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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ) : 

 

 

Στην 4η  θεματική ενότητα θα πρέπει να κατανοηθεί επ’ ακριβώς η 

στοιχειοθέτηση όλων των γνωρισμάτων της ηθικής αρετής, μέχρι να φτάσει ο 

φιλόσοφος στον ορισμό της. Δηλαδή : 

 

   1. Απορρέει από την λογική (φρόνηση) (12η διδακτική ενότητα),  

 2. Δεν είναι εκ φύσεως (12η διδακτική ενότητα),  

 3. Στηρίζεται στον εθισμό (12η διδακτική ενότητα), 

 4. Θέλει διδάσκαλο (13η διδακτική ενότητα),  

 5. Θέλει ποιότητα (ηθικό προσανατολισμό) (13η διδακτική ενότητα),  

 6. Ομοιότητα αρετής-τέχνης : ου φύσει,  εθισμός, απορρέουν από την 

λογική, θέλουν ποιότητα (12-13η διδακτική ενότητα), 

 7.  Τα είδη της μεσότητας, αντικειμενική & υποκειμενική (14η διδακτική), 

 7. Πραγματώνεται στα πάθη και στις πράξεις και άρα ταυτίζεται με το 

υποκειμενικό μέσον στα πάθη και στις πράξεις (15η διδακτική ενότητα),  

 8. Ο όρος υποκειμενικός εξαρτάται και διασφαλίζεται από την ορθή 

(κοινή) λογική (15η διδακτική ενότητα), 

 9. Τα στοιχεία της ηθικής αρετής στον ορισμό : έξις, προαιρετική, στον 

μέσον προς ημάς, καθορίζεται από την λογική του φρόνιμου (15η 

διδακτική ενότητα).  

 

 

Στην 12η Διδακτική θέμα είναι : Θέμα : Η διάκριση των αρετών σε διανοητικές 

και ηθικές, και η θέση πως οι ηθικές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως. Ο 

τρόπος με τον οποίο καλλιεργείται και πραγματώνεται η ηθική αρετή 

αποδεικνύει ότι αυτή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως. 

 

---- 

Στην 13η Διδακτική θέμα είναι : Η κατάλληλη αγωγή απαραίτητη για την 

κατάκτηση της αρετής (αυτό καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει εκ φύσεως αλλά 

αποκτάται με τον εθισμό). Η σημασία της ηθικής πράξης για την απόκτηση της 

αρετής. Η ποιότητα στις ενέργειές μας παίζει καθοριστικό ρόλο. 

 

---- 
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Στην 14η Διδακτική θέμα είναι : Προσδιορισμός της έννοιας “μεσότητα”. Στην 

ενότητα αυτήν ο Αριστοτέλης αρχίζει να απαντάει στο ερώτημα που έθεσε στο 

προηγούμενο κείμενο, δηλαδή “ποία τίς ἐστιν ἡ φύσις αὐτῆς”. Εξετάζοντας 

λοιπόν την φύση της αρετής αναγκάζεται να εξετάσει πρώτα ένα από τα κύρια 

γνωρίσματά της που είναι η μεσότητα, για να γίνει ύστερα πιο κατανοητή η 

έννοιά της στην επόμενη ενότητα. 

 

---- 

Στην 15η Διδακτική θέμα είναι : Η αρετή ταυτίζεται με το υποκειμενικόν μέσον 

στα πάθη και στις πράξεις∙ πώς πραγματώνεται η αρετή στα πάθη και στις 

πράξεις. Ο ορισμός της ηθικής αρετής. 

 

 

 

 
 

 

 


