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9η ΕΝΟΤΗΤΑ 

Σημανηικέρ διεςκπινίζειρ για ηο πεπιεσόμενο 

ηηρ έννοιαρ “μεζόηηρ” 
 

Οἷνλ θαὶ θνβεζῆλαη θαὶ ζαξξῆζαη θαὶ ἐπηζπκῆζαη θαὶ ὀξγηζζῆλαη θαὶ 

ἐιεῆζαη θαὶ ὅισο ἡζζῆλαη θαὶ ιππεζῆλαη ἔζηη θαὶ κᾶιινλ θαὶ ἧηηνλ, θαὶ 

ἀκθόηεξα νὐθ εὖ.  ηὸ δ’ ὅηε δεῖ θαὶ ἐθ’ νἷο θαὶ πξὸο νὓο θαὶ νὗ ἕλεθα θαὶ 

ὡο δεῖ, κέζνλ ηε θαὶ ἄξηζηνλ, ὅπεξ ἐζηὶ ηῆο ἀξεηῆο. Ὁκνίσο δὲ θαὶ πεξὶ 

ηὰο πξάμεηο ἔζηηλ ὑπεξβνιὴ θαὶ ἔιιεηςηο θαὶ ηὸ κέζνλ. Ἡ δ’ ἀξεηὴ πεξὶ 

πάζε θαὶ πξάμεηο ἐζηίλ, ἐλ νἷο ἡ κὲλ ὑπεξβνιὴ ἁκαξηάλεηαη θαὶ ςέγεηαη 

θαὶ ἡ ἔιιεηςηο, ηὸ δὲ κέζνλ ἐπαηλεῖηαη θαὶ θαηνξζνῦηαη. ηαῦηα δ’ ἄκθσ ηῆο 

ἀξεηῆο. Μεζόηεο ηηο ἄξα ἐζηὶλ ἡ ἀξεηή, ζηνραζηηθή γε νὖζα ηνῦ κέζνπ. 

 

 

 

 

 

 

Μεηάθπαζη 

Οἷον                          ἔζηι        καὶ           θοβηθῆναι   καὶ       θαππῆζαι      καὶ   ἐπιθςμῆζαι  
Γηα παξάδεηγκα είλαη δπλαηόλ  θαη θαλείο λα θνβεζεί   θαη   λα δείμεη ζάξξνο θαη  λα επηζπκήζεη 
 

καὶ  ὀπγιζθῆναι  καὶ        ἐλεῆζαι        καὶ  ὅλυρ       ἡζθῆναι        ή    λςπηθῆναι  
θαη   λα νξγηζζεί   θαη λα επζπιαρληζηεί θαη  γεληθά  λα επραξηζηεζεί  ή    λα ιππεζεί 
 

καὶ      μᾶλλον       καὶ           ἧηηον,                                          καὶ   ἀμθόηεπα    οὐκ        εὖ.   
θαη ζε κεγαιύηεξν  θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό (απ’  όζν πξέπεη), θαη  ηα δύν απηά  δελ είλαη ζσζηά.  
 

ηὸ δ’                                                 ὅηε     δεῖ  
όκσο ην λα αηζζαλζεί θαλείο απηά  όηαλ  πξέπεη 
 

καὶ                 ἐθ’ οἷρ                   (δεῖ) 
θαη ζε ζρέζε κε ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη  
 

καὶ               ππὸρ οὓρ                            (δεῖ)    καὶ   οὗ ἕνεκα           (δεῖ) 
θαη  ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ πξέπεη  θαη  γηα  ην ιόγν πνπ πξέπεη  
 

καὶ            ὡρ               δεῖ,  
θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξέπεη,  
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                  μέζον ηε   καὶ    ἄπιζηον,           ὅπεπ               ἐζηὶ       ηῆρ   ἀπεηῆρ.  
(απηό είλαη) ην κέζνλ   θαη  ην άξηζηνλ, ην νπνίν αθξηβώο ζρεηίδεηαη κε ηελ   αξεηή.  
 
Ὁμοίυρ  δὲ    καὶ  πεπὶ ηὰρ ππάξειρ   ἔζηιν    ὑπεπβολὴ  καὶ  ἔλλειτιρ  καὶ  ηὸ  μέζον.  
Όκνηα    όκσο θαη    ζηηο     πξάμεηο     ππάξρεη  ππεξβνιή   θαη   έιιεηςε   θαη   ην   κέζνλ.  
 
Ἡ δ’ ἀπεηὴ            ἐζηίν           πεπὶ  πάθη       καὶ     ππάξειρ,  
Η αξεηή ινηπόλ αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα  θαη  ζηηο πξάμεηο,  
 
ἐν      οἷρ    ἡ μὲν ὑπεπβολὴ   καὶ  ἡ   ἔλλειτιρ    ἁμαπηάνεηαι      καὶ      τέγεηαι,  
ζηα νπνία   ε         ππεξβνιή   θαη   ε   έιιεηςε   απνηειεί ζθάικα   θαη   θαηαθξίλεηαη,  
 
ηὸ δὲ   μέζον  ἐπαινεῖηαι  καὶ   καηοπθοῦηαι.  
ελώ ην κέζνλ   επαηλείηαη    θαη  είλαη ην ζσζηό.  
 
ἄμθυ   δέ  ηαῦηα           ηῆρ      ἀπεηῆρ.  
θαη ηα δύν    απηά  έρνπλ ζρέζε κε ηελ αξεηή.  
 
Ἄπα           ἡ  ἀπεηή   ἐζηὶν         ηιρ           μεζόηηρ,     
Επνκέλσο  ε  αξεηή    είλαη   θάπνην είδνο  κεζόηεηαο, 
 
ζηοσαζηική  γε οὖζα         ηοῦ μέζος. 
αθνύ έρεη βέβαηα γηα ζηόρν  ην   κέζνλ 
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