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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  1η 
Διανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη φύση μας η ηθική αρετή; (Β1, 1‐3) 

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, 
τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, 

ἡ μὲν διανοητικὴ 
ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν

τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας, 
διόπερ δεῖται ἐμπειρίας καὶ χρόνου, 

ἡ δ’ ἠθικὴ 
περιγίγνεται ἐξ ἔθους, 

ὅθεν ἔσχηκε καὶ τοὒνομα 
παρεκκλῖνον μικρὸν ἀπὸ τοῦ ἔθους. 

Ἐξ οὗ καὶ δῆλόν [ἐστι]
ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν 

ἐγγίνεται ἡμῖν φύσει· 

οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων 
ἐθίζεται ἄλλως, 

οἷον ὁ λίθος 
φύσει φερόμενος κάτω 

οὐκ ἂν ἐθισθείη 
φέρεσθαι ἄνω, 

Επειδή, λοιπόν, η αρετή είναι δύο ειδών,  
δηλ. η Διανοητική και η Ηθική,  

η Διανοητική  
χρωστάει και τη γένεση και την εξέλιξή της  
κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία, 
γι’ αυτό και χρειάζεται εμπειρία και χρόνο,  

ενώ η Ηθική αρετή  
αποκτάται δια του εθισμού, 
από όπου έχει πάρει και το όνομά της, 
το οποίο παρουσιάζει μικρή απόκλιση από τη λέξη «έθος». 

Από αυτό ακριβώς γίνεται φανερό  
ότι καμιά από τις ηθικές αρετές  
δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως (εκ γενετής‐έμφυτη). 

Πραγματικά, κανένα απ’ αυτά που υπάρχουν εκ φύσεως  
δεν μπορεί να αποκτήσει δια του εθισμού μιαν άλλη ιδιότητα, 

για παράδειγμα: η πέτρα,  
που εκ φύσεως πέφτει προς τα κάτω,  
δεν θα μπορούσε να αποκτήσει τη συνήθεια  
να κινείται προς τα πάνω,  
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οὐδ’ ἂν ἐθίζῃ τις αὐτὸν
ῥιπτῶν ἄνω μυριάκις, 

οὐδὲ τὸ πῦρ 
(ἐθισθείη ἂν φέρεσθαι) 

κάτω, 

οὐδ’ ἄλλο οὐδὲν 
τῶν πεφυκότων 

ἄλλως 
ἐθισθείη ἂν 

ἄλλως. 

Οὔτε ἄρα φύσει 
οὔτε παρὰ φύσιν 

ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, 

ἀλλὰ [ἐγγίνονται] ἡμῖν
πεφυκόσι μὲν 

δέξασθαι αὐτάς, 
τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.

ούτε κι αν κάποιος προσπαθήσει να της δώσει αυτή τη συνήθεια  
ρίχνοντάς την προς τα πάνω (δέκα) χιλιάδες φορές,  

ούτε η φλόγα  
(θα μπορούσε να αποκτήσει την ιδιότητα να κινείται)  
προς τα κάτω,   

ούτε κανένα άλλο  
από όσα είναι καμωμένα από τη φύση τους  
να συμπεριφέρονται με έναν ορισμένο τρόπο  
θα μπορούσε να αποκτήσει δια του εθισμού  
μια διαφορετική συμπεριφορά.  

Επομένως: ούτε εκ φύσεως  
ούτε αντίθετα προς τη φύση μας,  
δεν γεννιούνται μέσα μας οι αρετές 

αλλά (δημιουργούνται) μέσα σε μας  
που είμαστε από τη φύση μας πλασμένοι  
να τις δεχτούμε,  
τελειοποιούμαστε όμως δια του εθισμού. 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  2η 
Η ηθική αρετή καλλιεργείται με την ηθική πράξη. (Β 1, 4) 

Ἔτι 
ὅσα μὲν παραγίνεται ἡμῖν φύσει, 

πρότερον 
κομιζόμεθα τὰς δυνάμεις τούτων, 

ὕστερον δὲ 
ἀποδίδομεν τὰς ἐνεργείας, 

(ὅπερ ἐστί δῆλον ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων
οὐ γὰρ ἐλάβομεν τὰς αἰσθήσεις 

ἐκ τοῦ ἰδεῖν πολλάκις 
ἤ (ἐκ τοῦ) ἀκοῦσαι πολλάκις, 

ἀλλ’ ἀνάπαλιν 
ἔχοντες ἐχρησάμεθα, 

οὐκ ἔσχομεν 
χρησάμενοι)· 

τάς δ’ ἀρετὰς λαμβάνομεν
ἐνεργήσαντες πρότερον, 

ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν·

ἃ γὰρ δεῖ ποιεῖν μαθόντας, 
ταῦτα μανθάνομεν ποιοῦντες, 

Ακόμη,  
για όσα υπάρχουν εντός μας εκ φύσεως, 
εκ των προτέρων (a  priori)  
βρισκόμαστε εφοδιασμένοι με τις δυνατότητες ανάπτυξής τους  
αλλά εκ των υστέρων (a  posteriori)  
προχωρούμε στις αντίστοιχες ενέργειες, 

(πράγμα που γίνεται φανερό στις αισθήσεις. 
Πραγματικά, δεν αποκτήσαμε τις αισθήσεις (όρασης + ακοής),  
επειδή είδαμε πολλές φορές  
ή επειδή ακούσαμε πολλές φορές,  

αλλ’ αντίθετα:  
τις κατείχαμε (a priori) και τις χρησιμοποιήσαμε 
και δεν τις αποκτήσαμε (a posteriori)  
χρησιμοποιώντας τες ξανά και ξανά). 

Τις (Ηθικές) αρετές όμως τις αποκτούμε  
αφού προηγουμένως τις εφαρμόσουμε στην πράξη,  
όπως ακριβώς (συμβαίνει) και στις άλλες τέχνες.  

Όσα δηλαδή πρέπει να τα κάνουμε, αφού τα μάθουμε,  
αυτά τα μαθαίνουμε κάνοντάς τα ξανά και ξανά,  
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οἷον οἰκοδόμοι γίνονται [τινές] οἰκοδομοῦντες
καὶ κιθαρισταί κιθαρίζοντες·

οὕτω δὴ 
καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες 

γινόμεθα δίκαιοι, 
τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, 

τὰ δ’ ἀνδρεῖα ἀνδρεοι.

π.χ. οικοδόμοι γίνονται με το να οικοδομούν (ξανά και ξανά),  
και κιθαριστές με το να παίζουν (συνεχώς) κιθάρα.  

Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο:  
Κάνοντας δίκαιες πράξεις,  
γινόμαστε δίκαιοι,  
κάνοντας σώφρονες πράξεις, (γινόμαστε) σώφρονες,  
τέλος, κάνοντας ανδρείες πράξεις (γινόμαστε) ανδρείοι. 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  3η 
Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης. (Β1, 5‐7) 

Μαρτυρεῖ δὲ 
καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· 

οἱ γὰρ νομοθέται ἐθίζοντες 
ποιοῦσιν τοὺς πολίτας ἀγαθούς, 

καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν,

ὅσοι δὲ μὴ ποιοῦσιν αὐτὸ εὖ 
ἁμαρτάνουσιν, 

καὶ διαφέρει τούτῳ 
πολιτεία πολιτείας 

ἀγαθὴ φαύλης.

Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν [λόγων] 
καὶ διὰ τῶν αὐτῶν [τρόπων]

καὶ γίνεται καὶ φθείρεται πᾶσα ἀρετὴ, 
ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη·

ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν γίνονται 
καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ [οἱ] κακοὶ κιθαρισταί. 

Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι 
καὶ οἱ λοιποὶ πάντες·

 
(Την ανωτέρω άποψη) επιβεβαιώνει  
και αυτό που συμβαίνει στις πόλεις.  

Όντως, οι νομοθέτες με τον εθισμό  
κάνουν τους πολίτες καλούς,  
και ασφαλώς αυτή είναι η θέληση του κάθε νομοθέτη.  

Όσοι όμως νομοθέτες δεν το κάνουν αυτό σωστά,  
αποτυγχάνουν στο έργο τους,  
επομένως, σ’αυτό ακριβώς το σημείο διαφέρει  
το ένα πολίτευμα από το άλλο, 
το καλό από το λιγότερο καλό. 

Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους  
και με τους ίδιους τρόπους  
και γεννιέται και καταστρέφεται κάθε αρετή, 
και παρομοίως και κάθε τέχνη. 

Δηλαδή, από το παίξιμο της κιθάρας γίνονται  
και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές  

Κατ’ αναλογίαν και οι οικοδόμοι  
και όλοι οι υπόλοιποι τεχνίτες:  
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ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν 
ἔσονται ἀγαθοὶ οἰκοδόμοι, 

ἐκ δὲ τοῦ κακῶς [οἰκοδομεῖν] κακοί. 

Εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχεν [τὰ πράγματα], 
οὐδὲν ἂν ἔδει [ἔνδεια] τοῦ διδάξοντος, 

ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο 
ἀγαθοὶ ἤ κακοί.

με το να οικοδομούν σωστά,  
θα γίνουν καλοί οικοδόμοι,  
και κακοί (με το να οικοδομούν) με κακό τρόπο.   

Γιατί, αν δε ήταν έτσι (τα πράγματα),  
δεν θα υπήρχε καθόλου ανάγκη δασκάλου,  
αλλά όλοι θα ήταν εκ γενετής  
τεχνίτες καλοί ή κακοί. 

 

      
Κοντά στη Νάουσα, στη θέση "Ισβόρια" βρίσκεται η Μίεζα, που το Νυμφαίο της έμεινε στην ιστορία γιατί εκεί δίδαξε ο Αριστοτέλης τον νεαρό Αλέξανδρο 
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Ο Αριστοτέλης (Christopher Plummer) διδάσκει τον Αλέξανδρο στη Μίεζα   
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  4η 
Σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής μας διαπιστώνεται  

η σημασία της ηθικής πράξης για την απόκτηση της ηθικής αρετής. (Β1, 7‐8) 
Οὕτω δὴ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν·

πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι 
τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους 

γινόμεθα οἵ μὲν δίκαιοι οἵ δὲ ἄδικοι, 

πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς 
καὶ ἐθιζόμενοι 

φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν 
οἵ μὲν ἀνδρεῖοι οἵ δὲ δειλοί. 

Ὁμοίως δὲ ἔχει
καὶ τὰ περὶ τάς ἐπιθυμίας καὶ τὰ περὶ τάς ὀργάς·

οἵ μὲν γὰρ γίνονται σώφρονες καὶ πρᾶοι, 
οἵ δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, 

οἵ μὲν ἐκ τοῦ ἀναστρέφεσθαι 
οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς, 

οἵ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τις αρετές: 

δηλαδή κάνοντας τις συναλλαγές μας  
με τους συνανθρώπους μας,  
γινόμαστε άλλοι μεν δίκαιοι άλλοι δε άδικοι, 

ερχόμενοι δε αντιμέτωποι με τις επικίνδυνες καταστάσεις  
και αποκτώντας σιγά σιγά τη συνήθεια  
να αισθανόμαστε φόβο ή θάρρος  
γινόμαστε άλλοι ανδρείοι και άλλοι δειλοί. 

Το ίδιο συμβαίνει  
και σε σχέση με τις επιθυμίες και την οργή: 

άλλοι γίνονται συνετοί και μειλίχιοι  
και άλλοι ασυγκράτητοι και ευέξαπτοι,  

οι πρώτοι εξαιτίας του ότι συμπεριφέρονται  
με τον έναν τρόπο στις περιστάσεις αυτές  
και οι άλλοι με τον άλλον τρόπο. 
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Καὶ δὴ ἑνὶ λόγῳ 
αἱ ἕξεις γίνονται ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν. 

Διὸ δεῖ ἀποδιδόναι 
ποιὰς τὰς ἐνεργείας·

κατὰ γὰρ τὰς διαφορὰς τούτων 
ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. 

Οὐ διαφέρει οὖν μικρὸν 
τὸ ἐθίζεσθαι οὕτως ἢ οὕτως 

εὐθὺς ἐκ νέων, 
ἀλλὰ πάμπολυ, 

Μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. 

Λοιπόν, εν ολίγοις:  
οι έξεις γεννιούνται από την επανάληψη παρόμοιων ενεργειών. 
Γι’ αυτό πρέπει να προσδίδουμε  
στις ενέργειές μας μια ορισμένη ποιότητα. 

Γιατί ανάλογα με τις (ποιοτικές) διαφορές των ενεργειών μας 
ακολουθούν και οι (διαφορετικής ποιότητας) έξεις.  
[Θετικές Ενέργειες  Θετικές Έξεις, αρνητικές ενέργειες  αρνητικές έξεις] 

Δεν έχει λοιπόν μικρή σημασία  
το να αποκτήσουν οι άνθρωποι αυτήν ή εκείνη τη συνήθεια  
κατευθείαν από τη νεαρή τους ηλικία,  
αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία  
ή μάλλον σημαίνει το παν. 
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Αριστοτέλης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Aristotle statue, Oxford University Museum  
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  5η 
Η πραγμάτωση της ηθικής αρετής  

συνεπάγε  (Β3,1‐2) ται ευχαρίστηση για τον άνθρωπο.
Σημεῖον δὲ τῶν ἕξεων 

δεῖ ποιεῖσθαι
τὴν ἡδονὴν ἢ λύπην 

τὴν ἐπιγινομένην τοῖς ἔργοις·

ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν 
καὶ χαίρων αὐτῷ τούτῳ 

[ἐστί] σώφρων, 
ὁ δ’ ἀχθόμενος ἀκόλαστος, 

καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ 
καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε 

ἀνδρεῖος, 
ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. 

Περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας 
ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή·

διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, 
διὰ δὲ τὴν λύπην 

τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. 

Σημάδι ότι έχουν πια διαμορφωθεί οι «έξεις»  
πρέπει να θεωρούμε  
την ευαρέσκεια ή τη δυσαρέσκεια  
που συνοδεύει τις πράξεις μας.  

Δηλ., όποιος κρατιέται μακριά από τις σωματικές ηδονές  
και με αυτή ακριβώς την αποχή του νιώθει ευχάριστα, 
είναι συνετός, 
ενώ αυτός που δυσανασχετεί είναι αχαλίνωτος. 

Επίσης, αυτός που υπομένει τις φοβερές καταστάσεις  
και χαίρεται ή, έστω, δεν δυσφορεί,  
είναι ανδρείος,  
ενώ όποιος δυσφορεί είναι δειλός. 

Με τα ευχάριστα λοιπόν και τα δυσάρεστα  
συνδέεται η ηθική αρετή. 

Για ν’ απολαύσουμε την ηδονή, κάνουμε ανάξια πράγματα, 
για ν’ αποφύγουμε τη λύπη,  
μένουμε μακριά από τα όμορφα πράγματα. 
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Διὸ δεῖ ἦχθαι
εὐθὺς ἐκ νέων, 

ὡς ὁ Πλάτων φησίν, 
πως

ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι 
οἷς δεῖ·

αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ὀρθὴ παιδεία.

Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε διαπαιδαγωγηθεί  
κατ' ευθείαν από τη νεανική μας ηλικία, 
‐όπως λέει ο Πλάτων ‐  
με τέτοιον τρόπο,  
ώστε να ευχαριστιόμαστε και να δυσανασχετούμε  
μ’ αυτά που πρέπει. 
Αυτή είναι πραγματικά η σωστή διαπαιδαγώγηση. 
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Ο Αριστοτέλης στην Άσσο της Μικράς Ασίας  Aristotle (1915) by Cipri Adolf Bermann (University of Freiburg ) 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  6η 
Η αρετή καθιστά τον άνθρωπο ικανό να εκτελέσει 

το προορισμένο γι’ αυτόν έργο (Β6,1‐4) 
Δεῖ δὲ μὴ μόνον εἰπεῖν οὕτως, 

ὅτι ἕξις [ἐστιν], 
ἀλλὰ καὶ ποία τις. 

Ῥητέον οὖν [ἐστιν] ὅτι πᾶσα ἀρετή, 
οὗ ἂν ᾖ ἀρετή,

αὐτὸ τε 
ἀποτελεῖ εὖ ἔχον 

καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ εὖ ἀποδίδωσιν,

οἷον ἡ ἀρετὴ τοῦ ὀφθαλμοῦ 
τὸν τε ὀφθαλμὸν σπουδαῖον ποιεῖ 

καὶ τό ἔργον αὐτοῦ·

τῇ γὰρ ἀρετῇ τοῦ ὀφθαλμοῦ εὖ ὀρῶμεν. 

Ὁμοίως ἡ ἀρετὴ τοῦ ἵππου ἵππον τε σπουδαῖον ποιεῖ 
καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν 

καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπιβάτην
καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους. 

Δεν πρέπει όμως να μιλήσουμε έτσι γενικά, 
ότι δηλ. η αρετή είναι «έξη» (μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα),  
αλλά (πρέπει να πούμε) και τι λογής έξη είναι. 

Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι κάθε αρετή, 
όποιου πράγματος είναι αρετή,  
και το ίδιο το πράγμα  
το κάνει να φτάσει στην πιο καλή κατάστασή του  
και το βοηθάει να εκτελέσει σωστά το έργο  
(για το οποίο είναι προορισμένο).    

Παραδείγματος χάρη, η αρετή του ματιού  
καθιστά και το μάτι αξιόλογο  
και το έργο του.  

Γιατί, λόγω της αρετής του ματιού βλέπουμε σωστά. 

Παρομοίως, η αρετή του αλόγου κάνει το άλογο τέλειο  
και ικανό να καλπάσει  
και να μεταφέρει τον αναβάτη του 
και να αντιμετωπίσει τους εχθρούς.  



Σκούρας Νικόλαος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης –  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ  ‐ Σελ. 18 

 
 

Εἰ δὴ τοῦτο οὕτως ἔχει ἐπὶ πάντων, 
καὶ ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου 

εἴη ἂν ἡ ἕξις 
ἀφ’ ἧς ἄνθρωπος γίνεται ἀγαθὸς

καὶ ἀφ’ ἧς ἀποδώσει εὖ τὸ ἑαυτοῦ ἔργον. 

Πῶς δὲ ἔσται τοῦτο ….
ὧδ’ ἔσται φανερόν, 
ἐὰν θεωρήσωμεν 

ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς.

Αν λοιπόν έτσι έχει το πράγμα σε όλες τις περιπτώσεις, 
τότε και η αρετή του ανθρώπου  
θα μπορούσε να είναι η έξη,   
εξ αιτίας της οποίας ο άνθρωπος γίνεται καλός 
και εξ αιτίας της οποίας θα εκτελέσει σωστά το έργο του.  

Πώς όμως θα γίνει αυτό, ...  
με τον ακόλουθο τρόπο θα γίνει φανερό,  
αν δηλαδή εξετάσουμε  
ποια επιτέλους είναι η ιδιαίτερη φύση της αρετής. 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  7η 
Η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα.  

Προσδιορισμός της έννοιας «μεσότητα». (Β6,4‐8) 
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ 

καὶ διαιρετῷ 
ἔστι λαβεῖν 

τὸ μὲν πλεῖον 
τὸ δ’ ἔλαττον 

τὸ δ’ ἴσον, 
καὶ ταῦτα 

ἤ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα 
ἤ πρὸς ἡμᾶς  …

Λέγω δὲ μέσον τοῦ μὲν πράγματος 
τὸ ἀπέχον ἴσον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, 

ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, 

πρὸς ἡμᾶς δὲ (μέσον) 
ὃ μήτε πλεονάζει μήτε ἐλλείπει·

τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, 
οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. 

Οἷον 

Σε καθετί, λοιπόν, που παρουσιάζει συνοχή  
και που μπορεί να διαιρεθεί, 
μπορούμε να πάρουμε  
α)ένα κομμάτι μεγαλύτερο (από το άλλο) [α>β] ,  
β)ένα κομμάτι μικρότερο (από το άλλο)     [α<β],  
γ)ένα κομμάτι ίσο (με το άλλο)                     [α=β] ,  
και αυτά  
ή σε σχέση με το ίδιο το πράγμα (=με κριτήρια αντικειμενικά)  
ή σε σχέση με μας (= ε κριτήρια υποκειμενικά).  μ

«Μέσον σε σχέση προς το πράγμα» ονομάζω  
αυτό που απέχει εξίσου από καθένα από τα δύο άκρα,  
το οποίο είναι ένα και το αυτό για όλους.∙  

Και «μέσον σε σχέση προς εμάς», ονομάζω  
«αυτό που δεν είναι ούτε πάρα πολύ ούτε πολύ λίγο». 

Και αυτό  δεν είναι ούτε ένα  
ούτε το ίδιο για όλους.  

Παράδειγμα:  
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εἰ τὰ δέκα [ἐστι] πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, 
τὰ ἓξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα·

ὑπερέχει τε γὰρ 
καὶ ὑπερέχεται 

ἴσῳ·

τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ 
κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. 

Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς 
οὐχ οὕτω ληπτέον [ἐστιν]·

εἰ γὰρ τῳ 
δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ 

δύο δὲ ὀλίγον, 
ὁ ἀλείπτης οὐ προστάξει ἓξ μνᾶς·

ἴσως γὰρ καὶ τοῦτο 
ἔστι πολὺ τῷ ληψομένῳ ἤ ὀλίγον·

Μίλωνι μὲν γὰρ [ἐστιν] ὀλίγον, 
τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. 

Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. 

Οὕτω δὴ πᾶς ἐπιστήμων 
φεύγει τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν, 

ζητεῖ δὲ τὸ μέσον καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, 
μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος 

ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς.

Αν τα 10 είναι πολλά και τα 2 λίγα,  
το 6 θεωρούν μέσον σε σχέση προς το πράγμα. 

γιατί πλεονάζει                            [+4] 
και υπολείπεται                           [‐4] 
κατά τον ίδιο αριθμό μονάδων [4]. 

Και αυτό είναι το μέσον  
σύμφωνα με την αριθμητική αναλογία [Αριθμητικός Μέσος Όρος].  

Το μέσον όμως το «σε σχέση με εμάς»  
δεν πρέπει να το εκλάβουμε  με τον ίδιο τρόπο. 

Γιατί, αν για κάποιον  
είναι πολύ το να φάει 10 «μερίδες»  
και λίγο το να φάει 2,  
ο προπονητής δεν θα ορίσει 6 «μερίδες». 

Γιατί κι αυτή η ποσότητα ίσως  
είναι πολλή γι’ αυτόν που θα τη φάει ή λίγη. 

Για τον Μίλωνα λ.χ. είναι λίγο,  
για τον αρχάριο όμως της γυμναστικής είναι πολύ. 

Το  ίδιο ισχύει και για τους δρομείς και τους παλαιστές. 

Έτσι λοιπόν: κάθε ειδικός  
αποφεύγει την υπερβολή ή την έλλειψη  
και ψάχνει να βρει το μέσον και αυτό είναι η τελική του προτίμηση, 
φυσικά όχι το μέσον «σε σχέση προς το πράγμα»,  
αλλά το «σε σχέση με εμάς» [Γεωμετρικός Μέσος Όρος]. 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  8η 
Όπως η τέχνη, έτσι και η ηθική αρετή στοχεύει στο μέσον. (Β6,9‐10) 

Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη 
εὖ ἐπιτελεῖ τὸ ἔργον οὕτω, 
βλέπουσα πρὸς τὸ μέσον 

καὶ ἄγουσα τὰ ἔργα εἰς τοῦτο

 (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν 
τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις 
ὅτι οὒτ’ ἀφελεῖν ἔστιν 

οὔτε προσθεῖναι,

ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως 
φθειρούσης τὸ εὖ, 

τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης, 

οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, 
ἐργάζονται βλέποντες πρὸς τοῦτο), 

ἡ δ’ ἀρετή [εἰ] ἐστιν 
ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων πάσης τέχνης

ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, 
ἂν εἴη στοχαστική τοῦ μέσου. 

Λέγω δὲ τὴν ἠθικήν·

Αν λοιπόν κάθε τέχνη  
εκπληρώνει σωστά το έργο της με αυτόν τον τρόπο,  
έχοντας δηλ. στραμμένο το βλέμμα της προς το μέσον  
και κατευθύνοντας προς αυτό τα έργα της  

(γι’ αυτό και συνηθίζουν να λένε στο τέλος  
για τα επιτυχημένα έργα (αριστουργήματα),  
ότι δεν είναι δυνατόν ούτε να τους αφαιρέσουμε  
ούτε να τους προσθέσουμε κάτι,  

με την ιδέα ότι η υπερβολή και η έλλειψη  
καταστρέφουν την τελειότητα 
ενώ η μεσότητα την διασώζει, 

και οι σπουδαίοι τεχνίτες, όπως λέμε,  
εργάζονται με το βλέμμα τους στραμμένο προς αυτό), 

κι (αν) η αρετή είναι  
ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη,  
όπως ακριβώς και η φύση, 
τότε η αρετή έχει, θα έλεγα, ως στόχο της το μέσον.  

Εννοώ φυσικά την ηθική αρετή.  
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αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, 
ἐν δὲ τούτοις ἔστιν 

ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.

Γιατί αυτή σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις πράξεις,  
και σ’ αυτά ακριβώς υπάρχει  
Υπερβολή, Έλλειψη και Μέσον. 

 

 

Αλεξάνδρεια  Εδιμβούργο  Κωνσταντινούπολη 

 
 



Σκούρας Νικόλαος ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης –  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ  ‐ Σελ. 25 

 
 

 

  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  9η 
Σημαντικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο  

της έννοιας «μεσότης» (Β6,10‐13) 
Οἷον 
ἔστι

καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι
καὶ ἐπιθυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι

καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι
καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον 

[τοῦ δέοντος],
καὶ ἀμφότερα [ταῦτα= μᾶλλον καὶ ἧττον] 

οὐκ [ἔστιν] εὖ·

τὸ δ’ [αἰσθάνεσθαι ταῦτα]
ὅτε δεῖ

καὶ ἐφ’ οἷς [δεῖ]
καὶ πρὸς οὓς [δεῖ]
καὶ οὗ ἕνεκα [δεῖ]

καὶ ὡς δεῖ,
μέσον τε καὶ ἄριστον,
ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς.

Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τάς πράξεις 
ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.

Παραδείγματος χάριν,   
είναι δυνατόν  
να φοβηθεί κανείς ή να δείξει θάρρος,  
να επιθυμήσει, να οργισθεί ή να ευσπλαχνισθεί,  
και γενικά να νιώσει ευαρέσκεια ή δυσαρέσκεια,  
πότε σε μεγαλύτερο‐πότε σε μικρότερο βαθμό  
[απ' όσο πρέπει], 
και τα δύο αυτά [=το περισσότερο και το λιγότερο] 
 δεν είναι σωστά. 

Το να τα αισθανθεί όμως κανείς όλα αυτά  
τη στιγμή που πρέπει,  
σε σχέση με τα πράγματα που πρέπει,  
σε σχέση με τους ανθρώπους που πρέπει,  
για τον λόγο που πρέπει  
και με τον τρόπο που πρέπει,  
αυτό είναι το μέσον και το άριστον 
πράγμα το οποίο [=το Άριστον] είν ι γνώρισμα της Αρετής.  α

Όμοια και στις πράξεις  
υπάρχει Υπερβολή, Έλλειψη και Μέσον. 
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Ἡ δ’ ἀρετὴ ἐστίν περὶ πάθη καὶ πράξεις,
ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ψέγεται

καὶ ἡ ἔλλειψις,

τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται·

ἄμφω ταῦτα 
[ἐστι] τῆς ἀρετῆς.

Ἡ ἀρετή ἄρα ἐστὶ μεσότης τις,
στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου.

Η αρε ή σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις πράξεις,  τ
στα οποία η Υπερβολή αποτελεί σφάλμα και κατακρίνεται,  
το ίδιο και η Έλλειψη,  

ενώ το Μέσον επαινείται και θεωρείται ορθό. 

Και τα δύο αυτά [=ο έπαινος και η επιτυχία του ορθού] 
είναι γνωρίσματα της Αρετής.  

Η Αρετή, επομένως, είναι ένα είδος Μεσότητας,  
αφού βέβαια έχει ως στόχο της το ΜΕΣΟΝ. 
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Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  10η 
Ορισμός της αρετής (Β 6. 14‐16) 

Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν 
ἔστιν πολλαχῶς 

 (τὸ γὰρ κακὸν [ἐστι]τοῦ ἀπείρου, 
ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, 

τὸ δ’ ἀγαθὸν [ἐστιν] τοῦ πεπερασμένου), 

τὸ δὲ κατορθοῦν 
[ἔστι] μοναχῶς 

 (διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον 
τὸ δὲ χαλεπόν [ἐστι], 

ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, 
χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)·

καὶ διὰ ταῦτ’ οὖν 
ἡ ὑπερβολὴ μὲν καὶ ἡ ἔλλειψις 

[εἰσίν] τῆς κακίας, 
ἡ μεσότης δὲ [ἐστι] τῆς ἀρετῆς· 

ἐσθλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶς, 
παντοδαπῶς δὲ κακοί.

Επιπλέον, το λάθος  
είναι δυνατόν να διαπραχθεί με πολλούς τρόπους,  

 (γιατί το κακό είναι γνώρισμα του απείρου, 
όπως υπέθεταν οι Πυθαγόρειοι,  
ενώ το καλό είναι γνώρισμα του πεπερασμένου),  

το σωστό όμως  
γίνεται με έναν μόνο τρόπο 

(γι’ αυτό και το ένα είναι εύκολο,  
ενώ το άλλο δύσκολο,  

δηλαδή, εύκολο το να αποτύχουμε στο στόχο  μας,  
δύσκολο όμως το να τον πετύχουμε). 

Γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους  
η υπερβολή και η έλλειψη  
(είναι γνωρίσματα) της κακίας,  
ενώ η μεσότητα (είναι γνώρισμα) της αρετής. 

«Καλοί με έναν τρόπο,      [Ένας ς του θεού,  ο δρόμο

με πάμπολλους κακοί».      χιλιάδες του διαβόλου]. 
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Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ 
ἕξις 

προαιρετική, 
οὖσα ἐν μεσότητι τῇ πρὸς ἡμᾶς, 

ὡρισμένῃ λόγῳ 
καὶ ᾧ [=τούτῳ τῷ λόγῳ ὅν = Αναφ. έλξη] 

ὁρίσειεν ἂν ὁ φρόνιμος. 

Μεσότης δὲ [ἐστίν ἡ ἀρετή], 
δύο κακιῶν

τῆς μὲν <οὔσης> καθ’ ὑπερβολὴν 
τῆς δὲ <οὔσης> κατ’ ἔλλειψιν·

καὶ ἔτι 
[ἐστίν ἡ ἀρετή μεσότης δύο κακιῶν] 

τῷ τάς μὲν ἐλλείπειν 
τάς δ’ ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος 

ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσι, 
τὴν δ’ ἀρετὴν καὶ <τῷ> εὑρίσκειν 

καὶ <τῷ> αἱρεῖσθαι τὸ μέσον.

Η αρετή λοιπόν είναι  
μια έξη [= μόνιμα διαμορφωμένη κατάσταση]  
που επιλέγεται ελεύθερα από το άτομο,  
η οποία βρίσκεται στο μέσον σε σχέση με μας, 
το οποίο (μέσον) καθορίζεται από τη λογική,  
και, συγκεκριμένα, με τη λογική  

 (Είναι) επίσης (η Αρετή) Μεσότητα  
μεταξύ δύο Κακιών (=ακροτήτων), 
(από τις οποίες) η μια βρίσκεται από την πλευρά της Υπερβολής  
και η άλλη από την πλευρά της Έλλειψης. 

Και ακόμη  
(η αρετή είναι Μεσότης ανάμεσα σε δυο ακρότητες),  
λόγω του ότι ορισμένες απ’ τις κακίες παρουσιάζονται ελλιπείς  
και άλλες πάλι υπερβολικές σε σχέση με αυτό που πρέπει,  
και στα συναισθήματα και στις πράξεις 
ενώ η αρετή και βρίσκει  
και επιλέγει το Μέσον. 

που θα καθόριζε ο φρόνιμος άνθρωπος.  

 

ΜΕΣΟΤΗΣ ΕΣΤΙΝ Η ΑΡΕΤΗ 


