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10ε ΕΝΟΤΗΤΑ 

Οξηζκόο ηεο αξεηήο 
 

Ἔηη ηὸ κὲλ ἁκαξηάλεηλ πνιιαρῶο ἔζηηλ (ηὸ γὰξ θαθὸλ ηνῦ ἀπείξνπ, ὡο νἱ 

Ππζαγόξεηνη εἴθαδνλ, ηὸ δ’ ἀγαζὸλ ηνῦ πεπεξαζκέλνπ), ηὸ δὲ θαηνξζνῦλ 

κνλαρῶο (δηὸ θαὶ ηὸ κὲλ ῥᾴδηνλ ηὸ δὲ ραιεπόλ, ῥᾴδηνλ κὲλ ηὸ ἀπνηπρεῖλ 

ηνῦ ζθνπνῦ, ραιεπὸλ δὲ ηὸ ἐπηηπρεῖλ). θαὶ δηὰ ηαῦη’ νὖλ ηῆο κὲλ θαθίαο ἡ 

ὑπεξβνιὴ θαὶ ἡ ἔιιεηςηο, ηῆο δ’ ἀξεηῆο ἡ κεζόηεο˙ ἐζζινὶ κὲλ γὰξ 

ἁπιῶο, παληνδαπῶο δὲ θαθνί. Ἔζηηλ ἄξα ἡ ἀξεηὴ ἕμηο πξναηξεηηθή, ἐλ 

κεζόηεηη νὖζα ηῇ πξὸο ἡκᾶο, ὡξηζκέλῃ ιόγῳ θαὶ ᾧ ἂλ ὁ θξόληκνο 

ὁξίζεηελ. Μεζόηεο δὲ δύν θαθηῶλ, ηῆο κὲλ θαζ’ ὑπεξβνιὴλ ηῆο δὲ θαη’ 

ἔιιεηςηλ. θαὶ ἔηη ηῷ ηὰο κὲλ ἐιιείπεηλ ηὰο δ’ ὑπεξβάιιεηλ ηνῦ δένληνο ἔλ 

ηε ηνῖο πάζεζη θαὶ ἐλ ηαῖο πξάμεζη, ηὴλ δ’ ἀξεηὴλ ηὸ κέζνλ θαὶ εὑξίζθεηλ 

θαὶ αἱξεῖζζαη. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Μεηάθξαζε 

Ἔηη       ηὸ κὲλ ἁκαξηάλεηλ   ἔζηηλ          πνιιαρῶο  
Αθόκε         ην    ιάζνο          γίλεηαη   κε πνιινύο ηξόπνπο 
 
(ηὸ γὰξ θαθὸλ                                     ηνῦ  ἀπείξνπ,  
γηαηί  ην  θαθό   (είλαη ραξαθηεξηζηηθό) ηνπ   απείξνπ, 
 
ὡο       εἴθαδνλ   νἱ  Ππζαγόξεηνη,  
όπσο  δίδαζθαλ  νη   Ππζαγόξεηνη,  
 
ηὸ δ’ ἀγαζὸλ                                      ηνῦ πεπεξαζκέλνπ),  
ελώ   ην θαιό  (είλαη ραξαθηεξηζηηθό)  ηνπ  πεπεξαζκέλνπ, 
 
ηὸ δὲ                   θαηνξζνῦλ                      κνλαρῶο  
όκσο ην λα πξάηηεη θαλείο ην ζσζηό  κε έλαλ κόλν ηξόπν 
 
(δηὸ        θαὶ  ηὸ  κὲλ    ῥᾴδηνλ,       ηὸ    δὲ       ραιεπόλ,  
(γη’ απηό  θαη  ην  έλα  είλαη εύθνιν, ελώ ην άιιν  δύζθνιν,  
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ῥᾴδηνλ κὲλ  ηὸ ἀπνηπρεῖλ         ηνῦ ζθνπνῦ,  ραιεπὸλ   δὲ     ηὸ ἐπηηπρεῖλ).  
εύθνιν          λα απνηύρεη θαλείο  ην ζηόρν ηνπ,  δύζθνιν όκσο λα ηνλ επηηύρεη).  
  
θαὶ      δηὰ    ηαῦη’          νὖλ                    ηῆο κὲλ θαθίαο          ἡ ὑπεξβνιὴ  θαὶ   ἡ  ἔιιεηςηο,  
γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο ινηπόλ γλώξηζκα  ηεο     θαθίαο    είλαη  ε ππεξβνιή    θαη    ε  έιιεηςε,  
 
ηῆο   δ’  ἀξεηῆο           ἡ κεζόηεο˙  
ελώ ηεο  αξεηήο (είλαη) ε κεζόηεηα.  
  
ἐζζινὶ κὲλ γὰξ        ἁπιῶο,        δὲ   θαθνί  παληνδαπῶο.  
γηαηί θαινί  κόλν  κε έλαλ ηξόπν, ελώ  θαθνί     κε πνιινύο.  
 
Ἄξα           ἡ  ἀξεηὴ   ἔζηηλ        ἕμηο                        πξναηξεηηθή,  
Επνκέλσο  ε  αξεηή     είλαη   ζπλήζεηα  πνπ επηιέγεηαη ειεύζεξα από ην άηνκν,  
 
νὖζα                      ἐλ κεζόηεηη    ηῇ  πξὸο ἡκᾶο,  
ε νπνία βξίζθεηαη  ζηε κεζόηεηα  ζε ζρέζε κε εκάο,  
 
ὡξηζκέλῃ                       ιόγῳ  
ε νπνία θαζνξίδεηαη  από ηε ινγηθή 
 
θαὶ                                   ᾧ                                           ἂλ    ὁξίζεηελ   ὁ θξόληκνο.  
θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε γλώκε κνπ από ηε ινγηθή   πνπ      νξίδεη    ν θξόληκνο άλζξσπνο.  
 
Μεζόηεο   δὲ                                             δύν    θαθηῶλ,  
Καη (είλαη) κεζόηεηα (πνπ βξίζθεηαη) αλάκεζα ζε δύν θαθίεο, 
 
ηῆο κὲλ                          θαζ’              ὑπεξβνιὴλ      ηῆο    δὲ            θαη’          ἔιιεηςηλ.  
πνπ ε κηα βξίζθεηαη από ηελ πιεπξά ηεο ππεξβνιήο  θαη ε άιιε  από ηελ πιεπξά ηεο έιιεηςεο. 
 
θαὶ   ἔηη      ηὰο  κὲλ     ηῷ      ἐιιείπεηλ                  ηνῦ δένληνο  
θαη αθόκε     άιιεο    επεηδή είλαη ειιηπείο  ζε ζρέζε κε απηό πνπ πξέπεη  
 
ηὰο   δ’             ὑπεξβάιιεηλ               
θαη  άιιεο επεηδή είλαη ππεξβνιηθέο  
 
ἔλ  ηε  ηνῖο  πάζεζη     θαὶ   ἐλ  ηαῖο  πξάμεζη,  
θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα  θαη      ζηηο     πξάμεηο, 
 
ηὴλ δ’ ἀξεηὴλ  θαὶ  εὑξίζθεηλ ηὸ κέζνλ θαὶ  αἱξεῖζζαη. 
ελώ  ε  αξεηή    θαη    βξίζθεη    ην  κέζνλ  θαη   πξνηηκά.  
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