
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

Έτσι κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη επιδιώκει το µέσον, και 
αυτό προτιµά και µάλιστα το µέσο όχι σε σχέση µε το ίδιο το πράγµα αλλά σε σχέση µε 
µας (µε µέτρο τον εαυτό µας: υποκειµενικά κριτήρια). 

Εάν  κάθε  επιστήµη  µε  αυτόν  τον  τρόπο  εκπληρώνει  σωστά  το  έργο  της ,
αποβλέποντας  στο  µέσο  και  προς  αυτό  κατευθύνοντας  τα  έργα  της  (γι �  αυτό
συνηθίζουν  να  λένε  για  τα  έργα  που  είναι  άρτια  ότι  δεν  είναι  δυνατό  να
αφαιρεθεί  ή  να  προστεθεί  τίποτα ,  µε  τη  σκέψη  ότι  η  υπερβολή  και  η
έλλειψη  φθείρει  την  τελειότητα  ενώ  η  µεσότητα  τη  διασφαλίζει ,  και  οι
άξιοι  τεχνίτες ,  όπως  λέµε ,  εργάζονται  αποβλέποντας  σε  αυτό)  και  η  Αρετή
από  κάθε  τέχνη  είναι  ακριβέστερη  και  ανώτερη  όπως  ακριβώς  και  η  φύση
θα  έχει  για  στόχο  της  το  µέσο .  Λέω  βέβαια  την  ηθική  αρετή  γιατί  αυτή
σχετίζεται  µε  τις  συναισθηµατικές  διαθέσεις  και  τις  πράξεις  και  σ �  αυτές
υπάρχει  η  υπερβολή  και  η  έλλειψη  και  το  µέσο .  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Β1.  

Η αριστοτελική φιλοσοφία χαρακτηρίζεται για τον τελολογικό της χαρακτήρα. Η λέξη 
«τέλος» λοιπόν αποτελεί την αρχή του αριστοτελικού µίτου. Ο άνθρωπος, ως έλλογο ον, 
έχοντας εξασφαλίσει την αυξητική και θρεπτική του ανάπτυξη επιδιώκει την ευδαιµονία. Η 
ευδαιµονία όµως είναι το αποτέλεσµα της ισορροπίας, της ιεράρχησης των σκοπών, αφού 
«τέλος» σηµαίνει σκοπός. Σε σχέση µε την επιστήµη των µαθηµατικών, το µέσον είναι αυτό 
που καθορίζεται µε βάση την αριθµητική αναλογία. Έτσι αν τα δύο είναι λίγα και τα δέκα 
είναι πολλά τότε τα έξι είναι το µέσον. Σε αυτό το σηµείο ο Αριστοτέλης αναφέρει το 
µεγάλο αθλητή Μίλωνα από τον Κρότωνα. Γι� αυτόν οι έξι µερίδες φαγητού είναι λίγες ενώ 
για κάποιον αρχάριο αθλητή είναι πάρα πολλές. Σε µια τέτοια περίπτωση οι διδασκαλίες 
της αριθµητικής δεν µπορούν να εξασφαλίσουν την ευδαιµονία, διότι δεν επιδιώκεται η 
µεσότητα, το «µέσον» του πράγµατος αλλά «το προς ηµάς», έτσι όπως καθορίζεται από τα 
υποκειµενικά κριτήρια του ατόµου. Το «µέσον» λοιπόν είναι η αρετή, η αποφυγή των δύο 
άκρων, της υπερβολής και της έλλειψης, που έχουν και τα δύο αρνητικό χαρακτήρα. Σε κάθε 
όµως περίπτωση ο ειδήµονας, ο γνώστης, ο ειδικός, «πας επιστήµων» «ζητεί» και «αιρείται» 



 

 

δηλαδή προσπαθεί να πετύχει και επιλέγει. Τίποτα δεν είναι δεδοµένο και επιβεβληµένο 
αφού των πρώτο λόγο έχει ελεύθερη ανθρώπινη βούληση. 

 
Β2. 
Και οι τρειες έννοιες έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας κάποιας µορφής: η τέχνη µορφοποιεί 
το υλικό της, η φύση δηµιουργεί επίσης µορφές, η αρετή δίνει µορφή στην προσωπικότητα 
του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης συγκρίνει τις τρεις έννοιες µεταξύ τους: η αρετή είναι 
ανώτερη από την τέχνη, γιατί µορφοποιεί στην ουσία του τον άνθρωπο. Η φύση είναι 
ανώτερη από την τέχνη. Γι� αυτό η τέχνη µιµείται τη φύση. Εξάλλου ο σκοπός, «το τέλος» 
και το µη τυχαίο είναι, στην πραγµατικότητα αυτά που κυριαρχούν στη φύση. Και, πάλι, ο 
σκοπός για τον οποίο έχει ορισθεί να υπάρχει κάτι εκ φύσεως, είναι αυτό που λογαριάζεται 
απ� όλους ως το ωραίο. Κάθε φυσικό ον από τη στιγµή, που γεννιέται και αυξάνεται, 
κινείται και οδηγείται ανεξάρτητα από τη θέλησή του στο τέλος, την τελειότερη µορφή του 
ενώ τα έργα τέχνης ως δηµιουργήµατα του ανθρώπου µένουν αµετάβλητα. Αλλά και η 
αρετή είναι ανώτερη από την τέχνη γιατί είναι η τελειότητα της φύσεως, η τελειότητα της 
ψυχής. 
Με αυτή τη συλλογιστική διαδικασία φαίνεται ότι ο φιλόσοφος δίνει το προβάδισµα στη 
φύση και στην αρετή, αφού η πρώτη επιζητεί «το τέλος» και η δεύτερη αποτελεί την 
ολοκλήρωση και την τελείωση της φύσης. 
 
Σηµείωση: Το σχολικό βιβλίο δεν προσδιορίζει µε σαφήνεια στο συγκεκριµένο χωρίο το 
προβάδισµα σε µια µόνο από τις τρεις έννοιες. Εξάλλου η λέξη προβάδισµα δεν σηµαίνει και 
ανωτερότητα. Βέβαια, στα «Πολιτικά» στη σύσταση της οργανωµένης πολιτείας 
χρονολογικά το προβάδισµα το έχει η φύση, αφού ο άνθρωπος είναι «φύσει» πολιτικό και 
κοινωνικό ον. Ποιοτικά όµως ανώτερη είναι η αρετή αφού είναι η ολοκλήρωση και η 
τελείωση της φύσης. Η συγκεκριµένη επισήµανση έχει προαιρετικό χαρακτήρα. 

 
Β3. 
Σχολ. Βιβλίο: σελ. 145-147: 
(από: Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: Αρχίζει η τρίτη περίοδος της 
φιλοσοφικής του δραστηριότητας�) «Ηθικά Νικοµάχεια». 

 
Β4. 

λαβείν:  λήµµα 
άγουσα: αγωγή 
ειώθασιν: έθος 
έχουσιν: έξις 
φθειρούσης: φθορά 
 



 

 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α∆Ι∆ΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

 

Και µετά απ� αυτό ο Αλκιβιάδης έφυγε προς τον Ελλήσποντο και στη Χερρόνησο για να 
εισπράξει χρήµατα. Και οι υπόλοιποι στρατηγοί συµφώνησαν µε το Φαρνάβαζο για 
λογαριασµό της Καλχηδόνας να δώσει ο Φαρνάβαζος είκοσι τάλαντα στους Αθηναίους και 
να οδηγήσει προς το βασιλιά πρέσβεις των Αθηναίων, και έδοσαν και πήραν όρκους από το 
Φαρνάβαζο να πληρώσουν οι Καλχηδόνιοι το φόρο στους Αθηναίους, όσο ακριβώς 
συνήθιζαν να επιστρέφουν και τα οφειλόµενα χρήµατα, και οι Αθηναίοι να µη πολεµούν 
ενάντια στους Καλχηδόνιους, µέχρι να έλθουν πρέσβεις από το βασιλιά. Ο Αλκιβιάδης όµως 
τύχαινε να µη είναι παρών στους όρκους αλλά ήταν κοντά στη Σηλυµβρία. 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Γ 2α. 
συγχώρησον   απόδος 
συγχωρησάτω  αποδότω 

-          - 
συγχωρήσατε   απόδοτε 
συγχωρησάντων  αποδόντων 
 ή συγχωρησάτωσαν   ή αποδότωσαν  

 
 

Γ 2β. 
ο eιληφώς 
του ειληφότος 
τω  ειληφότι 

τόν ειληφότα 
ω ειληφώς 

Γ 3α. 
Πράξων: επιρρηµατική τελική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο ρήµατος «Αλκιβιάδης». 
Παρών: κατηγορηµατική µετοχή από το ρήµα «ουκ ετύγχανε», που αναφέρεται στο
υποκείµενο του ρήµατος «Αλκιβιάδης». 

Γ 3β. 
Υπόθεση: έως άν οι παρά βασιλέως πρέσβεις έλθωσιν. 
Απόδοση: µη πολεµείν. 
Ο υποθετικός λόγος δηλώνει το προσδοκώµενο. 
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