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15η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 10-13·16 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. 

οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ 

ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι 

καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι ἔστι 

καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀμφότερα 

οὐκ εὖ· τὸ δ’ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ’ οἷς καὶ πρὸς 

οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, μέσον τε καὶ 

ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς. ὁμοίως δὲ 

καὶ περὶ τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ 

ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. ἡ δ’ ἀρετὴ περὶ 

πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ μὲν 

ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ἡ ἔλλειψις 

[ψέγεται], τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ 

κατορθοῦται· ταῦτα δ’ ἄμφω τῆς 

ἀρετῆς. μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, 

στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. 

[…………………………] 

Β. 

Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν 

μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ 

λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. 

μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ’ 

ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ’ ἔλλειψιν· καὶ ἔτι 

τῷ τὰς μὲν ἐλλείπειν τὰς δ’ ὑπερβάλλειν 

τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς 

πράξεσι, τὴν δ’ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ 

εὑρίσκειν καὶ αἱρεῖσθαι. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Α. Παραδείγματος χάριν, μπορεί κανείς να φοβηθεί ή 

να δείξει θάρρος, να επιθυμήσει, να οργιστεί ή να 

ευσπλαχνιστεί, και γενικά να νοιώσει ευχαρίστηση ή 

δυσαρέσκεια, και σε μεγαλύτερο και σε μικρότερο 

βαθμό· όμως, ούτε το ένα ούτε το άλλο απ’ αυτά τα 

δύο είναι σωστό· αλλά, τό να αισθανθεί κανείς όλ’ 

αυτά την στιγμή που πρέπει, σχετικά με τα 

πράγματα που πρέπει, σε σχέση με τους ανθρώπους 

που πρέπει, για τους λόγους που πρέπει, και με τον 

τρόπο που πρέπει, αυτό είναι το μέσο και το άριστο – 

αυτό το δεύτερο, βέβαια, έχει άμεση σχέση με την 

αρετή. Όμοια, και στις πράξεις υπάρχει υπερβολή και 

έλλειψη και το μέσον. Η αρετή, λοιπόν, αναφερέται 

στα πάθη (συναισθήματα) και στις πράξεις, στα 

οποία η υπερβολή αποτελεί λάθος και ψέγεται, το 

ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι 

το ορθό· όμως τα δύο αυτά, ο έπαινος δηλ. και η 

ορθότητα, είναι στοιχεία της αρετής. Επομένως, η 

αρετή είναι ένα είδος μεσότητας, αφού έχει για στόχο 

της το μέσον.  

[……………………………………..] 

Β. Επομένως, η αρετή είναι ἕξις, ελεύθερα 

επιλεγόμενη από τον άνθρωπο, που βρίσκεται στο 

μέσον σε σχέση μ’ εμάς, και που καθορίζεται από την 

λογική και μάλιστα από την λογική του φρόνιμου 

ανθρώπου. Και είναι μεσότητα μεταξύ δύο κακιών, 

από τις οποίες η μία έχει σχέση με την υπερβολή και 

η άλλη με την έλλειψη· και επιπλέον, είναι μεσότητα, 

λόγω τού ότι άλλες απ’ αυτές τις κακίες υστερούν σε 

σχέση με το σωστό, ενώ άλλες τό ξεπερνούν, και αυτό 

συμβαίνει και στα πάθη (συναισθήματα) και στις 

πράξεις, ενώ η αρετή και βρίσκει και επιλέγει την 

μεσότητα.    
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Θέμα : Η αρετή ταυτίζεται με το υποκειμενικόν μέσον στα πάθη και στις 

πράξεις· πώς πραγματώνεται η αρετή στα πάθη και στις πράξεις. Ο ορισμός 

της ηθικής αρετής. 

 

 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α. ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΗΘΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 

ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΜΕΣΟΝ (Η μεσότητα στα πάθη και στις ψυχικές μας 

ενέργειες χαρακτηρίζονται από τον έπαινο και την ορθότητα. Στοιχεία επίσης 

της αρετής είναι ο έπαινος και η ορθότητα. Άρα ηθική αρετή = υποκειμενική 

μεσότητα). 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ (ΧΡΟΝΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 

ΑΙΤΙΑΣ ή ΣΚΟΠΟΥ, ΤΡΟΠΟΥ). 

 

Γ. ΠΟΙΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

 

Δ. H ΔΙΠΛΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ (ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΜΕΣΟΤΗΤΑ, 

ΩΣ ΕΞΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟΤΗΤΑ). 

 

Ε. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ). 

 

ΣΤ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ (ΕΞΙΣ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ). 

 

 


