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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Α. Έτσι, λοιπόν, κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, 

και επιζητεί το μέσον και αυτό επιλέγει· και το μέσον όχι σε σχέση με 
το πράγμα αλλά με εμάς. Αν λοιπόν κάθε τέχνη εκπληρώνει σωστά το 
έργο της με αυτόν τον τρόπο, έχοντας δηλαδή στραμμένο το βλέμμα 
της προς το μέσον και κατευθύνοντας προς αυτό τα έργα της (γι’ αυτό 
και συνηθίζουν να λένε στο τέλος για τα ολοκληρωμένα έργα ότι δεν 
είναι δυνατόν ούτε να αφαιρέσουμε ούτε να (τους) προσθέσουμε 
τίποτα, γιατί η υπερβολή και η έλλειψη φθείρουν την τελειότητα, ενώ 
η μεσότητα τη διασώζει, και οι καλοί τεχνίτες εργάζονται, όπως λέμε, 
έχοντας το βλέμμα τους στραμμένο προς αυτό)˙ από την άλλη πάλι, αν 
η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη, όπως 
ακριβώς και η φύση, (τότε) θα μπορούσε να έχει για στόχο της το 
μέσον. Και εννοώ την ηθική (αρετή)˙ γιατί αυτή σχετίζεται με τα 
συναισθήματα και τις πράξεις και σ’ αυτά υπάρχει υπερβολή και 
έλλειψη και το μέσον. 

Β1. Το μέσον, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μπορεί να προσδιοριστεί με 
βάση δύο κριτήρια: τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά. Πιο 
συγκεκριμένα, η έννοια του μέσου στα πράγματα ορίζεται 
αντικειμενικά, πρόκειται δηλαδή για ένα αριθμητικό μέσο με δύο 
βασικά γνωρίσματα: πρώτο ότι το μέσο αυτό είναι ένα και, αφού 
καθοριστεί, αμετάβλητο και δεύτερο ότι το μέσον αφού οριστεί, είναι 
το ίδιο = ισχύει για όλα τα πράγματα το ίδιο. Είναι αυτό που ισαπέχει 
από τα δύο άκρα του πράγματος. Δεν επιδέχεται άρνηση ή αντίρρηση, 
γιατί ορίζεται αντικειμενικά με βάση αριθμητικά δεδομένα. 

 Από την άλλη πλευρά, η έννοια του μέσου στον άνθρωπο δεν 
ορίζεται με αντικειμενικά αριθμητικά δεδομένα. Η υποκειμενικότητα 
των κριτηρίων παραπέμπει στις ανθρώπινες ανάγκες και στο 
διαφορετικό τρόπο που ικανοποιούνται από κάθε άνθρωπο. Υπάρχει 
ωστόσο ένας γνώμονας που προσανατολίζει κάθε φορά το μέσο· αυτό 



είναι «το πρέπον» (δέον) που συνδέεται από τη μια με ένα αίτημα 
ισορροπίας του ανθρώπου και από την άλλη με τη φρόνηση. Επειδή το 
δέον, αυτό που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για να περιέλθει σε 
κατάσταση ισορροπίας, διαφοροποιείται από περίπτωση σε 
περίπτωση, ο Αριστοτέλης εύλογα αναγνώρισε στη μεσότητα που 
αφορά τον άνθρωπο α) ότι δεν είναι μία και μοναδική και β) ούτε ίδια 
για όλους τους ανθρώπους. Αυτό το μέσο είναι σχετικό και ο 
προσδιορισμός του εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος με 
τη χρήση της λογικής μπορεί να συνεκτιμά διάφορους αστάθμητους 
και μεταβλητούς παράγοντες, όπως τις ιδιαίτερες ανάγκες του, τις 
περιστάσεις, την εποχή, τον τόπο, τα κοινωνικά πρότυπα κ.τ.λ. 

 Θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι οι όροι «αντικειμενικός» και 
«υποκειμενικός» δεν υπήρχαν την εποχή του Αριστοτέλη και 
ήταν δικές του επινοήσεις. Για να πλησιάσει, λοιπόν, στον 
προσδιορισμό των εννοιών αυτών,  ο φιλόσοφος χρησιμοποίησε τον 
όρο «κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα» για την έννοια της αντικειμενικότητας 
και τον όρο «πρὸς ἡμᾶς» για τον όρο της υποκειμενικότητας. Από 
αυτούς τους νεολογισμούς φαίνεται η αγωνία του φιλοσόφου να 
ανοίξει νέους δρόμους στην έρευνα και να αποδώσει με εύστοχους 
νέους γλωσσικούς όρους τις ανακαλύψεις – ιδέες του.  

Β2.O Αριστοτέλης συσχετίζει τις έννοιες τέχνη, φύση και αρετή και 
διαπιστώνει ότι έχουν ένα κοινό γνώρισμα, αλλά και διαφορές.        
Το κοινό τους γνώρισμα είναι ότι και οι τρεις έχουν τη δυνατότητα να 
δημιουργούν μορφές. Η διαφορά τους έγκειται σε τι δίνει μορφή η 
καθεμιά:  
α) η τέχνη μορφοποιεί το υλικό της, 
β) η αρετή δίνει μορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου και 
γ) η φύση δημιουργεί κι αυτή τις δικές της μορφές. 

Παράλληλα, ο φιλόσοφος επιχειρεί να ιεραρχήσει τις τρεις αυτές 
έννοιες. Έτσι, κατ’ αυτόν, η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί 
κάθε φυσικό ον έχει τάση προς την τελειότητα. Από τη στιγμή δηλαδή 
που γεννιέται και αυξάνεται, οδηγείται, ανεξάρτητα από τη θέλησή 
του, στο «τέλος», στην τελειότερη μορφή του. Αντίθετα, τα έργα 



τέχνης είναι δημιουργήματα του ανθρώπου, είναι ακόμη σταθερά και 
αμετάβλητα και δεν τείνουν πουθενά. Εξάλλου, όπως διαπιστώνει και 
ο Ασπάσιος, ο σχολιαστής του Αριστοτέλη, «μιμεῖται γὰρ τέχνη τὴν 
φύσιν» (= η τέχνη μιμείται τη φύση), γι’ αυτό και είναι κατώτερη 
αυτής. Από την άλλη, η αρετή είναι ανώτερη και από τη φύση και από 
την τέχνη, γιατί μορφοποιεί στην ουσία του τον άνθρωπο και αποτελεί 
ύψιστη έκφανση της μεσότητας. Όπως, μάλιστα, αναφέρει και ο 
Ασπάσιος, η αρετή είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί η αρετή είναι 
«τελειότης φύσεως καὶ κατωρθωμένη φύσις», δηλαδή μια φυσική 
ιδιότητα με επιτυχία οδηγημένη στον σκοπό της. Από τα παραπάνω 
γίνεται αντιληπτό ότι, για τον Αριστοτέλη, ανώτερη όλων είναι η 
αρετή, ακολουθεί η φύση και τελευταία στην ιεράρχηση έρχεται η 
τέχνη: 

Αρετή > φύση > τέχνη 

Β3.  α. ΣΩΣΤΟ 
β. ΛΑΘΟΣ 
γ. ΣΩΣΤΟ 
δ. ΛΑΘΟΣ 
ε. ΣΩΣΤΟ 

Β4. 
 συνεχεῖ  - ἕξις
 πλεῖον - πλεονασμός
 λέγω - ἔλλογος
 ἐλλείπει - ὑπόλοιπον
 λαμβάνουσι - παράληψις
 προστάξει - τάγμα
 ἔργον - πανουργία
 προσθεῖναι - θήκη
 ὑπερβολῆς - βλῆμα
 πάθη - πένθος

περισσεύουν:  ἐπάλειψις, λήθη, πλοῖον 



Γ1. Πρέπει λοιπόν, άνδρες δικαστές, να μην οργίζεστε με τους εκάστοτε 
βουλευτές, αλλά με αυτούς οι οποίοι φέρνουν την πόλη σε τέτοια δύσκολη 
θέση. Αυτοί δε  που θέλουν να κλέψουν τη δημόσια περιουσία, στρέφουν 
την προσοχή τους στο πώς θα αποβεί η δίκη του Νικόμαχου. Σε αυτούς 
εσείς, αν δεν τιμωρήσετε αυτόν, θα παραχωρήσετε μεγάλη ατιμωρησία. 
Αντίθετα,  αν αφού τον καταδικάσετε,  του καθορίσετε τη βαρύτερη ποινή, 
με την ίδια απόφαση  και τους άλλους θα βελτιώσετε και αυτόν θα έχετε 
τιμωρήσει. Γνωρίζετε καλά, άνδρες δικαστές, ότι θα παραδειγματίζονται οι 
άλλοι να μην αποτολμούν να παρανομούν απέναντί σας, όχι όταν 
τιμωρείτε αυτούς που δεν μπορούν να μιλήσουν, αλλά όταν τιμωρείτε τους 
ικανούς στο λόγο. 

Γ2.  ἄνδρες : ἄνερ 
δικασταί :δικαστοῦ 
τοῖς βουλεύουσιν : τοῖς βεβουλευκόσι 
προσέχουσι : πρόσσχες 
οἷς : αἷς 
ψήφῳ  :ψήφοις 
βελτίους: ἀγαθοῦ    
ἔσται : ἦτε και ἦστε 
τολμᾶν : τολμῷτε 
λέγειν : εἴπω 

Γ3. α. ὀργίζεσθαι : τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα χρή 
τά κοινά : αντικείμενο του απαρεμφάτου κλέπτειν 
τῶν ἐσχάτων : γενική της ποινής ή άμεσο αντικείμενο στο τιμήσητε 
τῇ αὐτῇ : επιθετικός προσδιορισμός στο ψήφῳ , ως ομοιόπτωτος 

ονοματικός προσδιορισμός 
βελτίους : κατηγορούμενο στο αντικείμενο ἄλλους από το ποιήσετε. 
παράδειγμα :  υποκείμενο του ρήματος ἔσται  
εἰπεῖν : απαρέμφατο της αναφοράς στο επίθετο  ἀδυνάτους  

Γ3. β. Είναι μία δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση, που εισάγεται με τον 
ειδικό σύνδεσμο ὅτι, εκφέρεται με έγκλιση οριστική, που δηλώνει το 
πραγματικό και ο συντακτικός της ρόλος είναι αντικείμενο στο ρήμα 
ἐπίστασθε.  


