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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ 

  

Για τον Αριστοτέλη, όλες οι ενέργειες των ανθρώπων γίνονται για κάποιο τέλος, 

δηλαδή για κάποιο σκοπό που είναι ο ανώτερος όλων των αγαθών, την ευδαιμονία. 

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, η απόκτηση της ευδαιμονίας μπορεί να υπάρξει ΜΟΝΟ 

όταν ο άνθρωπος είναι ενάρετος.   

  

Έτσι, βασικό θέμα του έργου είναι η έννοια και η φύση της αρετής. 

  

Σύνδεση με τα προηγούμενα (όσα έλεγε ο Αριστοτέλης στο Βιβλίο Α των Ηθικών 

Νικομαχείων): Ο Αριστοτέλης έκανε λόγο για το αγαθό στο οποίο στοχεύουν οι 

άνθρωποι με τις πράξεις τους. Αυτό το αγαθό το ονόμασε ευδαιμονία, η οποία αποτελεί 

ψυχική ενέργεια σύμφωνη με την τέλεια αρετή. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να 

είναι ευδαίμων, αν δεν είναι ενάρετος. Έτσι, στη συνέχεια του έργου του προσπαθεί να 

ορίσει την αρετή, η οποία θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευδαιμονία.  

  

1η ΕΝΟΤΗΤΑ (Διανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη φύση μας η ηθική αρετή;)  

Ο Αριστοτέλης ξεκινά το Β΄ βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, κάνοντας διάκριση 

μεταξύ διανοητικών και ηθικών αρετών (Στο απόσπασμα των 10 ενοτήτων που θα 

μελετήσουμε εμείς, γίνεται ανάλυση των ηθικών αρετών). Η ενότητα αυτή κλείνει με 

τον Αριστοτέλη να παραθέτει το πρώτο επιχείρημα για το ότι οι ηθικές αρετές 

αποκτώνται με τον εθισμό και δεν υπάρχουν εκ φύσεως.  

Πώς αποκτώνται οι διανοητικές και πώς οι ηθικές αρετές και ποιοι παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην απόκτησή τους.  

• Η διανοητική αρετή αποκτάται με τη διδασκαλία, άρα είναι απαραίτητος ο 

διδασκάλος.  

• Η ηθική αρετή αποκτάται με τον εθισμό (έθος), άρα πρωταγωνιστικό ρόλο 

εδώ παίζει το ίδιο το άτομο που προσπαθεί να αποκτήσει την αρετή.   

 

Το ότι η ηθική αρετή δεν υπάρχει εκ φύσεως και αποκτάται με τον εθισμό το 

αποδεικνύει ο παρακάτω συλλογισμός (ακολουθούν οι 2 προκείμενες του 

συλλογισμού):   
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1) Υπάρχει ετυμολογική συγγένεια ήθους και έθους, δηλαδή η λέξη ήθος 

προέρχεται από τη λέξη έθος, άρα και σημασιολογική συγγένεια1, δηλαδή το 

ήθος (ηθικές αρετές) προκύπτει από το έθος (εθισμό, συνήθεια).   

▪ Με αυτή τη προκείμενη ο Αριστοτέλης αποδεικνύει ότι οι ηθικές αρετές 

αποκτώνται με τον εθισμό.   

2) Κάτι που υπάρχει εκ φύσεως δεν αλλάζει ιδιότητα με τον εθισμό (παράδειγμα 

πέτρας και φωτιάς: η πέτρα έχει εκ φύσεως την ιδιότητα να πηγαίνει προς τα 

κάτω και δεν μπορεί να την αλλάξει όσες φορές και να την πετάξουμε προς τα 

πάνω).   

▪ Με αυτήν την προκείμενη ο Αριστοτέλης συμπληρώνει την πρώτη 

προκείμενη και αποδεικνύει ότι οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν εκ 

φύσεως, αφού λέει πως τα εκ φύσεως δεν αλλάζουν με τον εθισμό, ενώ 

αντίθετα οι ηθικές αρετές προκύπτουν από τον εθισμό. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

➢ Άρα, οι ηθικές αρετές ΔΕΝ υπάρχουν εκ φύσεως αλλά διαμορφώνονται με 

τον εθισμό, αφού όσα υπάρχουν εκ φύσεως δεν αλλάζουν με τον εθισμό (βλ. 

2), ενώ η ηθική αρετή αλλάζει (βλ. 1).   

▪ Δηλαδή κάτι που ισχύει για τα εκ φύσεως δεν ισχύει για τις ηθικές 

αρετές, άρα οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν εκ φύσεως.  

 

Ο παραπάνω συλλογισμός σύντομα:  

1) Οι ηθικές αρετές προκύπτουν από τον εθισμό (βλ. προκείμενη 1)  

2) Τα εκ φύσεως ΔΕΝ προκύπτουν από τον εθισμό (βλ. προκείμενη 2)  

Άρα, οι ηθικές αρετές ΔΕΝ ανήκουν στα εκ φύσεως (βλ. συμπέρασμα)  

 

Μπορεί οι ηθικές αρετές να μην υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, αλλά δεν είναι και 

αντίθετες από τη φύση μας. Αυτό σημαίνει πως έχουμε τη δυνατότητα από τη φύση 

μας να τις αποκτήσουμε.  

  

  

2η ΕΝΟΤΗΤΑ (Η ηθική αρετή καλλιεργείται με την ηθική πράξη)  

Σύνδεση με τα προηγούμενα: σε αυτήν την ενότητα συνεχίζει αυτό που άρχισε στην 

προηγούμενη, δηλαδή να αποδείξει με ένα δεύτερο επιχείρημα πως οι ηθικές αρετές 

είναι επίκτητες και όχι έμφυτες (και μάλιστα αποκτώνται με τον εθισμό).  

 

 
1 Ο Αριστοτέλης πίστευε πως οι λέξεις που έχουν ετυμολογική συγγένεια έχουν και σημασιολογική 

συγγένεια. 
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Συλλογισμός που αποδεικνύει πως οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν εκ φύσεως, αλλά 

αποκτώνται με τον εθισμό:  

➢ Για όσα υπάρχουν σε εμάς εκ φύσεως πρώτα έχουμε τις δυνατότητες γι’ αυτά 

και μετά προχωράμε στις αντίστοιχες ενέργειες. Για παράδειγμα, από τη φύση 

μας έχουμε τη δυνατότητα της όρασης και της ακοής και μετά προχωράμε στις 

αντίστοιχες πράξεις, δηλαδή να βλέπουμε και να ακούμε. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ  

➢ Αντίθετα, για τις ηθικές αρετές, πρώτα πρέπει να προβούμε στις αντίστοιχες 

ενέργειες και μετά αποκτάμε τις δυνατότητες. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να 

κάνουμε δίκαιες ή ανδρείες πράξεις και μετά να αποκτήσουμε την αρετή της 

δικαιοσύνης ή της ανδρείας (εξ’ ου και το ότι η ηθική αρετή καλλιεργείται με 

την ηθική πράξη).  

➢ Άρα, οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν εκ φύσεως, αφού στις ηθικές αρετές 

συμβαίνει το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στα εκ φύσεως.  

  

Ο παραπάνω συλλογισμός σύντομα:  

1) Στα εκ φύσεως υπάρχει πρώτα η δυνατότητα και μετά έρχεται η ενέργεια (βλ. 

προκείμενη 1)  

2) Στις ηθικές αρετές κάνουμε πρώτα την ενέργεια και μετά αποκτούμε τη δυνατότητα 

(βλ. προκείμενη  2)  

Άρα, οι ηθικές αρετές δεν ανήκουν στα εκ φύσεως (αφού ακολουθούν διαφορετική 

πορεία από αυτά)  

  

➢ Το ίδιο, αναφέρει ο Αριστοτέλης, ισχύει και για τις τέχνες: πρώτα παίζουμε 

κιθάρα ή οικοδομούμε και μετά γινόμαστε κιθαριστές ή οικοδόμοι. ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ  

  

  

3η ΕΝΟΤΗΤΑ (Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης)  

Σύνδεση με τα προηγούμενα: σε αυτήν την ενότητα ο Αριστοτέλης παραθέτει το τρίτο 

επιχείρημα, προκειμένου να δείξει πως η ηθική αρετή αποκτάται μέσω του εθισμού, 

δηλαδή μέσω της επανάληψης, ή αλλιώς εξάσκησης, ηθικών πράξεων Συγκεκριμένα ο 

Αριστοτέλης εδώ θα μιλήσει για τον τρόπο εξάσκησης των ηθικών αρετών. Βλέπουμε, 

λοιπόν, πως συνεχίζει και παραθέτει επιχειρήματα για να αποδείξει το ίδιο πράγμα (ότι 

δηλαδή η ηθική αρετή προκύπτει από τον εθισμό), ωστόσο, ταυτόχρονα βλέπουμε πως 

«οικοδομεί» την έννοια της αρετής.  

• Αυτή τη φορά προσπαθεί να αποδείξει τη θέση του, χρησιμοποιώντας 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ και όχι από τη φύση και τις αισθήσεις, όπως έκανε σε 
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προηγούμενες ενότητες (πέτρα-φωτιά, ακοή-όραση). Συγκεκριμένα, λέει πως 

οι νομοθέτες προσπαθούν να εθίσουν τους πολίτες στην τέλεση ηθικών 

πράξεων μέσω των νόμων που θεσπίζουν.   

 

• Υποστηρίζει, λοιπόν, πως επιτυχημένοι είναι οι νομοθέτες που το καταφέρνουν 

αυτό, ενώ αυτοί που δεν το καταφέρνουν (να εθίσουν τους πολίτες στην τέλεση 

ηθικών πράξεων) αποτυγχάνουν.  

 

• Έτσι, υποστηρίζει πως τόσο οι καλοί όσο και οι λιγότερο καλοί νομοθέτες 

περνάνε από την ίδια ακριβώς διαδικασία, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα είναι 

διαφορετικό (αυτό που τους διαφοροποιεί είναι ο τρόπος εξάσκησης)  

 

• Το ίδιο συμβαίνει και με τους οικοδόμους και τους κιθαριστές. Και οι καλοί και 

οι κακοί οικοδόμοι και κιθαριστές γίνονται αντίστοιχα καλοί και κακοί, 

περνώντας από την ίδια ακριβώς διαδικασία: οικοδομώντας σπίτια και 

παίζοντας κιθάρα.   

 

Προσοχή: πώς είναι δυνατό και οι καλοί και οι κακοί π.χ. οικοδόμοι να περνούν 

από την ίδια διαδικασία και το αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό (άλλοι να 

γίνονται καλοί και άλλοι κακοί); Η απάντηση δίνεται μέσα στην ενότητα με το 

παράδειγμα των τεχνών. Στην επόμενη ενότητα θα μιλήσει για το ίδιο πράγμα, 

αλλά για τις αρετές.  

  

  

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: (Σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής μας διαπιστώνεται η 

σημασία της ηθικής πράξης για την απόκτηση της ηθικής αρετής)  

Σύνδεση με τα προηγούμενα: στην προηγούμενη ενότητα ο Αριστοτέλης ανέφερε πως 

μέσω τις ίδιας διαδικασίας γίνονται και οι καλοί και οι κακοί οικοδόμοι ή κιθαριστές. 

Σε αυτήν την ενότητα θα υποστηρίξει πως το ίδιο ισχύει και στις καθημερινές μας 

συμπεριφορές (που συνιστούν τις ηθικές αρετές). Στην προηγούμενη δηλαδή ενότητα 

έδωσε παραδείγματα που αφορούσαν τις τέχνες, ενώ σε αυτήν θα πει το ίδιο (ότι και 

αυτοί με τα θετικά και αυτοί με τα αρνητικά χαρακτηριστικά γίνονται έτσι, περνώντας 

από την ίδια διαδικασία), αλλά με παραδείγματα ηθικών αρετών. ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ  

• Συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως ανάλογα με το πώς φερόμαστε στους άλλους 

γινόμαστε δίκαιοι ή άδικοι, ανάλογα με το πως συμπεριφερόμαστε σε 

καταστάσεις φόβου γινόμαστε ανδρείοι ή δειλοί, ανάλογα με το πώς 

αντιμετωπίζουμε τις επιθυμίες και τα πάθη μας γινόμαστε σώφρονες ή πράοι 

από τη μία ή ακόλαστοι ή οργίλοι από την άλλη (παραδείγματα για αρετές-

επιθυμίες-οργή). 
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• Η κατάσταση από την οποία πρέπει να περάσουμε για να αποκτήσουμε (ή να 

μην αποκτήσουμε) τις ηθικές αρετές είναι η ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι ο 

τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης.   

• Έτσι, απαντά στην προηγούμενη απορία, όσον αφορά τις αρετές: και οι 

δίκαιοι και οι άδικοι περνούν από την ίδια διαδικασία, συναναστρέφονται 

δηλαδή με ανθρώπους, άλλοι τους συμπεριφέρονται δίκαια, οπότε γίνονται 

δίκαιοι, και άλλοι άδικα, οπότε γίνονται άδικοι.  

o Βασικό στοιχείο της ενότητας: Η έξις  

 

 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ (Η πραγμάτωση της ηθικής αρετής συνεπάγεται ευχαρίστηση για τον 

άνθρωπο)   

Σύνδεση με τα προηγούμενα: στις προηγούμενες ενότητες ο Αριστοτέλης προσπάθησε 

να δείξει πως η ηθική αρετή αποκτάται μέσω του εθισμού, δηλαδή των συνεχών 

επαναλήψεων ηθικών πράξεων. Σε αυτήν την ενότητα προσπαθεί να αποδείξει πως για 

την απόκτηση της αρετής από τον άνθρωπο δεν αρκεί απλώς η τέλεση ηθικών πράξεων, 

αλλά θα πρέπει αυτές να συνοδεύονται και με το κατάλληλο συναίσθημα. Εδώ, λοιπόν, 

δίνει ένα ακόμη στοιχείο για το ποιον πρέπει να θεωρούμε ηθικά ενάρετο.   

• Όταν κάνουμε μια κακή πράξη, επειδή μας χαροποιεί, είμαστε ακόλαστοι.  

• Όταν κάνουμε μια καλή πράξη, αλλά μας στενοχωρεί, είμαστε ακόλαστοι, 

επειδή αυτή η πράξη θα έπρεπε να συνοδεύεται από χαρά.  

• Όταν κάνουμε μια καλή πράξη ή όταν απέχουμε από το κακό και χαιρόμαστε 

γι’ αυτό, είμαστε σώφρονες.   

  

  

6η ΕΝΟΤΗΤΑ (Η αρετή καθιστά τον άνθρωπο ικανό να εκτελέσει το προορισμένο γι’ 

αυτόν έργο)  

Σύνδεση με τα προηγούμενα: στην προηγούμενη ενότητα ο Αριστοτέλης ανέφερε ένα 

επιπλέον στοιχείο για τον ορισμό και τη φύση της αρετής, ότι δηλαδή η τέλεση ηθικών 

πράξεων πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και από το αίσθημα της χαράς, για να 

θεωρηθεί ο άνθρωπος ηθικά ενάρετος. Σε αυτήν την ενότητα ο Αριστοτέλης αναφέρει 

ένα ακόμη στοιχείο που μας κάνει να πλησιάσουμε ακόμη ένα βήμα στη φύση της 

ηθικής αρετής, ότι δηλαδή δεν αρκεί να πούμε πως η αρετή είναι απλώς μια έξη 

(δηλαδή κάτι που προέρχεται από τον εθισμό και δεν υπάρχει εκ φύσεως), αλλά και τι 

λογής έξη είναι, δηλαδή ποια είναι τα γνωρίσματα της αρετής (εφόσον η έξις είναι τα 

μόνιμα στοιχεία του χαρακτήρα, που αποκτώνται μετά από επανάληψη συγκεκριμένων 

ενεργειών, αυτό σημαίνει πως από την ποιότητα των ενεργειών εξαρτάται και η 

ποιότητα των έξεων).  
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• Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, λοιπόν, της αρετής είναι: α) η αρετή επιτρέπει σε 

κάθε πράγμα να φτάσει στην τέλεια κατάστασή του, β) η αρετή βοηθά κάθε 

πράγμα να εκτελέσει με σωστό τρόπο το έργο του.  

  

7η ΕΝΟΤΗΤΑ (Η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα. Προσδιορισμός της έννοιας 

«μεσότητα»)  

Σύνδεση με τα προηγούμενα: στις προηγούμενες ενότητες ο Αριστοτέλης προσπάθησε 

να συμπληρώσει με διάφορα στοιχεία τον ορισμό της αρετής:   

1. είναι μία έξη,   

2. δεν υπάρχει εκ φύσεως,   

3. η ίδια διαδικασία απόκτησής της μπορεί να οδηγήσει και στη μη απόκτησή της,  

4. έχει σημασία ο τρόπος του εθισμού-καλός ή κακός,   

5. πρέπει να συνοδεύεται από το κατάλληλο συναίσθημα,  

6. και τέλος, στην προηγούμενη ενότητα ανέφερε τα δύο βασικά γνωρίσματα της 

αρετής.  

  

Σε αυτήν την ενότητα θα πει ποια είναι η φύση της αρετής. Συγκεκριμένα, θα 

αναφέρει πως η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα ανάμεσα σε δύο άκρα.  

• Καθετί που μπορεί να διαιρεθεί έχει στη μια πλευρά το κομμάτι της υπερβολής 

και στο άλλο της έλλειψης.   

• Η διαίρεση με αντικειμενικά κριτήρια (κατ' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα) χωρίζει το 

αντικείμενο σε δύο ίσα κομμάτια, βρίσκοντας τη μεσότητα που είναι μια και 

ίδια για όλους τους ανθρώπους (το παράδειγμα με τη μεσότητα του 2 και του 

10, δηλαδή το 6)  

• Ωστόσο, υπάρχει και η διαίρεση με υποκειμενικά κριτήρια (πρὸς ἡμᾶς), όπου η 

μεσότητα δεν βρίσκεται στο ίδιο σημείο για όλους (το παράδειγμα του Μίλωνα)  

• Καταλήγει στο ότι κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη στο 

έργο που επιτελεί και επιδιώκει τη μεσότητα με υποκειμενικά κριτήρια (την 

πρὸς ἡμᾶς). Εδώ εισάγει το στοιχείο της ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ.  

  

  

8η ΕΝΟΤΗΤΑ (Όπως η τέχνη έτσι και η ηθική αρετή στοχεύει στο μέσον)  

Σύνδεση με τα προηγούμενα: στην προηγούμενη ενότητα εξήγησε πως στις τέχνες οι 

ειδικοί επιδιώκουν το μέσον. Σε αυτή την ενότητα θα πει πως το ίδιο ισχύει και για την 

ηθική αρετή, δηλαδή οι ενάρετοι επιδιώκουν τη μεσότητα.  
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• Η τέχνη αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, γιατί αυτές φθείρουν την 

τελειότητα, και επιδιώκει τη μεσότητα, γιατί αυτή την διαφυλάσσει.  

• Η αρετή είναι τελειότερη και ανώτερη- όπως άλλωστε και η φύση- από την 

τέχνη.  

• Άρα, και η ηθική αρετή επιδιώκει το μέσον και αποφεύγει την έλλειψη και την 

υπερβολή.  

  

Βασικά σημεία της ενότητας: 

1. Κοινό στοιχείο μεταξύ τέχνης, αρετής και φύσης: δημιουργούν μορφές. Η τέχνη δίνει 

μορφή στις πρώτες ύλες και η αρετή διαμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου.  

2. Όμως, η αρετή και η φύση είναι ανώτερες από την τέχνη, γιατί η αρετή διαμορφώνει 

τον άνθρωπο, ενώ η τέχνη άψυχα υλικά, η φύση δημιουργεί τα πρωτότυπα αντικείμενα 

τα οποία συνεχώς εξελίσσονται, ενώ η τέχνη αντιγράφει τα αντικείμενα της φύσης και 

όταν τα ολοκληρώσει αυτά μένουν στατικά.  

  

  

9η ΕΝΟΤΗΤΑ (Σημαντικές διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της έννοιας μεσότης)  

Σύνδεση με τα προηγούμενα: στην προηγούμενη ενότητα ο Αριστοτέλης ανέφερε πως 

στόχος κάθε πράγματος έτσι και της αρετής είναι η μεσότητα. Σε αυτήν την ενότητα 

προσπαθεί να διευκρινίσει περαιτέρω την έννοια της μεσότητας.  

• Ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει διάφορα συναισθήματα, για παράδειγμα φόβο, 

θάρρος, λύπη, οργή κ.ά., σε διάφορες καταστάσεις περισσότερο ή λιγότερο 

απ’ όσο πρέπει. Αυτό όμως δεν είναι καλό.  

• Γιατί αρετή (δηλαδή μεσότητα) είναι να νιώθουμε κάτι: 

1. τη στιγμή που πρέπει,  

2. σε σχέση με τα πράγματα που πρέπει,  

3. σε σχέση με τους ανθρώπους που πρέπει,  

4. για το λόγο που πρέπει και  

5. με τον τρόπο που πρέπει.  

• Το παραπάνω σημαίνει πως τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται με 

μέτρο και χωρίς ακρότητες.  

  

 

10η ΕΝΟΤΗΤΑ (Ορισμός της αρετής)  

Σύνδεση με τα προηγούμενα: στις προηγούμενες ενότητες ο Αριστοτέλης προσπάθησε 

να οικοδομήσει την έννοια της αρετής, δίνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της. Σε 

αυτήν την ενότητα θα προσθέσει μια ακόμη πληροφορία σε σχέση με αυτά που έλεγε 
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στην προηγούμενη (ότι η αρετή είναι μεσότητα) και στο τέλος θα δώσει τον 

ολοκληρωμένο ορισμό της αρετής.  

• Η μεσότητα βρίσκεται σε ένα μόνο σημείο, ενώ η υπερβολή και η έλλειψη σε 

πάρα πολλά. Έτσι το καλό επιτυγχάνεται με έναν μόνο τρόπο γι’ αυτό και είναι 

δύσκολο, ενώ το κακό με πολλούς γι’ αυτό και είναι εύκολο.  

• Ο ορισμός της αρετής:   

i. Είναι ένα μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα (έξις) 1η-6η   

ii. που το άτομο επιλέγει ελεύθερα (προαιρετική) 7η   

iii. βρίσκεται στη μεσότητα 7η-9η  iv. σε σχέση με εμάς (με υποκειμενικά 

κριτήρια) 7η   

iv. και ορίζεται με τη λογική 10η   

v. του φρόνιμου (γνωστικού) ανθρώπου) 10η   

  

  

Οι τρεις αναγκαίες προϋποθέσεις, προκειμένου να χαρακτηριστεί μια πράξη 

ενάρετη:  

1. Προαίρεση: το άτομο να επιλέγει ελεύθερα την ενάρετη πράξη  

2. Εἰδώς: το άτομο να επιλέγει συνειδητά την τέλεση της ενάρετης πράξης   

3. Βεβαίως και ἀμετακινήτως: το άτομο να είναι σίγουρο και αμετακίνητο στην επιλογή 

του να προβεί στην ενάρετη πράξη  

  

Κυριακή Θεοδοσιάδου  

Φιλόλογος, Υπ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΠΔΜ 

 


