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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΕΞΗ ΑΡΦΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΓΓΡΑΥΕΩΝ 

ΑΡΗΣΤΟΤΔΛΟΥΣ 

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΦΕΙΑ 

ΜΕΣΑΥΡΑΙ 

ΚΤΡ. ΖΑΜΠΑ 

Π Ι Ν Α Κ Α  Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

ΠΡΟΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΝ Α. ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. – ΙΓ’. ΒΙΒΛΙΟΝ Β. ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. – Θ’. 

ΒΙΒΛΙΟΝ Γ. ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. – ΙΕ’. ΒΙΒΛΙΟΝ Δ. ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. - ΙΕ'. ΒΙΒΛΙΟΝ Ε. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. - ΙΕ'. ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ. ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. - ΙΓ'. 

Σημείωση: 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 ΠΡΩΣΟ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΦΔΞΖ ΑΡΦΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΔΩΝ 

ΑΡΗΣΤΟΤΔΛΟΥΣ 

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΦΕΙΑ 

ΜΕΣΑΥΡΑΙ 

ΚΤΡ. Ζ Α Μ Π Α 

ΣΟΜΟ ΠΡΩΣΟ 

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 Α. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α'. 

&Σν αγαζφλ σο ζθνπφο εηο φια&. — Πάζα ηέρλε θαη επηζηήκε, θαζψο θαη 

πάζα πξάμηο θαη πξναίξεζηο, θαίλεηαη φηη επηδηψθεη θάπνηνλ αγαζφλ. Γηα 

ηνχην θαιψο απεθάλζεζαλ φηη αγαζφλ είλαη φ,ηη επηδηψθνπλ πάληεο. 

Τπάξρεη φκσο δηαθνξά εηο ηα απνηειέζκαηα. Γηφηη άιια κελ είλαη κφλνλ 

ελέξγεηαη, άιια δε εθηφο ησλ ελεξγεηψλ είλαη θαη έξγα. Καη φπνπ πιελ ησλ 

ελεξγεηψλ ππάξρνπλ θαη θάπνηα έξγα, εθεί είλαη αλψηεξα ηα έξγα απφ ηαο 

ελεξγείαο. 

Δπεηδή δε ππάξρνπλ πνιιαί πξάμεηο θαη ηέρλαη θαη επηζηήκαη, έρνκελ επίζεο 

θαη πνιιά απνηειέζκαηα• ιφγνπ ράξηλ ε ηαηξηθή έρεη απνηέιεζκα ηελ 

πγείαλ, ε δε λαππεγηθή ην πινίνλ, ε ζηξαηεγηθή πάιηλ ηελ λίθελ, θαη ε 

νηθνλνκηθή ηνλ πινχηνλ. Πνιιαί δε απφ απηάο ππάγνληαη εηο έλ ζχζηεκα, 

θαζψο ιφγνπ ράξηλ εηο ηελ ηππηθήλ ή ραιηλνπνηία θαη φζαη άιιαη 

θαηαγίλνληαη εηο ηα ηππηθά φξγαλα. Απηή δε θαη πάζα πνιεκηθή πξάμηο 

ππάγεηαη εηο ηελ ζηξαηεγηθήλ, νκνίσο δε θαη άιιαη εηο άιιαο. Δηο φιαο 

απηάο ινηπφλ είλαη πξνηηκφηεξα πάληνηε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αξρηεξγαηηθψλ ηερλψλ, παξά ηα ησλ ππαγνκέλσλ εηο απηάο. Γηφηη πξνο 

ράξηλ εθείλσλ επηδηψθνληαη θαη απηά• έρεη δε βεβαίσο κεγάιελ δηαθνξάλ ην 

λα είλαη αη ίδηαη ελέξγεηαη απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ, παξά εθηφο απηψλ λα 

ππάξρε θάηη άιιν, θαζψο εηο ηαο επηζηήκαο πνπ αλεθέξακελ 

πξνεγνπκέλσο. Δάλ ινηπφλ εηο θαλέλ απφ φζα είλαη επθαηφξζσηα ππάξρε 

απνηέιεζκα ην νπνίνλ επηδηψθνκελ κφλνλ ράξηλ απηνχ ηνπ ηδίνπ, φια δε ηα 

άιια πξνο ράξηλ απηνχ θαη φρη ην θαζέλα πάληνηε ράξηλ άιισλ (δηφηη ηφηε 

πξνρσξεί εηο ην άπεηξνλ θαη κέλεη ε επηζπκία καο αλεθπιήξσηνο θαη 

καηαία), ηφηε είλαη θαλεξφλ φηη απηφο ν ζθνπφο είλαη ην αγαζφλ θαη ην 

θάιιηζηνλ πξάγκα. 

&Σα αγαζά ππάγνληαη εηο ηελ πνιηηηθήλ επηζηήκελ&. — Δπνκέλσο θαη δηά 

ηελ δσήλ ε γλψζηο απηνχ δελ έρεη άξαγε κεγάιελ ζεκαζίαλ, θαη σο άιινη 

ζθνπεπηαί, φηαλ έρσκελ σξηζκέλνλ ζθνπφλ εηο ηνλ βίνλ καο, δελ είλαη 

επθνιψηεξνλ λα επηηχρσκελ ην νξζφλ; Καη αθνχ ηνχην είλαη αιεζέο, πξέπεη 

λα πξνζπαζήζσκελ λα πεξηιάβσκελ απηφ εηο έλα ηχπνλ θαη λα εχξσκελ ηη 

πξάγκα είλαη θαη εηο πνίαλ επηζηήκελ ή ηθαλφηεηα αλήθεη. Καη θαίλεηαη φηη 
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αλήθεη εηο ηελ πιένλ θπξίαξρνλ θαη αξρηεξγαηηθήλ, θαη ηνηαχηε είλαη ε 

πνιηηηθή. Γηφηη απηή δηαηάζζεη πνίαη επηζηήκαη πξέπεη λα ππάξρνπλ εηο ηαο 

πφιεηο θαη πνίαο λα καλζάλε έθαζηνο θαη κέρξη πνίνπ βαζκνχ. Βιέπνκελ δε 

φηη θαη αη ζεβαζηφηεξαη δπλάκεηο ππάγνληαη εηο απηήλ, θαζψο ε ζηξαηεγηθή, 

ε νηθνλνκηθή, ε ξεηνξηθή. Δπεηδή δε απηή κεηαρεηξίδεηαη ηαο άιιαο 

πξαθηηθάο επηζηήκαο θαη εθηφο ηνχηνπ λνκνζεηεί ηη πξέπεη λα πξάηησκελ 

θαη ηη λα απνθεχγσκελ, ίζσο ην απνηέιεζκα απηήο πεξηθιείεη ην 

απνηέιεζκα ησλ άιισλ, ψζηε πηζαλφλ απηφ λα είλαη ην αλζξψπηλνλ αγαζφλ. 

Γηφηη, θαη φηαλ είλαη ην ίδηνλ δη' έλ άηνκνλ θαη δη' νιφθιεξνλ ηελ πφιηλ, 

πάιηλ φκσο ην αγαζφλ ηεο πφιεσο θαίλεηαη φηη είλαη κεγαιίηεξνλ θαη πξνο 

απφθηεζηλ θαη πξνο δηαηήξεζηλ. Γηφηη θαιφλ είλαη θαη φηαλ ην αγαζφλ 

ππάξρε εηο έλ άηνκνλ κφλνλ, αιιά πνιχ θαιιίηεξνλ θαη ζεαξεζηφηεξνλ 

είλαη λα ππάξρε εηο ηα έζλε θαη ηαο πφιεηο. 

&Ζ εζηθή δελ είλαη ζεηηθή επηζηήκε&. — Απηή ινηπφλ εδψ ε έξεπλά καο 

απηά επηδηψθεη θαη είλαη θάπσο πνιηηηθή, ζα είλαη δε αξθεηά ηειεία, εάλ 

δηαζαθεζή ζπκθψλσο κε ην εμεηαδφκελνλ πιηθφλ. Γηφηη ηελ αθξίβεηαλ δελ 

πξέπεη λα ηελ επηδηψθσκελ εηο φινπο ηνπο ιφγνπο θαζψο νπδέ εηο φια ηα 

θαηαζθεπαδφκελα έξγα. 

Σα δε θαιά θαη ηα δίθαηα ηα νπνία εξεπλά ε πνιηηηθή, επηδέρνληαη ηφζνλ 

κεγάιελ δηαθνξάλ θαη πιάλελ, ψζηε λα λνκίδσληαη φηη κφλνλ θαηά 

ζπλζήθελ ππάξρνπλ θαη φρη εθ θχζεσο. Σνηαχηελ δε πιάλελ πεξηέρνπλ θαη 

ηα αγαζά, δηφηη εηο πνιινχο ζπκβαίλνπλ δπζηπρήκαηα εμ αηηίαο απηψλ. 

Γλσξίδνκελ δειαδή έσο ηψξα φηη πνιινί θαηεζηξάθεζαλ εμ αηηίαο ηνπ 

πινχηνπ, άιινη δε εμ αηηίαο ηεο αλδξείαο ησλ. Δίλαη ινηπφλ αξθεηφλ, αθνχ 

νκηινχκελ δηά ηνηαχηα, λα απνδείμσκελ ηελ αιήζεηαλ ρνλδξηθψο θαη κε 

γεληθφλ ηχπνλ, θαη αθνχ νξίζσκελ ηαο ζπλεζεζηέξαο πεξηπηψζεηο θαη 

αξράο, λα εμαγάγσκελ αλάινγα ζπκπεξάζκαηα. 

Καηά ηνλ ίδηνλ ηξφπνλ ινηπφλ πξέπεη λα είκεζα επηθπιαθηηθνί εηο ην λα 

παξαδερψκεζα παλ φ,ηη ιέγεηαη. Γηφηη ίδηνλ ηνπ κνξθσκέλνπ αλζξψπνπ 

είλαη λα δεηή ηελ αθξίβεηαλ δη' έθαζηνλ γέλνο εηο ηφζνλ βαζκφλ, φζνλ 

επηηξέπεη ε θχζηο ηνπ πξάγκαηνο. Γειαδή είλαη εληειψο φκνηνλ λα 

παξαδερζψκελ απφ έλα καζεκαηηθφλ ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ πηζαλνηήησλ, 

φζνλ θαη απφ έλα ξήηνξα ηαο απνδείμεηο ηνπ. 

&Οη λένη δελ είλαη αξκφδηνη δηά ηελ ζπνπδήλ ηεο πνιηηηθήο.& — Βεβαίσο 

φκσο έθαζηνο θξίλεη νξζψο φζα γλσξίδεη θαη εηο απηά είλαη θαιφο θξηηήο. 

Δπνκέλσο εηο ηα ηδηαίηεξα είλαη θξηηήο ν εηδηθψο κνξθσκέλνο, γεληθφο δε 

θξηηήο είλαη φζηηο είλαη κνξθσκέλνο εηο φια. Γηά ηνχην ν λένο δελ είλαη 

αξκφδηνο ζπνπδαζηήο δηά ηελ πνιηηηθήλ. Γηφηη είλαη αλίδενο απφ ηαο 

πξάμεηο ηεο δσήο, θαη φκσο νη πνιηηηθνί ιφγνη πεγάδνπλ απφ απηάο θαη 

νκηινχλ δη' απηάο. Δθηφο δε ηνχηνπ, επεηδή αθνινπζεί ηα πάζε ηνπ, εηο 

κάηελ θαη αλσθειψο ζα αθξναζζή, δηφηη ν ζθνπφο δελ είλαη ε γλψζηο αιιά 
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ε πξάμηο. Καη δελ έρεη θακκίαλ δηαθνξάλ αλ είλαη λένο θαηά ηελ ειηθίαλ ή 

θαηά ηνλ ραξαθηήξα λεαξφο. Γηφηη αηηία ηνπ ειαηηψκαηνο δελ είλαη ν 

ρξφλνο, αιιά ην φηη δε θαη επηδηψθεη παλ πξάγκα ζπκθψλσο κε ην πάζνο 

ηνπ. Γειαδή εηο ηνπο ηνηνχηνπο είλαη αλσθειήο ε γλψζηο, θαζψο εηο ηνπο 

αθνιάζηνπο. Δλψ εηο εθείλνπο, φζνη θαλνλίδνπλ ηαο θιίζεηο ησλ ζπκθψλσο 

κε ην ινγηθφλ, ίζσο είλαη πνιχ σθέιηκνλ λα γλσξίδνπλ πεξί απηψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

&Ζ επηπρία σο ην αλψηεξνλ αγαζφλ.& — Καη φζνλ κελ δηα ηνλ 

ζπνπδαζηήλ θαη ηελ πεηζηηθφηεηα θαη ην ζέκα καο, αο ζεσξήζσκελ σο 

αξθεηφλ πξννίκηνλ ηα πξνεγνχκελα. Καη ηφξα πάιηλ, επεηδή πάζα γλψζηο 

θαη απφθαζηο επηζπκεί θάπνηνλ αγαζφλ, αο εμεηάζσκελ απφ ηελ αξρήλ πνίνλ 

είλαη απηφ ην νπνίνλ επηδηψθεη ε πνιηηηθή, θαη πνίνλ είλαη ηα αλψηαηνλ απφ 

φια ηα πξαγκαηνπνηνχκελα αγαζά ! Ωο πξνο ην φλνκα ινηπφλ νη 

πεξηζζφηεξνη κέλνπλ ζχκθσλνη. Γειαδή θαη νη θνηλνί άλζξσπνη θαη νη 

επίιεθηνη ιέγνπλ, φηη απηφ είλαη ε επηπρία, ζεσξνχλ δε ηελ επδσίαλ θαη ηελ 

επδνθίκεζηλ σο ην ίδηνλ πξάγκα κε ηελ επηπρίαλ. Ωο πξνο ηελ νπζίαλ φκσο 

ηεο επηπρίαο δηαθσλνχλ θαη δελ ηελ νξίδνπλ νη θνηλνί άλζξσπνη θαζψο νη 

ζνθνί. Γηφηη νη κελ θνηλνί άλζξσπνη ηελ παξαδέρνληαη σο πξάγκα 

ρεηξνπηαζηφλ θαη σξηζκέλνλ, ιφγνπ ράξηλ εδνλήλ, ή πινχηνλ, ή δφμαλ, θαη 

άιινη θάηη άιιν, πνιιάθηο κάιηζηα ν ίδηνο θαηά πεξηζηάζεηο ηελ λνκίδεη 

δηάθνξνλ (δειαδή φηαλ κελ είλαη αζζελήο σο πγείαλ, φηαλ δε είλαη πησρφο 

σο πινχηνλ), επεηδή φκσο ζπλαηζζάλνληαη φηη δελ ηελ γλσξίδνπλ, 

ζαπκάδνπλ εθείλνπο νη νπνίνη ιέγνπλ θάηη ηη ζνβαξφλ θαη αλψηεξνλ ησλ 

δπλάκεψλ ησλ. Μεξηθνί κάιηζηα ελφκηδαλ φηη έμσ απφ απηά ηα πνιιά 

αγαζά ππάξρεη θαη θάπνηνλ άιιν απηνηειέο, ην νπνίνλ είλαη θαη ε αηηία δηα 

λα είλαη αγαζά φια απηά. 

Καη ινηπφλ ην λα εμεηάζσκελ ηαο γλψκαο φισλ αλεμαηξέησο ίζσο είλαη 

ππέξ ην δένλ αλσθειέο, είλαη φκσο αξθεηφλ λα νκηιήζσκελ νιίγνλ δηά ηαο 

γλψκαο αη νπνίαη επηπιένπλ πεξηζζφηεξνλ εηο ηελ επηθάλεηαλ θαη είλαη 

παξαδεθηφηεξαη. 

&Απαγσγηθή θαη επαγσγηθή απφδεημηο.& — Αο κε ιεζκνλνχκελ φκσο φηη 

έρνπλ δηαθνξάλ αη απνδείμεηο αη απαγσγηθαί (αη πξνρσξνχζαη απφ 

αμηψκαηα) απφ ηαο επαγσγηθάο (αη νπνίαη θαηαιήγνπλ εηο αμηψκαηα). Καη 

βεβαίσο είρε δίθαηνλ ν Πιάησλ λα ακθηβάιιε {3} αλ ε απαγσγηθή ή ε 

επαγσγηθή κέζνδνο είλαη νξζή, θαζψο κέζα εηο ην ζηάδηνλ απφ ηνπο 

αζινζέηαο πξνο ην ηέξκα, ή αληηζέησο. Γηφηη πξέπεη λα αξρίδσκελ απφ ηα 

γλσζηά. Απηά δε είλαη δηηηά, ή γλσζηά ελ ζρέζεη πξνο εκάο, ή γεληθψο 

γλσζηά. Ίζσο ινηπφλ είλαη νξζφλ λα αξρίζσκελ απφ ηα εηο εκάο γλσζηά. 
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Γηά ηνχην πξέπεη λα έρε θαιήλ αλαηξνθήλ φζηηο πξφθεηηαη λα αθνινπζήζε 

απνηειεζκαηηθψο καζήκαηα πεξί θαιψλ θαη δηθαίσλ θαη ελ γέλεη πνιηηηθψλ 

— δηφηη ε αξρή θαη ην αμίσκα είλαη ην ηη, θαη αλ απηφ απνδεηρζή αξθεηά, 

ηφηε δελ ρξεηάδεηαη ην δηαηί. — Καη ν ηνηνχηνο ή έρεη αμηψκαηα, ή επθφισο 

εκπνξεί λα ηα απνθηήζε. Δηο φπνηνλ φκσο θαλέλ απφ απηά ηα δχν δελ 

ζπκβαίλε, απηφο αο αθνχζε ηη ιέγεη ν Ζζίνδνο (Δξγ. 291 ε): 

Πξσηφθαινο είλαη φπνηνο βξε φια κε ην κπαιφ ηνπ• δεχηεξνο φπνηνο 

ηνλ θαιφλ δάζθαινλ ηνλ αθνχεη. Μα φπνηνο νχηε κφλνο ηνπ λνηψζεη, 

νχηε απ' άιινλ παίξλεη καζήκαηα θαιά, γηα ηίπνηε δελ θάλεη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Ζ εδνληθή δσή είλαη θηελψδεο&. — Ζκείο φκσο επηζηξέθνκελ εηο ηελ 

αξρήλ ηεο παξεθβάζεψο καο. Γειαδή φρη άλεπ ιφγνπ θαίλεηαη φηη πνιινί 

ζεσξνχλ σο αγαζφλ θαη επηπρίαλ έλ ζχζηεκα ηεο δσήο, ιφγνπ ράξηλ νη 

θνηλνί άλζξσπνη θαη νη ρπδαηφηεξνη ηελ εδνλήλ. Καη δη' απηφ θιίλνπλ εηο 

ηελ απνιαπζηηθήλ δσήλ. Γηφηη ηξία είλαη ηα πεξηζζφηεξνλ δηαθξηλφκελα 

είδε ηεο δσήο, απηή πνπ αλεθέξακελ, θαη ε πνιηηηθή θαη ηξίηε ε ζεσξεηηθή. 

Καη ινηπφλ νη κελ θνηλνί άλζξσπνη θαίλεηαη φηη πξνηηκνχλ εληειψο ηελ 

δσήλ ησλ θηελψλ, γίλεηαη φκσο ιφγνο δη' απηνχο, δηφηη θαη πνιινί απφ ηνπο 

επξηζθνκέλνπο εηο ηελ εμνπζίαλ είλαη νκνηνπαζείο κε ηνλ αξδαλάπαινλ. 

&Οη επίιεθηνη πξνηηκνχλ δφμαλ.& — Οη επίιεθηνη φκσο θαη δξαζηήξηνη 

πξνηηκνχλ ηελ δφμαλ, δηφηη ηεο πνιηηηθήο δσήο ζρεδφλ απηφο είλαη ν 

ζθνπφο. Απνδεηθλχεηαη φκσο φηη ν ζθνπφο νχηνο είλαη επηπνιαηφηεξνο παξ' 

φ,ηη ειπίδεηαη. Γηφηη θαίλεηαη φηη αλήθεη κάιινλ εηο ηνπο δνμάδνληαο παξά 

εηο ηνπο δνμαδνκέλνπο, ελψ εκείο ην αγαζφλ ην πξνκαληεχνκελ σο ηδηθφλ 

καο θαη αλαθαίξεηνλ. Αθφκε δε θαίλεηαη φ,ηη επηδηψθνπλ ηελ δφμαλ, δηά λα 

πηζηεχζνπλ θαη νη ίδηνη φηη είλαη αγαζνί. Σνπιάρηζηνλ απηνί επηδηψθνπλ λα 

ηηκψληαη απφ ηνπο λνεκνλεζηέξνπο, θαη απφ εθείλνπο νη νπνίνη ηνπο 

γλσξίδνπλ θαιά, θαη σο ελάξεηνη. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη θαηά ηελ 

γλψκελ απηψλ ε αξεηή είλαη αλσηέξα. Καη πνιχ πηζαλφλ λα ζεσξήζε θαλείο 

απηήλ σο ζθνπφλ ηεο πνιηηηθήο δσήο. 

&Αιιά θαη ε αξεηή δελ είλαη ην ίδηνλ κε ηελ επηπρίαλ.& — Απνδεηθλχεηαη 

φκσο θαη απηή αλεπαξθήο. Γηφηη θαίλεηαη φηη είλαη ελδερφκελνλ θαη λα 

θνηκάηαη θαλείο ελψ έρεη αξεηήλ, ή λα είλαη αδξαλήο εηο φιελ ηνπ ηελ δσήλ, 

θαη εθηφο απηψλ λα θαθνπαζή θαη λα δπζηπρή εηο κέγηζηνλ βαζκφλ. Αιιά 

εθείλνλ ν νπνίνο δε θαη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ θαλείο δελ εκπνξεί λα ηνλ 

θαινηπρίζε εθηφο κφλνλ λα ηνλ θαηαηάμε εηο ηα παξάδνμα θαηλφκελα. Καη 

δη' απηά κελ είπακελ αξθεηά, δηφηη ηα εμεηάζακελ νπσζδήπνηε εηο ηνπο 
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εμσηεξηθνχο θαη εγθπθιίνπο ιφγνπο. Σξίηε είλαη ε ζεσξεηηθή δσή, πεξί ηεο 

νπνίαο ζα νκηιήζσκελ εηο ηα επφκελα {4}. Ο δε ρξεκαηηζηήο είλαη θάπσο 

εθβηαζηηθφο, θαη ν πινχηνο είλαη θαλεξφλ φηη δελ είλαη ην επηδησθφκελνλ 

αγαζφλ, δηφηη ρξεζηκεχεη θαη πξνο εμππεξέηεζηλ άιινπ πξάγκαηνο. Γη' απηφ 

εκπνξεί θαλείο λα ζεσξήζε σο αγαζφλ κάιινλ ηνπο πξναλαθεξζέληαο 

ζθνπνχο, δηφηη πξνο ράξηλ απηψλ αγαπάηαη ν πινχηνο. Αιιά θαη δη' απηνχο 

ππάξρνπλ ακθηβνιίαη, αλ θαη πνιινί ιφγνη θαηερσξίζζεζαλ ράξηλ απηψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Γελ ππάξρεη γεληθή έλλνηα (ηδέα ηνπ αγαζνχ)&. — Καη ινηπφλ ηφξα αο 

αθήζσκελ απηφ ην δήηεκα. Καη ίζσο είλαη θαιιίηεξνλ λα εμεηάζσκελ θαη 

λα ζπδεηήζσκελ πνίαλ έλλνηαλ έρεη ε γελίθεπζηο, κνινλφηη απηή ε έξεπλα 

είλαη αλεθνξηθή, δηφηη θίινη άλδξεο έθεξαλ εηο ην κέζνλ ηα είδε (ηδέαο, 

γεληθάο ελλνίαο). Αιι' ίζσο είλαη θαιιίηεξνλ θαη νξζφηεξνλ πξνο δηάζσζηλ 

βεβαίσο ηεο αιεζείαο λα αλαηξνχκελ θαη ηα ηδηθά καο, αθνχ κάιηζηα είκεζα 

θαη θηιφζνθνη. Γηφηη, αθνχ θαη νη δχν είλαη θίινη, είλαη ζπγρσξεκέλνλ λα 

πξνηηκήζσκελ ηελ θίιελ αιήζεηαλ, νη δε ηδξπηαί ηεο ζεσξίαο απηήο δελ 

εθεχξνλ θαη ηδέαο δηά λα εθθξάδνπλ ηα πξφηεξα (αξράο) θαη ηα χζηεξα 

(ζπλεπείαο) θαη δη' απηφ δελ εθεχξνλ νπδέ δηά ηνπο αξηζκνχο ηδέαο. Σν 

αγαζφλ φκσο ιέγεηαη θαη επί νπζίαο θαη πνηφηεηνο θαη επί αλαθνξάο, ελψ ην 

απφιπηνλ θαη ε νπζία είλαη εθ θχζεσο πξφηεξνλ απφ ηελ αλαθνξάλ — δηφηη 

ε ηειεπηαία απηή θαίλεηαη σο παξαθπάο θαη ζχκπησκα ηνπ φληνο, δειαδή 

ηεο νπζίαο. — Ώζηε δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρε θακκία θνηλή έλλνηα εηο 

απηάο. Έπεηηα δε, αθνχ ην αγαζφλ ιέγεηαη εηο φζα θαη ην νλ — δειαδή 

ιέγεηαη θαη επί νπζίαο, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ν ζεφο θαη ν λνπο, θαη επί 

πνηφηεηνο σο αη αξεηαί, θαη επί πνζφηεηνο σο ην κέηξηνλ, θαη επί αλαθνξάο 

σο ην ρξήζηκνλ, θαη επί ρξφλνπ σο ην επίθαηξνλ θαη επί ηφπνπ σο ε δηακνλή 

θαη ηα φκνηα — είλαη θαλεξφλ φηη δελ είλαη δπλαηφλ θαλέλ λα είλαη θνηλφλ 

θαη θαζνιηθφλ θαη έλ. Γηφηη ηφηε δελ ζα απεδίδεην εηο φιαο ηαο θαηεγνξίαο, 

αιιά κφλνλ εηο κίαλ. 

&Πεηζηηθψηεξα επηρεηξήκαηα θαηά ηεο ηδέαο ηνπ αγαζνχ.& — Έπεηηα δε, 

αθνχ δη' φζα αλήθνπλ εηο κίαλ ηδέαλ ππάξρεη κία επηζηήκε, έπξεπε δη' φια 

ηα αγαζά λα ππάξρε κία επηζηήκε. Καη φκσο αληηζέησο ππάξρνπλ πνιιαί, 

αθφκε θαη δηά ηα ππαγφκελα εηο κίαλ θαηεγνξίαλ• ιφγνπ ράξηλ δηά ην 

επίθαηξνλ εηο κελ ηνλ πφιεκνλ είλαη ε ζηξαηεγηθή, εηο δε ηελ αζζέλεηαλ ε 

ηαηξηθή, θαη δηά ην κέηξηνλ εηο ηελ ζξέςηλ κελ ε ηαηξηθή, εηο ηελ θφπσζηλ δε 

ε γπκλαζηηθή. Καη είλαη λα απνξή θαλείο, ηη άξαγε θαληάδνληαη φηη 

ζεκαίλεη ην απηνέθαζηνλ, αθνχ θαη εηο ηνλ απηνάλζξσπνλ θαζψο θαη εηο 

ηνλ άλζξσπνλ αλήθεη ν ίδηνο νξηζκφο ηνπ αλζξψπνπ. Γηφηη δελ έρνπλ 

θακκίαλ δηαθνξάλ σο πξνο ηελ νπζίαλ ηνπ αλζξψπνπ. Καη ηφηε νχηε ην 
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απηναγαζφλ έρεη δηαθνξάλ απφ ην αγαζφλ σο πξνο ηελ νπζίαλ ηνπ αγαζνχ. 

Αθφκε δε νχηε κε ηελ ατδηφηεηα (ηδηφηεηα ηνπ αλαιινηψηνπ) ζα γίλε 

πεξηζζφηεξνλ αγαζφλ, αθνχ θαη ην πνιπρξφληνλ ιεπθφλ δελ είλαη 

ιεπθφηεξνλ απφ ην εθήκεξνλ. Καη θαηαληνχλ λα είλαη πεξί απηνχ 

πηζηεπηφηεξνη (!) νη ιφγνη ησλ Ππζαγνξείσλ, νη νπνίνη θαηαηάζζνπλ ην έλ 

εηο ηελ ηάμηλ ησλ αγαζψλ. Σνχηνπο δε θαίλεηαη φηη αθνινπζεί θαη ν 

πεχζηππνο. 

&Γχν είδε ηνπ αγαζνχ: ην απφιπηνλ θαη ην ζρεηηθφλ.& — Αιιά δη'απηά 

εκπνξεί λα γίλε άιινηε ιφγνο. Δηο φζα φκσο είπακελ ππνθψζθεη κία 

έλζηαζηο, φηη δειαδή νη ιφγνη εθείλνη δελ εθαξκφδνληαη εηο νπνηνλδήπνηε 

αγαζφλ, αιιά εηο έλ είδνο απηψλ, δειαδή εηο ηα αγαζά ηα νπνία 

επηδηψθνληαη θαη αγαπψληαη κφλα ησλ θαζ' εαπηά, ελψ ηα δεκηνπξγηθά 

απηψλ, ή ηα θάπσο πξνθπιαθηηθά, ή ησλ αληηζέησλ απνθξνπζηηθά ιέγνληαη 

ράξηλ απηψλ, θαη κε δηάθνξνλ ηξφπνλ. Έπεηαη ινηπφλ φηη ηα αγαζά είλαη δχν 

εηδψλ, θαη ην κελ έλα είδνο είλαη ηα θαζ' εαπηά, ην δε άιιν είλαη φζα 

ππάξρνπλ πξνο ράξηλ ηνχησλ. Αο απνρσξίζσκελ ινηπφλ ηα θαζ' εαπηά απφ 

ηα ρξήζηκα θαη αο ηα εμεηάζσκελ αλ ππάγνληαη εηο κίαλ θαηεγνξίαλ. Αιιά 

ηφξα πνία εκπνξνχκελ λα ζεσξήζσκελ σο θαζ' εαπηά, παξά φζα θαη 

επηδηψθνληαη κεκνλσκέλα, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ε θξφλεζηο θαη ε φξαζηο θαη 

κεξηθαί εδνλαί θαη ηηκαί; Γηφηη απηά, αλ θαη ηα επηδηψθνκελ θαη πξνο ράξηλ 

άιινπ πξάγκαηνο, φκσο εκπνξνχκελ λα ηα ζεσξήζσκελ σο θαζ' εαπηά 

αγαζά. Ή κήπσο ηάρα δελ εκπνξνχκελ λα ζεσξήζσκελ σο αγαζφλ θαλέλ 

άιιν εθηφο ηεο ηδέαο ηνπ αγαζνχ; Σφηε ινηπφλ είλαη αλσθειήο ε ηδέα. Αθνχ 

δε θαη απηά αλήθνπλ εηο ηα θαζ' εαπηά αγαζά, ηφηε πξέπεη ε έλλνηα ηνπ 

αγαζνχ λα είλαη ε ηδία εηο φια απηά, θαζψο ε έλλνηα ηεο ιεπθφηεηνο είλαη ε 

ηδία εηο ηελ ιεπθφηεηα θαη εηο ην ςηκχζηνλ. Καη φκσο ηεο ηηκήο θαη 

θξνλήζεσο θαη εδνλήο είλαη άιιαη θαη δηαθνξεηηθαί αη έλλνηαη σο πξνο ηελ 

νπζίαλ ηνπ αγαζνχ. Δπνκέλσο ην αγαζφλ δελ είλαη θάηη ηη θνηλφλ θαη 

αλήθνλ εηο κίαλ γεληθήλ έλλνηαλ. 

&Ζ ηδέα ηνπ αγαζνχ δελ σθειεί πξαθηηθψο εηο ηα δηάθνξα επαγγέικαηα.& 

— Αιιά ηφηε πνίαλ ζεκαζίαλ έρεη απηή ε ιέμηο; Γηφηη δελ θαίλεηαη φηη εθ 

ζπκπηψζεσο φια απηά έρνπλ θνηλφλ ην φλνκα αγαζά. Μήπσο ινηπφλ 

ιέγνληαη αγαζά δηφηη έρνπλ φια κίαλ πξνέιεπζηλ, ή φια είλαη ζπληειεζηηθά 

δη' έλ; Ή κήπσο πηζαλψηεξνλ θαη' αλαινγίαλ, δειαδή, δηφηη θαζψο είλαη εηο 

ην ζψκα ε φξαζηο, ην ίδηνλ είλαη εηο ηελ ςπρήλ ν λνπο, θαη ελ γέλεη άιιν εηο 

άιιν; Αιι' ίζσο απηά πξέπεη λα ηα αθήζσκελ θαηά κέξνο, δηφηη θαίλεηαη 

φηη αλήθεη εηο άιιελ εηδηθφηεηα ηεο θηινζνθίαο ην λα εμεηάζε απηά 

ιεπηνκεξέζηεξνλ. Σν ίδηνλ δε θαη πεξί ηεο ηδέαο. Γηφηη, αλ ηπρφλ ππάξρε έλ 

αγαζφλ θνηλψο απνδηδφκελνλ ή θαλέλ ρσξηζηφλ θαζ' εαπηφ, είλαη θαλεξφλ 

φηη δελ εκπνξεί λα επηηεπρζή νχηε θαη λα απνθηεζή απφ ηνλ άλζξσπνλ. Καη 

φκσο εκείο ηφξα θάηη ηη παξφκνηνλ δεηνχκελ. Γη'απηά δελ είλαη απίζαλνλ λα 

λνκίζε θαλείο φηη είλαη σθειηκψηεξνλ λα γλσξίδσκελ απηφ ην γεληθφλ 

αγαζφλ ράξηλ ησλ αγαζψλ ηα νπνία είλαη πξαγκαηνπνηήζηκα θαη 
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επθνιναπφθηεηα. Γηφηη βεβαίσο ζα έρσκελ απηά σο παξάδεηγκα, θαη 

επθνιψηεξνλ ζα γλσξίδσκελ ηα ηδηθά καο αγαζά θαη ζα ηα επηηπγράλσκελ. 

Λνηπφλ φζνλ δηά πηζαλφηεηα δελ ζηεξείηαη απηφο ν ιφγνο, θαίλεηαη φκσο φηη 

δηαθσλεί κε ηαο επηζηήκαο. Γηφηη φιαη απηαί επηζπκνχλ θάπνηνλ αγαζφλ θαη 

ελψ επηδηψθνπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ έιιεηςίλ ησλ παξαιείπνπλ ηελ 

γλψζηλ απηνχ. Καη φκσο δελ είλαη επινγνθαλέο έλα ηφζνλ ζπνπδαίνλ 

βνήζεκα λα κελ ην γλσξίδνπλ φινη νη ηερλίηαη θαη νχηε θαλ λα αηζζάλσληαη 

ηελ έιιεηςίλ ηνπ. Δίλαη δε πάιηλ αλεμήγεηνλ ηη ζα σθειεζή ν πθάληεο ή ν 

θηίζηεο δηά ηελ ηέρλελ ηνπ, φηαλ γλσξίδε ην θαζ' εαπηφ αγαζφλ, ή πψο ζα 

γίλε ηαηξηθψηεξνο ή ζηξαηεγηθψηεξνο εθείλνο ν νπνίνο ελφεζε ηελ ηδίαλ ηελ 

ηδέαλ. 

Γηφηη κνπ θαίλεηαη φηη νπδέ γεληθψο ηελ πγείαλ επηδηψθεη ηφζνλ πνιχ ν 

ηαηξφο, αιιά ηελ αλζξσπίλελ πγείαλ, θαη ίζσο κάιηζηα ηελ πγείαλ ελφο 

σξηζκέλνπ αλζξψπνπ. Γηφηη ρσξηζηά ζεξαπεχεη ηνλ θαζέλα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Ζ θχζηο ησλ πξαγκαηνπνηνπκέλσλ αγαζψλ.& — Καη δη'απηά κελ είλαη 

αξθεηά φζα είπακελ. Σφξα φκσο αο έιζσκελ πάιηλ λα εξεπλήζσκελ, ηη είλαη 

ην αγαζφλ ην νπνίνλ δεηνχκελ. Γηφηη θαίλεηαη φηη άιιν είλαη ην αγαζφλ εηο 

εθάζηελ πξάμηλ θαη ηέρλελ. Γειαδή άιιν είλαη εηο ηελ ηαηξηθήλ, άιιν εηο 

ηελ ζηξαηεγηθήλ, θαη άιιν εηο πάζαλ άιιελ ηέρλελ νκνίσο. Σφηε ινηπφλ 

πνίνλ είλαη ην αγαζφλ εθάζηεο απφ απηάο; Σάρα δελ είλαη εθείλν ράξηλ ηνπ 

νπνίνπ εθηεινχληαη φια ηα άιια; Σνχην δε εηο κελ ηελ ηαηξηθήλ είλαη ε 

πγεία, εηο δε ηελ ζηξαηεγηθήλ ε λίθε, εηο δε ηελ νηθνδνκηθήλ ε νηθία, εηο 

άιιελ δε ηέρλελ άιιν, θαη ελ γέλεη εηο πάζαλ πξάμηλ θαη απφθαζηλ είλαη ν 

ζθνπφο. Γηφηη ράξηλ απηνχ εθηεινχλ φινη φια ηα άιια, ψζηε, εάλ είλαη είο ν 

ζθνπφο φισλ ησλ πξαγκαηνπνηνπκέλσλ πξαγκάησλ, ηφηε απηφο εκπνξεί λα 

είλαη ην πξαγκαηνπνηνχκελνλ αγαζφλ, εάλ δε είλαη πνιινί, ηφηε είλαη απηνί 

νη πνιινί. 

&Σν ηειηθφλ αγαζφλ είλαη ε επηπρία.& — Καη ηφξα ινηπφλ απφ άιινλ 

δξφκνλ εθζάζακελ εηο ην ίδηνλ ζεκείνλ. Σνχην δε πξέπεη λα 

πξνζπαζήζσκελ λα ην δηαζαθήζσκελ αθφκε θαιιίηεξνλ. Αθνχ ινηπφλ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη φηη είλαη πνιιά, απφ απηά δε κεξηθά ηα 

πξνηηκψκελ ράξηλ άιισλ, ιφγνπ ράξηλ ηνλ πινχηνλ, ηνπο δνχινπο θαη ελ 

γέλεη ηα φξγαλα, έπεηαη φηη φια ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηέιεηα• ην δε 

θαιιίηεξνλ θαίλεηαη φηη είλαη θάπσο ηέιεηνλ ψζηε, εάλ κελ έλ κφλνλ είλαη 

ην ηέιεηνλ, ηφηε απηφ είλαη εθείλν ην νπνίνλ δεηνχκελ, εάλ δε πεξηζζφηεξα, 

ηφηε είλαη ην ηειεηφηεξνλ απφ απηά. Σειεηφηεξνλ δε ζεσξνχκελ ην 

αμηαπφθηεηνλ. ράξηλ εαπηνχ, παξά ην ράξηλ άιινπ, θαη πάιηλ ην νπδέπνηε 
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ράξηλ άιινπ αμηαπφθηεηνλ παξά ην αμηαπφθηεηνλ ράξηλ θαη εαπηνχ θαη ελφο 

άιινπ. Καη απνιχησο ινηπφλ ηέιεηνλ ην πάληνηε πξνηηκεηένλ ράξηλ εαπηνχ 

θαη νπδέπνηε ράξηλ άιινπ. Σνηνχηνλ δε πξν πάλησλ θαίλεηαη φηη είλαη ε 

επηπρία. Γηφηη απηήλ ηελ πξνηηκψκελ πάληνηε ράξηλ ηνπ εαπηνχ ηεο θαη 

νπδέπνηε ράξηλ άιιεο, ελψ ηελ δφμαλ θαη ηελ εδνλήλ θαη ηνλ λνπλ θαη 

πάζαλ αξεηήλ ηελ πξνηηκψκελ θαη ράξηλ ηνπ εαπηνχ ηεο, δηφηη φια απηά 

εκπνξνχκελ λα ηα πξνηηκήζσκελ θαη φηαλ δελ θέξνπλ θαλέλ άιιν 

απνηέιεζκα, αιιά ηα πξνηηκψκελ, θαη ράξηλ ηεο επηπρίαο, δηφηη λνκίδνκελ 

φηη δηά κέζνπ απηψλ ζα γίλσκελ επηπρείο. Καη βεβαίσο ηελ επηπρίαλ θαλείο 

δελ ηελ εθιέγεη ράξηλ απηψλ, νχηε ελ γέλεη ράξηλ θαλελφο άιινπ. 

&Ζ επηπρία είλαη απηάξθεηα.& — Φαίλεηαη δε φηη θαη εηο ηελ απηάξθεηαλ ην 

ίδηνλ ζπκβαίλεη, δηφηη ην ηέιεηνλ αγαζφλ θαίλεηαη φηη έρεη απηάξθεηαλ. 

Απηάξθεηαλ δε ελλννχκελ φρη κφλνλ δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ, δη' εθείλνλ ν νπνίνο 

δε κνλαρηθήλ δσήλ, αιιά θαη δηά ηνπο γνλείο ηνπ θαη δηά ηα ηέθλα ηνπ θαη 

δηά ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ελ γέλεη δηά ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκπνιίηαο ηνπ, 

αθνχ ν άλζξσπνο είλαη εθ θχζεσο πνιηηηθφλ νλ. Δηο απηά φκσο πξέπεη λα 

ζέζσκελ φξηνλ, δηφηη, αλ επεθηαζψκελ εηο ηνπο γνλείο θαη εηο ηνπο 

απνγφλνπο θαη ηνπο θίινπο ησλ θίισλ, ηφηε πξνρσξνχκελ επ' άπεηξνλ. 

Αιιά φζνλ δη' απηφ ζα ην εμεηάζσκελ άιιελ θνξάλ. Σελ απηάξθεηαλ φκσο 

ηφξα ηελ νξίδνκελ σο εθείλν, ην νπνίνλ, αλ κείλε κφλνλ ηνπ, θαζηζηά ηελ 

δσήλ πξνηηκεηέαλ θαη φρη ειιηπή. Καη ηνηνχηνλ πξάγκα λνκίδνκελ φηη είλαη 

ε επηπρία. Δθηφο ηνχηνπ είλαη θαη ε πξνηηκνηέξα απφ φια ρσξίο λα 

ζπκςεθίδεηαη. Γηφηη είλαη θαλεξφλ φηη, εάλ ζπκςεθίδεηαη, ηφηε, θαη ην 

ειάρηζηνλ αγαζφλ αλ πξνζηεζή, ζα ηελ θάκε πξνηηκνηέξαλ. Γηφηη πάζα λέα 

πξνζζήθε είλαη πιενλαζκφο ησλ αγαζψλ, θαη απφ ηα αγαζά πάληνηε είλαη 

πξνηηκφηεξνλ ην πεξηζζφηεξνλ. Δπνκέλσο ε επηπρία θαίλεηαη φηη είλαη 

ηειεία θαη κε απηάξθεηαλ, θαη απνηειεί ην ηέινο ησλ πξαγκαηνπνηνπκέλσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ς'. 

&Ζ θχζηο ηνπ αγαζνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ θχζηλ ηνπ αλζξψπνπ.& — Αιι' 

ίζσο κελ ην λα νξίδσκελ ηελ επηπρίαλ σο ην αλψηαηνλ αγαζφλ είλαη απφ 

φινπο παξαδεθηφλ, έθαζηνο φκσο επηζπκεί λα κάζε ζαθέζηεξνλ ηελ θχζηλ 

απηήο. Απηφ ινηπφλ ίζσο θαηνξζσζή, αλ πάξσκελ λα εμεηάζσκελ ην έξγνλ 

ηνπ αλζξψπνπ. Γηφηη θαζψο εηο ηνλ απιεηήλ θαη ηνλ αγαικαηνπνηφλ θαη εηο 

έθαζηνλ ηερλίηελ θαη γεληθψο εηο φινπο φζνη έρνπλ έλ έξγνλ θαη κίαλ δξάζηλ 

θαίλεηαη φηη εηο ην έξγνλ ησλ έγθεηηαη ην αγαζφλ θαη ε επηηπρία, ην ίδηνλ 

εκπνξεί λα λνκηζζή θαη δηά ηνλ άλζξσπνλ, εάλ ππάξρε έξγνλ ην νπνίνλ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπνλ ελ γέλεη. Καη ινηπφλ άξαγε κφλνλ ηνπ θηίζηνπ 

θαη ηνπ βπξζνδέςνπ ππάξρνπλ έξγα θαη πξάμεηο, ηνπ αλζξψπνπ φκσο δελ 

ππάξρνπλ, αιι' εθ θχζεσο επιάζζε άεξγνο; Ή κήπσο, θαζψο είλαη θαλεξφλ 
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θάπνηνλ έξγνλ ηνπ νθζαικνχ θαη ηεο ρεηξφο θαη ηνπ πνδφο θαη ελ γέλεη 

φισλ ησλ κειψλ, νκνίσο ζα δερζψκελ έμσ απφ φια απηά θαη έξγνλ δηά ηνλ 

άλζξσπνλ νιφθιεξνλ; Καη ινηπφλ πνίνλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη απηφ; Γηφηη 

ε κελ δσή είλαη θνηλή θαη εηο ηα θπηά, ηφξα φκσο δεηνχκελ ην ηδηαίηεξνλ 

γλψξηζκα. Δπνκέλσο πξέπεη λα απνρσξίζσκελ ηελ ζξεπηηθήλ θαη απμεηηθήλ 

δσήλ. Σφηε φκσο θαίλεηαη φηη ππνιείπεηαη θάπνηα αηζζεηηθή δσή, αιιά θαη 

απηή είλαη θνηλή θαη εηο ηνλ ίππνλ θαη εηο ηνλ βνπλ θαη εηο παλ δψνλ. 

&Ζ επηπρία ηνπ αλζξψπνπ ζπλίζηαηαη εηο ηελ ινγηθήλ δξάζηλ.& — 

Τπνιείπεηαη ινηπφλ θάπνηα δξαζηηθή δσή ηνπ κέξνπο εθείλνπ ην νπνίνλ 

είλαη ινγηθφλ. Καη ηνχηνπ έλ κέξνο κελ ππαθνχεη εηο ην ινγηθφλ, έλ δε έρεη 

ινγηθφλ θαη ζπιινγίδεηαη. Αθνχ δε θαη απηή ε δσή ιέγεηαη θαηά δχν 

ηξφπνπο, πξέπεη λα δερζψκελ ηελ ελεξγεηηθήλ. Γηφηη απηή θαίλεηαη φηη έρεη 

πεξηζζφηεξνλ θχξνο. Αθνχ ινηπφλ έξγνλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε ελέξγεηα ηεο 

ςπρήο ζπκθψλσο κε ην ινγηθφλ ή ηνπιάρηζηνλ φρη αληηζέησο πξνο ην 

ινγηθφλ, θαη αθνχ ην ίδηνλ έξγνλ ιέγνκελ φηη έρεη εηο κίαλ εηδηθφηεηα θαη ν 

ηπρψλ θαη ν ζπνπδαίνο, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ν θηζαξηζηήο, θαη ν ζπνπδαίνο 

θηζαξηζηήο θαη ελ γέλεη ην ίδηνλ εηο φια κε ηελ πξνζζήθελ ηεο ππεξνρήο σο 

πξνο ηελ επηηεδεηφηεηα δηά ην έξγνλ, δηφηη παληφο θηζαξηζηνχ έξγνλ είλαη 

λα παίδε θηζάξαλ, αιιά ηνπ ζπνπδαίνπ έξγνλ είλαη λα παίδε θαιά, 

επνκέλσο σο έξγνλ ηνπ αλζξψπνπ νξίδνκελ θάπνηαλ δσήλ, απηήλ δε πάιηλ 

σο δξάζηλ ηεο ςπρήο θαη σο πξάμεηο ινγηθάο, σο ηδηφηεηα δε ηνπ ζπνπδαίνπ 

αλζξψπνπ ην λα εθηειή απηά εηο ηελ εληέιεηαλ, θαη φηη εθάζηε 

ηειεηνπνίεζηο θαηνξζφλεηαη κε ηελ εηδηθήλ επηηεδεηφηεηα. Δπνκέλσο ην 

αλζξψπηλνλ αγαζφλ είλαη ελέξγεηα ηεο ςπρηθήο αξηζηνηερληθή, θαη αλ είλαη 

πεξηζζφηεξαη αη αξηζηνηερλίαη, ηφηε είλαη ε θαιιηηέξα θαη ε ηειεηνηέξα. 

Αθφκε δε θαη κε αθεξαίαλ δσήλ. Γηφηη κία ρειηδψλ δελ θέξεη ηελ άλνημηλ, 

νχηε κία εκέξα. Οκνίσο δε νπδέ αμηνκαθάξηζηνλ θαη επηπρή δελ θάκλεη ηνλ 

άλζξσπνλ κία εκέξα νχηε νιίγνο θαηξφο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

&Ζ εζηθή ζηεξίδεηαη εηο αμηψκαηα ηεο επαγσγήο θαη ηεο πείξαο.& — 

Απηφο ινηπφλ αο είλαη πξνο ην παξφλ ν αλαιπηηθφο νξηζκφο ηνπ αγαζνχ. 

Γηφηη ίζσο είλαη νξζφλ πξψηνλ λα ην νξίζσκελ γεληθψο θαη έπεηηα πιένλ λα 

ην αλαπηχμσκελ. Ίζσο δε θαλή πνιχ πηζαλφλ θαη λα εκπνξή νπνηνζδήπνηε 

λα ηειεηνπνηήζε θαη λα ζπλαξκνινγήζε φζα ειέρζεζαλ θαιψο εηο ηελ 

αλάιπζηλ, θαη ν θαηξφο εηο απηά λα είλαη εθεπξεηηθφο θαη βνεζεηηθφο. Καη 

απφ ηνχην πξνέξρνληαη αη πξφνδνη ησλ ηερλψλ, δηφηη θαη ν ηπρψλ εκπνξεί 

λα πξνζζέζε ην ειιηπέο. Πξέπεη δε θαη λα ελζπκνχκεζα φζα ειέρζεζαλ 

πξνεγνπκέλσο θαη λα κε δεηνχκελ ηελ αθξίβεηαλ εηο φια εμ ίζνπ, αιιά εηο 

ην θαζέλ αλαιφγσο ηεο πξνθεηκέλεο χιεο θαη εθ' φζνλ αξκφδεη εηο ηελ 
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κεζνδηθήλ έξεπλαλ. Γηφηη ιφγνπ ράξηλ θαη ν θηίζηεο θαη ν γεσκέηξεο θαζ' 

ππεξβνιήλ επηδηψθνπλ ηελ νξζήλ γσλίαλ, εθείλνο κελ εμεηάδσλ πφζνλ είλαη 

ρξήζηκνο εηο ην έξγνλ ηνπ, απηφο δε ηη πξάγκα είλαη απηή θαη πνίνπ είδνπο. 

Γηφηη είλαη εξεπλεηήο ηεο αιεζείαο. 

Καηά ηνλ ίδηνλ ινηπφλ ηξφπνλ πξέπεη λα εξγαδψκεζα θαη εηο άιια, δηά λα 

κε θνπηάδσκελ πεξηζζφηεξνλ δηα ηα πάξεξγα παξά δηα ηα έξγα. Καη δελ 

πξέπεη νπδέ ηελ αηηίαλ λα δεηνχκελ εηο φια, αιιά εηο κεξηθά είλαη αξθεηφλ 

λα απνδεηρζή θαιψο ην «ηη» (ζέκα), θαζψο ιφγνπ ράξηλ δηά ηα αμηψκαηα. 

Γηφηη ην «ηη» είλαη αμίσκα θαη αξρή. Αη δε αξραί άιιαη κελ ελλννχληαη δηά 

ηεο επαγσγήο, άιιαη δε δηά ησλ αηζζεηεξίσλ, άιιαη κε θάπνηαλ εμάζθεζηλ 

θαη άιιαη κε άιινλ ηξφπνλ. Πξέπεη δε λα εξεπλψκελ εθάζηελ απφ απηάο 

ζπκθψλσο κε ηελ θχζηλ ησλ θαη λα θξνληίζσκελ λα δηαθξηζνχλ θαιψο κε 

ηνλ νξηζκφλ. Γηφηη έρνπλ κεγάιελ ζεκαζίαλ δηά ηα θαηφπηλ. Γηφηη θαίλεηαη 

φηη ε αξρή είλαη πεξηζζφηεξνλ απφ ην ήκηζπ ηνπ φινπ, θαη κε απηήλ 

εμεγνχληαη θαιψο πνιιά απφ ηα εξεπλψκελα δεηήκαηα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

&Γηαίξεζηο ησλ αγαζψλ.& — Πξέπεη δε λα εμεηάζσκελ ηα αμηψκαηα φρη 

κφλνλ απφ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηαο πξνηάζεηο ηνπ ζπιινγηζκνχ, αιιά θαη 

απφ φζα ειέρζεζαλ πεξί απηψλ. Γηφηη κε ην αιεζέο ζπκθσλνχλ φια ηα 

πξαγκαηηθά, ελψ κε ην ςεχδνο ακέζσο ζπγθξνχνληαη. Σα αγαζά ινηπφλ 

είλαη δηεξεκέλα εηο ηξία είδε, δειαδή ηα ιεγφκελα εμσηεξηθά, ηα ςπρηθά, 

θαη ηα ζσκαηηθά, απφ απηά δε ζπνπδαηφηεξα θαη θπξίσο αγαζά ζεσξνχκελ 

ηα ςπρηθά. Σαο δε ςπρηθάο πξάμεηο θαη ελεξγείαο ηαο απνδίδνκελ εηο ηελ 

ςπρήλ, ψζηε ν ιφγνο καο θαίλεηαη νξζφο, φζνλ εμαξηάηαη απφ απηήλ ηελ 

γλψκελ, ε νπνία είλαη παιαηά θαη έγηλε παξαδεθηή απφ ηνπο θηινζφθνπο. 

Δπίζεο δε θαίλεηαη νξζφλ θαη φηη κεξηθαί πξάμεηο ιέγνληαη θαη ελέξγεηαη 

εκπεξηθιείνπζαη ηνλ ζθνπφλ. Γηφηη ηφηε ν ζθνπφο αλήθεη εηο ηα ςπρηθά 

αγαζά θαη φρη εηο ηα εμσηεξηθά. πκθσλεί δε κε ηνλ ιφγνλ καο θαη ην φηη ν 

επηπρήο επηπρεί θαη επδνθηκεί. Γηφηη σο θάπνηα επηπρία ζεσξείηαη ε 

επδνθίκεζηο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

&Ζ αξεηή είλαη απαξαίηεηνο φξνο ηεο επηπρίαο.& — Φαίλεηαη δε φηη θαη 

φια ηα απαηηνχκελα δηά ηελ επηπρίαλ ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ εηο απηφ ην 

νπνίνλ είπακελ. Γηφηη εηο άιινπο κελ θαίλεηαη απηφ σο θάπνηα αξεηή, εηο 

άιινπο δε σο θξφλεζηο, εηο άιινπο δε σο ζνθία, θαη εηο άιινπο φια απηά ή 
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έλ απφ απηά ελσκέλνλ κε εδνλήλ ή ηνπιάρηζηνλ φρη ρσξίο εδνλήλ. Άιινη 

φκσο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ εμσηεξηθήλ θαινηπρίαλ. Απφ απηά δε 

άιια κελ ηα ιέγνπλ πνιινί θαη παιαηνί άλδξεο, άιια δε νιίγνη θαη έγθξηηνη. 

Γελ είλαη δε ινγηθφλ θακκία κεξίο απφ απηάο ηαο δχν λα ζθάιιε εηο ην 

ζχλνινλ, αιιά ηνπιάρηζηνλ εηο έλ ή εηο ηα πεξηζζφηεξα ιέγεη ην νξζφλ. Με 

ηνπο παξαδερνκέλνπο ινηπφλ σο αγαζφλ ηελ αξεηήλ ή θάπνηαλ αξεηήλ ν 

ιφγνο καο είλαη ζχκθσλνο. Γηφηη εηο απηήλ αλήθεη ε ζπκθσλνχζα κε απηήλ 

ελέξγεηα. Ίζσο φκσο δελ είλαη κηθξά ε δηαθνξά, φηαλ επξίζθσκελ ην 

αλψηεξνλ αγαζφλ κάιινλ εηο ηελ απφθηεζηλ παξά εηο ηελ ρξεζηκνπνίεζηλ, 

θαη κάιινλ εηο ηελ εζηθήλ θαηάζηαζηλ παξά εηο ηελ ελέξγεηαλ. Γηφηη ε κελ 

εζηθή θαηάζηαζηο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρε ρσξίο λα εθηειή θαλέλ αγαζφλ, 

ιφγνπ ράξηλ εηο ηνλ θνηκψκελνλ ή άιισο πσο αδξαλή, ελψ ε ελέξγεηα δελ 

είλαη δπλαηφλ λα αδξαλή. Γηφηη θαη' αλάγθελ ζα δξάζε θαη ζα επδνθηκήζε. 

Καζψο δε εηο ηελ Οιπκπίαλ δελ ζηεθαλφλνληαη νη θαιιίηεξνη θαη νη 

ηζρπξφηεξνη, αιιά νη ιακβάλνληεο κέξνο εηο ηνπο αγψλαο, δηφηη απφ απηνχο 

κεξηθνί είλαη ληθεηαί, νκνίσο θαη ηα αγαζά ηεο δσήο ηα απνιακβάλνπλ νη 

επδνθηκνχληεο εηο ηαο πξάμεηο ησλ. 

&Ο ελάξεηνο βίνο εγθιείεη πξαγκαηηθήλ εδνλήλ.& — Αιιά θαη αθ' εαπηήο 

είλαη εδνληθή ε δσή απηψλ. Γηφηη ε εδνλή είλαη ςπρηθή θαηάζηαζηο θαη εηο 

έθαζηνλ παξέρεη εδνλήλ εθείλν δηά ην νπνίνλ ηνπ απνδίδνκελ επίζεηνλ 

ζχλζεηνλ εθ ηνπ θίινο• ιφγνπ ράξηλ εηο ηνλ αινγφθηινλ ν ίππνο θαη εηο ηνλ 

θηινζεάκνλα ην ζέακα, νκνίσο δε θαη εηο ηνλ θηινδίθαηνλ ηα δίθαηα θαη εηο 

ηνλ θηιάξεηνλ ε αξεηή. Γηά ηνπο πεξηζζνηέξνπο ινηπφλ αη εδνλαί 

ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ησλ, δηφηη δελ είλαη ζχκθσλνη κε ηελ θχζηλ ηνπ 

αλζξψπνπ, ελψ εηο ηνπο αγαζνχο αη εδνλαί είλαη εθ θχζεσο εδνληθαί. 

Σνηαχηαη δε είλαη αη πξάμεηο αη νπνίαη ζπκθσλνχλ κε ηελ αξεηήλ, θαη 

επνκέλσο είλαη εδνληθαί, φρη κφλνλ σο πξνο απηνχο αιιά θαη θαζ' εαπηάο. 

Δπνκέλσο δελ έρεη αλάγθελ ν βίνο απηψλ απφ θακκίαλ άιιελ εδνλήλ, σζάλ 

θαλέλα πεξηδέξαηνλ, αιι' έρεη κέζα ηνπ ηελ εδνλήλ. Γηφηη εθηφο απηψλ πνπ 

είπακελ, νχηε είλαη θαλ αγαζφο φζηηο δελ επραξηζηείηαη κε ηαο θαιάο 

πξάμεηο. Γηφηη νπδέ δίθαηνλ εκπνξεί λα νλνκάζε θαλείο εθείλνλ, ν νπνίνο 

δελ επραξηζηείηαη κε ην λα πξάηηε ην δίθαηνλ, νχηε θηιειεχζεξνλ εθείλνλ ν 

νπνίνο δελ επραξηζηείηαη κε ηαο θηιειεπζέξνπο πξάμεηο. Οκνίσο δε θαη εηο 

φια ηα άιια. Σφηε ινηπφλ θαίλεηαη φηη είλαη εδνληθαί θαζ' εαπηάο αη πξάμεηο 

αη νπνίαη ζπκθσλνχλ κε ηελ αξεηήλ. Αθφκε δε είλαη βεβαίσο θαη αγαζαί θαη 

αξεζηαί θαη κάιηζηα εηο ηνλ αλψηαηνλ βαζκφλ, εάλ ηνπιάρηζηνλ νξζψο 

θξίλε δη' απηάο ν ζπνπδαίνο. Κξίλεη φκσο, θαζψο είπακελ. Δπνκέλσο ε 

ελάξεηνο επηπρία είλαη ην θαιιίηεξνλ θαη αξεζηφηεξνλ θαη εδνληθψηεξνλ 

πξάγκα, θαη φια απηά δελ σξίζζεζαλ θαιψο εηο ην εμήο Γειηαθφλ 

επίγξακκα: 

Σν δίθαηνλ θαιιίηεξνλ, πγεία δ' αξεζηφηεξνλ, Πιελ λα 'πηηχρε φ,ηη 

πνζή απ' φια ην γιπθχηεξνλ. 
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Γηφηη φια απηά ππάξρνπλ εηο ηαο θαιιηηέξαο ελεξγείαο. Απηαί δε ε κία απφ 

απηάο, ε αλσηέξα, ιέγνκελ φηη είλαη ε ελάξεηνο επηπρία. 

&Καη ε θαιή ηχρε θαίλεηαη απαξαίηεηνο δηά ηελ επηπρίαλ.& — Φαίλεηαη 

φκσο φηη έρεη πεξηπιένλ αλάγθελ ε αξεηή θαη ησλ εμσηεξηθψλ αγαζψλ, 

θαζψο είπακελ. Γηφηη είλαη αδχλαηνλ, ή ηνπιάρηζηνλ φρη εχθνινλ, λα 

εθηειέζε ηα θαιά φζηηο δελ έρεη ηα κέζα. Γηφηη πνιιά εθηεινχληαη κε 

θίινπο θαη κε ηνλ πινχηνλ θαη κε ηελ πνιηηηθήλ δχλακηλ, σο λα είλαη άιια 

φξγαλα. Ζ ζηέξεζηο φκσο κεξηθψλ, θαζψο είλαη ε επγέλεηα, ε επηεθλία, ην 

θάιινο, θειηδψλεη ην αμηνκαθάξηζηνλ. Γηφηη ιφγνπ ράξηλ δελ είλαη ηφζνλ 

πνιχ θαηάιιεινο δηά ηελ επηπρίαλ φζηηο είλαη σο πξνο ηελ κνξθήλ εληειψο 

άζρεκνο, ή αγελήο, ή εξεκίηεο θαη άηεθλνο. Ίζσο κάιηζηα πνιχ νιηγψηεξνλ, 

εάλ έρε θαλείο αζιηέζηαηα παηδηά, ή θίινπο, ή ήζαλ αγαζνί θαη ηνπ 

απέζαλαλ. Καζψο είπακελ ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ρξεηάδεηαη πεξηπιένλ θαη 

απηφ ην είδνο ηεο θαιήο ηχρεο. Καη δηά ηνχην κεξηθνί ζεσξνχλ ην ίδηνλ 

πξάγκα ηελ θαιήλ ηχρελ κε ηελ επηπρίαλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η’. 

&Σν αγαζφλ είλαη επίθηεηνλ, ή θπζηθφλ, ή ηπραίνλ;& — Γηά ηνχην πνιινί 

επξίζθνληαη εηο απνξίαλ, άξαγε ην αγαζφλ είλαη επθνινδίδαθηνλ, ή 

επθνινζπλήζηζηνλ ή κε άιιελ άζθεζηλ επθνιναπφθηεηνλ, ή κήπσο καο 

έξρεηαη κε θάπνηαλ κνίξαλ ζετθήλ ή θαη κε ηελ ηχρελ. Δάλ ινηπφλ ππάξρε 

θαη θαλέλ άιιν δψξνλ απφ ηνπο ζενχο εηο ηνπο αλζξψπνπο, είλαη εχινγνλ λα 

είλαη θαη ε επηπρία ζενχ δψξνλ, ηφζνλ πεξηζζφηεξνλ κάιηζηα, φζνλ είλαη ην 

θαιιίηεξνλ απφ φια ηα αλζξψπηλα πξάγκαηα. Αιιά ηνχην κελ ίζσο αλήθεη 

λα εμεηαζζή αιινχ, θαίλεηαη φκσο φηη είλαη απφ ηα ζετθψηεξα πξάγκαηα, 

θαη φηαλ αθφκε δελ είλαη ζεφπεκπηνλ, αιιά απνθηάηαη κε ηελ αξεηήλ θαη κε 

θάπνηαλ κάζεζηλ θαη άζθεζηλ. Γηφηη ην έπαζινλ θαη ν ζθνπφο ηεο αξεηήο 

θαίλεηαη φηη είλαη θάιιηζηνλ θαη θάηη ηη ζείνλ θαη αμηνκαθάξηζηνλ. Ίζσο δε 

είλαη θαη πνιχ θνηλφλ, δηφηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξμε κε θάπνηαλ κάζεζηλ 

θαη επηκέιεηαλ εηο φινπο, φζνη δελ είλαη εληειψο ζηξεβισκέλνη σο πξνο ηελ 

αξεηήλ. ηη δε είλαη θαιιίηεξνλ λα επηπρψκελ νχησ πσο, παξά εμ αηηίαο ηεο 

ηχρεο, είλαη ινγηθφλ, αθνχ επιάζζεζαλ ηα έξγα ηεο θχζεσο λα είλαη φζνλ 

ην δπλαηφλ θαιιίηεξα, νκνίσο δε θαη ηα έξγα ηεο ηέρλεο θαη ελ γέλεη πάζεο 

αηηίαο θαη κάιηζηα ηεο αλσηάηεο. Άιισο φκσο είλαη αλάξκνζηνλ ίζσο λα 

αλαζέζσκελ εηο ηελ ηχρελ ην ζπνπδαηφηεξνλ θαη θαιιίηεξνλ πξάγκα. Αιιά 

θαη απφ ηνλ ιφγνλ ηνχηνλ εμάγεηαη ην δεηνχκελνλ. Γηφηη ην σξίζακελ σο 

ελέξγεηαλ ηεο ςπρήο ζχκθσλνλ κε ηελ αξεηήλ θαη έρνπζαλ θάπνηαλ 

πνηφηεηα. Απφ δε ηα άιια αγαζά κεξηθά κελ είλαη αλάγθε λα ππάξρνπλ, 

άιια φκσο είλαη εθ θχζεσο βνεζεηηθά θαη ζπληειεζηηθά σο φξγαλα. 
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&πγθεθαιαίσζηο.& — Ίζσο δε απηά ζπκθσλνχλ θαη κε φζα είπακελ εηο 

ηελ αξρήλ. Γηφηη ηφηε σξίζακελ ηνλ ζθνπφλ ηεο πνιηηηθήο σο ην θάιιηζηνλ 

πξάγκα, απηή δε φηη θξνληίδεη κεγάισο λα δψζε θάπνηαο ηδηφηεηαο εηο ηνπο 

πνιίηαο θαη λα ηνπο θάκε αγαζνχο θαη ζπληειεζηηθνχο εηο ηα θαιά. 

Δπνκέλσο δηθαίσο δελ ζεσξνχκελ νχηε ηνλ βνπλ νχηε ηνλ ίππνλ νχηε θαλέλ 

άιιν δψνλ επηπρέο. Γηφηη θαλέλ απφ απηά δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζε 

ηνηαχηελ δξαζηεξηφηεηα. 

Καη δηά ηελ ηδίαλ αηηίαλ νχηε ν παηο είλαη επηπρήο, δηφηη αθφκε δελ εκπνξεί 

λα εθηειέζε ηνηαχηα πξάγκαηα έλεθα ηεο ειηθίαο ηνπ. ζνη δε ιέγνληαη 

επηπρείο, καθαξίδνληαη, δηφηη παξέρνπλ ειπίδαο. Γηφηη, θαζψο είπακελ, 

ρξεηάδεηαη θαη αξεηή ηειεία θαη βίνο ζπκπιεξσκέλνο. Γηφηη εηο ηελ δσήλ 

ζπκβαίλνπλ πνιιαί κεηαβνιαί θαη πνιπεηδείο ζπκπηψζεηο, θαη είλαη 

ελδερφκελνλ φζηηο επξίζθεηαη εηο πνιχ θαιήλ θαηάζηαζηλ λα πεξηπέζε εηο 

κεγάιαο ζπκθνξάο εηο ην γήξαο ηνπ, θαζψο ιέγνπλ νη εξσηθνί κχζνη πεξί 

ηνπ Πξηάκνπ. Καη βεβαίσο εθείλνλ, φζηηο ζα εχξε ηνηαχηελ ηχρελ θαη ζα 

απνζάλε αζιίσο, δελ ηνλ καθαξίδεη θαλείο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΑ'. 

&Ζκπνξεί ν άλζξσπνο λα νλνκαζζή επηπρήο ελ φζσ δε;&. — Σφξα ινηπφλ 

άξαγε δελ πξέπεη νχηε λα καθαξίζσκελ θαλέλα άιινλ άλζξσπνλ ελ φζσ δε, 

αιιά πάληνηε λα πεξηκέλσκελ ην ηέινο ηνπ, ζπκθψλσο κε ηνλ φισλα; 

Καη αλ παξαδερζψκελ απηφ, άξαγε είλαη πάιηλ επηπρήο, φηαλ απνζάλε; Ή 

κήπσο απηφ βεβαίσο είλαη εληειψο παξάινγνλ, θαη κάιηζηα δη' εκάο, νη 

νπνίνη νξίδνκελ ηελ επηπρίαλ σο ελέξγεηαλ; αλ δε πάιηλ δελ ζεσξνχκελ ηνλ 

απνζακέλνλ σο επηπρή, θαη νχηε ν φισλ απηφ ζέιεη λα είπε, παξά κφλνλ 

φηη ηφηε εκπνξεί θαλείο λα καθαξίζε αζθαιψο έλα άλζξσπνλ, δηφηη πιένλ 

είλαη έμσ απφ ηελ δπζηπρίαλ, επηδέρεηαη κελ βεβαίσο θαη ηνχην θάπνηαλ 

ακθηζβήηεζηλ. Γηφηη θαίλεηαη φηη ππάξρεη θαη δηά ηνλ απνζακέλνλ θάπνηνλ 

θαθφλ θαη αγαζφλ, αθνχ ππάξρεη θαη δη' εθείλνλ φζηηο είλαη κελ δσληαλφο, 

αιιά δελ αηζζάλεηαη• θαζψο ιφγνπ ράξηλ αη ηηκαί θαη αη αηηκίαη θαη ησλ 

ηέθλσλ ησλ θαη ελ γέλεη φισλ ησλ απνγφλσλ ηνπ αη επδνθηκήζεηο θαη αη 

δπζηπρίαη. κσο θαη απηά πεξηέρνπλ απνξίαο. Γηφηη φζηηο έδεζε καθαξίσο 

κέρξη γήξαηνο θαη απέζαλε αλαιφγσο, είλαη ελδερφκελνλ λα ηνπ ζπκβνχλ 

πνιιαί κεηαβνιαί σο πξνο ηνπο εγγνλνχο, θαη άιινη κελ απφ απηνχο λα 

είλαη αγαζνί θαη απνιαχζνπλ δσήλ αλάινγνλ κε ηελ αμίαλ ησλ, άιινη δε απ' 

ελαληίαο λα κελ απνιαχζνπλ. Δίλαη δε θαλεξφλ φηη είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ 

θαη παληφο είδνπο δηαθνξάλ ζρεηηθψο κε ηνπο γνλείο ησλ. 

Καη βεβαίσο είλαη παξάινγνλ, αλ ζπγρξφλσο κεηαβάιιεηαη θαη ν 

απνζακέλνο θαη γίλεηαη πφηε επηπρήο θαη πφηε πάιηλ άζιηνο, αιιά επίζεο 
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είλαη παξάινγνλ λα κε ζπλνδεχνπλ νπδέ εηο ειάρηζηνλ ρξνληθφλ δηάζηεκα 

ηνπο γνλείο ηα παζήκαηα ησλ απνγφλσλ. 

&Ζ αξεηή είλαη ζηαζεξά.& — Αιιά αο έιζσκελ εηο ηελ πξνεγνπκέλελ 

απνξίαλ καο. Γηφηη πηζαλφλ απφ εθείλν λα ελλνεζή θαη απηφ ην νπνίνλ 

δεηνχκελ ηφξα. Λνηπφλ, αλ πξέπε λα βιέπσκελ ην ηέινο θαη ηφηε λα 

καθαξίδσκελ έθαζηνλ, φρη δηφηη είλαη καθάξηνο ηφξα, αιιά δηφηη ήην 

πξνεγνπκέλσο, πψο δελ είλαη παξάινγνλ λα κε ιέγεηαη πεξί απηνχ ε 

πξαγκαηηθή αιήζεηα, φηαλ είλαη επηπρήο, κφλνλ θαη κφλνλ δηφηη νη δψληεο 

δελ έρνπλ δηάζεζηλ λα ηνλ καθαξίδνπλ, δηφηη επέξρνληαη κεηαβνιαί, θαη 

δηφηη απηνί ηελ επηπρίαλ ηελ λνκίδνπλ σο κφληκνλ πξάγκα θαη εληειψο 

ακεηάβιεηνλ, ελψ αη ηχραη σο πξνο απηνχο πνιιάθηο αλαπνδνγπξίδνπλ; 

Γηφηη βεβαίσο είλαη θαλεξφλ φηη, αλ παξαθνινπζνχκελ ηαο ηχραο, ηνλ ίδηνλ 

άλζξσπνλ ζα ηνλ νλνκάζσκελ επηπρή θαη πάιηλ δπζηπρή πνιιάθηο, θαη ζα 

απνδεηθλχσκελ φηη ν επηπρήο είλαη θάπνηνο ρακαηιέσλ θαη κε ζαζξάο 

βάζεηο. Ή κήπσο δελ είλαη δηφινπ νξζφλ λα παξαθνινπζνχκελ ηαο 

κεηαβνιάο ηεο ηχρεο; Γηφηη δελ έγθεηηαη εηο απηάο ην αγαζφλ θαη ην θαθφλ, 

αιιά έρεη κελ πεξηπιένλ αλάγθελ απηνχ ν αλζξψπηλνο βίνο, θαζψο είπακελ, 

πξσηεχνπλ φκσο εηο ηελ επηπρίαλ αη ζχκθσλνη κε ηελ αξεηήλ ελέξγεηαη, ελψ 

αη αληίζεηνη πξσηεχνπλ εηο ην αληίζεηνλ. Δίλαη δε κάξηπο ππεξαζπίζεσο δηά 

ηνλ ιφγνλ καο θαη ε ζπδήηεζηο απηήο ηεο εξσηήζεψο καο. Γηφηη εηο θαλέλ 

απφ ηα αλζξψπηλα δελ ππάξρεη ηφζε βεβαηφηεο, φζε εηο ηαο ελεξγείαο ηαο 

ζχκθσλνπο κε ηελ αξεηήλ. Γηφηη απηαί θαίλνληαη φηη είλαη κνληκψηεξαη θαη 

απφ ηαο επηζηήκαο, Απφ απηάο δε ηαο ηδίαο πάιηλ αη πνιπηηκφηαηαη είλαη αη 

κνληκψηαηαη, δηφηη κε απηάο δνπλ πεξηζζφηεξνλ θαη δηαξθέζηεξνλ νη 

αμηνκαθάξηζηνη. Καη θαίλεηαη φηη ηνχην είλαη ε αηηία εηο απηά λα κε 

ιεζκνλνχληαη. Δπνκέλσο ζα έρε φ,ηη δεηεί ν επηπρήο, θαη ζα είλαη ηνηνχηνο 

εηο φιελ ηνπ ηελ δσήλ. Γηφηη ή δηαξθψο, ή φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνλ 

απφ φινπο ζα πξάμε θαη ζα ελλνήζε ηα ζχκθσλα κε ηελ αξεηήλ, θαη ηαο 

κεηαβνιάο ηεο ηχρεο ζα ηαο ππνθέξε αμηνπξεπέζηαηα θαη θαζ' φια εληειψο 

αξκνληθά, φζηηο βεβαίσο είλαη πξαγκαηηθψο αγαζφο θαη ηεηξάγσλνο θαη 

άςνγνο. Απφ ηα πνιιά δε ηα νπνία ζπκβαίλνπλ εθ ηχρεο θαη δηαθέξνπλ 

θαηά ην κέγεζνο θαη ηελ ζκηθξφηεηα ηα κελ κηθξά επηπρήκαηα, θαη, 

ελλνείηαη, θαη ηα αληίζεηα απηψλ, είλαη θαλεξφλ φηη δελ έρνπλ 

ζπνπδαηφηεηα δηά ηελ δσήλ. Σα κεγάια φκσο θαη πνιιά, φηαλ κελ 

ζπκβαίλνπλ θαιψο, ζα θαηαζηήζνπλ ηελ δσήλ επηπρεζηέξαλ, δηφηη θαη απηά 

επιάζζεζαλ σο ζηνιηζκφο απηήο θαη ε ρξεζηκνπνίεζηο απηψλ είλαη θαιή 

θαη ζπνπδαία. ηαλ φκσο ζπκβαίλνπλ αλάπνδα, ζηελνρσξνχλ θαη ελνρινχλ 

ην αμηνκαθάξηζηνλ. Γηφηη πξνζζέηνπλ ιχπαο θαη γίλνληαη εκπφδηα εηο 

πνιιάο ελεξγείαο. Καη φκσο θαη εηο απηά δηαιάκπεη ην θαιφλ, φηαλ θαλείο 

ππνθέξε αηαξάρσο πνιιάο θαη κεγάιαο αηπρίαο, φρη δηφηη είλαη αλαίζζεηνο, 

αιιά δηφηη είλαη γελλαηφθξσλ θαη κεγαιφςπρνο. 

&Ο αιεζψο επηπρήο είλαη αλεπίδεθηνο δπζηπρίαο.& — Δάλ δε είλαη αη 

ελέξγεηαη θπξίαξρνη ηεο δσήο, θαζψο είπακελ, ηφηε θαλείο απφ ηνπο επηπρείο 
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δελ εκπνξεί λα γίλε δπζηπρήο, δηφηη πνηέ ηνπ δελ ζα πξάμε ηα κηζεηά θαη 

πνηαπά. Γηφηη ν αιεζψο αγαζφο θαη λνπλερήο θξνλνχκελ φηη ζα ππνθέξε 

φιαο ηαο κεηαβνιάο ηεο ηχρεο αμηνπξεπψο, θαη φηη αλαιφγσο ησλ 

ππαξρφλησλ κέζσλ ζα πξάμε πάληνηε ην θαιιίηεξνλ, θαζψο θαη ν αγαζφο 

ζηξαηεγφο ην ππάξρνλ ζηξάηεπκα ζα ρξεζηκνπνηήζε πνιεκηθψηαηα, θαη ν 

βπξζνδέςεο απφ ηα δεδνκέλα δέξκαηα ζα θάκε ηα θαιιίηεξνλ πνπ εκπνξεί 

λα γίλε ππφδεκα, θαη θαηά ηνλ ίδηνλ ηξφπνλ φινη νη άιινη ηερλίηαη. Αιιά 

ηφηε, δελ εκπνξεί κελ λα γίλε πνηέ δπζηπρήο ν επηπρήο, φκσο δελ είλαη 

αμηνκαθάξηζηνο, αλ πεξηπέζε εηο ηα δπζηπρήκαηα ηνπ Πξηάκνπ. Οχηε 

βεβαίσο αραξαθηήξηζηνο θαη επκεηάβιεηνο εκπνξεί λα γίλε. Γηφηη νχηε ε 

επηπρία ζα ηνλ ηαξάμε επθφισο, νχηε ηα παξακηθξά αηπρήκαηα, αιιά ηα 

κεγάια θαη πνιιά. Καη πάιηλ θαηφπηλ απφ απηά ηα κεγάια θαη πνιιά δελ ζα 

γίλε επηπρήο ακέζσο εηο νιίγνλ δηάζηεκα, αιιά, αλ ζα γίλε επηπρήο, ζα γίλε 

εηο πνιχ δηάζηεκα θαη επαξθέο, αθνχ εηο απηφ ην δηάζηεκα γίλε θχξηνο 

κεγάισλ θαη θαιψλ. 

&Οξηζκφο ηεο επηπρίαο.& — Ση καο εκπνδίδεη ινηπφλ λα νξίζσκελ φηη 

επηπρήο είλαη φζηηο ελεξγεί ζπκθψλσο κε ηελ ηειείαλ αξεηήλ, θαη είλαη 

εθσδηαζκέλνο αξθεηά κε ηα εμσηεξηθά αγαζά, φρη εηο έλα παξακηθξφλ 

ρξνληθφλ δηάζηεκα, αιιά εηο φιελ ηνπ ηελ ηειείαλ δσήλ; Ή κήπσο πξέπεη 

λα πξνζζέζσκελ φηη πξέπεη θαη λα δήζε νχησ πσο θαη λα απνζάλε 

αλαιφγσο, επεηδή εκείο δελ εκπνξνχκελ λα πξνβιέςσκελ ηα κέιινλ, ελψ 

ηελ επηπρίαλ ηελ νξίδνκελ σο ηέινο θαη σο ηειείαλ εηο φια θαη θαζ' φια; 

Αιιά ηφηε ζα νλνκάζσκελ αμηνκαθαξίζηνπο, εθείλνπο απφ ηνπο δψληαο, εηο 

φζνπο ππάξρνπλ θαη ζα ππάξμνπλ φζα είπακελ, πάληνηε φκσο ηνπο 

αλζξψπνπο ζα νλνκάδσκελ αμηνκαθαξίζηνπο. Καη πεξί ηνπ δεηήκαηνο 

ηνχηνπ είλαη αξθεηφο απηφο ν αλαιπηηθφο νξηζκφο. 

&Αη πεξηπέηεηαη ησλ απνγφλσλ δελ ζίγνπλ ηνπο λεθξνχο.& — ηη δε αη 

πεξηπέηεηαη ησλ απνγφλσλ θαη φισλ ησλ θίισλ εηο ηίπνηε δελ επεξεάδνπλ 

απηνχο θαίλεηαη πάξα πνιχ άζηνξγνλ θαη αληίζεηνλ πξνο ηαο επηθξαηνχζαο 

ηδέαο. Δπεηδή δε αη πεξηπέηεηαη έρνπλ πνιιάο θαη παληνεηδείο δηαθνξάο, θαη 

άιιαη κελ έξρνληαη πεξηζζφηεξνλ ελσκέλαη, άιιαη δε νιηγψηεξνλ, είλαη 

πνιχο θφπνο θαη αηειείσηνο δη' εθάζηελ ρσξηζηά, θαη ίζσο είλαη αξθεηφλ λα 

νκηιήζσκελ γεληθψο θαη ππνδεηγκαηηθψο. Αθνχ ινηπφλ, θαζψο ηα ηδηθά ηνπ 

αηπρήκαηα άιια κελ έρνπλ βαξχηεηα θαη ζεκαζίαλ δηά ηνλ βίνλ ηνπ, άιια 

δε θαίλνληαη ειαθξφηεξα, ην ίδηνλ θαίλνληαη θαη φζα ζπκβαίλνπλ εηο φινπο 

ηνπο θίινπο, θαη αθνχ έρεη πνιχ κεγάιελ δηαθνξάλ, φηαλ ηα δεηλνπαζήκαηα 

ζπκβαίλνπλ εηο έθαζηνλ ελφζσ δε ή αθνχ απνζάλε, παξά φηαλ 

παξηζηάλσληαη εηο ηα νξάκαηα σο ηζηνξηθά γεγνλφηα ή σο ζεκεξηλά, ηφηε 

βεβαίσο πξέπεη λα ιάβσκελ ππ' φςηλ καο θαη απηήλ ηελ δηαθνξάλ, ή κάιινλ 

ηελ απνξίαλ καο, αλ νη κεηαζηάληεο ζπκκεηέρνπλ θαλελφο αγαζνχ ή ηνπ 

αληηζέηνπ. Γηφηη θαίλεηαη φηη, θαη αλ θζάλε έσο εηο απηνχο θαλέλ αγαζφλ ή 

αληίζεηνλ, είλαη κεδακηλφλ θαη κηθξφλ είηε γεληθψο είηε πξνζσπηθψο δη' 

απηνχο. Δάλ δε δελ θζάλε εηο απηνχο, είλαη ηφζνλ κηθξφλ θαη επνπζηψδεο, 
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ψζηε δελ θάκλεη επηπρείο εθείλνπο νη νπνίνη δελ είλαη, νχηε φζνη είλαη 

επηπρείο ηνπο αθαηξεί ηελ καθαξηφηεηα. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ζπληεινχλ 

θάπσο δηά ηνπο κεηαζηάληαο αη επδνθηκήζεηο ησλ θίισλ, θαζψο θαη αη 

αηπρίαη αιιά εηο ηφζνλ νιίγνλ βαζκφλ θαη ηφζνλ επνπζησδψο, ψζηε δελ 

εκπνξνχλ λα θάκνπλ ηνπο επηπρείο κε επηπρείο, νχηε θαλέλ άιιν 

παξφκνηνλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΒ'. 

&Δίλαη ε επηπρία κάιινλ αμηέπαηλνο παξά αμηνκαθάξηζηνο;& — Αθνχ δε 

εμεηάζακελ θαη απηά, αο εμεηάζσκελ ηφξα αλ ε επηπρία είλαη κάιινλ αμία 

επαίλσλ παξά αμία ηηκήο. Γηφηη βεβαίσο είλαη θαλεξφλ φηη απηή δελ 

απνηειεί πεξηνπζίαλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη παλ φ,ηη επαηλνχκελ επαηλείηαη 

δηφηη έρεη θάπνηαλ ηδηφηεηα θαη θάπνηαλ αλαθνξάλ πξνο άιιν. Λφγνπ ράξηλ 

ηνλ δίθαηνλ θαη ηνλ αλδξείνλ θαη ελ γέλεη ηνλ ελάξεηνλ θαη ηελ αξεηήλ ηνπο 

επαηλνχκελ δηά ηαο πξάμεηο θαη ηα έξγα ησλ, νκνίσο δε θαη ηνλ ξσκαιένλ 

θαη ηνλ ηαρχπνπλ θαη έθαζηνλ απφ ηνπο άιινπο, δηφηη έρνπλ εθ θχζεσο 

θάπνηαλ ηδηφηεηα θαη θάπνηαλ ζρέζηλ πξνο θάπνηνλ αγαζφλ θαη ζπνπδαίνλ 

πξάγκα. Σνχην δε γίλεηαη ζαθέο θαη απφ ηα εγθψκηα πξνο ηνπο ζενχο. Γηφηη, 

αλ απηά ηα εγθψκηα ηα απνδψζσκελ εηο ηνλ εαπηφλ καο, γίλνληαη γεινία. 

Σνχην δε πξνέξρεηαη εθ ηνπ φηη νη έπαηλνη, θαζψο είπακελ, είλαη ζρεηηθνί. 

Αθνχ δε ν έπαηλνο είλαη ηνηνχηνλ πξάγκα, είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη 

έπαηλνο δηά ηνπο αξίζηνπο, αιιά θάηη άιιν κεγαιίηεξνλ θαη θαιιίηεξνλ, 

θαζψο θαη είλαη γλσζηφλ. Γηφηη θαη ηνπο ζενχο ηνπο καθαξίδνκελ θαη ηνπο 

θαινηπρίδνκελ, θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο καθαξίδνκελ ηνπο ζετθσηέξνπο. Σν 

ίδηνλ δε θαη δηά ηα αγαζά. Γειαδή θαλείο δελ εγθσκηάδεη ηελ επηπρίαλ 

θαζψο ην δίθαηνλ, αιιά ηελ καθαξίδεη σο θάηη ηη ζετθψηεξνλ θαη αλψηεξνλ. 

Φαίλεηαη δε φηη θαη ν Δχδνμνο θαιφλ επηρείξεκα κεηερεηξίζζε δηά ηελ 

εδνλήλ. Γηφηη ηo λα κε επαηλήηαη απηή, ελψ είλαη έλ απφ ηα αγαζά, ην 

εζεψξεζε σο απφδεημηλ φηη είλαη αλσηέξα απφ ηα αμηέπαηλα πξάγκαηα, 

θαζψο είλαη ν ζεφο θαη ην αγαζφλ. Γηφηη εηο απηά αλαθέξνληαη θαη ηα άιια. 

Καη ν κελ έπαηλνο αλαθέξεηαη εηο ηελ αξεηήλ (δηφηη κε απηήλ εθηεινχκελ ηα 

θαιά), ηα δε εγθψκηα αλαθέξνληαη εηο ηα έξγα ηφζνλ ηα ζσκαηηθά, φζνλ θαη 

ηα ςπρηθά. Αιιά απηά κελ ίζσο είλαη θαηαιιειφηεξνλ λα νξηζζνχλ 

αθξηβέζηεξνλ εηο ηα εηδηθά ζπγγξάκκαηα πεξί εγθσκίσλ, εηο εκάο φκσο 

είλαη θαλεξφλ απφ φζα ειέρζεζαλ, φηη ε επηπρία είλαη έλ απφ ηα 

αμηνκαθάξηζηα θαη ηέιεηα πξάγκαηα. Φαίλεηαη δε φηη είλαη ηνηαχηε θαη δηφηη 

απνηειεί αξρήλ. Γηφηη ράξηλ απηήο εθηεινχκελ φια ηα άιια, ηελ δε αξρήλ 

θαη ην πξσηαίηηνλ ησλ αγαζψλ ηα ζεσξνχκελ σο θάηη ηη αμηνκαθάξηζηνλ θαη 

ζείνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Ζ αξεηή σο ζηνηρείνλ ηεο επηπρίαο.& — Αθνχ δε ε επηπρία είλαη ελέξγεηα 

ηεο ςπρήο ζπκθψλσο κε ηελ ηειείαλ αξεηήλ, πξέπεη ηφξα λα εμεηάζσκελ 

πεξί αξεηήο. Γηφηη πνιχ πηζαλφλ θαη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ λα ελλνήζσκελ 

θαιιίηεξνλ θαη ηελ επηπρίαλ. Φαίλεηαη δε φηη θαη ν αιεζηλφο πνιηηηθφο εηο 

απηήλ πξν πάλησλ θαηαγίλεηαη. Γηφηη ζέιεη λα θαηαζηήζε ηνπο πνιίηαο 

ελαξέηνπο θαη εππεηζείο εηο ηνπο λφκνπο, παξάδεηγκα δε ηνχησλ έρνκελ ηνπο 

λνκνζέηαο ησλ Κξεηψλ θαη ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη φζνη άιινη ηνηνχηνη 

δηέπξεςαλ. Αθνχ δε ε έξεπλα απηή αλήθεη εηο ηελ πνιηηηθήλ, είλαη 

πξνθαλέο φηη ε εμέηαζίο καο ζα γίλε ζπκθψλσο κε ηελ απφθαζηλ ηελ 

νπνίαλ εζέζακελ εμ αξρήο. Καη βεβαίσο ηελ αλζξσπίλελ αξεηήλ πξέπεη λα 

εμεηάζσκελ, δηφηη θαη ην αγαζφλ ην νπνίνλ εδεηνχζακελ ήην αλζξψπηλνλ 

θαη ε επηπρία αλζξσπίλε. Αξεηήλ δε αλζξσπίλελ δελ ελλννχκελ ηελ 

ζσκαηηθήλ αιιά ηελ ςπρηθήλ. Καη επνκέλσο θαη ηελ επηπρίαλ ηελ 

ζεσξνχκελ ελέξγεηαλ ηεο ςπρήο. 

&πνπδαηφηεο ηεο ςπρνινγίαο δηά ηνλ πνιηηηθφλ.& — Αθνχ δε ηνχην έρεη 

νχησ πσο, είλαη θαλεξφλ φηη ν πνιηηηθφο πξέπεη λα γλσξίδε ηα ςπρηθά 

θαηλφκελα, θαζψο πξέπεη λα γλσξίδε θαη νιφθιεξνλ ην ζψκα, φζηηο 

πξφθεηηαη λα ζεξαπεχζε ηνλ νθζαικφλ, θαη κάιηζηα ηφζνλ πεξηζζφηεξνλ, 

φζνλ είλαη πνιπηηκνηέξα θαη θαιιηηέξα ε πνιηηηθή απφ ηελ ηαηξηθήλ. Απφ 

ηνπο ηαηξνχο δε φζνη είλαη ηέιεηνη πνιχ θαηαγίλνληαη εηο ηελ κειέηελ ηνπ 

ζψκαηνο. Δπνκέλσο πξέπεη λα κειεηήζε θαη ν πνιηηηθφο ηελ ςπρήλ, αιιά 

ράξηλ ηνχηνπ θαη εθ' φζνλ είλαη αξθεηφλ δηά ην δήηεκά καο. Γηφηη ε 

πεξηζζνηέξα ιεπηνινγία ίζσο είλαη θνπησδεζηέξα παξ' φζνλ απαηηεί ε 

ππφζεζίο καο. Οκηινχκελ δε πεξί απηήο αξθεηά θαη εηο ηνπο εμσηεξηθνχο 

ιφγνπο θαη εκπνξεί θαλείο λα ηα ρξεζηκνπνηήζε. Λφγνπ ράξηλ φηη έλ κέξνο 

απηήο είλαη άινγνλ, ην δε άιιν ινγηθφλ. Δάλ δε απηά είλαη ρσξηζκέλα 

θαζψο ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο θαη παλ φ,ηη επηδέρεηαη δηαίξεζηλ, ή 

ζεσξεηηθψο ερσξίζζεζαλ, ελψ είλαη εθ θχζεσο αρψξηζηα, θαζψο εηο ηελ 

πεξηθέξεηαλ ε θπξηφηεο θαη ε θνηιφηεο, δελ έρεη θακκίαλ ζεκαζίαλ 

ζρεηηθψο κε ην δήηεκά καο. 

&Γηαζάθεζηο ηνπ αιφγνπ (θπηηθνχ) κέξνπο ηεο ςπρήο.& — Απφ ην άινγνλ 

δε ην έλ κέξνο θαίλεηαη θνηλφλ θαη θπηηθφλ, θαη ελλνψ ηελ αηηίαλ ηεο 

ζξέςεσο θαη απμήζεσο. Γηφηη απηήλ ηελ δχλακηλ ηεο ςπρήο εκπνξεί θαλείο 

λα ηελ παξαδερζή εηο φια φζα ηξέθνληαη θαη αθφκε εηο ηα έκβξπα, θαη ηελ 

ηδίαλ πάιηλ θαη εηο ηνπο ειηθησκέλνπο. Γηφηη απηφ είλαη ινγηθψηεξνλ λα 

παξαδερζψκελ παξά θακκίαλ δηαθνξεηηθήλ ςπρήλ. Καη ινηπφλ ε αξεηή 

απηήο ηεο ςπρήο θαίλεηαη φηη είλαη θνηλή θαη φρη εηδηθψο αλζξσπίλε. Γηφηη 

θαίλεηαη φηη πξν πάλησλ εηο ηνλ χπλνλ ελεξγεί ην κέξνο απηφ θαη απηή ε 

δχλακηο, θαη επνκέλσο ν αγαζφο θαη ν θαθφο πνιχ νιίγνλ δηαθξίλνληαη φηαλ 
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θνηκνχληαη, θαη δη' απηφ ιέγνπλ φηη εηο ην ήκηζπ ηεο δσήο δελ έρνπλ 

δηαθνξάλ νη επηπρείο απφ ηνπο δπζηπρείο. Σνχην δε ζπκβαίλεη επιφγσο. 

Γηφηη ν χπλνο είλαη αξγία ηεο ςπρήο σο πξνο ηελ ελέξγεηαλ απφ ηελ νπνίαλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζπνπδαία ή κεδακηλή, εθηφο κφλνλ εάλ θακκηάο 

ιεηηνπξγίαο αη θηλήζεηο εηζδχνπλ βαζχηεξνλ θαηά κηθξά δηαζηήκαηα θαη 

θαηά ηνχην γίλνληαη θαιιίηεξα ηα φλεηξα ησλ θαιψλ απφ ηνπο ηπραίνπο. 

Αιιά πεξί απηψλ είπακελ αξθεηά, θαη πξέπεη λα αθήζσκελ ην ζξεπηηθφλ 

κέξνο ηεο ςπρήο, δηφηη δελ ζπκκεηέρεη ηεο αλζξσπίλεο αξεηήο. 

&Γηάθξηζηο ηνπ εκηαιφγνπ θαη ηνπ ινγηθνχ κέξνπο ηεο ςπρήο.& — 

Φαίλεηαη δε φηη ππάξρεη θαη θάπνηα άιιε ηδηφηεο ηεο ςπρήο άινγνο, αιιά 

θάπσο κεηέρνπζα ηνπ ιφγνπ. Γηφηη, φηαλ ζπγθξίλσκελ έλα εγθξαηή πξνο 

έλα αθφιαζηνλ, επαηλνχκελ ηνλ ιφγνλ θαη ην ινγηθφλ κέξνο ηεο ςπρήο. 

Γηφηη απηφ παξνξκά εηο ην νξζφλ θαη εηο ην θαιιίηεξνλ. Φαίλεηαη φκσο φηη 

είλαη έκθπηνλ εηο απηνχο θαη θάηη άιιν, ην νπνίνλ πνιεκεί θαη αληηηείλεη εηο 

ηνλ ιφγνλ. Γειαδή απαξάιιαθηα θαζψο εηο ηνπο παξαιπηηθνχο, φηαλ 

ζέινπλ λα θηλήζνπλ ηα κέιε ησλ πξνο ηα δεμηά, εθείλα παξεθηξέπνληαη εηο 

ηα αξηζηεξά, ην ίδηνλ ζπκβαίλεη θαη εηο ηελ ςπρήλ. Γηφηη αη νξκαί ησλ 

αθνιάζησλ βαδίδνπλ αληηζέησο. Αιιά εηο κελ ηα ζψκαηα βιέπνκελ ην 

παξεθηξεπφκελνλ κέινο, ελψ εηο ηελ ςπρήλ δελ ην βιέπνκελ. Ίζσο φκσο φρη 

νιηγψηεξνλ πξέπεη λα παξαδερζψκελ φηη θαη εηο ηελ ςπρήλ ππάξρεη θάηη ηη 

παξάινγνλ ην νπνίνλ ελαληηφλεηαη θαη αληηηάζζεηαη πξνο ηνλ ιφγνλ. Πψο 

φκσο είλαη θάηη άιιν ηη δελ καο ελδηαθέξεη δηφινπ. Φαίλεηαη φκσο φηη θαη 

ηνχην κεηέρεη ηνπ ιφγνπ, θαζψο είπακελ. Σνπιάρηζηνλ εηο ηνλ εγθξαηή 

ππνηάζζεηαη εηο ηνλ ιφγνλ. Καη πάιηλ ίζσο είλαη πεηζαξρηθψηεξνλ εηο ηνλ 

ζψθξνλα θαη αλδξείνλ. Γηφηη εηο απηφλ φια είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ιφγνλ. 

Δπνκέλσο θαίλεηαη φηη θαη ην άινγνλ είλαη δχν εηδψλ, δηφηη ην κελ θπηηθφλ 

δελ κεηέρεη δηφινπ ηνπ ιφγνπ, ην δε επηζπκεηηθφλ θαη ελ γέλεη ην 

βνπιεηηθφλ κεηέρεη θάπσο, εθ' φζνλ είλαη εππεηζέο θαη πεηζαξρηθφλ εηο 

απηφλ, νκνίσο ινηπφλ θαη εηο ηνλ παηέξα θαλελφο ή εηο ηνπο θίινπο ηνπ 

ιέγνκελ φηη ππάξρεη ιφγνο, φρη φκσο θαζψο εηο ηνπο καζεκαηηθνχο. ηη δε 

ην άινγνλ πείζεηαη θάπσο εηο ηνλ ιφγνλ ην δεηθλχεη θαη ε λνπζέηεζηο θαη 

πάζα επίπιεμηο θαη πξνηξνπή. Δάλ δε λνκηζζή θαιφλ λα δερζψκελ φηη θαη 

απηφ έρεη ιφγνλ, ηφηε ζα εηπνχκελ φηη είλαη δχν εηδψλ θαη ην ινγηθφλ, ην κελ 

έλ θπξηνιεθηηθψο θαη κφλνλ ηνπ, ην δε άιιν σο έλ είδνο εππεηζείαο εηο ηνλ 

παηέξα. 

&Γηαλνεηηθνί θαη εζηθαί αξεηαί& — Υσξίδεηαη δε θαη ε αξεηή ζπκθψλσο 

κε απηήλ ηελ δηαθνξάλ. Γηφηη απφ ηαο αξεηάο, άιιαο κελ ηαο νλνκάδνκελ 

δηαλνεηηθάο, άιιαο δε εζηθάο, θαη ηελ κελ ζνθίαλ θαη ηελ ζχλεζηλ θαη ηελ 

θξφλεζηλ ηαο ιέγνκελ δηαλνεηηθάο, ηελ δε γελλαηνδσξίαλ θαη ηελ 

ζσθξνζχλελ εζηθάο. Γηφηη φηαλ νκηινχκελ πεξί ηνπ εζηθνχ κέξνπο, δελ 

ιέγνκελ δηά θαλέλα φηη είλαη ζνθφο ή ζπλεηφο, αιιά φηη είλαη κεηιίρηνο ή 

ζψθξσλ, επίζεο δε επαηλνχκελ θαη ηνλ ζνθφλ δηά ηελ δηαλνεηηθήλ ηνπ 
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θαηάζηαζηλ, θαη απηάο ηαο αμηεπαίλνπο δηαλνεηηθάο θαηαζηάζεηο ηαο 

νλνκάδνκελ αξεηάο. 

ΒΙΒΛΙΟΝ Β. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 

&Αη δηαλνεηηθαί αξεηαί δηδάζθνληαη, ελψ αη εζηθαί αξεηαί γελλψληαη εθ ηεο 

ζπλεζείαο.& — Δθ δε ηεο αξεηήο, ε νπνία είλαη δχν εηδψλ, δειαδή 

δηαλνεηηθή θαη εζηθή, ε κελ δηαλνεηηθή ην πεξηζζφηεξνλ έρεη ηελ 

πξνέιεπζίλ ηεο θαη ηελ αχμεζίλ ηεο απφ ηελ δηδαζθαιίαλ, θαη δη' απηφ 

ρξεηάδεηαη πείξαλ θαη θαηξφλ, ε εζηθή φκσο απνθηάηαη κε ηαο ζπλεζείαο, 

θαη δη' απηφ έιαβε φλνκα ην νπνίνλ έρεη πνιχ κηθξάλ δηαθνξάλ απφ ηελ 

ζπλήζεηαλ (ήζνο — έζνο). Καη απφ ηνχην είλαη θαλεξφλ φηη θακκία απφ ηαο 

εζηθάο αξεηάο δελ ππάξρεη εθ θχζεσο εληφο καο. Γηφηη θαλέλ απφ φζα 

ππάξρνπλ εθ θχζεσο δελ εκπνξεί λα ζπλεζίζε δηαθνξεηηθά• ιφγνπ ράξηλ ν 

ιίζνο ν νπνίνο εθ θχζεσο πίπηεη πξνο ηα θάησ, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλεζίζε λα θέξεηαη πξνο ηα επάλσ, θαη αλ αθφκε ακέηξεηεο θνξέο ηνλ 

ξίςε θαλείο πςειά, δηά λα ηνλ ζπλεζίζε. Οχηε ην ππξ θέξεηαη πξνο ηα 

θάησ, νχηε θαλέλ απφ φζα έγηλαλ εθ θχζεσο θαηά έλα ηξφπνλ, είλαη 

δπλαηφλ λα ζπλεζίζε δηαθνξεηηθά. Δπνκέλσο νχηε εθ θχζεσο νχηε παξά 

ηελ θχζηλ γελλψληαη εληφο καο αη αξεηαί, αιιά λαη κελ εγίλακελ εθ θχζεσο 

επηδεθηηθνί δη' απηάο, ηειεηνπνηνχκεζα φκσο κε ηελ ζπλήζεηαλ. 

&Άιια αθαηαγψληζηα επηρεηξήκαηα ράξηλ ηνπ πνιπθξφηνπ σθξαηηθνχ 

δεηήκαηνο, αλ είλαη δηδαθηή ε αξεηή.& — Έπεηηα φζα κελ έρνκελ εθ 

θχζεσο, πξψηνλ απνθηψκελ ηαο δπλάκεηο ησλ, θαη θαηφπηλ απνδίδνκελ ηαο 

ελεξγείαο ησλ, θαη ηνχην είλαη πξνθαλέο εηο ηα αηζζεηήξηα. Γηφηη δελ 

απεθηήζακελ ηαο αηζζήζεηο απφ ην λα βιέπσκελ θαη λα αθνχσκελ ζπρλά, 

αιιά ην αληίζεηνλ, ηαο είρακελ θαη ηαο κεηερεηξίζζεκελ, θαη δελ ηαο 

απεθηήζακελ δηά ηεο ρξήζεσο. Σαο αξεηάο φκσο ηαο απνθηψκελ, αθνχ 

εξγαζζψκελ πξνεγνπκέλσο, θαζψο ζπκβαίλεη θαη δηά ηαο άιιαο ηέρλαο. 

Γηφηη φζα ρξεηάδνληαη λα ηα εθηεινχκελ, αθνχ κάζσκελ απηά, δηά ηεο 

εθηειέζεσο ηα καλζάλνκελ. Λφγνπ ράξηλ κε ην λα θηίδνπλ γίλνληαη θηίζηαη 

θαη κε ην λα παίδνπλ θηζάξαλ γίλνληαη θηζαξηζηαί. Οκνίσο ινηπφλ θαη φζνη 

κελ εμαζθνχκελ ηελ δηθαηνζχλελ γηλφκεζα δίθαηνη, θαη φζνη ηελ 

ζσθξνζχλελ ζψθξνλεο, θαη φζνη ηελ αλδξείαλ αλδξείνη. Σν επηθπξψλεη δε 

θαη απηφ ην νπνίνλ ζπκβαίλεη εηο ηαο πνιηηείαο. Γηφηη νη λνκνζέηαη κε ηελ 

άζθεζηλ θάκλνπλ ηνπο πνιίηαο αγαζνχο. Καη ε πξφζεζηο παληφο λνκνζέηνπ 
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είλαη απηή, φζνη φκσο δελ εθηεινχλ απηά θαιψο, ζθάιινπλ, θαη θαηά ηνχην 

δηαθέξεη ε αγαζή πνιηηεία απφ ηελ κεδακηλήλ. Έπεηηα απφ ηαο ηδίαο αηηίαο 

θαη κε ηα ίδηα κέζα κε ηα νπνία δεκηνπξγείηαη πάζα αξεηή κε ηα ίδηα θαη 

θαηαζηξέθεηαη, επίζεο δε θαη πάζα ηέρλε. Γηφηη κε ην λα παίδνπλ θηζάξαλ 

γίλνληαη θαη νη θαινί θαη νη θαθνί θηζαξηζηαί, αλαιφγσο δε θαη νη νηθνδφκνη 

θαη φινη νη άιινη. Γειαδή κε ην λα θηίδνπλ θαιψο ηαο νηθίαο ζα γίλνπλ 

θαινί νηθνδφκνη, κε ην λα θηίδνπλ φκσο απηάο θαθψο ζα γίλνπλ θαθνί. 

Γηφηη, αλ δελ ήην απηφ αιεζέο, ηφηε δελ ζα ππήξρε θακκία αλάγθε 

δηδαζθάινπ, αιιά φινη ζα εγίλνλην θαινί ή θαθνί. 

Σν ίδηνλ ινηπφλ ζπκβαίλεη θαη εηο ηαο αξεηάο. Γειαδή κε ην λα εθηεινχκελ 

ζπλαιιαγάο πξνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γηλφκεζα άιινη κελ δίθαηνη, 

άιινη δε άδηθνη, κε ην λα εθηεινχκελ δε ηα απαηηνχκελα εηο δεηλάο 

πεξηζηάζεηο θαη λα ζπλεζίδσκελ λα έρσκελ ζάξξνο ή λα θνβνχκεζα, άιινη 

κελ γηλφκεζα αλδξείνη, άιινη δε δεηινί. Σo ίδηνλ δε ζπκβαίλεη θαη δηά ηαο 

επηζπκίαο θαη ηαο νξέμεηο. Γειαδή άιινη κελ γίλνληαη ζψθξνλεο θαη 

κεηιίρηνη, άιινη δε αθφιαζηνη θαη νμχζπκνη, δηφηη εθείλνη κελ θαη' εθείλνλ 

ηνλ ηξφπνλ θέξνληαη εηο απηά ηα πξάγκαηα, απηνί δε θαηά ηνχηνλ. Καη 

ινηπφλ κε κίαλ ιέμηλ απφ ηελ επαλάιεςηλ ησλ νκνίσλ ελεξγεηψλ 

απνθηψληαη αη ςπρηθαί θαηαζηάζεηο. Καη δηά ηνχην πξέπεη λα δίδσκελ 

θάπνηαλ πνηφηεηα εηο ηαο ελεξγείαο καο. Γηφηη αλαιφγσο ηεο δηαθνξάο 

απηψλ έξρνληαη θαηφπηλ αη ςπρηθαί θαηαζηάζεηο. Λνηπφλ δελ έρεη κηθξάλ 

δηαθνξάλ ην λα ζπλεζίδσκελ θαηά ηνχηνλ ή εθείλνλ ηνλ ηξφπνλ επζχο απφ 

ηελ λεαξάλ ειηθίαλ, αιιά ζεκαίλεη πάξα πνιχ, ή κάιινλ ην παλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

&Πνίαη πξάμεηο νδεγνχλ εηο ηελ αξεηήλ.& — Δπεηδή ινηπφλ ε παξνχζα 

κειέηε δελ γίλεηαη ράξηλ ηεο ζεσξίαο θαζψο αη άιιαη — δηφηη δελ 

εξεπλψκελ δηά λα ελλνήζσκελ ηη πξάγκα είλαη ε αξεηή, αιιά δηά λα 

γίλσκελ αγαζνί, δηφηη άιισο δελ ζα ππήξρε θακκία σθέιεηα απφ απηήλ — 

είλαη αλάγθε λα ζθεθζψκελ δηά ηαο πξάμεηο κε πνίνλ ηξφπνλ πξέπεη λα 

εθηεινχληαη. Γηφηη απφ απηάο εμαξηάηαη, θαζψο είπακελ, ε πνηφηεο ησλ 

ςπρηθψλ καο θαηαζηάζεσλ. Καη ινηπφλ ην λα πξάηησκελ ζπκθψλσο κε ηνλ 

νξζφλ ιφγνλ είλαη γεληθψο αλεγλσξηζκέλνλ αμίσκα θαη απηφ πξέπεη λα ηεζή 

εδψ σο βάζηο. Θα νκηιήζσκελ δε αξγφηεξα πεξί απηνχ, δειαδή ηη είλαη ν 

νξζφο ιφγνο θαη πνίαλ ζρέζηλ έρεη πξνο ηαο άιιαο αξεηάο. Σφξα φκσο, αο 

παξαδερζψκελ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη πάζα εμέηαζηο πεξί ησλ 

πξαγκαηνπνηνπκέλσλ πξέπεη λα νξίδεηαη κε γεληθφλ ηχπνλ θαη φρη κε 

αθξίβεηαλ, θαζψο είπακελ φηη πξέπεη λα απαηηνχκελ ηνπο νξηζκνχο 

ζπκθψλσο κε ην εμεηαδφκελνλ πιηθφλ. Γειαδή φζα αλαθέξνληαη εηο ηαο 

πξάμεηο θαη εηο ηα ζπκθέξνληα δελ έρνπλ θακκίαλ ζηαζεξφηεηα, θαζψο δελ 
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έρνπλ νχηε ηα πγηεηλά. Καη εάλ ν γεληθφο νξηζκφο είλαη ηνηνχηνο πνιχ 

πεξηζζφηεξνλ δελ είλαη αθξηβήο ν νξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ. Γηφηη δελ 

ππάγεηαη νχηε εηο θακκίαλ ηέρλελ νχηε εηο θακκίαλ νδεγίαλ, αιιά πξέπεη νη 

ίδηνη νη εθηειεζηαί λα πξνζέρνπλ πάληνηε εηο ην επίθαηξνλ (θξίζηκνλ 

ζηηγκήλ), θαζψο γίλεηαη εηο ηελ ηαηξηθήλ θαη ηελ πινηαξρηθήλ. 

&Καη ε κεγάιε έιιεηςηο θαη ε κεγάιε ππεξβνιή είλαη θαηαζηξεπηηθή.& — 

Αιιά, αλ θαη ε παξνχζα κειέηε είλαη ηνηαχηεο θχζεσο, πξέπεη λα 

πξνζπαζήζσκελ λα πξάμσκελ φ,ηη είλαη δπλαηφλ. Πξψηνλ ινηπφλ πξέπεη λα 

παξαηεξήζσκελ φηη ηα ηνηαχηα πξνζφληα ηα θαηαζηξέθεη θαη ε κεγάιε 

έιιεηςηο θαη ε ππεξβνιή, — δηφηη είλαη θαιφλ λα επηθαιεζζψκελ δηά ηα 

άιπηα δεηήκαηα ην θχξνο ησλ γλσζηψλ, θαζψο βιέπνκελ φηη θάκλνπλ δηά 

ηελ ξσκαιεφηεηα θαη ηελ πγείαλ. Γηφηη θαη ηα ππεξβνιηθά γπκλάζηα θαη ηα 

ειιηπή θζείξνπλ ηελ δχλακηλ, νκνίσο δε θαη ηα πνηά θαη ηα ηξφθηκα, εάλ 

είλαη ππεξβνιηθψηεξα ή ειιηπέζηεξα θαηαζηξέθνπλ ηελ πγείαλ, ελψ ηα 

κέηξηα ηελ ζηεξεφλνπλ θαη ηελ απμάλνπλ θαη ηελ δηαζψδνπλ. Σν ίδηνλ 

ινηπφλ ζπκβαίλεη θαη εηο ηελ ζσθξνζχλελ θαη ηελ αλδξείαλ θαη ηαο άιιαο 

αξεηάο. Γηφηη θαη φζηηο θεχγεη θαη θνβείηαη νπνηνλδήπνηε θαη δελ 

αλζίζηαηαη εηο ηίπνηε γίλεηαη δεηιφο, θαη φζηηο ηίπνηε απνιχησο δελ 

θνβείηαη, αιιά πξνρσξεί ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε, γίλεηαη ζξαζχο. Δπίζεο δε 

θαη φζηηο επηδηψθεη λα απνιαχζε φιαο ηαο εδνλάο θαη δελ απνθεχγεη 

θακκίαλ είλαη αθφιαζηνο, φζηηο δε ηαο απνθεχγεη φιαο, θαζψο νη ρσξηθνί, 

είλαη βεβαίσο αλαίζζεηνο• ινηπφλ θαηαζηξέθεηαη ε ζσθξνζχλε θαη ε 

αλδξεία απφ ηελ ππεξβνιήλ θαη ηελ έιιεηςηλ, ελψ απφ ηελ κεηξηνπάζεηαλ 

ζπληεξείηαη. 

&Ζ άζθεζηο ηεο αξεηήο θαη' αξράο είλαη δχζθνινο, θαηφπηλ φκσο 

εχθνινο.& — Πιελ φρη κφλνλ αη γελέζεηο θαη αη απμήζεηο θαη αη 

θαηαζηξνθαί πξνέξρνληαη εμ αηηίαο ησλ ηδίσλ πξαγκάησλ θαη απφ ηα ίδηα, 

αιιά θαη αη ελέξγεηαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κε απηά ηα ίδηα. Γηφηη θαη 

εηο ηα άιια ηα θαλεξψηεξα δεηήκαηα ην ίδηνλ ζπκβαίλεη• ιφγνπ ράξηλ εηο 

ηελ ζσκαηηθήλ δχλακηλ. Γειαδή απηή δεκηνπξγείηαη κελ απφ ηελ 

πξφζιεςηλ πνιιήο ηξνθήο θαη απφ ηελ άζθεζηλ εηο πνιινχο θφπνπο, εμ 

άιινπ φκσο είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειή απηά πνιχ πεξηζζφηεξνλ ν ηζρπξφο. 

Σν ίδηνλ ινηπφλ ζπκβαίλεη θαη κε ηαο αξεηάο. Γηφηη κε ην λα απέρακε απφ 

ηαο εδνλάο γηλφκεζα ζψθξνλεο, ζπγρξφλσο φκσο, αθνχ γίλσκελ ηνηνχηνη, 

εκπνξνχκελ λα απέρακε επθνιφηεξα. Σν ίδηνλ δε θαη δηά ηελ αλδξείαλ. 

Γηφηη, φηαλ ζπλεζίζακε λα πεξηθξνλνχκελ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο 

αλακέλσκελ αηάξαρνη, γηλφκεζα αλδξείνη, εμ άιινπ φκσο, αθνχ γίλσκελ 

αλδξείνη, επθνιψηεξνλ αληέρνκελ εηο ηνπο θηλδχλνπο. 

&Ζ αξεηή σο πλεπκαηηθή εδνλή.& — Αο ιάβσκελ δε σο απφδεημηλ δηά ηαο 

ςπρηθάο θαηαζηάζεηο ηελ εδνλήλ ή ηελ ιχπελ, ε νπνία έξρεηαη θαηφπηλ απφ 

ηα έξγα. Γηφηη φζηηο κελ απέρεη απφ ηαο ζσκαηηθάο εδνλάο θαη αθξηβψο δη' 

απηφ επραξηζηείηαη είλαη ζψθξσλ, φζηηο φκσο ιππείηαη είλαη αθφιαζηνο, θαη 
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πάιηλ φζηηο κελ αλακέλεη ηνπο θηλδχλνπο θαη επραξηζηείηαη, ή ηνπιάρηζηνλ 

δελ ιππείηαη, είλαη αλδξείνο, φζηηο δε ιππείηαη είλαη δεηιφο. Γηφηη ε εζηθή 

αξεηή πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο εδνλάο θαη ιχπαο. Γειαδή ράξηλ ηεο εδνλήο 

εθηεινχκελ ηαο πνηαπάο πξάμεηο, έλεθα δε ηεο ιχπεο απέρνκελ απφ ηαο 

θαιάο. Γηά ηνχην πξέπεη θαλείο, ακέζσο απφ ηελ λεαξάλ ειηθίαλ λα ιάβε 

θάπνηαλ αγσγήλ, θαζψο ιέγεη ν Πιάησλ {5}, ψζηε λα ραίξε θαη λα ιππήηαη 

κε φζα πξέπεη. Γηφηη απηά είλαη νξζή εθπαίδεπζηο. Δθηφο ηνχηνπ, αθνχ αη 

αξεηαί πεξηζηξέθνληαη εηο ηαο πξάμεηο θαη εηο ηα παζήκαηα, θαη αθνχ εηο 

έθαζηνλ πάζεκα θαη εθάζηελ πξάμηλ αθνινπζεί εδνλή ή ιχπε, θαη δη' απηφλ 

ηνλ ιφγνλ αθφκε ίζσο ε αξεηή πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο εδνλάο θαη ιχπαο. Σν 

επηθπξφλνπλ δε θαη αη ηηκσξίαη αη νπνίαη γίλνληαη κε απηάο. Γηφηη θαη απηαί 

είλαη έλα είδνο ζεξαπείαο, αη δε ζεξαπείαη εδφζε εθ θχζεσο λα πξνέξρνληαη 

απφ ηα αληίζεηα. 

&Ζ θαθία σο λνζεξά εδνλή.& — Έπεηηα, θαζψο είπακελ θαη 

πξνεγνπκέλσο, πάζα θαηάζηαζηο ηεο ςπρήο, απφ φζα εθ θχζεσο γίλεηαη 

ρεηξνηέξα ή θαιιηηέξα, σο πξνο απηά θαη δη' απηά απνθηά απηήλ ηελ 

ηδηφηεηα. Γειαδή κε ηαο εδνλάο θαη ηαο ιχπαο γίλνληαη κεξηθνί πνηαπνί 

θαζ' φζνλ ηαο επηδηψθνπλ ή ηαο απνθεχγνπλ, ή φζαο δελ πξέπεη, ή φηαλ δελ 

πξέπε, ή θαζψο δελ πξέπεη, ή φζαο θνξάο δελ ζεσξνχληαη νξζά ηα ηνηαχηα 

ππφ ηνπ ινγηθνχ. Καη δηά ηνχην νξίδνπλ κεξηθνί ηαο αξεηάο σο απαζείαο θαη 

αηαξαμίαο. Σνχην φκσο δελ είλαη νξζφλ, δηφηη ην ιέγνπλ γεληθψο θαη φρη πψο 

πξέπεη θαη πψο δελ πξέπεη θαη πφηε θαη θαζ' φινπο ηνπο άιινπο πξνζζέηνπο 

πξνζδηνξηζκνχο. Δπνκέλσο είλαη βέβαηνλ φηη ε αξεηή είλαη ε ηδηφηεο απηή ε 

νπνία εθηειεί ηα πξνηηκφηεξα σο πξνο ηαο εδνλάο θαη ηαο ιχπαο, ελψ ε 

θαθία είλαη ην αληίζεηνλ. 

Αιιά θαη απφ ηα εμήο αθφκε εκπνξνχκελ λα ελλνήζσκελ απηά. Γειαδή 

ηξία πξάγκαηα αλήθνπλ εηο ηελ πξνηίκεζηλ θαη ηξία εηο ηελ απνθπγήλ, ην 

θαιφλ, ην ζπκθέξνλ θαη ην εδνληθφλ, θαη αληηζέησο ην άζρεκνλ, ην 

βιαβεξφλ θαη ην ιππεξφλ. Δηο φια δε απηά ν κελ αγαζφο επηηπγράλεη θαιψο, 

ελψ ν θαθφο ζθάιιεη, θαη πξν πάλησλ εηο ηελ εδνλήλ. Έπεηηα απηή είλαη 

θνηλή θαη εηο ηα δψα θαη ζπλνδεχεη φια φζα πξφθεηηαη λα ηα πξνηηκήζσκελ. 

Γειαδή θαη ην θαιφλ θαη ην ζπκθέξνλ καο θαίλεηαη εδνληθφλ. Έπεηηα 

εκεγάισζαλ καδί καο απφ ηελ λεπηαθήλ ειηθίαλ. Γηά ηνχην είλαη δχζθνινλ 

λα απνζβχζσκελ απηφ ην πάζνο, ην νπνίνλ ερξσκάηηζε ηελ δσήλ καο. 

Καλνλίδνκελ δε θαη ηαο πξάμεηο, κε ηελ εδνλήλ θαη ηελ ιχπελ άιινη 

πεξηζζφηεξνλ θαη άιινη νιηγψηεξνλ. Γηά ηνχην ινηπφλ εηο απηά πξέπεη λα 

πεξηζηξαθή φιε καο ε κειέηε, δηφηη δελ έρεη κηθξάλ ζεκαζίαλ δηά ηαο 

πξάμεηο, εάλ ραίξσκελ θαη ιππνχκεζα νξζψο ή εζθαικέλσο. Έπεηηα είλαη 

δπζθνιψηεξνλ λα αληηζηαζζή θαλείο εηο ηελ εδνλήλ παξά εηο ηελ έμαςηλ, 

θαζψο ιέγεη ν Ζξάθιεηηνο. Γηά παλ φκσο δπζθνιψηεξνλ πξάγκα ππάξρεη 

πάληνηε θαη ηέρλε θαη αξεηή. Γηφηη ην νξζφλ γίλεηαη εηο απηφ νξζφηεξνλ. 

Ώζηε θαη δη' απηφλ ηνλ ιφγνλ φιε ε κειέηε θαη δηά ηελ αξεηήλ θαη δηά ηελ 



www.schooltime.gr ελίδα 31 
 

πνιηηηθήλ πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο εδνλάο θαη ιχπαο. Γηφηη φζηηο 

κεηαρεηξίδεηαη απηάο νξζψο είλαη αγαζφο, φζηηο δε εζθαικέλσο είλαη θαθφο. 

&Αλαθεθαιαίσζηο. — ζα είπακελ ινηπφλ αο ηα ζεσξήζσκελ αξθεηά πεξί 

ηνπ φηη ε αξεηή πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο εδνλάο θαη ιχπαο, θαη φηη απφ φζα 

δεκηνπξγείηαη, κε απηά ηξέθεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη, εάλ δελ εθηεινχληαη εμ 

ίζνπ, θαη φηη, απφ φζα εδεκηνπξγήζε, εηο απηά θαη ελεξγεί. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Γηά ηελ αξεηήλ δελ απαηηνχληαη κφλνλ έξγα αιιά θαη πξναίξεζηο.& — 

Ίζσο φκσο εξσηήζε θαλείο, πψο ηάρα ελλννχκελ φηη πξέπεη λα γίλε θαλείο 

δίθαηνο κε ην λα πξάηηε δηθαίσο, θαη ζψθξσλ κε ην λα εθηειή ηελ 

ζσθξνζχλελ. Γηφηη, εάλ εθηεινχλ ηα δίθαηα θαη ηα ζσθξνληθά, ηφηε είλαη 

πιένλ δίθαηνη θαη ζψθξνλεο, θαζψο είλαη γξακκαηηθνί θαη κνπζηθνί φζνη 

εθηεινχλ ηα γξακκαηηθά θαη ηα κνπζηθά. Ή κήπσο ηάρα δελ εθαξκφδεηαη 

ηνχην νχηε εηο ηαο ηέρλαο, δηφηη είλαη ελδερφκελνλ λα εθηειέζε θάηη 

γξακκαηηθφλ εθ ηχρεο θαη θαηά ζπκβνπιήλ άιινπ; Δπνκέλσο ηφηε κφλνλ ζα 

είλαη γξακκαηηθφο, εάλ εθηειέζε θάηη γξακκαηηθφλ θαη κε ηξφπνλ 

γξακκαηηθφλ. Σνχην δε ζα εηπή ζπκθψλσο κε ηελ γξακκαηηθήλ πνπ έρεη 

κέζα ηνπ. Έπεηηα δελ είλαη νχηε φκνηνλ ην δήηεκα ησλ ηερλψλ θαη ησλ 

αξεηψλ. Γηφηη φζα πξάγκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ηαο ηέρλαο έρνπλ κέζα 

ησλ ηελ ηειεηφηεηα. Αξθεί ινηπφλ λα έρνπλ απηά κφλνλ ηελ πνηφηεηά ησλ. 

ζα φκσο γίλνληαη κε ηαο αξεηάο δελ αξθεί λα έρνπλ απηά κφλνλ κίαλ 

πνηφηεηα, ιφγνπ ράξηλ λα γίλνπλ δηθαίσο ή ζσθξφλσο, αιιά θαη ππφ ηνλ 

φξνλ λα έρε ηελ πνηφηεηα θαη φζηηο πξάηηεη απηά, θαη πξψηνλ κελ λα ηα 

εθηειή ελ επηγλψζεη, έπεηηα απηνπξναηξέησο θαη κφλνλ ράξηλ ησλ ηδίσλ 

απηψλ θαη ηξίηνλ λα είλαη ζηαζεξφο θαη ακεηάπεηζηνο, φηαλ ηα εθηειή. Απηά 

φκσο φια δελ ζπκςεθίδνληαη εηο ηαο άιιαο ηέρλαο, παξά κφλνλ ην λα 

γλσξίδε ν ηερλίηεο ην έξγνλ ηνπ. Γηά ηαο αξεηάο φκσο ε γλψζηο απηψλ έρεη 

πνιχ κηθξάλ ζεκαζίαλ ή ζρεδφλ θακκίαλ, ελψ ηα άιια δελ έρνπλ κηθξάλ 

ζεκαζίαλ, αιι' είλαη ην παλ, θαη απηά απνθηψληαη κε ηελ ζπρλήλ 

επαλάιεςηλ ησλ δηθαίσλ θαη ησλ ζσθξνληθψλ πξάμεσλ• ινηπφλ ηα κελ έξγα 

ιέγνληαη δίθαηα θαη ζσθξνληθά, φηαλ είλαη ηνηαχηα, νπνία εκπνξεί λα 

εθηειέζε ν δίθαηνο ή ν ζψθξσλ. Γίθαηνο φκσο θαη ζψθξσλ δελ είλαη παο 

φζηηο εθηειεί απηά, αιιά ζπγρξφλσο θαη αλ ηα εθηειή θαζψο ηα εθηεινχλ νη 

δίθαηνη θαη νη ζψθξνλεο. Δπνκέλσο θαιψο ειέρζε φηη απφ ηελ εμάζθεζηλ 

ηεο δηθαηνζχλεο γίλεηαη ν δίθαηνο θαη απφ ηελ εμάζθεζηλ ηεο ζσθξνζχλεο ν 

ζψθξσλ. Δλψ ρσξίο ηελ εμάζθεζηλ απηψλ νχηε λα θαληαζζή θαλείο πξέπεη 

φηη είλαη δπλαηφλ λα γίλε αγαζφο. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο απηά κελ δελ ηα 

εθηεινχλ, επεηδή φκσο πεξηνξίδνληαη εηο ηελ εμέηαζηλ απηψλ, λνκίδνπλ φηη 

θαη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ γίλνληαη θηιφζνθνη θαη φηη ζα αλαδεηρζνχλ 
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ζπνπδαίνη, ελψ θάκλνπλ θάηη ηη παξφκνηνλ κε ηνπο αξξψζηνπο, φζνη 

αθνχνπλ κελ πξνζεθηηθά ηαο νδεγίαο ησλ ηαηξψλ, δελ εθηεινχλ φκσο 

θακκίαλ δηαηαγήλ ησλ. Καζψο ινηπφλ δελ ζα εχξνπλ εθείλνη ηελ πγείαλ ηνπ 

ζψκαηφο ησλ κε απηφλ ηνλ ηξφπνλ ηεο ζεξαπείαο, νκνίσο θαη απηνί εδψ δελ 

ζα εχξνπλ ηελ πγείαλ ηεο ςπρήο ησλ κε απηφλ ηνλ ηξφπνλ ηεο θηινζνθίαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Αη αξεηαί δελ είλαη νχηε πάζε νχηε δπλάκεηο αιιά θαηαζηάζεηο.& — Καη 

ηφξα αο εμεηάζσκελ ηη είλαη ε αξεηή. Αθνχ ινηπφλ ηα εληφο ηεο ςπρήο 

ζπκβαίλνληα είλαη ηξηψλ εηδψλ, δειαδή πάζε, δπλάκεηο θαη θαηαζηάζεηο, ε 

αξεηή είλαη πηζαλψο θάηη απφ απηά. Θεσξψ δε σο πάζε ηελ επηζπκίαλ, ηελ 

νξγήλ, ηνλ θφβνλ, ην ζάξξνο, ηνλ θζφλνλ, ηελ ραξάλ, ηελ θηιίαλ, ην κίζνο, 

ηνλ πφζνλ, ηελ δεινηππίαλ, ηνλ νίθηνλ θαη ελ γέλεη φια, φζα παξαθνινπζεί 

ε εδνλή ή ε ιχπε. Ωο δπλάκεηο δε εθείλαο αη νπνίαη καο θάκλνπλ 

επηδεθηηθνχο δη' απηά• ιφγνπ ράξηλ φζαη καο θάκλνπλ επηδεθηηθνχο λα 

νξγηζζψκελ ή λα ιππεζψκελ ή λα νηθηίξσκελ• σο θαηαζηάζεηο δε εθείλαο αη 

νπνίαη καο θάκλνπλ λα είκεζα σο πξνο ηα πάζε θαινί ή θαθνί• ιφγνπ ράξηλ 

σο πξνο ηελ νξγήλ, εάλ κελ καο θάκλνπλ λα νξγηδψκεζα νξκεηηθψο ή 

ραιαξψο, είλαη θαθαί, εάλ φκσο κεηξίσο, είλαη θαιαί, νκνίσο δε θαη δη' φια 

ηα άιια. Λνηπφλ δελ είλαη πάζε νχηε αη αξεηαί νχηε αη θαθίαη, δηφηη δελ 

ζεσξνχκεζα αλαιφγσο ησλ παζψλ καο ζπνπδαίνη ή πνηαπνί, αιιά 

αλαιφγσο ησλ αξεηψλ θαη θαθηψλ καο, θαη δηφηη εμ αηηίαο κελ ησλ παζψλ 

καο νχηε επαηλνχκεζα νχηε θαηαθξηλφκεζα — δηφηη δελ επαηλείηαη νχηε 

θαηαθξίλεηαη παο φζηηο θνβείηαη νχηε παο φζηηο νξγίδεηαη γεληθψο θαη 

ανξίζησο, αιιά φζηηο θνβείηαη ή νξγίδεηαη θαηά έλα σξηζκέλνλ ηξφπνλ, ελψ 

εμ αηηίαο ησλ αξεηψλ θαη θαθηψλ επαηλνχκεζα ή θαηαθξηλφκεζα. Έπεηηα 

νξγηδφκεζα θαη θνβνχκεζα ρσξίο λα ζέισκελ, ελψ αη αξεηαί είλαη θάπνηαη 

πξναηξέζεηο θαη πνηέ δελ ππάξρνπλ ρσξίο πξναίξεζηλ. Αθφκε δε σο πξνο ηα 

πάζε ιέγνκελ φηη ζπγθηλνχκεζα, ελψ σο πξνο ηαο αξεηάο θαη θαθίαο δελ 

ζπγθηλνχκεζα, αιιά δηαηεινχκελ εηο κίαλ σξηζκέλελ θαηάζηαζηλ. Καη δη' 

απηφ δελ είλαη νχηε δπλάκεηο. Γηφηη νχηε αγαζνί ζεσξνχκεζα κε ην λα 

εκπνξνχκελ λα πάζρσκελ ανξίζησο νχηε θαθνί, θαη νχηε επαηλνχκεζα νχηε 

ςεγφκεζα. Δθηφο ηνχηνπ δπλαηνί κελ γηλφκεζα εθ θχζεσο, αγαζνί φκσο ή 

θαθνί δελ γηλφκεζα εθ θχζεσο. Πεξί απηψλ δε εθάκακελ ιφγνλ 

πξνεγνπκέλσο. Αθνχ ινηπφλ δελ είλαη νχηε πάζε νχηε δπλάκεηο αη αξεηαί, 

ππνιείπεηαη λα είλαη θαηαζηάζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Αξεηή είλαη ε νξζή ςπρηθή θαηάζηαζηο θαη ε νξζψο ελεξγνχζα. — Δηο 

πνίνλ γέλνο ινηπφλ αλήθεη ε αξεηή, ην εμεηάζακελ. Γελ πξέπεη φκσο κφλνλ 

λα εηπνχκελ γεληθψο φηη είλαη θαηάζηαζηο, αιιά θαη πνίνπ είδνπο. Λέγνκελ 

ινηπφλ φηη πάζα αξεηή θαη ην πξάγκα εηο ην νπνίνλ πεξηζηξέθεηαη ην 

θαζηζηά ηέιεηνλ, θαη ην έξγνλ απηνχ ην εθηειεί θαιψο• ιφγνπ ράξηλ ε αξεηή 

ηνπ νθζαικνχ θαη ηνλ νθζαικφλ ηνλ θάκλεη ζπνπδαίνλ θαη ην έξγνλ ηνπ. 

Γηφηη κε ηελ αξεηήλ ηνπ νθζαικνχ βιέπνκελ θαιψο. Οκνίσο ε αξεηή ηνπ 

ίππνπ θαη &ζπνπδαίνλ ηνλ θάκλεη ηνλ ίππνλ& θαη θαηάιιεινλ λα ηξέρε θαη 

λα ζεθψλε ηνλ αλαβάηελ θαη λα αληηθξχδε ηνπο ερζξνχο. Αθνχ δε ηνχην 

είλαη ην ίδηνλ εηο φια, ηφηε ίζσο θαη ε αξεηή ηνπ αλζξψπνπ δχλαηαη λα 

νξηζζή σο ςπρηθή θαηάζηαζηο κε ηελ νπνίαλ γίλεηαη ν άλζξσπνο αγαζφο θαη 

εθηειεί θαιψο ην έξγνλ ηνπ. Πψο φκσο ζα γίλε ηνχην, ην είπακελ κελ θαη 

πξνεγνπκέλσο, αιιά ζα ελλνεζή θαη πάιηλ, εάλ εμεηάζσκελ πνίνπ είδνπο 

είλαη ε θχζηο απηήο. 

&Ζ εμέηαζηο ηνπ κέζνπ φξνπ ελ γέλεη. — & Λνηπφλ εηο παλ πξάγκα 

ζπλερφκελνλ θαη δηαηξεηφλ είλαη δπλαηφλ λα ιάβσκελ άιινηε ην 

πεξηζζφηεξνλ, άιινηε ην νιηγψηεξνλ, θαη άιινηε ην ίζνλ, θαη κάιηζηα ή 

ζπκθψλσο κε ηελ θχζηλ ηνπ πξάγκαηνο ή σο πξνο εκάο. Tν δε ίζνλ είλαη 

κεηαμχ ηεο ππεξβνιήο θαη ηεο ειιείςεσο. Δλλνψ δε ζχκθσλνλ πξνο ην 

πξάγκα κέζνλ, εθείλν ην νπνίνλ απέρεη εμ ίζνπ απφ ηα δχν άθξα, ην νπνίνλ 

είλαη έλ θαη ην απηφ δη' φινπο, σο πξνο εκάο δε κέζνλ, εθείλν ην νπνίνλ δελ 

είλαη νχηε ππεξβνιηθφλ νχηε ειιηπέο. Σνχην φκσο δελ είλαη έλ, νχηε ην ίδηνλ 

δη' φινπο. Λφγνπ ράξηλ εηο ηα δψδεθα ηα δέθα είλαη ην πεξηζζφηεξνλ, ηα δε 

δχν ην νιηγψηεξνλ, θαη ηα έμ είλαη ην κέζνλ, εάλ ιάβσκελ ζπκθψλσο κε ην 

πξάγκα. Γηφηη απηφ νχηε ππεξέρεη, νχηε ππεξέρεηαη. Σνχην δε είλαη κέζνο 

φξνο θαηά ηελ αξηζκεηηθήλ αλαινγίαλ. Σν ζρεηηθφλ φκσο κε εκάο δελ 

πξέπεη λα ην ιάβσκελ νχησ πσο. Γηφηη, εάλ 10 ιίηξαη θξέαηνο είλαη δηά 

θάπνηνλ πνιιαί, αη δχν φκσο νιίγαη, ηφηε ν ηξνθνδφηεο δελ ζα δηαηάμε έμ 

ιίηξαο. Γηφηη θαη απηφ εκπνξεί λα είλαη πνιχ δη' απηφλ πνπ ζα θάγε, ή 

νιίγνλ. Γειαδή δηά ηνλ Μίισλα είλαη νιίγνλ, δη' έλα φκσο ν νπνίνο πξψηελ 

θνξάλ αξρίδεη ηελ γπκλαζηηθήλ είλαη πνιχ. Οκνίσο εηο ην ηξέμηκνλ θαη εηο 

ηελ πάιελ. Καη νχησ πσο ινηπφλ θάζε εηδήκσλ ηελ κελ ππεξβνιήλ θαη ηελ 

έιιεηςηλ ηελ απνθεχγεη, δεηεί δε ην κέηξηνλ θαη απηφ πξνηηκά. Σν κέηξηνλ 

φκσο δελ είλαη ζχκθσλνλ κε ηελ θχζηλ ηνπ πξάγκαηνο, αιιά σο πξνο εκάο. 

&Ζ αξεηή σο κέζνο φξνο.& — Αθνχ ινηπφλ πάζα επηζηήκε εθηειεί ηα 

έξγνλ ηεο πξνζέρνπζα εηο ην κέηξηνλ θαη κε απηφ θαλνλίδνπζα ηα έξγα ηεο 

— θαη σο εθ ηνχηνπ ιέγνπλ ζπλήζσο δηά ηα θαιψο θακσκέλα έξγα, φηη δελ 

έρεηο νχηε λα πξνζζέζεο νχηε λα αθαηξέζεο ηίπνηε, δηφηη ε κελ ππεξβνιή 

θαη ε έιιεηςηο θαηαζηξέθεη ην νξζφλ, ελψ ε κεζφηεο ην ζψδεη — αθνχ, 
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θαζψο είπακελ, νη αγαζνί ηερλίηαη εηο απηά πξνζέρνπλ φηαλ εξγάδσληαη, θαη 

αθνχ ε αξεηή είλαη, θαζψο θαη φιε ε θχζηο, αθξηβεζηέξα θαη αλσηέξα απφ 

πάζαλ ηέρλελ, ηφηε έπεηαη φηη ζα επηδηψθε ην κέζνλ. Δλλνψ δε ηελ εζηθήλ. 

Γηφηη απηή πεξηζηξέθεηαη εηο ηα πάζε θαη εηο ηαο πξάμεηο. Δηο απηά δε 

ππάξρεη θαη ππεξβνιή θαη έιιεηςηο θαη κέζνλ. Λφγνπ ράξηλ λα θνβεζψκελ 

θαη λα έρσκελ ζάξξνο, λα απνζηξαθψκελ θαη λα επηζπκήζσκελ, λα 

νξγηζζψκελ θαη λα νηθηίξσκελ, θαη ελ γέλεη λα επθξαλζψκελ θαη λα 

ιππεζψκελ είλαη δπλαηφλ θαη πεξηζζφηεξνλ θαη νιηγψηεξνλ. Απηά δε θαη ηα 

δχν δελ είλαη ην νξζφλ, αιιά ην φηαλ πξέπε, θαη δη' φζα πξέπεη, θαη πξνο 

φζνπο θαη δη' νπνίνλ ιφγνλ θαη κε φπνηνλ ηξφπνλ πξέπεη, απηά απνηεινχλ 

ηελ κεζφηεηα θαη ην άξηζηνλ, ηνχην δε είλαη ηδηφηεο ηεο αξεηήο. κνίσο 

πάιηλ θαη δηά ηαο πξάμεηο ππάξρεη ππεξβνιή θαη έιιεηςηο θαη κέζνλ. Ζ δε 

αξεηή πεξηζηξέθεηαη εηο πάζε θαη εηο πξάμεηο εηο ηαο νπνίαο ε ππεξβνιή 

είλαη ιάζνο θαη ε έιιεηςηο θαηαθξίλεηαη, ελψ ην κέζνλ επαηλείηαη θαη 

επδνθηκεί. Απηά δε θαη ηα δχν είλαη ηδηφηεηεο ηεο αξεηήο. Δπνκέλσο ε αξεηή 

είλαη θάπνηα κεζφηεο, αθνχ επηδηψθεη ην κέζνλ. Έπεηηα δε ην κελ ιάζνο 

γίλεηαη θαηά πνιινχο ηξφπνπο — δηφηη ην θαθφλ είλαη ηδηφηεο ηνπ 

απεξάληνπ, θαζψο ην παξσκνίαδαλ νη Ππζαγφξεηνη, ην δε αγαζφλ ηνπ 

πεξαησκέλνπ, — ελψ ε επηηπρία γίλεηαη κφλνλ θαηά έλα ηξφπνλ. Γη' απηφ ην 

έλ είλαη εχθνινλ, ην δε άιιν δχζθνινλ, θαη εχθνινλ κελ είλαη ε απνηπρία 

ηνπ ζθνπνχ, δχζθνινλ δε ε επηηπρία. Ώζηε θαη δη' απηνχο ηνπο ιφγνπο ηεο 

κελ θαθίαο ηδηφηεο είλαη ε ππεξβνιή θαη ε έιιεηςηο, ηεο δε αξεηήο ε 

κεζφηεο. 

Έλαο ν δξφκνο ηνπ ζενχ θαη ρίιηνη ηνπ δηαβφινπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ς'. 

&Οξηζκφο ηεο αξεηήο. — Δπνκέλσο ε αξεηή είλαη ςπρηθή θαηάζηαζηο ε 

νπνία ελεξγεί θαηά πξναίξεζηλ, θαη εθαξκφδεη ηελ κεζφηεηα ηελ ζρεηηθήλ 

κε εκάο ηελ θαζνξηδνκέλελ κε ιφγνλ θαη θαζψο εκπνξεί λα ηελ θαζνξίζε ν 

θξφληκνο άλζξσπνο. Δίλαη δε κεζφηεο, δηφηη θείηαη κεηαμχ δχν θαθηψλ, εθ 

ησλ νπνίσλ ε κία πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξβνιήλ, ε δε άιιε απφ ηελ 

έιιεηςηλ, θαη έπεηηα δηφηη απφ απηάο άιιαη κελ δεηνχλ λα θαζπζηεξνχλ, 

άιιαη δε λα ππεξβάιινπλ ην πξέπνλ θαη εηο ηα πάζε θαη εηο ηαο πξάμεηο, ελψ 

ε αξεηή θαη επξίζθεη θαη πξνηηκά ην κέζνλ. Δπνκέλσο σο πξνο ηελ νπζίαλ 

ηεο θαη ηνλ νξηζκφλ ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ ηδαληθήλ ηεο ηειεηνπνίεζηλ ε 

αξεηή είλαη θάπνηα κεζφηεο, σο πξνο ην θαιιίηεξνλ φκσο θαη ηελ νξζφηεηα 

είλαη αθξφηεο αλππέξβιεηνο. 

&Πψο ε αξεηή ε νπνία είλαη κεζφηεο είλαη πνιιάθηο θαη αθξφηεο. — Αιιά 

δελ επηδέρεηαη ηελ κεζφηεηα πάζα πξάμηο νχηε παλ πάζνο. Γηφηη κεξηθά 
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ελνήζεζαλ θαη σλνκάζζεζαλ κφλνλ σο αρψξηζηα απφ ηελ ρπδαηφηεηα, 

θαζψο ε ραηξεθαθία, ε αλαηζρπληία, ν θζφλνο, θαη δηά ηαο πξάμεηο ε 

κνηρεία, ε θινπή, ε δνινθνλία. Γειαδή φια απηά θαη ηα φκνηά ησλ 

θαηαθξίλνληαη, δηφηη είλαη θαζ' εαπηά πνηαπά, θαη φρη δηά ηαο ππεξβνιάο 

ησλ νχηε δηά ηαο ειιείςεηο ησλ. Δπνκέλσο σο πξνο απηά πνηέ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα επηηχρσκελ ην νξζφλ, αιιά πάληνηε ζα ζθάιισκελ. Αθφκε δε 

δη' απηά ην νξζφλ ή ην κε νξζφλ δελ έγθεηηαη εηο ην πνίαλ γπλαίθα θαη πφηε 

θαη πψο ζα κνηρεχε θαλείο, αιιά γεληθψο ην λα δηαπξάηηε θαλείο 

νπνηνλδήπνηε απφ απηά είλαη ακάξηεκα. Δίλαη ην ίδηνλ ινηπφλ σο λα 

δεηνχκελ θαη εηο ηελ αδηθίαλ θαη δεηιίαλ θαη αθνιαζίαλ λα ππάξρε κεζφηεο 

θαη ππεξβνιή θαη έιιεηςηο. Γηφηη ηφηε ζα είρνκελ βεβαίσο κεζφηεηα θαη ηεο 

ππεξβνιήο θαη ηεο ειιείςεσο θαη πάιηλ ππεξβνιήλ ηεο ππεξβνιήο θαη 

έιιεηςηλ ηεο ειιείςεσο. Καη θαζψο εηο ηελ ζσθξνζχλελ θαη ηελ αλδξείαλ 

δελ ππάξρεη ππεξβνιή θαη έιιεηςηο, δηφηη ην κέζνλ είλαη θάπσο άθξνλ, ην 

ίδηνλ θαη δη' εθείλα δελ ππάξρεη κεζφηεο θαη ππεξβνιή θαη έιιεηςηο, αιιά 

φπσο θαη αλ εθηεινχληαη είλαη ακαξηήκαηα. Γηφηη γεληθψο νχηε κεζφηεο 

ππάξρεη δηά ηελ ππεξβνιήλ θαη ηελ έιιεηςηλ, νχηε ππεξβνιή θαη έιιεηςηο 

δηά ηελ κεζφηεηα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

&Ζ ζεσξία ηεο κεζφηεηνο εθαξκνδφκελε εηο ηαο εηδηθάο αξεηάο.& — 

Σνχην φκσο δελ πξέπεη κφλνλ γεληθψο λα ιερζή, αιιά θαη λα εθαξκνζζή εηο 

ηα θαζέθαζηα. Γηφηη νη ιφγνη νη νπνίνη πξαγκαηεχνληαη πεξί πξάμεσλ, φζνη 

κελ είλαη γεληθνί είλαη θάπσο νκνηφκνξθνη, ελψ φζνη εηζέξρνληαη εηο ηαο 

ιεπηνκεξείαο είλαη αιεζηλνί {6}. Γηφηη αη πξάμεηο αλαθέξνληαη εηο 

ιεπηνκεξείο πεξηπηψζεηο θαη κε απηάο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ. Λνηπφλ πξέπεη 

λα ιάβσκελ ηαο εηδηθάο αξεηάο απφ ηνλ θαηάινγφλ καο ησλ αξεηψλ. 

&Αλδξεία.& — Λνηπφλ σο πξνο ηνλ θφβνλ θαη ην ζάξξνο ε αλδξεία είλαη 

κεζφηεο. Απφ δε ηνπο ππεξβνιηθνχο, φζηηο κελ είλαη ππεξβνιηθφο εηο ηελ 

αθνβίαλ δελ έρεη φλνκα (δηφηη πνιιαί ηδηφηεηεο δελ έιαβαλ νλνκαζίαλ), 

φζηηο δε είλαη ππεξβνιηθφο εηο ην ζάξξνο ιέγεηαη ζξαζχο, φζηηο δε εηο κελ 

ηνλ θφβνλ είλαη ππεξβνιηθφο, εηο δε ην ζάξξνο ειιηπήο, ιέγεηαη δεηιφο. 

&σθξνζχλε.& — Ωο πξνο ηαο εδνλάο δε θαη ηαο ιχπαο, φρη φκσο φιαο 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξνλ φιαο ηαο ιχπαο, κεζφηεο κελ είλαη ε ζσθξνζχλε, 

ππεξβνιή δε ε αθνιαζία. Διιηπέζηεξνη φκσο άλζξσπνη δηά ηαο εδνλάο δελ 

επξίζθνληαη ηφζνλ ζπρλά, θαη δηά ηνχην νπδέ φλνκα εδφζε πάιηλ εηο ηνπο 

ηνηνχηνπο, εκείο φκσο αο ηνπο ζεσξήζσκελ σο αλαηζζήηνπο. 
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&Έιεπζεξηφηεο (γελλαηνδσξία).& — Ωο πξνο ηελ δνζνιεςίαλ δε ησλ 

ρξεκάησλ ε κελ κεζφηεο είλαη ειεπζεξηφηεο, ε δε ππεξβνιή θαη έιιεηςηο 

είλαη αζσηεία θαη θηιαξγπξία. Ζ δε ππεξβνιή ηεο κηαο είλαη ηα άθξνλ 

αληίζεηνλ ηεο ειιείςεσο ηεο άιιεο. Γηφηη ν κελ άζσηνο εηο κελ ηελ 

παξαρψξεζηλ είλαη ππεξβνιηθφο, εηο δε ηελ ιήςηλ είλαη ειιηπήο, ελψ ν 

θηιάξγπξνο αληηζέησο εηο κελ ηελ ιήςηλ είλαη ππεξβνιηθφο, εηο δε ηελ 

παξαρψξεζηλ ειιηπήο. Καη βεβαίσο πξνο ην παξφλ νκηινχκελ κε γεληθφλ 

ηχπνλ θαη πεξηιεπηηθψο θαη αξθνχκεζα εηο απηφλ κφλνλ, χζηεξνλ φκσο ζα 

νκηιήζσκελ αθξηβέζηεξνλ πεξί απηψλ. 

&Μεγαινπξέπεηα.& — Ωο πξνο ηα ρξήκαηα φκσο ππάξρνπλ θαη άιιαη 

ςπρηθαί δηαζέζεηο, θαη ε κελ κεζφηεο είλαη κεγαινπξέπεηα — δειαδή ν 

κεγαινπξεπήο δηαθέξεη απφ ηνλ ειεπζέξηνλ, δηφηη ν κελ πξψηνο είλαη 

γελλαίνο εηο κεγάια πνζά, ν δε δεχηεξνο εηο κηθξά — ε δε ππεξβνιή είλαη 

απεηξνθαιία θαη βαλαπζφηεο, θαη ε έιιεηςηο κηθξνπξέπεηα. Έρνπλ δε 

δηαθνξάλ αη δηαζέζεηο απηαί απφ ηαο ζρεηηθάο κε ηελ ειεπζεξηφηεηα, πψο 

φκσο δηαθέξνπλ, ζα ην εμεγήζσκελ αξγφηεξα. 

&Σηκή (αμηνπξέπεηα) θαη κεγαινςπρία. — Ωο πξνο δε ηελ ηηκήλ θαη ηελ 

ρακέξπεηαλ ε κελ κεζφηεο είλαη κεγαινςπρία, ε δε ππεξβνιή είλαη απηφ ην 

νπνίνλ ιέγεηαη θάπσο ραπλφηεο, ελψ ε έιιεηςηο είλαη κηθξνςπρία. πνηνλ 

δε ιφγνλ έρεη ε κεγαινπξέπεηα πξνο ηελ ειεπζεξηφηεηα, σο 

πεξηζηξεθνκέλελ εηο κηθξά πνζά, ηνλ απηφλ ιφγνλ έρεη θαη ε ηηκή πξνο ηελ 

κεγαινςπρίαλ, ε νπνία είλαη κεγάιε ηηκή, ελψ ε ηδία ε ηηκή πεξηζηξέθεηαη 

εηο ηα κηθξά. Γηφηη είλαη δπλαηφλ λα επηζπκνχκελ ηελ ηηκήλ θαη φζνλ πξέπεη, 

θαη πεξηζζφηεξνλ ή νιηγψηεξνλ απφ φ,ηη πξέπεη. Καη φζηηο κελ είλαη 

ππεξβνιηθφο θαη εηο ηελ επηζπκίαλ απηήλ ιέγεηαη θηιφδνμνο, φζηηο δε είλαη 

ειιηπήο, ηαπεηλφθξσλ, ν δε κέζνο δελ έρεη φλνκα. Δπίζεο δελ έρνπλ φλνκα 

θαη αη δηαζέζεηο, εθηφο κφλνλ ηεο δηαζέζεσο ηνπ θηινδφμνπ, ε νπνία ιέγεηαη 

θηινδνμία. Γηά ηνχην νη δχν άθξνη δηαθηινληθνχλ ην κέζνλ δηάζηεκα. Αιιά 

θαη εκείο άιινηε κελ ηνλ κέηξηνλ εηο ηελ ηηκήλ ηνλ νλνκάδνκελ θηιφδνμνλ, 

άιινηε φκσο ηαπεηλφθξνλα. Καη θάπνηε κελ επαηλνχκελ ηνλ θηιφδνμνλ, 

θάπνηε φκσο ηνλ ηαπεηλφθξνλα. Αιιά ηφξα δηά πνίνλ ιφγνλ ην θάκλνκελ 

απηφ, ζα ην εηπνχκελ θαησηέξσ. Σφξα φκσο αο νκηιήζσκελ πεξί ησλ 

ππνινίπσλ θαηά ηνλ ππνδεηρζέληα ηξφπνλ. 

&Οξγή.& — Τπάξρεη δε θαη σο πξνο ηελ νξγήλ ππεξβνιή θαη έιιεηςηο θαη 

κεζφηεο. Δπεηδή δε ζρεδφλ δελ έρνπλ φλνκα απηά, αθνχ νλνκάδνκελ ηνλ 

κέζνλ κεηιίρηνλ, ζα νλνκάζσκελ θαη ηελ κεζφηεηα κεηιηρηφηεηα. Απφ δε 

ηνπο δχν άθξνπο ν κελ ππεξβνιηθφο αο νλνκαζζή νξγίινο θαη ε θαθή 

ηδηφηεο ηνπ νξγηιφηεο, ν δε ειιηπήο αφξγεηνο θάπσο, θαη ε θαθή ηδηφηεο ηνπ 

ανξγεζία. 

&Αιήζεηα (εηιηθξίλεηα)&. — Τπάξρνπλ δε θαη άιιαη ηξεηο κεζφηεηεο, αη 

νπνίαη έρνπλ θάπνηαλ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ, αιιά είλαη δηαθνξεηηθαί. Γηφηη 
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φιαη κελ πεξηζηξέθνληαη εηο ηελ επηκημίαλ ησλ ιφγσλ θαη ησλ πξάμεσλ, 

δηαθέξνπλ φκσο θαζφηη ε κελ κία πεξηζηξέθεηαη εηο ηελ αιήζεηαλ, αη δε δχν 

άιιαη εηο ηελ εδνλήλ. Απφ απηάο δε πάιηλ ηαο δχν ε κελ κία πεξηζηξέθεηαη 

εηο ηα παηγλίδηα, ε δε άιιε εηο φια ηα πξάγκαηα ηνπ βίνπ. Λνηπφλ πξέπεη λα 

νκηιήζσκελ θαη πεξί απηψλ, δηά λα ελλνήζσκελ πεξηζζφηεξνλ φηη εηο φια ε 

κεζφηεο πξέπεη λα επαηλήηαη, ελψ ηα άθξα δελ είλαη νχηε νξζά νχηε 

αμηέπαηλα, αιιά αμηνθαηάθξηηα. Καη απφ απηνχο βεβαίσο νη πεξηζζφηεξνη 

δελ έρνπλ φλνκα, πξέπεη φκσο λα πξνζπαζήζσκελ λα ηνπο δψζσκελ, θαζψο 

θαη εηο ηνπο άιινπο, ράξηλ ζαθελείαο θαη δηά λα παξαθνινπζψκελ επθφισο. 

Ωο πξνο ηελ αιήζεηαλ ινηπφλ ν κέζνο αο νλνκαζζή θάπσο εηιηθξηλήο θαη ε 

κεζφηεο εηιηθξίλεηα, απφ δε ηαο πξνζπνηήζεηο ε κελ ππεξβνιηθή αο 

νλνκαζζή αιαδνλεία, (ππεξεθάλεηα) θαη φζηηο έρεη απηήλ αιαδψλ, ε δε 

ειιηπήο εηξσλεία θαη φζηηο έρεη απηήλ είξσλ. 

&Δπηξαπειία (ραξηηνινγία)& — Ωο πξνο δε ηελ εδνλήλ πξψηνλ κελ ηνπ 

δηαζθεδαζηηθνχ κέξνπο ν κελ κέζνο είλαη επηξάπεινο (ραξηηνιφγνο) θαη ε 

δηάζεζηο επηξαπειία, ε δε ππεξβνιή βσκνινρία θαη φζηηο έρεη απηήλ 

βσκνιφρνο, ν δε ειιεηπήο αγξνίθνο θαη ε δηάζεζίο ηνπ αγξνηθία. 

&Φηιία.& — Ωο πξνο δε ην δεχηεξνλ κέξνο ηνπ εδνληθνχ ηεο δσήο, φζηηο 

κελ είλαη γιπθχο θαζψο πξέπεη είλαη θίινο θαη ε κεζφηεο θηιία, ν δε 

ππεξβνιηθφο, αλ κελ δελ επηδηψθε θαλέλα ζθνπφλ, είλαη θηιάξεζθνο, εάλ δε 

επηδηψθε ην ζπκθέξνλ ηνπ, είλαη θφιαμ, ν δε ειιηπήο θαη εηο φια ηνπ 

άλνζηνο νλνκάδεηαη θάπσο θηιφληθνο (ζηξαβφμπιν), θαη αζπκβίβαζηνο. 

&Δληξνπή.& — Τπάξρνπλ δε θαη εηο ηα πάζε θαη ηνπο ζρεηηθνχο κε ηα 

πάζε κεζφηεηεο. Γειαδή ε εληξνπή βεβαίσο κελ δελ είλαη αξεηή, αιι' φκσο 

επαηλείηαη θαη ν εληξνπαιφο. Γηφηη θαη εηο απηά άιινο κελ ιέγεηαη κέζνο, 

άιινο δε ππεξβνιηθφο θαη άιινο ειιηπήο. Καη ππεξβνιηθφο κελ είλαη ν 

θαηάπιεθηνο ν νπνίνο ηα πάληα εληξέπεηαη, ειιηπήο δε φζηηο εληειψο ηίπνηε 

δελ εληξέπεηαη, κέζνο δε ν εληξνπαιφο. 

&Νέκεζηο (Φηινδηθαηνζχλε).& — Ζ δε λέκεζηο είλαη κεζφηεο κεηαμχ 

θζφλνπ θαη ραηξεθαθίαο, αη νπνίαη πεξηζηξέθνληαη εηο ηελ ιχπελ θαη ηελ 

εδνλήλ ηελ πξνεξρνκέλελ απφ φζα ζπκβαίλνπλ εηο ηνπο πιεζίνλ καο. Γηφηη 

ν λεκεζεηηθφο (θηινδίθαηνο) ιππείηαη δη' φζνπο επηπρνχλ παξά ηελ αμίαλ 

ησλ, ν δε θζνλεξφο ππεξβάιιεη απηφλ θαη ιππείηαη δη' φινπο αλεμαηξέηνπο 

ηνπο επηπρνχληαο, θαη ν κελ λεκεζεηηθφο ιππείηαη δηά αλαμηνπαζνχληαο, ν 

δε ραηξέθαθνο είλαη ηφζνλ ειιηπήο εηο ην λα ιππήηαη, ψζηε θαη 

επραξηζηείηαη εηο ηαο δπζηπρίαο ηνπ πιεζίνλ. Αιιά δη' φια απηά ζα εχξσκελ 

θαη άιινηε επθαηξίαλ {7}. Πεξί δε ηεο δηθαηνζχλεο, επεηδή δελ ιέγεηαη θαηά 

έλα κφλνλ ηξφπνλ, ζα ηελ ρσξίζσκελ θαηφπηλ {8} θαη ζα νκηιήζσκελ δη' 

έθαζηνλ κέξνο ηεο πψο είλαη κεζφηεο, νκνίσο δε θαη πεξί ησλ ινγηθψλ 

αξεηψλ {9}. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

Σα άθξα είλαη αληίζεηα θαη σο πξνο ην κέζνλ θαη κεηαμχ ησλ.& — Απφ 

απηάο δε ηαο ηξεηο δηαζέζεηο, απφ ηαο νπνίαο αη δχν κελ είλαη θαθίαη, 

δειαδή ε κία απφ ππεξβνιήλ θαη ε άιιε απφ έιιεηςηλ, ε κία δε είλαη αξεηή, 

δειαδή ε κεζφηεο, φιαη είλαη αληίζεηνη πξνο φιαο. Γηφηη αη κελ άθξαη θαη 

πξνο ηελ κέζελ αληηηίζεληαη θαη κεηαμχ ησλ, ε δε κέζε πξνο ηαο άθξαο. 

Γηφηη, θαζψο ην ίζνλ σο πξνο κελ ην νιηγψηεξνλ είλαη πεξηζζφηεξνλ, σο 

πξνο δε ην πεξηζζφηεξνλ νιηγψηεξνλ, ην ίδηνλ θαη αη κέζαη δηαζέζεηο σο 

πξνο κελ ηαο ειιείςεηο είλαη ππεξβνιαί, σο πξνο δε ηαο ππεξβνιάο είλαη 

ειιείςεηο, θαη εηο ηα πάζε θαη εηο ηαο πξάμεηο. Λφγνπ ράξηλ ν αλδξείνο σο 

πξνο κελ ηνλ δεηιφλ θαίλεηαη ζξαζχο, σο πξνο δε ηνλ ζξαζχλ δεηιφο. 

Οκνίσο δε θαη ν ζψθξσλ σο πξνο κελ ηνλ αλαίζζεηνλ είλαη αθφιαζηνο, σο 

πξνο δε ηνλ αθφιαζηνλ αλαίζζεηνο, θαη ν ειεπζέξηνο σο πξνο κελ ηνλ 

θηιάξγπξνλ είλαη άζσηνο (ζπάηαινο), σο πξνο δε ηνλ άζσηνλ θηιάξγπξνο. 

Γηά ηνχην νη δχν άθξνη απνθξνχνπλ ηνλ κέζνλ έθαζηνο πξνο ηνλ άιινλ 

άθξνλ, θαη νλνκάδνπλ ηνλ αλδξείνλ ν κελ δεηιφο ζξαζχλ, ν δε ζξαζχο 

δεηιφλ θαη δηά ηνπο άιινπο αλαιφγσο. 

&Ζ αληίζεζηο κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ είλαη κεγαιηηέξα παξά κεηαμχ απηψλ 

θαη ηνπ κέζνπ.& — Απηά ινηπφλ έρνπλ κεηαμχ ησλ ηνηαχηελ αληίζεζηλ, 

αιιά ε κεγαιηηέξα αληίζεζηο είλαη κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ, παξά κεηαμχ 

απηψλ θαη ηνπ κέζνπ. Γηφηη απηά απέρνπλ πεξηζζφηεξνλ ην έλ απφ ην άιιν, 

παξά φζνλ έθαζηνλ απφ ην κέζνλ, θαζψο απέρεη πεξηζζφηεξνλ ην κέγα απφ 

ην κηθξφλ θαη ην κηθξφλ απφ ην κέγα, παξά ηα δχν απηά απφ ην ίζνλ. Έπεηηα 

θαίλεηαη φηη ππάξρεη εηο κεξηθά άθξα θάπνηα νκνηφηεο κε ην κέζνλ, θαζψο 

εηο ηελ ζξαζχηεηα ππάξρεη νκνηφηεο κε ηελ αλδξείαλ θαη εηο ηελ αζσηείαλ 

κε ηελ ειεπζεξηφηεηα. Δλψ κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ ππάξρεη ε κεγαιηηέξα 

αλνκνηφηεο. ζα δε απέρνπλ πάξα πνιχ κεηαμχ ησλ νλνκάδνληαη άθξα 

ελαληία, επνκέλσο θαη πιεηφηεξνλ ελαληία είλαη φζα απέρνπλ πεξηζζφηεξνλ. 

Πξνο δε ην κέζνλ αληηηίζεηαη εηο κεξηθά κελ πξάγκαηα κάιινλ ε έιιεηςηο, 

εηο άιια δε κάιινλ ε ππεξβνιή. Λφγνπ ράξηλ πξνο ηελ αλδξείαλ δελ 

αληηηίζεηαη ε ζξαζχηεο, ε νπνία είλαη ππεξβνιή, αιιά ε δεηιία, ε νπνία 

είλαη έιιεηςηο. Δλψ εηο ηελ ζσθξνζχλελ δελ αληηηίζεηαη ε αλαηζζεζία, ε 

νπνία είλαη έιιεηςηο, αιιά ε αθνιαζία, ε νπνία είλαη ππεξβνιή. Σνχην δε 

ζπκβαίλεη δηά δχν αηηίαο, πξψηνλ κελ σο εθ ηεο θχζεσο απηνχ ηνπ 

πξάγκαηνο, δηφηη επεηδή ην έλ άθξνλ είλαη πιεζηέζηεξνλ θαη νκνηφηεξνλ κε 

ην κέζνλ, δελ αληηηάζζνκελ ηνχην αιιά κάιινλ ην αληίζεηφλ ηνπ• ιφγνπ 

ράξηλ, επεηδή ε ζξαζχηεο θαίλεηαη νκνηφηεξα πξνο ηελ αλδξείαλ θαη 

πιεζηεζηέξα, ε δε δεηιία αλνκνηνηέξα, δηά ηνχην απηήλ κάιινλ 

αληηηάζζνκελ. Γηφηη φζα απέρνπλ πεξηζζφηεξνλ απφ ην κέζνλ θαίλνληαη 

πεξηζζφηεξνλ αληίζεηα. Ζ πξψηε ινηπφλ αηηία είλαη απηή, δειαδή απφ ηελ 

θχζηλ ηνπ πξάγκαηνο. Ζ δεπηέξα δε είλαη ε αηνκηθή καο αληίιεςηο• Γηφηη 
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εηο φζα εκείο έρνκελ θάπνηαλ θπζηθήλ δηάζεζηλ, απηά καο θαίλνληαη 

πεξηζζφηεξνλ αληίζεηα πξνο ην κέζνλ. Λφγνπ ράξηλ εκείο πεξηζζφηεξνλ εθ 

θχζεσο ξέπνκελ εηο ηαο εδνλάο, θαη δηά ηνχην πεξηζζφηεξνλ παξαζπξφκεζα 

εηο ηελ αθνιαζίαλ παξά εηο ηελ ζεκλνπξέπεηαλ. Λνηπφλ ζεσξνχκελ 

πεξηζζφηεξνλ αληίζεηα εθείλα, εηο ηα νπνία γίλεηαη πεξηζζνηέξα ηάζηο. Καη 

δηά ηνχην ε αθνιαζία, ε νπνία είλαη ππεξβνιή, είλαη πεξηζζφηεξνλ 

αληίζεηνο πξνο ηελ ζσθξνζχλελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

&Έλεθα ηεο δπζθνιίαο ηνπ νξζνχ πξέπεη λα πξνηηκψκελ ην κηθξφηεξνλ 

θαθφλ.& — ηη ινηπφλ αξεηή είλαη ε εζηθή κεζφηεο, θαη πψο, θαη φηη είλαη 

κεζφηεο δχν θαθηψλ, δειαδή ηεο ππεξβνιηθήο θαη ηεο ειιηπνχο, θαη φηη 

είλαη ηνηαχηε, δηφηη πξνζέρεη εηο ην κέζνλ σο πξνο ηαο πξάμεηο θαη ηα πάζε, 

ηνχην εμεηάζζε αξθεηά θαιά. Γηά ηνχην είλαη δχζθνινλ λα είλαη θαλείο 

ζπνπδαίνο, δηφηη είλαη δχζθνινλ εηο παλ πξάγκα λα ιάβε θαλείο ην κέζνλ 

θαζψο ιφγνπ ράξηλ δελ είλαη εχθνινλ εηο ηνλ θαζέλα λα εχξε ην θέληξνλ 

ηνπ θχθινπ, αιιά εηο ηνλ εηδήκνλα. Οκνίσο δε θαη ην λα νξγηζζή είλαη 

εχθνινλ εηο ηνλ θαζέλα θαη ην λα δψζε ρξήκα θαη λα εμνδεχζε. Δηο πνίνλ 

φκσο θαη πφζνλ θαη πφηε θαη δηαηί θαη πψο, δελ είλαη έξγνλ ηνπ θαζελφο 

νχηε εχθνινλ. Γηά ηνχην ηα νξζφλ είλαη θαη ζπάληνλ θαη αμηέπαηλνλ θαη 

θαιφλ. Γηά ηνχην φζηηο πξνζέρεη εηο ην κέζνλ, πξψηνλ πξέπεη λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ην πεξηζζφηεξνλ αληίζεηνλ, θαζψο ζπκβνπιεχεη θαη ε 

Καιπςψ: 

«Κξάηεη ην πινίνλ καθξάλ απ'απηφλ ηνλ θαπλφλ θαη ην θχκα». 

Γηφηη απφ ηα άθξα ην έλ είλαη πεξηζζφηεξνλ ζθαιεξφλ, ην δε άιιν 

νιηγψηεξνλ. Δπεηδή ινηπφλ είλαη εηο άθξνλ δχζθνινλ λα επηηχρσκελ ην 

κέζνλ, δηά ηνχην θαζψο ιέγεη ε παξνηκία εηο ην άιιν ηαμίδη πξέπεη λα 

δερζψκελ ηα νιηγψηεξα θαθά. Σνχην δε ζα ζπκβή πξν πάλησλ κε ηνλ 

ηξφπνλ πνπ είπακελ. Πξέπεη δε αθφκε λα εμεηάδσκελ θαη εηο πνία είκεζα 

εκείο νη ίδηνη επηξξεπείο, δηφηη άιινη είλαη πιαζκέλνη επηξξεπείο εηο άιια. 

Σνχην δε ζα ην ελλνήζσκελ απφ ηελ ηδηαηηέξαλ εδνλήλ θαη ιχπελ ηελ 

νπνίαλ πξνμελνχλ εηο εκάο. Πξέπεη δε λα ζχξσκελ ηνλ εαπηφλ καο εηο ηα 

αληίζεηα απφ απηά. Γηφηη, φζνλ πεξηζζφηεξνλ απνκαθξπλφκεζα απφ ην 

ζθάικα, ηφζνλ πιεζηάδνκελ εηο ην κέζνλ. Καη ηνχην ην ίδηνλ θάκλνπλ φζνη 

ηζηάδνπλ ηα ζηξαβφμπια. Δηο φια φκσο πξέπεη πξν παληφο λα απνθεχγσκελ 

ηα εδνληθά θαη ηελ εδνλήλ. Γηφηη απηήλ δελ ηελ θξίλνκελ ακεξνιήπησο. 

πσο ινηπφλ νη δεκνγέξνληεο ηεο Σξνίαο εθέξζεζαλ πξνο ηελ Διέλελ, ην 

ίδηνλ πξέπεη θαη εκείο λα αηζζαλζψκελ απέλαληη ηεο εδνλήο θαη πάληνηε λα 

ελζπκνχκεζα ηη είπαλ εηο ην ηέινο εθείλνη {10}. Γηφηη, εάλ ηελ 

απνκαθξχλσκελ θαη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ, νιηγψηεξνλ ζα ζθάιισκελ. Λνηπφλ 
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κε κίαλ ιέμηλ, εάλ θάκλσκελ απηά, πεξηζζφηεξνλ ζα εκπνξνχκελ λα 

επηηχρσκελ ην κέζνλ. Ίζσο φκσο απηφ είλαη δχζθνινλ λα ην επηηχρσκελ, 

θαη πξν πάλησλ εηο ηαο ηδηαηηέξαο πεξηπηψζεηο. Λφγνπ ράξηλ δελ είλαη 

εχθνινλ λα νξίζσκελ γεληθψο πψο πξέπεη λα νξγηδψκεζα θαη κε πνίνπο θαη 

δηά πνία πξάγκαηα θαη πφζελ ψξαλ. Γηφηη θαη εκείο νη ίδηνη άιινηε κελ 

επαηλνχκελ ηνπο ειιηπείο θαη ηνπο νλνκάδνκελ εκέξνπο (πξάνπο), άιινηε δε 

ηνπο εθηξαρπλνκέλνπο θαη ηνπο νλνκάδνκελ αλδξνπξεπείο. Αιι' φζηηο κελ 

εθηξνρηάδεηαη νιίγνλ απφ ην νξζφλ δελ θαηαθξίλεηαη, νχηε εάλ 

εθηξνρηάδεηαη εηο ην πεξηζζφηεξνλ, νχηε εηο ην νιηγψηεξνλ, αιιά κφλνλ 

φζηηο εθηξνρηάδεηαη πάξα πνιχ. Απηφο δε δελ καο δηαθεχγεη. Σφξα φκσο 

κέρξη πνίνπ βαζκνχ θαη πφζελ ψξαλ εάλ νξγηζζή, είλαη αμηνθαηάθξηηνο, 

απηφ δελ είλαη εχθνινλ λα νξηζζή κε θαλφλα. Γηφηη νχηε άιιν θαλέλ 

πξάγκα ηεο αηζζήζεσο είλαη εχθνινλ λα νξηζζή. Σα ηνηαχηα δε αλήθνπλ εηο 

ηαο δηαθφξνπο πεξηπηψζεηο, θαη ε θξίζηο απηψλ αλήθεη εηο ηελ αίζζεζηλ. 

Δπνκέλσο ηφζνλ κφλνλ απεδείρζε εθ ησλ αλσηέξσ, φηη ε κέζε δηάζεζηο 

είλαη εηο φια αμηέπαηλνο, θαη φηη πξέπεη λα θιίλσκελ άιινηε κελ πξνο ηελ 

ππεξβνιήλ, άιινηε δε πξνο ηελ έιιεηςηλ. Γηφηη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ ζα 

επηηχρσκελ ην κέζνλ θαη ην νξζφλ φζνλ ην δπλαηφλ επθνιψηεξνλ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ Γ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 

&Γηάθξηζηο εθνπζίσλ θαη αθνπζίσλ πξάμεσλ.& — Δπεηδή ινηπφλ ε αξεηή 

πεξηζηξέθεηαη εηο ηα πάζε θαη ηαο πξάμεηο, θαη δηά κελ ηα εθνχζηα 

αθνινπζνχλ νη έπαηλνη θαη αη θαηαθξίζεηο, δηά δε ηα αθνχζηα ε ζπγγλψκε, 

θάπνηε κάιηζηα θαη ν νίθηνο, ίζσο είλαη αλάγθε φζνη εξεπλνχλ ηελ αξεηήλ 

λα δηαθξίλνπλ ην εθνχζηνλ θαη ην αθνχζηνλ, ηνχην δε είλαη ρξήζηκνλ θαη εηο 

ηνπο λνκνζέηαο δηά ηαο ακνηβάο θαη δηά ηαο πνηλάο. 

Φαίλεηαη δε φηη αθνχζηα είλαη φζα γίλνληαη κε βίαλ ή απφ ακάζεηαλ. Βίαηνλ 

δε είλαη παλ φ,ηη έρεη ηελ πξνέιεπζίλ ηνπ έμσζελ, ε νπνία είλαη ηνηαχηε, 

ψζηε δηφινπ λα κε ζπληειή φζηηο πξάηηεη ή φζηηο πάζρεη• θαζψο ιφγνπ 

ράξηλ εάλ ν άλεκνο καο θέξε θάπνπ ή άλζξσπνη νη νπνίνη καο εμνπζηάδνπλ. 

ζα δε γίλνληαη απφ θφβνλ κεγαιηηέξσλ θαθψλ ή δηά θαλέλα θαιφλ 

ζθνπφλ, ιφγνπ ράξηλ εάλ έλαο ηχξαλλνο καο δηαηάζζε λα πξάμσκελ αηηκίαλ, 

ελψ έρεη εηο ρείξαο ηνπ ηνπο γνλείο θαη ηα ηέθλα καο, θαη φηαλ κελ ην 

εθηειέζσκελ ζψδσληαη, φηαλ φκσο δελ ην εθηειέζσκελ θνλεχσληαη εθείλνη, 

ηφηε επηδέρεηαη ακθηζβήηεζηλ αλ απηή ε πξάμηο είλαη αθνπζία ή εθνπζία. 
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Κάηη δε παξφκνηνλ ζπκβαίλεη θαη εηο ηαο αβαξίαο ελ θαηξψ ηξηθπκίαο. Γηφηη 

ρσξίο ιφγνλ θαλείο δελ ξίπηεηαη εηο ηελ ζάιαζζαλ εθνπζίσο, ράξηλ φκσο ηεο 

ηδηθήο ηνπ ζσηεξίαο θαη ησλ άιισλ ξίπηεηαη παο φζηηο έρεη λνπλ. Μηθηαί 

ινηπφλ είλαη αη ηνηαχηαη πξάμεηο, θαίλνληαη φκσο κάιινλ εθνχζηνη. Γηφηη 

είλαη πξναηξεηηθαί ηελ ζηηγκήλ πνπ εθηεινχληαη. Σν απνηέιεζκα φκσο κηαο 

πξάμεσο εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζηκνλ ζηηγκήλ. Δπνκέλσο θαη ην εθνχζηνλ 

θαη ην αθνχζηνλ εθαξκφδεηαη εηο ηελ ζηηγκήλ ηεο εθηειέζεσο. Βεβαίσο δε 

εθείλελ ηελ ζηηγκήλ ην εθηειεί εθνπζίσο. Γηφηη θαη ε αξρή ηεο θηλήζεσο 

ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ππάξρεη εληφο απηνχ. Καη δη' φζα ππάξρεη 

εληφο ηνπ ε αξρή, είλαη εηο βάξνο ηνπ θαη ε εθηέιεζηο θαη ε κε εθηέιεζηο. 

Απηά ινηπφλ είλαη εθνχζηα, απνιχησο φκσο ίζσο είλαη αθνχζηα. Γηφηη 

θαλείο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνηηκήζε θαλέλ απφ απηά θαζ' εαπηφ ρσξίο 

άιινλ ιφγνλ. Γηά παξνκνίαο φκσο πξάμεηο θάπνηε θαη επαηλνχληαη αθφκε, 

φηαλ ππνθέξνπλ θάηη ηη αηηκαζηηθφλ ή ιππεξφλ, απέλαληη κεγάισλ θαη 

θαιψλ. Δλψ, εάλ θάκνπλ αληηζηξφθσο, θαηαθξίλνληαη. Γηφηη ην λα ππνκείλε 

ηα αίζρηζηα ράξηλ αηίκνπ ή κεδακηλνχ πξάγκαηνο, αλήθεη εηο ηνλ πνηαπφλ 

άλζξσπνλ. Δηο κεξηθά δε έπαηλνο κελ δελ ππάξρεη, ππάξρεη φκσο ε 

ζπγγλψκε, φηαλ θαλείο πξάμε ην θαθφλ δηά ιφγνπο νη νπνίνη αλαζηαηφλνπλ 

ηελ αλζξσπίλελ θχζηλ, θαη θαλείο δελ εκπνξή λα ηνπο ππνκείλε. Γηά κεξηθά 

δε ίζσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνθχςε θαλείο, αιιά πξέπεη κάιινλ λα 

πξνηηκήζε λα απνζάλε, θαη αλ πάζε αθφκε ηα θνβεξψηεξα πνπ ππάξρνπλ. 

Καη βεβαίσο θαίλνληαη γεινία ηα αίηηα, ηα νπνία αλάγθαζαλ ηνλ Αιθκέσλα 

ηνπ Δπξηπίδνπ λα γίλε κεηξνθηφλνο. 

&Δμαθξίβσζηο ησλ δπζθνισηέξσλ πεξηπηψζεσλ&. — Δίλαη δε δχζθνινλ 

πνιιάθηο λα δηαθξίλσκελ πνίνλ πξάγκα πξέπεη λα πξνηηκήζσκελ απφ άιιν 

θαη ηη πξέπεη λα ππνθέξσκελ ράξηλ ελφο άιινπ, αιιά αθφκε δπζθνιψηεξνλ 

είλαη λα εκκείλσκελ εηο ηελ απφθαζίλ καο. Γηφηη ζπλήζσο ηα αλακελφκελα 

είλαη νδπλεξά, νη δε εθβηαζκνί αηηκσηηθνί, θαη δη' απηφ ππάξρνπλ έπαηλνη 

θαη θαηαθξίζεηο δη' φζνπο ππέθπςαλ ή φρη. Καη ινηπφλ πνία πξέπεη λα 

ιέγσκελ εθβηαζηηθά; Ή κήπσο απνιχησο κελ φηαλ ε αηηία επξίζθεηαη έμσ, 

θαη φηαλ φζηηο πξάηηεη δελ ζπληειή ν ίδηνο εηο ηίπνηε; ζα φκσο απνιχησο 

κελ είλαη εθνχζηα, απηήλ ηελ ζηηγκήλ φκσο θαη δηά απηήλ εδψ ηελ αηηίαλ 

είλαη πξνηηκφηεξα, θαη ε αξρή ηεο ελεξγείαο ππάξρεη εηο ηνλ εθηεινχληα, 

κήπσο άξαγε απηά θαζ' εαπηά κελ είλαη αθνχζηα, απηήλ ηελ ζηηγκήλ φκσο 

θαη δη' απηήλ ηελ αηηίαλ είλαη εθνχζηα; Καη βεβαίσο κάιινλ θαίλνληαη 

εθνχζηα. Γηφηη αη πξάμεηο αλήθνπλ εηο ηαο ηδηαηηέξαο πεξηπηψζεηο, απηαί δε 

είλαη εθνχζηαη. [] φκσο ράξηλ πνίσλ πξέπεη λα πξνηηκψκελ, δελ είλαη 

εχθνινλ λα ην νξίζσκελ. Γηφηη ππάξρνπλ πνιιαί πνηθηιίαη εηο ηαο ηδηαηηέξαο 

πεξηπηψζεηο. Δάλ δε ζεσξήζε θαλείο ηα εδνληθά θαη ηα σξαία σο 

εθβηαζηηθά — δηφηη εθβηάδνπλ βεβαίσο, αθνχ επξίζθνληαη έμσ — ,ηφηε 

πιένλ φια εκπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εθβηαζηηθά. Γηφηη φιαη αη πξάμεηο φισλ 

ησλ αλζξψπσλ γίλνληαη ράξηλ απηψλ. Έπεηηα αη κελ εθβηαζηηθαί θαη 

αθνχζηαη πξάμεηο είλαη ιππεξαί, ελψ αη γελφκελαη ράξηλ ηεο εδνλήο θαη ηνπ 

σξαίνπ είλαη πεξηπιένλ θαη εδνληθαί. Δίλαη ινηπφλ θσκηθφλ λα 
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πξνθαζίδεηαη θαλείο ηα έμσ, θαη φρη ηνλ εαπηφλ ηνπ, αθνχ παξαδίδεηαη δηά 

λα δειεαζζή απφ απηά, θαη δηά κελ ηα θαιά λα ζεσξή αίηηνλ ηνλ εαπηφλ ηνπ, 

δηά δε ηα πνηαπά λα πξνθαζίδεηαη ηελ εδνλήλ. Δπνκέλσο εθβηαζκφο 

θαίλεηαη φηη είλαη, φηαλ ε αξρή ππάξρε έμσζελ, ρσξίο λα ζπληειή δηφινπ ν 

εθβηαζζείο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

&Δπί ηεο ακαζείαο δηαθξίλνκελ εθνχζηνλ, αθνχζηνλ, θαη εκηεθνχζηνλ.& — 

Σν δε γηλφκελνλ απφ ακάζεηαλ δελ είλαη κελ πνηέ εθνχζηνλ, θαζαξψο 

αθνχζηνλ φκσο είλαη κφλνλ ην θέξνλ ιχπελ θαη κεηακέιεηαλ. Γηφηη φζηηο 

έπξαμε νηηδήπνηε απφ ακάζεηαλ θαη δελ έθεξε θακκίαλ αληίζηαζηλ θαηά ηελ 

ψξαλ ηεο εθηειέζεσο, λαη κελ δελ ην έπξαμε εθνπζίσο, αθνχ βεβαίσο δελ ην 

εγλψξηδε, αιιά πάιηλ νχηε αθνπζίσο, αθνχ δελ ην έπξαμε κε ιχπελ. Λνηπφλ 

εηο ηα πξνεξρφκελα απφ ακάζεηαλ, φζηηο κελ κεηαλνεί έπξαμε αθνπζίσο, 

φζηηο φκσο δελ κεηαλνεί, αθνχ δελ είλαη φκνηνο, αο ηνλ ζεσξήζσκελ 

εκηεθνχζηνλ. Γηφηη, αθνχ έρεη δηαθνξάλ, είλαη θαιιίηεξνλ λα ηνπ δψζσκελ 

ηδηαίηεξνλ φλνκα. 

&Γηαθέξνπλ αη πξάμεηο αη εμ ακαζείαο απφ ηαο ελ αγλνία. — Φαίλεηαη δε 

φηη δηαθέξεη θαη ε εμ ακαζείαο πξάμηο απφ ηελ ελ αγλνία. Γηφηη ν 

κεζπζκέλνο ή ν νξγηδφκελνο δελ θαίλεηαη φηη πξάηηεη απφ ακάζεηαλ, αιιά 

δη' έλ απφ ηα ειαηηψκαηα ηα νπνία είπακελ, πάιηλ φκσο φρη ελ γλψζεη ηνπ, 

αιιά αζπλεηδήησο. Καη βεβαίσο παο άλζξσπνο αβέιηεξνο απξφθνπνο δελ 

έρεη είδεζίλ ηνπ ηη πξέπεη λα πξάηηε θαη πνία λα απνθεχγε, θαη έλεθα απηήο 

ηεο ειιείςεσο γίλνληαη άδηθνη θαη γεληθψο θαθνί. Σν αθνχζηνλ φκσο 

εθαξκφδεηαη θπξίσο φρη φηαλ θαλείο αγλνή ηα ζπκθέξνληα. Γηφηη ε ακάζεηα 

ε νπνία ππάξρεη εηο ηελ πξναίξεζηλ δελ είλαη αηηία ηνπ αθνπζίνπ, αιιά ηεο 

θαζνιηθήο ηνπ αβειηεξίαο. Οχηε πάιηλ ε γεληθή ακάζεηα είλαη αηηία — δηφηη 

ηνπιάρηζηνλ εμ αηηίαο απηήο θαηαθξίλνληαη — , αιιά εθείλε ησλ ηδηαηηέξσλ 

ζπλζεθψλ ππφ ηαο νπνίαο εμεηειέζζε ε πξάμηο θαη ησλ δεηεκάησλ εηο ηα 

νπνία πεξηεζηξέθεην. Γηφηη εηο απηάο κφλνλ ππάξρεη θαη νίθηνο θαη 

ζπγγλψκε. Γηφηη φζηηο αγλνεί θακκίαλ απφ απηάο πξάηηεη αθνπζίσο. 

&Αη ζπλζήθαη ππφ ηαο νπνίαο εθηειείηαη ε πξάμηο.& — Ίζσο ινηπφλ δελ 

είλαη θαθφλ λα νξίζσκελ απηάο ηαο ηδηαηηέξαο ζπλζήθαο πνίαη είλαη θαη 

πφζαη. Δίλαη ινηπφλ: 

1) Ο δξάζηεο, 2) ε πξάμηο, 3) ε πεξίπησζηο ή αη ζπλζήθαη ηεο πξάμεσο. 

Κάπνηε φκσο θαη: 
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4) ην φξγαλνλ, 5) ην ειαηήξηνλ, ιφγνπ ράξηλ δηά λα ζσζή, θαη 6) ν ηξφπνο, 

ιφγνπ ράξηλ εζχρσο ή κε νξκήλ. 

Απηά ινηπφλ φια καδί δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρε άλζξσπνο ν νπνίνο ηα 

αγλνεί, εθηφο εάλ είλαη καληαθφο, θαη βεβαίσο νχηε ηνλ δξάζηελ. Γηφηη πψο 

είλαη δπλαηφλ λα αγλνή ηνλ εαπηφλ ηνπ; Αιιά ηελ πξάμηλ είλαη δπλαηφλ λα 

αγλνή θαλείο, θαζψο πνιινί ζπλήζσο ιέγνπλ φηη ηνπο εμέθπγε ε ιέμηο απφ 

ην ζηφκα, ή φηη δελ εγλψξηδαλ φηη ήην κπζηηθφλ, θαζψο ν Αηζρχινο δηά ηα 

Διεπζίληα κπζηήξηα {11}, ή φηη ήζειε απιψο λα δείμε ηνλ ρεηξηζκφλ ηνπ 

φπινπ θαη ην έξξηςε, θαζψο εθείλνο ν νπνίνο ξίπηεη ηνλ θαηαπέιηελ. Δίλαη 

δε δπλαηφλ θαλείο θαη ηνλ πηφλ ηνπ λα ηνλ ζεσξήζε ερζξφλ, θαζψο ε 

Μεξφπε {12}, θαη λα εηπή φηη ήην σο ζθαίξα ε αηρκή ηνπ δφξαηνο, ελψ ήην 

αθνληζκέλνλ, ή φηη ην ιηζάξη ήην ειαθξφπεηξα. Έπεηηα φηη ηνλ εθηχπεζε δηά 

λα ηνλ ζσθξνλίζε θαη ηνλ εθφλεπζε. Καη φηη εζέιεζε απιψο λα ηνλ εγγίζε, 

δηά λα ηνπ δείμε πψο θάκλνπλ νη ππγκάρνη, θαη ηνλ εθηχπεζε δπλαηά. Αθνχ 

ινηπφλ ε άγλνηα πεξηζηξέθεηαη εηο φιαο απηάο ηαο ζπλζήθαο ηεο πξάμεσο, 

φζηηο δελ εγλψξηδε θάπνηνλ απφ απηά θαίλεηαη φηη έπξαμε αθνπζίσο ηελ 

πξάμηλ θαη κάιηζηα εηο ηα ζπνπδαηφηεξα. πνπδαηφηεξα δε θαίλνληαη αη 

ζπλζήθαη (3)/δεο αλσηέξσ/ θαη ην ειαηήξηνλ (4)/5 αλσηέξσ/. Καη βεβαίσο 

δηά λα ζεσξεζή θαλείο αθνχζηνο εηο ηνηαχηελ πεξίπησζηλ αγλνίαο, πξέπεη λα 

θαλή φηη ειππήζε δηά ηελ πξάμηλ θαη κεηαλνεί. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Αη πξάμεηο αη γηλφκελνη εθ πάζνπο ή επηζπκίαο είλαη εθνχζηαη.& — Αθνχ 

ινηπφλ είλαη αθνχζηνλ ην εθ βίαο ή εμ ακαζείαο γηλφκελνλ, ίζσο είλαη νξζφλ 

λα δερζψκελ φηη ην εθνχζηνλ είλαη εθείλν ην νπνίνλ έρεη ηελ αξρήλ ηνπ εηο 

ηνλ δξάζηελ, φηαλ γλσξίδε ηαο ηδηαηηέξαο ζπλζήθαο ηεο πξάμεσο. Γειαδή 

ίζσο νπρί νξζψο ιέγεηαη αθνπζία ε πξάμηο ε πξνεξρνκέλε απφ έμαςηλ ή 

επηζπκίαλ. Γηφηη πξψηνλ κελ θαλέλ απφ ηα άιια δψα δελ πξέπεη λα 

ζεσξήζσκελ ηφηε πιένλ φηη πξάηηεη ηίπνηε εθνπζίσο, νχηε νη παίδεο. Έπεηηα 

άξαγε θακκίαλ πξάμηλ απφ φζαο πξάηηνκελ απφ επηζπκίαλ ή έμαςηλ, δελ ηελ 

πξάηηνκελ εθνπζίσο, ή κφλνλ ηαο θαιάο εθνπζίσο, ηαο δε πνηαπάο 

αθνπζίσο; Ή κήπσο είλαη γεινίνλ ηνχην, αθνχ ην αίηηνλ είλαη έλ; Ίζσο δε 

είλαη παξάινγνλ λα νλνκάδσκελ αθνχζηα, φζα θαη' αλάγθελ ηα 

επηζπκνχκελ. Δίλαη δε αλάγθε θαη λα νξγηδψκεζα δηά κεξηθά θαη λα 

επηζπκνχκελ κεξηθά• ιφγνπ ράξηλ ηελ πγείαλ θαη ηελ κάζεζηλ. 

Αθφκε δε θαίλεηαη φηη ηα αθνχζηα είλαη ιππεξά, ελψ ηα επηζπκεηά είλαη 

επράξηζηα. Έπεηηα δε πνίαλ δηαθνξάλ έρνπλ σο πξνο ην εθνχζηνλ ηα 

ζθάικαηα ηα πξνεξρφκελα απφ ζθέςηλ ή απφ έμαςηλ; Γηφηη θαη ηα δχν 

πξέπεη λα ηα απνθεχγσκελ, θαη θαίλεηαη φηη φρη νιηγψηεξνλ είλαη 
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αλζξψπηλαη αη παξάινγνη εμάςεηο. Δπνκέλσο πξέπεη λα απνθεχγσκελ θαη 

ηαο πξάμεηο ηαο πξνεξρνκέλαο απφ έμαςηλ θαη απφ επηζπκίαο. Ώζηε είλαη 

άηνπνλ λα ηα ζεσξήζσκελ απηά αθνχζηα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Ζ πξναίξεζηο δελ είλαη ην ίδηνλ ην εθνχζηνλ.& — Αθνχ δε σξίζακελ ην 

εθνχζηνλ θαη ην αθνχζηνλ, ηφξα είλαη θαηξφο λα νκηιήζσκελ πεξί 

πξναηξέζεσο. Γηφηη αχηε θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη ζηελψο κε ηελ αξεηήλ θαη 

φηη θξίλεη κάιινλ ηα ήζε παξά ηαο πξάμεηο. Λνηπφλ ε πξναίξεζηο θαίλεηαη 

κελ φηη είλαη θάηη ηη εθνχζηνλ, δελ είλαη φκσο ην ίδηνλ κε απηφ, αιιά ην 

εθνχζηνλ είλαη επξχηεξνλ. Γηφηη ην εθνχζηνλ ην έρνπλ θαη νη παίδεο θαη ηα 

άιια δψα, ηελ πξναίξεζηλ φκσο φρη. Καη έπεηηα, ηα εμαθληθά, εθνχζηα κελ 

ηα ιέγνκελ, φρη φκσο θαη θαηά πξναίξεζηλ. 

&Ζ πξναίξεζηο δελ είλαη νχηε επηζπκία νχηε έμαςηο.& — ζνη δε ζεσξνχλ 

ηελ πξναίξεζηλ σο επηζπκίαλ ε έμαςηλ ή βνχιεζηλ ή θακκίαλ θξίζηλ 

θαίλεηαη φηη δελ ιέγνπλ ηελ αιήζεηαλ. Γηφηη ε πξναίξεζηο δελ είλαη θνηλή 

θαη εηο ηα άινγα δψα, ελψ είλαη θνηλή ε επηζπκία θαη ε έμαςηο. Καη ν 

αθφιαζηνο κε επηζπκίαλ κελ πξάηηεη, φρη φκσο θαη κε πξναίξεζηλ. Ο δε 

εγθξαηήο αληηζηξφθσο πξάηηεη κελ κε πξναίξεζηλ, φρη φκσο κε επηζπκίαλ. 

Δμ άιινπ εηο ηελ πξναίξεζηλ κελ αληηηίζεηαη ε επηζπκία, φρη φκσο θαη εηο 

ηελ επηζπκίαλ άιιε επηζπκία. Καη πάιηλ ε κελ επηζπκία πεξηζηξέθεηαη εηο ην 

εδνληθφλ θαη ιππεξφλ, ελψ ε πξναίξεζηο νχηε εηο ην ιππεξφλ νχηε εηο ην 

εδνληθφλ. Πνιχ δε νιηγψηεξνλ πάιηλ ε έμαςηο. Γειαδή πνιχ νιηγψηεξνλ 

θαίλνληαη σο θαηά πξναίξεζηλ φζα γίλνληαη απφ έμαςηλ. 

&Ζ πξναίξεζηο δελ είλαη βνχιεζηο.& — Αιιά βεβαίσο νχηε βνχιεζηο δελ 

είλαη ε πξναίξεζηο, αλ θαη θαίλεηαη φηη πιεζηάδεη πάξα πνιχ εηο απηήλ. 

Γηφηη πξναίξεζηο κελ δελ ππάξρεη επί πξαγκάησλ αδπλάησλ, θαη αλ εηο απηά 

εηπή θαλείο φηη έρεη πξναίξεζηλ, ζα εθαίλεην ειίζηνο. Βνχιεζηο φκσο 

ππάξρεη επί πξαγκάησλ αδπλάησλ ιφγνπ ράξηλ ηεο αζαλαζίαο. Καη βνχιεζηο 

κελ ππάξρεη θαη εηο φζα θαλείο δελ ζπλεηέιεζε δηφινπ ν ίδηνο δηά λα 

εθηειεζζνχλ ιφγνπ ράξηλ λα ληθήζε θάπνηνο εζνπνηφο ή αζιεηήο. 

Πξναίξεζηλ φκσο εηο απηά δελ έρεη θαλείο, αιιά κφλνλ εηο φζα λνκίδεη φηη 

ζα ζπλεηειέζε ν ίδηνο δηά λα εθηειεζζνχλ. Δμ άιινπ δε ε βνχιεζηο 

απνβιέπεη κάιινλ εηο ηνλ ζθνπφλ, ελψ ε πξναίξεζηο εηο ηα πξνεγνχκελα 

ηνπ ζθνπνχ• ιφγνπ ράξηλ ην λα είκεζα πγηείο είλαη έξγνλ ηεο βνπιήζεψο 

καο, ηεο πξναηξέζεσο φκσο έξγνλ είλαη, πνία κέζα θέξνπλ ηελ πγείαλ. 

Δπίζεο ην λα είκεζα επηπρείο ζέινκελ θαη ην ιέγνκελ φηη ην ζέινκελ. Να 

εηπνχκελ φκσο φηη έρνκελ ηελ πξναίξεζηλ λα γίλσκελ επηπρείο δελ αξκφδεη. 
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Γηφηη γεληθψο ε πξναίξεζηο θαίλεηαη φηη εθαξκφδεηαη εηο φζα εμαξηψληαη 

απφ ηελ ηθαλφηεηά καο. 

&Ζ πξναίξεζηο δελ είλαη θξίζηο&. — Βεβαίσο φκσο νχηε θξίζηο είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη ε πξναίξεζηο. Γηφηη ε κελ θξίζηο θαίλεηαη φηη 

πεξηζηξέθεηαη εηο φια, θαη φρη νιηγψηεξνλ εηο ηα αηψληα θαη ηα αδχλαηα, 

παξά εηο ηα εμαξηψκελα απφ ηαο δπλάκεηο καο. Έπεηηα ε θξίζηο ρσξίδεηαη 

εηο ςεπδή θαη αιεζηλήλ θαη φρη εηο θαθήλ θαη αγαζήλ, ελψ ε πξναίξεζηο 

κάιινλ ρσξίδεηαη εηο θαθήλ θαη αγαζήλ. Καη ινηπφλ γεληθψο ίζσο νπδέ 

εζεψξεζε θαλείο ηελ πξναίξεζηλ ην ίδηνλ κε ηελ θξίζηλ. Γελ είλαη φκσο νχηε 

εηο θαλέλ κέξνο ηεο ην ίδηνλ κε ηελ θξίζηλ. Γηφηη κφλνλ κε ηελ πξναίξεζηλ 

ησλ αγαζψλ ή ησλ θαθψλ έρνκελ κίαλ εζηθήλ ηδηφηεηα, φρη φκσο θαη κε ην 

λα θξίλσκελ απηά. Καη πάιηλ έρνκελ κελ πξναίξεζηλ εηο ην λα ιάβσκελ ή λα 

απνθχγσκελ ή εηο θάηη ηη παξφκνηνλ, θξίλνκελ φκσο ηη είλαη απηά, ή είο ηηλα 

ζπκθέξεη, ή πψο γίλνληαη, θαη πνηέ δελ θξίλνκελ ην λα ιάβσκελ ή λα 

απνθχγσκελ. Έπεηηα ε κελ πξναίξεζηο επαηλείηαη φηαλ επηηχρε ην πξέπνλ ή 

ην νξζφλ, ελψ ε θξίζηο, φηαλ επηηχρε ηελ αιήζεηαλ. Καη πξναίξεζηλ κελ 

έρνκελ δη' φζα γλσξίδνκελ ηφζνλ θαιά. Έπεηηα θαίλεηαη φηη δελ είλαη νη 

ίδηνη άλζξσπνη νη ηειεηφηεξνη εηο ηελ πξναίξεζηλ θαη εηο ηελ θξίζηλ, αιιά 

κεξηθνί θξίλνπλ κελ θαιιίηεξνλ, απφ ηελ θαθίαλ ησλ φκσο πξναηξνχληαη 

φζα δελ πξέπεη. Δάλ δε πξνζηίζεηαη θαη θξίζηο εηο ηελ πξναίξεζηλ ή 

παξαθνινπζή απηήλ, δελ έρεη θακκίαλ ζεκαζίαλ. Γηφηη εκείο δελ 

εμεηάδνκελ ηνχην, αιι' αλ είλαη ην ίδηνλ ε πξναίξεζηο κε θακίαλ θξίζηλ. 

πκπέξαζκα. Σφηε ινηπφλ ηη είλαη, ή πνίνπ είδνπο είλαη ε πξναίξεζηο, αθνχ 

δελ είλαη θαλέλ απφ φζα είπακελ; Βεβαίσο θαίλεηαη κελ θάηη ηη εθνχζηνλ, 

αιιά ην εθνχζηνλ δελ είλαη πάληνηε πξναίξεζηο. Αιιά ηφηε κήπσο άξαγε 

είλαη ην πξνζρεδηαζκέλνλ; Γηφηη ε πξναίξεζηο ζπλνδεχεηαη κε ην ινγηθφλ 

θαη ηελ δηάλνηαλ. Φαίλεηαη φκσο φηη ηνχην ππνδεηθλχεη θαη ην φλνκα ην 

νπνίνλ ζεκαίλεη θάηη πξνεγνπκέλσο απφ άιια πξνηηκεηένλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Πεξηπηψζεηο κε επηδερφκελνη πξνκειέηελ.& — Σφξα φκσο άξαγε φια ηα 

πξνκειεηά θαλείο, θαη φια εκπνξνχλ λα πξνκειεηεζνχλ, ή κήπσο κεξηθά 

δελ επηδέρνληαη πξνκειέηελ; Ίζσο δε πξέπεη λα ζεσξήζσκελ σο 

αληηθείκελνλ πξνκειέηεο φρη φ,ηη εκπνξνχζε λα πξνκειεηήζε ν ειίζηνο ή ν 

καληαθφο, αιιά κφλνλ ν ζπλεηφο. Λνηπφλ δηά ηαο αησλίαο αιεζείαο θαλείο 

δελ πξνκειεηά• ιφγνπ ράξηλ πεξί ηνπ θφζκνπ, ή πεξί ηεο δηακέηξνπ φηη 

είλαη αζχκκεηξνο πξνο ηελ πιεπξάλ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεηξαγψλνπ. Αιι' 

νχηε πεξί ησλ θηλεηψλ, ηα νπνία φκσο επαλαιακβάλνληαη νκνίσο, είηε εμ 

αλάγθεο, είηε εθ θχζεσο, ή δηά θακκίαλ άιιελ αηηίαλ, θαζψο είλαη ιφγνπ 
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ράξηλ αη ηξνπαί θαη αη ψξαη ηεο αλαηνιήο. Οχηε δη' φζα αιιάδνπλ θαηά 

θαηξνχο• θαζψο ιφγνπ ράξηλ δηά ηαο μεξαζίαο θαη ηαο βξνράο. Οχηε δη' φζα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ηχρελ ιφγνπ ράξηλ δηά ηελ εχξεζηλ ζεζαπξνχ. Οχηε 

ηέινο φια γεληθψο ηα αλζξψπηλα• ιφγνπ ράξηλ πψο ήην δπλαηφλ λα 

πνιηηεχσληαη ηειεηφηεξνλ νη θχζαη θαλείο απφ ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο δελ ην 

ζθέπηεηαη. Γηφηη απφ φια απηά ηίπνηε δελ εκπνξεί λα πξνέιζε απφ εκάο. 

&Πεξηπηψζεηο επηδερφκελνη πξνκειέηελ.& — Πξνκειεηνχκελ φκσο φζα 

εμαξηψληαη απφ εκάο λα εθηειεζζνχλ. Απηά ινηπφλ ππνιείπνληαη λα 

εμεηάζσκελ. Γειαδή θαίλνληαη φηη αηηίαη είλαη ε θχζηο θαη ε αλάγθε θαη ε 

ηχρε, θαη εθηφο ηνχησλ ν λνπο θαη παλ φ,ηη γίλεηαη δηά κέζνπ ηνπ αλζξψπνπ. 

Οη άλζξσπνη φκσο πξνκειεηνχλ έθαζηνο, ηη εκπνξεί λα γίλε δηά κέζνπ ηνπ 

εαπηνχ ησλ. Καη δηά κελ ηαο αθξηβείο θαη απηνηειείο επηζηήκαο δελ ππάξρεη 

ζθέςηο• θαζψο ιφγνπ ράξηλ δηά ηα γξάκκαηα, δηφηη δελ δηζηάδνκελ πψο 

πξέπεη λα γξάςσκελ. Αιιά κφλνλ εηο φζα γίλνληαη δηά κέζνπ εκψλ, θαη δελ 

γίλνληαη πάληνηε θαηά ηνλ ίδηνλ ηξφπνλ, δη' απηά κφλνλ ζθεπηφκεζα• θαζψο 

ιφγνπ ράξηλ κάιινλ δηά ηα ηαηξηθά δεηήκαηα θαη δηά ηα ρξεκαηηζηηθά θαη 

δηά ηελ πινηαξρηθήλ, παξά δηά ηελ γπκλαζηηθήλ, δηφηη απηά είλαη 

νιηγψηεξνλ θαζσξηζκέλα κε ιεπηνκέξεηαλ, νκνίσο δε θαη δηά ηα άιια. 

Έπεηηα πεξηζζφηεξνλ ζθεπηφκεζα δηά ηαο ηέρλαο παξά δηά ηαο επηζηήκαο, 

δηφηη πεξηζζφηεξνλ δηζηάδνκελ δη' εθείλαο. Γειαδή ε πξνκειέηε γίλεηαη δηά 

ηα ζπκβαίλνληα ζπλήζσο, δηά ηα νπνία φκσο δελ είλαη βέβαηνλ ην 

απνηέιεζκα, θαη δη' φζα δελ είλαη πξνζδησξηζκέλνλ. Δηο δε ηα ζπνπδαηφηεξα 

δερφκεζα ζπκβνπιάο, δηφηη δελ έρνκελ εκπηζηνζχλελ εηο ηνλ εαπηφλ καο φηη 

είκεζα ηθαλνί λα θάκσκελ δηάγλσζηλ. 

&Πψο γίλεηαη ε πξνκειέηε.& — Πξνκειεηνχκελ δε φρη ηα απνηειέζκαηα 

αιιά ηα κέζα ηα θέξνληα εηο ηα απνηειέζκαηα. 

Γειαδή νχηε ν ηαηξφο ζθέπηεηαη αλ ζα πγηάλε ν αζζελήο, νχηε ν ξήησξ αλ 

ζα πείζε ηνπο αθξναηάο, νχηε ν πνιηηηθφο αλ ζα θέξε επλνκίαλ, νχηε απφ 

ηνπο άιινπο θαλείο ζθέπηεηαη ηνλ ζθνπφλ. Αιιά απιψο ζέηνπλ σο βάζηλ 

ηνλ ζθνπφλ θαη πξνκειεηνχλ ηνλ ηξφπνλ θαη ηα κέζα ηεο εθηειέζεσο. Καη 

φηαλ κελ θαίλεηαη φηη ν ζθνπφο εκπνξεί λα εθηειεζζή κε πνιιά κέζα ηφηε 

εξεπλνχλ ην επθνιψηεξνλ θαη θαιιίηεξνλ. ηαλ φκσο έλ κέζνλ ππάξρε, 

ηφηε εξεπλνχλ πψο ζα εθηειεζζή ν ζθνπφο κε απηφ ην κέζνλ, θαη εθείλν κε 

πνίνλ άιιν κέζνλ ζα εθηειεζζή, έσο φηνπ λα θζάζνπλ εηο ην πξψηνλ αίηηνλ, 

ην νπνίνλ είλαη ηειεπηαίνλ εηο ηνλ δξφκνλ ηεο εξεχλεο. Γηφηη φζηηο 

πξνκειεηά θαίλεηαη φηη εξεπλά θαη αλαιχεη κε ηνλ ηξφπνλ πνπ είπακελ σο 

λα αλαιχε γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηα νπνία εζρεδίαζε. Φαίλεηαη δε φηη ε κελ 

έξεπλα δελ είλαη πάληνηε πξνκειέηε, θαζψο ιφγνπ ράξηλ αη καζεκαηηθαί 

έξεπλαη, ελψ ε πξνκειέηε είλαη πάληνηε έξεπλα, θαη φηη εθείλν ην νπνίνλ 

επξίζθνκελ ηειεπηαίνλ κε ηελ αλάιπζηλ, έξρεηαη πξψηνλ εηο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζηλ. Καη φηαλ κελ θζάζνπλ εηο αδχλαηνλ πξάγκα ηφηε ηα 

παξαηηνχλ• θαζψο ιφγνπ ράξηλ εάλ ππάξρε έιιεηςηο ρξεκάησλ θαη δελ είλαη 
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δπλαηφλ λα ηα πξνκεζεπζνχλ. Δάλ φκσο θαίλεηαη δπλαηφλ, ηφηε δνθηκάδνπλ 

λα ην εθηειέζνπλ. Γπλαηά δε είλαη φζα εκπνξνχλ λα γίλνπλ δηά κέζνπ 

εκψλ. Γειαδή θαη φζα γίλνληαη δηά κέζνπ ησλ θίισλ είλαη θάπσο δηά κέζνπ 

εκψλ, δηφηη ε αξρή ππάξρεη εηο ρείξαο καο. Δμεηάδνληαη δε άιινηε κελ ηα 

φξγαλα, άιινηε δε ε ρξεζηκνπνίεζηο απηψλ. Σν ίδηνλ δε θαη δηά ηαο άιιαο 

πεξηπηψζεηο• δειαδή άιινηε κελ εμεηάδεηαη ην φξγαλνλ, άιινηε δε ν ηξφπνο 

ή ην πξφζσπνλ. Φαίλεηαη ινηπφλ, θαζψο είπακελ, φηη ν άλζξσπνο είλαη ε 

αξρή φισλ ησλ πξάμεσλ, θαη φηη ε κελ πξνκειέηε πεξηζηξέθεηαη εηο ηα 

δπλάκελα λα εθηειεζζνχλ απφ απηφλ, ελψ αη πξάμεηο γίλνληαη θαη δηά 

ιφγνπο νη νπνίνη θείληαη έμσ απφ απηά. Δπνκέλσο θαίλεηαη, θαζψο είπακελ, 

φηη δελ είλαη αληηθείκελνλ πξνκειέηεο ν ζθνπφο, αιιά ηα κέζα ηα νπνία 

θέξνπλ εηο ηνλ ζθνπφλ. Οχηε πάιηλ ζθεπηφκεζα ηαο αηνκηθάο πεξηπηψζεηο• 

ιφγνπ ράξηλ αλ ηνχην εδψ είλαη άξηνο ή αλ ερσλεχζε θαιψο. Γηφηη απηά ηα 

θξίλεη ε αίζζεζηο. Δάλ δε πξφθεηηαη φια λα ηα ζθεπηψκεζα, ηφηε ζα 

πξνρσξήζσκελ εηο ην άπεηξνλ. 

&Ζ ζρέζηο ηεο πξνκειέηεο πξνο ηελ πξναίξεζηλ.& — Σν αληηθείκελνλ δε 

ηεο πξνκειέηεο θαη ηεο πξναηξέζεσο είλαη ην ίδηνλ, κε ηελ δηαθνξάλ φηη ην 

αληηθείκελνλ ηεο πξναηξέζεσο είλαη πιένλ θαζσξηζκέλνλ. Γειαδή φ,ηη 

επξνηηκήζε εηο ην ηέινο ηεο πξνκειέηεο, απηφ είλαη ην αληηθείκελνλ ηεο 

πξναηξέζεσο. Γηφηη έθαζηνο παχεη πιένλ λα εξεπλά πψο πξέπεη λα πξνβή εηο 

ηελ εθηέιεζηλ, φηαλ αλαβηβάζε ηελ αξρήλ ηεο πξάμεσο εηο ηνλ εαπηφλ ηνπ 

θαη εηο ηελ θπξηαξρνχζαλ εληφο ηνπ δχλακηλ. Γηφηη απηή είλαη ε εθηεινχζα 

ηελ πξναίξεζηλ. Σνχην δε θαίλεηαη ζαθψο απφ ηα αξραία πνιηηεχκαηα, ηα 

νπνία παξηζηάλεη ν κεξνο. Γειαδή νη βαζηιείο ζπλεζθέπηνλην, θαη φζα 

απεθάζηδαλ, ηα αλήγγειιαλ εηο ηνλ ιαφλ. Αθνχ ινηπφλ ην πξναηξεηηθφλ 

είλαη θάηη ηη, ην νπνίνλ επηζπκνχκελ θαηφπηλ σξίκνπ ζθέςεσο σο 

εμαξηψκελνλ απφ εκάο, ηφηε θαη ε πξναίξεζηο θαίλεηαη φηη είλαη 

πξνκειεηεκέλε επηζπκία πξαγκάησλ εμαξησκέλσλ απφ εκάο. Γηφηη, αθνχ 

πξνκειεηήζσκελ θαη ζρεκαηίζσκελ γλψκελ, ηφηε επηζπκνχκελ ζπκθψλσο 

κε ηελ πξνκειέηελ. 

Απηά ινηπφλ είλαη αξθεηά δηά ηνλ γεληθφλ νξηζκφλ ηεο πξναηξέζεσο, θαη εηο 

πνία πξάγκαηα πεξηζηξέθεηαη θαη φηη εμεηάδεη ηα κέζα ηα νπνία νδεγνχλ εηο 

ηνλ ζθνπφλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ς'. 

&Σν αληηθείκελνλ ηεο βνπιήζεσο.& — ηη δε ε βνχιεζηο πεξηζηξέθεηαη 

εηο ηνλ ζθνπφλ, απηφ ειέρζε, αιιά άιινη κελ λνκίδνπλ φηη ν ζθνπφο είλαη ην 

αγαζφλ, άιινη δε, φηη είλαη ην λνκηδφκελνλ αγαζφλ. Έπεηαη φκσο εηο ηελ 

πξψηελ πεξίπησζηλ ησλ παξαδερνκέλσλ σο αληηθείκελνλ ηεο βνπιήζεσο ην 

αγαζφλ, φηη δελ είλαη αληηθείκελνλ ηεο βνπιήζεσο εθείλν ην νπνίνλ ζέιεη 
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φζηηο δελ έρεη νξζήλ πξναίξεζηλ. Γηφηη, εάλ είλαη αληηθείκελνλ ηεο 

βνπιήζεσο, ζα είλαη ζπγρξφλσο θαη αγαζφλ, ελψ ην κε νξζψο πξνηηκεζέλ 

πηζαλφλ λα ηχρε λα είλαη θαθφλ. Γη' φζνπο πάιηλ ιέγνπλ φηη αληηθείκελνλ 

ηεο βνπιήζεσο είλαη ην θαηλφκελνλ αγαζφλ, έπεηαη φηη δελ ππάξρεη εθ 

θχζεσο ην αληηθείκελνλ ηεο βνπιήζεσο, αιιά εηο έθαζηνλ είλαη εθείλν πνπ 

λνκίδεη απηφο. Άιινο ινηπφλ άιιν ζεσξεί αγαζφλ, θαη είλαη δπλαηφλ λα ηχρε 

λα λνκίδε αγαζφλ ην αληίζεηνλ απφ έλα άιινλ. Αθνχ ινηπφλ απηά δελ 

εκπνξνχκελ λα ηα επηδνθηκάζσκελ, δελ έπεηαη άξαγε φηη πξέπεη λα 

εηπνχκελ, φηη γεληθψο κελ θαη ζπκθψλσο κε ηελ αιήζεηαλ αληηθείκελνλ ηεο 

βνπιήζεσο είλαη ην αγαζφλ, δη' έθαζηνλ φκσο ρσξηζηά, φ,ηη απηφο λνκίδεη; 

Δπνκέλσο δηά κελ ηνλ ζπνπδαίνλ δελ είλαη άξαγε αγαζφλ ην ζχκθσλνλ κε 

ηελ αιήζεηαλ, δηά δε ηνλ ηπραίνλ ην ηπραίνλ, θαζψο ζπκβαίλεη δηά ηα 

ζψκαηα, δειαδή εηο ηνπο έρνληαο θαιήλ δηάζεζηλ πγηεηλά είλαη φζα 

ζπκθσλνχλ κε ηα αιεζψο πγηεηλά, εηο ηνπο έρνληαο φκσο πξνδηάζεζηλ 

λνζεξάλ είλαη δηάθνξα, νκνίνηο δε θαίλνληαη θαη ηα πηθξά θαη γιπθά, θαη ηα 

βαξέα θαη φια ηα άιια; Γηφηη ν ζπνπδαίνο θξίλεη νξζψο, θαη εηο ηαο 

ιεπηνκεξείαο επξίζθεη ην αιεζέο. Γειαδή εηο εθάζηελ ζσκαηηθήλ 

πξνδηάζεζηλ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα θαιά θαη εδνληθά, θαη ίζσο είλαη πνιχ 

αλψηεξνο ν ζπνπδαίνο εηο ην λα παξαηεξή εηο εθάζηελ πεξίπησζηλ ην 

αιεζέο, σο λα είλαη απηφο ν θαλψλ θαη ην νξζφλ κέηξνλ απηψλ. Δηο ηνπο 

πεξηζζνηέξνπο φκσο ε απάηε θαίλεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ εδνλήλ. 

Γηφηη απηή θαίλεηαη φηη είλαη αγαζφλ, ελψ δελ είλαη. Σνπιάρηζηνλ νη 

πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ ηελ εδνλήλ σο αγαζφλ, ηελ δε ιχπελ ηελ 

απνθεχγνπλ σο θαθφλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

&Απφδεημηο ηνπ εθνπζίνπ ηεο αξεηήο θαη θαθίαο δη' ηζρπξψλ 

επηρεηξεκάησλ.& — Αθνχ δε αληηθείκελνλ κελ ηεο βνπιήζεσο είλαη ν 

ζθνπφο, αληηθείκελνλ φκσο ηεο πξνκειέηεο θαη πξναηξέζεσο είλαη ηα κέζα 

ηα νπνία νδεγνχλ εηο ηνλ ζθνπφλ, είλαη ίζσο ινγηθφλ λα εηπνχκελ φηη αη 

πξάμεηο αη νπνίαη πεξηζηξέθνληαη εηο απηά είλαη θαηά πξναίξεζηλ θαη 

εθνχζηαη. Αθξηβψο δε αη ελέξγεηαη ησλ αξεηψλ πεξηζηξέθνληαη εηο απηά. 

Δπνκέλσο απφ εκάο εμαξηάηαη θαη ε αξεηή θαζψο επίζεο θαη ε θαθία. Γηφηη 

εηο φζα εμαξηάηαη απφ εκάο ε εθηέιεζηο, απφ εκάο εμαξηάηαη θαη ε κε 

εθηέιεζηο απηψλ, θαη αληηζηξφθσο εηο φζα απφ εκάο εμαξηάηαη ην φρη, απφ 

εκάο εμαξηάηαη θαη ην λαη. Δπνκέλσο, εάλ ε εθηέιεζηο, ε νπνία είλαη θαιή, 

εμαξηάηαη απφ εκάο, ηφηε θαη ε κε εθηέιεζηο, ε νπνία είλαη πνηαπή, πάιηλ 

εμαξηάηαη απφ εκάο. Καη αληηζηξφθσο, εάλ ε κε εθηέιεζηο, ε νπνία είλαη 

θαιή, εμαξηάηαη απφ εκάο, ηφηε θαη ε εθηέιεζηο, ε νπνία είλαη πνηαπή, 

εμαξηάηαη απφ εκάο. Καη αθνχ εμαξηάηαη απφ εκάο λα εθηεινχκελ ηα θαιά 

θαη ηα πνηαπά έξγα, θαη απφ εκάο επίζεο λα κε ηα εθηεινχκελ, απηφ δε 
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ελλνχζακελ, φηαλ σξίδακελ ηνλ αγαζφλ θαη ηνλ θαθφλ, έπεηαη φηη εμαξηάηαη 

απφ εκάο λα είκεζα θαζψο πξέπεη ή κεδακηλνί. Ο δε ζηίρνο ν νπνίνο ιέγεη 

Πνηφο ζέιεη λάλαη πνλεξφο, θαη πνηφο δελ ζέιεη άγηνο; 

θαίλεηαη εηο ην δεχηεξνλ κελ κέξνο αιεζήο, εηο ην πξψηνλ φκσο ςεπδήο. 

Γηφηη λαη κελ θαλείο δελ γίλεηαη αμηνκαθάξηζηνο αθνπζίσο, αιιά πάιηλ θαη 

ε κνρζεξία είλαη εθνχζηνλ πξάγκα. Άιισο πξέπεη βεβαίσο λα 

δηαθηινληθήζσκελ ηα πξνεγνχκελα θαη λα εηπνχκελ, φηη ν άλζξσπνο δελ 

είλαη αξρή θαη δελ είλαη παηήξ ησλ πξάμεψλ ηνπ θαζψο θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ. 

Δάλ φκσο απηά θαίλσληαη νξζά θαη δελ έρσκελ λα αλαβηβάζσκελ ηαο 

πξάμεηο ηνπ εηο άιιαο αξράο παξά ηαο εληφο καο, ηφηε φζσλ πξαγκάησλ αη 

αξραί επξίζθνληαη εληφο καο, θαη ηα ίδηα εμαξηψληαη απφ εκάο θαη είλαη 

εθνχζηα. 

&Απφδεημηο ηνπ εθνπζίνπ δηά ησλ λνκνζεηψλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο. — 

Απηά δε θαίλεηαη φηη επηθπξνχληαη θαη ηδηαηηέξσο κελ απφ ηα άηνκα, αιιά 

θαη ππφ ησλ ηδίσλ λνκνζεηψλ. Γηφηη βαζαλίδνπλ θαη ηηκσξνχλ ηνπο 

πξάηηνληαο εγθιήκαηα, εθηφο εθείλσλ φζνη έπξαμαλ εθβηαζζέληεο ή απφ 

άγλνηαλ δηά ηελ νπνίαλ δελ πηαίνπλ νη ίδηνη. Σνπο δε πξάηηνληαο ηα θαιά 

ηνπο αληακείβνπλ, δηφηη ζέινπλ ηνπο κελ λα ηνπο πξνηξέςνπλ, εθείλνπο δε 

λα ηνπο εκπνδίζνπλ. Καη φκσο φζα νχηε απφ εκάο εμαξηψληαη νχηε είλαη 

εθνχζηα, θαλείο δελ καο πξνηξέπεη λα ηα εθηειέζσκελ, δηφηη γλσξίδεη φηη 

δελ καο σθειεί δηφινπ λα πεηζζψκελ λα κε έρσκελ ζέξκελ ή λα κε 

πνλνχκελ ή λα κε πεηλψκελ, ή φηη δήπνηε άιιν παξφκνηνλ. Γηφηη θαη ηφηε εμ 

ίζνπ πάιηλ ζα ηα πάζσκελ απηά. Γειαδή θαη δηά ηελ ακάζεηαλ αθφκε 

ρσξηζηά ηηκσξνχλ, φηαλ θαλείο θαίλεηαη φηη είλαη έλνρνο ηεο ακαζείαο. 

Λφγνπ ράξηλ δηά ηνπο κεζπζκέλνπο είλαη δηπιή ε πνηλή, δηφηη ε αξρή 

ππάξρεη κέζα ησλ. Γειαδή ήην ειεχζεξνο λα κε κεζχζε θαη ε κέζε ηνλ 

έθακε λα αγλνή. Καη φζνη δελ γλσξίδνπλ θάηη ηη απφ φζα δηαιακβάλνπλ νη 

λφκνη, ελψ δελ είλαη δχζθνια θαη νθείινπλ λα ηa γλσξίδνπλ, θαη απηνχο 

ηνπο ηηκσξνχλ. Δπίζεο ινηπφλ θαη εηο άιια φζα θαίλνληαη φηη ηα αγλννχλ 

απφ ακέιεηαλ, δηφηη ήην εηο ηελ εμνπζίαλ ησλ λα κε αγλννχλ απηά, αθνχ 

είλαη ειεχζεξνη λα επηκειεζνχλ. Πηζαλψο φκσο απηνί είλαη ηνηνχηνη, ψζηε 

δελ ήζεινλ επηκειεζή. Πάλησο φκσο νη ίδηνη πηαίνπλ, αλ έγηλαλ ηνηνχηνη, 

δηφηη έδσλ απξνζέθησο, θαζψο θαη αλ είλαη άδηθνη ή αθφιαζηνη, δηφηη άιινη 

κελ εζπλήζηδαλ λα θαθνπξγνχλ, άιινη δε λα πεξλνχλ κε κεζχζηα θαη κε 

παξφκνηα. Γηφηη αη ελέξγεηαη αη πεξηζηξεθφκελαη εηο φια απηά ηνπο θάκλνπλ 

ηνηνχηνπο. Σνχην δε απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ζρεδηάδνληαο νπνηαλδήπνηε 

αγσληψδε πξάμηλ. Γηφηη εμαθνινπζνχλ λα ελεξγνχλ. Καη βεβαίσο φζηηο 

αγλνεί φηη κε ηελ εθηέιεζηλ απνθηψληαη εηο φια αη ζπλήζεηαη, είλαη εληειψο 

αλαίζζεηνο. Αιιά επίζεο παξάινγνλ είλαη, φζηηο θάκλεη αδηθίαο λα ζέιε λα 

κε γίλε άδηθνο, θαη φζηηο θάκλεη αθνιαζίαο λα ζέιε λα κε γίλε αθφιαζηνο. 

Καη αθνχ δελ αγλνεί πνίαη πξάμεηο ζα ηνλ ζπλεζίζνπλ λα γίλε άδηθνο, 

έπεηαη φηη είλαη εθνπζίσο άδηθνο. 
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&Ζ δπζθνιία ηεο απνβνιήο ησλ θαθψλ έμεσλ δελ αλαηξεί ην εθνχζηνλ.& — 

Ίζσο φκσο εηπή θαλείο φηη, αλ απηφο ζειήζε, δελ εκπνξεί λα παχζε λα είλαη 

άδηθνο θαη λα γίλε δίθαηνο. Αιιά βεβαίσο θαη ν αζζελήο δελ εκπνξεί λα 

γίλε πγηήο, θαη εάλ έηπρε λα αζζελήζε εθνπζίσο, απφ ηελ άζσηνλ δσήλ θαη 

απφ ηελ απείζεηαλ εηο ηνπο ηαηξνχο. Σφηε φκσο ήην εηο ηελ εμνπζίαλ ηνπ λα 

κε αζζελήζε, αθνχ φκσο παξεκέιεζε, δελ ήην πιένλ εηο ηελ εμνπζίαλ ηνπ. 

Καζψο, αθνχ ξίςσκελ ιίζνλ, δελ καο είλαη δπλαηφλ λα ηνλ πάξσκελ πίζσ. 

Ήην φκσο εηο ηελ εμνπζίαλ καο λα ηνλ ξίςσκελ. Γειαδή ε αξρή ήην εληφο 

καο. Σν ίδηνλ δε ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ άδηθνλ θαη ηνλ αθφιαζηνλ, δηφηη 

εκπνξνχζαλ εμ αξρήο λα κε γίλνπλ ηνηνχηνη, επνκέλσο εθνπζίσο είλαη 

ηνηνχηνη. Αθνχ δε έγηλαλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ είλαη. Καη φρη κφλνλ ηα 

ειαηηψκαηα ηεο ςπρήο είλαη εθνχζηα, αιιά εηο κεξηθνχο θαη ηα ειαηηψκαηα 

ηνπ ζψκαηνο, απηνχο δε ηνπο θαηαθξίλνκελ. Καη βεβαίσο φζνη έρνπλ 

θπζηθά ειαηηψκαηα, θαλείο δελ ηνπο θαηαθξίλεη, αιιά κφλνλ εθείλνπο φζνη 

ηα έρνπλ απφ αγπκλαζίαλ θαη ακέιεηαλ. Σν ίδηνλ δε θαη δηά ηελ αζζέλεηαλ 

θαη ηελ απνθνπήλ κειψλ. Γηφηη θαλείο δελ εκπνξεί λα πβξίζε ηνλ εθ 

θχζεσο ηπθιφλ ή απφ θηχπεκα, αιιά κάιινλ ηνλ ιππείηαη. Σνλ ηπθισζέληα 

φκσο απφ ηελ νηλνπνζίαλ ή απφ άιιελ αθνιαζίαλ έθαζηνο εκπνξεί λα ηνλ 

θαηαθξίλε. Καη ινηπφλ ηα ειαηηψκαηα ηνπ ζψκαηνο φζα εμαξηψληαη απφ 

εκάο θαηαθξίλνληαη, φζα φκσο δελ εμαξηψληαη απφ εκάο δελ 

θαηαθξίλνληαη. Καη αθνχ απηά είλαη νξζφλ, έπεηαη φηη θαη απφ ηα άιια 

ειαηηψκαηα φζα θαηαθξίλνληαη, εμαξηψληαη απφ εκάο. 

&Ζ επίδξαζηο ηεο θαληαζίαο δελ αλαηξεί ην εθνχζηνλ.& — Δάλ φκσο 

δηηζρπξηζζή θαλείο φηη φινη επηζπκνχλ φ,ηη θαίλεηαη εηο απηνχο σο αγαζφλ, 

δελ είλαη φκσο θχξηνη ηεο θαληαζίαο ησλ, απαληψκελ φηη, νπνίνπ είδνπο 

δηάζεζηλ έρεη έθαζηνο, ηνηνχηνο θαίλεηαη θαη ν ζθνπφο εηο απηφλ. Αθνχ δε 

έθαζηνο είλαη θάπσο ν δεκηνπξγφο ηεο δηαζέζεσο ηνπ, έπεηαη φηη θαη ηεο 

θαληαζίαο ηνπ είλαη θάπσο ν ίδηνο ν αίηηνο. Αθνχ δε πάιηλ νπδείο άιινο 

είλαη αίηηνο εηο απηφλ ηεο θαθήο πξάμεσο, αιιά πξάηηεη απηήλ, δηφηη αγλνεί 

ην απνηέιεζκα, επεηδή λνκίδεη φηη κε απηήλ ζα απνθηήζε φ,ηη θαιφλ 

ππάξρεη δη' απηφλ, θαη αθνχ ε επηζπκία ηνπ απνηειέζκαηνο δελ είλαη 

απζαίξεηνο, αιιά ηξφπνλ ηηλά πξέπεη λα γελλεζή θαλείο κε έλα ηδηαίηεξνλ 

νθζαικφλ, κε ηνλ νπνίνλ ζα εκπνξή λα θξίλε νξζψο θαη ζα πξνηηκά ην 

αιεζηλφλ αγαζφλ, θαη είλαη ηέιεηνο φζηηο έρεη απηφ ην θαιφλ πξνηέξεκα εθ 

θχζεσο, — δηφηη θαίλεηαη φηη ην ζπνπδαηφηεξνλ θαη σξαηφηεξνλ πξάγκα, ην 

νπνίνλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ην ιάβε ή λα ην κάζε θαλείο απφ άιινλ, αιιά 

φπσο θαηεζθεπάζζε εθ θχζεσο, ζα κείλε πάληνηε ηνηνχηνλ, θαη ε 

θπξηνιεθηηθψο θαιή εθ θχζεσο θαηαζθεπή, απηά φια είλαη ην ηέιεηνλ θαη 

ην αιεζηλφλ θαιφλ θπζηθφλ. — Αλ απηά, ιέγσ, είλαη αιεζή, ηφηε δηά πνίνλ 

ιφγνλ ε αξεηή είλαη πεξηζζφηεξνλ εθνπζία παξά ε θαθία; Γηφηη νκνίσο θαη 

εηο ηνπο δχν, δειαδή θαη εηο ηνλ αγαζφλ θαη εηο ηνλ θαθφλ, ην απνηέιεζκα 

ππάξρεη εθ θχζεσο ή είλαη νπνηνλδήπνηε ηνπ θαίλεηαη, ηα δε άιια φια ηα 

ζρεηίδνπλ ζπκθψλσο κε απηά θαη ηα εθηεινχλ νπσζδήπνηε. Δίηε ινηπφλ 

θαηά ηελ κίαλ εθδνρήλ ην απνηέιεζκα δελ θαίλεηαη εηο έθαζηνλ εθ θχζεσο 
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ηνηνχηνλ ή ηνηνχηνλ, αιιά είλαη θαη θάηη έμσ απ' απηφλ, είηε θαηά ηελ άιιελ 

εθδνρήλ ην κελ απνηέιεζκα είλαη θπζηθφλ, θαη κφλνλ επεηδή εθηειεί ηα 

άιια εθνπζίσο ν ζπνπδαίνο άλζξσπνο, δηά ηνχην είλαη εθνπζία ε αξεηή, 

ηφηε εμ ίζνπ θαη ε θαθία ζα είλαη εθνπζία. Γηφηη εμ ίζνπ ππάξρεη ε επζχλε 

θαη εηο ηαο πξάμεηο ηνπ θαθνχ, αλ φρη εηο ην απνηέιεζκα. Λνηπφλ, εάλ, 

θαζψο ιέγνπλ φινη, είλαη εθνχζηαη αη αξεηαί — δηφηη θαη ησλ δηαζέζεσλ καο 

είκεζα θάπσο νη ίδηνη ππεχζπλνη, θαη δηφηη έρνκελ θάπνηαλ ηδηφηεηα λα 

θαζηζηψκελ ην απνηέιεζκα ηνηνχηνλ ή ηνηνχηνλ — , ηφηε θαη αη θαθίαη ζα 

είλαη εθνχζηαη. Γηφηη ζπκβαίλνπλ νκνίσο. Γελ είλαη φκσο νκνίσο εθνχζηαη 

αη πξάμεηο θαη αη δηαζέζεηο. Γηφηη ησλ κελ πξάμεσλ απ' αξρήο κέρξη ηέινπο 

είκεζα εκείο θχξηνη, δηφηη γλσξίδνκελ ηαο ιεπηνκεξείαο, ελψ ησλ δηαζέζεσλ 

είκεζα θχξηνη κφλνλ εηο ηαο αξράο, ηαο δε θαηφπηλ πξνζζέηνπο δελ ηαο 

γλσξίδνκελ, θαζψο ζπκβαίλεη εηο ηαο αζζελείαο. Δπεηδή φκσο ήην εηο ηελ 

εμνπζίαλ καο λα ηνπο κεηαρεηξηζζψκελ νχησ πσο θαη φρη άιισο, δηά ηνχην 

είλαη εθνχζηαη θαη αη δηαζέζεηο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

&Ζ αλδξεία.& 

&Γηάθξηζηο ηεο αλδξείαο απφ ηελ αθνβίαλ θαη παξξεζηαζηηθφηεηα.& — 

Δίπακελ ινηπφλ απφ θνηλνχ πεξί ησλ αξεηψλ θαη δηά ην γέλνο ησλ ελ γέλεη, 

φηη δειαδή είλαη κεζφηεηεο θαη φηη είλαη ζπλήζεηαη, θαη φηη εθείλα απφ ηα 

νπνία παξάγνληαη ηα εθηεινχλ αη ίδηαη, θαη φηη είλαη εηο ηελ εμνπζίαλ καο 

θαη εθνχζηαη θαη θαζψο ην δηαηάζζεη ν νξζφο ιφγνο. 

Σφξα ινηπφλ αο αξρίζσκελ λα νκηιήζσκελ πεξί εθάζηεο ρσξηζηά ηη είλαη 

θαη εηο πνία πεξηζηξέθεηαη θαη πψο θαη ζπγρξφλσο ζα γίλε γλσζηφλ θαη 

πφζαη είλαη. Καη πξψηνλ κελ αο νκηιήζσκελ πεξί ηεο αλδξείαο. ηη ινηπφλ 

απηή είλαη θάπνηα κεζφηεο θαη σο πξνο ηνλ θφβνλ θαη σο πξνο ηα ζάξξνο, 

ηνχην εμεγήζε πξνεγνπκέλσο. Δίλαη δε θαλεξφλ φηη θνβνχκεζα ηα θνβεξά, 

απηά δε είλαη κε κίαλ γεληθήλ έθθξαζηλ θαθά. Γηά ηνχην κεξηθνί νξίδνπλ 

ηνλ θφβνλ σο πξνζδνθίαλ θαθνχ. Καη θνβνχκεζα βεβαίσο φια ηα θαθά• 

ιφγνπ ράξηλ ηελ δπζθεκίαλ, ηελ πησρείαλ, ηελ αζζέλεηαλ, ηελ ζηέξεζηλ 

θίισλ, ηνλ ζάλαηνλ, θαη φκσο ν αλδξείνο δελ θαίλεηαη φηη είλαη ηνηνχηνο σο 

πξνο φια. Γηφηη κεξηθά, θαη αλάγθε είλαη θαη νξζφλ λα ηα θνβνχκεζα, ηα δε 

λα κελ ηα θνβνχκεζα είλαη αμηνθαηάθξηηνλ• ιφγνπ ράξηλ ηελ δπζθεκίαλ. 

Γηφηη φζηηο ηελ θνβείηαη είλαη θαζψο πξέπεη θαη εληξνπαιφο, φζηηο φκσο δελ 

ηελ θνβείηαη είλαη αδηάληξνπνο. Ολνκάδεηαη φκσο αλδξείνο απφ κεξηθνχο 

θαηά κεηαθνξάλ, δηφηη έρεη θάηη ηη φκνηνλ κε ηνλ αλδξείνλ. Γειαδή θαη ν 

αλδξείνο είλαη έλα είδνο αθφβνπ. Σελ πησρείαλ φκσο ίζσο δελ είλαη αλάγθε 

λα ηελ θνβνχκεζα, νχηε ηελ αζζέλεηαλ, νχηε ελ γέλεη φζα δελ πξνέξρνληαη 
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απφ θαθίαλ νχηε εμ αηηίαο καο. Αιιά θαη φζηηο είλαη άθνβνο σο πξνο απηά 

δελ είλαη αλδξείνο, ηνλ ιέγνκελ φκσο ηνηνχηνλ, επεηδή νκνηάδεη. Γηφηη 

κεξηθνί, ελψ είλαη δεηινί εηο ζηηγκάο πνιεκηθψλ θηλδχλσλ, είλαη 

γελλαηφδσξνη θαη σο πξνο ηελ απψιεηαλ ρξεκάησλ έρνπλ γελλαηφηεηα. Οχηε 

βεβαίσο είλαη θαλείο δεηιφο, εάλ θνβήηαη κήπσο πξνζβιεζνχλ ηα παηδηά 

ηνπ θαη ε γπλαίθα ηνπ, ή κήπσο ηα θζνλήζνπλ ή πάζνπλ θαλέλ παξφκνηνλ. 

Οχηε είλαη αλδξείνο, αλ έρε ζάξξνο, ηελ ζηηγκήλ πνπ πξφθεηηαη λα 

καζηηγσζή. 

Σφηε ινηπφλ σο πξνο πνία απφ ηα επίθνβα δηαθξίλεηαη ν αλδξείνο; Ή κήπσο 

σο πξνο ηα ζπνπδαηφηεξα; Γηφηη θαλείο άιινο δελ ππνθέξεη ηα δεηλά 

πεξηζζφηεξνλ απφ απηφλ. Βεβαίσο δε ην θνβεξψηεξνλ απφ φια είλαη ν 

ζάλαηνο, δηφηη απηφο είλαη ην ηέινο φισλ, θαη άιιν πιένλ θαίλεηαη φηη δηά 

ηνλ απνζακκέλνλ δελ ππάξρεη αγαζφλ νχηε θαθφλ. Φαίλεηαη δε φηη φρη εηο 

νπνηνλδήπνηε ζάλαηνλ αλαδεηθλχεηαη ν αλδξείνο• θαζψο ιφγνπ ράξηλ κέζα 

εηο ηξηθπκίαλ ή εηο αζζέλεηαλ. Σφηε ινηπφλ εηο πνίαο πεξηζηάζεηο; Ή κήπσο 

εηο ηαο ελδνμνηέξαο; Σνηνχηνο δε είλαη βεβαίσο ν ζάλαηνο ελ θαηξψ 

πνιέκνπ. Γηφηη γίλεηαη κέζα εηο ηνλ κεγαιίηεξνλ θαη ηνλ ελδνμφηεξνλ 

θίλδπλνλ. πκθσλνχλ δε κε απηά θαη αη ηηκαί αη δηδφκελαη εηο ηα 

δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα θαη αθφκε θαη εηο ηαο κνλαξρίαο. Κπξηνιεθηηθψο 

ινηπφλ εκπνξεί λα νλνκαζζή αλδξείνο, φζηηο είλαη άθνβνο σο πξνο ηνλ 

έλδνμνλ ζάλαηνλ, θαη εηο άιια, φζα είλαη κελ ειαθξφηεξα, εκπνξνχλ φκσο 

λα επηθέξνπλ ζάλαηνλ. Σνηαχηα δε είλαη πξν πάλησλ ηα ζπκβαίλνληα εηο ηνλ 

πφιεκνλ. Οπρ ήηηνλ φκσο θαη κέζα εηο ηελ ζάιαζζαλ θαη εηο ηαο αζζελείαο, 

είλαη άθνβνο φζηηο είλαη αλδξείνο, φρη φκσο θαζ' φκνηνλ ηξφπνλ κε ηνπο 

ζαιαζζηλνχο. Γηφηη νη κελ αλδξείνη είλαη άθνβνη, αλ θαη δελ έρνπλ ειπίδα 

δηά ηελ δηάζσζίλ ησλ θαη απνηξνπηάδνληαη ηνλ ηνηνχηνλ ζάλαηνλ, ελψ νη 

ζαιαζζηλνί έρνπλ ειπίδαο, δηφηη είλαη ζπλεζηζκέλνη. πγρξφλσο δε 

αλδξεηεχνπλ φζνη έρνπλ ζσκαηηθήλ δχλακηλ, ή ζεσξνχλ θαιφλ ηνλ ζάλαηνλ. 

Αιιά εηο ηνηνχηνπο θηλδχλνπο δελ ππάξρεη νχηε ην έλ νχηε ην άιιν απφ 

απηά. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

&Ο αλδξείνο ζπγθξηλφκελνο πξνο ηνπο δχν άθξνπο, δειαδή ηνλ δεηιφλ θαη 

ηνλ ζξαζχλ.& — Σν δε θνβεξφλ δελ είλαη εμ ίζνπ θνβεξφλ εηο φινπο, 

ππάξρεη φκσο θαη θνβεξφλ ην νπνίνλ είλαη αλψηεξνλ ηεο θχζεσο ηνπ 

αλζξψπνπ. Καη απηφ κελ είλαη θνβεξφλ εηο πάληα λνήκνλα άλζξσπνλ, ηα δε 

αλάινγα πξνο ηνπο ζπλήζεηο αλζξψπνπο πνηθίιινπλ θαηά ην κέγεζνο θαη 

ηνλ βαζκφλ. Οκνίσο δε πνηθίιινπλ θαη ηα εκπλένληα ζάξξνο. Ο δε αλδξείνο 

ζπγθξηλφκελνο κε ηνπο ζπλήζεηο αλζξψπνπο είλαη αηξφκεηνο. Καη βεβαίσο 

ζα ηχρε θάπνηε λα θνβεζή θαη ζα ππνκείλε ηνηαχηα πάζε ράξηλ ηνπ θαινχ, 
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πάληνηε φκσο κε αμηνπξέπεηαλ θαη κε ινγηθήλ. Γηφηη ην θαιφλ είλαη ν 

ζθνπφο ηεο αξεηήο. Δίλαη δπλαηφλ δε λα θνβνχκεζα ηα επίθνβα θαη 

πεξηζζφηεξνλ θαη νιηγψηεξνλ, αθφκε δε θαη λα θνβνχκεζα ηα κε επίθνβα 

σο επίθνβα. Πξνέξρνληαη δε ηα ζθάικαηά καο, άιια κελ δηφηη θνβνχκεζα 

εθείλν ην νπνίνλ δελ πξέπεη, άιια δε δηφηη θνβνχκεζα φρη φπσο πξέπεη, 

άιια δε φρη φηαλ πξέπε ή θάηη ηη παξφκνηνλ. Σν ίδηνλ δε θαη σο πξνο ηα 

ελζαξξπληηθά. Καη ινηπφλ φζηηο κελ ππνκέλεη θαη θνβείηαη φζα πξέπεη θαη 

δηφηη πξέπεη θαη θαζψο πξέπεη θαη φηαλ πξέπε, θαζψο θαη φζηηο έρεη ζάξξνο 

αλαιφγσο, είλαη αλδξείνο, — δηφηη ν αλδξείνο πάζρεη θαη ελεξγεί φζνλ 

αμίδεη θαη φζνλ είλαη ινγηθφλ. θνπφο δε πάζεο ελεξγείαο είλαη φ,ηη 

ζπκθσλεί κε ηελ απνθηεζείζαλ ζπλήζεηαλ. Αιιά θαη ε αλδξεία εηο ηνλ 

αλδξείνλ είλαη θαιφλ. Δπνκέλσο θαιφο είλαη θαη ν ζθνπφο ηεο, δηφηη εθάζηε 

ηδηφηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζθνπφλ ηεο. Ώζηε, θαζψο είπακελ, ράξηλ 

ηνπ θαινχ ν αλδξείνο ππνκέλεη θαη πξάηηεη ζπκθψλσο κε ηελ αλδξείαλ — 

,απφ δε ηνπο ππεξβνιηθνχο φζηηο κελ είλαη ππεξβνιηθφο θαηά ηελ αθνβίαλ 

δελ έρεη φλνκα — είπακελ δε φηη πνιιά πξάγκαηα δελ έρνπλ φλνκα — ίζσο 

φκσο εκπνξεί θάπσο λα ζεσξεζή σο καληαθφο ή αλάιγεηνο, εάλ δελ 

θνβήηαη ηίπνηε, νχηε ζεηζκφλ νχηε θχκαηα, θαζψο ιέγνπλ δηά ηνπο Κειηνχο. 

ζηηο δε είλαη ππεξβνιηθφο θαηά ην ζάξξνο εηο πξάγκαηα επίθνβα ιέγεηαη 

ζξαζχο — θαίλεηαη δε φηη ν ζξαζχο είλαη θαη θαπρεκαηίαο θαη φηη 

πξνζπνηείηαη ηνλ αλδξείνλ. Γη' απηφ φ,ηη είλαη εθείλνο εηο επίθνβα δεηήκαηα, 

ην ίδηνλ ζέιεη λα θαίλεηαη φηη είλαη απηφο. Καη ινηπφλ εηο φζα εκπνξεί ηνλ 

κηκείηαη. Γηά ηνχην νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη ζξαζχδεηινη. Γειαδή 

εηο ηα θαηλνκεληθά θάκλνπλ ηνλ παιηθαξάλ, αιιά εηο ηα επίθνβα πξάγκαηα 

δελ αληέρνπλ. — ζηηο δε είλαη ππεξβνιηθφο εηο ηνλ θφβνλ ιέγεηαη δεηιφο. 

Γηφηη θαη φζα δελ πξέπεη θνβείηαη, θαη φπσο δελ πξέπεη, θαη φια ηα 

παξφκνηα ηα έρεη επάλσ ηνπ. Δίλαη δε ειαηησκαηηθφο θαη εηο ην ζάξξνο. 

Πεξηζζφηεξνλ φκσο θαίλεηαη ππεξβνιηθφο, φηαλ ιππήηαη. Δπνκέλσο είλαη 

θάπσο απειπηζηηθφο ν δεηιφο, δηφηη φια ηα θνβείηαη. Δλψ ν αλδξείνο θάκλεη 

ην αληίζεηνλ. Γηφηη ην ζάξξνο πξνδίδεη άλζξσπνλ εχειπηλ. Δπνκέλσο εηο ηα 

ίδηα πεξηζηξέθεηαη ε ηδηφηεο θαη ηνπ δεηινχ θαη ηνπ ζξαζένο θαη αλδξείνπ, 

έθαζηνο φκσο έρεη δηάθνξνλ δηάζεζηλ πξνο απηά. Γηφηη νη κελ δχν πξψηνη 

είλαη ππεξβνιηθνί ή ειιηπείο, απηφο φκσο είλαη κέζνο θαη θαζψο πξέπεη. Καη 

νη κελ ζξαζείο είλαη πξνθιεηηθνί θαη έρνπλ πξνζπκίαλ κφλνλ πξνεγνπκέλσο 

απφ ηνλ θίλδπλνλ, κέζα φκσο εηο ηνλ θίλδπλνλ παίξλνπλ δξφκνλ, ελψ νη 

αλδξείνη κέζα εηο ηελ εθηέιεζηλ είλαη νξκεηηθνί, πξνεγνπκέλσο φκσο είλε 

ήζπρνη. Καζψο είπακελ ινηπφλ, ε αλδξεία είλαη θάπνηα κεζφηεο σο πξνο ηα 

ελζαξξπληηθά θαη ηα επίθνβα, θαηά ηαο πεξηζηάζεηο πνπ είπακελ, θαη ηα 

πξνηηκά θαη ηα ππνκέλεη δηφηη είλαη θαιφλ ηνχην, ή δηφηη είλαη πνηαπφλ ην 

λα κε ππνκέλε. 

Σν λα πξνηηκήζε φκσο ηνλ ζάλαηνλ, δηά λα απαιιαρζή απφ ηελ πησρείαλ ή 

απφ έξσηα ή απφ θάηη ιππεξφλ, δελ είλαη ηδηφηεο ηνπ αλδξείνπ, αιιά 

κάιινλ ηνπ δεηινχ. Γηφηη είλαη καιζαθφηεο ε απνθπγή ησλ θνπησδψλ 
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πξαγκάησλ, θαη δελ ην ππνθέξεη σο θαιφλ, αιιά δηφηη απαιιάηηεηαη απφ ην 

θαθφλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η'. 

&Ζ αλδξεία σο πνιηηηθή.& — Λνηπφλ ε αλδξεία είλαη ηνηνχηνπ είδνπο 

πεξίπνπ, ιέγνληαη φκσο θαη άιια είδε αλδξείαο θαηά πέληε ηξφπνπο. Καη 

πξψηνλ ε πνιηηηθή. Γηφηη απηή νκνηάδεη πεξηζζφηεξνλ. Γειαδή θαίλνληαη 

σο λα ππνκέλνπλ ηνπο θηλδχλνπο νη πνιίηαη εμ αηηίαο ησλ επηβαιινκέλσλ 

απφ ηνπο λφκνπο ηηκσξηψλ θαη ησλ εμεπηειηζκψλ θαη ησλ ηηκψλ. Γηά ηνχην 

θαίλεηαη φηη νη πνιίηαη γίλνληαη αλδξεηφηαηνη εηο φζα πνιηηεχκαηα νη δεηινί 

αηηκάδνληαη θαη νη αλδξείνη εθηηκψληαη. Σνηνχηνπο δε ηνπο παξνπζηάδεη θαη 

ν κεξνο, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ηνλ Γηνκήδελ θαη ηνλ Έθηνξα: 

Ο Πνιπδάκαο πξψηνλ κελ ζθνππίδη ζα κε θάλε. 

Καη ν Γηνκήδεο {13}: 

Γηφηη θάπνηε ζα εηπή ν Έθησξ εηο ηνπο Σξψαο• Δθείλνλ ηνλ Σπδείδε 

εγψ {14}…. 

ΔμνκνηψΘε δε απηή κε ηελ πξνεγνπκέλελ πεξηζζφηεξνλ απφ φιαο, δηφηη 

πξνέξρεηαη απφ αξεηήλ, δειαδή ηελ εληξνπήλ, θαη απφ επηζπκίαλ θαινχ, 

δειαδή ηελ ηηκήλ, θαη δη' απνθπγήλ εμεπηειηζκνχ ν νπνίνο είλαη 

αηηκσηηθφο. Γηθαηνχκεζα δε ίζσο λα θαηαηάμσκελ εηο ην ίδηνλ θαη φζνπο 

αλαγθάδνπλ νη άξρνληεο λα γίλνπλ ηνηνχηνη, απηνί φκσο είλαη θαηψηεξνη, 

θαζ' φζνλ φρη απφ εληξνπήλ αιιά απφ θφβνλ εθηεινχλ απηφ, θαη φρη δηά λα 

απνθχγνπλ ην αίζρνο αιιά ηελ ελφριεζηλ. Γηφηη ηνπο εμαλαγθάδνπλ νη 

θπξίαξρνη, θαζψο ν Έθησξ: 

Να κελ ηδψ θαλέλαλε λα θεχγε απφ ηελ κάρελ, Οη ζθχιινη ζα ηνλ 

θάγνπλε, θαλείο δελ ηνλ γιπηφλεη {15}. 

Καη φζνη δίδνπλ ην πξφζηαγκα, θαη φηαλ νπηζζνρσξνχλ ηνπο θηππνχλ, ηα 

ίδηνλ θάκλνπλ. Καη φζνη ηνπο παξαηάηηνπλ εκπξφο εηο ηάθξνπο θαη 

παξφκνηα. Γηφηη φινη απηνί βηάδνπλ, πξέπεη φκσο λα είλαη θαλείο αλδξείνο 

φρη θαηαλαγθαζηηθψο, αιιά δηφηη είλαη θαιφλ. 
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&Ζ αλδξεία σο εκπεηξία.& — Φαίλεηαη δε φηη θαη ε εκπεηξία εηο ηα θαζ' 

έθαζηα είλαη θάπσο αλδξεία. Ωο εθ ηνχηνπ θαη ν σθξάηεο ελφκηζε φηη ε 

αλδξεία είλαη επηζηήκε. Σνηνχηνη δε είλαη εηο άιια δεηήκαηα άιινη, εηο ηα 

πνιεκηθά φκσο νη ζηξαηηψηαη. Γηφηη θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ πνιιά 

απξνζδφθεηα εηο ηνλ πφιεκνλ, ηα νπνία απηνί πξν πάλησλ ηα 

ζπκπεξαίλνπλ. Καη ινηπφλ θαίλνληαη αλδξείνη, δηφηη νη άιινη δελ ηα 

γλσξίδνπλ πνία είλαη. Έπεηηα εκπνξνχλ πεξηζζφηεξνλ θαθφλ λα θάκνπλ 

παξά λα πάζνπλ έλεθα ηεο εκπεηξίαο, δηφηη είλαη ηθαλνί λα κεηαρεηξίδσληαη 

ηα φπια ησλ θαη έρνπλ ηνηαχηα φπια, νπνία είλαη ηα θαιιίηεξα δηά λα 

θάκλνπλ θαθφλ ρσξίο λα πάζνπλ. Δπνκέλσο απηνί πνιεκνχλ σο σπιηζκέλνη 

πξνο αφπινπο θαη σο γπκλαζκέλνη πξνο αγπκλάζηνπο. Καη βεβαίσο εηο 

ηνηαχηαο κάραο δελ είλαη καρηκψηεξνη νη αλδξεηφηεξνη, αιιά νη έρνληεο 

πεξηζζνηέξαλ δχλακηλ θαη ηα θαιιίηεξα ζψκαηα. Αιιέσο γίλνληαη δεηινί 

ζηξαηηψηαη, φηαλ απμάλε ν θίλδπλνο θαη είλαη θαηψηεξνη θαη εηο αξηζκφλ θαη 

εηο πξνκεζείαο. Γηφηη απηνί πξψηνη θεχγνπλ, ελψ νη πνιίηαη κέλνπλ εηο ηελ 

ζέζηλ ησλ θαη απνζλήζθνπλ, θαζψο ζπλέβε εηο ηνλ Δξκαίνλ {16}. Γηφηη 

απηνί κελ ζεσξνχλ αίζρνο ηελ θπγήλ θαη πξνηηκνχλ ηνλ ζάλαηνλ απφ απηήλ 

ηελ δηάζσζηλ, νη άιινη φκσο εηο ηαο αξράο κελ ξηςνθηλδπλεχνπλ, δηφηη 

λνκίδνπλ φηη είλαη αλψηεξνη, φηαλ φκσο ην αληηιεθζνχλ, θεχγνπλ, δηφηη 

θνβνχληαη πεξηζζφηεξνλ ηνλ ζάλαηνλ παξά ην αίζρνο. Ο αλδξείνο φκσο δελ 

είλαη ηνηνχηνο. 

&Ζ αλδξεία σο έμαςηο&. — Καη ηελ έμαςηλ πνιινί ηελ ζεσξνχλ σο 

αλδξείαλ. Γηφηη θαίλνληαη αλδξείνη θαη φζνη επηηίζεληαη απφ έμαςηλ, θαζψο 

ηα άγξηα δψα εηο φζνπο ηα επιήγσζαλ, θαζφζνλ θαη νη αλδξείνη θαίλνληαη 

σο ζπκσκέλνη. Γηφηη ε έμαςηο είλαη επηξξεπεζηάηε εηο ηνπο θηλδχλνπο. Γηά 

ηνχην θαη ν κεξνο ιέγεη «δχλακηλ ελεθχζεζε εηο ηνλ αλαβξαζκφλ ηνπ 

{17}» θαη καλίαλ θαη «αλαβξαζκφλ δηήγεηξε {18}» θαη «δπλαηή καλία έσο 

ηα ξνπζνχληα {19}» θαη «έβξαδε ην αίκα {20}». Γηφηη φια απηά θαίλεηαη 

φηη ζεκαίλνπλ ηελ δηέγεξζηλ ηεο εμάςεσο θαη ηεο νξκήο. Καη ινηπφλ νη κελ 

αλδξείνη ελεξγνχλ δηά ην θαιφλ, ε δε έμαςηο ζπκπξάηηεη κέζα εηο απηνχο. 

Σα άγξηα δψα φκσο απφ ζηελνρσξίαλ, δειαδή δηφηη επιεγψζεζαλ ή δηφηη 

θνβνχληαη, άιισο φκσο αλ επξίζθσληαη κέζα εηο ππθλφλ δάζνο ή εηο ιίκλελ 

δελ πιεζηάδνπλ. Δπνκέλσο δελ είλαη αλδξεία, δηφηη νξκνχλ εηο ηνλ θίλδπλνλ, 

επεηδή παξνξκψληαη απφ πφλνπο θαη έμαςηλ, θαη επεηδή δελ πξνβιέπνπλ 

θαλέλα θφβνλ, δηφηη ηνηνχηνη αλδξείνη είλαη θαη νη φλνη, φηαλ πεηλνχλ. 

Γειαδή απηνί, ελψ δέξλνληαη, δελ αθήλνπλ ηελ πξαζηλάδα. Δπίζεο δε θαη νη 

κνηρνί απφ ιαγλείαλ θάκλνπλ πνιιά παξάηνικα. Αιιά δελ είλαη αλδξεία ηα 

δψα, ηα νπνία παξνξκψληαη εηο θηλδχλνπο απφ πφλνλ ή απφ έμαςηλ. Δίλαη 

φκσο πνιχ θπζηθή ε αλδξεία ε πξνεξρνκέλε απφ έμαςηλ θαη θαίλεηαη φηη 

νκνηάδεη ηελ αλδξείαλ, εάλ πξνζηεζή εηο απηήλ ε πξναίξεζηο θαη ν ιφγνο. 

Καη νη άλζξσπνη ινηπφλ εηο κελ ηελ νξγήλ ησλ ππνθέξνπλ, φηαλ δε 

εθδηθεζνχλ, αλαθνπθίδνληαη. ζνη φκσο κάρνληαη δη' απηά είλαη ηθαλνί 

καρεηαί, φρη φκσο θαη αλδξείνη. Γηφηη δελ κάρνληαη δηά ην θαιφλ νχηε 
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ζπκθψλσο κε ηνλ νξζφλ ιφγνλ, αιιά δηά ην πάζνο ησλ, νκνηάδνπλ φκσο 

θάπσο ηνπο αλδξείνπο. 

&Ζ αλδξεία σο αηζηνδνμία.& — Οχηε βεβαίσο φζνη έρνπλ ειπίδαο είλαη 

αλδξείνη. Γηφηη έρνπλ ζάξξνο εηο ηνπο θηλδχλνπο, επεηδή ελίθεζαλ πνιιάθηο 

θαη πνιινχο. Δίλαη φκσο πνιχ φκνηνη, δηφηη έρνπλ θνηλφλ κε απηνχο ην 

ζάξξνο. Αιιά νη κελ αλδξείνη είλαη ζαξξαιένη δηά ηνπο ιφγνπο, ηνπο 

νπνίνπο είπακελ πξνεγνπκέλσο, απηνί δε δηφηη λνκίδνπλ φηη είλαη αλψηεξνη 

θαη δελ ζα πάζνπλ ηίπνηε απφ ηνπο αληηπάινπο ησλ. Απηφ φκσο ην έρνπλ θαη 

νη κεζπζκέλνη, δειαδή γίλνληαη αηζηφδνμνη, φηαλ φκσο ηα εχξνπλ άζρεκα, 

ηφηε παίξλνπλ δξφκνλ. Σνπ αλδξείνπ φκσο ηδηφηεο είπακελ φηη είλαη λα 

αλακέλε φζα θαίλνληαη θαη είλαη θαη πξαγκαηηθψο θνβεξά εηο θάζε 

άλζξσπνλ, δηφηη απηά είλαη θαιφλ, ην δε λα κε αλακέλε είλαη αίζρνο. Γη' 

απηφ πάιηλ θαίλεηαη πεξηζζφηεξνλ αλδξείνο φζηηο κέλεη άθνβνο θαη 

αηάξαρνο εηο ηνπο αηθληδίνπο θφβνπο παξά εηο ηνπο πξνθαλείο, δηφηη ηφηε 

είλαη κάιινλ απφ ζπλήζεηαλ. Ή ηνπιάρηζηνλ είλαη νιηγψηεξνλ 

πξνεηνηκαζκέλνο. Γηφηη φζα πξνβιέπνληαη είλαη δπλαηφλ θαλείο λα ηα 

απνθαζίζε θαη εμ ππνινγηζκνχ θαη απφ ηνλ νξζφλ ιφγνλ, ελψ ηα εμαθληθά 

γίλνληαη απφ ζπλήζεηαλ. 

&Ζ Άγλνηα ηνπ θαθνχ σο αλδξεία.& — Αλδξείνη δε θαίλνληαη αθφκε θαη 

φζνη δελ έρνπλ είδεζηλ, θαη απηνί πιεζηάδνπλ πνιχ ηνπο αηζηνδφμνπο, είλαη 

φκσο ρεηξφηεξνί ησλ, δηφηη απηνί δελ έρνπλ θακκίαλ αμίσζηλ, ελψ εθείλνη 

έρνπλ. Γηά ηνχην, κέλνπλ νιίγελ ψξαλ. Δάλ φκσο είλαη απαηεκέλνη θαη 

ελλνήζνπλ φηη δελ είλαη θαζψο λνκίδνπλ, ή απιψο ππνπηεπζνχλ, παίξλνπλ 

δξφκνλ, θαζψο ην έπαζαλ νη Αξγείνη {21}, φηαλ ζπλήληεζαλ ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο θαη ηνπο επήξαλ δηά ηθπσλίνπο. Απηά ινηπφλ δηά ηνπο 

αλδξείνπο, θαη δηά ηνπο λνκηδνκέλνπο αλδξείνπο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΑ'. 

&Ζ αλδξεία ζρεηηδφκελε κε ηελ εδνλήλ θαη ηελ ιχπελ:& — Ζ αλδξεία 

φκσο, αλ θαη πεξηζηξέθεηαη εηο ηα δηάθνξα είδε ηνπ ζάξξνπο θαη ηνπ θφβνπ, 

δελ είλαη ίζε θαη εηο ηα δχν είδε, αιιά πεξηζζφηεξνλ πεξηζηξέθεηαη εηο ηα 

επίθνβα. Γηφηη κάιινλ φζηηο είλαη εηο απηά αηάξαρνο θαη θξαηεί ηελ ζέζηλ 

ηνπ είλαη αλδξείνο παξά σο πξνο ηα απαηηνχληα ζάξξνο. Καη βεβαίσο, 

θαζψο είπακελ, νλνκάδνληαη αλδξείνη, δηφηη ππνκέλνπλ ηα ελνριεηηθά. Γηά 

ηνχην ε αλδξεία πθίζηαηαη ελνριήζεηο θαη δηθαίσο επαηλείηαη. Γηφηη είλαη 

δπζθνιψηεξνλ λα ππνθέξε θαλείο ηαο ελνριήζεηο παξά λα απέρε απφ ηα 

εδνληθά. Οπσζδήπνηε φκσο ην απνηέιεζκα ην ζχκθσλνλ κε ηελ αλδξείαλ 

ίζσο πξέπεη λα λνκηζζή εδνληθφλ, θαη κφλνλ ηα πεξηζηνηρίδνληα απηά ην 
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θαιχπηνπλ, θαζψο γίλεηαη εηο ηνπο γπκληθνχο αγψλαο. Γηφηη εηο ηνπο 

ππγκάρνπο ην απνηέιεζκα, ράξηλ ηνπ νπνίνπ αγσλίδνληαη, είλαη εδνληθφλ, 

δειαδή ν ζηέθαλνο θαη αη ηηκαί, ην λα γξνλζνθνπνχληαη φκσο είλαη 

αλππφθνξνλ, αθνχ έρνπλ ζάξθα, θαη ιππεξφλ, θαζψο θαη φιε ε θφπσζηο. 

Δπεηδή δε απηά είλαη πνιιά, ελψ ν ζθνπφο είλαη κηθξφο, θαίλεηαη σο λα κε 

έρνπλ ηίπνηε ην εδνληθφλ. Αθνχ ινηπφλ ηνηαχηα είλαη θαη ηα ζρεηηθά ηεο 

αλδξείαο, ν κελ ζάλαηνο θαη αη πιεγαί ζα είλαη ιππεξά εηο ηνλ αλδξείνλ, θαη 

δελ ηα ζέιεη, ζα ηα ππνκείλε φκσο, δηφηη είλαη θαιφλ, ή δηφηη είλαη αίζρνο λα 

κελ ηα ππνκείλε. Καη κάιηζηα φζνλ πεξηζζφηεξνλ θαηέρεη φιελ ηελ αξεηήλ 

θαη ηελ επηπρίαλ, ηφζνλ πεξηζζφηεξνλ ζα ιππεζή δηά ηνλ ζάλαηνλ. Γηφηη 

απηφο πξν πάλησλ αμίδεη λα δε θαη απηφο θπξίσο ζηεξείηαη ηα κεγαιίηεξα 

αγαζά ελ γλψζεη ηνπ. Καη απηφ είλαη ιππεξφλ. Αιιά δηά ηνχην δελ είλαη 

νιηγψηεξνλ αλδξείνο, ίζσο κάιηζηα θαη πεξηζζφηεξνλ, δηφηη πξνηηκά ην ελ 

θαηξψ πνιέκνπ θαιφλ απφ εθείλα. Λνηπφλ δελ ππάξρεη εηο φιαο ηαο αξεηάο 

ε εδνληθή ελέξγεηα, εθηφο φζνλ κφλνλ εγγίδεη ην απνηέιεζκα. ηξαηηψηαη 

φκσο εκπνξεί βεβαίσο λα κελ είλαη νη ηνηνχηνη, θαιιίηεξνη, αιιά φζνη είλαη 

νιηγψηεξνλ κελ αλδξείνη, δελ έρνπλ φκσο άιιν αγαζφλ λα ράζνπλ. Γηφηη νη 

ηνηνχηνη είλαη πξφζπκνη δηά ηνπο θηλδχλνπο, θαη ηελ δσήλ ησλ ηελ 

αληαιιάζζνπλ δηά κηθξά θέξδε. Λνηπφλ πεξί ηεο αλδξείαο απηά είλαη 

αξθεηά. Σελ νπζίαλ ηεο φκσο δελ είλαη δχζθνινλ λα ηελ ζπλνςίζε θαλείο 

εηο κίαλ γεληθήλ έλλνηαλ απφ φζα είπακελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΒ'. 

&σθξνζχλε.& 

&Υαξαθηεξηζκφο ηεο ζσθξνζχλεο σο ζσκαηηθήο αξεηήο.& — Καη ηφξα 

κεηά ηελ αλδξείαλ ζα νκηιήζσκελ πεξί ζσθξνζχλεο. Γηφηη αχηαη αη δχν 

αξεηαί θαίλεηαη φηη πεξηζηξέθνληαη εηο ηα άινγα κέξε ηεο ςπρήο. Καη φηη 

κελ βεβαίσο ε ζσθξνζχλε είλαη κεζφηεο σο πξνο ηαο εδνλάο, ην είπακελ 

πξνεγνπκέλσο, δηφηη νιηγψηεξνλ πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο ιχπαο θαη φρη θαζ' 

φκνηνλ ηξφπνλ. Δηο ηα ίδηα φκσο θαίλεηαη φηη πεξηζηξέθεηαη θαη ε αθνιαζία. 

Δηο πνίαο ινηπφλ απφ φιαο ηαο εδνλάο πεξηζηξέθεηαη ε ζσθξνζχλε πξέπεη 

ηφξα λα ην νξίζσκελ. 

Καη ηφξα πξέπεη λα απνρσξίζσκελ ηαο ζσκαηηθάο απφ ηαο ςπρηθάο, θαζψο 

ηελ θηινδνμίαλ θαη ηελ θηινκάζεηαλ. Γηφηη θαη ν είο θαη ν άιινο απφ ηνπο 

έρνληαο απηάο επραξηζηείηαη κε ην αληηθείκελνλ ηεο θιίζεψο ηνπ, ελψ δελ 

αηζζάλεηαη ηίπνηε ην ζψκα ηνπ αιιά κάιινλ ν λνπο ηνπ. ζνη δε θιίλνπλ 

εηο ηαο ηνηαχηαο εδνλάο δελ ιέγνληαη νχηε ζψθξνλεο νχηε αθφιαζηνη. 

Οκνίσο δε νχηε φζνη έρνπλ θιίζηλ εηο ηαο άιιαο εδνλάο, αη νπνίαη δελ είλαη 

ζσκαηηθαί. Γηφηη βεβαίσο ηνπο θηινκχζνπο θαη ηνπο δηεγεκαηηθνχο θαη φζνη 
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θαηαηξίβνπλ ηαο εκέξαο ησλ εηο ηα ηπραία ηνπο ιέγνκελ αδνιέζραο, φρη 

φκσο αθνιάζηνπο, θαζψο νπδέ ηνπο ιππνπκέλνπο δηά ρξήκαηα ή δηά θίινπο. 

&Πεξηνξηζκφο ηεο ζσθξνζχλεο εηο ηα αηζζήκαηα ηεο γεχζεσο θαη πξν 

πάλησλ ηεο αθήο.& — Δπνκέλσο θαίλεηαη φηη ε ζσθξνζχλε πεξηζηξέθεηαη 

εηο ηαο ζσκαηηθάο, αιιά φρη θαη εηο φιαο πάιηλ απφ απηάο. Γηφηη, φζνη 

επραξηζηνχληαη εηο δεηήκαηα ηεο νξάζεσο, ιφγνπ ράξηλ εηο ρξψκαηα θαη 

ζρήκαηα θαη εηθφλαο, δελ ιέγνληαη νχηε ζψθξνλεο νχηε αθφιαζηνη. 

Μνινλφηη ίζσο είλαη δπλαηφλ θαη απηνί λα επραξηζηνχληαη θαη κε ην νξζφλ 

κέηξνλ, θαη κε ηελ ππεξβνιήλ ή ηελ έιιεηςηλ. Οκνίσο δε θαη εηο δεηήκαηα 

ηεο αθξνάζεσο. Γειαδή φζνη επραξηζηνχληαη ππεξβνιηθά εηο ηαο κεισδίαο 

ή εηο ηαο ζεαηξηθάο παξαζηάζεηο, απηνχο θαλείο δελ ηνπο νλνκάδεη 

αθνιάζηνπο, νχηε ζψθξνλαο φηαλ επραξηζηνχληαη φζνλ πξέπεη. Οχηε ηνπο 

επραξηζηεκέλνπο εηο δεηήκαηα ηεο νζθξήζεσο, εθηφο κφλνλ θαηά 

ζχκπησζηλ. Γειαδή φζνη επραξηζηνχληαη κε ηελ νζκήλ ησλ κήισλ, ή ησλ 

ξφδσλ, ή ησλ ζπκηακάησλ, δελ ηνπο νλνκάδνκελ αθνιάζηνπο, αιιά κάιινλ 

εθείλνπο φζνη επραξηζηνχληαη κε ηα κχξα θαη ηα πξνζθάγηα. Γηφηη κε απηά 

επραξηζηνχληαη νη αθφιαζηνη, επεηδή κε απηά ηνπο έξρεηαη θάπνηα 

αλάκλεζηο ησλ απνιαπζηηθψλ πξαγκάησλ. Βιέπεη δε θαλείο θαη ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο, φηαλ πεηλνχλ, λα επραξηζηνχληαη κε ηελ φζθξεζηλ ησλ 

θαγεηψλ, φζηηο φκσο επραξηζηείηαη κε ηνηαχηα κχξα θαη πξνζθάγηα είλαη 

αθφιαζηνο. Γηφηη ν ηνηνχηνο κφλνλ επηζπκεί απηά. Γελ ππάξρεη δε νχηε εηο 

ηα άιια δψα εδνλή απφ απηά ην αηζζεηήξηνλ ηεο νζθξήζεσο εθηφο κφλνλ 

θαηά ζχκπησζηλ. Γηφηη θαη νη θχλεο δελ επραξηζηνχληαη θπξίσο κε ηελ 

νζκήλ ησλ ιαγψλ, αιιά κε ηελ γεχζηλ απηψλ, ε δε νζκή απιψο δηεγείξεη 

ηελ αίζζεζηλ. Οχηε ν ιέσλ επραξηζηείηαη θπξίσο κε ηελ θσλήλ ηνπ βνφο, 

αιιά κε ηελ γεχζηλ απηνχ, απιψο δε κε ηελ θσλήλ ηνπ αληηιακβάλεηαη φηη 

είλαη εθεί θάπνπ πιεζίνλ θαη δη' απηφ θαίλεηαη σο λα επραξηζηήηαη κε 

απηήλ. Δπίζεο δελ επραξηζηείηαη θπξίσο κε ηελ φξαζηλ, φηαλ ηδή έιαθνλ ή 

αίγαγξνλ, αιιά δηφηη ζα έρε θαιφλ θαγεηφλ. Δπνκέλσο ε ζσθξνζχλε θαη ε 

αθνιαζία πεξηζηξέθεηαη εηο εθείλαο ηαο εδνλάο, εηο ηαο νπνίαο είλαη 

επηδεθηηθά θαη ηα άιια δψα, θαη δη' απηφ φζνη ξέπνπλ εηο απηάο θαίλνληαη 

θηελψδεηο θαη δσψδεηο. Απηαί δε είλαη ε αθή θαη ε γεχζηο. Μάιηζηα 

θαίλεηαη φηη θαη ηελ γεχζηλ αθφκε ή νιίγνλ ή δηφινπ δελ ηελ 

κεηαρεηξίδνληαη. Γηφηη ηδηφηεο ηεο γεχζεσο είλαη ε θξίζηο ησλ ρπκψλ, θαη 

ηνχην θάκλνπλ φζνη δνθηκάδνπλ ηνπο νίλνπο θαη αιαηίδνπλ ηα θαγεηά. Καη 

φκσο δελ επραξηζηνχληαη ηφζνλ πνιχ κε απηάο ηαο δνθηκάο, ηνπιάρηζηνλ νη 

αθφιαζηνη, αιιά κε ηελ απφιαπζηλ, ε νπνία εθηειείηαη θαζ' νινθιεξίαλ δηά 

ηεο αθήο έζησ θαη εηο ηα θαγεηά θαη εηο ηα πνηά θαη ηαο ιεγνκέλαο 

αθξνδηζηαθάο εδνλάο. Καη δηά ηνχην θάπνηνο θαινθαγάο επρήζε λα είρε 

ηνλ ιάξπγγα καθξφηεξνλ απφ ηνλ γέξαλνλ, δηφηη βεβαίσο εζζάλεην εδνλήλ 

αθήο. Δίλαη ινηπφλ θνηλνηάηε ε αίζζεζηο εηο ηελ νπνίαλ πεξηζηξέθεηαη ε 

αθνιαζία θαη δηθαίσο ζα ελνκίδεην επνλείδηζηνο φζηηο έρεη απηήλ, δηφηη δελ 

δηαθξίλεηαη εηο φ,ηη είκεζα σο άλζξσπνη, αιιά εηο φ,ηη είκεζα σο δψα. 

Λνηπφλ ε επραξίζηεζηο δηά ηνηαχηα πξάγκαηα θαη ε ππεξβνιηθή θιίζηο εηο 
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απηά είλαη θηελσδία. Καζ' φζνλ κάιηζηα απερσξίζζεζαλ αη επγελέζηεξαη 

εδνλαί ηεο αθήο, θαζψο είλαη αη εδνλαί ησλ γπκλαζηεξίσλ δηά ηεο ηξίςεσο 

θαη ηεο ζεξκάλζεσο. Γηφηη ε αθή ηνπ αθνιάζηνπ δελ πεξηζηξέθεηαη εηο 

νιφθιεξνλ ην ζψκα, αιιά κφλνλ εηο νιίγα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Φπζηθαί θαη επίθηεηνη επηζπκίαη.& — Απφ δε ηαο επηζπκίαο, άιιαη κελ 

θαίλνληαη θνηλαί θαη θπζηθαί, άιιαη δε αηνκηθαί θαη επίθηεηνη. Λφγνπ ράξηλ 

ε κελ επηζπκία ηεο ηξνθήο είλαη θπζηθή, δηφηη παο φζηηο ζηεξείηαη, επηζπκεί 

μεξάλ ή πγξάλ ηξνθήλ, πνιιάθηο κάιηζηα θαη ηαο δχν θαη θξεββάηη, θαζψο 

ιέγεη ν κεξνο {22}, φηαλ είλαη λένο θαη αθκαίνο. Σελ δείλα φκσο ηξνθήλ 

ή ηελ δείλα, δελ επηζπκεί έθαζηνο, νχηε ηα ίδηα πξάγκαηα. Γηά ηνχην 

θαίλεηαη φηη είλαη αηνκηθή. Οπσζδήπνηε φκσο έρεη θαη θάηη ην θπζηθφλ. 

Γηφηη κεξηθά εδνληθά πνηθίιινπλ θαη' άηνκα, κεξηθά φκσο είλαη εηο φινπο 

εδνληθψηεξα απφ άιιν ηπραίνλ. Δπνκέλσο εηο ηαο θπζηθάο επηζπκίαο νιίγνη 

ζθάιινπλ θαη απηνί πάιηλ εηο έλ, δειαδή εηο ηελ ππεξβνιήλ — δηφηη ην λα 

ηξψγε θαλείο φ,ηη ηχρε ή λα πίλε έσο φηνπ παξαγεκηζζή, είλαη ππεξβνιή 

ηνπ θπζηθνχ εηο πιεζκνλήλ, δηφηη ε θπζηθή επηζπκία είλαη απιή 

αλαπιήξσζηο ηεο ζηεξήζεσο. Γηά ηνχην νη ηνηνχηνη ιέγνληαη γαζηξίκαξγνη ( 

= θαγνκαλείο), δηφηη παξαγεκίδνπλ ηελ θνηιίαλ ησλ πεξηζζφηεξνλ ηνπ 

δένληνο, θαη ηνηνχηνη γίλνληαη νη φισο δηφινπ θηελψδεηο. — Ωο πξνο 

αηνκηθάο φκσο εδνλάο ζθάιινπλ πνιινί θαη θαηά πνιινχο ηξφπνπο. Γηφηη, 

φζνη έρνπλ επίζεηνλ ζχλζεηνλ απφ ην θίινο, έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ή λα 

επραξηζηνχληαη κε φζα δελ πξέπεη, ή πεξηζζφηεξνλ απφ ηνπο άιινπο, ή φρη 

θαζψο πξέπεη. Γεληθψο δε νη αθφιαζηνη είλαη εηο φια ππεξβνιηθνί. Γηφηη θαη 

επραξηζηνχληαη πεξηπιένλ κε πξάγκαηα ηα νπνία δελ είλαη αλαγθαία, 

δειαδή είλαη άμηα απνζηξνθήο, θαη αλ εηο κεξηθά απφ απηά επηηξέπεηαη ε 

επραξίζηεζηο, απηνί επραξηζηνχληαη πεξηζζφηεξνλ απφ φζνλ πξέπεη θαη απφ 

φζνλ επραξηζηνχληαη νη άιινη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Υαξαθηεξηζκφο ηεο ζσθξνζχλεο.& — ηη ινηπφλ ε ππεξβνιή εηο ηαο 

εδνλάο είλαη αθνιαζία θαη αμηνθαηάθξηηνλ πξάγκα, έγηλε θαλεξφλ. Ωο πξνο 

ηαο ιχπαο φκσο δελ ζπκβαίλεη θαζψο εηο ηελ αλδξείαλ, δειαδή φζηηο 

ππνκέλεη απηάο λα ιέγεηαη ζψθξσλ, νχηε αθφιαζηνο φζηηο δελ ππνκέλεη, 

αιιά ν αθφιαζηνο κελ ιέγεηαη ηνηνχηνο, δηφηη ιππείηαη πεξηζζφηεξνλ ηνπ 

δένληνο, δειαδή δελ απνιακβάλεη ηα εδνληθά (αθφκε δε θαη απηήλ ηελ 
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ιχπελ ηελ πξνμελεί εηο απηφλ ε εδνλή), ν δε ζψθξσλ, δηφηη δελ ιππείηαη 

απφ ηελ ζηέξεζηλ ηνπ εδνληθνχ. Λνηπφλ ν κελ αθφιαζηνο επηζπκεί φια ηα 

εδνληθά ή ηα θπξηψηεξα, θαη ζχξεηαη απφ ηελ επηζπκίαλ, ψζηε λα 

πξνηηκήζε απηά απέλαληη ησλ άιισλ, θαη δηά ηνχην ιππείηαη, φηαλ 

απνηπγράλε θαη ηα επηζπκεί — δηφηη ε επηζπκία ζπλνδεχεηαη κε ηελ ιχπελ, 

θαίλεηαη δε βεβαίσο νμχκσξνλ ην λα ιππήηαη δηά ηελ εδνλήλ — . Άλζξσπνη 

φκσο παξαιείπνληεο ηαο εδνλάο θαη επραξηζηνχκελνη νιηγψηεξνλ απφ φ,ηη 

ρξεηάδεηαη δελ επξίζθνληαη πνιχ ζπρλά. Γηφηη δελ είλαη αλζξσπηλή απηή ε 

αλαηζζεζία. Γηφηη αθφκε θαη ηα άιια δψα θάκλνπλ δηάθξηζηλ κεηαμχ 

θαγεηψλ, θαη κε άιια κελ επραξηζηνχληαη, κε άιια φκσο φρη. Δάλ δε ζπκβή 

εηο θαλέλα λα κε επξίζθε ηίπνηε επράξηζηνλ, νχηε δηαθνξάλ ελφο 

πξάγκαηνο απφ άιιν, απηφο πνιχ απέρεη λα είλαη άλζξσπνο. Γελ έιαβε δε 

φλνκα ν ηνηνχηνο, δηφηη δελ ζπκβαίλεη δηφινπ λα ππάξρε. Ο ζψθξσλ φκσο 

είλαη κέζνο σο πξνο απηά. Γηφηη δελ επραξηζηείηαη κε φζα επραξηζηείηαη 

θαζ' ππεξβνιήλ ν αθφιαζηνο, αιιά κάιινλ ζηελνρσξείηαη, θαη ελ γέλεη κε 

φζα δελ πξέπεη, ή δελ πξέπεη θαζ' ππεξβνιήλ λα επραξηζηήηαη κε θαλέλ απφ 

απηά νχηε εάλ ιείπνπλ ζηελνρσξείηαη νχηε ηα επηζπκεί παξά κεηξίσο, νχηε 

πεξηζζφηεξνλ ηνπ δένληνο, νχηε φηαλ δελ πξέπε, νχηε ελ γέλεη άιισο πσο. 

ζα φκσο ζπληεινχλ εηο ηελ πγείαλ ή εηο ηελ επεμίαλ θαη είλαη εδνληθά, 

απηά ζα ηα επηζπκήζε κε κέηξνλ θαη φπσο πξέπεη, θαη ηα άιια εδνληθά φζα 

δελ είλαη εκπφδηα εηο απηά, ή δελ είλαη έμσ απφ ην θαιφλ, ή δελ ππεξβαίλνπλ 

ηα νηθνλνκηθά ηνπ. Γηφηη φζηηο είλαη ηνηνχηνο εθηηκά ηαο εδνλάο 

πεξηζζφηεξνλ απφ φζνλ αμίδνπλ, ελψ ν ζψθξσλ δελ είλαη ηνηνχηνο, αιιά 

θαζψο ππαγνξεχεη ν νξζφο ιφγνο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΔ'. 

&Μάιινλ εθνπζία είλαη ε αθνιαζία παξά ε δεηιία.& — 

Φαίλεηαη δε φηη ε αθνιαζία είλαη πεξηζζφηεξνλ εθνπζία παξά ε δεηιία. 

Γηφηη εθείλε κελ ππάξρεη έλεθα ηεο εδνλήο, απηά δε έλεθα ηεο ιχπεο, εθ 

ησλ νπνίσλ ε κία είλαη πξνηηκεηένλ πξάγκα, ε δε άιιε άμηνλ απνθπγήο. 

Καη ε κελ ιχπε εθηξνρηάδεη θαη θζείξεη ηελ θχζηλ εθείλνπ φζηηο έρεη απηήλ, 

ελψ ε εδνλή δελ θάκλεη θαλέλ ηνηνχηνλ. Δπνκέλσο είλαη πεξηζζφηεξνλ 

εθνπζία, θαη δηά ηνχην είλαη θαη επνλεηδηζηνηέξα. Γηφηη είλαη θαη 

επθνιψηεξνλ λα ζπλεζίζε θαλείο εηο απηά. Καη βεβαίσο πνιιά ππάξρνπλ 

εηο ηνλ βίνλ ηνηαχηα θαη ε ζπλήζηζηο απηψλ δελ είλαη επηθίλδπλνο, ελψ εηο ηα 

επίθνβα ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθνλ. Φαίλεηαη δε φηη δελ είλαη εμ ίζνπ 

εθνπζία ε δεηιία εηο ηαο ηδηαηηέξαο πεξηπηψζεηο. Γηφηη απηή κελ δελ έρεη 

ιχπελ, απηαί φκσο απφ ηελ ιχπελ καο εθηξνρηάδνπλ, ψζηε θαη ηα φπια λα 

ξίπησκελ θαη άιια αίζρε λα θάκλσκελ. Γηά ηνχην θαίλνληαη φηη είλαη 

αθνχζηαη. Δηο ην αθφιαζηνλ φκσο αληηζηξφθσο, αη κελ ηδηαίηεξαη 
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πεξηπηψζεηο θαίλνληαη εθνχζηαη — δηφηη επηζπκεί θαη νξέγεηαη — ην 

ζχλνινλ φκσο φρη ηφζνλ πνιχ. Γηφηη θαλείο δελ επηζπκεί λα είλαη 

αθφιαζηνο. 

&Δθαξκνγή αθνιαζίαο εηο ηαο παηδηθάο παξεθηξνπάο.& — Σν δε φλνκα 

ηεο αθνιαζίαο ην εθαξκφδνκελ θαη εηο ηαο παηδηθάο παξεθηξνπάο, δηφηη 

έρνπλ θάπνηαλ νκνηφηεηα. Πνίνλ φκσο απφ ηα δπν έιαβε ηελ νλνκαζίαλ απφ 

ην άιιν, εδψ δελ καο ελδηαθέξεη δηφινπ. Δίλαη φκσο θαλεξφλ φηη ηελ έιαβε 

ην κεηαγελέζηεξνλ απφ ην αξραηφηεξνλ. Καη δελ θαίλεηαη φηη εζθαικέλσο 

επεμεηάζε. Γηφηη πξέπεη λα ηηκσξήηαη εγθαίξσο φζηηο επηζπκεί αηζρξά 

πξάγκαηα θαη ηνπ νπνίνπ ε ζπλήζεηα κεγαιφλεη ηελ δηάζεζηλ. Σνηνχηνλ δε 

είλαη πξν πάλησλ ε επηζπκία θαη ην παηδί. Γηφηη ηα παηδάξηα δνπλ κε ηαο 

επηζπκίαο, θαη πιενλάδεη εηο απηά ε επηζπκία ηνπ εδνληθνχ. Δάλ ινηπφλ δελ 

ζηαζή εππεηζέο θαη πεηζαξρηθφλ εηο ηνλ αλψηεξφλ ηνπ, ζα πξνρσξήζε πνιχ. 

Γηφηη ε φξεμηο ηνπ εδνληθνχ είλαη αθφξεζηνο θαη ν αλφεηνο έρεη νξέμεηο απφ 

φια ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Καη έπεηηα ε εθηέιεζηο ηεο επηζπκίαο 

απμάλεη ηα ζπγγελή πάζε θαη αλ γίλνπλ κεγάια θαη ζθνδξά, εθηξνρηάδνπλ 

θαη ηνλ ινγηζκφλ. Γηά ηνχην απηαί πξέπεη λα είλαη κέηξηαη θαη νιίγαη θαη 

δηφινπ λα κελ αληηζηξαηεχσληαη εηο ηελ ινγηθήλ. Σελ ηνηαχηελ δε 

εππείζεηαλ ηελ νλνκάδνκελ θαη παηδεκφλ. Γειαδή θαζψο ην παηδί νθείιεη 

λα δε θαηά ηα πξφζηαγκα ηνπ παηδαγσγνχ, νκνίσο θαη ν επηζπκεηηθφο θαηά 

ηνλ νξζφλ ιφγνλ. Γηά ηνχην πξέπεη ην επηζπκεηηθφλ κέξνο ηνπ ζψθξνλνο λα 

ζπκθσλή κε ηνλ ιφγνλ. Γηφηη θαη ησλ δχν ν ζθνπφο είλαη ην θαιφλ. Γειαδή 

θαη ν ζψθξσλ επηζπκεί φζα πξέπεη θαη θαζψο πξέπεη θαη φηαλ πξέπε, θαη ηα 

ίδηα επηβάιιεη θαη ν νξζφο ιφγνο. Απηά ινηπφλ είλαη αξθεηά πεξί ηεο 

ζσθξνζχλεο. 

ΒΙΒΛΙΟΝ Δ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 

&Διεπζεξηφηεο.& 

&Γηάθξηζηο ηεο ειεπζεξηφηεηνο απφ ηελ θηιαξγπξίαλ θαη ηελ αζσηείαλ.& 

— Καη ηφξα ζα νκηιήζσκελ πεξί ηεο ειεπζεξηφηεηνο. Φαίλεηαη δε φηη είλαη 

ειεπζεξηφηεο ε κεζφηεο σο πξνο ηα ρξήκαηα. Γηφηη ν ειεπζέξηνο δελ 

επαηλείηαη εηο ηα πνιεκηθά δεηήκαηα, νχηε εηο φζα επαηλείηαη ν ζψθξσλ, 

νχηε πάιηλ εηο ηαο θξίζεηο ηνπ, αιιά σο πξνο ηελ δνζνιεςίαλ ησλ 

ρξεκάησλ, θαη πεξηζζφηεξνλ σο πξνο ηελ δφζηλ. Υξήκαηα δε νλνκάδνκελ 

φια εθείλα, φζσλ ε αμία κεηξείηαη κε λφκηζκα. Αιιά θαη ε αζσηεία θαη ε 
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θηιαξγπξία σο πξνο ηα ρξήκαηα είλαη ππεξβνιαί θαη ειιείςεηο. Καη ηελ κελ 

θηιαξγπξίαλ ηελ πξνζάπηνκελ πάληνηε εηο ηνπο πεξηζζφηεξνλ ηνπ δένληνο 

θξνληίδνληαο δηά ην ρξήκα, ηελ δε αζσηείαλ ηελ επεθηείλνκελ ελίνηε θαη εηο 

άιια ζπληαπηίδνληεο απηά. Γειαδή ηνπο αθξαηείο θαη πνιπεμφδνπο ράξηλ 

ηεο αθνιαζίαο ηνπο νλνκάδνκελ αζψηνπο. 

Γη' απηφ νη άζσηνη θαίλνληαη θαπιφηαηνη. Γηφηη θέξνπλ εηο ηελ ξάρηλ ησλ 

πνιιάο θαθίαο ζπγρξφλσο. Γελ ζεσξνχληαη φκσο νξζψο ηνηνχηνη. Γηφηη 

θπξίσο άζσηνο είλαη φζηηο έρεη έλ κφλνλ θαθφλ, δειαδή λα θαηαζηξέθε ηελ 

πεξηνπζίαλ ηνπ. Γειαδή άζσηνο είλαη φζηηο θαηαζηξέθεηαη απφ ηνλ εαπηφλ 

ηνπ, δηφηη θαη ε θαηαζηξνθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαίλεηαη φηη είλαη 

θαηαζηξνθή ηνπ ηδίνπ, αθνχ ε δσή ηνπ απφ απηήλ εμαξηάηαη. Απηήλ ινηπφλ 

ηελ ζεκαζίαλ απνδίδνκελ εηο ηελ αζσηείαλ. 

&Ζ ειεπζεξηφηεο ζρεηηδφκελε πξνο ηαο άιιαο αξεηάο.& — ζα δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη, απηά είλαη δπλαηφλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζσκελ θαη θαιψο 

θαη θαθψο. Καη ν πινχηνο είλαη απφ ηα ρξήζηκα. Έθαζηνλ δε πξάγκα ην 

κεηαρεηξίδεηαη ηειεηφηεξα, φζηηο έρεη ηελ ζρεηηθήλ κε απηφ αξεηήλ. Απηφο 

δε ηφξα είλαη ν ειεπζέξηνο. Υξεζηκνπνίεζηο δε ησλ ρξεκάησλ θαίλεηαη φηη 

είλαη ε δαπάλε θαη ε δσξεά. Ζ δε ιήςηο θαη ε θχιαμηο θαίλνληαη φηη είλαη 

κάιινλ απφθηεζηο. Γηά ηνχην ηδηφηεο ηνπ ειεπζεξίνπ είλαη λα δίδε εηο φζνπο 

πξέπεη, παξά λα ιακβάλε απφ φπνπ πξέπεη, θαη λα κε ιακβάλε απφ φπνπ 

δελ πξέπεη. Γηφηη ηδηφηεο ηεο αξεηήο είλαη ε εππνηία κάιινλ παξά ε 

εππάζεηα, θαη ε κάιινλ λα πξάηηε ηα θαιά παξά λα κε πξάηηε ηα πνηαπά. 

Γελ είλαη δε δπζλφεηνλ φηη εηο ηελ δσξεάλ αθνινπζεί ε εππνηία θαη ε 

εθηέιεζηο ησλ θαιψλ, εηο δε ηελ εππάζεηαλ ε απνδνρή ησλ θαιψλ ή ε κε 

εθηέιεζηο πνηαπψλ πξάμεσλ. Καη ε ράξηο νθείιεηαη εηο ηνλ δίδνληα δψξα, 

θαη φρη εηο ηνλ κε δερφκελνλ, θαη ν έπαηλνο δε πεξηζζφηεξνλ εηο απηφλ 

νθείιεηαη. Δίλαη δε θαη επθνιψηεξνλ ην λα κε δερζή θαλείο παξά λα δψζε 

δψξνλ. Γηφηη έθαζηνο νιηγψηεξνλ ζπζηάδεη ην ηδηθφλ ηνπ, παξ' φζνλ 

απνθξνχεη ην μέλνλ. Αθφκε δε ειεπζέξηνη ιέγνληαη νη δίδνληεο, ελψ φζνη 

δελ δέρνληαη δελ επαηλνχληαη σο ειεπζέξηνη, αιιά φρη νιηγψηεξνλ σο 

δίθαηνη. ζνη δε πάιηλ δέρνληαη, νχηε επαηλνχληαη φισο δηφινπ. Δίλαη δε 

αμηαγάπεηνη απφ φινπο ηνπο ελαξέηνπο, πξν πάλησλ νη ειεπζέξηνη. Γηφηη 

είλαη σθέιηκνη, ηνχην δε ζπλίζηαηαη εηο ηνλ ηξφπνλ ηεο δσξεάο ησλ. Αη 

ελάξεηνη πξάμεηο φκσο γίλνληαη ράξηλ ηνπ θαινχ. Δπνκέλσο θαη ν 

ειεπζέξηνο ζα δψζε ράξηλ ηνπ θαινχ θαη νξζψο. Γειαδή ζα δψζε εηο φζνπο 

πξέπεη θαη φζα πξέπεη θαη φηαλ πξέπε θαη ελ γέλεη θαζψο είλαη ζχκθσλα κε 

ηελ νξζήλ δσξεάλ. Καη φια απηά κε επραξίζηεζηλ θαη ρσξίο λα ιππεζή. 

Γηφηη παλ φ,ηη γίλεηαη ζπκθψλσο κε ηελ αξεηήλ είλαη επράξηζηνλ ή δελ 

πξνμελεί ιχπελ, πνιχ νιίγνλ δε είλαη ιππεξφλ. ζηηο φκσο δίδεη εηο φζνπο 

δελ πξέπεη, ή φρη ράξηλ ηνπ θαινχ, αιιά δηά θακκίαλ άιιελ αηηίαλ, δελ ζα 

νλνκαζζή ειεπζέξηνο, αιιά θάηη άιιν. Οχηε φζηηο δίδεη κε ιχπελ. Γηφηη 

απηφο ζα επξνηίκα ηα ρξήκαηα πεξηζζφηεξνλ απφ ηελ θαιήλ πξάμηλ, απηφ 

φκσο δελ είλαη ηδηφηεο ηνπ ειεπζεξίνπ (γελλαηνδψξνπ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

&ρέζηο ηνπ ειεπζεξίνπ πξνο ηελ πεξηνπζίαλ ηνπ. Ο ειεπζέξηνο είλαη 

αληδηνηειήο, αιιά ζπληεξεηηθφο&. — Γελ δέρεηαη δε απφ φπνηνλ δελ πξέπεη 

δψξα, δηφηη δελ είλαη επίζεο ηδηφηεο ηνπ κε εθηηκψληνο ηα ρξήκαηα λα 

δέρεηαη ππφ ηνηνχηνπο φξνπο. Καη βεβαίσο δελ ζα εκπνξή νχηε λα δεηή. 

Γηφηη φζηηο επεξγεηεί δελ δέρεηαη εχθνια λα επεξγεηήηαη. Απφ φπνπ φκσο 

πξέπεη, ιακβάλεη, ιφγνπ ράξηλ απφ ηα ηδηθά ηνπ θηήκαηα, φρη δηφηη είλαη 

θαιφλ, αιιά δηφηη είλαη αλάγθε, δηά λα έρε λα δίδε. Οχηε εκπνξεί λα 

παξακειήζε ηα ηδηθά ηνπ, αθνχ ζέιεη κε απηά λα βνεζή κεξηθνχο. Οχηε ζα 

δψζε εηο ηνπο ηπρφληαο, δηά λα έρε λα δίδε εηο φζνπο πξέπεη θαη φηαλ πξέπε 

θαη δη' φ,ηη είλαη θαιφλ, είλαη δε ηδηφηεο ηνπ ειεπζεξίνπ θαη λα είλαη 

ππεξβνιηθφο εηο ηαο δσξεάο ηνπ, ψζηε λα θξαηή νιηγψηεξα δηά ηνλ εαπηφλ 

ηνπ. Γειαδή ην λα κε θπηηάδε ηνλ εαπηφλ ηνπ είλαη ηδηφηεο ηνπ ειεπζεξίνπ. 

Λέγεηαη δε ε ειεπζεξηφηεο αλαιφγσο ηεο πεξηνπζίαο. Γειαδή δελ 

ζπλίζηαηαη ε αξεηή απηή εηο ην κέγα πνζφλ ησλ δηδνκέλσλ, αιιά εηο ηελ 

δηάζεζηλ ηνπ δίδνληνο, απηή δε δίδεη αλαιφγσο ηεο πεξηνπζίαο. Γελ ππάξρεη 

δε θαλέλ εκπφδηνλ δηά λα είλαη ειεπζεξηψηεξνο φζηηο δίδεη νιηγψηεξα, φηαλ 

δίδε απφ ηα νιηγψηεξα πνπ έρεη. — Φαίλεηαη δε φ,ηη γίλνληαη πεξηζζφηεξνλ 

ειεπζέξηνη, φζνη δελ απέθηεζαλ κφλνη ησλ, αιιά εθιεξνλφκεζαλ ηελ 

πεξηνπζίαλ ησλ. Γηφηη απηνί δελ έρνπλ πείξαλ ηεο ζηεξήζεσο, θαη δηφηη φινη 

νη άλζξσπνη αγαπνχλ πεξηζζφηεξνλ ηα έξγα ησλ ρεηξψλ ησλ, θαζψο νη 

γνλείο θαη νη πνηεηαί. Γελ είλαη δε εχθνινλ λα πινπηίζε ν ειεπζέξηνο, δηφηη 

νχηε ιακβάλεη επθφισο νχηε δηαηεξεί, αιιά ηα πεηά θαη δελ εθηηκά ηα 

ρξήκαηα σο ρξήκαηα αιιά ράξηλ δσξεψλ. Γηά ηνχην πβξίδεηαη ε ηχρε 

ζπρλά, δηφηη νη πεξηζζφηεξνλ άμηνη δηφινπ δελ πινπηίδνπλ. Αιιά απηφ δελ 

ζπκβαίλεη παξαιφγσο. Γηφηη δελ είλαη δπλαηφλ λα έρε ρξήκαηα, φζηηο δελ 

θξνληίδεη λα έρε, θαζψο νπδέ θαλέλ απφ ηα άιια. Βεβαίσο φκσο δελ ζα 

δψζε εηο φζνπο δελ πξέπεη, νχηε φηαλ δελ πξέπε, νχηε ελ γέλεη έμσ απφ 

απηάο ηαο αξράο. Γηφηη ηφηε πιένλ δελ ζα έπξαηηε ζπκθψλσο κε ηελ 

ειεπζεξηφηεηα, θαη αθνχ εμνδεχζε εηο απηά, δελ ζα έρε λα εμνδεχε εηο φζα 

πξέπεη. Γηφηη, θαζψο είπακελ, ειεπζέξηνο είλαη φζηηο εμνδεχεη αλαιφγσο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ θαη εηο φ,ηη πξέπεη. ζηηο δε είλαη ππεξβνιηθφο, είλαη 

άζσηνο. Γηά ηνχην ηνπο εγεκφλαο δελ ηνπο νλνκάδνκελ αζψηνπο. Γηφηη ε 

κεγάιε πνζφηεο ησλ θηεκάησλ θαίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ππεξαθνληηζζή κε ηαο δαπάλαο. — Καη ινηπφλ, αθνχ ε ειεπζεξηφηεο είλαη 

κεζφηεο εηο ηελ δνζνιεςίαλ ησλ ρξεκάησλ, ν ειεπζέξηνο θαη ζα δψζε θαη 

ζα εμνδεχζε εηο φζα πξέπεη θαη φζα πξέπεη, επίζεο θαη δηά ηα κηθξά θαη δηά 

ηα κεγάια, θαη κάιηζηα κε επραξίζηεζηλ. Καη ζα ιάβε δε απφ φπνπ πξέπεη 

θαη φζα πξέπεη. Γειαδή, αθνχ ε αξεηή είλαη κεζφηεο θαη εηο ηα δχν απηά, 

ζα ηα εθηειέζε θαη ηα δχν θαζψο πξέπεη. 
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Γηφηη ζπκβηβάδεηαη κε ηελ νξζήλ δφζηλ ε ηνηαχηε ιήςηο, ελψ ε κε ηνηαχηε 

δελ ζπκβηβάδεηαη. Καη βεβαίσο φζαη ζπκβηβάδνληαη ππάξρνπλ ζπγρξφλσο 

εηο ην ίδηνλ πξφζσπνλ, ελψ αη αζπκβίβαζηνη είλαη πξνθαλέο φηη δελ 

ζπλππάξρνπλ. Δάλ δε ζπκβή θάπνηε λα εμνδεχζε έμσ απφ ην πξέπνλ θαη ην 

νξζφλ, ζα ιππεζή, πάιηλ φκσο κεηξίσο θαη θαζψο πξέπεη. Γηφηη ηδηφηεο ηεο 

αξεηήο είλαη θαη ην λα ραίξε θαη λα ιππήηαη δη' φζα πξέπεη θαη θαζψο 

πξέπεη. Δίλαη δε θαη εχθνινο εηο ηαο ζπλαιιαγάο ηνπ ν ειεπζέξηνο. Γηφηη 

εκπνξεί λα αλερζή ηελ αδηθίαλ, αθνχ δελ εθηηκά βεβαίσο ηα ρξήκαηα, θαη 

πεξηζζφηεξνλ βαζαλίδεηαη, αλ θάπνπ ήην αλάγθε λα εμνδεχζε θαη δελ 

εμψδεπζε, παξά λα ιππεζή, εάλ εμψδεπζε θάηη ηη, ελψ δελ ήην αλάγθε. 

Οχηε είλαη αξεζηφο εηο ηνλ ηκσλίδελ {23}. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Ο Άζσηνο ζρεηηδφκελνο κε ηνλ θηιάξγπξνλ.& — Ο δε άζσηνο θαη εηο 

απηά δηαξθψο ζθάιιεη. Γηφηη νχηε ηέξπεηαη κε φζα πξέπεη νχηε θαζψο 

πξέπεη, νχηε ιππείηαη. Σνχην δε ζα γίλε θαλεξψηεξνλ εηο ηα θαησηέξσ. 

Δίπακελ δειαδή φηη ε αζσηεία θαη ε θηιαξγπξία είλαη ππεξβνιαί θαη 

ειιείςεηο, θαη κάιηζηα εηο δχν πξάγκαηα, δειαδή εηο ηελ δφζηλ θαη εηο ηελ 

ιήςηλ. Γηφηη θαη ηελ δαπάλελ ηελ θαηαηάζζνκελ εηο ηελ δφζηλ. Καη ινηπφλ ε 

κελ αζσηεία είλε ππεξβνιηθή εηο ην λα δίδε θαη λα κε ιακβάλε. Ζ δε 

θηιαξγπξία είλαη ειιηπήο εηο ην λα δίδε, θαη ππεξβνιηθή εηο ην λα ιακβάλε, 

εθηφο φηαλ πξφθεηηαη δηά κηθξά πξάγκαηα. Αιιά ην ειάηησκα ηεο αζσηείαο 

δελ ζπδή πνιχλ θαηξφλ, δηφηη δελ είλαη εχθνινλ, φζηηο δελ ιακβάλεη απφ 

θαλέλα, λα δίδε εηο φινπο. Γηφηη γιήγνξα ράλεηαη ε πεξηνπζία εηο ηνπο 

ηδηψηαο, φηαλ δίδνπλ ρσξίο κέζνδνλ, θαζψο θαίλεηαη φηη είλαη νη άζσηνη. 

&Ζ αζσηεία επηδέρεηαη ζεξαπείαλ.& — Άιισο φκσο ν ηνηνχηνο θαίλεηαη 

φηη είλαη φρη νιίγνλ θαιιίηεξνο απφ ηνλ θηιάξγπξνλ. Γηφηη είλαη 

επθνινζεξάπεπηνο θαη σο εθ ηεο ειηθίαο ηνπ θαη απφ ηνλ θφβνλ ηεο 

ζηεξήζεσο, θαη εκπνξεί λα έιζε εηο ην κέζνλ, δηφηη έρεη ηαο ηδηφηεηαο ηνπ 

ειεπζεξίνπ. Γειαδή θαη απηφο δίδεη θαη δελ ιακβάλεη, κε ηελ δηαθνξάλ 

φκσο φηη θαλέλ απφ απηά ηα δχν δελ εθηειεί νχηε θαζψο πξέπεη νχηε θαιψο. 

Δάλ ινηπφλ ζπλεζίζε εηο απηφ, ή θάπσο κεηαβιεζή, ζα εγίλεην ειεπζέξηνο. 

Γηφηη ηφηε ζα δίδε εηο φζνπο πξέπεη θαη ζα ιακβάλε απφ φπνπ πξέπεη. Καη 

δηά ηνχην δελ θαίλεηαη πξφζηπρνο σο πξνο ηo ήζνο. Γηφηη δελ είλαη ηδηφηεο 

κνρζεξνχ άλζξσπνπ νχηε αγελλνχο ην λα είλαη ππεξβνιηθφο εηο ηαο δσξεάο 

θαη λα κε δέρεηαη, αιιά απιψο ειηζίνπ. ζηηο δε είλαη άζσηνο θαη' απηφλ 

ηνλ ηξφπνλ, θαίλεηαη φηη είλαη πνιχ θαιιίηεξνο απφ ηνλ θηιάξγπξνλ δη' φζα 

είπακελ, θαη δηφηη εθείλνο κελ σθειεί πνιινχο, ελψ απηφο θαλέλα δελ 

σθειεί, αιι' νχηε θαη ηνλ εαπηφλ ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο απφ ηνπο 

αζψηνπο, θαζψο είπακελ, ζπγρξφλσο δέρνληαη απφ φπνπ δελ πξέπεη θαη σο 
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πξνο ηνχην είλαη θηιάξγπξνη. Γίλνληαη δε επηξξεπείο εηο ην λα ιακβάλνπλ, 

δηφηη ζέινπλ λα εμνδεχνπλ, αιιά ηνχην δελ εκπνξνχλ λα ην θάκλνπλ κε 

επθνιίαλ. Γηφηη γιήγνξα ράλνληαη φζα έρνπλ. Αλαγθάδνληαη ινηπφλ λα 

πξνκεζεχσληαη απ' αιινχ. πγρξφλσο δε, επεηδή δελ ζθνηίδνληαη δηφινπ 

δηά ην θαιφλ, ιακβάλνπλ απξνθπιάθησο θαη απφ φια ηα κέξε. Γηφηη 

επηζπκνχλ λα δίδνπλ, ην πψο φκσο ή απφ πνχ δελ ηνπο ελδηαθέξεη δηφινπ. 

Γηά ηνχην θαη αη δφζεηο ησλ αθφκε δελ είλαη ειεπζέξηαη, δηφηη δελ είλαη 

θαιαί, νχηε γίλνληαη ράξηλ ηνπ θαινχ νχηε θαζψο πξέπεη. Αιιά θάπνηε 

εθείλνπο πνπ πξέπεη λα είλαη πησρνί ηνπο θάκλνπλ πινπζίνπο. Καη εηο 

εθείλνπο κελ νη νπνίνη είλαη κεηξεκέλνη εηο ηνπο ηξφπνπο ησλ δελ δίδνπλ 

ίζσο ηίπνηε, δίδνπλ φκσο πνιιά εηο ηνπο θφιαθαο ή εηο ηνπο πξνζθέξνληαο 

εηο απηνχο θακκίαλ άιιελ εδνλήλ. Γηά ηνχην νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

είλαη θαη αθφιαζηνη. Γηφηη επθφισο εμνδεχνπλ δηά ηαο αθνιαζίαο θαη επεηδή 

δελ δνπλ θαλνληθά θιίλνπλ κάιινλ εηο ηαο εδνλάο. Ο άζσηνο ινηπφλ, αλ 

κείλε ρσξίο δηαπαηδαγψγεζηλ, εηο απηφ ην ζεκείνλ θζάλεη, εάλ φκσο ηνλ 

πξνζέμνπλ, εκπνξεί λα θζάζε εηο ην κέζνλ θαη ην πξέπνλ. 

&Ζ θηιαξγπξία δελ επηδέρεηαη ζεξαπείαλ.& — Ο δε θηιάξγπξνο είλαη 

αζεξάπεπηνο. Γηφηη θαίλεηαη φηη ηνπο θάκλεη θηιαξγχξνπο ησ γήξαο θαη ε 

γεληθή αδπλακία. Καη είλαη πεξηζζφηεξνλ ζχκθπηνο εηο ηνπο αλζξψπνπο ε 

θηιαξγπξία παξά ε αζσηεία. Γηφηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη κάιινλ 

θηινρξήκαηνη παξά κεηαδνηηθνί. Καη ην ειάηησκα απηφ επεθηείλεηαη εηο 

πνιιά θαη είλαη πνιπεηδέο. Γειαδή θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη 

θηιαξγπξίαο. Γηφηη, ελψ ζπλίζηαηαη εηο δχν, δειαδή εηο ηελ έιιεηςηλ ηεο 

δφζεσο θαη εηο ηελ ππεξβνιήλ ηεο ιήςεσο, δελ απαληά εηο φινπο 

νιφθιεξνο, αιιά ελίνηε ρσξίδεηαη, θαη άιινη κελ είλαη ππεξβνιηθνί εηο ηελ 

ιήςηλ, άιινη δε ειιηπείο εηο ηελ δφζηλ. Γηφηη φζνη ιέγνληαη ιφγνπ ράξηλ 

ζθηρηνί, κίδεξνη, ηζηγθνχληδεο, φινη είλαη ειιηπείο εηο ηελ δφζηλ, αιιά δελ 

επηζπκνχλ ηα μέλα, νχηε ζέινπλ λα δερζνχλ. — Καη θαίλνληαη φηη ην 

θάκλνπλ απφ θάπνηαλ εππξέπεηαλ θαη πξνθχιαμηλ απφ ην αίζρνο. Γηφηη 

κεξηθνί θαίλνληαη, ή θαη ην ιέγνπλ, φηη ηα θπιάηηνπλ, δηά λα κε 

αλαγθαζζνχλ πνηέ λα θάκνπλ θαλέλ αίζρνο. Δηο απηνχο δε αλήθεη θαη ν 

κπηγνγδάξηεο θαη φινη νη φκνηνη. Έιαβε δε ην φλνκα απφ ην φηη δελ ζέιεη λα 

εμνδεχζε εηο ηίπνηε — .Άιινη δε πάιηλ απφ θφβνλ απέρνπλ απφ ηα μέλα, 

δηφηη λνκίδνπλ φηη δελ είλαη εχθνινλ απηνί κελ λα ιάβνπλ απφ ηα μέλα, νη 

άιινη φκσο φρη απφ ηα ηδηθά ησλ, επνκέλσο αξέζθεη εηο απηνχο νχηε λα 

ιακβάλνπλ νχηε λα δίδνπλ. Οη άιινη πάιηλ είλαη ππεξβνιηθνί εηο ηελ ιήςηλ, 

δηφηη δέρνληαη απφ παληνχ θαη ηα πάληα• ιφγνπ ράξηλ νη εθηεινχληεο 

αλειεχζεξα έξγα, δειαδή νη πνξλνβνζθνί θαη φινη νη παξφκνηνη, θαη νη 

ηνθίδνληεο νιίγα κε πνιχλ ηφθνλ. Γηφηη φινη απηνί ιακβάλνπλ απφ φπνπ δελ 

πξέπεη θαη φζνλ δελ πξέπεη. Φαίλεηαη δε εηο απηνχο θνηλή ε αηζρξνθέξδεηα. 

Γειαδή φινη ράξηλ θέξδνπο, θαη κάιηζηα κηθξνχ, ππνθέξνπλ λα 

νλεηδίδσληαη. Γηφηη φζνη ιακβάλνπλ κεγάια πνζά, φρη φκσο απφ φπνπ 

πξέπεη, νχηε φζα πξέπεη, δελ ηνπο νλνκάδνκελ θηιαξγχξνπο, θαζψο ιφγνπ 

ράξηλ ηνπο ηπξάλλνπο, φηαλ θπξηεχνπλ πφιεηο θαη γπκλφλνπλ ηνπο λανχο, 
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αιιά πνλεξνχο κάιινλ θαη αζεβείο θαη αδίθνπο. Καη φκσο θαη ν παίθηεο 

θαη ν ισπνδχηεο θαη ν ιεζηήο αλήθνπλ εηο ηνπο θηιαξγχξνπο. Γηφηη φινη 

είλαη αηζρξνθεξδείο. Γειαδή ράξηλ ηνπ θέξδνπο ηξέρνπλ θαη απηνί θαη 

εθείλνη θαη ππνθέξνπλ λα νλεηδίδσληαη. Καη νη κελ ηειεπηαίνη ππνθέξνπλ 

ηνπο κεγαιηηέξνπο θηλδχλνπο ράξηλ ηνπ ιαθχξνπ ησλ, νη παίθηαη φκσο 

θεξδίδνπλ απφ ηνπο θίινπο ησλ, εηο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δίδνπλ. Αιιά 

θαη απηνί θαη εθείλνη, αθνχ ζέινπλ λα θεξδίδνπλ απφ φπνπ δελ πξέπεη, είλαη 

αηζρξνθεξδείο. Καη φιαη δε αη παξφκνηαη ιήςεηο είλαη αλειεχζεξαη. Πνιχ 

νξζά δε ιέγεηαη φηη είλαη ην αληίζεηνλ ηεο ειεπζεξηφηεηνο ε θηιαξγπξία, 

δηφηη είλαη κεγαιίηεξνλ θαθφλ παξά ε αζσηεία, θαη πεξηζζφηεξα ζθάικαηα 

γίλνληαη κε απηήλ παξά κε ηελ αζσηείαλ πνπ είπακελ. Καη ινηπφλ πεξί ηεο 

ειεπζεξηφηεηνο θαη ησλ θαθηψλ αη νπνίαη αληηηίζεληαη εηο απηήλ είλαη 

αξθεηά φζα είπακελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Μεγαινπξέπεηα.& 

&Γηάθξηζηο ηεο κεγαινπξεπείαο απφ ηελ ειεπζεξηφηεηα θαη αθξφηεηεο 

απηήο.& — Ίζσο δε ηφξα είλαη ε ζεηξά λα νκηιήζσκελ θαη πεξί 

κεγαινπξεπείαο. Γηφηη θαη απηή θαίλεηαη φηη είλαη θάπσο αξεηή 

πεξηζηξεθνκέλε εηο ην ρξήκα. Γελ επεθηείλεηαη φκσο θαζψο ε ειεπζεξηφηεο 

εηο φιαο ηαο πξάμεηο αη νπνίαη γίλνληαη κε ρξήκα, αιιά κφλνλ εηο ηνπο 

πνιπεμφδνπο. Δηο απηάο δε είλαη αλσηέξα απφ ηελ ειεπζεξηφηεηα σο πξνο ην 

κέγεζνο. Γηφηη, θαζψο ππνδεινί θαη κφλνλ ην φλνκά ηεο, είλαη δαπάλε 

δηαπξέπνπζα εηο κέγεζνο. Σν δε κέγεζνο είλαη αλαθνξά σο πξφο ηη. Γειαδή 

δελ αξκφδεη ε ηδία δαπάλε εηο ηνλ εμνπιίδνληα κίαλ ηξηήξε θαη εηο ηνλ 

αξρεγφλ ζξεζθεπηηθήο απνζηνιήο. Δπνκέλσο ην πξέπνλ είλαη ζρεηηθφλ κε 

απηφ θαη κε ηα κέζα θαη κε ην πξάγκα εηο ην νπνίνλ πεξηζηξέθεηαη. ζηηο δε 

εμνδεχεη φζνλ αμίδεη εηο κηθξά ή εηο κέηξηα δελ ιέγεηαη κεγνινπξεπήο, 

θαζψο ιέγεη ε νκεξηθή θξάζηο «νιίγν δίδσ ζηνλ πησρφ» {24}, αιιά φζηηο 

θάκλεη ην ίδηνλ εηο κεγάια. Γηφηη ν κελ κεγαινπξεπήο είλαη ειεπζέξηνο, ν 

ειεπζέξηνο φκσο δελ είλαη ζπγρξφλσο θαη κεγαινπξεπήο. Απηήο δε ηεο 

δηαζέζεσο ε κελ έιιεηςηο ιέγεηαη κηθξνπξέπεηα, ε δε ππεξβνιή βαλαπζφηεο 

θαη απεηξνθαιία θαη ηα παξφκνηα, δηφηη δελ είλαη ππεξβνιηθαί θαηά ην 

κέγεζνο εηο φζα πξέπεη, αιιά επηδεηθλχνληαη εηο φζα δελ πξέπεη θαη θαζψο 

δελ πξέπεη. Πεξί απηψλ δε ζα νκηιήζσκελ αξγφηεξα. 

&Υαξαθηεξηζκφο ηεο κεγαινπξεπείαο σο επηζηήκεο.& — Ο δε 

κεγαινπξεπήο θαίλεηαη σο επηζηήκσλ. Γειαδή έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληηιεθζή ην πξέπνλ θαη λα εμνδεχζε κεγάια πνζά κε αξκνλίαλ. Γηφηη, 

θαζψο είπακελ εηο ηελ αξρήλ, ε δηάζεζηο νξίδεηαη απφ ηαο ελεξγείαο θαη απφ 
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εθείλα εηο ηα νπνία πεξηζηξέθεηαη. Καη ινηπφλ αη δαπάλαη ηνπ 

κεγαινπξεπνχο είλαη κεγάιαη θαη ζπγρξφλσο θαζψο πξέπεη. Δπνκέλσο 

ηνηαχηα είλαη θαη ηα έξγα ηνπ. Γηφηη κφλνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπνλ ηα 

εμνδεπφκελα είλαη κεγάια θαη αξκνληθά κε ην έξγνλ ηνπ. Ώζηε ην φινλ 

έξγνλ πξέπεη λα έρε θαη αμίαλ ίζελ κε ηελ δαπάλελ, ε δε δαπάλε αμίαλ ίζελ 

κε ην έξγνλ ή θαη λα είλαη αλσηέξα. Κάκλεη δε απηάο ηαο δαπάλαο ν 

κεγαινπξεπήο ράξηλ ηνπ θαινχ. Γηφηη απηφ είλαη θνηλφλ γλψξηζκα εηο φιαο 

ηαο αξεηάο, πεξηπιένλ δε κε επραξίζηεζηλ θαη κε άλεζηλ. Γηφηη ε 

αθξηβνινγία είλαη κηθξνπξεπήο. Καη κάιινλ ζα ζθεθζή πψο λα γίλε ην 

έξγνλ φζνλ ην δπλαηφλ θαιιίηεξνλ θαη αξκνδηψηεξνλ, παξά πφζνλ ζα 

ζηνηρίζε θαη πψο λα ζηνηρίζε φζνλ ην δπλαηφλ νιηγψηεξνλ. Δίλαη ινηπφλ 

επφκελνλ ν κεγαινπξεπήο λα είλαη θαη ειεπζέξηνο. Γηφηη θαη ν ειεπζέξηνο 

εμνδεχεη φζα πξέπεη θαη θαζψο πξέπεη. Δηο ηα ίδηα δε πεξηζηξέθεηαη ε θαηά 

κέγεζνο δηαθνξά ηνπ κεγαινπξεπνχο, ε νπνία αξεηή είλαη ηξφπνλ ηηλά εηο 

ηα ίδηα πξάγκαηα ειεπζεξηφηεο ελ κεγάισ, θαη κε ηα ίδηα έμνδα ζα θάκε ην 

έξγνλ κεγαινπξεπέζηεξνλ. Γηφηη δελ είλαη ε ηδία ε αξεηή ηνπ θηήκαηνο θαη 

ηνπ έξγνπ. Γειαδή ην θηήκα είλαη πνιπηηκφηεξνλ, φζνλ έρεη πεξηζζνηέξαλ 

αμίαλ, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ν ρξπζφο, ελψ ην έξγνλ, κφλνλ φηαλ είλαη κέγα 

θαη θαιφλ. Γηφηη ηνπ ηνηνχηνπ ε ζεσξία είλαη αμηνζαχκαζηνο, θαη ην 

κεγαινπξεπέο είλαη αμηνζαχκαζηνλ. Καη αξεηή ηνπ έξγνπ είλαη ε 

κεγαινπξέπεηα εηο κεγάινλ ζρήκα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Ζ κεγαινπξέπεηα πεξηζηξέθεηαη ηδίσο εηο ηα ηηκαιθή θαη θνηλά.& — 

Δμνδεχεη δε ε κεγαινπξέπεηα εηο εθείλα ελ γέλεη ηα νπνία νλνκάδνκελ 

ηηκαιθή• ιφγνπ ράξηλ εηο ηνπο ζενχο, εηο αθηεξψκαηα, εηο λανχο θαη ζπζίαο, 

νκνίσο δε θαη εηο φζα αλαθέξνληαη εηο ηελ ζξεζθείαλ, θαη φζα θηλνχλ ηνλ 

δήινλ δηά ην θνηλφλ αγαζφλ• ιφγνπ ράξηλ εάλ λνκίδε φηη πξέπεη θάπνπ λα 

δψζε ηα έμνδα κηαο παξαζηάζεσο ή λα εμνπιίζε ιακπξά κίαλ ηξηήξε, ή λα 

δψζε ηξαπέδη εηο φινπο ηνπο πνιίηαο. Δηο φια δε απηά, θαζψο είπακελ, 

εμεηάδεηαη ε ζέζηο ηνπ εθηειεζηνχ, πνίνο είλαη θαη πφζα έρεη. Γηφηη πξέπεη 

λα είλαη αληαμία κε απηά, θαη λα κε αξκφδνπλ κφλνλ εηο ην έξγνλ αιιά θαη 

εηο ηνλ εθηειεζηήλ. Γηά ηνχην έλαο πησρφο βεβαίσο δελ εκπνξεί λα γίλε 

κεγαινπξεπήο, δηφηη δελ έρεη απφ πνχ λα εμνδεχε πνιιά θαζψο πξέπεη. 

ζηηο δε δνθηκάζε λα ηα θάκε είλαη ειίζηνο. Γηφηη ην θάκλεη, έμσ απφ ηελ 

αμίαλ θαη ην πξέπνλ, ελψ ζχκθσλνλ κε ηελ αξεηήλ είλαη ην νξζφλ. Έπεηηα 

απηά αξκφδνπλ θαη εηο εθείλνπο νη νπνίνη έρνπλ πξνεγνχκελα νη ίδηνη ή απφ 

ηνπο πξνγφλνπο, ή απφ ηνπο ηδηθνχο ησλ, θαη εηο ηνπο επγελείο θαη ηνπο 

ελδφμνπο θαη ηα παξφκνηα. Γηφηη φια απηά έρνπλ κεγαιείνλ θαη αμίσκα. 

Κπξίσο ινηπφλ απηφο είλαη ν κεγαινπξεπήο, θαη εηο ηνηαχηαο δαπάλαο 

πεξηζηξέθεηαη ε κεγαινπξέπεηα, θαζψο είπακελ, δηφηη είλαη ηα κεγαιίηεξα 
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θαη ηηκαιθέζηεξα. Απφ ηαο ηδησηηθάο δε πεξηζηξέθεηαη κφλνλ εηο φζαο 

γίλνληαη κίαλ θνξάλ δηά πάληα, θαζψο είλαη ν γάκνο θαη θαλέλ παξφκνηνλ, 

θαη εηο φ,ηη φιε ε πφιηο δίδεη πξνζνρήλ, ή φζνη είλαη εηο ηα αμηψκαηα, αθφκε 

δε εηο ππνδνράο μέλσλ θαη μελαγίαο απηψλ θαη εηο δσξεάο θαη αληηδσξεάο. 

Γηφηη ν κεγαινπξεπήο δελ είλαη πνιπδάπαλνο δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ αιιά δηά 

ηα θνηλά, αη δε δσξεαί έρνπλ θάπνηαλ ζρέζηλ κε ηα αθηεξψκαηα. Ηδηφηεο δε 

ηνπ κεγαινπξεπνχο είλαη θαη ηελ νηθίαλ ηνπ λα δηαθνζκήζε θαζψο αξκφδεη 

εηο ηνλ πινχηνλ ηνπ — δηφηη θαη απηφο είλαη θάπνηνο ζηνιηζκφο — θαη λα 

εμνδεχε κάιινλ εηο έξγα ηα νπνία δηαηεξνχληαη πνιιά έηε — δηφηη απηά 

είλαη ηα θαιιίηεξα — θαη εηο ην θαζέλ φ,ηη είλαη πξέπνλ. Γηφηη δελ αξκφδνπλ 

ηα ίδηα εηο ηνπο ζενχο θαη εηο ηνπο αλζξψπνπο, νχηε κέζα εηο ηνπο λανχο θαη 

εηο ηνπο ηάθνπο. Καη αθνχ εθάζηε δαπάλε είλαη κεγάιε εηο ην είδνο ηεο, 

άξα θαη γεληθψο κελ κεγαινπξεπέζηαηνλ είλαη ην ελ ζρέζεη πξνο ηα κεγάια 

κέγα, εηο απηήλ φκσο εδψ ηελ πεξίπησζηλ ην ελ ζρέζεη πξνο απηήλ κέγα. 

Καη έρεη δηαθνξάλ ην ελ ζρέζεη κε ην έξγνλ κέγα, απφ ην ελ ζρέζεη πξνο ηαο 

δαπάλαο — ιφγνπ ράξηλ κία ζθαίξα, ή έλ θηαιίδηνλ σξαηφηαηνλ έρεη ηελ 

κεγαινπξέπεηαλ ελφο παηδηθνχ δψξνπ, αιιά ε αμία ησλ είλαη κηθξά θαη 

αλαμηνπξεπήο. — Γηά ηνχην ε ηδηφηεο ηνπ κεγαινπξεπνχο είλαη, εηο φ,ηη 

είδνο εμνδεχεη, λα ην εμνδεχε κεγαινπξεπψο — δηφηη εηο ηνχην δελ εκπνξεί 

επθφισο λα ηνλ πεξάζε άιινο — θαη ην έξγνλ λα έρε ηελ αμίαλ ηεο 

δαπάλεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ο'. 

&Ζ ππεξβνιή θαη ε έιιεηςηο ηεο κεγαινπξεπείαο.& — Σνηνχηνο ινηπφλ 

είλαη ν κεγαινπξεπήο, ν δε ππεξβνιηθφο, δειαδή ν βάλαπζνο, ππεξέρεη εηο 

ην λα εμνδεχε έμσ απφ ην πξέπνλ, θαζψο είπακελ. Γειαδή εηο νιηγνέμνδα 

πξάγκαηα απηφο εμνδεχεη πνιιά θαη επηδεηθλχεηαη αλαξκφζησο• ιφγνπ 

ράξηλ δίδεη ηξαπέδη εηο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ σο λα θάκλε γάκνλ, θαη φηαλ 

ρνξεγή ηα έμνδα θσκηθήο παξαζηάζεσο, παξνπζηάδεη εηο ηελ ζθελήλ ηνπ 

ζεάηξνπ ηνλ ρνξφλ κε πνξθχξαλ, θαζψο νη Μεγαξείο. Καη φια απηά ηα 

θάκλεη φρη ράξηλ ηνπ θαινχ, αιιά δηά λα επηδείμε ηα πινχηε ηνπ, θαη δηφηη 

λνκίδεη φηη ζαπκάδεηαη κε απηά, θαη φπνπ κελ ρξεηάδεηαη λα εμνδεχζε 

πνιιά, απηφο εμνδεχεη νιίγα, φπνπ δε νιίγα, πνιιά. Ο δε κηθξνπξεπήο εηο 

φια είλαη ειιηπήο, θαη αθνχ εμνδεχζε ηα κεγαιίηεξα πνζά εηο κηθξφλ έξγνλ, 

ζα ραιάζε ην θαιφλ, θαη φ,ηη θάκε αξγνπνξεί, θαη θπηηάδεη πψο λα 

εμνδεχζε νιηγψηεξα θαη πάιηλ φιν θιαίεηαη θαη λνκίδεη φηη έδσζε 

πεξηζζφηεξα απφ φζα πξέπεη. Καη βεβαίσο απηαί αη δηαζέζεηο είλαη θαθίαη, 

αιιά δελ θέξνπλ αίζρνο, δηφηη νχηε βιαβεξαί είλαη εηο ηνπο άιινπο νχηε 

πνιχ άζρεκαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

&Μεγαινςπρία.& 

&Γηάθξηζηο ηεο κεγαινςπρίαο απφ ηελ ζσθξνζχλελ θαη αθξφηεηεο απηήο.& 

— Ζ δε κεγαινςπρία θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκά ηεο φηη πεξηζηξέθεηαη εηο 

κεγάια, πνία φκσο είλαη απηά αο ην εμεηάζσκελ πξψηνλ. Γελ έρεη δε 

θακκίαλ δηαθνξάλ αλ εμεηάδσκελ ηελ δηάζεζηλ ή ηνλ έρνληα ηελ δηάζεζηλ. 

Φαίλεηαη δε φηη είλαη κεγαιφςπρνο φζηηο θξίλεη ηνλ εαπηφλ ηνπ άμηνλ δηά 

κεγάια θαη ζπγρξφλσο είλαη άμηνο. Γηφηη φζηηο θάκλεη ηα ίδηνλ ρσξίο λα 

είλαη άμηνο, είλαη ειίζηνο. Δλψ απφ φζνπο είλαη ελάξεηνη θαλείο δελ είλαη 

ειίζηνο ή αλφεηνο. Μεγαιφςπρνο ινηπφλ είλαη απηφο πνπ είπακελ. — Γηφηη 

φζηηο είλαη άμηνο δηά κηθξά, θαη εηο απηά θξίλεη ηνλ εαπηφλ ηνπ άμηνλ απηφο 

είλαη ζψθξσλ, φρη φκσο κεγαιφςπρνο. Γηφηη ε κεγαινςπρία ζπλίζηαηαη εηο 

ην κεγαιείνλ, θαζψο θαη ην θάιινο ππάξρεη εηο ην κεγαιφζρεκνλ ζψκα, ελψ 

νη κηθξφζσκνη είλαη κελ θνκςνί θαη ζπκκεηξηθνί, φρη φκσο σξαίνη. ζηηο 

φκσο θξίλεη ηνλ εαπηφλ ηνπ άμηνλ δηά κεγάια, ελψ είλαη αλάμηνο, απηφο είλαη 

ραχλνο, ελψ φζηηο αμηφλεη ηνλ εαπηφλ ηνπ δηά κεγαιίηεξα απφ φζνλ αμίδεη, 

δελ είλαη πάληνηε ραχλνο. ζηηο δε πάιηλ αμηφλεη ηνλ εαπηφλ ηνπ δηά 

κηθξφηεξα απφ φ,ηη αμίδεη είλαη κηθξφςπρνο, δειαδή είηε είλαη άμηνο δηά 

κεγάια είηε δηά κέηξηα είηε δηά κηθξά, απηφο αμηφλεη ηνλ εαπηφλ ηνπ δη' 

νιηγψηεξα εηο πάζαλ πεξίπησζηλ απφ απηάο. Γηφηη βεβαίσο απνξεί θαλείο 

πφζνλ ζα ππεβίβαδε ηνλ εαπηφλ ηνπ, αλ δελ είρε νχηε απηήλ ηελ αμίαλ. Ο δε 

κεγαιφςπρνο είλαη σο πξνο κελ ην απφιπηνλ κέγεζνο άθξνο, σο πξνο ην 

πξέπνλ φκσο κέζνο, δηφηη αμηφλεη ηνλ εαπηφλ ηνπ εηο φ,ηη αμίδεη. Δλψ απηνί 

νη άιινη είλαη ππεξβνιηθνί ή ειιηπείο. Αθνχ ινηπφλ αμηφλεη ηνλ εαπηφλ ηνπ 

δηά κεγάια, θαη είλαη άμηνο θαη κάιηζηα άμηνο ησλ κεγίζησλ, ηφηε πξέπεη λα 

πεξηζηξέθεηαη εηο έλ θπξίσο. Αιιά ε αμία ιέγεηαη ελ ζρέζεη πξνο ηα 

εμσηεξηθά αγαζά. Καη σο κέγηζηνλ αγαζφλ πξέπεη λα ζεσξήζσκελ απηφ ην 

νπνίνλ απνδίδνκελ εηο ηνπο ζενχο, θαη ην νπνίνλ θπξίσο επηδηψθνπλ νη 

έρνληεο αμηψκαηα, θαη είλαη έπαζινλ δηά ηα θάιιηζηα. Σνηνχηνλ ινηπφλ 

είλαη ε ηηκή, δηφηη απηή είλαη εληειψο ην κέγηζηνλ απφ ηα εμσηεξηθά αγαζά. 

— Δηο ηελ απνδνρήλ δε ή ηελ ζηέξεζηλ ησλ ηηκψλ ν κεγαιφςπρνο είλαη 

θαζψο πξέπεη. Καη δελ απαηηείηαη νχηε δηθαηνινγία δηαηί ε κεγαινςπρία 

πεξηζηξέθεηαη εηο ηελ ηηκήλ. Γηφηη γεληθψο νη κεγάινη θξίλνπλ άμηνλ ηνλ 

εαπηφλ ησλ πεξηζζφηεξνλ απφ φια δηά ηελ ηηκήλ. Πάληνηε φκσο φζνλ 

αμίδνπλ• Ο κηθξφςπρνο φκσο είλαη ειιηπήο θαη ελ ζρέζεη πξνο ην άηνκφλ 

ηνπ θαη σο πξνο ηαο απαηηήζεηο ηνπ κεγαινςχρνπ. Ο δε ραχλνο 

ππεξαθνληίδεη κε ην άηνκφλ ηνπ φρη φκσο θαη ηνλ κεγαιφςπρνλ. 

&Ζ κεγαινςπρία πξνυπνζέηεη φιαο ηαο αξεηάο.& — Καη ινηπφλ ν 

κεγαιφςπρνο, αθνχ είλαη άμηνο ησλ κεγίζησλ, έπεηαη φηη είλαη ν 

ελαξεηψηεξνο. Δπνκέλσο ν αιεζηλφο κεγαιφςπρνο πξέπεη λα είλαη ελάξεηνο 
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(αγαζφο). Καη θαίλεηαη ίζσο φηη ηδηφηεο ηνπ κεγαινςχρνπ είλαη λα είλαη 

κέγαο εηο εθάζηελ αξεηήλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ δελ αξκφδεη δηφινπ εηο ηνλ 

κεγαιφςπρνλ λα ηξαπή εηο θπγήλ σο δεηιφο, νχηε λα αδηθήζε. Γηφηη πξνο 

πνίνλ ζθνπφλ ηάρα ζα δηαπξάμε αίζρε απηφο, δηά ηνλ νπνίνλ ηίπνηε δελ 

ππάξρεη κέγα; Δάλ δε εμεηάζσκελ ηαο ιεπηνκεξείαο, ζα θαλή εληειψο 

γεινίνο ν κεγαιφςπρνο, αλ δελ είλαη αγαζφο. Αιιά εάλ είλαη πνηαπφο, ηφηε 

δελ ζα είλαη νχηε άμηνο ηηκήο. 

Γηφηη ε ηηκή είλαη έπαζινλ ηεο αξεηήο, θαη απνλέκεηαη εηο ηνπο αγαζνχο. 

Δπνκέλσο θαίλεηαη φηη ε κεγαινςπρία είλαη σο έλα ζηφιηζκα φισλ ησλ 

αξεηψλ. Γηφηη ηαο αλαδεηθλχεη κεγαιηηέξαο, θαη δελ εκπνξεί λα ππάξμε 

ρσξίο απηάο. Γηά ηνχην είλαη δχζθνινλ λα είλαη θαλείο πξαγκαηηθφο 

κεγαιφςπρνο. Γηφηη ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ ρσξίο θαινθαγαζίαλ. 

Κπξίσο ινηπφλ ε κεγαινςπρία πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο ηηκάο θαη ζηεξήζεηο 

ησλ ηηκψλ, θαη δηά κελ ηαο κεγάιαο θαη ηαο απνδηδνκέλαο εηο απηφλ απφ 

ηνπο ζπνπδαίνπο ζα ραξή ελ κέηξσ, δηφηη ηνπ θαίλεηαη φηη απνιακβάλεη φ,ηη 

ηνπ αλήθεη ή θαη νιηγψηεξνλ — . Γηφηη δηά ηελ ηειείαλ αξεηήλ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξμε αληαμία ηηκή — . Οπσζδήπνηε φκσο ζα ηελ δερζή, δηφηη 

απηνί δελ έρνπλ λα ηνπ δψζνπλ ηίπνηε κεγαιίηεξνλ. Σελ δε πξνζθεξνκέλελ 

εηο απηφλ ηηκήλ απφ ηνπο ηπραίνπο θαη δη' αζήκαληα πξάγκαηα, φισο δηφινπ 

ζα ηελ πεξηθξνλήζε — δηφηη απηφο δελ είλαη άμηνο δηά κηθξά. — Δπίζεο δε 

θαη ηελ ζηέξεζηλ ησλ ηηκψλ, δηφηη απηή δελ ζα ζπκβή κε ην δίθαηνλ σο πξνο 

απηφλ. Κπξίσο ινηπφλ, θαζψο είπακελ, ε κεγαινςπρία πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο 

ηηκάο. Οπρ ήηηνλ φκσο σο πξνο ηνλ πινχηνλ θαη ηελ πνιηηηθήλ επηξξνήλ θαη 

πάζαλ επηπρίαλ θαη αηπρίαλ ζα θαλή κεηξηνπαζήο, φ,ηη θαη αλ ηνπ ζπκβή, 

θαη νχηε φηαλ επηπρή ζα ραίξε πνιχ νχηε φηαλ δπζηπρή ζα αζπκή. Γηφηη 

απηά δελ ηα παζαίλεη νχηε δηά ηελ ηηκήλ, ε νπνία είλαη ην κέγηζηνλ — δηφηη 

αη πνιηηηθαί επηξξναί θαη ν πινχηνο επηδεηνχληαη ράξηλ ηεο ηηκήο. 

Σνπιάρηζηνλ φζνη ηα έρνπλ επηζπκνχλ λα ηηκψληαη εμαηηίαο απηψλ. — Δηο 

απηφλ ινηπφλ αθνχ θαη ε ηηκή είλαη κηθξφλ πξάγκα, έπεηαη φηη θαη ηα άιια 

είλαη κηθξά. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

&Ο κε ηειείσο ελάξεηνο δελ είλαη γλεζίσο κεγαιφςπρνο.& — Γηά ηνχην 

λνκίδνληαη φηη είλαη πνιχ πεξηθξνλεηηθνί. Φαίλεηαη φκσο φηη θαη ηα 

επηπρήκαηα ζπληεινχλ εηο ηελ κεγαινςπρίαλ. Γηφηη νη επγελείο θξίλνληαη 

άμηνη ηηκήο, θαζψο θαη νη έρνληεο πνιηηηθήλ επηξξνήλ ή πινχηνλ. Γηφηη είλαη 

ππέξνρνο, θαη παλ φ,ηη ππεξέρεη εηο ην αγαζφλ είλαη ηηκαιθέζηαηνλ. Γηά 

ηνχην φια απηά ηνπο θάκλνπλ πεξηζζφηεξνλ κεγαιφςπρνπο απφ φ,ηη είλαη. 

Γηφηη απηά εθηηκψληαη απφ κεξηθνχο. Κπξίσο φκσο κφλνο ν αγαζφο πξέπεη 
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λα ηηκάηαη. ζηηο δε έρεη θαη ηα δχν, είλαη άμηνο πεξηζζνηέξαο ηηκήο. ζνη 

φκσο έρνπλ απηά ηα αγαζά ρσξίο ηελ αξεηήλ, νχηε δηθαίσο θξίλνπλ άμηνλ 

ηνλ εαπηφλ ησλ δηά κεγάια, νχηε νξζψο νλνκάδνληαη κεγαιφςπρνη. Γηφηη 

ρσξίο ηειείαλ αξεηήλ δελ ππάξρνπλ απηά, αιιά φζνη ηα έρνπλ απηά ηα 

αγαζά γίλνληαη ππεξφπηαη θαη πβξηζηαί. Γηφηη ρσξίο αξεηήλ δελ είλαη 

εχθνινλ λα δηαηεξή θαλείο ηα επηπρήκαηα αξκνληθψο. Καη επεηδή δελ 

εκπνξνχλ λα ηα θξαηήζνπλ θαη λνκίδνπλ φηη είλαη αλψηεξνη απφ ηνπο 

άιινπο, εθείλνπο κελ ηνπο πεξηθξνλνχλ, απηνί δε θάκλνπλ φ,ηη ηχρε. Γηφηη 

κηκνχληαη απιψο ηνλ κεγαιφςπρνλ, ελψ δελ ηνπ νκνηάδνπλ, ηνχην δε ην 

θάκλνπλ εηο φζα εκπνξνχλ. Καη ινηπφλ φζα ππαγνξεχεη ε αξεηή δελ ηα 

εθηεινχλ, αιιά κφλνλ πεξηθξνλνχλ ηνπο άιινπο. Γειαδή ν κελ 

κεγαιφςπρνο δηθαίσο πεξηθξνλεί, — δηφηη θξίλεη νξζψο, — νη θνηλνί φκσο 

ηπραίσο. 

&Λεπηνκεξήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ κεγαινςχρνπ, κέρξη θπζηνγλσκίαο.& — 

Γελ είλαη δε ξηςνθίλδπλνο δηά κηθξά πξάγκαηα νχηε θηινθίλδπλνο, δηφηη 

νιίγα πξάγκαηα εθηηκά. Δίλαη φκσο ξηςνθίλδπλνο δηά ηα κεγάια, θαη φηαλ 

θηλδπλεχε δελ πξνθπιάηηεη ηελ δσήλ ηνπ, δηφηη ζεσξεί φηη δελ είλαη άμηνλ 

λα δε φπσο φπσο. Καη ζέιεη κελ λα επεξγεηή, εληξέπεηαη φκσο λα 

επεξγεηεζή. Γηφηη ην πξψηνλ είλαη ηδηφηεο ηνπ ππεξέρνληνο, ελψ ην 

δεχηεξνλ ηνπ ππεξερνκέλνπ. Καη απνδίδεη ηελ επεξγεζίαλ κε πεξηζζφηεξα. 

Γηφηη νχησ πσο ν πξψηνο ζα γίλε θαη ρξεψζηεο θαη ζα είλαη επεξγεηεκέλνο. 

Φαίλεηαη δε θαη φηη ελζπκνχληαη φζνπο επεξγεηνχλ, φρη φκσο θαη εθείλνπο 

νη νπνίνη ηνπο επεξγέηεζαλ. Γηφηη είλαη θαηψηεξνο ν επεξγεηεζείο απφ ηνλ 

επεξγεηήζαληα, απηφο δε ζέιεη λα ππεξέρε. Καη ηα κελ πξψηα επραξηζηείηαη 

λα ηα αθνχε, ηα δεχηεξα φκσο ηνλ ελνρινχλ. Γηά ηνχην θαη ε Βέηηο {25} 

δελ αλαθέξεη ηαο επεξγεζίαο ηεο εηο ηνλ Γία. Οχηε νη Λαθεδαηκφληνη {26} 

πξνο ηνπο Αζελαίνπο, αιιά κφλνλ φζαο επεξγεζίαο έιαβαλ. Δίλαη δε ηδηφηεο 

ηνπ κεγαινςχρνπ λα κε έρε ηελ αλάγθελ θαλελφο ή πνιχ νιίγνλ, λα βνεζή 

φκσο πξνζχκσο, θαη εκπξφο κελ εηο ηνπο έρνληαο αμηψκαηα θαη ηνπο 

επηπρείο λα παξνπζηάδεηαη κεγάινο, εκπξφο φκσο εηο ηνπο κέζνπο κέηξηνο. 

Γηφηη ην λα ππεξέρε εθείλνπο είλαη δχζθνινλ θαη κεγαινπξεπέο, ελψ φζνλ 

δηά ηνχηνπο είλαη εχθνινλ. Έπεηηα δη' εθείλνπο κελ λα ην παίξλε επάλσ ηνπ 

δελ είλαη αγέλεηα, εκπξφο φκσο εηο ηνπο ρακεξπείο είλαη ρνλδξνεηδέο, θαζψο 

ην λα θάκλε θαλείο ηνλ παιηθαξάλ εκπξφο εηο ηνπο αληζρχξνπο. Καη δελ 

επηδηψθεη ηαο ηηκάο, παξά κφλνλ φπνπ άιινη έρνπλ ηα πξσηεία. Καη είλαη 

αξγφο θαη αλαβιεηηθφο εηο φια εθηφο κφλνλ φπνπ είλαη κεγάιε ηηκή ή κέγα 

έξγνλ, θαη νιίγνη κφλνλ εκπνξνχλ λα ην εθηειέζνπλ αιιά κεγάινη θαη 

θεκηζκέλνη. Καη' αλάγθελ δε είλαη θαη θαλεξφκηζνο θαη θαλεξφθηινο. Γηφηη 

ε κπζηηθφηεο είλαη ηδηφηεο ηνπ δεηινχ. Καη ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξνλ δηά 

ηελ αιήζεηαλ παξά δηά λα δνμαζζή. Καη νκηιεί θαη εθηειεί θαλεξά. Γηφηη 

είλαη παξξεζηαζηηθφο, επεηδή πεξηθξνλεί ηνπο άιινπο. Καη δηά ηνχην είλαη 

εηιηθξηλήο. Δθηφο κφλνλ φηαλ πξνζπνηείηαη ηνλ κηθξφλ. Πξνζπνηείηαη δε ηνλ 

κηθξφλ εκπξφο εηο ηνλ θνηλφλ ιαφλ. Καη δελ ζπκβηβάδεη ηελ δσήλ ηνπ παξά 

κφλνλ κε ηνλ θίινλ ηνπ, δηφηη ηνχην είλαη ηδηφηεο ησλ δνχισλ. Γηά ηνχην 
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φινη νη θφιαθεο είλαη δνπινπξεπείο θαη φινη νη ρακεξπείο είλαη θφιαθεο. 

Οχηε δεηθλχεη ζαπκαζκφλ εηο θαλέλα. Γηφηη απηφο ηίπνηε δελ επξίζθεη κέγα. 

Οχηε είλαη κλεζίθαθνο. Γηφηη δελ είλαη ηδηφηεο ηνπ κεγαινςχρνπ λα θξαηή 

ινγαξηαζκφλ θαη κάιηζηα δηά ην θαθφλ, αιιά κάιινλ παξαβιέπεη. Οχηε 

νκηιεί δηά πξφζσπα. Γειαδή, νχηε δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ νκηιεί νχηε δη' άιινλ. 

Γηφηη δελ ηνλ ελδηαθέξεη νχηε λα επαηλήηαη ν ίδηνο, νχηε λα θαηαθξίλσληαη 

νη άιινη, νχηε πάιηλ αγαπά λα επαηλή. Γη' απηφ θαη δελ θαθνινγεί νχηε ηνπο 

ερζξνχο ηνπ, εθηφο εάλ ηνλ επξφζβαιαλ. Καη δηά ηα ρξεηψδε ή δηά ηα κηθξά 

δηφινπ δελ παξαπνλείηαη νχηε παξαθαιεί. Γηφηη ηδηφηεο ησλ ζπνπδαίσλ 

είλαη λα είλαη ηνηνχηνη εηο απηά. Καη είλαη ηθαλφο λα ζεζαπξίδε κάιινλ ηα 

θαιά θαη αθηινθεξδή, παξά ηα θαξπνθφξα θαη σθέιηκα. Γηφηη απηφ είλαη 

πεξηζζφηεξνλ ηδηφηεο ηεο απηαξθείαο. Καη ε θίλεζηο ηνπ κεγαινςχρνπ 

θαίλεηαη φηη είλαη βξαδπθίλεηνο, θαη ε θσλή ηνπ βαξχθσλνο, θαη ε 

απαγγειία ηνπ ζηάζηκνο. Γηφηη δελ βηάδεηαη φζηηο εθηηκά πνιχ νιίγα 

πξάγκαηα, νχηε ζθίγγεηαη φζηηο δελ ζεσξεί θαλέλ πξάγκα σο κέγα. Ζ 

νμπθσλία φκσο θαη ε ηαρχηεο απφ απηά πξνέξρεηαη. Σνηνχηνο ινηπφλ είλαη 

ν κεγαιφςπρνο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

&Μηθξνςπρία θαη ραπλφηεο.& — Ο δε ειιηπήο είλαη κηθξφςπρνο, θαη 

ππεξβνιηθφο ραχλνο. Καη βεβαίσο δελ θαίλνληαη λα είλαη θαθνί νχηε απηνί 

— δηφηη δελ θάκλνπλ θαθφλ — αιιά απιψο έρνπλ ειάηησκα. Γηφηη ν κελ 

κηθξφςπρνο, ελψ είλαη άμηνο, ζηεξεί ηνλ εαπηφλ ηνπ απφ ηα αγαζά δηά ηα 

νπνία είλαη άμηνο, θαη θαίλεηαη σο λα έρε θάπνηνλ θαθφλ, δηφηη δελ θξίλεη 

ηνλ εαπηφλ ηνπ άμηνλ δηά ηα αγαζά, θαη αθφκε φηη δελ γλσξίδεη ηνλ εαπηφλ 

ηνπ. Γηφηη άιισο βεβαίσο ζα επηζπκνχζε φζα αμίδεη, αθνχ είλαη αγαζά. 

Γελ θαίλνληαη φκσο εηο ηνπο άιινπο ειίζηνη νη ηνηνχηνη, αιιά κάιινλ 

νθλεξνί. Καη απηή ε γλψκε πεξί απηψλ θαίλεηαη φηη ηνπο θαζηζηά 

ρεηξνηέξνπο. Γηφηη έθαζηνο επηζπκεί φζα ηνπ αμίδνπλ, απηνί φκσο 

απνκαθξχλνληαη απφ ηαο θαιάο πξάμεηο θαη επηηεδεηφηεηαο, φηαλ λνκίδνπλ 

φηη είλαη αλάμηνη, νκνίσο δε θαη απφ ηα εμσηεξηθά αγαζά. Οη δε ραχλνη είλαη 

ειίζηνη θαη δελ γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφλ ησλ, θαη κάιηζηα πεξηθαλψο, δηφηη κε 

ηελ ηδέαλ φηη είλαη άμηνη, δνθηκάδνπλ πξάμεηο κεγαηίκνπο θαη έπεηηα 

εμειέγρνληαη σο απαηεκέλνη, θαη ζηνιίδνληαη κε ιακπξάο ελδπκαζίαο θαη 

κε ζχλνινλ θαη ηα παξφκνηα, θαη ζέινπλ λα γίλνπλ θαλεξαί αη δηάθνξνη 

κηθξνεπηπρίαη ησλ, θαη νκηινχλ δη' απηάο, λνκίδνληεο φηη ζα εθηηκεζνχλ απφ 

απηάο. Δίλαη δε αληίζεηνο πξνο ηελ κεγαινςπρίαλ κάιινλ ε κηθξνςπρία 

παξά ε ραπλφηεο. Γηφηη θαη ζπρλφηεξα απαληά θαη ρεηξνηέξα είλαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η’. 

&Αμηνπξέπεηα.& {27} 

Καη ινηπφλ ε κελ κεγαινςπρία, θαζψο είπακελ, πεξηζηξέθεηαη εηο ηελ 

κεγάιελ ηηκήλ. Αιιά σο πξνο ηελ ηηκήλ θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηα αξεηή, 

θαζψο ειέρζε πξνεγνπκέλσο, ε νπνία εκπνξεί λα ζεσξεζή φηη έρεη ηνλ 

απηφλ ιφγνλ πξνο ηελ κεγαινςπρίαλ, νπνίνλ ε ειεπζεξηφηεο πξνο ηελ 

κεγαινπξέπεηαλ. Γηφηη αη δχν απηαί, απφ ην κεγαιείνλ κελ απέρνπλ, καο 

θάκλνπλ φκσο εηο ηα κεζαία θαη εηο ηα κηθξά λα έρσκελ νξζήλ δηάζεζηλ. 

Καζψο δε εηο ηελ ιεςνδνζίαλ ησλ ρξεκάησλ ππάξρεη κεζφηεο θαη 

ππεξβνιή θαη έιιεηςηο, νκνίσο θαη εηο ηελ επηζπκίαλ ηεο ηηκήο ππάξρεη θαη 

ην πεξηζζφηεξνλ ηνπ δένληνο θαη ην νιηγψηεξνλ θαη ην απφ φπνπ πξέπεη θαη 

φπσο πξέπεη. Γειαδή θαη ηνλ θηιφδνμνλ ηνλ θαηαθξίλνκελ, δηφηη 

πεξηζζφηεξνλ ηνπ δένληνο επηζπκεί ηελ ηηκήλ, θαη απφ φπνπ δελ πξέπεη, θαη 

ηνλ αθηιφδνμνλ, δηφηη νχηε εηο ηα θαιά δελ έρεη δηάζεζηλ λα ηηκάηαη. Καη 

θάπνηε ηνλ θηιφδνμνλ ηνλ επαηλνχκελ σο αλδξνπξεπή θαη θηιφθαινλ, ηνλ 

δε αθηιφδνμνλ σο κέηξηνλ θαη ζψθξνλα, θαζψο είπακελ θαη εηο άιια 

πξνεγνχκελα. Δίλαη δε θαλεξφλ, φηη, αθνχ ηα ζχλζεηα εθ ηνπ θίινο 

ιέγνληαη πνιπεηδψο, δελ εθαξκφδνκελ ην θηιφδνμνο πάληνηε εηο ην ίδηνλ 

πξάγκα, αιιά φηαλ πξφθεηηαη λα επαηλέζσκελ, ην εθαξκφδνκελ εηο εθείλνλ 

ν φπνηνο ην έρεη πεξηζζφηεξνλ απφ ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο, φηαλ δε 

πξφθεηηαη λα θαηαθξίλσκελ, ην εθαξκφδνκελ εηο εθείλνλ ν νπνίνο ην έρεη 

πεξηζζφηεξνλ απφ φ,ηη πξέπεη. Δπεηδή δε ε κεζφηεο δελ έρεη φλνκα, ηελ 

επξήθαλ έξεκνλ θαη ηελ δηαθηινληθνχλ απηά ηα δχν άθξα. Δηο φζα δε 

ππάξρεη ε ππεξβνιή θαη ε έιιεηςηο, εηο απηά πεξηζηξέθεηαη θαη ην κέζνλ. 

Γλσξίδνκελ δε φηη επηζπκνχλ ηελ ηηκήλ άιινη πεξηζζφηεξνλ απφ φ,ηη πξέπεη 

θαη άιινη νιηγψηεξνλ. Δπνκέλσο ππάξρεη θαη φζε πξέπεη. Φαίλεηαη φκσο 

απηφ σο πξνο κελ ηελ θηινδνμίαλ φηη είλαη αθηινδνμία, σο πξνο δε ηελ 

αθηινδνμίαλ θηινδνμία, θαη σο πξνο ηα δχν καδί θάηη ηη ελσκέλνλ απφ ηα 

δχν. Απηφ δε θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη θαη εηο ηαο άιιαο αξεηάο. Δδψ φκσο 

θαίλνληαη φηη αληηηίζεληαη νη άθξνη, δηφηη δελ έρεη φλνκα ην κέζνλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΑ'. 

&Μεηιηρηφηεο.& 

&ρέζηο ηεο κεηιηρηφηεηνο πξνο ηαο αθξφηεηαο, θαη ζπγγέλεηα απηήο πξνο 

ηελ ειιηπή αθξφηεηα.& — Ζ κεηιηρηφηεο είλαη κεζφηεο σο πξνο ηα είδε ηεο 

νξγήο. Δπεηδή δε ην κέζνλ δελ έρεη φλνκα, ζρεδφλ δε θαη ηα άθξα, θέξνκελ 

πξνο ην κέζνλ ηελ κεηιηρηφηεηα, ελψ θιίλεη θάπσο πξνο ηελ έιιεηςηλ, ε 
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νπνία είλαη αλψλπκνο. Ζ δε ππεξβνιή εκπνξεί θάπσο λα νλνκαζζή 

νξγηιφηεο. Γηφηη ην κελ πάζνο είλαη ε νξγή, αιιά ηα αίηηα ηα νπνία ην 

εκπλένπλ είλαη πνιιά θαη δηάθνξα. ζηηο ινηπφλ νξγίδεηαη δη' φζα πξέπεη 

θαη κε φζνπο πξέπεη, αθφκε δε θαζψο πξέπεη θαη φηαλ πξέπε θαη φζελ ψξαλ 

πξέπεη, απηφο επαηλείηαη. Λνηπφλ απηφο εκπνξεί λα ζεσξεζή κεηιίρηνο, αθνχ 

ε κεηιηρηφηεο επαηλείηαη. Γηφηη ν κεηιίρηνο επηζπκεί λα κέλε αηάξαρνο θαη λα 

κε ζχξεηαη απφ ην πάζνο, αιιά κφλνλ φπσο απαηηεί ν νξζφο ιφγνο, θαη δη' 

φζα απαηηεί, θαη φζελ ψξαλ ην απαηηεί, γίλεηαη ηξαρχο. Φαίλεηαη δε κάιινλ 

φηη είλαη ειαηησκαηηθφο σο πξνο ηελ έιιεηςηλ. Γηφηη ν κεηιίρηνο δελ 

ζπλεζίδεη λα ηηκσξή, αιιά κάιινλ είλαη ζπγγλσκνληθφο. Ζ δε έιιεηςηο, είηε 

ηελ ζεσξήζσκελ θάπσο ανξγεζίαλ, είηε νπσζδήπνηε αιιέσο, θαηαθξίλεηαη. 

Γηφηη, φζνη δελ νξγίδνληαη δη' φζα πξέπεη θαίλεηαη φηη είλαη ειίζηνη, θαζψο 

θαη φζνη δελ νξγίδνληαη θαζψο πξέπεη, νχηε φηαλ πξέπε, νχηε κε φζνπο 

πξέπεη. Γηφηη θαίλεηαη φηη δελ αηζζάλνληαη, νχηε ιππνχληαη, θαη αθνχ δελ 

νξγίδνληαη, δελ ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηφλ ησλ. Αιιά ην λα εμεπηειίδεηαη 

θαλείο ή λα αθίλε λα εμεπηειίδνπλ ηνπο ηδηθνχο ηνπ είλαη θηελσδία. 

&Γηάθνξα είδε ππεξβνιηθήο νξγήο.& — Ζ δε ππεξβνιή ζπκβαίλεη θαζ' 

φινπο ηνπο ηξφπνπο, δειαδή θαη κε φζνπο δελ πξέπεη, θαη δη' φζα δελ 

πξέπεη, θαη πεξηζζφηεξνλ ηνπ δένληνο, θαη ηαρχηεξνλ, θαη πεξηζζνηέξαλ 

ψξαλ. ια απηά φκσο δελ ζπκπίπηνπλ εηο ην ίδηνλ άηνκνλ. Γειαδή δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπλππάξμνπλ. Γηφηη ην θαθφλ θαηαζηξέθεη θαη ηνλ εαπηφλ ηνπ, 

θαη φηαλ είλαη νιφθιεξνλ, γίλεηαη αλππφθνξνλ. Καη ινηπφλ νη κελ νξγίινη 

ηαρέσο κελ νξγίδνληαη, θαη κε φζνπο δελ πξέπεη θαη δη' φζα δελ πξέπεη θαη 

πεξηζζφηεξνλ ηνπ δένληνο, παχνπλ φκσο επίζεο ηαρέσο. Καη απηφ είλαη ε 

θαιιηηέξα ησλ ηδηφηεο. πκβαίλεη δε ηνχην εηο απηνχο, δηφηη δελ ζπγθξαηνχλ 

ηελ νξγήλ ησλ, αιιά μεζπά νιφθιεξνο εηο ην θαλεξφλ απφ ηελ ζθνδξφηεηα, 

θαη έπεηηα εζπράδνπλ. Οη δε αθξφρνινη είλαη ππεξβνιηθά νμχζπκνη θαη 

νξγίδνληαη πξνο φινπο θαη δηά παλ πξάγκα. Γηά ηνχην έιαβαλ απηφ ην 

φλνκα. Οη δε θαξκαθεξνί είλαη αθαηεχλαζηνη θαη νξγίδνληαη πνιιήλ ψξαλ. 

Γηφηη ζπγθξαηνχλ ηελ έμαςίλ ησλ. Γηαθνπή δε ζπκβαίλεη, φηαλ θαλείο 

αληαπνδψζε ηα ίζα. Γηφηη παχεη ε εθδηθεηηθφηεο ηεο νξγήο, θαη ηνπ εκπλέεη 

εδνλήλ αληί ηεο ιχπεο. ηαλ φκσο δελ ζπκβή ηνχην, έρνπλ κέζα ησλ ην 

βάξνο. Γηφηη, επεηδή δελ εμέξρεηαη εηο ηελ επηθάλεηαλ, δελ πξνζπαζεί θαλείο 

θαη λα ηνπο θαηεπλάζε, ην λα ρσλεχζνπλ δε κέζα ησλ ηελ νξγήλ απαηηεί 

πνιιήλ ψξαλ. Δίλαη δε νη ηνηνχηνη θαη δηά ηνλ εαπηφλ ησλ πνιχ νριεξνί θαη 

δηά ηνπο θίινπο ησλ. Καθνηξφπνπο δε νλνκάδνκελ εθείλνπο φζνη νξγίδνληαη 

δη' φζα δελ πξέπεη, θαη πεξηζζφηεξνλ απφ φ,ηη πξέπεη, θαη πεξηζζνηέξαλ 

ψξαλ, θαη νη νπνίνη δελ ζπκθηιηφλνληαη ρσξίο αληίπνηλα ή εθδίθεζηλ. Δηο δε 

ηελ κεηιηρηφηεηα κάιινλ ηελ ππεξβνιήλ αληηηάζζνκελ. Γηφηη απαληά θαη 

ζπλεζέζηεξνλ. Γειαδή είλαη θπζηθψηεξνλ εηο ηνλ άλζξσπνλ ην λα 

εθδηθήηαη, θαη νη θαθφηξνπνη δελ είλαη θαηάιιεινη εηο ηελ ζπκβίσζηλ. 

Δθείλν φκσο πνπ είπακελ θαη πξνεγνπκέλσο είλαη θαλεξφλ θαη απφ φζα 

ιέγνκελ ηφξα. Γειαδή δελ είλαη εχθνινλ λα νξίζε θαλείο ην πψο θαη κε 

πνίνπο θαη δηά πνία θαη πφζελ ψξαλ πξέπεη λα νξγηδψκεζα, θαη κέρξη πνίνπ 
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βαζκνχ ην εθηεινχκελ νξζψο, ή ζθάιινκελ. Γηφηη φζηηο κελ παξεθηξέπεηαη 

νιίγνλ, δελ θαηαθξίλεηαη, νχηε δηά ην πεξηζζφηεξνλ νχηε δηά ην νιηγψηεξνλ. 

Κάπνηε δε επαηλνχκελ θαη ηνπο ειιηπείο θαη ηνπο νλνκάδνκελ κεηιηρίνπο, 

θαη ηνπο εθηξαρπλνκέλνπο ηνπο νλνκάδνκελ αλδξνπξεπείο, δηφηη είλαη 

ηθαλνί λα θπξηαξρνχλ. Καη ινηπφλ πφζνλ θαη πψο φηαλ παξεθβαίλε θαλείο 

είλαη αμηνθαηάθξηηνο, δελ είλαη εχθνινλ λα ην παξαζηήζσκελ κε ηνλ ιφγνλ. 

Γηφηη ε θξίζηο αλήθεη εηο ηαο ηδηαηηέξαο πεξηπηψζεηο θαη εηο ηελ αίζζεζηλ. 

Αιι' φκσο νπσζδήπνηε ηφζνλ είλαη θαλεξφλ, φηη ε κελ κέζε δηάζεζηο είλαη 

αμηέπαηλνο, ζπκθψλσο κε ηελ νπνίαλ νξγηδφκεζα κε φζνπο πξέπεη θαη δη' 

φζα πξέπεη θαη θαζψο πξέπεη θαη θαζ' φια ηα παξφκνηα. Αη ππεξβνιαί φκσο 

θαη αη ειιείςεηο είλαη αμηνθαηάθξηηνη, θαη κάιηζηα φηαλ κελ πξνρσξνχλ 

νιίγνλ πξέπεη λα επηπιήηησληαη ειαθξψο, φηαλ δε πεξηζζφηεξνλ, λα 

επηπιήηησληαη δπλαηψηεξα, φηαλ δε πάξα πνιχ, ηφηε λα επηπιήηησληαη 

ζθνδξψο. Δίλαη θαλεξφλ επνκέλσο φηη πξέπεη λα επηδηψθσκελ ηελ κέζελ 

δηάζεζηλ. Καη ινηπφλ απηά είλαη αξθεηά δηά ηαο δηαζέζεηο ηεο νξγήο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΒ'. 

&Φηινθξνζχλε.& 

Αιιά εηο ηαο ζπλαλαζηξνθάο θαη ηελ ζπκβίσζηλ θαη ηελ επηκημίαλ ησλ 

ιφγσλ θαη ησλ πξαγκάησλ, άιινη κελ θαίλνληαη φηη είλαη θηιάξεζθνη, νη 

νπνίνη κε πάληα ηξφπνλ πξνζπαζνχλ λα επραξηζηήζνπλ ηνπο άιινπο θαη 

δηφινπ δελ αληηηείλνπλ, αιιά λνκίδνπλ φηη πξέπεη λα κε ελνρινχλ ηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο. Άιινη δε είλαη ην αληίζεηνλ απφ απηνχο, θαη εηο φια 

αληηηείλνπλ κε ζθνηηδφκελνη δηφινπ αλ γίλνληαη ελνριεηηθνί, θαη 

νλνκάδνληαη αλνηθνλφκεηνη θαη θηιφληθνη. Καη ινηπφλ φηη κελ αη δηαζέζεηο 

πνπ είπακελ είλαη αμηνθαηάθξηηνη, δελ είλαη δπζλφεηνλ, θαη φηη ε κέζε 

κεηαμχ απηψλ είλαη αμηέπαηλνο, ζπκθψλσο κε ηελ νπνίαλ ζα παξαδερζή 

θαλείο φζα πξέπεη θαη θαζψο πξέπεη, αλαιφγσο δε θαη ζα δπζαλαζρεηήζε. 

λνκα δε δελ εδφζε εηο απηήλ {28}, αξκφδεη φκσο πεξηζζφηεξνλ ην φλνκα 

θηιία. Γηφηη φζηηο έρεη ηελ κέζελ δηάζεζηλ είλαη φπσο ζα εζέιακελ λα 

ραξαθηεξίζσκελ ηνλ θαιφλ θίινλ, εάλ πξνζηεζή θαη ε ζηνξγή. Έρεη δε ηελ 

δηαθνξάλ απφ ηνλ θίινλ, φηη είλαη ρσξίο αηζζήκαηα θαη ρσξίο ζηνξγήλ. 

Γηφηη δελ σζείηαη απφ ηελ αγάπελ ή απφ ηελ έρζξαλ, δηά λα παξαδερζή 

εθάζηελ γλψκελ θαζψο πξέπεη, αιιά δηφηη είλαη θηιφθξσλ. Γειαδή απηά ζα 

ηα εθηειέζε νκνίσο θαη εκπξφο εηο αγλψζηνπο θαη εηο γλσζηνχο, θαη 

ζρεηηθνχο θαη αζρέηνπο, αιιά εηο ηνλ θαζέλα θαζψο ηνπ αξκφδεη. Καη 

βεβαίσο δελ πξέπεη εμ ίζνπ λα ελδηαθεξψκεζα δηά ηνπο ζρεηηθνχο καο θαη 

δηά ηνπο αιινθχινπο, νχηε πάιηλ λα ηνπο δπζαξεζηψκελ. Γεληθψο ινηπφλ 

είπακελ φηη ζα είλαη εηο ηελ ζπλαλαζηξνθήλ ηνπ θαζψο πξέπεη. Καη 

ιακβάλσλ ππ' φςηλ ηνπ ην θαιφλ θαη ην ζπκθέξνλ ζα επηδηψμε λα κε ηνπο 

ελνριή ή ζπγρξφλσο λα ηνπο γιπθαίλε. Γηφηη θαίλεηαη φηη πεξηζηξέθεηαη εηο 
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ηαο εδνλάο θαη ιχπαο ηαο πξνεξρνκέλαο θαηά ηαο ζπλαλαζηξνθάο, απφ 

απηάο φκσο φζαο δελ είλαη θαιφλ ή είλαη βιαβεξφλ εηο απηφλ λα ηαο 

γιπθάλε, ζα δπζηξνπήζε θαη ζα πξνηηκήζε λα πξνμελήζε ιχπελ. Αιιά θαη 

εηο ηνλ πξσηνπξγφλ ηνχην θέξεη αζρεκίαλ φρη κηθξάλ, κάιηζηα δε θαη 

βιάβελ, ελψ ε ελαληίσζηο ζα ηνπ πξνμελήζε νιίγελ κφλνλ ιχπελ, δηφηη δελ 

παξαδέρεηαη, αιιά δπζαλαζρεηεί, ζα νκηιή δε δηαθνξεηηθά εκπξφο εηο ηνπο 

έρνληαο ηα αμηψκαηα, παξά εηο ηνπο ηπρφληαο θαη ηνπο πεξηζζφηεξνλ ή 

νιηγψηεξνλ γλσζηνχο, νκνίσο δε θαη ζπκθψλσο κε ηαο άιιαο ησλ 

δηαθνξάο, ζα απνλέκε εηο έθαζηνλ ην πξέπνλ, θαη θπξίσο κελ ζα πξνηηκά λα 

ηνπο επραξηζηή θαη ζα απνθεχγε λα ηνπο ιππή, εάλ φκσο ηα απνηειέζκαηα 

είλαη ζπνπδαηφηεξα ζα ηα αθνινπζή, ελλνψ δε ην θαιφλ θαη ην ζπκθέξνλ. 

Αθφκε δε θαη πξνο ράξηλ κειινχζεο εδνλήο ζα ζειήζε λα πξνμελήζε 

κηθξάλ ιχπελ. 

&Σα άθξα ηεο θηινθξνζχλεο.& — Ο κέζνο ινηπφλ είλαη ηνηνχηνο, αιιά δελ 

έιαβε αθφκε φλνκα. Απφ εθείλνπο δε νη νπνίνη είλαη γιπθφηξνπνη φζηηο κελ 

επηδηψθεη θαζαξψο λα επραξηζηή φρη δηά θακκίαλ άιιελ αηηίαλ είλαη 

θηιάξεζθνο, φζηηο δε επραξηζηεί δηά λα σθειεζή εηο ρξήκαηα, είλαη θφιαμ. 

ζηηο φκσο γεληθψο εηο φινπο δπζηξνπεί, είπακελ φηη είλαη αλνηθνλφκεηνο 

θαη θηιφληθνο. Φαίλεηαη δε φηη αληηηίζεληαη ηα άθξα κεηαμχ ησλ, δηφηη δελ 

έρεη φλνκα ην κέζνλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Δηιηθξίλεηα.& 

&ρέζηο ηεο εηιηθξηλείαο πξνο ηελ αιαδνλείαλ θαη ηελ εηξσλείαλ.& — Δηο 

ηα ίδηα δε ζρεδφλ πεξηζηξέθεηαη θαη ε κεηαμχ αιαδνλείαο (θαπρεζηνινγίαο) 

θαη εηξσλείαο (ηαπεηλφηεηνο) κεζφηεο. Δίλαη δε θαη απηή αλψλπκνο. Γελ ζα 

είλαη δε άζρεκνλ λα εμεηάζσκελ θαη απηάο. Γηφηη ηφηε ζα ελλνήζσκελ 

θαιιίηεξνλ ηελ εζηθήλ, φηαλ ηαο εξεπλήζσκελ ιεπηνκεξψο, θαη ηφηε ζα 

πηζηεχζσκελ φηη αη αξεηαί είλαη κεζφηεηεο, φηαλ ελλνήζσκελ φηη 

εθαξκφδεηαη ε ζεσξία καο εηο φιαο. Καη ινηπφλ σο πξνο ηελ ζπκβίσζηλ, 

φζνη κελ ζπλαλαζηξέθνληαη εδνληθψο ή ιππεξψο, ηνπο αλαθέξακελ, σο 

πξνο δε ηνπο ιέγνληαο ηελ αιήζεηαλ θαη ηνπο ςεπδνκέλνπο, αο νκηιήζσκελ 

ηφξα ππφ έπνςηλ θαη ιφγσλ θαη πξάμεσλ θαη αμηψζεσλ. Φαίλεηαη δε φηη ν 

κελ αιαδψλ νηθεηνπνηείηαη ηα έλδνμα θαη φζα δελ έρεη θαη πεξηζζφηεξα απφ 

φζα έρεη, ν δε είξσλ αληηζηξφθσο αξλείηαη θαη απηά πνπ έρεη ή ηα παξηζηά 

σο κηθξφηεξα, ελψ ν κέζνο παξνπζηάδεηαη φζνο είλαη, δηφηη είλαη εηιηθξηλήο 

θαη εηο ηνλ βίνλ ηνπ θαη εηο ηνπο ιφγνπο ηνπ. Γειαδή νκνινγεί φηη έρεη φζα 

έρεη πξαγκαηηθψο, θαη νχηε ηα κεγαιφλεη νχηε ηα κηθξαίλεη. Δθάζηε δε απφ 

απηάο ηαο ηδηφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη θαη κε θάπνηνλ ιφγνλ θαη 

ρσξίο ιφγνλ. Γηφηη έθαζηνο νπνίνπ είδνπο είλαη ν ραξαθηήξ ηνπ, ηνηαχηα 
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ιέγεη θαη πξάηηεη θαη αλαιφγσο δε, εάλ δελ ππάξρε θάπνηνο άιινο ιφγνο εηο 

ηαο πξάμεηο ηνπ. Αθ' εαπηνχ δε ην κελ ςεχδνο είλαη ρπδαίνλ θαη 

αμηνθαηάθξηηνλ, ην δε αιεζέο θαιφλ θαη αμηέπαηλνλ. Ωο εθ ηνχηνπ ινηπφλ ν 

κελ εηιηθξηλήο, ν νπνίνο είλαη κέζνο, είλαη αμηέπαηλνο, νη δε ςεπδφκελνη 

είλαη κελ θαη νη δχν αμηνθαηάθξηηνη, πεξηζζφηεξνλ φκσο ν αιαδψλ. 

&Υαξαθηεξηζκφο εθάζηνπ.& — α') ν εηιηθξηλήο. — Σφξα δε αο 

νκηιήζσκελ ρσξηζηά δηά θαζεκίαλ, θαη πξψηα πξψηα πεξί ηεο εηιηθξηλείαο. 

Γειαδή δελ νκηινχκελ εδψ πεξί ηνπ θηιαιήζνπο εηο ηαο ζπκβάζεηο ηνπ, 

νχηε εηο φζα ζρεηίδνληαη κε ηελ αδηθίαλ ή ηελ δηθαηνζχλελ — δηφηη απηά 

αλήθνπλ εηο άιιελ αξεηήλ — αιιά εηο φζα, ελψ δελ έρεη θαλέλ ηνηνχηνλ 

ελδηαθέξνλ, ζα είλαη εηιηθξηλήο θαη εηο ηνπο ιφγνπο ηνπ θαη εηο ηνλ βίνλ ηνπ, 

δηφηη είλαη ηνηνχηνο απφ ηελ ςπρηθήλ ηνπ δηάζεζηλ. Φαίλεηαη δε φηη ν 

ηνηνχηνο είλαη θαζψο πξέπεη. Γηφηη ν θηιαιήζεο, ν φπνηνο ιέγεη ηελ 

αιήζεηαλ θαη φπνπ δελ έρεη ελδηαθέξνλ, ζα ηελ ιέγε πεξηζζφηεξνλ φπνπ 

έρεη ελδηαθέξνλ. Γηφηη σο αίζρνο ζα θνβεζή ην ςεχδνο, ην νπνίνλ θαη θαζ' 

εαπηφ ην εθνβείην. Ο δε ηνηνχηνο είλαη αμηέπαηλνο, ζα θιίλε φκσο εηο ην 

νιηγψηεξνλ απφ ηελ αιήζεηαλ, δηφηη ηνχην θαίλεηαη αξκνληθψηεξνλ, επεηδή 

αη ππεξβνιαί είλαη νριεξαί. 

β') Ο αιαδψλ. — ζηηο δε νηθεηνπνηείηαη πεξηζζφηεξα απφ φζα έρεη ρσξίο 

θαλέλα ιφγνλ, νκνηάδεη κελ ηνλ ρπδαίνλ — δηφηη αιιέσο δελ ζα 

επραξηζηείην κε ην ςεχδνο — αιιά θαίλεηαη φηη είλαη κάιινλ καηαηφδνμνο 

παξά θαθφο. Δάλ φκσο ην θάκλε κε θάπνηνλ ζθνπφλ, φηαλ κελ ην θάκλε 

ράξηλ δφμεο ή ηηκήο, δελ είλαη πνιχ αμηνθαηάθξηηνο, θαζψο είλαη ν αιαδψλ, 

φηαλ φκσο ην θάκλε δηά ην ρξήκα, ή δη' φζα ζπληεινχλ εηο ην ρξήκα, ηφηε 

είλαη ρπδαηφηεξνο. Γελ ζπλίζηαηαη δε ε αιαδνλεία εηο ην ηη εκπνξεί λα 

θάκε, αιιά εηο ηελ πξναίξεζηλ. Γηφηη ζπκθψλσο κε ηελ δηάζεζηλ θαη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ είλαη αιαδψλ, θαζψο είλαη θαη ςεχηεο, άιινο κελ δηφηη 

επραξηζηείηαη απιψο κε ην ςεχδνο, άιινο δε θαη δηά λα δνμαζζή ή λα 

θεξδίζε. Καη ινηπφλ φζνη κελ κεγαιαπρνχλ ράξηλ δφμεο, νηθεηνπνηνχληαη 

πξάγκαηα κε ηα νπνία απνιακβάλνπλ έπαηλνλ ή καθαξίδνληαη, φζνη δε 

ράξηλ θέξδνπο, νηθεηνπνηνχληαη πξάγκαηα ηα νπνία είλαη ρξήζηκα εηο ηνπο 

άιινπο, θαη ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα λνκηζζνχλ αιεζηλά, ελψ δελ 

ππάξρνπλ, θαζψο ιφγνπ ράξηλ φηη είλαη κάληεηο, ζνθνί, ηαηξνί. Γηά ηνχην 

απηά ηα νηθεηνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξνη θαη θαπρεζηνινγνχλ. Γηφηη κέζα 

εηο απηά ππάξρνπλ φζα είπακελ. 

γ') Ο είξσλ. — ζνη δε είλαη είξσλεο, επεηδή ιέγνπλ νιηγψηεξα, θαίλνληαη 

πεξηζζφηεξνλ επράξηζηνη σο πξνο ηα ήζε — δηφηη θαίλνληαη φηη δελ νκηινχλ 

ράξηλ θέξδνπο, αιιά δηά λα απνθχγνπλ ηελ επίδεημηλ — . Απηνί δε πξν 

πάλησλ απαξλνχληαη ηελ δφμαλ, θαζψο έθακλε θαη ν σθξάηεο. ζνη φκσο 

νηθεηνπνηνχληαη θαη ηα κηθξά θαη ηα θαλεξά, ιέγνληαη θνπηνπφλεξνη θαη 

είλαη γεινησδέζηεξνη. — Σνχην δε θάπνηε θαίλεηαη σο είδνο αιαδνλείαο, 

θαζψο ιφγνπ ράξηλ ην θφξεκα ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, δηφηη θαη ε ππεξβνιή 
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θαη ε κεγάιε έιιεηςηο είλαη αιαδνλεία — .ζνη φκσο κεηαρεηξίδνληαη ηελ 

εηξσλείαλ κε κέηξνλ θαη θξχπηνπλ φζα δελ είλαη εκπξφο εηο ηα κάηηα θαη 

νινθάλεξα, θαίλνληαη λφζηηκνη. Φαίλεηαη δε φηη ε αιαδνλεία αληηηίζεηαη 

πξνο ηελ θηιαιήζεηαλ, δηφηη είλαη ε ρεηξνηέξα απφ ηαο δχν αθξφηεηαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Δπηξαπειία.& 

Δπεηδή δε ν βίνο απαηηεί δηαιείκκαηα ράξηλ αλαπαχζεσο θαη εηο απηά 

ππάξρεη ςπραγσγία κε αζηεηφηεηαο, θαίλεηαη φηη θαη εδψ ππάξρεη θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά αξκνληθή, θαη πνία πξέπεη λα ιέγσκελ θαη πψο, επίζεο δε εηο 

ην λα αθνχσκελ. Έρεη δε δηαθνξάλ αθφκε θαη εκπξφο εηο πνίνπο νκηινχκελ, 

ή πνίνπο αθνχνκελ. Δίλαη δε επίζεο θαλεξφλ φηη θαη εηο απηά ππάξρεη 

ππεξβνιή θαη έιιεηςηο ηνπ κέζνπ. Καη ινηπφλ φζνη κελ είλαη, ππεξβνιηθνί 

εηο ην γεινίνλ, θαίλεηαη φηη είλαη βσκνιφρνη θαη αλππφθνξνη, δηφηη 

επηδηψθνπλ κε θάζε ηξφπνλ ην γεινίνλ, θαη πεξηζζφηεξνλ πξνζέρνπλ πψο λα 

πξνθαιέζνπλ ηνπο γέισηαο, παξά λα νκηινχλ επζρήκσο θαη λα κε 

ζηελνρσξνχλ ηνλ πεξηπαηδφκελνλ. ζνη φκσο νχηε νη ίδηνη έρνπλ λα εηπνχλ 

θαλέλ αζηείνλ, θαη δη' φζνπο ην ιέγνπλ δπζηξνπνχλ, θαίλνληαη φηη είλαη 

αγξνίθνη θαη ηξαρείο. ζνη δε αζηεηεχνληαη αξκνληθά νλνκάδνληαη 

επηξάπεινη, ηξφπνλ ηηλά επθνιφηξεπηνη. Γηφηη ηα ηνηαχηα θαίλνληαη σζάλ 

επθηλεζία ηνπ ήζνπο. Καη θαζψο ηα ζψκαηα θξίλνληαη απφ ηαο θηλήζεηο, 

νκνίσο θαη ηα ήζε. Δπεηδή φκσο πιενλάδεη ην αζηείνλ, θαη νη πεξηζζφηεξνη 

επραξηζηνχληαη κε ηα αζηεία θαη κε ηα πεξηπαίγκαηα πεξηζζφηεξνλ απφ 

φζνλ πξέπεη, δηά ηνχηνη νη βσκνιφρνη νλνκάδνληαη επηξάπεινη, δηφηη είλαη 

επράξηζηνη. ηη φκσο έρνπλ δηαθνξάλ θαη φρη κηθξάλ, έγηλε θαλεξφλ απφ 

φζα είπακελ. πγγελήο δε ηδηφηεο κε ηελ κέζελ δηάζεζηλ είλαη θαη ε 

επηδεμηφηεο. Ηδηφηεο δε ηνπ επηδεμίνπ είλαη λα ιέγε θαη λα αθνχε φζα 

αξκφδνπλ εηο έλα άλζξσπνλ θαζψο πξέπεη θαη θηιειεχζεξνλ. Γηφηη 

ππάξρνπλ κεξηθά ηα νπνία αξκφδνπλ λα ηα ιέγε ν ηνηνχηνο σο αζηεία θαη 

λα ηα αθνχε, θαη ε αζηεηφηεο ηνπ θηιειεπζέξνπ δηαθέξεη απφ ηελ 

αζηεηφηεηα ηνπ θηελψδνπο, θαζψο πάιηλ ηνπ πεπαηδεπκέλνπ απφ ηνπ 

απαηδεχηνπ. Σνχην εκπνξεί θαλείο λα ην πξνζέμε θαη κεηαμχ ησλ παιαηψλ 

θαη ησλ λέσλ θσκσδηψλ. Γηφηη εηο εθείλαο αζηείνλ ήην ε αηζρξνινγία, εηο 

απηάο φκσο κάιινλ ν ππαηληγκφο. Απηά δε δελ έρνπλ κηθξάλ δηαθνξάλ σο 

πξνο ηελ επζρεκνζχλελ. Σφξα ινηπφλ άξαγε ζα νξίζσκελ φηη αζηεηεχεηαη 

νξζψο, φζηηο δελ ιέγεη απξεπή εηο έλα θηιειεχζεξνλ, ή φζηηο δελ ιππεί ηνλ 

αθνχνληα ή αθφκε θαη ηνλ ηέξπεη ; Ή κήπσο θαη απηφ είλαη ηάρα αφξηζηνλ. 

Γειαδή άιινο κηζεί θαη επραξηζηείηαη κε άιιν πξάγκα θαη άιινο κε άιιν. 

Καη επνκέλσο ηα αλάινγα ζα αθνχζε. Γηφηη ηα φζα δέρεηαη λα ηα αθνχε, 

απηά θαίλεηαη θαη φηη ηα εθηειεί. Δπνκέλσο δελ πξέπεη φια λα ηα 
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παξνπζηάδε εηο ηελ θσκσδίαλ. Γηφηη ην πεξίπαηγκα είλαη έλα είδνο χβξεσο, 

νη δε λνκνζέηαη απαγνξεχνπλ κεξηθά πξάγκαηα λα ηα πβξίδσκελ. Ίζσο 

φκσο έπξεπε λα απαγνξεχνπλ θαη ην πεξίπαηγκα. Καη ινηπφλ ν ραξηησκέλνο 

θαη θηιειεχζεξνο, ηνηνχηνο ζα θαλή, θαη ζα είλαη ηξφπνλ ηηλά λφκνο εηο ηνλ 

εαπηφλ ηνπ. 

Σνηνχηνο ινηπφλ είλαη ν κέζνο, αδηάθνξνλ αλ νλνκάδεηαη επηδέμηνο ή 

επηξάπεινο. Ο δε βσκνιφρνο είλαη θαηψηεξνο απφ ηνλ γεινίνλ θαη δελ 

αθίλεη απείξαθηνλ νχηε ηνλ εαπηφλ ηνπ νχηε ηνπο άιινπο, αξθεί λα 

πξνμελήζε γέισηα, θαη ιέγεη πξάγκαηα απφ ηα νπνία θαλέλ δελ εκπνξεί λα 

εηπή ν ραξηησκέλνο, κεξηθά δε νχηε λα ηα αθνχζε. Ο δε αγξνίθνο εηο 

ηνηαχηαο ζπλαλαζηξνθάο είλαη άρξεζηνο. Γηφηη δελ ζπλεηζθέξεη ηίπνηε θαη 

γίλεηαη νριεξφο εηο φινπο. Φαίλεηαη δε φηη ε αλάπαπζηο θαη ε ςπραγσγία εηο 

ηνλ βίνλ είλαη απαξαίηεηα. 

Σξεηο ινηπφλ θαίλεηαη φηη είλαη αη θνηλσληθαί κεζφηεηεο, φιαη δε 

αλαθέξνληαη εηο ηελ επηκημίαλ ιφγσλ θαη πξάμεσλ. Γηαθέξνπλ δε εηο ηνχην, 

φηη ε κελ κία αλαθέξεηαη εηο ηελ αιήζεηαλ, αη δε άιιαη εηο ηελ εδνλήλ, θαη 

απφ απηάο ηαο εδνληθάο πάιηλ ε κελ κία πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο αζηεηφηεηαο, 

ε δε άιιε εηο ηαο ζρέζεηο φινπ ηνπ άιινπ βίνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΔ'. 

&Δληξνπή.& 

Πεξί δε ηεο εληξνπήο δελ αξκφδεη λα γίλε ιφγνο σο λα είλαη θάπνηα αξεηή. 

Γηφηη κάιινλ νκνηάδεη πξνο πάζνο παξά πξνο δηάζεζηλ. Οπσζδήπνηε 

νξίδεηαη σο θάπνηνο θφβνο δπζθεκίζεσο, εθηειεί φκσο θάηη ηη παξφκνηνλ 

κε ηνλ θφβνλ ηνπ θηλδχλνπ. Γειαδή φζνη εληξέπνληαη θνθθηλίδνπλ, ελψ 

φζνη θνβνχληαη ηνλ ζάλαηνλ θηηξηλίδνπλ. Δπνκέλσο θαη ηα δχν απηά 

θαίλνληαη θάπσο φηη είλαη ζσκαηηθά, θαη ηνχην ραξαθηεξίδεη κάιινλ ην 

πάζνο παξά ηελ δηάζεζηλ. Γελ αξκφδεη δε ην πάζνο εηο πάζαλ ειηθίαλ αιιά 

εηο ηελ λεαξάλ. Γειαδή λνκίδνκελ φηη πξέπεη φζνη έρνπλ απηήλ ηελ ειηθίαλ 

λα είλαη εληξνπαινί, φηη δηάγνπλ ζπκθψλσο κε ηα πάζε ησλ θαη θάκλνπλ 

πνιιά ζθάικαηα αιιέσο, ελψ ε εληξνπή ηνπο εκπνδίδεη. Έλα ειηθησκέλνλ 

φκσο θαλείο δελ εκπνξεί λα ηνλ επαηλέζε, αλ είλαη εληξνπαιφο. Γηφηη 

θξνλνχκελ φηη δελ πξέπεη λα θάκλε θάηη πνπ εληξνπηάδεη. Γειαδή ε 

εληξνπαιφηεο δελ είλαη θαλ ηδηφηεο ελφο θαζψο πξέπεη αλζξψπνπ, αθνχ 

ζπκβαίλεη δηά ρπδαία πξάγκαηα — Γηφηη απηά δελ πξέπεη θαλείο λα ηα 

εθηειή. Αλ φκσο άιια κελ είλαη πξαγκαηηθψο αηζρξά, άιια δε θαηά ηελ 

θνηλήλ γλψκελ, απηφ δελ ζεκαίλεη ηίπνηε. Γηφηη θαλέλ απφ ηα δχν δελ 

πξέπεη λα γίλεηαη, επνκέλσο δελ πξέπεη θαλείο λα εληξνπηάδεηαη — είλαη δε 

ηδηφηεο ρπδαίνπ ην λα είλαη ηθαλφο λα εθηειή θάηη ηη εληξνπηαζηηθφλ. Ζ δε 
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θαηάζηαζηο απηή ηνπ λα εληξέπεηαη φηαλ ζα πξάμε θαλέλ ηνηνχηνλ, θαη κε 

ηελ εληξνπήλ ηνπ λα λνκίδε φηη είλαη άλζξσπνο θαζψο πξέπεη, είλαη 

παξάινγνο. Γηφηη ε εληξνπή πεξηζηξέθεηαη εηο ηα εθνχζηα, εθνπζίσο δε 

πνηέ δελ ζα εθηειέζε ρπδαία πξάγκαηα έλαο άλζξσπνο θαζψο πξέπεη. Ζ δε 

εληξνπή εκπνξεί λα ζεσξεζή θαζψο πξέπεη απφ ηελ εμήο ππφζεζηλ. 

Γειαδή, εάλ πξάμε ηνχην, ζα εληξνπηαζζή, ηνχην φκσο ην πάζεκα δελ 

αλήθεη εηο ηαο αξεηάο. Αθνχ δε ε αλαηζρπληία είλαη ρπδαίνλ πξάγκα, θαζψο 

θαη ην λα κε εληξέπεηαη θαλείο φηαλ πξάηηε ηα αηζρξά, δελ είλαη επίζεο 

εππξεπέο νχηε ην λα εληξέπεηαη θαλείο, πιελ λα θάκλε ηα ηνηαχηα. Γελ είλαη 

δε αξεηή νχηε ε εγθξάηεηα, αιιά θάπσο κηθηή, ζα εμεηάζσκελ δε πεξί απηήο 

αξγφηεξα {29}. Σφξα φκσο αο νκηιήζσκελ πεξί δηθαηνζχλεο. 

ΒΙΒΛΙΟΝ Ε. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 

&Γηαθνξά κεηαμχ δηαζέζεσο θαη επηζηήκεο ή δπλάκεσο.& — Πξνθεηκέλνπ 

δε πεξί δηθαηνζχλεο θαη αδηθίαο πξέπεη λα εμεηάζσκελ εηο πνίαο πξάμεηο 

πεξηζηξέθνληαη θαη πνίνπ είδνπο κεζφηεο είλαη ε δηθαηνζχλε, θαη πνίσλ 

πξαγκάησλ ην κέζνλ είλαη ην δίθαηνλ. Ζ δε εμέηαζηο αο γίλε θαηά ηελ ηδίαλ 

κέζνδνλ κε ηα πξνεγνχκελα. Λνηπφλ βιέπνκελ φηη φινη επραξηζηνχληαη λα 

νλνκάδνπλ δηθαηνζχλελ ηελ δηάζεζηλ εθείλελ, κε ηελ νπνίαλ γίλνληαη ηθαλνί 

λα εθηεινχλ ηα δίθαηα, θαη ηα εθηεινχλ, θαη ζέινπλ λα ηα επηδηψθνπλ. Σν 

ίδηνλ δε θαη αδηθίαλ νλνκάδνπλ ηελ δηάζεζηλ εθείλελ κε ηελ νπνίαλ 

εθηεινχλ αδηθήκαηα θαη επηδηψθνπλ ηα άδηθα. Γηά ηνχην θαη εκείο αο 

ζέζσκελ απηά σο γεληθήλ βάζηλ. Γειαδή δελ είλαη θαλ φκνηαη αη επηζηήκαη 

θαη αη δπλάκεηο κε ηαο δηαζέζεηο. Γηφηη ε δχλακηο (ηθαλφηεο) θαη ε επηζηήκε 

θαίλεηαη φηη είλαη κία θαη ε απηή θαη δηά ηα αληίζεηά ηεο, ελψ ε δηάζεζηο δελ 

είλαη ε ηδία θαη δηά ηα αληίζεηά ηεο• ιφγνπ ράξηλ απφ ηελ πγείαλ δελ 

εθηεινχληαη ηα αληίζεηα αιιά κφλνλ ηα πγηεηλά. Γειαδή ιέγνκελ φηη ν δείλα 

βαδίδεη πγηεηλά, φηαλ βαδίδε θαζψο ν πγηήο. Πνιιάθηο ινηπφλ γλσξίδεηαη 

κία δηάζεζηο απφ ηελ αληίζεηφλ ηεο, πνιιάθηο φκσο απφ ην ζέκα ηεο• ιφγνπ 

ράξηλ, εάλ ε επεμία είλαη θαλεξά, ηφηε θαη ε θαρεμία ζα γίλε θαλεξά, θαη 

πάιηλ απφ ηα έξγα ηεο επεμίαο γλσξίδεηαη ε επεμία θαη απφ απηήλ ηελ ηδίαλ 

ηα έξγα ηεο. Λφγνπ ράξηλ, εάλ ε επεμία είλαη ππθλφηεο ζαξθφο θαη' αλάγθελ 

θαη ε θαρεμία είλαη πιαδαξφηεο κπηθή, θαη έξγνλ επεθηηθφλ είλαη εθείλν ην 

νπνίνλ πξνμελεί ππθλφηεηα εηο ηνπο κπο. πλήζσο δε, εάλ ην θαζέλ απφ 

απηά έρε πνιιάο ζεκαζίαο, ζπκβαίλεη σο επαθνινχζεκα λα έρε πνιιάο 
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ζεκαζίαο θαη ην άιιν. Λφγνπ ράξηλ, εάλ έρε πνιιάο ζεκαζίαο ην δίθαηνλ, 

ηφηε έρεη νκνίσο θαη ην άδηθνλ θαη ε αδηθία. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

&Γηάθνξα είδε δηθαηνζχλεο θαη αδηθίαο νπρί νξζψο θαη εμ αλαθξίβεηαο 

ζπλσλπκνχκελα.& — Αιιά θαίλεηαη φηη έρεη πνιιάο ζεκαζίαο ε 

δηθαηνζχλε θαη ε αδηθία, επεηδή φκσο είλαη πιεζηεζηάηε ε ζπλσλπκία ησλ, 

δη' απηφ δηαθεχγεη ηελ παξαηήξεζίλ καο θαη δελ είλαη πξνθαλέο θαζψο εηο 

ηα καθξηλά αληηθείκελα. Γειαδή ε θαη' είδνο δηαθνξά απηψλ είλαη κεγάιε. 

Δίλαη θαζψο ην λα νλνκάδεηαη νκσλχκσο θιεηο ην θάησζελ ηνπ απρέλνο 

νζηνχλ ησλ δψσλ, θαη θιεηο εθείλε κε ηελ νπνίαλ θιείνπλ ηαο ζχξαο. Σφξα 

ινηπφλ αο εμεηάζσκελ πφζαο ζεκαζίαο έρεη ν άδηθνο. Φαίλεηαη δε φηη είλαη 

άδηθνο θαη ν παξάλνκνο θαη ν πιενλέθηεο, δειαδή ν άληζνο. Ώζηε είλαη 

θαλεξφλ φηη επίζεο δίθαηνο είλαη θαη ν λφκηκνο θαη ν ίζνο. Δπνκέλσο 

νιφθιεξνλ ην δίθαηνλ είλαη ην λφκηκνλ θαη ην ίζνλ, θαη νιφθιεξνλ ην 

άδηθνλ είλαη ην παξάλνκνλ θαη ην άληζνλ. Δίλαη δε πιενλέθηεο ν άδηθνο σο 

πξνο ηα αγαζά, θαη φρη εηο φια, αιιά εηο φζα πεξηζηξέθεηαη ε επηπρία θαη ε 

αηπρία, ηα νπνία είλαη κελ γεληθψο πάληνηε αγαζά, σο πξνο θάπνηνλ φκσο 

δελ είλαη πάληνηε. Οη δε άλζξσπνη απηά εχρνληαη λα απνθηήζνπλ θαη ηα 

επηδηψθνπλ. — Απηφ φκσο δελ πξέπεη λα γίλεηαη, αιιά λα εχρσληαη κελ ηα 

γεληθψο αγαζά λα είλαη αγαζά θαη δη' απηνχο, λα πξνηηκνχλ φκσο ηα δη' 

απηνχο αγαζά. Ο δε άδηθνο δελ πξνηηκά πάληνηε ην πεξηζζφηεξνλ αιιά θαη 

ην νιηγψηεξνλ επί πξαγκάησλ γεληθψο θαθψλ. Δπεηδή φκσο θαη ην 

νιηγψηεξνλ θαθφλ θαίλεηαη φηη είλαη θάπσο αγαζφλ, ε δε πιενλεμία 

πεξηζηξέθεηαη εηο ην αγαζφλ, δηά ηνχην θαίλεηαη πιενλέθηεο. Δίλαη φκσο 

θπξίσο άληζνο. Γηφηη απηφο ν φξνο είλαη πεξηεθηηθφο θαη θνηλφο δηά ηα είδε 

ηεο αδηθίαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Σν γεληθφλ είδνο ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ε εθαξκνγή φιεο ηεο αξεηήο.& — 

Αθνχ δε απεδείρζε φηη ν παξάλνκνο είλαη άδηθνο θαη ν λφκηκνο δίθαηνο, 

είλαη θαλεξφλ φηη φια ηα λφκηκα είλαη θάπσο δίθαηα. Γηφηη λφκηκα είλαη φζα 

νξίδνληαη ππφ ηεο λνκνζεζίαο θαη έθαζηνλ απφ απηά ιέγνκελ φηη είλαη 

δίθαηνλ. Οη δε λφκνη ζπκβνπιεχνπλ δη' φια, ιακβάλνληεο ππ' φςηλ ή ην 

θνηλφλ ζπκθέξνλ φισλ, ή ησλ αξίζησλ, ή ησλ εγθχξσλ, είηε ζπκθψλσο κε 

ηελ αξεηήλ είηε θαηά άιινλ παξφκνηνλ ηξφπνλ. Ώζηε θαηά έλα κελ ηξφπνλ 

δίθαηα ζεσξνχκελ φζα είλαη ζπληειεζηηθά θαη δηαθπιαθηηθά ηεο επηπρίαο 
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θαη ησλ κεξψλ απηήο δηά ηελ θνηλσλίαλ. Καη βεβαίσο ν λφκνο επηβάιιεη θαη 

ηνπ αλδξείνπ ηα έξγα λα εθηεινχκελ• ιφγνπ ράξηλ λα κε ιηπνηαθηνχκελ, 

νχηε λα ηξεπψκεζα εηο θπγήλ, νχηε λα ξίπησκελ ηα φπια. Δπίζεο επηβάιιεη 

θαη ηα έξγα ηνπ ζψθξνλνο• ιφγνπ ράξηλ λα κε κνηρεχσκελ νχηε λα 

πβξίδσκελ. Καη ηα έξγα ηνπ κεηιηρίνπ• ιφγνπ ράξηλ λα κε δέξλσκελ νχηε λα 

θαηεγνξνχκελ. Οκνίσο δε θαη ηα έξγα φζα είλαη ζχκθσλα κε ηαο άιιαο 

αξεηάο θαη ηαο θαθίαο ηα κελ πξψηα ηα ππαγνξεχεη, ηα δε δεχηεξα ηα 

απαγνξεχεη, νξζψο κελ ν λφκνο φζηηο είλαη λνκνζεηεκέλνο νξζψο, θαθψο δε 

ν απξνκειέηεηνο. Απηνχ ηνπ είδνπο ινηπφλ ε δηθαηνζχλε είλαη κελ ηειεία 

αξεηή, φρη φκσο απνιχησο αιιά σο πξνο άιιν πξφζσπνλ. Καη δηά ηνχην 

πνιιάθηο ε δηθαηνζχλε θαίλεηαη φηη είλαη ε αλσηέξα απφ φιαο ηαο αξεηάο, 

θαη νχηε ν έζπεξνο νχηε ν απγεξηλφο αμίδεη λα ζαπκάδεηαη ηφζνλ πνιχ. Καη 

σο παξνηκίαλ ιέγνκελ: 

Σν δίθαηνλ έρεη κέζα ηνπ θάζε αξεηήλ αληάκα. 

Καη κάιηζηα ηειείαλ αξεηήλ, δηφηη ε δηθαηνζχλε είλαη εθαξκνγή ηεο ηειείαο 

αξεηήο. Δίλαη δε ηειεία, δηφηη φζηηο έρεη απηήλ, εκπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζε 

ηελ αξεηήλ ηνπ θαη απέλαληη άιινπ, θαη φρη κφλνλ δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ. 

Γειαδή πνιινί άλζξσπνη εηο κελ ηαο ηδηθάο ησλ ππνζέζεηο εκπνξνχλ λα 

κεηαρεηξίδσληαη ηελ αξεηήλ, εηο ηαο μέλαο φκσο δελ εκπνξνχλ. Καη δηά 

ηνχην θαίλεηαη νξζφλ ην απφθζεγκα ηνπ Βίαληνο φηη, «ε εμνπζία δεηθλχεη 

ηνλ ραξαθηήξα εθάζηνπ». Γηφηη ν άξρσλ ζπκπεξηθέξεηαη ηψξα πιένλ πξνο 

μέλα πξφζσπα θαη επξίζθεηαη εηο επηκημίαλ κε απηά. Γηά ηνλ ίδηνλ δε ηνχηνλ 

ιφγνλ ε δηθαηνζχλε θαίλεηαη φηη είλαη θαη μέλνλ αγαζφλ κφλε απηή απφ 

φιαο ηαο αξεηάο, δηφηη πεξηζηξέθεηαη πξνο ηνπο μέλνπο. Γειαδή ράξηλ 

άιινπ εθηειεί ηα ζπκθέξνληα, ή άξρνληνο ή κέινπο ηεο θνηλσλίαο. Καη 

βεβαίσο ν ρεηξφηεξνο είλαη ν κνρζεξφο, ν νπνίνο εθαξκφδεη ηελ φιελ 

κνρζεξίαλ θαη εηο ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη εηο ηνπο θίινπο ηνπ, δελ είλαη φκσο 

θαη αληηζέησο ν θαιιίηεξνο φισλ φζηηο εθαξκφδεη εηο ηνλ εαπηφλ ηνπ ηελ 

αξεηήλ, αιιά φζηηο ηελ εθαξκφδεη εηο άιινπο. Γηφηη ηνχην είλαη δχζθνινλ 

έξγνλ. 

Απηφ ην είδνο ινηπφλ ηεο δηθαηνζχλεο δελ είλαη κέξνο ηεο αξεηήο, αιιά 

νιφθιεξνο ε αξεηή, νχηε ε αληίζεηνο θαθία, δειαδή ε αδηθία, είλαη κέξνο 

ηεο θαθίαο, αιιά νιφθιεξνο ε θαθία. Δηο ηη φκσο δηαθέξεη ε νιφθιεξνο 

αξεηή θαη απηφ ην είδνο ηεο δηθαηνζχλεο, είλαη θαλεξφλ απφ φζα είπακελ. 

Γειαδή θαη αη δχν είλαη ην ίδηνλ, δελ ππάξρνπλ φκσο νκνίσο, αιιά ε κελ 

αλαθεξνκέλε πξνο άιινλ είλαη δηθαηνζχλε, ε δε νκνία δηάζεζηο απνιχησο 

είλαη αξεηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Σν κεξηθφλ κέξνο ηεο δηθαηνζχλεο είλαη κέξνο ηεο αξεηήο.& — Ζκείο 

φκσο δεηνχκελ βεβαίσο ην άιιν είδνο ηεο δηθαηνζχλεο, ην νπνίνλ 

αληηζηνηρεί εηο ηελ κεξηθήλ αξεηήλ. Καη βεβαίσο ππάξρεη θάπνηα ηνηαχηε 

δηθαηνζχλε θαζψο είπακελ. Δπίζεο δε εμεηάδνκελ ην κεξηθφλ είδνο ηεο 

αδηθίαο. ηη δε ππάξρεη ηνχην, απνδεηθλχεηαη απφ ην εμήο. Γειαδή φζηηο 

ελεξγεί ζπκθψλσο πξνο ηαο άιιαο θαθίαο θάκλεη κελ αδηθίαλ, δελ θεξδίδεη 

φκσο ηίπνηε• ιφγνπ ράξηλ φζηηο έξξηςε ηελ αζπίδα ηνπ απφ ηελ δεηιίαλ ηνπ, 

ή χβξηζε απφ ηελ βαλαπζφηεηα ηνπ, ή δελ εβνήζεζε κε ρξήκαηα απφ ηελ 

θηιαξγπξίαλ ηνπ. ηαλ φκσο είλαη πιενλέθηεο, δελ ελεξγεί πνιιάθηο 

ζπκθψλσο κε θακκίαλ απφ απηάο, αιι' νχηε θαη κε φιαο καδί, αιιά 

ζπκθψλσο κε θάπνηαλ ηδηαηηέξαλ θαθίαλ — αθνχ βεβαίσο ηνλ 

θαηαθξίλνκελ — δειαδή ζπκθψλσο κε ηελ αδηθίαλ. Δπνκέλσο ππάξρεη 

βεβαίσο θάπνηνλ άιιν είδνο αδηθίαο σο κέξνο ηεο αθεξαίαο, θαη ππάξρεη 

θάπνηνλ εηδηθφλ άδηθνλ σο κέξνο ηνπ αθεξαίνπ αδίθνπ ηνπ εθ παξαβάζεσο 

ησλ λφκσλ. Έπεηηα, εάλ ν είο κνηρεχε ράξηλ θέξδνπο θαη πιελ ηεο πξάμεσο 

ιακβάλε θαη ρξήκα, ν άιινο φκσο δίδε θαη δεκηφλεηαη ράξηλ ηεο επηζπκίαο 

ηνπ, απηφο κελ εδψ εκπνξεί λα ζεσξεζή κάιινλ αθφιαζηνο παξά 

πιενλέθηεο, εθείλνο φκσο άδηθνο, θαη φρη αθφιαζηνο. Γηφηη είλαη θαλεξφλ 

φηη κνηρεχεη ράξηλ θέξδνπο. Έπεηηα σο πξνο φια ηα άιια αδηθήκαηα πάληνηε 

εκπνξνχκελ λα ηα απνδψζσκελ εηο κίαλ θαθίαλ ιφγνπ ράξηλ ηελ κνηρείαλ 

εηο ηελ αθνιαζίαλ, ηελ εγθαηάιεηςηλ ηνπ ζπζηξαηηψηνπ εηο ηελ δεηιίαλ, ην 

μπινθφπεκα εηο ηελ νξγήλ. Σελ θεξδνζθνπίαλ φκσο δελ έρνκελ λα ηελ 

απνδψζσκελ εηο θακκίαλ άιιελ εηδηθήλ θαθίαλ παξά εηο ηελ αδηθίαλ. Ώζηε 

θαλεξφλ πιένλ είλαη φηη ππάξρεη θάπνηνλ άιιν κεξηθφλ είδνο ηεο αδηθίαο 

εθηφο ηεο γεληθήο, κε ην ίδηνλ φλνκα, δηφηη ν φξνο απηφο εθαξκφδεηαη εηο ην 

ίδηνλ γέλνο. Γειαδή θαη αη δχν ελεξγνχλ ελ ζρέζεη πξνο άιινλ, κε ηελ 

δηαθνξάλ φηη ε κελ πξψηε πεξηζηξέθεηαη εηο ηελ ηηκήλ ή ηα ρξήκαηα ή ηελ 

δηάζσζηλ, ή εηο φια νκνχ, αλ ήην δπλαηφλ λα ηα ζπκπεξηιάβσκελ φια κε έλ 

φλνκα, θαη γίλεηαη ράξηλ ηεο εδνλήο ηνπ θέξδνπο, ε δε άιιε πεξηζηξέθεηαη 

εηο φια φζα θαη ν ζπνπδαίνο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Σν γεληθφλ είδνο ηεο δηθαηνζχλεο αληηζηνηρεί πξνο ην λφκηκνλ, ην δε 

κεξηθφλ πξνο ην ίζνλ.& — ηη ινηπφλ ππάξρνπλ δηθαηνζχλαη πεξηζζφηεξαη 

ηεο κηαο θαη φηη ππάξρεη θαη κία άιιε παξάιιεινο ηεο αθεξαίαο αξεηήο, 

έγηλε θαλεξφλ. Σφξα φκσο πξέπεη λα ηδνχκελ πνία είλαη απηή θαη πνίνπ 

είδνπο. Ωξίζζε ινηπφλ φηη άδηθνλ είλαη ην παξάλνκνλ θαη ην άληζνλ, δίθαηνλ 

δε ην λφκηκνλ θαη ην ίζνλ. Καη ινηπφλ ην πξνεγνχκελνλ είδνο ηεο αδηθίαο 
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αληηζηνηρεί πξνο ην παξάλνκνλ. Αθνχ φκσο ην άληζνλ θαη ην παξάλνκνλ 

δελ είλαη ην ίδηνλ, αιιά δηαθέξεη θαζψο ην κέξνο πξνο ην φινλ — δηφηη 

νιφθιεξνλ κελ ηα άληζνλ είλαη παξάλνκνλ, φρη φκσο θαη νιφθιεξνλ ην 

άληζνλ — , έπεηαη φηη θαη ην άδηθνλ θαη ε αδηθία δελ είλαη ην ίδηνλ κε εθείλα 

αιιά δηάθνξα απφ εθείλα, άιια κελ σο κέξε, άιια δε σο αθέξαηα — 

Γειαδή απηφ ην είδνο ηεο αδηθίαο είλαη κέξνο ηεο αθεξαίαο αδηθίαο, νκνίσο 

δε θαη απηφ ην είδνο ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηελ αθεξαίαλ δηθαηνζχλελ — . 

Δπνκέλσο πξέπεη λα νκηιήζσκελ θαη πεξί ηεο κεξηθήο δηθαηνζχλεο θαη πεξί 

ηεο κεξηθήο αδηθίαο, επίζεο δε θαη πεξί ηνπ αλαιφγνπ δηθαίνπ θαη ηνπ 

αδίθνπ. Καη ινηπφλ ηελ κελ δηθαηνζχλελ θαη αδηθίαλ, ε νπνία είλαη 

παξάιιεινο πξνο νιφθιεξνλ ηελ αξεηήλ, θαη απνηειεί ε κελ πξψηε 

ρξεζηκνπνίεζηλ ηεο αθεξαίαο αξεηήο απέλαληη άιινπ αηφκνπ, ε δε δεπηέξα 

ρξεζηκνπνίεζηλ ηεο θαθίαο, αο ηελ αθήζσκελ. 

Αθφκε δε θαη ην δίθαηνλ θαη άδηθνλ ην ζχκθσλνλ κε απηάο είλαη θαλεξφλ 

πψο πξέπεη λα νξηζζή. — Γηφηη ζρεδφλ ηα πεξηζζφηεξα λφκηκα είλαη φζα 

εθηεινχληαη απφ ηελ ζπλνιηθήλ αξεηήλ. Γηφηη ζχκθσλα κε εθάζηελ αξεηήλ 

δηαηάζζεη ν λφκνο λα δψκελ θαη ζχκθσλα κε εθάζηελ θαθίαλ καο 

απαγνξεχεη λα δψκελ. Σα δε κέζα ηα νπνία επνηθνδνκνχλ ηελ ζπλνιηθήλ 

αξεηήλ, είλαη απφ ηα λφκηκα φζα ελνκνζεηήζεζαλ δηά ηελ εθπαίδεπζηλ σο 

πξνο ην θνηλφλ. Πεξί δε ηεο αηνκηθήο εθπαηδεχζεσο, ε νπνία θαζηζηά 

έθαζηνλ απιψο αγαζφλ, αλ απηή αλήθε εηο ηελ πνιηηηθήλ επηζηήκελ ή εηο 

θακκίαλ άιιελ, πξέπεη λα νξηζζή θαηφπηλ {30}. Γηφηη ίζσο δελ είλαη ην 

ίδηνλ πξάγκα εηο φια ν αγαζφο αλήξ θαη ν αγαζφο πνιίηεο. 

&Σν κεξηθφλ είδνο ηεο δηθαηνζχλεο είλαη δηαλεκεηηθφλ θαη 

επαλνξζσηηθφλ.& — Σεο δε κεξηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηνπ ζπκθψλνπ πξνο 

απηήλ δηθαίνπ ην έλ κελ είδνο είλαη ην ζρεηηθφλ κε ηελ δηαλνκήλ ηηκήο ή 

ρξεκάησλ, ή ησλ άιισλ πξαγκάησλ φζα εκπνξνχλ λα κνηξαζζνχλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο πνιηηείαο — δηφηη εηο απηά πεξηζηξέθεηαη ην άληζνλ θαη ην 

ίζνλ κεηαμχ δχν αηφκσλ — , ην δε άιιν είδνο είλαη ην επαλνξζσηηθφλ εηο 

ηαο ζπλαιιαγάο. Σνχηνπ δε ππάξρνπλ δχν κέξε. Γηφηη αη ζπλαιιαγαί άιιαη 

κελ είλαη εθνχζηαη, άιιαη δε αθνχζηαη. Καη εθνχζηαη κελ είλαη αη εμήο. 

Λφγνπ ράξηλ ε πψιεζηο, ε αγνξά, ν δαλεηζκφο, ε εγγχεζηο, ε 

ρξεζηκνπνίεζηο, ε παξαθαηαζήθε, ε κίζζσζηο — , ιέγνληαη δε εθνχζηαη, 

δηφηη ε αξρή απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη εθνπζία — . Απφ δε ηαο 

αθνπζίαο άιιαη κελ είλαη ιαζξεκπνξηθαί, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ε θινπή, ε 

κνηρεία, ε δειεηεξίαζηο, ε πξναγσγεία, ην μειφγηαζκα ησλ δνχισλ, ε 

δνινθνλία, ε ςεπδνκαξηπξία, άιιαη δε είλαη βίαηαη, θαζψο ε θαθνπνίεζηο, 

ηα δεζκά, ν ζάλαηνο, ε αξπαγή, ε θνιφβσζηο, ε ζπθνθαληία, ε πξνζβνιή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ς'. 

&Γηαλεκεηηθφλ δίθαηνλ.& — Αθνχ δε ν άδηθνο είλαη θαη άληζνο θαη ην 

άδηθνλ άληζνλ, είλαη θαλεξφλ φηη ππάξρεη θαη θάπνηνλ κέζνλ κεηαμχ ησλ 

αλίζσλ. Σνχην δε είλαη ην ίζνλ. ζαη δε πξάμεηο επηδέρνληαη ην 

πεξηζζφηεξνλ θαη νιηγψηεξνλ, επηδέρνληαη θαη ην ίζνλ. Αθνχ ινηπφλ ην 

άδηθνλ είλαη άληζνλ, έπεηαη φηη θαη ην δίθαηνλ είλαη ίζνλ. Σν νπνίνλ θαη 

ρσξίο εμήγεζηλ ην ελλνεί ν θαζείο. Αθνχ δε ην ίζνλ είλαη κέζνλ, θαίλεηαη 

φηη ην δίθαηνλ είλαη θάπνηνλ κέζνλ. Δθαξκφδεηαη δε ην ίζνλ ηνπιάρηζηνλ 

κεηαμχ δχν αηφκσλ. Δπνκέλσο ην δίθαηνλ είλαη κέζνλ θαη ίζνλ θαη σο πξνο 

θάηη θαη σο πξνο θάπνηνλ. Καη κέζνλ κελ είλαη ελ ζρέζεη πξνο δχν άιια — 

απηά δε είλαη ην πεξηζζφηεξνλ θαη ην νιηγψηεξνλ — δίθαηνλ δε ελ ζρέζεη 

πξνο δχν πξφζσπα. Καη' αλάγθελ ινηπφλ ην δίθαηνλ εθαξκφδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ηεζζάξσλ φξσλ. Γηφηη θαη ηα πξφζσπα κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ εθαξκφδεηαη είλαη δχν θαη ηα πξάγκαηα εηο ηα νπνία πεξηζηξέθεηαη 

είλαη δχν. Καη ζα ππάξμε ε ηδία ηζφηεο θαη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ θαη 

κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ. Γειαδή νπνίαλ ζρέζηλ έρνπλ ηα πξφζσπα ηελ 

απηήλ ζρέζηλ ζα έρνπλ θαη ηα πξάγκαηα. Γηφηη, εάλ είλαη άληζα, δελ ζα 

έρνπλ ίζα. Αιιά απφ ηνχην πξνέξρνληαη αη θηινληθίαη θαη αη θαηαγγειίαη, 

φηαλ νη ίζνη δελ έρνπλ ίζα, ή φηαλ νη άληζνη έρνπλ θαη θαξπνχληαη ίζα. 

Έπεηηα ηνχην θαίλεηαη θαη απφ ην ζχκθσλνλ κε ηελ αμίαλ. Γειαδή φινη 

νκνινγνχλ φηη, νζάθηο γίλεηαη δηαλνκή, ην δίθαηνλ πξέπεη λα θξίλεηαη 

αλαιφγσο θάπνηαο αμίαο εθάζηνπ, απηήλ φκσο ηελ αμίαλ δελ ηελ ζεσξνχλ 

φινη σο ηελ ηδίαλ, αιιά νη κελ δεκνθξαηηθνί σο ειεπζεξίαλ, νη δε 

νιηγαξρηθνί σο πινχηνλ, κεξηθνί δε απφ απηνχο σο επγέλεηαλ, θαη νη 

αξηζηνθξαηηθνί σο αξεηήλ. 

&Σν αλαινγηθφλ δίθαηνλ.& — Δπνκέλσο ην δίθαηνλ είλαη θάηη ηη αλάινγνλ. 

Σν δε αλάινγνλ δελ είλαη ηδηφηεο κφλνλ ελφο κνλαδηθνχ αξηζκνχ, αιιά 

γεληθψο ηδηφηεο ησλ αξηζκψλ. Γηφηη ε αλαινγία είλαη ηζφηεο ιφγσλ θαη έρεη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζαξαο φξνπο. Καη φηη κελ ε ρσξηζκέλε αλαινγία έρεη 

ηέζζαξαο φξνπο είλαη ζαθέο, ην ίδηνλ φκσο ζπκβαίλεη θαη εηο ηελ ζπλερή. 

Γηφηη ηνλ έλα ηνλ κεηαρεηξίδεηαη σο δχν θαη ηνλ ιέγεη δχν θνξάο• ιφγνπ 

ράξηλ σο ην α πξνο ην β, νκνίσο ην β πξνο ην γ. Λνηπφλ δχν θνξάο ειέρζε ε 

αλαινγία ηνπ β. Δπνκέλσο, εάλ ην β γξαθή δχν θνξάο, ζα έρσκελ ηέζζαξαο 

φξνπο ηεο αλαινγίαο. Καη ην δίθαηνλ δε πεξηζηξέθεηαη ηνπιάρηζηνλ εηο 

ηέζζαξαο φξνπο θαη ν ιφγνο είλαη ν ίδηνο. Γηφηη δηαηξνχληαη νκνίσο ηα 

πξφζσπα θαη ηα πξάγκαηα. Δπνκέλσο θαζψο είλαη ν α φξνο πξνο ηνλ β 

νκνίσο ζα είλαη θαη ν γ πξνο ηνλ δ θαη ελαιιάμ ινηπφλ, σο ν α πξνο ηνλ γ, 

νκνίσο ν β πξνο ηνλ δ. Ώζηε θαη ην φινλ ησλ πξνζψπσλ πξνο ην φινλ ησλ 

πξαγκάησλ (δειαδή α+γ: β+δ=α: β ή γ: δ). Απηφλ δε ηνλ ζπλδπαζκφλ ηνλ 

εθηειεί ε δηαλνκή, θαη αλ πξνζηεζνχλ νχησ πσο, είλαη δίθαηνο ν 

ζπλδπαζκφο. Δπνκέλσο ε ζχλδεζηο ηνπ φξνπ α πξνο ηνλ γ θαη ηνπ β πξνο 
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ηνλ δ απνηειεί ην δίθαηνλ ηεο δηαλνκήο, θαη απηά ην δίθαηνλ είλαη ην κέζνλ, 

δειαδή ην αλαινγηθφλ. Γηφηη ην αλάινγνλ είλαη κέζνλ, ηα δε δίθαηνλ είλαη 

αλάινγνλ. Απηήλ δε ηελ αλαινγίαλ νη καζεκαηηθνί ηελ νλνκάδνπλ 

γεσκεηξηθήλ. Γηφηη εηο ηελ γεσκεηξηθήλ αλαινγίαλ ην φινλ έρεη ηνλ απηφλ 

ιφγνλ πξνο ην φινλ, νλ ιφγνλ έρεη έθαζηνλ απφ ηα κέιε ηεο πξνο ην άιιν. 

Απηή φκσο ε αλαινγία δελ είλαη ζπλερήο, δηφηη δελ εκπνξεί λα είλαη ν ίδηνο 

αξηζκφο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ πξάγκαηνο. Καη ινηπφλ δίθαηνλ κελ θαζψο 

είπακελ είλαη απηφ ην αλάινγνλ. Άδηθνλ φκσο είλαη ην δπζαλάινγνλ. Γηφηη 

ην κελ έλ γίλεηαη πεξηζζφηεξνλ, ην δε άιιν νιηγψηεξνλ, θαζψο ζπκβαίλεη 

εηο ηα έξγα. Γειαδή φζηηο κελ αδηθεί ιακβάλεη πεξηζζφηεξνλ, φζηηο δε 

αδηθείηαη ιακβάλεη νιηγψηεξνλ. Πξνθεηκέλνπ δε πεξί δηαλνκήο ηνπ θαθνχ 

γίλεηαη ην αληίζηξνθνλ. Γηφηη ηνλ ηφπνλ ηνπ αγαζνχ επέρεη ηφξα ην 

νιηγψηεξνλ θαθφλ απέλαληη ηνπ κεγαιηηέξνπ θαθνχ. 

Γειαδή ην νιηγψηεξνλ θαθφλ είλαη πεξηζζφηεξνλ πξνηηκεηένλ απφ ην 

κεγαιίηεξνλ, ην δε πξνηηκεηένλ είλαη αγαζφλ, θαη πάιηλ ην πεξηζζφηεξνλ 

πξνηηκεηένλ είλαη κεγαιίηεξνλ αγαζφλ. Απηφ ινηπφλ είλαη ην έλ είδνο ηνπ 

δηθαίνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 

&Σν επαλνξζσηηθφλ δίθαηνλ.& — Σν δε άιιν δίθαηνλ είλαη ην 

επαλνξζσηηθφλ, ην νπνίνλ πεξηζηξέθεηαη εηο ηαο ζπλαιιαγάο, θαη ηαο 

εθνπζίαο θαη ηαο αθνπζίαο. Απηά δε ην δίθαηνλ έρεη δηάθνξνλ φςηλ απφ ην 

πξνεγνχκελνλ. Γηφηη ην κελ δηαλεκεηηθφλ δίθαηνλ ησλ θνηλψλ γίλεηαη 

πάληνηε ζπκθψλσο κε ηελ αλαινγίαλ πνπ είπακελ — Γειαδή θαη φηαλ απφ 

ηα θνηλά ρξήκαηα γίλεηαη ε δηαλνκή, ζα ζπκβή κε ηελ αλαινγίαλ κε ηελ 

νπνίαλ έγηλαλ αη εηζθνξαί. Καη πάιηλ ην άδηθνλ, ην νπνίνλ αληηηίζεηαη εηο 

απηφ ην είδνο ηνπ δηθαίνπ, πεξηζηξέθεηαη εηο ηελ δπζαλαινγίαλ. Σν δε 

δίθαηνλ ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη κελ θάπνηνλ ίζνλ, θαζψο θαη ην άδηθνλ 

απηψλ είλαη άληζνλ, δελ είλαη φκσο ζχκθσλνλ κε ηελ αλαινγίαλ εθείλελ 

αιιά κε ηελ αξηζκεηηθήλ. Γηφηη δελ έρεη θακκίαλ δηαθνξάλ αλ ν αλψηεξνο 

εζθεηεξίζζε απφ ηνλ κεδακηλφλ, ή ν κεδακηλφο απφ ηνλ αλψηεξνλ, νχηε αλ 

ν κνηρφο είλαη αλψηεξνο ή κεδακηλφο. Αιιά ν λφκνο απέλαληη ηεο βιάβεο 

πξνζέρεη κφλνλ εηο ηελ θηινληθίαλ ησλ, θαη ηνπο κεηαρεηξίδεηαη σο ίζνπο, 

θαη εξσηά κφλνλ αλ ν είο αδηθεί θαη ν άιινο αδηθείηαη, θαη αλ ν είο έβιαςε 

θαη ν άιινο εβιάθζε, ψζηε ην άδηθνλ ηνχην, επεηδή είλαη άληζνλ, πξνζπαζεί 

ν δηθαζηήο λα ην εμηζψζε. Γηφηη, θαη φηαλ ν είο θηππεζή θαη ν άιινο 

θηππήζε, ή κάιινλ φηαλ ν είο θνλεχζε θαη ν άιινο θνλεπζή, είλαη 

δηεξεκέλα εηο δχν άληζα κέξε ην πάζεκα θαη ε πξάμηο. Δθείλνο φκσο 

πξνζπαζεί κε ηελ πνηλήλ λα ηα εμηζψζε θαη αθαηξεί απφ ην θέξδνο. Γηφηη ην 
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θέξδνο εκπνξεί γεληθψο λα εθαξκνζζή εηο ηα ηνηαχηα, θαη αλ δελ είλαη 

ζπλεζηζκέλνο φξνο εηο κεξηθά, ιφγνπ ράξηλ εηο εθείλνλ ν νπνίνο εθηχπεζε, 

θαζψο θαη ε δεκία εηο ηνλ παζφληα. Πξν πάλησλ φκσο βεβαίσο φηαλ 

κεηξεζή ην πάζεκα, ηφηε απηφ κελ νλνκάδεηαη δεκία, ην δε άιιν θέξδνο. 

Ώζηε απφ κελ ην πεξηζζφηεξνλ θαη νιηγψηεξνλ ην ίζνλ είλαη κέζνλ. Σν 

θέξδνο φκσο θαη ε δεκία είλαη αληηζέησο κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξνλ ή 

νιηγψηεξνλ δειαδή ην πεξηζζφηεξνλ αγαζφλ θαη ην νιηγψηεξνλ θαθφλ είλαη 

θέξδνο, ελψ αληηζέησο ην νιηγψηεξνλ αγαζφλ θαη ην πεξηζζφηεξνλ θαθφλ 

είλαη δεκία. Σνχησλ δε ην κέζνλ είλαη ην ίζνλ, ην νπνίνλ νλνκάδνκελ 

δίθαηνλ. Δπνκέλσο ην επαλνξζσηηθφλ δίθαηνλ είλαη ην κέζνλ ηεο δεκίαο θαη 

ηνπ θέξδνπο. Καη δηά ηνχην, φηαλ ην δηαθηινληθνχλ, θαηαθεχγνπλ εηο ηνλ 

δηθαζηήλ. Ζ δε θαηαθπγή εηο ηνλ δηθαζηήλ ζεκαίλεη θαηαθπγήλ εηο ην 

δίθαηνλ. Γηφηη ν δηθαζηήο είλαη θπξίσο έκςπρνλ δίθαηνλ. Καη δηά ηνχην 

δεηνχλ δηθαζηήλ κέζνλ, θαη ηνπο νλνκάδνπλ απηνχο κεξηθνί κεζνδίθνπο, 

δηφηη θξνλνχλ, φηη, φηαλ επηηχρνπλ ην κέζνλ, ζα εχξνπλ ην δίθαηφλ ησλ. 

Δπνκέλσο ην δίθαηνλ είλαη θάπσο κέζνλ, αθ' νπ ηνηνχηνο είλαη θαη ν 

δηθαζηήο. Ο δε δηθαζηήο επαλαθέξεη ηελ εμίζσζηλ, θαη, θαζψο εηο κίαλ 

γξακκήλ ε νπνία εθφπε εηο άληζα κέξε, αθαηξεί απφ ην κεγαιίηεξνλ ηκήκα 

ην πνζφλ θαηά ην νπνίνλ απηφ είλαη κεγαιίηεξνλ απφ ην ήκηζπ, θαη ην 

πξνζζέηεη εηο ην κηθξφηεξνλ. 

ηαλ δε ην φινλ ρσξηζζή εηο δχν ίζα, ηφηε ιέγνπλ φηη επήξαλ ην ηδηθφλ ησλ, 

εάλ ιάβνπλ ην ίζνλ. Σν δε ίζνλ είλαη ην κέζνλ ηνπ κεγαιηηέξνπ θαη 

κηθξνηέξνπ θαηά ηελ αξηζκεηηθήλ αλαινγίαλ. Καη δη' απηφ νλνκάδεηαη 

δίθαηνλ, δηφηη δηράδεη, θαη είλαη σο λα ην ιέγσκελ δίραηνλ, θαη ηνλ δηθαζηήλ 

δηραζηήλ. Γηφηη, φηαλ απφ δχν ίζα αθαηξεζή απφ ην έλ θάπνηνλ πνζφλ θαη 

ηνχην πξνζηεζή εηο ην άιιν, ηφηε ην δεχηεξνλ γίλεηαη πεξηζζφηεξνλ απφ ην 

πξψηνλ θαηά ην δηπιάζηνλ ηνπ πξνζηεζέληνο. Γηφηη, εάλ εγίλεην κφλνλ 

αθαίξεζηο απφ ην πξψηνλ, ρσξίο φκσο λα πξνζηεζή εηο ην δεχηεξνλ, ηφηε 

ηνχην ην δεχηεξνλ ζα ήην πεξηζζφηεξνλ θαηά ην απινχλ. Δπνκέλσο ηφξα 

είλαη πεξηζζφηεξνλ κίαλ κελ θνξάλ θαηά ηελ δηαθνξάλ απφ ην κέζνλ, θαη 

κίαλ θνξάλ θαηά ην αθαηξεζέλ απφ ην πξψηνλ. Δπνκέλσο απφ απηφ ζα 

ελλνήζσκελ πφζνλ πξέπεη λα αθαηξέζσκελ απφ ηνλ ιαβφληα πεξηζζφηεξνλ 

θαη λα ηα πξνζζέζσκελ εηο ηνλ έρνληα ην νιηγψηεξνλ. Γειαδή ην πνζφλ, 

θαηά ην νπνίνλ είλαη αλψηεξνλ ην κέζνλ, πξέπεη λα ηo πξνζζέζσκελ εηο ηνλ 

έρνληα ην νιηγψηεξνλ, θαη ην πνζφλ, θαηά ην νπνίνλ είλαη θαηψηεξνλ ην 

κέζνλ, πξέπεη λα ην αθαηξέζσκελ απφ ηνλ κεγαιίηεξνλ πνζφλ {31}. 

Αο ππνζέζσκελ ίζαο πξνο αιιήιαο ηαο γξακκάο αα ββ γγ. 

 α_______________α 

 ε 

 β_______________β 
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 ____γ_______________γ 

 δ δ 

Απφ ηελ αα αθαηξνχκελ ην αε θαη ην πξνζζέηνκελ εηο ηελ γγ, σο γδ, ψζηε ε 

φιε γξακκή δγγ λα είλαη κεγαιηηέξα απφ ηελ εα θαηά ην γδ θαη γδ. Σφηε 

έπεηαη φηη είλαη κεγαιηηέξα απφ ηελ ββ θαηά ην γδ. 

Πξνήιζαλ δε απηά ηα νλφκαηα, δειαδή ε δεκία θαη ην θέξδνο, απφ ηελ 

εθνπζίαλ ζπλαιιαγήλ. Γηφηη ην λα έρε θαλείο πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη είρε εμ 

αξρήο ιέγεηαη θέξδνο, ελψ ην λα έρε νιηγψηεξα απφ φ,ηη είρε εμ αξρήο 

ιέγεηαη δεκία• ιφγνπ ράξηλ εηο ηελ αγνξάλ θαη εηο ηελ πψιεζηλ θαη εηο φζα ν 

λφκνο δίδεη ηελ άδεηαλ. ηαλ φκσο δελ έρνπλ νχηε πεξηζζφηεξα νχηε 

νιηγψηεξα, επήξαλ πίζσ ηα ιεπηά ησλ, θαη ηφηε ιέγνπλ φηη έρνπλ ηα ηδηθά 

ησλ θαη νχηε δεκηφλνληαη νχηε θεξδίδνπλ. Ώζηε ην δίθαηνλ επί εθνπζίσλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη κέζνλ κεηαμχ θάπνηνπ θέξδνπο θαη θάπνηαο δεκίαο, 

δειαδή λα έρε θαλείο ίζα θαη πξνεγνπκέλσο θαη θαηφπηλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

&Σα αληίπνηλα.& — Μεξηθνί δε λνκίδνπλ φηη θαη ηα αληίπνηλα {32} είλαη 

απφιπηνλ δίθαηνλ, θαζψο ην έιεγαλ νη Ππζαγφξεηνη. Γειαδή απηνί ψξηδαλ 

απνιχησο σο δίθαηνλ ηα αληίπνηλα. Αιιά ηα αληίπνηλα δελ εθαξκφδνληαη 

νχηε εηο ην δηαλεκεηηθφλ δίθαηνλ, νχηε εηο ην δηνξζσηηθφλ — κνινλφηη σο 

ηνηνχηνλ ζεσξνχλ θαη ην δίθαηνλ ηνπ Ραδακάλζπνο: 

Αλ βξε θαλείο φ,ηη έθακε, ην δίθαηνλ απεδφζε. 

Γηφηη εηο πνιιά δελ ζπκθσλεί• ιφγνπ ράξηλ, εάλ είλαη εηο ηελ εμνπζίαλ θαη 

εθηχπεζε θάπνηνλ, δελ πξέπεη λα ιάβε αληίπνηλα ηνπ θηππήκαηνο, εάλ δε 

εθηχπεζε άξρνληα, δελ πξέπεη κφλνλ λα θηππεζή εμ ίζνπ, αιιά θαη λα 

ηηκσξεζή. Έπεηηα ην εθνχζηνλ έρεη κεγάιελ δηαθνξάλ απφ ην αθνχζηνλ. 

Αιιά εηο ηαο αληαιιαθηηθάο επηκημίαο βεβαίσο ηζρχεη ην δίθαηνλ απηφ ησλ 

αληηπνίλσλ, θαη' αλαινγίαλ φκσο θαη φρη θαη' ηζφηεηα. Γηφηη κε ηελ 

απφδνζηλ αλαιφγσλ αληηπνίλσλ ζπγθξαηείηαη ε πφιηο. Γειαδή ή δεηνχλ ηελ 

απφδνζηλ ηνπ θαθνχ — δηφηη, αλ δελ αληαπνδψζνπλ ηνχην, θαίλεηαη σο 

ππφδνπινο ε ζέζηο ησλ — , ή ηελ αληαπφδνζηλ ηνπ θαινχ. Δάλ δε ηνχην δελ 

αληαπνδνζή, δελ γίλεηαη ζπλαιιαγή, θαη κε ηελ ζπλαιιαγήλ ζπγθξαηνχληαη 

αη πφιεηο. Γηά ηνχην θαη ν λαφο ησλ Υαξίησλ θηίδεηαη κέζα εηο ηαο νδνχο, 

δηά λα ππάξρε αληαπφδνζηο. Γηφηη απηή είλαη ηδηφηεο ηεο ράξηηνο. Γειαδή 

είλαη αλάγθε λα αληαπνδψζεο ηα ίζα εηο εθείλνλ ν φπνηνο ζνπ έθακε ράξηλ, 

θαη πάιηλ απηφο λα θάκε αξρήλ λένπ ραξηζκνχ. 
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Αλαινγηθή αληαπφδνζηο. — Παξάγεηαη δε ε αλαινγηθή αληαπφδνζηο απφ 

ηελ θαηά δηάκεηξνλ ζχδεπμηλ {33}. Λφγνπ ράξηλ αο ππνζέζσκελ φηη ην α 

είλαη είο νηθνδφκνο, ην β είο ππνδεκαηνπνηφο, ην γ νηθία θαη ην δ ππφδεκα. 

Καη ηφξα πξφθεηηαη λα ιάβε ν νηθνδφκνο απφ ηνλ ππνδεκαηνπνηφλ ην 

πξντφλ εθείλνπ, θαη ν ίδηνο λα δψζε σο αληάιιαγκα ην ηδηθφλ ηνπ πξντφλ. 

Δάλ ινηπφλ ππάξμε πξψηνλ ην αλαινγηθφλ ίζνλ, έπεηηα δε αθνινπζήζνπλ ηα 

αληίπνηλα, ηφηε έρνκελ απηφ πεξί ηνπ νπνίνπ νκηινχκελ. Αιιέσο φκσο δελ 

ππάξρεη ίζνλ εηο ηελ ζπλαιιαγήλ, νπδέ κφληκνο θαηάζηαζηο. Γηφηη δελ 

ππάξρεη θαλέλ εκπφδηνλ δηά λα κε είλαη ην πξντφλ ηνπ ελφο θαιιίηεξνλ απφ 

ηνπ άιινπ. Απηά ινηπφλ πξέπεη λα εμηζσζνχλ. Σνχην δε ζπκβαίλεη θαη εηο 

ηαο άιιαο ηέρλαο. Γειαδή αχηαη ζα θαηεζηξέθνλην, εάλ εθείλν ην νπνίνλ 

θάκλεη ην ελεξγεηηθφλ θαη φζνλ θάκλεη θαη φ,ηη είδνπο θάκλεη, δελ πάζε ην 

ίδηνλ ην παζεηηθφλ θαη ηφζνλ θαη ηνηνχηνπ είδνπο. Λφγνπ ράξηλ δελ γίλεηαη 

επηκημία απφ δχν ηαηξνχο, αιιά απφ ηαηξφλ θαη γεσξγφλ θαη γεληθψο απφ 

δηαθφξνπο θαη αλίζνπο. Απηνί φκσο πξέπεη λα εμηζσζνχλ. Καη δηά ηνχην 

φια ηα πξάγκαηα, εηο ηα νπνία πεξηζηξέθεηαη ε ζπλαιιαγή, πξέπεη θάπσο 

λα είλαη θαηά ζπκθσλίαλ. 

&Νφκηζκα.& — Γη' απηφλ ηνλ ζθνπφλ εθεπξέζε ην λφκηζκα θαη ηνχην είλαη 

έλα είδνο κέζνλ. Γηφηη απηφ φια ηα κεηξά, επνκέλσο θαη ηελ ππεξνρήλ θαη 

ηελ έιιεηςηλ, δειαδή επξίζθεη πφζα ππνδήκαηα ηζνθαξίδνπλ κε κίαλ νηθίαλ 

ή κίαλ πξνκήζεηαλ. Δπνκέλσο νπνίαλ αλαινγίαλ έρεη ν νηθνδφκνο πξνο ηνλ 

ππνδεκαηνπνηφλ, ηφζα αθξηβψο θαη ππνδήκαηα πξέπεη λα αλαινγνχλ πξνο 

κίαλ νηθίαλ ή πξνκήζεηαλ. Γηφηη, αλ δελ ππάξμε ηνχην, ηφηε δελ εκπνξεί λα 

γίλε νχηε ζπλαιιαγή νχηε επηκημία. Απηφ δε δελ εκπνξεί λα ππάξμε, εάλ 

δελ γίλνπλ κε θάπνηνλ ηξφπνλ ίζα ηα πξντφληα. Δπνκέλσο είλαη αλάγθε φια 

λα κεηξνχληαη κε έλ σξηζκέλνλ κέηξνλ, θαζψο είπακελ πξνεγνπκέλσο. 

Σνχην δε θπξίσο κελ είλαη ε αλάγθε, ε νπνία θπξηαξρεί εηο φια. Γηφηη, εάλ 

δελ έρνπλ θακκίαλ αλάγθελ, ή αλ δελ έρνπλ νκνίαλ αλάγθελ, δελ εκπνξεί 

λα γίλε ζπλαιιαγή, ή ηνπιάρηζηνλ δελ εκπνξεί λα γίλε νκνία. Καη ινηπφλ 

ην λφκηζκα επξέζε θαηά ζπλζήθελ σο άιιε ππνθαηάζηαζηο ηεο αλάγθεο. 

Καη δη' απηφ θέξεη ην φλνκα λφκηζκα, δηφηη δελ ππάξρεη εθ θχζεσο, αιιά 

θαηά λφκνλ, θαη είλαη εηο ηελ εμνπζίαλ καο λα ην κεηαβάισκελ θαη λα ην 

θαηαζηήζσκελ άρξεζηνλ. Καη ινηπφλ ζα ππάξμνπλ ηα αληίπνηλα, φηαλ γίλε 

εμίζσζηο, ψζηε νπνίνλ ιφγνλ έρεη ν γεσξγφο πξνο ηνλ ππνδεκαηνπνηφλ, ηνλ 

απηφλ ιφγνλ πξέπεη λα έρε ην πξντφλ ηνπ ππνδεκαηνπνηνχ πξνο ην πξντφλ 

ηνπ γεσξγνχ. 

Γελ πξέπεη δε λα θέξσκελ ηνπο φξνπο εηο ζρήκα αλαινγίαο, εάλ 

αληαιιάμνπλ ηα πξντφληα, αιιά εάλ ιάβνπλ ηα ηδηθά ησλ. Γηφηη αιιέσο ην 

έλ απφ ηα δχν άθξα ζα έρε θαη ηα δχν ππέξνρα πνζά. Καη θαη' απηφλ ηνλ 

ηξφπνλ γίλνληαη ίζνη θαη ζπλαιιαθηηθνί, δηφηη είλαη δπλαηφλ λα 

απνθαηαζηαζή εηο απηνχο απηή ε ηζφηεο, ιφγνπ ράξηλ ν γεσξγφο λα είλαη α, 

ε πξνκήζεηα γ, ν ππνδεκαηνπνηφο β θαη ην εμηζσζέλ πξντφλ ηνπ δ. Δάλ δε 
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δελ ήην δπλαηφλ θαη' απηφλ ηνλ ηξφπνλ λα δνζνχλ ηα αληίπνηλα, δελ ζα ήην 

δπλαηφλ λα γίλε επηκημία. Σν φηη δε ε αλάγθε ζπγθξαηεί ηελ θνηλσλίαλ σο 

λα είλαη έλ θνηλφλ κέηξνλ, θαίλεηαη εθ ηνχηνπ, φηη, φηαλ δελ έρε ν είο ηελ 

αλάγθελ ηνπ άιινπ, δελ ζπλαιιάζζνληαη, παξά κφλνλ φηαλ ην πξντφλ, ην 

νπνίνλ έρεη θάπνηνο, ην ρξεηάδεηαη άιινο. Λφγνπ ράξηλ ν είο δίδεη νίλνλ, θαη 

ν άιινο πξνζθέξεη ζίηνλ. Σνχην δε πξέπεη λα εμηζσζή. Υάξηλ δε ηεο 

ζπλαιιαγήο ηνπ κέιινληνο, εάλ ηφξα ν άιινο δελ έρε αλάγθελ, έρνκελ ην 

λφκηζκα σο εγγπεηήλ, πεξί ηνπ φηη ζα έρσκελ ην πξντφλ εθείλν, φηαλ ην 

ρξεηαζζνχκελ. Γηφηη φζηηο παξέρεη ην ρξήκα, πξέπεη λα έρε ην δηθαίσκα λα 

ιάβε πξντφλ. Αιιά βεβαίσο θαη ην ρξήκα πάιηλ ππφθεηηαη εηο ην ίδηα, δηφηη 

δελ έρεη πάληνηε ίζελ αμίαλ. Οπσζδήπνηε φκσο είλαη πεξηζζφηεξνλ 

ζηαζεξφλ. Γηά ηνχην πξέπεη λα εθηηκεζνχλ φια ηα πξάγκαηα. Γηφηη θαη' 

απηφλ ηνλ ηξφπνλ εκπνξεί λα ππάξρε πάληνηε ζπλαιιαγή, θαη φηαλ ππάξρε 

ζπλαιιαγή, ππάξρεη επηκημία. Καη ινηπφλ ην λφκηζκα, σο άιιν κέηξνλ, ην 

θάκλεη ζπκκεηξηθά θαη ην εμηζφλεη. Γηφηη νχηε ρσξίο ζπλαιιαγήλ εκπνξεί 

λα ππάξμε επηκημία, νχηε ζπλαιιαγή ρσξίο ηζφηεηα, νχηε ηζφηεο ρσξίο 

ζπκκεηξίαλ. Καη ινηπφλ κε αθξίβεηαλ είλαη αδχλαηνλ λα γίλνπλ ζχκκεηξα 

ην ηφζνλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ζπκθψλσο φκσο κε ηελ αλάγθελ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλνπλ αξθεηά ζχκκεηξα. Λνηπφλ θάηη ηη πξέπεη λα ππάξρε θαη 

απηφ θαηά ζπλζήθελ. Γηά ηνχην νλνκάδεηαη λφκηζκα. Γειαδή απηφ θαζηζηά 

φια ζχκκεηξα. Γηφηη φια κεηξνχληαη κε ην λφκηζκα• έζησ θαζ' ππφζεζηλ 

κία νηθία=α, δέθα κλαη=β, θαη κία θιίλε=γ. Καη ινηπφλ ηα α είλαη ην ήκηζπ 

ηνπ β, εάλ ε νηθία έρε αμίαλ πέληε κλσλ. Δάλ δε ε θιίλε γ είλαη ην δέθαηνλ 

ηνπ β, είλαη θαλεξφλ πφζαη θιίλαη είλαη ην ίζνλ κηαο νηθίαο, δειαδή πέληε, 

φηη δε νχησ πσο εγίλεην ε ζπλαιιαγή πξηλ επξεζή ην λφκηζκα, είλαη 

θαλεξφλ. Γηφηη δελ έρνπλ θακκίαλ δηαθνξάλ απέλαληη ηεο νηθίαο είηε πέληε 

θιίλαη είηε ην αληίηηκνλ ησλ πέληε θιηλψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

&Ζ δηθαηνζχλε δελ είλαη νκνία κεζφηεο, σο αη άιιαη αξεηαί.& — Καη 

ινηπφλ ηη είλαη ην άδηθνλ, θαη ηη είλαη ην δίθαηνλ, ην είπακελ, αθνχ δε 

σξίζζεζαλ απηά, είλαη θαλεξφλ φηη ε δηθαία πξάμηο είλαη εηο ην κέζνλ ηνπ 

λα αδηθνχκελ θαη λα αδηθνχκεζα. Γηφηη εθείλν κελ ζεκαίλεη λα ιάβσκελ 

πεξηζζφηεξνλ, ηνχην δε νιηγψηεξνλ απφ φ,ηη πξέπεη. Ζ δε δηθαηνζχλε είλαη 

θάπνηα κεζφηεο, φρη φκσο θαηά ηνλ ίδηνλ ηξφπνλ κε ηαο άιιαο αξεηάο, αιιά 

απιψο δηφηη πεξηζηξέθεηαη εηο ην κέζνλ, ελψ ε αδηθία απνηειεί ηαο δχν 

αθξφηεηαο απηήο. Καη δηθαηνζχλε κελ είλαη ε δηάζεζηο θαηά ηελ νπνίαλ ν 

δίθαηνο ιέγεηαη επηδεθηηθφο λα εθηειή ην δίθαηνλ θαηά πξναίξεζηλ, θαη λα 

ην δηαλέκε θαη κεηαμχ εαπηνχ θαη ελφο άιινπ, θαη κεηαμχ δχν άιισλ, φρη 

εηο ηξφπνλ ψζηε απφ ην σθέιηκνλ λα δψζε ην πεξηζζφηεξνλ εηο ηνλ εαπηφλ 

ηνπ θαη νιηγψηεξνλ εηο ηνλ πιεζίνλ, απφ δε ην βιαβεξφλ αληηζηξφθσο, αιιά 
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ην αλαινγηθφλ ίζνλ, νκνίσο δε θαη κεηαμχ δχν άιισλ. Ζ δε αδηθία 

αληηζέησο είλαη επηηήδεηα λα εθηειή ην άδηθνλ. Σνχην δε είλαη ππεξβνιή θαη 

έιιεηςηο ηνπ σθειίκνπ ή ηνπ βιαβεξνχ έμσ απφ ηελ αλαινγίαλ. Γηά ηνχην ε 

αδηθία είλαη ππεξβνιή θαη έιιεηςηο, δηφηη πεξηζηξέθεηαη εηο ηα ππεξβνιηθά 

θαη ειιηπή. Καη κάιηζηα δηά ηνλ ίδηνλ κελ ηνλ άδηθνλ είλαη ππεξβνιή ηνπ 

απνιχησο σθειίκνπ, θαη έιιεηςηο ηνπ βιαβεξνχ. Γηά ηνπο άιινπο φκσο 

θαηά ηα άιια κελ είλαη ην ίδηνλ, θαηά δε ηελ δπζαλαινγίαλ είλαη φπσο ηχρε. 

Απφ ην άδηθνλ απφθηεκα πάιηλ ην νιηγψηεξνλ κελ κέξνο είλαη ε παζεηηθή 

αδηθία, ην δε πεξηζζφηεξνλ ε ελεξγεηηθή. 

Καη ινηπφλ πεξί ηεο δηθαηνζχλεο θαη αδηθίαο, νπνία είλαη ε θχζηο εθάζηεο 

απφ ηαο δχν, αο ζεσξήζσκελ νξζφλ ηνλ ηξφπνλ θαζ' νλ ηα εμεηάζακελ, 

νκνίσο δε θαη πεξί ηνπ δηθαίνπ θαη αδίθνπ ελ γέλεη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η’. 

&Ζ Άδηθνο πξάμηο δελ είλαη πάληνηε αδηθία.& — Αιιά αθνχ ζπκβαίλεη λα 

αδηθή θάπνηνο ρσξίο αθφκε δηά ηνχην λα είλαη άδηθνο {34},εξσηψκελ πνία 

αδηθήκαηα φηαλ εθηειέζε θαλείο, είλαη πιένλ άδηθνο εηο έθαζηνλ είδνο 

αδηθίαο, ιφγνπ ράξηλ θιέπηεο ή κνηρφο, ή ιεζηήο; Ή λνκίδεη θαλείο φηη δελ 

έρεη θακκίαλ δηαθνξάλ; Βεβαίσο έρεη, δηφηη είλαη δπλαηφλ λα ζπλνπζηαζζή 

κε γπλαίθα, ελψ γλσξίδεη πνία είλαη απηή, φρη φκσο ιφγσ πξναηξέζεσο αιιά 

ιφγσ ηνπ πάζνπο. Σφηε ινηπφλ θάκλεη κελ αδηθίαλ, δελ είλαη φκσο άδηθνο, 

θαη θαζψο δελ είλαη θιέπηεο ππφ ηνηαχηαο ζπλζήθαο θαη φκσο έθιεςε, 

νκνίσο δελ είλαη κνηρφο θαη φκσο εκνίρεπζε. Σν ίδηνλ δε ζπκβαίλεη θαη εηο 

ηα άιια. 

&Πνιηηηθφλ δίθαηνλ.& — Καη ινηπφλ πνία κελ είλαη ε ζρέζηο ησλ 

αληηπνίλσλ πξνο ην δίθαηνλ ειέρζε πξνεγνπκέλσο. Γελ πξέπεη φκσο λα καο 

δηαθχγε φηη απηφ ην νπνίνλ εμεηάδνκελ είλαη ην απιψο δίθαηνλ θαη ην 

πνιηηηθφλ δίθαηνλ. Σν ηειεπηαίνλ ηνχην φκσο πεξηζηξέθεηαη εηο εθείλνπο 

φζνη έρνπλ επηκημίαλ ηνπ βίνπ είηε σο ειεχζεξνη θαη ίζνη, είηε θαη' 

αλαινγίαλ ή ζπκθψλσο κε ηνλ αξηζκφλ ησλ, ψζηε λα έρνπλ απηάξθεηαλ. 

Δπνκέλσο φζνη δελ έρνπλ απηήλ, δελ έρνπλ κεηαμχ ησλ ην πνιηηηθφλ 

δίθαηνλ, αιιά έλ δίθαηνλ, ην νπνίνλ νκνηάδεη ην δίθαηνλ. Γειαδή δίθαηνλ 

έρνπλ φζνη έρνπλ λφκνλ κεηαμχ ησλ ν δε λφκνο πεξηζηξέθεηαη εηο φζα 

γίλεηαη αδηθία. Γηφηη ε δίθε είλαη θξίζηο ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ αδίθνπ. Δηο φζα 

ινηπφλ ππάξρεη αδηθία, εηο ηα ίδηα ππάξρεη θαη ε εθηέιεζηο αδηθίαο, εηο φζα 

δε ππάξρεη εθηέιεζηο αδηθίαο δελ ππάξρεη πάληνηε αδηθία. Σνχην δε 

ζπκβαίλεη φηαλ θαλείο θξαηή δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ ην πεξηζζφηεξνλ απφ ηα 

απιψο αγαζά, θαη ην νιηγψηεξνλ απφ ηα απιψο θαθά. Γηά ηνχην δελ 

αθίλνκελ λα είλαη άξρσλ ν άλζξσπνο, αιιά ν ιφγνο, δηφηη απηάο θάκλεη 
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ηνχην δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη έηζη γίλεηαη ηχξαλλνο. Δίλαη δε ν άξρσλ θχιαμ 

ηνπ δηθαίνπ, θαη αθνχ είλαη θχιαμ ηνπ δηθαίνπ, είλαη θαη ηνπ ίζνπ. Δπεηδή 

δε θαίλεηαη φηη δελ κέλεη ηίπνηε πεξηζζφηεξνλ δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ, αθνχ 

είλαη δίθαηνο — δηφηη δελ θξαηεί δηά ηνλ εαπηφλ ηνπ ηίπνηε πεξηζζφηεξνλ 

απφ ην απφιπηνλ αγαζφλ, εάλ δελ είλαη αλάινγνλ — δηά ηνχην θνπηάδεη 

ράξηλ άιινπ. Καη δηά ηνχην ιέγνπλ φηη ε δηθαηνζχλε είλαη μέλνλ αγαζφλ, 

θαζψο είπακελ πξνεγνπκέλσο. Δπνκέλσο πξέπεη λα ηνπ δνζή θάπνηνο 

κηζζφο, ηνηνχηνο δε είλαη ε ηηκή θαη ην βξαβείνλ. Δηο φζνπο φκσο απηά δελ 

είλαη αξθεηή ακνηβή απηνί γίλνληαη ηχξαλλνη. 

&Οηθνγελεηαθφλ δίθαηνλ.& — Σν δε δεζπνηηθφλ δίθαηνλ θαη ην παηξηθφλ 

δελ είλαη ην ίδηνλ κε απηά, αιιά φκνηνλ. Γηφηη γεληθψο δελ ππάξρεη αδηθία 

πξνο ηελ ηδηθήλ καο ηδηνθηεζίαλ. Καη βεβαίσο ν δνχινο είλαη θηήκα καο 

θαζψο θαη ην ηέθλνλ, πξηλ ιάβε κίαλ σξηζκέλελ ειηθίαλ θαη απνρσξηζζή, 

θαη είλαη σζάλ κέινο ηδηθφλ καο. Σνλ εαπηφλ ηνπ δε θαλείο δελ απνθαζίδεη 

λα ηνλ βιάςε. Γηά ηνχην δελ ππάξρεη αδηθία πξνο ηνλ εαπηφλ καο. 

Δπνκέλσο νχηε άδηθνλ νχηε πνιηηηθφλ δίθαηνλ. Γηφηη ηνχην είπακελ φηη είλαη 

ζχκθσλνλ κε ηνπο λφκνπο, θαη εηο φζα επιάζζε λα επεκβαίλε ν λφκνο. 

Σνηνχηνη δε είλαη εθείλνη, εηο ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ηζφηεο λα εμνπζηάδνπλ 

θαη λα εμνπζηάδσληαη. Γηά ηνχην κάιινλ απέλαληη ηεο γπλαηθφο ππάξρεη 

δίθαηνλ, παξά απέλαληη ησλ ηέθλσλ θαη ησλ θηεκάησλ. Γηφηη ηνχην είλαη ην 

νηθνγελεηαθφλ δίθαηνλ, ην νπνίνλ είλαη δηαθνξεηηθφλ απφ ην πνιηηηθφλ. 

&Φπζηθφλ θαη λνκηθφλ δίθαηνλ.& — Απφ δε ην πνιηηηθφλ δίθαηνλ ην έλ 

κέξνο είλαη θπζηθφλ, ην δε άιιν λνκηθφλ. Καη θπζηθφλ κελ είλαη εθείλν, ην 

νπνίνλ έρεη εηο φια ηα έζλε ηελ ηδίαλ δχλακηλ, θαη δελ είλαη ζπκθψλσο κε 

ηελ δνμαζίαλ ή φρη, λνκηθφλ δε είλαη εθείλν, ην νπνίνλ εμ αξρήο κελ δελ έρεη 

δηαθνξάλ, αλ γίλε νχησο ή άιισο, φηαλ φκσο ζεζπηζζή, έρεη δηαθνξάλ, 

ιφγνπ ράξηλ ην λα πιεξψλσκελ σο ιχηξα κίαλ κλαλ, ή λα ζπζηάδσκελ αίγα 

θαη φρη πξφβαηα, έπεηηα δε φζα λνκνζεηνχλ δηά δηαθφξνπο πεξηπηψζεηο, 

ιφγνπ ράξηλ λα θάκλνπλ ζπζίαο εηο ηνλ Βξαζίδαλ, θαη φια φζα γίλνληαη κε 

ςεθίζκαηα. Δηο κεξηθνχο δε θαίλνληαη φια ηα δίθαηα φηη είλαη ηνπ δεπηέξνπ 

ηνχηνπ είδνπο, δηφηη ην κελ εθ θχζεσο είλαη αθίλεηνλ θαη εηο φια ηα έζλε 

έρεη ηελ ηδίαλ δχλακηλ, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ην ππξ θαη εδψ θαίεη θαζψο θαη 

εηο ηελ Πεξζίαλ, ελψ ηα δίθαηα βιέπνπλ φηη κεηαθηλνχληαη. 

Απηφ φκσο δελ είλαη θαζψο ην λνκίδνπλ, αιιά ππάξρεη πεξίπησζηο, θαζ' ελ 

κεηαθηλείηαη θαη εθείλν. Καη ίζσο κελ εηο ηελ ρνξείαλ ησλ ζεψλ δελ ππάξρεη 

ηίπνηε κεηαθηλεηφλ, εηο εκάο φκσο ππάξρεη κελ θαη θάηη ηη εθ θχζεσο, φια 

φκσο είλαη θηλεηά. Μνιαηαχηα άιια κελ είλαη θαηά θχζηλ, άιια δε φρη. 

Πνίνλ φκσο είλαη θαηά θχζηλ απφ φζα είλαη ελδερφκελνλ λα είλαη θαη 

δηαθνξεηηθά, θαη πνίνλ δελ είλαη θαηά θχζηλ αιιά θαηά λφκνλ θαη 

ζπλζήθελ, αθνχ θαη ηα δχν είδε είλαη θηλεηά, είλαη εμ ίζνπ επλφεηνλ. 

Λφγνπ ράξηλ εθ θχζεσο ε δεμηά είλαη αλσηέξα ηεο αξηζηεξάο, κνινλφηη 

είλαη ελδερφκελνλ θαη φινη λα γίλνπλ ακθηδέμηνη. Καη εηο φια ηα άιια 
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εκπνξεί λα εθαξκνζζή ν ίδηνο νξηζκφο. Σα δε θαηά ζπλζήθελ θαη θαηά ην 

ζπκθέξνλ δίθαηα νκνηάδνπλ πξνο ηα κέηξα. Γηφηη δελ είλαη εηο φια ηα έζλε 

ίζα ηα κέηξα ησλ πγξψλ θαη ησλ ζηηεξψλ, αιιά κε κεγαιίηεξα αγνξάδνπλ 

θαη κε κηθξφηεξα πσινχλ. Οκνίσο δε θαη ηα κε θπζηθά αιιά αλζξψπηλα 

δίθαηα δελ είλαη ηα ίδηα εηο φια ηα έζλε, αθνχ κάιηζηα νπδέ ηα πνιηηεχκαηα 

είλαη ηα ίδηα, αιιά κφλνλ έλ πνιίηεπκα είλαη ην θαιιίηεξνλ εηο φια ηα έζλε. 

Έθαζηνλ φκσο απφ ηα δίθαηα θαη λφκηκα έρεη ζρέζηλ πξνο ηαο αηνκηθάο 

πξάμεηο θαζψο ην θαζφινπ πξνο ηα κεξηθά. Γηφηη αη κελ πξάμεηο είλαη 

πνιιαί, εθείλα δε είλαη έθαζηνλ αλά έλ. Γηφηη είλαη γεληθά. 

&Γηαθνξά κεηαμχ αδίθνπ θαη αδηθήκαηνο, θαη αληηζηξφθσο.& — Έρνπλ δε 

δηαθνξάλ ην αδίθεκα απφ ην άδηθνλ θαζψο θαη ην δηθαίσκα {35} απφ ην 

δίθαηνλ. Γηφηη ην άδηθνλ ππάξρεη θαη ζπκθψλσο κε ηελ θχζηλ ή κε ηελ 

ηάμηλ, απηφ φκσο ην ίδηνλ αθνχ εθηειεζζή είλαη αδίθεκα, ελψ πξηλ λα 

εθηειεζζή δελ ήην αθφκε αδίθεκα, αιιά άδηθνλ. Οκνίσο δε θαη ην 

δηθαίσκα — νλνκάδεηαη δε κάιινλ δηθαηνπξάγεκα, δηφηη ην δηθαίσκα είλαη 

ε επαλφξζσζηο ηνπ αδηθήκαηνο. — Έλ έθαζηνλ δε απφ απηά πνία είδε έρεη 

θαη πφζα θαη εηο πνία πξάγκαηα πεξηζηξέθεηαη ζα ην εμεηάζσκελ αξγφηεξα. 

Δλψ δε είλαη δίθαηα θαη άδηθα απηά πνπ είπακελ, αδηθεί κελ θαλείο θαη 

δηθαηνπξαθηεί, φηαλ ηα εθηειή εθνπζίσο, φηαλ φκσο ηα εθηειή αθνπζίσο, 

ηφηε νχηε αδηθεί νχηε δηθαηνπξαθηεί, αιιά κφλνλ θαηά ζχκπησζηλ. Γηφηη 

εθηειεί φζα είλαη θαηά ζχκπησζηλ δίθαηα ή άδηθα. 

Καη ινηπφλ ην αδίθεκα θαη ην δηθαηνπξάγεκα νξίδεηαη απφ ην εθνχζηνλ ή 

αθνχζηνλ. Γειαδή, φηαλ είλαη εθνχζηνλ ην αδίθεκα, θαηαθξίλεηαη, 

ζπγρξφλσο δε θαη είλαη ηφηε αδίθεκα. Δπνκέλσο ζα ππάξρε θαη θάπνηνλ, ην 

νπνίνλ είλαη άδηθνλ, αιιά αθφκε δελ έγηλε αδίθεκα, εάλ δελ πξνζηεζή θαη 

ην εθνχζηνλ. Ολνκάδσ δε εθνχζηνλ κελ, θαζψο είπακελ θαη πξνεγνπκέλσο, 

φ,ηη εθηειεί θαλείο απφ ηα εμαξηψκελα απφ απηφλ ελ γλψζεη θαη φρη ελ 

αγλνία πνίνλ είλαη ην αδίθεκα, θαη κε πνίνλ φξγαλνλ θαη δηά πνίνλ ιφγνλ 

ιφγνπ ράξηλ πνίνλ θηππά θαη κε πνίνλ φξγαλνλ θαη δηά πνίνλ ιφγνλ. θαη ην 

θαζέλ απφ απηά φηαλ ηα εθηειή φρη θαηά ζχκπησζηλ νχηε κε ηελ βίαλ — 

θαζψο ιφγνπ ράξηλ εάλ ηνπ πάξε θαλείο ην ρέξη, δηά λα θηππήζε κε απηφ 

έλαλ άιινλ, ηφηε απηφο δελ θηππά εθνπζίσο, δηφηη δελ εμαξηάηαη απφ απηφλ 

ην θηχπεκα. Δίλαη δε ελδερφκελνλ ν θηππψκελνο λα είλαη θαη ν παηήξ ηνπ. 

Απηφο δε φηη κελ είλαη θάπνηνο άλζξσπνο απηφο ή θάπνηνο απφ ηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο ελδερφκελνλ λα ην γλσξίδε, φηη φκσο είλαη ν παηήξ ηνπ 

λα κελ ην γλσξίδε. Οκνίσο δε ην ηνηνχηνλ ηζρχεη θαη δηά ηνλ ιφγνλ θαη δη' 

νιφθιεξνλ ηελ πξάμηλ. Καη ινηπφλ ην ελ αγλνία ή φρη κελ ελ αγλνία, κε 

εμαξηψκελνλ φκσο απφ απηφλ, ή γηλφκελνλ δηά ηεο βίαο είλαη αθνχζηνλ. 

Γηφηη πνιιά θαη απφ ηα δνζέληα εθ θχζεσο ηα πξάηηνκελ θαη ηα πάζρνκελ 

ελ γλψζεη, αλ θαη απφ απηά θαλέλ δελ είλαη νχηε εθνχζηνλ νχηε αθνχζηνλ, 

θαζψο ιφγνπ ράξηλ ην λα γεξάζθσκελ θαη λα απνζλήζθσκελ. πκβαίλεη δε 
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ην θαηά ζχκπησζηλ θαη εηο ηα άδηθα θαζψο θαη εηο ηα δίθαηα. Γηφηη ιφγνπ 

ράξηλ θαη ηελ παξαθαηαζήθελ εκπνξεί θαλείο λα επηζηξέςε αθνπζίσο θαη 

απφ θφβνλ. Γελ πξέπεη φκσο λα εηπνχκελ φηη απηφο εθηειεί ηα δίθαηα νχηε 

δηθαηνπξαθηεί, αιιά κφλνλ θαηά ζχκπησζηλ. κνίσο δε θαη φζηηο 

εμαλαγθάδεηαη, θαη παξά ηελ ζέιεζίλ ηνπ δελ επηζηξέθεη ηελ 

παξαθαηαζήθελ, πξέπεη λα εηπνχκελ φηη απηφο θαηά ζχκπησζηλ αδηθεί θαη 

εθηειεί άδηθα. Απφ δε ηα εθνχζηα άιια κελ ηα εθηεινχκελ θαηά απφθαζηλ, 

άιια δε ρσξίο απφθαζηλ. Καη θαη' απφθαζηλ κελ εθηεινχκελ φζα 

επξνκειεηήζακελ, αλαπνθαζίζησο δε φζα δελ επξνκειεηήζακελ. 

&Γηάθξηζηο αηπρήκαηνο, ζθάικαηνο θαη αδηθήκαηνο.& — Απφ ηαο ηξεηο δε 

βιάβαο αη νπνίαη ππάξρνπλ εηο ηελ επηκημίαλ, άιιαη κελ είλαη ζθάικαηα 

αγλνίαο, φηαλ ι.ρ. δελ γλσξίδε νχηε πνίνλ νχηε κε ηη, νχηε δηά πνίνλ ιφγνλ 

παξεμήγεζε, θαη εμεηέιεζε — δειαδή ή ελφκηζε φηη δελ ζα θηππήζε, ή φρη 

κε ηνχην, ή φρη ηνχηνλ, ή φρη δηά ηνχηνλ ηνλ ιφγνλ, ζπλέβε φκσο εθείλν φρη 

δηά ηνλ ιφγνλ πνπ ελφκηζε απηφο, ιφγνπ ράξηλ, φρη δηά λα πιεγψζε, αιιά λα 

θεληήζε, ή φρη απηφλ, ή φρη κε απηφ. — ηαλ ινηπφλ ε βιάβε ζπκβή έμσ 

απφ ηνπο ππνινγηζκνχο, είλαη αηχρεκα, φηαλ φκσο δελ ζπκβή έμσ απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο, πάιηλ φκσο δελ πξνέξρεηαη απφ θαθίαλ, είλαη ζθάικα — 

δειαδή ζθάιιεη θαλείο φηαλ είλαη κέζα εηο ηνλ ίδηνλ ε αξρή ηεο αγλνίαο, 

παζαίλεη δε αηχρεκα φηαλ απηφ πξνέξρεηαη απ' έμσ. ηαλ δε ηα εγλψξηδε 

αιιά δελ ηα είρε πξνκειεηήζε, είλαη αδίθεκα• ιφγνπ ράξηλ φζα γίλνληαη 

απφ έμαςηλ θαη απφ άιια πάζε, ηα νπνία ζπκβαίλνπλ εηο ηνπο αλζξψπνπο 

θαη' αλάγθελ θαη σο θπζηθά. Γηφηη, φηαλ πξάηηνπλ απηάο ηαο βιάβαο θαη ηα 

ζθάικαηα, θάκλνπλ κελ άδηθνλ, θαη είλαη αδηθήκαηα απηά, απηνί φκσο δελ 

είλαη αθφκε άδηθνη νχηε πνλεξνί εμ αηηίαο απηψλ. Γηφηη ε βιάβε δελ 

πξνήιζε απφ ηελ κνρζεξίαλ. ηαλ φκσο ηα εθηεινχλ κε απφθαζηλ, είλαη 

άδηθνη θαη κνρζεξνί. — Γηά ηνχην νξζψο ζεσξνχληαη φηη δελ είλαη εθ 

πξνβιέςεσο φζα πξνέξρνληαη απφ έμαςηλ. Γηφηη δελ θάκλεη έλαξμηλ φζηηο 

εθηειεί θάηη ηη κε έμαςηλ, αιιά εθείλνο πνπ ηνλ εμψξγηζε. Έπεηηα δελ 

ζπδεηνχκελ νχηε πεξί ηεο εθηειέζεσο ή κε εθηειέζεσο, αιιά πεξί ηνπ 

δηθαίνπ. Γηφηη ε νξγή πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηλνκεληθήλ αδηθίαλ. Γειαδή 

εδψ δελ θηινληθνχλ θαζψο εηο ηαο ζπλαιιαγάο πεξί ηνπ απνηειέζκαηνο 

φπνπ θαη' αλάγθελ ν είο εθ ησλ δχν είλαη κνρζεξφο, εάλ δελ έγηλε θαηά 

ιάζνο. Αιιά ζπκθσλνχλ εηο ην πξάγκα θαη κφλνλ θηινληθνχλ θαηά πνίνλ 

ηξφπνλ είλαη δίθαηνλ — ηνχην δε δελ ην αγλνεί φζηηο εζρεδίαδε ην θαθφλ — 

ψζηε ν κελ πξψηνο θξνλεί ελ ηε πιάλε φηη αδηθείηαη, ν άιινο φκσο δελ 

απαηάηαη. Αλ δε βιάςε θαλείο εθ πξνκειέηεο, θάκλεη άδηθνλ, θαη δη' απηά 

πιένλ ηα αδηθήκαηα είλαη άδηθνο φζηηο αδηθεί, εάλ είλαη έμσ απφ ηελ 

αλαινγίαλ ή ην ίζνλ, νκνίσο δε θαη ν δίθαηνο είλαη δίθαηνο φηαλ εθ 

πξνκειέηεο δηθαηνπξαγή, θαη δηθαηνπξαγεί κφλνλ φηαλ ελεξγή εθνπζίσο. 

Απφ δε ηα εθνχζηα, άιια κελ είλαη ζπγρσξεηά, άιια φκσο είλαη 

αζπγρψξεηα. Γειαδή φζα κελ ζθάικαηα θάκλνπλ φρη κφλνλ ελ αγλνία 

αιιά θαη απφ ακάζεηαλ, είλαη ζπγρσξεηά, φζα φκσο θάκλνπλ εμ αηηίαο 
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θάπνηνπ πάζνπο ησλ ην νπνίνλ δελ είλαη νχηε θπζηθφλ νχηε αλζξψπηλνλ, 

απηά είλαη αζπγρψξεηα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΑ'. 

Άξαγε είλαη δπλαηφλ λα αδηθεζή θαλείο εθνπζίσο; — Δίλαη φκσο δπλαηφλ 

λα δηαθηινληθήζε θαλείο αλ αξθεηά θαιά σξίζακελ ηελ παζεηηθήλ θαη ηελ 

ελεξγεηηθήλ αδηθίαλ, θαη πξψηνλ κελ κήπσο είλαη θαζψο ην είπε ν 

Δπξηπίδεο, ν νπνίνο ιέγεη παξαιφγσο: 

Δζθφησζα ηελ κάλλα κνπ, δχν ιφγηα θαη θαιά. 

Μα ήζεια θαη ήζειε; ή νχη' ήζεια νχη' ήζειε; 

Γηφηη είλαη δήηεκα αλ ππάξρεη πξαγκαηηθψο ηξφπνο λα αδηθεζή θαλείο εάλ 

δελ ζέιε, ή κήπσο πάζα πάζεζηο αδηθίαο είλαη αθνπζία, θαζψο θαη πάζα 

εθηέιεζηο αδηθίαο; Δπνκέλσο άξαγε ην φινλ είλαη θαηά ηνλ έλα ή θαηά ηνλ 

άιινλ ηξφπνλ, θαζψο θαη ην λα αδηθή θαλείο είλαη πάληνηε εθνχζηνλ; Ή 

κήπσο ην έλ κελ είλαη εθνχζηνλ, ην δε άιιν αθνχζηνλ; Σν ίδηνλ δε ζα 

εηπνχκελ θαη επί απνιαχζεσο ηνπ δηθαίνπ, επεηδή ε εθηέιεζηο ηνπ δηθαίνπ 

είλαη πάληνηε εθνπζία. Δπνκέλσο είλαη εχινγνλ λα αληηηίζεηαη νκνίσο εηο ην 

θαζέλ απφ εθείλα ηα δχν ε πάζεζηο ηεο αδηθίαο θαη ε απφιαπζηο ηεο 

δηθαηνζχλεο ή σο εθνπζία ή σο αθνπζία. Αιιά πάιηλ θαίλεηαη παξάινγνλ, 

εάλ νιφθιεξνο ε απφιαπζηο ηεο δηθαηνζχλεο ζεσξεζή εθνπζία. Γηφηη 

ππάξρνπλ κεξηθνί νη νπνίνη παίξλνπλ ην δίθαηνλ ησλ φρη εθνπζίσο. Αθνχ 

κάιηζηα θαη ην εμήο εκπνξεί θαλείο λα δηαθηινληθήζε, άξαγε φζηηο πάζρεη 

ηελ αδηθίαλ πάληνηε αδηθείηαη, ή φ,ηη ζπκβαίλεη εηο ηελ εθηέιεζηλ ην ίδηνλ 

ζπκβαίλεη θαη εηο ηελ πάζεζηλ; Γειαδή είλαη ελδερφκελνλ θαη εηο ηα δχν λα 

απνιακβάλσκελ ην δίθαηφλ καο θαηά ζχκπησζηλ. Καη βεβαίσο είλαη 

πξνθαλέο φηη ην ίδηνλ ζπκβαίλεη θαη εηο ηα άδηθα. Γειαδή δελ είλαη ην ίδηνλ 

ε εθηέιεζηο αδίθσλ κε ηελ αδηθίαλ, νχηε ε πάζεζηο αδίθσλ κε ηελ πάζεζηλ 

αδηθίαο. Σν ίδηνλ δε θαη φηαλ εθηεινχκελ ην δίθαηνλ θαη επξίζθσκελ ην 

δίθαηνλ. Γειαδή είλαη αδχλαηνλ λα αδηθνχκεζα, φηαλ δελ καο αδηθή θαλείο, 

νχηε λα εχξσκελ δίθαηνλ, φηαλ δελ καο απνδίδε θαλείο ην δίθαηνλ. Αθνχ δε 

γεληθψο αδηθία είλαη λα βιάπησκελ θάπνηνλ εθνπζίσο, θαη εθνπζίσο 

ζεκαίλεη ελ γλψζεη ηνπ πνίνο είλαη, θαη κε ηη θαη πψο, θαη αθνχ ν αθξαηήο 

εθνπζίσο βιάπηεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφλ ηνπ, ηφηε θαίλεηαη φηη εκπνξεί θαλείο 

λα αδηθεζή εθνπζίσο θαη είλαη ελδερφκελνλ θαλείο λα αδηθή ν ίδηνο ηνλ 

εαπηφλ ηνπ — είλαη δε θαη απηά έλ απφ ηα άιπηα δεηήκαηα, δειαδή εάλ 

είλαη δπλαηφλ πνηε λα αδηθή θαλείο ηνλ εαπηφλ ηνπ — . Έπεηηα είλαη 

δπλαηφλ λα βιαθζή θαλείο έλεθα ηεο αθνιαζίαο εθνπζίσο απφ άιινλ 

εθνχζηνλ. Δπνκέλσο είλαη δπλαηφλ λα αδηθεζή θαλείο εθνπζίσο. Ή ηάρα δελ 
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είλαη νξζφο νξηζκφο θαη πξέπεη εηο ην λα βιάπηε ελ γλψζεη ηνπ «πνίνο είλαη 

απηφο θαη κε ηη θαη πψο», λα πξνζζέζσκελ ηνλ φξνλ: «παξά ηελ ζέιεζηλ 

εθείλνπ»; Καη ινηπφλ βιάπηεηαη κελ θαλείο εθνπζίσο θαη πάζρεη άδηθα, 

θαλείο φκσο δελ πάζρεη αδηθίαλ εθνπζίσο. Γηφηη θαλείο δελ ζέιεη, νχηε θαη ν 

αθφιαζηνο, αιιά έμσ ηεο ζειήζεψο ηνπ εθηειεί. Γειαδή νχηε ζέιεη πνηέ 

θαλείο εθείλν ην νπνίνλ δελ λνκίδεη φηη είλαη ζπνπδαίνλ, νχηε ν αθξαηήο 

πξάηηεη φζα λνκίδεη φηη πξέπεη λα εθηειή. ζηηο δε δίδεη ηδηθά ηνπ 

πξάγκαηα, θαζψο ιέγεη ν κεξνο φηη ν Γιαχθνο αληήιιαμε κε ηνλ 

Γηνκήδελ: 

Υξπζά ησλ εθαηφλ βνψλ, κε ησλ ελλέα ράιθηλα. 

απηφο βέβαηα δελ αδηθείηαη. Γηφηη είλαη εηο ηελ εμνπζίαλ ηνπ λα ηα δψζε. 

Δλψ ην λα πάζε αδηθίαλ δελ είλαη, εηο ηελ εμνπζίαλ ηνπ, αιιά πξέπεη λα 

ππάξρε εθείλνο πνπ αδηθεί. Καη ινηπφλ έγηλε θαλεξφλ φηη ε πάζεζηο ηεο 

αδηθίαο δελ είλαη εθνπζία. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΒ'. 

&ζηηο κνηξάδεη ην άδηθνλ αδηθεί, ή φζηηο ην ιακβάλεη;& — Δμ φζσλ δε 

εμειέμακελ δηά λα εμεηάζσκελ, κέλνπλ αθφκε δχν, δειαδή αλ θάκλεη 

αδηθίαλ φζηηο κνηξάδεη παξά ηελ αμίαλ ην πεξηζζφηεξνλ ή φζηηο ιακβάλεη, 

θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα αδηθή θαλείο ηνλ εαπηφλ ηνπ. Γηφηη, εάλ είλαη 

δπλαηφλ ην πξνιερζέλ, θαη αλ αδηθή φζηηο κνηξάδεη θαη φρη φζηηο ιακβάλεη 

ην πεξηζζφηεξνλ, ηφηε εάλ θαλείο απνδίδε πεξηζζφηεξνλ εηο άιινλ παξά εηο 

ηνλ εαπηφλ ηνπ ελ γλψζεη θαη εθνπζίσο, απηφο αδηθεί ν ίδηνο ηνλ εαπηφλ ηνπ. 

Καη ηνχην θαίλεηαη φηη θάκλνπλ νη κεηξηφθξνλεο. Γηφηη φζηηο είλαη θαζψο 

πξέπεη είλαη παξαρσξεηηθφο. Ή κήπσο θαη απηφ πάιηλ δελ είλαη απινχλ; 

Γηφηη πνιχ πηζαλφλ λα θεξδίδε άιιν αγαζφλ, ιφγνπ ράξηλ δφμαλ, ή ην 

γεληθψο θαιφλ. Αθφκε δε αλαηξείηαη ηνχην θαη ζπκθψλσο κε ηνλ νξηζκφλ 

ηεο αδηθίαο. Γηφηη ηίπνηε δελ παζαίλεη έμσ απφ ηελ ζέιεζίλ ηνπ. Ώζηε σο 

πξνο ηνχην δελ αδηθείηαη, αιιά ην πνιχ πνιχ βιάπηεηαη κφλνλ. 

Δίλαη δε θαλεξφλ αθφκε, θαη φηη φζηηο κνηξάδεη αδηθεί, θαη φρη φζηηο 

ιακβάλεη ην πεξηζζφηεξνλ. Γηφηη δελ θάκλεη ηελ αδηθίαλ εθείλνο εηο ηνλ 

νπνίνλ ππάξρεη ην άδηθνλ, αιιά εθείλνο ν νπνίνο ην εθηειεί εθνπζίσο. 

Σνχην δε ππάξρεη εηο εθείλνλ απφ ηνλ νπνίνλ πξνέξρεηαη ε αξρή ηεο 

πξάμεσο, ε νπνία ππάξρεη εηο ηνλ κνηξάδνληα θαη φρη εηο ηνλ ιακβάλνληα. 

Έπεηηα ην εθηειψ ιέγεηαη κε πνιιάο ζεκαζίαο θαη εκπνξνχλ θαηά ηηλα 

ηξφπνλ θαη ηα άςπρα λα θνλεχζνπλ, θαη ε ρεηξ θαη ν δνχινο ηνπ δίδνληνο 

ηελ δηαηαγήλ, ν νπνίνο δελ αδηθεί κελ, θάκλεη φκσο άδηθα. Αθφκε δε, αλ κελ 

ελ αγλνία απεθάζηζε, δελ αδηθεί θαηά ην λνκηθφλ δίθαηνλ νχηε είλαη άδηθνο 
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ε απφθαζίο ηνπ, είλαη φκσο θάπσο άδηθνο — δηφηη άιιν είλαη ην λνκηθφλ 

δίθαηνλ θαη άιιν ην πξψηνλ — Δάλ δε ελ γλψζεη ηνπ απεθάζηζε αδίθσο, 

ηφηε θεξδίδεη θαη απηφο ή επγλσκνζχλελ, ή εθδίθεζηλ. Καη ινηπφλ θαζψο 

φζηηο κνηξάζε ην άδηθνλ, νκνίσο θαη φζηηο απνθαζίζε αδίθσο παίξλεη 

πεξηζζφηεξνλ. Γηφηη, φηαλ απεθάζηζε λα δψζε ηνλ αγξφλ εηο εθείλνλ, απηφο 

δελ έιαβε κελ ηνλ αγξφλ, έιαβε φκσο ην ρξήκα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Αη δπζθνιίαη ηεο δηθαηνζχλεο.& — Οη δε άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη είλαη εηο 

ηελ εμνπζίαλ ησλ λα αδηθνχλ, θαη επνκέλσο φηη ην δίθαηνλ είλαη εχθνινλ. 

Απηφ φκσο δελ είλαη αιεζέο. Γηφηη ην λα ζπλεπξεζνχλ κε ηελ γπλαίθα ηνπ 

γείηνλφο ησλ θαη λα θηππήζνπλ ηνλ πιεζίνλ ησλ θαη λα εμνδεχζνπλ κε ην 

ρέξη ησλ ην ρξήκα ησλ είλαη εχθνινλ θαη εηο ηελ εμνπζίαλ ησλ, ην λα 

εθηεινχλ φκσο απηά κε κίαλ ζηαζεξάλ δηάζεζηλ, νχηε εχθνινλ είλαη νχηε εηο 

ηελ εμνπζίαλ ησλ. Οκνίσο δε λνκίδνπλ φηη θαη ην λα γλσξίδνπλ ηα δίθαηα 

θαη ηα άδηθα δελ είλαη θακκία θηινζνθία, δηφηη δελ είλαη δχζθνινλ λα 

ελλνήζνπλ φζα επηβάιινπλ νη λφκνη. Γελ είλαη φκσο απηά ηα δίθαηα παξά 

κφλνλ θαηά ζχκπησζηλ. Αιιά γλψζηο ησλ δηθαίσλ είλαη ην πψο πξέπεη λα 

κνηξάδσληαη εηο ηνπο άιινπο θαη πψο λα εθηεινχληαη. Σνχην δε είλαη πνιχ 

δπζθνιψηεξνλ λα ην γλσξίδε θαλείο παξά ηελ πγηεηλήλ, δηφηη θαη εηο απηήλ 

είλαη κελ εχθνινλ λα γλσξίδε θαλείο ην κέιη θαη ηνλ νίλνλ θαη ηνλ 

ειιέβνξνλ θαη ηελ θαπηεξίαζηλ θαη ηελ εγρείξεζηλ, πψο φκσο λα ηα 

εθηειέζε ράξηλ ηεο πγείαο θαη εηο πνίνλ θαη πφηε, είλαη ηφζνλ δχζθνινλ, 

φζνλ θαη λα γίλε ηαηξφο. Καη δηά ηελ ηδίαλ αηηίαλ λνκίδνπλ φηη φρη 

νιηγψηεξνλ είλαη δπλαηφλ λα αδηθή ν δίθαηνο. Γηφηη εμ ίζνπ ή θαη 

πεξηζζφηεξνλ αθφκε εκπνξεί θαη ν δίθαηνο λα πξάμε έθαζηνλ απφ απηά. 

Γειαδή θαη λα ζπλεπξεζή κε γπλαίθα θαη λα θηππήζε θαλέλα, θαη πάιηλ ν 

αλδξείνο λα ξίςε ηελ αζπίδα θαη λα ζηξαθή θαη λα ηξέρε εηο νπνηαλδήπνηε 

δηεχζπλζηλ. 

Καη φκσο ε δεηιία θαη ε αδηθία δελ είλαη ην λα εθηειή θαλείο απηά, εθηφο 

κφλνλ θαηά ζχκπησζηλ, αιιά ην λα εθηειή απηά κε ηνηαχηελ ή ηνηαχηελ 

δηάζεζηλ, θαζψο ην λα ηαηξεχε θαη ζεξαπεχε δελ ζπλίζηαηαη εηο ην λα θφπηε 

ή φρη ή λα δίδε θάξκαθα ή φρη, αιιά θαηά έλα σξηζκέλνλ ηξφπνλ. Σα δε 

δίθαηα πεξηζηξέθνληαη εηο φζα κεηέρνπλ ησλ απνιχησλ αγαζψλ, έρνπλ δε 

σο πξνο απηά ππεξβνιήλ θαη έιιεηςηλ. Γηφηη δη' άιινπο κελ δελ ππάξρεη 

ππεξβνιή απηψλ, θαζψο ίζσο δηά ηνπο ζενχο, δη' άιινπο δε νπδέ ην 

ειάρηζηνλ κέξνο απηψλ είλαη σθέιηκνλ, νη νπνίνη είλαη αληάησο θαθνί, αιιά 

βιάπηνπλ φια, δη' άιινπο δε κέρξηο ελφο βαζκνχ. Γηά ηνχην είλαη ζχκθσλα 

πξνο ηελ θχζηλ ηνπ αλζξψπνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Δππξέπεηα& {36}. — Καη ηφξα είλαη θαηξφο λα νκηιήζσκελ πεξί 

εππξεπείαο θαη πεξί ηνπ εππξεπνχο, πνίαλ ζρέζηλ έρεη ε κελ εππξέπεηα πξνο 

ηελ δηθαηνζχλελ, ην δε εππξεπέο πξνο ην δίθαηνλ. Γηφηη, φηαλ ην 

πξνζέμσκελ, δελ θαίλεηαη λα είλαη νχηε ην ίδηνλ πξάγκα αιι' νχηε θαηά 

γέλνο δηάθνξνλ. Καη άιινηε κελ επαηλνχκελ ην εππξεπέο θαη ηνλ ηνηνχηνλ 

άλδξα, ψζηε θαη εηο ηα άιια κεηαθέξνκελ επαηλεηηθψο απηά επί ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ αγαζνχ, θαη ιέγνκελ φηη είλαη εππξεπέζηεξνλ ην θαιιίηεξνλ. 

Άιινηε φκσο, φηαλ ην ζθεθζψκελ κε ηνλ ινγηζκφλ καο, καο θαίλεηαη 

παξάινγνλ πσο είλαη θάηη ηη αμηέπαηλνλ ην εππξεπέο, αθνχ είλαη δηάθνξνλ 

απφ ην δίθαηνλ. Γειαδή ή ην δίθαηνλ δελ είλαη ζπνπδαίνλ, ή ην εππξεπέο δελ 

είλαη δίθαηνλ, αθνχ δηαθέξεη. Ή, αλ είλαη θαη ηα δχν ζπνπδαία, ηφηε είλαη ην 

ίδηνλ. Ζ απνξία ινηπφλ ζρεδφλ δη' απηνχο ηνπο ιφγνπο ζπκβαίλεη σο πξνο ην 

επηεηθέο, αιιά φια απηά είλαη κε θάπνηνλ ηξφπνλ νξζά, θαη δελ δηαθσλεί 

θαλέλ κεηαμχ ησλ. Γηφηη ην εππξεπέο, σο θάπνηνλ θαιιίηεξνλ δίθαηνλ, είλαη 

δίθαηνλ, θαη φρη σο θαλέλ άιιν γέλνο θαιιίηεξνλ απφ ην δίθαηνλ. Δπνκέλσο 

είλαη ην ίδηνλ πξάγκα ην δίθαηνλ θαη ην εππξεπέο, θαη ελψ είλαη θαη ηα δχν 

ζπνπδαία, αλψηεξνλ είλαη ην εππξεπέο. Μαο πξνμελεί δε ηελ απνξίαλ φηη ην 

εππξεπέο είλαη κελ δίθαηνλ, δελ είλαη φκσο ηα λφκηκνλ δίθαηνλ, αιιά 

επαλφξζσζηο ηνπ λνκίκνπ δηθαίνπ. Αηηία δε ηνχηνπ είλαη φηη ν κελ λφκνο 

είλαη πάληνηε γεληθφο, ελψ πεξί κεξηθψλ πξαγκάησλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

νκηιήζε θαλείο γεληθψο. Δηο φζα ινηπφλ είλαη κελ αλάγθε λα νκηιή γεληθψο, 

αιιά ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλε νξζψο, εθεί ν λφκνο ιακβάλεη ππ' 

φςηλ ηαο πεξηζζνηέξαο πεξηπηψζεηο, ελψ γλσξίδεη φηη ζπκβαίλεη ιάζνο. Καη 

κνιαηαχηα είλαη νξζφο. Γηφηη ην ζθάικα δελ έγθεηηαη εηο ηνλ λφκνλ νχηε εηο 

ηνλ λνκνζέηελ, αιιά εηο ηελ θχζηλ ηνπ πξάγκαηνο. Γηφηη αθξηβψο ηνηνχηνλ 

είλαη ην πιηθφλ ησλ πξαγκαηνπνηνπκέλσλ ππφ ηνπ αλζξψπνπ. ηαλ ινηπφλ 

ν κελ λφκνο νκηιή γεληθψο, ζπκβή φκσο ηίπνηε εηο ην δείλα πξάγκα έμσ απφ 

ην γεληθφλ, ηφηε ην νξζφλ είλαη, ζπκθψλσο κε φζα παξέιεηςε ν λνκνζέηεο 

θαη έζθαιε δηφηη ηα ψξηζε γεληθψο, εηο απηά λα επαλνξζψζσκελ ηελ 

παξάιεηςηλ. Σo νπνίνλ ήην δπλαηφλ θαη ν ίδηνο ν λνκνζέηεο λα ην έιεγε, εάλ 

ήην εθεί παξψλ, θαη αλ ην είρε παξαηεξήζεη ζα ην ελνκνζέηεη. Γηά ηνχην 

είλαη κελ δίθαηνλ θαη αλψηεξνλ απφ θάπνηνλ άιιν δίθαηνλ, φρη φκσο απφ ην 

απφιπηνλ, αιιά απφ ην ζθάικα ην πξνεξρφκελνλ απφ ην απφιπηνλ. Καη 

απηή είλαη ε θχζηο ηνπ εππξεπνχο, δειαδή ε επαλφξζσζηο ηνπ λφκνπ, φπνπ 

είλαη ειιηπήο έλεθα ηεο γεληθφηεηάο ηνπ. Γειαδή ηνχην είλαη αηηία ηνπ λα 

κε ζπκθσλνχλ φια κε ηνλ λφκνλ, δηφηη δηά κεξηθά είλαη αδχλαηνλ λα ζέζε 

λφκνλ θαη επνκέλσο απαηηνχληαη ςεθίζκαηα. Γειαδή ηνπ απξνζδηνξίζηνπ 

πξάγκαηνο είλαη απξνζδηφξηζηνο θαη ν θαλψλ, θαζψο εηο ηελ Λεζβηαθήλ 

αξρηηεθηνληθήλ ν κνιχβδηλνο θαλψλ. Γηφηη αλαιφγσο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ 

ιίζνπ ηξνπνπνηείηαη θαη δελ κέλεη ζηαζεξφο ν θαλψλ, θαζψο θαη ην ςήθηζκα 

αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ. Ση πξάγκα ινηπφλ είλαη ην εππξεπέο, θαη φηη 
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είλαη δίθαηνλ, θαη απφ πνίνλ δίθαηνλ είλαη θαιιίηεξνλ, έγηλε θαλεξφλ. Δίλαη 

δε θαλεξφλ απφ απηφ θαη πνίνο είλαη ν εππξεπήο. Γειαδή φζηηο απνθαζίδεη 

θαη εθηειεί ηα ηνηαχηα, θαη φζηηο δελ είλαη αθξηβνδίθαηνο εηο ην ρεηξφηεξνλ, 

αιιά ππνρσξεηηθφο, αλ θαη έρεη ππέξ απηνχ ηνλ λφκνλ, είλαη εππξεπήο, θαη 

εθείλε ε δηάζεζηο είλαη εππξέπεηα, ε νπνία είλαη έλ είδνο δηθαηνζχλεο θαη 

φρη δηάθνξνο δηάζεζηο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΔ'. 

&Αλ είλαη δπλαηφλ λα αδηθή θαλείο ηνλ εαπηφλ ηνπ.& — Καη ηφξα είλαη 

θαλεξφλ απφ φζα είπακελ, αλ είλαη δπλαηφλ ή φρη λα αδηθή θαλείο ηνλ 

εαπηφλ ηνπ. Γειαδή κεξηθά κελ δίθαηα ηα ππαγνξεχεη ν λφκνο ζπκθψλσο 

πξνο φιελ ηελ αξεηήλ, ιφγνπ ράξηλ δελ ππαγνξεχεη ν λφκνο λα 

απηνθηνλνχκελ. ζα δε δελ ππαγνξεχεη, ηα απαγνξεχεη. Έπεηηα φζηηο 

βιάπηεη εθνπζίσο έμσ απφ ηνλ λφκνλ — ρσξίο λα αληαπνδίδε αδηθίαλ — 

θάκλεη αδηθίαλ, εθνπζίσο δε ζεκαίλεη, φηαλ γλσξίδε πνίνλ θαη κε ηη. Καη 

βεβαίσο φζηηο απφ ηνλ ζπκφλ ηνπ θφπηεη ηνλ ιαηκφλ ηνπ, ην εθηειεί ηνχην 

εθνπζίσο έμσ απφ ηνλ νξζφλ ιφγνλ, ην νπνίνλ δελ ην επηηξέπεη ν λφκνο. 

Δπνκέλσο αδηθεί. Αιιά πνίνλ; Ή κήπσο αδηθεί ηελ πφιηλ θαη φρη ηνλ εαπηφλ 

ηνπ; Γηφηη εθνπζίσο πάζρεη, ελψ νπδείο αδηθείηαη εθνπζίσο. Γηά ηνχην θαη ε 

πφιηο ηνλ ηηκσξεί θαη πξνζγίλεηαη θάπνηα αηηκία εηο ηνλ απηνθηνλνχληα, σο 

αδηθνχληα ηελ πφιηλ. Έπεηηα επεηδή ν αδηθψλ είλαη κφλνλ άδηθνο θαη φρη 

νπηηδαλφο, δελ είλαη δπλαηφλ λα αδηθήζε ηνλ εαπηφλ ηνπ. — Γηφηη δηαθέξεη 

ην έλ απφ ην άιιν. Γειαδή ν άδηθνο είλαη κε θάπνηνλ ηξφπνλ ηφζνλ 

πνλεξφο φζνλ θαη ν δεηιφο, θαη φρη κε νιφθιεξνλ ηελ πνλεξίαλ, επνκέλσο 

δελ αδηθεί ζπκθψλσο κε απηήλ. — Γηφηη ηνχην ζα ήην σο λα αθαηξήηαη θαη 

πξνζηίζεηαη ην ίδηνλ πξάγκα εηο ην ίδηνλ πξφζσπνλ. Σνχην φκσο δελ είλαη 

δπλαηφλ, αιιά θαη' αλάγθελ ην δίθαηνλ θαη ην άδηθνλ πεξηζηξέθεηαη εηο 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα απφ έλ. Έπεηηα ε αδηθία είλαη εθνχζηνλ θαη εθ 

πξνκειέηεο θαη ρσξίο πξνεγνχκελνλ. — Γειαδή φζηηο αληαπνδίδεη ηα ίζα 

δηφηη έπαζε, δελ θαίλεηαη λα αδηθή, ελψ φζηηο αδηθεί ηνλ εαπηφλ ηνπ 

ζπγρξφλσο εθηειεί θαη πάζρεη ηα ίδηα. Έπεηηα απηφ ζα ήην σο λα αδηθήηαη 

θαλείο εθνπζίσο. Δθηφο δε ηνχηνπ ρσξίο λα ππάξρνπλ άδηθα απνθηήκαηα 

θαλείο δελ αδηθεί, ιφγνπ ράξηλ θαλείο δελ κνηρεχεη ηελ γπλαίθα ηνπ, νχηε 

δηαξξεγλχεη ηνλ ηδηθφλ ηνπ ηνίρνλ, νχηε θιέπηεη ηδηθά ηνπ πξάγκαηα. Καη 

γεληθψο αλαηξείηαη ην λα αδηθή θαλείο ηνλ εαπηφλ ηνπ, θαη ζπκθψλσο κε ηνλ 

νξηζκφλ πεξί ηεο εθνπζίαο παζήζεσο αδηθήκαηνο. 

&Σν λα αδηθή θαλείο ή ην λα αδηθήηαη είλαη πεξηζζφηεξνλ θαθφλ ;&Δίλαη δε 

θαλεξφλ φηη θαη ηα δχν κελ είλαη πνηαπά, θαη ην λα αδηθήηαη θαλείο θαη ην 

λα αδηθή. Γηφηη ην κελ έλ ζεκαίλεη λα ιακβάλε νιηγψηεξνλ απφ ην κέζνλ, ην 

δε άιιν πεξηζζφηεξνλ, θαη δελ είλαη θαζψο ην πγηεηλφλ εηο ηελ ηαηξηθήλ, θαη 
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ε επεμία εηο ηελ γπκλαζηηθήλ. Πάιηλ φκσο ρεηξφηεξνλ είλαη ην λα αδηθή 

θαλείο. Γειαδή ην κελ λα αδηθή είλαη αμηνθαηάθξηηνλ, δηφηη γίλεηαη κε 

θαθίαλ, θαη θαθίαλ ή ηειείαλ θαη απφιπηνλ ή πιεζηάδνπζαλ — θαζφζνλ ην 

εθνχζηνλ δελ γίλεηαη πάληνηε κε θαθίαλ — ην λα αδηθήηαη φκσο γίλεηαη 

ρσξίο θαθίαλ θαη αδηθίαλ. 

Καζ' εαπηφ ινηπφλ ην λα αδηθήηαη θαλείο είλαη νιηγψηεξνλ νπηηδαλφλ, θαηά 

ζχκπησζηλ φκσο ηίπνηε δελ ην εκπνδίδεη λα είλαη κεγαιίηεξνλ θαθφλ. Σνχην 

φκσο δελ ελδηαθέξεη ηελ ηέρλελ, αιιά θαη ηελ πιεπξίηηδα ηελ ζεσξεί 

κεγαιηηέξαλ αζζέλεηαλ απφ ην ηξίθιηζκα. Καη φκσο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβή 

θαηά ζχκπησζηλ ην αληίζεηνλ, εάλ κε ην ηξίθιηζκα πέζε θαλείο θαη ζπκβή 

λα ζπιιεθζή απφ ηνπο ερζξνχο ή λα απνζάλε. 

&Σν πξνο εαπηφλ δίθαηνλ.& — Καηά κεηαθνξάλ δε θαη νκνηφηεηα ππάξρεη 

δίθαηνλ εηο έθαζηνλ φρη κε ηνλ εαπηφλ ηνπ, αιιά κε θάηη ηη απφ ηα ηδηθά ηνπ, 

θαη φρη φια ηα είδε ηνπ δηθαίνπ αιιά ην νηθνδεζπνηηθφλ θαη ην 

νηθνγελεηαθφλ. Γηφηη εηο απηά ηα δεηήκαηα δηαθσλεί ην ινγηθφλ κέξνο ηεο 

ςπρήο πξνο ην άινγνλ. Δηο απηά ινηπφλ φηαλ πξνζέμε θαλείο θαίλεηαη φηη 

ππάξρεη αδηθία πξνο εαπηφλ, δηφηη εηο απηά είλαη δπλαηφλ λα πάζρε θάηη ηη 

έμσ απφ ηαο επηζπκίαο ηνπ. Καη βεβαίσο θαίλεηαη φηη ππάξρεη κελ κεηαμχ 

απηψλ θάπνηνλ δίθαηνλ, θαζψο κεηαμχ άξρνληνο θαη ππεθφσλ. Καη ινηπφλ 

πεξί ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ άιισλ εζηθψλ αξεηψλ είλαη αξθεηά φζα 

είπακελ. 

ΒΗΒΛΗΟΝ Ε. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 

&Οξηζκφο ηνπ κέζνπ.& — Δπεηδή δε πξνεγνπκέλσο είπακελ φηη πξέπεη λα 

εθιέγσκελ ην κέζνλ θαη φρη ηελ ππεξβνιήλ νχηε ηελ έιιεηςηλ, ην δε κέζνλ 

είλαη θαζψο ππαγνξεχεη ν νξζφο ιφγνο, αο νξίζσκελ ηφξα ηνχην. Γειαδή 

εηο φιαο ηαο δηαζέζεηο ηαο νπνίαο είπακελ, θαζψο θαη εηο φια ηα άιια 

πξάγκαηα ππάξρεη θάπνηνο ζθνπφο πξνο ηνλ νπνίνλ απνβιέπεη φζηηο έρεη 

ηνλ ιφγνλ, θαη ηα ηεληφλεη ή ηα ραιαξφλεη, θαη ππάξρεη θάπνηνο νξηζκφο ησλ 

κεζνηήησλ, δηά ηαο νπνίαο ιέγνκελ φηη θείληαη κεηαμχ ηεο ππεξβνιήο θαη 

ηεο ειιείςεσο, φηαλ είλαη ζχκθσλνη πξνο ηνλ νξζφλ ιφγνλ. Αιιά ε ηνηαχηε 

έθθξαζηο είλαη κελ αιεζήο, δελ είλαη φκσο ζαθήο. Γηφηη θαη εηο ηαο άιιαο 

επηκειείαο, εηο φζαο πεξηζηξέθεηαη ε επηζηήκε, ηνχην είλαη αιεζέο, φηη 

δειαδή δελ πξέπεη νχηε πεξηζζφηεξα νχηε νιηγψηεξα λα θηινπνλνχκελ ή λα 

παξακεινχκελ αιιά ηα κεζαία θαη θαζψο ππαγνξεχεη ν νξζφο ιφγνο. Αλ 
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φκσο κφλνλ απηφ θαηέρε θαλείο, δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδε ηίπνηε 

πεξηζζφηεξνλ, ιφγνπ ράξηλ πνία πξέπεη λα δίδσληαη εηο ην ζψκα, εάλ καο 

εηπή θαλείο φηη πξέπεη λα δίδσληαη φζα δηαηάζζεη ε ηαηξηθή θαη φζηηο 

θαηέρεη απηήλ. Γηά ηνχην πξέπεη θαη σο πξνο ηαο δηαζέζεηο ηεο ςπρήο φρη 

κφλνλ αιεζψο λα εθθξάζσκελ ηνχην, αιιά θαη λα νξίζσκελ πνίνο είλαη ν 

νξζφο ιφγνο θαη πνίνο νξηζκφο ππάξρεη απηνχ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β'. 

Σν ινγηθφλ ηεο ςπρηθήο δηαηξείηαη εηο επηζηεκνληθφλ θαη ινγηζηηθφλ.& — 

Καη ινηπφλ φηαλ δηαηξέζακελ ηαο αξεηάο ηεο ςπρήο, είπακελ φηη κεξηθαί 

πεξηζηξέθνληαη εηο ην ήζνο, κεξηθαί δε εηο ηελ δηάλνηαλ. Καη πεξί κελ ησλ 

εζηθψλ σκηιήζακελ, ηφξα δε αο εμεηάζσκελ ηαο άιιαο, αθνχ πξψηνλ 

νκηιήζσκελ πεξί ηεο ςπρήο. Δηο ηα πξνεγνχκελα ινηπφλ είπακελ φηη δχν 

είλαη ηα κέξε ηεο ςπρήο, δειαδή ην ινγηθφλ θαη ην άινγνλ. Καη ηφξα αο 

εμεηάζσκελ θαηά ηνλ ίδηνλ ηξφπνλ. Καη αο παξαδερζψκελ σο βάζηλ φηη δχν 

είλαη ηα ινγηθά, έλ κελ εθείλν κε ην νπνίνλ ελλννχκελ εθείλα εθ ησλ φλησλ 

φζσλ ε αξρή δελ είλαη δπλαηφλ λα έρε άιισο πσο, έλ δε εθείλν κε ην νπνίνλ 

ελλννχκελ ηα ελδερφκελα. Γηφηη, ζπκθψλσο πξνο ηα δηαθέξνληα θαηά γέλνο 

πξάγκαηα, δηάθνξνλ θαηά γέλνο κέξνο ηεο ςπρήο επιάζζε δη' έθαζηνλ απφ 

απηά ηα δχν, αθνχ απφ θάπνηαλ νκνηφηεηα θαη ζπγγέλεηαλ πξνέξρεηαη ε 

γλψζηο εηο απηά. Καη ινηπφλ νλνκάδνκελ ην έλ κελ απφ απηά επηζηεκνληθφλ, 

ην δε άιιν ππνινγηζηηθφλ. Καη βεβαίσο ε πξνκειέηε θαη ν ππνινγηζκφο 

είλαη ην ίδηνλ, θαη θαλείο δελ πξνκειεηά ηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ 

ελδέρνληαη λα ζπκβνχλ θαη' άιινλ ηξφπνλ. Δπνκέλσο ην ππνινγηζηηθφλ 

είλαη έλ κέξνο ηνπ ινγηθνχ. Λνηπφλ πξέπεη λα εχξσκελ πνία είλαη ε 

θαιιηηέξα δηάζεζηο εθάζηνπ εθ ησλ δχν ηνχησλ. Γηφηη απηή είλαη ε αξεηή 

ηνπ θαζελφο, ε δε αξεηή πεξηζηξέθεηαη εηο ην ζρεηηθφλ έξγνλ. 

&Σν νξεθηηθφλ εμαξηάηαη εθ ηνπ λνεηηθνχ θαη ε πξάμηο εθ ηεο ζεσξίαο.& 

— Σξεηο δε είλαη αη δπλάκεηο ηεο ςπρήο απφ ηαο νπνίαο πεγάδεη ε αιήζεηα 

θαη ε πξάμηο, δειαδή ην λνεηηθφλ, ην αηζζεηηθφλ, θαη ην νξεθηηθφλ. Δμ 

απηψλ δε ε αίζζεζηο δελ είλαη αξρή νπδεκηάο πξάμεσο. Απφδεημηο δε είλαη 

φηη ηα δψα έρνπλ κελ αίζζεζηλ, δελ κεηέρνπλ φκσο ηεο πξάμεσο. Καη φ,ηη 

είλαη δηά ηελ δηάλνηαλ ην λαη θαη ην φρη, ην ίδηνλ είλαη θαη δηά ηελ φξεμηλ ε 

επηδίσμηο θαη ε απνθπγή. Ώζηε, αθνχ ε εζηθή αξεηή είλαη δηάζεζηο 

πξναηξεηηθή, ε δε πξναίξεζηο επηζπκία πξνκειεηεκέλε, είλαη αλάγθε θαη ν 

ιφγνο λα είλαη αιεζήο θαη ε επηζπκία νξζή, εάλ βεβαίσο πξφθεηηαη λα είλαη 

ζπνπδαία ε πξναίξεζηο, θαη ηα ίδηα πξάγκαηα ν κελ ιφγνο λα ηα 

παξαδέρεηαη, ε δε επηζπκία λα ηα επηδηψθε. Καη ινηπφλ απηά κελ ην είδνο 

ηεο δηαλνίαο θαη ηεο αιεζείαο είλαη πξαθηηθφλ (εθεξκνζκέλνλ), ηεο δε 

θαζαξψο ζεσξεηηθήο δηαλνίαο θαη φρη πξαθηηθήο νχηε δεκηνπξγηθήο 
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(παξαγσγηθήο) νξζφλ θαη εζθαικέλνλ είλαη ην αιεζέο θαη ην ςεχδνο. Γηφηη 

απηή (ε αιήζεηα θαη ην ςεχδνο) είλαη ηδηφηεο παληφο δηαλνεηηθνχ έξγνπ, ηνπ 

δε πξαθηηθνχ (εθεξκνζκέλνπ) θαη ζπγρξφλσο δηαλνεηηθνχ (ζεσξεηηθνχ) 

έξγνπ ηδηφηεο είλαη ε αιήζεηα, ε νπνία ζπκβηβάδεηαη κε ηελ νξζήλ 

επηζπκίαλ. Καη ινηπφλ ηεο κελ πξάμεσο αξρή είλαη ε πξναίξεζηο, απφ ηελ 

νπνίαλ αξρίδεη ε θίλεζηο θαη φρη ν ζθνπφο, ηεο δε πξναηξέζεσο αξρή είλαη ε 

επηζπκία θαη ν ιφγνο ν ζθφπηκνο. Γηά ηνχην νχηε ρσξίο λνπλ θαη δηάλνηαλ, 

αιι' νχηε θαη ρσξίο εζηθήλ δηάζεζηλ είλαη ε πξναίξεζηο. Γειαδή 

επδνθίκεζηο θαη ην αληίζεηνλ ηεο επδνθηκήζεσο δελ ππάξρεη ρσξίο δηάλνηαλ 

θαη ρσξίο ήζνο. 

Ζ δε θαζαξά δηάλνηα ηίπνηε δελ θηλεί, αιιά ε ζθφπηκνο θαη ε πξαθηηθή. 

Γηφηη απηή θπξηαξρεί θαη εηο ηελ δεκηνπξγηθήλ (παξαγσγηθήλ) δηάλνηαλ. 

Γηφηη παο φζηηο παξάγεη έρεη θάπνηνλ ζθνπφλ θαη ην πξντφλ δελ είλαη απιψο 

ηέινο ηεο εθηειέζεσο αιιά ζρεηηθφλ πξνο άιιν θαη ζθφπηκνλ, φρη δε παλ 

φ,ηη δεκηνπξγείηαη, αιι' φ,ηη έρεη επδφθηκνλ εθηέιεζηλ. Γηφηη ζθνπφο είλαη ε 

επδνθίκεζηο, ε δε επηζπκία αλαθέξεηαη εηο ηνλ ζθνπφλ. Γηά ηνχην 

εκπνξνχκελ λα εηπνχκελ φηη ε πξναίξεζηο είλαη νξεθηηθφο λνπο, ή φξεμηο 

δηαλνεηηθή, θαη ην είδνο απηήο ηεο αξρήο απνηειεί ηνλ άλζξσπνλ. Γελ είλαη 

δε αληηθείκελνλ πξναηξέζεσο θαλέλ απφ φζα ζπλέβεζαλ• ιφγνπ ράξηλ 

θαλείο δελ επηζπκεί λα θπξηεχζε ηελ Σξνίαλ. Γηφηη νχηε πξνκειεηά θαλ 

απηφ ην ζπκβάλ αιιά κφλνλ φ,ηη κέιιεη λα γίλε θαη φ,ηη είλαη ελδερφκελνλ, 

ελψ ην γεγνλφο δελ είλαη δπλαηφλ λα κε γίλε. Γηά ηνχην νξζψο ιέγεη ν 

Αγάζσλ: 

Απηήλ ηελ ράξηλ δελ ηελ έρεη νχη' ν ζεφο αγέλσηα λα θάκε, φζα έγηλαλ. 

Λνηπφλ θαη ησλ δχν δηαλνεηηθψλ εηδψλ ηεο ςπρήο έξγνλ είλαη ε αιήζεηα. 

Δπνκέλσο εθείλαη αη δηαζέζεηο είλαη αη αξεηαί ηνπ θαζελφο απφ απηά, φζαη 

ζα επαιεζεχζνπλ ην θαζέλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Ζ αθξηβήο επηζηήκε.& — Λνηπφλ αο θάκσκελ αξρήλ λα νκηιήζσκελ πεξί 

απηψλ επηζεσξνχληεο πάιηλ ηα πξνεγνχκελα. Καη ηφξα αο δερζψκελ φηη 

είλαη πέληε εθείλα εηο ηα νπνία ε ςπρή ιέγεη ηελ αιήζεηαλ κε ην λαη θαη κε 

ην φρη. Απηά δε είλαη ε ηέρλε, ε επηζηήκε, ε θξφλεζηο, ε ζνθία, ν λνπο. 

Γηφηη κε ηελ γλψκελ ηεο θαη ηελ θξίζηλ ηεο είλαη δπλαηφλ θαη λα 

δηαςεχδεηαη. Καη ινηπφλ ηη είλαη επηζηήκε, γίλεηαη θαλεξφλ απφ ην εμήο 

δήηεκα, αλ δειαδή πξέπεη λα είκεζα αθξηβνιφγνη θαη λα κε παξαζπξψκεζα 

απφ ηαο νκνηφηεηαο. Γηφηη φινη έρνκελ ηελ ηδέαλ φηη παλ φ,ηη γλσξίδνκελ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη δηαθνξεηηθφλ. ζα δε είλαη ελδερφκελνλ λα είλαη 



www.schooltime.gr ελίδα 103 
 

δηαθνξεηηθά, φηαλ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηελ ζεσξίαλ καο, δελ ελλννχκελ αλ 

είλαη πξαγκαηηθά ή φρη. Δπνκέλσο ην αληηθείκελνλ ηεο επηζηήκεο είλαη θάηη 

ηη απαξαίηεηνλ, θαη σο εθ ηνχηνπ αηψληνλ. Γηφηη φια ηα απαξαίηεηα είλαη 

γεληθψο αηψληα, ηα αηψληα είλαη αγέλσηα θαη άθζαξηα. Έπεηηα θαίλεηαη φηη 

πάζα επηζηήκε είλαη δηδαθηή, θαη παλ αληηθείκελνλ ηεο επηζηήκεο ππφθεηηαη 

εηο ηελ κάζεζηλ. Αθφκε δε πάζα δηδαζθαιία αξρίδεη απφ ηα πξνεγνπκέλσο 

γλσζηά, θαζψο αλαπηχζζνκελ θαη εηο ηα αλαιπηηθά. Γηφηη άιιε κελ γίλεηαη 

δη' επαγσγήο, άιιε δε δηά ζπιινγηζκνχ. Καη βεβαίσο ε κελ επαγσγή είλαη ε 

έξεπλα ε αλπςνχζα εηο ηα αμηψκαηα θαη ηα γεληθά, ν δε ζπιινγηζκφο 

θαηέξρεηαη απφ ηα γεληθά. Δπνκέλσο ππάξρνπλ θαη αμηψκαηα απφ ηα νπνία 

γελλάηαη ζπιινγηζκφο, ρσξίο απηά λα γελλψληαη πιένλ απφ άιινλ 

ζπιινγηζκφλ. Δηο απηά ινηπφλ εθαξκφδεηαη ε επαγσγηθή κέζνδνο. Καη 

ινηπφλ ε κελ επηζηήκε είλαη ςπρηθή δηάζεζηο απνδεηθηηθή, κε φια ηα άιια 

φζα αλαθέξνκελ εηο ηα αλαιπηηθά. Γειαδή, φηαλ παξαδέρεηαη θαλείο κε 

σξηζκέλνλ ηξφπνλ θαη είλαη γλσζηαί αη αξραί εηο απηφλ, ηφηε γλσξίδεη 

επηζηεκνληθψο. Γηφηη, εάλ δελ γλσξίδε ηίπνηε αλψηεξνλ απφ ην 

ζπκπέξαζκα, ηφηε ζα είλαη κφλνλ θαηά ζχκπησζηλ θάηνρνο ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεσο. Πεξί κελ ινηπφλ ηεο επηζηήκεο είλαη αξθεηά φζα 

είπακελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ'. 

&Δηο ηη πεξηζηξέθεηαη ε ηέρλε.& — Σφξα φκσο απφ εθείλν ην νπνίνλ 

ελδέρεηαη λα είλαη θαη δηαθνξεηηθφλ, άιιν κελ δεκηνπξγείηαη απιψο, άιιν 

δε είλαη εθηέιεζηο επδφθηκνο. Δίλαη δε δηάθνξνλ ην δεκηνχξγεκα απφ ηελ 

εθηέιεζηλ. — Ωο πξνο απηά δε βαζηδφκεζα θαη εηο ηνπο εμσηεξηθνχο ιφγνπο 

— . Δπνκέλσο θαη ε εθηειεζηηθή δηάζεζηο ε ζπλνδεπνκέλε απφ ηνλ ιφγνλ 

δηαθέξεη απφ ηελ δεκηνπξγηθήλ δηάζεζηλ ηελ ζπλνδεπνκέλελ επίζεο απφ ηνλ 

ιφγνλ. Γηά ηνχην απηά ηα δχν δελ πεξηέρνληαη θαλ ην έλ εηο ην άιιν. 

Γειαδή νχηε ε εθηέιεζηο είλαη δεκηνπξγία νχηε ε δεκηνπξγία εθηέιεζηο. 

Δπεηδή δε ε νηθνδνκηθή ηέρλε έρεη κίαλ νπζίαλ θαη είλαη θάπνηα δηάζεζηο 

δεκηνπξγηθή ζπλνδεπνκέλε απφ ηνλ ιφγνλ, θαη επεηδή νχηε θακκία ηέρλε 

ππάξρεη ε νπνία λα είλαη δεκηνπξγηθή δηάζεζηο κε ζπλνδεπνκέλε απφ 

ιφγνλ, νχηε πάιηλ φηαλ είλαη ηνηαχηε, εκπνξεί λα κελ είλαη ηέρλε, έπεηαη φηη 

ην ίδηνλ είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγηθή δηάζεζηο ε ζπλνδεπνκέλε απφ 

ιφγνλ. Πεξηζηξέθεηαη δε πάζα ηέρλε εηο ηελ δεκηνπξγίαλ πξαγκάησλ, θαη 

εηο ηαο εθεπξέζεηο θαη επηλνήζεηο αη νπνίαη επηδηψθνπλ λα θαηνξζσζή θάηη 

ηη απφ φζα είλαη ελδερφκελνλ θαη λα ππάξρνπλ θαη λα κελ ππάξρνπλ, θαη 

ησλ νπνίσλ ε αξρή είλαη κέζα εηο ηνλ δεκηνπξγφλ θαη φρη εηο ην 

δεκηνχξγεκα. Γειαδή ε ηέρλε δελ πεξηζηξέθεηαη νχηε εηο ηα εμ αλάγθεο, 

νχηε εηο ηα εθ θχζεσο ππάξρνληα ή γηλφκελα. Γηφηη απηά έρνπλ κέζα ησλ 

ηελ αξρήλ ησλ. Αθνχ δε ε δεκηνπξγία, θαη ε εθηέιεζηο είλαη δηαθνξεηηθά, 
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είλαη επφκελνλ ε ηέρλε λα πεξηζηξέθεηαη εηο ηελ δεκηνπξγίαλ θαη φρη εηο ηελ 

εθηέιεζηλ. Καη κε θάπνηνλ ηξφπνλ εηο ηα ίδηα πεξηζηξέθεηαη ε ηχρε θαη ε 

ηέρλε, θαζψο ιέγεη ν Αγάζσλ: 

Σέρλε ηελ ηχρελ σθειεί θαη ε ηχρε δε ηελ ηέρλελ 

Καη ινηπφλ θαζψο είπακελ ε κελ ηέρλε είλαη θάπνηα δηάζεζηο δεκηνπξγηθή 

ζπλνδεπνκέλε απφ ιφγνλ αιεζή, ε δε αηερλία αληηζέησο είλαη δηάζεζηο 

δεκηνπξγηθή ζπλνδεπνκέλε απφ ςεπδή ιφγνλ, θαη πεξηζηξέθνληαη εηο φ,ηη 

ελδέρεηαη λα είλαη θαη δηαθνξεηηθφλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ'. 

&Ζ θξφλεζηο.& 

Καη ηφξα αο νκηιήζσκελ πεξί θξνλήζεσο, αθνχ εμεηάζσκελ πνίνπ είδνπο 

ζεσξνχκελ ηνπο θξνλίκνπο. Καη ινηπφλ θαίλεηαη φηη ηδηφηεο ηνπ θξνλίκνπ 

είλαη ην λα εκπνξή λα ζθεθζή θαιά σο πξνο ηα αγαζά θαη ζπκθέξνληα δηά 

ηνλ εαπηφλ ηνπ, φρη κνλνκεξψο, ιφγνπ ράξηλ πνία ρξεζηκεχνπλ δηά ηελ 

πγείαλ ή δηά λα απνθηήζε δχλακηλ, αιιά γεληθψο πνία ζπληεινχλ εηο ηελ 

επδσίαλ. Απφδεημηο δε ηνχηνπ είλαη φηη ηφηε νλνκάδνκελ θαλέλα θξφληκνλ 

σο πξνο έλ πξάγκα, φηαλ ππνινγίζε θαιψο απηφ έσο φηνπ λα επηηχρε 

αμηφινγνλ απνηέιεζκα, αλ θαη δελ ππάξρεη πεξί απηνχ σξηζκέλε ηέρλε. Καη 

επνκέλσο γεληθψο θξφληκνο είλαη φζηηο πξνκειεηά θαιψο. Καλείο φκσο δελ 

πξνκειεηά φζα είλαη αδχλαηνλ λα ζπκβνχλ θαη' άιινλ ηξφπνλ, νχηε φζα δελ 

είλαη πηζαλφλ δη' απηφλ λα ηα εθηειέζε. Δπνκέλσο, αθνχ ε επηζηήκε 

ζπλνδεχεηαη κε απφδεημηλ θαη αθνχ δελ ππάξρεη απφδεημηο δη' φζα αη αξραί 

ησλ είλαη ελδερφκελνλ λα είλαη θαη θαη' άιινλ ηξφπνλ, δηφηη φια απηά είλαη 

ελδερφκελνλ λα είλαη θαη θαη' άιινλ ηξφπνλ, αθνχ ηέινο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα πξνκειεηήζε θαλείο ηα ππάξρνληα εμ αλάγθεο, έπεηαη φηη δελ είλαη ε 

θξφλεζηο επηζηήκε νχηε ηέρλε. Καη επηζηήκε κελ δελ είλαη, δηφηη είλαη 

ελδερφκελνλ ην εθηειεζηφλ λα ζπκβαίλε θαη' άιινλ ηξφπνλ, ηέρλε δε δελ 

είλαη, δηφηη άιιν είλαη ην γέλνο ηεο εθηειέζεσο θαη άιιν ηεο δεκηνπξγίαο. 

Λνηπφλ ππνιείπεηαη λα είλαη ςπρηθή δηάζεζηο εθηειεζηηθή ζπλνδεπνκέλε 

απφ ιφγνλ αιεζή θαη πεξηζηξεθνκέλε εηο ηα αλζξψπηλα αγαζά θαη θαθά. 

Γειαδή ηεο κελ δεκηνπξγίαο ην απνηέιεζκα είλαη θάηη ηη μερσξηζηφλ απφ 

απηήλ, ηεο εθηειέζεσο φκσο δελ είλαη δηαθνξεηηθφλ, δηφηη ε ηδία ε 

επδφθηκνο εθηέιεζηο είλαη απνηέιεζκα. Γηά ηνχην ηνλ Πεξηθιέα θαη ηνπο 

ηνηνχηνπο ηνπο λνκίδνκελ θξνλίκνπο, δηφηη είλαη ηθαλνί λα αληηιακβάλσληαη 

φζα είλαη αγαζά δηά ηνλ εαπηφλ ησλ θαη δηά ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

Ννκίδνκελ δε φηη ηνηνχηνη είλαη νη νηθνδεζπνηηθνί θαη νη πνιηηηθνί. Ωο εθ 

ηνχηνπ απηφ ην φλνκα απνδίδνκελ εηο ηελ ζσθξνζχλελ, δηφηη ζψδεη ηελ 

θξφλεζηλ. Γειαδή θπξίσο απηνχ ηνπ είδνπο ηελ γλψκελ ζψδεη. Γηφηη δελ 
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θαηαζηξέθεη νχηε δηαζηξέθεη παληφο είδνπο γλψκελ ε εδνλή θαη ε ιχπε, 

ιφγνπ ράξηλ αλ αη ηξεηο γσλίαη ηνπ ηξηγψλνπ είλαη ίζαη πξνο δχν νξζάο ή 

φρη, αιιά κφλνλ ηαο πεξηζηξεθνκέλαο εηο ηαο επδνθίκνπο εθηειέζεηο. Γηφηη 

αη αξραί ησλ εθηειεζηψλ απνηεινχλ ηνλ ζθνπφλ απηψλ. Αιιά φζηηο είλαη 

δηεθζαξκέλνο απφ εδνλήλ ή ιχπελ δελ βιέπεη θαζαξά ηελ αξρήλ, νχηε φηη 

πξέπεη ράξηλ ηεο αξρήο θαη εμ αηηίαο απηήο λα πξναηξήηαη θαη λα εθηειή ηα 

πάληα. Γηφηη ε θαθία θαηαζηξέθεη ηαο αξράο. Δπνκέλσο θαη' αλάγθελ ε 

θξφλεζηο είλαη δηάζεζηο ζπλνδεπνκέλε απφ αιεζή ιφγνλ εθηειεζηηθή σο 

πξνο ηα αλζξψπηλα αγαζά. Αιιά βεβαίσο ηεο κελ ηέρλεο ππάξρεη αξεηή, ηεο 

θξνλήζεσο φκσο δελ ππάξρεη. Καη εηο κελ ηελ ηέρλελ φζηηο ζθάιιεη 

εθνπζίσο είλαη πξνηηκφηεξνο, εηο ηελ θξφλεζηλ φκσο φρη, θαζψο θαη εηο 

φιαο ηαο αξεηάο. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφλ φηη ε θξφλεζηο είλαη θάπνηα αξεηή 

θαη φρη ηέρλε. Απφ ηα δπν δε ινγηθά κέξε ηεο ςπρήο θαίλεηαη φηη εηο ην έλ 

κφλνλ αλήθεη ε αξεηή, δειαδή εηο ην θξηηηθφλ. Γηφηη θαη ε θξίζηο θαζψο θαη 

ε θξφλεζηο πεξηζηξέθεηαη εηο ηα ελδερφκελα λα ζπκβνχλ θαη αιιέσο. Αιιά 

βεβαίσο δελ είλαη πάιηλ νχηε κφλνλ δηάζεζηο ζπλνδεπνκέλε απφ ιφγνλ. 

Απφδεημηο δε ηνχηνπ είλαη φηη ηελ ηνηαχηελ δηάζεζηλ είλαη δπλαηφλ λα ηελ 

ιεζκνλήζσκελ, ηελ θξφλεζηλ φκσο φρη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ς'. 

&Ο λνπο.& 

Δπεηδή δε ε επηζηήκε είλαη κία γλψκε πεξί ησλ θαζνιηθψλ πξαγκάησλ θαη 

ησλ ππαξρφλησλ εμ αλάγθεο, θαη επεηδή ππάξρνπλ αξραί φισλ ησλ 

πξαγκάησλ ηα νπνία επηδέρνληαη απφδεημηλ θαζψο θαη πάζεο επηζηήκεο — 

δηφηη ε επηζηήκε ζπλνδεχεηαη απφ ιφγνλ — έπεηαη φηη ησλ αξρψλ παληφο 

πξάγκαηνο ππνθεηκέλνπ εηο ηελ επηζηήκελ δελ ππάξρεη νχηε επηζηήκε νχηε 

ηέρλε νχηε θξφλεζηο. Γηφηη παλ φ,ηη ππφθεηηαη εηο ηελ επηζηήκελ επηδέρεηαη 

απφδεημηλ, ελψ φιαη απηαί πεξηζηξέθνληαη εηο φζα είλαη ελδερφκελνλ λα 

ζπκβνχλ θαη αιιέσο. Αιι' νχηε βεβαίσο ζνθία απηψλ ησλ πξαγκάησλ 

ππάξρεη. Γηφηη ηδηφηεο ηεο ζνθίαο είλαη λα έρε απφδεημηλ δηά κεξηθά 

πξάγκαηα. Αθνχ ινηπφλ ηα κέζα, κε ηα νπνία επξίζθνκελ ηελ αιήζεηαλ, θαη 

κε ηα νπνία πνηέ δελ δηαςεπδφκεζα σο πξνο ηα ελδερφκελα ή κε 

ελδερφκελα λα ζπκβνχλ θαη αιιέσο, είλαη ε επηζηήκε θαη ε θξφλεζηο θαη ε 

ζνθία θαη ν λνπο, θαλέλ απφ ηα ηξία φκσο εμ απηψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

είλαη απηφ — ηξία δε ελλνψ ηελ θξφλεζηλ, ηελ επηζηήκελ, ηελ ζνθίαλ — 

απνκέλεη λα είλαη ν λνπο ην κέζνλ κε ην νπνίνλ επξίζθνκελ ηαο αξράο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε'. 
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&νθία.& 

Σελ δε ζνθίαλ σο πξνο ηαο ηέρλαο ηελ απνδίδνκελ εηο ηνπο επηηεδεηνηάηνπο• 

ιφγνπ ράξηλ ζεσξνχκελ ηνλ Φεηδίαλ ζνθφλ ιηζνμφνλ θαη ηνλ Πνιχθιεηηνλ 

ζνθφλ αλδξηαληνπνηφλ. Καη βεβαίσο εδψ ηίπνηε άιιν δελ ελλννχκελ κε ηελ 

ζνθίαλ, παξά φ,ηη είλαη ε αξεηή εηο ηελ ηέρλελ. Ννκίδνκελ φκσο θαη φηη 

ππάξρνπλ γεληθψο κεξηθνί ζνθνί φρη εηο έλ είδνο νχηε εηο σξηζκέλνλ 

πξάγκα, θαζψο ιέγεη ν κεξνο εηο ηνλ Μαξγίηελ: 

Οχηε ζθαθηηάλ ηνλ έθακαλ νη ζενί, νχηε νξγσηήλ, αιι' νχηε είο άιιν 

ηίπνηε ζνθφλ. 

Ώζηε είλαη θαλεξφλ φηη ε ζνθία είλαη κία απφ ηαο αθξηβεζηάηαο επηζηήκαο. 

Δπνκέλσο ν ζνθφο δελ πξέπεη λα γλσξίδε κφλνλ φζα εμάγνληαη απφ ηαο 

αξράο, αιιά λα επξίζθε ηελ αιήζεηαλ θαη σο πξνο ηαο αξράο. Δπνκέλσο ε 

ζνθία ίζσο είλαη λνπο θαη επηζηήκε, θαη είλαη θαζψο κία θεθαιή ε νπνία 

πεξηέρεη επηζηήκελ πεξηζηξεθνκέλελ εηο ηα ζπνπδαηφηεξα. 

Γηφηη είλαη παξάινγνλ λα ζεσξή θαλείο ηελ πνιηηηθήλ ή ηελ θξφλεζηλ 

ζπνπδαηνηάηελ, εάλ ν άλζξσπνο δελ είλαη ην αλψηεξνλ απφ φια εηο ηνλ 

θφζκνλ. Αθνχ ινηπφλ άιιν είλαη ην πγηεηλφλ θαη ην αγαζφλ δηά ηνπο 

αλζξψπνπο θαη άιιν δηά ηα ςάξηα, ελψ ην ιεπθφλ θαη ην επζχγξακκνλ είλαη 

ην ίδηνλ πάληνηε, ηφηε εκπνξνχκελ θαη φινη ην ίδηνλ πξάγκα λα ζεσξνχκελ 

σο ζνθφλ, σο θξφληκνλ φκσο θάηη άιιν. Γειαδή ε νξζή αληίιεςηο εηο ηα 

πεξηζηνηρίδνληα ηνλ εαπηφλ καο ζα εκπνξνχζε λα νλνκαζζή θξφληκνλ 

πξάγκα θαη εηο απηφ λα εκπηζηεπζνχλ απηά. Γηά ηνχην θαη κεξηθά απφ ηα 

δψα ηα ζεσξνχλ θξφληκα, φζα δειαδή θαίλνληαη φηη έρνπλ θάπνηαλ 

πξνλνεηηθήλ δχλακηλ δηά ηελ δσήλ ησλ. Δίλαη δε επίζεο θαλεξφλ φηη δελ 

εκπνξεί λα είλαη ην ίδηνλ πξάγκα ε ζνθία θαη ε πνιηηηθή. Γηφηη, εάλ κελ 

νλνκάζε θαλείο ζνθίαλ ηελ πεξηζηξεθνκέλελ εηο ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα, 

ηφηε ζα θαλεξσζνχλ πνιιαί ζνθίαη. Γηφηη δελ ππάξρεη ζνθία δηά ην αγαζφλ 

φισλ ησλ δψσλ, αιιά δηαθνξεηηθή δηά ην θαζέλ, αθνχ θαη ηαηξηθή δελ 

ππάξρεη κία δη' φια ηα φληα. Δάλ δε νλνκάζε ζνθίαλ απηήλ ηελ πνιηηηθήλ, 

δηφηη ν άλζξσπνο είλαη ην αλψηεξνλ απφ φια ηα άιια δψα, δελ έρεη θακκίαλ 

άιιελ δηαθνξάλ. Γηφηη θαη απφ ηνλ άλζξσπνλ ππάξρνπλ άιια φληα πνιχ 

ζετθψηεξα θαηά ηελ θχζηλ σζάλ νινθάλεξα, απφ ηα νπνία ζπλίζηαηαη ν 

θφζκνο. Λνηπφλ απφ φζα είπακελ είλαη θαλεξφλ φηη ε ζνθία θαη ε επηζηήκε 

θαη ν λνπο είλαη απφ ηα ηηκαιθέζηεξα πξάγκαηα εηο ηνλ θφζκνλ. Γηά ηνχην 

ηνλ Αλαμαγφξαλ θαη ηνλ Θαιήλ θαη ηνπο νκνίνπο ησλ ηνπο ζεσξνχλ κελ 

ζνθνχο, φρη φκσο θξνλίκνπο, αθνχ ηνπο βιέπνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηα 

αηνκηθά ησλ ζπκθέξνληα, θαη ιέγνπλ κελ φηη απηνί γλσξίδνπλ πεξηζζά θαη 

αμηνζαχκαζηα θαη δχζθνια θαη ζετθά πξάγκαηα, απηά φκσο είλαη άρξεζηα, 

δηφηη δελ εμεηάδνπλ πνία είλαη ηα αλζξψπηλα αγαζά. 



www.schooltime.gr ελίδα 107 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ'. 

&Φξφλεζηο.& 

Ζ δε θξφλεζηο φκσο πεξηζηξέθεηαη εηο ηα αλζξψπηλα θαη εηο φζα είλαη 

δπλαηφλ λα ηα πξνκειεηήζσκελ. Γειαδή θπξίσο ζεσξνχκελ έξγνλ ηνπ 

θξνλίκνπ ηελ θαιήλ πξνκειέηελ. Καλείο φκσο δελ ζθέπηεηαη δη' φζα είλαη 

αδχλαηνλ λα ζπκβνχλ θαη' άιινλ ηξφπνλ απφ φ,ηη ζπκβαίλνπλ, νχηε δη' φζα 

δελ έρνπλ θάπνηνλ ηέινο, θαη αλ απηά πάιηλ δελ είλαη εθηειεζηφλ αγαζφλ. 

ζηηο δε είλαη γεληθψο πξνλνεηηθφο παξαηεξεί κε ηελ ζθέςηλ ηνπ πνίνλ 

είλαη ην άξηζηνλ απφ φια ηα εθηειεζηά δηά ηνλ άλζξσπνλ. Καη δελ 

πεξηζηξέθεηαη ε θξφλεζηο κφλνλ εηο ηα γεληθά, αιιά πξέπεη θαλείο λα 

γλσξίδε θαη ηα θαζέθαζηα. Γειαδή είλαη εθηειεζηηθή, αιιά πάζα εθηέιεζηο 

πεξηζηξέθεηαη εηο ηα θαζέθαζηα. Γηά ηνχην κεξηθνί ακαζέζηεξνη είλαη 

εθηειεζηηθψηεξνη απφ άιινπο πνιπκαζείο, δειαδή νη έκπεηξνη. Γηφηη, εάλ 

ηχρε θαλείο λα γλσξίδε φηη φια ηα ειαθξά θξέαηα είλαη εχπεπηα θαη 

πγηεηλά, δελ γλσξίδε φκσο πνία είλαη ειαθξά, δελ ζα επαλαθέξε ηελ πγείαλ, 

αιιά κφλνλ φζηηο γλσξίδεη φηη ηα πνπιεξηθά θξέαηα είλαη ειαθξά, απηφο ζα 

θέξε ηελ πγείαλ πεξηζζφηεξνλ. Ζ δε θξφλεζηο είλαη εθηειεζηηθή. Ώζηε ή 

πξέπεη λα έρσκελ θαη ηα δχν, ή απηήλ πεξηζζφηεξνλ. Ίζσο δε θαη εδψ 

θάπνηα απφ ηαο δχν είλαη αξρηεξγαηηθή αξεηή. Δίλαη δε ε πνιηηηθή θαη ε 

θξφλεζηο ε ηδία δηάζεζηο, νπζησδψο φκσο δελ είλαη ην ίδηνλ πξάγκα, δηφηη ε 

δεπηέξα πεξηζηξέθεηαη εηο ηελ πφιηλ, θαη ε κελ αξρηεξγαηηθή θξφλεζηο είλαη 

λνκνζεηηθή, ε δε αλαθεξνκέλε εηο ηα θαζέθαζηα θέξεη ην θνηλφλ φλνκα 

πνιηηηθή. Απηή δε είλαη εθηειεζηηθή θαη πξνλνεηηθή. Γηφηη ην ςήθηζκα 

είλαη εθηειεζηφλ, επεηδή είλαη ην ηειεπηαίνλ. Γηά ηνχην κφλνλ νη ηνηνχηνη 

ιέγνκελ φηη πνιηηεχνληαη. Γηφηη κφλνλ απηνί ελεξγνχλ θαζψο νη 

ρεηξνηέρλαη. Φαίλεηαη δε φηη θαη ε θξφλεζηο θπξίσο είλαη ε πεξηζηξεθνκέλε 

εηο ην άηνκνλ θαη ηνλ έλα. Καη απηή θέξεη ην θνηλφλ φλνκα θξφλεζηο. Απφ 

εθείλαο φκσο ε κελ κία νλνκάδεηαη νηθνλνκία, ε δε άιιε λνκνζεζία θαη ε 

άιιε πνιηηηθή, θαη απφ απηήλ ε κελ κία είλαη βνπιεπηηθή, ε δε άιιε 

δηθαζηηθή. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ'. 

&πλέρεηα πεξί θξνλήζεσο.& 

Ίζσο ινηπφλ είλαη έλ είδνο γλψζεσο ην λα γλσξίδε θαλείο ηα αηνκηθά ηνπ 

ζπκθέξνληα, έρεη φκσο κεγάιελ δηαθνξάλ απφ ηελ γλψζηλ ελ γέλεη. Καη 

θαίλεηαη φηη θξφληκνο είλαη φζηηο γλσξίδεη ηα αηνκηθά ηνπ, θαη θξνληίδεη δηά 
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ην άηνκφλ ηνπ, ελψ νη πνιηηηθνί θαίλνληαη πνιππξάγκνλεο. Γηά ηνχην ιέγεη 

ν Δπξηπίδεο {37}: 

Πνχ θξφληκνο; ελψ εκπνξνχζα ήζπρα λα είκαη έλαο κέζα εηο φινλ ηνλ 

ζηξαηφλ λα θάκλσ ηελ δνπιεηά κνπ; Μα φζνη κεγαινπηάλνληαη……. 

Γηφηη νη ηνηνχηνη επηδηψθνπλ ην αηνκηθφλ ησλ ζπκθέξνλ, θαη απηφ λνκίδνπλ 

φηη πξέπεη λα εθηεινχλ. Απφ απηήλ ινηπφλ ηελ γλψκελ πξνήιζε ην λα 

ζεσξνχληαη θξφληκνη απηνί. Μνινλφηη ίζσο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηδηψθε 

θαλείο νξζψο ην αηνκηθφλ ηνπ ζπκθέξνλ ρσξίο νηθνλνκίαλ θαη πνιηηηθήλ, 

έπεηηα δε είλαη άγλσζηνλ πψο πξέπεη θαλείο λα δηνηθή ηα αηνκηθά ηνπ 

πξάγκαηα θαη πξέπεη λα ην εμεηάζσκελ. Απφδεημηο δε απηνχ πνπ είπακελ 

είλαη φηη νη λένη γίλνληαη κελ καζεκαηηθνί θαη ζνθνί εηο ηνηνχηνπ είδνπο 

πξάγκαηα, θξφληκνη φκσο δελ θαίλεηαη λα γίλσληαη. Αηηία δε είλαη φηη ε 

θξφλεζηο θαίλεηαη φηη πεξηζηξέθεηαη εηο ηα θαζέθαζηα, ηα νπνία γίλνληαη 

γλσζηά απφ εκπεηξίαλ. Αιιά λένο έκπεηξνο δελ ππάξρεη, δηφηη ε εκπεηξία 

έξρεηαη κε ηνλ πνιχλ θαηξφλ. Άιισο ηε εκπνξεί λα ιάβε ππ' φςηλ ηνπ 

θαλείο θαη ην εμήο. Γηαηί ηάρα έλα παηδί εκπνξεί λα γίλε καζεκαηηθφο, φρη 

φκσο θαη ζνθφο ή θπζηθφο; ρη ηάρα δηφηη εθείλα κελ γίλνληαη αθεξεκέλσο, 

ελψ απηψλ εδψ αη αξραί πεγάδνπλ απφ ηελ εκπεηξίαλ, θαη εηο απηά κελ εδψ 

νη λένη ςηηηαθίδνπλ ηαο αξράο ρσξίο πεπνίζεζηλ, ελψ εηο εθείλα δελ είλαη 

άγλσζηνη αη αξραί; Έπεηηα ην ιάζνο ηεο πξνκειέηεο ή αλήθεη εηο ηα γεληθά 

ή εηο ηα θαζέθαζηα. Γειαδή ή πξφθεηηαη λα εχξσκελ φηη φια ηα βαξεηά λεξά 

είλαη βιαβεξά, ή φηη ηνχην εδψ είλαη βαξχ. ηη δε ε θξφλεζηο δελ είλαη 

επηζηήκε είλαη νινθάλεξνλ. Γηφηη, θαζψο είπακελ, πεξηζηξέθεηαη εηο ην 

ηειεπηαίνλ. Γηφηη ηνηνχηνλ είλαη παλ φ,ηη είλαη εθηειεζηφλ. Καη βεβαίσο 

αληηηίζεηαη πξνο ηνλ λνπλ. Γηφηη ν λνπο πεξηζηξέθεηαη εηο ηα αμηψκαηα, ηα 

νπνία δελ επηδέρνληαη απφδεημηλ, ελψ ε θξφλεζηο πεξηζηξέθεηαη εηο ηα 

ηειεπηαία (εμαγφκελα), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη εηο θακκίαλ επηζηήκελ 

αιιά εηο ηελ αίζζεζηλ, θαη φρη εηο ηα ηδηαίηεξα αηζζεηήξηά καο, αιιά εηο 

εθείλελ κε ηελ νπνίαλ ελλννχκελ φηη ην ηειεπηαίνλ πνιχγσλνλ εηο ηα 

καζεκαηηθά είλαη ην ηξίγσλνλ. Γηφηη εηο απηφ θαη ζα ζηακαηήζε. Αιιά απηφ 

εδψ πιένλ είλαη κάιινλ αληίιεςηο παξά θξφλεζηο, θαη είλαη δηαθνξεηηθφλ 

είδνο απφ εθείλελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η’. 

&Πεξίζθεςηο.& 

Ζ έξεπλα δε δηαθέξεη απφ ηελ πξνκειέηελ. Γηφηη ε πξνκειέηε είλαη έλ 

κέξνο ηεο φιεο εξεχλεο. Πξέπεη δε λα εηπνχκελ θαη ηη είλαη πεξίζθεςηο, 

δειαδή αλ είλαη επηζηήκε, ή θξίζηο, ή επζηνρία, ή θαλέλ άιιν γέλνο. Καη 
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ινηπφλ επηζηήκε κελ δελ είλαη — δηφηη θαλείο δελ εξεπλά φζα γλσξίδνληαη, 

ελψ ε πεξίζθεςηο είλαη θάπνηα πξνκειέηε, θαη φζηηο πξνκειεηά εξεπλά θαη 

ππνινγίδεη. — Αιιά πάιηλ θαη επζηνρία δελ είλαη. Γηφηη ε επζηνρία είλαη 

θάηη πνπ δελ έρεη ιφγνλ θαη γίλεηαη γιήγνξα, ελψ ε πξνκειέηε δηαξθεί 

πνιιήλ ψξαλ, θαη ιέγνπλ παξνηκησδψο φηη πξέπεη λα ζθεπηψκεζα κελ αξγά, 

αιιά λα εθηεινχκελ γιήγνξα ηα απνθαζηζζέληα. Έπεηηα δηαθέξεη ε 

αγρίλνηα απφ ηελ πεξίζθεςηλ. Δίλαη δε ε αγρίλνηα θάπνηα επζηνρία. Αιι' 

νχηε βεβαίσο θξίζηο είλαη ε πεξίζθεςηο. Αιιά επεηδή φζηηο κελ πξνκειεηά 

θαθψο θάκλεη ζθάικα, φζηηο δε πξνκειεηά θαιψο θάκλεη ην νξζφλ, είλαη 

θαλεξφλ φηη ε πεξίζθεςηο είλαη θάπνηα νξζφηεο, φρη φκσο επηζηήκεο νχηε 

θξίζεσο. Γηφηη ηεο κελ επηζηήκεο νξζφηεο δελ ππάξρεη — δηφηη δελ ππάξρεη 

νχηε ζθάικα — ηεο δε θξίζεσο νξζφηεο είλαη ε αιήζεηα. Δμ άιινπ δε 

σξίζακελ πξνεγνπκέλσο φια εθείλα, εηο φζα πεξηζηξέθεηαη ε θξίζηο. 

Αιιά πάιηλ νχηε ρσξίο ιφγνλ γίλεηαη ε πεξίζθεςηο. Μέλεη ινηπφλ λα 

αλαθέξεηαη εηο ηελ δηάλνηαλ. Γηφηη απηή δελ είλαη αθφκε θαηάθαζηο. Καη 

βεβαίσο θαη ε θξίζηο δελ είλαη έξεπλα αιιά θαηάθαζηο, ελψ φζηηο 

πξνκειεηά, είηε νξζψο είηε εζθαικέλσο εθηειεί ηνχην, εξεπλά θαη 

ζπιινγίδεηαη. Ώζηε είλαη θάπνηα νξζφηεο ηεο ζθέςεσο ε πεξίζθεςηο. Γηά 

ηνχην πξψηνλ πξέπεη λα εμεηάζσκελ, ηη είλαη ζθέςηο θαη εηο ηη 

πεξηζηξέθεηαη, επεηδή δε ε νξζφηεο ιέγεηαη κε πνιιάο ζεκαζίαο, είλαη 

θαλεξφλ φηη φιε ε νξζφηεο ζθέςεσο δελ είλαη πεξίζθεςηο. Γηφηη ν αθξαηήο 

θαη ν κεδακηλφο, εάλ επηδηψθε, εάλ είλαη δαηκφληνο, ζα ην επηηχρε κε ηνλ 

ππνινγηζκφλ, θαη επνκέλσο ππφ έπνςηλ κελ πξνκειέηεο ζα εθηειή νξζψο, 

ππφ έπνςηλ φκσο απνθάζεσο ζα απνιαχζε κέγα θαθφλ. Φαίλεηαη δε 

βεβαίσο φηη ε πεξίζθεςηο είλαη θάπσο αγαζφλ. Γειαδή εθείλν ην είδνο 

κφλνλ ηεο νξζήο πξνκειέηεο είλαη πεξίζθεςηο, ην νπνίνλ επηδηψθεη ην 

αγαζφλ. Αιι' είλαη δπλαηφλ λα ην επηηχρσκελ απηφ θαη κε ςεπδή 

ζπιινγηζκφλ. Γειαδή, φ,ηη κελ πξέπεη λα θάκσκελ, είλαη δπλαηφλ λα ην 

επηηχρσκελ, φρη φκσο θαη ην κέζνλ, αιιά πηζαλφλ λα είλαη ςεπδήο ν κέζνο 

φξνο (=ε ειάζζσλ πξφηαζηο). Ώζηε θαη απηφ ην είδνο δελ είλαη πεξίζθεςηο, 

κε ην νπνίνλ επηηπγράλεη κελ θαλείο φ,ηη πξέπεη, φρη φκσο κε ην πξέπνλ 

κέζνλ. Έπεηηα είλαη δπλαηφλ άιινο λα ζθεθζή πνιιήλ ψξαλ θαη επηηχρε, 

θαη άιινο γιήγνξα. Δπνκέλσο νχηε εθείλν δελ είλαη αθφκε πεξίζθεςηο, 

αιιά απιψο νξζφηεο σο πξνο ην σθέιηκνλ, θαη δη' φ,ηη πξέπεη, θαη θαζψο 

πξέπεη, θαη φηαλ πξέπε. Έπεηηα είλαη δπλαηφλ λα πξνκειεηά θαλείο νξζψο 

θαη γεληθψο, αιιά θαη ελ ζρέζεη πξνο θάπνηνλ απνηέιεζκα. Καη γεληθή κελ 

πξνκειέηε είλαη εθείλε ε νπνία θαηνξζψλεη γεληθψο ην απνηέιεζκα, κία δε 

σξηζκέλε είλαη εθείλε ε νπνία θαηνξζψλεη έλ σξηζκέλνλ απνηέιεζκα. Δάλ 

ινηπφλ είλαη ηδηφηεο ησλ θξνλίκσλ ε θαιή πξνκειέηε, ηφηε ε πεξίζθεςηο ζα 

είλαη ίζσο νξζφηεο ζπκθσλνχζα κε ην ζπκθέξνλ ελ ζρέζεη πξνο έλ 

απνηέιεζκα, δηά ην νπνίνλ ε θξφλεζηο είλαη αιεζήο αληίιεςηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΑ'. 

&Δπζπλεζία& (εμππλάδα). 

Αιιά θαη ε ζχλεζηο θαη ε επζπλεζία, δειαδή αη ηδηφηεηεο κε ηαο νπνίαο 

ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ζπλεηνχο θαη επζπλέηνπο, δελ είλαη νχηε εληειψο ην 

ίδηνλ κε ηελ επηζηήκελ θαη θξίζηλ — δηφηη ηφηε φινη ζα ήζαλ ζπλεηνί — 

νχηε πάιηλ κία εηδηθή επηζηήκε, θαζψο ιφγνπ ράξηλ ε ηαηξηθή δηά ηα 

πγηεηλά, θαη ε γεσκεηξία δηά ηα κεγέζε. Γηφηη ε ζχλεζηο δελ πεξηζηξέθεηαη 

νχηε εηο ηα αηψληα θαη ακεηάβιεηα πξάγκαηα, νχηε εηο ηα ζπκβαίλνληα εηο 

φ,ηηδήπνηε, αιιά εηο φζα εκπνξεί θαλείο λα έρε απνξίαλ θαη λα ηα 

ζθέπηεηαη. Γηά ηνχην πεξηζηξέθεηαη κελ εηο ηα ίδηα δεηήκαηα εηο φζα θαη ε 

θξφλεζηο, δελ είλαη φκσο ην ίδηνλ ε ζχλεζηο θαη ε θξφλεζηο. Γηφηη ε κελ 

θξφλεζηο είλαη δηαηαθηηθή — δηφηη ην απνηέιεζκα απηήο είλαη, ηη πξέπεη λα 

πξάμσκελ ή φρη — ελψ ε ζχλεζηο είλαη κφλνλ θξηηηθή. — Καη βεβαίσο είλαη 

ην ίδηνλ ε ζχλεζηο θαη ε επζπλεζία θαη ν ζπλεηφο θαη ν επζχλεηνο. χλεζηο 

δε δελ είλαη νχηε ην λα έρσκελ θξφλεζηλ νχηε λα ιάβσκελ, αιιά θαζψο ην 

καλζάλσ ιέγεηαη αξρατθψο ζπλίεκη, εάλ εθαξκφδε ηελ επηζηήκελ, νκνίσο 

θαη εάλ εθαξκφδε ηελ θξίζηλ, δηά λα θξίλε θαιψο εθείλα εηο ηα νπνία 

πεξηζηξέθεηαη ε θξφλεζηο, φηαλ νκηιή άιινο. Γηφηη ην κφξηνλ επ είλαη ην 

ίδηνλ κε ην θαιψο. Καη απφ ηνχην πξνήιζε ην φλνκα επζπλεζία, κε ηελ 

νπνίαλ ραξαθηεξίδνληαη νη επζχλεηνη, δειαδή απφ ηελ θαιήλ κάζεζηλ. 

Γηφηη πνιιάθηο αληαιιάζζεηαη ην καλζάλσ κε ην ζπλίεκη. 

&Γλψκε (θξίζηο) {38}.& 

Ζ δε γλψκε, θαζψο ιέγνπλ, είλαη εθείλε κε ηελ νπνίαλ ραξαθηεξίδνκελ ηνλ 

νξζφγλσκνλ (νξζφθξνλα) θαη είλαη ε νξζή θξίζηο ηνπ εππξεπνχο. Απφδεημηο 

δε είλαη ην εμήο. Γειαδή πξν πάλησλ ηνλ εππξεπή ηνλ ζεσξνχκελ 

νξζφγλσκνλ θαη εππξέπεηαλ ζεσξνχκελ ην λα δίδσκελ εηο κεξηθάο 

πεξηζηάζεηο ζπγγλψκελ. Ζ δε ζπγγλψκε (ζπκβηβαζηηθφηεο) είλαη γλψκε 

νξζή θξίλνπζα ην εππξεπέο. Ζ δε νξζή θξίζηο ραξαθηεξίδεη ην αιεζέο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΒ'. 

&Ζ γλψκε, ε ζχλεζηο, ε θξφλεζηο, θαη ν λνπο αλήθνπλ εηο ην ίδηνλ 

άηνκνλ.& — Αιιά θαη φιαη αη αλσηέξσ δηαζέζεηο βεβαίσο ηείλνπλ εηο ην 

ίδηνλ πξάγκα. Γειαδή ηελ γλψκελ θαη ηελ ζχλεζηλ θαη ηελ θξφλεζηλ θαη 

ηνλ λνπλ ηαο εθαξκφδνκελ εηο ηνπο ηδίνπο αλζξψπνπο θαη ιέγνκελ φηη έρνπλ 

γλψκελ θαη λνπλ θαη πάιηλ φηη είλαη θξφληκνη θαη ζπλεηνί. Γηφηη φιαη απηαί 

αη δπλάκεηο πεξηζηξέθνληαη εηο ηα ηειεπηαία εμαγφκελα θαη ηα θαζέθαζηα, 

θαη κε ην λα θξίλε θαλείο φζα θξίλεη ν θξφληκνο, είλαη ζπλεηφο θαη 
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νξζφγλσκνο ή ζπκβηβαζηηθφο. Γηφηη ηα εππξεπή κφλα απφ φια ηα αγαζά 

καο είλαη θνηλά εηο ηαο ζρέζεηο καο πξνο ηνπο άιινπο, πεξηζηξέθνληαη φκσο 

εηο ηα θαζέθαζηα θαη ηειεπηαία φια ηα επηηπρψο εθηειεζηά. Καη βεβαίσο ν 

θξφληκνο πξέπεη λα ηα γλσξίδε απηά, θαη ε ζχλεζηο θαη ε γλψκε 

πεξηζηξέθεηαη εηο ηα εθηειεζηά, ηα νπνία είλαη ηειεπηαία. 

&Δπνπηηθφο λνπο.& — Καη ν λνπο δε πεξηζηξέθεηαη εηο ηα ηειεπηαία θαη 

θαηά ηαο δχν δηεπζχλζεηο. Γειαδή θαη εηο ηνπο πξψηνπο φξνπο (πξνηάζεηο) 

θαη εηο ηνπο ηειεπηαίνπο πεξηζηξέθεηαη ν λνπο θαη ν ιφγνο, θαη απηφο κελ (ν 

ιφγνο) είλαη θαηάιιεινο εηο ηαο απνδείμεηο ηνπ ακεηαβιήηνπ θαη ησλ 

αμησκάησλ, εθείλνο δε εηο ηελ εθαξκνγήλ ησλ ηειεπηαίσλ εμαγνκέλσλ θαη 

ηνπ ελδερνκέλνπ, θαη ηεο δεπηέξαο πξνηάζεσο. Γηφηη απηαί είλαη αη αξραί 

ησλ αηηίσλ. Γειαδή απφ ηα θαζέθαζηα πξνέξρνληαη ηα γεληθά. Απηά ινηπφλ 

πξέπεη λα ηα αληηιακβαλψκεζα, θαη ηνχην εθηειεί ν λνπο. Γηά ηνχην απηά 

θαίλνληαη φηη είλαη θπζηθά, θαη εθ θχζεσο ζνθφο κελ δελ είλαη θαλείο, έρεη 

φκσο γλψκελ θαη ζχλεζηλ θαη λνπλ. Απφδεημηο δε είλαη φηη απηά 

ζπκβαδίδνπλ κε ηαο ειηθίαο. Καη ε δείλα ειηθία ιέγνκελ φηη έρεη γλψκελ 

θαη λνπλ, δηφηη θξνλνχκελ φηη ε αηηία ππάξρεη εηο ηελ θχζηλ. Γηά ηνχην θαη ε 

αξρή θαη ην ηέινο είλαη ν λνπο. Γηφηη αη απνδείμεηο πξνέξρνληαη απφ απηά 

θαη εηο απηά πεξηζηξέθνληαη. Ώζηε πξέπεη λα δίδσκελ πξνζνρήλ εηο ηαο 

αλαπνδείθηνπο θξίζεηο ησλ εκπείξσλ θαη ησλ γεξνληνηέξσλ ή ησλ 

θξνλίκσλ φρη νιηγψηεξνλ απφ ηαο απνδείμεηο. Γηφηη απηνί βιέπνπλ νξζψο, 

επεηδή έρνπλ έκπεηξνλ βιέκκα. Καη ινηπψλ πεξί θξνλήζεσο θαη ζνθίαο θαη 

εηο ηη αζρνιείηαη εθάζηε θαη φηη εθάζηε είλαη ηδηφηεο δηαθνξεηηθνχ κέξνπο 

ηεο ςπρήο, ην εμεηάζακελ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ ΗΓ'. 

&Απνξίαη πεξί ρξεζηκφηεηνο ηεο θξνλήζεσο θαη ζνθίαο.& — Σφξα φκσο 

έξρεηαη ην εξψηεκα πεξί απηψλ εηο ηη ρξεζηκεχνπλ. Καη ινηπφλ ε κελ ζνθία 

ηίπνηε δελ αληηιακβάλεηαη απφ εθείλα ηα νπνία θάκλνπλ ηνλ άλζξσπνλ 

επηπρή — δειαδή δελ πεξηζηξέθεηαη εηο ηελ γέλεζηλ θαλελφο πξάγκαηνο — 

, ε δε θξφλεζηο ην έρεη κελ απηφ, αιιά πνία ε αλάγθε απηήο, αθνχ ε κελ 

θξφλεζηο πεξηζηξέθεηαη εηο ηα δίθαηα θαη θαιά θαη αγαζά δηά ηνλ 

άλζξσπνλ, απηά δε είλαη έξγα ηνπ αγαζνχ αλδξφο, θαη φκσο κε κφλελ ηελ 

γλψζηλ δελ γηλφκεζα δηφινπ ηθαλψηεξνη εηο ηελ εθηέιεζηλ απηψλ — αθνχ αη 

αξεηαί είλαη ζπλήζεηαη — θαζψο νχηε εηο ηα πγηεηλά θαη ηελ επξσζηίαλ, ηα 

νπνία δελ ζεσξνχληαη ελέξγεηαη αιιά δηαζέζεηο; Γηφηη εηο ηίπνηε δελ είκεζα 

εθηειεζηηθψηεξνη κε ην λα έρσκελ ηελ ηαηξηθήλ θαη ηελ γπκλαζηηθήλ. Δάλ 

δε δελ ζεσξήζσκελ θαλέλα θξφληκνλ πξνο ράξηλ απηψλ, αιιά κφλνλ ράξηλ 

ηεο γελέζεσο, ηφηε ε θξφλεζηο δελ ρξεζηκεχεη δηφινπ εηο εθείλνπο νη νπνίνη 

είλαη ζπνπδαίνη εηο απηήλ, αθφκε δε νπδέ εηο φζνπο δελ είλαη ζπνπδαίνη. 
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Γηφηη δελ ππάξρεη θακκία δηαθνξά αλ ηαο έρνκελ νη ίδηνη, ή ππαθνχνκελ εηο 

άιινπο νη νπνίνη ηαο θαηέρνπλ. Καη δηφηη εηο εκάο είλαη ηνχην αξθεηφλ, 

θαζψο ζπκβαίλεη δηά ηελ πγείαλ. Γειαδή επηζπκνχκελ λα είκεζα πγηείο, 

αιιά δελ καλζάλνκελ ηελ ηαηξηθήλ. Έπεηηα δε ίζσο θαλή παξάινγνλ, εάλ 

ζα ηελ ζεσξήζσκελ εγθπξνηέξαλ απφ ηελ ζνθίαλ, ελψ είλαη θαησηέξα. 

Γηφηη ε πξσηνπξγφο εμνπζηάδεη θαη δηαηάζζεη εηο ηα θαζέθαζηα. Πεξί απηψλ 

ινηπφλ πξέπεη λα νκηιήζσκελ. Γηφηη ηφξα ηαο απνξίαο κφλνλ εμεηάζακελ 

πεξί απηψλ. 

&Ζ θξφλεζηο θαη ηδίσο ε ζνθία έρεη αλάγθελ άιιεο πξαθηηθσηέξαο 

δπλάκεσο.& — Καη πξψηνλ ιέγνκελ φηη απηαί πξέπεη λα είλαη θαζ' εαπηάο 

πξνηηκεηέαη — αθνχ είλαη αξεηαί ε θαζεκία ηνπ θαζελφο κέξνπο ηεο ςπρήο 

— θαη φηαλ αθφκε δελ παξάγε ηίπνηε θακκία απφ απηάο. Δθηφο ηνχηνπ 

φκσο παξάγνπλ θαη θάηη ηη, πιελ φρη θαζψο ε ηαηξηθή ηελ πγείαλ, αιιά 

θαζψο ε πγεία θέξεη ηελ επηπρίαλ, νκνίσο θαη ε ζνθία θέξεη απηήλ. Γηφηη, 

επεηδή είλαη κέξνο ηεο φιεο αξεηήο, θάκλεη ηνλ άλζξσπνλ επδαίκνλα θαη 

δηφηη ηελ έρεη θαη δηφηη ελεξγεί δη' απηήο. Έπεηηα παλ έξγνλ ηειεηφλεη 

ζπκθψλσο κε ηελ θξφλεζηλ θαη ηελ εζηθήλ αξεηήλ. Γηφηη ε κελ αξεηή 

επξίζθεη νξζψο ηνλ ζθνπφλ, ε δε θξφλεζηο ηα κέζα ηα νπνία θέξνπλ εηο ηνλ 

ζθνπφλ. Σνπ δε ηεηάξηνπ κέξνπο ηεο ςπρήο, δειαδή ηνπ ζξεπηηθνχ, δελ 

ππάξρεη ηνηαχηε αξεηή. Γηφηη ηίπνηε δελ εμαξηάηαη απφ απηφ λα εθηειεζζή ή 

φρη, φηη φκσο δελ γηλφκεζα δηφινπ εθηειεζηηθψηεξνη εηο ηα θαιά θαη δίθαηα 

απφ ηελ θξφλεζηλ πξέπεη λα αξρίζσκελ νιίγα απφ ηα αλψηεξα, αθνχ 

ιάβσκελ ηνχην σο αξρήλ. Γειαδή θαζψο δηά ηα δίθαηα φζνη ηα εθηεινχλ 

δελ ηνπο νλνκάδνκελ αθφκε δηθαίνπο, ιφγνπ ράξηλ φζνη εθηεινχλ ηα 

επηβαιιφκελα απφ ηνπο λφκνπο, ή φζνη εθηεινχλ ελ αγλνία ή αθνπζίσο, ή 

απφ θαλέλα άιινλ ιφγνλ θαη φρη ράξηλ απηψλ — κνινλφηη βεβαίσο 

εθηεινχλ ηα πξέπνληα θαη φζα νθείιεη λα πξάηηε ν ζπνπδαίνο — νκνίσο 

θαζψο θαίλεηαη, έρεη ζεκαζίαλ κε πνίαλ δηάζεζηλ ηα εθηειεί θαλείο δηά λα 

είλαη αγαζφο, ελλνψ δε παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ εθ πξναηξέζεσο εθηέιεζηλ 

θαη ράξηλ ησλ ηδίσλ πξάμεσλ. Καη ινηπφλ ηελ κελ πξναίξεζηλ θαζηζηά 

νξζήλ ε αξεηή, πνία φκσο επιάζζεζαλ λα εθηεινχληαη εμ αηηίαο απηήο, 

απηφ δελ είλαη έξγνλ ηεο αξεηήο, αιιά άιιεο δπλάκεσο. Αιιά πξέπεη λα 

νκηιήζσκελ κε πεξηζζνηέξαλ πξνζνρήλ πεξί απηψλ. 

&Γεηλφηεο& {39} 

Τπάξρεη δε θάπνηα δχλακηο, ηελ νπνίαλ νλνκάδνπλ δεηλφηεηα. Αχηε δε είλαη 

ηθαλή, φζα ζπληείλνπλ πξνο ηνλ ππνηεζέληα ζθνπφλ λα ηα εθηειή θαη λα ηα 

επηηπγράλε. Αλ κελ ινηπφλ ν ζθνπφο είλαη θαιφο, ηφηε είλαη επαηλεηή, αλ δε 

είλαη κεδακηλφο, ηφηε απηή είλαη παλνπξγία. Γηα ηνχην θαη ηνπο θξνλίκνπο 

θαη ηνπο παλνχξγνπο ηνπο νλνκάδνπλ δαηκνλίνπο. Ζ θξφλεζηο φκσο δελ 

είλαη θπξίσο δεηλφηεο, αιιά πάιηλ δελ ζηεξείηαη θαη απηήλ ηελ δχλακηλ. 
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Απηή δε ε δηάζεζηο δελ πξνζγίλεηαη εηο απηφλ ηνλ ςπρηθφλ νθζαικφλ ρσξίο 

αξεηήλ, θαζψο ην είπακελ θαη θαζψο είλαη πξνθαλέο. Γηφηη νη ζπιινγηζκνί 

πεξηέρνπλ ηελ αξρήλ ησλ εθηειεζηψλ σο κείδνλα πξφηαζηλ: «Αθνχ 

ηνηνχηνπ είδνπο είλαη ην ηέινο, θαη αθνχ είλαη ην θαιιίηεξνλ», νηηδήπνηε 

θαη αλ είλαη. Γειαδή έζησ σο παξάδεηγκα φ,ηη θαη αλ ηχρε. Αιιά ην 

θαιιίηεξνλ απηφ, εάλ δελ ππάξρε εηο ηνλ αγαζφλ, δελ απνδεηθλχεηαη. Γηφηη ε 

κνρζεξία ηνλ δηαζηξέθεη θαη ηνλ θάκλεη λα δηαςεχδεηαη σο πξνο ηαο αξράο 

ησλ εθηειεζηψλ ψζηε είλαη θαλεξφλ φηη είλαη αδχλαηνλ λα είλαη θαλείο 

θξφληκνο, αλ δελ είλαη αγαζφο. Καη ινηπφλ αο ζθεθζψκελ πάιηλ πεξί ηεο 

αξεηήο. Γειαδή ε αξεηή έρεη ηνλ απηφλ ιφγνλ πξνο ηελ δεηλφηεηα, νλ ιφγνλ 

έρεη ε θξφλεζηο — δελ είλαη κελ ην ίδηνλ πξάγκα είλαη φκσο νκνία — 

νκνίσο δε θαη ε θπζηθή αξεηή πξνο ηελ θπξίσο αξεηήλ. Γηφηη εηο φινπο 

θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπσο εθ θχζεσο έθαζηνλ είδνο απφ ηα ήζε — δειαδή 

θαη ηελ δηθαηνζχλελ θαη ηελ ζσθξνζχλελ θαη ηελ αλδξείαλ θαη φια ηα άιια 

ηα έρνκελ επζχο εθ γελεηήο — αιι' φκσο δεηνχκελ θάπνηνλ άιινλ, δειαδή 

ην θπξίσο αγαζφλ, θαη ζέινκελ φια απηά λα ππάξμνπλ εληφο καο θαη' άιινλ 

ηξφπνλ. Γηφηη θαη εηο ηα παηδία θαη ηα ζεξία ππάξρνπλ αη θπζηθαί δηαζέζεηο, 

ρσξηζηά φκσο απφ ηνλ λνπλ θαίλνληαη φηη είλαη βιαβεξαί. Αιιά ηνχην 

ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη ζαθέο, φηη θαζψο εηο έλ ηζρπξφλ ζψκα, φηαλ θηλήηαη 

ρσξίο φξαζηλ, ζπκβαίλε λα πξνζθξνχε δπλαηά έλεθα απηήο ηεο ειιείςεσο, 

ην ίδηνλ θαη εδψ. Δάλ φκσο απνθηήζε λνπλ, δηαθέξεη εηο ηελ εθηέιεζηλ, ε δε 

δηάζεζηο, ελψ είλαη πάιηλ νκνία, ηφηε φκσο θπξίσο ζα είλαη αξεηή. 

Δπνκέλσο, θαζψο εηο ην γλσζηηθφλ κέξνο ππάξρνπλ δχν είδε, δειαδή ε 

δεηλφηεο θαη ε θξφλεζηο, νκνίσο θαη εηο ην εζηθφλ ππάξρνπλ δχν είδε, 

δειαδή ην έλ κελ είλαη ε θπζηθή αξεηή, ην δε άιιν ε θπξίσο αξεηή, θαη απφ 

απηάο ηαο δχν ε θπξίσο αξεηή δελ γίλεηαη ρσξίο θξφλεζηλ. 

&Δπίθξηζηο ηεο γλψκεο ηνπ σθξάηνπο πεξί θξνλήζεσο.& — Γηά ηνχην 

κεξηθνί ιέγνπλ φηη φιαη αη αξεηαί είλαη θξνλήζεηο. Καη ν σθξάηεο θαηά ηη 

κελ είρε δίθαηνλ, θαηά ηη δε έζθαιιε. Γειαδή εηο ην φηη κελ ελφκηδε φηη φιαη 

αη αξεηαί είλαη θξνλήζεηο, επιαλάην, εηο ην φηη φκσο αχηαη δελ ππάξρνπλ 

ρσξίο θξφλεζηλ, είρε δίθαηνλ. Καη απφδεημηο νχηνπ είλαη ην εμήο• φηη θαη 

ηφξα φζνη νξίδνπλ ηελ αξεηήλ πξνζζέηνπλ ηελ δηάζεζηλ θαη ιέγνπλ εηο πνία 

πεξηζηξέθεηαη, δειαδή εηο ηα ζχκθσλα κε ηνλ νξζφλ ιφγνλ. Οξζφο δε ιφγνο 

είλαη ν ζχκθσλνο κε ηελ θξφλεζηλ. Φαίλνληαη δε σο λα πξνκαληεχνπλ 

θάπσο φινη φηη αξεηή είλαη ε δηάζεζηο ε νπνία ζπκθσλεί κε ηελ θξφλεζηλ. 

Πξέπεη φκσο λα ην ηξνπνπνηήζσκελ νιίγνλ. Γειαδή φρη κφλνλ ε ζχκθσλνο 

κε ηνλ νξζφλ ιφγνλ δηάζεζηο είλαη αξεηή, αιιά θαη ε ζπλνδεπνκέλε απφ ηνλ 

νξζφλ ιφγνλ. Οξζφο δε ιφγνο εηο ηα ηνηαχηα είλαη ε θξφλεζηο. Καη βεβαίσο 

ν σθξάηεο ελφκηδε φηη αη αξεηαί είλαη ιφγνη — δειαδή ηαο ελφκηδε φιαο 

επηζηήκαο — εκείο φκσο λνκίδνκελ φηη ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ιφγνλ. 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφλ απφ φζα είπακελ φηη δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

θαλείο θπξίσο αγαζφο ρσξίο θξφλεζηλ, νχηε θξφληκνο ρσξίο εζηθήλ αξεηήλ. 

Αιιά κε απηά αλαηξείηαη θαη ν ιφγνο κε ηνλ νπνίνλ ζα εκπνξνχζε θαλείο λα 
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απνδείμε φηη αη αξεηαί ρσξίδνληαη κεηαμχ ησλ. Γηφηη δελ είλαη ν ίδηνο 

άλζξσπνο πξνζθπέζηεξνο εηο φιαο, επνκέλσο άιιελ κελ απέθηεζε έσο 

ηφξα, άιιελ φκσο φρη αθφκε. Γειαδή απηφ σο πξνο κελ ηαο θπζηθάο αξεηάο 

είλαη δπλαηφλ, σο πξνο ηαο θπξίσο αξεηάο φκσο, δηά ηαο νπνίαο ιέγεηαη 

γεληθψο αγαζφο, δελ είλαη δπλαηφλ. Γηφηη ζπγρξφλσο κε ηελ θξφλεζηλ ε 

νπνία είλαη κία, ζα ζπλππάξμνπλ φιαη. Δίλαη δε θαλεξφλ φηη, θαη αλ δελ ήην 

πξαθηηθή (εθηειεζηηθή), ήην απαξαίηεηνο, επεηδή είλαη αξεηή ηνπ ζρεηηθνχ 

ςπρηθνχ κέξνπο, θαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρε νξζή πξναίξεζηο 

ρσξίο θξφλεζηλ νχηε ρσξίο αξεηήλ. Γηφηη ε κελ κία καο θάκλεη λα 

εθηεινχκελ ην ηέινο, ε δε άιιε, φζα ζπληείλνπλ εηο ην ηέινο. Πάιηλ φκσο 

βεβαίσο δελ είλαη θπξίαξρνο ηεο ζνθίαο νχηε ηνπ θαιιηηέξνπ ςπρηθνχ 

κέξνπο, θαζψο δελ είλαη νχηε ε ηαηξηθή θπξίαξρνο ηεο πγείαο. Γηφηη δελ 

κεηαρεηξίδεηαη απηήλ σο φξγαλνλ, αιιά θξνληίδεη πψο λα έιζε. Δπνκέλσο 

δηαηάζζεη ράξηλ εθείλεο θαη φρη δπλάκεη εθείλεο. Αθφκε δε πάιηλ ηνχην 

είλαη φκνηνλ σζάλ λα έιεγε θαλείο φηη ε πνιηηηθή εμνπζηάδεη ηνπο ζενχο, 

δηφηη δηαηάζζεη δη' φια ηα δεηήκαηα ηεο πφιεσο. 

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, Ο κεξνο, νη Σξαγηθνί θη ν Αξηζηνθάλεο, ν Ζξφδνηνο, ν 

Θνπθπδίδεο, ν Πιάησλ, ν Ξελνθψλ, ν Αξηζηνζηέιεο, 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. 

Ζζηθά Νηθνκάρεηα είλαη ην λεσηεξηζηηθφλ έξγνλ ηνπ, εηο ην 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. 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΩΛΗΙ 

ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ηα ν.ε. 
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ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 22 ΣΗΛ. 614.686, 634.506 

ΣΙΜΑΣΑΙ ΔΡΧ. 10 

1} Μφλνλ ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ Ζ (θεθάι. 12 — 1} είλαη πεξηηηή 

παξεκβνιή θαη ηαπηνινγία, πξσηνζρέδηνλ θαη αηειήο ησλ πεξί εδνλήο 

πξψησλ θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ Κ. 

2} Με θπξηά γξάκκαηα ζεκεηνχληαη φξνη θνηλνί θαη εηο ηνλ Πιάησλα, 

ζπλήζσο εθεί εμεγνχκελνη ζαθέζηεξνλ. 

3} Σνχην δελ αλαθέξεηαη ξεηψο εηο θαλέλα δηάινγνλ ηνπ Πιάησλνο, 

εθαξκφδεηαη φκσο εηο ηνλ νθηζηήλ. 

4} Δηο ην βηβιίνλ Κ. 

5} Νφκνη II 653 α c. 

6} Σν ζέκα ηνπ Θεαηηήηνπ ηνπ Πιάησλνο εηο απηφ πεξηζηξέθεηαη. 

7} Βηβιίνλ Γ θεθ. 9 — Βηβι. Δ. 

8} Βηβιίνλ Δ. 

9} Βηβιίνλ Ε. 

10} Ηιηάδνο Γ ζη. 159. 

11} Ο Αηζρχινο ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ απέδεημε φηη δελ ήην 

κεκπεκέλνο εηο ηα Διεπζίληα κπζηήξηα. 

12} Ζ Μεξφπε ζχδπγνο ηνπ Κξεζθφληνπ εθφλεπζε ηνλ πηφλ ηεο Αίγππην εθ 

παξεμεγήζεσο. 

13} Ηι. Υ, 100. 

14} Ηι. Θ, 148. 

15} Ηι. Β, 371,0,348. 

16} Καηά ηνλ ηεξφλ πφιεκνλ νη Κνξσλαίνη πνιίηαη εθνλεχζεζαλ άπαληεο 

παξά ηνλ Δξκαίνλ, ελψ νη Βνησηνί ζηξαηηψηαη εηξάπεζαλ εηο θπγήλ θαηά 

ηνλ ζρνιηαζηήλ. 

17} Ηι. Π, 529. 

18} Ηι. Δ, 470. 
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19} Ω, 318. 

20} Γελ ππάξρεη εηο ηνλ κεξνλ. 

21} Ξελνθ. Έιιελ. 4, 4, 10. 

22} Ηι. Ω, 129. 

23} Ηδέ Ρεηνξηθήο II Κεθ. 16. 

24} Οδ. ξ. 420. 

25} Ηι. Α 503 ε. 

26} Δπί ηεο εηζβνιήο ησλ Θεβαίσλ εηο ηελ Πεινπφλλεζνλ. 

27} Ζ ιέμηο απηή δελ ππήξρε εηο ηνπο αξραίνπο, νχηε άιιε ηζνδχλακνο. 

28} ήκεξνλ έρνκελ ην θαηάιιεινλ φλνκα θηινθξνζχλε, ην νπνίνλ ηφηε 

δελ ππήξρε. 29} Ηδέ βηβιίνλ Ζ. 

30} Ηδέ Πνιηη. ΗΗΗ, 4. 

31} Ζ αξηζκεηηθή ζρέζηο είλαη 2 έσο 4 = 4 έσο 6, άξα δηά λα επηηεπρζή ε 

εμίζσζηο ησλ πνζψλ πξέπεη εηο ηνλ πξψηνλ φξνλ (2) λα πξνζζέζσκελ ηελ 

δηαθνξάλ ηνπ κεγίζηνπ (6) απφ ηνλ κέζνλ (4)=2. 

32} Γειαδή ην: Οθζαικφλ αληί νθζαικνχ». 

33} Καηά δηάκεηξνλ ζχδεπμηλ ησλ α β γ δ ελλνεί: (α δ) Υ = α + δ: β + γ = α: 

β. γ β /εκείσζε: Ζ παξέλζεζε ζην ζρέδην είλαη κεγάιε θαη θαιχπηεη απφ 

ηελ κηα κεξηά ην α θαη ην γ, ελψ απφ ηελ άιιε ην δ θαη ην β./ 

34} ηαλ δελ αδηθή εθ πξναηξέζεσο (ηδέ αλσηέξσ). 

35} Δπαλφξζσζηο ηνπ αδηθήκαηνο. Δηεξήζακελ ηελ ιέμηλ ράξηλ ησλ 

θαησηέξσ. 

36} Σν αξραίνλ επηεηθήο ζεκαίλεη ρξεζηφο, αιηξντζηήο, παξαρσξεηηθφο, 

επηεηθήο, θαη ελ γέλεη θαζψο πξέπεη, απηά δ' νπσζδήπνηε ηα εθθξάδεη ην 

εππξεπήο. 

37} Δηο ηνλ Φηινρηήηελ. 
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38} Γλψκε, νξζφγλσκνο, ζπγγλψκε εθ ηνπ γηγλψζθσ εηέζεζαλ εδψ 

αξρατθψο πσο, θαζψο εμεγνχληαη εηο ην ρσξίνλ ηνχην, ελψ ζήκεξνλ είλαη 

κάιινλ εζηθαί αξεηαί. 

39} Ο δεηλφο ζήκεξνλ ιέγεηαη δαηκφληνο θαη ε δεηλφηεο θάπσο δαηκφληνλ. 
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