ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΜΔΤΑΦΡΑΣΗ
από ηελ άιιε πάιη, αλ ε αξεηή είλαη αθξηβέζηεξε θαη αλώηεξε από θάζε ηέρλε, όπσο
αθξηβώο θαη ε θύζε, (ηόηε) ζα κπνξνύζε λα έρεη γηα ζηόρν ηεο ην κέζνλ. Καη ελλνώ ηελ
εζηθή (αξεηή)˙ γηαηί απηή ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξάμεηο θαη ζ’ απηά
ππάξρεη ππεξβνιή θαη έιιεηςε θαη ην κέζνλ.
Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηόλ (θαλείο) θαη λα θνβεζεί θαη λα δείμεη ζάξξνο θαη λα νξγηζηεί
θαη γεληθά λα επραξηζηεζεί θαη λα δπζαξεζηεζεί θαη ζε κεγαιύηεξν θαη ζε κηθξόηεξν
βαζκό (από απηόλ πνπ πξέπεη), θαη ηα δύν απηά δελ είλαη θαιά• όκσο ην λα αηζζαλζεί
θαλείο απηά ηε ζηηγκή πνπ πξέπεη θαη ζε ζρέζε κε ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη θαη ζε ζρέζε
κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ πξέπεη θαη γηα ηνλ ιόγν πνπ πξέπεη θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξέπεη,
(απηό είλαη) ην κέζνλ θαη ην άξηζην, ην νπνίν αθξηβώο έρεη ζρέζε κε ηελ αξεηή.
Β.1.
α. Ο Αξηζηνηέιεο ζηελ 8ε ελόηεηα δηαηύπσζε ηε ζέζε ηνπ ππνζεηηθά (κε δύν ππνζεηηθέο
πξνηάζεηο: «εἰ δὲ πᾶζα …», «(εἰ) ἡ δ’ ἀξεηὴ πάζεο …») θαη δπλεηηθά (δπλεηηθή επθηηθή:
«ἂλ εἴε») πξνζδίδνληαο έηζη κεηξηνπάζεηα θαη δηαιιαθηηθόηεηα ζηα ιεγόκελά ηνπ. Σην
ζεκείν απηό θξίλεη απαξαίηεην λα δηεπθξηλίζεη όηη αλαθέξεηαη ζηηο εζηθέο αξεηέο
(ζρνιηαζκόο). Σηελ 9ε ελόηεηα ππνβάιιεη ηηο ππνζέζεηο θαη ην δπλεηηθό ζπκπέξαζκα ζε
ινγηθό έιεγρν κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη δηαηππώλεη έλα δεύηεξν ζπιινγηζκό. Γηα λα
απνδείμεη ηα παξαπάλσ, θέξλεη ζ’ απηή ηελ ελόηεηα παξαδείγκαηα ζπλαηζζεκάησλ, πνπ
πξνθαινύλ ραξά ή ιύπε, γηα ηα νπνία ηνλίδεη όηη ε ππεξβνιή θαη ε έιιεηςε δελ είλαη θαιό,
ελώ ην κέζνλ είλαη. Γηα λα ηεξεζεί, όκσο, ην κέζνλ ζηα ζπλαηζζήκαηα, πξέπεη λα ηζρύνπλ
θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο: λα ηα αηζζαλόκαζηε ηε ζηηγκή πνπ πξέπεη θαη ζε ζρέζε κε ηα
πξάγκαηα πνπ πξέπεη θαη ζε ζρέζε κε ηα πξόζσπα πνπ πξέπεη θαη γηα ηνλ ιόγν πνπ πξέπεη
θαη λα ηα εθδειώλνπκε κε ηνλ ηξόπν πνπ πξέπεη. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηηο
πξάμεηο. Σηε ζπλέρεηα ν θηιόζνθνο ππελζπκίδεη όηη ε αξεηή ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα
θαη ηηο πξάμεηο, ζηα νπνία ε ππεξβνιή θαη ε έιιεηςε ζεσξνύληαη ζθάικα θαη
θαηαθξίλνληαη, ελώ ην κέζνλ είλαη ην ζσζηό θαη επαηλείηαη. Έηζη θαηαιήγεη θαη πάιη –κε
βεβαηόηεηα απηή ηε θνξά – όηη ε αξεηή είλαη έλα είδνο κεζόηεηαο [ 1ε πξνθείκελε: ην
κέζνλ επαηλείηαη θαη είλαη ην ζσζηό («ηὸ κέζνλ ἐπαηλεῖηαη θαὶ θαηνξζνῦηαη»), 2ε
πξνθείκελε: ν έπαηλνο θαη ην ζσζηό ζρεηίδνληαη κε ηελ αξεηή («ηαῦηα δ’ ἄκθσ ηῆο
ἀξεηῆο»), ζπκπέξαζκα: επνκέλσο, ε αξεηή είλαη έλα είδνο κεζόηεηαο].
Ο ινγηθόο απηόο έιεγρνο ηνλ νδήγεζε ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζπκπεξάζκαηόο ηνπ θαη
γη’ απηό ρξεζηκνπνηεί πηα νξηζηηθή έγθιηζε («Μεζόηεο ηηο ἄξα ἐζηὶλ ἡ ἀξεηή…»), πνπ
εθθξάδεη ην πξαγκαηηθό θαη ηε βεβαηόηεηα. Ο ηξόπνο απηόο δηεξεύλεζεο είλαη απόιπηα
επηζηεκνληθόο, θαζώο ππνδειώλεη όηη ν θηιόζνθνο είλαη αλνηρηόο ζε πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζε, δεθηηθόο θαη ζε άιιεο ζθέςεηο θαη ηδέεο, ελώ απέρεη από ην δνγκαηηζκό. Έηζη,
πξνάγεηαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη νη επηζηήκεο εμειίζζνληαη.
β. Ο ζσζηόο ρξόλνο, ηα ζσζηά πξάγκαηα, νη ζσζηνί άλζξσπνη, ν ζσζηόο ζθνπόο, ν
ζσζηόο ηξόπνο ζπληζηνύλ ηηο παξακέηξνπο εθείλεο ηεο ηζνξξνπίαο/ζπκκεηξίαο πνπ
παξάγνπλ ην ηέιεην απνηέιεζκα, δειαδή ην κέζνλ θαη άξηζηνλ. Ο Αξηζηνηέιεο θάλεη
ζαθέο όηη ε αξεηή δελ είλαη ζπλαίζζεκα (θόβνο, νξγή, ζάξξνο), όκσο πξνθύπηεη από κηα
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ζπγθεθξηκέλε αληηκεηώπηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Έηζη ε εζηθή αξεηή πξνθύπηεη από κηα
ινγηθή επέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζην ζπλαίζζεκα πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηηο πέληε ζπλζήθεο
ηνπ «δεῖ». Γηα λα θαηαθηήζεη ν άλζξσπνο ην «κέζνλ ηε θαὶ ἄξηζηνλ» ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη
εθείλε ηε θξόλεζε ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πέληε απαηηήζεηο ηνπ δένληνο θαη λα
ξπζκίδεη ηελ έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Έηζη, όζνλ αθνξά ηελ νπζία ηεο, ε αξεηή είλαη
κηα κεζόηεηα, όζνλ αθνξά όκσο ην «ἄξηζηνλ», είλαη κηα αθξόηεηα πνπ ζπκπίπηεη κε ην
«ππέξηαην» αγαζό πξνο ην νπνίν πξέπεη λα απνβιέπεη ν άλζξσπνο. Τν «ἄξηζηνλ», αλ θαη
είλαη αθξόηεηα, ζπκπίπηεη κε ην κέζνλ, γηαηί απνηειεί ηνλ ππέξηαην βαζκό ηειεηόηεηαο. Η
αξεηή είλαη κεζόηεο αλάκεζα ζηελ ππεξβνιή θαη ηελ έιιεηςε, αιιά θαζαπηή είλαη ηέιεηα,
δειαδή έρεη ηνλ αλώηαην βαζκό ηειεηόηεηαο, θαζώο νύηε λα μεπεξαζηεί κπνξεί από θάηη
άιιν νύηε όκσο ππνιείπεηαη θαη ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν.
Σπκπεξαζκαηηθά, ζην ρσξίν απηό θαηλνκεληθά έρνπκε νμύκσξν ζρήκα, θαζώο ν
Αξηζηνηέιεο ηαπηίδεη ην κέζνλ κε ην άξηζην. Τν κέζνλ, όπσο έρεη ήδε αλαθέξεη ν
θηιόζνθνο, βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ ππεξβνιή θαη ηελ έιιεηςε. Τν «ἄξηζηνλ» όκσο
θαλνληθά απνηειεί αθξόηεηα θαη όρη κεζόηεηα, θαζώο βξίζθεηαη ζηελ ππεξβνιή. Γηα ηνλ
Αξηζηνηέιε «ἄξηζηνλ» είλαη ε ηειεηόηεηα, ην «ηέινο», ε αλώηεξε αμία ησλ όλησλ πνπ
πξνθύπηεη από ηε κεζόηεηα. Εδώ ινηπόλ απνθηά ηε ζεκαζία ηνπ ηδαληθνύ, ηνπ πξνηύπνπ,
ηεο κεηξεκέλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ νθείινπκε λα αθνινπζήζνπκε, αλ ζέινπκε λα
θαηαθηήζνπκε ηελ αξεηή, πνπ είλαη ε κεζόηεηα. Έηζη νη δύν έλλνηεο ηειηθά ηαπηίδνληαη θαη
ε αληίθαζε αίξεηαη. Αμηνπξόζεθηε είλαη ε ζέζε θαη ην γέλνο ηεο αλησλπκίαο «ὅπεξ», ε
νπνία αλαθέξεηαη ζηε ιέμε «ἄξηζηνλ», θη έηζη, ζπζρεηίδεηαη θαη εηπκνινγηθά ε ιέμε
«ἄξηζηνλ» κε ηε ιέμε «ἀξεηῆο».
Β.2. Ο Κνξπθαίνο ηνπ ρνξνύ εθθξάδεη ηελ άπνςε όηη ε Αληηγόλε μεπέξαζε ην κέηξν θαη
έθηαζε ζην ζξάζνο. Τν ζάξξνο γηα ηνλ άλζξσπν είλαη αξεηή, ην ζξάζνο δελ είλαη, γηαηί
μεπεξλά ην κέηξν, ηε κεζόηεηα. Σύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ην ζάξξνο, ε αλδξεία θαη ε
γελλαηόηεηα βξίζθνληαη ζην κέζνλ ηνπ ζξάζνπο θαη ηεο δεηιίαο. Τν ζξάζνο απνηειεί ηελ
ππεξβνιή, ε δεηιία ηελ έιιεηςε θαη ε αλδξεία ηε κεζόηεηα. Η αξεηή γηα ηνλ Αξηζηνηέιε
είλαη κεζόηεηα θαη ηαπηόρξνλα απνηειεί ην πςειόηεξν θαη ζπνπδαηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό
γηα ηνλ άλζξσπν. Με απηή ηε ινγηθή, ινηπόλ, ζα ζπκθσλνύζε κε ηνλ Κνξπθαίν ηνπ
Χνξνύ.
Πξέπεη, όκσο, λα επηζεκάλνπκε όηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο Αληηγόλεο δηακνξθώλεηαη θάησ
από νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Μπνξεί ε Αληηγόλε λα μεπεξλά ην κέηξν, αιιά ππαθνύεη ζε κηα
αλώηεξε εζηθή επηηαγή θαη πξέπεη λα παιέςεη γη’ απηή. Ξεπεξλά ην κέηξν ζε ζρέζε κε ηνλ
άξρνληα θαη ηελ εμνπζία ηνπ ηόπνπ, γηαηί έρεη λα αληηπαιέςεη κε έλα Κξένληα πνπ
ππεξβαίλεη ην κέηξν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπ εζηθνύο
λόκνπο θαη ηνπο ζενύο. Ο Κξένληαο ηνπνζεηεί ηελ πνιηηεία ηνπ πάλσ από ηνπο άγξαθνπο
λόκνπο θαη ηνπο λόκνπο ησλ ζεώλ. Έηζη, ε ζηάζε απηή ηεο Αληηγόλεο επηδνθηκάδεηαη από
ην θνηλό, πνπ δηακνξθώλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληί ηεο.
Β.3. Όια απηά ζέινπλ λα πνπλ πσο απηό αθξηβώο πνπ ν άλζξσπνο πεξηκέλεη από ηνλ
δαίκνλα, από ην ζείνλ, ην έρεη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, κέζα ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπ• κε
άιια ιόγηα: όινη νη άλζξσπνη επηδεηνύλ ηελ επδαηκνλία, κόλν όκσο από ηηο δηθέο ηνπο
πξάμεηο εμαξηάηαη αλ ζα θηάζνπλ θάπνηε ή όρη ζ᾿ απηήλ. Όιεο ινηπόλ απηέο νη ηδέεο
πξέπεη, ζην ηέινο, λα έγηλαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηνπ Αξηζηνηέιε ηε ζθέςε• ην απνηέιεζκα
ήηαλ ν νξηζκόο ηνπ ηεο εὐδαηκνλίαο όπσο ηνλ δηαβάδνπκε ζην ηέινο ηνπ Α' βηβιίνπ ησλ
Ηζηθώλ Νηθνκαρείσλ ηνπ: «ἡ εὐδαηκνλία ἐζηὶ ςπρῆο ἐλέξγεηά ηηο θαη᾿ ἀξεηὴλ ηειείαλ».
Ελέξγεηα ινηπόλ, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ε επδαηκνλία ηνπ αλζξώπνπ, όρη θαηάζηαζε, θαη
πάλησο ελέξγεηα ηεο ςπρήο ηνπ, κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέιεηαο αξεηήο.
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Τν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ νξηζκνύ απηνύ δείρλεη θαζαξά ηε βαζηά πίζηε ηνπ Αξηζηνηέιε πσο
ηελ επδαηκνλία ηνπο νη άλζξσπνη κόλν κε ηελ θαηάθηεζε ηεο αξεηήο κπνξνύλ ηειηθά λα
ηελ εμαζθαιίζνπλ. Απηόο ήηαλ θαη ν ιόγνο πνπ ν Αξηζηνηέιεο αλαδήηεζε κε πνιιή
επηκνλή, αιιά θαη κε πνιύλ, όπσο ζα δνύκε, ξεαιηζκό ηνλ νξηζκό ηεο αξεηήο• ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα είλαη, ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο, κηα δηεμνδηθόηαηε
δηεξεύλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απηνύ ζέκαηνο.
Β.4 α. ηέιεζε, απνηέιεζκα/ αγσγή, άμηνο/ εδνλή, αεδία/ δέεζε, ελδεήο/ θαηόξζσκα,
δηόξζσκα
β. πξνζζεῖλαη, ἀθειεῖλ, ἐζηί, ὺπεξβνιἠ, ὀξγηζζῆλαη
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1. ΜΔΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Νηθίαο, όηαλ μεκέξσζε, νδεγνύζε ηε ζηξαηηά. Από ηελ άιιε κεξηά, νη Σπξαθνύζηνη θαη νη
ζύκκαρνη πιεζίαδαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν από παληνύ, ρηππώληαο κε ηα βέιε θαη ξίρλνληαο
αθόληηα. Καη νη Αζελαίνη βηάδνληαλ λα θηάζνπλ πξνο ηνλ πνηακό Αζζίλαξν, επεηδή αθελόο
πηέδνληαλ από παληνύ από ηελ επίζεζε θαη πνιιώλ ηππέσλ θαη ηνπ ππνινίπνπ πιήζνπο, θαη
επεηδή αθεηέξνπ έθξηλαλ όηη ζα είλαη γη΄ απηνύο θάπσο πην εύθνιν λα πεξάζνπλ ην
πνηάκη, θαη ηέινο εμαηηίαο ηεο ηαιαηπσξίαο ηνπο, αιιά θαη ηεο επηζπκίαο ηνπο λα πηνύλ
(λεξό). Όηαλ όκσο έθηαζαλ ζε απηόλ (ζηνλ πνηακό), έπεζαλ κέζα ρσξίο θακηά ηάμε
πιένλ, αιιά ν θαζέλαο, επεηδή ήζειε απηόο λα πεξάζεη πξώηνο θαη νη ερζξνί επηηηζέκελνη
(κε επηζέζεηο) έθαλαλ εδε δύζθνιε ηε δηάβαζε. Πξάγκαηη, επεηδή ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα
πεξπαηνύλ πνιινί καδί, έπεθηαλ ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν θαη θαηαπαηνύληαλ, θαη άιινη
ζθνηώλνληαλ επεηδή κπιέθνληαλ γύξσ από ηα δόξαηα ηνπο θαη ηελ εμάξηπζε ηνπο, ελώ
άιινη παξαζύξνληαλ (από ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ).
2. προζέκεινηο: θέεηαη, θένηην
βάλλονηες: βαινῦληεο
πιεῖν: πίεζζαη
διαβῆναι: δηάβεζη
καηέρρεον: θαηάξξεη, θαηαξξεῖηε
ῥᾷόν: ῥᾷδίσο
ζθίζιν: οἷ νἱ
ηις: ηηλά, ἄηηα
διάβαζιν: δηαβάζεζη
ζκεύεζιν: ζθεύεη
3. ηοῦ πιεῖν: Έλαξζξν απαξέκθαην πνπ ιεηηνπξγεί σο εηεξόπησηνο πξνζδηνξηζκόο,
γεληθή αληηθεηκεληθή ζην «ἐπηζπκίᾳ»
διαβῆναι: Καηεγνξνύκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ δηάβαζηλ κέζσ ηνπ ξ. ἐπνίνπλ.
ταλεπὴν: Τειηθό απαξέκθαην σο αληηθείκελν ηεο κεηνρήο βνπιόκελνο, ππνθείκελν
απξκθη. ηηο.
ἀθρόοι: Επηξξεκαηηθό θαηεγνξνύκελν ηνπ ηξόπνπ από ην ρσξεῖλ.
4. Υπόθεζη: ἢλ δηαβῶζη ηὸλ πνηακόλ (ἢλ + ππνηαθηηθή)
Απόδοζη: νἰόκελνη ῥᾷόλ, ζθίζηλ ἔζεζζαη. (εηδηθό απαξέκθαην ζε ρξόλν κέιινληα).
Δίδος: Εμαξηεκέλνο ππνζεηηθόο ιόγνο πνπ δειώλεη ην πξνζδνθώκελν.
5. «Οὗηνο ἔιεγελ ὅηη ἀζξόνη ἀλαγθαδόκελνη ρσξεῖλ ἐπηπίπηνηελ ηε ἀιιήινηο θαη
θαηαπαηνῖελ, πεξί ηνῖο δνξαηίνηο θαί ζθεύεζηλ, νἱ κέλ εὐζύο δηαθζείξνηλην, νἱ δε
ἐκπαιαζζόκελνη θαηαξξένηελ».
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