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Στη μνήμη Γεωργίου Δ. Καψωμένου

Ο σταγιρίτης φιλόσοφος αφιερώνει ολόκληρο το πέμπτο βιβλίο των Η
θικών Νικομαχείων σε μια εμπεριστατωμένη διαπραγμάτευση της δικαιοσύ
νης. Αυτή είναι μια τέλεια αρετή, όταν ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί σε σχέση 
με άλλο άνθρωπο και όχι μόνο «καθαυτόν». Γι αυτό υιοθετεί την άποψη ότι η 
δικαιοσύνη είναι «αλλότριο» αγαθό1. Η δικαιοσύνη είναι δύο ειδών: όλη δι
καιοσύνη και επί μέρους δικαιοσύνη. Η μεν όλη δικαιοσύνη αφορά όσα εκτιμά 
ο σπουδαίος, ενώ η μερική αφορά τιμή, χρήματα, σωτηρία, ηδονή κ.ά.2. Η με
ρική δικαιοσύνη περιλαμβάνει δύο είδη δικαίου: α) το διανεμητικό, και β) το 
διορθωτικό. Το διανεμητικό εφαρμόζεται στις διανομές τιμής ή χρημάτων και 
σε όσα είναι δυνατό να διανεμηθούν στους πολίτες, ενώ το διορθωτικό εφαρμό
ζεται στις ιδιωτικές συναλλαγές-είτε εκούσιες είτε ακούσιες3. Το διανεμητικό 
δίκαιο απονέμεται με βάση τη γεωμετρική, ενώ το διορθωτικό με βάση την 
αριθμητική αναλογία4. Αυτό σημαίνει ότι στο διορθωτικό δίκαιο ο νόμος θεω
ρεί τους πολίτες ίσους και ο δικαστής προσπαθεί να διαπιστώσει μόνο το ύψος 
της βλάβης, αφού δεν έχει διαφορά αν για παράδειγμα ένας σπουδαίος κλέψει 
εναν ασήμαντο ή αντίστροφα ένας ασήμαντος κλέψει το σπουδαίο5.

Σύμφωνα με το διορθωτικό δίκαιο, όταν ένας κτυπήσει κάποιον άλλο, το 
«πάθος» και η «πράξη» διαιρούνται σε άνισα μέρη, τα οποία προσπαθεί ο δικα
στής να εξισώσει με την επιβαλλόμενη ποινή αφαιρώντας από το κέρδος. Η 
πράξη λέγεται και κέρδος, ενώ το πάθος λέγεται και ζημία. Κέρδος και ζημία 
είναι το περισσότερο και το λιγότερο, αλλά με αντίθετη έννοια* δηλαδή κέρδος 
είναι το να έχει κάποιος περισσότερα αγαθά ή λιγότερα κακά, ενώ ζημία το να

1. Ηθ. Νικ. 11291) -1130 α 13
2. Ό . π. 1130 ει 10 - 1) 5
3. Ό.π. 1130 I) 29 - 1131 α 1. Ο. ϋθδροίορουΐοδ, ηοίίοη (1θ 8γηα11α£ΐηα οΐιβζ 

Απδίοίβ. - Αι*ο1ιίνβδ άβ ρΙιίΙοδορΜβ άυ άΐΌΐί 3, (1968), 115-127.
4. Ό .π. 1131 1) 12-13, 1132 α 30. Για τη συνεχή γεωμετρική αναλογία βλέπε: Ο. 1̂ 0- 

Πα, Ιστορία των μαθηματικών I, Αθήνα 1971, 60
5. Ό .π. 1131 1) 25-1132 α 5
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έχει λιγότερα αγαθά ή περισσότερα κακά1. Επανορθωτικό δίκαιο είναι το «μέ
σο» της ζημίας και του κέρδους, που είναι το ίσο. Κέρδος είναι το να έχει 
κάποιος περισσότερα, ενώ ζημία λιγότερα από όσα είχε αρχικά. Όταν δεν έχει 
ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, δεν έχει ούτε ζημία ούτε κέρδος (1132α 17-19 
1) 13-20).

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η συμβολή στην κατανόηση του διορθω
τικού δικαίου και μια προσπάθεια μαθηματικής ερμηνείας του.

Ο Αριστοτέλης, προς διασάφηση της.σκέψης του χρησιμοποιεί μαθηματι
κές έννοιες. Έτσι κάνει χρήση μιας ευθείας γραμμής, και πιο συγκεκριμένα, 
ενός ευθύγραμμου τμήματος, που είναι διαιρεμένο σε δύο άνισα τμήματα. Ο 
'δικαστής, για ν’ αποδώσει δικαιοσύνη, πρέπει να αφαιρέσει από το μεγαλύτερο 
τμήμα της γραμμής το τμήμα εκείνο, που υπερέχει από τη μισή της όλης γραμ
μής (δηλαδή από τον αριθμητικό μέσο όρο των δύο άνισων γραμμών) και να το 
προσθέσει στο μικρότερο τμήμα της γραμμής. Τότε ο. καθένας έχει τα δικά του, 
δηλαδή το «ίσο», το οποίο είναι ο μέσος όρος της μεγαλύτερης και της μικρότε
ρης γραμμής κατά την «αριθμητική αναλογία»2.

_________Γ. Δ. ___Β.

Έστω το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, που είναι διαιρεμένο στα άνισα τμήμα
τα ΑΓ και ΓΒ, και Δ το μέσον αυτού, δηλαδή ΑΔ=ΔΒ. Ο δικαστής πρέπει 
να αφαιρέσει το τμήμα ΓΔ από το ΓΒ και να το προσθέσει στο ΑΓ. Συνεπώς 
το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ δεν παριστά τη ζημία, αλλά την κατάσταση, στην 
οποία βρίσκεται ο ζημιωμένος, και το ΓΒ δεν παριστά το κέρδος, αλλά την κα
τάσταση, στην οποία βρίσκεται ο κερδισμένος3. Στο γεωμετρικό αυτό σχήμα 
κέρδος και ζημία είναι το ΓΔ, με τη διαφορά ότι αυτό είναι ζημία για το ΑΓ 
(-ΓΔ), ενώ ταυτόχρονα είναι κέρδος για το ΓΒ (-)- ΓΔ). Για το σχήμα αυτό 
ισχύει η αριθμητική σχέση : , λ-γμ ίΑΒ)

(ΓΒ ) - ^ ρ = ^ ρ -  (ΑΓ) =  (ΓΔ).
Την αριθμητική αυτή σχέση ο Αριστοτέλης ονομάζει αριθμητική αναλογία.

Παρερμηνεία του κειμένου είναι να θεωρηθεί το τμήμα ΑΓ ζημία και το 
ΓΒ κέρδος, πράγμα που έχει γίνει, όπως θα δούμε παρακάτω. Κι αυτό γιατί, 
αν αφαιρέσομε το ΓΔ από το ΓΒ και το προσθέσομε στο ΑΓ, τότε δεν θα έχο
με επιτύχει την ισότητα των δύο ατόμων, αφού η ζημία είναι κάτι το αρνητικό,

1. Ό.π. 1132 8. 5-17. Για τα μαθηματικά βλέπε: Ρΐι. ν&δδίΐίοιι, Απδίοίΐθ αηά Ιΐιβ 
ΡΜΐ0δ0ρ1ΐγ οί ΜαΙΙιβιηαίίοδ. - Φιλοσοφία 8-9/1978-79, 144-153. Δ. Μουκανου, Ο τρό
πος του είναι των μαθηματικών αντικειμένων κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, Αθή
να 1979.

2. Ό.π. 1132 Β. 25-30. Για την αριθμητική αναλογία βλέπε: \¥. Ό. Κοδδ, Τίιβ λΥοΓίίδ 
οί Απδίοίΐθ, νοί. IX, ΕίΜοα Νίοοίϊΐαοΐιβα, Οχίοπϊ 1975 (1915), Σημ. στο 1132 α 2.

3. Βλέπε και: Η. ΟτδαιίΙιίβΓ θΐ «Γ. Υ. <Γο1ΐί, ΑΗδΙοΙθ, ΙΛ ΕΐΜφίβ 9. Νίοοπιαφίθ, 
^οιινδάη 1970, II, 1, 363.
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ενώ το κέρδος είναι, κάτι, το θετικό. Τα ευθύγραμμα τμήματα, που Οα παρίστα- 
ναν τη ζημία και το κέρδος, θα ήταν αντιθέτου και όχι της ίδιας φοράς, όπως 
είναι στο σχήμα μας. Θα είχαμε δηλαδή (ΓΔ)-(- (-ΑΓ) φ  (ΔΒ).

Ο Αριστοτέλης προχωρεί στη συνέχεια σε μια γενίκευση των σκέψεών 
του, στην οποία και στηρίζει τους προηγούμενούς του συλλογισμούς. Χρησιμο
ποιεί δηλαδή δύο ποσά ίσα μεταξύ τους. Για ευκολία ονομάζομε το ένα α και 
το άλλο β, όπου α= β. Αν αφαιρεθεί ένα μέρος (χ) από το α και προστεθεί στο 
β ποσό, τότε το δεύτερο (β) θα υπερέχει από το πρώτο (α) κατά το διπλάσιο 
του μέρους αυτού που αφαιρέθηκε. Αυτό εκφράζεται αλγεβρικά ως εξής: (β+ 
χ) - (&-χ)= 2χ. Το ίδιο θα υπερέχει από το μέσο όρο των δύο ποσών μόνο κατά 
το ποσό, που αφαιρέθηκε από το πρώτο ποσό (α). Αυτό ερμηνεύεται αλγεβρι- 
κά ως εξής1: (β+ χ )  (β+ χ)+(α-χ)

2
Κατά το ίδιο ποσό θα υπερέχει και ο μέσος όρος των δύο ποσών από το 

μικρότερο ποσό, δηλαδή από αυτό που αφαιρέθηκε το μέρος:
(β“Ί~χ)Η~ (α_χ) / \
Ρ λ ^  (α-Χ)=Χ·

Αν τώρα μέρος μόνο αφαιρεθεί από το ένα ποσό, χωρίς να προστεθεί στο άλ
λο, τότε το δεύτερο θα υπερέχει από το πρώτο μόνο κατά το μέρος αυτό που α
φαιρέθηκε: β-(α-χ)=χ.

Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζομε τι πρέπει να αφαιρούμε κάθε φορά από 
το μεγαλύτερο ποσό και να το προσθέτομε στο μικρότερο. Όσο ο μέσος όρος 
υπερέχει από το μικρότερο ποσό, τόσο πρέπει να προσθέσομε σ’ αυτό, και όσο 
ο ίδιος υπολείπεται («υπερέχεται») από το μεγαλύτερο ποσό, τόσο πρέπει να 
αφαιρέσομε από αυτό (1132α 32-Β6). Η συνολική αλγεβρική ερμηνεία του ε
δαφίου αυτού έχει ως εξής:

® +  Χ) - «>+*>-<-»>= < Ρ ± ϊ ί + ( Ώ )  χ.

Η αλγεβρική αυτή εξίσωση παριστά - όπως θα δούμε-μια συνεχή «αριθμητική 
αναλογία» με αριθμητικό μέσο όρο και δύο «άκρα»: το μεγαλύτερο και το 

μικρότερο.
Προβάλλει συνεπώς επιτακτική η ανάγκη να διερευνηθεί τι είναι η «αρι

θμητική αναλογία», τα «άκρα» και το «μέσον» αυτής κατά τον Αριστο
τέλη. Για μια πληρέστερη κατανόηση των εννοιών αυτών είναι ανάγκη να ανα- 
τρέξομε στην ηθική του. Η ηθική σχετίζεται άμεσα με τα «πάθη» και τις «πρά
ξεις» του ανθρώπου. Σ’ αυτά υπάρχει «υπερβολή», «έλλειψη» και «μέσο», δη
λαδή το περισσότερο, το λιγότερο και το ίσο. Το ίσο είναι άρα το μέσο της υπερ

1. Για την αλγεβρική ερμηνεία βλέπε και Η. ΗαοΙίΙΐδιηι, Απδίοίΐβ, Νίοοπιαοΐΐθδΐη 
Είΐιίοδ, Ηατν&Γά 1962, 276* «I. Τποοί, Απδίοίθ, 1/ β ΐϊιίφ ΐθ  α Νίοοιη&φΐβ, Ραπδ 1967, 
236.
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βολής και της έλλειψης. Το περισσότερο και το λιγότερο μπορεί να λάβει κάποιος 
από ποσά συνεχή και διαιρετά (Φυσ. 2311) 15* Π.ουρ. 268 &6)και μπορεί να εί
ναι είτε σε σχέση με το πράγμα είτε σε σχέση με μας. Το μέσο, που είναι το 
ίσο, απέχει εξίσου από τα δύο άκρα, που είναι το περισσότερο και το λιγότερο, 
δηλαδή η υπερβολή και η έλλειψη. Όσο το μέσο υπερέχει από το ένα άκρο, τό
σο υπολείπεται από το άλλο. Η αρετή - και στη συγκεκριμένη περίπτωση η δι
καιοσύνη - είναι το μέσο και οι κακίες τα άκρα1. Το δίκαιο είναι το ίσο και το 
άδικο το άνισο, άρα το δίκαιο είναι το μέσο του άνισου (1131α 10-11). Το μέ
σο και τα άκρα είναι επίσης όροι του συλλογισμού στη λογική του Αριστοτέλη2.

Πάνω στις σχέσεις αυτές, καθώς φαίνεται, στηρίζεται η «αριθμητική ανα
λογία», που εφαρμόζεται στο διορθωτικό δίκαιο, σε αντίθεση με το διανεμητικό, 
στο οποίο εφαρμόζεται η «γεωμετρική αναλογία». Αυτή μπορεί να είναι είτε 
διαιρεμένη είτε συνεχής. Στη συνεχή επαναλαμβάνεται ο μέσος όρος, επειδή 
οι όροι μιας αναλογίας πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις, όπως άλλο^στε 
και του δικαίου. Οι τέσσερις όροι του δικαίου είναι δύο πρόσωπα και δύο πρα-
γματα. Η συνεχής γεωμετρική αναλογία παριστάνεται με τον τύπο3:— = — .Αυ-ρ γ
τό συνεπάγεται β2= αγ. Από αυτό έπεται ότι: β= ]/αγ. Άρα ο γεωμετρικός 
μέσος όρος ισούται με την τετραγωνική ρίζα των δύο άκρων.

Εντελώς διαφορετική σχέση εκφράζει η αριθμητική αναλογία, που είναι 
μια ισότητα κατ’ αριθμό. Το «μέσον» είναι πάλι ο μέσος όρος των δύο άκρων, 
όχι όμως ο γεωμετρικός, αλλ5 ο αριθμητικός. Ποιος είναι τώρα ο γενικός τύ
πος της αριθμητικής αναλογίας; Ο ίδιος ο Αριστοτέλης δίνει στο δεύτερο κε
φάλαιο των Ηθικών Νικομαχείων του ένα παράδειγμα αριθμητικής αναλογίας: 
το δέκα είναι πολλά, τα δύο ολίγα και το εξ το μέσο (1106 & 33-36). Το εξ 
είναι λοιπόν ο αριθμητικός μέσος όρος των δύο άκρων, τα οποία είναι στο παρά
δειγμά μας το δέκα και το δύο. Άρα στην «αναλογία» το «μέσον» σημαίνει το 
μέσο όρο, που μπορεί να είναι είτε γεωμετρικός είτε αριθμητικός, αν η αναλο
γία· είναι γεωμετρική ή αριθμητική. Στην περίπτωση του διορθωτικού δικαίου 
που εξετάζομε έχει λοιπόν ορθά εκληφθεί από τους ερμηνευτές το «μέσον» ως 
ο αριθμητικός μέσος όρος4. Τα άκρα είναι αντίθετα και μεταξύ τους και προς το 
μέσο και μάλιστα η αντίθεση μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη παρά προς το μέ
σο, επειδή απέχουν περισσότερο μεταξύ τους παρά από το μέσο (11081) 11-30).

1. Ηθ. Νικ. Νικ. 1106 9. 26 - 1107 3. 8. Βλέπε και Πλάτ. Παρμενίδης 145 1) 2. Σοφ. 
244 β,

2. Για το «μέσον» στον Αριστοτέλη βλέπε: Αναλ. προτ. 25 1) 32-35. *ί. ΙΙπηδοη,
Απδίοίΐβ’δ ϋοοίπηβ οί Ιΐιβ Μβαη. - Εδδδ^8 οη Απδίοίΐβ’δ ΕΙΜοδ, Εάίί. 1>γ Α. Κοι*ίγ, 
Εοηάοη 1980, 157-170*. Ό. ΡβαΓδ, ΟοιίΓα^θ αδ & Μθ&η, - στο ίδιο έργο 171-187* Ό. 
Μοηαη, Μ ογλΙ Κηολνίθά^β αηά ίίδ ΜβίΙιοίΙοΙο^Υ ίη Απδίοίΐβ, ΟχίοΜ 1968, 100-101.

3. Ηθ. Νικ. 1131 α 31 - 1) 5.
4. Π.χ. «Γ. Τποοί, ΑΗδίοΙβ... 236, 237* Τΐι. ΗβαΙΙι, ΜαΙΙιβίϊΐδΐϋοδ ίη ΑΗδΙοίΙβ, Οχ-

ίοΓά 1970 (1949), 273*\Υ. ΗαΓάίβ, Απδίοίΐβ’δ ΕίΜοειΙ ΤΙιθογυ, ΟχίοΜ 1968, 192.



Το παράδειγμα της συνεχούς αριθμητικής αναλογίας, που δίνει ο Αριστο
τέλης, μπορεί να γραφεί ως εξής: 10-6= 6-2. Ο αριθμητικός μέσος όρος είναι 
το 6, το οποίο απέχει εξίσου από τα δύο άκρα: από το μεγαλύτερο άκρο, που 
είναι το 10 (το περισσότερο) και το μικρότερο άκρο, που είναι το 2 (το λιγότε
ρο). Αν α είναι το μεγαλύτερο άκρο, γ το μικρότερο, και β ο μέσος όρος, θα έ
χομε: α-β = β-γ. Ο τύπος αυτός προκύπτει, όταν ξέρομε ότι ο μέσος όρος ισού- 
ται με το ημιάθροισμα των δύο άκρων: α+γ

Από τον τύπο αυτό προκύπτει: 2 β= α+ γ. Αυτό συνεπάγεται β+ β — 
α+ γ. Απ’ αυτό έπεται : β-γ=α-β ή α-β = β -γ . Αυτός είναι λοιπόν ο γενικός 
τύπος, που εκφράζει κατά τον Αριστοτέλη - αλλά και στα σύγχρονα μαθημα
τικά - την «αριθμητική αναλογία».

Ο τύπος αυτός έχει βέβαια διατυπωθεί από ορισμένους σχολιαστές, αλλά 
ερμηνεύεται διαφορετικά από τον καθένα, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο 3. Τπ- 
οοί για παράδειγμα διατυπώνει ορθά τον τύπο εύρεσης του αριθμητικού μέσου
όρου, που είναι: β=— Στην αντικατάσταση όμως των γραμμάτων απόΔ
αριθμούς, φαίνεται ότι συγχέονται οι έννοιες στον Αριστοτέλη. Λέει: έστω 7 
το κέρδος του ενός και 3 η ζημία του άλλου* τότε θα έχομε: 7+ 3 10 ^
Το 5 είναι κατά τον ΤγιοοΙ το διορθωτικό δίκαιο1. 2 2

Από την αντικατάσταση του τύπου αυτού με αριθμούς φαίνεται ότι δεν 
αποδίδεται το αριστοτελικό νόημα. Κι αυτό γιατί δε μπορεί να είναι το κέρδος 
του ενός 7 και η ζημία του άλλου 3, αλλά θα πρέπει όση είναι η ζημία του ενός, 

τόσο ακριβώς να είναι το κέρδος του άλλου. Οι αριθμοί που παριστάνουν τη ζη
μία και το κέρδος, πρέπει να είναι απόλυτα ίσοι κατά τη μαθηματική ορολογία2.

Η ισότητα αυτή, με την έννοια που είπαμε παραπάνω, θα ίσχυε μόνο στην 
περίπτωση που το 5 παρίστανε τον αριθμητικό μέσο όρο των απόλυτων τιμών 
του κέρδους και της ζημίας του ίδιου ατόμου και όχι δύο διαφορετικών ατόμων. 
Κι αυτό γιατί, αν από μια συναλλαγή δύο πραγμάτων η ζημία και το κέρδος 
ενός ατόμου δεν είναι ίσα μεταξύ τους, τότε το άτομο αυτό θα έχει ή περισσό
τερα ή λιγότερα από όσα είχε αρχικά, άρα θα έχει τελικά ή ζημία ή κέρδος, οπό
τε θα είχαμε αδικία και συνεπώς θα μπορούσε να εφαρμοσθεί το διορθωτικό δί
καιο. Η δίκαιη κατάσταση θα ήταν να έχει 5 κέρδος και 5 ζημία* αν συμβολι- 
σθεί η ζημία με -5, θα έχομε |5| = |-5|.

Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί για δεύτερη φορά γεωμετρικές έννοιες για 
μια καλύτερη διασάφηση και κατανόηση του διορθωτικού δικαίου (1132 1) 6-9).

Α<—  ̂—»Ε - 3 ' α
β<--------- :--------  5 --------------------- >Β· β

2 — »Γ —̂  2 —» Ζ. —  3 — *Γ ’ γ

1 . «I. ΤγιοοΙ, Α π δ ίο ίβ ...  236
2. ϋ .  Κοδδ, ό.π.
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Τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΑ', ΒΒ' και ΓΤ' είναι ίσα μεταξύ τους. Από 
το ΑΑ' αφαιρούμε το τμήμα ΑΕ και το προσθέτομε στο ΓΤ', που παριστάνε- 
ται τώρα με το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ. Τότε όλο το ΔΓΓ' θα υπερέχει από το 
ΕΑ' κατά τα τμήματα ΓΔ και ΓΖ, δηλαδή κατά το διπλάσιο του τμήματος που 
αφαιρέθηκε. Έτσι θα έχομε:
(ΔΓΓ')= (ΔΓ)+ (ΓΖ)+ (ΖΓ') = (ΑΕ)+(ΑΕ)+(ΖΓ')=  2(ΑΕ)+ (Ζ Γ).
Κι αυτό επειδή ισχύει η ισότητα:

(ΑΕ) = (ΓΖ)= (ΓΔ)
(Οι αριθμοί στο γεωμετρικό αυτό σχήμα έχουν τεθεί από μένα ως παράδειγμα).

Συμβολίζομε τώρα το ευθύγραμμο τμήμα (ΕΑ') με α, το (ΒΒ') με το β 
και το ΔΓΓ' με το γ. Βλέπομε ότι και στο γεωμετρικό αυτό σχήμα ισχύει πά
λι η «αριθμητική αναλογία»: γ-β = β-α. Αν αντικαταστήσομε τα ποσά, έχομε: 
7-5 = 5-3= 2. Ο τύπος αυτός που εκφράζει την «αριθμητική αναλογία», έχει 
μνημονευθεί από ερμηνευτές, οι οποίοι όμως είτε δε δίνουν περαιτέρω διασα
φήσεις1 είτε αστοχούν, κατά τη γνώμη μου, στην προσπάθειά τους να το δια- 
σαφήσουν, όπως θα επιχειρήσω να δείξω αμέσως παρακάτω.

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Η. «Γο&οΜπι, ο οποίος εφαρμόζει μεν ορ
θά τον τύπο της «αριθμητικής αναλογίας» γ-β— β-α = χ, με τη διαφορά 
ότι δε θεωρεί το μέσο όρο, δηλαδή το β, διορθωτικό δίκαιο, αλλά ονομάζει ρητά 
το χ διορθωτικό δίκαιο. Ονομάζει δηλαδή διορθωτικό δίκαιο το ευθύγραμμο 
τμήμα ΑΕ, που αφαιρέθηκε από την ΑΑ' και προστέθηκε ως ΓΔ στη ΓΓ'2. Το 
τμήμα όμως αυτό παριστά τη ζημία για το ΑΑ' και ταυτόχρονα το κέρδος για 
το ΓΓ'. Το τμήμα αυτό θα μπορούσε να ονομασθεί διορθωτικό ποσό, ένα ποσό 
δηλαδή, που αν αφαιρεθεί από το μαγαλύτερο ευθύγραμμο τμήμα και προστε
θεί στο μικρότερο, θα επιτευχθεί το δίκαιο, που είναι το ίσο (1131 1) 33), δη
λαδή ο μέσος όρος του μεγαλύτερου και του μικρότερου ευθύγραμμου τμήμα
τος (1132 α 29-30). Αυτός ο μέσος όρος δεν είναι βέβαια ίσος με το χ, δηλαδή 
με το τμήμα που θα αφαιρεθεί από το μεγαλύτερο ευθύγραμμο τμήμα και θα 
προστεθεί στο μικρότερο, αλλ5 άνισος. Ο αριθμητικός μέσος όρος των δύο άνί
σων ευθυγράμμων τμημάτων ΕΑ' και ΔΓΓ' είναι το ευθύγραμμο τμήμα ΒΒ', 
όπως πολύ ορθά παρατηρεί ο Τποοί3.

Το διορθωτικό ποσό βρίσκεται με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο. Αφού 
γ-β= β-α= χ, θα έχομε: γ-χ = β και β = α+ χ, οπότε έχομε: γ-χ=  α+ χ. 
Αυτό συνεπάγεται χ+ χ= γ-α. Συνεπώς 2χ= γ-α. Απ’ αυτό έπεται ότι χ=

Άρα το διορθωτικό ποσό είναι ίσο με την ημιδιαφορά των δύο άνισων πο-
/ I- Ύσών, ενώ το διορθωτικό δίκαιο ισούται με το ημιάθροισμα αυτών: β=—̂ —

1. \¥. Ηατάίβ, ΑπδΙο11β*δ...192.
2. Η. ^αοίιίπ ι, ΑπδίοΙΙβ, Τΐιβ Νίοοίϊΐ&οΐιβ&η Είΐιίοδ, ΟχίοΓά 1970 (1962), 147.
3. «I. Τποοί, ΑπδΙοίβ.. 237



Η ισότητα αυτή προκύπτει από την αρχική σχέση γ-β=β-α ως εξής: η ισότητα 
αυτή συνεπάγεται β-[- β = γ+  α· Απ’ αυτή την ισότητα έπεται 2β=γ-{- α.

Άρα ρ=ί±Χ·

Για μια καλύτερη κατανόηση του προβλήματισμού μας αντικαθιστούμε 
με αριθμούς τα ευθύγραμμα τμήματα του σχήματός μας.

Έστω ότι το καθένα από τα τρία αυτά ευθύγραμμα τμήματα είναι 5 εκα
τοστά και ότι το τμήμα ΑΕ, που αφαιρούμε από το ΑΑ' είναι 2 εκατοστά, τό
τε το ΕΑ' θα είναι 3 εκατοστά και η ΔΓΓ' 7. Εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύ- 

α 7 3πο θα έχομε: χ = " ^  Συνεπώς χ=—̂ -= 2. Άρα το ευθύγραμμο τμήμα, που
θα αφαιρεθεί από το μεγαλύτερο τμήμα και θα προστεθεί στο μικρότερο, είναι 
2 εκατοστά. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι το «μέσο» του μεγαλύτερου και 
μικρότερου ευθύγραμμου τμήματος, άρα δεν μπορεί να είναι διορθωτικό δίκαιο. 
Αυτό είναι το διορθωτικό ποσό, αν ήθελε κανείς να το ονομάσει. Σύμφωνα πά-

7+ 3 10λι με τον τύπο έχομε την εξίσωση: διορθωτικό δίκαιο = —-— = —=5.·
Άρα ο αριθμητικός μέσος όρος του μεγαλύτερου και μικρότερου ευθύ

γραμμου τμήματος είναι 5 εκατοστά, ενώ η ζημία του μικρότερου, που είναι 
συγχρόνως και κέρδος του μεγαλύτερου ευθύγραμμου τμήματος, είναι 2. Η 
ζημία άρα είναι απόλυτα ίση με το κέρδος.

Στην περίπτωση λοιπόν που εκλάβομε το μικρότερο ευθύγραμμο τμήμα όχι 
ως ζημία, αλλ’ ως κατάσταση του ζημιωμένου, και το μεγαλύτερο ευθύγραμμο 
τμήμα όχι ως κέρδος, αλλ’ ως κατάσταση του κερδισμένου, τότε τα ποσά είναι 
ομοειδή και έχει νόημα να μιλάμε για αριθμητικό μέσο όρο των δύο αυτών άνι- 
σων ευθυγράμμων τμημάτων.

Με την έννοια αυτή έχει εννοήσει το χωρίο και ο μαθηματικός Τΐι. Ηθ&ίΐι, 
ο οποίος υποστηρίζει ότι τα ευθύγραμμα τμήματα του σχήματός μας πρέπει να 
είναι της ίδιας φοράς, να παριστούν δηλαδή και τα δύο κέρδος ή ζημία. Έτσι 
δέχεται ότι στο σχήμα μας το κέρδος (ή η ζημία) έχει διαιρεθεί σε άνισα τμή
ματα. Αυτό προκύπτει από το ότι λέει πως ο Α απόκτησε περισσότερα και οΒ 
λιγότερα από όσα έπρεπε. Ο δικαστής, γι ν’ αποδώσει το δίκαιο, πρέπει να βρει 
τον αριθμητικό μέσο όρο ανάμεσα στα δύο μερίδια1.

Επιβάλλεται άρα να διερευνηθεί στη συνέχεια η διατύπωση του Αριστο
τέλη, σύμφωνα με την οποία το διορθωτικό δίκαιο είναι ο αριθμητικός μέσος 
όρος της ζημίας και του κέρδους (1132 α 18-19). Εδώ παίρνομε τις έννοιες αυ
τές στην κυριολεξία τους και δεν θεωρούμε, όπως προηγουμένως, ότι ο Αριστο
τέλης με τη λέξη «κέρδος» εννοεί τον κερδισμένο και με τη λέξη «ζημία» εννο
εί το ζημιωμένο, δηλαδή αυτά που έχει ο κερδισμένος και αυτά που έχει ο ζη
μιωμένος.

1. Τΐι. Ηβαίΐι, ΜαίΙιβΓη&ϋοδ... 273.
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Εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι'ήταν προηγουμένως. 
Κι αυτό γιατί η ζημία και το κέρδος είναι ανόμοια ποσά, τα οποία πρέπει να γί
νουν όμοια. Για το σκοπό αυτό πρέπει να θεωρήσομε τη ζημία ως μείον κέρδος 
ή το κέρδος ως μείον ζημία, όπως ακριβώς ο Αριστοτέλης θε^ορεί το «μείον 
κακόν άγαθόν» (1129 Β 8). Πρέπει ωστόσο να διακρίνομε δύο περιπτώσεις: 
α) την περίπτωση που η ζημία και το κέρδος αφορούν διαφορετικά πρόσωπα, 
και β) την περίπτωση που αφορούν το ίδιο πρόσωπο.

Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: το κέρδος και η ζημία 
μπορεί να είναι: 1) ίσα ή 2) άνισα μεταξύ τους.

α.1). Παίρνομε πρώτα ως δεδομένο ότι η ζημία του ενός είναι απόλυτα 
ίση με το κέρδος του άλλου. Τότε σε όλες τις περιπτώσεις ο μέσος όρος θα είναι 
0 (μηδέν). Αν γ είναι το κέρδος, α η ζημία και β ο αριθμητικός μέσος όρος, και

> / Ύ~{"" γ-ααν α = γ , τότε θα έχομε : β=——̂ “  _2~~®'
Αυτό σημαίνει ότι, για ν’ αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, δεν πρέπει να 

υπάρχει ούτε ζημία ούτε κέρδος σε καμιά πλευρά. Για να επιτευχθεί όμο̂ ς 
αυτό, ο δικαστής πρέπει να αφαιρέσει ολόκληρο το κέρδος από τον ένα και να 
το αποδώσει στον άλλο.

α. 2). Τποθέτομε τώρα ότι το κέρδος του ενός δεν είναι απόλυτα ίσο με τη ζη
μία του άλλου, αλλά διαφέρουν το ένα από το άλλο (πράγμα που δεν νομίζω ότι 
εκφράζει το αριστοτελικό νόημα). Τότε στην περίπτωση για παράδειγμα που 
το κέρδος του ενός είναι 7 και η ζημία του άλλου 3, εφαρμόζοντας τον τύπο θα

η I ( 3 ) 7 3 4:
έχομε : ---- -̂----= ~2~~ ~2~ διορθωτικό δίκαιο λοιπόν στην περί
πτωση αυτή είναι 2, που σημαίνει ότι 2 πρέπει να είναι το κέρδος του καθενός.

Για να βρούμε τώρα το διορθωτικό ποσό, εφαρμόζομε πάλι τον τύπο εύ
ρεσής του’ αυτό είναι ίσο με την ημιδιαφορά της ζημίας και του κέρδους:

γ-α , ,  , , 7-(-3) 7+ 3 10 Αχ=—2~· Με την αντικατασταση εχομε:—-— = — 1 ο όιορσωτικο
ποσό λοιπόν, που πρέπει να αφαιρεθεί από το κέρδος του ενός και να προστεθεί 
στη ζημία του άλλου, είναι 5. Έχομε λοιπόν 7-5= 2, Άρα δύο θα πρέπει 
να έχει ο καθένας.

β) Στη δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία το κέρδος και η ζημία αφο
ρούν το ίδιο πρόσωπο, παραμερίζονται σοβαρές δυσκολίες, όπως είπαμε παρα
πάνω. Με μια προσεκτική επίσης παρατήρηση δε θα δυσκολευτεί κανείς να δια
πιστώσει ότι η συμπερασματική πρόταση «το δίκαιο είναι το μέσο κάποιου κέρ
δους και ζημίας», στηρίζεται στην αμέσως προηγούμενη πρόταση, στην οποία 
ορίζεται το κέρδος και η ζημία και άμεσα και έμμεσα, δηλαδή και θετικά και 
αρνητικά. Εκεί λέγεται ότι, αν δεν έχει κάποιος ούτε περισσότερα ούτε λιγό- 
τερα από τα δικά του, δεν έχει ούτε ζημία ούτε κέρδος (1132 1) 13-20).
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Εδώ δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο αριθμητικός μέσος όρος της ζημίας και
' * ' / 7-)- (-3) 7-3 4του κεροους στο ιοιο άτομο, που είναι:---- -̂--- ==_2_'==’2’ == Μας ενδιαφε-

ρει περισσότερο να εξισωθεί απόλυτα η ζημία με το κέρδος, πράγμα που ση- 
σημαίνει ότι το άτομο δεν πρέπει να έχει τελικά ούτε κέρδος ούτε ζημία, δηλα
δή ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από όσα του ανήκουν έτσι θα έχει το «ίσο», 
που είναι το δίκαιο. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμητικός μέσος όρος των από
λυτων τιμών της ζημίας και του κέρδους θα είναι: ί-^ίΐί-^)== ^ —5. Αυτό ση-Δ 2ι
μαίνει ότι 5 θα πρέπει να είναι η ζημία και 5 το κέρδος του, για να έχει τα δι
κά του.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, όταν ο Αριστοτέλης λέει ότι το διορ
θωτικό δίκαιο είναι ο μέσος όρος της ζημίας και του κέρδους, εννοεί μάλλον τον 
αριθμητικό μέσο.όρο του ζημιωμένου και του κερδισμένου παρά του κέρδους 
και της ζημίας.

Οφείλομε ωστόσο να σημειώσομε ότι οι αρνητικοί αριθμοί δεν ήταν βέβαια 
γνωστοί με τη σημερινή έννοια στον Πλάτωνα και Αριστοτέλη, οι οποίοι έκα
ναν διάκριση ανάμεσα σε «μοναδικούς» αριθμούς και αριθμούς αισθητών πραγ
μάτων1. Συνάγεται ωστόσο ότι ο Αριστοτέλης είχε μια διαίσθηση για τον αρ
νητικό αριθμό. Αυτός ήταν ένας αριθμός στη θέση της μιας από τις δυο αντίθε
τες πλευρές2. Η έννοια βέβαια των αντιθέτων ήταν πολύ γνωστή στους Προ- 
σωκρατικούς* Ο Ηράκλειτος μάλιστα κάνει συχνή χρήση των αντιθέτων (ενα
ντίων)3. Το διορθωτικό δίκαιο παρουσιάζει σήμερα μεγάλες δυσκολίες στην 
εφαρμογή του4.

1. Ηθ. Νικ. 1131 α 30-31* Ο. ΜαιΊίη, Ρΐαίοηδ ΕθΙιγθ νοη άθΓ ΖαΜ ιιηά ίίχρέ Όεα·- 
δΙθ11υη£ (ΙιιγοΙι Απδίοίβίθδ. Ζβίίδοΐιπίί ίϋΓ ρΜΙοδορΙιίδοΙιβ ΡοΓδοΙιυη^ VII, 1953, 131- 
203, 193 Ρΐι. ναδδίϋοιι, Αήδίοίΐβ αηά ίΐιβ ΡΜΙοδορΙϊΥ οί Μ&ΙΙΐθΐη&Ιίοδ. Πρακτικά 
παγκοσμίου συνεδρίου «Αριστοτέλης», Αθήνα 1982, IV, 3.

2. Π. Ο. ΑροδΙΙβ, ΑΐΊδΙοΙΙβ’δ ΤΙιθογυ οί Μαίΐΐθΐϊΐαίίοδ &δ α Βοιθποθ οί ζίυαηίίίίβδ. 
Φιλοσοφία, 8-9 (1978-79), 154-214, 211.

3. Βλέπε για παράδειγμα Πράκλ. Β 10 (I, 152 κ.εξ.)
4. «I. Βίταη^αδ, ϋίβ ΒΐΙΙΙ^Ιίβϋ ιιηά ιΙιγ δίαηάοΓί ίιη ΚβοΜδδγδΙθΓη, ΙΙαπιβιΐΓ^ 1975 

214 κ.εξ. Βλέπε αντίθετα, Κ. Δεσποτόπουλου, Αριστοτέλεια διάκριση διανεμητικού και 
διορθωτικού δικαίου. Πρακτικά Π. Σ. «Αριστοτέλης, Αθήνα» 1982, 329. Οι πιο συνήθεις 
μορφές συναλλαγμάτων κατά τον Πέτρο Βράϊλα-Αρμένη είναι η ανταλλαγή και η πώλη
ση. II. Βράϊλα-Αρμένη, Φιλολογικά έργα, τόμος πρώτος, εκδ. υπό Ε. Μουτσόπουλου, 
Θεσσαλονίκη 1969, 447.



ΟβοΓ ί̂οδ Κοιιιη&ίϋδ

ΌΙΕ «ΚΟΗΚΙΟΙΕΗΕΝϋΕ» ΟΕΚΕΟΗΤΙΟΚΕΙΤ ΒΕΙ ΑΚΙ8ΤΟΤΕΚΕ8

ϋίβδβ Α Λ βίί 8θ11 βίη ΒβίίΓα^ ζιιπι ββδδβΓβη ΥθΓδίαηάηΐδ άβΓ 1ίθΓΓί£ίβΓβηάβη Οβ- 
Γβοϊιίί^ΐίθίί 1)θί Απδίοίθΐβδ δθίη; βδ ίδΐ πιίί αηάβΓβη \νοΓίβη βίη ΙηίβΓρΓβίαίίοηδνβΓδυοΙι 
άβΓ 06Γ6(Μί£ΐίθϋ, (ϋβ νοη άβη ϋ&βΓδβίζβπι ΙίΟΓΓί̂ ίβΓβηάβ, Γβ^βΐηάβ, ΟΓάηβηάβ οάβΓ 
αιΐδ^ΐβίοίιβηάβ ΟβΓβοΙιίί^βίί £βηαηηί \νΐΓά (διορθωτικόν ή έπανορθωτικόν δίκαιον).

\¥ιγ δίβΐΐθπ ζιιηαοΐΐδΐ Απδίοίβίθδ’ Τΐιβοπβ ϋ&βΓ άίβ βηναίιηίβ ΟθΓβοΙιίί^Ιίθίί άδίΓ. 
Βίβ ίίηάβί 1)θί άβη νβΓίΓ&£ΐίο1ιβη ΒθζίβΙιυη^θη άβΓ ΒϋΓ^βΓ δί&ίί. Όαδ Οβδβίζ ββΐιαηάβΐί 
αΐΐβ Β ιϊγ^θγ αΐδ ^Ιβίοΐι. ϋίβ δοζίαΐβ οάβΓ δοηδίί^β ΒίίίβΓβηζίβηιη^ άβΓ ΒϋΓ^βΓ ίδί ιιηβΓ- 
ΙιβΜίοΙι; νοη Ββάβυίυη^ ίδί πιιγ άβΓ ]βλνβί1δ αη^βποΜβίβ 8οϊιαάβη υηά ά&δ βΓΐίίίβηβ 
υπΓβοΜ.

\Υβηη η α π ιΐίο ϊι βίηβΓ β ίηβη αηάβΓβη £β8ο1ι 1α£βη Ιια ί, δ ίηά  ΕΓίβίάβη υ η ά  Τ υη  υ η -  
^Ιβΐοΐι νβ Γ ίβ ϋ ί. Όίβ Τ α ί, ά ίβ  α υο ίι Οβλνίηη £βη&ηηί λνίΓά, ίδ ί &υ! άβΓ 8 β ίίβ  άβδδβη, άβΓ 
υηΓβοΙιί £βί&η Υιζί, λΥΒΪΐΓθηά ά&δ Εβίάβη, άαδ α υο ϊι νβι*1υδί ^βηδίηηί \νπ*ά, α υ ί  άβΓ 8 β ίίβ  
άβδδβη ίδ ί, άβΓ υη Γ βο Ιιί βΓ ΐίίίβη  Ι ια ί. Οβ\νίηη ίδ ί ά&δ ΜβΙΐΓ &η Ο υ ίβ ιη  υ η ά  άαδ \νβηί£βΓ 
αη ϋ Μ β ιη  ειΐδ άαδ, \ναδ πιαη  ζ υ  Ιια&βη 1)βΓβοΙιίί ί̂ ίδί. Μ ίί άβιη  νβΓίυδί νβΓίι&Ιί βδ δίοΐι 
ιιιη^βΙίβΙΐΓί; ΥβΓίιΐδί ίδί \νβηί£βΓ αη Ο υίβπ ι οάβΓ ιηβΙΐΓ αη ϋΜ β π ι. ΚθΓΠ£ίβΓβηάβ Οβ- 
Γ β ο Μ ί^ β ίί ίδ ί ά ίβ « Μ ίίίβ » , ά . Ιι. άβΓ Ό ιΐΓβϊΐδοΙιηίίί ζ\νίδθϊιβη ν β Γ ίυδ ί υ η ά  Οβ\νίηη άβΓ 
α π ίϊιιη β ίίδ ο ΐιβ η  - υ η ά  η ίο ίιί άβΓ ^ βοιηβ ίπδοΐιβη  - ΡΓοροΓίίοη £βπΐ888; ΙβίζίβΓβ νπΓά 
α υ ί ά ίβ νβΓ ίβϋβηάβ ΟβΓβοΙιίί^Ι^βίί αη^β^γαηάί.

Απδίοίβίβδ ^βΙ)Γ8ΐυο1ιί πιαίΐιβπιαίίδοϊιβ Ββ^πίίβ ζυ βίηβΓ νβΓάβυίϋοΙιυη^ υηά ζυ 
βίηβηι ίίβίβΓβη ΥβΓδίαηάηίδ άβΓ ΙίΟΓΓί^ΐβΓβηάβη ΟβΓβοΙιίί^Ιίβίί. Όίβδβ Ιίοηηβη δθ\νο1ι1 ίη 
^βοπιβίΓίδοΙιβΓ Γοπη »1δ ειυοϊι ίη αΐ£β1>Γ8.ίδθ1ιβη Ο1βίο1ιυη£βη νβΓάβυίΙίοΜ \νβΓάβη. 8ο  
ηίιηιηί βΓ ζ\νβί ΟΓδδδβη (αη^βηοπιπιβη α υηά 1) ), άίβ ζυβίη&ηάβΓ ^Ιβίοΐι δίηά: α =  1). 
\Υβηη βίη Τβίΐ χ  νοη α δώ^βηοπίΓηβη υηά άβιη 1) Μ ηζυ^βίϋ^ί \νΐΓά, άαηη \νΐΓά άαδ I) ηπι 
άαδ Βορρβίίβ άβδδβη, Λναδ >νβ^βηοπιπιβη ΑΥΐΐΓάβ, ά&δ α ϋ&βΓίΓβίίβη. 
ϋίβδ \νΐΓά α1^βΐ3Γ8ΐίδθ1ι \νίβ ίοΐ^ί άαΓ^βδίβΙΙί: (1)+ χ ) -  ( α -χ ) =  2χ . Όα8δβ1Ι)β ίίΙ)βΓίπίίί 
άβη ϋιίΓοίΐδοΙιηίίί άβΓ ζ\νβί ΟΓόδδβη ηηΓ ιιηι άβη Τβίΐ, άβΓ άβηιβ.\νβ^βηοπιηιβη \νυΓάβ:

χ ^ ( ^ + χ )+ (α χ ) _ χ  (ι βη8θυ )βη χ βίΐ  \νίΓά 3.11 ο ΐι άβΓ ϋυΓ ο Ιίδ οΙ ιη ίίί άίβδβΓ 
Α

ζ\νβί ΟΓοδδβη άίβ ΙίΙβίηβΓβ ΟΓοδδβ ΐΐΙ)βΓίΓβίίβη, η ίίπ ιΐίο ΐι ά ίβ , ν ο η  άβΓ άβΓ Τβί1\ νβ ^ β η ο η ι-  
, (1>+χ) + (α-χ) ,

ηαβη \νιΐΓαβ: ---------- ^----------" (λ-χ ) = χ .

Είηβ ^βδδίπιίβ α1̂ βΙ)Γ8ΐίδο1ιβ ΌδίΓδίβΙΙυη  ̂δίβΐιί λνίβίοΐ^ί αυβ:

( ί )+χ) . ( * ± ^ + . Μ = Μ Α + ^ _  (3.χ) = χ, ϋίβ8β Οίβίοΐιιιη  ̂ Βίβΐϋ

βίηβ απίΐιπιβίίδοΐιβ ΡΓοροΓίίοη άαΓ πιίί ϋιΐΓβΙΐδοΙιηίίί υηά ΕχίΓβιηβη.
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Όίβδβΐ&β απίΗ ιηβίΐδοΙιβ ΡΓοροΓίίοη ίο1§ί δαιοίι 8ΐυδ άβη ζ\νβί ^βοιηβίΓίδοΙιβη Ρ ί^ υ-  
Γβη, άίβ Α π δ ίο ίβ ίβδ  α η ά β υ ίβ ί. Εγ η ί ιη ιη ί η α ΐϊΐΐ ίο ΐι ζ\νβί ^Ιβίοίιβ ΒίΓβο&βη. \ νβηη  πααη 
νο η  άβΓ βίηβη βίηβη Τβϋ \νβ£ηίπιιηί υ η ά  άβΓ αηάβΓβη ϊ ι ίη ζ υ ίυ ^ ί,  ά α η η  νπΓά ά ίβ  ΖΛνβίίβ 
άίβ θΓδίθ υ η ι ά&δ Β ο ρ ρ β ίίβ  άβδδβη, \ν&δ νοη άβΓ βΓδίβη \ νβ^ βη ο ιη η ιβ η  \νυΓάβ, υ&βΓ- 
ΐΓβίίβη. \¥βηη \νΐΓ, ηαοΐι άβπ ι υη^βΓβοΙιίβη νβΓίΓ&£ΐίο1ιβη νβΓίίθίΐΓ , άίβ ΙίΙβίηβΓβ ΒίΓβοΙίβ, 
νοη άβΓ βίη Τ βϋ \νβ££βηοιηπΐθη \νυΓάβ, η ι ί ί  α ά&ΓδίβΙΙβη, π ι ί ί  ο ά ίβ  £ΓόδδβΓβ, ζ υ  άβΓ 
άίβδβΓ Τ βϋ Μ η ζυ^ β ίΰ^ ί \νυΓάβ, υ η ά  π ι ί ΐ  β  άβη α π ίίι ιη β ίίδ ο ΐιβ η  Ό υΓβΙΐδοΙιηίίί 
άίβδβΓ υη ^ ΐβ ίο ΐιβη  ΒίΓβο&βη, ά α η η  \νίΓά ίο ΐ^βηάβ α π ίΐι ιη β ίίδ β ΐΐθ  ΡΓοροΓίίοη £β1ίβ η : 
0_]3 = 1>-α. ϋβΓ απίΐιιηβίίδοΐΐθ ϋυΓοΙίδοΙιηίίίίδί ^Ιβίοΐι π ιϋ  άβΓ Η αΐ& δυΐϊΐπ ΐθ άίβδβΓ 
ββ ίάβη ΒίΓβοΙίβη.

Όθγ ϋυΓοΙίδΙιηίίί, άβΓ - £βηιαδδ <1θγ αήΐίιηιβίίδοΐιβη ΡΓοροΓίίοη - άαδ Οΐβίοΐιβ ίδί, 
δίβΐΐί άαδ ΙίΟΓπ ί̂βΓβηάβ ΚβοΜ ά&Γ. ϋα^β^βη, άβΓ Τβϋ, άβΓ άβΓ βίηβη νοη άβη ζ\νβί £ΐβί- 
οΐιβη 8ίΓβο1ίβη \νβ££βηοπιπιβη υηά άβΓ αηάβΓβη Μηζυ^βίϋ^ί νπΓά, ηιυδδ ^ίβάβπιπι νοη 
άβΓ, άβΓ ίιίηζυ^βίυ^ί λνιΐΓάβ, \νβ££βηοιηιηβη ^νβΓάβη, υηά ζυ άβΓ, νοη άβΓ λνβ^βηοπι- 
ηιβη νντιΐΓάβ, Μηζυ^βίϋ^ί \νβΓάβη, άαπνίί άίβ ΟβΓβοΜί^Ιβίί δίαίίίίηάβη Ιίαηη. Απδίοίβ- 
Ιβδ δβίβδί £ίί)ί άίβδβηι Τβϋ Ι^βίηβη Ναηαβη. Εγ Κόηηίβ ]βάοο1ι ΙίΟΓΓί ί̂βΓβηάβ ΟτΓόδδβ £β- 
ηαηηί \νβΓάβη.

Όίβ 1ί0ΓΠ£ίβΓβηά6 ΟΓδδδβ ίδί &1βίο1ι ηιίί άβΓ ΗαΙΜίίϊβΓβηζ άίβδβΓ υη^ΐβίοΐιβη &Γοδ- 
δβη οάβΓ δίΓβοΙίβη. Όίβ ηιαίΙιβιηαίίδοϊιβ Γοπηβΐ, άίβ δίβ ζηηι Αυδάπιοΐί βπη^ί, ίδί ίοΐ- 

0- 8.
^βηάβ:χ=-2~. ΌίβδβΟτΓοδδβ ίδί ΥβΓίαδί (-χ) ίϋΓ άβη βίηβη υηά £ΐβίο1ιζβίίί£ Οβ\νίηη
(+ χ ) ίϋΓ άβη αηάβΓβη. Όβδίιαίΐ) πιϋδδβη άίβδβ ΟΓοδδβη ηιίί βηί^β^βη^βδβίζίβη Νυπι- 
ιηβΓη αυδ^βάΓϋο^ί \νβΓάβη: ζ. Β. I 5 | =  | -5 | .


