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Απαντήσεις 
 

Α. 
Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη και επιζητεί το 

μέσο και αυτό επιλέγει· το μέσο σε σχέση όχι με τα πράγματα αλλά με τον εαυτό μας. 

 Αν λοιπόν κάθε τέχνη εκπληρώνει σωστά το έργο της με αυτόν τον τρόπο, 

αποβλέποντας δηλαδή στο μέσο και κατευθύνοντας τα έργα της σε αυτό (γι’ αυτό 

συνηθίζουν να λένε στο τέλος για τα τέλεια έργα ότι δεν είναι δυνατό ούτε να αφαιρέσουμε 

ούτε να τους προσθέσουμε τίποτε, γιατί η υπερβολή και η έλλειψη φθείρουν την 

τελειότητα, ενώ η μεσότητα τη διαφυλάσσει – και οι καλοί τεχνίτες, όπως λέμε, εργάζονται 

αποβλέποντας σε αυτή), και αν η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη, 

όπως ακριβώς και η φύση, μπορεί να έχει για στόχο το μέσο. Και εννοώ την ηθική αρετή· 

γιατί αυτή έχει σχέση με τα συναισθήματα και τις πράξεις, και αυτά είναι εκείνα στα οποία 

υπάρχει υπερβολή και έλλειψη και το μέσο. 

 

Β. 
Β1. 

Ο Αριστοτέλης, πριν προχωρήσει στον προσδιορισμό της αρετής ως μεσότητας, 

αναφέρεται στην ίδια τη μεσότητα, για να κάνει αυτήν πρώτα  κατανοητή. Αναφέρει ότι 

κάθε πράγμα που είναι συνεχές και διαιρετό, αν χωριστεί σε δυο μέρη, μπορεί να δώσει 

ένα μέρος μεγαλύτερο και ένα μέρος μικρότερο ή δύο ίσα μέρη. Σε κάθε τέτοιο συνεχές και 

διαιρετό πράγμα υπάρχει το μέσο και αυτό μπορεί να είναι δύο ειδών· μέσο με κριτήρια 

αντικειμενικά, με μέτρο τα ίδια τα πράγματα(πρὸς ἡμᾶς). Με αυτά τα κριτήρια βρίσκεται σε 

ίση απόσταση από τα δύο άκρα και είναι το ίδιο για όλους. Επίσης, υπάρχει το μέσο με 

υποκειμενικά κριτήρια, δηλαδή με μέτρο τον εαυτό μας(κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα). Με αυτά τα 

κριτήρια αλλάζουν τα δεδομένα· το μέσο δεν είναι ούτε πάρα πολύ ούτε πολύ λίγο και δεν 

είναι ένα ούτε το ίδιο για όλους, παρά διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από περίπτωση 

σε περίπτωση. 

 Τα ρήματα πλεονάζει και ἐλλείπει δεν έχουν συγκριτική αλλά απόλυτη σημασία και 

αντιστοιχούν στην υπερβολή και την έλλειψη. Όσα αναφέρονται στο κείμενο έχουν στόχο 

να γίνει περισσότερο κατανοητή παρακάτω η φύσις της αρετής ως μεσότητας. Σύμφωνα με 

τον Αριστοτέλη, κάθε αρετή είναι το μέσον, δηλαδή η σωστή συμπεριφορά ανάμεσα σε δύο 

άκρα, στην υπερβολή και στην έλλειψη, δηλαδή στη λανθασμένη συμπεριφορά. 

 

Β2. 
Συγκρίνοντας ο Αριστοτέλης μεταξύ τους τις έννοιες επιστήμη (τέχνη)-αρετή-φύση, 

διαπιστώνει ότι έχουν ένα κοινό γνώρισμα, τη δυνατότητα να δημιουργούν μορφές· όμως 

έχουν και διαφορές. Έτσι, η τέχνη μορφοποιεί την ύλη· η αρετή δίνει μορφή στην 

προσωπικότητα του ανθρώπου, και επομένως είναι ανώτερη από την τέχνη (μορφοποιεί 

στην ουσία του τον άνθρωπο)· η φύση, που δημιουργεί και αυτή μορφές, είναι και αυτή 

ανώτερη από την τέχνη: κάθε φυσική ύπαρξη τείνει προς την τελειότερη μορφή της, προς 

την ολοκλήρωσή της, ενώ τα έργα της τέχνης μένουν αμετάβλητα και δεν τείνουν πουθενά 

(«η πραγματική ομορφιά βρίσκεται στα έργα της φύσης», γι’ αυτό η τέχνη μιμείται τη 

φύση). Ο Αριστοτέλης θεωρεί τα όντα της φύσης αρτιότερα από κάθε έργο τέχνης, γιατί 

κάθε φυσικό ον, από τη στιγμή που γεννιέται και αυξάνεται, κινείται και οδηγείται 



ανεξάρτητα από τη θέλησή του, στο «τέλος», στην τελειότητα, στην αρτιότερη μορφή του, 

ενώ ένα έργο τέχνης είναι δημιούργημα του ανθρώπου ύστερα από σκέψη και μένει 

αμετάβλητο. Αλλά και η αρετή είναι ανώτερη και ακριβέστερη από την τέχνη γιατί είναι 

τελειότης φύσεως και κατωρθωμένη φύσις, δηλαδή μια φύση, μια φυσική ιδιότητα με 

επιτυχία οδηγημένη στο σκοπό της, σύμφωνα με τον Ασπάσιο, σχολιαστή του Αριστοτέλη 

(«καί γάρ ἡ φύσις ἀμείνων τῆς τέχνης, μιμεῖται γάρ τέχνη τήν  φύσιν, ἡ δέ ἀρετή ἔτι 

ἀμείνων, ἔστι γάρ ἡ ἀρετή τελειότης φύσεως καί κατωρθωμένη φύσις»). 

 

Β3. 
Σχολικό βιβλίο: σελ. 152-153 «Πριν από όλα ο Αριστοτέλης … σε ηθικές και διανοητικές». 

 

Β4. 

ἀναλογία: παράλογος, λεξικό 

ληπτέον: λήμμα, κατάληψη 

αἱρεῖται: αρχαιρεσίες, αιρετός 

ἄγουσα: ανάγωγος, διαγωγή 

προσθεῖναι: θέμα, διαθήκη 

 

Γ. 
Εγώ  λοιπόν αφενός όπως μπορούσα με τον καλύτερο τρόπο έχω κάνει την 

κατηγορία, αφετέρου γνωρίζω καλά ότι από τη μια οι άλλοι από αυτούς που 

παρακολουθούν απορούν, πώς τέλος πάντων με τόση ακρίβεια μπόρεσα να ανακαλύψω τα 

σφάλματα αυτών, από την  άλλη (επειδή) αυτός με εμπαίζει, διότι ούτε το ελάχιστο μέρος 

έχω πει από τα κακά που υπάρχουν σε αυτούς. Εσείς λοιπόν και αυτά που έχουν λεχθεί και 

αυτά που έχουν παραλειφθεί αφού αναλογιστείτε πολύ περισσότερο αυτόν να 

καταδικάσετε, αφού θυμηθείτε ότι αφενός είναι ένοχος για την έγγραφη καταγγελία, (ότι) 

αφετέρου (είναι) μεγάλη ευτυχία το να απαλλαγείτε από τέτοιους πολίτες. Διάβασε λοιπόν 

σε αυτούς τους νόμους και τους όρκους και την έγγραφη καταγγελία. 

 

Γ1.α. 

καταγελᾷ: καταγελῷεν 

εἴρηκα: εἴπετε 

ἐξευρεῖν: ἐξευρίσκειν 

καταψηφίσασθε: καταψηφιοῦνται 

παραλελειμμένα: παραλέλειπται 

 

Γ1.β. 
τούτων: ταύταις 

ἁμαρτήματα: ἁμαρτήμασι(ν) 

μᾶλλον: μάλα 

μεγάλη: μεγίστας 

πόλει: πόλι 

 

Γ2.α. 

τῶν ἀκροωμένων: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της «τῶν», ως ετερόπτωτος 

προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο «οἱ ἄλλοι» 

ἐξευρεῖν: άναρθρο τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα «ἐδυνήθην» με υποκείμενο 

το εννοούμενο «ἐγώ», ταυτοπροσωπία 

τούτων: ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική υποκειμενική στο «ἁμαρτήματα» 

αὐτοῦ: αντικείμενο στο ρήμα «καταψηφίσασθε» 



ἐνθυμηθέντες: επιρρηματική χρονική μετοχή ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου 

στο ρήμα «καταψηφίσασθε» συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος «Ὑμεῖς» 

 

Γ2.β. 

Η πρόταση στην οποία βρίσκεται το ρήμα «ἐδυνήθην» είναι η εξής: «ὅπως … 

ἁμαρτήματα»: ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής αγνοίας ως αντικείμενο 

στο ρήμα «θαυμάζουσιν». Εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα «ὅπως» και εκφέρεται με 

οριστική, γιατί δηλώνει πραγματικό γεγονός. 

Η πρόταση στην οποία βρίσκεται το «εἴρηκα» είναι η εξής: «ὅτι οὐδὲ … 

ὑπαρχόντων κακῶν»: δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση ως επιρρηματικός 

προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα «καταγελᾷ». Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο 

«ὅτι» και εκφέρεται με  οριστική, γιατί δηλώνει αντικειμενικά αποδεκτή αιτιολογία. 
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