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8ε ΕΝΟΤΗΤΑ 

Όπσο ε ηέρλε, έηζη θαη ε εζηθή αξεηή ζηνρεύεη ζην μέσον 
 

Εἰ δὴ πᾶζα ἐπηζηήκε νὕησ ηὸ ἔξγνλ εὖ ἐπηηειεῖ, πξὸο ηὸ κέζνλ 

βιέπνπζα θαὶ εἰο ηνῦην ἄγνπζα ηὰ ἔξγα (ὅζελ εἰώζαζηλ ἐπηιέγεηλ ηνῖο εὖ 

ἔρνπζηλ ἔξγνηο ὅηη νὔη’ ἀθειεῖλ ἔζηηλ νὔηε πξνζζεῖλαη, ὡο ηῆο κὲλ 

ὑπεξβνιῆο θαὶ ηῆο ἐιιείςεσο θζεηξνύζεο ηὸ εὖ, ηῆο δὲ κεζόηεηνο 

ζῳδνύζεο, νἱ δ’ ἀγαζνὶ ηερλῖηαη, ὡο ιέγνκελ, πξὸο ηνῦην βιέπνληεο 

ἐξγάδνληαη), ἡ δ’ ἀξεηὴ πάζεο ηέρλεο ἀθξηβεζηέξα θαὶ ἀκείλσλ ἐζηὶλ 

ὥζπεξ θαὶ ἡ θύζηο, ηνῦ κέζνπ ἂλ εἴε ζηνραζηηθή. Λέγσ δὲ ηὴλ ἠζηθήλ. 

αὕηε γάξ ἐζηη πεξὶ πάζε θαὶ πξάμεηο, ἐλ δὲ ηνύηνηο ἔζηηλ ὑπεξβνιὴ θαὶ 

ἔιιεηςηο θαὶ ηὸ κέζνλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεηάθξαζε 

Εἰ     δὴ    πᾶζα ἐπηζηήκε   ἐπηηειεῖ        εὖ      ηὸ    ἔξγνλ            νὕησ,  
Αλ ινηπόλ  θάζε     ηέρλε     εθπιεξώλεη  ζσζηά  ην  έξγν ηεο  κε απηόλ ηνλ ηξόπν, 
 
πξὸο              βιέπνπζα                   ηὸ  κέζνλ  θαὶ      ἄγνπζα       ηὰ    ἔξγα     εἰο ηνῦην  
δειαδή κε ζηξακκέλν ην βιέκκα ηεο ζην  κέζν   θαη  θαηεπζύλνληαο ηα  έξγα ηεο   ζ’  απηό 
 
(ὅζελ           εἰώζαζηλ          ἐπηιέγεηλ         ηνῖο ἔξγνηο    ἔρνπζηλ              εὖ       
γη’ απηό θαη ζπλεζίδνπλ   λα ιέλε ζην ηέινο  γηα  ηα  έξγα    πνπ είλαη  νινθιεξσκέλα      
 
ὅηη               νὔη’  ἔζηηλ               ἀθειεῖλ        νὔηε            πξνζζεῖλαη,  
όηη   δελ είλαη δπλαηόλ νύηε   λα αθαηξέζνπκε  νύηε   λα πξνζζέζνπκε ηίπνηε, 
 
ὡο        θζεηξνύζεο  κὲλ  ηῆο ὑπεξβνιῆο  θαὶ  ηῆο ἐιιείςεσο       ηὸ     εὖ,  
επεηδή       θζείξεη                 ε   ππεξβνιή     θαη    ε     έιιεηςε      ηελ ηειεηόηεηα, 
 
ηῆο  δὲ  κεζόηεηνο ζῳδνύζεο, 
όκσο     ε κεζόηεηα   δηαζώδεη (ηελ ηειεηόηεηα),  
  
νἱ δ’  ἀγαζνὶ  ηερλῖηαη  ἐξγάδνληαη,   ὡο    ιέγνκελ,  
θαη    νη θαινί   ηερλίηεο   εξγάδνληαη,   όπσο   ιέκε,  
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βιέπνληεο                      πξὸο ηνῦην),  
κε ην βιέκκα ζηξακκέλν   ζ’   απηήλ),  
 
ἡ δ’ ἀξεηὴ   ἐζηὶλ  ἀθξηβεζηέξα  θαὶ  ἀκείλσλ   πάζεο    ηέρλεο  
θαη ε αξεηή   είλαη    αθξηβέζηεξε   θαη   αλώηεξε  από θάζε  ηέρλε 
 
ὥζπεξ             θαὶ  ἡ  θύζηο,           ἂλ   εἴε    ζηνραζηηθή   ηνῦ κέζνπ.  
όπσο αθξηβώο  θαη  ε   θύζε,  (άξα) ζα   έρεη   γηα ζηόρν ηεο   ην   κέζνλ. (ε αξεηή) 
 
Λέγσ δὲ    ηὴλ  ἠζηθήλ.  
Καη ελλνώ  ηελ   εζηθή.  
 
αὕηε γάξ       ἐζηη             πεξὶ     πάζε      θαὶ    πξάμεηο,  
γηαηί απηή  έρεη ζρέζε  κε ηα ζπλαηζζήκαηα  θαη  ηηο πξάμεηο,  
 
ἐλ δὲ ηνύηνηο    ἔζηηλ    ὑπεξβνιὴ  θαὶ  ἔιιεηςηο  θαὶ  ηὸ  κέζνλ. 
θαη ζ’  απηά      ππάξρεη  ππεξβνιή    θαη   έιιεηςε   θαη  ην   κέζνλ.  
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