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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

∆ιδαγµένο κείµενο

Α. Μετάφραση

Έτσι λοιπόν κάθε ειδικό̋ αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη και επιζητεί
το µέσο και αυτό επιλέγει, όχι το από καθαρά ποσοτική άποψη µέσο αλλά το σε
σχέση προ̋ εµά̋.
Αν λοιπόν κάθε τέχνη εκπληρώνει σωστά το έργο τη̋ µε αυτόν τον τρόπο,
αποβλέποντα̋ δηλαδή στο µέσο και κατευθύνοντα̋ τα έργα τη̋ σε αυτό (γι΄
αυτό συνηθίζουν να λένε στο τέλο̋ για τα τέλεια έργα ότι δεν είναι δυνατό ούτε
να αφαιρέσουµε ούτε να του̋ προσθέσουµε τίποτα, γιατί η υπερβολή και η
έλλειψη φθείρουν την τελειότητα, ενώ η µεσότητα τη διαφυλάσσει – και οι καλοί
τεχνίτε̋, όπω̋ λέµε, εργάζονται αποβλέποντα̋ σε αυτή), και αν η αρετή είναι
ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη, όπω̋ ακριβώ̋ και η φύση, µπορεί να
έχει για στόχο το µέσο. Και εννοώ την ηθική αρετή, γιατί αυτή έχει σχέση µε τα
συναισθήµατα και τι̋ πράξει̋, και αυτά είναι εκείνα στα οποία υπάρχει
υπερβολή και έλλειψη και το µέσο.
Β.
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Β1. Από αυτήν την ενότητα αρχίζει η προσπάθεια του Αριστοτέλη να
προσδιορίσει το ότι η αρετή βρίσκεται στη µεσότητα. Βρίσκεται µπροστά στην
ανάγκη να διευκρινίσει την έννοια µεσότητα. Αρχικά, δίνει τα στοιχεία τη̋
διαιρετότητα̋ «εν παντί δη συνεχει και διαιρετω» και τι̋ δυνατότητέ̋ τη̋ «έστι
λαβειν...ίσον». Στη συνέχεια, επισηµαίνει ότι ο καθορισµό̋ τη̋ έννοια̋ αυτή̋
είναι δυνατό̋ κατά δύο τρόπου̋: «κατ΄ αυτό το πραγµα / κατά το πραγµα / το
του πράγµατο̋» που είναι η αντικειµενική, αριθµητική µεσότητα και
χαρακτηριστικά τη̋ έχει: α) είναι µία «όπερ έστι έν» και β) είναι ίδια για όλου̋
«και το αυτό πασι». Εκφράζει την ίση απόσταση του µέσου από τα δύο άκρα,
έχει αντικειµενικό χαρακτήρα. Η υποκειµενική, η «προ̋ ηµα̋», µεσότητα έχει τα
εξή̋ χαρακτηριστικά: α) δεν έχει το στοιχείο τη̋ υπερβολή̋ ούτε τη̋ έλλειψη̋
«µήτε πλεονάζει µήτε ελλείπει» β) δεν είναι µία ούτε ίδια για όλου̋ «ουχ εν ουδέ
ταυτον πασι». Είναι δηλαδή η µεσότητα που έχει επιλεγεί από το λόγο, µια
µεσότητα λογική που συνδέεται µε την αναλογία και το µέτρο. Επιπλέον, έχει το
στοιχείο τη̋ προαίρεση̋ «επιστήµων…αιρειται», δηλαδή αναφέρεται στην
πρόθεση, την ελεύθερη απόφαση.
Τι̋ δύο αυτέ̋ βασικέ̋ θέσει̋ ο Αριστοτέλη̋ τι̋ στηρίζει σε παραδείγµατα. Για
την πρώτη περίπτωση τη̋ «κατά το πράγµα» µεσότητα̋ το παράδειγµα είναι
αριθµητικό. Σύµφωνα λοιπόν µε την αριθµητική το έξι είναι το µέσο διότι
υπερέχει του δύο κατά τόσε̋ µονάδε̋ καθ΄ όσε̋ υπερέχεται του δέκα «τα έξ µέσα
λαµβάνουσι...υπερέχεται». Συγκεκριµένα, ο Αριστοτέλη̋ αναφέρεται στην
αντικειµενική θεώρηση τη̋ µεσότητα̋, αυτήν που έχει ω̋ µέτρο τα πράγµατα και
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απορρέει από αυτά, από παρατηρήσει̋ και µετρήσει̋ «κατά την αριθµητικήν
αναλογίαν».
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Στη δεύτερη περίπτωση τη̋ «προ̋ ηµα̋» µεσότητα̋, που δεν προσδιορίζεται
όπω̋ η προηγούµενη «το δε προ̋ ηµα̋ ουχ ούτω ληπτέον», ο Αριστοτέλη̋
παραθέτει το παράδειγµα του Μίλωνα. Αν σε έναν αθλητή οι δέκα µνε̋ τροφή
είναι πολύ, οι δύο µνε̋ λίγη, στην περίπτωση αυτή ο γυµναστή̋ δεν πρέπει να
προσδιορίσει έξι µνε̋, διότι µπορεί να είναι λιγότερη ή περισσότερη τροφή σε
σχέση µε αυτή που χρειάζεται ο συγκεκριµένο̋ αθλητή̋ «ου γαρ ει τω
δέκα…ολίγον». Η ποσότητα δηλαδή τη̋ τροφή̋ µεταβάλλεται και
διαφοροποιείται ανάλογα µε τον αθλητή, τι̋ συνθήκε̋, τον τύπο κτλ. Για
παράδειγµα, για τον Μίλωνα, έναν αθλητή φαινόµενο µε καταπληκτική δύναµη
που έτρωγε πάρα πολύ, η ποσότητα των δέκα µνων µπορεί να είναι λίγη, και τον
αρχάριο αθλητή όµω̋ ίσω̋ είναι µεγάλη «Μίλωνι µέν…πολύ». Το ίδιο ισχύει και
για τα άλλα αγωνίσµατα «Οµοίω̋…πάλη̋».
Β2. Ο Αριστοτέλη̋ για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η αρετή έχει ω̋ στόχο
τη̋ µεσότητα, συγκρίνει την τέχνη/επιστήµη, την αρετή και τη φύση. Πρέπει από
την αρχή να επισηµανθεί ότι οι όροι επιστήµη και τέχνη είναι σχεδόν
ταυτόσηµοι. Με του̋ όρου̋ αυτού̋ ο Αριστοτέλη̋ εννοεί την έλλογη και
πετυχηµένη κατασκευαστική δραστηριότητα.
Σύµφωνα µε τον Σταγειρίτη, τέχνη, αρετή και φύση έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό γνώρισµα, και οι τρει̋ έχουν τη δυνατότητα δηµιουργία̋
κάποια̋ µορφή̋: η τέχνη µορφοποιεί το υλικό τη̋, η φύση δηµιουργεί επίση̋
µορφέ̋, η αρετή δίνει µορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου.
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Η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από την τέχνη «η δ΄αρετή πάση̋ τέχνη̋
ακριβεστέρα και αµείνων εστί», γιατί µορφοποιεί στην ουσία τον άνθρωπο.
Αλλά και η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη «ώσπερ και η φύσι̋», γι′ αυτό η
τέχνη µιµείται την φύσιν.
Ωστόσο η ανωτερότητα τη̋ φύση̋ έναντι τη̋ τέχνη̋ θεµελιώνεται στο γεγονό̋
ότι στη φύση κάθε ον κατευθύνεται προ̋ ένα σκοπό, στην τελειότητα, ενώ το
έργο τέχνη̋ µένει αµετάβλητο, δεν τείνει πουθενά.
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Το κριτήριο που χρησιµοποιεί στο συσχετισµό αυτό ο φιλόσοφο̋ είναι ακριβώ̋
ότι τα έργα τη̋ τέχνη̋ δεν µεταβάλλονται, δεν αναφέρονται σε κάτι άλλο, ενώ η
φύση µεταβάλλεται, κατευθύνεται προ̋ κάποιο σκοπό. Άρα το κριτήριο είναι η
µεταβολή και η συνεχή̋ βελτίωση και τελείωση.
Σύµφωνα µε την Αριστοτελική θεωρία και στην ηθική αρετή υπάρχει βελτίωση
και εξέλιξη, µια και αποσκοπεί στην ηθική τελείωση του ανθρώπου. Η
ανωτερότητά τη̋ έναντι των δύο άλλων εννοιών έγκειται στο γεγονό̋ ότι το
υλικό που µορφοποιεί είναι ο ίδιο̋ ο άνθρωπο̋ και αποτελεί για τον άνθρωπο
το µέσο για την ολοκλήρωση τη̋ φύση̋ του.

Β3. Η απάντηση στην ερώτηση τη̋ εισαγωγή̋ εντοπίζεται στι̋ σελ. 152-153 «Η
ψυχή του ανθρώπου … ηθικέ̋ και διανοητικέ̋».
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αναλογία: παράλογο̋, λογική
ληπτέον: παραλαβή, ανάληψη
αιρειται: διαίρεση, αιρετικό̋
άγουσα: άγηµα, διαγωγή
προσθειναι: θήκη, διάθεση
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Β4.

Αδίδακτο κείµενο

Γ. Εγώ λοιπόν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχω διατυπώσει την κατηγορία,
αλλά γνωρίζω ότι οι υπόλοιποι από του̋ ακροατέ̋ διερωτώνται µε ποιο τρόπο
τέλο̋ πάντων τόσο εξονυχιστικά µπόρεσα να εξιχνιάσω τα αδικήµατά του̋, ενώ
αυτό̋ γελά σε βάρο̋ µου, γιατί δεν έχω πει ούτε το ελάχιστο µέρο̋ από τα
ελαττώµατα που του̋ χαρακτηρίζουν. Εσεί̋, λοιπόν, αφού αναλογιστείτε και
όσα έχω πει και όσα έχω παραλείψει , µε πολύ µεγαλύτερο µένο̋ να τον
καταδικάσετε, αφού λάβετε υπόψη ότι προκύπτει η ενοχή του από την
καταγγελία, ενώ για την πόλη αποτελεί µεγάλη ευτυχία η απαλλαγή από
τέτοιου̋ πολίτε̋. ∆ιάβασέ του̋ λοιπόν του̋ νόµου̋ και του̋ όρκου̋ και την
καταγγελία.
Γ1 α. καταγελῷεν
εἴπετε
ἐξευρίσκειν
καταψηφιοῦνται
παραλέλειπται
Γ1 β. ταύται̋
ἁµαρτήµασι
µάλα
µεγίστα̋
πόλι
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Γ2 α. «τῶν ἀκροωµένων»: ουσιαστικοποιηµένη επιθετική µετοχή ω̋ γενική
διαιρετική στο «οἱ ἄλλοι»
«ἐξευρεῖν»: αντικείµενο στο «ἐδυνήθην», τελικό απαρέµφατο
«τούτων»:γενική υποκειµενική στο «ἁµαρτήµατα»
«αὐτοῦ»:αντικείµενο στο «καταψηφίσασθε»
«ἐνθυµηθέντε̋»: επιρρηµατική χρονική µετοχή στο «καταψηφίσασθε»
(δηλώνει το προτερόχρονο), συνηµµένη στο «ὑµεῖ̋»
«τοιούτων»:επιθετικό̋ προσδιορισµό̋ στο «πολιτῶν»
Γ2 β. α) «ὅπω̋ ποθ’ … ἁµαρτήµατα»: δευτερεύουσα ονοµατική, πλάγια
ερωτηµατική πρόταση µερική̋ άγνοια̋, εισάγεται µε το αναφορικό
επίρρηµα του τρόπου «ὅπω̋», εκφέρεται µε οριστική γιατί εκφράζει το
πραγµατικό ( στο παρελθόν) , αντικείµενο στο «θαυµάζουσι».
β) «ὅτι οὐδέ … κακῶν»: δευτερεύουσα επιρρηµατική, αιτιολογική
πρόταση, εισάγεται µε τον αιτιολογικο σύνδεσµο «ὅτι» ( δηλώνει
αντικειµενική αιτιολογία και εξαρτάται από το ψυχικού πάθου̋ ρήµα
«καταγελᾷ»), εκφέρεται µε οριστική γιατί δηλώνει το πραγµατικό (στο
παρελθόν), λειτουργεί ω̋ επιρρηµατικό̋ προσδιορισµό̋ τη̋ αιτία̋ στο
«καταγελᾷ».
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