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Ἀναλογιστέον δὲ ὡς τῶν ἐπιθυµιῶν αἱ µέν εἰσι φυσικαί, αἱ δὲ κεναί, καὶ τῶν
φυσικῶν αἱ µὲν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ φυσικαὶ µόνον· τῶν δὲ ἀναγκαίων αἱ µὲν πρὸς
εὐδαιµονίαν εἰσὶν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώµατος ἀοχλησίαν, αἱ δὲ πρὸς
αὐτὸ τὸ ζῆν. τούτων γὰρ ἀπλανὴς θεωρία πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν
οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ σώµατος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ
µακαρίως ζῆν ἐστι τέλος. τούτου γὰρ χάριν πάντα πράττοµεν, ὅπως µήτε
ἀλγῶµεν µήτε ταρβῶµεν. ὅταν δὲ ἅπαξ τοῦτο περὶ ἡµᾶς γένηται, λύεται πᾶς ὁ
τῆς ψυχῆς χειµών, οὐκ ἔχοντος τοῦ ζῴου βαδίζειν ὡς πρὸς ἐνδέον τι καὶ ζητεῖν
ἕτερον ᾧ τὸ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώµατος ἀγαθὸν συµπληρώσεται. τότε γὰρ
ἡδονῆς χρείαν ἔχοµεν, ὅταν ἐκ τοῦ µὴ παρεῖναι τὴν ἡδονὴν ἀλγῶµεν· <ὅταν δὲ
µὴ ἀλγῶµεν> οὐκέτι τῆς ἡδονῆς δεόµεθα. Καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἡδονὴν ἀρχὴν καὶ
τέλος λέγοµεν εἶναι τοῦ µακαρίως ζῆν. ταύτην γὰρ ἀγαθὸν πρῶτον καὶ
συγγενικὸν ἔγνωµεν, καὶ ἀπὸ ταύτης καταρχόµεθα πάσης αἱρέσεως καὶ φυγῆς,
καὶ ἐπὶ ταύτην καταντῶµεν ὡς κανόνι τῷ πάθει πᾶν ἀγαθὸν κρίνοντες. Καὶ ἐπεὶ
πρῶτον ἀγαθὸν τοῦτο καὶ σύµφυτον, διὰ τοῦτο καὶ οὐ πᾶσαν ἡδονὴν
αἱρούµεθα, ἀλλ’ ἔστιν ὅτε πολλὰς ἡδονὰς ὑπερβαίνοµεν, ὅταν πλεῖον ἡµῖν τὸ
δυσχερὲς ἐκ τούτων ἕπηται· καὶ πολλὰς ἀλγηδόνας ἡδονῶν κρείττους νοµίζοµεν,
ἐπειδὰν µείζων ἡµῖν ἡδονὴ παρακολουθῇ πολὺν χρόνον ὑποµείνασι τὰς
ἀλγηδόνας. πᾶσα οὖν ἡδονὴ διὰ τὸ φύσιν ἔχειν οἰκείαν ἀγαθόν, οὐ πᾶσα µέντοι
αἱρετή· καθάπερ καὶ ἀλγηδὼν πᾶσα κακόν, οὐ πᾶσα δὲ ἀεὶ φευκτὴ πεφυκυῖα. τῇ
µέντοι συµµετρήσει καὶ συµφερόντων καὶ ἀσυµφόρων βλέψει ταῦτα πάντα
κρίνειν καθήκει. χρώµεθα γὰρ τῷ µὲν ἀγαθῷ κατά τινας χρόνους ὡς κακῷ, τῷ δὲ
κακῷ τοὔµπαλιν ὡς ἀγαθῷ. Καὶ τὴν αὐτάρκειαν δὲ ἀγαθὸν µέγα νοµίζοµεν, οὐχ
ἵνα πάντως τοῖς ὀλίγοις χρώµεθα, ἀλλ’ ὅπως, ἐὰν µὴ ἔχωµεν τὰ πολλά, τοῖς
ὀλίγοις ἀρκώµεθα, πεπεισµένοι γνησίως ὅτι ἥδιστα πολυτελείας ἀπολαύουσιν οἱ
ἥκιστα ταύτης δεόµενοι, καὶ ὅτι τὸ µὲν φυσικὸν πᾶν εὐπόριστόν ἐστι, τὸ δὲ κενὸν
δυσπόριστον, οἵ τε λιτοὶ χυλοὶ ἴσην πολυτελεῖ διαίτῃ τὴν ἡδονὴν ἐπιφέρουσιν,
ὅταν ἅπαν τὸ ἀλγοῦν κατ’ ἔνδειαν ἐξαιρεθῇ, καὶ µᾶζα καὶ ὕδωρ τὴν ἀκροτάτην
ἀποδίδωσιν ἡδονήν, ἐπειδὰν ἐνδέων τις αὐτὰ προσενέγκηται. τὸ συνεθίζειν οὖν
ἐν ταῖς ἁπλαῖς καὶ οὐ πολυτελέσι διαίταις καὶ ὑγιείας ἐστὶ συµπληρωτικὸν καὶ
πρὸς τὰς ἀναγκαίας τοῦ βίου χρήσεις ἄοκνον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον καὶ τοῖς
πολυτελέσιν ἐκ διαλειµµάτων προσερχοµένοις κρεῖττον ἡµᾶς διατίθησι καὶ πρὸς
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τὴν τύχην ἀφόβους παρασκευάζει. Ὅταν οὖν λέγωµεν ἡδονὴν τέλος ὑπάρχειν,
οὐ τὰς τῶν ἀσώτων ἡδονὰς καὶ τὰς ἐν ἀπολαύσει κειµένας λέγοµεν, ὥς τινες
ἀγνοοῦντες καὶ οὐχ ὁµολογοῦντες ἢ κακῶς ἐκδεχόµενοι νοµίζουσιν, ἀλλὰ τὸ
µήτε ἀλγεῖν κατὰ σῶµα µήτε ταράττεσθαι κατὰ ψυχήν. οὐ γὰρ πότοι καὶ κῶµοι
συνείροντες οὐδ' ἀπολαύσεις παίδων καὶ γυναικῶν οὐδ' ἰχθύων καὶ τῶν ἄλλων
ὅσα φέρει πολυτελὴς τράπεζα, τὸν ἡδὺν γεννᾷ βίον, ἀλλὰ νήφων λογισµὸς καὶ
τὰς αἰτίας ἐξερευνῶν πάσης αἱρέσεως καὶ φυγῆς καὶ τὰς δόξας ἐξελαύνων, ἐξ ὧν
πλεῖστος τὰς ψυχὰς καταλαµβάνει θόρυβος. Τούτων δὲ πάντων ἀρχὴ καὶ τὸ
µέγιστον ἀγαθὸν φρόνησις. διὸ καὶ φιλοσοφίας τιµιώτερον ὑπάρχει φρόνησις, ἐξ
ἧς αἱ λοιπαὶ πᾶσαι πεφύκασιν ἀρεταί, διδάσκουσα ὡς οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ
τοῦ φρονίµως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, <οὐδὲ φρονίµως καὶ καλῶς καὶ δικαίως>
ἄνευ τοῦ ἡδέως. συµπεφύκασι γὰρ αἱ ἀρεταὶ τῷ ζῆν ἡδέως καὶ τὸ ζῆν ἡδέως
τούτων ἐστὶν ἀχώριστον.
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