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Ά ί δ ι ο ν το κατά πάντα χρόνον καΐ πρότερον ôv 

καΐ νυν μή έφθαρμένον. 

Θεός· ζφον άθάνατον, αύταρκες προς εύδαιμο-

ν ί α ν ουσία άίδιος, της τάγαθοϋ φύσεως αιτία. 

Γένεσις- κίνησις είς ο ύ σ ί α ν μετάληψις ουσίας-

πόρευσις είς το είναι. 

"Ηλιος· πυρ ούράνιον δ μόνον άπ ' ήοϋς μέχρι 

δείλης τοις αύτοϊς έστιν όραθήναι* άστρον ήμερο-

φανές· ζ 0ο ν άίδιον έμψυχον το μέγιστο ν. 

Χρόνος· ηλίου κίνησις, μέτρον φοράς. 

Ήμερα· ηλίου πορεία άπ' ανατολών έπί δυσμάς* 

φως τουναντίον νυκτί. 

"Εως- ημέρας αρχή· το πρώτον φως άπό του η

λίου. 

Μεσημβρία- χρόνος έν φ των σωμάτων αί σκιαί 

ελαχίστου μήκους κοινωνοϋσιν. 
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Αΐδιος (αιώνιος): αυτό που υπάρχει από πάντα, 

στο παρελθόν και τώρα, χωρίς να έχει καταστραφεί. 

Θεός: αθάνατο ον, που αρκεί στον εαυτό του για 

να είναι ευτυχισμένο- αιώνιο, αιτιατού Καλού. 

Γένεσις: κίνηση προς το είναι* συμμετοχή στο εί

ναι* πέρασμα προς το είναι. 

Ήλιος: ουράνιο πυρ, ορατό στους ίδιους θεατές 

από την ανατολή ως τη δύση του* άστρο που φαίνε

ται την ημέρα* το μεγαλύτερο από τα ζώντα. 

Χρόνος: κίνηση του ηλίου, μέτρο της πορείας του. 

Ημε'ρα: πορεία του ηλίου από την ανατολή προς 

τη δύση- φως που αντιτίθεται στη νύχτα. 

Έ ω ς (αυγή): αρχή της ημέρας* το πρώτο φως που 

προέρχεται από τονήλιο. 

Μεσημβρία: η ώρα που οι σκιές των σωμάτων εί

ναι οι μικρότερες. 
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Δείλη* ημέρας τελευτή. 

Νύξ* σκότος τουναντίον ήμερα' ηλίου στέρη-

σις. 

Τύχη* φορά έξ άδηλου εις άδηλον, καΐ ή έκ του 

αυτομάτου αιτία δαιμόνιας πράξεως. 

Γήρας* φθίσις έμψυχου υπό χρόνου γιγνομένη. 

Πνεϋμα* κίνησις αέρος περί τήν γήν. 

Άήρ* στοιχείον οΰ πάσαι αί κατά τόπον κινή

σεις κατά φύσιν είσίν. 

Ουρανός* σώμα περιέχον πάντα τά αισθητά 

πλην αύτοϋ του ανωτάτου αέρος. 

Ψυχή* το αυτό κ ι ν ο ύ ν αιτία κινήσεως ζωτικής 

ζ φων. 

Δύναμις* το καθ' αυτό ποιητικόν. 

Όψις* έξις διακριτική σωμάτων. 

Ό σ τ ο ϋ ν μυελός ύπό θερμού παγείς. 

Στοιχείον* το συνάγον και διαλύον τά σύν

θετα. 

'Αρετή* διάθεσις ή βέλτιστη* έξις θνητού ζφου 

κ α θ ' αυτήν επαινετή* έξις κ α θ ' ή ν το έχον αγαθόν 

λέγεται* κοινωνία νόμων δικαία - διάθεσις, καθ ' 

ήν το [έχον] διακείμενον τελείως σπουδαϊον λέγε

ται* έξις ποιητική ευνομίας. 

Φρόνησις* δύναμις ποιητική κ α θ ' αυτήν τής 
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Δείλη: το τέλος της ημέρας. 

Νυξ: σκοτάδι αντίθετο στην ημέρα* στέρηση του 

ήλιου. 

Τύχη: πέρασμα από το άδηλο στο άδηλο και 

απρόοπτη αιτία μιας εξαιρετικής πράξεως. 

Γήρας: φθορά ζωντανού όντος λόγω του χρόνου. 

Πνεύμα: κίνηση του αέρα γύρω από τη γη. 

Αήρ: στοιχείο που οι φυσικές κινήσεις του είναι 

όλες οι επιτόπιες κινήσεις. 

Ουρανός: σώμα που περικλείει όλα τα αισθητά 

όντα εκτός από τον ανώτατο αέρα. 

Ψυχή: αυτό που κινεί τον εαυτό του* αιτία της ζω

τικής κίνησης των ζωντανών όντων. 

Δύναμις: αυτό που πράττει από μόνο του. 

Όψις: ιδιότης διάκρισης των σωμάτων. 

Οστούν: μυελός που από τη ζέστη υπέστη πήξη. 

Στοιχείον: αυτό που συνθέτει και σ' αυτό που δια

λύονται τα συντεθειμένα. 

Αρετή: η καλύτερη διάθεση* η κατάσταση του θνη-

ού όντος, η οποία είναι επαινετή από μόνη της* η 

κατάσταση που κάνει εκείνον που την έχει να ονο

μάζεται καλός- δίκαιη υπακοή στους κοινούς νό

μους- η κατάσταση που κάνει εκείνον που την έχει 

να ονομάζεται απολύτως έντιμος* η κατάσταση που 

γεννά τη δικαιοσύνη. 

Φρόνησις: δύναμη, ικανή να γεννήσει από μόνη 

19 



άνθρωπου ευδαιμονίας- επιστήμη αγαθών καί 

κ α κ ώ ν επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας- διάθεσις 

καθ ' ήν κρίνομεν τί πρακτέον καί τί ου πρα-

κτέον. 

Δικαιοσύνη* ομόνοια της ψυχής προς αυτήν, 

καί ευταξία των της ψυχής μερών προς άλληλα τε 

καί περί άλληλα- έξις διανεμητική τού κατ ' άξίαν 

έκάστω - έξις καθ' ήν ο έχων προαιρετικός έστιν 

τών φαινομένων αύτφ δικαίων έξις έν βίω νόμου 

υπήκοος* ίσότης κοινωνική* έξις υπηρετική νό

μων. 

Σωφροσύνη* μετριότης της ψυχής περί τάς έν 

αυτή κατά φύσιν γιγνομένας επιθυμίας τε καί 

ήδονάς* εύαρμοστία καί ευταξία ψυχής προς τάς 

κατά φύσιν ήδονάς καί λύπας* συμφωνία ψυχής 

προς το άρχειν καί άρχεσθαι* αύτοπραγία κατά 

φύσιν ευταξία ψυχής λογιστική* ομιλία ψυχής 

περί καλών καί α ισχρών έξις καθ ' ήν ό έχων 

αιρετικός έστι καί ευλαβητικός ών χρή. 

'Ανδρεία* έξις ψυχής ακίνητος ύπό φόβου* θάρ-

σος πολεμικόν επιστήμη τών κατά πόλεμον πραγ

μάτων εγκράτεια ψυχής προς τά φοβερά καί δει

νά* τόλμα υπηρετική φρονήσεως- εύθαρσία επί 
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της την ευδαιμονία του ανθρώπου - επιστήμη των 

καλών και των κακών επιστήμη που γεννά την ευ

δαιμονία- διάθεση που μας επιτρέπει να κρίνουμε τι 

πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. 

Δικαιοσύνη: ομόνοια της ψυχής με τον εαυτό της, 

τέλεια τάξη των μερών της ψυχής μεταξύ τους και σ' 

ό,τι έχει να κάνει με τις μεταξύ τους σχέσεις- κατά

σταση που απονέμει στον καθένα ό,τι του αξίζει- κα

τάσταση που μας κάνει να προτιμούμε ό,τι φαίνεται 

δίκαιο* κατάσταση που μας κάνει, στη ζωή μας, να 

υποτασσόμαστε στους νόμους- κοινωνική ισότητα* 

κατάσταση που μας κάνει να υπακούουμε τους νό

μους. 

Σωφροσύνη: μέτρο της ψυχής ως προς τις φυσικές 

επιθυμίες και ηδονές της- αρμονία και τάξη της ψυ

χής ως προς τις ηδονές και τους πόνους που φέρνει 

η φύση* συμφωνία της ψυχής για να διοικεί και να 

υπηρετεί* ελευθερία της ψυχής που αρμόζει στη φύ

ση* τάξη της ψυχής που αρμόζει στο λόγο* συμφω

νία της ψυχής για το ωραίο και το άσχημο* κατάστα

ση που μας οδηγεί να επιλέγουμε και να σεβόμαστε 

αυτό που πρέπει. 

Ανδρεία: η κατάσταση της ψυχής που δεν αφήνε

ται να ταραχθεί από το φόβο* θάρρος πολεμικό* 

επιστήμη των όσων αφορούν τον πόλεμο* σταθερό

τητα της ψυχής μπροστά στα επικίνδυνα και στα φο-
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θανάτου προσδοκία - έξις διαφυλακτική διαλογι

σμών ορθών έν κινδύνοις* όώμη προς κίνδυνον 

αντίρροπος* ρώμη καρτερική προς ά ρ ε τ ή ν ηρεμία 

ψυχής περί τά δεινά καί θαρσαλέα κατά τον 

ορθόν λόγον φαινόμενα* σωτηρία δογμάτων άδεί-

λων περί τά δεινά καί εμπειρία πολέμου* έξις 

έμμενητική νόμου. 

'Εγκράτεια* δύναμις ύπομενητική λύπης* άκο-

λούθησις τφ όρθφ λογισμώ* δύναμις άνυπέρβατος 

τού ύποληφθέντος όρθφ λογισμφ. 

Αυτάρκεια- τελειότης κτήσεως α γ α θ ώ ν έξις 

καθ ' ή ν οί έχοντες αυτοί αυτών άρχουσιν. 

'Επιείκεια* δικαίων καί συμφερόντων έλάττω-

σις* μετριότης έν συμβολαίοις* ευταξία ψυχής λο

γιστικής προς τά καλά καί αισχρά. 

Καρτερία* υπομονή λύπης ένεκα τού καλού* 

υπομονή πόνων ένεκα τού καλού. 

θάρσος* άπροσδοκία κακού* άνεκπληξία διά 

κακού παρουσίαν. 

'Αλυπία· έξις καθ' ήν άνέμπτωτοί έσμεν είςλύπας. 

Φιλοπονία- έξις άποτελεστική ού άν προέλη-

ται- καρτερία εκούσιος- έξις αδιάβλητος προς 
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βερά- τόλμη στην υπηρεσία της φρόνησης* αφοβία 

στην αναμονή του θανάτου - κατάσταση της ψυχής 

που κρίνει σωστά μπροστά στους κινδύνους- δύνα

μη που εξισορροπεί τον κίνδυνο- δύναμη να επιμέ

νουμε στην αρετή- ηρεμία ψυχής μπροστά σε ό,τι 

φαίνεται στα μάτια της ορθής λογικής ως φοβερό ή 

ακίνδυνο- δύναμη να διατηρείς την κρίση σου, χω

ρίς ανανδρεία στον κίνδυνο και πολεμική εμπειρία-

σταθερή πίστη στο νόμο. 

Εγκράτεια: δύναμη να υπομένεις τον πόνο- υπα

κοή στη σωστή κρίση* αήττητη δύναμη της πεποίθη

σης που βασίζεται σε σωστό λογισμό. 

Αυτάρκεια: τελειότητα στην κατοχή των α γ α θ ώ ν 

κατάσταση που προσδίδει σε όσους την κατέχουν 

την τέλεια κυριαρχία του εαυτού τους. 

Εηιείκεια: προθυμία να παρέχεις από τα δίκαια 

και συμφέροντα σου* μέτρο στις οικονομικές σου 

σχέσεις- ορθό μέτρο της λογικής ψυχής μπροστά 

στα καλά και τα κακά. 

Καρτερία: υπομονή του πόνου για το καλό- υπο

μονή των κόπων για το καλό. 

Θάρσος (σιγουριά): να μη προβλέπεις το κακό-

ψυχραιμία μπροστά στη δυστυχία. 

Αλυηία: αδυναμία να υποκύπτεις στη λύπη. 

Φιλοπονία: κατάσταση που επιτρέπει να φέρουμε 

σε πέρας αυτό που σκεφθήκαμε* εκούσια καρτερία* 
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πόνον. 

ΑΙδώς* τολμήσεως ύποχώρησις έκουσία δικαίως 

καί προς το βέλτιστον φ α ν έ ν καταλαβή έκουσία 

τού βέλτιστου- ευλάβεια ορθού ψόγου. 

'Ελευθερία* ηγεμονία βίου* αύτοκράτεια έπί πα-

ντί* εξουσία τού καθ' εαυτόν έν βίω* άφειδία έν 

χρήσει καί έν κτήσει ουσίας. 

Έλευθεριότης* έξις προς το χρηματίζεσθαι ως 

δει- πρόεσις καί κτήσις ουσίας ώς χρή. 

Πραότης· κατάστασις κινήσεως της υπ' οργής* 

κράσις ψυχής σύμμετρος. 

Κοσμιότης- ύπειξις έκουσία προς τό φανέν βέλ

τ ιστον ευταξία περί κίνησιν σώματος. 

Ευδαιμονία* αγαθόν έκ πάντων αγαθών συγκεί-

μενον δύναμις αυτάρκης προς τό εύ ζ η ν τελειό-

της κατ ' άρετήν ώφελία αυτάρκης ζφου. 

Μεγαλοπρέπεια- άξίωσις κατά λογισμόν ορθόν 

τού σεμνότατου. 

Άγχίνοια- ευφυΐα ψυχής, κ α θ ' ή ν ό έχων 

στοχαστικός έστιν έκάστω τού δέοντος - όξύτης 

νοΰ. 
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άμεπμπτη διάθεση για εργασία, 

Αιδώς: ηθελημένη αποχή από τολμηρότητα, ται

ριαστή με τη δικαιοσύνη και με στόχο αυτό που κρί

θηκε ως το καλύτερο- ηθελημένη διάθεση να συ

ντασσόμαστε με το καλύτερο- επιθυμία να αποφεύ

γονται οι δίκαιες κατηγορίες. 

Ελευθερία: εξουσία να διευθύνεις τη ζωή σου- δι

καίωμα να διαθέτεις τον εαυτό σου παντού - ικανό

τητα να ζεις σύμφωνα με τις επιθυμίες σου- σπατά

λη στη χρήση και κατοχή των αγαθών. 

Ελευθεριότης: κατάσταση που σε σπρώχνει να 

πλουτίζεις στο μέτρο που πρέπει* λογική σπατάλη 

και φειδώς του πλούτου. 

Πραότης: συγκράτηση των οργισμένων κινήσε

ω ν αρμονικό συνταίριασμα της ψυχής. 

Κοσμιότης: ηθελημένη υποταγή σ' εκείνο που φαί

νεται ως καλύτερο* μέτρο στις κινήσεις του σώματος. 

Ευδαιμονία: αγαθό που φτιάχνεται απ' όλα τ' αγαθά-

μέσα συντήρησης απολύτως αρκετά για να ζεις καλά* 

τελειότητα στην αρετή* για κάθε ζωντανό ον, να έχει 

αυτά που του χρειάζονται ώστε να είναι αύταρκες. 

Μεγαλοπρέπεια: αξίωμα σύμφωνο με την ορθή 

κρίση του πιο σεβαστού ανθρώπου. 

Αγχίνοια (ετοιμότης πνεύματος): επιτυχής ιδιότη

τα της ψυχής που επιτρέπει σ' όποιον την έχει να δια-

κρίνειτι ανήκει στον κ α θ έ ν α ν οξύτητα πνεύματος. 
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Χρηστότης* ήθους άπλαστία μετ' εύλογιστίας-

ήθους σπουδαιότης. 

Καλοκαγαθία- έξις προαιρετική τών βέλτι

στων. 

Μεγαλοψυχία- χρήσις τοις συμβαίνουσιν α

στεία* μεγαλοπρέπεια ψυχής μετά λόγου. 

Φιλανθρωπία* έξις εύάγωγος ήθους προς άνθρω

που φ ι λ ί α ν έξις ευεργετική ανθρώπων χάριτος 

σχέσις* μνήμη μετ' ευεργεσίας. 

Ευσέβεια* δικαιοσύνη περί θεούς* δύναμις θε

ραπευτική θεών εκούσιος* περί θεών τιμής ύπόλη-

ψις ορθή* επιστήμη τής περί θεών τιμής. 

'Αγαθόν τό αυτού ένεκεν. 

'Αφοβία- έξις καθ' ήν άνέμπτωτοί έσμεν είς φό

βους. 

'Απάθεια* έξις καθ' ή ν άνέμπτωτοί έσμεν είς πά

θη. 

ΕΙρήνη· ησυχία έπ' έχθρας πολεμικάς. 

'Ραθυμία- ραστώνη ψυχής- απάθεια τού θυμοει-

δούς. 

Δεινότης- διάθεσις καθ ' ή ν ό έχων στοχαστικός 

έστι τού Ιδίου τέλους. 

Φιλία- ομόνοια υπέρ καλών καί δ ικαίων προαί-

ρεσις βίου τού αυτού - όμοδοξία περί προαιρέσεως 
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Χρηστότης: ηθική εντιμότητα και φρόνηση - ηθική 

ακεραιότητα. 

Καλοκαγαθία: κατάσταση που μας κάνει να προ

τιμούμε το καλύτερο. 

Μεγαλοψυχία: ευγένεια στον τρόπο αντιμετώπι

σης των γεγονότων μεγαλείο ψυχής μαζί με λογική. 

Φιλανθρωπία: φυσική διάθεση αγάπης προς τους 

ανθρώπους - ευεργετική διάθεση προς τους ανθρώ

πους· συνηθισμένη ευμένεια- ανάμνηση που ξυπνά 

με μια ευεργεσία. 

Ευσέβεια: δικαιοσύνη προς τους θεούς- ηθελημέ

νη υπακοή στους θεούς- ορθή σύλληψη των οφειλο

μένων στους θεούς- γνώση των τιμών που αρμόζουν 

στους θεούς. 

Αγαθόν: αυτό που δεν έχε ι άλλο σκοπό από το ίδιο. 

Αφοβία: κατάσταση που μας κάνει απρόσβλητους 

από το φόβο. 

Απάθεια: κατάσταση που μας κάνει απρόσβλη

τους από τα πάθη. 

Ειρήνη: γαλήνευση των πολεμικών αντιπαλοτήτων. 

Ραθυμία: αδράνεια της ψυχής- αναισθησία του 

οξύθυμου μέρους της. 

Δεινότης: ικανότης να επιτυγχάνουμε το σκοπό 

που θέτουμε στον εαυτό μας. 

Φιλία: συμφωνία των αισθημάτων για το τι είναι τί

μιο και δίκαιο- συμφωνία με τη ζωή που επιλέξαμε* 
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καί πράξεως* ομόνοια περί β ίον κοινωνία μετ' 

εύνοίας* κοινωνία τού εύ ποιήσαι καί παθεΐν. 

Ευγένεια* αρετή ευγενούς ήθους* εύαγωγία 

ψυχής προς λόγους ή πράξεις. 

Αΐρεσις* δοκιμασία ορθή. 

Εύνοια [άίρεσις] ανθρώπου προς άνθρωπον 

ασπασμός. 

Οίκειότης* ταύτού γένους κοινωνία. 

'Ομόνοια* κοινωνία τών δντων α π ά ν τ ω ν συμ

φωνία νοημάτων καί ύπολημμάτων 

Άγάπησις* άπόδεξις παντελής. 

Πολιτική* επιστήμη καλών καί συμφερόντων 

επιστήμη ποιητική δικαιοσύνης έν πόλει. 

'Εταιρία* φιλία κατά συνήθειαν έν τοις καθ ' 

ήλικίαν γεγενημένοις. 

Ευβουλία* αρετή λογισμού σύμφυτος. 

Πίστις- ύπόληψις ορθή τού ούτως έχειν ώς 

[αύτφ] φαίνεται - βεβαιότης ήθους. 

'Αλήθεια- έξις έν καταφάσει καί άποφάσεν επι

στήμη αληθών. 

Βούλησις- έφεσις μετά λόγου ορθού* όρεξις 

εύλογος* δρεξις μετά λόγου κατά φύσιν. 

Συμβούλευσις* παραίνεσις έτέρω υπέρ πράξεως, 
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συμφωνία με τις σκέψεις και τις πράξεις μας- κοινά αι

σθήματα ευμένειας- αμοιβαία ανταλλαγή ευεργεσιών. 

Ευγένεια: αρετή γενναιόδωρου χαρακτήρα - σω

στός προσανατολισμός της ψυχής στα λόγια και τις 

πράξεις. 

Αίρεσις: σωστή εκτίμηση. 

Εύνοια: συμπάθεια ανθρώπου προς άνθρωπον. 

Οικειότης: κοινότητα του ίδιου γένους. 

Ομόνοια: κοινότητα σε όλα τα πράγματα* αρμο

νία στις σκέψεις και στις ιδέες. 

Αγάπησις: παραδοχή χωρίς επιφυλάξεις. 

Πολιτική: επιστήμη των καλών και των συμφερό

ντων επιστήμη που επιβάλλει τη δικαιοσύνη στην 

πόλη. 

Εταιρία: φιλία που γεννήθηκε από τις συνηθισμέ

νες σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους της ίδιας ηλικίας. 

Ευβουλία: η από φύσεως σωστή κρίση. 

Πίστις: σωστή πεποίθηση ότι τα πράγματα είναι 

όπως δείχνουν σταθερότητα χαρακτήρα. 

Αλήθεια: πνευματική κατάσταση που αρνείται ή 

καταφάσκει - επιστήμη των αληθών πραγμάτων. 

Βούλησις: έφεση χαρακτήρα σύμφωνη με το λογι

κό* εύλογη επιθυμία* επιθυμία σύμφωνη με το λόγο 

και τη φύση. 

Συμβούλευσις: γνώμη που δίνεται σε κάποιον για 
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τίνα δει τρόπον πράττειν. 

Ευκαιρία* χρόνου έπίτευξις, έν φ χρή παθεΐν τι 

ή ποιήσαι. 

Ευλάβεια* φυλακή κακού* επιμέλεια φυλα

κής. 

Τάξις* εργασία όμοιότητος τών προς άλληλα 

πάντων όντων συμμετρία κοινωνίας* αιτία τών 

προς άλληλα πάντων όντων συμμετρία προς τό 

μαθεϊν. 

Πρόσεξις* συντονία ψυχής προς τό καταμαθείν. 

Ευφυΐα- τάχος μαθήσεως* γέννησις φύσεως 

αγαθή* αρετή έν φύσει. 

Εύμάθεια- ευφυία ψυχής προς τάχος μαθή

σεως. 

Δίκη* άπόφασις κυρία περί αμφισβητουμένου 

πράγματος- νόμιμος άμφισβήτησις περί τού άδι-

κειν ή μή. 

Ευνομία* πειθαρχία νόμων σπουδαίων. 

Ευφροσύνη* έπί τοις τού σώφρονος έργοις χα

ρά. 

Τιμή* δόσις αγαθών έν ταϊς δι' άρετήν πράξεσι 

διδομένων αξίωμα άπ' αρετής* σχήμα σεμνότη-

τος* τήρησις αξιώματος. 

Προθυμία- έμφανισμός προαιρέσεως πρακτικής. 

Χάρις- ευεργεσία εκούσιος- άπόδοσις αγαθού* 

3° 

κάποια πράξη, υπόδειξη για το πώς οφείλει να πράξει. 

Ευκαιρία: η επιλογή του σωστού χρόνου για να 

πάθεις ή να κάνεις κάτι. 

Ευλάβεια: αποφυγή του κακού- προσοχή στην 

αποφυγή των κακών. 

Τάξις: θεμελίωση μιας ομοιότητας ανάμεσα σε 

όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται μεταξύ τους-

αρμονία στην κοινωνία- αρχή της αμοιβαιότητας 

των σχέσεων ανάμεσα σε όλα τα αντικείμενα* αρ

μονία στην απόκτηση γνώσης. 

Πρόσεξις: προσπάθεια της ψυχής για να μάθει. 

Ευφυΐα: έφεση στη μάθηση* καλή φυσική προδιά

θεση* φυσική αρετή. 

Εύμάθεια: ικανότητα της ψυχής να μαθαίνει γρή

γορα. 

Δίκη: υπέρτατη κρίση για κάτι το αμφισβητούμε

νο* νόμιμη αμφισβήτηση για το τι είναι δίκαιο και τι 

όχι. 

Ευνομία: υπακοή στους δίκαιους νόμους. 

Ευφροσύνη: χαρά που αρμόζει στις πράξεις του 

σοφού ανθρώπου. 

Τιμή: απόδοση αμοιβής για τις ενάρετες πράξεις-

αξίωμα που επιτυγχάνεται χάρη στην αρετή- ευγε

νικοί τρόποι* προσοχή που αποδίδεται στο αξίωμα. 

Προθυμία: εκδήλωση διάθεσης για δράση. 

Χάρις: ηθελημένη ευεργεσία* ανταπόδοση του 
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υπουργία έν καιρφ. 
'Ομόνοια* όμοδοξία αρχόντων καί αρχομένων 

ώς δει άρχειν καί άρχεσθαι. 

Πολιτεία* κοινωνία πλήθους ανθρώπων αυτάρ
κης προς εύδαιμονίαν κοινωνία πλήθους έννο
μος. 

Πρόνοια* παρασκευή προς μέλλοντα τίνα. 

Βουλή* σκέψις περί τών μελλόντων πώς συμ

φέρει. 

Νίκη* δύναμις κρατητική περί άγωνίαν. 

Εύπορία- ευκρίνεια κρατητική τού λεγομένου. 

Δωρεά- αλλαγή χάριτος. 

Καιρός- χρόνου ακμή πρόςτό συμφέρον χρόνος 

αγαθού τίνος συνεργός. 

Μνήμη- διάθεσις ψυχής φυλακτική της έν αύτη 

ύπαρχούσης αληθείας. 

•Έννοια* συντονία διανοίας. 

Νόησις* αρχή επιστήμης. 

Άγνεία- ευλάβεια τών προς τους θεούς αμαρτη

μάτων της θεού τιμής κατά φύσιν θεραπεία. 

Μαντεία* επιστήμη προδηλωτική πράξεως άνευ 

αποδείξεως. 

Μαντική* επιστήμη θεωρητική τού δντος καί 

μέλλοντος ζφω θνητφ. 
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καλού* βοήθεια στον κατάλληλο χρόνο. 

Ομόνοια: συμφωνία γνώμης ανάμεσα σε κυβερ

νώντες και κυβερνώμενους για τον τρόπο διοίκησης 

και υπακοής. 

Πολιτεία: κοινωνία πλήθους ανθρώπων ικανή για 

ευτυχία- κοινωνία πλήθους που διέπεται από νό

μους. 

Πρόνοια: προετοιμασία για τα μελλούμενα. 

Βουλή: σκέψη για το πώς θα στραφούν τα μελλού

μενα προς όφελος μας. 

Νίκη: ανωτερότητα στη μάχη. 

Ευπορία: ικανότητα του πνεύματος να θριαμβεύ

ει επί των αντιρρήσεων. 

Δωρεά: ανταλλαγή ευεργεσίας. 

Καιρός: κατάλληλος χρόνος για την επιτυχία* σω

στή στιγμή για την απόκτηση κάποιου αγαθού. 

Μνήμη: ικανότητα της ψυχής να διαφυλάσσει την 

αλήθεια που έχει μέσα της. 

Έννοια: προσπάθεια της διάνοιας. 

Νόησις: αρχή της επιστήμης. 

Αγνεία: προσοχή στην αποφυγή αμαρτημάτων 

λατρεία σύμφωνη με τη φύση προς τιμή των θεών. 

Μαντεία: επιστήμη που προλέγει τα μελλούμενα 

χωρίς απόδειξη. 

Μαντική: επιστήμη που έχει ως αντικείμενο το 

παρόν και το μέλλον των θνητών όντων. 
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Σοφία- επιστήμη άνυπόθετος- επιστήμη τών αεί 

ό ν τ ω ν επιστήμη θεωρητική τής τών δντων αι

τίας. 

Φιλοσοφία* τής τών δντων άεί επιστήμης δρεξις* 

έξις θεωρητική τού αληθούς, πώς αληθές* επιμέ

λεια ψυχής μετά λόγου ορθού. 

'Επιστήμη- ύπόληψις ψυχής άμετάπτωτος ύπό 

λόγου* δύναμις ύποληπτική τίνος ή τινών άμετά

πτωτος υπό λόγου- λόγος αληθής έπί διάνοια άμε-

τάπτωτος. 

Δόξα* ύπόληψις μεταπειστός υπό λόγου* λογι

στική φορά* διάνοια εμπίπτουσα είς ψεύδος καί 

αληθές ύπό λόγου. 

Αΐσθησις* ψυχής φορά- νού κίνησις [ψυχής] διά 

σώματος - είσάγγελσις είς ώρας ανθρώπων, άφ' ής 

γίγνεται ψυχής άλογος δύναμις γνωριστική διά 

σώματος. 

"Εξις* διάθεσις ψυχής καθ ' ή ν ποιοί τίνες λεγό-

μεθα. 

Φωνή- ρεύμα διά στόματος άπό διανοίας. 

Λόγος- φωνή εγγράμματος, φραστική έκαστου 

τών δ ν τ ω ν διάλεκτος συνθέτη έξ ονομάτων καί 

ρημάτων άνευ μέλους. 
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Σοφία: επιστήμη χωρίς υποθέσεις- επιστήμη των 

αιωνίων όντων επιστήμη που μελετά την αιτία των 

όντων. 

Φιλοσοφία: προσπάθεια να γνωρίσουμε τα αιώ

νια όντα- διάθεση διαλογισμού για το αληθινό και 

αυτό που το κάνει να είναι αληθινό- επιμέλεια της 

ψυχής μαζί με ορθό λογισμό. 

Επιστήμη: ιδέα της ψυχής που κανείς συλλογι

σμός δεν μπορεί να ταράξει- ικανότητα αντίληψης 

ενός ή περισσότερων πραγμάτων που δεν την τα

ράσσει κανείς συλλογισμός- αληθινός λόγος που 

δεν ταράσσεται στη σκέψη. 

Δόξα: ιδέα που κάποιος συλλογισμός μπορεί να την 

ταράξει* διακύμανση της σκέψης* σκέψη που οισυλλο-

γισμοίτην οδηγούν στην αλήθεια όπως και στοψέμα. 

Αίσθησις: διακύμανση της ψυχής* ταραχή του 

πνεύματος από το σώμα* προειδοποίηση προς τους 

ανθρώπους για το καλό τους, η οποία γεννά στην ψυ

χή την άλογη δύναμη να μαθαίνει μέσα από το σώμα. 

Έξις: διάθεση της ψυχής που μας χαρακτηρίζει 

με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. 

Φωνή: στοματική εκφώνηση που έχει την πηγή 

της στη σκέψη. 

Λόγος: εγγράμματη φωνή, που υποδεικνύει τα 

πράγματα - γλώσσα σύνθετη από ονόματα και ρήμα

τα χωρίς ρυθμό. 
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"Ονομα- διάλεκτος άσύνθετος ερμηνευτική τού 

τε κατά τής ουσίας κατηγορουμένου καί παντός 

τού [μή] καθ ' εαυτό λεγομένου. 

Διάλεκτος- φωνή άνθρωπου εγγράμματος- καί 

σημεϊόν τιν κοινόν έρμηνευτικόν άνευ μέλους. 

Συλλαβή- ανθρωπινής φωνής άρθρον έγγράμμα-

τον. 

"Ορος- λόγος έκ διαφοράς καί γένους συγκείμε

νος. 

Τεκμήριον άπόδειξις αφανούς. 

Άπόδειξις- λόγος συλλογιστικός αληθής- λόγος 

έμφανιστικός διά προγιγνωσκομένων. 

Στοιχείον φωνής- φωνή άσύνθετος, αιτία ταΐς 

άλλαις φωναϊς τού φωνάς είναι. 

Ώφέλιμον* τό αίτιον τού εύ πάσχει ν τό αίτιον 

αγαθού. 

Συμφέρον τό είς αγαθόν φέρον. 

Καλόν τό αγαθόν. 

'Αγαθόν τό αίτιον σωτηρίας τοις ούσν τό 

αίτιον παντός τού προς αυτό, άφ' ού συμβαίνει ά 

χρή αίρεϊσθαι. 

Σώφρον τό κόσμιον τής ψυχής. 

Δίκαιον νόμου τάγμα ποιητικόν δικαιοσύνης. 

Έκούσιον τό αυτού προσαγωγό ν τό καθ ' αυτό 

αίρετόν τό κατά διάνοιαν άποτελούμενον. 
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Όνομα: ασύνδετη έκφραση που χρησιμεύει στον 

ορισμό των κατηγορημάτων της ουσίας και για κα

θετί που εκφράζεται καθ' εαυτό. 

Διάλεκτος: ανθρώπινη φωνή που παριστάνεται με 

γράμματα- κοινό σύμβολο αλληλοκατανόησης, χω

ρίς ρυθμό. 

Συλλαβή: άρθρωση της ανθρώπινης φωνής που 

παριστάνεται με γράμματα. 

Ό ρ ο ς : λόγος που αποτελείται από τη διαφορά και 

το γένος. 

Τεκμήριον: απόδειξη εκείνου που δεν είναι εμφανές. 

Απόδειξις: αληθινός συλλογιστικός λόγος* επεξη

γηματικός λόγος με βάση ήδη γνωστές προτάσεις. 

Στοιχείον φωνής: ο απλός ήχος που χρησιμεύει 

στη σύνθεση άλλων ήχων. 

Ωφέλιμον: αυτό που μας κάνει καλό* το αίτιο κα

λού. 

Συμφέρον: αυτό που οδηγεί στο καλό. 

Καλόν: το αγαθόν. 

Αγαθόν: η αιτία διατήρησης των όντων ο σκοπός 

όλων των πραγμάτων, απ' όπου προέρχεται κάθε 

πρέπουσα επιλογή μας. 

Σώφρον: η τάξη της ψυχής. 

Δίκαιον: νόμιμη διάταξη που δίνει δικαιοσύνη. 

Εκούσιον: αυτό που οδηγείται μόνοτου στη δράση- αυ

τό που επιλέγει καθ'εαυτό* αυτό που γίνεται με σκέψη. 
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'Ελεύθερον τό άρχον αύτοϋ. 

Μέτριον τό μέσον υπερβολής καί ελλείψεως καί 

κατά τέχνην αρκούν. 

Μέτρον τό μέσον υπερβολής καί ελλείψεως. 

Ά θ λ ο ν αρετής- γέρας τό εαυτού ένεκα αίρε-

τόν. 

'Αθανασία· ουσία έμψυχος καί άίδιος μονή. 

"Οσιον θεράπευμα θεού άρεστόν θεφ. 

'Εορτή- χρόνος ιερός κατά νόμους. 

"Ανθρωπος- ζφον άπτερον, δίπουν, πλατυώνυ-

χ ο ν ό μόνον τών δντων επιστήμης τής κατά λό

γους δεκτικόν έστι. 

θυσία* θεώ δόμα θύματος. 

Ευχή* αίτησις άνθρώποις αγαθών ή δοκούντων 

παρά θεών. 

Βασιλεύς - άρχων κατά νόμους άνυπεύθυνος-

πολιτικής κατασκευής άρχων. 

'Αρχή* επιμέλεια τού παντός. 

'Εξουσία* επιτροπή νόμου. 

Νομοθέτης* ποιητής νόμων καθ' ούς δει πολι-

τεύεσθαι. 

Νόμος* δόγμα πλήθους πολιτικόν ούκ είς τίνα 

χρόνον άφωρισμένον. 
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Ελεύθερον: το αυτο-καθοριζόμενο. 

Μέτριον: το μέσο ανάμεσα στην υπερβολή και 

στην έλλειψη, που αποτελεί ό,τι απαιτεί η τέχνη. 

Μέτρον: το μέσο ανάμεσα στην υπερβολή και 

στην έλλειψη. 

Άθλον αρετής: βραβείο που επιθυμούμε γι' αυτό 

το ίδιο. 

Αθανασία: έμψυχος ουσία και αιώνια διάρκεια. 

Όσιον: θεία λειτουργία αρεστή στο θεό. 

Εορτή: ιερός χρόνος καθορισμένος από τους νό

μους. 

Άνθρωπος: ζώο άπτερο, δίποδο με πλατιά νύχια* 

το μόνο ανάμεσα στα όντα που είναι ικανό ν' απο

κτήσει γνώση με βάση συλλογισμούς. 

θυσία: προσφορά ενός θύματος στο θεό. 

Ευχή: αίτημα των ανθρώπων προς του θεούς για 

απόκτηση του καλού ή αυτού που φαίνεται τέτοιο. 

Βασιλεύς: ανώτατος άρχων που κυβερνά σύμφω

να με τους νόμους χωρίς δική του ευθύνη* άρχων της 

πολιτικής τάξης. 

Αρχή: η διοίκηση του συνόλου. 

Εξουσία: εξουσία στην οποία έχουν ανατεθεί οι νόμοι. 

Νομοθέτης: ο δημιουργός νόμων σύμφωνα με 

τους οποίους κυβερνάται η πόλη. 

Νόμος: πολιτική απόφαση του λαού χωρίς χρονι

κό περιορισμό. 
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Ύπόθεσις* αρχή άναπόδεικτος* συγκεφαλαίω-

σις λόγου. 

Ψήφισμα* δόγμα πολιτικόν έίς τίνα χρόνον 

άφωρισμένον. 

Πολιτικός- επιστήμων πόλεως κατασκευής. 

Πόλις* οίκησις πλήθους ανθρώπων κοινοΐς δόγ-

μασι χρωμένων πλήθος ανθρώπων υπό νόμον τον 

αυτόν δντων. 

Πόλεως αρετή- κατάστασις ορθής πολιτείας. 

Πολεμική- εμπειρία πολέμου. 

Συμμαχία- κοινωνία πολέμου. 

Σωτηρία* περιποίησις άβλαβης. 

Τύραννος* άρχων πόλεως κατά τήν εαυτού διά-

νοιαν. 

Σοφιστής* νέων πλουσίων ένδοξων έμμισθος θη

ρευτής. 

Πλούτος- κτήσις σύμμετρος προς εύδαιμονίαν 

περιουσία χρημάτων είς εύδαιμονίαν συντεινό-

ντων. 

Παρακαταθήκη* δόμα μετά πίστεως. 

Κάθαρσις* άπόκρισις χειρόνων άπό βελτιόνων. 

Νικαν κρατεΐν διαφερόμενον. 

'Αγαθός άνθρωπος* ό τοιούτος οίος άνθρώπω 

τάγαθά έπιτελεΐν. 
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Υπόθεσις: αναπόδεικτο αξίωμα* ανακεφαλαίωση 

του λόγου. 

Ψήφισμα: πολιτική απόφαση περιορισμένου χρό

νου. 

Πολιτικός: ο επιστήμονας της οργανώσεως του 

κράτους. 

Πόλις: τόπος κατοικίας ενός πλήθους ανθρώπων 

που υπόκεινται σε κοινούς νόμους- πλήθος ανθρώ

πων που ζουν κάτω από τον ίδιο νόμο. 

Πόλεως αρετή: η θεμελίωση μιας σωστής πολιτείας. 

Πολεμική: η εμπειρία του πολέμου. 

Συμμαχία: πολεμικός σύνδεσμος. 

Σωτηρία: η διατήρηση του εαυτού μας σώου και 

αβλαβούς. 

Τύραννος: ο άρχων μιας πόλεως που κυβερνά 

ανεξέλεγκτα. 

Σοφιστής: έμμισθος κυνηγός πλούσιων και δια

κεκριμένων νέων. 

Πλούτος: αρκετή περιουσία για να ζει κανείς ευ

τυχισμένος- αφθονία πραγμάτων που προξενούν 

ευτυχία. 

Παρακαταθήκη: αγαθό δοσμένο σε τρίτο. 

Κάθαρσις: διαχωρισμός του καλού από το κακό. 

Νικάν: η υπερίσχυση στον αγώνα. 

Αγαθός άνθρωπος: αυτός που κάνει το καλό, όσο 

μπορεί ένας άνθρωπος. 
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Σώφρων ò μετρίας επιθυμίας έχων. 

Εγκρατής* ò κρατών άντιτεινόντων τών τής 

ψυχής μορίων τω όρθ(ο λογισμφ. 

Σπουδαίος- ό τελείως αγαθός- ό έχων τήν αυτού 

αρετή ν. 

Σύννοια* διάνοια μετά λύπης άνευ λόγου. 

Δυσμαθία- βραδυτής έν μαθήσει. 

Δεσποτεία- αρχή άνυπεύθυνος δικαία. 

Άφιλοσοφία* έξις καθ' ήν ό έχων μισόλογος εστί. 

Φόβος* έκπληξις ψυχής έπί κακού προσδοκία. 

θυμός- ορμή βίαιος άνευ λογισμού [νους τάξε

ως] ψυχής αλόγιστου. 

Έκπληξις* φόβος έπί προσδοκία κακού. 

Κολακεία- ομιλία ή προς ήδονήν άνευ του βέλ

τιστου - έξις ομιλητική προς ήδονήν υπερβάλλου

σα τό μέτριον. 

'Οργή- παράκλησις τού θυμικού είς τό τιμω-

ρείσθαι. 

"Υβρις- αδικία προς άτιμίαν φέρουσα. 

Άκρασία - έξις βιαστική παρά τον ορθόν λογι-

σμόν προς τά δοκούντα ηδέα είναι. 

"Οκνος- φυγή πόντων δειλία αντιληπτική ορ

μής. 
'Αρχή- πρώτη τού είναι αίτία. 
Διαβολή- διάστασις φίλων λόγω. 

4 2 

Σώφρων: εκείνος που είναι μετριοπαθής στις επι

θυμίες του. 

Εγκρατής: εκείνος που κυριαρχεί στα μέρη της 

ψυχής του που μάχονται το λόγο. 

Σπουδαίος: ο απολύτως αγαθός- αυτός που κατέ

χει την αρετή που του ανήκει. 

Σύννοια: βουβή ανησυχία. 

Δυσμαθία: βραδύτητα στην εκμάθηση. 

Δεσποτεία: ανεύθυνη εξουσία αλλά δίκαιη. 

Αφιλοσοφία: διάθεση εχθρική προς το λόγο. 

Φόβος: πάγωμα της ψυχής στην αναμονή του κακού. 

θυμός: βίαιη και αστόχαστη κίνηση της άλογης 

ψυχής. 

Έκπληξις: φόβος στην αναμονή του κακού. 

Κολακεία: το να δείχνεσαι ευχάριστος, χωρίς την 

έννοια του καλού* κατάσταση όπου φροντίζεις 

υπέρμετρα να δειχθείς ευχάριστος. 

Οργή: ώθηση της οξύθυμης ψυχής προς την εκδί

κηση. 

Ύβρις: αδικία που οδηγεί στην ατιμία. 

Ακρασία: βίαιη διάθεση που, σε αντίθεση με το 

λογικό, σπρώχνει προς τις επιφανειακές ηδονές. 

Όκνος: αποφυγή της εργασίας* δειλία που παρα

λύει την ορμή. 

Αρχή: πρώτη αιτία τού είναι. 

Διαβολή: λόγος που διαιρεί τους φίλους. 
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Καιρός* έν φ έκαστο ν επιτήδειο ν παθεΐν ή 

ποιήσαι. 

'Αδικία- έξις υπεροπτική νόμων. 

Ένδεια- έλάττωσις τών αγαθών. 

ΑΙσχύνη* φόβος έπί προσδοκία άδοξίας. 

'Αλαζονεία- έξις προσποιητική αγαθού ή 

αγαθών τών μή υπαρχόντων. 

'Αμαρτία* πράξις παρά τον ορθόν λογισμόν. 

Φθόνος* λύπη έπί φίλων άγαθοϊς ή ούσιν ή γεγε-

νημένοις. 

Άναισχυντία* έξις ψυχής ύπομενητική άδοξίας 

ένεκα κέρδους. 

θρασύτης* υπερβολή θράσους προς φόβους ούς 

μή δεί. 

Φιλοτιμία- έξις ψυχής προετική πάσης δαπάνης 

άνευ λογισμού. 

Κακοφυΐα* κακία έν φύσει καί αμαρτία τού 

κατά φ ύ σ ι ν νόσος τού κατά φύσιν. 

Έλπίς* προσδοκία αγαθού. 

Μανία* έξις φθαρτική αληθούς ύπολήψεως. 

Λαλιά* άκρασία λόγου άλογος. 

Έναντιότης- τών ύπό τό αυτό γένος κατά τίνα 

διαφοράν πιπτόντων ή πλείστη διάστασις. 

Άκούσιον τό παρά διάνοιαν άποτελούμενον. 
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Καιρός: κατάλληλη στιγμή για να υποστείς ή να 

δράσεις. 

Αδικία: διάθεση που οδηγεί στην περιφρόνηση 

των νόμων. 

Ένδεια: σπανιότης των αγαθών. 

Αισχύνη: φόβος για μια προβλεπόμενη ατίμωση. 

Αλαζονεία: διάθεση να αποδίδουμε ένα ή πολλά 

καλά εκεί που δεν υπάρχουν. 

Αμαρτία: πράξη ενάντια στον ορθό λόγο. 

Φθόνος: λύπη για κάποια αγαθά που χαίρονται ή 

χάρηκαν οι φίλοι μας. 

Αναισχυντία: ψυχική διάθεση που κάνει να υπο

μένεις την ατίμωση με σκοπό το κέρδος. 

θρασύτης: υπερβολικό θράσος μπροστά σε κιν

δύνους που δεν θα 'πρεπε να αντιμετωπίζει κανείς. 

Φιλοτιμία: ψυχική διάθεση που υποβοηθείτη χω

ρίς λόγο σπατάλη. 

Κακοφυΐα: μοχθηρία εκ γενετής και σφάλμα της 

φύσης* αρρώστια της φύσης. 

Ελπίς: προσδοκία του καλού. 

Μανία: φθορά της ορθής κρίσης. 

Λαλιά: παράλογη ακράτεια λόγου. 

Εναντιότης: η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε 

αντικείμενα του αυτού γένους αλλά διαφορετικού 

είδους. 

Ακούσιον: αυτό που γίνεται χωρίς σκέψη. 
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Παιδεία* δύναμις θεραπευτική ψυχής. 

Παίδευσις* παιδείας παράδοσις. 

Νομοθετική* επιστήμη ποιητική πόλεως αγαθής. 

Νουθέτησις* λόγος επιτιμητικός άπό γνώμης* 

λόγος αμαρτίας αποτροπής ένεκεν. 

Βοήθεια- κακού κώλυσις δντος ή γινομένου. 

Κόλασις- ψυχής θεραπεία έπί άμαρτήματι γενο
μένη. 

Δύναμις- υπεροχή έν πράξει ή έν λόγω* έξις καθ' 

ήν τό έχον δυνατόν έστιν ισχύς κατά φύσιν. 

Σφζειν τό περιποιεΐν άβλαβη. 
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Παιδεία: θεραπευτική δύναμη της ψυχής. 
Παίδευσις: διάδοση της παιδείας. 

Νομοθετική: η επιστήμη που κάνει καλή την πολιτεία. 

Νουθέτησις: επιτιμητικός λόγος μετά από σκέψη- λό
γος που σκοπό έχει να μας αποτρέψει από ένα λάθος. 

Βοήθεια: πράξη με την οποία εμποδίζουμε ένα 
κακό, τωρινό ή μελλούμενο. 

Κόλασις: φάρμακο ψυχής μετά από μιαν αμαρ
τία. 

Δύναμις: υπεροχή στην πράξη ή στο λόγο* ιδιότητα 
που κάνει δυνατό όποιον την κατέχει* φυσική δύναμη. 

Σώζειν: το να μένεις σώος και αβλαβής. 
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