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14η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΤΗΤΑ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 4-8 

 

 ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ 

ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’ 

ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἢ κατ’ 

αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς· λέγω 

δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον 

ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, 

ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, 

πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε πλεονάζει μήτε 

ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ 

ταὐτὸν πᾶσιν. οἷον εἰ τὰ δέκα 

πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἓξ μέσα 

λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἴσῳ 

γὰρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· 

τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὰ τὴν 

ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. τὸ δὲ πρὸς 

ἡμᾶς οὐχ οὕτω ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ 

τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ 

ὀλίγον, ὁ ἀλείπτης ἓξ μνᾶς 

προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο 

πολὺ τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον· 

Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ 

ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. 

ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. οὕτω 

δὴ πᾶς ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν 

μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ 

μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, 

μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ 

τὸ πρὸς ἡμᾶς. 

 

  
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Σε καθετί, που είναι συνεχές και μπορεί να 

διαιρεθεί, μπορούμε να πάρουμε ένα κομμάτι 

μεγαλύτερο, ένα κομμάτι μικρότερο ή ένα 

κομμάτι ίσο με το άλλο, και αυτά σε σχέση είτε 

με το ίδιο το πράγμα είτε σε σχέση με μάς... Και 

ονομάζω μέσο σε σχέση με το πράγμα αυτό 

που απέχει εξίσου από καθένα απ’ τα δύο άκρα 

(του πράγματος), το οποίο είναι ένα και το αυτό 

για όλους, ενώ μέσο σε σχέση με μάς (ονομάζω) 

αυτό που δεν είναι ούτε πάρα πολύ ούτε πολύ 

λίγο· και αυτό δεν είναι ούτε ένα ούτε το ίδιο 

για όλους. Για παράδειγμα, αν το δέκα είναι 

πολύ και το δύο λίγο, μέσο σε σχέση με το 

πράγμα θεωρείται το έξι, αφού αυτό υπερέχει 

και υστερεί κατά τον ίδιο αριθμό μονάδων· 

αυτό, βέβαια, είναι μέσο σύμφωνα με την 

διδασκαλία της αριθμητικής. Το μέσο, όμως, 

σε σχέση με μάς δεν θα το ορίσουμε έτσι· γιατί, 

αν δέκα «μναῖ» φαγητού είναι πολύ και δύο 

λίγο, ο προπονητής δεν θα ορίσει έξι «μνᾶς» 

φαγητού, καθώς αυτή η ποσότητα μπορεί να 

είναι πολλή ή λίγη γι’ αυτόν που θα την φάει· 

δηλαδή, για έναν Μίλωνα είναι λίγη, πολύ 

όμως για τον αρχάριο στον αθλητισμό. Το ίδιο 

ισχύει και στο τρέξιμο και στην πάλη. Έτσι, 

λοιπόν, κάθε ειδικός αποφεύγει την έλλειψη 

και την υπερβολή, και αναζητεί το μέσο, το 

οποίο και τελικά επιλέγει· το μέσο, όμως, όχι σε 

σχέση με το πράγμα, αλλά σε σχέση με μάς.       
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Θέμα : Προσδιορισμός της έννοιας “μεσότητα”. Στην ενότητα αυτήν ο 

Αριστοτέλης αρχίζει να απαντάει στο ερώτημα που έθεσε στο προηγούμενο 

κείμενο, δηλαδή “ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς”. Εξετάζοντας λοιπόν την 

φύση της αρετής αναγκάζεται να εξετάσει πρώτα ένα από τα κύρια 

γνωρίσματά της που είναι η μεσότητα, για να γίνει ύστερα πιο κατανοητή η 

έννοιά της στην επόμενη ενότητα. 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΜΕΣΟΤΗΤΑ (μέσον κατ' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα : διαίρεση 

αντικειμένου ισομερώς, κοινή αποδοχή αυτού του μέσου). 

 

Β. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΜΕΣΟΤΗΤΑ (μέσον πρὸς ἡμᾶς : ενέχει τις έννοιες 

υπερβολή-έλλειψη-μέσον, εξασφαλίζει αποτελέσματα ωφέλιμα για μας βάσει 

των αναγκών μας και γι’ αυτό δεν συναντά την κοινή αποδοχή). 

 

Γ. ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητά του).  
 

 


