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7ε ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η αξεηή βξίζθεηαη ζηε μεσότητα. 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο “κεζόηεηα” 
 

λ παληὶ δὴ ζπλερεῖ θαὶ δηαηξεηῷ ἔζηη ιαβεῖλ ηὸ κὲλ πιεῖνλ ηὸ δ’ ἔιαηηνλ ηὸ 

δ’ ἴζνλ, θαὶ ηαῦηα ἢ θαη’ αὐηὸ ηὸ πξᾶγκα ἢ πξὸο ἡκᾶο… Λέγσ δὲ ηνῦ κὲλ 

πξάγκαηνο κέζνλ ηὸ ἴζνλ ἀπέρνλ ἀθ’ ἑθαηέξνπ ηῶλ ἄθξσλ, ὅπεξ ἐζηὶλ ἓλ 

θαὶ ηὸ αὐηὸ πᾶζηλ, πξὸο ἡκᾶο δὲ ὃ κήηε πιενλάδεη κήηε ἐιιείπεη. ηνῦην δ’ 

νὐρ ἕλ, νὐδὲ ηαὐηὸλ πᾶζηλ. Οἷνλ εἰ ηὰ δέθα πνιιὰ ηὰ δὲ δύν ὀιίγα, ηὰ ἓμ 

κέζα ιακβάλνπζη θαηὰ ηὸ πξᾶγκα. ἴζῳ γὰξ ὑπεξέρεη ηε θαὶ ὑπεξέρεηαη. 

ηνῦην δὲ κέζνλ ἐζηὶ θαηὰ ηὴλ ἀξηζκεηηθὴλ ἀλαινγίαλ. Τὸ δὲ πξὸο ἡκᾶο νὐρ 

νὕησ ιεπηένλ. νὐ γὰξ εἴ ηῳ δέθα κλαῖ θαγεῖλ πνιὺ δύν δὲ ὀιίγνλ, ὁ 

ἀιείπηεο ἓμ κλᾶο πξνζηάμεη.  ἔζηη γὰξ ἴζσο θαὶ ηνῦην πνιὺ ηῷ ιεςνκέλῳ ἢ 

ὀιίγνλ. Μίισλη κὲλ γὰξ ὀιίγνλ, ηῷ δὲ ἀξρνκέλῳ ηῶλ γπκλαζίσλ πνιύ. 

Ὁκνίσο ἐπὶ δξόκνπ θαὶ πάιεο. Οὕησ δὴ πᾶο ἐπηζηήκσλ ηὴλ ὑπεξβνιὴλ 

κὲλ θαὶ ηὴλ ἔιιεηςηλ θεύγεη, ηὸ δὲ κέζνλ δεηεῖ θαὶ ηνῦζ’ αἱξεῖηαη, κέζνλ δὲ νὐ 

ηὸ ηνῦ πξάγκαηνο ἀιιὰ ηὸ πξὸο ἡκᾶο. 

 

 

 

 

 

Μεηάθξαζε 

λ παληὶ     δὴ           ζπλερεῖ         θαὶ         δηαηξεηῷ  
Σε  θαζεηί βέβαηα πνπ είλαη ζπλερέο  θαη  κπνξεί λα δηαηξεζεί  
 
ἔζηη                    ιαβεῖλ        ηὸ  κὲλ            πιεῖνλ                   ηὸ   δ’          ἔιαηηνλ  
είλαη δπλαηόλ  λα πάξνπκε άιινηε έλα θνκκάηη κεγαιύηεξν άιινηε έλα θνκκάηη κηθξόηεξν 
 
ηὸ  δ’                ἴζνλ,  
ή άιινηε έλα θνκκάηη ίζν, 
 
θαὶ  ηαῦηα   ἢ     θαη’       ηὸ   αὐηὸ   πξᾶγκα    ἢ    πξὸο   ἡκᾶο…  
θαη   απηά    ή   ζε ζρέζε  κε ην ίδην  ην πξάγκα  ή  ζε ζρέζε κε εκάο… 
 
Λέγσ δὲ  κέζνλ  ηνῦ   κὲλ   πξάγκαηνο  
Καη ιέσ    κέζνλ     ηνπ        πξάγκαηνο 
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ηὸ       ἀπέρνλ     ἴζνλ          ἀθ’    ἑθαηέξνπ       ηῶλ ἄθξσλ,  
απηό πνπ απέρεη εμίζνπ  από θαζέλα από ηα δύν       άθξα,  
  
ὅπεξ                     ἐζηὶλ   ἓλ   θαὶ  ηὸ  αὐηὸ   πᾶζηλ,  
ην νπνίν αθξηβώο  είλαη   έλα   θαη   ην  ίδην   γηα όινπο,  
 
πξὸο     ἡκᾶο   δὲ                          ὃ          κήηε  πιενλάδεη      κήηε  ἐιιείπεη.  
ελώ κέζνλ ζε ζρέζε κε εκάο  απηό πνπ  δελ είλαη πάξα πνιύ   νύηε  πνιύ ιίγν 
 
ηνῦην δ’     νὐρ     ἕλ    νὐδὲ  ηαὐηὸλ    πᾶζηλ.  
θαη απηό  δελ είλαη έλα   νύηε      ίδην     γηα όινπο.  
 
Οἷνλ                   εἰ   ηὰ  δέθα           πνιιὰ   ηὰ  δὲ  δύν  ὀιίγα,  
Γηα παξάδεηγκα  αλ  ηα  δέθα  (είλαη) πνιιά   θαη  ηα  δύν    ιίγα,  
 
ιακβάλνπζη  ηὰ  ἓμ      κέζα      θαηὰ   ηὸ    πξᾶγκα.  
παίξλνπλ        ηα  έμη σο κέζνλ  ζε ζρέζε κε ην πξάγκα.  
 
ὑπεξέρεη ηε γὰξ   θαὶ  ὑπεξέρεηαη  ἴζῳ.  
Γηαηί θαη ππεξέρεη  θαη   ππεξέρεηαη    ίζα.  
 
ηνῦην δὲ  ἐζηὶ      κέζνλ       θαηὰ   ηὴλ   ἀξηζκεηηθὴλ   ἀλαινγίαλ.  
θαη απηό    είλαη  ην κέζνλ  ζύκθσλα κε ηηο δηδαζθαιίεο ηεο αξηζκεηηθήο.  
 
Τὸ δὲ (κέζνλ)    πξὸο    ἡκᾶο             νὐρ              ιεπηένλ             νὕησ.  
Τν κέζνλ όκσο ζε ζρέζε κε εκάο δελ πξέπεη λα ην πξνζδηνξίδνπκε   έηζη. 
 
γὰξ   εἴ           ηῳ        δέθα   κλαῖ      πνιὺ       θαγεῖλ      δύν  δὲ    ὀιίγνλ,  
γηαηί  αλ  γηα θάπνηνλ  δέθα    κλεο  είλαη πνιύ  λα ηηο θάεη   θαη νη δύν   ιίγν,  
 
ὁ   ἀιείπηεο     νὐ πξνζηάμεη  ἓμ  κλᾶο.   
ν πξνπνλεηήο   δε ζα νξίζεη     έμη  κλεο.  
 
θαὶ  γὰξ         ηνῦην             ἴζσο  ἔζηη   πνιὺ   ἢ  ὀιίγνλ           ηῷ   ιεςνκέλῳ.  
γηαηί  θαη  απηή ε πνζόηεηα   ίζσο  είλαη  πνιιή   ή    ιίγε     γηα  απηόλ πνπ ζα ηελ πάξεη.  
 
Μίισλη κὲλ γὰξ                     ὀιίγνλ,       
Γηαηί θαη γηα ηνλ Μίισλα (είλαη) ιίγε, 
 
ηῷ      δὲ       ἀξρνκέλῳ    ηῶλ   γπκλαζίσλ  πνιύ.  
ελώ γη’  απηόλ πνπ αξρίδεη    ηε   γπκλαζηηθή    πνιιή. 
 
Ὁκνίσο                ἐπὶ δξόκνπ  θαὶ     πάιεο.  
Τν ίδην ζπκβαίλεη   ζην ηξέμηκν   θαη  ζηελ πάιε.  
 
Οὕησ    δὴ     πᾶο   ἐπηζηήκσλ  θεύγεη  κὲλ  ηὴλ ὑπεξβνιὴλ  θαὶ  ηὴλ  ἔιιεηςηλ,  
Έηζη   βέβαηα  θάζε      εηδηθόο         απνθεύγεη   ηελ   ππεξβνιή   θαη   ηελ   έιιεηςε, 
 
δεηεῖ        δὲ    ηὸ  κέζνλ  θαὶ  ηνῦζ’ αἱξεῖηαη,  
επηδεηεί όκσο  ην   κέζνλ  θαη   απηό   επηιέγεη, 
 
κέζνλ  δὲ      νὐ    ηὸ  ηνῦ πξάγκαηνο    ἀιιὰ    ηὸ  πξὸο ἡκᾶο. 
θαη ην κέζνλ  όρη ζε ζρέζε κε ην πξάγκα  αιιά  ζε ζρέζε κε   εκάο.  
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