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Α 
Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή ή την έλλειψη και 
ψάχνει να βρει το μέσον και αυτό είναι η τελική του προτίμηση – φυσικά 
όχι το μέσον του πράγματος, από ποσοτική άποψη, αλλά το μέσον σε 
σχέση με εμάς.  Αν λοιπόν κάθε τέχνη εκπληρώνει σωστά το έργο της  με 
αυτόν τον τρόπο, έχοντας στραμμένο το βλέμμα προς το μέσον και 
κατευθύνοντας προς αυτό όλα τα έργα της ( γι ‘ αυτό και συνηθίζουμε να 
λέμε στο τέλος για όλα τα πετυχημένα – ολοκληρωμένα – έργα ότι ( 
τίποτα) δεν έχουμε να προσθέσουμε σ’ αυτά ή να τους αφαιρέσουμε, 
δεδομένόυ ότι η υπερβολή και η έλλειψη φθείρουν το σωστό, ενώ η 
μεσότητα το διασώζει -  και οι καλοί τεχνίτες εργάζονται, όπως λέμε, με 
το βλέμμα τους στραμμένο προς αυτό – το μέσον- ), αν λοιπόν και η αρετή 
είναι πιο ακριβής και καλύτερη από κάθε τέχνη, όπως ακριβώς και η 
φύση, τότε θα μπορούσε να στοχεύει στο μέσον. Φυσικά μιλώ για την 
ηθική αρετή, γιατί αυτή είναι που αναφέρεται στα πάθη και στις πράξεις 
και σ ‘ αυτά υπάρχει η υπερβολή, η έλλειψη και το μέσον. 
 
Β1  Ο Αριστοτέλης πριν προχωρήσει στον προσδιορισμό της ηθικής αρετής 
ως μεσότητα , αναφέρεται στην ίδια τη μεσότητα , για να κάνει 
κατανοητή πρώτα τη δική της έννοια . Ειδικότερα : α) Σε κάθε πράγμα 
που παρουσιάζει συνέχεια και μπορεί να διαιρεθεί είναι δυνατό , 
διαιρώντας το να πάρουμε είτε ένα μεγαλύτερο είτε ένα μικρότερο 
κομμάτι από τα δυο άνισα μέρη στα οποία το διαιρέσαμε . Επομένως , 
μπορούμε να πάρουμε ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο ή ίσο μέρος σε σχέση 
με το ίδιο το πράγμα που διαιρέσαμε (: με κριτήρια αντικειμενικά) , ή σε 
σχέση με μας τους ίδιους (:με κριτήρια υποκειμενικά) ( ἐν παντὶ δὴ…ἢ 
πρὸς ἡμᾶς) . Ο Αριστοτέλης λοιπόν αναφέρεται στην αντικειμενική 
θεώρηση της μεσότητας , αυτήν που έχει ως μέτρο τα πράγματα και 



απορρέει από αυτά από παρατηρήσεις και μετρήσεις και στην 
υποκειμενική μεσότητα , αυτή δηλαδή που έχει ως μέτρο τον εαυτό μας , 
τα υποκειμενικά κριτήρια : τις ανάγκες μας , τις απόψεις μας , την 
ιδιότητά μας , την κατάστασή μας , τον τόπο , το χρόνο κ.α.  
 β) ( λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος….. πᾶσιν) Εδώ ο Αριστοτέλης 
επισημαίνει ότι όταν λέει μέσο ενός πράγματος εννοεί αυτό που απέχει 
εξίσου απο  καθένα από τα δύο άκρα , που βρίσκεται σε ίση απόσταση και 
από το ‘’πλέον’’ και από το ‘’ἒλαττον’’ . Αυτό το ‘’μέσον ’’ , όταν το 
θεωρούμε με βάση το ίδιο το πράγμα , είναι ένα και το αυτό για όλα τα 
πράγματα . Όταν όμως εξετάζουμε το ‘’μέσον ‘’ με κριτήρια υποκειμενικά 
τότε είναι αυτό που ούτε περισσεύει – ούτε υπολείπεται σε σχέση μ’ αυτό 
που χρειάζεται ο καθένας. Αυτό λοιπόν το ‘’ μέσον’’, όταν αναφερόμαστε 
στις ανθρώπινες αρετές , δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους.  
  Για να τεκμηριώσει αυτές του τις θέσεις ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί ως 
συνήθως δύο παραδείγματα , το ένα από το χώρο της αριθμητικής 
επιστήμης για το μέσο με αντικειμενικά κριτήρια και το άλλο από το χώρο 
του αθλητισμού για το μέσο με υποκειμενικά κριτήρια. 
 
γ)’’οἷον εἰ τά δέκα…ἀναλογίαν’’→ Για παράδειγμα , εάν τα δέκα μέρη για 
ένα οποιοδήποτε πράγμα είναι πολλά και τα δύο μέρη είναι λίγα , σ ’αυτή 
την περίπτωση το μέσον , δηλαδή ο μέσος αριθμός , ανάμεσα στα δέκα και 
στα δύο μέρη είναι ο αριθμός έξι , γιατί αυτός απέχει εξίσου από το δέκα 
και από το δύο , αφού το έξι είναι τέσσερις μονάδες μικρότερο από το δέκα 
και τέσσερις μονάδες περισσότερο από το δύο. 
 
δ)"τό δέ πρòς   ἡμᾱς… πάλης"  Ο Αριστοτέλης όμως τονίζει ότι όταν 
εξετάζουμε το ‘’ μέσον ’’ σε σχέση με εμάς τους ανθρώπους, δεν πρέπει να 
το προσδιορίζουμε όπως ακριβώς το προσδιορίσαμε για τα πράγματα, 
αλλά πρέπει να βρίσκουμε το ‘’ μέσον ‘’ αυτό που ταιριάζει σε κάθε 
άνθρωπο.  Για παράδειγμα: όταν μιλάμε για έναν αθλητή, είναι δύσκολο 
να καθορίσουμε ποιο είναι αυτό το ‘’ μέσον ‘’ που θα τον βοηθήσει να 
συντηρήσει ή να επαυξήσει την αθλητική του ικανότητα.  Αν δηλαδή είναι 
πολύ για έναν αθλητή να φάει δέκα μερίδες φαγητό και είναι λίγο να 
φάει δυο, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να φάει έξι μερίδες.  Την 
ποσότητα λοιπόν διατροφής θα την ορίσει ο γυμναστής, ο προπονητής και 
αυτή θα είναι διαφορετική για τον κάθε αθλητή.  Στο χωρίο αυτό ο 
Αριστοτέλης αναφέρεται στο περίφημο αθλητή της αρχαιότητας, τον 
Μυλωνά που ήταν γνωστός όχι μόνο για τις αθλητικές του επιδόσεις 
αλλά και για την πολυφαγία του.  Ο Αριστοτέλης λοιπόν ορίζει την 
μεσότητα με υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια και τονίζει ότι η 
τέχνη και ο τεχνίτης επιλέγουν τη μεσότητα με υποκειμενικά κριτήρια, 
άρα και η ηθική αρετή που έχει ομοιότητες με την τέχνη και είναι πιο 
ακριβής και καλή από αυτήν επιλέγει το μέσο σε σχέση με τους 



ανθρώπους και όχι σε σχέση με το πράγμα. ("οὕτω… πρòς   ἡμᾱς " "ἡ 
δ΄ἀρετή πάσης") 
 
Β2 
 
 Ο Αριστοτέλης συγκρίνει την επιστήμη (τέχνη), την αρετή και τη φύση 
και διαπιστώνει ότι το κοινό τους γνώρισμα είναι η δυνατότητα να 
δημιουργούν μορφές. Η τέχνη μορφοποιεί την ύλη (τα διάφορα άψυχα 
υλικά, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα κτλ), η αρετή διαμορφώνει την 
προσωπικότητα του ατόμου· άρα είναι ανώτερη από την τέχνη, επειδή το 
αντικείμενο του ενδιαφέροντος της (λογικό και έμψυχο) είναι ανώτερο 
από το αντικείμενο αυτής (άψυχο). Από την άλλη και η φύση δημιουργεί 
μορφές, τα έμψυχα και τα άψυχα στον κόσμο που μας περιβάλλει· είναι 
ανώτερη από την τέχνη, επειδή τα φυσικά πλάσματα τείνουν συνεχώς 
προς την τελειοποίησή τους, ενώ τα έργα τέχνης μένουν αμετάβλητα. Στο 
διαχρονικό ερώτημα «φύση ή τέχνη» ο Αριστοτέλης προκρίνει τη φύση, 
την οποία επομένως η τέχνη μιμείται. Σε άλλο του έργο ο Αριστοτέλης 
αναφέρει «μᾶλλον δ’ ἐστί τό οὗ ἕνεκα καί τό καλόν ἐν  τοῖς  τῆς φύσεως 
ἔργοις ἤ ἐν τοῖς τῆς τέχνης». 
Τέλος συσχετίζοντας την αρετή με τη φύση με βάση τη γενικότερη 
συλλογιστική του Αριστοτέλη γίνεται αντιληπτό ότι η αρετή είναι 
«τελείωσίς τις», τελειοποιεί τον άνθρωπο οδηγώντας τον στην ευδαιμονία 
και εκπληρώνοντας έτσι το σκοπό (τέλος) της ύπαρξης του. Ωστόσο και η 
φύση είναι σημαντική καθώς δίνει την προδιάθεση και χωρίς αυτήν δεν 
θα μπορούσε να αποκτηθεί η αρετή. 
 
Β3 
 
 Η ψυχή του ανθρώπου, είπε ο Αριστοτέλης, αποτελείται κατ΄ αρχήν 
από δύο μέρη, από τον λόγον έχον μέρος και από το άλογον ( με δική μου 
διατύπωση: ο άνθρωπος ως ζωντανός οργανισμός λειτουργεί με δύο 
τρόπους: α) με βάση τη λογική του, β) με τρόπους που δεν έχουν καμία 
απολύτως σχέση με το λογικό του). Η αρχική όμως αυτή διμερής 
“διαίρεση” κατέληξε σε μία τριμερή “διαίρεση”, αφού ο Αριστοτέλης 
διέκρινε τελικά α) ένα καθαρά άλογον μέρος της ψυχής, β) ένα καθαρά 
λόγον έχον μέρος της, και γ) ένα μέρος που μετέχει και του αλόγου και του 
λόγον έχοντος μέρους της ψυχής. Το πρώτο , είπε έχει σχέση με τη 
διατροφή και την αύξηση του ανθρώπινου οργανισμού και άρα δεν έχει 
καμία απολύτως σχέση με την αρετή  
 το τρίτο ( ο ίδιος το ονόμασε επιθυμητικόν) έχει σχέση με τις αρετές που 
περιγράφουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου (ηθικές αρετές), ενώ το 
δεύτερο, που αφορά απόλυτα και καθαρά το λογικό μας, έχει σχέση με τις 
διανοητικές μας αρετές ( με τη σοφία λ.χ. ή τη φρόνηση). Έτσι ο 



Αριστοτέλης κατέληξε να διακρίνει τις ανθρώπινες αρετές σε ηθικές και 
διανοητικές.  
 
 
 
 
 
Β4 
παράλογος          λαβή                  αίρεση   αγωγή        
λογικός        απολαβές     καθαίρεση          αναγωγή       
    
 μετάθεση  
πρόσθεση  
 
 
Γ. Εγώ λοιπόν, όπως μπορούσα καλύτερα, διατύπωσα την κατηγορία, 
γνωρίζω όμως καλά ότι οι άλλοι από αυτούς που ακούνε απορούν, πώς 
τέλος πάντων με τόση ακρίβεια μπόρεσα να εντοπίσω τα σφάλματα 
αυτών, αυτός όμως με χλευάζει, επειδή δεν έχω πει ούτε το ελάχιστο 
μέρος από τα σφάλματα που υπάρχουν σ’ αυτούς. Εσείς λοιπόν αφού 
λάβετε υπόψη σας και αυτά που έχουν ειπωθεί και αυτά που έχουν 
παραλειφθεί, πολύ περισσότερο να καταδικάσετε αυτόν, αφού 
αναλογιστείτε ότι είναι ένοχος με βάση έγγραφη καταγγελία για σοβαρό 
δημόσιο αδίκημα, ενώ είναι μεγάλη επιτυχία για την πόλη να απαλλαγεί 
από τέτοιους πολίτες. Διάβασε λοιπόν γι’ αυτούς τους νόμους και τους 
όρκους και την έγγραφη καταγγελία.  
 
Γ 
1 

α.καταγελῷεν,εἴπετε,ἐξευρίσκειν,καταψηφιοῦνται,  παραλέλειπται 
β.ταύταις,ἁμαρτήμασι,μάλα,μεγίστας,πόλι 
 
 
Γ2α.  
τῶν ἀκροωμένων: επιθετική μετοχή, γενική διαιρετική ως ετερόπτωτος 
προσδιορισμός στο οἱ ἄλλοι. 
 
ἐξευρεῖν: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρ. ἐδυνήθην. 
 
τούτων: γενική υποκειμενική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός στο 
ἁμαρτήματα (ἁμαρτάνουσιν οὗτοι) 
 
αὐτοῦ: αντικείμενο του ρ. καταψηφίσασθε 



 
ἐνθυμηθέντες: χρονικοϋποθετική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του 
ρήματος καταψηφίσασθε (ὑμεῐς), που δηλώνει το προτερόχρονο στο 
μέλλον και σχηματίζει τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο του 
προσδοκωμένου (ἐπειδάν ἐνθυμηθῆτε…καταψηφίσασθε). 
 
τοιούτων: ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο πολιτῶν. 
 
Γ2β.  
«ὅπως … ἁμαρτήματα» 
δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση κρίσης, μερικής 
άγνοιας. Εισάγεται με το αναφορικό επίρρημα ὅπως, εκφέρεται με 
οριστική που δηλώνει το πραγματικό και λειτουργεί συντακτικά ως 
αντικείμενο του ρ. θαυμάζουσιν. 
 
«ὅτι …κακῶν» 
δευτερέυουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση κρίσης. Εισάγεται με 
τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὅτι που δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία, 
εκφέρεται με οριστική που δηλώνει το πραγματικό και λειτουργεί 
συντακτικά ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα 
καταγελᾷ. 
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