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Η Ηκικι Αρετι δεν είναι φυςικι ιδιότθτα αλλά αποτζλεςμα 

εκιςμοφ (ενότθτεσ 1-3) 

 

                          Διανοθτικι  Διδαςκαλία 

1)Τα είδθ τθσ Αρετισ  

 Ηκικι           Ζκοσ 

 

Παραδείγματα: πζτρα – φωτιά 

Συμπζραςμα: Η θκικι αρετι οὐ φφςει ουδζ παρά φφςιν. 

 πρότερον τάσ δυνάμεισ     

2)     Ὅςα μζν φφςει                                                         π.χ. αιςθήςεισ 

 ὕςτερον τάσ ἐνεργείασ  

                                                         πρότερον τάσ ἐνεργείασ 

                  Τάσ  δ΄ ἀρετάσ                                                            π.χ. τζχνεσ 

                                                        ὕςτερον λαμβάνουμε       
 

3)     Το παράδειγμα των νομοκετών: Η θκικι αρετι αποτζλεςμα 
εκιςμοφ 

         Οι λόγοι και θ ποιότθτα του εκιςμοφ (εὖ ἤ κακῶσ) 
           κακορίηουν τθν επίκτθτθ ιδιότθτα  (ἀγακοί ἤ κακοί) 

         Απαραίτθτοσ ο δάςκαλοσ για τθν υπόδειξθ του ορκοφ εκιςμοφ 

 

Η θκικι αρετι είναι ἕξισ (ενότθτεσ 4-6) 

 

4)   Οι ζξεισ: τα μόνιμα ςτοιχεία του χαρακτιρα = αποτζλεςμα τθσ         

επανάλθψθσ όμοιων ενεργειϊν 
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Διό δεῖ τάσ ἐνεργείασ ποιάσ ἀποδίδονται 

        Η μεγάλθ παιδαγωγικι ςθμαςία του εκιςμοφ εὐθφσ ἐκ νζων. 

(οὐ μικρόν… ἀλλά πάμπολυ… μᾶλλον το πᾶν) 

 

5)      Κριτιριο των ζξεων: θ θδονι ι θ λφπθ 

          Ο ρόλοσ τθσ Ορκισ Παιδείασ κακοριςτικόσ ὥςτε χαίρειν τε και 

λυπεῖςθαι οἷσ δεῖ 

 

6)     Αρετι = ιδιότθτα που κακιςτά τον φορζα τθσ τζλειο (ςπουδαῖον) 

και ικανό ςτθν τζλεια επιτζλεςθ του ζργου του (τό ἔργον εὖ 

ἀποδίδωςιν) 

  π.χ. οφκαλμόσ - ἵπποσ 

              

           Αρετι ανκρώπου =ζξθ που τον κακιςτά αγακό και ικανό να 

επιτελζςει το δικισ του προαιρζςεωσ ζργο του 

 

Ανάγκθ να εξεταςκεί θ φφςισ τθσ αρετισ 

        

 

 

Η Αρετι είναι Μεςότθτα (ενότθτεσ 7-10) 

 

                                                  κατ’αυτό τό πρᾶγμα(αντικειμενικά κριτιρια) 

7)   Η αρετι =Μεςότθτα   

                                                  πρόσ ἡμᾶσ (υποκειμενικά κριτιρια)    

                                                         μιτε πλεονάηει     μιτε ἐλλείπει 
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Επιλογι   και   επιδίωξθ    κάκε ειδικοφ θ υποκειμενικι Μεςότθτα. 
(προαίρεςεισ)           (ςτόχοσ) 

 

 

8)  – Αν κάκε τζχνθ ςτοχεφει ςτο Μζςον 

      –  Αν  θ αρετι (όπωσ και θ φφςθ ) υπερζχει από κάκε τζχνθ 

          Άρα, θ αρετι ενδεχομζνωσ (ἄν εἴθ) ςτοχεφει ςτο μζςον. 

          Η Μεςότθτα αφορά τθν θκικι όχι τθ διανοθτικι αρετι. 

 

9)   Η υπερβολι -  θ ζλλειψθ και το Μζςον αφοροφν τα πάκθ και τισ     

πράξεισ  

 

 

δεῖ = Μζςον = Ἄριςτον = Ἀρετι 

 

  

Κριτιρια δεῖ  χρόνοσ 

                                                 ςυνκικεσ 

                                                 πρόςωπα 

  ςκοπόσ 

 τρόπο 

 

Μζςον =κατορκοῦνται + ἐπαινεῖται       vs       Υπερβολι     ἁμαρτάνεται 

                                                                                                      =           +                                                                                           

                                                                                    Ζλλειψθ          ψζγεται 

 

Άρα , θ Αρετι είναι Μεςότθτα. 
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10) 
 

Ορθόν - ἀρετὴ Σφάλμα - κακία 

κατορκοῦν ἁμαρτάνειν 
μοναχῶσ πολλαχῶσ 

τὸ ἀγακόν τοῦ πεπεραςμζνου τὸ κακόν του ἀπείρου 
τὸ μὲν (ἀγακὸν) χαλεπὸν τὸ δὲ (κακόν) ῥᾴδιον 

χαλεπὸν τὸ ἐπιτυχεῖν τοῦ ςκοποῦ ῥᾴδιον τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ ςκοποῦ 

τῆσ ἀρετῆσ ἡ μεςότθσ τῆσ κακίασ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ 
ἔλλειψισ 

ἐςκλοὶ μὲν γὰρ ἁπλῶσ κακοὶ δὲ παντοδαπῶσ 
 
  Ορισμός Αρετής: 
 

α.  ἕξισ:                  μόνιμο ςτοιχείο του χαρακτιρα του ανκρϊπου. 
β.  προαιρετική:  επιλζγεται ελεφκερα 
γ. μεςότητα:      αποτελεί το μζςο μεταξφ δφο ακραίων ςυμπεριφορϊν 

(ζλλειψθσ και υπερβολισ). 
δ. πρὸσ ἠμᾶσ:     είναι θ μεςότθτα με κριτιριο τον άνκρωπο, δθλαδι με 

υποκειμενικά κριτιρια. 
ε. λόγοσ:               κακορίηεται από το Λόγο, τθ λογικι 
ςτ.φρόνιμοσ:       πιο ςυγκεκριμζνα από τθ λογικι, όπωσ τθν κακορίηει ο 

φρόνιμοσ, ςυνετόσ άνκρωποσ. 
η. τοῦ δζοντοσ :   Η μεςότθτα εὑρίςκειν και αἱρεῖςθαι τό δζον    
θ. Ἐν ταῖσ πάκεςιν και ἐν ταῖσ πράξεςιν:  
                                ςχετίηεται με τα ςυναιςκιματα και τισ πράξεισ 
 

   


