ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Α. Έτσι, λοιπόν, κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, ενώ ψάχνει να βρει το
µέσο και αυτό επιλέγει, όχι, δηλαδή, το από καθαρά ποσοτική άποψη µέσο, αλλά (το µέσο)
σε σχέση µε εµάς.
Αν, λοιπόν, κάθε τέχνη εκπληρώνει σωστά το έργο της µ΄ αυτόν τον τρόπο έχοντας
στραµµένο το βλέµµα της προς το µέσο και κατευθύνοντας τα έργα της προς αυτό
[ γι΄ αυτό συνηθίζουν να προσθέτουν στο τέλος για τα ολοκληρωµένα έργα ότι δεν είναι
δυνατό ούτε να αφαιρέσει (κάποιος) ούτε να προσθέσει (κάτι) ,αφού η υπερβολή και η
έλλειψη φθείρουν την ολοκλήρωση, ενώ η µεσότητα τη διασώζει και οι καλοί τεχνίτες
εργάζονται, όπως λέµε, έχοντας στραµµένο το βλέµµα τους προς αυτό (δηλαδή, το
µέσο)],(αν), λοιπόν η αρετή είναι πιο ακριβής και πιο καλή από κάθε τέχνη, όπως ακριβώς
και η φύση, θα µπορούσε να έχει για στόχο της το µέσο. Και εννοώ την ηθική (αρετή). διότι
αυτή αναφέρεται στα πάθη και στις πράξεις και σ’ αυτά υπάρχει η υπερβολή και η έλλειψη
και το µέσο.
Β1. Ο Αριστοτέλης προσπαθώντας να διερευνήσει τη φύση της αρετής θεωρεί απαραίτητο να
προσδιορίσει αρχικά την έννοια της µεσότητας, αφού θα καθορίσει την ηθική αρετή ως
µεσότητα. Σύµφωνα µε το χωρίο ο καθορισµός του «µέσου» είναι δυνατός µε δύο ειδών
κριτήρια: α) µε κριτήρια αντικειµενικά («jat˘ a«t¡ t¡ pqÑcla», «toÀ lóm pqÇclator») και
β) µε κριτήρια υποκειµενικά («pq¡r ûlÑr»).
Σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια, το µέσο καθορίζεται ως αυτό που απέχει εξίσου
από τα δύο άκρα του συνεχούς και διαιρετού πράγµατος. Η µεσότητα αυτή είναι µία και η
ίδια για όλους. Σύµφωνα µε τα υποκειµενικά κριτήρια, το µέσο καθορίζεται ως αυτό που δεν
παρουσιάζει ούτε υπερβολή ούτε έλλειψη και δεν είναι ένα ούτε το ίδιο για όλους, αντίθετα
διαφέρει κατά περίπτωση.
Β2. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, τέχνη, αρετή και φύση έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό
γνώρισµα, και οι τρεις έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν µορφές. Το προβάδισµα όµως
έχει η αρετή. η αρετή δίνει µορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου, ενώ η τέχνη στην ύλη.
Αλλά και η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη, καθώς η τέχνη είναι µίµηση της φύσης.
Εξάλλου, η φύση οδηγεί τα έργα της στην τελείωση, ενώ τα έργα της τέχνης δεν τείνουν
πουθενά. Η σύγκριση µεταξύ αρετής και φύσης δε γίνεται µε σαφή τρόπο στο κείµενο του
Αριστοτέλη. Ο Ασπάσιος, ο σηµαντικότερος σχολιαστής του Αριστοτέλη, αναφέρει σχετικά
µε το χωρίο αυτό:
«ja¥ cÇq û v…sir Äle¥mym t°r tówmgr, lile∂tai cÇq û tówmg tüm v…sim, û dó Äqetü öti
Äle¥mam, östi cÇq û Äqetü tekei¡tgr v…seyr ja¥ jatoqhylómg v…sir».
Β3. Βλέπε σχολικό βιβλίο, σελίδα 145 και 147: «Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης … τα Ηθικά
Νικοµάχεια».

B4

Α∆Ι∆ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γ1. Μετά από αυτό, λοιπόν, ο µεν Αλκιβιάδης είχε αναχωρήσει προς τον Ελλήσποντο και προς τη
Χερσόνησο για να εισπράξει χρήµατα. οι υπόλοιποι όµως στρατηγοί συµφώνησαν µε το
Φαρνάβαζο να δώσει ο Φαρνάβαζος στους Αθηναίους είκοσι τάλαντα για την Καλχηδόνα και
να οδηγήσει προς το βασιλιά τους απεσταλµένους των Αθηναίων, και έδωσαν ένορκες
διαβεβαιώσεις και πήραν από το Φαρνάβαζο, να πληρώνουν οι Καλχηδόνιοι το φόρο
υποτέλειας στους Αθηναίους, όσο ακριβώς είχαν συνηθίσει, και να δώσουν πίσω τα χρήµατα
που οφείλονταν ,οι Αθηναίοι όµως να µην πολεµούν µε τους Καλχηδονίους έως ότου έλθουν
οι απεσταλµένοι από το βασιλιά. Ο Αλκιβιάδης όµως δεν τύχαινε να παρευρίσκεται στην
ανταλλαγή ένορκων διαβεβαιώσεων ,αλλά βρισκόταν κοντά στη Σηλυµβρία.
Γ2. α.
_______
sucw÷qgsom
sucwyqgsÇty
_______
sucwyqüsate
sucwyqgsÇmtym ü sucwyqgsÇtysam
b.

_______
Äp¡dor
Äpod¡ty
________
Äp¡dote
Äpod¡mtym ü Äpod¡tysam

e≤kgv÷r
e≤kgv¡tor
e≤kgv¡ti
e≤kgv¡ta
e≤kgv÷r

C3. a. pqÇnym: epiqqglatijü tekijü letowü, sumgllómg sto upoje¥lemo ˘AkjibiÇdgr tou
qülator ‰weto.
paq÷m: jatgcoqglatijü letowü, pou amavóqetai sto upoje¥lemo ˘AkjibiÇdgr tou qülator
o«j ït…cwame.

b. Up¡hesg:
Ap¡dosg:

öyr Üm o≥ paqÇ basikóyr pqósbeir ökhysim
lü pokele∂m

Ο υποθετικός λόγος είναι λανθάνων καθώς η υπόθεση λανθάνει σε χρονικοϋποθετική πρόταση
και εξαρτηµένος, καθώς η απόδοση είναι τελικό απαρέµφατο, που ισοδυναµεί µε µελλοντική
έκφραση και εκφράζει το προσδοκώµενο.
(Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι ο υποθετικός λόγος µετά την απεξάρτηση θα έχει ως απόδοση:
(lü pokele∂te).
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