ε καιζαθφηεο εηο ηνπο βαζηιείο ησλ θπζψλ 

έλεθα ηεο θπιήο, θαη θαζψο απεκαθξχλζε αλέθαζελ ε θχζηο ηεο γπλαηθφο 

απφ ηελ αλδξηθήλ. Φαίλεηαη δε φηη θαη ν παηδαξηψδεο είλαη αθφιαζηνο, είλαη 

φκσο καιζαθφο. Γηφηη ην παηγλίδηνλ είλαη άλεζηο, αθνχ είλαη αλάπαπζηο. O 

δε παηδαξηψδεο είλαη απφ ηνπο ππεξβνιηθνχο σο πξνο απηήλ. Σεο δε 

αθξαηείαο ην έλ κελ είδνο, είλαη πξνπέηεηα, ην δε άιιν αδπλακία. Γειαδή 

άιινη κελ αθνχ ζθεθζνχλ δελ επηκέλνπλ εηο ηελ απφθαζίλ ησλ εμ αηηίαο ηνπ 

πάζνπο ησλ, άιινη δε επεηδή δελ ζθέπηνληαη ζχξνληαη απφ ην πάζνο ησλ. 

Γηφηη κεξηθνί, θαζψο νη πξνεγνπκέλσο γαξγαιηζζέληεο, δελ γαξγαιίδνληαη, 

νκνίσο θαη απηνί πξνλνήζαληεο θαη πξνβιέςαληεο θαη πξνδηεγεξζέληεο κε 

ην ζψκα θαη κε ηελ ζπιινγήλ ησλ δελ ληθψληαη πιένλ απφ ην πάζνο, νχηε 

αλ είλαη εδνληθφλ νχηε αλ είλαη ιππεξφλ. Πξν πάλησλ δε νη ηαρείο θαη 

κειαγρνιηθνί έρνπλ ηελ πξνπεηή αθξάηεηαλ. Γειαδή εθείλνη κελ απφ ηελ 

ηαρχηεηα, απηνί δε απφ ηελ ζθνδξφηεηα δελ πεξηκέλνπλ ηνλ ιφγνλ, δηφηη 

αθνινπζνχλ ηελ θαληαζίαλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

&Ζ αθνιαζία είλαη θαζαξά θαθία, ε αθξάηεηα ζρεδφλ φρη. &Δίλαη δε ν κελ 

αθφιαζηνο, θαζψο είπακελ, αλεπίδεθηνο κεηαλνίαο ― δηφηη επηκέλεη εηο ηελ 

απφθαζίλ ηνπ ―. O αθξαηήο φκσο είλαη πάληνηε κεηαλνεηηθφο. Γηά ηνχην 

δελ είλαη θαζψο είπακελ εηο ηαο απνξίαο (πξνβιήκαηα), αιιά εθείλνο κελ 

είλαη αζεξάπεπηνο, απηφο δε επθνινζεξάπεπηνο. Γειαδή εθείλε κελ 

νκνηάδεη κε ηα κνρζεξά λνζήκαηα, θαζψο είλαη ν χδξσς θαη ε θζίζηο, ε δε 

αθξαζία κε ηελ επηιεςίαλ. Γηφηη εθείλε, κελ είλαη ζπλερήο, απηή δε δελ 

είλαη ζπλερήο θαθία. Καη ελ γέλεη δε είλαη δηαθνξεηηθφλ ην γέλνο ηεο 

αθξαηείαο απφ ηελ θαθίαλ, δηφηη ε κελ θαθία δηαθεχγεη ηελ παξαηήξεζηλ 

(θξχπηεηαη), ελψ ε αθξάηεηα δελ δηαθεχγεη. Απφ απηνχο δε ηνπο ηδίνπο 

πξνηηκφηεξνη είλαη νη κεηαβαιιφκελνη παξά φζνη έρνπλ κελ ηνλ ιφγνλ, δελ 

επηκέλνπλ φκσο εηο απηφλ. Γηφηη ληθψληαη απφ κηθξφηεξνλ πάζνο θαη φρη 

ρσξίο πξνκειέηελ θαζψο νη άιινη. Γειαδή ν αθξαηήο νκνηάδεη εθείλνπο νη 

νπνίνη κεζνχλ γξήγνξα θαη κε νιίγνλ νίλνλ θαη κε νιηγψηεξνλ, παξά κε 

φζνλ κεζνχλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη. ηη κελ ινηπφλ ε αθξάηεηα δελ 

είλαη θαθία, είλαη θαλεξφλ, ίζσο φκσο είλαη θάπσο θαθία. Γηφηη απηή κελ 

είλαη έμσ απφ ηελ πξναίξεζηλ, εθείλε δε κε πξναίξεζηλ. Οπσζδήπνηε φκσο 

είλαη θάηη σο πξάμηο ην νπνίνλ νκνηάδεη ηνλ ιφγνλ ηνπ Γεκνδφθνπ πξνο 



www.schooltime.gr ελίδα 21 
 

ηνπο Μηιεζίνπο : «Οη Μηιήζηνη δελ είλαη κελ αλφεηνη, αιιά θάκλνπλ φ,ηη 

θάκλνπλ νη αλφεηνη» θαη νη αθξαηείο επίζεο άδηθνη κελ δελ είλαη, θάκλνπλ 

φκσο αδηθίαλ. Δπεηδή δε εθείλνο κελ είλαη ηνηνχηνο, δηφηη φρη εθ 

πεπνηζήζεσο επηδηψθεη ηαο ππεξβνιηθάο θαη έμσ απφ ηνλ νξζφλ ιφγνλ 

ζσκαηηθάο εδνλάο, απηφο φκσο εθ πεπνηζήζεσο, δηφηη είλαη επηηήδεηνο λα 

επηδηψθε απηάο, εθείλνο βεβαίσο είλαη, επκεηάπεηζηνο, απηφο φκσο φρη. 

Γηφηη απφ ηελ αξεηήλ θαη ηελ θαθίαλ ε κελ κία θαηαζηξέθεη ηαο αξράο, ε δε 

άιιε ηαο δηαζψδεη, εηο δε ηαο πξάμεηο αξραί είλαη νη ιφγνη, θαζψο εηο ηα 

καζεκαηηθά αη ππνζέζεηο. Λνηπφλ νχηε εθεί ν ιφγνο εκπνξεί λα δηδάμε ηαο 

αξράο νχηε εδψ, αιιά ππάξρεη αξεηή θπζηθή ή εθ ζπλεζείαο δηά ηελ 

νξζνθξνζχλελ σο πξνο ηαο αξράο. ψθξσλ ινηπφλ είλαη ν ηνηνχηνο, 

αθφιαζηνο δε ν αληίζεηνο. Τπάξρεη δε θάπνηνο ν νπνίνο απφ ην πάζνο ηνπ 

κεηαβάιιεη πνξείαλ έμσ απφ ηνλ νξζφλ ιφγνλ, απηφο δε φζνλ κελ δηά λα 

κελ εθηειή ζπκθψλσο κε ηνλ νξζφλ ιφγνλ ηνλ ζπγθξαηεί ην πάζνο ηνπ, 

φζνλ φκσο δηά λα είλαη ηνηνχηνο ψζηε εθ πεπνηζήζεσο κε άλεζηλ λα 

επηδηψθε ηαο ηνηαχηαο εδνλάο δελ ηνλ ζπγθξαηεί. Καη απηφο είλαη ν 

αθξαηήο, θαη είλαη θαιιίηεξνο απφ ηνλ αθφιαζηνλ, ελψ ν πνηαπφο είλαη 

απνιχησο ηνηνχηνο. Γηφηη δηαζψδεηαη ην θαιιίηεξνλ κέξνο ηνπ, δειαδή αη 

αξραί. O άιινο φκσο είλαη αληίζεηνο, δειαδή ν επίκνλνο θαη κε 

κεηαβαιιφκελνο έλεθα βεβαίσο ηνπ πάζνπο ηνπ. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφλ απφ 

απηά φηη εθείλε κελ είλαη ζπνπδαία δηάζεζηο, απηή δε πνηαπή. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η'. 

&ρέζηο εγθξαηείαο θαη εζηθήο&. ― Σφξα ινηπφλ άξαγε εγθξαηήο είλαη 

φζηηο επηκέλεη εηο νπνηνλδήπνηε ιφγνλ θαη νπνηαλδήπνηε πξναίξεζηλ, ή 

φζηηο επηκέλεη εηο ηελ νξζήλ, θαη αληηζηξφθσο αθξαηήο είλαη άξαγε φζηηο 

δελ επηκέλεη εηο νπνηαλδήπνηε πξναίξεζηλ θαη νπνηνλδήπνηε ιφγνλ ή φζηηο 

δελ επηκέλεη εηο ηνλ κε ςεπδή ιφγνλ θαη ηελ νξζήλ πξναίξεζηλ, θαζψο 

δηεηππψζακελ ηελ απνξίαλ πξνεγνπκέλσο; Ή κήπσο θαηά ζχκπησζηλ εηο 

νπνηαλδήπνηε ηχρε, θαζ' εαπηφ φκσο εηο ηνλ αιεζή ιφγνλ θαη ηελ νξζήλ 

πξναίξεζηλ, εθείλνο κελ ζα επηκείλε, απηφο δε δελ ζα επηκείλε; Γειαδή, εάλ 

θαλείο εθιέγεη ή επηδηψθεη ηνχην, ράξηλ εθείλνπ, θαζ' εαπηφ κελ εθιέγε θαη 

επηδηψθε ηνχην, θαηά ζχκπησζηλ δε ην πξνεγνχκελνλ, ην δε θαζ' εαπηφ ην 

ελλννχκελ απφιπηνλ. Δπνκέλσο είλαη δπλαηφλ θαηά κίαλ νπνηαλδήπνηε 

γλψκελ άιινο κελ λα επηκέλε, άιινο δε λα κεηαβάιιε γλψκελ, απνιχησο 

φκσο επηδηψθεη φζηηο επηδηψθεη κε αιεζή ιφγνλ. Τπάξρνπλ δε κεξηθνί νη 

νπνίνη επηκέλνπλ εηο ηελ γλψκελ ησλ θαη ηνπο νπνίνπο νλνκάδνπλ 

ηζρπξνγλψκνλαο, θαη είλαη θάπσο αθαηάπεηζηνη, δειαδή δελ κεηαπείζνληαη 

επθφισο. Απηνί δε είλαη σο πξνο ηνλ εγθξαηή, θαζψο ν άζσηνο πξνο ηνλ 

θηιειεχζεξνλ θαη ν ζξαζχο πξνο ηνλ ζαξξαιένλ, είλαη φκσο θαη 

δηαθνξεηηθνί εηο πνιιά. Γηφηη εθείλνο κελ δελ κεηαβάιιεηαη απφ ην πάζνο 

θαη ηελ επηζπκίαλ ηνπ, θαζψο ν εγθξαηήο, ν εγθξαηήο φκσο πνιχ πηζαλφλ λα 
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θαλή επκεηάπεηζηνο- Απηφο δε φρη απφ ιφγνλ δηφηη απηφο απνιακβάλεη ηαο 

επηζπκίαο θαη πνιιάθηο ζχξεηαη απφ ηαο εδνλάο. Δίλαη δε ηζρπξνγλψκνλεο 

νη ζηελνθέθαινη θαη νη ακαζείο θαη νη αγξνίθνη, θαη νη κελ ζηελνθέθαινη 

απφ εδνλήλ θαη ιχπελ. Γηφηη επραξηζηνχληαη δηά ηελ λίθελ ησλ, εάλ δελ 

αιιάμνπλ γλψκελ, θαη ιππνχληαη, εάλ αθπξσζή ε γλψκε ησλ, θαζψο ηα 

ςεθίζκαηα, ψζηε κάιινλ νκνηάδνπλ ηνλ αθξαηή, παξά ηνλ εγθξαηή. 

Τπάξρνπλ δε κεξηθνί νη νπνίνη δελ επηκέλνπλ εηο ηελ γλψκελ ησλ φρη απφ 

αθξάηεηαλ, θαζψο ν Νενπηφιεκνο εηο ηνλ Φηινθηήηελ ηνπ νθνθιένπο. 

Μνινλφηη απφ εδνλήλ δελ επέκεηλε, ήην φκσο θαιή εδνλή. Γηφηη ην λα ιέγε 

ηελ αιήζεηαλ ήην θαιφλ, είρε πεηζζή φκσο ππφ ηνπ Οδπζζέσο λα ιέγε 

ςέκκαηα. Γειαδή παο φζηηο θάκλεη θάηη ηη απφ εδνλήλ δελ είλαη αθφιαζηνο 

ή πνηαπφο ή αθξαηήο, αιιά φζηηο ην θάκλεη απφ αηζρξάλ εδνλήλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΑ'. 

&Γηάθνξα είδε αθξαηείαο.& 

Αιιά βεβαίσο ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη επραξηζηνχληαη κε ηαο 

ζσκαηηθάο εδνλάο νιηγψηεξνλ ηνπ δένληνο, θαη δελ επηκέλνπλ εηο ηνλ ιφγνλ 

δηά ηνλ νπνίνλ είλαη ηνηνχηνη. Μεηαμχ δε απηψλ θαη ηνπ αθξαηνχο κέζνο 

είλαη ν εγθξαηήο. Γειαδή ν κελ αθξαηήο δελ επηκέλεη εηο ηνλ ιφγνλ ράξηλ 

ηεο ππεξβνιήο απηφο δε ράξηλ ηεο ειιείςεσο. O εγθξαηήο φκσο επηκέλεη θαη 

κάιηζηα δελ κεηαβάιιεηαη απφ άιινλ ιφγνλ, είλαη δε αλάγθε, εάλ βεβαίσο ε 

εγθξάηεηα είλαη ζπνπδαία, θαη αη δχν απηαί αληίζεηνη δηαζέζεηο λα είλαη 

πνηαπαί, θαζψο θαίλεηαη πξαγκαηηθψο φηη είλαη. Δπεηδή φκσο ε κία απφ 

απηάο απαληά θαη νιίγαο θνξάο θαη ζπαλίσο, δηά ηνχην, θαζψο ε 

ζσθξνζχλε θαίλεηαη κφλε αληίζεηνο εηο ηελ αθνιαζίαλ, νκνίσο θαη ε 

εγθξάηεηα εηο ηελ αθξάηεηαλ. 

&χγθξηζηο ηνπ εγθξαηνχο πξνο ηνλ ζψθξνλα.& ― Δπεηδή δε πνιιά 

νλφκαηα δίδνληαη απφ νκνηφηεηα, δηά ηνχην θαη ε εγθξάηεηα ηνπ ζψθξνλνο 

εδφζε θαηά παξνκνίσζηλ. Γειαδή θαη ν εγθξαηήο είλαη ηθαλφο ηίπνηε λα 

κελ εθηειή έμσ απφ ηνλ ιφγνλ ράξηλ ησλ ζσκαηηθψλ εδνλψλ, θαζψο θαη ν 

ζψθξσλ. Με ηελ δηαθνξάλ φκσο φηη ν κελ πξψηνο έρεη πνηαπάο επηζπκίαο, 

ελψ ν δεχηεξνο δελ έρεη, θαη απηφο κελ είλαη ηθαλφο λα κε αηζζάλεηαη 

εδνλήλ έμσ απφ ηνλ ιφγνλ, εθείλνο φκσο λα αηζζάλεηαη, αιιά λα κε 

παξαζχξεηαη. Δίλαη δε φκνηνη θαη ν αθξαηήο θαη ν αθφιαζηνο, ελψ είλαη 

ρσξηζκέλνη. Γειαδή θαη νη δχν επηδηψθνπλ ηαο ζσκαηηθάο εδνλάο, αιιά 

απηφο κελ εθ πεπνηζήζεσο, εθείλνο φκσο φρη εθ πεπνηζήζεσο. 

&ρέζηο ηνπ αθξαηνχο πξνο ηνλ θξφληκνλ, ηνλ δαηκφληνλ, ηνλ 

πεθσηηζκέλνλ, ηνλ κεζπζκέλνλ θιπ.& ― Οχηε πάιηλ είλαη δπλαηφλ ν 

θξφληκνο θαη ν αθξαηήο λα είλαη ην ίδηνλ πξφζσπνλ. Γηφηη ν θξφληκνο 

απεδείρζε φηη ζπγρξφλσο είλαη θαη ζπνπδαίνο θαηά ην ήζνο. Έπεηηα δελ 
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είλαη κφλνλ θαηά ηελ γλψζηλ θξφληκνο, αιιά θαη θαηά ηελ εθηέιεζηλ. Δλψ ν 

αθξαηήο δελ είλαη εθηειεζηηθφο. O δαηκφληνο φκσο δελ ππάξρεη εκπφδηνλ λα 

κελ είλαη αθξαηήο. Γηά ηνχην κεξηθνί θαίλνληαη κελ θάπνηε φηη είλαη 

θξφληκνη, είλαη φκσο αθξαηείο, δηφηη ε δεηλφηεο (ην δαηκφληνλ) δηαθέξεη απφ 

ηελ θξφλεζηλ κε ηνλ ηξφπνλ ηνλ νπνίνλ αλεθέξακελ εηο ηνπο πξψηνπο 

ιφγνπο, θαη σο πξνο κελ ηνλ ιφγνλ πιεζηάδνπλ, δηαθέξνπλ φκσο σο πξνο 

ηελ πξναίξεζηλ. Οχηε βεβαίσο νκνηάδεη ηνλ γλσξίδνληα θαη πεθσηηζκέλνλ ν 

αθξαηήο, αιιά ηνλ θνηκψκελνλ ή ηνλ κεζπζκέλνλ. Καη είλαη κελ εθνπζίσο 

αθξαηήο ― δηφηη κε θάπνηνλ ηξφπνλ γλσξίδεη θαη ηη πξάηηεη θαη δηά πνίνλ 

ζθνπφλ, ― δελ είλαη φκσο πνλεξφο. Γηφηη ε πξναίξεζίο ηνπ είλαη εππξεπήο. 

Ώζηε είλαη εκηπφλεξνο, έπεηηα δελ είλαη νχηε άδηθνο, δηφηη δελ είλαη 

επίβνπινο. Γηφηη άιινο κελ απφ απηνχο δελ επηκέλεη εηο φζα απνθαζίζε κε 

ζθέςηλ, άιινο δε, θαζψο ν κειαγρνιηθφο, νχηε θαλ ζθέπηεηαη. Καη ινηπφλ ν 

αθξαηήο νκνηάδεη κε κίαλ πφιηλ, ε νπνία ςεθίδεη κελ φια φζα ρξεηάδνληαη 

θαη έρεη λφκνπο ζπνπδαίνπο, αιιά δελ εθαξκφδεη θαλέλα, θαζψο εηξσλεχζε 

ν Αλαμαλδξίδεο: 

Ζ πφιηο ην είπε, πνπ ηνπο λφκνπο δελ ςεθά. 

O δε πνλεξφο νκνηάδεη κε πφιηλ ε νπνία εθαξκφδεη κελ ηνπο λφκνπο, έρεη 

φκσο θαθνχο λφκνπο. Πεξηζηξέθεηαη δε ε αθξάηεηα εηο ηελ ππεξβνιήλ ηεο 

δηαζέζεσο ησλ πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ. Γειαδή ν κελ είο επηκέλεη 

πεξηζζφηεξνλ, ν δε άιινο νιηγψηεξνλ απφ ηελ δχλακηλ ησλ πεξηζζνηέξσλ. 

Δίλαη δε επθνιψηεξα ζεξαπεχζηκνο ε αθξάηεηα ησλ κειαγρνιηθψλ, νη νπνίνη 

ζθέπηνληαη κελ, αιιά δελ επηκέλνπλ, επίζεο δε επθνινζεξαπεπηφηεξνη είλαη 

νη απφ ηελ ζπλήζεηαλ αθξαηείο παξά νη απφ ηελ θχζηλ. Γηφηη επθνιψηεξνλ 

είλαη λα κεηαβάιισκελ ηελ ζπλήζεηαλ παξά ηελ θχζηλ. Άιισο ηε θαη ε 

ζπλήζεηα δηά ηνχην είλαη θαθή, δηφηη νκνηάδεη ηελ θχζηλ, θαζψο ιέγεη ν 

Δχελνο: 

Ζ έμηο, πνπ είλαη άζθεζηο πνιπεηήο, δεπηέξα θχζηο 

εηο ην ηέινο θαηαληά. 

Ση είλαη ινηπφλ εγθξάηεηα θαη ηη αθξάηεηα θαη ηη θαξηεξία θαη ηη καιζαθφηεο 

θαη πνία είλαη ε ζρέζηο απηψλ ησλ δηαζέζεσλ κεηαμχ ησλ, ην εμεηάζακελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΒ'. 

&Ζδνλή θαη ιχπε.& 

&σκαηηθή εδνλή θαη ιχπε ελ ζρέζη πξνο ην αγαζφλ&. ― Δίλαη δε 

θαζήθνλ ηνπ θνηλσληνιφγνπ λα θηινζνθήζε πεξί εδνλήο θαη ιχπεο. Γηφηη 

απηφο είλαη ν αξρηεξγάηεο ηνπ απνηειέζκαηνο, εηο ην νπνίνλ απνβιέπνληεο 
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ραξαθηεξίδνκελ άιινλ κελ σο θαθφλ, άιινλ δε σο αγαζφλ απνιχησο. 

Έπεηηα δε είλαη θαη αλαγθαίνλ λα εμεηάζσκελ πεξί απηψλ. Γηφηη θαη ε αξεηή 

θαη ε θαθία ε αλαθεξνκέλε εηο ην ήζνο είπακελ φηη πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο 

ιχπαο θαη εδνλάο. Καη ηελ επηπρίαλ νη πεξηζζφηεξνη ηελ παξαδέρνληαη καδί 

κε ηελ εδνλήλ, δηά ηνχην θαη ν καθάξηνο σλνκάζζε απφ ηελ κεγάιελ ραξάλ 

{3}. 

Δηο κεξηθνχο ινηπφλ θαίλεηαη φηη θακκία εδνλή δελ είλαη αγαζή, νχηε θαζ' 

εαπηήλ νχηε θαηά ζχκπησζηλ ― δειαδή ιέγνπλ φηη δελ είλαη ην ίδηνλ 

πξάγκα ην αγαζφλ θαη ε εδνλή ― Δηο άιινπο φκσο θαίλεηαη φηη κεξηθαί κελ 

εδνλαί είλαη αγαζαί, αη πεξηζζφηεξαη φκσο φηη είλαη πνηαπαί. Έπεηηα δε απφ 

απηάο ηαο γλψκαο ηξίηε είλαη φηη, θαη αλ φιαη είλαη αγαζαί, φκσο δελ είλαη 

δπλαηφλ ε εδνλή λα είλαη ην θαιιίηεξνλ πξάγκα. Καη ινηπφλ απνιχησο κελ 

δελ είλαη αγαζή, δηφηη πάζα εδνλή είλαη αηζζεηή, κεηαβαηηθή θαηάζηαζηο 

(γέλεζηο) εηο ηελ θπζηθήλ θαηάζηαζηλ. Αιιά θακκία κεηαβαηηθή θαηάζηαζηο 

δελ είλαη ζπγγελήο κε ηα απνηειέζκαηα• ιφγνπ ράξηλ θακκία νηθνδφκεζηο 

δελ νκνηάδεη κε ηελ νηθίαλ. Έπεηηα ν ζψθξσλ απνθεχγεη ηαο εδνλάο. Έπεηηα 

ν θξφληκνο επηδηψθεη ηελ απνθπγήλ ηεο ιχπεο θαη φρη ηα εδνληθά. Έπεηηα αη 

εδνλαί είλαη εκπφδηα δηά ηελ ζθέςηλ, θαη ηφζνλ πεξηζζφηεξνλ, φζνλ 

πεξηζζφηεξνλ ηαο απνιακβάλεη θαλείο• ιφγνπ ράξηλ ηαο αθξνδηζηαθάο 

εδνλάο. Γειαδή θαλείο δελ εκπνξεί λα ζθεθζή, φηαλ επξίζθεηαη κέζα εηο 

απηάο. Έπεηηα δελ ππάξρεη θακκία ηέρλε ηεο εδνλήο, ελψ παλ αγαζφλ είλαη 

έξγνλ ηέρλεο. Έπεηηα ηα παηδία θαη ηα δψα επηδηψθνπλ ηαο εδνλάο. ηη δε 

δελ είλαη φιαη ζπνπδαίαη, απφδεημηο είλαη φηη αη εδνλαί είλαη αηζρξαί θαη 

νλεηδηδφκελαη θαη πεξηπιένλ βιαβεξαί. Γειαδή κεξηθά εδνληθά είλαη 

αζζεληθά. ηη δε δελ είλαη ε εδνλή ην θαιιίηεξνλ πξάγκα απνδεηθλχεηαη 

απφ ην φηη δελ είλαη απνηέιεζκα, αιιά κεηαβαηηθή θαηάζηαζηο (γέλεζηο). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Φχζηο ηεο ζσκαηηθήο εδνλήο.& 

Λνηπφλ απηαί είλαη ζρεδφλ αη επηθξαηνχζαη γλψκαη. ηη φκσο απφ απηάο δελ 

έπεηαη φηη ε εδνλή δελ είλαη αγαζφλ νχηε ην θαιιίηεξνλ πξάγκα, γίλεηαη 

ζαθέο απφ ηα εμήο. Πξψηνλ κελ, αθνχ ην αγαζφλ είλαη δηηηφλ ― δειαδή ην 

έλ κελ γεληθφλ, ην δε άιιν ζρεηηθφλ πξνο θάπνηνλ ― βεβαίσο ην ίδηνλ ζα 

ζπκβή θαη εηο ηαο θχζεηο θαη ηαο ζπλεζείαο, επνκέλσο θαη εηο ηαο θηλήζεηο 

θαη ηαο κεηαβαηηθάο θαηαζηάζεηο. Γειαδή φζαη θαίλνληαη πνηαπαί, άιιαη 

κελ είλαη απνιχησο πνηαπαί, σο πξνο έλ άηνκνλ φκσο φρη, αιιά δηά ηνλ 

δείλα είλαη πξνηηκεηέαη, άιιαη δε νχηε δηά ηνλ δείλα δελ είλαη πάληνηε 

πξνηηκεηέαη αιιά κφλνλ θάπνηε θαη νιίγνλ θαηξφλ, φρη φκσο δηά παληφο, θαη 

άιιαη νχηε είλαη θαλ εδνλαί, αιιά κφλνλ λνκίδνληαη, θαζψο είλαη φζαη 

ζπκβαίλνπλ καδί κε ηελ ιχπελ θαη ράξηλ ζεξαπείαο• ιφγνπ ράξηλ αη εδνλαί 
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ησλ αζζελψλ. Έπεηηα, αθνχ ηνπ αγαζνχ ην κελ έλ κέξνο είλαη ελέξγεηα, ην 

δε άιιν ζπλήζεηα, ηφηε είλαη εθ ζπκπηψζεσο εδνληθαί αη δηαζέζεηο αη 

απνθαζηζηψζαη ηελ θπζηθήλ θαηάζηαζηλ. 

Ζ δε ελέξγεηα δηά ηελ απφιαπζηλ ησλ επηζπκηψλ αλήθεη εηο ηελ θάπσο 

ειιηπή θαη ιππεξάλ δηάζεζηλ θαη θχζηλ, θαζφζνλ ππάξρνπλ θαη εδνλαί 

ρσξίο ιχπελ θαη ρσξίο επηζπκίαο, θαζψο ιφγνπ ράξηλ αη ελέξγεηαη ηεο 

ζθέςεσο, ελψ ε θχζηο δελ είλαη ειιηπήο. Απφδεημηο δε ηνχηνπ είλαη φηη δελ 

απνιακβάλεη ηελ ηδίαλ εδνλήλ, φηαλ αλαπιεξνχηαη ε θχζηο θαη φηαλ 

απνθαζίζηαηαη, αιιά, φηαλ κελ απνθαζίζηαηαη, απνιακβάλνπλ ηα απνιχησο 

εδνληθά, φηαλ δε αλαπιεξνχηαη, απνιακβάλνπλ θαη ηα αληίζεηα αθφκε, 

δειαδή επραξηζηνχληαη θαη κε ηα μηλά θαη κε ηα πηθξά, απφ ηα νπνία δελ 

είλαη θαλέλ νχηε εθ θχζεσο εδνληθφλ νχηε απνιχησο. Δπνκέλσο απηαί δελ 

είλαη νχηε θαλ εδνλαί. Γειαδή νπνία είλαη εθ θχζεσο ε δηαθνξά ησλ 

εδνληθψλ κεηαμχ ησλ, ε ίδηα δηαθνξά ππάξρεη θαη εηο ηαο εδνλάο αη νπνίαο 

πξνέξρνληαη απφ απηά! Έπεηηα δελ είλαη απφιπηνο αλάγθε λα ππάξρε άιιν 

ηίπνηε θαιιίηεξνλ απφ ηελ εδνλήλ, θαζψο ζεσξνχλ κεξηθνί σο ηνηνχηνλ ην 

απνηέιεζκα ηεο γελέζεσο. Γειαδή αη εδνλαί δελ είλαη γελέζεηο 

(κεηαβαηηθαί θαηαζηάζεηο) νχηε φιαη ζπκβαδίδνπλ κε γελέζεηο, αιιά είλαη 

ελέξγεηαη θαη απνηέιεζκα. Οχηε ππάξρνπλ εηο ηα γηλφκελα αιιά εηο ηαο 

ρξήζεηο. Καη ην απνηέιεζκα δελ είλαη μερσξηζηφλ δη' φιαο ηαο εδνλάο, αιιά 

δη' φζαο ζπληεινχλ εηο ηελ ηειεηνπνίεζηλ ηεο θχζεσο. 

&Οξηζκφο ηεο εδνλήο&. ― Γηά ηνχην δελ είλαη νξζφο ν νξηζκφο φηη ε 

εδνλή είλαη αηζζεηή γέλεζηο, αιιά νξζφηεξνλ είλαη λα ηελ νξίζσκελ σο 

ελέξγεηαλ ηεο θπζηθήο δηαζέζεσο, θαη αληί ηνπ αηζζεηή λα πξνζζέζσκελ ην 

αλεκπφδηζηνο. Φαίλεηαη δε εηο κεξηθνχο φηη είλαη γέλεζηο, δηφηη ηελ ζεσξνχλ 

θπξηνιεθηηθψο αγαζφλ. Γειαδή απηνί ηελ ελέξγεηαλ ηελ ζεσξνχλ γέλεζηλ, 

ελψ είλαη δηαθνξεηηθή. Σν φηη δε κεξηθά εδνληθά είλαη πνηαπά, είλαη ην 

ίδηνλ σο λα ιέγσκελ φηη θαη κεξηθά πγηεηλά είλαη πνηαπά, δηφηη δελ 

θεξδίδνπλ απφ απηά νη ηαηξνί. Λνηπφλ ππφ ηνηαχηελ έπνςηλ είλαη θαη ηα δχν 

πνηαπά, αιιά βεβαίσο δηά ηνχην δελ ζα εηπή φηη είλαη πνηαπά, αθνχ 

κάιηζηα θαη ε ζθέςηο θάπνηε βιάπηεη εηο ηελ πγείαλ. Έπεηηα δελ εκπνδίδεη 

νχηε ηελ θξφλεζηλ νχηε ηελ δηάζεζηλ ε εδνλή ε παξαγνκέλε απφ ηελ ηδίαλ, 

αιιά αη μέλαη, θαζφζνλ αη εδνλαί αη πξνεξρφκελαη απφ ηελ ζθέςηλ θαη ηελ 

κάζεζηλ πεξηζζφηεξνλ ζα ζπληειέζνπλ λα ζθεθζή θαλείο θαη λα κάζε. Σν 

φηη δε θακκία ηέρλε ηεο εδνλήο δελ ππάξρεη, έρεη ηνλ ιφγνλ ηνπ. Γηφηη νχηε 

θακκηάο άιιεο ελεξγείαο ππάξρεη ηέρλε, αιιά κφλνλ ηεο δπλάκεσο. 

Μνινλφηη πάιηλ ε κπξεςηθή ηέρλε θαη ε καγεηξηθή θαίλεηαη σο λα είλαη 

ηέρλε εδνλήο. Σν φηη δε ν ζψθξσλ απνθεχγεη ηαο εδνλάο θαη ν θξφληκνο 

επηδηψθεη άιππνλ βίνλ, θαη φηη ηα παηδία θαη ηα δψα επηδηψθνπλ ηαο εδνλάο, 

φια έρνπλ ηελ ηδίαλ εμήγεζηλ. Γηφηη είπακελ φηη ππάξρνπλ εδνλαί απνιχησο 

αγαζαί θαη φηη φιαη δελ είλαη αγαζαί. Σαο δε εδνλάο ηνπ είδνπο ηνχηνπ 

επηδηψθνπλ θαη ηα παηδία θαη ηα δψα, θαη πάιηλ απηψλ ησλ εδνλψλ ηελ 

ελφριεζηλ απνθεχγεη ν θξφληκνο, δειαδή ηαο εδνλάο ηαο ζπλνδεπνκέλαο κε 
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επηζπκίαλ θαη ιχπελ θαη ηαο ζσκαηηθάο (δηφηη ηνηαχηαη είλαη θαη απηαί) θαη 

ηαο ππεξβνιάο απηψλ, ζπκθψλσο κε ηαο νπνίαο ν αθφιαζηνο είλαη 

αθφιαζηνο. Γηά ηνχην ν ζψθξσλ απνθεχγεη απηάο. Άιισο φκσο ππάξρνπλ 

εδνλαί θαη ηνπ ζψθξνλνο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Ζ εδνλή ελ ζρέζεη πξνο ηελ επηπρίαλ&. ― Δμ άιινπ δε φινη ην ιέγνπλ 

φηη ε ιχπε είλαη θαθφλ θαη φηη είλαη αμία απνθπγήο. Γηφηη άιιε κελ είλαη 

απφιπηνλ θαθφλ, άιιε δε δηφηη είλαη θάπσο εκπνδηζηηθή. Παλ φ,ηη φκσο 

είλαη ην αληίζεηνλ πξνο ην άμηνλ απνθπγήο απφ απηήλ ηελ έπνςηλ ηνπ 

αμηνθεχθηνπ θαη ηνπ θαθνχ, απηφ είλαη αγαζφλ. Δπνκέλσο έπεηαη ινγηθψο 

φηη ε εδνλή είλαη αγαζφλ. Γειαδή ε ιχζηο είλαη θαζψο ηελ εμήγεη ν 

πεχζηππνο, θαη φρη θαζψο ζεσξνχκελ αληίζεηνλ ην κεγαιίηεξνλ πξνο ην 

κηθξφηεξνλ θαη ην ίζνλ. Γηφηη απηφο πνηέ δελ ζα έιεγε φηη ε εδνλή είλαη έλ 

είδνο θαθνχ. Καη δελ ππάξρεη θαλέλ εκπφδηνλ λα εηπνχκελ φηη ην 

θαιιίηεξνλ πξάγκα είλαη θάπνηα εδνλή, κε ην λα ππάξρνπλ κεξηθαί εδνλαί 

πνηαπαί, θαζψο θαη λα εηπνχκελ φηη ην θαιιίηεξνλ πξάγκα είλαη θάπνηα 

επηζηήκε, αλ θαη ππάξρνπλ θαη κεξηθαί επηζηήκαη πνηαπαί. Αθνχ δε δη' 

εθάζηελ δηάζεζηλ ππάξρνπλ ελέξγεηαη αλεκπφδηζηνη, είηε είλαη επηπρία ε 

ελέξγεηα φισλ ησλ δηαζέζεσλ, είηε θάπνηαο απφ ηαο δηαζέζεηο, ίζσο είλαη 

θαη ινγηθφλ απηή λα είλαη ε πιένλ πξνηηκεηέα, φηαλ είλαη αλεκπφδηζηνο. 

Απηφ δε είλαη ε εδνλή. Δπνκέλσο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρε θάπνηα εδνλή 

σο ην θαιιίηεξνλ πξάγκα, ελψ πνιχ πηζαλφλ αη πεξηζζφηεξαη εδνλαί λα 

είλαη πνηαπαί απνιχησο. Καη δηά ηνχην φινη λνκίδνπλ φηη ν επηπρήο βίνο 

είλαη εδνληθφο θαη επιφγσο ζπλδηάδνπλ ηελ εδνλήλ κε ηελ επηπρίαλ. Γηφηη 

θακκία ελέξγεηα δελ είλαη ηειεία, φηαλ εκπνδίδεηαη, ε δε επηπρία είλαη απφ 

ηαο ηειείαο. 

Γηά ηνχην ν επηπρήο έρεη πξφζζεηνλ αλάγθελ ησλ ζσκαηηθψλ αγαζψλ θαη 

ησλ εμσηεξηθψλ θαη ηεο ηχρεο, δηά λα κε εκπνδίδσληαη απηά. ζνη δε 

δηηζρπξίδνληαη φηη ν ηξνρνβαζαληδφκελνο θαη φζηηο πεξηπίπηεη εηο κεγάιαο 

δπζηπρίαο είλαη επηπρήο, αξθεί λα είλαη αγαζφο, απηνί ςεχδνληαη ή 

εθνπζίσο ή αθνπζίσο. Δπεηδή δε ε επηπρία απαηηεί πξνζζέησο ηελ ηχρελ, 

δηά ηνχην θαίλεηαη εηο κεξηθνχο ην ίδηνλ κε ην ηπρεξφλ, ελψ δελ είλαη. Γηφηη 

θαη ε ηχρε, φηαλ είλαη ππεξβνιηθή, γίλεηαη εκπφδηνλ, θαη ίζσο ηφηε πιένλ 

δελ είλαη δίθαηνλ λα νλνκάδεηαη ηπρεξφλ. Γηφηη ν νξηζκφο απηψλ εδφζε 

ζπκθψλσο κε ηελ επηπρίαλ. 

&Ζ εδνλή ελ ζρέζεη πξνο ην χςηζηνλ αγαζφλ&. ― Καη ην φηη δε 

επηδηψθνπλ ηελ εδνλήλ θαη ηα δψα φια θαη νη άλζξσπνη, είλαη απφδεημηο φηη 

απηή είλαη θάπσο ην θαιιίηεξνλ πξάγκα : 
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Λφγνο πνηέ δελ ράλεηαη, φηαλ ηνλ δηαιαινχλε 

ζηφκαη' ακέηξεηα….. 

Δπεηδή φκσο νχηε ε ηδία θχζηο νχηε ε ηδία δηάζεζηο είλαη ε θαιιηηέξα, αιι' 

νχηε θαίλεηαη λα είλαη, δηά ηνχην νχηε ηελ ηδίαλ εδνλήλ επηδηψθνπλ φινη, 

επηδηψθνπλ φινη φκσο κίαλ εδνλήλ. Ίζσο κάιηζηα θαη δελ επηδηψθνπλ απηήλ 

ηελ νπνίαλ παξαδέρνληαη σο εδνλήλ, ή ηελ νπνίαλ εκπνξνχλ λα ηελ 

παξαδερζνχλ, αιιά ηελ ηδίαλ, δηφηη φια ηα φληα έρνπλ εθ θχζεσο θάηη ηη 

ζετθφλ. Έιαβαλ φκσο ηελ θιεξνλνκίαλ ηνπ νλφκαηνο αη ζσκαηηθαί εδνλαί, 

δηφηη πιεηζηάθηο νη άλζξσπνη παξαδίδνληαη εηο απηάο θαη φινη κεηέρνπλ 

απηψλ. Δπεηδή ινηπφλ απηαί κφλνλ είλαη γλσζηφηεξαη, δη' απηφ λνκίδνπλ 

πνιινί φηη κφλνλ απηαί ππάξρνπλ. Δίλαη δε θαλεξφλ φηη, εάλ δελ είλαη 

αγαζφλ ε εδνλή θαη ε ελέξγεηα, δελ είλαη δπλαηφλ λα δε εδνληθψο ν 

επηπρήο. Γηφηη πξνο ηη ζα ερξεηάδεην απηφ, εάλ δελ είλαη αγαζφλ, θαη εάλ 

είλαη δπλαηφλ λα δε θαλείο θαη κε ιχπαο; Γηφηη ηφηε νχηε αγαζφλ νχηε θαθφλ 

είλαη ε ιχπε, αθνχ δελ είλαη νχηε ε εδνλή. Δπνκέλσο δηαηί λα ηελ 

απνθεχγε; θαη βεβαίσο νχηε ν βίνο ηνπ ζπνπδαίνπ είλαη εδνληθψηεξνο απφ 

άιινπο, αθνχ δελ είλαη εδνληθαί θαη αη ελέξγεηαη απηνχ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΔ'. 

&Γηαηί θαίλνληαη πξνηηκεηέαη αη ζσκαηηθαί εδνλαί&. ― Βεβαίσο ινηπφλ 

πξέπεη λα εμεηάζσκελ πεξί ησλ ζσκαηηθψλ εδνλψλ ράξηλ εθείλσλ νη νπνίνη 

ιέγνπλ φηη κεξηθαί εδνλαί είλαη πνιχ πξνηηκεηέαη• ιφγνπ ράξηλ αη θαιαί, 

θαη φρη αη ζσκαηηθαί θαη εθείλαη εηο φζαο πεξηζηξέθεηαη ε αθνιαζία. Γηαηί 

ινηπφλ αη ελαληίαη ιχπαη είλαη κνρζεξαί; Γηφηη ηνπ θαθνχ ην αληίζεηνλ είλαη 

ην αγαζφλ. Ή ηάρα ηφζνλ αγαζαί είλαη αη αλαγθαίαη, φζνλ θαη ην κε θαθφλ 

είλαη αγαζφλ; Ή κήπσο είλαη κέρξη ηηλφο αγαζαί; Γηφηη εηο φζαο δελ ππάξρεη 

ππεξβνιή ηνπ θαιιηηέξνπ, δελ ππάξρεη ππεξβνιή νχηε ηεο εδνλήο, εηο φζα 

δε ππάξρεη, ππάξρεη θαη ηεο εδνλήο. Τπάξρεη δε εηο ηα ζσκαηηθά αγαζά 

ππεξβνιή, θαη ν πνηαπφο είλαη ηνηνχηνο, δηφηη επηδηψθεη ηελ ππεξβνιήλ, θαη 

φρη ηα αλαγθαία. Γηφηη φινη επραξηζηνχληαη θάπσο κε ηα θαγεηά, θαη κε 

νίλνπο θαη κε αθξνδηζηαθάο εδνλάο, φρη φκσο φζνλ πξέπεη. Σν αληίζεηνλ δε 

σο πξνο ηελ ιχπελ. Γηφηη εθεί έθαζηνο δελ απνθεχγεη ηελ ππεξβνιήλ ησλ 

κφλνλ, αιιά απνιχησο. Γηφηη δελ ππάξρεη θακκία ιχπε αληίζεηνο κε ηελ 

ππεξβνιήλ, παξά κφλνλ σο πξνο ηνλ επηδηψθνληα ηελ ππεξβνιήλ. 

Έπεηηα δελ απαηηείηαη κφλνλ λα εηπνχκελ ηελ αιήζεηαλ αιιά θαη ηελ αηηίαλ 

ηνπ ςεχδνπο, δηφηη ηνχην ζπληειεί εηο ην λα πείζε. Γειαδή, φηαλ θαλή 

εχινγνλ ην δηαηί θαίλεηαη αιεζέο, ελψ δελ είλαη, ηφηε θάκλεη έθαζηνλ λα 

πηζηεχε πεξηζζφηεξνλ πεξί ηεο αιεζείαο. Δπνκέλσο πξέπεη λα νκηιήζσκελ 

δηαηί θαίλνληαη πεξηζζφηεξνλ πξνηηκεηέαη αη ζσκαηηθαί εδνλαί. Πξψηνλ 

ινηπφλ δηφηη απνδηψθνπλ ηελ ιχπελ. Καη εμ αηηίαο ησλ ππεξβνιψλ ηεο 

ιχπεο, επεηδή επξίζθνπλ ηαηξείαλ, επηδηψθνπλ ηελ ππεξβνιηθήλ εδνλήλ θαη 
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ελ γέλεη ηελ ζσκαηηθήλ. Δίλαη δε ζθνδξαί αη ηαηξείαη, σο εθ ηνπ νπνίνπ θαη 

επηδηψθνληαη, δηφηη θάκλνπλ εληχπσζηλ απέλαληη ηνπ αληηζέηνπ. Καη ινηπφλ 

δελ θαίλεηαη ζπνπδαίνλ πξάγκα ε εδνλή δη' απηνχο ηνπο δχν ιφγνπο, θαζψο 

είπακελ, δηφηη δειαδή άιιαη κελ είλαη πξάμεηο πνηαπήο θχζεσο ― ή εθ 

γελεηήο θαζψο ηνπ δψνπ, ή θαηά ζπλήζεηαλ, θαζψο ησλ πνηαπψλ αλζξψπσλ 

― αη δε ηαηξείαη, δηφηη εθαξκφδνληαη εηο ηνλ ειαηησκαηηθφλ, θαη δηφηη είλαη 

πξνηηκφηεξαη λα ηαο έρε θαλείο παξά λα ηαο ιακβάλε. Απηαί φκσο 

ζπκβαίλνπλ κφλνλ φηαλ απνθαζίζηαηαη ε πγεία καο, επνκέλσο κφλνλ θαηά 

ζχκπησζηλ είλαη ζπνπδαίαη. Έπεηηα επηδηψθνληαη σο ζθνδξαί απφ εθείλνπο 

νη νπνίνη δελ εκπνξνχλ λα απνιαχζνπλ άιιαο. Απφδεημηο δε είλαη φηη νη 

ίδηνη πξνεηνηκάδνπλ δηά ηνλ εαπηφλ ησλ θάπνηαλ δίςαλ απηψλ. Καη ινηπφλ, 

φηαλ κελ είλαη αβιαβείο, είλαη άςνγνη, φηαλ φκσο είλαη βιαβεξαί, είλαη 

πνηαπαί. Γηφηη δελ έρνπλ θαλ άιια πξάγκαηα κε ηα νπνία λα 

επραξηζηεζνχλ, θαη εμ άιινπ ε νπδεηέξα θαηάζηαζηο είλαη εηο πνιινχο 

ιππεξά σο εθ ηεο θχζεψο ησλ. Γηφηη πάληνηε θνπηάδεη ην δψνλ, θαζψο 

καξηπξνχλ θαη νη θπζηνιφγνη νη νπνίνη ιέγνπλ φηη ε φξαζηο θαη ε αθνή είλαη 

επηδεθηηθαί θνπψζεσο. Αιιά εζπλεζίζακελ, ιέγνπλ, πιένλ θαη δελ ην 

αληηιακβαλφκεζα. Οκνίσο δε εηο κελ ηελ λεφηεηα έλεθα ηεο ζξέςεσο 

δηάθεηληαη θαζψο νη κεζπζκέλνη, θαη είλαη εδνληθφλ ε λεφηεο, ελψ νη εθ 

θχζεσο κειαγρνιηθνί έρνπλ αλάγθελ πάληνηε ηαηξείαο. Γηφηη ην ζψκα ησλ 

απφ ηελ θξάζηλ είλαη σο λα δαγθψλεηαη, θαη πάληνηε επξίζθνληαη εηο 

ζθνδξνχο πφζνπο, ηελ δε ιχπελ ηελ εθδηψθεη φρη κφλνλ ε αληίζεηνο εδνλή, 

αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε, αξθεί λα είλαη ηζρπξά. 

Καη δηά ηνχην γίλνληαη πνιινί αθφιαζηνη θαη πνηαπνί. ζαη φκσο δελ έρνπλ 

ιχπαο, δελ επηδέρνληαη ππεξβνιήλ. Σνηαχηαη δε είλαη αη εδνλαί ησλ εθ 

θχζεσο εδνληθψλ θαη φρη θαηά ζχκπησζηλ• νλνκάδσ δε θαηά ζχκπησζηλ 

εδνληθά ηα ζεξαπεπηηθά. Γειαδή, επεηδή θαηά ζχκπησζηλ ζεξαπεχνληαη, 

ελψ θάηη εθηειεί ην ππφινηπνλ ηεο πγείαο, δηά ηνχην θαίλνληαη εδνληθά. Δθ 

θχζεσο φκσο εδνληθά είλαη φζα εθηεινχλ κίαλ πξάμηλ νκνίαο θχζεσο. 

&Ζ εδνλή πνηθίιιεη εμ αηηίαο ηεο επκεηαβιήηνπ θχζεψο καο.& ― Γελ είλαη 

δε πάληνηε εδνληθφλ ην ίδηνλ πξάγκα, δηφηη ε θχζηο εκψλ δελ είλαη απιή, 

αιιά ελππάξρεη εηο απηήλ θαη θάηη δηαθνξεηηθφλ, αθνχ είκεζα θζαξηνί. 

Δπνκέλσο, εάλ εθηειή ηίπνηε ην έλ κέξνο καο, ηνχην εηο ηελ άιιελ θχζηλ 

είλαη αθχζηθνλ. ηαλ δε ηα δχν ζηνηρεία ηζνξξνπνχλ, ηφηε ην εθηεινχκελνλ 

δελ θαίλεηαη νχηε ιππεξφλ νχηε εδνληθφλ. Άιισο φκσο, αλ ε θχζηο ήην 

απιή, ζα ήην πάληνηε ε ηδία πξάμηο εδνληθσηάηε. Γηά ηνχην ν ζεφο πάληνηε 

κίαλ θαη απφιπηνλ εδνλήλ απνιακβάλεη. Γηφηη δελ ππάξρεη κφλνλ ηεο 

θηλήζεσο ελέξγεηα αιιά θαη ηεο αθηλεζίαο, θαη ε εδνλή ππάξρεη κάιινλ εηο 

ηελ αθηλεζίαλ παξά εηο ηελ θίλεζηλ. Αλ δε ε κεηαβνιή είλαη, θαζψο ιέγεη ν 

πνηεηήο, ην γιπθχηεξνλ απφ φια, ηνχην πξνέξρεηαη πάληνηε απφ θάπνηαλ 

θαθίαλ. Γειαδή, θαζψο ν θαθφο άλζξσπνο είλαη πάληνηε επκεηάβνινο, 

νκνίσο θαη ε θχζηο, ε νπνία έρεη αλάγθελ κεηαβνιήο. Γειαδή δελ είλαη 

απιή, νχηε θαζψο πξέπεη. Λνηπφλ πεξί ηεο εγθξαηείαο θαη αθξαηείαο θαη 
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πεξί εδνλήο θαη ιχπεο θαη ηη είλαη έθαζηνλ θαη πψο άιια κελ απφ απηά είλαη 

αγαζά, άιια δε θαθά είλαη αξθεηά φζα είπακελ. Σφξα δε ππνιείπεηαη λα 

νκηιήζσκελ πεξί θηιίαο, ηη πξάγκα είλαη, θαη ηη είλαη θίινο. 

ΒΙΒΛΙΟΝ Θ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 

&Φηιία.& 

&Ζ θηιία είλαη απαξαίηεηνο&. ― Ζ θηιία βεβαίσο είλαη θάπνηα αξεηή ή 

ζπλνδεχεηαη απφ αξεηήλ, έπεηηα δε είλαη αλαγθαηνηάηε δηά ηνλ βίνλ. Γηφηη 

ρσξίο θίινπο, θαλείο δελ εκπνξεί λα δε, θαη αλ έρε φια ηα άιια αγαζά. 

Γειαδή θαη νη πινχζηνη θαη φζνη έρνπλ αμηψκαηα θαη εμνπζίαο θαίλνληαη 

φηη έρνπλ ηελ πεξηζζνηέξαλ αλάγθελ θίισλ. Γηφηη πνία, ε σθέιεηα ηεο 

ηνηαχηεο επεκεξίαο ησλ, εάλ ζηεξεζνχλ ηελ αξεηήλ ηνπ λα επεξγεηνχλ, ην 

νπνίνλ επαηλείηαη πεξηζζφηεξνλ, φηαλ γίλεηαη πξν πάλησλ εηο ηνπο θίινπο; 

Ή πψο είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξήηαη θαη λα δηαζψδεηαη ε επεκεξία απηή 

ρσξίο θίινπο; Γηφηη, φζνλ είλαη πεξηζζνηέξα, ηφζνλ πεξηζζφηεξνλ δηαηξέρεη 

θίλδπλνλ. Καη πάιηλ κέζα εηο ηελ πησρείαλ θαη εηο ηαο δπζηπρίαο σο κφλνλ 

θαηαθχγηνλ ζεσξνχλ φινη ηνπο θίινπο. Αθφκε δε είλαη βνεζεηηθή θαη εηο 

ηνπο λένπο δηά λα κε ζθάιινπλ θαη εηο ηνπο γεξνληνηέξνπο ράξηλ 

πεξηπνηήζεσο θαη ράξηλ ειιείςεσο δξαζηεξηφηεηνο έλεθα ηεο αδπλακίαο, 

θαη εηο ηνπο έρνληαο αθκαίαλ ειηθίαλ δηά λα εθηεινχλ θαιάο πξάμεηο : 

ηαλ δπν πεξπαηνχλ καδί… 

Γηφηη είλαη ηθαλψηεξνη θαη λα ελλνήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ. Φαίλεηαη δε φηη 

ελππάξρεη εθ θχζεσο ε θηιία εηο ηνπο γελλήηνξαο πξνο ηα γελλεζέληα φρη 

κφλνλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ πηελψλ θαη ησλ 

πεξηζζνηέξσλ δψσλ, θαη εηο ηα νκφθπια κεηαμχ ησλ θαη κάιηζηα εηο ηνπο 

αλζξψπνπο, θαη δηα ηνχην επαηλνχκελ ηνπο θηιαλζξψπνπο. Θα παξαηεξήζε 

δε θαλείο θαη εηο ηαο πεξηπιαλήζεηο πφζνλ νηθείνο θαη θίινο είλαη παο 

άλζξσπνο κε άλζξσπνλ. Φαίλεηαη δε φηη θαη ηαο πφιεηο ηαο ζπγθξαηεί ε 

θηιία, θαη νη λνκνζέηαη πεξηζζνηέξαλ ζεκαζίαλ δίδνπλ εηο απηήλ παξά εηο 

ηελ δηθαηνζχλελ. Γηφηη ε νκφλνηα θαίλεηαη φηη είλαη θάηη ηη φκνηνλ κε ηελ 

θηιίαλ, απηήλ δε πξν παληφο άιινπ ηελ επηδηψθνπλ, θαη απνδηψθνπλ πξν 

πάλησλ ηελ δηρφλνηαλ, δηφηη είλαη έρζξα. Έπεηηα, φηαλ νη πνιίηαη είλαη θίινη, 

δελ ρξεηάδεηαη δηφινπ ε δηθαηνζχλε, ελψ, φηαλ είλαη δίθαηνη, έρνπλ 

πξφζζεηνλ αλάγθελ ηεο θηιίαο, θαη απφ ηα δίθαηα ην ζπνπδαηφηεξνλ 
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θαίλεηαη φηη είλαη θηιηθφλ. Γελ είλαη δε κφλνλ αλαγθαία ε θηιία αιιά θαη 

θαιφλ. Γηφηη ηνπο θάκλνληαο θίινπο ηνπο επαηλνχκελ, έπεηηα ε πνιπθηιία 

θαίλεηαη φηη είλαη έλ απφ ηα θαιά, αθφκε δε πνιινί λνκίδνπλ φηη ην ίδηνλ 

είλαη νη αγαζνί άλδξεο θαη νη θίινη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

&Ζ θχζηο ηεο θηιίαο ή αγάπεο&. ― Γηαθηινληθνχληαη φκσο πεξί απηήο φρη 

νιίγα. Γειαδή άιινη κελ ζεσξνχλ απηήλ σο θάπνηαλ νκνηφηεηα θαη ηνπο 

θίινπο σο νκνίνπο, δηά ηνχην ιέγνπλ παξνηκησδψο : «ν φκνηνο ηνλ φκνηνλ 

θαη ε θνπξηά ηα ιάραλα» θαη ηα παξφκνηα. Άιινη φκσο αληηζέησο φινπο 

ηνπο ηνηνχηνπο ηνπο ζεσξνχλ κεηαμχ ησλ σο αληηδήινπο θεξακνπιάζηαο 

{4}, θαη δηά ηνχην πεξί απηψλ ησλ ηδίσλ δεηνχλ αλσηέξαλ θαη θπζηθσηέξαλ 

εμήγεζηλ. Καη ν κελ Δπξηπίδεο ιέγεη : 

… Πνζεί βξνρήλ ην μεξακκέλν ρψκα. Σν θνξησκέλν 

ζχλλεθν πνζεί ηελ γελ λα βξέμε. 

Δπίζεο θαη ν Ζξάθιεηηνο σο εμήγεζηλ ηεο θηιίαο θέξεη ηελ αληίζεζηλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ιέγεη φηη: «απφ ηα δηαθέξνληα γελλάηαη θαιή αξκνλία θαη 

φηη ηα γελλά ε δηρφλνηα». Αληηζέησο δε πξνο απηνχο άιινη πνιινί θαη ν 

Δκπεδνθιήο πξεζβεχνπλ φηη ην φκνηνλ επηδεηεί ην φκνηνλ. Καη ινηπφλ αη 

κελ θπζηθαί απνξίαη αο κείλνπλ θαηά κέξνο, δηφηη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνχζαλ κειέηελ. ― ζα φκσο είλαη αλζξψπηλα θαη αλήθνπλ εηο ηα ήζε 

θαη πάζε, απηά πξέπεη λα ηα εμεηάζσκελ, ιφγνπ ράξηλ αλ κεηαμχ φισλ ησλ 

αλζξψπσλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμε θηιία, ή κήπσο δελ είλαη δπλαηφλ φζνη 

είλαη κνρζεξνί λα γίλνπλ θίινη, θαη αλ έλ είδνο θηιίαο ππάξρεη ή 

πεξηζζφηεξα. Γειαδή φζνη λνκίδνπλ φηη ππάξρεη έλ είδνο θηιίαο εθ ηνπ φηη 

επηδέρεηαη απμνκείσζηλ, δελ βαζίδνληαη εηο αζθαιή απφδεημηλ. Γηφηη ηελ 

απμνκείσζηλ ηελ επηδέρνληαη θαη ηα άιια είδε, είπακελ δε πεξί απηήο 

πξνεγνπκέλσο. 

&Σν αληηθείκελνλ ηεο θηιίαο&. ― Ίζσο φκσο ελλνεζή ηνχην, φηαλ 

εμαθξηβψζσκελ ην αληηθείκελνλ ηεο θηιίαο. Γειαδή θαίλεηαη φηη δελ είλαη 

αληηθείκελνλ αγάπεο παλ πξάγκα, αιιά ην αγαπεηφλ. Σνχην δε είλαη ή 

αγαζφλ, ή εδνληθφλ, ή ρξήζηκνλ. Ίζσο δε λνκηζζή φηη είλαη ρξήζηκνλ εθείλν 

ην νπνίνλ θέξεη ην αγαζφλ ή ηελ εδνλήλ, θαη επνκέλσο αγαπεηφλ είλαη 

κφλνλ ην αγαζφλ θαη ην εδνληθφλ σο απνηειέζκαηα. Σφξα ινηπφλ άξαγε ην 

αγαζφλ αγαπνχλ φινη ή ην εηο απηνχο θαηλφκελνλ αγαζφλ; Γηφηη απηά 

θάπνηε δελ ζπκθσλνχλ. Οκνίσο δε θαη σο πξνο ην εδνληθφλ. Φαίλεηαη φκσο 

φηη έθαζηνο αγαπά ην εηο απηφλ θαηλφκελνλ αγαζφλ, θαη φηη γεληθψο κελ 

αγαπεηφλ είλαη ην αγαζφλ, αηνκηθψο δε ην θαηλφκελνλ σο αγαζφλ εηο 

έθαζηνλ. Έθαζηνο φκσο αγαπά φρη φ,ηη είλαη εηο απηφλ αγαζφλ, αιι' φ,ηη 

θαίλεηαη. Αιιά δελ έρνπλ θακκίαλ δηαθνξάλ. Γηφηη ην αγαπεηφλ είλαη 
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πάληνηε θαηλνκεληθφλ. Αθνχ δε είλαη ηξία ηα ειαηήξηα ηεο θηιίαο, επί κελ 

ηεο αγάπεο ησλ αςχρσλ δελ εθαξκφδεηαη ε ιέμηο θηιία. Γηφηη δελ ππάξρεη 

αληαπφδνζηο ηεο αγάπεο, νχηε επηζπκία αγαζνχ δη' απηά, ― δηφηη ίζσο ζα 

ήην θσκηθφλ δηά ηνλ νίλνλ λα ζέιε θαλείο ην θαιφλ ηνπ, αιιά αλ ζέιε λα 

ηνλ θπιάμε, ην θάκλεη δηά λα ηνλ έρε ν ίδηνο. Δλψ δηά ηνλ θίινλ φινη 

ιέγνπλ φηη δεηνχλ ην θαιφλ ηνπ δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ, φζνη δε επηζπκνχλ ηα 

αγαζά θαη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ νλνκάδνληαη επλντθνί, φηαλ δελ απνδνζή ην 

ίδηνλ εηο απηνχο απφ εθείλνλ. Γηφηη ε εχλνηα επί αληαπνδφζεσο γίλεηαη 

θηιία. Ή κήπσο πξέπεη λα πξνζζέζσκελ ην λα κε είλαη κπζηηθή; Γηφηη 

πνιινί είλαη επλντθνί εηο αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο δελ είδαλ πνηέ, θαη κφλνλ 

δηφηη ηνπο λνκίδνπλ θαζψο πξέπεη θαη ρξεζίκνπο. Απηφ δε ην αίζζεκα είλαη 

δπλαηφλ θαη απφ εθείλνπο θαλείο λα πάζε σο πξνο απηνχο. Καη ινηπφλ 

επλντθνί κελ απηνί θαίλνληαη κεηαμχ ησλ. Αιιά θίινπο πψο εκπνξεί θαλείο 

λα ηνπο νλνκάζε, αθνχ δελ γλσξίδνπλ πνία αηζζήκαηα ηξέθνπλ κεηαμχ 

ησλ; Δπνκέλσο νη θίινη πξέπεη λα είλαη επλντθνί κεηαμχ ησλ θαη λα ζέινπλ 

ηα αγαζά ησλ, φρη κπζηηθά εμ αηηίαο ελφο απφ ηα ειαηήξηα πνπ είπακελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ’. 

&Σα είδε ηεο θηιίαο.& ― Δίλαη δε δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ απηά ηα είδε 

ησλ ειαηεξίσλ. Δπνκέλσο δηαθέξνπλ θαη ηα είδε ηεο αγάπεο θαη ηεο θηιίαο. 

Λνηπφλ ηξία είδε ππάξρνπλ ηεο θηιίαο, ηζάξηζκα κε ηα αγαπψκελα. Γηφηη εηο 

έθαζηνλ απφ απηά ππάξρεη αληαπφδνζηο ηεο αγάπεο φρη κπζηηθή. ζνη δε 

αγαπψληαη κεηαμχ ησλ επηζπκνχλ ν είο δηά ηνλ άιινλ ηα αγαζά κε ηνλ ίδηνλ 

ηξφπνλ πνπ ηνπο αγαπνχλ. Καη ινηπφλ φζνη κελ αγαπνχλ ηνπο θίινπο δηά ην 

ρξήζηκνλ, δελ ηνπο αγαπνχλ θαζ' εαπηνχο, αιιά θαζφζνλ έξρεηαη θαλέλ 

αγαζφλ απφ ηνλ έλα εηο ηνλ άιινλ. Οκνίσο δε θαη φζνη ηνπο αγαπνχλ εμ 

αηηίαο ηεο εδνλήο. Γειαδή απηνί δελ αγαπνχλ ηνπο επηξαπέινπο δηά ην 

πνηφλ ησλ, αιιά δηφηη είλαη επράξηζηνη εηο απηνχο. Λνηπφλ θαη φζνη αγαπνχλ 

δηά ηελ ρξεζηκφηεηα, ηνπο αγαπνχλ δηά ην ηδηθφλ ησλ θαιφλ, θαη φζνη 

αγαπνχλ ράξηλ ηεο εδνλήο, ηνπο αγαπνχλ δηά ηελ ηδηθήλ ησλ εδνλήλ θαη φρη 

δη' εθείλελ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ αγαπψκελνλ, αιιά κφλνλ θαζφζνλ απηφο 

είλαη ρξήζηκνο ή εδνληθφο. Δπνκέλσο απηαί αη θηιίαη είλαη θαηά ζχκπησζηλ. 

Γηφηη ν αγαπψκελνο δελ αγαπάηαη δηφηη είλαη φ,ηη είλαη, αιιά δηφηη πξνμελεί 

άιινο κελ θαλέλ αγαζφλ, άιινο δε εδνληθφλ. Δπνκέλσο απηαί αη θηιίαη 

δηαιχνληαη επθφισο, φηαλ δελ δηαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ φκνηνη. Γειαδή, 

εάλ πιένλ δελ είλαη εδνληθνί ή ρξήζηκνη κεηαμχ ησλ, παχνπλ λα έρνπλ 

θηιίαλ. Αιιά ην ρξήζηκνλ δελ είλαη ζηαζεξφλ, αιιά πνηθίιιεη θαηά 

πεξηζηάζεηο. ηαλ ινηπφλ θχγε ην ειαηήξηνλ ηεο θηιίαο ησλ, δηαιχεηαη θαη 

ε θηιία, δηφηη ε θηιία ήην ζρεηηθή κε εθείλν. Ηδίσο φκσο εηο ηνπο 

γεξνληνηέξνπο θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη απηφ ην είδνο ηεο θηιίαο ― δηφηη νη 

ηνηνχηνη δελ επηδηψθνπλ ην εδνληθφλ αιιά ην σθέιηκνλ ― απφ δε ηνπο 

αθκαίνπο θαη ηνπο λένπο ζπκβαίλεη εηο φζνπο θπλεγνχλ ην ζπκθέξνλ ησλ. 
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Οη ηνηνχηνη δε δελ ζπλαλαζηξέθνληαη θαλ κεηαμχ ησλ. Κάπνηε δε νχηε είλαη 

θαλ εδνληθνί. Δπνκέλσο νχηε έρνπλ θαλ πξφζζεηνλ αλάγθελ ηεο ηνηαχηεο 

θηιίαο, εάλ δελ είλαη σθέιηκνη νη θίινη ησλ. Γηφηη εηο ηφζνλ βαζκφλ είλαη 

εδνληθνί, φζνλ δίδνπλ ειπίδαο αγαζνχ. Δηο απηά δε ηα είδε ηεο θηιίαο 

ζπγθαηαιέγνπλ θαη ηελ θηινμελίαλ. Ζ δε θηιία ησλ λέσλ θαίλεηαη φηη έρεη 

ειαηήξηνλ ηελ εδνλήλ. Γηφηη απηνί δνπλ ζπκθψλσο κε ηα πάζε ησλ, θαη πξν 

πάλησλ επηδηψθνπλ ην εηο απηνχο εδνληθφλ θαη ην ζηηγκηαίνλ, φζνλ δε 

κεηαβάιιεηαη ε ειηθία, ηφζνλ θαη ηα εδνληθά κεηαβάιινληαη. Γηά ηνχην 

γιήγνξα, γίλνληαη θίινη θαη γιήγνξα δηαιχνπλ ηελ θηιίαλ. Γειαδή καδί κε 

ηελ εδνλήλ κεηαβάιιεηαη θαη ε θηιία, αιιά ηεο ηνηαχηεο εδνλήο ε 

κεηαβνιή είλαη ηαρεία. Δίλαη δε θαη εξσηηθνί νη λένη. Γηφηη ην πεξηζζφηεξνλ 

κέξνο ηνπ έξσηνο έρεη ειαηήξηνλ ην πάζνο θαη ηελ εδνλήλ. Καη δηά ηνχην ε 

θηιία ησλ θαη ε δηάιπζηο απηήο [θαίλεηαη λα ιείπεη θείκελν, ελψ νη ζειίδεο 

είλαη ζπλερφκελεο] 

δηέξρσληαη φιελ ηελ εκέξαλ θαη λα δνπλ καδί. Γηφηη νχησ πσο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αιεζήο ηδηφηεο ηεο θηιίαο ησλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Σειεία είλαη ε θηιία ησλ αγαζψλ&. ― Δίλαη δε ηειεία ε θηιία ησλ αγαζψλ 

θαη ησλ νκνίσλ σο πξνο ηελ αξεηήλ. Γηφηη απηνί εμ ίζνπ επηζπκνχλ ν είο δηά 

ηνλ άιινλ ηα αγαζά κεηαμχ ησλ σο αγαζνί, είλαη δε θαζαπηφ αγαζνί. ζνη 

δε επηζπκνχλ ηα αγαζά δηά ηνπο θίινπο ησλ, ράξηλ κφλνλ απηψλ ησλ ηδίσλ, 

είλαη θπξίσο θίινη ― δηφηη απηήλ ηελ ηδηφηεηα ηελ έρνπλ εμ αηηίαο ηνπ 

εαπηνχ ησλ θαη φρη εθ ζπκπηψζεσο. Δπνκέλσο δηακέλεη ε ηνηαχηε θηιία ελ 

φζσ είλαη αγαζνί, ε δε αγαζφηεο ησλ είλαη κφληκνο. Καη ν θαζείο απφ ηνπο 

δχν είλαη θαη απνιχησο αγαζφο θαη αγαζφο δηά ηνλ θίινλ ηνπ. Γειαδή νη 

αγαζνί είλαη θαη απνιχησο αγαζνί θαη κεηαμχ ησλ. Οκνίσο δε είλαη θαη 

εδνληθνί. Γειαδή θαη απνιχησο εδνληθνί είλαη νη αγαζνί θαη κεηαμχ ησλ. 

Γηφηη εηο έθαζηνλ εδνληθαί είλαη αη ζπγγεληθαί πξάμεηο θαη αη φκνηαη, αη δε 

πξάμεηο ησλ αγαζψλ είλαη ζπγγεληθαί ή φκνηαη. Ζ ηνηαχηε ινηπφλ θηιία 

επιφγσο είλαη ζηαζεξά. Γηφηη ζπγθεληξψλεη εληφο ηεο φια φζα πξέπεη λα 

έρνπλ νη θίινη. Γειαδή παλ είδνο θηιίαο ππάξρεη ή ράξηλ αγαζνχ ή ράξηλ 

εδνλήο είηε απνιχησο είηε ζρεηηθψο κε ηνλ αγαπψληα, θαη ζπκθψλσο κε 

θάπνηαλ νκνηφηεηα. Δηο απηήλ φκσο ππάξρνπλ φια απηά πνπ είπακελ θαζ' 

εαπηά. Γηφηη εηο απηήλ είλαη φκνηνη νη θίινη θαη σο πξνο ηα άιια ― έπεηηα 

ην απνιχησο αγαζφλ είλαη θαη απνιχησο εδνληθφλ. Κπξίσο δε απηά είλαη 

αμηαγάπεηα θαη επνκέλσο θαη ε αγάπε θαη ε θηιία εηο απηά θπξίσο είλαη ε 

θαιιηηέξα. Βεβαίσο φκσο αη ηνηαχηαη θηιίαη είλαη ζπάληαη, δηφηη νιίγνη 

ππάξρνπλ ηνηνχηνπ είδνπο. Έπεηηα δε φηη απηφ ην είδνο ηεο θηιίαο απαηηεί 

θαηξφλ θαη ζπλήζεηαλ. Γηφηη, θαζψο ιέγεη ε παξνηκία, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

γλσξηζζνχλ κεηαμχ ησλ, αλ δελ θάγνπλ καδί ςσκί θαη αιάηη. Οχηε βεβαίσο 
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λα έρνπλ επραξίζηεζηλ νχηε λα είλαη θίινη είλαη δπλαηφλ, πξηλ λα θαλή 

έθαζηνο εηο ηνλ άιινλ αμηαγάπεηνο θαη λα πηζηεπζή. ζνη δε ζπλδένπλ 

γιήγνξα κεηαμχ ησλ θηιίαλ ζέινπλ κελ λα είλαη θίινη, δελ είλαη φκσο, εάλ 

δελ είλαη αγαπεηνί κεηαμχ ησλ θαη αλ δελ ην γλσξίδνπλ ζπγρξφλσο. Γηφηη 

επηζπκία ηαρεία ηεο θηιίαο ππάξρεη, ηαρεία θηιία φκσο δελ ππάξρεη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Ζ θηιία ηεο εδνλήο θαη ρξεζηκφηεηνο&. ― Απηφ ην είδνο ινηπφλ ηεο 

θηιίαο θαη σο πξνο ηελ δηάξθεηαλ θαη σο πξνο ηα άιια είλαη ηέιεηνλ, θαη ππφ 

φιαο ηαο επφςεηο απνδίδνληαη ηα ίδηα θαη φκνηα απφ ηνλ έλα εηο ηνλ άιινλ 

θαη απφ ηνλ δεχηεξνλ εηο ηνλ πξψηνλ, πξάγκα ην νπνίνλ πξέπεη λα ππάξρε 

εηο ηνπο θίινπο. Ζ δε ράξηλ ηεο εδνλήο θηιία είλαη απνκίκεζηο απηήο ― 

δηφηη θαη νη αγαζνί είλαη εδνληθνί κεηαμχ ησλ. Οκνίσο δε θαη ε ράξηλ ηεο 

ρξεζηκφηεηνο ― δηφηη θαη ρξήζηκνη γίλνληαη κεηαμχ ησλ νη αγαζνί. Κπξίσο 

δε δηαηεξνχληαη θαη εηο απηνχο αη θηιίαη, φηαλ ην ίδηνλ ιακβάλε ν είο απφ 

ηνλ άιινλ, ιφγνπ ράξηλ ηελ εδνλήλ, θαη φρη κφλνλ θαηά έλα ηξφπνλ, αιιά 

θαη απφ ηελ ηδίαλ ηδηφηεηά ησλ θαζψο ιφγνπ ράξηλ απφ ηελ επηξαπειίαλ θαη 

φρη θαζψο εηο ηνλ εξαζηήλ θαη ηνλ εξσκέλνλ ηνπ. Γηφηη απηνί νη δχν δελ 

επραξηζηνχληαη δηά ηα ίδηα πξάγκαηα, αιιά ν κελ πξψηνο ζέιεη λα 

εξσηεχεηαη ηνλ άιινλ, απηφο δε λα θνιαθεχεηαη απφ ηνλ εξαζηήλ. ηαλ 

φκσο πεξάζε ε λεαξά ειηθία, θάπνηε ηειεηφλεη θαη ε θηιία ― δηφηη εηο κελ 

ηνλ πξψηνλ δελ είλαη πιένλ επράξηζηνο ε κνξθή ηνπ άιινπ, εηο ηνχηνλ δε 

δελ απνδίδεηαη πιένλ πεξηπνίεζηο. Πνιινί δε πάιηλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

θίινη, φηαλ απφ ηελ ζπλήζεηαλ αγαπήζνπλ ν είο ηα ήζε ηνπ άιινπ, εάλ είλαη 

φκνηνη εηο απηά. ζνη δε δελ αληαιιάζζνπλ ηελ εδνλήλ αιιά ηελ 

ρξεζηκφηεηα εηο ηα εξσηηθά, απηνί θαη νιηγψηεξνλ δηαηεξνχληαη. Γειαδή νη 

απφ ρξεζηκφηεηα θίινη ρσξίδνπλ, κφιηο ρσξίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ησλ. 

Γηφηη απηνί δελ ήζαλ θίινη ησλ αηφκσλ ησλ, αιιά ηεο σθειείαο. Καη ινηπφλ 

ράξηλ εδνλήο θαη ρξεζηκφηεηνο είλαη δπλαηφλ θαη κεδακηλνί άλζξσπνη λα 

γίλνπλ κεηαμχ ησλ θίινη, θαη θαινί κε θαθνχο, θαη φζηηο δελ είλαη νχηε 

θαιφο νχηε θαθφο λα γίλε θίινο κε νπνηνλδήπνηε, ράξηλ φκσο ησλ αηφκσλ 

ησλ βεβαίσο κφλνη νη αγαζνί. Γηφηη νη θαθνί δελ επραξηζηνχληαη κε ηα 

άηνκά ησλ, εάλ δελ ιακβάλνπλ θάπνηαλ σθέιεηαλ. 

Καη κφλε δε ε θηιία ησλ αγαζψλ δελ επηδέρεηαη ζπθνθαληίαλ. Γηφηη θαλείο 

δελ πηζηεχεη επθφισο δηά ην άηνκνλ ην νπνίνλ εδνθίκαζε πνιχλ θαηξφλ. 

Έπεηηα δε ππάξρεη θαη ε πεπνίζεζηο εηο απηνχο, θαη ην λα κε είλαη δπλαηφλ 

λα αδηθνχλ πνηέ, θαη φζα άιια απαηηνχληαη εηο ηελ αιεζηλήλ θηιίαλ. Δηο 

ηνπο άιινπο φκσο δελ είλαη δχζθνινλ λα ζπκβαίλνπλ απηά. Γειαδή, επεηδή 

νη άλζξσπνη νλνκάδνπλ θίινπο θαη ηνπο ράξηλ ρξεζηκφηεηνο, θαζψο αη 

πφιεηο ― δηφηη θαίλεηαη φηη εηο ηαο πφιεηο αη ζπκκαρίαη γίλνληαη ράξηλ ηνπ 

ζπκθέξνληνο ― ην ίδηνλ δε θάκλνπλ θαη φζνη ράξηλ εδνλήο γίλνληαη 
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αξεζηνί κεηαμχ ησλ, θαζψο ηα παηδία, δηά ηνχην ίζσο θαη εκείο πξέπεη κελ 

λα νλνκάζσκελ θίινπο θαη ηνπο ηνηνχηνπο, λα δηαθξίλσκελ φκσο 

πεξηζζφηεξα είδε ηεο θηιίαο, θαη πξσηίζησο κελ θαη θπξίσο λα ζεσξνχκελ 

σο θηιίαλ ηελ θηιίαλ ησλ αγαζψλ, θαζφζνλ είλαη αγαζνί, ηαο δε άιιαο θαηά 

κεηαθνξάλ. Γειαδή, θαζφζνλ ππάξρεη θάπνηνλ αγαζφλ θαη φκνηνλ, θαηά 

ηνχην, απηνί είλαη θίινη. Γηφηη θαη ην εδνληθφλ είλαη αγαζφλ εηο ηνπο 

θηιεδφλνπο. Απηαί φκσο δελ ηνπο ζπζθίγγνπλ πνιχ, νχηε είλαη κία ε θηιία 

ε ράξηλ ηεο ρξεζηκφηεηνο θαη ε ράξηλ ηεο εδνλήο. Γηφηη δελ ζπλδπάδνληαη 

ηφζνλ πνιχ αιιά θαηά ζχκπησζηλ ηδηφηεηνο. Αθνχ δε ε θηιία δηαηξείηαη εηο 

απηά ηα είδε, νη κελ πνηαπνί ζα γίλνπλ θίινη ράξηλ ηεο εδνλήο ή ηεο 

ρξεζηκφηεηνο, δηφηη εηο απηά είλαη φκνηνη, νη αγαζνί φκσο ράξηλ ηνπ αηφκνπ 

ησλ, δηφηη γίλνληαη θίινη, θαζφζνλ είλαη αγαζνί. Απηνί ινηπφλ είλαη 

απνιχησο θίινη, εθείλνη δε θαηά ζχκπησζηλ θαη δηφηη παξνκνηάδνπλ ηνλ 

εαπηφλ ηνπο κε ηνχηνπο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ο'. 

&Φηιία θαη ζπκβίσζηο&. ― Καζψο δε εηο ηαο αξεηάο άιινη κελ ιέγνληαη 

αγαζνί απφ ηελ δηάζεζηλ, άιινη δε απφ ηελ ελέξγεηαλ, ην ίδηνλ θαη εηο ηελ 

θηιίαλ. Γηφηη άιινη κελ επραξηζηνχληαη κεηαμχ ησλ λα πεξλνχλ ηαο ψξαο 

ησλ καδί θαη λα πξνκεζεχνπλ αγαζά, άιινη δε θαη φηαλ θνηκψληαη ή κέλνπλ 

εηο ρσξηζκέλνπο ηφπνπο δελ ελεξγνχλ κελ, έρνπλ φκσο ηελ δηάζεζηλ ψζηε λα 

ελεξγνχλ θηιηθψο. Γηφηη νη καθξηλνί ηφπνη δελ δηαιχνπλ ηελ θηιίαλ 

απνιχησο, αιιά ηελ ελέξγεηάλ ηεο. Δάλ φκσο ε απνκάθξπλζίο ησλ 

πνιπθαηξίζε, θαίλεηαη φηη επέξρεηαη θαη ηεο θηιίαο ιήζε• δηά ηνχην ιέγνπλ: 

Σα κάηηα πνπ δελ βιέπνληαη γιήγνξα ιεζκνλνχληαη {5} 

Γελ θαίλεηαη δε λα είλαη θαηάιιεινη δηά θηιίαλ νχηε νη γέξνληεο νχηε νη 

ηξαρείο. Γηφηη εηο απηνχο ππάξρεη νιίγε εδνλή. Καλείο φκσο δελ εκπνξεί λα 

πεξλά φιελ ηνπ ηελ εκέξαλ κε έλα νριεξφλ νχηε κε έλα ν νπνίνο δελ είλαη 

επράξηζηνο. Γηφηη θπξίσο ε θχζηο θαίλεηαη φηη απνθεχγεη ην ιππεξφλ θαη 

επηδεηεί ην εδνληθφλ. ζνη φκσο αλέρνληαη ν είο ηνλ άιινλ, αιιά δελ 

πεξλνχλ ηαο ψξαο ησλ καδί, θαίλνληαη κάιινλ επλντθνί παξά θίινη. Γειαδή 

ηίπνηε άιιν δελ ραξαθηεξίδεη ηφζνλ πνιχ ηνπο θίινπο, φζνλ ε ζπκβίσζηο. 

Γηφηη ηαο κελ σθειείαο ηαο επηζπκνχλ κφλνλ νη πησρνί ελψ ηελ ζπκβίσζηλ 

ηελ επηζπκνχλ θαη νη αμηνκαθάξηζηνη. Καη βεβαίσο δηφινπ δελ αξκφδεη εηο 

απηνχο λα δνπλ κε κνλαμίαλ. Μαδί φκσο λα πεξλνχλ ηαο ψξαο ησλ δελ είλαη 

δπλαηφλ, αλ δελ είλαη επράξηζηνη θαη δελ επραξηζηνχληαη κε ηα ίδηα 

πξάγκαηα, ην νπνίνλ θαίλεηαη φηη ην έρεη ε ζπλεηαηξηθή θηιία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

&Ζ θηιία ηεο ηζφηεηαο&. - Κπξίσο ινηπφλ θηιία είλαη ε θηιία ησλ αγαζψλ, 

θαζψο ην είπακελ πνιιάθηο. Γηφηη θαίλεηαη φηη αγαπεηφλ κελ θαη 

πξνηηκεηένλ είλαη ην απνιχησο αγαζφλ ή εδνληθφλ, δη' έθαζηνλ φκσο φ,ηη 

είλαη ηνηνχηνλ δηά ην άηνκφλ ηνπ. O αγαζφο φκσο είλαη δηά ηνλ αγαζφλ 

αγαπεηφο θαη δηά ηα δχν. Οκνηάδεη δε ε κελ αγάπε κε πάζνο, ε δε θηιία κε 

δηάζεζηλ. Γηφηη ε αγάπε ππάξρεη εμ ίζνπ πξνο ηα άςπρα, ελψ ε θηιία 

αληαπνδίδεηαη κε πξναίξεζηλ, ε δε πξναίξεζηο πεγάδεη απφ ηελ δηάζεζηλ. 

Καη επηζπκνχλ ηα αγαζά δηά ηνπο θίινπο ησλ ράξηλ ησλ ηδίσλ, φρη απφ 

πάζνο αιιά απφ δηάζεζηλ. Καη φηαλ αγαπνχλ ηνλ θίινλ, αγαπνχλ ην αγαζφλ 

ησλ. Γηφηη φζηηο γίλε αγαζφο θίινο, πξνμελεί αγαζφλ εηο ηνλ θίινλ ηνπ. 

Λνηπφλ θαη νη δχν αγαπνχλ ην αηνκηθφλ ησλ αγαζφλ, θαη αληαπνδίδνπλ ην 

ίζνλ ςπρηθψο θαη ζσκαηηθψο. Γηφηη ιέγεηαη σο παξνηκία πιένλ ην: θηιία 

ηζφηεο. Κπξίσο φκσο απηά ππάξρνπλ εηο ηελ θηιίαλ ησλ αγαζψλ. Δηο δε ηνπο 

ηξαρείο θαη ηνπο γεξνληηθνχο νιηγψηεξνλ απαληά ε θηιία, θαζφζνλ είλαη 

δπζηξνπψηεξνη θαη νιηγψηεξνλ επραξηζηνχληαη κε ηαο ζπλαλαζηξνθάο ησλ. 

Γηφηη απηά ηα δχν θαίλεηαη θπξίσο φηη ραξαθηεξίδνπλ ηελ θηιίαλ θαη 

παξάγνπλ θηιίαλ. Γηά ηνχην νη λένη κελ γίλνληαη γιήγνξα θίινη, νη γέξνληεο 

φκσο φρη. Γηφηη δελ γίλνληαη θίινη νη άλζξσπνη κε φζνπο δελ 

επραξηζηνχληαη, νκνίσο δε νχηε νη ζηξπθλνί. Αιιά νη ηνηνχηνη είλαη κελ 

επλντθνί κεηαμχ ησλ ― δηφηη επηζπκνχλ ηα αγαζά ηνπ άιινπ θαη είλαη 

πξφζπκνη εηο ηαο αλάγθαο ηνπ ― θίινη φκσο δελ είλαη ηφζνλ θαιά, δηφηη δελ 

πεξλνχλ καδί ηελ εκέξαλ ησλ, νχηε επραξηζηνχληαη κεηαμχ ησλ, ηα νπνία 

θπξίσο ραξαθηεξίδνπλ ηελ θηιίαλ. Πνιινί δε δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ 

θίινη κε ην ηέιεηνλ είδνο ηεο θηιίαο, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ νχηε λα 

εξσηεχσληαη πνιινχο ζπγρξφλσο. Γειαδή νκνηάδεη κε ππεξβνιήλ εθ 

θχζεσο φκσο εδφζε ην ηνηνχηνλ λα γίλεηαη σο πξνο έλα κφλνλ, εηο πνιινχο 

δε λα αξέζε ην ίδηνλ άηνκνλ ζπγρξφλσο δελ είλαη εχθνινλ, ίζσο δε νπδέ λα 

είλαη αγαζνί. Δίλαη δε αλάγθε λα απνθηήζε θαλείο θαη πείξαλ θαη λα 

ζπλεζίζε ηνλ θίινλ, ην νπνίνλ είλαη δπζθνιψηαηνλ. Υάξηλ φκσο 

ρξεζηκφηεηνο θαη εδνλήο είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαλείο αξεζηφο εηο 

πνιινχο. Γηφηη πνιινί ππάξρνπλ ηνηνχηνη θαη νιίγελ ψξαλ δηαξθεί ε 

εθδνχιεπζίο ησλ. Απφ απηάο δε ηαο δχν πεξηζζφηεξνλ νκνηάδεη ηελ 

αιεζηλήλ θηιίαλ ε ράξηλ εδνλήο, φηαλ ηα ίδηα παξέρσληαη θαη απφ ηνπο δχν 

θαη επραξηζηνχληαη κεηαμχ ησλ, ή φηαλ επραξηζηνχληαη δηά ηα ίδηα 

πξάγκαηα, θαζψο είλαη αη θηιίαη ησλ λέσλ. Γηφηη πεξηζζφηεξνλ ππάξρεη εηο 

απηάο ε ειεπζεξηφηεο. Δλψ ε θηιία ε ράξηλ ηεο ρξεζηκφηεηνο είλαη ρπδαία. 

Δθηφο ηνχηνπ δε θαη απηνί νη αμηνκαθάξηζηνη δελ έρνπλ αλάγθελ ησλ 

ρξεζίκσλ, έρνπλ φκσο αλάγθελ ησλ εδνληθψλ. Γειαδή επηζπκνχλ λα 

ζπλαλαζηξέθσληαη κε θάπνηνπο, αιιά ηελ ιχπελ νιίγνλ κελ ρξφλνλ ηελ 

ππνθέξνπλ, δηαξθψο φκσο θαλείο απνιχησο δελ ηελ ππνκέλεη, νχηε ην ίδηνλ 

ην αγαζφλ, εάλ πξνμελή ιχπελ εηο απηφλ. Γηά ηνχην ζέινπλ φινη ηνπο 

θίινπο επραξίζηνπο. Ίζσο φκσο πξέπεη λα είλαη θαη αγαζνί, ελψ είλαη 
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επράξηζηνη, θαη πεξηπιένλ επράξηζηνη εηο ην άηνκφλ ησλ. Γηφηη ηφηε κφλνλ 

ζα έρνπλ φζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηο ηνπο θίινπο. ζνη δε επξίζθνληαη εηο 

ηελ εμνπζίαλ θαίλεηαη φηη έρνπλ δηαθφξνπο ηάμεηο θίισλ. Γηφηη εηο απηνχο 

άιινη είλαη νη ρξήζηκνη θαη άιινη νη επράξηζηνη, ηα ίδηα φκσο άηνκα δελ 

έρνπλ ηφζνλ πνιχ θαη ηα δχν απηά. Γηφηη νχηε επραξίζηνπο θαη ζπγρξφλσο 

ελαξέηνπο ηνπο ζέινπλ, νχηε ρξεζίκνπο εηο ηα θαιά, αιιά άιινπο κελ 

επηξαπέινπο, δηφηη επηζπκνχλ ηελ εδνλήλ, άιινπο δε δαηκνλίνπο, δηά λα 

εθηεινχλ φ,ηη ηνπο δηαηάζζνπλ. Απηά φκσο δελ ππάξρνπλ ηφζνλ ζπρλά εηο 

ην ίδηνλ πξφζσπνλ. Δίπακελ δε φηη εδνληθφο θαη ρξήζηκνο ζπγρξφλσο είλαη 

ν ζπνπδαίνο (αγαζφο). Απηφο φκσο δελ γίλεηαη θίινο κε ηνλ αλψηεξφλ ηνπ, 

εάλ δελ είλαη αλψηεξνο θαη θαηά ηελ αξεηήλ. Δηδεκή δελ ηζνθαξίδεη 

αλαιφγσο ε θαζπζηέξεζίο ηνπ. Γελ ππάξρνπλ δε ηφζνλ πνιινί ηνηνχηνη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

&Ζ θηιία ηεο ππεξνρήο&. ― Λνηπφλ απηά ηα είδε ηεο θηιίαο ηα νπνία 

είπακελ, είλαη κε ηζφηεηα. Γειαδή ηα ίδηα παξέρνληαη θαη απφ ηνπο δχν, θαη 

ηα ίδηα ζέιεη θαη ν είο δηά ηνλ άιινλ, ή αληαιιάζζνπλ άιιν κε άιιν• ιφγνπ 

ράξηλ ηελ εδνλήλ κε ηελ σθέιεηαλ. ηη δε θαη νιηγψηεξνλ απαληψζη θαη 

νιηγψηεξνλ δηαηεξνχληαη αη ηνηαχηαη θηιίαη, ην είπακελ. Φαίλεηαη φκσο φηη 

απφ νκνηφηεηα θαη αλνκνηφηεηα σο πξνο έλ θαη ην απηφ πξάγκα ππάξρνπλ 

θαη δελ ππάξρνπλ θηιίαη. Γειαδή θαη απηαί αη θηιίαη θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ 

απφ ηελ νκνηφηεηά ησλ πξνο ηελ ελάξεηνλ θηιίαλ ― δηφηη ε κελ κία έρεη ην 

εδνληθφλ, ε δε άιιε ην ρξήζηκνλ, απηά δε ππάξρνπλ θαη εηο εθείλελ. ― Δθ 

ηνπ φηη φκσο εθείλε κελ δελ επηδέρεηαη ζπθνθαληίαλ θαη είλαη ζηαζεξά, 

απηαί φκσο γιήγνξα κεηαβάιινληαη θαη δηαθέξνπλ εηο πνιιά άιια, δελ 

θαίλνληαη φηη είλαη θηιίαη, επεηδή δελ νκνηάδνπλ εθείλελ. Τπάξρεη φκσο 

άιιν είδνο θηιίαο απφ ππεξνρήλ ιφγνπ ράξηλ ηνπ παηξφο πξνο ηνλ πηφλ θαη 

ελ γέλεη ηνπ κεγαιεηηέξνπ πξνο ηνλ κηθξφηεξνλ, θαη ηνπ αλδξφο πξνο ηελ 

γπλαίθα θαη γεληθψο ηνπ άξρνληνο πξνο ηνλ αξρφκελνλ. Απηά δε δηαθέξνπλ 

θαη κεηαμχ ησλ. Γειαδή δελ έρνπλ ηελ ηδίαλ θηιίαλ νη γνλείο πξνο ηα ηέθλα 

θαη νη άξρνληεο πξνο ηνπο αξρνκέλνπο, αιι' νχηε ν παηήξ πξνο ηνλ πηφλ θαη 

ν πηφο πξνο ηνλ παηέξα, νχηε ν αλήξ πξνο ηελ γπλαίθα θαη ε γπλή πξνο ηνλ 

άλδξα. Γηφηη έθαζηνο απφ απηνχο έρεη δηαθνξεηηθήλ αξεηήλ θαη έξγνλ, 

επίζεο δε έρεη θαη δηαθνξεηηθά ειαηήξηα ηεο θηιίαο. Δπνκέλσο δηαθέξνπλ 

θαη αη αγάπαη θαη αη θηιίαη ησλ. Καη ινηπφλ ηα ίδηα πιενλεθηήκαηα νχηε 

παξέρνληαη, εηο ηνλ θαζέλα απφ ηνλ θαζέλα νχηε πξέπεη λα ηα δεηνχλ. ηαλ 

φκσο εηο κελ ηνπο γνλείο παξέρνπλ ηα ηέθλα φ,ηη νθείινπλ λα παξέρνπλ εηο 

απηνχο σο γελλήηνξάο ησλ, νη δε γνλείο παξέρνπλ φζα πξέπεη λα παξέρνπλ 

εηο ηα ηέθλα ησλ, ηφηε ε θηιία απηψλ είλαη ζηαζεξά θαη θαζψο πξέπεη. 

Αλαιφγσο δε πξέπεη λα ππάξρε θαη ε αγάπε εηο ηαο θηιίαο ηεο ππεξνρήο• 

ιφγνπ ράξηλ ν θαιιίηεξνο λα αγαπάηαη πεξηζζφηεξνλ παξά λα αγαπά, 

επίζεο δε θαη ν σθειηκψηεξνο, θαη έθαζηνο απφ ηνπο άιινπο νκνίσο. 
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Γειαδή, φηαλ ε αγάπε απνδίδεηαη ζπκθψλσο κε ηελ αμίαλ, ηφηε γίλεηαη 

θάπσο ηζφηεο, ην νπνίνλ βεβαίσο θαίλεηαη φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθφλ ηεο 

θηιίαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

Αιιά θαίλεηαη φηη ην ίζνλ δελ είλαη ην ίδηνλ εηο ηα δίθαηα θαη εηο ηελ θηιίαλ. 

Γηφηη εηο κελ ηα δίθαηα ίζνλ είλαη θαηά πξψηνλ ιφγνλ ην αλάινγνλ κε ηελ 

αμίαλ, ελψ ην αλάινγνλ πξνο ην πνζφλ είλαη θαηά δεχηεξνλ ιφγνλ ίζνλ, εηο 

ηελ θηιίαλ φκσο θαηά πξψηνλ ιφγνλ έξρεηαη ην αλάινγνλ πξνο ην πνζφλ, 

θαη θαηά δεχηεξνλ ιφγνλ ην αλάινγνλ πξνο ηελ αμίαλ. Σνχην δε θαίλεηαη, 

εάλ είλαη κεγάιε ε απφζηαζηο ηεο αξεηήο ή ηεο θαθίαο ή ηεο εππνξίαο ή 

θαλελφο άιινπ. Γηφηη ηφηε πιένλ δελ είλαη θίινη, αιι' νχηε θαη απαηηνχλ λα 

είλαη. Καη ηνχην είλαη θαζαξψηεξνλ πξνθαλέο εηο ηνπο ζενχο. Γηφηη απηνί 

είλαη θαηά πνιχ αλψηεξνη εηο φια ηα αγαζά. Δίλαη δε πξνθαλέο θαη εηο ηνπο 

βαζηιείο. Γηφηη θαη δη' απηνχο δελ έρνπλ αμίσζηλ λα γίλνπλ θίινη ησλ φζνη 

είλαη πνιχ θαηψηεξνη, αιι' νχηε κε ηνπο θαιιηηέξνπο θαη ζνθσηέξνπο, φζνη 

δελ έρνπλ θακκίαλ αμίαλ. Καη βεβαίσο εηο ηνηαχηα δελ ππάξρεη αθξηβήο 

νξηζκφο, κέρξη ηίλνο βαζκνχ γίλνληαη θίινη. Γηφηη φηαλ αθαηξεζνχλ πνιιά, 

πάιηλ κέλεη θάηη ηη, φηαλ φκσο απνρσξηζζή θαλείο πνιχ, θαζψο ιφγνπ ράξηλ 

ν ζεφο, ηφηε δελ κέλεη ηίπνηε. Γηά ηνχην ππάξρεη θαη απνξία κήπσο άξαγε νη 

θίινη δελ επηζπκνχλ δηά ηνπο θίινπο ησλ ηα κέγηζηα αγαζά• ιφγνπ ράξηλ λα 

γίλνπλ ζενί. Γηφηη ηφηε πιένλ δελ ζα είλαη θίινη δη' απηνχο, αιι' νχηε θαη 

επηχρεκα, δηφηη νη θίινη είλαη επηχρεκα. Δάλ ινηπφλ ειέρζε νξζψο φηη ν 

θίινο επηζπκεί ηα αγαζά δηά ηνλ θίινλ ηνπ πξνο ράξηλ εθείλνπ, ίζσο είλαη 

αλάγθε λα κέλε θαζψο είλαη εθείλνο. Δλ φζσ δε κέλεη άλζξσπνο ζα επηζπκή 

δη' απηφλ ηα κέγηζηα αγαζά. Ίζσο φκσο πάιηλ φρη φια. Γηφηη θπξίσο δηά ηνλ 

εαπηφλ ηνπ επηζπκεί έθαζηνο ηα αγαζά. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η’. 

&Φηιία είλαη κάιινλ ην λα αγαπά θαλείο παξά λα αγαπάηαη&. ― Οη 

πεξηζζφηεξνη φκσο θαίλεηαη φηη απφ θηινδνμίαλ επηζπκνχλ κάιινλ λα 

αγαπψληαη παξά λα αγαπνχλ ― δηά ηνχην νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

θηινθφιαθεο, δηφηη ν θφιαμ είλαη θίινο ππεξηεξψλ ή πξνζπνηείηαη φηη είλαη 

ηνηνχηνο θαη φηη κάιινλ αγαπά παξά αγαπάηαη. Σν λα αγαπάηαη δε θαλείο 

πιεζηάδεη πξνο ην λα ηηκάηαη, ην νπνίνλ βεβαίσο ην επηζπκνχλ νη 

πεξηζζφηεξνη. Φαίλεηαη φκσο φηη δελ πξνηηκνχλ ηελ ηηκήλ ράξηλ απηήο ηεο 

ηδίαο, αιιά θαηά ζχκπησζηλ. Γειαδή νη κελ πεξηζζφηεξνη επραξηζηνχληαη, 

φηαλ ηηκψληαη απφ ηνπο επξηζθνκέλνπο εηο ηελ εμνπζίαλ ράξηλ ηεο ειπίδνο 

― δηφηη λνκίδνπλ φηη ζα επηηχρνπλ απφ απηνχο φ,ηη ρξεηαζζνχλ, θαη 

επραξηζηνχληαη κε ηελ ηηκήλ, δηφηη είλαη ζεκείνλ απνιαχζεσο επεξγεζίαο. 
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ζνη δε επηζπκνχλ ηηκήλ απφ ηνπο θαινχο θαη γλσξίκνπο, επηζπκνχλ λα 

εμαθξηβψζνπλ ηελ γλψκελ, ηελ νπνίαλ εθείλνη έρνπλ δη' απηνχο. Καη ινηπφλ 

επραξηζηνχληαη λα είλαη αγαζνί, δηφηη πηζηεχνπλ εηο ηελ θξίζηλ απηψλ, νη 

νπνίνη ηνπο νλνκάδνπλ αγαζνχο. Σν λα αγαπψληαη φκσο ηνπο επραξηζηεί 

θαζ' εαπηφ. Γηά ηνχην ίζσο ηνχην θαλή φηη είλαη θαιιίηεξνλ απφ ην λα 

ηηκψληαη, θαη φηη ε θηιία είλαη θαζ' εαπηήλ πξνηηκεηέα. Φαίλεηαη δε φηη 

έγθεηηαη κάιινλ εηο ην λα αγαπά θαλείο, παξά εηο ην λα αγαπάηαη. Καη 

απφδεημηο είλαη αη κεηέξεο αη νπνίαη επραξηζηνχληαη λα αγαπνχλ. Γηφηη 

κεξηθαί δίδνπλ εηο άιιαο ηα παηδηά ησλ δηά λα ηα κεγαιψζνπλ, θαη απηαί 

κελ ηα αγαπνχλ δηφηη ηα γλσξίδνπλ, δελ δεηνχλ φκσο αληαπφδνζηλ ηεο 

αγάπεο ησλ, φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ θαη ηα δχν, αιιά θαίλεηαη 

φηη είλαη αξθεηφλ δη' απηάο λα ηα βιέπνπλ λα επηπρνχλ, θαη ηα αγαπνχλ, θαη 

αλ αθφκε εθείλα δελ εκπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηίπνηε απφ φ,ηη πξέπεη εηο ηελ 

κεηέξα ησλ, επεηδή δελ ηελ γλσξίδνπλ. Αθνχ δε ε θηιία έγθεηηαη κάιινλ εηο 

ην λα αγαπά θαλείο, θαη αθνχ επαηλνχληαη νη αγαπψληεο ηνπο θίινπο, 

θαίλεηαη φηη ησλ θίισλ αξεηή είλαη λα αγαπνχλ. Δπνκέλσο κεηαμχ φζσλ 

ζπκβαίλεη ηνχην ζπκθψλσο κε ηελ αμίαλ ησλ, απηνί είλαη κφληκνη θαζψο θαη 

ε θηιία ησλ. 

&Ζ εμίζσζηο σο θηιία&. ― Καη' απηφλ δε ηνλ ηξφπνλ θαη νη άληζνη 

εκπνξνχλ θάιηζηα λα γίλνπλ θίινη, δηφηη εκπνξνχλ λα εμηζσζνχλ. Γηφηη ε 

ηζφηεο θαη ε νκνηφηεο είλαη θηιία. Καη θπξίσο κελ ε νκνηφηεο θαηά ηελ 

αξεηήλ ― δηφηη είλαη ζηαζεξνί θαζ' εαπηνχο, επνκέλσο κέλνπλ ζηαζεξνί θαη 

κεηαμχ ησλ, θαη νχηε ρξεηάδνληαη πνηαπά πξάγκαηα, νχηε πξνζθέξνπλ 

πνηαπάο εθδνπιεχζεηο, αιιά εκπνξνχκελ λα εηπνχκελ αθφκε φηη ηαο 

εκπνδίδνπλ κεηαμχ ησλ. Γηφηη ηδηφηεο ησλ αγαζψλ είλαη νχηε νη ίδηνη λα 

ζθάιινπλ, νχηε εηο ηνπο θίινπο ησλ λα δηεπθνιχλνπλ ην ζθάικα. 

Οη δε κνρζεξνί ηελ κελ ζηαζεξφηεηα δελ ηελ έρνπλ. Γηφηη νχηε κε ηνλ 

εαπηφλ ησλ δελ εμαθνινπζνχλ λα είλαη φκνηνη, θαη έπεηηα δη' νιίγνλ θαηξφλ 

γίλνληαη θίινη, θαη επραξηζηνχληαη κε ηελ ακνηβαίαλ κνρζεξίαλ ησλ. Οη 

ρξήζηκνη φκσο θαη νη επράξηζηνη δηαηεξνχληαη πεξηζζφηεξνλ θαηξφλ. 

Γειαδή δηαηεξνχληαη ελ φζσ πξνμελνχλ εδνλάο ή σθειείαο κεηαμχ ησλ. 

Απφ δε ηνπο αληηζέηνπο θπξίσο θαίλεηαη φηη ζρεκαηίδεηαη ε θηιία ηεο 

ρξεζηκφηεηνο, θαζψο είλαη ιφγνπ ράξηλ ν πησρφο κε ηνλ πινχζηνλ θαη ν 

ακαζήο κε ηνλ πνιπκαζή. Γειαδή έθαζηνο, επεηδή επηζπκεί εθείλν ην 

νπνίνλ ζηεξείηαη, δίδεη απέλαληη ηνχηνπ άιιν δψξνλ. Δηο απηήλ δε ηελ 

θαηεγνξίαλ είλαη δπλαηφλ λα θαηαηάμε θαλείο θαη ηνλ εξαζηήλ κε ηνλ 

εξσκέλνλ, θαη ηνλ σξαίνλ κε ηνλ άζρεκνλ. Γηά ηνχην θάπνηε θαίλνληαη θαη 

γεινίνη νη εξαζηαί, επεηδή έρνπλ ηελ απαίηεζηλ λα αγαπψληαη θαζψο 

αγαπνχλ. Λνηπφλ, αλ κελ είλαη εμ ίζνπ αμηαγάπεηνη, ίζσο πξέπεη λα έρνπλ 

απαίηεζηλ, εάλ φκσο δελ έρνπλ θαλέλ ηνηνχηνλ, είλαη γεινίνη. Ίζσο δε νχηε 

επηζπκεί θαλ ην έλ αληίζεηνλ ην άιιν θαζ' εαπηφ, παξά κφλνλ θαηά 

ζχκπησζηλ, αθνχ ε επηζπκία είλαη ηδηφηεο ηνπ κέζνπ. Γηφηη απηφ είλαη 

αγαζφλ• ιφγνπ ράξηλ δηά ηνλ μεξφλ δελ είλαη αγαζφλ λα γίλε πδαξφο, αιιά 
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λα έιζε εηο ην κέζνλ, ην ίδηνλ δε θαη δηά ηνλ ζεξκφλ θαη δη' φινπο ηνπο 

άιινπο νκνίσο. Απηά φκσο αο ηα αθήζσκελ ηφξα, δηφηη είλαη θάπσο έμσ 

απφ ην δήηεκα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΑ'. 

&Φηιία θαη δηθαηνζχλε&. ― Φαίλεηαη δε, θαζψο είπακελ εηο ηελ αξρήλ, φηη 

ε θηιία πεξηζηξέθεηαη εηο ηα ίδηα θαη κεηαμχ ησλ ηδίσλ, εηο ηα νπνία θαη ην 

δίθαηνλ. Γειαδή εηο πάζαλ επηκημίαλ θαίλεηαη φηη ππάξρεη δίθαηνλ, ππάξρεη 

φκσο θαη θηιία. Σνπιάρηζηνλ φινη σο θίινπο ραηξεηνχλ ηνπο ζπληαμηδηψηαο 

θαη ηνπο ζπζηξαηηψηαο, νκνίσο δε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο εηο φιαο ηαο άιιαο 

επηκημίαο. Δηο φζνλ δε ρξφλνλ έρνπλ επηκημίαλ, ηφζνλ θαηξφλ δηαξθεί θαη ε 

θηιία ησλ. Γηφηη θαη ην δίθαηνλ ηφζνλ θαηξφλ δηαξθεί. Καη νξζψο ιέγεη ε 

παξνηκία «ηα ησλ θίισλ θνηλά». Γηφηη ε θηιία έγθεηηαη εηο ηελ επηκημίαλ. 

Δίλαη δε εηο ηνπο αδειθνχο θαη ηνπο ζπλεηαίξνπο φια θνηλά, εηο ηνπο 

άιινπο, φκσο είλαη ρσξηζκέλα, θαη εηο άιινπο κελ πεξηζζφηεξα, εηο άιινπο 

δε νιηγψηεξα. Γηφηη θαη αη θηιίαη, άιιαη κελ είλαη πεξηζζφηεξνλ, άιιαη δε 

νιηγψηεξνλ θηιίαη. Γηαθέξνπλ δε θαη ηα δίθαηα. Γηφηη δελ έρνπλ ηα ίδηα νη 

γνλείο κε ηα ηέθλα θαη νη αδειθνί κεηαμχ ησλ, νχηε νη ζπλέηαηξνη κε ηνπο 

ζπκπνιίηαο, νκνίσο δε θαη εηο ηα άιια είδε ησλ θίισλ. Δπνκέλσο 

δηαθνξεηηθά είλαη θαη ηα δίθαηα κε έθαζηνλ απφ απηνχο, θαη απμάλνπλ 

επηπξνζζέησο φζνλ είλαη πεξηζζφηεξνλ θίινη, ιφγνπ ράξηλ ην λα ζηεξήζε 

θαλείο ηνλ θίινλ ηνπ ηα ρξήκαηά ηνπ είλαη ρεηξφηεξνλ παξά ηνλ 

ζπκπνιίηελ, θαη ην λα κε βνεζήζε ηνλ αδειθφλ ηνπ είλαη ρεηξφηεξνλ παξά 

ηνλ μέλνλ, θαη ην λα θηππήζε ηνλ παηέξα ηνπ παξά νπνηνλδήπνηε άιινλ. 

Φαίλεηαη δε φηη ζπγρξφλσο κε ηελ αχμεζηλ ηεο θηιίαο απμάλεη θαη ην 

δίθαηνλ, δηφηη θαη ηα δχν πεξηζηξέθνληαη εηο ηα ίδηα πξφζσπα θαη 

εθαξκφδνληαη εμ ίζνπ. 

&Ζ θηιία θαζψο θαη πάζα επηκημία είλαη έλ είδνο πνιηηηθήο&. ― ιαη δε αη 

επηκημίαη θαίλνληαη σο έλ κέξνο ηεο πνιηηηθήο. Γηφηη ζπκβαδίδνπλ κε 

θάπνηνλ ζπκθέξνλ, θαη πξνκεζεχνληαη θάηη ηη δηά ηνλ βίνλ. Αιιά θαη ε 

πνιηηηθή επηκημία θαίλεηαη φηη ράξηλ ηνπ ζπκθέξνληνο θαη εμ αξρήο 

ζπλελψζε, θαη εμαθνινπζεί λα κέλε. Γηφηη απηφ επηδηψθνπλ θαη νη 

λνκνζέηαη, θαη ιέγνπλ φηη δίθαηνλ είλαη ην θνηλφλ ζπκθέξνλ. Καη ινηπφλ αη 

κελ άιιαη επηκημίαη δεηνχλ ην ζπκθέξνλ ηδηαηηέξσο, ιφγνπ ράξηλ νη κελ 

ζπληαμηδηψηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ηαμηδηνχ δη' απφθηεζηλ ρξεκάησλ, ή δηά 

θάηη παξφκνηνλ, νη δε ζπζηξαηηψηαη επηζπκνχλ ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιέκνπ, 

είηε ηελ λίθελ, είηε ηελ πφιηλ, νκνίσο δε θαη νη ζπγρσξηαλνί θαη νη ελνξίηαη. 

Μεξηθαί φκσο επηκημίαη θαίλεηαη φηη έγηλαλ ράξηλ εδνλήο, θαζψο ησλ 

ζηαζσηψλ θαη ησλ εξαληζηψλ. Γηφηη απηαί γίλνληαη ράξηλ ησλ ζηζηψλ θαη 

ησλ δηαζθεδάζεσλ. ιαη απηαί φκσο θαίλεηαη φηη ππάγνληαη εηο ηελ 

πνιηηηθήλ ― δηφηη ε πνιηηηθή δελ επηδηψθεη ην πξνζσξηλφλ ζπκθέξνλ, αιιά 
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θξνληίδεη δη' φινλ ηνλ βίνλ ― θαη θάκλνπλ ζπζίαο θαη εηο ηαο 

ζπγθεληξψζεηο πνπ γίλνληαη ράξηλ απηψλ απνδίδνπλ ηηκάο εηο ηνπο ζενχο, 

θαη δηά ηνλ εαπηφλ ησλ πξνκεζεχνπλ εδνληθάο αλαπαχζεηο. Γειαδή αη 

παιαηαί ζπζίαη θαη ζπγθεληξψζεηο θαίλεηαη φηη εγίλνλην θαηφπηλ απφ ηνπο 

ηξπγεηνχο ησλ θαξπψλ, σο άιιαη απαξραί. Γηφηη θπξίσο εηο απηνχο ηνπο 

θαηξνχο είραλ επθαηξίαλ. Λνηπφλ φιαη αη επηκημίαη θαίλνληαη σο κέξε ηεο 

πνιηηηθήο. Αθνινπζνχλ δε ίζσο εηο απηάο ηαο επηκημίαο αη αλάινγνη θηιίαη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΒ'. 

&Σα ηξία είδε ηνπ πνιηηεχκαηνο εθαξκνδφκελα επί ηεο νηθνγελείαο&. ― 

Σνπ δε πνιηηεχκαηνο ππάξρνπλ ηξία είδε, θαη ηζάξηζκνη παξεθηξνπαί, σο 

άιιαη παξαθζνξαί απηψλ. Δίλαη δε ηα πνιηηεχκαηα απηά ε βαζηιεία θαη ε 

αξηζηνθξαηία θαη ηξίηνλ ην βαζηδφκελνλ εηο ην ηίκεκα, ην νπνίνλ θαίλεηαη 

θαηάιιεινλ λα νλνκάδεηαη ηηκνθξαηία, νη πεξηζζφηεξνη φκσο ζπλεζίδνπλ 

λα ην ιέγνπλ απιψο πνιίηεπκα {6}. Απφ απηά δε ην θαιιίηεξνλ κελ είλαη ε 

βαζηιεία, ην ρεηξφηεξνλ δε ε ηηκνθξαηία. Δίλαη δε παξεθηξνπή ηεο κελ 

βαζηιείαο ε ηπξαλλία. Γειαδή θαη ηα δχν κελ είλαη κνλαξρίαη, δηαθέξνπλ 

φκσο πάξα πνιχ. Γηφηη ν κελ ηχξαλλνο θπηηάδεη ην ζπκθέξνλ ηνπ, ελψ ν 

βαζηιεχο ην ζπκθέξνλ ησλ ππεθφσλ ηνπ. Γειαδή δελ είλαη βαζηιεχο φζηηο 

δελ αξθείηαη εηο ηα ηδηθά ηνπ θαη δελ είλαη αλψηεξνο εηο φια ηα αγαζά. O 

ηνηνχηνο δε δελ έρεη θακκίαλ αλάγθελ. Δπνκέλσο δελ βιέπεη ηα σθέιηκα δηά 

ηνλ εαπηφλ ηνπ, αιιά δηά ηνπο ππεθφνπο. Καη βεβαίσο, φζηηο δελ είλαη 

ηνηνχηνο, ζα ήην ίζσο θιεξσηφο βαζηιεχο. Ζ δε ηπξαλλία είλαη ην αληίζεηνλ 

απηνχ. Γηφηη ν ηχξαλλνο επηδηψθεη ηα αηνκηθά ηνπ αγαζά. Καη εηο απηήλ 

γίλεηαη ζαθέζηεξνλ φηη είλαη ην ρεηξφηεξνλ πνιίηεπκα. Γηφηη ην ρεηξφηεξνλ 

είλαη ην αληίζεηνλ ηνπ θαιιηηέξνπ. Μεηαβαίλεη δε απφ ηελ βαζηιείαλ εηο ηελ 

ηπξαλλίαλ. Γηφηη ε ηπξαλλία είλαη εμαρξείσζηο ηεο κνλαξρίαο, επνκέλσο ν 

κνρζεξφο βαζηιεχο γίλεηαη ηχξαλλνο. Απφ δε ηελ αξηζηνθξαηίαλ κεηαβαίλεη 

ην πνιίηεπκα εηο ηελ νιηγαξρίαλ σο εθ ηεο θαθίαο ησλ αξρφλησλ, νη νπνίνη 

κνηξάδνπλ ηα πξάγκαηα ηεο πφιεσο έμσ απφ ηελ αμίαλ, θαη φια ή ηα 

πεξηζζφηεξα αγαζά ηα κνηξάδνπλ εηο ηνλ εαπηφλ ησλ, θαη ηα αμηψκαηα 

πάληνηε εηο ηνπο ηδίνπο, δηφηη θξνληίδνπλ πξν πάλησλ λα είλαη πινχζηνη. 

Λνηπφλ νη νιίγνη θαη νη θαθνί είλαη άξρνληεο αληί ησλ αξκνδησηάησλ. Απφ 

δε ηελ ηηκνθξαηίαλ ην πνιίηεπκα κεηαβάιιεηαη εηο δεκνθξαηίαλ. Γηφηη 

απηαί αη δχν ζπλνξεχνπλ. Γειαδή θαη ε ηηκνθξαηία είλαη πνιίηεπκα ηνπ 

ιανχ θαη φινη φζνη αλήθνπλ εηο ην ηίκεκα είλαη ίζνη. Δίλαη φκσο ην 

νιηγψηεξνλ θαθφλ πνιίηεπκα ε δεκνθξαηία, δηφηη πνιχ νιίγνλ 

παξεθηξέπεηαη ην είδνο ηνχην ηνπ πνιηηεχκαηνο. Καη ινηπφλ ηα πνιηηεχκαηα 

κεηαβάιινληαη θαη' απηήλ ηελ ζεηξάλ θπξίσο ― δηφηη νχησ πσο πνιχ 

νιίγνλ κεηαηξέπνληαη θαη επθφισο. Απνκηκήζεηο δε απηψλ θαη ηξφπνλ ηηλά 

παξαδείγκαηα εκπνξεί θαλείο λα εχξε εηο ηαο νηθνγελείαο. Γειαδή ε κελ 

ζρέζηο ηνπ παηξφο πξνο ηνλ πηφλ έρεη ηχπνλ βαζηιείαο ― δηφηη ν παηήξ 
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θξνληίδεη δηά ηα ηέθλα. Απφ απηφ δε θαη ν κεξνο ηνλ Γία ηνλ νλνκάδεη 

παηέξα, δηφηη θπξίσο παηξηθή εμνπζία είλαη ε βαζηιεία. Δηο ηελ Πεξζίαλ 

φκσο ε ζρέζηο ηνπ παηξφο είλαη ηπξαλληθή ― δηφηη κεηαρεηξίδνληαη σο 

δνχινπο ηνπο πηνχο ησλ. Δίλαη δε ηπξαλληθή θαη ε ζρέζηο ηνπ νηθνδεζπφηνπ 

πξνο ηνπο δνχινπο ― δηφηη εηο απηήλ επηδηψθεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ 

νηθνδεζπφηνπ. Απηή ινηπφλ θαίλεηαη νξζή, ε Πεξζηθή φκσο ιαλζαζκέλε, 

δηφηη αη εμνπζίαη ησλ δηαθνξεηηθψλ είλαη δηαθνξεηηθαί. Ζ δε ζρέζηο ηνπ 

αλδξφο θαη ηεο γπλαηθφο θαίλεηαη αξηζηνθξαηηθή ― δηφηη ζπκθψλσο κε ηελ 

αμίαλ ηνπ εμνπζηάδεη ν αλήξ θαη εηο δεηήκαηα εηο φζα αξκφδνπλ εηο ηνλ 

άλδξα. ζα φκσο αξκφδνπλ εηο ηελ γπλαίθα ηα αλαζέηεη εηο εθείλελ. ηαλ 

φκσο φια ηα θπξηαξρήζε ν αλήξ, ηφηε ην πνιίηεπκα κεηαβάιιεηαη εηο 

νιηγαξρηθφλ ― δηφηη ηνχην ην θάκλεη έμσ απφ ηελ αμίαλ θαη φρη θαζφζνλ 

είλαη θαιιίηεξνο. Κάπνηε πάιηλ εμνπζηάδνπλ γπλαίθεο θιεξνλνκνχζαη ηελ 

πεξηνπζίαλ. Καη ινηπφλ δελ απνλέκνληαη αη εμνπζίαη ζπκθψλσο κε ηελ 

αξεηήλ, αιιά ράξηλ ηνπ πινχηνπ θαη ηεο δπλάκεσο, θαζψο εηο ηαο 

νιηγαξρίαο. Με ηηκνθξαηηθφλ δε πνιίηεπκα νκνηάδεη ε ζρέζηο ησλ αδειθψλ 

― δηφηη είλαη ίζνη, εθηφο κφλνλ εθείλσλ φζνη δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ θαηά 

ειηθίαλ. Γηά ηνχην, φηαλ αη ειηθίαη ησλ έρνπλ κεγάιελ δηαθνξάλ, ηφηε 

πιένλ δελ ππάξρεη κεηαμχ ησλ αδειθηθή θηιία. Ζ δε δεκνθξαηία ζπκβαίλεη 

θπξίσο εηο ηαο αθεθάινπο νηθνγελείαο ― δηφηη εηο απηάο φινη θπξηαξρνχλ εμ 

ίζνπ ― θαη φπνπ είλαη αλίζρπξνο ν άξρσλ θαη ν θαζείο κνηξάδεηαη ηελ 

εμνπζίαλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Αλαινγία πνιηηεχκαηνο θαη δηθαηνζχλεο πξνο ηελ θηιίαλ& ― Δηο 

έθαζηνλ δε πνιίηεπκα θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζρέζηο θηιίαο, φζνλ ππάξρεη θαη 

ζρέζηο δηθαηνζχλεο. Καη κεηαμχ κελ βαζηιέσο θαη ππεθφσλ κε ππεξνρήλ 

επεξγεζίαο. Γηφηη απηφο επεξγεηεί ηνπο ππεθφνπο ηνπ, εάλ βεβαίσο είλαη 

αγαζφο θαη θξνληίδε δη' απηνχο λα επηπρνχλ, θαζψο ν πνηκήλ δηά ηα 

πξφβαηά ηνπ. Γηά ηνχην θαη ν κεξνο σλφκαζε ηνλ Αγακέκλνλα πνηκέλα 

ιαψλ. Σνηαχηε δε είλαη θαη ε παηξηθή ζρέζηο, αιιά δηαθέξεη κφλνλ σο πξνο 

ην πνζφλ ησλ επεξγεζηψλ. Γηφηη απηφο είλαη αίηηνο ηεο ππάξμεσο ηνπ 

ηέθλνπ, ε νπνία θαίλεηαη ην κέγηζηνλ αγαζφλ, θαη ηεο αλαηξνθήο θαη 

εθπαηδεχζεψο ηνπ. Καη εηο ηνπο πάππνπο δε απνδίδνληαη απηά. Γειαδή εθ 

θχζεσο είλαη εμνπζηαζηήο ν παηήξ ησλ πηψλ, θαη νη πάππνη ησλ εγγφλσλ, 

θαη ν βαζηιεχο ησλ ππεθφσλ. Δίλαη δε κε ππεξνρήλ απηά ηα είδε ηεο θηιίαο 

θαη δηά ηνχην, ηηκψληαη νη γνλείο. Καη βεβαίσο θαη ην δίθαηνλ εηο απηά δελ 

είλαη ην ίδηνλ, αιιά ζπκθψλσο κε ηελ αμίαλ. Δπνκέλσο ην ίδηνλ είλαη θαη ε 

θηιία. Καη ηνπ αλδξφο δε πξνο ηελ γπλαίθα ε θηιία είλαη ε ηδία, θαζψο είλαη 

εηο ηελ αξηζηνθξαηίαλ. Γειαδή είλαη ζχκθσλνο κε ηελ αξεηήλ, θαη εηο ηνλ 

θαιιίηεξνλ απνδίδεηαη πεξηζζφηεξνλ αγαζφλ θαη ην αξκφδνλ εηο έθαζηνλ. 

Οκνίσο δε θαη ην δίθαηνλ. Ζ δε ζρέζηο ησλ αδειθψλ νκνηάδεη 
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ζπλεηαηξηζκφλ. Γηφηη είλαη ίζνη θαη νκήιηθεο, θαη νη ηνηνχηνη είλαη ζπλήζσο 

φκνηνη εηο ηελ κάζεζηλ θαη ηα ήζε. Οκνηάδεη δε κε απηήλ ηελ θηιίαλ θαη ε 

ππάξρνπζα εηο ηα ηηκνθξαηηθφλ πνιίηεπκα. Γηφηη νη ζπκπνιίηαη ηφηε ζέινπλ 

λα είλαη ίζνη θαη αξκνληθνί, επνκέλσο κνηξάδεηαη ε εμνπζία θαη εμ ίζνπ. 

Οκνίσο ινηπφλ θαη ε θηιία. Δηο δε ηαο παξεθηξνπάο θαζψο ην δίθαηνλ, 

νκνίσο θαη ε θηιία δελ ηζρχεη πνιχ, θαη πνιχ νιηγψηεξνλ εηο ηελ ρεηξνηέξαλ 

παξέθβαζηλ. Γειαδή εηο ηελ ηπξαλλίδα ή δηφινπ ή νιίγνλ κέξνο ππάξρεη ηεο 

θηιίαο. Γηφηη, φπνπ δελ ππάξρεη ηίπνηε θνηλφλ κεηαμχ άξρνληνο θαη 

ππεθφσλ, δελ ππάξρεη νχηε θηιία, δηφηη δελ ππάξρεη δίθαηνλ. Αιιά 

ζπκβαίλεη θαζψο κεηαμχ ηερλίηνπ θαη νξγάλνπ, ή κεηαμχ ςπρήο θαη 

ζψκαηνο, ή νηθνδεζπφηνπ θαη δνχινπ. Γειαδή φια κελ απηά σθεινχληαη 

απφ ηνπο κεηαρεηξηδνκέλνπο απηά, θηιία φκσο δελ ππάξρεη πξνο ηα άςπρα 

νχηε δίθαηνλ. Οχηε φκσο πξνο ίππνλ ή βνπλ, νχηε πξνο δνχινλ, θαζφζνλ 

είλαη δνχινο. Γειαδή δελ ππάξρεη θαλέλ θνηλφλ, δηφηη ν δνχινο είλαη 

έκςπρνλ φξγαλνλ, ην δε φξγαλνλ είλαη άςπρνο δνχινο. Καζφζνλ ινηπφλ 

είλαη δνχινο, δελ ππάξρεη θηιία πξνο απηφλ, αιιά κφλνλ θαζφζνλ είλαη 

άλζξσπνο. Γειαδή θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηνλ δίθαηνλ εηο πάληα 

άλζξσπνλ, απέλαληη παληφο ν νπνίνο εκπνξεί λα ζπκκεηέρε ηνπ λφκνπ θαη 

ηεο ζπλζήθεο, επνκέλσο θαη θηιία, ππάξρεη κφλνλ θαζφζνλ είλαη άλζξσπνο. 

Καη ινηπφλ εηο ηαο ηπξαλλίαο θαη αη θηιίαη θαη ην δίθαηνλ νιίγνλ ηζρχνπλ, εηο 

δε ηαο δεκνθξαηίαο εηο ηνλ αλψηεξνλ βαζκφλ. Γηφηη ππάξρνπλ πνιιά ηα 

θνηλά εηο ηνπο πνιίηαο, επεηδή είλαη ίζνη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Ζ ζπγγεληθή θηιία σο νκνηφηεο θαη ηαπηφηεο&. ― Λνηπφλ θάζε είδνο 

θηιίαο ππάξρεη εηο ηελ επηκημίαλ, θαζψο είπακελ. Ζκπνξεί δε θαλείο λα 

δηαθξίλε ηελ ζπγγεληθήλ θαη ηελ ζπλεηαηξηθήλ. Αη δε πνιηηηθαί θαη 

θπιεηηθαί θαη ηαμηδησηηθαί θαη φζα είλαη παξφκνηα νκνηάδνπλ κάιινλ κε 

ηαο ζπλαιιαγάο. Γειαδή θαίλνληαη σο λα ππάξρνπλ κε θάπνηαλ ζπκθσλίαλ, 

εηο απηάο δε εκπνξεί θαλείο λα θαηαηάμε θαη ηελ θηινμελίαλ. Αιιά θαη ε 

ζπγγεληθή θαίλεηαη φηη είλαη πνιιψλ εηδψλ, εμαξηάηαη φκσο εηο φια ηεο ηα 

είδε απφ ηελ παηξηθήλ. Γειαδή νη γνλείο αγαπνχλ ηα ηέθλα ησλ, δηφηη είλαη 

κέξνο ηδηθφλ ησλ, ηα δε ηέθλα αγαπνχλ ηνπο γνλείο, δηφηη είλαη έλ κέξνο απφ 

εθείλνπο. Πεξηζζφηεξνλ δε γλσξίδνπλ νη γνλείο ηα γελλεζέληα απφ απηνχο, 

παξά ηα ηέθλα φηη θαηάγνληαη απφ απηνχο, θαη δηά ηνχην πεξηζζφηεξνλ 

ζπλδέεηαη ν γελλήησξ πξνο ην γελλεζέλ παξά ην γελλεζέλ πξνο ηνλ 

δεκηνπξγφλ ηνπ. Γηφηη ην εμαξηψκελνλ είλαη αγαπεηφλ εηο ηνλ ηδηνθηήηελ 

ηνπ, ιφγνπ ράξηλ ην δφληη, ε ηξίρα θαη νηηδήπνηε άιιν εηο ηνλ έρνληα απηά, 

ελψ εηο εθείλν ην εμαξηψκελνλ δελ είλαη ηίπνηε ν ηδηνθηήηεο, ή είλαη θάηη 

νιηγψηεξνλ. Αιιά ηνχην πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ πνιπθαηξίαλ. Γηφηη εθείλνη 

κελ κφιηο γελλεζνχλ αξρίδνπλ λα ηα αγαπνχλ, ελψ ηα παηδηά αθνχ πεξάζε 

θαηξφο αγαπνχλ ηνπο γνλείο, δειαδή αθνχ απνθηήζνπλ ζχλεζηλ ή αίζζεζηλ. 
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Καη ινηπφλ νη κελ γνλείο αγαπνχλ ηα ηέθλα ησλ σο ηνλ ίδηνλ εαπηφλ ησλ ― 

δηφηη ηα γελλψκελα απφ απηνχο είλαη σο άιινη απηνί απνρσξηζζέληεο ― ηα 

δε ηέθλα αγαπνχλ ηνπο γνλείο ησλ, δηφηη εγελλήζεζαλ απφ εθείλνπο, θαη νη 

αδειθνί αγαπψληαη κεηαμχ ησλ, δηφηη εγελλήζεζαλ απφ ηνπο ηδίνπο γνλείο. 

Γειαδή ε νκνία ζρέζηο πξνο εθείλνπο θάκλεη θαη απηνχο κεηαμχ ησλ 

νκνίνπο. Γηά ηνχην ιέγνπλ ην ίδηνλ αίκα θαη ε ηδία ξίδα θαη ηα παξφκνηα. 

Δπνκέλσο είλαη θάπσο ην ίδηνλ, αλ θαη είλαη ρσξηζκέλνη. 

Δίλαη δε κέγαο παξάγσλ δηά ηελ θηιίαλ θαη ε ζπληξνθηά θαη ε ζπλνκειηθία. 

Γηφηη, θαζψο ιέγεη ε παξνηκία, ν νκήιηθνο αγαπά ηνλ νκήιηθνλ. Καη νη 

ζπλεζηζκέλνη είλαη ζπλεηαηξηθνί. Γηά ηνχην θαη ε αδειθηθή θηιία 

παξνκνηάδεηαη πξνο ζπλεηαηξηζκφλ. Οη δε εμάδειθνη θαη νη άιινη ζπγγελείο 

είλαη νηθείνη εμ αηηίαο ηνχησλ. Γειαδή δηφηη θαηάγνληαη απφ ηνπο ηδίνπο 

αδειθνχο. Γίλνληαη δε ζηελψηεξνη ή καθξηλψηεξνη φζνλ είλαη πιεζηέζηεξα 

ή καθξχηεξα ν αξρεγφο ησλ. Δίλαη δε ε κελ θηιία ησλ ηέθλσλ πξνο ηνπο 

γνλείο θαζψο θαη ησλ αλζξψπσλ πξνο ηνπο ζενχο, σζάλ απέλαληη αγαζνχ 

θαη ππεξφρνπ πξνζψπνπ. Γηφηη απηνί ηνπο έθακαλ ηαο κεγαιηηέξαο 

επεξγεζίαο. Γειαδή είλαη αίηηνη ηεο ππάξμεσο θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ θαη 

θαηφπηλ ηεο εθπαηδεχζεψο ησλ. 

Πεξηέρεη δε θαη ην εδνληθφλ θαη ην ρξήζηκνλ ε ηνηαχηε θηιία πεξηζζφηεξνλ 

απφ ηαο μέλαο, θαζφζνλ είλαη θαη θνηλφηεξνο ν βίνο κεηαμχ απηψλ. 

Τπάξρνπλ δε θαη εηο ηελ αδειθηθήλ θηιίαλ φζα ππάξρνπλ θαη εηο ηελ 

ζπλεηαηξηθήλ, θαη πεξηζζφηεξνλ εηο ηνπο θαινχο, θαη ελ γέλεη εηο ηνπο 

νκνίνπο, θαζφζνλ είλαη νηθεηφηεξνη θαη ήξρηζαλ αθ' φηνπ εγελλήζεζαλ λα 

αγαπψληαη κεηαμχ ησλ, θαη θαζφζνλ είλαη νκνηφηεξνη εηο ηα ήζε φζνη 

εγελλήζεζαλ απφ ηνπο ηδίνπο γνλείο, θαη είλαη ζχληξνθνη θαη επαηδεχζεζαλ 

νκνίσο. Καη ε δνθηκαζία απηή είλαη καθξνρξφληνο θαη αζθαιεζηάηε. Δίλαη 

δε αλάινγνη αη θηιίαη θαη εηο ηα άιια είδε ηεο ζπγγελείαο. 

&Ζ ζπδπγηθή θηιία είλαη θπζηθή&. ― Μεηαμχ δε αλδξφο θαη γπλαηθφο 

θαίλεηαη φηη ε θηιία ππάξρεη εθ θχζεσο. Γηφηη ν άλζξσπνο είλαη κάιινλ 

δεπγαξσηφλ δψνλ εθ θχζεσο παξά πνιηηηθφλ, θαζφζνλ είλαη πξνηηκνηέξα 

θαη αλαγθαηνηέξα ε νηθνγέλεηα απφ ηελ πφιηλ, θαη θαζφζνλ ε ηεθλνπνηία 

είλαη θνηλνηέξα εηο φια ηα δψα. Καη εηο κελ ηα άιια δψα κφλνλ έσο εθεί 

θζάλεη ε επηκημία. Οη άλζξσπνη φκσο δελ θάκλνπλ ζπλνηθέζηα κφλνλ ράξηλ 

ηεο ηεθλνπνηίαο, αιιά θαη δηά ηελ ζπκβίσζηλ. Γηφηη εμ αξρήο κνηξάδνληαη αη 

εξγαζίαη, θαη είλαη άιιαη αη ηνπ αλδξφο θαη άιιαη ηεο γπλαηθφο. Λνηπφλ 

βνεζνχλ ν είο ηνλ άιινλ, δηφηη ζέηνπλ εηο ην κέζνλ ηα ηδηαίηεξά ησλ. Γη' 

απηφ δε θαίλεηαη φηη εηο απηήλ ηελ θηιίαλ ππάξρεη θαη ην ρξήζηκνλ, θαζψο 

θαη ην εδνληθφλ, εκπνξεί δε λα είλαη θίινη θαη απφ αξεηήλ, εάλ είλαη θαινί. 

Γηφηη ππάξρεη αξεηή ηνπ θαζελφο απφ ηνπο δχν, θαη εκπνξνχλ λα 

επραξηζηνχληαη κε ηνχην. Φαίλεηαη δε φηη ηα ηέθλα είλαη ζχλδεζκνο. Γηά 

ηνχην γιεγνξψηεξα ρσξίδνληαη νη άηεθλνη. Γειαδή ηα ηέθλα είλαη θνηλφλ 

αγαζφλ δηά ηνπο δχν, θαη ην θνηλφλ ηνπο ζπγθξαηεί. Πψο φκσο πξέπεη λα δε 
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ν αλήξ καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ελ γέλεη ν θίινο κε ηνλ θίινλ, θαίλεηαη 

φηη δελ είλαη δηάθνξνο έξεπλα απφ ην πψο είλαη δίθαηνλ λα δνπλ. Γειαδή 

θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ε ηδία θηιία ηνπ θίινπ πξνο ηνλ θίινλ θαη ηνλ 

μέλνλ θαη ηνλ ζπλέηαηξνλ θαη ηνλ ζπκθνηηεηήλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΔ'. 

&Γηάθνξνη δπζαξέζθεηαη αλάινγνη κε ηα είδε ηεο θηιίαο&. ― Αθνχ δε 

είλαη ηξηψλ εηδψλ αη θηιίαη, θαζψο είπακελ εηο ηελ αξρήλ, θαη εηο έθαζηνλ 

είδνο άιινη κελ είλαη θίινη κε ηζφηεηα, άιινη δε κε ππεξβνιήλ ― δηφηη φρη 

κφλνλ νη νκνίσο αγαζνί γίλνληαη θίινη, αιιά θαη ν θαιιίηεξνο κε ηνλ 

ρεηξφηεξνλ, νκνίσο δε θαη νη εδνληθνί, θαη νη θίινη ηεο ρξεζηκφηεηνο, νη 

νπνίνη εμηζφλνπλ ηαο σθειείαο νζάθηο είλαη δηαθνξεηηθνί, δηά ηνχην νη κελ 

ίζνη πξέπεη ζπκθψλσο κε ηελ ηζφηεηά ησλ λα εμηζφλνπλ ηελ αγάπελ θαη ηα 

άιια, νη δε άληζνη λα απνδίδνπλ ην αλάινγνλ εηο φ,ηη είλαη αλψηεξνη νη 

άιινη. 

&Αη δπζαξέζθεηαη πιενλάδνπλ εηο ηελ θηιίαλ ηεο ρξεζηκφηεηνο&. ― 

Γελλψληαη δε αη δπζαξέζθεηαη θαη αη θαηαθξίζεηο ή απνθιεηζηηθψο εηο ηελ 

θηιίαλ ηεο ρξεζηκφηεηνο, ή θπξίσο εηο απηήλ κφλνλ, ή πεξηζζφηεξνλ 

επιφγσο εηο απηήλ. Γηφηη, φζνη κελ είλαη θίινη απφ αξεηήλ, 

πξνζπκνπνηνχληαη λα επεξγεηνχλ ν είο ηνλ άιινλ ― δηφηη απηφ είλαη ηδηφηεο 

ηεο αξεηήο θαη ηεο θηιίαο. Αθνχ δε ακηιιψληαη εηο απηφ δελ ππάξρνπλ 

δπζαξέζθεηαη νχηε θηινληθίαη ― δηφηη εθείλνλ φζηηο αγαπά θαη επεξγεηεί 

θαλείο δελ ηνλ δπζαξεζηεί, αιιά, εάλ έθακε εηο θαλέλα ράξηλ, απηφο ηνλ 

εθδηθείηαη κε άιιελ επεξγεζίαλ. ζηηο δε είλαη αλψηεξνο, εάλ δελ επηηχρε 

φ,ηη επηζπκεί, δελ εκπνξεί λα παξαπνλήηαη δηά ηνλ θίινλ ηνπ, δηφηη ν θαζείο 

ησλ επηζπκεί ην αγαζφλ. Δπίζεο δε δελ παξαπνλνχληαη ηφζνλ πνιχ νχηε εηο 

ηα εδνληθά ― δηφηη απηνί ζπγρξφλσο απνιακβάλνπλ φ,ηη επηζπκνχλ, αθνχ 

επραξηζηνχληαη λα ζπλαλαζηξέθσληαη καδί, ζα εθαίλεην δε ίζσο θαη 

γεινίνο φζηηο θαηαθξίλεη εθείλνλ πνπ δελ ηνλ επραξηζηεί, αθνχ εκπνξεί λα 

κε ηνλ ζπλαλαζηξέθεηαη. ― Ζ θηιία φκσο ηεο ρξεζηκφηεηνο γελλά 

δπζαξεζθείαο. Γηφηη, επεηδή ζρεηίδνληαη δηά λα σθειεζνχλ ν είο απφ ηνλ 

άιινλ, έρνπλ εθάζηνηε αλάγθελ ηνπ πεξηζζνηέξνπ θαη λνκίδνπλ φηη έιαβαλ 

νιηγψηεξνλ απφ φ,ηη πξέπεη, θαη ηνπο θαηαθξίλνπλ, δηφηη δελ ιακβάλνπλ φζα 

ρξεηάδνληαη, ελψ αμίδνπλ. Αιιά νη επεξγεηνχληεο δελ εκπνξνχλ λα 

πξνθζάζνπλ φζα ρξεηάδνληαη νη επεξγεηνχκελνη. 

&Μέξνο εζηθφλ θαη κέξνο λνκηθφλ εηο ηελ θηιίαλ ηεο ρξεζηκφηεηνο&. ― 

Καη θαζψο ην δίθαηνλ είλαη δχν εηδψλ, δειαδή ην έλ άγξαθνλ θαη ην άιιν 

ζχκθσλνλ κε ηνλ λφκνλ, νκνίσο θαίλεηαη φηη θαη εηο ηελ θηιίαλ ηεο 

ρξεζηκφηεηνο ην έλ κέξνο είλαη εζηθφλ, ην δε άιιν λνκηθφλ. Κπξίσο ινηπφλ 

ζπκβαίλνπλ παξάπνλα, φηαλ δελ δνζνιεπηήζνπλ ζπκθψλσο κε ηελ ηδίαλ 

θηιίαλ κε ηελ νπνίαλ ρσξίδνληαη. Καη ην κελ λνκηθφλ είδνο ην γηλφκελνλ κε 
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ξεηάο ζπκθσλίαο άιινηε κελ είλαη φισο δηφινπ ρπδαίνλ θαη ρέξη κε ρέξη, 

άιινηε δε εγγελέζηεξνλ κε πξνζεζκίαλ, πάληνηε φκσο κε ζπκθσλίαλ, ηη 

δίδεηο θαη ηη παίξλεηο ― είλαη φκσο δεδεισκέλνλ εηο απηήλ ην oθεηιφκελνλ 

θαη φρη ακθηζβεηνχκελνλ, θαη σο κφλνλ ραξαθηεξηζηηθφλ ηεο θηιίαο έρεη 

ηελ πξνζεζκίαλ. Γηά ηνχην κεξηθνί δελ εγείξνπλ δίθαο δηά ηνηαχηα, αιιά 

λνκίδνπλ φηη πξέπεη λα αγαπνχλ ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο κε πίζηηλ. Tν δε 

εζηθφλ δελ είλαη κε ξεηνχο φξνπο, αιιά θάκλεη δψξνλ ή άιιν ηη σο εηο 

θίινλ. Απαηηεί φκσο λα απνιαχζε ην ίζνλ ή θαη πεξηζζφηεξνλ, δηφηη λνκίδεη 

φηη δελ έδσθε αιιά εδάλεηζε. Απηφο δε ζα παξαπνλεζή φηη δελ έθακε ηελ 

ζπλαιιαγήλ κε ηνπο φξνπο πνπ δηαιχεη. Σνχην δε ζπκβαίλεη, δηφηη 

επηζπκνχλ κελ φινη ή νη πεξηζζφηεξνη ηα θαιά, πξνηηκνχλ φκσο ηα 

σθέιηκα. Καη θαιφλ κελ είλαη ην λα επεξγεηή θαλείο, φρη δηά λα επεξγεηεζή, 

σθέιηκνλ φκσο είλαη ην λα επεξγεηήηαη. Δπνκέλσο, φζηηο εκπνξεί, πξέπεη 

λα αληαπνδίδε ηα αλάινγα πξνο φζα έιαβε, θαη εθνπζίσο. Γηφηη αθνχζηνλ 

θίινλ δελ πξέπεη λα έρσκελ, σο άλζξσπνλ ν νπνίνο δήζελ έζθαιε εηο ηελ 

αξρήλ θαη εδέρζε επεξγεζίαλ απφ εθείλνλ πνπ δελ έπξεπε. Καη βεβαίσο δελ 

επεξγεηήζε απφ θίινλ, νχηε απφ άλζξσπνλ ν νπνίνο επεξγεηεί θαζαπηφ δηά 

ηελ επεξγεζίαλ. Λνηπφλ πξέπεη λα δηαιπζή σο λα επεξγεηήζε κε ξεηήλ 

ζπκθσλίαλ. Καη ίζσο πξέπεη λα ππνζρεζή, φηη, εάλ εκπνξέζε, ζα απνδψζε 

ηελ επεξγεζίαλ. Απφ ηνλ κε δπλάκελνλ φκσο ίζσο δελ έρεη απαίηεζηλ νχηε 

φζηηο έδσθε. Δπνκέλσο, κφλνλ εάλ είλαη ηθαλφο, πξέπεη λα απνδψζε. Πξέπεη 

φκσο λα πξνζέρε εηο ηελ αξρήλ ηη άλζξσπνο ηνλ επεξγεηεί θαη δηά πνίνλ 

ιφγνλ θαη αλαιφγσο λα δερζή ή φρη. 

&Αλ ε επεξγεζία πξέπεη λα εθηηκάηαη κε ηελ αμίαλ ηεο, ή αλαιφγσο ηεο 

αλάγθεο ηνπ επεξγεηνπκέλνπ&. ― Δπηδέρεηαη δε ακθηζβήηεζηλ αλ πξέπεη, 

λα ιακβάλσκελ σο κέηξνλ ην πφζνλ σθειήζε ν επεξγεηεζείο, θαη 

ζπκθψλσο κε απηφ λα αληαπνδψζσκελ, ή ην πφζε ήην ε σθέιεηα ηνπ 

επεξγεηήζαληνο. Γηφηη νη κελ επεξγεηεζέληεο ιέγνπλ φηη έιαβνλ ράξηλ, ε 

νπνία σο πξνο ηνλ επεξγεηήζαληα ήην κηθξφλ πξάγκα, θαη φηη ήην δπλαηφλ 

λα ηελ ιάβνπλ απφ άιινπο, δηά λα εμεπηειίζνπλ ην πνζφλ. Οη άιινη φκσο 

ιέγνπλ αληηζέησο φηη έδσθαλ ην πεξηζζφηεξνλ πνπ εκπνξνχζαλ, θαη φζα 

δελ ήην δπλαηφλ λα δψζνπλ άιινη, θαη ελ ψξα θηλδχλνπ ή εηο αλάινγνπο 

αλάγθαο. Σφξα ινηπφλ, αθνχ απηή ε θηιία είλαη ηεο ρξεζηκφηεηνο, κήπσο 

άξαγε κέηξνλ απηήο είλαη ε σθέιεηα ηνπ επεξγεηεζέληνο; Γηφηη απηφο είλαη 

πνπ έρεη αλάγθελ, θαη ν άιινο ηνλ βνεζεί κε ηελ ειπίδα φηη ζα απνιαχζε 

ίζελ επεξγεζίαλ. Δπνκέλσο ε βνήζεηα έγηλε ηφζε, ψζηε λα ηνλ σθειήζε, 

θαη δηά ηνχην πξέπεη θαη απηφο λα απνδψζε φζνλ εθέξδηζε ή θαη 

πεξηζζφηεξνλ. Γηφηη ηνχην είλαη σξαηφηεξνλ. Δηο ηαο θηιίαο φκσο ηεο 

αξεηήο δελ ππάξρνπλ παξάπνλα, σο κέηξνλ δε θαίλεηαη φηη είλαη ε 

πξναίξεζηο ηνπ επεξγεηήζαληνο. Γηφηη ηεο αξεηήο θαη ηνπ ήζνπο ην 

ζπνπδαηφηεξνλ έγθεηηαη εηο ηελ πξναίξεζηλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ης'. 

&Γπζαξέζθεηαη εηο ηελ θηιίαλ ηεο ππεξνρήο&. ― Φηινληθνχλ δε θαη εηο ηαο 

θηιίαο ηεο ππεξνρήο. Γηφηη έθαζηνο απαηηεί λα ιάβε πεξηζζφηεξνλ, φηαλ 

φκσο γίλε ηνχην, δηαιχεηαη ε θηιία. Γειαδή θαη ν θαιιίηεξνο λνκίδεη φηη 

είλαη πξέπνλ, απηφο λα ιάβε πεξηζζφηεξνλ ― δηφηη εηο ηνλ αγαζφλ 

απνδίδεηαη πεξηζζφηεξνλ ― ην ίδηνλ φκσο λνκίδεη θαη ν σθειηκψηεξνο. 

Γειαδή ιέγνπλ φηη, φζηηο είλαη άρξεζηνο δελ πξέπεη λα ιάβε ην ίζνλ. Γηφηη 

ηφηε πιένλ δελ είλαη θηιία, αιιά ηακείνλ απνκάρσλ, εάλ δελ είλαη ζχκθσλα 

κε ηελ αμίαλ ησλ έξγσλ ηα θέξδε ηεο θηιίαο. Γειαδή, θαζψο εηο ηελ 

δνζνιεςίαλ ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα φζνη ζπληεινχλ πεξηζζφηεξνλ, ην 

ίδηνλ ιέγνπλ φηη πξέπεη λα γίλεηαη θαη εηο ηελ θηιίαλ. Αιιά ν ειιηπήο θαη ν 

ρεηξφηεξνο θξνλνχλ ην αληίζεηνλ. Γειαδή φηη ν θαιφο θίινο θαίλεηαη, φηαλ 

βνεζή ηνπο έρνληαο αλάγθαο. Γηφηη, ιέγνπλ απηνί, ηη ην φθεινο λα είζαη 

θίινο κε έλα ζπνπδαίνλ ή παλίζρπξνλ, αθνχ βέβαηα δελ πεξηκέλεηο λα 

σθειεζήο ηίπνηε; Φαίλεηαη φκσο φηη ν θαζείο έρεη νξζήλ αμίσζηλ θαη φηη 

πξέπεη ν θαζείο λα θεξδίδε απφ ηελ θηιίαλ, φρη φκσο ην ίδηνλ πξάγκα, αιιά 

ν κελ εχπνξνο ηηκήλ, ν δε άπνξνο θέξδνο. Γηφηη ηεο κελ αξεηήο θαη ηεο 

επεξγεζίαο ακνηβή είλαη ε ηηκή, ηεο δε ζηεξήζεσο βνήζεκα είλαη ην θέξδνο. 

Φαίλεηαη δε φηη απηφ είλαη ην ίδηνλ θαη εηο ηα πνιηηεχκαηα. Γειαδή δελ 

ηηκάηαη φζηηο δελ δίδεη ηίπνηε δηά ην θνηλφλ αγαζφλ. Γηφηη ην θνηλφλ δίδεηαη 

εηο ηνλ επεξγεηνχληα ην θνηλφλ, θνηλφλ δε είλαη ε ηηκή, επνκέλσο δελ είλαη 

δπλαηφλ, ζπγρξφλσο λα πινπηίδε θαλείο απφ ηα θνηλά θαη λα ηηκάηαη. Γηφηη 

εηο φια θαλείο δελ ππνθέξεη ην νιηγψηεξνλ. Γηά ηνχην εηο ηνλ 

νιηγνζηεχνληα ηα ρξήκαηα ράξηλ ησλ θνηλψλ απνδίδνπλ ηηκήλ, θαη εηο ηνλ 

κε δσξνδνθνχκελνλ δίδνπλ ρξήκαηα. Γηφηη ην ζχκθσλνλ κε ηελ αμίαλ 

δηαηεξεί ηελ θηιίαλ, θαζψο είπακελ. Οκνίσο ινηπφλ πξέπεη λα ζρεηίδσληαη 

θαη νη άληζνη, θαη φζηηο σθειείηαη ρξεκαηηθψο ή κε αξεηήλ, πξέπεη λα 

αληαπνδίδε ηηκήλ, δηά λα θαίλεηαη φηη αληαπνδίδεη φ,ηη ηνπ είλαη δπλαηφλ. 

Γηφηη κφλνλ ην δπλαηφλ απαηηεί ε θηιία, θαη φρη φζνλ αμίδεη. Οχηε είλαη 

βεβαίσο δπλαηφλ εηο φια λα απνδίδσκελ φζνλ αμίδεη, θαζψο ζπκβαίλεη εηο 

ηαο ηηκάο ησλ ζεψλ θαη ησλ γνλέσλ. Γειαδή εηο απηνχο θαλείο δελ είλαη 

πνηέ δπλαηφλ λα απνδψζε φζνλ αμίδνπλ, φζηηο φκσο ηνπο ιαηξεχεη φζνλ 

εκπνξεί, θαίλεηαη θαιφο. Γηά ηνχην ίζσο θαλή φηη δελ επηηξέπεηαη ν πηφο λα 

απαξλεζή ηνλ παηέξα ηνπ, ελψ ν παηήξ εκπνξεί λα απαξλεζή ηνλ πηφλ. 

Γηφηη ν νθείισλ πξέπεη λα απνδίδε. Απηφο φκσο, φ,ηη θαη αλ έθακε, δελ 

έθακε αληάμηα κε φζα έιαβε πξνεγνπκέλσο, ψζηε πάληνηε κέλεη ρξεψζηεο, 

αιι' φζνη έρνπλ λα ιακβάλνπλ έρνπλ δηθαίσκα λα απαξλεζνχλ, επνκέλσο 

θαη ν παηήξ. πγρξφλσο φκσο θαίλεηαη φηη θαλείο παηήξ δελ εκπνξεί λα 

απνρσξηζζή, εάλ εθείλνο δελ είλαη θαζ' ππεξβνιήλ κνρζεξφο ― δηφηη εθηφο 

ηεο θπζηθήο θηιίαο, είλαη ζχκθσλνλ κε ηελ θχζηλ ηνπ αλζξψπνπ λα κε 

απνδηψθε ηελ βνήζεηαλ. ― O πηφο φκσο εκπνξεί λα απνθεχγε ή λα κε 

πξνζπκήηαη λα βνεζήζε, φηαλ είλαη κνρζεξφο. Γειαδή νη πεξηζζφηεξνη 
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ζέινπλ λα επεξγεηνχληαη, απνθεχγνπλ φκσο λα επεξγεηνχλ, δηφηη απφ ηνχην 

δελ πεξηκέλνπλ σθέιεηαλ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ I. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 

&Φ η ι ί α& (ζπλέρεηα). 

&Δηο ηαο αλνκνεηδείο θηιίαο ηζνθαξίδεη ην ρξήκα&. ― Πεξί απηψλ ινηπφλ 

είλαη αξθεηά φζα είπακελ. Δηο φιαο φκσο ηαο αλνκνεηδεηο θηιίαο ε αλαινγία 

ηζνθαξίδεη θαη δηαηεξεί ηελ θηιίαλ, θαζψο είπακελ, θαζψο θαη εηο ηελ 

πνιηηηθήλ ν ππνδεκαηνπνηφο απέλαληη ησλ ππνδεκάησλ ιακβάλεη ακνηβήλ 

ζχκθσλνλ κε ηελ αμίαλ ησλ θαη ν πθαληήο θαη νη άιινη. Καη εδψ κελ 

βεβαίσο εμεπξέζε σο θνηλφλ κέηξνλ ην λφκηζκα, θαη κε απηφ ζρεηίδνληαη 

φια θαη κεηξνχληαη. Δηο ηελ εξσηηθήλ θηιίαλ φκσο θάπνηε κελ παξαπνλείηαη 

ν εξαζηήο, δηφηη αγαπά πεξηζζφηεξνλ θαη δελ αληαγαπάηαη, ελψ πνιχ 

πηζαλφλ λα κε έρε ηίπνηε ην αμηαγάπεηνλ, πνιιάθηο δε πάιηλ παξαπνλείηαη 

ν εξσκέλνο, δηφηη εθείλνο πξνεγνπκέλσο ηνπ είρε ππνζρεζή ηα πάληα θαη 

ηφξα δελ εθηειεί ηίπνηε. πκβαίλνπλ δε ηα ηνηαχηα, φηαλ ν κελ πξψηνο 

αγαπά ηνλ εξσκέλνλ ράξηλ εδνλήο, ν δε δεχηεξνο αγαπά ηνλ εξαζηήλ ράξηλ 

ηεο σθειείαο, θαη φηαλ απηά δελ ππάξρνπλ ζπγρξφλσο θαη εηο ηνπο δχν. 

Γειαδή, φηαλ ε θηιία ππάξρε δη' απηά, επέξρεηαη δηάιπζηο ηεο θηιίαο, εάλ 

δελ απνδίδσληαη εθείλα δηά ηα νπνία ήζαλ αγαπεκέλνη. Γηφηη δελ 

αγαπνχζαλ ηα άηνκα ησλ, αιιά ηα πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία δελ είλαη 

κφληκα. Γηά ηνχην θαη αη θηιίαη είλαη άζηαηνη. Ζ θηιία φκσο ησλ εζψλ, 

επεηδή ζηεξίδεηαη εηο ηα άηνκα, δηαηεξείηαη, θαζψο είπακελ. Φηινληθνχλ δε 

αθφκε, θαη φηαλ ηνπο δίδσληαη άιια θαη φρη φζα πνζνχλ. Γηφηη είλαη σο λα 

κε ιακβάλε θαλείο ηίπνηε, φηαλ δελ επξίζθε εθείλν ην νπνίνλ επηζπκεί, 

θαζψο θαη φηαλ ηάδε θαλείο εηο ηνλ νξγαλνπαίθηελ, φζνλ θαιιίηεξα 

ηξαγνπδήζε, ηφζνλ πεξηζζφηεξα λα ηνπ δψζε. Σν πξσί φκσο, φηαλ απηφο 

δεηήζε ηα ππνζρεζέληα, εθείλνο ηνπ ιέγεη φηη ηνπ αληαπέδσθε εδνλήλ 

απέλαληη εδνλήο. Καη βεβαίσο, εάλ ν θαζείο απφ ηνπο δχν επεδίσθε εδνλήλ, 

ζα ήην ε απάληεζηο νξζή. Αθνχ φκσο ν κελ πξψηνο δεηεί ηέξςηλ, ν δε 

δεχηεξνο ακνηβήλ, θαη ν κελ πξψηνο έρεη ρξήκαηα, ν δε δεχηεξνο δελ έρεη, 

δελ είλαη νξζή απηή ε επηκημία ησλ. Γηφηη φζα ρξεηάδεηαη θαλείο, εηο απηά 

δίδεη πξνζνρήλ, θαη ράξηλ εθείλνπ δίδεη απηά εδψ. 

&O ζπκβηβαζκφο άλεπ δηθαζηεξίσλ&. ― Σφξα φκσο πνίνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα νξίζε ηελ αμίαλ, άξαγε ν πξνπιεξφλσλ ή ν πξνπιεξνχκελνο ; 
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Γηφηη θαίλεηαη φηη ν δίδσλ αλαζέηεη εηο εθείλνλ. Καη απηφ ιέγνπλ φηη ην 

έθακλε ν Πξσηαγφξαο. Γειαδή, αθνχ εδίδαζθε νηηδήπνηε, θαηφπηλ έιεγε 

εηο ηνλ καζεηήλ ηνπ λα εθηηκήζε πφζελ αμίαλ λνκίδεη φηη έρνπλ φζα έκαζε, 

θαη ειάκβαλε ηφζνλ πνζφλ. Δηο ηνηαχηαο δε πεξηζηάζεηο κεξηθνί 

εθαξκφδνπλ ην : 

Μηζζφο ζπκθσλεκέλνο θαη θαιφο {7}. 

ζνη φκσο ιακβάλνπλ πξνθαηαβνιηθψο ην ρξήκα, έπεηηα φκσο δελ 

εθηεινχλ ηίπνηε απφ φζα είπαλ, δηφηη ήζαλ ππεξβνιηθαί αη ππνζρέζεηο ησλ, 

δηθαίσο πθίζηαληαη αγσγάο, Γηφηη δελ εθηεινχλ φζα εζπκθψλεζαλ. Σνχην 

δε ίζσο αλαγθάδνληαη λα θάκλνπλ νη ζνθηζηαί, δηφηη θαλείο δελ ζα έδηδε εηο 

απηνχο ρξήκαηα, δη' φζα γλσξίδνπλ πξαγκαηηθψο. Απηνί ινηπφλ δη' φζα 

επιεξψζεζαλ, επεηδή δελ ηα εθηεινχλ, δηθαίσο εγθαινχληαη. Δηο φζνπο 

φκσο δελ πξνεγήζε ζπκθσλία ηεο εθδνπιεχζεσο, φζνη κελ πξνπιεξφλνπλ 

ράξηλ ηνπ αηφκνπ είπακελ φηη δελ παξαπνλνχληαη ― δηφηη ηνηαχηε είλαη ε 

θηιία ηεο αξεηήο ― πξέπεη δε λα ακείβε θαλείο ζπκθψλσο κε ηελ 

πξναίξεζίλ ηνπ, δηφηη απηή ραξαθηεξίδεη ηνλ θίινλ θαη ηελ αξεηήλ. 

Φαίλεηαη δε φηη απηφ ζπκβαίλεη θαη εηο ηνπο ζπκκεηέρνληαο ηεο θηινζνθίαο. 

Γειαδή ε αμία δελ κεηξείηαη κε ρξήκαηα, ηίκεκα δε αληάμηνλ απηήο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα επξεζή, αιι' ίζσο είλαη αξθεηφλ φ,ηη είλαη δπλαηφλ, θαζψο 

πξνο ηνπο ζενχο θαη ηνπο γνλείο. ― ηαλ φκσο ε ρνξήγεζηο δελ είλαη 

ηνηνχηνπ είδνπο, αιιά κε σξηζκέλνλ φξνλ, θπξίσο κελ ίζσο πξέπεη ε 

αληαπφδνζηο λα είλαη θαηά ηελ γλψκελ θαη ησλ δχν δηθαία, εάλ φκσο ηνχην 

δελ γίλεηαη, φρη κφλνλ αλαγθαίνλ ζα είλαη λα επηβάιιε φξνπο ν πξψηνο 

ιαβψλ, αιιά θαη δίθαηνλ. Γηφηη, φζνλ σθειήζε απηφο ή κε φ,ηη πνζφλ ζα 

αληήιιαζζε ηελ εδνλήλ, ηφζνλ πξέπεη λα ιάβε ν ρνξεγφο ηνπ, δηά λα 

απνιαχζε απφ απηφλ φ,ηη αμίδεη. Καη βεβαίσο εηο ηα νςψληα θαίλεηαη φηη 

απηφ ζπκβαίλεη. Καη εηο κεξηθά κέξε ππάξρνπλ λφκνη λα κε γίλσληαη δίθαη 

δηά ηαο εθνπζίαο ζπκθσλίαο, δηφηη ζεσξείηαη νξζφλ, κε φπνηνλ ελεπηζηεχζε 

θαλείο, λα ζπκβηβαζζή θαζψο θαη ειεςνδφηεζε. Γηφηη λνκίδεη φηη εηο ηνλ 

ζεσξεζέληα αμηφπηζηνλ, αλήθεη νξζφηεξνλ ην δηθαίσκα λα νξίζε, παξά εηο 

ηνλ εκπηζηεπζέληα. Γηφηη ζπλήζσο δελ εθηηκνχλ εμ ίζνπ έλ πξάγκα φζνη ην 

έρνπλ θαη φζνη ζέινπλ λα ην ιάβνπλ. Γειαδή ηα ηδηθά ησλ θαη φζα δίδνπλ 

εηο άιινπο θαίλνληαη πνιχηηκα. Καη φκσο ε πιεξσκή αλέξρεηαη κφλνλ εηο 

ην πνζφλ ην νπνίνλ νξίδνπλ νη ιακβάλνληεο. Ίζσο δε πξέπεη λα εθηηκψκελ 

έλ πξάγκα φρη φζνλ λνκίδεη φηη αμίδεη φζηηο ην έρεη, αιιά φζνλ ην εμεηίκα 

πξηλ λα ην έρε ηδηθφλ ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

&χγθξνπζηο θαζεθφλησλ πξνο ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο μέλνπο&. ― 

Γελλνχλ δε απνξίαλ θαη ηα εμήο• ιφγνπ ράξηλ άξαγε γεληθψο πξέπεη λα 

αληαπνδίδε θαλείο εηο ηνλ παηέξα ηνπ θαη λα πείζεηαη εηο απηφλ, ή φηαλ κελ 

πάζρε λα πείζεηαη εηο ηνλ ηαηξφλ, ζηξαηεγφλ δε λα εθιέγε ηνλ 

εκπεηξνπφιεκνλ. Οκνίσο δε άξαγε κάιινλ ηνλ θίινλ ή ηνλ ζπνπδαίνλ 

πξέπεη λα εμππεξεηήζσκελ, θαη πάιηλ άξαγε εηο ηνλ επεξγέηελ πξέπεη λα 

απνδψζσκελ ηελ ράξηλ κάιινλ, ή λα ηελ δψζσκελ εηο ηνλ ζπλέηαηξφλ καο, 

φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα δψζσκελ θαη εηο ηνπο δχν. Μήπσο ινηπφλ δελ 

είλαη εχθνινλ λα νξίζσκελ θαιψο φια ηα ηνηαχηα ― δηφηη έρνπλ πνιιάο 

δηαθνξάο θαη σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ ζκηθξφηεηα, θαη σο πξνο ην θαιφλ 

θαη αλαγθαίνλ; ηη φκσο δελ πξέπεη φια λα ηα απνδίδσκελ εηο ηνλ ίδηνλ, δελ 

είλαη δπζλφεηνλ. Καη ηαο κελ επεξγεζίαο κάιινλ πξέπεη ζπλήζσο λα ηαο 

απνδίδσκελ, παξά λα ηαο ραξίδσκελ εηο άιινπο. Ίζσο φκσο θαη ηνχην δελ 

πξέπεη λα γίλεηαη πάληνηε. Λφγνπ ράξηλ ν απνιπηξσζείο απφ ηνπο ιεζηάο 

άξαγε νθείιεη λα ιπηξψζε ακνηβαίσο ηνλ ιπηξσηήλ ηνπ, νπνηνζδήπνηε θαη 

αλ είλαη, ή φρη ; θαη πάιηλ άξαγε εηο ηνλ ζπιιεθζέληα πξέπεη θαλείο λα 

επηζηξέςε ηα νθεηιφκελα φηαλ ηα δεηή, παξά κε απηά λα ειεπζεξψζε ηνλ 

παηέξα ηνπ; Γηφηη βεβαίσο ίζσο είλαη νξζφλ λα πξνηηκήζε θαη απφ ηνλ 

εαπηφλ ηνπ ηνλ παηέξα ηνπ. Καζψο είπακελ ινηπφλ, γεληθψο πξέπεη λα 

απνδίδε ην νθεηιφκελνλ. Δάλ φκσο απμάλε ε αμία ηνπ δψξνπ απφ ην θαιφλ 

ή αλαγθαίνλ ηεο πξάμεσο, ηφηε πξέπεη λα πξνζέμσκελ εηο απηά. Γηφηη 

θάπνηε δελ είλαη ηζφηεο πιένλ ην λα απνδψζε ην πξψηνλ δψξνλ, φηαλ 

εθείλνο κελ γλσξίδε φηη επεξγεηεί ζπνπδαίνλ, απηφο, φκσο αληαπνδίδε εηο 

εθείλνλ ηνλ νπνίνλ ζεσξεί κνρζεξφλ. Γειαδή θάπνηε νχηε εηο ηνλ 

δαλεηζηήλ δελ πξέπεη λα δαλείζε θαλείο ακνηβαίσο. Γηφηη εθείλνο κελ 

εδάλεηζελ εηο απηφλ ειπίδσλ φηη ζα ηα ιάβε, δηφηη είλαη θαιφο, απηφο φκσο 

δελ ειπίδεη λα ηα ιάβε απφ εθείλνλ, δηφηη είλαη πνλεξφο. Λνηπφλ, θαη φηαλ 

είλαη πξαγκαηηθψο ηνηνχηνο, δελ εκπνξεί λα έρε ίζελ αμίσζηλ, θαη πάιηλ, 

φηαλ δελ είλαη ηνηνχηνο, λνκίδεηαη φκσο, δελ θαίλεηαη φηη αδίθσο θέξνληαη 

πξνο απηφλ. Καζψο είπακελ ινηπφλ πνιιάθηο, νη θαλφλεο ησλ παζψλ θαη 

ησλ πξάμεσλ είλαη φκνηνη κε ηα πξάγκαηα εηο ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη. 

&Ζ αληαπφδνζηο πξέπεη λα γίλεηαη αλαιφγσο ησλ πξνζψπσλ&. ― ηη 

ινηπφλ δελ πξέπεη εηο φινπο λα απνδίδσκελ ηα ίζα, νχηε φια γεληθψο εηο ηνλ 

παηέξα, θαζψο δελ ζπζηάδνληαη φια νχηε εηο ηνλ Γία, δελ είλαη δπζλφεηνλ. 

Αθνχ φκσο άιια πξέπεη λα απνδίδσκελ εηο ηνπο γνλείο θαη ηνπο αδειθνχο 

θαη ηνπο ζπλεηαίξνπο θαη ηνπο επεξγέηαο, πξέπεη εηο έθαζηνλ λα δίδσκελ ηα 

αξκφδηα θαη πξέπνληα, θαίλεηαη δε φηη απηφ θαη γίλεηαη. Γειαδή εηο κελ 

ηνπο γάκνπο πξνζθαινχλ ηνπο ζπγγελείο ― δηφηη κε απηνχο είλαη θνηλφλ ην 

γέλνο θαη επνκέλσο θαη αη πξάμεηο αη πεξηζηξεθφκελαη εηο απηφ, αθφκε δε 

θαη εηο ηαο θεδείαο θπξίσο λνκίδνπλ φηη πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη νη 

ζπγγελείο δηά ηνλ ίδηνλ ιφγνλ. Ίζσο δε θαλή νξζφλ φηη ηξνθήλ κελ θπξίσο 
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πξέπεη λα πξνκεζεχσκελ εηο ηνπο γνλείο καο, δηφηη ηελ ρξεσζηνχκελ, θαη 

δηφηη είλαη αζθαιψο ην σξαηφηεξνλ πξάγκα, λα βνεζήζσκελ κάιινλ ηνπο 

αηηίνπο ηεο ππάξμεψο καο παξά ηνλ εαπηφλ καο. Αθφκε δε θαη ηηκήλ λ' 

απνδίδσκελ εηο ηνπο γνλείο, θαζψο εηο ζενχο, φρη φκσο πάζαλ ηηκήλ, νχηε 

βεβαίσο ηελ ηδίαλ ηηκήλ εηο ηνλ παηέξα θαη εηο ηελ κεηέξα, νχηε πάιηλ ηελ 

ηηκήλ ηνπ ζνθνχ, ή ηνπ ζηξαηεγνχ, αιιά κφλνλ ηελ παηξηθήλ, νκνίσο δε θαη 

ηελ κεηξηθήλ. Αιιά θαη εηο πάληα γεξνληφηεξνλ λα απνδίδσκελ ηηκήλ σο εθ 

ηεο ειηθίαο, κε νξζνζηαζίαλ θαη ππφθιηζηλ θαη ηα φκνηα. Δηο ηνπο 

ζπλεηαίξνπο φκσο θαη ηνπο αδειθνχο πξέπεη λα απνδίδσκελ ζάξξνο θαη 

ζπκκεηνρήλ εηο φια. 

Αθφκε δε θαη εηο ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο ελνξίηαο θαη ζπκπνιίηαο θαη 

φινπο ηνπο άιινπο πξέπεη πάληνηε λα πξνζπαζνχκελ λα απνδίδσκελ ην 

αλάινγνλ, θαη λα δπγίδσκελ φζα παξέρνκελ εηο ηνλ θαζέλα κε ηελ 

νηθεηφηεηά ηνπ πξνο εκάο θαη ηελ αξεηήλ ηνπ, ή ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ. Καη 

ινηπφλ ησλ κελ ζπγγελψλ ε θξίζηο είλαη εχθνινο, ησλ δηαθνξεηηθψλ φκσο 

είλαη δπζθνισηέξα. Καη φκσο δελ πξέπεη δηά ηνχην λα ηελ απνθχγσκελ, 

αιιά πξέπεη λα ηελ νξίζσκελ εθ' φζνλ επηδέρεηαη νξηζκφλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Γηάιπζηο ηεο θηιίαο&. ― Δίλαη δε δήηεκα αθφκε αλ πξέπεη λα δηαιχε 

θαλείο ηελ θηιίαλ ή φρη, κε ηνπο κε δηαηεξνχληαο ηελ θηιίαλ. Ή κήπσο κε 

φζνπο κελ έρνπλ θηιίαλ ρξεζηκφηεηνο ή εδνλήο, δελ είλαη δηφινπ 

παξάινγνλ λα δηαιχνπλ, φηαλ πιένλ δελ απνιακβάλνπλ απηά; Γηφηη απηψλ 

ησλ απνιαχζεσλ ήζαλ θίινη, αθνχ δε απηαί έιεηςαλ, είλαη ινγηθφλ πιένλ 

λα κε ηαο αγαπνχλ. Γηθαηνχηαη φκσο λα εγθαιέζε θαλείο ηνηνχηνλ θίινλ, 

δηφηη, ελψ ηνλ εγάπα ράξηλ ηεο ρξεζηκφηεηνο θαη ηεο εδνλήο, επξνζπνηείην 

φηη ηνλ αγαπά ράξηλ ηνπ ήζνπο ηνπ. Γηφηη, θαζψο είπακελ εηο ηελ αξρήλ, 

πνιιαί δηαθσλίαη γελλψληαη κεηαμχ ησλ θίισλ, φηαλ δελ είλαη νκνία ε 

εθηίκεζηο ηεο θηιίαο ησλ κε ηελ πξαγκαηηθήλ θηιίαλ ησλ. Λνηπφλ, φηαλ 

θαλείο δηαςεπζζή θαη λνκίζε φηη αγαπάηαη ράξηλ ηνπ ήζνπο, ελψ εθείλνο δελ 

εθηειεί θαλέλ παξφκνηνλ πξάγκα, ηφηε αο θαηαθξίλε ηνλ εαπηφλ ηνπ, φηαλ 

φκσο απαηεζή, δηφηη εθείλνο επξνζπνηείην, είλαη δίθαηνλ λα εγθαιή ηνλ 

αδηθήζαληα, θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξνλ παξά ηνπο θηβδεινπνηνχο, θαζφζνλ 

ην θαθνχξγεκα εδψ γίλεηαη σο πξνο ηηκαιθέζηεξνλ πξάγκα. Δάλ δε πάιηλ 

ηνλ επεξίκελε αγαζφλ, απηφο φκσο θαηαληήζε κνρζεξφο θαη θαίλεηαη 

ηνηνχηνο, άξαγε πξέπεη λα εμαθνινπζή λα ηνλ αγαπά; Ή κήπσο δελ είλαη 

δπλαηφλ ηνχην, αθνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα αγαπψκελ ηα πάληα παξά κφλνλ 

ην αγαζφλ, θαη αθνχ νχηε πξέπεη λα αγαπψκελ έλα πνλεξφλ, νχηε είλαη 

αλάγθε; Γηφηη δελ πξέπεη λα είκεζα θίινη ησλ πνλεξψλ, νχηε λα 

εμνκνησζψκελ κε ηνλ θαθφλ. Δίπακελ φκσο φηη ν φκνηνο γίλεηαη θίινο κε 

ηνλ φκνηνλ. Δπνκέλσο πξέπεη άξαγε ακέζσο λα δηαιχζσκελ; Ή κήπσο φρη 
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κε φινπο, αιιά κφλνλ κε φζνπο θαίλνληαη σο αζεξάπεπηνη εηο ηελ θαθίαλ 

ησλ, ελψ φζνη επηδέρνληαη δηφξζσζηλ πξέπεη λα ηνπο βνεζήζσκελ εηο ην 

ήζνο ησλ παξά εηο ηελ πεξηνπζίαλ, θαζφζνλ απηφ είλαη θαιιίηεξνλ θαη 

ζρεηηθψηεξνλ κε ηελ θηιίαλ; Ίζσο φκσο θαλή ν δηαιχσλ ηελ θηιίαλ φηη δελ 

θάκλεη ηίπνηε παξάινγνλ. Γηφηη απηφο δελ ήην θίινο κε απηφλ σο ηνηνχηνλ. 

Σφξα ινηπφλ πνπ κεηεβιήζε, εάλ δελ εκπνξή λα ηνλ ζψζε πάιηλ, 

απνκαθξχλεηαη. Δάλ δε ν κελ πξψηνο κέλε ζηάζηκνο, ελψ ν δεχηεξνο έγηλε 

θαιιίηεξνο θαη ππεξηεξεί πνιχ θαηά ηελ αξεηή, άξαγε πξέπεη λα ηνλ 

κεηαρεηξίδεηαη εθείλνλ σο θίινλ, ή δελ είλαη δπλαηφλ; Λνηπφλ επί κεγάιεο 

απνκαθξχλζεσο γίλεηαη ζαθέζηεξνλ, θαζψο εηο ηαο παηδαξηψδεηο θηιίαο. 

Γειαδή, εάλ ν κελ είο εμαθνινπζή λα είλαη θαηά ηνλ λνπλ παηδί, ν άιινο 

φκσο γίλε ν θαιιίηεξνο πνπ εκπνξεί λα ππάξμε κεηαμχ ησλ αλδξψλ, πψο 

είλαη δπλαηφλ λα είλαη θίινη, αθνχ νχηε αξέζθνληαη κε ηα ίδηα πξάγκαηα, 

νχηε επραξηζηνχληαη ή ιππνχληαη; Γηφηη πιένλ θαη κεηαμχ ησλ δελ ζα 

απνδίδνπλ φζσ θαη πξνεγνπκέλσο, ρσξίο απηά δε θαη ηφηε δελ ζα ήζαλ 

θίινη. Γειαδή δελ εκπνξνχλ πιένλ λα ζπλαλαζηξέθσληαη. Πεξί απηψλ δε 

σκηιήζακελ πξνεγνπκέλσο. Αιιά ηφξα άξαγε δελ πξέπεη λα θεξζή δηφινπ 

δηαθνξεηηθψηεξα πξνο απηφλ, παξά σο λα κε είρε ρξεκαηίζεη πνηέ θίινο 

ηνπ; Ή κήπσο πξέπεη λα ελζπκήηαη ηελ αιινηηλήλ γλσξηκίαλ θαη θαζψο 

κάιινλ ηνλ θίινλ παξά ηνλ μέλνλ ζεσξνχκελ θαιφλ λα επραξηζηήζσκελ, 

νκνίσο θαη ηνπο αιινηηλνχο θίινπο πξέπεη θάπσο λα ηνπο ραξίδσκελ θάηη 

ράξηλ ηεο πξνεγνπκέλεο θηιίαο, νζάθηο δελ γίλεηαη ε δηάιπζηο ηεο θηιίαο 

καο απφ ππεξβνιηθήλ ησλ θαθίαλ; 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Ζ αγάπε ησλ θίισλ είλαη επέθηαζηο ηεο θηιαπηίαο&. ― Αιιά ηα θηιηθά 

αηζζήκαηα πξνο ηνπο θίινπο θαη φια φζα δηαθξίλνπλ ηαο θηιίαο, θαίλεηαη 

φηη πξνήιζαλ απφ ηα αηζζήκαηα πξνο ηνλ εαπηφλ καο. Γειαδή ινγαξηάδνπλ 

σο θίινπο εθείλνπο, νη νπνίνη επηζπκνχλ θαη εθηεινχλ δηά ηνλ θίινλ ηα 

αγαζά ή ηα λνκηδφκελα αγαζά, ράξηλ ηνπ ηδηθνχ ηνπ αηφκνπ, ή εθείλνπο νη 

νπνίνη επηζπκνχλ λα ππάξρε θαη λα δε ν θίινο ράξηλ ηνπ αηφκνπ ηνπ. 

Πξάγκα ην νπνίνλ παζαίλνπλ αη κεηέξεο σο πξνο ηα ηέθλα ησλ, θαη απφ 

ηνπο θίινπο φζνη ηνπο δπζεξέζηεζαλ απξνζέθησο. Άιινη δε ζεσξνχλ θίινλ 

ηνλ ζπλαλαζηξεθφκελνλ δηαξθψο θαη έρνληα ηαο ηδίαο πξναηξέζεηο, ή ηνλ 

ζπκπνλνχληα θαη ζπγραίξνληα κε ηνλ θίινλ, θπξίσο φκσο θαη απηφ 

ζπκβαίλεη εηο ηαο κεηέξαο. Με θάπνηνλ ινηπφλ απφ απηά νξίδνπλ θαη ηελ 

θηιίαλ. Καη ν κελ εππξεπήο απνδίδεη εηο ηνλ εαπηφλ ηνπ ην θαζέλ απφ απηά, 

νη άιινη φκσο ηα απνδίδνπλ θαζφζνλ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφλ ησλ ηνηνχηνλ. 

Φαίλεηαη δε, θαζψο είπακελ, φηη δη' έθαζηνλ ρξεζηκεχεη σο κέηξνλ ε αξεηή 

θαη ν ζπνπδαίνο άλζξσπνο. Γηφηη απηφο δελ αληηθάζθεη κε ηελ ηδηθήλ ηνπ 

γλψκελ, θαη έρεη ηαο ηδίαο επηζπκίαο κε φιαο ηαο ςπρηθάο ηνπ δπλάκεηο. Καη 

ινηπφλ φρη κφλνλ επηζπκεί δηά ην άηνκφλ ηνπ ηα αιεζηλά αγαζά θαη ηα 
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θαηλνκεληθά, αιιά θαη ηα εθηειεί ― δηφηη ηδηφηεο ηνπ αγαζνχ είλαη λα 

εθηειή δηαξθψο ην αγαζφλ. Καη ράξηλ ηνπ αηφκνπ ηνπ, δειαδή ράξηλ ηεο 

δηαλνήζεψο ηνπ, θαη βεβαίσο έθαζηνο ζεσξεί απηήλ σο ηνλ εαπηφλ ηνπ. 

Αθφκε δε επηζπκεί δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη λα δε θαη λα δηαηεξήηαη, θαη πξν 

πάλησλ ην κέξνο εθείλν κε ην νπνίνλ ζθέπηεηαη, δηφηη απηφ είλαη αγαζφλ δη' 

έλα ζπνπδαίνλ. Έθαζηνο δε επηζπκεί ηα αγαζά δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ, θαη φηαλ 

θαλείο γίλε άιινο άλζξσπνο, δελ επηζπκεί ηφηε πιένλ λα έρε φια εθείλα ν 

πξνεγνχκελνο εαπηφο ηνπ. Γηφηη λαη κελ ν ζεφο θαη πξνεγνπκέλσο θαη ηφξα 

πάιηλ έρεη ην αγαζφλ, αιιά ην έρεη, δηφηη είλαη πάληνηε ν ίδηνο. Ίζσο δε 

ζεσξεί θαλείο σο αηνκηζκφλ ηνπ ηνλ λνπλ ηνπ, ή θπξίσο απηφλ. Καη δη' απηφ 

ν ηνηνχηνο αγαπά λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε ηνλ εαπηφλ ηνπ, δηφηη 

επραξηζηείηαη κε απηφ. Γηφηη θαη φζα έπξαμε επραξηζηείηαη λα ηα επηζπκήηαη 

θαη δηά ηα κέιινληα αη πξνβιέςεηο ηνπ είλαη αγαζαί. Απηαί δε είλαη 

εδνληθαί. Δίλαη δε θαη πινχζηνο απφ ζεσξίαο ηεο δηαλνίαο. πιιππείηαη δε 

θαη ζπγραίξεη πξν πάλησλ κε ηνλ εαπηφλ ηνπ. Γηφηη δηαξθψο είλαη εηο απηφλ 

ην ίδηνλ πξάγκα ιππεξφλ θαη εδνληθφλ, θαη φρη άιινηε άιιν. Γειαδή είλαη 

γεληθψο ακεηαλφεηνο. Αθνχ ινηπφλ ν θαιφο εθαξκφδεη έθαζηνλ απφ απηά 

εηο ηνλ εαπηφλ ηνπ, θαη αθνχ δηάθεηηαη πξνο ηνλ θίινλ ηνπ θαζψο θαη πξνο 

ηνλ εαπηφλ ηνπ ― δηφηη ν θίινο είλαη άιινο εγψ ― δη' απηφ θάηη ηη απφ απηά 

θαίλεηαη φηη είλαη ε θηιία, θαη θίινη είλαη φζνη ηα έρνπλ απηά. Αιιά αλ 

γίλεηαη ή δελ γίλεηαη θηιία κε ηνλ εαπηφλ καο, αο ην αθήζσκελ πξνο ην 

παξφλ θαηά κέξνο. Φαίλεηαη δε φηη ε θηιία ππάξρεη, φπνπ ππάξρνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα απφ φζα είπακελ, θαη φηη ε ππεξβνιή ηεο θηιίαο εμνκνηφλεηαη 

κε ηελ θηιίαλ πξνο ηνλ εαπηφλ καο. 

&Οη θαθνί είλαη ερζξνί πξνο ηνλ εαπηφλ ησλ&. ― Φαίλεηαη δε αθφκε φηη 

φζα είπακελ ππάξρνπλ θαη εηο ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο, αλ θαη είλαη 

πνηαπνί. Μήπσο ινηπφλ άξαγε θαζφζνλ αξέζνπλ νη ίδηνη εηο ηνλ εαπηφλ ησλ 

θαη λνκίδνπλ φηη είλαη θαινί, ηφζνλ κφλνλ ζπκκεξίδνληαη απηά; Γηφηη 

βεβαίσο εηο θαλέλα απφ ηνπο ηειείσο θαθνχο θαη αλνζηνπξγνχο δελ 

ππάξρνπλ απηά, νχηε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ. ρεδφλ δε νχηε εηο ηνπο 

θαθνχο. Γειαδή απηνί δηρνγλσκνχλ κε ηνλ εαπηφλ ησλ, θαη άιια κελ 

νξέγνληαη, άιια δε πξνκειεηνχλ, θαζψο νη αθξαηείο. Γηφηη εηο ηελ ζέζηλ 

εθείλσλ ηα νπνία θξίλνπλ σο αγαζά πξνηηκνχλ ηα εδνληθά, ηα νπνία είλαη 

βιαβεξά. Άιινη δε πάιηλ απφ δεηιίαλ ή νθλεξίαλ παχνπλ λα εθηεινχλ φζα 

ζεσξνχλ φηη είλαη ηα θαιιίηεξα δηά ηνλ εαπηφλ ησλ. ζνη δε πάιηλ 

δηέπξαμαλ πνιιά θαη θξηθηά, απηνί κηζνχλ ηνλ εαπηφλ ησλ δηά ηελ θαθίαλ 

ηνπ, θαη απνθεχγνπλ ηελ δσήλ θαη θνλεχνπλ ηνλ εαπηφλ ησλ. Δθηφο δε 

ηνχηνπ νη θαθνί δεηνχλ άιινπο δηά λα πεξάζνπλ καδί ηαο ψξαο ησλ, θαη 

απνθεχγνπλ ηνλ εαπηφλ ησλ. Γηφηη ελζπκνχληαη πνιιά θαη θξηθηά, θαη 

πξνβιέπνπλ θαη άιια πνιιά παξφκνηα, φηαλ είλαη κφλνη ησλ, ελψ, φηαλ 

επξίζθσληαη καδί κε άιινπο, ηα ιεζκνλνχλ. Καη επεηδή δελ έρνπλ εηο ηελ 

ςπρήλ ησλ ηίπνηε ην αμηαγάπεηνλ, δηά ηνχην δελ έρνπλ θαλέλ θηιηθφλ 

αίζζεκα κε ηνλ εαπηφλ ησλ. Δπνκέλσο νη ηνηνχηνη νχηε ζπγραίξνπλ νχηε 

ζπιιππνχληαη ηνλ εαπηφλ ησλ. Γηφηη ε ςπρή ησλ επξίζθεηαη εηο δηρφλνηαλ, 
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θαη ην έλ κέξνο απηήο πνλεί έλεθα ηεο θαθίαο δηφηη απέρεη απφ κεξηθά, ην δε 

άιιν επραξηζηείηαη, θαη ην έλ κελ ηνλ ζχξεη εδψ, ην δε άιιν εθεί, σζάλ λα 

ζέινπλ λα ηνλ ζρίζνπλ εηο δχν. Δάλ δε δελ είλαη δπλαηφλ ζπγρξφλσο λα 

ιππήηαη θαη λα ραίξε, πάληνηε φκσο εηο νιίγελ ψξαλ ιππείηαη δη' φ,ηη 

επραξηζηήζε, θαη ζα ήζειε λα κε είρε δνθηκάζεη εθείλελ ηελ επραξίζηεζηλ. 

Γειαδή νη θαθνί είλαη γεκάηνη απφ κεηάλνηαλ. Δπνκέλσο δελ θαίλεηαη ν 

θαθφο λα δηάθεηηαη θηιηθψο νχηε κε ηνλ εαπηφλ ηνπ, δηφηη δελ έρεη ηίπνηε 

αμηαγάπεηνλ. Αθνχ ινηπφλ ε θαηάζηαζηο απηή είλαη πνιχ αζιία, πξέπεη λα 

απνθχγσκελ ηελ θαθίαλ κε ηα δπλαηά καο θαη λα πξνζπαζήζσκελ λα 

είκεζα θαινί. Γηφηη ηφηε ζα είκεζα θαη κε ηνλ εαπηφλ καο θίινη θαη κε 

άιινπο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Ζ εχλνηα&. ― Ζ δε εχλνηα νκνηάδεη κελ πξνο θάηη ηη θηιηθφλ, δελ είλαη 

φκσο θηιία. Γηφηη ε εχλνηα εκπνξεί λα ππάξμε θαη πξνο εθείλνπο νη νπνίνη 

δελ ην γλσξίδνπλ, θαη λα είλαη κπζηηθή, ε θηιία φκσο φρη. Απηά δε ηα 

είπακελ θαη πξνεγνπκέλσο. Αιι' νχηε αγάπε είλαη πάιηλ. Γηφηη δελ έρεη 

έληαζηλ νχηε επηζπκίαλ, ελψ εηο ηελ αγάπελ ππάξρνπλ απηά. Καη ε κελ 

αγάπε απνθηάηαη κε ηελ ζπλήζεηαλ, ελψ ε εχλνηα έξρεηαη θαη απξνφπησο, 

θαζψο ζπκβαίλεη θαη εηο ηνπο ζπλαγσληζηάο. Γειαδή απηνί γίλνληαη κεηαμχ 

ησλ επλντθνί θαη ζέινπλ λα βιέπσληαη, δελ εκπνξνχλ φκσο εηο ηίπνηε λα 

ζπκπξάμνπλ. Γηφηη, θαζψο είπακελ, γίλνληαη αηθληδίσο επλντθνί θαη 

αγαπψληαη επηπνιαίσο. Φαίλεηαη δε φηη ε εχλνηα είλαη αξρή ηεο θηιίαο, 

θαζψο θαη ηνπ έξσηνο αξρή είλαη ε εδνλή ηεο νξάζεσο. Γειαδή ρσξίο λα 

επραξηζηεζή απφ ηελ κνξθήλ θαλείο δελ εξσηεχεηαη, φζηηο δε επραξηζηείηαη 

κε ηελ κνξθήλ δελ εξσηεχεηαη αθφκε ηειείσο, παξά φηαλ θαη απφληα ηνλ 

πνζή, θαη φηαλ επηζπκή ηελ παξνπζίαλ ηνπ. Οκνίσο ινηπφλ θαη θίινη δελ 

εκπνξνχλ λα γίλνπλ, εάλ δελ γίλνπλ πξνεγνπκέλσο επλντθνί. Αιιά νη 

επλντθνί δελ είλαη αθφκε ηέιεηνη θίινη. Γηφηη εχρνληαη κφλνλ ηα αγαζά δη' 

εθείλνπο ηνπο νπνίνπο επλννχλ, δελ εκπνξνχλ φκσο λα ζπκπξάμνπλ δηφινπ, 

νχηε λα ελνριεζνχλ πξνο ράξηλ απηψλ. Γηά ηνχην εκπνξεί λα εηπή θαλείο 

κεηαθνξηθψο φηη απηή είλαη αλεθδήισηνο θηιία, φηαλ δε πνιπρξνλίζε θαη 

θαηαληήζε ζπλήζεηα, γίλεηαη θηιία, φρη φκσο ηνπ είδνπο ηεο ρξεζηκφηεηνο 

νχηε ηεο εδνλήο. Γηφηη θαη ε εχλνηα δελ γίλεηαη δη' απηά. Γηφηη φζηηο κελ 

επεξγεηεζή, απνδίδεη ηελ εχλνηαλ δη' φζα επεξγεηήζε, θαη εθηειεί ηα δίθαηα. 

ζηηο φκσο απνδίδεη εχλνηαλ, δηφηη επηδηψθεη λα επεξγεηεζή θάπσο, θαη έρεη 

ειπίδα λα εππνξήζε δηά κέζνπ εθείλνπ, απηφο δελ θαίλεηαη λα είλαη 

επλντθφο εηο εθείλνλ, αιιά κάιινλ εηο ηνλ εαπηφλ ηνπ, θαζψο δελ είλαη νχηε 

θίινο, εάλ πεξηπνηήηαη απηφλ δηά λα σθειεζή θάπσο. Δλ γέλεη δε ε εχλνηα 

απνθηάηαη απφ θάπνηαλ αξεηήλ θαη θαισζχλελ, φηαλ θαλή εηο θαλέλα 

θαιφο ή αλδξείνο ή θάηη ηη παξφκνηνλ, θαζψο είπακελ θαη δηά ηνπο 

ζπλαγσληζηάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ς'. 

&Οκφλνηα&. ― Φαίλεηαη δε φηη είλαη θηιηθφλ αίζζεκα θαη ε νκφλνηα. Καη 

απηή κελ εκπνξεί λα ππάξμε θαη κεηαμχ πξνζψπσλ ηα νπνία δελ 

γλσξίδνληαη. Δμ άιινπ φκσο δη' φινπο φζνη έρνπλ νκνίαλ γλψκελ, δελ 

ιέγνκελ φηη έρνπλ νκφλνηαλ, ιφγνπ ράξηλ φζνη έρνπλ νκνίαλ γλψκελ δηά ηα 

νπξάληα ζψκαηα ― δηφηη δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφλ θηιίαο ην λα 

ζπκθσλνχλ εηο απηά ― αιιά δηα ηαο πφιεηο ιέγνκελ φηη έρνπλ νκφλνηαλ, 

φηαλ έρνπλ νη πνιίηαη νκνίαλ γλψκελ σο πξνο ηα ζπκθέξνληα, θαη 

απνθαζίδνπλ ηα ίδηα, θαη εθηεινχλ ηα θνηλψο απνθαζηζζέληα. Δπνκέλσο ε 

νκφλνηα εθαξκφδεηαη εηο ηα εθηειεζηά, θαη πάιηλ απφ απηά εηο φζα έρνπλ 

αξθεηφλ κέγεζνο θαη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ θαη εηο ηαο δχν κεξίδαο ή 

εηο φινπο, θαζψο εηο ηαο πφιεηο, φηαλ φινη απνθαζίδνπλ λα γίλσληαη νη 

άξρνληεο θαη' εθινγήλ, ή λα ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο, ή λα 

είλαη άξρσλ ν Πηηηαθφο, φηαλ ζέιε θαη ν ίδηνο. ηαλ φκσο εθάζηε κεξίο 

ζέιε ηνλ εαπηφλ ηεο, θαζψο ζπκβαίλεη εηο ηαο Φνηλίζζαο, ηφηε έρνπλ 

δηρφλνηαλ. Γειαδή δελ είλαη νκφλνηα ην λα ζθέπηεηαη εθάζηε κεξίο δηά ηνλ 

εαπηφλ ηεο εηο νηηδήπνηε, αιιά θαη αη δχν νκνχ εηο ηνλ ίδηνλ ρψξνλ {8}, 

θαζψο ιφγνπ ράξηλ φηαλ καδί θαη ν ιαφο θαη νη εθιεθηνί απνθαζίδνπλ λα 

είλαη άξρνληεο νη θαιιίηεξνη. Γηφηη νχησ πσο φινη απνιακβάλνπλ φ,ηη 

επηζπκνχλ. Δπνκέλσο ε νκφλνηα θαίλεηαη φηη είλαη πνιηηηθή θηιία, θαζψο 

θαη ιέγεηαη. Γηφηη πεξηζηξέθεηαη εηο ηα ζπκθέξνληα θαη εηο ηα αλήθνληα εηο 

ηνλ βίνλ. Τπάξρεη δε ε ηνηαχηε νκφλνηα εηο ηνπο εππξεπείο, δηφηη απηνί θαη 

κε ηνλ εαπηφλ ησλ νκνλννχλ, θαη κεηαμχ ησλ, δηφηη ηξφπνλ ηηλά ζθέπηνληαη 

εηο ηνλ ίδηνλ ρψξνλ {9}. Γηφηη ησλ ηνηνχησλ είλαη ζηαζεξαί αη απνθάζεηο 

θαη δελ παιηξξννχλ, θαζψο ν Δχξηπνο. Καη έπεηηα επηδηψθνπλ ηα δίθαηα θαη 

ζπκθέξνληα, απηά δε ηα ζέινπλ θαη δη' φινπο. Οη θαθνί φκσο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα νκνλννχλ παξά νιίγνλ θαηξφλ, θαζψο θαη λα είλαη θίινη, δηφηη 

δεηνχλ λα πιενλεθηήζνπλ εηο ηαο σθειείαο, εηο δε ηνπο θφπνπο θαη ηαο 

πξνζθνξάο λα είλαη ειιηπείο. Δπεηδή φκσο έθαζηνο ηα επηζπκεί απηά δηά ηνλ 

εαπηφλ ηνπ, εμεηάδεη ηνλ πιεζίνλ ηνπ θαη ηνλ εκπνδίδεη, δηφηη, φηαλ δελ 

θπιάηηνπλ φινη ην θνηλφλ ζπκθέξνλ, θαηαζηξέθεηαη. Δπνκέλσο ζπκβαίλεη 

λα δηρνλννχλ, δηφηη αλαγθάδεη κελ ν είο ηνλ άιινλ εηο ηα δίθαηα, ν ίδηνο 

φκσο δελ ζέιεη λα θάκλε ηα δίθαηα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

&Φηιία επεξγεηψλ θαη επεξγεηνπκέλσλ&. ― Οη δε επεξγέηαη θαίλεηαη φηη 

αγαπνχλ πεξηζζφηεξνλ ηνπο επεξγεηεζέληαο, παξά νη επεξγεηεζέληεο ηνπο 

επεξγέηαο ησλ, θαη ηνχην γελλά απνξίαλ, δηφηη γίλεηαη παξαιφγσο. Οη 

πεξηζζφηεξνη ινηπφλ λνκίδνπλ φηη απηνί κελ ρξεσζηνχλ, εθείλνη δε έρνπλ λα 

ιακβάλνπλ. Καζψο ινηπφλ εηο ηα δάλεηα, φζνη κελ ρξεσζηνχλ, δελ ζέινπλ 

λα ππάξρνπλ εθείλνη εηο ηνπο νπνίνπο ρξεσζηνχλ, ελψ νη δαλεηζηαί 
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θξνληίδνπλ θαη πεξί ηεο ζσηεξίαο ησλ νθεηιεηψλ ησλ, νκνίσο θαη νη 

επεξγέηαη επηζπκνχλ λα ππάξρνπλ νη επεξγεηεζέληεο, δηφηη ειπίδνπλ λα 

απνιαχζνπλ ακνηβήλ ηεο ράξηηνο, ελψ απηνί δελ θξνληίδνπλ πνιχ λα 

αληαπνδψζνπλ. Καη ν κελ Δπίραξκνο εκπνξεί λα λνκίδε {10} φηη ιέγνκελ 

απηά δη' απηνχο, δηφηη ηνπο εμεηάδνκελ απφ ηελ θαθήλ ησλ φςηλ, ην πξάγκα 

φκσο θαίλεηαη θπζηθφλ εηο ηνλ άλζξσπνλ. Ίζσο δε θαλή φηη είλαη πνιχ 

θπζηθφλ ην αίηηνλ, θαη δελ νκνηάδεη κε φ,ηη ζπκβαίλεη εηο ηνπο δαλεηζηάο. 

Γειαδή δελ ππάξρεη αγάπε σο πξνο εθείλνπο, αιιά επηζπκνχλ λα ζσζνχλ 

δηά λα έρνπλ λα εηζπξάμνπλ. Δλψ νη επεξγέηαη έρνπλ θίινπο θαη αγαπνχλ 

ηνπο επεξγεηεζέληαο θαη φηαλ νχηε ρξήζηκνη είλαη εηο ηίπνηε, αιι' νχηε εηο 

ην κέιινλ εκπνξνχλ λα γίλνπλ. Πξάγκα ην νπνίνλ ζπκβαίλεη θαη εηο ηνπο 

ηερλίηαο. 

&Παξνκνίσζηο ηνπ επεξγέηνπ πξνο ηερλίηελ θαη ηνπ επεξγεηεζέληνο πξνο 

ηερλνχξγεκα&. ― Γειαδή έθαζηνο αγαπά ην ηδηθφλ ηνπ έξγνλ 

πεξηζζφηεξνλ, απφ φζνλ ήην δπλαηφλ λα αγαπεζή απηφο απφ ην έξγνλ ηνπ, 

αλ εγίλεην έκςπρνλ. Κπξίσο φκσο ίζσο ηνχην ζπκβαίλεη εηο ηνπο πνηεηάο. 

Γηφηη απηνί ππεξαγαπνχλ ηα ηδηθά ησλ πνηήκαηα, θαη έρνπλ ζηνξγήλ πξνο 

απηά σο εηο ηέθλα ησλ. Με ηνηνχηνλ ινηπφλ νκνηάδεη θαη ην αίζζεκα ησλ 

επεξγεηψλ. Γηφηη φ,ηη επεξγεηήζε είλαη ηδηθφλ ησλ έξγνλ. Λνηπφλ απηνί 

αγαπνχλ απηφ πεξηζζφηεξνλ παξά ην έξγνλ ηνλ θαηαζθεπαζηήλ ηνπ. Αηηία 

δε ηνχηνπ είλαη φηη ε χπαξμηο είλαη εηο φια αγαπεηή θαη πξνηηκεηέα, εκείο 

δε ππάξρνκελ κε ηελ ελέξγεηαλ. Γειαδή κε ην λα δψκελ θαη εθηεινχκελ. 

ζηηο δε έθακε ην έξγνλ, ππάξρεη κε θάπνηαλ ελέξγεηαλ. Λνηπφλ αγαπά ην 

έξγνλ, δηφηη αγαπά θαη ηελ χπαξμίλ ηνπ. Σνχην δε είλαη θπζηθφλ. Γηφηη, φ,ηη 

ππάξρεη θαηά δχλακηλ, απηφ ην αλαγγέιιεη ην έξγνλ. πγρξφλσο δε εηο ηνλ 

επεξγέηελ είλαη θαη απηή ε πξάμηο θαιή, ψζηε επραξηζηείηαη θαηά ηελ ψξαλ 

εθείλελ, ελψ ν επεξγεηεζείο δελ έρεη ηίπνηε θαιφλ εηο ην πξφζσπνλ ηνπ 

επεξγέηνπ, αιιά ην πνιχ έρεη ζπκθέξνλ. Απηφ φκσο δελ είλαη ηφζνλ 

εδνληθφλ θαη αγαπεηφλ. Ζδνληθή φκσο είλαη ηνπ κελ παξφληνο ε ελέξγεηα, 

ηνπ δε κέιινληνο ε ειπίο, ηνπ δε παξειζφληνο ε αλάκλεζηο. Δίλαη δε 

εδνληθψηεξνλ φ,ηη ππάξρεη κε ηελ ελέξγεηαλ, νκνίσο δε θαη ην αγαπεηφλ. 

Καη ινηπφλ δηά κελ ηνλ εθηειεζηήλ δηαηεξνχληαη ηα έξγα ― δηφηη ην θαιφλ 

απαηηεί πνιχλ θαηξφλ ― ελψ δηά ηνλ επεξγεηεζέληα παξέξρεηαη ε 

ρξεζηκφηεο. Έπεηηα ε αλάκλεζηο ησλ κελ θαιψλ είλαη γιπθεία, ησλ 

ρξεζίκσλ φκσο φρη ηφζνλ, ή νιηγψηεξνλ. Ζ πξνζδνθία πάιηλ θαίλεηαη φηη 

ζπκβαίλεη αληηζηξφθσο. Καη ε κελ αγάπε νκνηάδεη κε ηελ ελέξγεηαλ, ην δε 

λα αγαπάηαη κε πάζνο. Δπνκέλσο εηο φζα είλαη αλψηεξα εηο ηελ εθηέιεζίλ 

ησλ, αθνινπζεί ε αγάπε θαη ηα θηιηθά αηζζήκαηα. Έπεηηα φζα γίλνληαη κε 

θφπνλ ηα αγαπνχλ πεξηζζφηεξνλ, θαζψο αγαπνχλ ηα ρξήκαηα πεξηζζφηεξνλ 

φζνη ηα απέθηεζαλ, παξά φζνη ηα εθιεξνλφκεζαλ. Φαίλεηαη δε φηη ην λα 

επεξγεηήηαη κελ θαλείο δελ είλαη θνπηψδεο, ην λα επεξγεηή φκσο είλαη 

θνπξαζηηθφλ. Γη' απηφ θαη αη κεηέξεο είλαη θηινηεθλφηεξαη. Γηφηη ε γέλλεζηο 

είλαη θνπησδεζηέξα, θαη απηαί πεξηζζφηεξνλ γλσξίδνπλ φηη είλαη ηδηθά ησλ 

ηέθλα. Απηφ φκσο θαίλεηαη φηη ππάξρεη θαη εηο ηνπο επεξγέηαο. 



www.schooltime.gr ελίδα 56 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

&Αλ πξέπεη λα είλαη θαλείο θίιαπηνο ή θίιαιινο&. ― Τπάξρεη δε αθφκε ε 

απνξία αλ πξέπεη θαλείο λα αγαπά πξν πάλησλ ηνλ εαπηφλ ηνπ ή θάπνηνλ 

άιινλ. Γηφηη ν θφζκνο θαηαθξίλεη εθείλνπο, νη νπνίνη πξν πάλησλ αγαπνχλ 

ηνλ εαπηφλ ησλ, θαη σζάλ νλεηδηζηηθψο ηνπο νλνκάδεη θίιαπηνπο. Έπεηηα 

θαίλεηαη φηη ν κελ θαθφο φια ηα εθηειεί ράξηλ ηνπ αηφκνπ ηνπ, θαη ηφζνλ 

πεξηζζφηεξνλ κάιηζηα, φζνλ είλαη ρεηξφηεξνο. Λνηπφλ ηνλ θαηαθξίλνπλ φηη 

δελ εθηειεί ηίπνηε ρσξίο λα απνβιέπε εηο ην ζπκθέξνλ ηνπ. O θαιφο φκσο 

εθηειεί δηά ην θαιφλ, θαη ηφζνλ πεξηζζφηεξνλ, φζνλ είλαη θαιιίηεξνο, θαη 

ράξηλ ηνπ θίινπ ηνπ, ην δε ηδηθφλ ηνπ ζπκθέξνλ ην παξακειεί. Πξνο απηνχο 

ινηπφλ ηνπο ιφγνπο δηαθσλνχλ ηα έξγα, θαη επιφγσο. Γηφηη ιέγνπλ φηη 

πξέπεη θαλείο λα αγαπά εμνρψηεξνλ ηνλ εμνρψηεξνλ θίινλ, εμνρψηεξνο δε 

θίινο είλαη φζηηο, φηαλ εχρεηαη, εμνρψηεξνλ εχρεηαη ηα αγαζά ράξηλ εθείλνπ, 

θαη αλ αθφκε δελ ζα ην γλσξίζε θαλείο. Απηά δε θπξίσο ππάξρνπλ εηο 

έθαζηνλ δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ, θαη βεβαίσο θαη φια ηα άιια, κε ηα νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη ν θίινο. Γηφηη είπακελ φηη απφ ηνλ εαπηφλ ηνπ εθπνξεχνληαη 

φια ηα θηιηθά αηζζήκαηα θαη δηά ηνπο άιινπο. Αιιά θαη αη παξνηκίαη φιαη 

ζπκθσλνχλ• ιφγνπ ράξηλ ην : «κία ςπρή» θαη «θνηλά ηα ησλ θίισλ», θαη 

«ηζφηεο αδειθφηεο» θαη «ην κήιν πέθηεη θάησ απ' ηε κειηά». Γηφηη φια 

απηά θπξίσο ππάξρνπλ σο πξνο ηνλ εαπηφλ ηνπ. Γειαδή θπξίσο είλαη θίινο 

ηνπ εαπηνχ ηνπ. Δπνκέλσο είλαη εχινγνλ θαη λα αγαπά θπξίσο ηνλ εαπηφλ 

ηνπ. Γελλάηαη φκσο επιφγσο ε απνξία πνίνλ απφ ηα δχν πξέπεη ηάρα λα 

αθνινπζήζσκελ, φηαλ θαη ηα δχν είλαη πηζηεπηά. 

&Γηάθξηζηο αγαζνχ θηιαχηνπ απφ ηνλ ζπλήζε θαη νλεηδηδφκελνλ 

θίιαπηνλ&. ― Ίζσο ινηπφλ είλαη αλάγθε λα δηαηξέζσκελ θαη λα νξίζσκελ 

ηαο ηνηαχηαο απνδείμεηο, δηά λα εχξσκελ πφζνλ θαη εηο ηη ιέγεη έθαζηνο ηελ 

αιήζεηαλ. Καη ινηπφλ, αλ εμεηάζσκελ πψο ελλννχλ απηά ηα δχν κέξε ην 

επίζεηνλ θίιαπηνο, ίζσο γίλε ζαθέο ην πξάγκα. ζνη ινηπφλ ην ζεσξνχλ σο 

νλεηδηζηηθφλ, νλνκάδνπλ θηιαχηνπο εθείλνπο νη νπνίνη απνδίδνπλ ην 

πεξηζζφηεξνλ εηο ηνλ εαπηφλ ησλ, πξνθεηκέλνπ πεξί ρξεκάησλ θαη ηηκψλ 

θαη ζσκαηηθψλ εδνλψλ. Γηφηη νη πεξηζζφηεξνη απηά επηζπκνχλ, θαη δη' απηά 

θξνληίδνπλ, σο λα είλαη ηα θαιιίηεξα θαη δη' απηφ είλαη πεξηκάρεηα. Λνηπφλ 

φζνη είλαη εηο απηά πιενλέθηαη ππνρσξνχλ εηο ηαο επηζπκίαο ησλ θαη ελ 

γέλεη εηο ηα πάζε θαη εηο ην άινγνλ κέξνο ηεο ςπρήο. Σνηνχηνη δε είλαη ν 

ιαφο. Γηά ηνχην θαη ε νλνκαζία εδφζε απφ ηελ πιεηνλνςεθίαλ, ε νπνία 

είλαη ρπδαία. Δπνκέλσο δηθαίσο νλεηδίδνληαη νη ηνηνχηνπ είδνπο θίιαπηνη. 

ηη δε κφλνλ εθείλνπο, νη νπνίνη απνδίδνπλ ηνηαχηα εηο ηνλ εαπηφλ ησλ, 

νλνκάδνπλ νη πεξηζζφηεξνη θηιαχηνπο, δελ είλαη δπζλφεηνλ. Γηφηη, εάλ 

θαλείο δηαξθψο κειεηά λα εθηειή πεξηζζφηεξνλ απφ φινπο ηα δίθαηα ή ηα 

ζσθξνληθά, ή νπνηαδήπνηε άιια, απφ φζα ππαγνξεχνπλ αη αξεηαί, θαη ελ 

γέλεη εάλ απνθηά δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ πάληνηε ην θαιφλ, απηφλ θαλείο δελ ζα 

ηνλ νλνκάζε θίιαπηνλ, νχηε ζα ηνλ θαηαθξίλε. Ζκπνξεί φκσο απηφο λα 
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θαλή πεξηζζφηεξνλ θίιαπηνο. Σνπιάρηζηνλ απηφο απνδίδεη εηο ηνλ εαπηφλ 

ηνπ ηα θαιιίηεξα θαη ηα θπξίσο αγαζά. Καη θάκλεη ράξηλ εηο ην θπξηψηεξνλ 

κέξνο απφ ηα ηδηθά ηνπ, θαη δη' φια πείζεηαη εηο απηφ. Καζψο δε ε πφιηο 

θαίλεηαη φηη είλαη ην θπξηψηεξνλ θαη ελ γέλεη παλ ζσκαηείνλ, νκνίσο θαη ν 

αλζξσπηζκφο εηο ην άηνκνλ. Δπνκέλσο θαη θίιαπηνο θπξίσο είλαη φζηηο 

αγαπά απηφ ην κέξνο ηνπ θαη εηο απηφ θάκλεη ράξηλ. 

Αιιά θαη ν εγθξαηήο θαη αθξαηήο νλνκάδεηαη εθ ηνπ φηη ζπγθξαηεί ή φρη 

ηνλ λνπλ ηνπ, δηφηη απηφο (ν λνπο) απνηειεί θπξίσο ην άηνκνλ, θαη πξν 

πάλησλ λνκίδνπλ φηη εμεηέιεζαλ νη ίδηνη θαη εθνπζίσο φζα κφλνλ 

εμεηέιεζαλ κε ην ινγηθφλ. ηη ινηπφλ απηά απνηεινχλ ην άηνκνλ δελ είλαη 

δπζλφεηνλ, θαη φηη ν θαιφο απηφ αγαπά πξν πάλησλ. Γηά ηνχην ίζσο απηφο 

θπξίσο είλαη θίιαπηνο, θαη απνηειεί δηάθνξνλ είδνο απφ εθείλν ην νπνίνλ 

νλεηδίδεηαη, θαη ηφζνλ δηάθνξνλ, φζνλ δηαθέξεη ην λα δε θαλείο κάιινλ 

ζπκθψλσο κε ην ινγηθφλ παξά ζπκθψλσο κε ην πάζνο ηνπ, θαη λα επηζπκή 

ην θαιφλ παξά ην λνκηδφκελνλ ζπκθέξνλ. Καη ινηπφλ, εθείλνπο νη νπνίνη 

θαη' εμνρήλ θξνληίδνπλ δηά ηαο θαιάο πξάμεηο, φινη ηνπο εγθξίλνπλ θαη ηνπο 

επαηλνχλ. Δάλ δε φινη ζειήζνπλ λα ζπλαγσλίδσληαη δηά ην θαιφλ θαη λα 

πξνζπαζνχλ λα εθηεινχλ ηα θαιιίηεξα, ηφηε θαη δηά ην θνηλφλ ζα γίλνπλ 

φια φζα ρξεηάδνληαη, θαη αηνκηθψο δη' έθαζηνλ ηα κεγαιίηεξα αγαζά, εάλ 

βεβαίσο ε αξεηή είλαη ηνηνχηνλ. Ώζηε ν κελ αγαζφο νθείιεη λα είλαη 

θίιαπηνο ― δηφηη θαη ν ίδηνο ζα σθειεζή εθηειψλ ηα θαιά, θαη ηνπο άιινπο 

ζα σθειήζε. O κνρζεξφο φκσο δελ πξέπεη λα είλαη θίιαπηνο ― δηφηη θαη 

ηνλ εαπηφλ ηνπ ζα βιάςε θαη ηνλ πιεζίνλ ηνπ, επεηδή αθνινπζεί πνηαπά 

πάζε. Καη βεβαίσο εηο ηνλ κνρζεξφλ δελ ζπκθσλνχλ φζα πξάηηεη κε φζα 

πξέπεη λα πξάηηε. 

&Ζ αγαζή θηιαπηία σο απηαπαξλεζία&. ― O θαιφο φκσο, φζα πξέπεη λα 

εθηειή, απηά εθηειεί. Γηφηη πάληνηε ν λνπο πξνηηκά ην θαιιίηεξνλ δη' 

έθαζηνλ άηνκνλ, ν δε θαιφο πεηζαξρεί εηο ηνλ λνπλ. Δίλαη δε αθφκε αιεζέο 

δηά ηνλ ζπνπδαίνλ θαη φηη εθηειεί πνιιά ράξηλ ησλ θίισλ ηνπ θαη ηεο 

παηξίδνο ηνπ, θαη ελ αλάγθε ζπζηάδεη ηελ δσήλ ηνπ ράξηλ απηψλ. Γειαδή 

απηφο πεξηθξνλεί θαη ρξήκαηα θαη ηηκάο θαη ελ γέλεη ηα πεξηδήηεηα αγαζά, 

δηφηη πξνκεζεχεη εηο ην άηνκφλ ηνπ ην θαιφλ. Γειαδή ζα πξνηηκήζε λα 

επραξηζηεζή δπλαηά νιίγνλ θαηξφλ, παξά πνιχλ θαηξφλ ειαθξά, θαη λα 

δήζε κίαλ ρξνληάλ θαιά παξά πνιιά έηε φπσο ηχρε, θαη λα θάκε κίαλ 

πξάμηλ θαιήλ θαη ζπνπδαίαλ παξά πνιιάο θαη κηθξάο. Καη βεβαίσο εηο ηνπο 

ζπζηαδνκέλνπο ράξηλ άιισλ ίζσο απηφ ζπκβαίλεη. Δπνκέλσο εθιέγνπλ κέγα 

θαιφλ δηά ηνλ εαπηφλ ησλ. Καη ρξήκαηα δε εκπνξνχλ λα πεξηθξνλήζνπλ κε 

ζθνπφλ λα ηα ιάβνπλ νη θίινη ησλ. Γηφηη ηφηε ν κελ θίινο ιακβάλεη 

ρξήκαηα, απηφο δε ην θαιφλ. Δπνκέλσο ην κεγαιίηεξνλ αγαζφλ ην απνδίδεη 

εηο ηνλ εαπηφλ ηνπ. Καη σο πξνο ηαο ηηκάο δε θαη ηαο αξράο θάκλεη ηα ίδηα. 

Γειαδή φια απηά ζα ηα αθήζε δηά ηνλ θίινλ ηνπ. Γηφηη δη' απηφλ ηνχην 

είλαη θαιφλ θαη αμηέπαηλνλ. Δπνκέλσο δηθαίσο θαίλεηαη φηη είλαη ζπνπδαίνο, 

δηφηη απέλαληη φισλ ησλ άιισλ πξνηηκά ην θαιφλ. 
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Δίλαη δπλαηφλ δε θαη επδνθηκήζεηο λα ραξίζε εηο ηνλ θίινλ ηνπ, θαη 

επνκέλσο ίζσο ζεσξεί σξαηφηεξνλ απφ ηελ ηδηθήλ ηνπ επδνθίκεζηλ ην λα 

ζπληειέζε εηο ηελ επδνθίκεζηλ ηνπ θίινπ ηνπ. Λνηπφλ εηο φια ηα αμηέπαηλα 

ν ζπνπδαίνο απνδεηθλχεηαη φηη θξαηεί δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ ηελ πεξηζζνηέξαλ 

κεξίδα ηνπ θαινχ. Σνηνχηνπ είδνπο ινηπφλ θίιαπηνο πξέπεη λα είλαη θαλείο, 

θαζψο είπακελ, θαη φρη θαζψο είλαη νη πεξηζζφηεξνη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

&Αλ ν επηπρήο έρε αλάγθελ θίισλ&. ― Τπάξρεη δε αθφκε ακθηζβήηεζηο 

αλ ν επηπρήο έρεη αλάγθελ θίισλ ή φρη. Γειαδή ιέγνπλ πνιινί φηη δελ 

έρνπλ θακκίαλ αλάγθελ θίισλ νη αμηνκαθάξηζηνη θαη νη απηάξθεηο. Γηφηη 

απηνί έρνπλ ηα αγαζά ησλ. Αθνχ ινηπφλ είλαη απηάξθεηο, δελ έρνπλ θακκίαλ 

πξφζζεηνλ αλάγθελ, ν δε θίινο, αθνχ είλαη άιινο εγψ, δελ θάκλεη παξά λα 

πξνκεζεχε εηο απηφλ φζα δελ εκπνξεί κφλνο ηνπ. Γη' απηφ ειέρζε ην εμήο: 

ηαλ ε ηχρε βνεζή, ηνπο θίινπο ηη ηνπο ζέιεηο; {11} 

Αιιά θαίλεηαη σο παξάινγνλ, ελψ ραξίδνπλ φια ηα αγαζά εηο ηνλ επηπρή, 

λα κε ηνπ ραξίδνπλ θαη θίινπο, αθνχ απηνί θαίλεηαη φηη είλαη ην 

κεγαιίηεξνλ απφ ηα εμσηεξηθά αγαζά. Αθφκε δε, εάλ ηδηφηεο ηνπ θαινχ 

θίινπ είλαη κάιινλ λα επεξγεηή παξά λα επεξγεηήηαη, θαη εάλ ηδηφηεο ηνπ 

αγαζνχ θαη ηεο αξεηήο είλαη λα επεξγεηή, θαιιίηεξνλ δε είλαη λα επεξγεηή 

θαλείο θίινπο παξά μέλνπο, έπεηαη φηη ν ζπνπδαίνο ρξεηάδεηαη θίινπο δηά λα 

ηνπο επεξγεηή. Γηά ηνχην είλαη δήηεκα αλ εηο ηαο επηπρίαο ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξνλ νη θίινη ή εηο ηαο δπζηπρίαο, ην νπνίνλ απνδεηθλχεη φηη θαη 

φζηηο αηπρεί ρξεηάδεηαη επεξγέηαο, θαη φζηηο επηπρεί ρξεηάδεηαη αλζξψπνπο 

δηά λα ηνπο επεξγεηή. ― Αιι' ίζσο είλαη παξάινγνλ αθφκε θαη λα ζέισκελ 

λα αθήζσκελ εηο κνλαμίαλ ηνλ αμηνκαθάξηζηνλ. Γηφηη κφλνο ηνπ θαλείο δελ 

ζα εδέρεην λα έρε έζησ θαη φια ηα αγαζά. Γηφηη ν άλζξσπνο είλαη 

θνηλσληθφο θαη επιάζζε λα ζπδή. Δπνκέλσο θαη εηο ηνλ επηπρή ππάξρεη 

απηφ ην θπζηθφλ. Γηφηη, απηφο έρεη φια ηα θπζηθά αγαζά. Δίλαη δε θαλεξφλ 

φηη είλαη θαιιίηεξνλ λα ζπλαλαζηξέθεηαη θίινπο θαη θαινχο αλζξψπνπο 

παξά μέλνπο θαη ηπραίνπο. Δπνκέλσο ν επηπρήο έρεη αλάγθελ θίισλ. 

&O αγαζφο δελ έρεη αλάγθελ ρξεζίκσλ θίισλ νχηε εδνληθψλ αιιά 

ζπνπδαίσλ&. ― Ση ελλννχλ ινηπφλ νη πξψηνη θαη πψο ιέγνπλ ηελ αιήζεηαλ; 

ή θαζφζνλ πνιινί λνκίδνπλ σο θίινπο ηνπο ρξεζίκνπο; θαη βεβαίσο 

ηνηνχηνπο θίινπο πνηέ δελ ζα ρξεηαζζή ν αμηνκαθάξηζηνο, δηφηη απηφο ηα 

έρεη ηα αγαζά. Δπνκέλσο δελ ζα ρξεηαζζή νχηε ηνπο θίινπο ηεο εδνλήο, 

παξά κφλνλ νιίγνλ ― δηφηη, φηαλ ν βίνο είλαη εδνληθφο, δελ έρεη θακκίαλ 

αλάγθελ πξσηνθεξκέλεο εδνλήο. Αθνχ δε δελ έρεη αλάγθελ απφ ηνηνχηνπο 

θίινπο, θαίλεηαη σο λα κε ρξεηάδεηαη θίινπο. 
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Απηφ φκσο ίζσο δελ είλαη αιεζέο. Γηφηη εηο ηελ αξρήλ είπακελ φηη ε επηπρία 

είλαη θάπνηα ελέξγεηα, αιιά ε ελέξγεηα είλαη θαλεξφλ φηη γίλεηαη, θαη δελ 

ππάξρεη θαζψο έλα θηήκα. Αθνχ δε ε επηπρία ζπλίζηαηαη εηο ηελ δσήλ θαη 

ελέξγεηαλ, θαη αθνχ ηνπ αγαζνχ ε ελέξγεηα είλαη θαζ' εαπηήλ ζπνπδαία θαη 

εδνληθή, θαζψο είπακελ εηο ηελ αξρήλ, θαη αθνχ πάιηλ ην ηδηθφλ καο είλαη 

εδνληθφλ, θαη πεξηζζφηεξνλ εκπνξνχκελ λα επηζεσξνχκελ ηνλ πιεζίνλ καο 

παξά ηνλ εαπηφλ καο, θαη ηαο πξάμεηο εθείλνπ παξά ηαο ηδηθάο καο, αθνχ 

ηέινο αη πξάμεηο ησλ ζπνπδαίσλ, φηαλ είλαη θίινη, είλαη εδνληθαί εηο ηνπο 

αγαζνχο ― δηφηη θαη νη δχν έρνπλ ηα θαηά θχζηλ εδνληθά, ― έπεηαη φηη ν 

αμηνκαθάξηζηνο ζα ρξεηαζζή ηνηνχηνπο θίινπο, αθνχ πξνηηκά λα επηζεσξή 

πξάμεηο θαιάο θαη θηιηθάο, θαη ηνηαχηαη είλαη αη πξάμεηο ηνπ αγαζνχ θίινπ. 

Έπεηηα φινη λνκίδνπλ φηη πξέπεη λα δε εδνληθψο ν επηπρήο, θαη ινηπφλ εηο 

κελ ηελ κνλαμίαλ είλαη δχζθνινο ν βίνο, δηφηη δελ είλαη εχθνινλ κφλνο ηνπ 

θαλείο λα ελεξγή αδηαθφπσο, ελψ καδί κε άιινπο θαη σο πξνο άιινπο είλαη 

επθνιψηεξνλ. Δπνκέλσο ε ελέξγεηα ζα γίλε ζπλερεζηέξα, αθνχ θαη θαζ' 

εαπηήλ είλαη εδνληθή, ην νπνίνλ πξέπεη λα ππάξρε εηο ηνλ αμηνκαθάξηζηνλ. 

Γηφηη ν ζπνπδαίνο, θαζφζνλ είλαη ζπνπδαίνο, επραξηζηείηαη κε ηαο 

επαξέζηνπο πξάμεηο, κε ηαο κνρζεξάο δε δπζαξεζηείηαη, θαζψο ν κνπζηθφο 

ηέξπεηαη κε ηαο σξαίαο κεισδίαο, αιιά ελνριείηαη κε ηαο πνηαπάο. Δίλαη δε 

δπλαηφλ λα ππάξμε θαη θάπνηα πξνάζθεζηο ηεο αξεηήο, θαζψο ιέγεη ν 

Θένγληο {12}. Δάλ δε εμεηάζσκελ θάπσο θπζηθψο, θαίλεηαη φηη ν 

ζπνπδαίνο θίινο είλαη πξνηηκφηεξνο εηο ηνλ ζπνπδαίνλ εθ θχζεσο. Γηφηη ην 

εθ θχζεσο αγαζφλ είπακελ φηη είλαη θαζ' εαπηφ αγαζφλ θαη εδνληθφλ εηο ηνλ 

ζπνπδαίνλ. Σελ δε δσήλ ηελ νξίδνπλ δηά ηα δψα σο δχλακηλ ηεο αηζζήζεσο, 

δηά δε ηνπο αλζξψπνπο σο δχλακηλ ηεο αηζζήζεσο θαη ηεο λνήζεσο 

ζπγρξφλσο. Ζ δε δχλακηο εμεγείηαη σο ελέξγεηα, θαη ην θχξηνλ πξάγκα είλαη 

ε ελέξγεηα. Δπνκέλσο θαίλεηαη φηη ε δσή θπξίσο είλαη ε αίζζεζηο θαη ε 

λφεζηο. Αιιά ε δσή είλαη απφ ηα θαζαπηφ αγαζά θαη εδνληθά, δηφηη είλαη 

σξηζκέλε θαη παλ σξηζκέλνλ ραξαθηεξίδεη ηελ θχζηλ ηνπ αγαζνχ {13}. ,ηη 

δε είλαη εθ θχζεσο αγαζφλ είλαη θαη κε ηελ νξζφηεηά ηνπ αγαζφλ. Γηά ηνχην 

θαίλεηαη εηο φινπο εδνληθφλ. Γελ πξέπεη δε λα απνιακβάλσκελ κνρζεξάλ 

δσήλ θαη θαηεζηξακκέλελ νχηε γεκάηελ απφ ιχπαο, δηφηη απηή είλαη 

απξνζδηφξηζηνο, θαζψο θαη ηα ππάξρνληα εηο απηήλ. Σνχην δε ζα γίλε 

θαηαιεπηφηεξνλ εηο φζα ζα εηπνχκελ θαηφπηλ πεξί απηήο. Αθνχ δε θαη κφλε 

ηεο ε δσή είλαη αγαζή, έπεηαη φηη είλαη θαη εδνληθή. Σνχην δε θαίλεηαη θαη 

εθ ηνπ φηη φινη ηελ επηζπκνχλ, θαη κάιηζηα νη θαινί θαη αμηνκαθάξηζηνη, 

δηφηη εηο απηνχο ν ηξφπνο ηεο δσήο είλαη πξνηηκφηεξνο, θαη ε δσή απηψλ 

είλαη ε καθαξησηέξα απφ φιαο. Αιιά φζηηο έρεη ην θσο ησλ νθζαικψλ ηνπ 

αηζζάλεηαη φηη βιέπεη, θαη φζηηο αθνχεη αηζζάλεηαη φηη αθνχεη, θαη φζηηο 

βαδίδεη αηζζάλεηαη φηη βαδίδεη, νκνίσο δε θαη εηο φια ηα άιια ππάξρεη θάηη, 

ην νπνίνλ αηζζάλεηαη φηη ελεξγνχκελ. Δπίζεο θαίλεηαη φηη αηζζαλφκεζα θαη 

φηη αηζζαλφκεζα θαη φηη ελλννχκελ, ην λα αηζζαλψκεζα δε φηη αηζζαλφκεζα 

ή ελλννχκελ ζεκαίλεη αηζζαλφκεζα φηη ππάξρνκελ {14} ― δηφηη χπαξμηο 

απεδείρζε φηη είλαη ε αίζζεζηο θαη ε λφεζηο. Σν λα αηζζάλεηαη δε θαλείο φηη 
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δε είλαη απφ ηα θαζαπηφ εδνληθά ― δηφηη είλαη εθ θχζεσο αγαζφλ ε δσή, ην 

δε λα αηζζαλψκεζα φηη ην αγαζφλ ππάξρεη εληφο καο είλαη εδνληθφλ. Καη 

είλαη πξνηηκεηέα ε δσή θαη πξν πάλησλ εηο ηνπο αγαζνχο, δηφηη ε χπαξμηο 

είλαη εηο απηνχο εδνληθή ― δηφηη επραξηζηνχληαη απφ ηελ ζπλαίζζεζηλ ηνπ 

θαζαπηφ αγαζνχ. Καζψο δε θέξεηαη πξνο ηνλ εαπηφλ ηνπ ν ζπνπδαίνο, 

θέξεηαη θαη πξνο ηνλ θίινλ ηνπ ― δηφηη ν θίινο είλαη άιινο εγψ. Καζψο 

ινηπφλ είλαη πξνηηκφηεξνλ δη' έθαζηνλ λα ππάξρε ν ίδηνο, νκνίσο είλαη 

πξνηηκφηεξνλ λα ππάξρε ν θίινο ηνπ, ή ζρεδφλ νκνίσο. Ζ δε χπαξμηο 

είπακελ φηη είλαη πξνηηκεηέα, δηφηη αηζζάλεηαη δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ φηη είλαη 

αγαζφο. Ζ ηνηαχηε δε αίζζεζηο είλαη θαζ' εαπηήλ εδνληθή. Δπνκέλσο πξέπεη 

λα έρε ζπλαίζζεζηλ θαη δηά ηνλ θίινλ ηνπ φηη ππάξρεη, ηνχην δε εκπνξεί λα 

ππάξρε δηά ηεο ζπλαλαζηξνθήο θαη επηκημίαο κε ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ 

δηάλνηαλ. Γειαδή νχησ πσο θαίλεηαη φηη εκπνξεί λα εθαξκνζζή ε 

ζπκβίσζηο εηο ηνπο αλζξψπνπο θαη φρη θαζψο εηο ηα βνζθήκαηα ην λα 

ηξέθσληαη εηο ηνλ ίδηνλ ρψξνλ {15}. Αθνχ ινηπφλ δηά ηνλ αμηνκαθάξηζηνλ 

είλαη πξνηηκεηέα ε χπαξμηο θαζ' εαπηήλ, δηφηη είλαη εθ θχζεσο αγαζή θαη 

εδνληθή, θαη αθνχ θαη ε χπαξμηο ηνπ θίινπ είλαη παξoκνία, έπεηαη, φηη θαη ν 

θίινο είλαη πξάγκα πξνηηκεηένλ. Καη φ,ηη είλαη δηά θάπνηνλ πξνηηκεηένλ, 

ηνχην πξέπεη λα ην έρε απηφο, άιισο ζα είλαη ειιηπήο σο πξνο απηφ. 

Δπνκέλσο φζηηο πξφθεηηαη λα είλαη επηπρήο ρξεηάδεηαη θίινπο ζπνπδαίνπο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ I'. 

&O αξηζκφο ησλ θίισλ&- ― Αιι' άξαγε φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξνπο 

θίινπο πξέπεη λα απνθηήζσκελ; Ή κήπσο, θαζψο θαίλεηαη φηη εθαξκφδεηαη 

αξκνληθψο εηο ηελ θηινμελίαλ ν ζηίρνο : 

Αο κε κε εηπνχλ πνιχθηινλ κήηε άθηινλ ηειείσο, 

νκνίσο θαη επί ηεο θηιίαο εθαξκφδεηαη ην λα κελ είλαη θαλείο νχηε άθηινο 

νχηε ππεξβνιηθά πνιχθηινο; Καη ινηπφλ δηά ηελ θηιίαλ ηεο ρξεζηκφηεηνο 

θαίλεηαη φηη πάξα πνιχ εθαξκφδεηαη απηφο ν ζηίρνο ― δηφηη είλαη θνπηψδεο 

ην λα εθδνπιεχε θαλείο ακνηβαίσο πνιινχο, θαη δελ επαξθεί εηο απηφλ φιε 

ε δσή δηά λα εθηειέζε απηφ. Δπνκέλσο είλαη πεξηηηνί θαη εκπνδηζηηθνί νη 

πεξηζζφηεξνη, απφ φζνπο είλαη αξθεηνί εηο ηνλ νηθηαθφλ καο βίνλ δηά λα 

δήζσκελ θαιψο. Δπνκέλσο δελ ρξεηάδνληαη απηνί. 

Αιιά θαη νη ράξηλ εδνλήο είλαη αξθεηνί, εάλ είλαη νιίγνη, θαζψο εηο ηελ 

ηξνθήλ ην θαξχθεπκα. Αιιά νη ζπνπδαίνη άξαγε πξέπεη λα είλαη φζνλ ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη, ή κήπσο ππάξρεη θάπνηνλ κέηξνλ θαη δηά ηνλ 

πιεζπζκφλ ησλ θίισλ, θαζψο ππάξρεη δηά ηνλ πιεζπζκφλ κηαο πφιεσο ; 

Γειαδή νχηε κε δέθα αλζξψπνπο απνηειείηαη πφιηο, νχηε κε εθαηφλ 

ρηιηάδαο θαηνίθνπο είλαη πιένλ πφιηο {16}. Ίζσο φκσο ην νξζφλ πνζφλ δελ 

είλαη έλ σξηζκέλνλ, αιι' είλαη φ,ηη ππάξρεη κεηαμχ πνζψλ σξηζκέλσλ. 
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Δπνκέλσο θαη ησλ θίισλ ππάξρεη σξηζκέλνο πιεζπζκφο, θαη ίζσο απηφο 

είλαη ην αλψηεξνλ πνζφλ ησλ θίισλ, κε ηνπο νπνίνπο εκπνξεί θαλείο λα 

ζπλαλαζηξέθεηαη -απηφ δε απεδείρζε φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθψηαηνλ ηεο 

θηιίαο. ηη φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλαλαζηξέθεηαη θαλείο πνιινχο θαη 

λα κνηξάδε ηνλ εαπηφλ ηνπ, δελ είλαη δπζλφεηνλ. Έπεηηα θαη εθείλνη πάιηλ 

πξέπεη κεηαμχ ησλ λα είλαη θίινη, αθνχ πξφθεηηαη λα ζπλαλαζηξέθσληαη ν 

είο ηνλ άιινλ• Σνχην φκσο είλαη δχζθνινλ λα ζπκβή εηο πνιινχο. Δίλαη δε 

επίζεο δχζθνινλ θαη ην λα ζπγραίξε θαη λα ζπιιππήηαη θαλείο θηιηθψο 

πνιινχο. Γηφηη είλαη πηζαλφλ λα ζπκπέζε αλάγθε ζπγρξφλσο άιινλ λα 

ζπγραίξε θαη άιινλ λα ζπιιππήηαη. Ίζσο ινηπφλ είλαη νξζφλ λα κε 

πξνζπαζνχκελ λα έρσκελ φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξνπο θίινπο, αιιά 

ηφζνπο κφλνλ, φζνη αξθνχλ εηο ηελ ζπλαλαζηξνθήλ. Γηφηη ίζσο θαλή 

αθφκε, φηη νχηε είλαη θαλ δπλαηφλ λα είλαη, θαλείο πνιχ θαιφο θίινο κε 

πνιινχο. Γηά ηνχην νχηε λα εξσηεχεηαη θαλείο πεξηζζνηέξνπο θαίλεηαη 

δπλαηφλ, δηφηη ν έξσο ζεκαίλεη ππεξβνιηθήλ θηιίαλ, ηνχην δε γίλεηαη κφλνλ 

σο πξνο έλα. Δπνκέλσο θαη ε ζηελή θηιία γίλεηαη κφλνλ κε νιίγνπο. Απηφ δε 

θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη θαη εηο ηα πξάγκαηα. Γειαδή δελ γίλνληαη πνιινί 

θίινη κε ην είδνο ηεο ζπλεηαηξηθήο θηιίαο. Αη δε εγθσκηαδφκελαη θηιίαη 

εθαξκφδνληαη πάληνηε εηο δχν. ζνη δε είλαη πνιχθηινη θαη φινπο ηνπο 

αληηθξχδνπλ θηιηθψο, θαίλεηαη φηη δελ είλαη θίινη κε θαλέλα, παξά κφλνλ 

πνιηηηθψο, θαη νη ηνηνχηνη ιέγνληαη επράξηζηνη πνιηηηθψο, θαη νη ηνηνχηνη 

ιέγνληαη επράξηζηνη. Λνηπφλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαλείο θίινο, θαη φηαλ 

δελ είλαη επράξηζηνο αιιά πξαγκαηηθψο θαιφο. Υάξηλ φκσο ηεο αξεηήο θαη 

ηνπ αηφκνπ ησλ δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαλείο θίινο πξνο πνιινχο, είλαη 

δε αξθεηφλ λα εχξε έζησ θαη νιίγνπο ηνηνχηνπο. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'. 

&Αλ νη θίινη ρξεηάδνληαη κάιινλ εηο ηελ επηπρίαλ ή εηο ηελ δπζηπρίαλ& ― 

Αιι' άξαγε εηο ηαο επηπρίαο ρξεηάδνληαη πεξηζφηεξνλ νη θίινη, ή εηο ηαο 

δπζηπρίαο; Γηφηη θαη εηο ηαο δχν πεξηπηψζεηο είλαη πεξηδήηεηνη. Γειαδή θαη 

φζνη αηπρνχλ, έρνπλ αλάγθελ βνεζείαο, θαη φζνη επηπρνχλ έρνπλ αλάγθελ 

απφ ζπληξφθνπο θαη απφ αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο λα επεξγεηήζνπλ. Γηφηη 

έρνπλ επηζπκίαλ λα επεξγεηνχλ. Καη ινηπφλ νη θίινη είλαη αλαγθαηφηαηνη εηο 

ηαο δπζηπρίαο, θαη δηά ηνχην εηο απηάο ρξεηάδνληαη νη θίινη ηεο 

ρξεζηκφηεηνο, θαιιίηεξνη φκσο είλαη εηο ηαο επηπρίαο θαη δηά ηνχην έθαζηνο 

δεηεί ηνπο θαινχο. Καη είλαη θαιιίηεξνλ απηνχο λα επεξγεηή θαη λα 

ζπλαλαζηξέθεηαη θαλείο. Γηφηη θαη κφλε ε παξνπζία απηψλ ησλ θίισλ είλαη 

εδνληθή θαη εηο ηαο επηπρίαο θαη εηο ηαο δπζηπρίαο. Γειαδή αλαθνπθίδνληαη 

φζνη έρνπλ ιχπελ, φηαλ ζπκπνλνχλ θαη νη θίινη ησλ. Γηά ηνχην ίζσο ζέζε 

θαλείο ην εξψηεκα, άξαγε είλαη σζάλ λα ζεθψλνπλ καδί έλα βάξνο, ή δελ 

ζπκβαίλεη απηφ, αιιά κφλνλ ε παξνπζία απηψλ είλαη εδνληθή θαη ε 
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ζπλαίζζεζηο φηη ηνπο ζπιιππνχληαη ειαηηψλεη ηελ ιχπελ ησλ. Καη ινηπφλ 

αλ δη' απηφ ή δηά θαλέλα άιινλ ιφγνλ αλαθνπθίδνληαη, αο ην αθήζσκελ 

θαηά κέξνο. Οπσζδήπνηε φκσο θαίλεηαη φηη είλαη γεγνλφο, απηφ πνπ 

είπακελ. Φαίλεηαη δε φηη ε παξνπζία απηψλ είλαη θάπσο αλάκηθηνο. Γειαδή 

ην λα βιέπε θαλείο απιψο ηνπο θίινπο θαη κάιηζηα φηαλ αηπρή, είλαη 

εδνληθφλ θαη πξνμελεί θάπνηαλ βνήζεηαλ δηά λα κε ιππήηαη ― δηφηη ν θίινο 

είλαη παξεγνξεηηθφο θαη εηο ην βιέκκα θαη κε ηνπο ιφγνπο, φηαλ είλαη 

επηηήδεηνο, δηφηη γλσξίδεη ην ήζνο ηνπ θίινπ ηνπ θαη κε πνία επραξηζηείηαη 

θαη ιππείηαη. ― Σν λα αηζζάλεηαη πάιηλ φκσο φηη απηφο ιππείηαη δηά ηαο 

ηδηθάο ηνπ επηπρίαο είλαη ιππεξφλ. Γηφηη έθαζηνο απνθεχγεη λα γίλε αίηηνο 

ιχπεο εηο ηνπο θίινπο ηνπ. Γηά ηνχην φζηηο κελ είλαη αλδξνπξεπήο θαηά ηελ 

θχζηλ, απνθεχγεη λα κεηαδίδε εηο ηνπο θίινπο ηελ ιχπελ ηνπ, θαη αλ δελ 

παξαθάκλε ηελ απνρήλ ησλ απφ ηελ ιχπελ ηνπ, δελ αλέρεηαη φκσο ηελ 

ιχπελ ε νπνία γελλάηαη εηο εθείλνπο, θαη ελ γέλεη δελ δέρεηαη πιεζίνλ 

ζπληξφθνπο ησλ ζξήλσλ ηνπ, δηφηη θαη ν ίδηνο δελ είλαη θαηάιιεινο λα 

ζξελή δη' εθείλνπο. Σα γχλαηα φκσο θαη νη φκνηνη κε απηά άλδξεο 

επραξηζηνχληαη κε εθείλνπο, νη νπνίνη ζηελάδνπλ καδί ησλ, θαη ηνπο 

αγαπνχλ σο θίινπο θαη πνλεηηθνχο. 

Βεβαίσο φκσο πξέπεη εηο φια λα κηκνχκεζα ηνλ θαιιίηεξνλ. Ζ δε παξνπζία 

ησλ θίισλ εηο ηαο επηπρίαο θαη ηελ ζπλαλαζηξνθήλ ηελ θαζηζηά 

επράξηζηνλ, θαη γελλά ηελ ζπλαίζζεζε φηη επραξηζηνχληαη δηά ηα αγαζά 

καο. Γηά ηνχην ίζσο θαλή νξζφλ εηο κελ ηαο επηπρίαο λα πξνζθαινχκελ 

πξνζχκσο ηνπο θίινπο ― δηφηη είλαη θαιφλ λα είλαη θαλείο επεξγεηηθφο. Δηο 

ηαο αηπρίαο φκσο νπρί κε πξνζπκίαλ ― δηφηη πξέπεη φζνλ ην δπλαηφλ 

νιηγψηεξνλ λα κεηαδίδσκελ ηα θαθά. Γηά ηνχην είλαη νξζφλ ην : 

Φζάλεη ε δηθή κνπ ζπκθνξά {17}…. 

Κπξίσο δε πξέπεη λα ηνπο πξνζθαιή θαλείο, φηαλ πξφθεηηαη νιίγνλ 

ζηελνρσξνχκελνη απηνί λα σθειήζνπλ ηνλ θίινλ ησλ κεγάισο. Ίζσο δε 

είλαη νξζφλ αληηζηξφθσο λα πεγαίλε θαλείο εηο κελ ηνπο αηπρνχληαο 

απξφζθιεηνο θαη πξνζχκσο ― δηφηη ηδηφηεο ηνπ θίινπ είλαη λα επεξγεηή 

θαη πξν πάλησλ ηνπο επξηζθνκέλνπο εηο αλάγθελ, θαη αλ αθφκε δελ ην 

εδήηεζαλ, δηφηη ηνχην είλαη θαη δηά ηνπο δχν θαιιίηεξνλ θαη εδνληθψηεξνλ. 

Δηο δε ηαο επηπρίαο δηά λα ζπκπξάμε κελ πξέπεη λα πεγαίλε πξνζχκσο ― 

δηφηη εηο απηφ ρξεηάδνληαη νη θίινη ― δηά λα απνιαχζε φκσο πξέπεη λα 

πεγαίλε απξνζχκσο ― δηφηη δελ είλαη θαιφλ λα επηδηψθε πξνζχκσο λα 

σθειεζή. Ίζσο φκσο πξέπεη λα πξνζέμσκελ κήπσο θαλψκελ φηη δελ 

επραξηζηνχκεζα κε απηφλ, φηαλ ηνλ απνθεχγσκελ. Γηφηη απηφ ζπκβαίλεη 

θάπνηε. Δπνκέλσο ε παξνπζία ησλ θίισλ θαίλεηαη εηο φιαο ηαο πεξηζηάζεηο 

πξνηηκνηέξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΒ'. 

&Ζ ζπκβίσζηο σο αιεζήο θηιία&. ― Αιι' άξαγε θαζψο εηο ηνπο 

εξσηεπκέλνπο, είλαη αξεζηφηαηνλ λα βιέπνπλ, θαη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξνλ 

απηήλ ηελ αίζζεζηλ απφ ηαο άιιαο, δηφηη θπξίσο κε απηήλ πθίζηαηαη θαη 

γελλάηαη ν έξσο, δελ είλαη νκνίσο θαη εηο ηνπο θίινπο πξνηηκνηέξα ε 

ζπλαλαζηξνθή; Γηφηη ε θηιία είλαη επηκημία. Καη θαζψο θαλείο θέξεηαη κε 

ηνλ εαπηφλ ηνπ, νκνίσο θέξεηαη θαη κε ηνλ θίινλ ηνπ. Ωο πξνο ηνλ εαπηφλ 

ηνπ φκσο είλαη πξνηηκεηένλ ην λα αηζζάλεηαη φηη ππάξρεη, επνκέλσο θαη δηά 

ηνλ θίινλ ηνπ ην ίδηνλ ζπκβαίλεη. Ζ δε ελέξγεηα ηεο αηζζήζεσο απηήο 

πθίζηαηαη εηο ηελ ζπλαλαζηξνθήλ, επνκέλσο επιφγσο επηζπκνχλ απηήλ. 

Καη φ,ηη ραξαθηεξίδεη ηελ χπαξμίλ ησλ, ή φ,ηη ηνπο θάκλεη λα πξνηηκνχλ ηελ 

δσήλ, εηο απηφ ζέινπλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη ηνπο θίινπο ησλ. Γηά ηνχην 

άιινη κελ ζπκπνζηάδνπλ, άιινη δε ηαβιίδνπλ καδί, άιινη πάιηλ γπκλάδνληαη 

καδί θαη άιινη θπλεγνχλ ή θηινζνθνχλ, θαη φινη απηνί πεξλνχλ ηαο ψξαο 

ησλ κε εθείλν ην νπνίνλ αγαπνχλ πεξηζζφηεξνλ απφ φια εηο ηελ δσήλ ησλ. 

Γηφηη, αθνχ ζέινπλ λα πεξλνχλ καδί κε ηνπο θίινπο ησλ, εθηεινχλ εθείλα 

θαη ζπκκεηέρνπλ κε εθείλα, κε φζα λνκίδνπλ φηη ππάξρεη ζπκβίσζηο 

αιεζηλή. Δπνκέλσο γίλεηαη ε κελ θηιία ησλ θαθψλ θαθή ― δηφηη 

ζπκκεηέρνπλ θαθψλ πξάμεσλ ρσξίο λα είλαη ζηαζεξνί, θαη έπεηηα γίλνληαη 

θαη θαθνί, επεηδή γίλνληαη φκνηνη κεηαμχ ησλ ― ε δε θηιία ησλ θαιψλ είλαη 

θαιή, δηφηη επνηθνδνκείηαη κε ηαο ζπλαλαζηξνθάο. Φαίλεηαη δε φηη απηνί 

γίλνληαη θαιιίηεξνη, θαη δηφηη επελεξγνχλ θαη δηνξζφλνπλ ν είο ηνλ άιινλ. 

Γηφηη απαλζίδνπλ απφ ηνπο άιινπο έθαζηνο φζα ηνπ αξέζνπλ, δηά ηνχην 

είλαη νξζφλ ην: 

Απ' ηνπο θαινχο σθέιηκα ζα κάζεο. 

Απηά ινηπφλ είλαη αξθεηά πεξί θηιίαο. Σφξα δε ίζσο είλαη θαηάιιεινλ λα 

νκηιήζσκελ πεξί εδνλήο. 

ΒΙΒΛΙΟΝ Κ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 

&Ζδνλή.& 

&πνπδαηφηεο ηνπ δεηήκαηνο&. ― Σφξα δε πιένλ είλαη θαηξφο λα 

νκηιήζσκελ πεξί εδνλήο. Γηφηη θαίλεηαη φηη απηή πνιχ ζπλεδέζε κε ην 
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γέλνο καο, θαη δηά ηνχην εηο ηελ εθπαίδεπζηλ ησλ λέσλ θξνληίδνπλ λα ηνπο 

πεδαιηνπρήζνπλ κε ηελ εδνλήλ θαη ηελ ιχπελ. Φαίλεηαη φηη είλαη 

ζπνπδαηφηαηνλ θαη δηά ηελ ρξεζηφηεηα ηνπ ήζνπο ην λα επραξηζηνχληαη κε 

φζα πξέπεη θαη λα κηζνχλ φζα πξέπεη. Γηφηη απηά δηαξθνχλ εηο φιελ ηελ 

δσήλ, θαη εμαζθνχλ ξνπήλ θαη δχλακηλ δηά ηελ αξεηήλ θαη ηελ 

επηπρηζκέλελ δσήλ. Γηφηη ηα κελ εδνληθά ηα πξνηηκνχλ, ηα δε ιππεξά ηα 

απνθεχγνπλ. Ίζσο ινηπφλ δελ πξέπεη δηφινπ λα παξακειήζσκελ απηά, αθνχ 

κάιηζηα επηδέρνληαη πνιιήλ ακθηζβήηεζηλ. Γειαδή άιινη κελ ζεσξνχλ ηελ 

εδνλήλ σο αγαζφλ, άιινη δε εμ ελαληίαο ηελ ζεσξνχλ σο εληειψο πνηαπφλ, 

θαη απφ απηνχο ίζσο κεξηθνί κελ ην ιέγνπλ δηφηη είλαη πεπεηζκέλνη φηη είλαη 

πνηαπφλ, κεξηθνί δε δηφηη λνκίδνπλ φηη είλαη ζπκθεξψηεξνλ δηά ηνλ βίνλ καο 

λα νλνκάδσκελ ηελ εδνλήλ πνηαπφλ, έζησ θαη αλ δελ είλαη πξαγκαηηθψο 

ηνηαχηε. Γηφηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη επηξξεπείο πξνο απηήλ θαη είλαη δνχινη 

ησλ εδνλψλ, θαη δη'απηφ πξέπεη λα ηνπο ζχξσκελ εηο ην αληίζεηνλ, δηφηη θαη' 

απηφλ ηνλ ηξφπνλ εκπνξνχλ λα έιζνπλ εηο ηελ κέζελ. Αιιά κε ηπρφλ απηφ 

δελ ιέγεηαη νξζψο. Γηφηη νη ιφγνη νη πεξηζηξεθφκελνη εηο ηα πάζε θαη ηαο 

πξάμεηο είλαη νιηγψηεξνλ πηζηεπηνί απφ ηα έξγα. ηαλ ινηπφλ νη ιφγνη 

δηαθσλνχλ κε φζα βιέπνπλ αηζζεηψο νη λένη, ηφηε πεξηθξνλνχληαη θαη 

αλαηξνχλ θαη ην αιεζηλφλ ησλ κέξνο. Γειαδή φζηηο θαηεγνξεί ηελ εδνλήλ, 

φηαλ κίαλ θνξάλ παξαηεξεζή φηη ηελ επηζπκεί, θαίλεηαη φηη έρεη θιίζηλ εηο 

απηήλ, θαη φηη ηελ ζεσξεί πξνηηκεηέαλ θαζ' φιελ ηελ γξακκήλ. Γηφηη εηο ηνλ 

θαζνξηζκφλ ησλ νξίσλ δελ έρνπλ ηθαλφηεηα νη πεξηζζφηεξνη. Καη βεβαίσο 

νη αιεζείο ιφγνη θαίλεηαη φηη δελ είλαη κφλνλ ρξήζηκνη δηά ηελ γλψζηλ, αιιά 

θαη δηά ηνλ βίνλ. Γειαδή, φηαλ ζπλάδνπλ κε ηα έξγα, γίλνληαη πηζηεπηνί, 

θαη δηά ηνχην παξνξκνχλ ηνπο ελλννχληαο απηνχο λα δνπλ ζπκθψλσο κε 

απηνχο. Καη ινηπφλ απηά κελ είλαη αξθεηά, φζα δε ειέρζεζαλ απφ άιινπο 

έσο ηφξα πεξί ηεο εδνλήο, αο ηα πξνζέμσκελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

&Ζ εδνλή σο ην αγαζφλ θαηά Δχδνμνλ&. ― Λνηπφλ ν κελ Δχδνμνο ελφκηδε 

φηη ε εδνλή είλαη ην θπξίσο αγαζφλ, δηφηη έβιεπε φηη ηα πάληα επηζπκνχλ 

απηήλ θαη ηα ινγηθά θαη ηα άινγα, έιεγε δε φηη εηο φια ην πξνηηκψκελνλ 

είλαη ην νξζφλ θαη ην θπξίσο σθέιηκνλ. Καη εζπκπέξαηλε φηη ην λα ηείλνπλ 

φια ηα φληα εηο ην ίδηνλ πξάγκα ζεκαίλεη φηη απηφ είλαη ην θαιιίηεξνλ ― 

δηφηη ην θαζέλ επξίζθεη πνίνλ είλαη δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ αγαζφλ θαζψο 

επξίζθεη θαη ηελ ηξνθήλ ηνπ. Δπνκέλσο φ,ηη είλαη δη' φια ηα φληα αγαζφλ 

θαη φ,ηη επηζπκνχλ φια ηα φληα, απηφ είλαη ην θπξίσο αγαζφλ. Δπηζηεχνλην 

δε νη ιφγνη ηνπ κάιινλ δηά ηελ ρξεζηφηεηα ηνπ ήζνπο ηνπ, παξά δηά ηελ 

αμίαλ ησλ. Γηφηη εθαίλεην φηη είλαη θαζ' ππεξβνιήλ ζψθξσλ. Δπνκέλσο 

εθαίλεην φηη δελ ηα έιεγε απηά σο θίινο ηεο εδνλήο, αιιά δηφηη απηή είλαη ε 

αιήζεηα. Δμ ίζνπ δε ελφκηδε φηη απνδεηθλχεηαη ην πξάγκα απφ ην αληίζεηνλ. 

Γειαδή ε ιχπε θαζ' εαπηήλ είλαη άμηα απνθπγήο δη' φια ηα φληα, επνκέλσο 
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επίζεο είλαη άμηνλ πξνηηκήζεσο ην αληίζεηνλ. Κπξίσο δε είλαη πξνηηκεηένλ 

εθείλν, ην νπνίνλ δελ πξνηηκνχκελ νχηε εμ αηηίαο άιινπ, νχηε πξνο ράξηλ 

άιινπ. Σνηνχηνλ δε νκνινγνπκέλσο έιεγε φηη είλαη ε εδνλή. Γηφηη θαλείο 

δελ εξσηά πξνζζέησο πξνο ράξηλ ηίλνο πξάγκαηνο επραξηζηείηαη, δηφηη ε 

εδνλή είλαη θαζ' εαπηήλ πξνηηκεηέα. ηαλ δε πξνζηεζή εηο έλ νπνηνλδήπνηε 

απφ ηα αγαζά, ην θαζηζηά πεξηζζφηεξνλ πξνηηκεηένλ, ιφγνπ ράξηλ ηελ 

δηθαηνπξαμίαλ θαη ζσθξνζχλελ. Δπνκέλσο ην αγαζφλ επηδέρεηαη θαη 

αχμεζηλ εαπηνχ. Λνηπφλ θαίλεηαη φηη απηφο ν ιφγνο απνδεηθλχεη ηελ εδνλήλ 

σο έλ απφ ηα αγαζά, θαη θαλέλ αγαζφλ δελ ζεσξεί αλψηεξνλ απφ ην άιιν, 

δηφηη ιέγεη φηη παλ αγαζφλ, φηαλ είλαη καδί κε άιιν αγαζφλ, είλαη 

πξνηηκφηεξνλ, παξά απνκνλσκέλνλ. 

Αθξηβψο φκσο κε παξφκνηνλ επηρείξεκα θαη ν Πιάησλ {18} ιέγεη 

αλαηξεηηθψο φηη ε εδνλή δελ είλαη ην θπξίσο αγαζφλ. Γειαδή φηη ν εδνληθφο 

βίνο είλαη πξνηηκφηεξνο φηαλ ζπλνδεχεηαη κε θξφλεζηλ, παξά κφλνο ηνπ. 

Καη φηη, αθνχ ην κηθηφλ είλαη θαιιίηεξνλ, δελ είλαη ε εδνλή ην θπξίσο 

αγαζφλ. Γειαδή φηη ην αγαζφλ δελ γίλεηαη θαιιίηεξνλ νηηδήπνηε θαη αλ 

πξνζηεζή εηο απηφ. Δπνκέλσο είλαη θαλεξφλ φηη ην αγαζφλ δελ είλαη νχηε 

θαλέλ άιιν πξάγκα ην νπνίνλ θαζίζηαηαη πξνηηκφηεξνλ φηαλ πξνζηεζή εηο 

απηφ έλ απφ ηα θαζαπηφ αγαζά. Σφηε ινηπφλ πνίνλ είλαη ηνηνχηνλ, ψζηε λα 

ην απνιαχζσκελ θαη εκείο; Γειαδή έλ ηνηνχηνλ δεηνχκελ λα εχξσκελ. 

&Τπεξάζπηζηο ηεο γλψκεο ηνπ Δπδφμνπ&. ― ζνη ινηπφλ θέξνπλ 

έλζηαζηλ φηη δελ είλαη αγαζφλ εθείλν, ην νπνίνλ επηζπκνχλ φια ηα φληα, αο 

πξνζέμσκελ κήπσο ιέγνπλ θιπαξίαο. Γηφηη φζα θξνλνχλ φινη, απηά 

ιέγνκελ φηη είλαη πξαγκαηηθά. ζηηο, δε αλαηξεί απηήλ ηελ πεπνίζεζηλ, δελ 

ζα εκπνξέζε λα εηπή πνιχ πεηζηηθψηεξα επηρεηξήκαηα. Γηφηη, εάλ κφλνλ ηα 

αλνεηφηεξα φληα σξέγνλην απηφ, ίζσο είρε θάπνηαλ αμίαλ ην επηρείξεκα, 

αθνχ φκσο ην νξέγνληαη θαη ηα θξφληκα, πψο είλαη δπλαηφλ λα ιέγε απηφο 

ηίπνηε ζπνπδαίνλ; Ίζσο φκσο ππάξρεη θαη, εηο ηα κεδακηλά πξάγκαηα 

θάπνηνλ θπζηθφλ αγαζφλ, θαιιίηεξνλ απφ φζνλ αμίδνπλ ηα ίδηα, θαη ην 

νπνίνλ επηζπκεί ην ζπγγεληθφλ ηνπ αγαζφλ. Δπίζεο δε δελ θαίλεηαη φηη είλαη 

νξζφλ θαη απηφ, ην νπνίνλ ιέγνπλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ. Γειαδή δελ ιέγεηαη 

νξζψο, φηη, αθνχ ε ιχπε είλαη θαθφλ, ζα είλαη ε εδνλή αγαζφλ. Γηφηη 

εκπνξεί λα αληηηίζεηαη θαη θαθφλ πξνο άιιν θαθφλ, θαη ηα δχν θαθά πξνο 

θάπνηνλ νπδέηεξνλ, θαη πάιηλ, εκπνξεί απηνί νη ιφγνη λα κελ είλαη 

εζθαικέλνη θαη φκσο λα κελ εθαξκφδσληαη εηο απηά πνπ είπακελ. Γηφηη, αλ 

ήζαλ θαη ηα δχν θαθά (ε εδνλή θαη ε ιχπε), έπξεπε λα είλαη επίζεο θαη ηα 

δχν άμηα απνθπγήο, εάλ δε θαλέλ απφ ηα δχν δελ είλαη θαθφλ, έπξεπε επίζεο 

θαλέλ απφ ηα δχν λα κελ είλαη άμηνλ απνθπγήο. Σφξα φκσο θαλεξά νη 

άλζξσπνη ηελ κελ ιχπελ απνθεχγνπλ σο θαθφλ, ηελ δε εδνλήλ ηελ δεηνχλ 

σο αγαζφλ. Φαλεξά ινηπφλ είλαη θαη αληίζεηα. 

&Αλαίξεζηο ησλ γλσκψλ ηνπ Πιάησλνο πεξί εδνλήο&. ― Δθηφο ηνχηνπ, 

θαη αλ δελ ππάξρε εδνλή ησλ πνηνηήησλ, δελ έπεηαη φηη δελ ππάξρεη νχηε 



www.schooltime.gr ελίδα 66 
 

ησλ αγαζψλ. Γηφηη νχηε αη ελέξγεηαη ηεο αξεηήο είλαη πνηφηεηεο, νχηε ε 

επηπρία. Λέγνπλ δε αθφκε φηη ην κελ αγαζφλ είλαη σξηζκέλνλ, ε δε εδνλή 

αφξηζηνο, δηφηη επηδέρεηαη απμνκείσζηλ. Λνηπφλ, εάλ κελ νχησ πσο θξίλνπλ 

πεξί ηεο εδνλήο, ηφηε ζα παξαδερζνχλ απηφ θαη δηά ηελ δηθαηνζχλελ θαη ηαο 

άιιαο αξεηάο, σο πξνο ηαο νπνίαο παξαδέρνληαη φηη είλαη απμνκεησηηθή ε 

πνηφηεο ησλ ερφλησλ απηάο ― δειαδή θαη νη δίθαηνη επηδέρνληαη 

απμνκείσζηλ θαη νη αλδξείνη, επίζεο δε είλαη δπλαηφλ λα δηθαηνπξαγή θαλείο 

θαη λα ζσθξνλή απμνκεησηηθψο. Ωο πξνο ηαο εδνλάο φκσο αο πξνζέμσκελ 

κήπσο δελ ιέγνπλ ηελ αιεζηλήλ αηηίαλ, φηαλ ιέγνπλ φηη άιιαη κελ είλαη 

ακηγείο άιιαη δε κηθηαί. Καη έπεηηα ηη εκπφδηνλ ππάξρεη, θαζψο ε πγεία, αλ 

θαη είλαη σξηζκέλε, φκσο επηδέρεηαη απμνκείσζηλ, ην ίδηνλ λα επηδέρεηαη θαη 

ε εδνλή; Γηφηη δελ ππάξρεη ην ίδηνλ κέηξνλ εηο φια, νχηε εηο ην ίδηνλ πξάγκα 

ππάξρεη πάληνηε ην ίδηνλ κέηξνλ, αιιά κέρξη ηηλφο βαζκνχ κέλεη ραιαξφλ 

θαη πξνμελεί δηαθνξάλ απμνκεησηηθψο. Δπνκέλσο πηζαλφλ λα ζπκβαίλε 

ηνηνχηνλ ηη θαη σο πξνο ηελ εδνλήλ. Έπεηηα παξαδέρνληαη ην αγαζφλ σο 

ηέιεηνλ, ηαο δε θηλήζεηο θαη γελέζεηο αηειείο, θαη νχησ πσο πξνζπαζνχλ λα 

παξαζηήζνπλ ηελ εδνλήλ σο θίλεζηλ θαη γέλεζηλ. Φαίλεηαη φκσο φηη δελ 

έρνπλ δίθαηνλ νχηε φζνη ιέγνπλ φηη ε εδνλή δελ είλαη θίλεζηο. Γηφηη εηο φια 

ηα φληα θαίλεηαη φηη ππάξρεη αηνκηθή ηαρχηεο θαη βξαδχηεο, θαη αλ φρη θαζ' 

εαπηήλ, θαζψο είλαη ε ηαρχηεο ηνπ θφζκνπ, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο άιιν. Δηο 

ηελ εδνλήλ φκσο θαλέλ απφ απηά ηα δχν δελ ππάξρεη. Γειαδή λα 

κεηαβιεζή κελ θαλείο ηαρέσο εηο εδνληθήλ θαηάζηαζηλ είλαη δπλαηφλ, 

θαζψο θαη λα νξγηζζή, φρη φκσο θαη ελεζησηηθψο λα απνιακβάλε εδνλήλ 

ηαρέσο. Οχηε πάιηλ ζρεηηθψο κε άιινλ, εκπνξεί φκσο λα βαδίδε θαη λα 

κεγαιφλε ζρεηηθψο κε άιινλ θαη λα θάκλε νκνίσο φια ηα παξφκνηα. Καη 

ινηπφλ λα κεηαβιεζψκελ γιήγνξα ή αξγά εηο θαηάζηαζηλ εδνληθήλ είλαη 

δπλαηφλ, λα ελεξγνχκελ φκσο θαηά ηελ δηάξθεηαλ απηήο γιήγνξα δελ είλαη 

δπλαηφλ, ελλνψ δε λα επραξηζηνχκεζα ελεζησηηθψο. Έπεηηα ε γέλεζηο πνίαλ 

έλλνηαλ είλαη δπλαηφλ λα έρε; Γειαδή θαίλεηαη φηη δελ παξάγεηαη έλ 

ηπραίνλ απφ άιιν ηπραίνλ, αιιά απφ φ,ηη παξάγεηαη, εηο απηφ θαη 

επηζηξέθεη. Καη εηο φ,ηη είλαη γέλεζηο ε εδνλή, εηο ηνχην είλαη θαηαζηξνθή ε 

ιχπε. Γη' απηφ θαη νλνκάδνπλ ηελ κελ ιχπελ έιιεηςηλ ηεο θπζηθήο 

ππάξμεσο, ηελ δε εδνλήλ αλαπιήξσζηλ. Απηά δε ηα πάζε είλαη ζσκαηηθά. 

Αθνχ ινηπφλ ε εδνλή είλαη αλαπιήξσζηο ηεο θπζηθήο θαηαζηάζεσο, ηφηε 

ίζσο απνιαχζεη εθείλν, κε ην νπνίνλ γίλεηαη ε αλαπιήξσζηο, επνκέλσο ην 

ζψκα. Καη φκσο δελ θαίλεηαη πηζαλφλ. Δπνκέλσο ε εδνλή δελ είλαη 

αλαπιήξσζηο, αιιά κφλνλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο αλαπιεξψζεσο ζα 

επραξηζηήηαη ίζσο θαλείο, θαζψο θαη ηελ ψξαλ ηεο εγρεηξήζεσο πνλεί. Ζ 

γλψκε φκσο απηή θαίλεηαη φηη πξνήιζε απφ ηαο ιχπαο θαη εδνλάο αη νπνίαη 

πεξηζηξέθνληαη εηο ηελ ηξνθήλ. Γειαδή, ελψ έρνκελ έιιεηςηλ θαη 

αηζζαλφκεζα πξνεγνπκέλσο ιχπελ, θαηφπηλ επθξαηλφκεζα κε ηελ 

αλαπιήξσζηλ. Σνχην φκσο δελ ζπκβαίλεη εηο φιαο ηαο εδνλάο. Γηφηη άλεπ 

ιχπεο εδνλαί είλαη αη καζεκαηηθαί, θαη απφ ηαο εδνλάο ησλ αηζζεηεξίσλ αη 

γηλφκελαη κε ηελ φζθξεζηλ, έπεηηα δε θαη αη αθξνάζεηο θαη πνιιά ζεάκαηα 
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θαη αλακλήζεηο θαη ειπίδεο {19}. Σφηε ινηπφλ ηίλνο πξάγκαηνο γελέζεηο ζα 

ηαο νλνκάζσκελ απηάο; Γηφηη δελ ππήξμε θαλελφο πξάγκαηνο έιιεηςηο, ηνπ 

νπνίνπ λα επήιζε θνξεζκφο. 

&Αλαίξεζηο ησλ νρπξνπκέλσλ φπηζζελ ησλ αηζρξψλ εδνλψλ&. ― Δηο δε 

ηνπο θέξνληαο σο παξάδεηγκα ηαο αηζρξάο εδνλάο εκπνξεί λα απαληήζε 

θαλείο φηη απηαί δελ είλαη εδνλαί. Γηφηη, εάλ απηαί θαίλνληαη εδνλαί εηο ηνπο 

έρνληαο θαθήλ δηάζεζηλ, δελ πξέπεη γεληθψο θαη άιινη εθηφο απηψλ λα ηαο 

λνκίδνπλ εδνληθάο, θαζψο δελ πξέπεη λα λνκίζνπλ πγηεηλά ή γιπθά ή πηθξά 

φζα θαίλνληαη ηνηαχηα εηο ηνπο αζζελείο, νχηε πάιηλ ιεπθά φζα θαίλνληαη 

ιεπθά εηο ηνπο πάζρνληαο εηο ηελ φξαζηλ. Δπνκέλσο πξέπεη άξαγε λα 

ιέγσκελ νχησ πσο, φηη δειαδή αη κελ εδνλαί είλαη πξνηηκεηέαη, φρη φκσο 

απφ ην δείλα πξάγκα, θαζψο είλαη θαιφλ θαη λα γίλε θαλείο πινχζηνο φρη 

απφ πξνδνζίαο, νκνίσο δε θαη λα είλαη πγηήο, φρη φκσο αθνχ θάγε 

νηηδήπνηε; Ή πξέπεη λα δερζψκελ φηη αη εδνλαί είλαη δηαθφξσλ εηδψλ; Γηφηη 

είλαη δηαθνξεηηθαί αη γελλψκελαη απφ ηα θαιά θαη αη γελλψκελαη απφ ηα 

αηζρξά, θαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα δνθηκάζε θαλείο ηελ εδνλήλ ηνπ 

δηθαίνπ, αλ δελ είλαη δίθαηνο, νχηε ηελ εδνλήλ ηνπ κνπζηθνχ, αλ δελ είλαη 

κνπζηθφο, νκνίσο δε θαη εηο ηα άιια. Φαίλεηαη δε φηη θάκλεη ηνχην ζαθέο 

θαη ν θίινο, ν νπνίνο δηαθέξεη απφ ηνλ θφιαθα, φηη δει. δελ είλαη αγαζφλ ε 

εδνλή, ή φηη ππάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ εδνλαί. Γηφηη εθείλνο κελ 

ζπλαλαζηξέθεηαη ράξηλ ηνπ αγαζνχ, απηφο φκσο ράξηλ ηεο εδνλήο, θαη 

απηφο κελ νλεηδίδεηαη, εθείλνλ φκσο ηνλ επαηλνχλ, δηφηη ζπλαλαζηξέθεηαη 

ρσξίο ζπκθέξνλ. Έπεηηα θαλείο δελ ζα πξνηηκήζε λα δε έρσλ δηάλνηαλ ελφο 

παηδίνπ, θαη πξν πάλησλ λα επραξηζηήηαη κε φζα επραξηζηνχληαη ηα παηδία, 

νχηε λα ραίξε, φηαλ εθηειή θαλέλ απφ ηα αίζρηζηα, εάλ πξφθεηηαη λα 

ιππεζή πνηέ εηο ην κέιινλ. Έπεηηα είλαη δπλαηφλ λα θαηαγηλψκεζα εηο 

πνιιά πξάγκαηα, θαη φηαλ δελ καο θέξνπλ πξνζζέησο θακκίαλ εδνλήλ, 

ιφγνπ ράξηλ λα βιέπσκελ, λα απνκλεκνλεχσκελ, λα καλζάλσκελ, λα 

έρσκελ ηαο αξεηάο. Δάλ φκσο θαη' αλάγθελ ζπλνδεχσληαη απηά απφ εδνλάο, 

απηφ δελ έρεη θακκίαλ ζεκαζίαλ. Γηφηη εκείο ζα ηα επξνηηκνχζακελ, θαη αλ 

δελ πξνήξρεην απφ απηά θακκία εδνλή. ηη ινηπφλ νχηε ην αγαζφλ είλαη ε 

εδνλή, νχηε πάζα εδνλή είλαη πξνηηκεηέα, θαίλεηαη φηη έγηλε θαλεξφλ, θαη 

φηη ππάξρνπλ κεξηθαί εδνλαί πξνηηκεηέαη θαζ' εαπηάο, αη νπνίαη είλαη 

δηάθνξνη θαηά ην είδνο ή θαηά ηελ πξνέιεπζηλ. Καη ινηπφλ εκπνξνχκελ λα 

ζεσξήζσκελ φηη είπακελ αξθεηά δηά ηαο γλψκαο ησλ άιισλ πεξί εδνλήο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Ζ θχζηο ησλ εδνλψλ&. ― Αιιά ηφξα πνία είλαη ε νπζία ή ε πνηφηεο ηεο 

εδνλήο, ίζσο ελλνεζή ζαθέζηεξνλ, αλ αξρίζσκελ πάιηλ απφ ηελ αξρήλ. 

Γειαδή θαίλεηαη φηη ε κελ φξαζηο είλαη ηειεία εηο νπνηαλδήπνηε ζηηγκήλ ― 

δηφηη δελ έρεη έιιεηςηλ θαλελφο πξάγκαηνο, ην νπνίνλ αθνχ πξνζηεζή 
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θαηφπηλ εηο απηήλ ζα ζπκπιεξψζε ηελ κνξθήλ ηεο. Φαίλεηαη δε φηη θαη 

εδνλή είλαη θάηη ηη παξφκνηνλ. Γειαδή είλαη αθεξαία θαη δελ ππάξρεη 

ζηηγκή, θαηά ηελ νπνίαλ εκπνξεί λα απνιαχζε θαλείο ηνηαχηελ εδνλήλ 

ψζηε λα ηειεηνπνηήηαη ε κνξθή, φηαλ δηαξθέζε πεξηζζνηέξαλ ψξαλ. Γηά 

ηνχην ε εδνλή δελ είλαη νχηε θίλεζηο. Γηφηη πάζα θίλεζηο ζπκβαίλεη εηο 

δηάζηεκα ρξνληθφλ θαη έρεη θάπνηνλ απνηέιεζκα, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ε 

νηθνδνκηθή, θαη ηφηε κφλνλ γίλεηαη ηειεία, φηαλ εθηειέζε φ,ηη επηδηψθεη, 

δειαδή εηο φινλ ην απαηηνχκελνλ πξνο ηνχην σξηζκέλνλ ρξνληθφλ 

δηάζηεκα. ζαη δε θηλήζεηο γίλνληαη εηο ηεκάρηα ρξφλνπ, είλαη φιαη αηειείο, 

θαη δηαθέξνπλ θαηά ην είδνο θαη απφ ηελ αθεξαίαλ θαη κεηαμχ ησλ• ιφγνπ 

ράξηλ ε ζπλαξκνγή ησλ ιίζσλ δηαθέξεη απφ ηαο ξαβδψζεηο ηνπ θίνλνο, θαη 

απηαί πάιηλ δηαθέξνπλ απφ ηελ θαηαζθεπήλ ηνπ λανχ. Καη ε κελ θαηαζθεπή 

ηνπ λανχ είλαη ηειεία ― δηφηη δελ έρεη έιιεηςηλ θαλελφο πξάγκαηνο δηά ηνλ 

ζθνπφλ ηνπ ― ε θαηαζθεπή φκσο ηεο θξεπίδνο ή ηεο ηξηγιχθνπ είλαη 

αηειήο ― δηφηη εθάζηε απφ απηάο είλαη θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ. 

Δπνκέλσο δηαθέξνπλ θαηά ηελ κνξθήλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ εηο 

νπνηνλδήπνηε ρξνληθφλ ηκήκα λα απνθηήζνπλ ηειείαλ θίλεζηλ (ζχλζεζηλ) 

σο πξνο ηελ κνξθήλ ησλ, αιιά ην πνιχ εηο έλ ρξνληθφλ ζχλνινλ. Οκνίσο δε 

θαη εηο ηα είδε ησλ βαδηζκάησλ θαη εηο ηα άιια. Γηφηη, εάλ ε κεηαθνξά είλαη 

θίλεζηο απφ ηφπνπ εηο ηφπνλ, ηφηε θαη απηήο ηεο θηλήζεσο ππάξρνπλ 

δηάθνξα είδε, θαζψο είλαη ε πηήζηο, ην βάδηζκα, ην πήδεκα θαη ηα 

παξφκνηα. Καη φρη κφλνλ θαη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ ππάξρεη δηαθνξά, αιιά θαη 

εηο ην ίδηνλ ην βάδηζκα. Γηφηη ε αθεηεξία θαη ην ηέξκα δελ είλαη ην ίδηνλ εηο 

νιφθιεξνλ ην ζηάδηνλ φπσο εηο έλ κέξνο απηνχ, θαη πάιηλ δελ είλαη εηο έλ 

κέξνο φπσο εηο έλ άιιν κέξνο, νχηε ην λα δηαηξέρσκελ απηήλ εδψ ηελ 

γξακκήλ είλαη ην ίδηνλ κε εθείλελ. Γηφηη δελ δηεξρφκεζα απιήλ γξακκήλ, 

αιιά θαη ηελ ηνπνζεζίαλ ηεο εηο έλα ηφπνλ, θαη ν ηφπνο απηήο είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηφπνλ εθείλεο. Καη βεβαίσο κε αθξίβεηαλ πεξί 

θηλήζεσο σκηιήζακελ εηο άιια ζπγγξάκκαηα {20}. Φαίλεηαη φκσο φηη δελ 

είλαη ηειεία ε θίλεζηο νχηε εηο ην ζχλνινλ ηνπ ρξφλνπ, αιι' αη πεξηζζφηεξαη 

είλαη αηειείο θαη δηαθφξνπ είδνπο, αθνχ βεβαίσο ε αθεηεξία θαη ην ηέξκα 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφλ γλψξηζκα ηεο δηαθνξάο ηνπ είδνπο. Σεο εδνλήο φκσο 

ην είδνο είλαη ηέιεηνλ εηο νπνηαλδήπνηε ζηηγκήλ. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφλ φηη 

είλαη δηάθνξα κεηαμχ ησλ απηά ηα δχν θαη φηη ε εδνλή είλαη θάηη ηη απφ ηα 

αθέξαηα θαη ηέιεηα. Σνχην δε εκπνξεί λα ην θξίλε θαλείο θαη εθ ηνπ φηη δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ππάξρε θίλεζηο έμσ απφ ηνλ ρξφλνλ, εδνλή φκσο ππάξρεη. 

Γηφηη, ε εδνλή απηήο ηεο ζηηγκήο είλαη αθεξαία. Δμ φισλ δε απηψλ είλαη 

θαλεξφλ θαη φηη δελ είλαη νξζή ε γλψκε, φηη ε εδνλή, είλαη θίλεζηο ή 

γέλεζηο. Γηφηη απηά δελ εθαξκφδνληαη εηο φια ηα πξάγκαηα, αιιά εηο ηα 

επηδερφκελα δηαίξεζηλ θαη ηα κε αθέξαηα. Γειαδή νχηε ηεο νξάζεσο 

ππάξρεη γέλεζηο, νχηε ηεο ζηηγκήο νχηε ηεο κνλάδνο, θαη θαλέλ απφ απηά 

δελ είλαη νχηε θίλεζηο νχηε γέλεζηο. Δπνκέλσο νχηε εηο ηελ εδνλήλ δελ 

εθαξκφδνληαη, δηφηη είλαη αθεξαία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Οη φξνη ηεο ηειείαο ελεξγείαο&. ― Δπεηδή δε πάζα αίζζεζηο ελεξγεί σο 

πξνο ην αηζζεηφλ, θαη ηειείσο ελεξγεί ε ελ θαιή θαηαζηάζεη αίζζεζηο σο 

πξνο ην θαιιίηεξνλ πξάγκα απφ φζα ππνπίπηνπλ εηο ηελ αίζζεζηλ ― δηφηη 

θάηη ηη παξφκνηνλ θαίλεηαη φηη είλαη ε ηειεία ελέξγεηα ― θαη είηε ιέγνκελ 

φηη ε ηδία ελεξγεί είηε κε εθείλν κε ην νπνίνλ πθίζηαηαη δελ έρεη ζεκαζίαλ, 

δηά ηνχην έπεηαη φηη εηο ηα θαζέθαζηα θαιιηηέξα είλαη ε ελέξγεηα ηνπ 

επξηζθνκέλνπ εηο ηελ θαιιηηέξαλ θαηάζηαζηλ σο πξνο ην θαιιίηεξνλ 

πξάγκα απφ φζα ππνπίπηνπλ εηο απηήλ. Απηή δε εκπνξεί λα είλαη ε 

ηειεηνηάηε θαη ε εδνληθσηάηε. Γηφηη εηο πάζαλ αίζζεζηλ ππάξρεη εδνλή, 

θαζψο θαη εηο πάζαλ δηαλφεζηλ θαη ζθέςηλ, εδνληθσηάηε δε είλαη ε 

ηειεηνηάηε, ηειεηνηάηε δε ε εδνλή ηνπ εηο θαιήλ θαηάζηαζηλ επξηζθνκέλνπ 

σο πξνο ην αλψηεξνλ απφ φια φζα ππάγνληαη εηο απηήλ. Σειεηνπνηεί δε ηελ 

ελέξγεηαλ ε εδνλή. Γελ ηειεηνπνηεί φκσο θαηά ηνλ ίδηνλ ηξφπνλ ε εδνλή θαη 

ην αηζζεηφλ καδί κε ηελ αίζζεζηλ, φηαλ είλαη ζπνπδαία, θαζψο θαη ε πγεία 

θαη ν ηαηξφο δελ είλαη νκνίσο αηηία ηνπ λα είκεζα πγηείο. ηη δε εηο εθάζηελ 

αίζζεζηλ ππάξρεη ηδηαηηέξα εδνλή είλαη πξνθαλέο. Λέγνκελ δειαδή φηη ηα 

δείλα ζεάκαηα θαη αθξνάκαηα είλαη εδνληθά. Δίλαη δε επίζεο θαλεξφλ φηη 

είλαη θαη εηο ηνλ αλψηαηνλ βαζκφλ εδνληθά, φηαλ θαη ε αίζζεζηο είλαη 

ηειεηνηάηε θαη ην πξάγκα σο πξνο ην νπνίνλ ελεξγεί. Αθνχ δε είλαη ηνηαχηα 

θαη ην αηζζεηφλ θαη ην αηζζαλφκελνλ, πάληνηε ζα ππάξρε εδνλή, δηφηη 

ππάξρεη βεβαίσο ην ελεξγεηηθφλ θαη ην παζεηηθφλ. Σειεηνπνηεί δε ηελ 

ελέξγεηαλ ε εδνλή φρη σο δηάζεζηο ελππάξρνπζα εηο απηήλ, αιιά σο θάπνηνλ 

επεξρφκελνλ απνηέιεζκα, θαζψο είλαη εηο ηνπο αθκαίνπο ε αλζεξφηεο. Δλ 

φζσ ινηπφλ είλαη θαζψο πξέπεη ην αηζζεηφλ ή ην λνεηφλ πξάγκα, θαζψο θαη 

ε θξίζηο ή ε ζθέςηο, ζα ππάξρε θαη εηο ηελ ελέξγεηαλ ε εδνλή. Γηφηη, αθνχ 

είλαη φκνηα θαη έρνπλ εθ θχζεσο ζπκθσλίαλ κεηαμχ ησλ ην παζεηηθφλ θαη 

ην ελεξγεηηθφλ, είλαη πξνσξηζκέλνλ λα ζπκβαίλε πάληνηε ην ίδηνλ. 

&Αδχλαηνο ε ζπλερήο εδνλή&. ― Πψο ινηπφλ θαλείο δελ εκπνξεί ζπλερψο 

λα αηζζάλεηαη εδνλήλ; Ή κήπσο δηφηη θαη απνθάκλεη; Γηφηη φια ηα 

αλζξψπηλα δελ είλαη δπλαηφλ λα ελεξγνχλ θαηά ζπλέρεηαλ. Δπνκέλσο δελ 

ππάξρεη νχηε ζπλερήο εδνλή. Γηφηη ε εδνλή ζπκβαδίδεη κε ηελ ελέξγεηαλ. 

Μεξηθά δε επραξηζηνχλ φζνλ είλαη λέα, χζηεξνλ δε φρη ηφζνλ πνιχ δη' 

απηνχο ηνπο ιφγνπο. Γηφηη εηο ηελ αξρήλ πξνθαιείηαη ν λνπο. Καη ελεξγεί κε 

έληαζηλ σο πξνο απηά, θαζψο εηο ηελ φξαζηλ φζνη βιέπνπλ αζθαξδακπθηί, 

θαηφπηλ φκσο δελ είλαη νκνία ε ελέξγεηα αιιά παξεκειεκέλε. 

Γηά ηνχην θαη ε εδνλή επηζθηάδεηαη. Ίζσο δε λνκίζε θαλείο φηη ηελ εδνλήλ 

ηελ επηζπκνχλ φινη θαζψο επηζπκνχλ ηελ δσήλ. Ζ δσή φκσο είλαη ελέξγεηα 

θαη έθαζηνο ελεξγεί εδνληθψο εηο εθείλα ηα πξάγκαηα θαη κε εθείλα ηα 

φξγαλα ηα νπνία αγαπά πεξηζζφηεξνλ• ιφγνπ ράξηλ ν κελ κνπζηθφο κε ηελ 

αθνήλ ηνπ εηο ηαο κεισδίαο, ν δε θηινκαζήο κε ηελ δηάλνηαλ εηο ηαο 
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ζεσξίαο, νκνίσο δε θαη έθαζηνο απφ ηνπο άιινπο. Ζ δε εδνλή ηειεηνπνηεί 

ηαο ελεξγείαο, επνκέλσο θαη ηελ δσήλ, ηελ νπνίαλ επηζπκνχλ. Δπνκέλσο 

επιφγσο επηζπκνχλ θαη ηελ εδνλήλ. Γηφηη εηο έθαζηνλ απηή ηειεηνπνηεί ηελ 

δσήλ ηνπ, ε νπνία είλαη πξνηηκεηέα. Αλ δε ράξηλ ηεο εδνλήο πξνηηκψκελ 

ηελ δσήλ ή ράξηλ ηεο δσήο ηελ εδνλήλ, αο ην αθήζσκελ θαηά κέξνο πξνο ην 

παξφλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Αιιειεγγχε κεηαμχ εδνλήο θαη ελεξγείαο&. ― Γειαδή απηά θαίλεηαη φηη 

είλαη αιιειέλδεηα θαη δελ επηδέρνληαη ρσξηζκφλ. Γηφηη ρσξίο ελέξγεηαλ δελ 

ππάξρεη εδνλή, θαη πάιηλ πάζαλ ελέξγεηαλ ηελ ηειεηνπνηεί ε εδνλή. Γηά 

ηνχην θαίλεηαη φηη είλαη δηαθφξσλ εηδψλ. Γηφηη φζα είλαη δηαθφξνπ είδνπο 

λνκίδνκελ φηη ηειεηνπνηνχληαη απφ δηαθφξσλ εηδψλ αηηίαο. Γειαδή ηνηαχηα 

θαίλνληαη θαη ηα θπζηθά θαη ηα ηερλεηά, ιφγνπ ράξηλ ηα δψα θαη ηα δέλδξα 

θαη ε εηθψλ θαη ην άγαικα θαη ε νηθία θαη ην έπηπινλ. Οκνίσο δε θαη αη 

ελέξγεηαη αη νπνίαη είλαη δηαθφξνπ είδνπο ηειεηνπνηνχληαη απφ δηαθφξνπ 

είδνπο αηηίαο. Γηαθέξνπλ δε αη ελέξγεηαη ηεο δηαλνίαο απφ ηαο ελεξγείαο ησλ 

αηζζεηεξίσλ, θαη αη ηειεπηαίαη πάιηλ κεηαμχ ησλ σο πξνο ην είδνο. 

Δπνκέλσο δηαθέξνπλ θαη αη εδνλαί αη νπνίαη ηαο ηειεηνπνηνχλ. Σνχην δε 

εκπνξεί λα ελλνεζή θαη εθ ηνπ φηη εθάζηε εδνλή είλαη αιιειέλδεηνο κε ηελ 

ελέξγεηαλ, ηελ νπνίαλ ηειεηνπνηεί. Γηφηη, φζνλ απμάλεη ε ζρεηηθή εδνλή, 

ηφζνλ απμάλεη θαη ηελ ελέξγεηάλ ηεο. Γειαδή πεξηζζφηεξνλ θξίλνπλ ηα 

θαζέθαζηα θαη ηα ιεπηνινγνχλ φζνη ελεξγνχλ κε εδνλήλ ιφγνπ ράξηλ 

γεσκεηξηθνί γίλνληαη φζνη επραξηζηνχληαη κε ηελ γεσκεηξίαλ, θαη απηνί 

πάιηλ θαιιίηεξνλ ελλννχλ ηαο ιεπηνκεξείαο ηεο, νκνίσο δε θαη νη 

θηιφκνπζνη θαη νη θηινηθνδφκνη θαη απφ ηνπο άιινπο πξννδεχνπλ εηο ην 

έξγνλ ησλ, φζνη επξίζθνπλ επραξίζηεζηλ εηο απηφ. Δπνκέλσο αη εδνλαί 

κεγαιφλνπλ καδί κε ηελ ελέξγεηαλ θαη φζα κεγαιφλνπλ καδί είλαη 

ζπγγεληθά. ζα φκσο είλαη δηαθφξνπ είδνπο, επίζεο θαη ηα ζπγγεληθά ησλ 

είλαη δηαθφξνπ είδνπο. Σνχην δε εκπνξεί λα ελλνεζή θαιιίηεξνλ εθ ηνπ φηη 

αη εδνλαί αη παξαγφκελαη απφ δηαθνξεηηθάο ελεξγείαο γίλνληαη εκπφδηα εηο 

ηαο ελεξγείαο. Λφγνπ ράξηλ φζνη αγαπνχλ ηνλ απιφλ δελ εκπνξνχλ λα 

πξνζέρνπλ εηο ηνπο ιφγνπο, φηαλ αθνχζνπλ λα δηέξρεηαη απιεηήο, δηφηη 

πεξηζζφηεξνλ ηνπο επραξηζηεί ε απιεηηθή παξά ε εληφο ηεο δηδαζθαιίαο 

ελέξγεηα. Δπνκέλσο ε εδνλή ε παξαγνκέλε απφ ηελ απιεηηθήλ ηέρλελ 

θαηαζηξέθεη ηελ ελέξγεηαλ ηεο ςπρήο ηελ πεξηζηξεθνκέλελ εηο ηνπο ιφγνπο. 

Οκνίσο δε ζπκβαίλεη ηνχην θαη εηο φια ηα άιια, φηαλ θαλείο ελεξγή 

ζπγρξφλσο σο πξνο δχν πξάγκαηα. Γειαδή ε εδνληθσηέξα ελέξγεηα 

εθηνπίδεη ηελ άιιελ, θαη εάλ είλαη πνιχ κεγάιε ε δηαθνξά ηεο σο πξνο ηελ 

εδνλήλ, ηελ εθηνπίδεη πεξηζζφηεξνλ, εηο ηξφπνλ ψζηε νχηε θαλ λα ελεξγή 

θαλείο σο πξνο ηελ άιιελ. Γηά ηνχην, φηαλ καο επραξηζηή ππεξβνιηθά έλ 

νπνηνλδήπνηε πξάγκα, δελ πξνζέρνκελ πνιχ εηο ην άιιν, θαη πάιηλ, φηαλ έλ 
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πξάγκα καο αξέζε νιίγνλ, ηφηε αζρνινχκεζα εηο άιια, θαζψο ιφγνπ ράξηλ 

φζνη καζνχλ δηαξθψο θαγψζηκα εηο ηα ζέαηξα, φηαλ νη εζνπνηνί είλαη 

κεδακηλνί, απηφ θπξίσο θάκλνπλ ηφηε. Αθνχ δε ε κελ ζπγγεληθή εδνλή 

θάκλεη αθξηβείο ηαο ελεξγείαο θαη δηαξθεζηέξαο θαη θαιιηηέξαο, αη δε 

μεληθαί ηαο βιάπηνπλ, είλαη θαλεξφλ φηη απέρνπλ πνιχ. Γειαδή ζρεδφλ αη 

μεληθαί εδνλαί εθηεινχλ φ,ηη εθηεινχλ αη ζπγγεληθαί ιχπαη. Γηφηη θαη αη 

ζπγγεληθαί ιχπαη θαηαζηξέθνπλ ηαο ελεξγείαο• ιφγνπ ράξηλ εάλ εηο θαλέλα 

ην λα γξάθε είλαη δπζάξεζηνλ θαη νριεξφλ ή ην λα ππνινγίδε. Γειαδή 

εθείλνο κελ δελ γξάθεη, απηφο δε δελ ππνινγίδεη, δηφηη είλαη ελνριεηηθή 

απηή ε ελέξγεηα. Δπνκέλσο εηο ηαο ελεξγείαο πξνζηίζεηαη απφ ηαο 

ζπγγεληθάο εδνλάο ην αληίζεηνλ παξά φ,ηη πξνζηίζεηαη απφ ηαο ζπγγεληθάο 

ιχπαο. πγγεληθαί δε είλαη φζαη ζπκβαίλνπλ εμ αηηίαο ηεο ελεξγείαο θαζ' 

εαπηήλ. Αη δε μεληθαί εδνλαί είπακελ φηη πξνμελνχλ θάηη ηη παξφκνηνλ κε 

ηελ ιχπελ. Γειαδή θαηαζηξέθνπλ, φρη φκσο νκνίσο. 

&Ζ αμία ηεο εδνλήο εμαξηάηαη απφ ηελ ελέξγεηαλ ε νπνία ηελ γελλά&. ― 

Καζψο δε αη ελέξγεηαη έρνπλ δηαθνξάλ κεηαμχ ησλ σο πξνο ηελ εππξέπεηαλ 

θαη ηελ ρπδαηφηεηα, θαη αη κελ πξψηαη είλαη πξνηηκεηέαη, αη δε δεχηεξαη 

άμηαη απνζηξνθήο, νκνίσο ζπκβαίλεη θαη εηο ηαο εδνλάο. Γηφηη εηο εθάζηελ 

ελέξγεηαλ ππάξρεη ζπγγεληθή εδνλή. Καη ινηπφλ ε εδνλή ε ζπγγεληθή κε 

ηελ ζπνπδαίαλ ελέξγεηαλ, είλαη εππξεπήο, ε ζπγγεληθή φκσο κε ηελ πνηαπήλ 

ελέξγεηαλ είλαη ρπδαία. Γηφηη θαη αη επηζπκίαη αθφκε ησλ κελ θαιψλ 

πξαγκάησλ είλαη αμηέπαηλνη, ησλ δε αηζρξψλ αμηνθαηάθξηηνη. Δίλαη δε 

ζπγγεληθψηεξαη δηά ηαο ελεξγείαο αη θαηά ηελ δηάξθεηαλ απηψλ ππάξρνπζαη 

εδνλαί παξά αη επηζπκίαη. Γηφηη αη κελ επηζπκίαη είλαη ρσξηζκέλαη θαη 

ρξνληθψο θαη θαηά θχζηλ, αη δε εδνλαί είλαη αιιειέλδεηνη κε ηαο ελεξγείαο 

θαη ηφζνλ πνιχ αδηαρψξηζηνη, ψζηε λα επηδέρεηαη ακθηζβήηεζηλ κήπσο 

είλαη ην ίδηνλ πξάγκα ε ελέξγεηα κε ηελ εδνλήλ. Καη φκσο δελ θαίλεηαη λα 

είλαη ε εδνλή δηάλνηα νχηε αίζζεζηο ― δηφηη απηφ είλαη παξάινγνλ ― αιιά 

κφλνλ επεηδή δελ μερσξίδνπλ, θαίλνληαη εηο κεξηθνχο φηη είλαη ην ίδηνλ 

πξάγκα. Καζψο ινηπφλ αη ελέξγεηαη είλαη δηαθφξσλ εηδψλ, νκνίσο θαη αη 

εδνλαί. Γηαθέξεη δε σο πξνο ηελ δηαχγεηαλ ε φξαζηο απφ ηελ αθήλ θαη ε 

αθνή θαη ε φζθξεζηο απφ ηελ γεχζηλ. Οκνίσο δε δηαθέξνπλ θαη αη εδνλαί, 

δειαδή θαη απφ απηάο δηαθέξνπλ αη πεξηζηξεθφκελαη εηο ηελ δηάλνηαλ, θαη 

πάιηλ δηαθέξνπλ ηα δηάθνξα είδε ησλ δχν απηψλ ηάμεσλ κεηαμχ ησλ. 

Φαίλεηαη κάιηζηα φηη εηο έθαζηνλ δψνλ ππάξρεη ηδηαηηέξα εδνλή, θαζψο θαη 

έξγνλ, δηφηη ε εδνλή παξάγεηαη ελ θαηξψ ηεο ελεξγείαο. Αιιά θαη φηαλ 

θαλείο πξνζέμε εηο έθαζηνλ δψνλ εκπνξεί λα ελλνήζε απηφ. Γηφηη δηάθνξνο 

είλαη ε εδνλή ηνπ ίππνπ θαη ηνπ θπλφο θαη ηνπ αλζξψπνπ, θαη θαζψο ιέγεη ν 

Ζξάθιεηηνο ν φλνο ζα πξνηηκήζε έλα αρπξφδεζκνλ παξά ηνλ ρξπζφλ. Γηφηη 

ε ηξνθή είλαη δηά ηνπο φλνπο εδνληθσηέξα απφ ηνλ ρξπζφλ. Λνηπφλ αη κελ 

εδνλαί ησλ εηεξνεηδψλ ελεξγεηψλ είλαη εηεξνεηδείο, αη δε εδνλαί ησλ 

νκνεηδψλ ελεξγεηψλ είλαη ινγηθφλ λα κε δηαθέξνπλ. Καη φκσο δελ έρνπλ 

κηθξάλ πνηθηιίαλ ηνπιάρηζηνλ εηο ηνπο αλζξψπνπο. Γηφηη ηα ίδηα πξάγκαηα 

άιινπο κελ επραξηζηνχλ, άιινπο δε ελνρινχλ, θαη εηο άιινπο κελ είλαη 
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ιππεξά θαη κηζεηά, εηο άιινπο δε εδνληθά θαη αγαπεηά. Καη εηο ηα γιπθά 

αθφκε ην ίδηνλ ζπκβαίλεη. Γειαδή δελ θαίλνληαη φκνηα εηο ηνλ 

ζεξκαζκέλνλ θαη εηο ηνλ πγηή, νχηε ην ίδηνλ θαίλεηαη ζεξκφλ εηο ηνλ 

αδχλαηνλ θαη εηο ηνλ εχξσζηνλ. Οκνίσο δε ηνχην ζπκβαίλεη θαη εηο άιια. 

Φαίλεηαη δε φηη εηο φιαο απηάο ηαο πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθφλ είλαη εθείλν, ην 

νπνίνλ θξίλεη ν ζπνπδαίνο. Δάλ δε ηνχην είλαη νξζφλ, θαζψο θαη θαίλεηαη, 

θαη αλ κέηξνλ δηά θάζε πξάγκα είλαη ε αξεηή θαη ν αγαζφο, θαζφζνλ είλαη 

αγαζφο, ηφηε θαη εδνλαί είλαη φζαη θαίλνληαη εηο απηφλ ηνηαχηαη, θαη 

εδνληθά φζα επραξηζηνχλ απηφλ. ζα φκσο απηφο απνηξνπηάδεηαη δελ είλαη 

παξάδνμνλ, αλ εηο θάπνηνλ άιινλ θαίλσληαη εδνληθά. Γηφηη ππάξρνπλ 

πνιιαί βιάβαη θαη εθθπιηζκνί ησλ αλζξψπσλ. Απηά φκσο δελ είλαη 

πξαγκαηηθψο εδνληθά, παξά θαίλνληαη κφλνλ εηο ηνχηνπο θαη ηνπο έρνληαο 

νκνίαλ δηάζεζηλ κε απηνχο. Καη ινηπφλ φζαη κελ είλαη νκνινγνπκέλσο 

αηζρξαί, δελ πξέπεη λα ηαο νλνκάζσκελ εδνλάο, παξά κφλνλ δηά ηνπο 

δηεθζαξκέλνπο. Απφ ηαο θαηλνκέλαο φκσο εππξεπείο πνίνπ είδνπο ή πνία 

εδνλή ζα παξαδερζψκελ φηη αλήθεη εηο ηνλ άλζξσπνλ; Ή κήπσο αλαιφγσο 

ησλ ελεξγεηψλ, δηφηη απηάο παξαθνινπζνχλ αη εδνλαί; Λνηπφλ είηε κία είλαη 

είηε πνιιαί αη ελέξγεηαη ηνπ ηειείνπ θαη αμηνκαθαξίζηνπ αλζξψπνπ, αη 

εδνλαί αη νπνίαη ηειεηνπνηνχλ απηάο εκπνξνχλ θπξίσο λα ιέγσληαη εδνλαί 

αλζξψπηλνη, αη δε άιιαη θαηά δεχηεξνλ θαη ειάρηζηνλ ιφγνλ, θαζψο θαη αη 

ελέξγεηαη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ς'. 

&Ζ επηπρία σο ελέξγεηα&. ― Αθνχ δε σκηιήζακελ πεξί ησλ αξεηψλ θαη 

πεξί θηιίαο θαη εδνλήο, ππνιείπεηαη λα νκηιήζσκελ κε γεληθφλ ηχπνλ πεξί 

ηεο επδαηκνλίαο, δηφηη απηήλ παξαδερφκεζα σο ζθνπφλ ησλ αλζξσπίλσλ 

πξαγκάησλ, εάλ δε αλαζεσξήζσκελ ηα πξνεγνχκελα, εκπνξεί ν ιφγνο καο 

λα γίλε ζπληνκψηεξνο. Δίπακελ ινηπφλ φηη δελ είλαη δηάζεζηο, δηφηη ηφηε ζα 

εκπνξνχζε λα ππάξρε ε επηπρία θαη εηο ηνλ θνηκψκελνλ θαζ' φιελ ηνπ ηελ 

δσήλ, φηαλ θπηνδσή θαλείο, έζησ θαη αλ ππνθέξε ηαο κεγαιηηέξαο 

δπζηπρίαο. Αθνχ ινηπφλ απηά δελ επηδνθηκάδνληαη θαη πξέπεη κάιινλ λα 

ηελ ζεσξήζσκελ σο θάπνηαλ ελέξγεηαλ, θαζψο είπακελ πξνεγνπκέλσο, θαη 

αθνχ απφ ηαο ελεξγείαο άιιαη κελ είλαη αλαγθαίαη θαη πξνηηκεηέαη ράξηλ 

άιισλ πξαγκάησλ, άιιαη δε θαζ' εαπηάο, είλαη θαλεξφλ φηη πξέπεη λα 

ζεσξήζσκελ ηελ επηπρίαλ σο θάπνηαλ απφ ηαο θαζ' εαπηάο πξνηηκεηέαο θαη 

φρη ράξηλ άιινπ. Γηφηη ε επδαηκνλία δελ ζηεξείηαη ηίπνηε, αιι' είλαη 

απηάξθεο. Δίλαη δε πξνηηκεηέαη θαζ' εαπηάο εθείλαη, απφ ηαο νπνίαο δελ 

δεηείηαη ηίπνηε άιιν έμσ απφ ηελ ελέξγεηαλ. Σνηαχηαη δε θαίλνληαη αη 

ελάξεηνη πξάμεηο. Γειαδή αη θαιαί θαη ζπνπδαίαη πξάμεηο είλαη απφ ηαο θαζ' 

εαπηάο πξνηηκεηέαο. Δπίζεο δε θαη ηα εδνληθά παηγλίδηα. Γηφηη δελ 

πξνηηκνχλ απηά ράξηλ άιισλ πξαγκάησλ. Γειαδή κάιινλ βιάπηνληαη απφ 

απηά παξά σθεινχληαη, επεηδή παξακεινχλ ηα ζψκαηά ησλ θαη ηα 
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ππάξρνληά ησλ. Καηαθεχγνπλ δε εηο ηνηαχηα ραζνκέξηα νη πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο καθαξηδνκέλνπο, θαη δηά ηνχην πιεζίνλ ησλ ηπξάλλσλ επδνθηκνχλ 

φζνη είλαη επηξάπεινη εηο ηνηαχηα ραζνκέξηα. Γηφηη εηο φζα εθείλνη 

επηζπκνχλ, εηο απηά παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηφλ ηνπο εδνληθφλ. Καη έρνπλ 

αλάγθελ ηνηνχησλ. Φαίλνληαη ινηπφλ απηά φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηπρίαο, δηφηη φζνη επξίζθνληαη κέζα εηο ηαο εμνπζίαο πεξλνχλ ηαο ψξαο 

ησλ κε απηά, ίζσο φκσο αη ηνηαχηαη δελ απνηεινχλ θακκίαλ απφδεημηλ. Γηφηη 

δελ ππάξρεη εηο ηαο εμνπζίαο ε αξεηή νχηε ν λνπο, εθ ησλ νπνίσλ 

πξνέξρνληαη αη ζπνπδαίαη ελέξγεηαη, νχηε πάιηλ, επεηδή απηνί είλαη άγεπζηνη 

θαζαξείαο θαη επγελνχο εδνλήο θαη θαηαθεχγνπλ εηο ηαο ζσκαηηθάο, δηά 

ηνχην πξέπεη λα ηαο ζεσξήζσκελ απηάο πξνηηκνηέξαο. Γηφηη θαη ηα παηδηά 

ζεσξνχλ σο θαιιίηεξα φζα εθηηκνχλ απηά. Δίλαη ινγηθφλ ινηπφλ θαζψο 

κεηαμχ παηδίσλ θαη αλδξψλ ππάξρεη δηαθνξά γλσκψλ σο πξνο ηα ηηκαιθή 

πξάγκαηα, ην ίδηνλ λα ππάξρε θαη κεηαμχ ρπδαίσλ θαη εππξεπψλ. Καζψο 

ινηπφλ είπακελ πνιιάθηο, θαη ηίκηα θαη εδνληθά είλαη φζα θαίλνληαη σο 

ηνηαχηα εηο ηνλ ζπνπδαίνλ. Γη' έθαζηνλ δε είλαη πξνηηκνηέξα ε ελέξγεηα, ε 

νπνία ζπκθσλεί κε ηελ ηδηθήλ ηνπ δηάζεζηλ, επνκέλσο θαη εηο ηνλ 

ζπνπδαίνλ ε ζχκθσλνο κε ηελ αξεηήλ. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη εηο ην 

παηγλίδηνλ ε επδαηκνλία. Γηφηη αθφκε εμ άιινπ είλαη παξάινγνλ λα είλαη 

ζθνπφο ην παηγλίδη θαη λα θαηαγηλψκεζα θαη λα θαθνπαζνχκελ εηο φιελ καο 

ηελ δσήλ ράξηλ ησλ παηγληδίσλ. Γειαδή φια γεληθψο ηα πξνηηκψκελ ράξηλ 

άιινπ εθηφο ηεο επηπρίαο. Γηφηη απηή είλαη ν ζθνπφο. Καη βεβαίσο ην λα 

θαηαγηλψκεζα θαη λα θνπηάδσκελ ράξηλ ηνπ παηγληδηνχ θαίλεηαη ειηζηφηεο 

θαη πνιχ παηδαξηψδεο. Σν λα παίδε φκσο θαλείο ράξηλ ζπνπδήο, θαζψο ν 

Αλάραξζηο, θαίλεηαη φηη είλαη νξζφλ. Γηφηη ην παηγληδη νκνηάδεη κε 

αλάπαπζηλ θαη επεηδή νη άλζξσπνη δελ εκπνξνχλ λα θνπηάδνπλ ζπλερψο, 

έρνπλ αλάγθελ αλαπαχζεσο. Δπνκέλσο δελ είλαη απνηέιεζκα ε αλάπαπζηο, 

δηφηη γίλεηαη πξνο ράξηλ θάπνηαο ελεξγείαο. Φαίλεηαη φκσο φηη ν επηπρήο 

βίνο είλαη ζχκθσλνο κε ηελ αξεηήλ. Απηφο δε ππάξρεη κε ηελ ζπνπδαηφηεηα 

θαη φρη κε ηα παηγλίδηα. Έπεηηα ζεσξνχκελ σο θαιιίηεξα ηα ζπνπδαία, παξά 

ηα γεινία θαη ηα παηδαξηψδε. Καη πάληνηε ζεσξνχκελ θαιιηηέξαλ ηελ 

ελέξγεηαλ ηνπ θαιιηηέξνπ ςπρηθνχ κέξνπο θαη ηνπ ζπνπδαηνηέξνπ 

αλζξψπνπ, ε ελέξγεηα φκσο ηνπ θαιιηηέξνπ είλαη θαιιηηέξα θαη 

ζπληειεζηηθσηέξα εηο ηελ επηπρίαλ. Έπεηηα ηαο ζσκαηηθάο εδνλάο εκπνξεί 

λα ηαο απνιαχζε θαη ν ηπρψλ θαη έλα αλδξάπνδνλ φρη νιηγψηεξνλ απφ ηνλ 

θαιιίηεξνλ άλζξσπνλ. Σελ επηπρίαλ φκσο θαλείο δελ ηελ κεηαδίδεη εηο έλ 

αλδξάπνδνλ, εθηφο εάλ κεηαδψζε θαη βίνλ. Γηφηη δελ ζπλίζηαηαη ε επηπρία 

εηο ηνηνχηνπ είδνπο ραζνκέξηα, αιιά εηο ηαο ελαξέηνπο ελεξγείαο, θαζψο 

είπακελ θαη πξνεγνπκέλσο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

&Ζ επηπρία σο ε θαιιίζηε ελέξγεηα&. ― Αθνχ δε ε επηπρία είλαη ελέξγεηα 

ζχκθσλνο κε ηελ αξεηήλ, είλαη εχινγνλ λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ 

αλσηάηελ αξεηήλ. Απηή δε ζα είλαη ε αξεηή ηνπ αξίζηνπ κέξνπο. Δίηε 

ινηπφλ ν λνπο είλαη απηφ, είηε άιιν ηίπνηε, ην νπνίνλ θαίλεηαη φηη εθ 

θχζεσο θπξηαξρεί θαη πξσηνζηαηεί θαη ελλνεί ηα θαιά θαη ηα ζεία, θαη είηε 

είλαη ην ίδηνλ ζείνλ πξάγκα, είηε είλαη απφ ηα ζετθψηεξα εμ φζσλ έρνκελ 

εληφο καο, ε ελέξγεηα απηνχ ζα είλαη ηειεία επηπρία ζπκθψλσο κε ηελ 

εηδηθήλ αξεηήλ. ηη δε είλαη ζεσξεηηθή, ην είπακελ. Σνχην δε θαίλεηαη φηη 

ζπκβηβάδεηαη θαη κε ηα πξνεγνχκελα θαη κε ηελ αιήζεηαλ. Γηφηη απηή ε 

ελέξγεηα είλαη αθφκε θαη αλσηάηε, δηφηη θαη ν λνπο είλαη ην αλψηαηνλ απφ 

φζα έρνκελ εληφο καο. Καη πεξηζηξέθεηαη εηο ηα ππνθείκελα εηο ηελ γλψζηλ, 

εηο ηα νπνία πεξηζηξέθεηαη θαη ν λνπο. Έπεηηα είλαη θαη ε πιεηφηεξνλ 

ζπλερήο. Γειαδή πεξηζζφηεξνλ εκπνξνχκελ λα ζπιινγηδψκεζα δηαξθψο, 

παξά λα εθηεινχκελ νηηδήπνηε. Έπεηηα θξνλνχκελ φηη κε ηελ επδαηκνλίαλ 

πξέπεη λα ζπλππάξρε θαη εδνλή, εδνληθσηέξα φκσο απφ φιαο ηαο 

επαξέζηνπο ελεξγείαο είλαη νκνινγνπκέλσο ε ζνθία. Σνπιάρηζηνλ ε 

θηινζνθία θαίλεηαη φηη παξέρεη ζαπκαζίαο εδνλάο ππφ έπνςηλ 

μεθαζαξίζκαηνο θαη πεπνηζήζεσο, είλαη δε αθφκε επινγνθαλέο λα δηάγνπλ 

ηεξπλφηεξνλ νη γλσξίδνληεο παξά νη εξεπλψληεο. Έπεηηα θαη ε ιεγνκέλε 

απηάξθεηα ίζσο πεξηζηξέθεηαη θπξίσο εηο ηελ ζεσξίαλ. Γηφηη ηα κελ πξνο ην 

δελ αλαγθαία ηα ρξεηάδεηαη θαη ν ζνθφο θαη ν δίθαηνο, θαζψο θαη παο άιινο. 

Απφ φζνπο φκσο είλαη πξνηθηζκέλνη κε ηνηαχηαο αξεηάο, ν κελ δίθαηνο έρεη 

αλάγθελ ησλ αηφκσλ, εηο ηα νπνία ζα εθαξκφζε ηελ δηθαηνζχλελ ηνπ θαη ζα 

ζπκπξάμε, νκνίσο δε θαη ν ζψθξσλ θαη ν αλδξείνο θαη ν θαζείο απφ ηνπο 

άιινπο. O ζνθφο φκσο, θαη κφλνο ηνπ αλ είλαη, εκπνξεί λα ζπιινγίδεηαη, 

θαη ηφζνλ πεξηζζφηεξνλ εκπνξεί, φζνλ πεξηζζφηεξνλ είλαη ζνθφο. Ίζσο 

φκσο είλαη πξνηηκφηεξνλ λα έρε θαη ζπλεξγάηαο, νπσζδήπνηε φκσο είλαη ν 

πιένλ απηάξθεο. Ζκπνξεί δε λα λνκηζζή φηη κφλε απηή ε αξεηή αγαπάηαη 

θαζ' εαπηήλ, δηφηη ηίπνηε δελ παξάγεηαη απφ απηήλ μερσξηζηφλ απφ ηελ 

ζεσξίαλ, ελψ απφ ηαο εθεξκνζκέλαο αξεηάο πεξηζζεχνκελ θάηη ηη, ή σο 

πεξίζζεπκα ή σο δεκίαλ έμσ απφ ηελ πξάμηλ. Έπεηηα ε επηπρία θαίλεηαη φηη 

ζπλίζηαηαη εηο ηελ ζρφιελ. Γηφηη αζρνινχκεζα δηά λα απνιαχζσκελ 

ζρφιελ, θαζψο πνιεκνχκελ δηά λα απνθηήζσκελ εηξήλελ. Καη ινηπφλ ησλ 

κελ εθηειεζηηθψλ (πξαθηηθψλ) αξεηψλ ε ελέξγεηα ππάξρεη εηο ηα πνιηηηθά 

θαη εηο ηα πνιεκηθά πξάγκαηα. Αη πξάμεηο φκσο αη νπνίαη πεξηζηξέθνληαη 

εηο απηά θαίλνληαη φηη απαηηνχλ ζρφιελ. Καη αη κελ πνιεκηθαί θαίλνληαη 

ηειείσο ηνηαχηαη, δηφηη θαλείο δελ απνθαζίδεη ηνλ πφιεκνλ δηά λα έρε 

πφιεκνλ δηαξθψο, νχηε δη' απηφ εηνηκάδνληαη πξνο πφιεκνλ. Γηφηη ηφηε ζα 

εθαίλεην φηη είλαη εληειψο αηκνβφξνο, αθνχ ηνπο ζπκθηιησκέλνπο ηνπο 

θάκλεη αληηπάινπο, δηά λα ζπκβνχλ ζπκπινθαί θαη θφλνη. Δπίζεο φκσο 

δεηεί ζρφιελ θαη ε πξάμηο ηνπ πνιηηηθνχ, θαη έμσ απφ ηελ αλάκημηλ εηο ηα 

πνιηηηθά απνθηά δπλάκεηο θαη ηηκάο ή αθφκε θαη απηήλ ηελ επηπρίαλ δηά ην 
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ηδηθφλ ηνπ άηνκνλ θαη δηά ηνπο πνιίηαο, ε νπνία επηπρία δελ είλαη ην ίδηνλ 

κε ηελ πνιηηηθήλ, θαη ηελ δεηνχκελ βεβαίσο, δηφηη είλαη δηαθνξεηηθή. Αθνχ 

ινηπφλ απφ ηαο ελαξέηνπο πξάμεηο αη πνιηηηθαί θαη πνιεκηθαί ππεξέρνπλ σο 

πξνο ηελ ππφιεςηλ θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα, απηαί δε ηείλνπλ εηο ηελ ζρφιελ 

θαη επηζπκνχλ θάπνηνλ ηέινο, θαη πξνο ηνχηνηο δελ είλαη θαζ' εαπηάο 

πξνηηκεηέαη, θαη αθνχ εμ άιινπ ε ελέξγεηα ηνπ λνπ θαίλεηαη φηη ππεξέρεη 

θαηά ηελ ζπνπδαηφηεηα, δηφηη είλαη ζεσξεηηθή, θαη έμσ απφ ηνλ εαπηφλ ηεο 

δελ επηζπκεί θαλέλ άιιν απνηέιεζκα, αθφκε δε θαίλεηαη φηη πεξηέρεη 

ηειείαλ εδνλήλ ― ε δε εδνλή κεγαιχλεη καδί ηεο θαη ηελ ελέξγεηαλ ― 

αθνχ ηέινο ε απηάξθεηα θαη ε ζρφιε θαη ε αθξνληηζία, φζνλ είλαη δπλαηφλ 

λα ππάξρνπλ εηο ηνλ άλζξσπνλ θαη φια ηα άιια απνδίδνληαη εηο ηνλ 

αμηνκαθάξηζηνλ ζπκθψλσο κε απηήλ ηελ ελέξγεηαλ, έπεηαη ηφηε φηη απηή ζα 

είλαη ε ηειεία επηπρία ηνπ αλζξψπνπ, αξθεί λα απνθηήζε ηέιεηνλ κήθνο 

βίνπ. Γηφηη απφ φια φζα αλήθνπλ εηο ηελ επηπρίαλ ηίπνηε δελ είλαη αηειέο. 

Ίζσο δε ν ηνηνχηνο βίνο είλαη αλψηεξνο απφ ηαο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ. 

Γειαδή δελ ζα απνιαχζε θαλείο απηήλ ηελ δσήλ θαζφζνλ είλαη άλζξσπνο, 

αιιά θαζφζνλ έρεη εληφο ηνπ θάηη ηη ζετθφλ. ζνλ δε ππεξέρεη ηνχην απφ ην 

κίγκα, ηφζνλ ππεξέρεη θαη απηή ε ελέξγεηα απφ ηελ ελέξγεηαλ ηεο άιιεο 

αξεηήο. Δάλ ινηπφλ ν λνπο είλαη ζετθφλ πξάγκα ελ ζπγθξίζεη πξνο ηνλ 

άλζξσπνλ, έπεηαη φηη θαη ν ζχκθσλνο κε ηνλ λνπλ βίνο είλαη ζείνο 

ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ αλζξψπηλνλ. Καη δελ πξέπεη λα αθνχσκελ φζνπο καο 

ζπκβνπιεχνπλ λα έρσκελ αλζξψπηλα θξνλήκαηα νχηε πξφζθαηξα, σο 

ζλεηνί, αιιά φζνλ καο επηηξέπεηαη, λα επηδηψθσκελ ηελ αζαλαζίαλ θαη λα 

εθηεινχκελ φζα απαηηνχληαη δηά λα δψκελ ζπκθψλσο πξνο ην θαιιίηεξνλ 

κέξνο ηεο ςπρήο καο. Γηφηη, αλ θαη είλαη θαηά ηνλ φγθνλ κηθξφλ, θαηά ηελ 

δχλακηλ φκσο θαη ηελ αμίαλ είλαη αλψηεξνλ απφ φια. Ίζσο δε λνκηζζή θαη 

δη' έθαζηνλ φηη απηφ απνηειεί ηνλ αηνκηζκφλ ηνπ, αθνχ είλαη ην θπξίαξρνλ 

θαη ην θαιιίηεξνλ, επνκέλσο ζα ήην παξάινγνλ λα πξνηηκήζσκελ φρη ηνλ 

βίνλ, ν νπνίνο ηδηάδεη εηο απηφ, αιιά εηο θαλέλ' άιιν. Καη φ,ηη είπακελ 

πξνεγνπκέλσο εθαξκφδεηαη θαη ηφξα. Γειαδή ην ζπγγεληθφλ εθ θχζεσο δη' 

έθαζηνλ πξάγκα είλαη ην θαιιίηεξνλ θαη εδνληθψηεξνλ δη' έθαζηνλ, 

επνκέλσο θαη δηά ηνλ άλζξσπνλ ηνηνχηνο είλαη ν βίνο ν ζχκθσλνο κε ηνλ 

λνπλ, αθνχ βεβαίσο απηφο θπξίσο απνηειεί ηνλ άλζξσπνλ. Απηφο ινηπφλ ν 

βίνο είλαη θαη ν επηπρέζηεξνο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

&Ζ αλζξσπίλε επηπρία σο ζεία ελ ζρέζεη πξνο ηα δψα&. ― Καηά δεχηεξνλ 

δε ιφγνλ έξρεηαη ν βίνο ν ζχκθσλνο κε ηελ άιιελ αξεηήλ. Γηφηη αη 

ελέξγεηαη απηήο είλαη αλζξψπηλνη. Γειαδή ηα δίθαηα θαη ηα αλδξεία θαη ηα 

άιια ελάξεηα έξγα εθηεινχκελ κεηαμχ καο εηο ηαο δηαθφξνπο ζπλαιιαγάο 

θαη αλάγθαο θαη πξάμεηο, θαη δηαηεξνχκελ σο πξνο ηα πάζε καο ην νξζφλ 

κέηξνλ δη' έθαζηνλ, φια δε απηά θαίλνληαη αλζξψπηλα. Μεξηθά κάιηζηα 
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θαίλνληαη φηη πξνέξρνληαη απφ ην ζψκα, θαη εηο πνιιά θαίλεηαη φηη 

εμνηθεηψζε κε ηα πάζε ε εζηθή αξεηή. Αθφκε δε θαη ε θξφλεζηο ζπλεδέζε 

κε ηελ εζηθήλ αξεηήλ, θαη απηή πάιηλ κε ηελ θξφλεζηλ, αθνχ αη κελ αξραί 

ηεο θξνλήζεσο είλαη ζχκθσλνη κε ηαο εζηθάο αξεηάο, ην δε νξζφλ κέηξνλ 

ησλ εζηθψλ ζπκθσλεί κε ηελ θξφλεζηλ. Ίζσο δε απηαί, αθνχ είλαη 

ζπλεξκνζκέλαη κε ηα πάζε, πεξηζηξέθνληαη εηο ην ζχλζεηνλ. Καη βεβαίσο 

αη αξεηαί ηνπ ζπλζέηνπ είλαη αλζξψπηλνη. Δπνκέλσο αλζξψπηλνο είλαη θαη ν 

ζχκθσλνο κε απηάο βίνο θαη ε νκνία επηπρία, ελψ ε αξεηή ηνπ λνπ είλαη 

ρσξηζκέλε. Καη βεβαίσο είλαη αξθεηά απηά πεξί απηήο, δηφηη αη 

ιεπηνκέξεηαη είλαη αλψηεξαη απφ ην πξνθείκελνλ ζέκα. Φαίλεηαη δε φηη θαη 

απφ ηελ εμσηεξηθήλ βνήζεηαλ έρεη πνιχ νιίγελ αλάγθελ ή ηνπιάρηζηνλ 

νιηγσηέξαλ παξά ε εζηθή. Γειαδή λαη κελ ησλ απνιχησο αλαγθαίσλ 

εκπνξνχκελ λα δερζψκελ φηη ππάξρεη αλάγθε θαη εηο ηαο δχν θαη κάιηζηα εμ 

ίζνπ, αλ θαη πεξηζζφηεξνλ θξνληίδεη δηά ην ζψκα ν πνιηηηθφο (εζηθνιφγνο) 

θαη δη' φζα είλαη ζρεηηθά ― δηφηη είλαη κηθξά ε δηαθνξά, αλ ππάξρε ― σο 

πξνο ηαο ελεξγείαο φκσο έρνπλ κεγάιελ δηαθνξάλ, ιφγνπ ράξηλ εηο κελ ηνλ 

θηιειεχζεξνλ ζα ρξεηαζζνχλ ρξήκαηα δηά λα εθαξκφζε ηελ γελλαηνδσξίαλ 

ηνπ, θαη βεβαίσο θαη εηο ηνλ δίθαηνλ δηά λα αληαπνδίδε ― δηφηη αη απιαί 

πξναηξέζεηο είλαη αθαλείο, θαη εκπνξνχλ λα πξνζπνηνχληαη θαη φζνη δελ 

είλαη δίθαηνη φηη ζέινπλ λα εθηεινχλ ηα δίθαηα ― θαη ν αλδξείνο ζα 

ρξεηαζζή δχλακηλ, εάλ πξφθεηηαη λα εθηειέζε θάηη ηη ζχκθσλνλ κε ηελ 

αξεηήλ ηνπ, θαη ν ζψθξσλ ζα ρξεηαζζή εμνπζίαλ. Γηφηη πψο ζα θαλεξσζή ε 

ηδηφηεο ή απηνχ ή θαλελφο απφ ηνπο άιινπο; Γηαθηινληθείηαη δε, αλ είλαη 

ζπνπδαηφηεξνλ κέξνο ηεο αξεηήο ε πξναίξεζηο ή αη πξάμεηο, δηφηη απηή 

ζπλίζηαηαη θαη εηο ηα δχν. Καη βεβαίσο ην ηέιεηνλ είλαη θαλεξφλ φηη ζα 

ζπλίζηαηαη θαη εηο ηα δχν. Αιιά δηά ηαο πξάμεηο ρξεηάδεηαη πνιιά 

πξάγκαηα, θαη φζνλ απηαί είλαη ζπνπδαηφηεξαη θαη θαιιίηεξαη, ηφζνλ 

πεξηζζφηεξα ρξεηάδεηαη, ζεσξεηηθψο φκσο δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε απφ απηά 

δηά λα ελεξγή ηνπιάρηζηνλ, αιιά εκπνξνχκελ λα εηπνχκελ κάιηζηα φηη ηα 

άιια είλαη θαη εκπνδηζηηθά δηά ηελ ζεσξίαλ. Καζφζνλ φκσο είλαη άλζξσπνο 

θαη ζπδή κε πεξηζζνηέξνπο πξνηηκά λα πξάηηε ηα ζχκθσλα κε ηελ αξεηήλ, 

επνκέλσο ζα ρξεηαζζή απηά δηά λα θέξεηαη σο άλζξσπνο. ηη φκσο ε ηειεία 

επηπρία είλαη θάπνηα ζεσξεηηθή ελέξγεηα, εκπνξεί λα ελλνεζή θαη απφ ην 

εμήο. Γειαδή ηνπο ζενχο πξν πάλησλ ηνπο ζεσξνχκελ καθαξίνπο θαη 

επηπρείο. Αιιά ηφξα πνίαο πξάμεηο πξέπεη λα απνδψζσκελ εηο απηνχο; 

Άξαγε ηαο δηθαίαο; Ή κήπσο ζα καο θαλνχλ γεινίνη, αλ θάκλνπλ 

ζπλαιιαγάο θαη επηζηξέθνπλ παξαθαηαζήθαο θαη φια ηα παξφκνηα; 

Αιιά κήπσο ηαο αλδξείαο πξάμεηο ζα απνδψζσκελ εηο απηνχο θαη φηη 

ππνθέξνπλ ηα επίθνβα θαη φηη ξηςνθηλδπλεχνπλ, δηφηη απηφ είλαη έλδνμνλ 

πξάγκα; Ή κήπσο ηαο ειεπζεξηφηεηαο; Αιιά εηο πνίνλ ζα δσξίζνπλ; Δίλαη 

δε αθφκε θαη παξάινγνλ λα λνκίδσκελ φηη θαη απηνί έρνπλ λφκηζκα ή θάηη 

ηη παξφκνηνλ. Αλ δε είλαη ζψθξνλεο, ηη ζα θάκνπλ; Ή κήπσο είλαη νριεξφο 

έπαηλνο ην φηη δελ έρνπλ πνηαπάο επηζπκίαο; θαη ελ γέλεη, αλ εμεηάζσκελ 

φιαο ηαο πξάμεηο, ζα θαλνχλ κηθξαί θαη αλάμηαη ησλ ζεψλ. Καη φκσο φινη 
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πηζηεχνπλ δη' απηνχο φηη δνπλ, επνκέλσο θαη φηη ελεξγνχλ, θαη φρη βεβαίσο 

φηη θνηκψληαη θαζψο ν Δλδπκίσλ. Καη ινηπφλ εηο ηνλ έρνληα δσήλ, φηαλ 

αθαηξεζή ε πξάμηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξνλ ε δεκηνπξγία, ηη άιιν κέλεη παξά 

ε ζεσξία; Δπνκέλσο ε ελέξγεηα ηνπ ζενχ, ε νπνία ππεξέρεη θαηά ηελ 

καθαξηφηεηα, θαίλεηαη φηη είλαη ζεσξεηηθή. Αιιά θαη απφ ηαο αλζξσπίλνπο 

ελεξγείαο επηπρέζηαηε είλαη ε φζνλ ην δπλαηφλ ζπγγελήο κε απηήλ. 

Απφδεημηο δε ηνχηνπ είλαη θαη φηη ηα άιια δψα δελ κεηέρνπλ ηεο επηπρίαο, 

δηφηη είλαη εληειψο εζηεξεκέλα ηεο ηνηαχηεο ελεξγείαο. Γειαδή εηο κελ ηνπο 

ζενχο νιφθιεξνο ν βίνο είλαη αμηνκαθάξηζηνο, δηφηη ε ελέξγεηα ησλ είλαη 

ηνηνχηνπ είδνπο, εηο ηνπο αλζξψπνπο φκσο είλαη αμηνκαθάξηζηνο, εθ' φζνλ 

ππάξρεη εηο απηνχο θάπνηνλ νκνίσκα ηεο ηνηαχηεο ελεξγείαο. Δθ δε ησλ 

άιισλ δψσλ θαλέλ δελ επηπρεί, δηφηη θαη' νπδέλα ηξφπνλ δελ κεηέρεη ηεο 

ζεσξίαο. Δπνκέλσο, φπνπ εμαπινχηαη ε ζεσξία, εθεί ππάξρεη θαη ε επηπρία, 

θαη φζνη έρνπλ πεξηζζνηέξαλ ηελ ζεσξίαλ, έρνπλ θαη ηελ επηπρίαλ φρη θαηά 

ζχκπησζηλ, αιιά εμ αηηίαο ηεο ζεσξίαο, δηφηη απηή είλαη πνιχηηκνο θαζ' 

εαπηήλ. Δπνκέλσο ε επηπρία ζα είλαη θάπνηα ζεσξία. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

&Ζ επηπρία θαη ηα εμσηεξηθά αγαζά&. ― ζα ρξεηαζζή φκσο θαη ηελ 

εμσηεξηθήλ επηπρίαλ, αθνχ είλαη άλζξσπνο. Γηφηη δελ είλαη απηάξθεο ε 

θχζηο δηά ηελ ζεσξίαλ, αιιά ρξεηάδεηαη θαη ην ζψκα λα είλαη πγηέο θαη λα 

ππάξρε ε ηξνθή θαη φιε ε πεξηπνίεζηο. Αιιά δελ πξέπεη λα λνκίζσκελ φηη 

ζα έρε πνιιάο θαη κεγάιαο αλάγθαο ν επηπρήο, εθ ηνπ φηη δελ είλαη δπλαηφλ 

λα είλαη επηπρήο ρσξίο εμσηεξηθά αγαζά. Γηφηη ε απηάξθεηα δελ ζπλίζηαηαη 

εηο ηελ ππεξβνιήλ νχηε εκπνξεί λα θξηζή απφ ηαο πξάμεηο. Καη είλαη 

βεβαίσο δπλαηφλ θαη ρσξίο λα εμνπζηάδε θαλείο γελ θαη ζάιαζζαλ λα 

εθηειή ηα θαιά. Γηφηη θαη κε κέηξηα κέζα εκπνξεί θαλείο λα εμαζθή ηελ 

αξεηήλ. Σνχην δε είλαη δπλαηφλ λα ελλνεζή θαζαξά. Γηφηη ηα άηνκα 

θαίλνληαη φηη εθηεινχλ ηα πξέπνληα φρη νιηγψηεξνλ απφ ηνπο παληζρχξνπο, 

αιιά θαη πεξηζζφηεξνλ αθφκε. Δίλαη δε αξθεηφλ λα ππάξρνπλ ηφζα κφλνλ. 

Γηφηη ηφηε ζα είλαη επηπρήο ν βίνο εθείλνπ, φζηηο ελεξγεί ζπκθψλσο κε ηελ 

αξεηήλ. Καη ν φισλ δε αθφκε ίζσο εραξαθηήξηδε θαιψο ηνπο επηπρείο, 

ιέγσλ φηη ηνηνχηνη είλαη φζνη έρνπλ κέηξηα εμσηεξηθά ρνξεγήκαηα, αθνχ 

φκσο εθηειέζνπλ φζνλ είλαη δπλαηφλ ηα ιακπξφηεξα θαηά ηελ γλψκελ ηνπ 

θαη δήζνπλ ζσθξφλσο. Γηφηη είλαη δπλαηφλ θαη φζνη έρνπλ κέηξηα λα 

θάκλνπλ φ,ηη πξέπεη. Φαίλεηαη δε φηη θαη ν Αλαμαγφξαο δελ εζεψξεζε 

πινχζηνλ νχηε παλίζρπξνλ ηνλ επηπρή, θαη είπε φηη δελ είλαη παξάδνμνλ λα 

λνκηζζή παξάινγνο εηο ηνπο πεξηζζνηέξνπο. Γηφηη απηνί θξίλνπλ απφ ηα 

εμσηεξηθά, επεηδή απηά κφλνλ αληηιακβάλνληαη. Δπνκέλσο θαίλεηαη φηη 

ζπκθσλνχλ κε ηνπο ιφγνπο καο αη γλψκαη ησλ ζνθψλ. Λνηπφλ είλαη κελ θαη 

απηά θάπσο πηζηεπηά, ε αιήζεηα φκσο εηο ηα εθηειεζηά θξίλεηαη απφ ηα 
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έξγα θαη ηνλ βίνλ. Γηφηη εηο απηά έγθεηηαη ε ζπνπδαηφηεο. Λνηπφλ πξέπεη λα 

πξνζέρσκελ εηο φζα ειέρζεζαλ πξνεγνπκέλσο, θαη λα ηα εθαξκφδσκελ εηο 

ηα έξγα θαη ηνλ βίνλ, θαη εηο φζνπο κελ ζπλάδνπλ κε ηα έξγα λα ηα 

παξαδερψκεζα, εηο φζνπο δε δηαθσλνχλ λα ηα ζεσξνχκελ απιψο ιφγηα. 

ζηηο δε ελεξγεί ζπκθψλσο κε ηνλ λνπλ, θαη απηφλ θαιιηεξγεί θαη είλαη εηο 

θαιιίζηελ δηάζεζηλ, σο πξνο απηφ, θαίλεηαη φηη είλαη θαη ζενθηιέζηαηνο. 

Γηφηη, εάλ ππάξρε θάπνηα θξνληίο εηο ηνπο ζενχο δηά ηα αλζξψπηλα, θαζψο 

θαίλεηαη λα ππάξρε, ηφηε ζα είλαη ινγηθφλ λα επραξηζηνχληαη απηνί κε ην 

άξηζηνλ θαη ζπγγελέζηαηνλ ― ηνχην δε ίζσο είλαη ν λνπο ― θαη πξν 

πάλησλ αληακείβνπλ εθείλνπο νη νπνίνη πξν πάλησλ απηφλ αγαπνχλ θαη 

ηηκνχλ, δηφηη απηνί πεξηπνηνχληαη πξάγκαηα αγαπεηά εηο απηνχο θαη 

θάκλνπλ νξζά θαη θαιά. ηη δε φια απηά ππάξρνπλ πξν πάλησλ εηο ηνλ 

ζνθφλ δελ είλαη δπζλφεηνλ, ψζηε είλαη επφκελν, ν ίδηνο άλζξσπνο λα είλαη 

ζενθηιέζηαηνο θαη ζπγρξφλσο ν επηπρέζηαηνο. Ώζηε θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπνλ ίζσο απνδεηθλχεηαη επηπρήο πξν πάλησλ ν ζνθφο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η'. 

&Γηά ηελ αξεηήλ δελ αξθεί απιή ζεσξία, αιιά απαηηείηαη θαη πξάμηο&. ― 

Αιιά ηφξα, αθνχ είπακελ αξθεηά πεξί απηψλ θαη πεξί ησλ αξεηψλ, πξνζέηη 

δε θαη πεξί θηιίαο θαη εδνλήο εηο γεληθάο γξακκάο, άξαγε πξέπεη λα 

λνκίζσκελ φηη εηειείσζε ην δήηεκα καο; Ή κήπσο, θαζψο ιέγεηαη, δελ είλαη 

ηέινο εηο ηα εθηειεζηά ην λα εξεπλήζσκελ ηα θαζέθαζηα θαη λα ηα 

ελλνήζσκελ, αιιά κάιινλ λα ηα εθηεινχκελ; Δπνκέλσο θαη πεξί ηεο αξεηήο 

κήπσο δελ αξθεί λα ηελ γλσξίδσκελ, αιιά πξέπεη λα πξνζπαζήζσκελ λα 

ηελ απνθηήζσκελ θαη λα ηελ κεηαρεηξηδψκεζα ή λα θξνληίζσκελ κε 

νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπνλ λα γίλσκελ αγαζνί; θαη ινηπφλ, εάλ νη ιφγνη 

ήζαλ αξθεηνί δηά λα καο θαηαζηήζνπλ θαινχο, δηθαίσο ζα εθέξδηδαλ 

πνιινχο θαη κεγάινπο κηζζνχο, θαζψο ιέγεη ν Θένγληο, θαη ηφηε ζα ήην 

αλάγθε λα ηνπο πξνκεζεπψκεζα. Σφξα φκσο απνδεηθλχνληαη φηη έρνπλ κελ 

ηελ δχλακηλ λα πξνηξέςνπλ θαη παξαθηλήζνπλ ηνπο επγελείο απφ ηνπο λένπο 

θαη λα θαηαζηήζνπλ ην επγελέο θαη πξαγκαηηθψο θηινπξφνδνλ ήζνο 

θαηάκεζηνλ απφ αξεηήλ, ηνπο πεξηζζνηέξνπο φκσο δελ εκπνξνχλ λα ηνπο 

πξνηξέςνπλ εηο ηελ θαινθαγαζίαλ. Γηφηη απηνί δελ επιάζζεζαλ λα 

ππνηάζζσληαη πεηζαξρηθψο εηο ηελ εληξνπήλ αιιά εηο ηνλ θφβνλ, νχηε λα 

απνθεχγνπλ ηαο ρπδαηφηεηαο απφ αίζρνο αιιά έλεθα ηεο ηηκσξίαο. Γηφηη 

δνπλ κε ηα πάζε ησλ θαη επηδεηνχλ ηαο ζρεηηθάο εδνλάο θαη ηα κέζα ηα 

νπνία θέξνπλ απηάο, απνθεχγνπλ δε ηαο αληηζέηνπο ιχπαο, ην δε θαιφλ θαη 

πξαγκαηηθψο εδνληθφλ δελ ην αληηιακβάλνληαη, δηφηη δελ ην εδνθίκαζαλ. 

Καη ινηπφλ ηνπο ηνηνχηνπο πνίνο ιφγνο εκπνξεί λα ηνπο κεηαξξπζκίζε; 

Γηφηη είλαη αδχλαηνλ, ή δελ είλαη εχθνινλ, φζα απφ θαηξφλ εθπξηεχζεζαλ 

απφ ηα ήζε, απηά λα ηα εθηνπίζσκελ κε ιφγνπο. Ίζσο δε είλαη αξθεηφλ ην 

λα απνθηήζσκελ αξεηήλ, φηαλ έρσκελ φια ηα κέζα δηά λα γίλσκελ θαινί. 
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Ννκίδνπλ δε άιινη κελ φηη νη αγαζνί γελλψληαη πιαζκέλνη εθ θχζεσο, άιινη 

δε φηη γίλνληαη κε ηελ ζπλήζεηαλ, θαη άιινη φηη γίλνληαη κε ηελ 

δηδαζθαιίαλ. Καη ινηπφλ παλ φ,ηη εμαξηάηαη απφ ηελ θχζηλ, είλαη θαλεξφλ 

φηη δελ είλαη εηο ηελ εμνπζίαλ καο, αιιά επξίζθεηαη εηο ηνπο πξαγκαηηθψο 

επηπρείο δηά κέζνπ θάπνηαο ζείαο αηηίαο, ν ιφγνο φκσο θαη ε δηδαρή αο 

πξνζέμσκελ κήπσο δελ ηζρχνπλ εηο φινπο, αιιά πξέπεη λα επεμεξγαζζψκελ 

πξνεγνπκέλσο ηελ ςπρήλ ηνπ αθξναηνχ εηο ην λα επραξηζηήηαη θαη λα κηζή 

νξζψο, θαζψο επεμεξγαδφκεζα ην ρψκα, νπνίνλ πξφθεηηαη λα ζξέςε ηνλ 

ζπφξνλ. Γηφηη δελ είλαη δπλαηφλ λα αθνχζε ιφγνλ απνηξεπηηθφλ νχηε λα ηνλ 

ελλνήζε φζηηο δε κε ηα πάζε ηνπ. Καη εθείλνλ φζηηο νχησ πσο δηάθεηηαη, 

πψο είλαη δπλαηφλ λα ηνλ κεηαπείζσκελ; Δλ γέλεη δε θαίλεηαη φηη ην πάζνο 

δελ ππνρσξεί εηο ηνλ ιφγνλ, αιιά εηο ηελ βίαλ. Δπνκέλσο πξέπεη ην 

πξνυπάξρνλ ήζνο λα είλαη θάπσο ζπγγεληθφλ κε ηελ αξεηήλ, θαη λα αγαπά 

ην θαιφλ θαη λα απνηξνπηάδεηαη ην άζρεκνλ. Έπεηηα δε εθ παηδηθήο ειηθίαο 

λα ιάβε θαλείο θαιήλ αγσγήλ δηά ηελ αξεηήλ είλαη δχζθνινλ, φηαλ δελ 

κεγαιψζε κε αλαιφγνπο λφκνπο. Γηφηη ε ζσθξνληθή θαη εγθξαηήο δσή δελ 

αξέζεη εηο ηνπο πνιινχο, θαη κάιηζηα εηο ηνπο λένπο. Γηά ηνχην νη λφκνη 

πξέπεη λα νξίδνπλ ηελ αλαηξνθήλ θαη ηαο αζρνιίαο. Γηφηη δελ ζα είλαη 

ελνριεηηθά, φηαλ ζπλεζηζζνχλ. Ίζσο φκσο δελ είλαη αξθεηφλ ελφζσ είλαη 

λένη λα απνιαχζνπλ αλαηξνθήλ θαη επηκέιεηαλ νξζήλ, αιιά επεηδή 

ρξεηάδεηαη θαη φηαλ γίλνπλ άλδξεο λα εθηεινχλ απηά θαη λα εμαζθνχληαη, 

ίζσο ζα είρακελ αλάγθελ λφκσλ θαη δη' απηά, θαη ελ γέλεη δη' φιελ ηελ δσήλ. 

Γηφηη νη πεξηζζφηεξνη ππνηάζζνληαη κάιινλ εηο ηελ αλάγθελ παξά εηο ηνλ 

ιφγνλ, θαη κάιινλ εηο ηελ ηηκσξίαλ παξά εηο ην θαιφλ. Γηά ηνχην λνκίδνπλ 

κεξηθνί, φηη νη λνκνζέηαη νθείινπλ κελ λα παξαθηλνχλ θαη λα πξνηξέπνπλ 

εηο ηελ αξεηήλ ράξηλ ηνπ θαινχ, κε ηελ ειπίδα φηη ζα ππαθνχζνπλ φζνη 

είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζψο πξέπεη εηο ηα ήζε, εηο ηνπο απεηζείο φκσο θαη 

αβειηέξνπο λα επηβάιινπλ ηηκσξίαο θαη απνδεκηψζεηο, θαη φζνη είλαη 

εληειψο αζεξάπεπηνη λα ηνπο εμνξίδνπλ. Γηφηη φζηηο είλαη θαζψο πξέπεη θαη 

δε ζπκθψλσο κε ην θαιφλ ζα ππνηαρζή εηο ηνλ ιφγνλ, ν θαθφο φκσο, ν 

νπνίνο επηζπκεί ηελ εδνλήλ κφλνλ, πξέπεη λα ηηκσξήηαη κε ηελ ιχπελ, 

θαζψο ην δψνλ. Γηά ηνχην ιέγνπλ φηη πξέπεη λα επηβάιισληαη αη ελνριήζεηο 

εθείλαη, αη νπνίαη θαίλνληαη πιεηφηεξνλ αληίζεηνη εηο ηαο αγαπσκέλαο απφ 

απηνχο εδνλάο. 

&Ζ αλάγθε ηεο λνκνζεζίαο&. ― Αθνχ ινηπφλ φζηηο πξφθεηηαη λα γίλε 

αγαζφο, θαζψο είπακελ, πξέπεη λα αλαηξαθή θαη λα ζπλεζίζε θαιά, ηφηε 

νκνίσο πξέπεη λα δε κε θαιάο αζρνιίαο θαη νχηε αθνπζίσο νχηε εθνπζίσο 

λα πξάηηε πνηαπάο πξάμεηο. Απηά δε εκπνξνχλ λα γίλνπλ, φηαλ δνπλ κε ηνλ 

λνπλ θαη κε νξζήλ δηάηαμηλ, ε νπνία λα ππεξηζρχε. Καη ινηπφλ ε κελ 

παηξηθή πξνζηαγή δελ έρεη ραξαθηήξα ηζρπξφλ θαη αλαγθαζηηθφλ νχηε 

γεληθψο ε πξνζηαγή ελφο αλδξφο, εθηφο αλ είλαη βαζηιεχο ή θάπνηνο φκνηνο 

κε βαζηιέα. O λφκνο φκσο έρεη δχλακηλ θαηαλαγθαζηηθήλ, θαη είλαη ιφγνο 

πξνεξρφκελνο απφ θάπνηαλ θξφλεζηλ θαη λνπλ. Καη απφ κελ ηνπο 

αλζξψπνπο νη λένη κελ κηζνχλ εθείλνπο νη νπνίνη ελαληηφλνληαη εηο ηαο 
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νξκάο ησλ, θαη φηαλ εθηεινχλ απηφ ην θαζήθνλ νξζψο. O λφκνο φκσο δελ 

είλαη νριεξφο, φηαλ δηαηάζζε ην νξζφλ. Μφλνλ δε εηο ην πνιίηεπκα ησλ 

Λαθεδαηκνλίσλ θαη νιίγα άιια θαίλεηαη φηη ν λνκνζέηεο εθξφληηζε πεξί ηεο 

αλαηξνθήο θαη ησλ αζρνιηψλ. Δηο ηα πεξηζζφηεξα φκσο πνιηηεχκαηα 

παξεκειήζεζαλ ηα ηνηαχηα, θαη έθαζηνο δε θαζψο ζέιεη, θαη εμνπζηάδεη ηα 

παηδηά ηνπ θαη ηελ γπλαίθα ηνπ σο Κχθισς {21}. Σν θαιιίηεξνλ ινηπφλ 

είλαη λα γίλεηαη θνηλή ε επηκέιεηα θαη νξζή, θαη λα είλαη δπλαηφλ λα 

εθηειήηαη ηνχην. ηαλ φκσο ην θνηλφλ παξακειή, θαίλεηαη φηη νθείιεη 

έθαζηνο λα ζπληειή δηά ηα ηέθλα ηνπ θαη ηνπο θίινπο ηνπ σο πξνο ηελ 

αξεηήλ, ή ηνπιάρηζηνλ λα έρε πξναίξεζηλ. Κπξίσο δε θαίλεηαη απφ φζα 

είπακελ φηη ζα εκπνξέζε λα ην εθηειέζε εάλ γίλε λνκνζέηεο. Γηφηη αη κελ 

θνηλαί επηκέιεηαη είλαη θαλεξφλ φηη γίλνληαη κε ηνπο λφκνπο, θαιαί φκσο 

είλαη αη γελφκελαη κε ηνπο ζπνπδαίνπο λφκνπο. Δίηε φκσο είλαη γξαπηνί είηε 

άγξαθνη, δελ θαίλεηαη λα έρε θακκίαλ ζεκαζίαλ, νχηε πάιηλ αλ κε απηνχο 

ζα αλαηξαθή έλαο ή πνιινί, θαζψο δελ έρεη ζεκαζίαλ ηνχην νχηε εηο ηελ 

κνπζηθήλ θαη ηελ γπκλαζηηθήλ θαη ηαο άιιαο αζρνιίαο. Γηφηη θαζψο εηο ηαο 

πφιεηο θαηηζρχνπλ ηα λφκηκα θαη ηα ήζε, νκνίσο θαη εηο ηαο νηθνγελείαο 

θαηηζρχνπλ νη παηξηθνί ιφγνη θαη αη ζπλήζεηαη, θαη πνιχ πεξηζζφηεξνλ εμ 

αηηίαο ηεο ζπγγελείαο θαη ησλ επεξγεζηψλ. Γηφηη θαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο 

ζέβνληαη θαη ππνηάζζνληαη εθ θχζεσο• Έπεηηα έρνπλ δηαθνξάλ αη αηνκηθαί 

αλαηξνθαί απφ ηαο θνηλάο, θαζψο ζπκβαίλεη εηο ηελ ηαηξηθήλ. Γειαδή 

γεληθψο κελ εηο ηνλ ζεξκαζκέλνλ σθειεί ε λεζηεία θαη ε εζπρία, εηο 

θάπνηνλ φκσο φρη, θαη πάιηλ ν ππγκάρνο ίζσο δελ εθαξκφδεη εηο φινπο ηελ 

ηδίαλ ηαθηηθήλ. Ίζσο ινηπφλ ηειεηνπνηείηαη ην θαζέθαζηνλ, φηαλ γίλε 

αηνκηθή ε επηκέιεηα. Γηφηη ηφηε πεξηζζφηεξνλ επηηπγράλεη ην αλάινγνλ 

έθαζηνο. Αιιά ίζσο κελ εκπνξεί θάιιηζηα λα επηκειεζή έθαζηνλ άηνκνλ 

θαη ν ηαηξφο θαη ν γπκλαζηήο, θαη παο άιινο ν νπνίνο γλσξίδεη ην γεληθφλ 

ην νπνίνλ εθαξκφδεηαη εηο φινπο, παξά εηο ηνχηνπο εδψ, δηφηη αη επηζηήκαη 

ιέγνληαη θαη πεξηζηξέθνληαη εηο θνηλά πξάγκαηα. Οπρ ήηηνλ φκσο ίζσο δελ 

είλαη δχζθνινλ λα επηκειεζή θαη έλα κφλνλ φζηηο είλαη αλεπηζηήκσλ, αθνχ 

αληειήθζε φκσο κε αθξίβεηαλ εθ πείξαο φζα ζπκβαίλνπλ εηο έθαζηνλ, 

θαζψο θαη κεξηθνί θαίλνληαη φηη είλαη θάιιηζηνη ηαηξνί δηά ηνλ εαπηφλ ησλ, 

ελψ δηα ηνπο άιινπο δελ εκπνξνχλ λα βνεζήζνπλ δηφινπ. Ίζσο ινηπφλ 

λνκηζζή εμ ίζνπ νξζφλ φηη, φζηηο ζέιεη λα γίλε ηερληθφο θαη ζεσξεηηθφο, 

πξέπεη λα πξνρσξήζε εηο ηα γεληθά, θαη λα γλσξίζε απηά φζνλ είλαη 

δπλαηφλ. Γηφηη είπακελ φηη εηο απηά πεξηζηξέθνληαη αη επηζηήκαη. Ίζσο 

ινηπφλ θαη φζηηο ζέιεη λα βειηηψζε κε ηελ επηκέιεηάλ ηνπ είηε πνιινχο είηε 

νιίγνπο, πξέπεη λα πξνζπαζήζε λα γίλε λνκνζέηεο, αθνχ κε ηνπο λφκνπο 

εκπνξνχκελ λα γίλσκελ αγαζνί. Γηφηη ην λα δηαζέζσκελ θαιψο έλα 

νπνηνλδήπνηε θαη απηφλ πνπ καο πξνηείλνπλ, δελ είλαη έξγνλ ηνπ ηπρφληνο, 

αιιά εάλ θαη' αξρήλ αλήθε εηο θάπνηνλ, αλήθεη εηο ηνλ έκπεηξνλ, θαζψο 

ζπκβαίλεη εηο ηελ ηαηξηθήλ θαη εηο ηα άιια έξγα φζα έρνπλ δηά θάπνηα 

πξάγκαηα θξνληίδα θαη θξφλεζηλ. 
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&Πσο γίλνληαη νη λνκνζέηαη&. ― Λνηπφλ κήπσο ηφξα πιένλ πξέπεη λα 

εμεηάζσκελ απφ πνχ θαη πψο εκπνξεί θαλείο λα γίλε λνκνζέηεο; Ή κήπσο 

ζα γίλε απφ ηνπο πνιηηηθνχο, θαζψο ζπκβαίλεη θαη εηο ηα άιια; Γηφηη 

είπακελ φηη ε εζηθή είλαη έλα κέξνο ηεο πνιηηηθήο. Ή κήπσο δελ ππάξρεη 

νκνηφηεο κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ άιισλ επηζηεκψλ θαη δπλάκεσλ; 

Γηφηη εηο κελ ηα άιια έξγα θαίλεηαη φηη νη ίδηνη άλζξσπνη παξαδίδνπλ 

(δηδάζθνπλ) ηαο δπλάκεηο, θαη νη ίδηνη ελεξγνχλ κε απηάο, θαζψο ιφγνπ 

ράξηλ νη ηαηξνί θαη νη δσγξάθνη. Σα πνιηηηθά φκσο ππφζρνληαη κελ φηη ηα 

δηδάζθνπλ νη ζνθηζηαί, δελ ηα εθηειεί φκσο θαλείο απφ απηνχο, αιιά νη 

πνιηηεπφκελνη, νη νπνίνη θαίλνληαη ίζσο φηη εθηεινχλ ηνχην κάιινλ κε 

θάπνηαλ δχλακηλ θαη πείξαλ, παξά κε λνπλ. Γειαδή δελ θαίλεηαη νχηε λα 

γξάθνπλ νχηε λα νκηινχλ πεξί ησλ ηνηνχησλ ― κνινλφηη ίζσο ήην 

θαιιίηεξνλ απηά λα ιέγνπλ, παξά ιφγνπο δηθαληθνχο θαη δεκεγνξηθνχο. Δμ 

άιινπ δε πάιηλ δελ θαίλνληαη λα θαηέζηεζαλ πνιηηηθνχο ηνπο πηνχο ησλ. 

Καη φκσο ηνχην ήην εχινγνλ, εάλ ήζαλ ηθαλνί. Γειαδή νχηε δηά ηελ 

παηξίδα ησλ ζα είραλ λα αθήζνπλ άιιν ηίπνηε θαιιίηεξνλ απφ απηφ, νχηε νη 

ίδηνη ζα ήζειαλ λα έρνπλ άιιν ηίπνηε παξά απηήλ ηελ δχλακηλ, αιι' νχηε 

βεβαίσο νη πξνζθηιείο ησλ. Φαίλεηαη φκσο φηη δελ ζπληειεί νιίγνλ ε 

εκπεηξία. Γηφηη αιιέσο δελ ζα αλεδεηθλχνλην κάιινλ δηά ηεο εκπεηξίαο νη 

πνιηηηθνί. Γηά ηνχην φζνη ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ πνιηηηθήλ, θαίλεηαη φηη 

έρνπλ αλάγθελ πείξαο. Απφ ηνπο ζνθηζηάο φκσο φζνη ξεθιακάξνληαη σο 

δηδάζθαινη, θαίλεηαη φηη είλαη πνιχ καθξάλ δηά λα δηδάμνπλ απηήλ. Γηφηη 

δελ γλσξίδνπλ εληειψο νχηε ηη είλαη νχηε εηο πνία πεξηζηξέθεηαη. Γηφηη 

άιισο δελ ζα ηελ εζεσξνχζαλ ην ίδηνλ κε ηελ ξεηνξηθήλ νχηε ρεηξνηέξαλ. 

Οχηε πάιηλ ζα ελφκηδαλ φηη είλαη εχθνινλ λα λνκνζεηήζε θαλείο, εάλ 

ζπλαζξνίζε λφκνπο δνθίκνπο. Γηφηη ιέγνπλ φηη πξφθεηηαη λα εθιέμε θαλείο 

ηνπο θαιιηηέξνπο, σζάλ λα κε είλαη νχηε ε εθινγή έξγνλ ζπλέζεσο, θαη σο 

λα κε είλαη ζπνπδαηφηαηνλ ην λα θξίλε θαλείο νξζψο, θαζψο γίλεηαη εηο ηελ 

κνπζηθήλ. Γειαδή νη έκπεηξνη εηο έθαζηνλ πξάγκα θξίλνπλ νξζψο ηα έξγα, 

θαη αληηιακβάλνληαη ηα κέζα θαη ηνλ ηξφπνλ ηεο εθηειέζεψο ησλ, θαη πνία 

κε πνία ζπκθσλνχλ. Οη δε πξσηφπεηξνη είλαη αξθεηφλ λα κε απαηψληαη, αλ 

έγηλε θαιψο ή θαθψο ην έξγνλ, θαζψο φηαλ πξφθεηηαη πεξί δσγξαθηθήο. Οη 

δε λφκνη νκνηάδνπλ κε ηα πνιηηηθά έξγα. Πψο ινηπφλ κε απηνχο εκπνξεί 

θαλείο λα γίλε λνκνζέηεο ή λα θξίλε ηνπο θαιιηηέξνπο; Γηφηη θαίλεηαη φηη 

θαη νη ηαηξνί δελ θαηαξηίδνληαη κε ηα ζπγγξάκκαηα. Καη φκσο πξνζπαζνχλ 

βεβαίσο φρη κφλνλ λα ιέγνπλ ηαο ζπληαγάο, αιιά θαη πψο είλαη δπλαηφλ λα 

ζεξαπεπζή θαλείο θαη πψο πξέπεη λα λνζειεπζή έθαζηνο, ρσξίδνληεο ηαο 

θξάζεηο. Απηά φκσο εηο κελ ηνπο εκπείξνπο θαίλεηαη φηη είλαη σθέιηκα, εηο 

δε ηνπο ακαζείο είλαη άρξεζηα. Ίζσο ινηπφλ θαη ησλ λφκσλ θαη ησλ 

πνιηηεπκάησλ αη ζπιινγαί είλαη ρξήζηκνη εηο ηνπο δπλακέλνπο λα 

ζπιινγηζζνχλ θαη λα θξίλνπλ ηη είλαη θαιφλ ή ηη δελ είλαη, θαη πνία κε πνία 

πξνζαξκφδνληαη. Δηο φζνπο φκσο ρσξίο άζθεζηλ εμεηάδνπλ απηά, ε κελ 

νξζή θξίζηο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμε, εθηφο βεβαίσο σο απηφκαηνο, λα 

γίλνπλ φκσο εηο απηά πεξηζζφηεξνλ ζπλεηνί δελ είλαη απίζαλνλ. Δπεηδή 
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ινηπφλ {22} νη πξνθάηνρνη καο παξέιεηςαλ αλεμεξεχλεηνλ ην δήηεκα ηεο 

λνκνζεζίαο, ίζσο είλαη θαιφλ λα εμεηάζσκελ εκείο απηφ, ελ γέλεη δειαδή 

πεξί πνιηηεχκαηνο, δηά λα ηειεηνπνηεζή φζνλ είλαη δπλαηφλ ε θηινζνθία ε 

πεξηζηξεθνκέλε εηο ηα αλζξψπηλα. Καη ινηπφλ πξψηνλ κελ εάλ κνλνκεξψο 

ειέρζε ηίπνηε απφ ηνπο πξνγελεζηέξνπο, αο πξνζπαζήζσκελ λα ην 

δηέιζσκελ, έπεηηα απφ ηελ ζπιινγήλ ησλ πνιηηεπκάησλ αο πξνζπαζήζσκελ 

λα ελλνήζσκελ πνία ζψδνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηαο πφιεηο, θαη πνία 

έθαζηνλ πνιίηεπκα, θαη δηά πνίαο αηηίαο άιιαη κελ έρνπλ πνιίηεπκα θαιφλ, 

άιιαη δε αληηζέησο. Γηφηη, φηαλ ελλνεζνχλ απηά, ίζσο ελλνήζσκελ θαη 

πνίνλ πνιίηεπκα είλαη ην θαιιίηεξνλ θαη πνίαλ δηάηαμηλ εθάζηε πφιηο θαη 

πνίνπο λφκνπο θαη έζηκα κεηαρεηξίδεηαη. Αο νκηιήζσκελ ινηπφλ απφ ηελ 

αξρήλ. 

Σ Ε Λ Ο  

[Σα παξνξάκαηα ησλ ζειίδσλ 188-189 έρνπλ δηνξζσζεί. Ζ δηφξζσζε ηνπ 

θεθαιαίνπ Θ’ δελ έρεη γίλεη] 

ΠΡΟΘΖΚΑΗ θαη ΠΑΡΟΡΑΜΑΣΑ ει. 7 η. 2 έλλνηα (ηδέα) ηνπ αγαζνχ. 

7 » 23 λα είλαη θαλέλ θνηλφλ. 76 » 33 λα επραξηζηήηαη, κε θαλέλ 78 » 1 

εθαξκνγή ηεο αθνιαζίαο. 79 3 &Διεπζεξηφηεο& (θηιειεπζεξία, γελλαηφηεο, 

γελλαηνδσξία αλδξείνπ, επγέλεηα). » 188 » 21 νχηε ε ηδία δηάζεζηο. » 189 » 

3 λα δε εδνληθψο. » 189 » 6 αθνχ δελ είλαη νχηε ε εδνλή. » 189 » 19 εηο 

φζαο δε ππάξρεη. » 240 εηο ην θεθάιαηνλ Θ' πξνζζεηένλ ην πεξηερφκελνλ: Ζ 

θηιία ηεο ηζφηεηνο δελ είλαη νκνία πξνο ην δίθαηνλ. 

Ζ εηξά ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ, ησλ Δθδφζεσλ Φέμε, ππήξμελ 

έλαο ζηαζκφο ζηα ειιεληθά ρξνληθά. Γηα πξψηε θνξά πξνζθεξφηαλ 

ζπζηεκαηηθά ζην ειιεληθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ, ε αξραία ειιεληθή ζθέςε 

(ηζηνξία, θηινζνθία, πνίεζε, δξάκα, δηθαληθφο θαη πνιηηηθφο ιφγνο) ζε 

δεκηνπξγηθέο κεηαθνξέο ηεο, απφ ηνπο άξηζηνπο κεηαθξαζηέο ηνπ ηφπνπ, 

ζηελ πην ζχγρξνλε κνξθή πνπ πήξε εμειηζζφκελν ην γισζζηθφ ηεο φξγαλν. 

O κεξνο, νη Σξαγηθνί θη ν Αξηζηνθάλεο, ν Ζξφδνηνο, ν Θνπθπδίδεο, ν 

Πιάησλ, ν Ξελνθψλ, ν Αξηζηνηέιεο, ν Θεφθξηηνο, ν Θεφθξαζηνο, ν 

Δπίθηεηνο, ν Πινχηαξρνο, ν Λνπθηαλφο θιπ. πξνζθέξνληαη θαη ζήκεξα, 

ζηηο θιαζηθέο πηα κεηαθξάζεηο ησλ Πνιπιά, Ραγθαβή, Μσξατηίδε, 

Κνλδπιάθε, Πνξηψηε, Γξππάξε, Σαλάγξα, Πνιέκε, Κακπάλε, Καδαληδάθε, 

Βάξλαιε, Απγέξε, Βνπηηεξίδε, Εεξβνχ, Φηιαδειθέσο, Σζνθφπνπινπ, 

ηγνχξνπ, Κ. Υξεζηνκάλνπ θιπ, ζε κηα ζχγρξνλε ζεηξά εθδφζεσλ βηβιίνπ 

ηζέπεο, πξάγκα πνπ επίζεο γίλεηαη γηα πξψηε θνξά, ζπζηεκαηηθά, ζηελ 

Διιάδα. 
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Ζζηθά Νηθνκάρεηα είλαη ην λεσηεξηζηηθφλ έξγνλ ηνπ, εηο ην νπνίνλ 

εμεηάδνληαη, αλαιχνληαη θαη δηαηππνχληαη απφ ζεσξεηηθήο ζπλάκα θαη 

πξαθηηθήο απφςεσο αη αξραί ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο αηνκηθήο εζηθήο. 

Ζ κεηάθξαζηο θηινινγηθή θαη ζαθήο ππφ ηνπ θ. Κ. Εάκπα. 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΩΛΖΗ ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ΗΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 22 - 

ΣΖΛ. 614.686, 634.506 

ΣΙΜΑΣΑΙ ΔΡΧ. 10 

*** 1} Ηδέ Βηβιίνλ Κ. 

2} O Ζξάθιεηηνο επεθξίλεην εηο ηελ αξραηφηεηα δηά ηαο δνγκαηηθάο ηνπ 

γλψκαο, αη νπνίαη ήην αδχλαηνλ λα απνδεηρζνχλ επηζηεκνληθψο. O Πιάησλ 

φκσο κε ιεπηφηεηα παξνπζηάδεη ηα ηδηθά ηνπ δφγκαηα ππφ κνξθήλ κχζνπ. 

3} Ο Αξηζηνηέιεο εηπκνινγεί ην καθάξηνο απφ ην κάιηζηα ραίξεηλ = 

κεγαράξηνο. 

4} Γίλεηαη ππαηληγκφο εηο ηνλ γλσζηφηαηνλ ζηίρνλ ηνπ Ζζηφδνπ «Έξγα» 25 : 

«θεξακεχο θεξακεί θνηέεη»… 

5} O αξραίνο ιατθφο ζηίρνο ιέγεη : Πνιιάο δε θηιίαο απξνζεγνξία 

δηέιπζελ. 

6} Οχησο σλνκάδεην ε δεκνθξαηία, σο ην θαη' εμνρήλ πνιίηεπκα ησλ 

Αζελψλ. 

7} Ζζηφδ. Έξγα 368 : «Μηζζφο δ' αλδξί θίισ εηξεκέλνο άξθηνο έζησ». 

8} Δηο ην ρσξίνλ ηνχην ν Αξηζηνηέιεο ζπγρξφλσο κε ηελ αληίζεζηλ ηεο 

εξκελείαο ηεο ιέμεσο «νκνλνείλ» πιαησληθψηαηα θαη θνκςψο ζπλδπάδεη, 

θαη ηελ αληίζεζηλ ησλ εηπκνινγηψλ, θαη αληηηάζζεη ηελ εζθαικέλελ 

εηπκνινγίαλ απηήο, δει. ην : «απηψ επ λνείλ», εηο ηελ νξζήλ δει. ην : «ελ 

ησ απηψ λνείλ». Πξνο ηνχην φκσο έιαβε ηελ αλάγθελ λα ρσξίζε ην «λνείλ» 

απφ ην κφξηνλ «επ» δηά λα ελλνήηαη απινχλ θαη εηο ηελ δεπηέξαλ θξάζηλ. 

Σνχην δε παξελφεζαλ νη αληηγξαθείο θαη δηά ηνχην έρνκελ ηαο γξαθάο 

«επλνείλ» θαη «ελλνείλ». 

9} Ζ ηδία παξεμήγεζηο αιιά κεγαιηηέξα θαηαζηξνθή ζπλέβε εηο ην ρσξίνλ 

ηνχην, φπνπ ν Αξηζηνηέιεο εηπκνινγεί αθξηβέζηεξνλ ηα νκνλννχζηλ. (νκν-

λν-νχληεο), σο ηξηζχλζεηνλ εθ ηνπ «ελ ησ απηψ ( ηδέ θαη ζεκ. 1 ) λσ-φληεο». 

ηη δε πξφθεηηαη πεξί εηπκνινγηθήο εξκελείαο, ην δεηθλχεη ην «σο εηπείλ» 
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(=ηξφπνλ ηηλά). Σνχην παξαλνήζαληεο ηειείσο νη αληηγξαθείο 

θαηεζθεχαζαλ ην ζνινηθνεηδέζηαηνλ «επί ησλ απηψλ φληεο». 

10} Γίλεηαη ππαηληγκφο εηο ζηίρνπο αγλψζηνπο ηνπ Δπηράξκνπ. 

11} Δπξηπίδνπ Οξέζηεο ζη. 667. 

12} Δλλνεί ηνλ ζηίρνλ : «εζζιψλ κελ γαξ απ' εζζιά δηδάμεαη» (=απφ ηνπο 

θαινχο ζα δηδαρζήο θαιά δηδάγκαηα. 

13} Πξφθεηηαη πεξί ηνπ δφγκαηνο, ησλ Ππζαγνξείσλ, φηη ην θαθφλ είλαη 

ηδηφηεο ηνπ απεξάληνπ, ην δε αγαζφλ ηνπ πεξαησκέλνπ. 

14} Γηθαίσο ε θξάζηο απηή ζεσξείηαη σο ηζνδχλακνο πξνο ην ηνπ 

Καξηεζίνπ : cogito, ergo sum,=λνψ, άξα ππάξρσ. 

15} Οχησο εξκελεχνκελ ην «ελ ησ απηψ» σο θαη ελ ζει. 231 [ζεκ. 9] 

16} Αη ζεκεξηλαί κεγαινπφιεηο δελ παξέρνπλ κελ ζηελήλ γλσξηκίαλ φισλ 

ησλ πνιηηψλ ράξηλ ηεο ηειείαο απηήο ελφηεηνο, αιι' φκσο ηα κέζα ηεο 

ζπγθνηλσλίαο ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηζκνχ αξθεηά θαιά αλαπιεξφλνπλ 

απηήλ. 

17} νθ. Οηδ. Σχξαλλνο 1061. 

18} Φίιεβνο 60 c. 

19} O Αξηζηνηέιεο γλσξίδεη θάιιηζηα ηελ πλεπκαηηθήλ φξεμηλ (ειδέναι 

ορέγεται), εδψ φκσο δελ ηελ αλαγλσξίδεη σο έιιεηςηλ θαη ιχπελ. 

20} Φπζηθή αθξφαζηο. Βηβιίνλ 3. 

21} Οδχζζεηα, Α. 114―115. 

22} Ο παξψλ επίινγνο ζπλδέεη ηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα πξνο ηα Πνιηηηθά σο 

κέξνο πξψηνλ πξνο κέξνο δεχηεξνλ εληαίνπ ζπγγξάκκαηνο. 
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