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Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Έτσι λοιπόν κάθε γνώστης αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, ενώ προσπαθεί να πετύχει το 

µέσον και αυτό επιλέγει, όχι βέβαια το από καθαρά ποσοτική άποψη µέσον αλλά το µέσον σε σχέση 

µε εµάς. Αν λοιπόν κάθε επιστήµη εκπληρώνει σωστά το έργο της, αποβλέποντας στο µέσον και 

κατευθύνοντας σ’ αυτό τις πράξεις της, γι’ αυτό  (κάποιοι) συνηθίζουν να λένε στο τέλος για τα έργα 

που είναι σωστά εκπληρωµένα ότι δεν είναι δυνατόν ούτε να (τους) αφαιρέσουµε ούτε να (τους) 

προσθέσουµε (κάτι) διότι κατά τη γνώµη τους, η υπερβολή και η έλλειψη καταστρέφουν την 

τελειότητα, ενώ η µεσότητα τη διαφυλάσσει. Και οι ικανοί τεχνίτες, όπως υποστηρίζουµε, 

εργάζονται έχοντας το βλέµµα τους στραµµένο προς αυτό τότε η αρετή είναι ακριβέστερη και 

αποτελεσµατικότερη από κάθε τέχνη, όπως ακριβώς (είναι ) και η φύση, και µπορεί για στόχο της να 

έχει το µέσο. Εννοώ, βέβαια, την ηθική αρετή. ∆ιότι αυτή σχετίζεται µε τα συναισθήµατα και τις 

πράξεις και σε αυτά υπάρχει η υπερβολή και η έλλειψη και το µέσον.  

 Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Β1. Στο απόσπασµα αυτό ο Αριστοτέλης προσδιορίζει την έννοια της µεσότητας προκειµένου να 

υποδείξει µε ποιον τρόπο ο άνθρωπος µπορεί να οδηγηθεί στην κατάκτηση της ηθικής αρετής. 

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι αν διαιρέσουµε ένα συνεχές διαιρετό πράγµα σε δύο µέρη, είναι δυνατόν 

να πάρουµε δύο ίσα µέρη, ανάλογα βέβαια µε τη διαίρεση. Τα κριτήρια αυτής της διαίρεσης µπορεί 

να είναι αντικειµενικά και σταθερά ( κάτ’ αὐτό τό πρᾶγµα) ή µεταβλητά και υποκειµενικά ( πρός 
ἡµᾶς). Στην πρώτη περίπτωση το µέσον είναι ένα και το ίδιο για όλους, είναι µαθηµατικό µέσο, ένας 

απλός αριθµητικός υπολογισµός, αµετάβλητος εποµένως και αµετακίνητος για όλους, αφού είναι το 

µέσον που απέχει ίση απόσταση από τα δύο άκρα της ευθείας. Το µέσον όµως (πρός ἡµᾶς) δεν  είναι 

το ίδιο. Κριτήριο και µέτρο στην προκειµένη περίπτωση είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι και, αφού ο 

καθένας είναι διαφορετικός, το µέσον (πρός ἡµᾶς) δεν είναι ένα ούτε το ίδιο για όλους τους 

ανθρώπους. Είναι υποκειµενικό και µεταβλητό. Περισσότερο συγκεκριµένος γίνεται ο Αριστοτέλης 

µε το παράδειγµα. Αν το δέκα είναι πολλά και το δύο λίγα, τότε το µέσον είναι το έξι. Αυτό βέβαια 

είναι το αριθµητικό µέσο, το µέσο (κάτ’ αὐτό τό πρᾶγµα), γιατί υπερέχει από το ένα άκρο όσο 

υπολείπεται από το άλλο, σύµφωνα µε την αριθµητική. «Οἷον εἰ τά δέκα πολλά τά δέ δύο ὀλίγα … 

κατά τό πρᾶγµα». Το µέσον όµως (πρός ἡµᾶς) δεν πρέπει να το εννοούµε µε τον ίδιο τρόπο. Ο 
τρόπος υπολογισµού του δίνεται µε παράδειγµα ή µάλλον µε παραδείγµατα, σε µια προσπάθεια να 

οριστεί µε σαφήνεια. Αν σ’ έναν αθλητή οι δέκα µνες τροφής είναι πολλές, ενώ οι δύο µνες είναι 

λίγες, τότε στην περίπτωση αυτή ο γυµναστής δεν πρέπει να ορίσει έξι µνες, διότι µπορεί η ποσότητα 

αυτή να είναι περισσότερη ή λιγότερη σε σχέση µε αυτή που χρειάζεται ο συγκεκριµένος αθλητής. Η 

ποσότητα δηλαδή τροφής µεταβάλλεται και διαφοροποιείται ανάλογα µε τον αθλητή, τις συνθήκες, 

τον τόπο, το χρόνο κτλ. «οὐ γάρ εἴ … ἤ ὀλίγον». Το κριτήριο καθορισµού του µέσου δε 
µεταβάλλεται µόνο στον αθλητισµό αλλά και στην επιστήµη. Κάθε επιστήµονας, αποφεύγοντας την 

υπερβολή και την έλλειψη, επιζητεί το µέσον και, όταν το βρει, τότε επιλέγει «αἱρεῖται» µετά λόγου 

και διανοίας. Επιπλέον, κάθε επιστήµη επικεντρώνει όλη της την προσπάθεια στο να επιτελεί το έργο 

της σωστά, και αυτό το πραγµατώνει µε τη βοήθεια του µέσου. Γι’ αυτό λοιπόν συνηθίζουµε να λέµε 

ότι δεν µπορούµε από τα τέλεια έργα να αφαιρέσουµε ή να προσθέσουµε κάτι χωρίς να τα 

καταστρέψουµε, γιατί αυτά είναι δηµιουργήµατα µετά από σκέψη και ισορροπούν τις αντιθέσεις 

ανάµεσα στην υπερβολή και την έλλειψη. Η υπερβολή και η έλλειψη αντιµάχεται την τελειότητα. 

Απεναντίας, η µεσότητα είναι σύµµαχος και προστάτης της τελειότητας, πράγµα που είναι και 

παραµένει στόχος των καλών τεχνών.  
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Β2. Ο Αριστοτέλης στην προσπάθειά του να συσχετίσει την ηθική αρετή µε την έννοια της 

µεσότητας, προβαίνει στη σύγκριση τριών εννοιών, της τέχνης, της αρετής και της φύσης. Το κοινό 

χαρακτηριστικό αυτών των εννοιών είναι ότι και οι τρεις έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν 

κάποιες µορφές : η τέχνη µορφοποιεί το υλικό της, η φύση δηµιουργεί επίσης µορφές, η αρετή δίνει 

µορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου.  Ο Αριστοτέλης µέσα από την παραπάνω σύγκριση 

καταλήγει ότι η αρετή είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί µορφοποιεί στην ουσία του τον άνθρωπο 
«ἡ δ’ ἀρετή πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καί ἀµείνων ἐστίν». Το υλικό στο οποίο επεµβαίνει ο 

τεχνίτης είναι κάτι το άψυχο, σε αντίθεση µε την επέµβαση στο ήθος του ανθρώπου και τη διάπλασή 

του. Από την άλλη και η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη «ὧσπερ καί ἡ φύσις», γι’ αυτό και η 

τέχνη µιµείται τη φύση επιδιώκοντας να αποδώσει την τελειότητα που υπάρχει σε αυτήν. Το γεγονός 

όµως ότι οποιοδήποτε καλλιτεχνικό δηµιούργηµα είναι είδωλο, απείκασµα της τελειότητας που 

υπάρχει στη φύση, το θέτει σε δεύτερη µοίρα σε σχέση µε το φυσικό. Άλλωστε τα έργα της τέχνης 

διακρίνονται από µια στατικότητα και αδυναµία να εξελιχθούν, σε αντίθεση µε τα φυσικά 

δηµιουργήµατα τα οποία τείνουν στην τελειότητα µέσα από µια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης.  

Β3. σελ. 152-153 του σχολικού βιβλίου : «η ψυχή του ανθρώπου … να διακρίνει την ανθρώπινες 

 αρετές σε ηθικές και διανοητικές». 

Β4. ἀναλογία : λόγος, αναλογικός, επίλογος, πρόλογος 
 ληπτέον : λήψη, λήπτης, κατάληψη, περίληψη 
 αἱρεῖται : αιρετικός, αίρεση, αυθαίρετος, αρχαιρεσίες 
 ἄγουσα : αγωγός, παράγωγος, συναγωγή, αγώγιµος 

  προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης 

Γ. Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Εγώ λοιπόν, όπως µπορούσα καλύτερα έχω διατυπώσει τις κατηγορίες, γνωρίζω όµως καλά ότι οι 

άλλοι από τους ακροατές απορούν, πως µπόρεσα τελοσπάντων µε τόση ακρίβεια να ανακαλύψω τα 

σφάλµατα αυτών, αυτός από την άλλη µε κοροϊδεύει, επειδή δεν έχω αναφέρει/ πει ούτε το ελάχιστο 

από τα κακά που υπάρχουν σε αυτούς. Εσείς λοιπόν αφού αναλογιστείτε και αυτά που έχουν ειπωθεί 

και αυτά που έχουν παραλειφθεί, πολύ περισσότερο αυτόν να καταδικάσετε, αφού θυµηθείτε ότι 

αφενός είναι ένοχος ως προς τη δηµόσια καταγγελία, από την άλλη ότι είναι µεγάλη ευτυχία το να 

απαλλαγούµε από τέτοιου είδους πολίτες για χάρη της πόλης. ∆ιάβασε λοιπόν  σε αυτούς τους 

νόµους και τους όρκους και την έγγραφη δηµόσια καταγγελία.  

Γ1α.  καταγελῷεν  
      εἴπετε 

 ἐξευρίσκειν  
καταψηφιοῦνται  
παραλέλειπται 

Γ1β. ταύταις 
    ἁµαρτήµασι(ν)  
    µάλα 
    µεγίστας 
    πόλι  
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Γ2α. τῶν ἀκροωµένων : επιθετική µετοχή ως γενική διαιρετική από το οἱ ἄλλοι 
     ἐξευρεῖν : τελικό απαρέµφατο ως αντικείµενο του ρήµατος ἐδυνήθην, έχουµε ταυτοπροσωπία 

      µε υποκείµενο το εννοούµενο (ἐγώ).  
    τούτων : γενική υποκειµενική στο ἁµαρτήµατα 
     αὐτοῦ : αντικείµενο στο ρήµα καταψηφίσασθε 
     ἐνθυµηθέντες : χρονική µετοχή, συνηµµένη στο εννοούµενο υποκείµενο του ρήµατος 

      καταψηφίσασθε ( ὑµεῖς), εκφράζει το  προτερόχρονο. 
     τοιούτων : επιθετικός προσδιορισµός στο πολιτῶν.  

Γ2β. « ὅπως ποθ’ οὕτως ἀκριβῶς ἐδυνήθην ἐξευρεῖν τά τούτων ἁµαρτήµατα» : δευτερεύουσα
 ονοµατική πλάγια ερωτηµατική πρόταση, µερικής αγνοίας καθώς εισάγεται µε το επίρρηµα 

 ὅπως, εκφέρεται µε οριστική (ἐδυνήθην) και δηλώνει το πραγµατικό. Λειτουργεί ως

 αντικείµενο του ρήµατος θαυµάζουσι.  

    «ὅτι οὐδέ πολλοστόν µέρος εἴρηκα τῶν τούτοις ὑπαρχόντων κακῶν » : δευτερεύουσα  
 επιρρηµατική αιτιολογική πρόταση, εξαρτάται από το ρήµα καταγελᾷ που δηλώνει ψυχικό 
 πάθος, εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο ὅτι και δηλώνει αντικειµενική αιτιολογία.  
 Εκφέρεται µε οριστική και εκφράζει το πραγµατικό και λειτουργεί ως επιρρηµατικός  

 προσδιορισµός της αιτίας στο ρήµα καταγελᾷ.   




